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    بیوگرافی کوتاهی در مورد نویسنده 

   سال ١٩۵١ در شهر بوکان متولد شدم. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در شهر بوکان و 

سال آخر دبیرستان را در دبیرستان فردوسی شهر تبریز به اتمام رساندم. سال ١٣۴٨ بعد از 

گرفتن دپیلم از دبیرستان فردوسی تبریز، بعنوان کارگر در سد بوکان شروع بکار کردم و بعد از 

مدتی کار در آنجا همراه کارگران و چند تن از فعالین و رهبران کارگری آنموقع سد بوکان، 

اعتصاب سه روزه موفقیت آمیزی را سازمان داده و رهبری کردم که بعد از یک هفته بعنوان 

یکی از سازماندهندگان این اعتصاب توسط روسای شرکت سد سازی از کار اخراج شدم. 

سال ٢٨ فعالیت سیاسی خود را با "تشکیالت" که بعدها در سال ١٣۵٧ کومەله نام گرفت 

شروع کردم و بزودی در ردیف موسسین اولیه آن قرار گرفتم. در ادامه فعالیت سیاسی خود 

در اواخر سال ١٣۵٢ توسط ساواک دستگیر و در شهر اصفهان همراه تعداد زیای از رفقای 

دستیگر شده از دیگر شهرهای ایران بویژه شهر بانه زندانی شدم و به یک سال زندان محکوم 

شدم. بعد از آزادی از زندان فعالیت سیاسی ام را در میان کارگران و بویژه در این دوره در 

میان روستائیان فقیر ادامه دادم. سال ۵٧ همراه محمد حسین کریمی یکی از موسسین اولیه 

کومەله که در جریان انقالب ۵٧ در حمله به شهربانی سقز جان باخت، در دهات اطراف شهر 

سردشت زندگی مخفی را شروع کردم و بعداً همراه دیگر رفقا و توده مردم در انقالب ۵٧ 

شرکت کردم. در جریان زندگی مخفی مردم محل مرا حمه سور می نامیدند، به اینجهت به 

این نام مشهور شدم و اکنون نیز مردم در کردستان ایران مرا بیشتر به این نام میشناسند. 

در بهار سال ۵٨ مسئولیت سازماندهی نیروی مسلح کومەله را به عهده گرفتم. در سراسر سال 

۵٨ در ایجاد تشکلهای کارگری در هدایت مبارزه و اعتراضات تودەای بویژه روستائیان فقیر 
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برای مصادره زمین و در برچیدن مراکز مسلح فئودالها و مرتجعین محلی همراه دیگر رهبران 

و پیشمرگان کومەله فعاالنه شرکت داشتم. 

در تابستان سال ۵٨ بهمراه دیگر رفقای رهبری کومەله آن دوره، "جنبش مقاومت" در برابر 

یورش خمینی به مردم کردستان ایران را سازمان داده و رهبری کردم. و از آن به بعد، هم 

بعنوان یکی از رهبران کومەله آن دوره و هم در سمت فرمانده نظامی کومەله چه در هدایت 

نظامی و سیاسی کومەله آن دوره و چه در کنگره ها و پلنومهای کومله بویژه در کنگره دوم 

کومەله و کنگره ششم کومەله و کال در پیشبرد سیاستها و اهداف کومەله در آن دوره نقش 

فعال و موثری داشتم. همچنین یکی از اعضای کنگره موسس حزب کمونیست ایران و عضو 

رهبری آن بودم. در سال ١٩٩١ همراه اکثریت رهبران و کادرها و اعضاء گرایش کمونيسم 

کارگري از حزب کمونیست ایران جدا شدم و بعداً حزب کمونیست کارگری ایران را در 

همین سال همراه و به رهبری منصور حکمت ایجاد کردیم. 
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   مقدمه 

   نام این کتاب را تاریخ زنده گذاشتەام. تاریخ ٣۵ سال از تحوالت و مبارزه سیاسی که در 

این کتاب مورد بررسی قرار میگیرد، برای من و هم نسلهای من و حتی نسل بعدی مبارزه 

سیاسی در ایران و کردستان، تحوالتی زنده است. احکام و روندهای اصلی این وقایع زنده 

است. استنتاجات و چشم انداز منتج از این تحوالت زنده است. این تاریخ زنده ادامه دارد. 

مهم این بود، سابقه و تاریخچه این تاریخ زنده را به نسل جدید و پرشور حاضر در صحنه 

سیاست منتقل کرد. همین انگیزه اصلی من در نوشتن این کتاب بود. مدتها بود به فکر 

نوشتن این کتاب بودم. اواخر سال ١٣٧٩ کار نوشتن آن را شروع کردم، براثر اشکال فنی 

کامپبوتری متاسفانه کار یک ماهەای که هر روز حدود ٧ ساعت وقت برده بود از بین رفت. 

در وهله اول و به دنبال این اتفاق دیگر ذوقی برای ادامه آن نداشتم، بویژه اینهمه اسناد را از 

نو مقایسه کرده و از این تکەای و از آن تکەای در بیاورم را دیگر کار سختی بود. از طرفی 

کاری را هم که شروع کرده بودم نمیخواستم کنار بگذارم، تصمیم مجدد میخواست و از سال 

١٣٨١ دوباره شروع کردم، اواسط سال ١٣٨٢ کار کتاب تمام شد، لیکن فرصت ادیت آن 

را تا اوایل سال ١٣٨٣ پیدا نکردم. تصمیم گرفتم قبل از تابستان سال جاری ادیت آن را 

تمام کنم، که خوشبختانه در انجام آن موفق شدم. کار سختی بود ، آنهم بدون در اختیار 

داشتن اسناد و مدارک و روزنگار کافی که میتواند به جذابیت بررسی تاریخ تحوالت سیاسی 

کمک کند. 

این کتاب همانطور که مالحظه میکنید، بیوگرافی و یا نقل خاطرات شخصی نیست، بررسی 

تحوالت ٣۵ ساله چپ و کمونیسم است در کردستان ایران و بعضا در ایران، در متن یکی از 

دل  در   ،۵٧ انقالب  دل  در  ایران،  تبع کردستان  به  و  ایران  تاریخی  مقاطع  مهمترين 
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رویدادهای روزها و سالهای بعد از آن، از طرف کسی که خود یکی از عناصر دخیل در آن 

بوده است. من این روش را روش بهتری برای بررسی تاریخ تحوالت سیاسی یافتم. به این 

امید که این روش دیگری در بررسی تاریخ تحوالت سیاسی بدست داده باشد. من در بیان 

این تاریخ نه تنها دخیل، بلکه جانبدار هستم و از نگرش و زاویه کمونیستی به این تاریخ 

میپردازم. اتفاقا با اتکاء به چنین نگرشی میتوان تاریخ واقعی و بنیادی روند تحوالت جامعه 

برمال کرد.  نیز  را  دیگر  نگرشهای  بودن  پایه  بی  و  سطحی  اینطریق  از  و  داد  نشان  را 

ناسیونالیستهای کرد سعی کردەاند بخشی از این تاریخ را به ویژه آنچه را که به کومەله آن دوره 

مربوط میشود، به عناوین مختلف به حساب سنت و تاریخ جنبش ملی کرد بنویسند. این 

و  وقایع  جعل  در  اینها  تالشهای  دادن  نشان  بیهوده  در  است  هم  جوابی  واقع  در  کتاب 

رویدادهای آن دوره. میدانم در این مورد و در مورد گوشه های دیگری از این تاریخ میتوان 

آن  از  این کتاب  در  من  رویدادهای که  و  وقایع  مورد  در  حتی  نوشت و  جلد کتاب  چند 

صحبت کرده ام، بیشتر از این هم میتوان و باید نوشت، لذا ادعا نمیکنم که توانسته ام همه 

گوشه و زوایای این تاریخ را مورد بررسی قرار دهم. و در خاتمه جا دارد که از ایرج فرزاد و 

مجید حسینی، بخاطر همکاری، دادن پیشنهادات مفید در جهت غنی تر کردن محتوای این 

کتاب، از بهروز مدرسی بخاطر طرح جلد، از سیامک امجدی بخاطر کار صفحه بندی این 

کتاب و از عبداله کهنه پوشی، فاتح شیخ االسالمی و سلیمان قاسمیانی نیز که مرا در تدقیق 

موارد معینی از رویدادهای آن دوره با تذکرات بجای خود یاری دادند، تشکر و قدردانی 

کنم، بویژه از سلیمان قاسمیانی بخاطر خواندن با حوصله متن اولیه و کنترل کلمه به کمله 

اشتباهات امالتی که مرا در اصالح نوشتاری آن بسیار کمک کرد. همچنین و بویژه از رحمان 

و  پیشنهادات  دادن  دوره،  آن  اتفاقات  معین  تاریخی  موارد  تدقیق  بخاطر  زاده که  حسین 
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اصالحات بجا و ارزنده در جهت غنی تر کردن این کتاب تشکر و قدردانی می کنم. رفع 

نواقص و کمبودهای این کتاب را به آینده و در اختیار بودن وقت کافی واگذار میکنم. تاریخ 

زنده را وقایع زنده و نیروی انسانی و فعاله آن میسازند. هر دو شرایط شکل دادن این تاریخ 

فراهم شد. نسل نوین چپ و کمونیست جامعه کردستان سازنده این تاریخ است. نسلی که 

بسیاری از عزیزانش را در راه شکل دادن به این تاریخ نوین از دست داده است و بسیاری از 

رهبران و شخصیتها و کادرها و فعالین آن، برای تحقق اهداف و آرمانهای انسانی سازندگان 

این تاریخ در صحنه مبارزه اند. در صفوف حزب کمونیست کارگری و تشکیالت کردستان 

آن هستند. ما خود را سازنده و صاحب آن تاریخ با نارساییها و کمبودهایش و با جهش ها و 

به  را  آن  میتوانیم  است.  نخوردگان  شکست  تاریخ  از  بخشی  این  میدانیم.  پیشرویهایش 

سرانجام برسانیم. ممکن کردن چنین اتفاقی بیشترین قدردانی از سازندگان تاریخ نوین و 

زنده است. ما سرمایه بزرگی برای ادامه کارمان در دست داریم. 

حسین مرادبیگی (حمه سور) خرداد ١٣٨٣ 

5



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

6



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

 فصل اول
سال ٤٨ تا سال ٥٧ 

تحوالت اجتماعى در کردستان ايران: 

اصالحات ارضى، گسترش سرمايەدارى و رشد طبقه کارگر براى در جريان قرار دادن 

خواننده از تحوالتى که منجر به شکل گرفتن چپ راديکال در ايران و در کردستان ايران شد، 

من ابتدا به اصالحات ارضى و گسترش سرمايەدارى در ايران اشاره کوتاهى خواهم کرد که 

پايه تحوالت و دگرگونيهاى اجتماعى و سياسى اى شد که در ايران آن دوره اتفاق افتاد، 

سپس به وقايع نيمه دوم دهه ٤٠ و از آن به بعد عمدتا به رويدادهاى سال ٥٧ و روزها و 

ماهها و سالهاى بعد از آن مى پردازم. من خودم نسل دهه قبل از اصالحات ارضى در ايران 

هستم، در يک خانواده خرده بورژواى شهرى در شهر بوکان بدنيا آمدم، پدرم کفش فروش 

بود. خانواده ما مذهبى نبود، نه تنها در خانه ما روزه گرفتن و نماز خواندن تبليغ نمى شد، 

بلکه جدلهاى گاه بيگاه من و پدرم بر سر عدم وجود خدا نيز باعث تيره شدن رابطه ما 
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نميشد. من و هم سن و سالهاى من وقتى بزرگ شديم شاهد تحوالتى بوديم که با اصالحات 

ارضى صورت گرفته بود. واضح است کردستان ايران اکنون نه تنها نسبت به آن دوره بلکه 

نسبت به سال ٥٧ که ما عمدتا از آن صحبت ميکنيم تغييرات بسيار زيادى کرده، جامعه 

ميزان  بر  اند،  شده  بزرگتر  بسيار   ٥٧ سال  به  نسبت  شهرها  است،  شده  تر  شهرى  بشدت 

جمعيت کارگرى در شهرها بسيار افزوده شده است و کارگران اکنون وزنه اجتماعى بسيار 

قدرتمندترى را نسبت به گذشته اى که ما از آن صحبت مى کنيم، تشکيل ميدهند. تعداد 

مقايسه  قابل   ٥٧ سال  با  اصال  نيز  مختلف  دانشگاههاى  التحصيالن  فارغ  و  دانشجويان 

نيست. در عين حال در کردستان ايران نيز مانند سراسر ايران، بيکارى و فقر و فالکت و بى 

حقوقى سياسى و اجتماعى و اقتصادى اى که حکومت اسالمى بر کارگران و توده مردم 

محروم بويژه نسل جوان اين جامعه تحميل کرده است، بيداد ميکند. کارگران، زنان، جوانان 

و ديگر مردم آزاديخواه و معترض به جمهورى اسالمى در چنين شرايطى درگير يک مبارزه 

شبانه روزى عليه حکومت اسالمى اند. تحوالت اقتصادى و اجتماعى کردستان ايران که در 

واقع از سالهاى ٤٠ با شروع اصالحات ارضى دوره شاه شروع شد در دهههاى ٥٠ و ٦٠ 

برابر با دهههاى ٧٠ و ٨٠ ميالدى بسرعت گسترش يافت. فروپاشى نظام فئودال‐ عشيرهاى 

که با گسترش مناسبات سرمايەدارى همراه بود، با خود موج عظيمى از انسانهاى جامعه 

روستائى را روانه شهرها کرد. موج عظيم دهقانان "کنده شده" از زمين بويژه در اواخر دهه 

٤٠ و اوايل دهه ٥٠ روانه بازار کار در شهرهاى کردستان ايران و بخصوص بازارها و مراکز 

و  خود  زندگى  خود،  نيروى کار  فروش  طريق  از  تا  شدند  ايران  شهرهاى  ديگر  در  کار 

خانوادەهايشان را در کردستان ايران تامين کنند. اين موج عظيم انسانى دامنەاش تا شهرهاى 

زاهدان، اهواز و آبادان و سواحل خليج و کشورهاى دوبى و امارات عربى نيز کشيده شد. 
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خروج اين جمعيت به بازارهاى کار و بازگشت مجدد آنان به شهرها و دهات کردستان ايران، 

زندگى کارگرى‐  شيوه  ورود  ايران،  شهرهاى  ديگر  سمت  به  بزرگ  افتادن کاروانهاى  راه 

شهرى و نفوذ آن به عمق روستاهاى کردستان ايران و به ميان خانواده هاى بزرگ شده در 

نظام مردساالر فئودالى و در جوار آن گسترش مناسبات سرمايەدارى و در نتيجه زير و رو 

شدن همه مناسبات و روابط و سنتها و آداب و رسوم مربوط به نظام قبلى، سيماى جامعه 

روستاها،  به  سرمايه  صاحب  خواران  زمين  هجوم  دگرگون کرد.  بشدت  را  ايران  کردستان 

افزايش  بزرگ،  سرمايەداران  و  داران  زمين  افزايش  و  پاگرفتن  شهرها،  جمعيت  افزايش 

فعاليتهاى ساختمان سازى، جاده سازى، سد سازيها، ايجاد شرکتهاى سهامى زراعى، کشت و 

رشد کارگاههاى  آجرپزى،  ها، کورههاى  جوجەکِشى  افزايش گاوداريها،  آبيارى،  صنعت، 

کوچک و متوسط، شکل گرفتن مراکز کار متمرکزتر، شکل گرفتن وسيع طبقه کارگرِ مزدى که 

ديگر گرايشهاى موجود در جامعه را بشدت تحت تاثير قرار ميداد و با خود خواستها و 

مطالبات جديدى را بهمراه مياورد، رشد طبقه متوسط خرده بورژواى شهرى و حاکم شدن 

تحوالت  آن  ايران،  فرهنگى کردستان  و  سياسى  فضاى  بر  طبقه  اين  روشنفکران  سلطه 

اقتصادى اجتماعى و سياسى مهمى بودند که در کردستان ايران اتفاق ميافتاد. با فروپاشى 

در  ايران  بقيه  در  همانطور که  سرمايەدارى  مناسبات  عشيرهاى،  فئودال‐  نظام  بقاياى 

ً مستقر شد. مناسبات کاالئى در جامعه  کردستان ايران نيز رو به گسترش نهاد و بتدريج کامالً

کردستان ايران نيز همانند ديگر نقاط ايران عموميت يافت و روابط و مناسبات انسانهاى اين 

جامعه نيز بر مبناى مناسبات سرمايەدارى بنا نهاده و بازتوليد شدند، بتدريج پول و سرمايه 

بعنوان رابطه اجتماعى در کردستان ايران نيز احاد و افراد اين جامعه را بهم پيوند زد و توليد 

و فروش کاپيتاليستى کاال به روش غالب در توليد و توزيع تبديل گشت. در کردستان ايران 
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نيز بعنوان بخشى از جامعه ايران، سرمايەدارى با بورژوازى و نمايندگان سياسى اش و با طبقه 

کارگرى که روز و شب کار ميکند، عرق ميريزد و از قبل کارش ثروت ميسازد گسترش يافت. 

با غالب شدن کار مزدى بعنوان شيوه اصلى اشتغال و ثروت اندوزى و در نتيجه تبديل شدن 

فروش نيروى کار به شيوه تامين زندگى و گذران روزانه اکثريت انسانهاى مزد بگير اين 

ً قابل رويت و آشکار سلطه مناسبات سرمايەدارى بر بقاياى  جامعه، آنهم در پروسهاى کامالً

نظام فئودال‐ عشيرهاى سابق، نيروى کار اين جامعه نيز براى ايجاد شرايط بهتر کار در 

مقابل سرمايه داران، هر چند در اشکال ابتدائى و اوليه آن، بتديج خود را سازمان داد. از 

انقالب ٥٧ به بعد، اين طبقه هرچند جوان، اما مهر خود را بر تحوالت سياسى اجتماعى 

کردستان ايران ميکوبد و اکنون نيز با بيش از دو دهه تجربه مبارزه، در ميدان مبارزه براى 

رهائيش پيکار ميکند. مجموعه اين تحوالت که با اصالحات ارضى و گسترش سرمايەدارى 

در ايران شروع شد، جامعه ايران و به تبع آن کردستان ايران را نيز زير و رو کرد، که با هم 

گوشه هائى از آن را مرور مى کنيم. 

 شکل گرفتن چپ راديکال در ايران

اصالحات  از  بعد  عروسکى"تحوالت  و "حکومتهاى  امپرياليسم"  پرچم "ضد  باالرفتن 

ارضى در ايران نه تنها بازتاب اقتصادى، که بازتاب اجتماعى و سياسى خود را نيز پيدا کرد. 

رژيم  عليه  سنتى  اپوزيسيون  خانواده  در  سياسى  انشقاق  شاهد  ايران  جامعه  دوره  اين  در 

سلطنت شد. خلع يد دهه ٤٠ نه تنها باعث دگرگونى عميق اقتصادى و اجتماعى شد، بلکه 

شرايط امحاى احزاب و نيروهاى سياسى ماقبل خود و حتى چپ راديکالى را که همراه اين 
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تحوالت شکل گرفته بود، نيز فراهم کرد. با اصالحات ارضى اين تنها طبقه کارگر ايران نبود 

که گسترش يافت، بلکه خرده بورژوازى وسيعى نيز بوجود آمد و در نتيجه پاى روشنفکران 

و  دانشگاهها  دانشجويان  از  وسيعى  بخش  شد.  باز  ايران  در  سياست  ميدان  به  طبقه  اين 

مدارس عالى را در اين دوره روشنفکران وابسته به اين طبقه تشکيل ميدادند. اين خرده 

بورژوازى از لحاظ سياسى و اقتصادى از رژيم شاه(رژيم سابق) ناراضى بود. اين خرده 

بورژوازى از اينکه سهم ناچيزى از ارزش اضافه ناشى از محصول کار کارگر نصيبش ميشد، 

ناراضى بود. از خفقان و استبداد رژيم سابق و از خفت و خوارى اى که بعدها توسط ساواک 

به او تحميل ميشد و از امکاناتى که در اختيار سرمايه مالى خارجى گذاشته ميشد، ناراضى 

بود و از اين زاويه به حضور سرمايه انحصارى و حکومت شاه اعتراض ميکرد. اصالحات 

ارضى در عين حال جبهه ملى و حزب توده را که سنتاً ميدان دار اعتراض سياسى عليه رژيم 

شاه بودند، خلع سالح کرد. بورژوازى "ليبرال" ايران با رشد اقتصادى بعد از اصالحات 

ارضى و بعدها با باال رفتن قيمت نفت ديگر موجبى براى غر زدن عليه رژيم شاه نمى ديد، با 

ناسيونال  نماينده  توده(  حزب  دوره  اين  در  خزيد.  شاه  شنل  زير  به   ً عمالً و  آمد  آن کنار 

رفرميسم در ايران) نيز کارى جز تعريف و تمجيد از اصالحات ارضى نداشت و شعار "ضد 

امپرياليسم آمريکا"يش هم تالشى بود براى گرفتن امتيازى اقتصادى براى شوروى سابق از 

شاه. به اين جهت از اواسط دهه٤٠ و بويژه دهه ٥٠ عمالً اين دو نيرو از صحنه سياسى 

ايران کنار رفتند، بورژوازى "ليبرال" در اواخر سال ٥٧ براى کنترل کردن انقالب مردم به 

ميدان آمد و زير بغل خمينى را گرفت، رهبرى حزب توده نيز در روزهاى آخر سال ٥٧ براى 

قولِ  بودند،  شايع کرده  آنچنانکه  و  رسيده  بقدرت  اسالمى  انقالب  ضد  تحکيم  به  کمک 

گرفتن پست "نخست وزيرى"! از خمينى براى کيانورى! به ايران بازگشت. به اين ترتيب با 
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اصالحات ارضى، اعتراض سياسى به رژيم سلطنت از جبهه ملى و حزب توده، احزاب سنتى 

و  استبداد  عليه  مبارزه  و  شد  شيفت  ايران  بورژوازى  خرده  به  سلطنت،  رژيم  اپوزيسيون 

آزاديهاى سياسى در جامعه ايران بر دوش اين طبقه و نمايندگان آن افتاد. اين خرده بورژوازى 

نمايندگان و سازمانهاى سياسى خود را از خود بيرون داد، گروههاى سياسى مختلف سر به 

اين گرايش اجتماعى يکى بعد از ديگرى شکل گرفتند و پرچم مطالبات اين طبقه را در 

جامعه باال بردند. ديگر جبهه ملى و حزب توده ميدان دار سياست در ايران نبودند، چپ 

راديکال در داخل و خارج جاى آنان را گرفته بود. در داخل ايران دانشگاهها و مراکز عالى 

به مراکز فعاليت سياسى و اعتراض نمايندگان اين طبقه، يعنى چپ راديکال خرده بورژوا، 

عليه استبداد شاه تبديل شدند و در خارج نيز ميدان مبارزه عليه رژيم شاه به دست اين چپ 

و "کنفدراسيونهاى" مختلف آن افتاد. اين تغييرات در عين حال تحت تاثير تحوالت بين 

المللى، جهان دوقطبى، پيروزى انقالب ملى در چين، فضاى ضد امپرياليستى دهه ٦٠ و ٧٠ 

قرار ميگرفت، از آن تاثير ميگرفت و خود را در آن قالب ميزد. با عروج "ضد امپرياليسم 

خرده بورژواى جهان سومى" در قالب "تضاد خلق و امپرياليسم"، پرچم "ضد امپرياليسم" و 

"حکومتهاى عروسکى" در ايران نيز توسط روشنفکران اين طبقه باال رفت. بقول منصور 

حکمت، ايده استقالل سياسى کشور، صنعتى شدن، ايجاد رفرم در جامعه، کسب موقعيت 

برابر در مقابل کشورهاى پيشرفته اروپائى و دولت آمريکا در آن دوره، نه در ايران بلکه در 

کشورهاى شرق نيز به اهداف و آرزوى طيف وسيعى از نخبگان و روشنفکران اين کشورها 

تبديل شده بود. رنج توسعه نيافتگى پشت همه چپ راديکال و سوسياليسم خلقى در اين 

کشورها خوابيده و بازتاب سياسى خود را در ميان چپ مائوئيست، ضد مستعمراتى و غيره 
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چپ  تحوالت  اين  با  اول کمونيسم کارگرى).  سمينار  حکمت،  ميکرد.(منصور  پيدا  نيز 

راديکال در ايران نيز بخاطر همان اهداف و آرمانها، پا به عرصه وجود گذاشت. 

 بازتاب اين تحوالت در کردستان ايران

 گسترش سرمايەدارى در ايران و به تبع آن در کردستان ايران، کردستان ايران را از هر 

نظر نسبت بگذشته به ديگر نقاط ايران وصل کرد. سرمايەدارى درهاى بسته فئودالى اين 

جامعه را گشود و آن را به سراسر ايران پيوند زد. تحوالت اجتماعى و سياسى در کردستان 

ايران بتدريج تابعى شد از تحوالت سراسرى در ايران. با اصالحات ارضى در کردستان ايران 

نيز نه تنها طبقه کارگر مزدى، بلکه همچنين خرده بورژوازى شهرى وسيعى گسترش يافت و 

روشنفکران اين طبقه در کردستان ايران نيز مانند ديگر نقاط ايران ميدان دار سياست شدند. 

در اين دوره حضور اجتماعى و سياسى خرده بورژواى نوپاى کردستان ايران و جنب و جوش 

روشنفکران برخاسته از اين طبقه براى دخالت در سياست را بوضوح ميشد ديد. دانشگاه 

مرکزى شد براى تجمع و نزديکى و همفکرى اين روشنفکران، براى دخالت در سياست و در 

عين حال تاثير پذيرى از فضاى سياسى غالب بر دانشگاههاى ايران در آن دوره. بزودى نسل 

بعد از اصالحات ارضى ميدان دار سياست شد. تحوالت بعد از اصالحات ارضى همانطور 

که در سطح ايران بر اپوزيسيون سنتى ايران تاثير گذاشت در کردستان ايران نيز بر فعاليت 

حزب دمکرات و موقعيت ناسيوناليسم کرد تاثير گذاشت و ناسيوناليسم کرد و حزب مربوطه 

حزب  محروم کرد.  ايران  عشاير کردستان  و  فئودالها  خود  "استراتژيک"  متحدين  از  را 

دمکرات در مقابل تحوالت جديد خلع سالح و با تحوالت اجتماعى جديد کامالً بيگانه و 

بى ربط شد. از سال ٤٢ به بعد جدا از حرکت مسلحانه سالهاى ٤٧- ٤٦ که ظاهراً در 
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حزب  با  و کمتر  شکل گرفته  دمکرات  حزب  رهبرى  درون  پاسيفيسم  و  انفعال  با  تقابل 

دمکرات نيز تداعى ميشد، تا اواخر سال ٥٧ عمالً از حضور اين حزب در صحنه سياسى 

کردستان ايران خبرى نيست، رهبرى و کادرهاى حزب دمکرات نيز در کردستان عراق سرگرم 

دمکرات  حزب  و  ملى کرد  جنبش  دوره  اين  در  خويشند.  درونى  منازعات  فصل  و  حل 

موجودند ولى در حاشيه رويدادهاى سياسى و اجتماعى آن دوره کردستان ايران قرار دارند. 

در اين مورد به جلد اول کتاب "٥٠ سال مبارزه" نوشته عبداله حسن زاده دبير کل فعلى 

حزب دمکرات، بخش مربوط به دوره قبل از انقالب ٥٧، مراجعه شود که بقول حسن زاده، 

حزب دمکرات تا اواخر سال ٥٧، در "گوش گاو" خوابيده بود. در اين دوره بويژه از اواسط 

دهه ٤٠ به بعد ميدان سياست در کردستان ايران نيز که سنتاً دست حزب دمکرات بود به 

روشنفکران خرده بورژواى برخاسته از اصالحات ارضى ميافتد که مانند ديگر روشنفکران 

اين طبقه در سراسر ايران حامل اعتراض اين طبقه به وضع موجودند. اين نسل از روشنفکران 

نه زير تاثير حزب دمکرات، بلکه در نقد و در تقابل با آن و همزمان تحت تاثير فضاى 

سياسى موجود آن دوره ايران در نقد و در تقابل با حزب توده و جبهه ملى شکل گرفتند. 

دانشگاه تحت تاثير فضاى "ضد امپرياليسم خرده بورژواى جهان سومى" چپ راديکال بود، 

روشنفکر خرده بورژواى کردستان ايران نيز که به محيطهاى دانشگاهى پا ميگذاشت، بويژه 

نسل جديدى که در سنت ناسيوناليسم کرد بزرگ نشده بود، عمدتا جذب محيط سياسى چپ 

راديکال درون دانشگاههاى ايران ميشد و اگر دعواى سياست در سر داشت به ترندهاى 

مختلف اين چپ مى پيوست، در اين سنت رشد ميکرد و پرورش مييافت. توليد سوزن و 

آفتابه مسى "صنعت خودى" يکى از آرزوى او (اين سنت) هم بود، در حسرت صدور و 

فروش توليدات "صنعت خودى" مثل بقيه چپ خرده بورژواى آن دوره ايران ميسوخت و به 
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سلطه امپرياليسم بر "بازار داخلى" ايران نيز معترض بود. اين نسل مستقيما از چپ راديکال 

ايران سردرآورد. در چنين جو و فضاى سياسى اى در سال ١٣٤٨، در تهران، در دل چپ 

راديکالى که در کردستان ايران شکل گرفته بود و خود را نه در بستر جنبش ملى کرد، بلکه در 

سنت چپ راديکال آن دوره ايران تعريف ميکرد، نطفه اولين محفل اين چپ که بعدها 

"تشکيالت" ناميده شد بسته شد، که با هم در کنار رويدادهاى سياسى و اجتماعى آن دوره، 

سير تکوين آن و دور و نقش تاريخى آن را در تحوالت آن دوره کردستان ايران و در محيط 

مورد فعاليتش، بررسى ميکنيم. 

سال ٤٨، سال ايجاد "تشکيالت" 

پائيز سال ١٣٤٨ همانطور که باالتر گفتم محفلى بوجود آمد که بعدها "تشکيالت" نام 

گرفت. اين محفل و محافلى که بعدها بدور آن شکل گرفتند، مجموعه محافلى بودند سياسى 

کار، در سنت و سبک کار چپ راديکال ايران و بعدها تحت تاثير "مائوئيسم" گوشه اى از 

قطب بنديهاى کمونيسم بين الملل هم عصر خود را منعکس ميکردند. در سال ٥٧ ما(عده 

اى از رهبران اين محافل)، اولين کنگره خود را تشکيل داديم و بجاى هسته ها و محافل 

گمنام سابق، شکل سازمانى معينى بخود گرفتيم. سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ايران 

ً موجوديت آن را اعالم کرديم. اما قبل از وارد  ‐ کومەلە  محصول اين کنگره بود که بعداً

شدن به جزئيات مربوط به سير تکوين کومەلە  الزم ميدانم خواننده را در جريان رويدادهاى 

سالهاى ٤٧ و ٤٨ آن دوره کردستان ايران بويژه شهر بوکان و اطراف آن قرار دهم تا تصوير 

روشن ترى از آن دوره را داشته باشند و بعد بحث خود را در مورد سير تکوين کومەلە  و 

رويدادهاى بعدى پى ميگيريم. 
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  حرکت مسلحانه سالهاى ٤٧-٤٦

و  سردشت  اطراف  در  ايران،  از کردستان  بخشى  در   ٤٦  -٤٧ سالهاى  فاصله  در 

پيرانشهر و بوکان و سقز و بانه حرکت مسلحانه اى توسط اسماعيل شريف زاه (زاده) و 

يارانش(کميته انقالبى حزب دمکرات کردستان ايران") که بخشاً تحت تاثير فشار مصطفى 

بارزانى مجبور به ترک کردستان عراق شده بودند، راه مى افتد. در نتيجه، در آن فاصله شهر 

بوکان به مرکز تجمع روشنفکران ناسيوناليست کرد و چپ آن دوره تبديل ميشود. در مورد 

داليل شروع اين حرکت مسلحانه، امکان گسترش آن، حمايت و يا پيوستن به آن، و بعدها 

داليل شکست و درسها و تجارب آن، بحثهاى داغى در ميان روشنفکران ناسيوناليست کرد و 

کسانى که خود را متمايل به "مارکسيسم" مى ناميدند در مى گيرد. من آنموقع هنوز در سياست 

دخالتى نداشتم. در دبيرستان فردوسى تبريز درس ميخواندم و از اين وقايع هم بى خبر بودم. 

بعدها پس از بازگشت به بوکان با عبداله مهتدى که او هم تازه ديپلم گرفته بود، آشنا شدم و 

از طريق او و يکى دو نفر ديگر که همشهرى بوديم، در جريان اين رويدادها قرار گرفتم. 

آشنائى عبداله مهتدى و من بتدريج به دوستى سياسى و شخصى صميمانه و بسيار گرمى تبديل 

شد که تا سال ١٩٩١ سال جدائى ما(کمونيسم کارگرى) از حزب کمونيست ايران، ادامه 

داشت. بعدها از طريق او با فواد مصطفى سلطانى آشنا شدم، آشنائى با فواد براى من جالب 

بود. در هرحال، نقل بود که عده زيادى از کسانى که در اين نشستها شرکت داشتند، عمدتا 

روشنفکران ناسيوناليستى بودند که از حزب دمکرات و رهبرى آن ناراضى بودند، خود را 

جناح چپ حزب دمکرات ميدانستند و بعضاً هم از دانشگاه تهران با اسماعيل شريف زاده 

ارتباط داشتند. آنچه را که من بعدها از آن مطلع شدم اين بود که حتى همينها نيز بخت و 
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اقبال چندانى براى پشتيبانى تودەاى بويژه دهقانان از حرکت مسلحانه "کميته انقالبى حزب 

دمکرات کردستان ايران" نمى ديدند. اين حرکت مسلحانه در واقع هم از پشتيبانى تودەاى 

با  بارزانى  مصطفى  همدستى  نيز  و  شاه  حکومت  ژاندارمهاى  هجوم  با  نشد،  برخوردار 

ژاندارمهاى شاه، شکست خورد. چپ راديکال آن دوره کردستان ايران که در دانشگاههاى 

ايران بويژه دانشگاه تهران داشت شکل ميگرفت، در آن دوره، هم مخالف حزب دمکرات 

بود و هم بشدت با مصطفى بارزانى رهبر جنبش ملى ‐ عشيرەاى کردستان عراق که با 

قرار  حمايت  و  پشتيبانى  مورد  آمريکا  دولت  طرف  از  و  ميکرد  همکارى  شاه  حکومت 

ميگرفت، مخالف بود. در عوض و بدرست از شريف زاده و يارانش که در مخالفت با 

رهبرى وقت حزب دمکرات "کميته انقالبى حزب دمکرات کردستان ايران" را تشکيل داده 

و با رهبرى مصطفى بارزانى نيز مخالف بودند، پشتيبانى ميکرد. با اينحال حاضر نبود چشم 

بسته به اين حرکت مسلحانه بويژه که نام حزب دمکرات را برخود داشت، بپيوندد. منتظر بود 

حرکت  اين  از  قبل  حتى  چپ که  اين  از  عناصرى  خواهد کشيد.  به کجا  آن  ببيند کار  تا 

مسلحانه به نقد تزهاى "رژى دبره" رسيده بودند، خود را "مارکسيست" مى ناميدند. پيروزى 

انقالب چين نيز که بزعم اين چپ امکان پذيرىِ "مشى توده اى" را بدست داده بود، خود 

مشوقى بود که اين چپ حرکتهاى مسلحانه چريکى را به نقد بکشد. بعالوه بودن نام حزب 

دمکرات بر اين "کميته" نيز به نوبه خود مانع ابراز سمپاتى زيادى از طرف آنان نسبت به اين 

"کميته" ميشد. مى گفتند حتى عدەاى از روشنفکران چپ ناسيوناليست کرد نيز به شرطى 

حاضر به پيوستن به اين حرکت بودند که "کميته انقالبى" نام حزب دمکرات را از آن حذف 

کند که گويا رهبران اين کميته آن را قبول نکرده بودند. فساد در رهبرى احزاب ناسيوناليست 

کرد و از جمله حزب دمکرات در آن دوره، وابستگى و حتى شايعه مزدورى براى مخابرات 
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عراق و سرسپردگى امثال احمد توفيق به مصطفى بارزانى و توطئەهاى مافيائى در تصفيەهاى 

درون حزبى فرقەهاى مختلف ناسيوناليسم کرد بشدت آغشته به سنن فئودالى که گويا خود 

يکى از داليل ايجاد "کميته انقالبى حزب دمکرات" بوده، عامل مهمى بود در عدم حمايت 

از "کميته انقالبى". در نتيجه و با اين وضعيت و عدم پشتيبانى تودەاى از اين حرکت، 

پيش بينى شکست اين حرکت مسلحانه کار چندان سختى نبود. شکست اين حرکت و عدم 

اقبال آن در ميان مردم باعث شد که چپ راديکال کردستان ايران در بستر و سنت چپ آن 

ً تثبيت گردد، هرچند که روياى جنگ مسلحانه دهقانى روياى او هم بود و  دوره ايران کامالً

به اين لحاظ تا مدتها سايه رهبران آن بر ذهن اين چپ سنگينى ميکرد. همزمان مطرح شدن 

ضرورت تشکيل حزب براى هدايت مبارزه سياسى در مقابل مشى چريکى و غيره بويژه رايج 

شدن بحثهاى لنين در مرزبندى با اکونوميسم و آوانتوريسم در "تشکيالت" در آن دوره، 

عامل مهم ديگرى بود در مرزبندى اين چپ با جريان مسلحانه "کميته انقالبى". با شکست 

حرکت مسلحانه سالهاى ٤٧- ٤٦ کردستان ايران و لزوم ادامه مبارزه عليه رژيم سلطنت در 

قالب فعاليت سياسى ‐ تشکيالتى، جدلهاى سياسى نيمه تمام آن سالها از کردستان ايران به 

ً به دانشگاه تهران انتقال مى يابد و سرنوشت سياسى آن در آنجا رقم ميخورد.  تهران و اساساً

دو سال بعد از اين واقعه، يک واقعه ديگر، يعنى شکست حرکت مسلحانه "سياهکل" در 

شمال ايران در سال ٤٩، به بقاياى توهمات اين چپ که من هم آن سالها جزو آن بودم، به 

حرکتهاى مسلحانه بقول آن دوره، "دور از توده ها"، خاتمه داد و طرفداران "مشى توده اى" 

را به نقد علنى از "مشى چريکى" از موضع رفتن به ميان توده ها سوق داد. مساله ملى کرد و 

ايران  از کردستان  محدوده  آن  در  مسلحانه  حرکت  اين  با  ملى که  ستم  رفع  براى  مبارزه 

کمابيش به صحنه آمده بود، با شکست آن، مجددا به حاشيه جامعه رانده شد. روشنفکران 
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چپ ناسيوناليست کرد ناراضى از حزب دمکرات نيز چه آن عده که بخاطر پشتيبانى و ارتباط 

با اين حرکت به زندان افتادند و بعدها آزاد شدند و چه آن عده که از دستگيرى مصون 

ماندند، ديگر از صحنه سياسى کردستان ايران کنار رفتند. بعضى ها مجدداً در سال ٥٧ به 

حزب دمکرات پيوستند، بعضى نيز همکارى با شيخ عزالدين حسينى را بر حزب دمکرات 

ترجيح دادند. اما خود چپ ناسيوناليسم کرد، مانند يک گرايش، که دل خوشى از حزب 

دمکرات نداشت در سال ٥٨ با زنده شدن ناسيوناليسم کرد و باالرفتن پرچم خودمختارى در 

کردستان ايران به کومەلە  پيوست و خود را در سرنوشت کومەلە  آن دوره شريک کرد. اين 

منشاً اوليه النه کردن ناسيوناليسم و "کردايەتى" در کومەلە  شد که بعدها سنت اتحاديه ميهنى 

و توهم به اسطوره مترقى بودن "جنبش “کردايەتى" را در کومەلە  دامن زد. دادن تصويرى از 

يک تفاوت بنيادى ناموجود و کاذب بين اتحاديه ميهنى و جالل طالبانى با جريان مصطفى 

بارزانى و "قياده موقت"(حزب دمکرات کردستان عراق) و حتى تقليد از سنن و شيوەهاى 

ً ريشه  کيش اسلحه و پيشمرگايەتى و تحقير زن و دير پا بودن آن تاثيرات در کومەلە ، اساساً

در اين زمينه مشترک تاريخى داشت. در مجموع شکست حرکت مسلحانه سالهاى ٤٧-٤٦ 

و رويدادهاى بعد از آن باعث شد که چپ راديکال نوپاى کردستان ايران خود را در سنت 

سراسرى اين چپ در ايران تثبت کند و بسمت "مشى توده اى" که با اتوپيهاى او در مورد 

انجام رسالت سرمايەدارى رقابت آزاد در ايران از طريق "انقالب دهقانى" از پائين و بطريق 

اولى در کردستان ايران خوانائى داشت، بچرخد. 
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 سال ٤٨، اعتصاب کارگران سد بوکان

 سال ٤٨ يعنى يک سال بعد از شکست اين حرکت مسلحانه، در اطراف بوکان يکى 

از بزرگترين اعتصابات کارگرى کردستان ايران در شرکت سد سازى بوکان رخ داد که از 

حضور کارگران، طبقه هرچند جوان کردستان ايران، در جدالهاى اجتماعى اى که در راه بود 

خبر ميداد. اين البته اولين اعتراض کارگرى نبود، مبارزات کارگرى ديگرى نيز بويژه در شهر 

سنندج حتى قبل از سال ٤٠ و بعد از آن نيز هرچند محدود و انگشت شمار ولى وجود 

داشت، که متاسفانه اطالع دقيق و ثبت شده اى از آن در دست نيست. بدليل جدائى جريان 

چپ کردستان ايران از مبارزات کارگرى آن دوره، گردآورى و ثبت اين مبارزات نيز مشغله ما 

نبود. براى نمونه اولين سنديکاى کارگران خباز شهر سنندج در سال ٤٤ تحت تاثير فعاليت 

کارگران نانوائى کرمانشاه تشکيل ميشود که ما بعدها و در سالهاى بعد از قيام از آن مطلع 

ميشويم. يا تشکيل سنديکاى کارگران خباز در شهر سقز در فاصله سالهاى ٤٩ تا ٥١ که 

از  بعد  سنديکا  اين  ميشود،  منحل  آن  خواستهاى کارگران  به  نبودن  جوابگو  اثر  بر  بعدها 

سقز  شهر  در  تشکل کارگرى  بزرگترين  نيز  اکنون  هم  و  شد  تشکيل  مجددا   ٥٧ انقالب 

محسوب ميشود. در اين دوره اعتصابات کارگرى در شرکتهاى ساختمان سازى و جادەسازى 

در نقاط مختلف کردستان ايران وجود داشته است که تنها ميتوان به اعتصاب کارگران جاده 

سازى در شهر بانه، اعتصاب کارگران مام سنگر در شهر مريوان و چند اعتصاب کارگران 

جاده و ساختمان سازى در نقاط مختلف از جمله در اطراف پيرانشهر اشاره کرد که متاسفانه 

جزئيات آن در دست نيست، غير از اعتصاب کارگران شرکت مام سنگر در مريوان که جريان 

در کارگر  و  شده  نوشته  است  بوده  آن  رهبران  از  يکى  خود  نودينيان که  اسد  توسط  آن 

کمونيست دوره دوم شماره ..چاپ شده است. در جريان اعتصاب کارگرى سال ٤٨ من 
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بعنوان يکى از رهبران آن اعتصاب در آن شرکت داشتم. با توجه به اينکه اين خاطره نقطه 

شروع خوبى بود براى فعاليت سياسى ام، سعى ميکنم با مراجعه به سايه روشنهائى از آن که 

در ذهنم مانده است آنرا به اختصار روى کاغذ بياورم. اين سالها در عين حال مصادف بود 

با سالهاى گسترش مهاجرت وسيع دهقانان "کنده شده" از زمين و از روستاهاى خود به 

شهرها و بازارهاى کار در شهرهاى کردستان و ديگر نقاط ايران. بعضى از کارگرانى که در 

سد بوکان کار ميکردند، خود جزو کسانى بودند که در شهرهاى مختلف ايران کارگرى کرده و 

اغلب نيز تجارب مبارزاتى آن مراکز کار را با خود داشتند. در چنين اوضاع و احوالى در 

ً کردستان ايران  شرق شهر بوکان اعتصاب کارگرى بزرگى که تا آن زمان شهر بوکان و اساساً

بخود نديده بود، روى داد. جريان از اين قرار بود. از سال ١٣٤٦ به بعد کارهاى مقدماتى 

ايجاد سدى بر روى رودخانه زرينه رود در شرق بوکان، بخشى از اطراف بوکان که "فيض 

اللەبيگى" نام دارد، آغاز گرديدـ با به ميان آمدن نام بخش "فيض اله بيگى" بهتر است، ولو 

باختصار هم که شده، از جنبش دهقانى سالهاى ٣٢ و ٣٣ در آنجا و حمايت طبقه متوسط و 

مردم شهر بوکان از اين جنبش دهقانى، يادى کرده باشيم. بوکان و منطقه فيض الەبيگى آن 

در سال ٣٣ بعد از کودتاى ٢٨ مرداد و بازگشت محمد رضا پهلوى به ايران، شاهد برپائى 

يک جنبش توده اى دهقانى بود که توسط ارتش و ژاندارمرى شاه سرکوب گرديد. اين 

جنبش دهقانى يک جنبش خودجوش بود. در آن سال دهقانان ناحيه بوکان، بخش "فيص 

الله بيگى" و "چۆم مجيد خان"، که از ظلم و زور و اجحاف بى حد و مرز فئودالهاى اين 

مناطق بجان آمده بودند عليه آنان دست به شورش زدند و جنبش دهقانى وسيعى عليه آنان راه 

انداختند. دهقانان فئودالها را از روستاها بيرون راندند، زمينها را مصادر کرده و در صدد 

محاکمه عده اى از آنان برآمدند. اين جنبش توده اى دهقانى از پشتيبانى وسيع طبقه متوسط 
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و مردم شهر بوکان برخوردار شد. شاه که بعد از کودتاى ٢٨ مرداد به تخت سلطنت بازگشته 

بود، با اعزام واحدهاى ارتش و ژاندارمرى و چند تانک به کمک فئودالهاى اين ناحيه آمد 

و جنبش دهقانى عليه فئودالهاى شرور را سرکوب کرد. فئودالها نيز در حمايت واحدهاى 

نظامى و تانک و توپ رژيم شاه انتقام خونينى از دهقانان گرفتند. کشتند، سوزاندند، اموال 

دهقانان را تاراج کردند و از هيچ خشونت و وحشيگرى اى عليه دهقانان بپاخاسته منطقه 

"فيض اله بيگى" و "چۆم مجيد خان" ناحيه بوکان، خوددارى نکردند. حزب دمکرات که در 

آن موقع تنها حزب سياسى کردستان ايران بود، نه تنها با اين جنبش دهقانى ارتباطى نداشت 

بلکه بجاى پشتيبانى از دهقانان به اعضاء و کادرهاى خود نيز دستور داده بود که از دخالت 

در آن خوددارى کنند و سعى کنند آن را فرونشانند(براى صحت و سقم ادعاى من در مورد 

عدم ارتباط حزب دمکرات با اين جنبش دهقانى و نقش آن بعد از شروع اين جنبش به 

کتاب "هاله کوک" نوشته غنى بلوريان، بخش مربوط به شورش دهقانان ناحيه بوکان مراجعه 

کنيد). بار ديگر در سال ٤٨ منطقه "فيض اله بيگى" شاهد يک اعتصاب بزرگ کارگرى بود 

که اين بار يکى از اخالف اين فئودالها محرک شروع اعتراض کارگران بود و خود نيز عليه 

کارگران با کارفرماى سرمايه دار همکارى ميکرد. تا آنجا که من بياد دارم مقاطعه کار اصلى 

اين پروژه شرکت آلمانى يا اتريشىى بود بنام آـ پور(A.Porr)ـ غير از اين شرکت، شرکتهاى 

اروپائى ديگرى از کشورهاى فرانسه و آلمان و غيره نيز بخشهاى عملياتى مختلف اين سد را 

برعهده داشتند. همچنين يک شرکت آمريکائى بنام جستين‐ کورتن، مهندس ناظر کل پروژه 

سدسازى در منطقه بوکان بود. در اين محل بيش از ٥٠٠ نفر کارگر کار ميکردند. مردم 

چند  شاه يا  نام  احتماال  اينکه تاکنون  به  با توجه  ميناميدند،  بوکان  سد  را  سد  اين  محل 

آيت الله را دست به دست کرده باشد، آن را همچنان سد بوکان مينامم. من نيز بعد از گرفتن 
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ديپلم از دبيرستان فردوسى تبريز بدون فکر رفتن به دانشگاه و ادامه تحصيل يکسره راهى کار 

در آنجا شدم و با توصيه دوستان کارگرم که در آنجا کار ميکردند، از طرف کارگزينى شرکت 

آ. پور بعنوان کارگر انبار استخدام شدم. کار پروژه سد سازى سد بوکان نيز مثل هر مرکز کار 

از  جانى  تلفات  بيگاه گرفتن  و  و گاه  از کارانداختن  و  فرسوده کردن  قيمت  به  ديگرى 

کارگران، همچنان پيش ميرفت. تا آنجا که من بياد دارم، تنش و يا اختالفات مهم و قابل 

لمسى در ميان کارگرانى که از مناطق مختلف ايران براى کار به آنجا آمده بودند، وجود 

آنچه که  باشد.  داشته  وجود  ميتواند  ديگرى  جاى  هر  معمولى که  اختالفاتى  جز  نداشت. 

مشاهده ميشد، بيشتر تفاهم و دوستى بود. گاه و بيگاه اعتراضات پراکندهاى عليه کارفرما بر 

سر افزايش دستمزدها و يا نامناسب بودن نهار روزانه که در سالن بزرگى که به کانتين مشهور 

و  حرکات  دستمزدها  افزايش  سر  بر  دوبار  يکى  ًنيز  قبال  ميشد.  ابراز  ميشد،  صرف  بود 

اعتصابات کوتاه مدتى انجام گرفته بود، ولى به انجام موفقيت آميزى نرسيده بود. تا اينکه 

مساله پرداخت پاداشها پيش آمد. قول پرداخت پاداشها از جانب کارفرما به کارگران به خاطر 

پيشرفت پيش از موعد پيش بينى شده در کار پروژه سد سازى مطرح گرديد، اما به داليلى به 

اما و اگر افتاده بود و به تعويق ميافتاد. قضيه از اين قرار بود که روساى شرکت آـ پور در 

محل با همدستى يکى از کارمندان محلى خود که در ضمن يکى از مالکين دهات اطراف سد 

بوکان بود و بخاطر تسلطش به زبان آلمانى و انگليسى در حسابدارى شرکت استخدام شده 

بود، ميخواستند پاداشهاى کارگران را که چيزى در حدود يک و نيم ميليون تومان آنزمان 

بود، به جيب شرکت بريزند. اين جريان خشم کارگران را برانگيخت و کارگران به تصميم 

کارفرما و خوددارى روساى شرکت از پرداخت پاداشها، اعتراض کردند. بحثهاى تک و 

با روساى شرکت و  فنى و رانندگان  بويژه کارگران  بيگاه)کارگران  توک (فردى يا گاه و 
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مسئولين حسابدارى به جائى نرسيد. سرانجام تصميم به اعتصاب گرفته شد. اعتصاب در 

واقع توسط نمايندگانى از ميان کارگران مناطق مختلف باضافه من، هدايت و رهبرى ميشد. 

قرار شروع اعتصاب با فعالين همه شاخەها و بخشهاى موجود در سد بوکان گذاشته شد. 

عکس العمل هاى کارفرما  و  احتماالت  مورد  در  الزم  فکرهاى  از  بعد  اعتصاب  سرانجام 

شروع گرديد و به خواست گرفتن پاداشها، خواست بهبود کيفيت غذاى کانتين نيز افزوده 

گشت. کار در کليه بخشهاى کارگاه سد سازى سد بوکان حتى در پمپ بنزينها نيز متوقف 

شد. انبارها که در واقع محل تغذيه کارگاهها بود نيز بسته شدـ تمام لودرها، بولدوزرها، 

ميکسرها، بيلهاى مکانيکى و ماشينهاى حمل و نقل خاک و غيره در جلو کانتين غذاخورى 

در کنار هم رديف و پارک شدند و رانندهها هم در کنار ماشينها به اعتصاب نشستند. هيچ 

بخشى کار نميکرد. روز اول اعتصاب در ميان تهديد کارفرما به اخراج و فشار کارفرما بر 

کارگران براى بازگشت به کار، خاتمه يافت. هنگام شروع شيفت شب، کارفرما انتظار داشت 

انتظار  برخالف  شکنندـ  درهم  را  اعتصاب  و  نمايند  بکار  شروع  شب  شيفت  که کارگران 

کارفرما، کارگران شيفت شب که اکثرشان از شهر بوکان و با اتوبوسهاى مخصوص رفت و 

آمد کارگران به سرکار برميگشتند، با سوت زدن و خواندن آواز شرکت خود را در اعتصاب 

اعالم کردند. پيوستن کارگران شيفت شب به اعتصاب که تقريباً نصف کارگران سد بوکان را 

تشکيل ميدادند، روساى شرکت را در بهت و حيرت فروبرد و آنانرا متوجه عمق اعتصاب 

کرد. اين بار کارفرما براى درهم شکستن وحدت و يکپارچگى کارگران اعتصابى، به نيروى 

دخالت  بود که  سوم  روز  يا  و  دوم  روز  نيست  يادم  دقيقا  شدـ  متوسل  شاه،  رژيم  نظامى 

مزدوران رژيم سابق شروع شد. سرهنگى از رکن ٢ ارتش از پادگان شهر سقز، با چند کاميون 

 ٢ رکن  سرهنگ  شدند.  بوکان  سد  وارد کارگاه  اعتصاب  خواباندن  براى  مسلح  ژاندارم 

24



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

غذاخورى  سالن  به  به کار،  آنان  وادار کردن  بمنظور  سخنرانى،  ايراد  براى  را  کارگران 

شرکت(کانتين) فراخواندـ سالن غذاخورى شرکت بفاصله کوتاهى پر از کارگر شد. کامالًً 

معلوم بود که "جناب سرهنگ" از تجمع اين همه کارگر در سالن غذاخورى يکه خورده 

است. شايد خيال ميکرد بجز عده معدودى جرأت ابراز حضور پيش ايشان را نداشتندـ تنها 

به  دست  چرا  اينکه  بود.  هميشگى  حرفهاى  همان  هست  يادم  او  حرفهاى  از  چيزى که 

اعتصاب زده ايد، چرا به ما مراجعه نکردەايد، يا گردن کس يا کسانى که از اين اعتصاب 

هدف سياسى اى را تعقيب کرده باشند خُرد خواهيم کرد، برگرديد سر کارهايتان, قول ميدهيم 

ما اين مشکل را برايتان حل کنيم و غيره. اما ايشان شايد چيزى را که اصالً انتظار نداشت، 

عکس العمل شديد کارگران بود در مقابل تهديداتش. عده زيادى از کارگران به شرايط بد 

غذاى کانتين  بودن  نامناسب  به  و  ساعات کار  باالبودن  به  دستمزدها،  بودن  به کم  کار، 

اعتراض کردند و گفتند که حقمان را ميخواهيم. يکى از کارگران آسورى زبان که در عين 

حال يکى از رهبران اعتصاب نيز بود در حالى که پاى خود را به سرهنگ رکن ٢ نشان 

ميداد ميگفت که سالهاست کار ميکند و در حين کار پايش فلج شده است. وى ميگفت 

خسارت فلج شدن پاى او حين کار را چه کسى بايد پرداخت کند؟ خالصه "جناب سرهنگ" 

که خود را با چنين عکس العملى مواجه ديد، در حاليکه صدايش را پايين آورده بود با دادن 

قول هايى آميخته با تهديد و اينکه بهتر است به سر کارهايتان برگرديد، سالن غذاخورى را 

ترک کرد. در بيرون کانتين نيز ژاندارمها در حاليکه حالت حمله به خود گرفته بودند، تالش 

کردند رانندەها را بزورهم که شده به سر کارشان برگردانند، ولى از تالش خود سودى نبردند و 

در مقابل نگاەهاى مصمم رانندگان که به نوعى پشت لودرها و بولدزرهاى شرکت سنگر 

گرفته بودند، پس نشستند. بعد از بى نتيجه ماندن اقدامات کارفرما، سرانجام روساى شرکت 
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به کارگران پيشنهاد مذاکره دادند. براى مذاکره با نمايندگان کارفرما، ما هيئت سه نفرەاى از 

ميان خود انتخاب کرديم. اولين دور مذاکرات، که خود مثل هر رودرويى طبقاتى کارگران پر 

است از درس و تجربه، با گپ زدن نمايندگان کارفرما با نمايندگان ما و دادن قولهايى شفاهى 

از جانب کارفرما به دادن پاداشها و احتمال بررسى افزايش دستمزدها و قول بهبود غذاى 

کانتين و همچنين موافقت هيئت ٣ نفره نمايندگان ما باقول و قرارهاى ضمنى کارفرما، پايان 

يافت. در دور دوم مذاکره بعد از چند ساعت سرانجام کارفرما با دادن پاداشها، حق روزهاى 

امضاى  به  شده  حاصل  توافقات  متن  و  موافقت کرده  غذاى کانتين  بهبود  و  اعتصاب 

نمايندگان کارگران و کارفرما، رسيد. سپس پايان اعتصاب اعالم گرديد. کارگران با سوت 

کشيدن و بغل کردن همديگر، پيروزى خود را بر کارفرما اعالم داشتند. ژاندارمها و سرهنگ 

رکن ٢ نيز سوار ماشينهاى خود شده و صحنه را ترک کردند. بفاصله ١٥ روز بعد نيز من و 

يکى از رهبران اعتصاب را به "بهانه کم کارى" اما در واقع به دليل رهبرى اعتصاب از کار 

اخراج کردند. اين اعتصاب بار ديگر بر اهميت طبقه کارگر در جدالهاى اجتماعى تاکيد 

ميگذاشت و روى مطالبات ديگر اقشار جامعه و روشفکر چپ راديکال نيز منعکس ميکرد. 

بعد از اخراج از کار براى ديدن عبداله مهتدى که دوستى و رفاقت سياسى ما بسيار گرم و 

شدم.  آشنا  سلطانى  مصطفى  فواد  با  او  توسط  آنجا  به تهران رفتم.  داشت  ادامه  صميمانه 

و  و گرم  محکم  بسيار  رفاقت  بود،  جالب  برايم  فواد  با  آشنائى  پيشتر گفتم  همانطور که 

صميمانه اى نيز بزودى بين فواد و من شکل گرفت که لحظات شيرين آن فراموش نشدنی اند. 

بعد از دو سه ماهى که از آشنائى فواد و من گذشت توسط عبداله مهتدى و فواد به عضويت 

محفلى که چند ماهى بود تشکيل شده بود در آمدم. وارد شدن من به اين جمع همزمان شد با 

در  سياسى ام  فعاليعاليت  ادامه  با  من  زندگى  بعد  به  اين  از  آن.  درون  در  تحوالتى 
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با  طى کرد که  را  ديگرى  مسير  نام گرفت،  ٥٧ کومەلە   سال  در  بعداً  "تشکيالت" ى که 

همديگر آن را در کنار ديگر رويدادهاى سياسى آن دوره، مرور مى کنيم. 

 محفل اوليه("تشکيالت")

همانطور که پيشتر گفتم، ادامه بحثهاى آن دوره شهر بوکان به تهران انتقال يافت. در آن 

دوره بحث مشهور به "ايجاد" يا "احياء" که در ميان چپ راديکال آن دوره بويژه "سازمان 

ً محفل اوليه را ايجاد کردند نيز  انقالبى حزب توده" مطرح بود، در ميان جمعى که بعداً

مطرح ميشود. بحث "ايجاد" يا احياء" ظاهراً اين بوده که آيا بايد خود حزب توده را بر پايه 

سنتهايى که بر آن ايجاد شده بود، مجددا "احياء" کرد. سنتهائى که بزعم چپ راديکال به آن 

خيانت شده بود، و يا رفت و از نو سازمان ديگرى را ايجاد کرد. نمونه آن "سازمان انقالبى 

حزب توده" بود که گويا ايجاد "سازمان انقالبى حزب توده" در آن دوره تالشى بود در 

جهت "ايجاد" سازمانى ديگر و نه الزاما "احياء" حزب توده ايران. اين بحثها در ميان کسانى 

که محفل اوليه را تشکيل دادند نيز درگير ميشود. حرکت اين جمع مبنى بر "ايجاد" بود در 

تقابل با بحث احياء حزب توده که آنوقت در چپ ايران مطرح بود، هدف حرکت اين جمع 

صريحا ايجاد يک سازمان در پروسه تشکيل "حزب کمونيست طبقه کارگر"، که گذشته از 

مخالفت با "احياء"، برخالف "سازمان انقالبى حزب توده"، با هيچ بند نافى نيز به حزب 

توده وصل نبود. سندى که در سال ٤٨ محفل اوليه ("تشکيالت") بدور آن شکل گرفت 

توسط فاتح شيخ االسالمى تهيه ميشود که متاسفانه اکنون در دست نيست تا بعنوان سند 

هويتى آن دوره اين محفل به آن استناد کنم. اين جمع با بهره گيرى از شرايط آن دوره، يعنى 

شکست جنگ مسلحانه سالهاى ٤٧-٤٦ در کردستان ايران و در کنار آن پبروزى انقالب 
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ملى در چين که بزعم آنان امکان پذيرى کار سياسى در ميان توده ها را ممکن کرده بود، 

روش ايجاد را در پيش ميگيرند و اولين محفل را در جهت پروسه تشکيل "حزب کمونيست 

طبقه کارگر" ايجاد ميکنند و همانطور که پيشتر گفتم آن را "تشکيالت" نام گذارى ميکنند. 

متاسفانه سند هويت اوليه اى که اين محفل بر اساس آن ايجاد شد در دست نيست، اما کامالً 

معلوم است که اين محفل در بستر و سنت چپ راديکال ايران ايجاد شده و بعد از مدتى که 

از تشکيل آن ميگذرد معلوم ميشود که اين محفل حتى کدام يک از قطبنديهاى جهانى درون 

اين چپ را نيز منعکس ميکند. کسانى که محفل اوليه را پايه گذارى کردند عبارت بودند از: 

ساعد  فرزاد،  ايرج  االسالمى،  شيخ  فاتح  حسين کريمى،  محمد  سلطانى،  مصطفى  فواد 

وطندوست، عبداله مهتدى، مصلح شيخ االسالمى و... . من نيز بعد از چند ماه که از تشکيل 

اين محفل ميگذشت، همانطور که پيشتر گفتم توسط فواد و عبداله مهتدى به عضويت آن 

درآمدم. اين محفل براى ما در حکم مرکز سياسى اى بود که ديگر محافل بدور آن شکل 

ميگرفتند. نگذاشتن نام سازمانى مشخصى بر آن، تحت عنوان ترس از لو رفتن و اينکه 

ساواک نتواند ما را بعنوان يک سازمان مرتبط با هم تحت پيگرد قرار دهد، توجيه ميشد و 

اين مورد توافق همه ما نيز بود. بعد از مدتى فاتح شيخ االسالمى بشکلى محفلى کنار گذاشته 

ميشود بدون اينکه اين مساله حتى به او اطالع داده شود. پيش او طورى وانمود ميشد که 

گويا ديگر "تشکيالتى" در کار نبود، فعاليت سياسى اى در کار نبود و هرکس رفته بود سراغ 

کار و زندگى شخصى خودش. در حاليکه اين واقعيت نداشت و ما همچنان به شيوه و سبک 

کار چپ راديکال آن دوره سرگرم فعاليت سياسى خود بوديم. اعتراض به اين شيوه از طرد و 

کنار گذاشتن فرد هم، در شرايطى که ضبط و ربطى حزبى، غير از روابط خشن و فرقەاى 

محفلى، در کار نبود، نه جايگاهى داشت و نه ممکن بود. چون با همه مطابق ضوابط ظاهراًًً 

28



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

مورد قبول درون محفل، يکسان و بدين شيوه رفتار ميشد. طرد آدمها به اين شيوه در سنت 

محفليسم آن دوره چيز عجيبى نبود. هميشه انتظار اينکه فردى از يک محفل به اين شيوه 

طرد شود وجود داشت و مورد فاتح و بعدها در سال ٤٩ مصلح شيخ االسالمى هم، اولين و 

ً منحصر به فرد  آخرين مورد آن نيز نبود. آن شيوه مبارزه ايدئولوريک و طرد و تصفيه، کامالً

ً چپ سنتى بود. حتى شباهتى به سنن سوسياليسم هاى  و ويژه "تشکيالت" آن دوران و عموماً

موجود نيز نداشت. نکته برجسته آن، عليرغم درستى يا نادرستى موضع طرفين، طفره رفتن از 

يک روياروئى و تقابل افراد با نقطه نظرات متفاوت بود. اين حتى در مقايسه با شيوههاى 

متداول بورژوائى در همان دوره نيز عقب افتاده بود. صرفنظر از موارد مجزا و حقانيت و يا 

عدم حقانيت آنها، اين شيوه مخربى بود که بجاى اعتماد به نظرات، بى اعتمادى و تحقير و 

نوعى ارعاب مخالفين را مُد کرد و معيارهاى اخالقى و ويژگيهاى زندگى و روش زندگى 

فردى را مبنائى براى بيان تفاوت هاى سياسى و بينشى و عقيدتى باب کرد. اين شيوه نشان 

بعدى  روشهاى  با  مقايسه  در  حتى  را  "تشکيالت"  پوپوليسم  ماندگى  عقب  از  بارزى 

سازمانهاى خط سه نيز بيان ميکرد. سنگين بودن "بيوگرافى" و روانکاوى تمايالت زندگى 

فردى "اعضا" در تشکيالت، و جلسات انتقاد و انتقاد از خودهاى به معنى واقعى تفتيش 

مايه  جا  همين  از  تشکيالت،  در  ماندن  به  اعضا  واداشتن  براى  روانى  شکنجه  و  عقايد 

ً فاتح با رفقاى ديگرى از جمله نسان و اسد نودينيان و عطا رستمى و ... در  ميگرفت. بعداً

مريوان محفلى براى خود درست کرده و به فعاليت سياسى خود ادامه ميدهند. رفقائى از آن 

محفل نيز به نحوى با رفقاى ما در آن دوره در مريوان ارتباط داشتند و ما هم ميدانستيم که 

آنها دارند فعاليت سياسى خود را همچنان ادامه ميدهند. 
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 انتقال کتابخانه

 بحث تجديد آرايش مدتى بعد از ايجاد محفل اوليه، اين بحث که بدليل خفقان شاه و 

ً ممکن نيست در ميان جمع  کنترل و سرکوب شديد ساواک فعاليت به شيوه متشکل فعالً

ً من را نيز در جريان آن قرار دادند. قضيه  موسس آن مطرح ميشود. فواد و عبداله مهتدى بعداً

از اين قرار بود، بدنبال دستگيرى محمد حسين کريمى و مصلح شيخ االسالمى فاتح اين 

مساله را مطرح ميکند که شرايط بعلت خفقان شديد ساواک براى کار متشکل و هرمى آماده 

نيست بايد شيوه ديگرى را در پيش گرفت. اين بعنوان نظرى "انحالل طلبانه" از طرف فاتح 

نظر  اين  با  ما  ميشد گفت  ميگيرد.  قرار  جمع  اين  "غضب"  مورد  فاتح  و  ميشود  گرفته 

مخالفيم، ما راه خود را ادامه ميدهيم، شما هم اگر خواستيد مى مانيد اگر هم نخواستيد از 

هم جدا ميشويم و هرکس راه خودش را ادامه ميدهد. بجاى اين کار همانطور که باالتر گفتم 

روش طرد به شيوه ناديده گرفتن و قطع ارتباط تدريجى با فاتح در پيش گرفته ميشود. ناديده 

مورد  فردى که  با  احوالپرسى  سالم و  شخصى و  حتى  ارتباط  از گرفتن  گرفتن و گريختن 

"غضب" محفل قرار ميگرفت، يکى از شيوه هاى رايج و عذاب آور کنار گذاشتن رفقاى آن 

ً مصلح، مورد مصلح را بياد  دوره ما بود. در هرحال، در ادامه اين بحثها اول فاتح و بعداً

ندارم چرا؟ در اوآخر سال ٤٩ به شيوه اى که گفتم کنار گذاشته شدند. همزمان با دستگيرى 

مصلح، بهروز سليمانى نيز که با ايرج فرزاد ارتباط داشت در سال ٤٩ دستگير ميشود. بخاطر 

و  جزوات  و  و کتابها  اسناد  نيفتادن  همچنين  و  احتمالى  دستگيريهاى  از  جلوگيرى 

دست نويسهاى «تشکيالت» بدست ساواک، قرار شد همه آنها را از تهران به کردستان منتقل 

کنيم و در جاى امنى نگاهدارى کنيم، در عين حال در مورد ادامه فعاليت سياسى متشکل 

اين جمع، بحث و تبادل نظر کنيم و در صورت توافق عمومى آن را در قالب قبلى آن يعنى 
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فعاليت متشکل ادامه دهيم. بدين منظور دو جمع تجديد سازمان تا آنجا که من بياد دارم از 

سال ٤٩ به بعد تشکيل شد. شايد از دو تا بيشتر بوده ولى من چيزى غير از اين بياد ندارم. 

اين دو جمع عبارت بودند از: 

عبداله  وطندوست،  ساعد  حسين کريمى،  محمد  سلطانى،  مصطفى  فواد   : اول  جمع 

مهتدى و من(حسين مرادبيگى). جمع دوم : فواد مصطفى سلطانى، ايرج فرزاد، مصلح شيخ 

ساعد  مانند  بوده، کسانى  هم  زکريائى  شعيب  احتماال   ،(٤٩ سال  اوآخر  االسالمى(تا 

وطندوست، محمد حسين کريمى و عبداله مهتدى نيز بعلت شناسائى قبلى با ايرج فرزاد و 

مصلح شيخ االسالمى در هردوى اين جمعها شرکت داشتند. صديق کمانگر که در تهران 

و  فرزاد  ايرج  جمع  در  هستەها،  و  حوزه  تقسيم بندى  در  بود،  حقوق  دانشکده  دانشجوى 

مصلح شيخ االسالمى قرار داشت. در گام اول کتابخانه به کردستان منتقل شد. مسئوليت آن از 

تهران تا تبريز بر عهده عبداله مهتدى و فواد و از تبريز به بعد به عهده من بود. فواد و عبداله 

مهتدى اولين سرى از کتابها و اسناد را که در ساک بزرگى جا داده بودند به تبريز آوردند. من 

هم در تبريز آن را از آنان تحويل گرفته و به شهر بوکان رساندم. در بوکان آن را در نقطه اى 

خارج شهر براى مدتى چال کردم بعد آن را به خانه خودمان منتقل و آنها را در جاى مناسبى 

در خانه خودمان مخفى کردم. دومين سرى کتابها و اسناد کتابخانه بعد از مدتى به همين 

ترتيب از تهران به تبريز توسط فواد و سپس از تبريز به بوکان توسط من منتقل شد. بعد از 

شيوه  به  فعاليت  ادامه  روى  سرانجام  محفل،  دو  اين  درون  در  نظر  تبادل  و  بحث  ماهها 

«تشکيالت» يعنى فعاليت متشکل اتفاق نظر حاصل شد، اين مدت در عين حال امکانى 

داد براى مطالعه جمعى، خواندن بعضى از آثار مائو و بحث روى تز "نيمه مستعمره ‐ نيمه 
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فئودال" بودن جامعه ايران، ضرورت کار متشکل در چهارچوب "مشى توده اى" و نقد "مشى 

چريکى" و غيره. 

فئودال“  نيمه  مستعمره  تز "نيمه  و  به "مائوئيسم"  لنين  از  جمع  شدن  شيفت 

بودن جامعه ايران 

 در ميان چپ راديکال ايران آن دوره دو ترند وجود داشت، يکى طرفداران "مشى 

چريکى" که طرفدار مبارزه مسلحانه عمدتاً شهرى بودند و معموال الگو و سبک کار خود را 

از مبارزه مسلحانه چريکى در آمريکاى التين اقتباس ميکردند، ديگرى طرفداران "مشى توده 

اى" که به "سياسى کار" مشهور بودند و الگوهاى خود را عمدتاً از چين و احزاب کشورهايى 

با رژيمهاى "دمکراتيک ‐ توده اى" ميگرفتند. بعدها بويژه از سال ٥٧ به بعد در ايران 

سازمانها و گروههاى موسوم به "خط ٣" نيز بوجود آمدند. در مورد ما در آن دوره عمدتا 

درس گرفتن از شکست حرکت مسلحانه سالهاى ٤٧- ٤٦ کردستان ايران و بحثهاى مربوط 

حرکت  شکست  داد.  سوق  اى"  توده  اتخاذ "مشى  بسمت  را  ما  بود که  حزب  ايجاد  به 

مسلحانه "سياهکل" در سال ٤٩ نيز دليل ديگرى بدست داد که ما بتوانيم آشکارا از "مشى 

چريکى" از موضع رفتن به ميان توده ها و کار در ميان زحمتکشان، انتقاد کنيم. در اين دوره 

در سال ٤٩ در نقد "مشى چريکى" جزوه "چرا پراکنده ايم و چگونه مشتکل شويم" عمدتا 

توسط فواد مصطفى سلطانى نوشته شد و "تشکيالت" علناً "مشى توده اى" را اتخاذ کرد و 

تز "نيمه‐ مستعمره نيمه فئودل" بودن جامعه ايران را در حد "تئورى" پذيرفت. قرار شد در 

"عمل"! نيز آن را تجربه کند. مثل بقيه چپ راديکال ايران ما هم مخالف استبداد شاه بوديم، 

اين نقطه مشترک همه ما بود و اين نه تنها چپ راديکال که کل نيروهاى جنبش ملى ‐ 

اسالمى را که ترندهاى مختلف اين چپ نيز به آن تعلق داشتند، در برميگرفت. جهت گيرى 
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عمومى فعاليت سياسى ما کار در ميان زحمتکشان و رفتن به محطيهاى کارگرى بود. اما 

حتى خود اين مساله يعنى پيوند با کارگران و زحمتکشان نيز بعدها به شکل دفرمه شده و 

عقب مانده "کار فيزيکى" و نوعى تزکيه نفس در طرد آثار گرايشات "روشنفکرانه" تقليل 

يافت. از آن تحقير کار روشنفکرانه و ارتقا آن تا حد القيدى و تمسخر فعاليت تئوريک 

عقب  از  ما  پوپوليسم  ميتوان گفت  ديگر  موارد  به  استناد  با  و  نظر  اين  از  شد.  استنتاج 

ً خود را چپ و  ماندەترين نوع سوسياليسم "خلقى" آن دوره ايران بود. با اين حال عموماً

"مارکسيست" ميدانستيم. خواندن نوشته هاى لنين در ميان ما رايج بودم، من خودم اولين بار 

با يکى از نوشته هاى لنين در مورد "وظايف سوسيال دمکراتهاى روس" شروع کردم. هنوز 

اثرى از دستنويسهاى "مائو" نبود يا من هنوز آن را نديده بودم. در اين دوره، هرچند کوتاه، 

تا هنگام سلطه آثار "مائو" بجاى لنين، حداقل اشتياق براى مطالعه و بحث تئوريک زياد 

بود. با سلطه آثار "مائو"، نوشته هائى که در آن مارکسيسم به شيوەای مکانيکى، ساده شده 

بود، به تدريج اشتياق به مطالعه و بحث تئوريک نيز در ميان ما فروکش کرد و مطالعه به 

چند دستنويس "مائوتسه تونگ" محدود ماند. استدالل ما نيز در مورد "نيمه مستعمره ‐ 

در  سرمايەدارى  توليد  شيوه  پايەاى  توضيح  بر  متکى  نه  ايران،  جامعه  بودن  فئودال"  نيمه 

کاپيتال مارکس، و يا حتى براساس نوشته هاى لنين در نقد چپهاى خرده بورژواى روسيه ٦٠ 

سال قبل از ما، يا مراجعه به درک مارکسيستى لنين و سوسيال دمکراسى روسيه از مساله 

ارضى در سال ١٩٠٥، بلکه الگوى بردارى صرفى بود از چين و نظرات مائو، به سبک 

"سازمان انقالبى حزب توده" و اتکاء به نمودهائى بسيار جزئى از جامعه کردستان ايران که 

ً به سراسر ايران نيز تعميم داده ميشد. براى نمونه ما براى اثبات "نيمه فئودال ‐ نيمه  بعداً

عرصه  در  مائو"  "مشى  تجربه  براى  روزها  آن  باصطالح  ايران!  جامعه  بودن  مستعمره" 
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"پراتيک"! در تابستان سال ٤٩ در گروههاى چند نفره در کردستان ايران به طرف دهات 

اطراف شهرهائى که در آن زندگى ميکرديم راه افتاديم تا در اين مورد تحقيقات خود را 

انجام داده و از نظر "عينى" نيز آن را ثابت کرده باشيم. بخاطر خنثى کردن «ساواک»، در 

صورت تعقيب و دستگيرى، توجيهاتى براى خود تراشيديم تا اگر پاسگاههاى ژاندارمرى 

رفت و آمد ما را به «ساواک» اطالع دادند، که معموالً هم اطالع ميدادند، بتوانيم رفتن 

خود را به آن روستاها توجيه کرده باشيم. به هر ترتيب به روستاهاى متعددى سر زديم. من به 

دهات اطراف شهر بوکان: "ترجان و گلوالن و هەرميله" و يکى دو ده بسيار کوچک تر در آن 

محدوده که واقعا يادم نمانده است، رفتم. فواد و ايرج و رفقاى ديگر نيز هرکدام به دهاتى 

سر ميزنند، صديق و مصلح و رفقاى ديگر نيز هرکدام به دهاتى در اطراف مريوان و کامياران 

ميروند. سرانجام بعد از يک يا دو هفته تحقيق و پرسش در دهات به اين نتيجه رسيديم که 

در بعضى از روستاهاى کردستان ايران بعضى از شيوه هاى استثمار فئودالى از قبيل بيگارى 

و نيمه کارى هنوز به حيات خود ادامه ميدهند. کل اين پديده نشانه دورى مطلق ما از 

مارکسيسم مارکس در آن دوره و روى آورى به تجربه گرائى صرف و سلطه يک امپريسم 

پيش پا افتاده بر تفکر ما بود. واضح است اشکال شيوه توليد قبلى ميتوانست و ميتواند در 

کنار و در حاشيه شيوه توليد جديد تا مدتها به بقاى خود ادامه دهد، اما آنچه روند را تعيين 

نظام  است، که  جديد  توليد  شيوه  سابق که  توليد  شيوه  حاشيەاى  اشکال  بقاى  نه  ميکند 

اقتصادى، سياسى و اجتماعى جديد را قالب ميزند. قبول تز "نيمه مستعمره ‐ نيمه فئودال" 

بودن جامعه ايران در مورد ما با اتوپيهاى ناسيوناليسم بورژوائى ايران، سرمايەدارى دوره 

رقابت آزاد، که فکر ميکرديم رسالت آن در ايران بر دوش ما، روشنفکر "خرده بورژواى ضد 

امپرياليست" آن دوره افتاده بود، خوانائى داشت. گيرائى "مائوئيسم" بيشتر بخاطر هسته قوى 
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ناسيوناليستى آن بود که با اتوپيهاى بورژوا ناسيوناليستى آن دوره ما جور مى آمد. "مائوئيسم" 

البته بدون پيروزى انقالب چين "مائوئيسم" نميشد و کسى براى آن حتى در چين نيز تره خرد 

امکان  مائوئيسم" کرد،  را  "مائوئيسم"  چين،  در  ملى  انقالب  پيروزى  عظمت  نميکرد. 

خرده  روشنفکران  ميان  در  نيافتگى  توسعه  رنج  داد.  بدست  را  اى"  توده  مشى  "تحقق"، 

بورژواى "جهان سومى" نيز مزيدى بود بر قبول "مائوئيسم" در خدمت تحقق اتوپى هاى 

از  بعضى  بقاياى  وجود  بدليل  ايران  ايران. کردستان  ما،  مورد  در  بورژوائى،  ناسيوناليسم 

اشکال فئودالى، نفوذ محلى و اينکه بزعم ما ميتوانست مناطق پايگاهى ما به سبک مائو و 

حزب کمونيست چين باشد، و اين به خيال بافى هاى ما ميدان ميداد، مورد عالقه ما بود. 

حال  در  مناسبات  در کنار  روستا  در  فئودالى  استثمار  بقاياى  توک  و  تک  وجود  بعالوه 

گسترش سرمايەدارى، شامل شدن تعداد کمى از دهقانان در مرحله اول اصالحات ارضى در 

تقسيم زمين، از رونق افتادن بخش کشاورزى، بيکار ماندن کارگران فصلى و ماندن آنان 

خود  از  ما  اتوپيک  درک  عدم  با   ً اساساً و  حال  عين  در  ده که  در  سال  از  بخشى  براى 

سرمايەدارى، بويژه سرمايه انحصارى و نيازها و کارکرد آن در کشورهائى نظير ايران توام 

بود، ما را از توضيح کل اين پديده از لحاظ "منطق" سرمايەدارى ناتوان ساخته بود. ما را 

مانند بقيه چپ آن دوره ايران به "شاهانه"، "ملوکانه" و "فرمايشى" خواندن اصالحات ارضى 

کشانده بود. براى اثبات ادعاى خود ما دربدر بدنبال رد فئودالى در جامعه بوديم، و هر نوع 

استبداد و ديکتاتورى اى از جانب ما با فئوداليسم يکى گرفته ميشد. با اين شيوه از استدالل 

بعضى از کادرهاى کومەلە  آن دوره در سال ٥٨ بدنبال کشف ماهيت طبقاتى خمينى بودند. 

باعث  وابسته"  "بوژوازى  حاکم  قشر  و  امپرياليسم  با  همدستى  در  فئوداليسم  ما  بزعم 

عقب ماندگى ("اقتصاد ملى")، هرز رفتن نيروى کار و عدم "استقالل سياسى" ايران ميشدند. 
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امپرياليسم معادل نوعى سياست خارجى غارت و چپاول گرفته ميشد، تا مرحله عالى ترى از 

سرمايەدارى، سرمايه انحصارى، صدور سرمايه و کاال مطابق نيازهاى آن در کشورهائى نظير 

ايران و غيره. ما در آن دوره حتى خشونت و تحکم کارفرما در مراکز کار عليه کارگران را نيز 

به خصلت "نيمه فئودال" بودن جامعه و وجود بقاياى "فرهنگ فئودالى" در جامعه و از اين 

طريق سلطه آن بر محيط کار مربوط ميکرديم. گو اينکه با حذف روابط فئودالى، روابط 

پيشرفته و انسانى اى در سرمايەدارى "مستقل و ملى" بين کارفرما و کارگر ايجاد ميشد. بزعم 

ما با سرکار آمدن "بورژوازى ملى" و حذف "بقاياى فئودالى" در ايران، رابطه سرمايەدار 

کارفرما نيز با کارگر عوض ميشد، بورژوازى "خودى" و "مترقى" به بازار ميامد و "انصاف" 

بورژوازى "ملى" جاى خشونت و تحکم فئودالى در سرمايەدارى "وابسته" به امپرياليسم را 

ميگرفت! بتدريج بحثهاى رايج چپ راديکال آن دوره در مورد خصوصيت سرمايەدارى 

"وابسته" در ايران، فرق آن با "بورژوازى ملى"، اينکه حاکميت بورژوازى "وابسته" استبداد 

مياورد، در حاليکه حاکميت بورژوازى "ملى" با دمکراسى و جمهورى خواهى توام خواهد 

بود، کشاورزى را برباد نخواهد داد، کشور را به محل صدور و توليد منابع طبيعى و مواد خام 

تبديل نخواهد کرد، اينکه سرمايەدارى ايران "ملى نيست"، "مترقى" نيست، نيروهاى مولده 

و  مردم کارگر  توده  و  جامعه  ميدهد،  هرز  و  تخريب کرده  را  آن  بلکه  نميدهد،  رشد  را 

زحمتکش را به "مصرف کننده" صرف تبديل ميکند، براى همه کار پيدا نميکند، به هر 

جهت  در  را  مولده  نيروى  آن کار کنند،  روى  تا  نميدهد  زمينى  تکه  بى زمينى  روستايى 

سر  در  را  ملى  و  مستقل  بورژوازى  اتوپى  غيره  و  نميکند  هدايت  جامعه  "سازندگى" 

ميپرورانديم و به صف عاشقان سينه چاک آن در مى آمديم. ديوار شنى اين اتوپيها که پيشتر 

با اصالحات ارضى ترک خورده بود، در سال ٥٧ با انقالب و نقد مبانى پوپوليسم "خلقى" 
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توسط سوسياليسم کارگرى "اتحاد مبارزان کمونيست" بکلى فروريخت. در سال ٦٠ اگر 

کسى ميگفت "بورژوازى ملى" به او ميخنديدند. با اينحال خالى از ضرر نخواهد بود که به 

گوشه هائى از اولين و شايد آخرين نوشته کومەلە  آن دوره در اين مورد اشاره کنم. اين نوشته 

در نشريه تئوريک داخلى در ٢٤\٢\٥٩ بدليل شروع مبارزه ايدئولوژيک درون کومەلە  آن 

دوره، "ديدگاه يک" و "ديدگاه دو"، داخلى و غيرقابل پخش، منتشر شده است. در مورد اين 

نوشته من در جاى ديگرى به آن برميگردم، ليکن اينجا و براى اينکه کمکى به صحت آنچه 

که گفته ام کرده باشم به گوشه هائى از آن اشاره خواهم کرد. اين نوشته که (زمينه هاى قيام و 

ماهيت طبقاتى هيئت حاکمه) نام داشت نه در سال ١٣٤٩ يا ١٣٥٠، بلکه حدود ٩ سال 

بعد و چندين روز قبل از فرمان يورش خمينى در ٢٨ مرداد ماه سال ٥٨ بنام نوشته چند 

رفيق ازجمله فواد مصطفى سلطانى نوشته شده است. اين نوشته در سال ٥٩ مبناى نظرى 

رفقاى "ديدگاه يک" شد. اين نوشته در مورد امپرياليسم هنوز در سال ٥٨ همان برداشت 

دوره سال ٤٨ به بعد را دارد، مى نويسد:.. مشخصاً از سال ٣٢ به بعد امپرياليسم با اطمينان 

عمر  از  روز که  هر  ميکند."همانجا.  خام  مواد  غارت  و  سرمايه  بصدور  شروع  بيشترى 

حکومت شاه ميگذشت اقتصاد ملى و بورژوازى ملى نيز رو به تجزيه نهاد. بوجود آوردن 

يک قشر بورژوازى کمپرادور("وابسته"، پرانتز از من است) و پشتيبانى سياسى حکومت 

و  مصرفى  صنايعى که کاالى  يا  ملى  منابع  از  بسيارى  شد که  سبب  آن  رشد  از  استبدادى 

خانگى را توليد ميکردند، از قبيل يخچال سازى، بخارى، بيسکويت، روغن، کفش و رشد 

صدور سرمايه هاى مالى بشکل ايجاد بانکهاى متعدد وابسته به سرمايەدارى هاى امپرياليستى 

و پشتوانه سياسى آنها هيچ راهى براى رشد سرمايەدارى ملى باقى نميگذاشت مگر اينکه به 

نابودى کشانده شود و يا بطريقى بعنوان شريک درجه دوم و سوم از در آشتى با سرمايه 
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امپرياليستى در آيد. … بنابراين هر اندازه که از عمر حکومت استبدادى شاه ميگذشت بهمان 

نتيجه  در  است"،همانجا.  شده  نيز کم  ملى  بورژوازى  اقتصادى  و  سياسى  قدرت  نسبت 

"بورژوازى ملى ما" هم چاره اى نداشت! مجبور ميشد وابسته شود! در مورد اصالحات 

ارضى نوشته ميگويد: " هدف عمده اصالحات ارضى شاهانه همانطور که اشاره رفت(نه حل 

مساله ارضى) که تصرف بازار دهات و استثمار دهقانان بود"، همانجا، گو اينکه در جاى 

ديگرى هدف سرمايەدارى اين نبوده است، يا قرار نبود اصالحات ارضى دهقانان را استثمار 

کند! قرار بود به هرکدام تکه زمينى بدهد و زندگى "شاهانه" اى را براى آنان تامين کند! 

نمونه هاى از اين دست در اين نوشته نظير اينکه دولت چرا گندم را يا برنج را از آمريکا 

سرمايه گذارى  بخش کشاورزى  در  يا  و  خريد  نمى  ايران  از کشاورزان  ولى  ميکرد  وارد 

نميکرد فراوان است که من فقط به آوردن بخشهائى از اين نوشته به اين هدف که بطور 

مستند نيز چيزى در مورد نگرش "پوپوليسم خلقى" محافل آن دوره قبل از سال ٥٧ و حتى 

سال ٥٨، حدود ١٠ سال بعد از ايجاد "تشکيالت، در ميان بخشى از رهبرى کومەلە  آن 

دوره را بدست داده باشد، بسنده کرده ام. اما کدام خرده بورژوا هست که به اتوپى پناه نبرد و 

يا مدام پناه نبرده باشد؟ 

 اختالف با "مشى چريکى“

بيشتر  دوره  در آن  با "مشى چريکى"  بعنوان طرفداران "مشى توده اى"  اختالف ما 

سبک کارى بود نه سياسى طبقاتى، نه از موضع کمونيستى عليه سياست و اهداف و برنامه 

چپ راديکال، بلکه در چهار چوب همان سنت و همان افق و آرمان چپ راديکال بود. در 

اين مورد به پاراگرافى از مقدمه نشريه تئوريک داخلى از هيئت تحريريه کومەلە  در سال 
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٥٩، اشاره خواهم کرد. هيئت تحريريه کومەلە  آن سالها(سال ٥٨ و ٥٩ و حتى ٦٠) شعيب 

ً به عبداله مهتدى و شعيب زکريائى  زکريائى، عبداله مهتدى و ابراهيم عليزاده بودند که عمالً

محدود شده بود. اين مقدمه و "ديدگاه دو" که من نيز در آن دوره جزو آن بوده و يکى از 

امضاء کنندگان نوشته "ديدگاه دو" بودم، در اشاره به "مشى چريکى"، ضمن اشاره به انديشه 

مائو چنين ميگويد: .. در سالهاى ٤٠ با انتشار آثار مائو برداشتهاى کليشەاى و ذهنى ادامه 

يافت ... از جمله برداشت ما از جامعه "نيمه مستعمره ‐ نيمه فئودال"ى که از جانب سازمان 

انقالبى(حزب توده) ترويج ميشد و ما نيز به آن برخوردى دگماتيستى داشتيم بطوريکه هنوز 

از تاثيرات آن خالص نشده ايم"، از نيمه دوم سالهاى ٤٠ بتدريج مشى چريکى جدا از 

تودەها بر روشنفکران متمايل به مارکسيسم مسلط ميگردد. در اين ميان با توجه به تجرببات 

جنبش مسلحانه سالهاى ٤٧- ٤٦ کردستان و سياهکل در سال ٤٩ و اصول عام مارکسيسم 

ً توضيح ميدهد  لنينيسم عليه مشى انحرافى چريکى موضعگيرى کرديم. هيئت تحريريه بعداً

" .. مارکسيسم به ما مياموخت که انقالب کار توده هاست نه عده اى روشنفکر جدا از توده 

ها(اين کل موضعگيرى ما بود در مقابل مشى چريکى، حتى در سال ٥٩، داخل پرانتز از من 

است). .. ما نيز به پيروى از اين اصول فوق رفتن به ميان توده ها و کارگران را آغاز نموديم 

و قدمهائى در اين راه برداشتيم." (خط هاى تاکيد از من است)، همانجا. اين نوشته البته 

نظر بخشى از رهبرى کومەلە ، "ديدگاه دو"، از جمله خود من را در سال ٥٩ نمايندگى 

ميکرد که تقريباً فرقى با موضعگيرى ده سال قبل ما، سال ٤٩، در مقابل "مشى چريکى" 

نداشت. در اين مورد چون نوشته "چرا پراکنده ايم و چگونه متشکل شويم" را در اختيار 

ندارم، ناچار از نوشته هيئت تحريريه کومەلە  در سال ٥٩ که به سال ٤٩ هم ميخورد، مثال 

در  وقتى  حتى  چريکى"،  "مشى  با  ما  اختالف  ميکنيد،  مالحظه  همانطور که  آوردەام. 
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ارديبهشت ماه سال ٥٩ نيز آن را بيان مى کنيم، اختالفى بود حداکثر در مقايسه رفتن به ميان 

تودەها از جانب ما و در جدائى "مشى چريکى" از مردم، يا کارکردن و در پيش گرفتن زندگى 

ً طرفداران "مشى  زحمتکشى و در آميختن با مردم و حتى حرف زدن به سبک آنان که ظاهراً

چريکى" قابليت آن را نداشتند، تا بيان اختالف در آرمان و اهداف سياسى طبقاتى و تعلق به 

جنبش و گرايش سياسى طبقاتى متفاوتى. اختالف ما با "مشى چريکى" در آن دوره، نمى 

توانست غير از اين چيز ديگرى هم باشد. چون عليرغم اختالف در شيوه رسيدن به اهداف، 

در آن دوره، ما همه از خانواده چپ راديکال ايران و بخشى از جنبش ملى ‐ اسالمى بوديم. 

حتى ما بدليل عدم قبول سرمايەدارى بودن جامعه ايران، بخش راست و عقب مانده چپ 

راديکالى را که به سرمايەدارى بودن ايران معتقد بود، تشکيل ميداديم. البته چپى هم که به 

سرمايەدارى بودن ايران اعتقاد داشت، به کليت سرمايەدارى در ايران معترض نبود، بلکه 

اين  حذف  خواهان  و  داشت  اعتراض  ايران  در  سرمايەدارى  اين  بودن"  به "وابسته  فقط 

"وابستگى" بود نه حذف کليت سرمايەدارى در ايران. بنابراين نه "مائوئيسم"(مشى توده اى) 

مارکس  به کمونيسم  ربطى  هيچکدام  چريکى"  "مشى  نه  و  خلق گرائى"  و  "پوپوليسم  نه 

نداشتند. اين کمونيسم، کمونيسم ملى شده بود، محصول شکست انقالب اکتبر از روسيه 

سالهاى ٢٨ به بعد بود و در خدمت گرايشات و جرياناتى از قبيل تروتسکيسم، شاخەهاى 

تعيين  "حق  مدافعين  استعمارى،  ضد  جنگ  طرفداران  چريکى،  و  مائوئيستى  چپ 

براى  بود.  قرار گرفته  نيز  مذهبيون  حتى  و  ناسيوناليستها  طلبان،  خودمختارى  سرنوشت"، 

بخشى از اين چپ "سوسياليسم از اسالم و على گرفته ميشد و اسالم از سوسياليسم". نسل ما 

کمونيسم را نه از مارکس که از "کمونيسم بورژوائى روسى" و از "کمونيسم ملى چينى"، ياد 

تحت  محصولى" کردن کشورهاى  عوارض "تک  نيافتگى"،  مشکالت "توسعه  ميگرفت، 
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بود.  شده  تبديل  چپ  اين  معضل  به  مصرف کننده!  به  مردم  توده  تبديل کردن  و  سلطه، 

کتابهاى اقتصادى پل سوئيزى و پل آ. باران، و غيره به جاى کاپيتال مارکس به ما قالب 

ميشد، بر پايه اينها، نقد "خرده بورژواى جهان سومى" از سرمايەدارى، جاى نقد سوسياليسم 

چپ  ظهور  ويژه  بطور  نيز  ايران  خود  در  بود.  را گرفته  سرمايەدارى  از  مارکس  کارگرى 

راديکال خرده بورژوا همانطور که پيشتر گفتم محصول گسست روشنفکران اين طبقه از 

عمو زادەها، جبهه ملى و حزب توده، بود، نه محصول نقد اهداف سياسى و طبقاتى آنان. 

ايجاد  يعنى  خود  عموزادەهاى  اقتصادى  و  سياسى  اهداف  همان  براى  هم  راديکال  چپ 

"اقتصاد ملى" و "استقالل سياسى" از طريق سرکار آوردن "بورژوازى ملى و مترقى" و رفع 

"عدم وابستگى به امپریاليسم" در ايران مبازره ميکرد. حزب توده را "خائن" به "جنبش" 

قلمداد ميکرد. مبارزه ضد رژيمى صرف، سرنگونى شاه، کل نگرش اين چپ بود به قدرت 

سياسى. در عوض براى جبهه ملى و حزب توده، بعنوان احزاب سنتى، سرنگونى شاه عمده 

نبود و در صورت مصالحه شاه ميتوانستند با او کنار بيايند. جبهه ملى با شاه کنار آمده بود و 

حزب توده نيز براى کنار آمدن و همکارى با شاه تقال ميکرد. در نتيجه، مبارزه اى صرفاً ضد 

رژيمى، سرنگونى قهر آميز شاه، بر طبق آموزشهاى "تضاد خلق و امپرياليسم" مائو که حل آن 

جز از طريق نابود کردن و پائين کشيدن حکومتهاى عروسکى امپرياليسم، در ايران شاه، از 

مسند قدرت ممکن نبود، همه آن چيزى بود که چپ راديکال را از جبهه ملى و حزب توده 

جدا ميکرد. اهداف سياسى و اقتصادى يکى بود، سرنگونى طلبى و مبارزه قهرآميز براى 

از  بود  چپ  اين  علل گست  و  چپ  اين  اختالف  زنجيرى" کل  "سگهاى  پائين کشيدن 

عمو زادەها. با گسست اين چپ از احزاب سنتى(حزب توده و جبهه ملى)، همانطور که 

توده  "مشى  طرفداران  از  را  مختلفى  جريانات  و  سازمانها  چپ  اين  پيشتر گفتم 
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اى"("مائويستها") گرفته تا طرفداران "مشى چريکى" از خود بيرون داد. در ميان اين چپ 

بسته به اينکه هر کدام چه راهى را براى رسيدن به سرنگونى قهرآميز شاه ممکن ميدانستند، 

دو شيوه از مبارزه مسلحانه اتخاذ شد. "مشى چريکى" براى رسيدن به اين هدف، کار سياسى 

توده اى، تشکيل حزب، "جبهه واحد خلق" را در شرايط اختناق سياسى آريامهرى منتفى 

ميديد و درگيرى عمدتاً مسلحانه(شهرى) توسط روشنفکران(موتور کوچک) را تنها راه 

ميدانست.  شاه  عليه  بزرگ"  "موتور  مردم  درآوردن  بحرکت  و  اختناق  جو  شکستن 

"مائوئيستها" طرفداران "مشى توده اى" از جمله «گروه» ما با اتکاء به تجربه انقالب چين، 

تشکيل حزب و کار سياسى توده اى بويژه در ميان دهقانان و سپس "انقالب ارضى" و 

"جنگ مسلحانه توده اى طوالنى" را براى رسيدن به اين هدف "امکان پذير" ميدانستند. 

چون در اهداف و آرمانها اختالفى نبود، اختالف "گروه ما" با طرفداران "مشى چريکى" نيز 

غير از تز "نيمه مستعمره ‐ نيمه فئودال" بودن جامعه ايران، تفاوتى بود بيشتر بر سر عدم 

توانائى طرفداران "مشى چريکى" در رفتن به ميان مردم و قبول نکردن زندگى زحمتکشى که 

طرفدارن "مشى چريکى" به آن بى اعتنائى ميکردند. نقل قول نوشته هيئت تحريريه کومەلە  

آنهم در سال ٥٩، نمونه گويائى از اين برخورد سطحى و غير سياسى ما در سال ٤٩ و حتى 

٥٩ به "مشى چريکى" بود. 

"تشکيالت" و جنبش کارگرى 

 در سيستم فکرى چپ راديکال، طبقه کارگر نقش فرمالى داشت، نيروى ذخيره و 

سياهى لشکر طبقات بورژوا و غير کارگر بود. قرار بود بعد از "انقالب دمکراتيک"، نوبت 

سوسياليسم او هم برسد، تا کى در صف ميماند و کى نوبتش ميرسيد، معلوم نبود. طبقه کارگر 

توسط اين چپ در چيزى بنام "خلق" حل ميشد و به اين ترتيب در مقابل سرمايەدار بکلى 
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اميد  به  بورژوازى  مقابل  در  خود  منافع  از  ميشد که  وادار  عمالً  و  ميگرديد،  سالح  خلع 

"انقالب دمکراتيک"، بگذرد. اين نگرش ما و کل چپ سنتى بود به کارگر، با اين نگرش ما 

به ميان کارگران بويژه کارگران روستا و کارگران فصلى ميرفتيم. تبليغ ضد رژيمى صرف، در 

و  با کارگران  ما  رابطه  دوره کل  آن  در  آنان،  بارآوردن  فئودالى  ضد  تم  با  همراه  ما  مورد 

زحمتکشان مرتبط با ما را تشکيل ميداد. اوايل رفت و آمد ما در ميان کارگران شهرها بود، 

با شيفت شدن تشکيالت روى "انديشه مائو" بتدريج رفت و آمد ما به دهات براى سرزدن به 

کارگران روستا بويژه کارگران فصلى افزايش يافت. کالً هر کدام از ما، فعالين آن دوره، به 

شيوه هاى مختلفى براى يک يا دو هفته براى کارکردن به روستاهائى که ميشد رفت و آمد 

خود را در صورت تعقيب و دستگيرى «ساواک» توجيه کرد، ميرفتيم، يا همراه کارگران 

فصلى در کورەپزخانه ها چند روزى کار ميکرديم، اين تقريباً به نرمى از کار فعالين آن دوره 

"تشکيالت" در آمده بود. در آن دوره بويژه اوايل، بخشى از تبليغات ما براى کارگران فصلى 

در  ماندن  به  تمايلى  يا  و  برنميداشتند  مهاجرت  از  دست  اگر  المقدور  حتى  بود که  اين 

روستاهاى خود نداشتند، روحيه ضد فئودالى و اتوپى تقسيم زمين را در آنان زنده نگهداريم! 

گاه و بيگاه هم در مورد عشق به زمين و بازگشت به روستا و زندگى در روستا آنها را تشويق 

ميکرديم. بعدها با قبول واقعيت زندگى مشقت بار آنها در روستا و ناچار شدن از مهاجرت 

در جستجوى کار براى تامين زندگى خود و خانوادەهايشان، ديگر جائى هم براى ترويج 

روستا  به  بازگشت  مورد  در  نمى ماند.  روستا  در  ماندن  به  آنان  تشويق  و  روستا  "تقدس" 

کارگرانى که ما را دوست داشتند سکوت ميکردند، يا ميگفتند فايده ندارد و کارى نميشود 

کرد. عدەاى هم ميگفتند که مشکل اصلى اين است که با تکه زمينى کوچک و درآمدى 

ناچيز از کار کشاورزى، تامين زندگى خود و خانواده و پدر و مادر پيرشان ممکن نبود و آنها 
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چاره اى جز مهاجرت در جستجوى کار به شهرهاى بزرگ در کردستان و ديگر نقاط ايران را 

نداشتند. اين بخش از کارگران که منشأ روستا را داشتند با مراجعه به خاطرات خود در مورد 

ظلم و اجحاف بى حد و مرز فئودالها و اينکه چه بر پدران و مادران و حتى خود آنها رفته 

بود، عطش ما را در مورد مبارزه با فئودالها و شروع "انقالب ارضى" و "جنگ توده اى 

دهقانى" اى که هيچوقت فرا نرسيد، اندکى سيرآب ميکردند. نقل ستمهاى دوره فئودالى و 

روياى "انقالب ارضى" و "جنگ دهقانى" که در عالم واقع اتوپى اى بيشتر نبود، وسيله اى 

بود براى گرم نگهداشتن تنور محفل ما و اين دوستى ما را گرم تر ميکرد. از حق نگذريم 

کارگران روستا واقع بينانەتر از ما به ميحط روستا و فئودال روستا برخورد ميکردند. چون 

خود را نه با بورژوا‐مالک در روستا که با کارفرماهاى جديد يعنى صاحبان کارگاهها و 

مراکز کار در شهرها رويرو ميديدند در نتيجه فکر و ذکرشان بويژه با شروع کار فصلى و آغاز 

حرکت بسوى مراکز کار اين بود که چگونه براى بهتر کردن شرايط کار خود، راه و چارەاى 

پيدا کنند. بحث بر سر شرايط کار آنها، ناچيز بودن دست مزدها، ساعات کار بعضا نامحدود 

کار کارگران فصلى و عدم برخوردارى از هيچ نوع بيمەاى، بسيار بيشتر از بحث روستا و 

مطالبات  نوع  اين  با  آشنائى  ترين  ما کم  متاسفانه  ميکرد که  جلب  را  آنان  روستا  فئودال 

نداشتيم. اگر اين بحثها براى آنها جذابيتى داشت، براى ما نداشت. چون کار چندانى نيز از 

دستمان بر نمى آمد، بجاى تشويق آنان براى گرفتن حقوق خود از دولت و کارفرما خودمان 

رفع  يا  و  آنها  ميان  به  رفتن  با  را  خود  سياسى  افقى  بى  ميکرديم.  بيمه  نوعى  به  را  آنها 

کمبودهاى آنها در زندگى روزانه، با غمخوارى براى آينده بچەهايشان و کمک کردن آنان 

حتى بلحاظ مالى جبران ميکرديم و بدين وسيله رشته دوستى خود را با آنان محکم نگه 

ميداشتيم. بتدريج و با گذشت زمان در اين دوره و در دل اختناق رژيم سلطنتى ما شاهد 
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شکل گيرى طيفى از محافل کارگرى هستيم. ليکن چون رابطه ما نه با جنبش کارگرى بلکه 

با افراد و آحادى از اين طبقه و بويژه با کارگران روستا و کارگران فصلى است آنهم در 

خدمت مبارزه صرفا ضد رژيمى، در نتیجه نيازى به آشنائى با سوخت و ساز اين طبقه، با 

چند و چون خواستها و مطالبات روزانه و مبارزه بر سر آنها در ميان ما احساس نمى شد. 

بهمين دليل ما از کميت و کيفيت محافل کارگران، از نيازهاى مبارزاتى آنان، از کمبودهاى 

آنان و مسائل و مشکالت گرهىاى که کارگران و فعالين کارگرى با آن درگير بودند، اطالع 

چندانى نداشتيم و بنا به نگرش "پوپوليستى" ما به کارگر و جنبش کارگرى شناخت ما از اين 

با  ما  رابطه  ميماند.  محدود  خلقى"  افق "پوپوليسم  همان  در  آنهم  ساز  و  سوخت  و  طبقه 

کارگران و فعالين کارگرى هيچ وقت چيز روشن و شفافى به آنان در مورد اهداف و آرمانهاى 

اجتماعيشان، و يا حتى چيز مشخصى در مورد مشکالت و مطالبات روزانه آنها از قبيل 

تشکل يابى، قانون کار، ساعات کار، بيمه بيکارى و غيره نميگفت. کارگران از رابطه با ما 

فقط تصوير عامى از سوسياليسم، آنهم "سوسياليسم خلقى“ (نوعى تقسيم فقر)، ميگرفتند. 

ً برابرى و رفاه اجتماعى توده کارگر و زحمتکش و  نوعى سرمايەدارى دولتى که در آن ظاهراً

همه افشار و طبقات درون "خلق" تامين ميشد. در اين دوره در کردستان ايران نيز که ما 

با  روزى کارگران  شبانه  درگيرى  و  اعتراضات  بيشتر  بود،  متمرکز  آنجا  فعاليتمان  عمده 

کارفرمايان و دولت از طريق فعالين کارگرى و محافل آنان صورت ميگرفت. براى نمونه 

کارگران نانواخانه هاى شهر سنندج در سال ٤٤ اولين سنديکاى خبازان شهر سنندج را با 

ً اين تجربه از شهر سنندج به شهر  کمک شاطرى که اهل کرمانشاه بود، ايحاد ميکنند. بعداً

سقز نيز منتقل ميشود ولى ما از آن بى اطالعيم. سبک کار چپ راديکال و سبک کار ما نيز 

در ميان کارگران تا قبل از سال ٥٧ تبديل کردن يک رابطه از يک به دو نفر بود که با 
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جورشدن دومين نفر قضيه حل ميشد و ما سراغ نفر بعدى ميرفتيم. يا اگر هم توافقى حاصل 

نميشد و طرف فوراً يا بعد از چند ديدار جذب نميشد او را ول ميکرديم، طبقه و جنبش 

کارگرى موضوع کار ما نبود و با نگرش "پوپوليسم خلقى" آن دوره ما به طبقه کارگر و مبارزه 

او هم، ممکن نبود. آشنائى خود کارگران به محيطهاى شهرى و آشنائى بيشتر آنان با کارگران 

با سابقه و ماهر و داراى تجارب که شرايط کار بهتر و توقعات باالترى داشتند، بتدريج چشم 

و گوش آنان را باز کرده بود و کارگران بيشترى به کار کردن در رشته هاى صنعتى و با درجه 

زيادى از مهارت کارى تشويق شده بودند. اين وضعيت باعث بوجود آمدن طيف جديدى از 

کارگران ماهر و با توقعات باالترى شده بود. با باالرفتن سطح توقع در ميان اين بخش از 

کارگران هر روز که ميگذشت عمق شکاف طبقاتى در جامعه بر آنان آشکارتر ميشد و آنان به 

استثمار خود توسط دولت و کارفرمايان اعتراض ميکردند و با اعتراض خود فضاى سياسى 

کردستان را راديکاليزه کرده و آنرا براى طرح ايده هاى سوسياليستى خود آماده ميکردند. در 

واقع راديکاليزه شدن جامعه کردستان و حتى گره خوردن "جنبش همگانى" در کردستان با 

روشنفکر  جمعى  فعاليت  محصول  نه  نيز   ٥٧ سال  در  آزاديخواهانه  و  راديکال  شعارهاى 

محبوب در ميان مردم و نه محصول سابقه و سنت جنبش ملى کرد، بلکه نتيجه مستقيم اين 

تحوالت و شکل گرفتن قشر وسيع کارگران مزدى بود در کردستان ايران که با خود مطالبات 

و گرايش نوينى را به ميدان آورده بود. انقالب ٥٧ امکان طرح اين مطالبات و به صحنه 

آمدن کارگران و جنبش کارگرى را در جامعه کردستان نيز متحقق کرد. طرح شعارهائى چون 

"برابرى، برادرى، حکومت کارگرى" در اين دوره نشاندهنده وزنه کارگر و جنبش کارگرى در 

جامعه کردستان ايران بود. رابطه کومەلە  با کارگران و جنبش کارگرى در کردستان ايران البته 
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بعد از کنگره دوم کومەلە ، مشخصاً بعد از کنفرانس ششم و حتى بعدها بعد از تشکيل حزب 

ً به آن اشاره خواهم کرد.  کمونيست ايران بتدريج جا و مکان خود را پيدا کرد که من بعداً

 سال ٥٢ و ٥٣ دستگيرى و زندان

 فعاليت فعالين «تشکيالت» از سال ٥٠ تا قبل از دستگيرى سالهاى ٥٢ و ٥٣، مرتباً 

در حال گسترش بود. در آن دوره فواد مصطفى سلطانى، عبداله مهتدى، ساعد وطندوست، 

ايرج فرزاد، محمد حسين کريمى، شعيب زکريائى، صديق کمانگر، طيب عباسى روح اللهى و 

من از کادرهاى فعال آن دوره "تشکيالت" بوديم، با معيارهاى آن روز، و پيشبرد و گسترش 

آن، بخش اعظم زندگى ما را تشکيل ميداد. براى نمونه در تبريز که حوزه زير مسئوليت من 

بود، کسانى چون جعفر شفيعى(دکتر جعفر)، ابراهيم عليزاده، عمر ايلخانى زاده، محسن 

رحيمى، حامد طاهرى، جمال رحيم زاده، حسن شمسى، ايوب نبوى و دهها نفر ديگر که 

ً به تعدادى از آنان اشاره خواهم کرد، در شهرهاى مختلف ايران و کردستان ايران به  بعداً

فعالين «تشکيالت» افزوده شدند. اين دوره در واقع يکى از دوره هاى رشد و گسترش 

محافل متعددى بدور "تشکيالت" بود. براى پوشاندن اين بخش توجه شما را به بخشى از 

خاطرات ايرج فرزاد نيز جلب ميکنم. در بخشى از خاطرات ايرج فرزاد چنين آمده است: 

تبريز،  جمله  از  ايران  نقاط  ديگر  در  و  ايران  شهرهاى کردستان  همه  در  تقرييا  "ما 

رضائيه(اروميه فعلى)، کرمانشاه، همدان، اسدآباد و بويژه تهران، فرد و يا يک‐دو محفل 

متصل به هم، عمدتاً در ميان روشنفکران و بعضاً در ميان کارگران، داشتيم. همه با هم 

فعاليت ميکردند بدون علم به اينکه چيزى وجود دارد که اسمش «تشکيالت» است. بخشى 

از فعاليت ما نيز کارگرى کردن به مدتهاى موقت هم بمنظور تماس با توده ها بود و هم 
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را کمک  آشنا  دهقانان  در کار کشاورزى  دهات  در  هم  من  خود  مبارزاتى.  روش  بعنوان 

ميکردم و هم در تهران در سنگبریهاى جاده شهررى مدتى کار کردم. بقيه هم کم و بيش در 

اين پروسه دخيل بودند، طورى که بطور غير رسمى وارد شدن به پروسه کار و کار بدنى کردن 

يکى از شرايط عضويت در محفل ما شد. اين جمعها و محافل کارش را به همين منوال 

ادامه داد تا در سال ٥٢ با محفل سعيد يزديان آشنا شديم که آنها تمرکز کارخود را روى 

کارخانەهاى صنعتى شهرهاى بزرگ و در درجه اول تهران گذاشته بودند. در اين رابطه شعيب 

زکريائى بعد از آزادى از زندان اصفهان که يک سال محکوم شد، به تهران آمد و بعد از 

ميان  در  به کار  انتقال  شروع  در  شد.  بال کارگر  در کارخانه کفش  يزديان  با گروه  تماس 

کارگران کارخانه بوديم که محفل ما ضربه خورد و تعداد نسبتاً زيادى از ما دستگير شدند. 

ً در زندان قصر مدت محکوميتشان را  کسانى که در کميته مشترک بازجوئى شدند و اساساً

گذراندند تا جائى که يادم هست اينها بوديم:من( ايرج فرزاد) ٣ سال محکوم شدم. فواد 

مصطفى سلطانى ٤ سال، طيب عباسى روحاللهى ٤ سال، عبدالله مهتدى ٣ سال، سعيد 

يزديان ١ و نيم سال، شعيب زکريائى ١٢ سال، جعفر حسن پور ٣ سال که ارتباطش با گروه 

ما براى ساواک روشن نشد، ابوبکر مدرسى ٣ سال که با جعفر حسن پور در ارتباط بود. 

سعيد معينى که با جعفرحسن پور در ارتباط بود، ساواک به دليل مقاومت شديد او هيچ 

سرنخى از ارتباط او با هيچکس بدست نياورد. سعيد معينى بعد از آزادى از زندان بخاطر 

محافظت از خطر دستگيرى مجدد با قرار "تشکيالت" به ميان نيروهاى اتحاديه ميهنى در 

کردستان عراق اعزام شد که متاسفانه در يک نبرد با نيروهاى ارتش عراق جان باخت. کسان 

ديگرى مانند سليمان خرمى و اسماعيل مولودى، طاهر آدمى هم در زندان بودند که بعد از 

آزادى از زندان با کومەلە  فعاليت کردند. از آنجا که مطمئن نيستم بقيه افراد زندانى گروه ما 
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در ايران زندگى ميکنند يا خير از آوردن اسامى آنها معذورم. دو نفر بعد از آزادى از زندان به 

"سازمان انقالبى حزب توده" و بعدها حزب رنجبران پيوستند و از اعضاى رهبرى آن حزب 

شدند. يکنفر به رزمندگان پيوست و سپس فعاليت سياسى را ول کرد. محفل ديگرى که در 

علوم  دانشکده  دانشجوى  حسن پور(  جعفر  از  بود  متشکل  بودم،  آن  مسئول  من  تهران 

اجتماعى دانشگاه تهران) که او به نوبه خود با سعيد معينى و ابوبکر مدرسى در تماس بود 

بدون اينکه من مستقيماً با آنها تماس بگيرم (براى رعايت پنهان کارى و جلوگيرى از آشنائى 

زائد و کمتر کردن احتمال ضربه در صورت دستگيرى). در تهران و در پيگيرى آشنائى ما با 

محافل شبيه به خود، عبدالله مهتدى نيز با کسى باسم عزيز ناطق آشنا ميشود که او در رابطه 

ديگرى قبل از همه ما که درسال ٥٣ دستگيرى وسيعى داديم، در سال ٥٢ دستگير شد. عزيز 

ناطق در زندان به طرفدارى از مشى مائو رسيد و بعد از آزادى از رهبران سازمان انقالبى 

ً به حزب رنجبران پيوست و کميته مرکزى و دفتر سياسى آن شد. او در  حزب توده شد و بعداً

کردستان و در ميان حزب رنجبران به "دکتر آرام" معروف بود. از گروه ما که در سال ٥٣ 

دستگير شدند اين رفقا را بياد دارم:فواد مصطفى سلطانى به فاصله يک روز با من درمهر ماه 

در شهر سنندج دستگير شد. من، ايرج فرزاد که در شهر سقز بعنوان دبير دوران سربازى کار 

عباسى  طيب  و  بود،  بازرگانى  دانشجوى  تهران  در  مهتدى  عبدالله  شدم.  دستگير  ميکردم 

روح اللهى که در دزفول کارمند مخابرات بود. سعيد يزديان دانشجوى سال آخر پزشکى بود 

و تعدادى از محافلى که به او وصل بودند. شعيب زکريائى که در کارخانه کفش بال کارگر 

بود. جعفر حسن پور که در جريان دستگيرى براى ساواک معلوم نشد با گروه ما درتماس 

بوده است و همچنين سيامک مدرسى(ابوبکر مدرسى) که وضعيتى مشابه جعفر حسن پور را 

داشت."(ايرج فرزاد به بهانه چند سوال) ديگر محافل ما عمدتا در شهرهاى تبريز، سنندج، 
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کامياران، مريوان، ديواندره، مهاباد، نقده، اشنويه، بوکان و سقز و بانه بودند که غير از محافل 

شهر سقز و بعدها شهر مهاباد که مسئوليت آن با ابراهيم عليزاده و بعداً محمد حسين کريمى 

بود، محمد حسين کريمى مسئول محافل شهر سقز نيز بود، مسئوليت محافل شهرهاى تبريز و 

بوکان و بانه بعهده من(حسين مرادبيگى) بود. مسئوليت محافل سنندج و اطراف کامياران با 

ساعد وطندوست و مسئوليت مريوان با فواد مصطفى سلطانى بود. من در تبريز با جعفر 

شفيعى و رفقاى ديگرى از جمله حامد طاهرى، ابراهيم عليزاده، ايوب نبوى، حسن شمسى، 

جمال رحيم زاده و بعدها از طريق عمر ايلخانى زاده، بعد از آزادى از زندان، با محسن 

رحيمى و ... که همگى در دانشگاه تبريز دانشجو بودند آشنا شدم. اين مجموعه و تعداد 

ديگرى که به هرکدام از اين رفقا وصل بودند، محافل آن زمان ما را در شهر تبريز تشکيل 

ميدادند. حسين مصطفى سلطانى برادر فواد نيز در دانشگاه تبريز درس ميخواند با فواد و 

يکى از رفقاى مرتبط با من ارتباط داشت. ابراهيم عليزاده از طريق حسن شمسى که هردو 

اهل مهاباد بودند با من آشنا شد، و به محفل حسن شمسى و من پيوست. ابراهيم عليزاده 

بعداًً در سال ٥٧ جزو بنيانگذاران کومەلە  شد و اکنون دبير اول سازمان کردستان حزب 

کمونيست ايران‐ کومەلە  است. حسن شمسى نيز اکنون عضو کميته مرکزى کومەلە  است. 

خود اين جمع هرکدام با رفقاى ديگرى در شهرهاى بوکان و مهاباد و بانه آشنا بودند و 

محافل مختلفى را بوجود آورده بودند. جعفر شفيعى با سعيد مالپور و يکى دو نفر ديگر 

يکى از محفلهاى شهر بوکان، مرتبط بود. سعيد مالپور اهل روستاى "ئاجى کند" ناحيه 

بوکان بود و در شهر بوکان درس ميخواند. سعيد مالپور از سال ٥٧ به بعد يکى از مسئولين 

تشکيالت روستايى کومەلە  آن دوره در ناحيه بوکان شد که متاسفانه در سال ٦٢ همراه 

رسول منصورى يکى از کارگران قديمى مرتبط با محافل دوره قبل از سال ٥٧ ما و يکى از 

50



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

رفقاى ديگر که اسم او را فراموش کرده ام بر اثر ترکش خمپاره مزدوران جمهورى اسالمى 

در اطراف روستاهاى "ئاشى گوالن و "ئاجى کند" جان باختند. در تبريز عمر ايلخانى زاده و 

چند کارگر  با  همچنين  زاده  ايلخانى  عمر  بوديم.  ديگر  محفل  يک  من  و  شفيعى  جعفر 

ً با يکى از آنها آشنا  کارخانه "دورمان ديزل" تبريز يک محفل را تشکيل داده بود که من بعداً

شدم. ابراهيم عليزاده و محمد حسين کريمى(محمد حسين کريمى در آموزشگاه کشاورزى در 

فاصله مهاباد و مياندواب کار ميکرد) با چند نفر از جمله مصطفى بهمنى و محمد امين 

مالزادگان که در همان محل کار ميکردند هم محفل بودند و رفقاى ديگرى از جمله ساالر 

آشناگر، اسماعيل پاينده(مشهور به رزگار در ناحيه مهاباد که از سال ٥٧ به بعد بمدت يکى 

دو سال مسئول کميته ناحيه مهاباد بود)، حسن قادرى که براى يک دوره در کنگره دوم 

کومەلە  به عضويت کميته مرکزى کومەلە  انتخاب شد، رحمان قادرى، محمد امين (اهل 

روستاى درمان) و جعفر مرادى (خياط) و چندين نفر ديگر آشنا شده و چند محفل جداگانه 

را در مهاباد و اطرف آن بوجود آورده بودند، اينها و دهها نفر ديگر که من اسامى همه آنها را 

بخاطر ندارم جزو محافل آن دوره بودند. جعفر مرادى(خياط) در سال ٦١، هنگام برف 

روبى بام خانەاش توسط مزدوران جمهورى اسالمى که قبالً شناسائى شده بود، از فاصله دور 

با تير زده شد و جان باخت. در هرحال، در آن دوره رفقاى "تشکيالت" در واقع کادرهاى 

اصلى آن، هرکدام روابط متنوعى داشتند و تعداد زيادى کارگر و زحمتکش و روشنفکر را در 

شهرها و روستاهاى کردستان ايران بخود جذب کرده بودند. حامد طاهرى در بانه با عده اى 

ديگر از جمله جمال رحيم زاده و ديگر رفقايى که در سال ٥٢ با هم دستگير شديم، چند 

محفل را تشکيل داده بود. سال ٥٢، قبل از دستگيرى فواد و شعيب و ايرج و بقيه در 

شهرهاى مختلف ايران در سال ٥٣، محافل آن زمان ما در شهر بانه لو رفت و همه يکى بعد 
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از ديگرى دستگير شدند. در نتيجه من نيز دستگير شدم و به کميته و سپس زندان اصفهان 

که همه در آنجا زندانى بودند، منتقل شدم. اين عده که من اساميشان را بياد دارم عبارت 

فاتحى،  ناجى  اقدامى،  احمد  زاده،  رحيم  جمال  طاهرى،  حامد  شافعى،  محمد  از:  بودند 

محمد قادرى، ناجى عظيمى، عبدالباقى کاويان، عبداله مولوى و من(حسين مرادبيگى) و 

محمد امين معروفى که بعد از انقالب ٥٧ پيشمرگ حزب دمکرات شد و در يک درگيرى 

جان باخت و چندين نفر ديگر که بدليل اينکه اکنون نمى دانم در خارج هستند يا در ايران 

از آوردن اسمشان معذورم، که هر کدام از يک سال و نيم تا ٤ سال حکم گرفتيم. من بعد از 

انتقال از کميته به زندان يک سال حکم گرفتم و اواخر اسفند ٥٣ از زندان آزاد شدم. بدليل 

بى ارتباطى و دورى شهر بوکان از اصفهان از دستگيرى بقيه رفقا در تهران و شهرهاى ديگر 

بيخبر بودم. وقتى از زندان آزاد شدم، متوجه شدم که اکثر کادرهاى "تشکيالت" از جمله 

فواد و شعيب زکريائى و ايرج فرزاد و عبداله مهتدى و طيب عباسى روح الهى و بقيه دستگير 

شده بودند که شرح آن را مختصرا از زبان ايرج فرزاد شنيديد. رابطه اکثر رفقاى اين محافل 

که از طريق حامد طاهرى به من مربوط بودند با کل "تشکيالت" يعنى محافل تهران و ديگر 

شهرستانها که در سال ٥٣ دستيگر شدند براى ساواک کشف نشد، در نتيجه ما بعنوان جمعى 

مربوط به هم، به زندان محکوم شديم. محمد شافعى بعد از سال ٥٧ مسئول ناحيه بانه شد، 

بعدها جزو کميته مرکزى کومەلە  آن دوره و حزب کمونيست ايران شد و اکنون جزو کميته 

مرکزى سازمان زحمتکشان است. ناجى عظيمى و احمد اقدامى به کومەلە  پيوستند. جمال 

رحيم زاده بعد از تصرف شهر بانه توسط مزدوران سپاه و ارتش جمهورى اسالمى در سال 

متاسفانه  دهد،  سازمان  را  مخفى  فعاليت  تا  بازگشت  بانه  شهر  به  توافق کومەلە   با   ،٥٩

دستگير شد و در سال ٦٠ در پادگان سنندج تيرباران گرديد. او از رفقاى بسيار مقاوم و 
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رزمنده و سيماى محبوب مردم شهر بانه بود. عبدالباقى کاويان سال ٥٧ به راه کارگر پيوست، 

و در منطقه آالن سردشت بر اثر گير کردن در کوالک برف، جان خود را از دست داد. 

عبداله مولوى در آموزشگاه فرماندهى نيروى پيشمرگ کومەلە  در سال ٥٨ که زير نظر من در 

"گوره مەر"(اطراف سردشت) تشکيل شد و مسئوليت آموزش نظامى آن با(فواد عرب) بود 

آموزش فرماندهى ديد و بعنوان يکى از فرماندهان اليق کومەلە  در سال ٥٨ در جريان جنگ 

سه ماهه که به شکست مزدوران جمهورى اسالمى منتهى شد، پيشمرگان ناحيه بانه را در 

ً در سال ٥٩ در ناحيه مريوان در جريان  عملياتهاى مختلفى رهبرى کرد. عبداله مولوى بعداً

تعقيب يکى از مزدوران محلى رژيم بر اثر اصابت گلوله به پيشانى اش بعد از چند روز جان 

باخت. حامد طاهرى عضو(در آن دوره عضو کومەلە  معادل کادر بود) و يکى از مسئولين 

سياسى پيشمرگان کومەلە  در ناحيه بانه، در سال ٥٩ در درگيرى با ستون اعزامى جمهورى 

در  روز   ٣٧ حدود  ستون  اين  باخت.  جان  سردشت  و  بانه  بين  "دارساوين"  در  اسالمى 

محاصره نيروهاى پيشرگ بود و با دادن تلفات سنگينى سرانجام با چند خودرو باقى مانده 

خود را به شهر سردشت رساند. 

 ٥٧ آزادى از زندان ادامه فعاليت مخفى تا سال 

بعد از آزادى از زندان و ايجاد تماس مجدد با کادرهاى ديگر تشکيالت در سال ٥٤، 

از جمله محمد حسين کريمى، ساعد وطندوست، ابراهيم عليزاده، عمر ايلخانى زاده، جعفر 

شفيعى، صديق کمانگر، حسن شمسى، محسن رحيمى و غيره، رفقاى زندان عمدتاً فواد از 

طريق صالح مهتدى که گاه و بيگاه براى ديدن عبداله مهتدى به زندان قصر ميرفت، به من 
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پيام داده بودند که زندگى زحمتکشى را پيشه کنم و راهى کار در مناطق خارج از کردستان 

ايران شوم. من هم براى مدتى در اطراف مياندواب پيش يکى از دوستان به اسم خسرو 

بذرافشان که مهندس کشاورزى بود و در اطراف مياندواب با چند کارگر مشغول حفر چاه 

براى نمونه بردارى از آبهاى اطراف مياندواب بود رفتم و چند ماهى کارگرى کردم و مشغول 

ً از ادامه کار چاه کنى در اطراف مياندواب دست کشيدم، و در يک  حفر چاه شدم. بعداً

شرکت راه و ساختمان سازى در ناحيه مهاباد و بوکان و سردشت که متاسفانه اسمش يادم 

نيست بعنوان تکنيسن راه و ساختمان مشغول بکار شدم و تا اواخر سال ٥٦ يعنى تا موقع 

مخفى شدن نيز در آن شرکت بکار ادامه دادم. در اين دوره فعاليت ما برخالف سابق اساساًً 

روى شهرها و دهات کردستان ايران متمرکز شده و مثل سابق با تهران و ديگر شهرهاى ايران 

دوش  بر  هم  فعاليت  بار  عمدتاً  و  نداشتيم  تماس  فعلى)  رضائيه (اروميه  و  تبريز  از  غير 

کادرهاى دستگير نشده بود. محمد حسين کريمى همانطور که گفتم در بنگاه کشاورزى بين 

مياندوآب و مهاباد بعنوان مهندش کشاورزى کار ميکرد. ابراهيم عليزاده افسر وظيفه بود و 

بعد از اتمام آن بعنوان مهندس برق با چند برقکار ديگر در شهر مهاباد خصوصى کار ميکرد 

تا هم بيکار بودنش ساواک را مشکوک نکند و هم بتواند زير اين پوشش کار سياسى خود 

را انجام دهد. محمد حسين کريمى و ابراهيم عليزاده که بعد از دستگيرى من اگر درست 

يادم مانده باشد توسط عمر ايلخانى زاده باهم آشنا ميشوند، کارشان مشترکاً روى شهر مهاباد 

و اطراف آن و اطراف شهر سردشت متمرکز بود. ضمن اينکه محمد حسين کريمى روابط 

ديگرى را نيز در شهر سقز و دهات اطراف آن داشت. ساعد وطندوست بعنوان مهندس راه و 

ساختمان در شهر سنندج و اطراف آن پيمانکار ساختمان بود، تا هم بيکار نباشد و هم 

پوششى براى کار سياسيش باشد، مشغول فعاليت سياسى بود و مسئوليت همه محافل موجود 
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در شهر سنندج و کامياران و دهات اطراف سنندج و کامياران و حتى ديوانده نيز با او بود. 

عمر ايلخانى زاده افسر وظيفه و در پادگان جلديان، بود و با محسن رحيمى دانشجوى فنى 

دانشگاه تبريز مسئول محافل و حوزه هاى شهر تبريز و نقده و اشنويه و دهات اطراف آن 

بودند. با شروع فعاليت سياسى محسن، خواهرش جميله رحيمى و تقريباً ديگر برادرانش 

محمد و حسين،و حتى صالح رحيمى که آنموقع هنوز نوجوان بود بدرجاتى سياسى شده و 

محسن  ميکردند.  شان کمک  سياسى  فعاليت  پيشبرد  در  را  زاده  ايلخانى  عمر  و  محسن 

رحميى بعلت رابطه فاميلى در اطراف بوکان نيز روابطى با چند نفر ديگر از جمله رسول 

منصورى داشت. رسول منصورى در جريان انقالب سال ٥٧ بعنوان نماينده کارگران بوکان 

جزو شوراى شهر بوکان شد. او در آن روزها مسئول توزيع سوخت در شهر بوکان و چهره 

ً از  محبوبى در ميان توده کارگر و مردم شهر بوکان بود. بعلت قطع ارتباط ما با تهران تقريباً

آنچه که در ميان چپ و کالً تحوالت سياسى اى که در تهران ميگذشت اطالع چندانى 

نداشتيم. بيشتر جلسات آن سالها نيز با بحثهايى در مورد پيشيرد فعاليت محافل موجود و 

مشکالت کارى رفقاى آن دوره صرف ميشد. بدليل سلطه روابط و مناسبات محفلى سنت و 

سبک کار پوپوليستى بر کل "تشکيالت" و نبودن ضبط و ربط سياسى و اساسنامەاى ناظر بر 

روابط و مناسبات آن دوره ما، هرچند همديگر را خيلى دوست داشتيم و روابط عاطفى 

خودهاى  از  انتقاد  و  انتقاد  و  فردى  درگيرى هاى  لیکن  داشت،  وجود  ما  بين  شديدى 

روانکاوانه بيشتر انرژى ما را بخود اختصاص ميداد. در عين حال بر محافل دو يا چند نفره 

ما بويژه در شهرهاى سنندج و کامياران و مهاباد و بوکان و سقز و نقده و تا حدودى اطراف 

شهر سردشت نيز همچنان اضافه ميشد. از رفقاى ديگر محافل آن دوره شهر بوکان از رشيد 

سپهرى، عثمان رمضانى، عبداله باباميرى، خالد فرهاد زاده و هاشم رضائى ميتوان نام برد که 
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هرکدام روابط و محافل ويژه خود را داشتند. خالد فرهاد زاده مشهور به استاد عبداله که 

انقالبى اى شريف و مورد عالقه مردم شهر بوکان و دهات اطراف سردشت و بويژه مردم 

روستاى "بێژوێ" در ناحيه "ئاالن" سردشت بود، در سال ٦٢ در يک سانحه در آن ناحيه 

جان باخت. عبداله باباميرى که نارسائى قلبى داشت بعد از عمل جراحى قلب چند ماه مانده 

به انقالب ٥٧ درگذشت. همچنين در روستاهاى اطراف شهرهاى نامبرده بخصوص سنندج 

و کامياران و بوکان و مهاباد و ديواندره بويژه بعلت وجود رفقائى که در روستاهاى اطراف آن 

شهرها معلم بودند، محافل يک تا دونفره ما در ميان کارگران روستا و دهقانان بى زمين 

نسبت به سابق بيشتر و بيشتر ميشد. در اين دوره رفقائى مانند حسين پيرخضرانى که با ايوب 

امين  و  الله کمانگر(مظفر)  لطف  ختمى،  هوشنگ  بود،  وصل  ديواندره  ناحيه  در  نبوى 

رنجبر(لطف الله کمانگر و امين رنجبر در جريان يورش جمهورى اسالمى در خرداد ٦٠ 

بهمراه سعيد يزديان و طيب عباسى روح الهى و عده اى ديگرى دستگير و توسط جنايتکاران 

جميل  قبادى،  جليل)، گلریز  (سوا  افشار  معين  جليل  شدند)،  اعدام  اسالمى  جمهورى 

زکريائى و فريده زکريائى(اين سه نفر همراه ٦ نفر ديگر از رفقاى ما در جريان کمک رسانى 

به مردم ترکمن صحرا در سال ٥٧ بر اثر تصادف مينى بوس حامل آنان جان باختند)، کلرخ 

قبادى(گلى)، نوروز گنجى(فايق) که در جريان درگيرى با مزدوران جمهورى اسالم جان 

باخت. حميد فرشچى(در جنگ ٢٤ روزه سندج جان باخت)، کمال قطبى(بر اثر بيمارى 

شهين  زکريائى،  نسرين  قطبى،  فهيمه  خورشيدى،  احمد  درگذشت)،  آلمان  در  سرطان 

وطندوست، اديب وطندوست، عبداله کمانگر که در درگيرى سختى در روستاى "وشترمل" 

پيشمرگ کومەلە   نيروى  از  ديگر  تن   ٥ بهمراه  اسالمى  جمهورى  مزدوران  با  کامياران 

جانباخت، جالل گويلى که در جريان حمله نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسالمى به روستاى 
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ً فرمانده نظامى ناحيه سنندج  کيالنه در اطراف سنندج جان باخت، حبيب الله گويلى که بعداً

و در کنگره پنجم عضو کميته مرکزى کومەلە شد. عارف موالنائى که بر اثر بمباران جمهورى 

اسالمى در يکى از مقرهاى کومەلە  در کردستان عراق جان باخت، جانباختگانى چون احمد 

شعبانى، خالد باباحاجيان، عبداله شعبانى(حسن)، عباس بيکس(تکش)، عبداله هوشياريان 

که در جريان بمباران شيمائى اردوگاه ما در "بوتى" عراق که توسط ميگهاى دولت بعث 

انجام گرفت جان باخت، حبيب لطف الهى که در شهر بانه دستگير و در سال ٦٠ اعدام شد 

و تعداد زياد ديگرى از ميان رفقاى روشنفکر و کارگر در شهر و روستاهاى مختلف کردستان 

که آوردن نام همه آنها اينجا مقدور نيست، جزو محافل آن دوره "تشکيالت" بودند که بخش 

ً به کومەلە  پيوستند و بويژه اين عده نقش مهمى در جريان  اعظم آنان در سال ٥٧ رسماً

مبارزه مردم در شهر سنندج و ايجاد هستەهاى محالت در اين شهر ايفا کردند. کسانى که 

من(حسين مرادبيگى) از آنها نام بردم، البته تنها نام عده اى از آنان را بياد دارم، در واقع 

هسته اصلى و پيشبرندگان فعاليت محافل قبل از سال ٥٧ آن دوره بودند که "تشکيالت" نام 

داشت. در هرحال، از سال ٤٨ تا قبل از دستگيرى و زندان، دوره ايست که در آن محافل 

بسمت تمرکز ميروند و از باال به همديگر مربوط ميشوند. بعد از ضربه زندان حرکت برعکس 

ميشود و فعاليت "تشکيالت" رو به عدم تمرکز ميرود. در اين فاصله يعنى از سال ٥٤ تا ٥٦ 

ً هر نوع فعاليت متمرکز غائب بود، "تشکیالت" از بين نرفت، بلکه به فعاليتى پراکنده  عمالً

و محافلى جدا جدا که هرکس در گوشه اى سرگرم کار خود بود، تبديل شد. انقالب ٥٧ در 

واقع آن واقعيت اجتماعى است که اين آدمها و اين محافل پراکنده را در يک فعاليت سياسى 

تشکيالتى معين، يعنى کومەلە  آن دوره، متمرکز ميکند. در مورد فعاليت محافل مربوط به 

شهر مريوان متاسفانه من چيزى بياد ندارم و در اين مورد از مجيد حسينى درخواست کردم 
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که هرچه بياد دارد براى من بنويسد. در زير متن مختصرى را که مجيد نوشته است عينا 

برايتان نقل مى کنم: 

در مورد فعاليت رفقاى ما در مريوان مجيد حسينى چنين ميگويد: " جمعى از رفقا در 

مريوان به همراه رفقا فاتح و عطارستمى در محفلى بوديم، فعاليت ما شرکت در مبارزات 

دهقانى، کارگرى و روشنفکرى آن دوره بود، تابستانها تقسيم کار مى کرديم، براى کارگرى به 

شهرهاى ديگر مى رفتيم، در شرکت مام سنگر مريوان کار مى کرديم به روستاهايى که در آنها 

مبارزه عليه فئودالها و ژاندارمرى بود سر مى زديم. بطور پراکنده مسائلى را در رابطه با آنچه 

در آن دوره تشکيالت ناميده مى شد، شنيده بوديم. بطور مثال مى دانستيم اختالفاتى هست 

مابين رفقا عطارستمى، فاتح با رفيق فواد و تعداد ديگرى. وقتيکه فواد بعنوان رئيس و يا 

کارمند برق به مريوان آمد من و رفيق رئوف کهنه پوشى بيشتر از مسائل سر در آورديم. قبل از 

آمدن فواد به مريوان من و رئوف و رفيق امين جلساتى با هم داشتيم. فکر مى کنم فواد به 

عنوان افسر وظيفه به مريوان آمده بود در همين زمان من از نزديک با فواد آشنا شدم و به 

همراه امين و رئوف و فواد محفلى تشکيل داديم وقتيکه فواد بعنوان دبير در سنندج بود 

ارتباط را ادامه داده و بطور منظم همديگر را مالقات مى کرديم. در اين دوره متوجه شديم با 

تشکيالتى سرو کار داريم بزرگتر از محفل ما است در مريوان و ما از بسيارى مسائل و 

اختالفات درون آن سر در آورديم. تحت تاثير اختالفاتى که اينها با رفقاى ديگر فاتح و عطا 

رستمى داشتند، فواد دوست داشت که ما کم کم از آن محفل در مريوان بيرون آييم هرچند 

معتقد بود که رفقاى خوبى در آنند ولى ما قطع اين رابطه را ضرورى ندانستيم. به پشنهاد 

رفيق فواد حضور رفيق امين در جلسات ما کم و کمتر مى شد. تا آنجايى که بخاطر دارم 
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مسائل مورد بحث بيشتر حول سه محور مى چرخيدـ يکى مبارزات کارگرى و دهقانى در 

منطقه و نحوه دخالت ما در آنها و مبارزه با ارگانهاى سرکوبگر نظام شاهنشاهى و با ساواک 

آن ـ دوم بحث در باره محفل خودمان، برنامه کارمان، انتقاد از خود و مطالعه و جزوه نويسى 

با دستخط بود. سوم بحث رابطه من و رفيق رئوف کهنه پوشى با رفقا فاتح شيخ االسالمى و 

عطا رستمى بود. مسائل آن دوره ما بيشتر حول چگونگى زندگى شخصى، گرفتن کتاب از 

رفقا، بحث در مورد شيوه طرد کسانى از اين تشکيالت بود. خالصه ما از بسيارى از مسائلى 

که در دوره دانشجويى اين رفقا و آن تعدادى که کومەله را پايه ريزى کردند با خبر شديم ـ 

حتى کتابهايى را که مطالعه مى کرديم به محور بحث و جدل بين فواد و رفقا عطا و فاتح 

تبديل مى شد. مجادالتى درباره کتاب "اصول مقدماتى فلسفه" و کتاب يکى از نويسنده هاى 

روسى درباره مسائل آموزشى «پداگوژيک» را به خاطر دارم. در همين دوران فواد دستگير 

شد و ارتباط ما بوسيله رفيق امين مصطفى سلطانى با رفيق صديق کمانگر وصل شد. مدتى با 

صديق جلسه گرفتيم و از اين طريق به مسائل بيشترى از تشکيالت و ديگر مسائلى که در آن 

گاه شديم. با تعداد زيادى از  دوره در ارتباط با رفيق صديق در تشکيالت در جريان بود آ

ً اکثرشان به کومەلە  پيوستند، آشنا شديم. بعد از حدود يکسال و نيم با  رفقاى سنندج که بعداً

رفيق صديق ارتباط ما قطع شد. در دوره قيام دو باره رفيق صديق و هم چنين فواد را بعد از 

آزادى از زندان ديده و مالقات کرديم. رئوف کهنه پوشى يکى از رفقاى برجسته شهر مريوان 

بود و در تمام اين دوران با ما بود او در ماجراى ٢٣ تير مريوان جان باخت." 
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 سال ٥٦، رابطه با اتحاديه ميهنى

 در سال ٥٦ ايرج فرزاد و عبداله مهتدى از زندان آزاد شدند. ايرج فرزاد در سنندج و 

عبداله مهتدى در بوکان ماند و با عمر عصرى مشغول کار کشاورزى شد. در اين مدت چند 

جلسه با ايرج فرزاد و عبداله مهتدى داشتيم که به جمع و جور کردن فعاليت آن دوره ما 

کمک کرد. در اين سال جامعه ايران داشت بسمت تحوالت سياسى عميقى ميرفت. ما هم 

مثل بقيه چپ راديکال ايران که بعداً به آن اشاره خواهم کرد، جزو بخش نا آماده اين چپ 

بوديم. عدم انطباق فعاليت ما با تحوالت واقعى جامعه ايران و کردستان ايران، خط عقب 

مانده اى که ما آن را نمايندگى ميکرديم، بوجود نيامدن تحولى سياسى نظرى در ميان ما و 

محدود شدن کليه فعاليت ما به جذب چند و يا چندين تک نفر از ميان روشنفکران و يا 

کارگران شهر و عمدتا روستا، درگيرى مداوم با مشکالت و روابط و مناسبات محفلى و 

عقب مانده و در عين حال العالج، ما را در کام خرده کارى عميقى فروبرده بود. از آنچه که 

بطور واقعى در تهران و ديگر شهرهاى بزرگ ميگذشت، کمتر اطالع داشتيم. افق ما محدود 

شده بود به فعاليتى عميقاً خرده کارانه در بعضى از شهرها و روستاهاى کردستان ايران. کار 

تئوريکى در ميان نبود، کل فعاليت فکرى و سياسى ما عمدتاً به چند دست نويس "مائو" که 

در آن مارکسيسم بطور مکانيکى اى سطحى شده بود، محدود مانده بود. از سال ٥٥ به بعد 

بويژه با آمدن "هواکوفنگ"(رهبر چين) به ايران تز "نيمه مستعمره ‐ نيمه فئودل" و کال 

"مائوئيسم" نزد ماهم ترک خورد، ليکن جرات درگيرى واقعى بر سر اين مسئله در ميان ما 

نبود. بعلت سابقه نداشتن جدل سياسى بر سر اختالفات فکرى ‐ سياسى در ميان خود، حتى 

طرح سرمايەدارى بودن جامعه ايران و در نتيجه دست کشيدن از تز "نيمه مستعمره‐ نيمه 

فئودال"، ميتوانست انگ روشنفکرى بخورد و فرد و يا افرادى بخاطر داشتن اين عقايد، 
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همانطور که در سنت فعاليت پوپوليستى رسم بود و در کنگره دوم کومەلە  که بعداً به شرح آن 

خواهم پرداخت نقد شد، براحتى تحقير و طرد شود. هرچند اينجا و آنجا تکى به انتقاد از 

اين تز و از "مائوئيسم" که در آن دوره در سطح جهانى نيز ورشکست شده بود، ميزديم ولى تا 

کنگره اول کومەلە، جدلى روى آن صورت نگرفت، سرانجام در کنگره دوم زيرآب آن زده 

شد. در هرحال، سال ٥٦ که ايران در آستانه تحوالت سياسى مهمى قرار داشت و قلب 

انقالب در تهران در طپش بود، بجاى گسترش تماس و حرکت با تحوالت سراسرى ايران، 

تماس با "اتحاديه ميهنى" در دستور کار ما قرارگرفت. اين رابطه بعدها روى سنت و سبک 

کار کومەلە  تاثير خود را بجا گذاشت و تا مدتها بعد از آن نيز بر آن سنگينى ميکرد. بعد از 

اعالم شکست مصطفى بارزانى در سال ٥٤(٧٥ميالدى)، عده اى چپ ناسيوناليست که 

خود را "مارکسيست" ميناميدند، و بعدها خود را "کومەلە ى رەنجدارنى کوردستان"(سازمان 

رنجبران کردستان) ناميدند کردستان عراق را ترک نکرده و در سال ٧٦ ميالدى همراه عده 

ديگرى که به هزيمت مصطفى بارزانى گردن نگذاشته بودند، در گروههاى چريکى مبارزه 

خود  خاطرات  در کتاب  امين  نوشيروان  همانطور که  ميدهند.  ادامه  را  بعث  رژيم  عليه 

مينويسد، جالل طالبانى که آنموقع در سوريه زندگى ميکرد به نوشيروان امين در آلمان که 

و کنترل  برساند  عراق  به کردستان  را  خود  سريعاً  ميکند که  پيشنهاد  بود  تحصيل  مشغول 

سازمان در حال تاسيسى را که خود را "مارکسيستى" ميداند در دست بگيرد. نوشيروان امين 

هم خودش مينويسد که شخصاً هيچ اعتقادى به مارکسيسم نداشت، ليکن براى در دست 

گرفتن رهبرى آن سريعا به کردستان عراق ميرود. نوشيروان امين چون اتوريته داشت، بويژه 

بعد از جان باختن "آرام"، يکى از رهبران اوليه اين سازمان، در درگيرى با نيروهاى دولت 

ً رهبرى "سازمان رنجبران کردستان" را در دست ميگيرد، در اين مورد به جلد  بعث، عمالً
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اول خاطرات نوشيروان مصطفى امين، "له کەنارى دانوبەوه بو خرى ناوزەنگ(از کنار دانوب 

به دره ناوزنگ) رجوع شود. بدنبال آن جالل طالبانى و عده اى از همراهانش، که در موقع 

انشعاب پارتى، به "مالئى"، منظور مال مصطفى بارزانى، و "جاللى" منظور جالل طالبانى 

است، مشهور بودند، جانب جالل طالبانى را گرفته و از سوريه خود را به کردستان عراق، 

اطراف کوه قنديل، ميرسانند و اتحاديه ميهنى کردستان را تشکيل ميدهند. کوه قنديل در 

مثلث مرزى بين کردستان ايران و عراق و ترکيه قرار دارد. اين محل به "سى سووچ"(سه 

گوش) نيز مشهور است. بدين سان جنبش کردايەتى(جنبش ملى کرد) در کردستان عراق بعد 

از هزيمت مصطفى بارزانى در سال ١٩٧٥، مجدداً توسط اتحاديه ميهنى در سال ٧٦- ٧٧ 

ميالدى از سرگرفته ميشود.سال ٥٦ ما عمدتا از طريق صالح الدين مهتدى برادر عبداله 

مهتدى، از وجود اتحاديه ميهنى و از سرگيرى "شورش نوى"(انقالب جديد) و حضور جالل 

طالبانى در کردستان عراق مطلع شديم. صالح الدين مهتدى قبل از شروع انشعاب در جنبش 

ملى کرد در کردستان عراق و تبديل شدن آن به "مالئى" و "جاللى"، در کردستان عراق بود. 

او از نزديک نيز مصطفى بارزانى را ميشناخت. در جريان انشعاب "مالئى" و "جاللى" او از 

جالل طالبانى دفاع ميکند. سپس از ترس مصطفى بارزانى به کردستان ايران بازميگردد و 

بعداً در دانشگاه تهران به تحصيل در رشته حقوق ادامه ميدهد. احتماال در همين سالها و يا 

مبارزه  شکست  از  بعد  مهتدى  صالح  ميشود.  آشنا  شريف زاده  اسماعيل  با  پيشتر  شايد 

مسلحانه سالهاى ٤٦- ٤٧ همراه تعداد زيادى که با اسماعيل شريف زاده و يارانش ارتباط 

داشتند دستگير شد، به ٢ سال زندان محکوم گشت و بعد از اتمام زندان به شهر بوکان 

بازگشت. آنزمان من بعلت دوستى و رفاقت گرمى که با عبداله مهتدى داشتم با صالح مهتدى 

هم رابطه داشتم و اصوالً ديگر اعضاء خانواده او نيز در برخورد به من فرق چندانى بين من 
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و عبداله مهتدى نميگذاشتند. همينجا بايد بگويم که صالح مهتدى، برخالف شايعات رايج، 

نه هيچگاه عضو کومەلە  بود و نه در هيچ نشست تشکيالتى آن هم شرکت داشت. کومەلە  

گاه و بيگاه با صالح مهتدى و بعضاً با عمر عصرى نيز در مواقعى بويژه از سال ٥٧ به بعد 

بخصوص در مورد مسايل مربوط به "هيات نمايندگى خلق کرد" و يا رابطه کومەلە  و شيخ 

روستاى  اهل  مالعلى  محمد  طريق  از  طالبانى  جالل  ميکرد.  مشورت  حسينى  عزالدين 

"بێژوێ" در ناحيه "ئاالن" سردشت صالح مهتدى را از وجود خودشان و از سرگرفتن دوباره 

"شورش"(انقالب) مطلع ميکند و تا آنجا که من بياد دارم تقاضاى پشتيانى و کمک کرده و 

صالح مهتدى را در جريان تحوالتى که منجر به ايجاد اتحاديه ميهنى شده بود، قرار ميدهد. 

صالح مهتدى زمانى که در زندان رضائيه بود(سالهاى ٤٨ و٤٩) در زندان با محمد مالعلى 

که او هم زندانى سياسى بود، آشنا ميشود. اما چند کلمه در مورد خود محمد مالعلى: محمد 

مال على انسانى خون گرم و صميمى بود. از سال ٥٧ به بعد علناً هوادار کومەلە  شد، از شيخ 

عزاالدين حسينى هم هوادارى ميکرد، در عين حال دوستيش را با جالل طالبانى و اتحاديه 

ميهنى نيز حفظ کرده بود. خانه او تا وقتى که کومەلە  در آن روستا مقر داير نکرده بود عمالًً 

به مقر کومەلە  تبدل شده بود. همراه من و بعضاً رفقا و واحدهاى پيشمرگ ما نيز به گشت 

سياسى نظامى ميرفت و خالصه کارهاى کومەلە  را تا وقتى که کومەلە  در اين روستا در سال 

٥٨ مقر داير نکرده بود، در روستاى “بێژوێ" عهده دار بود. وى بعد از تصرف روستاى 

"بێژوێ" توسط مزدوران جمهورى اسالمى در سال ٦٢ با خانواده اش به کردستان عراق کوچ 

کرد و در آخرين ماموريتى که جالل طالبانى به او محول کرد جان باخت. صالح مهتدى 

عبداله مهتدى را تشويق کرده بود که ما با اتحاديه ميهنى تماس بگيريم. عبداله مهتدى نيز 

ما، من و ايرج فرزاد و ساعد وطندوست و محمد حسين کريمى و بعداً ابراهيم عليزاده را نيز 
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در جريان قرار داد که با جالل طالبانى و اتحاديه ميهنى تماس بگيريم. ما هم قبول کرديم. 

صالح مهتدى هدفش البته اين بود که ما را به جالل طالبانى و جريان اتحاديه ميهنى و کالً 

جنبش ملى کرد در کردستان عراق وصل کند که فکر نميکنم اکنون نيز آن را منکر شود. او 

مجدداً در سال ٢٠٠٠ حتى قبل از انشعاب سازمان زحمتکشان از کومەلە  نيز زور خود را 

زد تا عمر ايلخانى و عبداله مهتدى و طرفدارانشان را به جالل طالبانى و اتحاديه ميهنى وصل 

کند، که سرانجام آنان را وصل کرد و شعبه اتحاديه ميهنى نيز از آن بيرون آمد. هدف ما هم، 

صرفنطر از اينکه آنزمان در فکر صالح مهتدى چه ميگذشت، اين بود که به نحوى با جنبش 

مسلحانه تازه راه افتاده در کردستان عراق و اتحاديه ميهنى رابطه سياسى برقرار کنيم. زيرا 

شايعاتى از وجود کسانى "مارکسيست" و در عين حال معتقد به "مشى توده اى" در اتحاديه 

ميهنى پخش شده بود، حتى شايع بود که شخص جالل طالبانى نيز خود را "مارکسيست" 

"بورژوا‐  رهبرى  با  مخالفت  در  ميهنى  اتحاديه  و  طالبانى  جالل  بعالوه  ميداند. 

خێڵەکی"(بورژوا‐ عشيره اى) مصطفى بارزانى جنبش خود را شروع کرده بودند اين در نامه 

ً با نقد "امپرياليسم آمريکا" و "صهيونيسم"  هاى جالل طالبانى نيز مرتباً ذکر ميشد. آنها ظاهراً

بارزانى و جنبش کردايەتى تحت رهبرى وى از آنان کمک ميگرفت،  که پيشتر مصطفى 

شروع کرده بودند، که آنزمان بزعم ما براى نزديکى و دوستى با آنان تعيين کننده بود. از طرفى 

ديگر ما به کسب خبر از جنبش مسلحانه جديد در کردستان عراق که هرچند در آن هنگام 

گنگ و مبهم، ولى با آن خود را نزديک احساس ميکرديم، عالقمند بوديم. بعالوه با تفکر 

"مائوئيستى" و "خلق گرايى" ما همين شايعات کافى بود تا جالل طالبانى و ديگر رهبران 

اتحاديه ميهنى نيز جزو نيروى صفوف "خلق" به حساب بيايند. لذا پيشنهاد صالح مهتدى را 

قبول کرديم. صالح مهتدى نامەها را به اسم مستعار اگر درست يادم مانده باشد، "آزاد" و 
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جالل طالبانى به اسم مستعار "زانا" اين نامه ها را مينوشت. حداقل عبداله مهتدى و من نامه 

صالح مهتدى را که در واقع حاوى نظرات ما هم بود قبل از فرستادن براى جالل طالبانى، 

ميخوانديم تا اگر نکتەاى باشد مطرح کنيم. جواب جالل طالبانى به صالح مهتدى را که 

خطاب به ما بود اگر اشتباه نکنم، ساعد وطندوست و ايرج فرزاد و ابراهيم عليزاده و محمد 

حسين کريمى هم ميخواندند و اگر نظرى داشتند آن را مطرح ميکردند. محمد مال على براى 

بردن نامەها به بوکان ميامد و نامەها را از صالح مهتدى تحويل ميگرفت و به جالل طالبانى 

ميرساند. طرح اين بود که عدەاى را به کردستان عراق و پيش اتحاديه ميهنى بفرستيم که از 

نزديک از وضعيت آنان ما را مطلع کنند و اگر ممکن شد عده اى نيز در آنجا مستقر شوند تا 

در آينده از تجربيات آنان در جنگ مسلحانه در کردستان ايران استفاده کنيم. آنزمان سعيد 

معينى(خانه) اهل مهاباد و يکى از برادران سليمان و عبداله معينى، تازه از زندان آزاد شده 

بود. سعيد از رفقاى آن دوره ما و يکى از قهرمانان مقاومت در برابر شکنجه گران کميته 

تهران بود. در سال ٥٣ همراه ديگر رفقا دستگير شد. رابطه اش با آنان براى ساواک کشف 

نشد. شايع بود وقتى ساواک نتوانسته بود هيچ اعترافى از او بگيرد، سرتيپ عضدى که در 

زمان رژيم سابق رياست کميته تهران را برعهده داشت پيش او رفته و گفته بود اگر شده 

الاقل يک فحشى به من بدهيد! در هرحال، چون بيم آن ميرفت که سعيد دوباره دستگير شود 

و ساواک بالئى سرش بياورد، تصميم گرفتيم او را به کردستان عراق و پيش جالل طالبانى 

بفرستيم تا هم دفع خطر کرده باشيم و هم او ما را از وضعيت واقعى در کردستان عراق مطلع 

کند. با ديگر رفقا مشورت شد بويژه با ابراهيم عليزاده و محمد حسين کريمى که سعيد بيشتر 

با آنان ارتباط داشت. همه موافق فرستادن او به کردستان عراق و پيش جالل طالبانى بوديم. 

انتقال سعيد از مهاباد به سردشت و تحويل دادن او به محمد مالعلى به من واگذار شد. من 
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شخصاً او را از نزديک نميشناختم. بنابراين قبل از رفتن توسط ابراهيم عليزاده به من معرفى 

شد. بعد از اينکه تصميم گرفته شد به مهاباد رفتم و با ماشين نيسانى که داشتيم او را سوار 

کرده و به شهر سردشت رساندم. اولين بارى بود که شهر سردشت را ميديدم. آنزمان سردشت 

شهر بسيار کوچکى بود و ميشد براحتى از ورود هر تازه واردى به آن با خبر شد. هنوز در 

شهر سردشت تظاهراًت اعتراضى عليه رژيم سابق شروع نشده بود. مردم هم به ما بعنوان تازه 

وارد مرتباً نگاه ميکردند. من و سعيد هم قبالً براى توجيه آشنايى خود در صورت گير افتادن 

توسط ساواک، چيزى سرهم بندى کرده بوديم. با هم رفتيم سر قرار محمد مالعلى، او هم 

سر قرار آمد و خود را نشان داد. ما بدون اينکه کلمه اى با او حرف بزنيم، چون مردم شهر 

سردشت محمد مالعلى را ميشناختند، بدنبال او راه افتاديم. تمام احتياطات الزم را کرديم، 

بدنبال محمد مالعلى وارد خانه اى شديم که او در آن موقتاً ساکن بود. محمد مالعلى با 

سعيد به گرمى احوالپرسى کرد و سعيد را تحويل گرفت و قول داد که او را صحيح و سالم به 

کردستان عراق برساند. سعيد و من بعد از يکى دو ساعت تبادل نظر با هم روبوسى کرديم و 

از هم جدا شديم. هنوز نگاه نگران و دلواپس و در عين حال قيافه دوست داشتنى و مهربان 

او در خاطرم مانده است. خود من هم کمتر از او دلواپس و نگران نبودم، چون خطر دستگير 

شدن هنگام عبور از مرز يکى از اولين خطراتى بود که به احتمال زياد سعيد را تهديد ميکرد. 

متاسفانه سعيد که قرار بود پيش جالل طالبانى برود، قبل از حرکت به سمت جالل طالبانى 

که آنموقع در کوههاى قنديل بود، در يک درگيرى با مزدوران دولت بعث در ناحيه "ماوت" 

کردستان عراق، همراه چند نفر از نيروى پيشمرگ اتحاديه ميهنى جان باخت. جان باختن 

سعيد ضربه روحى شديدى بود و ما را سخت پريشان و ناراحت کرد. بعد از عقب نشينى 

بخشى از رهبرى کومەلە  و پيشمرگان آن از کردستان ايران به کردستان عراق در پائيز سال 
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٦٢، در سال ٦٣ در سفرى که به ناحيه ماوت داشتم، با عده اى از پيشمرگان کومەلە  سر قبر 

سعيد جائى که آن زمان او را دفن کرده بودند، رفتيم و ياد او را گرامى داشتيم. بعد از جان 

باختن سعيد، جالل طالبانى نامه اى به ما نوشت و در آن ماجرا را براى ما نقل کرد. در نامه 

ديگرى جالل طالبانى از ما تقاضاى کمک فورى پول و دارو کرده بود. ما هم از طريق ساعد 

وطندوست و ايرج فرزاد چيزى در حدود ١٠٠ هزار تومان با مقدار زيادى خرما و مواد 

فرصت  از  تعقيب کنيم،  را  قبلى  سياست  تصميم گرفتيم  آماده کرديم.  آنها  براى  داروئى 

به  اين کمکها  همراه  را  جعفر)  شفيعى(دکتر  جعفر  و  وطندوست  ساعد  و  استفاده کرده 

مستعار  اسم  امنيتى  مسائل  بخاطر  آنموقع  در  وطندوست  ساعد  بفرستيم.  عراق  کردستان 

"برايم"(ابراهيم به زبان کردى) را براى خودش انتخاب کرده بود که بعداً نزد افراد اتحاديه 

ميهنى به "ماموستا برايم" و بعداً در کومەلە  نيز به اين نام مشهور شد. جعفر شفيعى هم اسم 

مستعار "عزيز" را (انتخاب کرده) و براى مدتى هم به "دکتر عزيز" مشهور بود، براى خود 

انتخاب کرده بود. جعفر شفيعى بعدها يکى از رهبران کومەلە  شد. او متاسفانه در سال ٦٧ 

در يک حادثه رانندگى در عراق جان باخت و ما در نزديکى "ياخ سەمر" يکى از دهات 

کردستان عراق، با تشريفات خاصى او را دفن کرديم. ساعد وطندوست و جعفر شفيعى همراه 

محمد مال على به کردستان عراق رفتند. جالل طالبانى اين بار بخاطر اينکه تجربه دردناک 

سعيد معينى تکرار نشود، عده اى از پيشمرگان اتحاديه ميهنى را در منطقه "ئاالن" عراق 

آماده کرده بود که بمحض رسيدن ساعد و جعفر آنان را به قنديل و پيش جالل طالبانى منتقل 

کنند. بعدها خودشان گفتند، بعد از ٧ شبانه روز راهپيمائى، به محل استقرار جالل طالبانى 

در کوه "قنديل" رسيده بودند. آن خاطرەاى که جالل طالبانى گاه و بيگاه در سخنرانيهاى 

خود بازگو ميکرد و بخاطر آن از رفقاى کومەلە  آن دوره قدردانى ميکرد و حتى شيرکو 
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بيکەس(شاعر) نيز در يکى از شعرهايش در مورد رسيدن کمک در يکى از شرايط سخت آن 

دوره خبر ميدهد، رسيدن ساعد وطندوست و جعفر شفيعى است با کمک مالى و دوا و 

درمان. اين کمکها چندان زياد نبود ليکن همزمان بود با دوره سختى که اتحاديه ميهنى در آن 

قرار داشت. شايع بود حدود ٥٠٠ تا ١٠٠٠ نفر از افراد آنان که ميخواستند براى آوردن 

اسلحه و مهمات از راه ترکيه به سوريه بروند، توسط "قياده موقت"(حزب دمکرات کردستان 

عراق که رهبر آن مسعود بارزانى است) و هواداران آن در ناحيه "حەکارى" در کردستان 

ترکيه محاصره و قتل عام و يا دستگير شده بودند. مدتى بعد از رفتن ساعد وطندوست و 

جعفر شفيعى، من نيز همراه حسين پيروتى(مشهور به مام وسين) به قنديل رفته و به ساعد 

وطندوست و جعفر شفيعى در کردستان عراق پيوستم. حسين پيروتى يکى از زحمتکشان 

 ‐ سردشت  جاده  چند کيلومترى  در  "بيلوکه،  روستاى  در  آنزمان  و  سردشت  اطراف 

قابل  و  داشتنى  دوست  شريف،  انسانى  پيروتى  حسين  ميکرد.  زندگى  "خانى"(پيرانشهر)، 

اعتماد بود. باوجود اينکه آنزمان سنش در حدود ٣٨ تا٤٠ سال بود، به او ميگفتند "مام 

وسين"(عمو حسين بزبان محلى). حسين پيروتى جزو زندانيان سياسى اى بود که در ارتباط 

با جنبش مسلحانه سالهاى ٤٦ - ٤٧ دستگير شده و در زندان رضائيه(اروميه فعلى) با 

صالح مهتدى آشنا ميشود. وى بعد از آزادى از زندان، گاه و بيگاه به صالح مهتدى سر 

ميزد، در اين رفت و آمدها توسط صالح مهتدى در سال ٥٥ به من معرفى شد و از اينطريق 

با هم آشنا شديم. از آن به بعد پايه آشنائى سياسى و شخصى بسيار نزديکى بين حسين پيروتى 

و من ريخته شد. او بعداً عضو کومەلە  شد. بعد از من براى مدتى ابراهيم عليزاده هم به 

کردستان عراق پيش ساعد وطندوست و جعفر شفيعى رفت. قرار بود ايرج فرزاد هم به 

کردستان عراق برود، بداليلى که يادم نيست، منتفى شد. من مدت کمى در کردستان عراق 
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ماندم، ساعد وطندوست و جعفر شفيعى مدت طوالنى ترى در آنجا ماندند. زمانى که من آنجا 

بودم، جالل طالبانى و محمود عثمان و ساعد وطندوست و جعفر شفيعى و من در يک چادر 

در يکى از دامنه هاى کوه قنديل زندگى ميکرديم. محمود عثمان که سابقاً پزشک بود، همراه 

ً از همه  مصطفى بارزانى ١٧ سال دبير پارتى(حزب دمکرات کردستان عراق ) بود و تقريباً

اسرار، جزئيات و مسائل درونى آن و حتى رابطه شخص مصطفى بارزانى با شاه و دولت 

آمريکا خبر داشت و دارد، آنروزها به شورش نوى(انقالب نوين) جالل طالبانى پيوسته بود. 

نقل ميکردند، روزى کادرهاى "سازمان رنجبران کردستان" هنگام سخنرانى محمود عثمان 

نيروى  همه  اين  باوجود  بارزانى  مصطفى  اينکه  و  بارزانى  مصطفى  مواضع  از  داشت  که 

پيشمرگ و پول و اسلحه و مهمات و مناطق آزاد شده اى که در اختيار داشت، بفرمان شاه و 

آمريکا دست از ادامه مبارز عليه رژيم بعث کشيد و هزيمت را اعالم کرده بود، انتقاد ميکند. 

در پايان سخنرانى، کادرهاى "سازمان رنجبران کردستان" به محمود عثمان فشار مياورند که 

بايد اقرار کند فردى بورژوا بوده است. محمود عثمان هم که آدمى زرنگ و در عين حال 

شوخ طبعى است بعد از مدتى اما و اگر و اين پا و آن پا کردن ميگويد، "بەلى من بورژوام، 

بەالم بورژواى کيويم"(قبول دارم که بورژوا هستم ولى اکنون بورژواى کوهم). جالل طالبانى 

آدم با هوشى بود و حافظه قوى اى داشت، معموال نکات بسيار ريز چيزهايى را که خوانده 

بود بياد داشت. بعضى از آثار لنين بويژه نوشته هاى او مربوط به "حق تعيين سرنوشت ملل" 

را خوانده بود. آثار مائو را نيز خوانده بود و در جدلهاى سياسى بيشتر از نوشته لنين در مورد 

"حق تعيين سرنوشت ملل" و بويژه "مشى توده اى" مائو دفاع ميکرد. چون عمده نيروى 

رەنجداران  " کومەلەى  را  خود  ناسيوناليسم کرد که  چپ  دوره  آن  در  را  ميهنى  اتحاديه 

کوردستان"(سازمان رنجبران کردستان) ميناميدند، تشکيل داده بودند و او متوجه حساسيت 
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اين مساله بود، بنابراين سعى ميکرد قواعد بازى را پيش آنها و پيش ما نيز رعايت کند وگرنه 

شخصاً اعتقادى به "مشى توده اى مائو" نداشت. جالل طالبانى آدمى است ناسيوناليست. در 

با  بادانەوەماوه"(کرد  به  ميگفت،:" کورد  بارها  هم  خودش  همانطور که  بيشتر،  سياست 

اپورتونيسم زنده است) معتقد است، با اين اپورتونيسم خود را حفظ کرده است، هرچند که 

معموال هم در اين باند بازى سياسى بازنده بوده است. من که آنزمان به سرمايەدارى بودن 

جامعه ايران اعتقاد پيدا کرده بودم، به مائوئيسم" و به "نيمه فئودال ‐ نيمه مستعمره" بودن 

جامعه ايران ديگر عقيده نداشتم، با جالل طالبانى سر اين موضوعات، بويژه با يکى از 

رهبران "سازمان انقالبى حزب توده" که اگر اشتباه نکنم اسمش محمد رضا بود و حتى 

موقعيت تشکيالتى خود را نيز از ما مخفى ميکرد، مرتباً درگيرى داشتم. آنزمان "مائوئيسم" 

واقعا مضمحل تر از آن بود که بتوان از آن دفاع کرد، تنها در ميان ما بود که هنوز جان سخت 

مانده بود. من بعد از يک ماه شايد هم کمتر، بعد از ديدن يک دوره کوتاه نظامى به ايران 

بازگشتم. ساعد وطندوست بعد از تشکيل کنگره اول سازمان زحمتکشان کردستان ايران ‐ 

کومەلە  مجدداً به کردستان عراق رفت. وى در اتحاديه ميهنى تا هنگام بازگشت نهائيش به 

کردستان ايران در روزهاى بعد از انقالب ٥٧، در کردستان عراق ماند. جعفر شفيعى نيز 

بجاى شرکت در انقالب ٥٧ و ديدن وقايع و روزهاى پر هيجان آن دوره، در آنجا ماند. 

سابق  پاسگاه  محل  در  بوکان  شهر  در  عراق  از کردستان  بازگشت  از  بعد  شفيعى  جعفر 

"نەخوشخانه  بود،  آمده  در  مردم  تصرف  به  بهمن  قيام  روزهاى  در  بوکان که  ژاندارمرى 

گەل"(درمانگاه خلق) را ايجاد و سرپرستى کرد. بعد از انقالب ٥٧ تا آنجا که خاطرم مانده 

باشد فواد نيز دوبار نزد جالل طالبانى در کردستان عراق رفت. در دوره انقالب ٥٧ اين 

رفت و آمدهاى ما و اتحاديه ميهنى به پشتوانەاى براى کسب اعتبار براى اتحاديه ميهنى 
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در  ميهنى  اتحاديه  براى  اعتبار  در کسب  زيادى  نقش  دوره، کومەلە   اين  در  شد.  تبديل 

کردستان ايران بازى کرد. در صف تظاهراًتها به تشويق ما در حمايت از اتحاديه ميهنى شعار 

داده ميشد، به تشويق ما مردم شهرهاى کردستان ايران از افراد آن بگرمى استقبال ميکردند، 

تشويق کومەلە   به  مردم  سردشت  شهر  در  انقالب  از  بعد  روزهاى  در   ٥٧ سال  در  بويژه 

استقبال گرمى از شخص جالل طالبانى بعمل آوردند. رابطه ما با اتحاديه ميهنى براى اتحاديه 

ميهنى به ثمر نشسته بود، کومەلە  آن دوره سخاوتمندانه و بدون هيچ برخورد انتقادى به 

اتحاديه ميهنى، براى اتحاديه ميهنى نزد مردم کردستان ايران کسب اعتبار ميکرد. بعد از 

ميهنى  اتحاديه  با  رابطه  دوره،  آن  فعاليت کومەلە   از  جديدى  دور  شروع  و   ٥٧ انقالب 

همچنان ادامه يافت، بدون اينکه هنوز ضابطه سياسى اى بر آن ناظر باشد. با شروع مبارزه 

مسلحانه(جنبش مقاومت)، ما در چند مورد از اتحاديه ميهنى تجربه نظامى کسب کرده و 

همچينين کمک نظامى گرفتيم، اين خود به گرمى رابطه کومەلە  با اتحاديه ميهنى افزوه. 

جالل طالبانى به کنگره سوم و حتى بعد از تشکيل حزب کمونيست ايران به کنگره چهارم 

کومەلە  نيز دعوت شد. تنها بعد از کنگره چهارم کومەلە  بود که رهبرى حزب کمونيست 

ايران به جايگاه اتحاديه ميهنى و سياست ناظر بر روابط ما(کومەلە  آن دوره) با احزاب 

ناسيوناليست کرد بويژه اتحاديه ميهنى در کردستان عراق تاکيد گذاشت و آن را مورد بحث 

قرار داد و اين رابطه نظم و نسقى يافت. جالل طالبانى بعد از انقالب ٥٧ و سرکار آمدن 

جريان مذهبى خمينى، بديدار خمينى رفت. در جنگ ايران و عراق براى نشان دادن "حسن 

نيت" خود به صدام حسين و دولت بعث، يک جانبه از رژيم عراق پشتيبانى کرد. به اين 

دليل اتحاديه ميهنى در سال ٦١ هنگام يورش مزدوران جمهورى اسالمى براى تصرف محور 

پيرانشهر ‐ سردشت تحت نام "هيزى پشتيوان"(نيروى کمکى) به حزب دمکرات و کومەلە  
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که ستاد موقت مشترکى بدين منظور تشکيل داده بوديم، پيوست. در اين جنگ يکى از 

فرماندهان و چندين نفر از پيشمرگان اتحاديه ميهنى جان باختند. بعد از مدتى که از تصرف 

اين محور توسط مزدوران جمهورى اسالمى گذشت، در ادامه اين سياست بين اتحاديه ميهنى 

و دولت بعث براى مدتى آتش بس و مطابق معمول، دوره شد، دوره"مفاوضه"(مذاکره). 

بعداً اتحاديه ميهنى از جمهورى اسالمى در مقابل دولت بعث پشتيبانى کرد و جنگ آنها با 

دولت بعث از سر گرفته شد. اين رابطه، رابطه اتحاديه ميهنى و جمهورى اسالمى تا سال 

١٩٩١، سال قيام مردم کردستان عراق در جريان جنگ خليج، حفظ شد و تاکنون نيز ادامه 

داشته است. در جريان جنگ ميان پارتى(حزب دمکرات کردستان عراق) و اتحاديه ميهنى 

در سال ٩٤، اتحاديه ميهنى بيش از پيش به جمهورى اسالمى وابسته گشت. حمله مشترک 

پارتى ‐ بعث به اربيل در اوت ١٩٩٦ و در ادامه حمله پارتى به ديگر شهرها و مناطق زير 

ايران  داخل کردستان  به  نشينى  عقب  حتى  و  آنان  هزيمت کامل  به  ميهنى  اتحاديه  کنترل 

انجاميد. بعد از يک ماه يا بيشتر، با ضد حمله اتحاديه ميهنى به کمک و پشتيبانى تسليحاتى 

و آتش توپخانه جمهورى اسالمى، شهر سليمانيه و بيشتر اين مناطق توسط اتحاديه ميهنى 

ً به يکى از مهرەهاى جمهورى اسالمى در  بازپس گرفته شد، از آن به بعد اتحاديه ميهنى عمالً

کردستان عراق تبديل شد. همزمان پارتى نيز ضمن حفظ رابطه با رژيم بعث، بند و بست با 

دولت ترکيه را نيز تحکيم بخشيد و در خدمت سياستهاى ارتجاعى دولت ترکيه در منطقه 

به  اسالمى  جمهورى  پاسداران  و  ارتش  نيروهاى  هدايت  با  ميهنى  اتحاديه  قرار گرفت. 

استقرار   ً عمالً و  رمضان"  "قرارگاه  افتتاح  با  ايران،  دمکرات کردستان  حزب  مقرهاى 

اطالعات سپاه پاسداران در شهر سليمانيه، با بازگذاشتن دست مزدوران جمهورى اسالمى در 

حمله به مقرهاى سازمانهاى سياسى از جمله حزب دمکرات و کومەلە  اين دوره، با استقرار 
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گروههاى اسالمى دست ساز جمهورى اسالمى در توافق با جمهوى اسالمى در برخى از 

افراد  ربودن  و  در کشتن  آنان  دست  بازگذاشتن  و  عراق  روستاهاى کردستان  و  شهرها 

سازمانهاى سياسى مستقر در کردستان عراق بدستور مستقيم جمهورى اسالمى(در اين مدت 

بيش از چند صد نفر پناهنده سياسى ايرانى در کردستان عراق توسط گروههاى اسالمى و 

افراد  مستقيم  غير  و  مستقيم  شرکت  همچنين  و  حمايت  در  اسالمى  جمهورى  آدمکشان 

اتحاديه ميهنى جان باختند)، با افتتاحيه حسينيه ها و بعدها با حمله نظامى به مقرهاى حزب 

کمونيست کارگرى عراق و کشتار انقالبيون کمونيست و گرفتن "انعام" آن از سران طالبان 

ً به دنبالچه سياست خارجى  جمهورى اسالمى، بعنوان نيروئى مرتجع و ضد کمونيست عمالً

جمهورى اسالمى تبديل شد و آن را علناً به مردم کردستان عراق و ايران نشان داد. اين 

اتحاديه ميهنى ديگر حتى آن اتحاديه ميهنى سالهاى ١٩٦٧ و يا سال ٥٧ نبود که بشود حتى 

با آن دوستى کرد. گروه عبداله مهتدى و عمر ايلخانى در سال ٢٠٠٠ بگدايى در اين اتحاديه 

ميهنى را زدند. به هيچ وجه نبايد عجيب باشد که سالها بعد از تشکيل حزب کمونيست ايران 

و نقد کمونيسم کارگرى از گرايشهاى غير مارکسيستى، بعد از سقوط اردوگاه شرق و بدنبال 

آن برگشت چپ اين دوره از مارکسيسم و ظهور ناسيوناليسم قومى براى تقسيم متصرفات اين 

امپراتورى، جريانى بى ريشه و به حاشيه افتاده در سير تکامل کومەلە  بخود جرات دهد بنام 

ً يک سازمان قوم پرست را اعالم کند. و نبايد باز عجيب باشد که چرا اين  کومەلە  رسماً

پيشينه مخرب تاثير ناسيوناليسم کرد و مشخصاً اتحاديه ميهنى و شخص جالل طالبانى در 

اين رويدادها، مورد انتقاد رهبرى کومەلە  فعلى نيست. 
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نام  تحت  محافلى که  مجموعه   ٥٧ تا   ٤٨ سال  فاصله  در  بندى کوتاه  جمع  يک 

"تشکيالت" بدور هم جمع شديم، در چهارچوب چپ راديکال آنزمان ايران قرار داشتيم، ما 

همچنين يکى از قطبنديهاى کمونيسم بين الملل هم عصر خود را منعکس ميکرديم. در اين 

دوره جامعه کردستان ايران و ويژگى آن، فعاليت ويژه اى در کردستان ايران را در دستور کار 

ما قرار نميدهد، هنوز چهره سراسرى بودن خود را حفظ کرده ايم. محافلى بوديم سياسى 

کار، طرفدار "مشى توده اى" و به اين اعتبار يکى از طرفهاى مهم در جناح بنديهاى درون 

چپ در مقابل "مشى چريکى" بوديم. هرچند اکثريت کادرها و اعضاء محافل آن دوره اهل 

کردستان ايران بوديم و در کوره مبارزه سياسى در کردستان بار آمده بوديم و به اين دليل هم 

ايران  جامعه کردستان  درون  مشکالت  و  مسايل  از  ايران  چپ  سازمانهاى  ديگر  از  بيشتر 

اطالع داشتيم و به اين دليل نسبت به مساله ملى حساس بوديم، ليکن اين باعث نشد که ما 

افق کردستانى را پيش پاى خود بگذاريم و يا کار ويژه سياسى و تشکيالتى اى را در کردستان 

ايران در دستور کار خود قرار دهيم. ما رهبران و کادرها و اعضاء کومەلە  نيز در زندانهاى 

جنبش  فعالين  و  بمثابه کادرها  ايران،  در  چپ  سياسى  زندانيان  بقيه  مانند  سابق،  رژيم 

کمونيستى ايران شناخته ميشديم و به ما به اين چشم نگاه ميکردند. در اين مورد ايرج فرزاد 

نيز در خاطرات خود چنين مينويسد: "... کار و فعاليت اين جمع مطلقا ربط(ويژه اى) به 

کردستان ايران نداشت و مساله ملى کرد در دستور کارش نبود. اين جمع سعى ميکرد در 

تماس با عناصر و افراد مشابه خود، کتب و جزوات مارکسيستى و در راستاى کار تودهاى را 

بدست آورد، آنها را بين خود تقسيم کند و با تکثير آنها از طريق دستنويس و کپى در سه يا 

چهار نسخه، اين کتب و جزوات را مبناى محافل مطالعاتى با افراد سمپات خود قرار دهد. 

بعنوان مثال در محفلى که در شهر سنندج من مسئول آن بودم، بهروز سليمانى و چند نفر 
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ديگر وجود داشتند. در اين محفل ساواک يک نفوذى باسم محمد سودمند را فرستاده بود 

که گزارشهاى او باعث دستگيرى بهروز سليمانى و مصلح شيخ االسالمى در سال ٤٩ گرديد. 

بهروز سليمانى به زندان محکوم شد و در زندان به مشى چريکى پيوست. که بعد از آزادى از 

زندان از مسئولين فدائيان در سنندج بود و بعداً به بخش اکثريت(اکثريتى که کشتگر آن را 

نمايندگى ميکرد) پيوست. بهروز سليمانى در سال ٦٠ در جريان تالش ماموران رژيم براى 

دستگيرى او خود را از يک ساختمان چند طبقه در تهران به پائين پرت کرد و جان باخت. 

بحثهاى اساسى ما در زندان نيز عمدتا بر همان گرايش قبل از زندان ما سير داشت و ما جزو 

مشى  طرفداران  يعنى  "نظامى کار"ها(  برابر  در  سياسى  زندانيان  ميان  در  بوديم که  کسانى 

چريکى، به "سياسى کار" معروف بوديم. از جمله منابع مطالعه ما کتابى بود به زبان انگليسى 

از انتشارات پروگرس شوروى که در واقع با ديدگاه سوسياليسم اردوگاهى نوشته شده بود و 

اقتصاد سوسياليستى را با تعبير آن اردوگاه توضيح ميداد. از ديگر بحثهاى ما، تصميم به 

ادامه فعاليت بعد از آزادى از زندان بر اساس همان "مشى تودهاى" بود. "انتقاد و انتقاد" از 

خود، توضيح جزئيات بيوگرافى زندگى شخصى و محيط زندگى از جمله موضوعات جلسات 

عده  همراه  بودند  سنندج  زندان  در  طيب  و  فواد  زندان  دوره  اواخر  در  بود.  زندان  در  ما 

ديگرى دست به يک اعتصاب غذاى ٣٤ روزه زدند، خبرش در ميان مردم شهر سنندج نيز 

منعکس شد و موجب اعتراضاتى در سنندج توسط جوانان و محافل طرفدار گروه ما شد. اين 

اعتصاب غذا با برآمد تودهاى مردم ايران عليه رژيم شاه و ساواک جوش خورد و ما بعنوان 

گروه و جمعى مبارز و خوشنام در ميان مردم کردستان شناخته شديم." همانجا، ايرج فرزاد به 

بهانه چند سوال. 

75



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

76



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

فصل دوم 
زحمتکشان  انقالبى  سازمان   ‐ کومه له 

کردستان ايران 
  انقالب ٥٧

سير تکوين کومەله اساساً از سال ٥٧ و با انقالب ٥٧ آغاز ميشود. تا قبل از آن 

ما محافل کوچکى بوديم گمنام و در حاشيه جامعه. تنها معرف موجوديت سياسى ما 

بعنوان افراد و نه سازمانى سياسى، زندان رفتن عده اى از ما در دوره حکومت سابق 

بود. چون در شهرهاى محل زندگى خود مردم ما را ميشناختند، زندان رفتن ما را 

حمل بر سياسى و ضد رژيمى بودن ما ميکردند و به ما احترام ميگذاشتند. ديگر 
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رفقاى ما نيز در محل کار و زيست خود، به علت روابط گرم و دوستانه با محيط دور 

و بر خود اگر نه بلحاظ سياسى اما شناخته شده و محبوب مردم شهر و روستاى محل 

تولد خود بودند. بنابراين کومەله بعنوان يک سازمان سياسى اساساً با انقالب ٥٧ رشد 

َ از انقالب ٥٧ به بعد صورت گرفت.  کرد و گسترش يافت و سير تکوين آنهم اساساً

انقالب ٥٧ همه نيروها و گرايشات اجتماعى طبقاتى و نمايندگان سياسى مخلتف آنان 

را به تقابل با هم و به ميدان آورد تا آنان را در معرض قضاوت مردم و جامعه قرار 

دهد. در آن دوره جنبشهاى توده اى به آشکارترين وجه سر برآوردند، همچنين احزاب 

و جريانات سياسى نيز فرصتى يافتند خود را آزمايش کنند تا جدا از اينکه خود در 

مورد خود چه ميگويند، در مورد آنان قضاوت شود. انقالب ٥٧ همچنين پرده از 

تناقضات سياسى اى که زير چکمه هاى ديکتاتورى شاه امکان ابراز علنى نداشت 

برداشت. همه الگوهاى از پيشى چپ راديکال را برباد داد و به اين لحاظ چپ متزلزل 

تر و بى برنامه تر و سردرگم تر از هر نيروى سياسى ديگرى در اين انقالب ظاهر شد. 

کومەله آن دوره نيز به عنوان بخشى از اين چپ در اين محک تاريخى قرار گرفت تا 

مورد قضاوت جامعه قرار گيرد. بايد مى نشست و تکليف خود را در مقابل تحوالت 

سياسى آن دوره روشن ميکرد. 

  کنگره اول

به  مانده  ماه  چند  يعنى  ديگران،  و  زکريائى  شعيب  بعدها  و  فواد  آزادشدن  با 

انقالب ٥٧ و رفتن شاه از ايران، اين نشست ترتيب يافت و کنگره اول نام گذارى 
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شد. بخش اول جلسات کنگره اول پائيز سال ٥٧ در شهر سنندج در خيابان چهارباغ 

اين شهر در خانه ساعد وطندوست و بخش دوم جلسات آن در شهر نقده در خانه يکى 

از آشنايان محسن رحيمى برگزار شد. کسانى که در اين کنگره شرکت داشتند عبارت 

بودند از: فواد مصطفى سلطانى، ايرج فرزاد، محمد حسين کريمى، ساعد وطندوست، 

طيب عباسى روح الهى، ابراهيم عليزاده، عبداله مهتدى، محسن رحيمى، عمر ايلخانى 

زاده و من(حسين مرادبيگى). شعيب زکريائى تازه از زندان آزاد شده بود، لذا به علت 

ً نمى توانست در اين کنگره شرکت کند ولى از  هجوم مردم براى استقبال از او عمالً

نزديک در جريان آن قرار داشت. اين جمع به اضافه شعيب زکريائى از بنيان گذاران 

سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ايران ‐ کومەله بودند. اديب وطندوست و احمد 

خورشيدى که آن دوره عمالً عضو محسوب ميشدند با سالح کمرى از کنگره نگهبانى 

ندارم، کار  بخاطر  را  آنها  اسم  نيز که  ديگر  نفر  چند  آنان  نظارت  تحت  ميدادند، 

تدارکاتى اين کنگره را برعهده داشتند.  

کنگره اول بجاى در صدر قراردادن مسائل مبرم ماههاى قبل از انقالب ٥٧، 

دوباره به سنت و سبک کار "پوپوليستى" عهد کهن پناه برد، در اين کنگره به ايده 

سرمايەدارى بودن جامعه ايران که براى اولين بار در اين جمع مطرح ميشد به عنوان 

موجودى عجيب و مرموز و بيگانه، با شک و ترديد نگاه ميشد. اين کنگره حدود دو 

هفته طول کشيد. تقربيا ٩٠ درصد وقت آن به بحثهاى بسيار نازل انتقاد و انتقاد از 

خود، آنهم به شيوه روانکاوانه اى که در سنت "پوپوليسم خلقى" قبل از سال ٥٧ رسم 
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بود، اختصاص يافت. تنها آخرين روزهاى آن به بحث در مورد ساختار اقتصادى 

اجتماعى جامعه ايران، مرحله انقالب و مصوبات برنامه اى آن دوره ما اختصاص 

يافت. کنگره اول مجددا بر سنت و سبک کار "چپ خلقى"، در مورد ما اعتقاد به 

همان  يعنى  ايران،  جامعه  بودن  فئودال"  نيمه   ‐ مستعمره  "نيمه  تز  و  "مائوئیسم" 

اتوپيهاى قديمى، تاکيد گذاشت و با نامگذارى سازمان و تعيين آرم آن به کار خود 

پايان داد.  

بعد از پايان جلسات اين کنگره هر کدام از کادرها به شهرها و مناطقى که مبناى 

شهر  به  من  و  حسين کريمى  محمد  و  عليزاده  ابراهيم  رفتند.  بود  آنان  تقسيم کار 

سردشت و دهات اطراف آن بازگشتيم. ساعد وطندوست به کردستان عراق بازگشت. 

عبداله مهتدى به شهر بوکان، محسن رحيمى به شهر نقده، فواد به مريوان برگشت. 

ايرج فرزاد و شعيب زکريائى و طيب عباسى روح الهى نيز در شهر سنندج ماندند. 

ً ملتهب بود و تحوالت سياسى سريعى در راه بود. صرفنطر از مصوبات  جامعه کامالً

بى ربط اين کنگره به دنياى واقعى، همه ميدانستيم که ميبايست کارى کرد. تصميم 

گرفتيم همگى در مبارزات توده مردم شهرها عليه حکومت شاه فعاالنه شرکت کنيم، 

اين تنها توافق سياسى اى بود که در اين کنگره اين جمع بر آن اتفاق نظر کامل داشت.  

اما مگر چپى وجود داشت که ميتوانست اين جدال عظيم توده اى او را وسوسه 

خود نکند و خود را به درون مبارزات خودبخودى توده ها نياندازد؟ بدون اين کنگره 

دو هفته اى، در يک نشست يک روزه نيز ميشد به چنان توافقى دست يافت. مباحث 
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و تصميمات اين کنگره نه خطى داد و نه جهت سياسى معينى را روشن کرد، نه کسى 

آن را جدى گرفت و نه مبناى فعاليت سياسى ما قرار گرفت. چون چيزى جز تکرار 

مجدد سنت و سبک کار پوپوليستى مضمحل شده عهد کهن نبود، اين، قبل از اينکه 

گشايشى در کار ما ايجاد کند، خود زنجيرى بود بر دست و پاى ما. به اين علت اين 

کنگره مبنايى براى کار و فعاليت کسى نشد و مصوبات آنهم از طرف هيچ کسى جدى 

گرفته نشد. هرکس بسته به سليقه و قابليت خود در شهرهاى مختلف کردستان ايران 

دست به کار تبليغ و فعاليت سياسى و شرکت و رهبرى مبازرات آن دوره مردم شد. 

 ويژگى کردستان ايران

  قطبى شدن جامعه به راست و چپ

سال ٥٧ مردم در کردستان ايران نيز همراه با ديگر توده هاى مردم سراسر ايران 

براى کسب آزادى و تامين رفاه اجتماعى عليه استبداد سلطنتى به ميدان آمدند. کومەله 

در اين دوره با شرکت و هدايت اين مبارزات رشد کرد و گسترش يافت. در آن دوره 

کردستان ايران از بقيه نقاط ايران جدا نبود، آنچه که در کردستان ايران نيز ميگذشت 

جزو  البته  ملى  ستم  رفع  بود.  جريان  در  ايران  سراسر  در  بود که  اعتراضاتى  ادامه 

در  و  خواست، کمرنگ  يک  عنوان  به  ليکن  بود،  ايران  مردم کردستان  خواستهاى 

حاشيه بود و ناسيوناليسم کرد نيز تا قبل از يورش خمينى به کردستان ايران پرچمى 
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نداشت. آنچه که در آن دوره کردستان ايران را از بقيه نقاط ايران جدا ميکرد نه مساله 

ملى، بلکه ضعف مذهب به عنوان قالبى براى ابراز وجود سياسى، در عين حال عدم 

نفوذ و بى پايه بودن دولت مرکزى در ميان مردم کردستان ايران بود. اين وضعيت 

چپ جامعه کردستان ايران را نسبت به بقيه ايران در موقعيت قدرتمندى قرار داده 

بود. در کنار اين، وجود ما، کادرهاى رهبرى کومەله آن دوره، که بخشاً جزو زندانيان 

سياسى دوره شاه بوده و درميان چپ ايران شناخته شده بوديم، عامل مهم ديگرى بود. 

و  هاى کارگر  توده  ميان  در  زندگى کادرهاى کومەله  و  سال کار  چندين  عالوه  به 

زحمتکش و آشناشدن از نزديک با زندگى و درد و رنج و مشکالت آنان ما را در 

مقايسه با بقيه چپ ايران به زحمتکشان نزديک کرده بود. مجموعه اين شرايط و 

بويژه حضور طبقه کارگر هرچند جوان کردستان ايران در اين مبارزات ما را به تدريج 

در رأس اين مبارزات قرار داد. جامعه به چپ خود احتياج داشت، چپ خود را 

دوست داشت و کومەله آن دوره، هرچند هنوز کنگ و مبهم، که از منافع زحمتکشان 

دفاع ميکرد، به تدريج قطب راديکال جامعه را حول خود بسيج کرد.  

سريعتر  جامعه  دوره،  آن  دور کومەله  به  زحمتکش  و  توده کارگر  با گردآمدن 

راديکاليزه شد و رهبرى آن دوره کومەله را با همه کند ذهنى و التقاط فکرى که داشت 

به جلو سوق داد. متاسفانه کمبودهاى فکرى و سياسى ما در آن دوره نيز که بعداً به آن 

اشاره خواهم کرد اجازه نداد که چپ جامعه بتواند حداکثر استفاده از اين وضعيت 

مناسب را بکند. با شروع تظاهراًتها، اوايل نيروى پشت سر چپ نيز قاطى نيروى 
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راست جامعه(ارتجاع مذهبى) ميشد و اين دو با هم در تظاهراًتها شرکت ميکردند. 

صفهاى سياسى هنوز از هم جدا نشده بود و بقول آن دوره "همه با هم" بودند. با 

دخالت و شرکت ما در مبارزات آن دوره و طرح شعارهاى راديکال، هرچند التقاطى، 

در برابر ارتجاع مذهبى، مثالً مطرح شدن نام کارگر و سرمايه دار در برابر هم، شعار 

آزادى، برادرى، حکومت کارگرى، شعار اتحاد، مبارزه، پيروزى که شعار چپ بود، 

کم کم اختالفات قطب راست و چپ جامعه علنى شد. مذهبى ها در بعضى جاها حتى 

قبل از ما صف خود را از ما جدا کرده و به نيروى پشت سر خود دستور دادند که در 

تظاهراًت کمونيستها شرکت نکنند. آنها خيال ميکردند با اين اقدام خود ما را منزوى 

خواهند کرد، در حاليکه خودشان منزوى شده و به تدريج به حاشيه رفتند. جامعه 

سريعتر از آنکه انتظار ميرفت قطبى شد، راست صف خود و چپ جامعه نيز صف 

خود را يافت. از آن به بعد در تظاهراًتها صفها معلوم بود، شعارها معلوم بود، راست و 

چپ معلوم بود. معلوم شد در کردستان ايران مذهب مانند مذهب شيعه قالب مناسبى 

براى ابراز وجود سياسى نبود، معلوم شد راست و اوباش اسالمى در اقليتند و چپ 

سرعت  به  ها  مذهبى  چپ،  باد  وزش  اولين  با  نتيجه  در  است.  اکثريت  در  جامعه 

منزوى شده و به حاشيه جامعه رانده شدند.  

با قرارگرفتن ما در جلو صف چپ و راديکال جامعه بويژه در شهرهائى که عامه 

مردم ما را ميشناختند، به سرعت صحنه عوض شد. در سنندج، کامياران، مريوان، 

بوکان، سقز، بانه و اشنويه و نقده کادرها و اعضاء کومەله آن دوره در راس مبارزات 
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و  حسين کريمى  محمد  و  عليزاده  ابراهيم  قرار گرفتند.  سابق  حکومت  عليه  مردم 

بنابراين  ميکرديم،  زندگى  مخفيانه  سردشت  شهر  اطراف  در  مرادبيگى)  من(حسين 

امکان اظهار وجود علنى نداشتيم تا روزهاى قيام و حتى يکى دو هفته بعد از آن نيز 

طورى که ما را نشناسند در تظاهراًتها شرکت ميکرديم. محمد حسين کريمى به جاى 

حضور در شهر سقز در روستاى ميرئاوا(امير آباد) سردشت، ابراهيم عليزاده به جاى 

جاى  به  نيز  من  و  سردشت  ناحيه  روستاى "سيسير"  در  باشد  مهاباد  شهر  در  اينکه 

روستاى  در  ميشناختند،  را  من  شهر  آن  مردم  همه  تقريباً  بوکان که  شهر  در  حضور 

براى  ما  بودم.  ساکن  حسين کريمى  محمد  روستاى  به  نزديک  "بيلوکە"  کوچک 

فعاليت مخفى در "مناطق پايگاهى" با ديد آن زمان خود که "جنگ مسلحانه طوالنى" 

به مناطق پايگاهى احتياج دارد، يا هنگام رفتن شاه ممکن است کار به درگيرى نظامى 

بکشد و يا درگيرى با رژيم جديدى که بعد از رفتن شاه سرکار خواهد آمد، اجتناب 

ناپذير خواهد بود، از مدتها قبل مخفى و سازمان داده شده بوديم. هرچند اوايل ما از 

شرکت در تظاهراًتهاى توده اى شهرهاى بزرگتر کردستان ايران محروم شديم، ليکن 

حضور ما و آشنائى قبلى ما با مردم آن مناطق، مناطقى که در جريان "جنبش مقاومت" 

و حتى بعد از آن نيز اهميت زيادى در حفظ ارگانهاى رهبرى ما پيدا کردند، موثر 

و  شهر  مردم  توده  ميان  در  محکمى  پاى  جاى  صاحب  دوره  آن  در  را  ما  و  افتاد 

روستاهاى آن مناطق کرد. من يکى دو بار همراه حسين پيروتى و عدەاى ديگر از 

اهالى روستاهاى اطراف در اعتراضات مردم شهر پيرانشهر و سردشت شرکت کردم. 

84



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

قرار گرفتن ما در راس مبارزات مردم اين شهرها با توجه به مخفى بودن ما کار سادەاى 

نبود. اين کار بعداً در جريان انقالب ٥٧ و روزهاى بعد از آن براى ما بويژه وقتى 

علنى شديم امکان پذير شد.  

در آن دوره شعارهاى متنوعى داده ميشد، بعضا هم بدون اينکه جهت معينى 

داشته باشند ولى چون بيانگر منافع معينى بودند، باعث دورى و يا نزديکى اقشار و 

طبقات معينى ميشدند. براى نمونه در شهر سردشت وقتيکه شعار ميدادند، سەرمايه دار 

خوين مژه(سرمايه دار خون آشام است)، دلرەقه، فەقيير کوژه(سنگدل است، قاتل فقرا 

است)، بازاريان که با دست زدن صف تظاهراًت را همراهى ميکردند، فوراً درون 

دکانهاى خود ميرفتند و وقتى شعار ميدادند، کار بو کريکار(کار براى کارگر)، سرمايه 

بو دوکاندار(سرمايه براى بازاريان)، آزادى براى روشنفکران! بازاريان دوباره دست 

زنان جلو دکانها ظاهر ميشدند و براى تظاهر کنندگان کف ميزدند و يا آنان را همراهى 

ميکردند. به جرات ميتوان گفت که کارگران در کنار ما تنها نيروى اجتماعى اى بودند 

که فضاى جامعه کردستان ايران را راديکاليزه ميکردند. 

  ٢٦بهمن اعالم موجوديت کومەله

قالب "دولت  در  مذهبى  ارتجاع  و  خمينى  به  شاه  از  قدرت  انتقال  روزهاى 

موقت" نزديک ميشد. ديوى جنايتکارتر از شاه داشت از "نوفل لوشاتو" براى سرکوب 

انقالب مردم به ايران بازميگشت(آن روزها روزنامه کيهان با تيتر درست نوشته بود، 

"ديو رفت، فرشته آمد"!). برادر محمد حسين کريمى(رئوف)، در جريان بازگشت 
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خمينى به طور نامعلومى در تهران کشته ميشود. محمد حسين به محض دريافت خبر 

آن سوار ماشين شده و به شهر سقز ميرود. اين را من از يادداشتى که براى من در 

خانەاش جاگذاشته بود، دريافتم. آنروزها هر دو مخفى بوديم. محمد حسين(مشهور به 

استاد صالح) شغلش بنائى بود و من نيز به عنوان کارگر قرار بود با او کار کنم. البته 

سرعت تحوالت سياسى مجالى براى اين کار نداد او تنها توانست خانه خود را بسازد 

و من نيز در کندن مخفى گاه در زير زمين خانه اش، او را کمک کردم.  

در آن دوره دهها گروه و محفل و حتى سازمان سياسى داشتند خود را علنى 

ميکردند ليکن ما هنوز در فکر کار به شيوه مخفى بوديم. معلوم نبود تاکى ميخواستيم 

چوب اين تعلل خود را بخوريم. محمد حسين بدنبال مرگ برادرش براى تسليت 

ما  پيش  هم  هيچوقت  ديگر  متاسفانه  و  بود  رفته  سقز  شهر  به  خانوادەاش  به  گفتن 

بازنگشت. گسترش و جاذبه اعتراضات آن دوره مردم شهر سقز او را قانع کرده بود که 

ماندن در شهر سقز را بر بازگشت به يک روستاى ساکت ناحيه سردشت و دور از 

تحوالت سياسى آن دوره ترجيح دهد. محمد حسين کريمى در جريان حمله مردم شهر 

سقز براى تصرف شهربانى آن شهر در روز ٢٦ بهمن ماه ٥٧ در حاليکه در صف اول 

قرار داشت، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بعد از چند روز که در بيمارستان شهر 

سقز بسترى بود بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. جانباختن محمد حسين 

از  يکى  و   ٤٨ سال  در  اوليه("تشکيالت")  محفل  بنيانگذاران  از  يکى  کريمى 

بنيانگذاران سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ايران ‐ کومەله در سال ٥٧، ما را تا 
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حدى از اين خواب غفلت بيدار کرد و باعث شد که موجوديت کومەله را علنى کنيم، 

کارى که ميبايست مدتها قبل و يا الاقل بعد از کنگره اول ميکرديم. ديگر نميشد به 

شيوه گمنام و بى نام و نشان سابق فعاليت کرد، با "تو نيکى ميکن و در دجله انداز" 

نميشد فعاليت سياسى کرد و سازمان سياسى جدى اى شد. بايد معلوم ميشد که محمد 

حسين کريمى که جان خود را در تسخير شهربانى سقز از دست داده بود کى بود و به 

چه سازمان و نيروى سياسى اى تعلق داشت. مساله تنها به اين هم محدود نمى شد، ما 

هر روز با موارد ديگرى مواجه ميشديم که نمايندگى کردن کومەله را الزامى ميکرد و با 

سر خود را زير لحاف کردن نميشد از کنار آن رد شد. اگر علنى کردن کومەله بعد از 

کنگره اول صورت ميگرفت، به يقين صف راديکال جامعه کردستان ايران در شرايط 

بسيار بهترى نسبت به آنچه که در روزهاى آخر ماه بهمن ٥٧ بود، قرار ميگرفت. 

متاسفانه کمبودهاى جدى سياسى و فکرى ما باعث شد که مبرميت اينکار و شرايط 

حساس آن دوره را درک نکنيم و تعلل ما در آن روزها، ضررهاى خود را رساند.  

حسين  محمد  بپاس گراميداشت  موجوديت کومەله  علنى کردن  با  درهرحال، 

صادره کننده  سازمان  فهميدند که  همه  سرانجام  آن،  بنيانگذاران  از  يکى  کريمى 

اطالعيەهائى بنام "هم ميهنان مبارز"، سازمانى است بنام سازمان انقالبى زحمتکشان 

کردستان ايران ‐ کومەله. متاسفانه سلطه فکرى شديدا "خرده کارانه" غالب بر کومەله 

آن دوره، حتى هنگامى که براى علنى کردن کومەله نيز گام برداشته ميشد، باعث شد که 

از معرفى و علنى کردن و رو به جامعه گرفتن شخصيتها و چهرەها و کادرهاى رهبرى 
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آن در آن لحظات حساس سر باز بزنيم. با اينحال نفس اعالم علنى شدن کومەله باعث 

شد که قطب راديکال جامعه کردستان ايران با در ميدان بودن سازمان پيشرو خود 

احساس اعتماد و اطمينان بيشترى بکند. اعالم علنى شدن کومەله در آن دوره به معنى 

اعالم آمادگى کومەله آن دوره براى رهبرى قطب راديکال جامعه و قبول مسئوليت در 

قبال آن بود. نفس همين کار مايه دلگرمى توده کارگر و مردم زحمتکش کردستان 

ايران شد. در کردستان ايران سازمانى پيدا شده بود که خود را مدافع منافع زحمتکشان 

و تهيدستان جامعه ميدانست، هرچند از نظر فکرى گنگ و مبهم، اما ادعا ميکرد که 

حقوق و منافع آنان را نمايندگى ميکند.  

علنى شدن کومەله در تاريخ ٢٦ بهمن ماه ١٣٥٧ به خاطر جان باختن محمد 

حسين کريمى، تکليف رهبرى قطب چپ و راديکال جامعه کردستان ايران را روشن 

کرد. بعدها با به صحنه آمدن حزب دمکرات، چپ جامعه رهبرى خود را در کومەله آن 

دوره و به تدريج راست جامعه نيز رهبرى خود را در حزب دمکرات کردستان ايران 

بر  دوره  آن  بيشتر کومەله  هرچه  تاکيد  و  زمان  با گذشت  بندى  قطب  اين  يافت. 

کمونيسم، واضحتر و واضحتر شد. 

  روزها و ماههاى بعد از انقالب ٥٧

بعد از انقالب ٥٧ بويژه در ماههاى اوليه آن، کردستان ايران تماماً به صحنه پر 

جوش و خروش تقابل و کشمکش نيروهاى طبقاتى و اجتماعى که براى تعيين آينده 

سياسى کردستان ايران به ميدان آمده بودند، تبديل شد. ازطرفى انقالب در کردستان در 
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حال گسترش بود و از طرف ديگر توده مردم انقالبى مانند ديگر مردم انقالبى در 

سراسر ايران که با هجوم ضد انقالب اسالمى به قدرت رسيده روبرو بودند هر آن 

خود  عليه  رسيده  قدرت  به  مذهبى  ارتجاع  الوقوع  قريب  و  احتمالى  يورش  منتظر 

مالکان)   ‐ فئودالهاى(بورژوا  قيام،  از  بعد  روزهاى  همان  در  منظور  بدين  بودند. 

کردستان ايران در مقابل دهقانان خود را مسلح و متحد ميکردند و از ضدانقالب 

اسالمى به قدرت رسيده و جريان مذهبى مفتى زاده نيز، کمک ميگرفتند. بويژه در 

ناحيه "سوماو برادوست" در اطراف اروميه، آنها هزاران دهقان و روستائى فقير را از 

دهات خود بيرون کردند. مبارزه توده کارگر شهرى براى مطالبه وام يا بيمه بيکارى، 

مبارزه روستائيان بى زمين براى مصادره زمينهاى فئودالها و زمينداران بزرگ، مبارزه 

ساکنين محالت حاشيه نشين شهرهاى کردستان ايران از جمله مبارزه بر سر آب، برق، 

مسکن در حال گسترش بود. براى اولين بار روز ٨ مارس روز جهانى زن در کردستان 

ايران جشن گرفته شد و زنان در شهرهاى کردستان ايران نيز مانند ديگر نقاط ايران رژه 

رفتند، خواستار برابرى زن و مرد شدند و اولين پايەهاى جنبش برابرى طلبى زن و مرد 

را در کردستان ايران بنا نهادند.  

ايران  نقاط  ديگر  و  تهران  در  خود  طبقەاي هاى  هم  با  همگام  نيز  کارگران 

تشکلهاى کارگرى خود را ايجاد کردند. براى اولين بار روز جهانى کارگر، اول ماه مه، 

جشن گرفته شد و کارگران کردستان ايران در ١١ ارديبهشت ماه ١٣٥٨ همزمان با رژه 

ديگر کارگران در سراسر ايران در همه شهرهاى کردستان رژه رفتند و اين روز را جشن 
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گرفتند و روز جهانى کارگر را به جامعه کردستان که تا آنزمان کمتر کسى از آن اطالع 

داشت، شناساندند. در عين حال ظرفيت و پتانسيل اجتماعى خود را در کشمکش 

قدرت و دخالت در آينده سياسى کردستان ايران و آمادگى خود را براى دفاع از منافع 

خود به جامعه نشان دادند.  

"مرحمت"  براه  چشم  و  قدرت گير  در  دستشان  نيز که  محلى  مرتجعين 

ضدانقالب اسالمى به قدرت رسيده بودند، عمدتاً در شوراهاى شهرها، هرچند کاروبار 

اصلى آنها توزيع سوخت و مواد مورد احتياج روزانه مردم بود، جاى خود را خوش 

پاى  و  دست  زير  از  آنان  بيرون کشيدن  و  مردم  بيشتر  دخالت  براى  بودند.  کرده 

شوراهاى شهرها که خود را نماينده غير رسمى ضد انقالب اسالمى به قدرت رسيده 

ميدانستند، ميبايستى در فکر ايجاد شوراى محالت و بنکەهاى محالت در شهرها و 

در محالت زحمتکش نشين شد.  

در آن دوره به ويژه در شهر سنندج ايجاد شوراى محالت و بنکەهاى محالت 

در دستور کار ما قرار گرفت. کومەله آن دوره با علنى کردن خود، هرچند با تاخير، نه 

تنها براى قبول مسئوليت در قبال منافع کارگر و زحمتکش و آينده سياسى کردستان 

ايران اعالم آمادگى کرد، بلکه با آن حرکت، خود را پيشاپيش مبارزه حاد و شديدى که 

در کردستان ايران در جريان بود قرار داد و به مشوق و پشتيبان و پيشروى حرکت 

راديکال و انقالبى توده هاى مردم کردستان ايران تبديل شد.  
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ايجاد جمعيتهاى دفاع از آزادى و انقالب، ايجاد تشکلهاى کارگرى در همه 

شهرهاى کردستان ايران، ايجاد اتحاديه دهقانان و شرکت مسلحانه در آن تازه شروع 

کار کومەله آن دوره بود براى گسترش و پيشبرد حرکت راديکال و انقالبى تودەهاى 

مردم کردستان ايران. در ماههاى بعد از انقالب ٥٧ با دخالت تقريباً هر روزه و هر 

ساعته ما در مبارزات و اعتراضات آن دوره، از مطالبه وام بيکارى کارگران گرفته تا 

پشتيبانى از اعتراض مردم محالت زحمتکش نشين براى مسکن و آب و برق و حتى 

با  مقابله  و  فئودالها  عليه  دهقانان  مبارزه  شهرها،  بزرگ  زمينداران  زمينهاى  مصاده 

دارودسته هاى اسالمى و مرتجعين طرفدار دولت اسالمى، در راهپيمائيها و غيره، بر 

نفوذ و اعتبار کومەله آن دوره در ميان مردم کردستان افزود شد و کومەله را هرچه بيشتر 

به توده مردم زحمتکش نزديک تر کرد و توده هاى هرچه بيشترى دور آن جمع شدند. 

در اين دوره همچنين "اتحاديه کارگران فصلى و بيکار سنندج"، "خانه کارگر سنندج"، 

بيکار  "کانون کارگران  بانه"،  بيکار  "سنديکاى کارگران  مهاباد"،  "خانه کارگر 

سردشت"، "اتحاديه کارگران نقده"، اتحاديه کارگران بوکان، اتحاديه بيکاران مريوان 

و صندوق کارگران بيکار مريوان که با تحصن و راهپيمائى و تظاهراًتهاى خود در سال 

اضافه کردن  و  ساعت کار  بيکارى، کم کردن  بيمه  و  وام  براى گرفتن  عمدتا   ٥٨

دستمزدها به ميدان آمده بودند، فضاى جامعه را راديکاليزه ميکردند. 
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  "تصرف پادگان مهاباد و آمدن هيئت "دولت موقت

در روزهاى بعد از قيام و تصرف پادگانها در تهران و ديگر شهرهاى ايران، عده 

اى از رفقا و حاميان کومەله در شهر مهاباد ميخواستند پادگان شهر مهاباد را تصرف 

کنند. مردم بقصد گرفتن پادگان به شيوه روزهاى قيام در تهران و ديگر شهرستانها به 

پادگان مهاباد حمله ميکنند، افراد داخل پادگان مقاومت ميکنند و سنگربندى آنان و 

مردم شهر دور پادگان شروع ميشود. شب قبل از گرفتن پادگان مهاباد، هيئتى از جانب 

"دولت موقت" براى آرام کردن وضع به مهاباد ميايند. ولى روز بعد پادگان با همکارى 

عدەاى از افسران و درجه داران آن، خود را به شوراى شهر مهاباد تسليم ميکند و بدين 

ترتيب پادگان مهاباد تسخير ميشود. حزب دمکرات به درست فرصت را از دست نداد 

و پادگان و اسلحه هاى اين پادگان را از آن خود کرد. رجزخوانى بعدى جريان اسالمى 

به قدرت رسيده هم کارى از پيش نبرد و پادگان و اسلحەهاى آن در دست حزب 

دمکرات ماندند. عدم اقدام به موقع ما براى تصرف همه يا بخشى از پادگان مهاباد در 

حاليکه رفقاى ما حتى کليدهاى انبارهاى اسلحه ها را داشتند و ول کردن آن براى 

حزب دمکرات، يکى از اشتباهات آن دوره ما در شهر مهاباد و در مسیر تبديل شدن به 

يک پاى قدرت در اين شهر بود. 
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  نوروز خونين سنندج

حيات  در  مهمى  جايگاه  ايران  جنوب کردستان  و کالً  مريوان  و  سنندج  شهر 

سياسى و نفوذ اجتماعى کومەله آن دوره داشت. در اين مورد نيز ما در آن دوره کار 

نقشەمندى نکرديم، نفوذ بوجود آمده در آن دوره بيشتر محصول وجود کسانى چون 

فواد مصطفى سلطانى، حسين پيرخضرانى، عبداله دارابى، عطا رستمى، فاتح شيخ 

االسالمى، مجيد حسينى، عبداله و اسد و نسان نودينيان، عبداله کهنه پوشى، صالح 

سردارى، همايون گدازگر، عثمان روشن توده، رئوف کهنه پوشى و محبوبيت و نفود 

فردى آنها و دهها فرد انقالبى و فداکار ديگر در مريوان و همچنين کسانى چون 

صديق کمانگر، ايوب نبوى، ايرج فرزاد، ساعد وطندوست، مظفر محمدى و بازهم 

دهها رفيق انقالبى ديگرى که نام عده اى را قبالً ذکر کرده ام در شهر سنندج بود.  

در اين دو شهر نيز ابتدا بطور خودبخودى مثل بقيه چپ راديکال ايران در 

مثل  اوايل  ما  رفقاى  شرکت کرديم.  سابق  حکومت  عليه  اعتراضى  ضد  مبارزات 

هرجاى ديگرى قاطى صف تظاهراًتى که ارتجاع مذهبى نيز در آن شرکت داشت، 

در  بايد  ميشوند که  متوجه  ديگر  شهرهاى  بقيه  مثل  مدتى  از  بعد  ليکن  ميشدند. 

پيشاپيش اين تظاهراًت باشند و به آن جهت بدهند. با اينحال کار نقشەمندى از جانب 

ما صورت نگرفت و همه چيز خودبخودى پيش رفت.  

قيام شد، ما که بخشى از رهبرى و نيروى خسته و کوفته صفوف تظاهراًت مردم 

بوديم، ديديم دارد قدرت به سرعت دست بدست ميشود، ولى ما هنوز بويژه در شهر 
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سنندج صاحب هيچ چيز نبوديم. وضع در بوکان و مريوان و جاهاى ديگر تا حدى 

بهتر بود. راديو و تلويزيون شهر سنندج در اختيار ما نبود، دست مفتى زاده و صفدرى 

بود. پادگان براى مدتى بدون صاحب مانده بود و بفکر خلع سالح آن که آنموقع با 

بودن عده زيادى از سربازان و درجه داران و افسران انقالبى ممکن بود، نبوديم و 

همچنان دست نخورده باقى ماند. کومەله خود را اسماً علنى کرده بود ولى چهره ها و 

شخصيتهاى خود را علنى نکرده و آنان را بعنوان کومەله در پيشاپيش مردم قرار نداده 

بود. با علم براين واقعيات صديق کمانگر و ايوب نبوى و ديگر رفقاى ما در شهر 

سنندج جمع ميشوند و به اين نتيجه ميرسند که اگر قرار باشد در جلو تظاهراًتها راه 

بيافتند، بهتر است چهره علنى و رو به بيرون نيز داشته باشند وگرنه معلوم نميشد که 

شخصيتهاى اين چپ که مردم به آنان دسترسى داشته باشند کى ها بودند. با توجه به 

موقعيت صديق بعنوان وکيل دادگسترى که قبالً نيز تا حدودى به عنوان مخالف رژيم 

در سطح شهر شناخته شده بود، رفقا صديق کمانگر را بعنوان چهره علنى خود در 

سنندج انتخاب ميکنند. بعد از قيام تصميم ميگيرند صديق که هنوز به عنوان فرد و نه 

به عنوان نماينده کومەله به محل راديوى سنندج رفته و پيام تبريک و شادباشى به مردم 

شهر سنندج بدهد! بعدها صديق خودش تعريف ميکرد وقتى در جمعيت "دفاع از 

آزادى و انقالب" شهر سنندج که کومەله خود آن را ايجاد کرده بود، نمايندگان احزاب 

قرار بود خود را معرفى کنند، سازمان چريکهاى فدائى و حزب دمکرات و پيکار و 

غيره نماينده خود را معرفى ميکنند، کسى نمى دانست نماينده کومەله کيست، صديق 
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ناچار بلند ميشود و ميگويد: "من نماينده کومەله هستم" و به اين ترتيب مشکل را حل 

ميکند.  

در اين دوره دو کميته در شهر سنندج تشکيل شده بود، "کميته مفتى زاده" و 

"کميته صفدرى". صفدرى آخوندى بود از حوزه جهليه قم و بعنوان نماينده خمينى 

در شهر سنندج بسر ميبرد. "کميته هاى صفدرى" در دو نقطه از شهر قرار داشتند. 

ضد انقالب اسالمى به قدرت رسيده در صدد بود که از طريق آن دو کميته کم کم سلطه 

ارتجاعى خود را بر شهر سنندج حاکم کند. به اين دليل مدام در فکر توطئه عليه مردم 

و قطب چپ آن شهر بود. صديق کمانگر در نوار مصاحبه اى(مصاحبه با راديو صداى 

حزب کمونيست ايران، سال ٦٣) که از او بجا مانده و پيش من است ميگويد: "مفتى 

زاده مردم سنندج را بخانه ميفرستاد، آنان را به آرامش دعوت ميکرد، ميگفت انقالب 

تمام شده است، ميگفت برعليه دولت جديد اغتشاش نکنيد. ما هم ميگفتيم که اين 

اولين مرحله است و مبارزه براى دستاوردهاى قيام ادامه خواهد يافت. مرتجعين شهر 

و تجار هم به خشم آمده بودند و ميگفتند اين کمونيستها دست از سر ما بر نمى دارند. 

اکثريت مردم هم خوشحال بودند و از ما پشتيبانى ميکردند. در اين دوره جميعت 

و  نفوذ  جمعيت کم کم  شد.  تشکيل  سنندج  شهر  در  انقالب"  و  آزادى  از  "دفاع 

اعتبارى بهم زد و در نقطه مقابل کميتەهاى مفتى زاده و صفدرى قرار گرفت. کومەله 

و افراد وابسته به کومەله نيروى اصلى اين جميعت بودند، حزب دمکرات و چريکها 
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که ترجيح ميدادند فعاليت خود را راساً پيش ببرند از جمعيت فاصله گرفتند"(همانجا 

مصاحبه صديق کمانگر).  

ً مخفى  غير از صديق کمانگر، شعيب زکريائى و ايوب نبوى نيز چهره هاى ظاهراً

کومەله در اين جمعيت بودند.  

معلمان،  جمعيت، کانون  از  "غير  ميگويد:  خود  مصاحبه  در  صديق کمانگر 

کانون کارمندان، سنديکاها و تشکلهاى کارگرى نيز در سطح شهر فعال بودند. "دولت 

موقت" خواهان حضور قدرتمند خود در شهر سنندج بود، صفدرى و مفتى زاده نيز در 

فکر حفظ پادگان بودند ولى در حقيقت حاکميت دوگانه و حتى چندگانه در شهر 

سنندج برقرار بود. سنندج هنوز دست کسى نبود. مفتى زاده ميخواست قدرت را قبضه 

کند، صفدرى هم در پى وصل کردن قدرت به حوزه علميه و جريان خمينى بود. 

کومەله نيز براى بسيج نيروى کارگر و توده مردم مبارز سنندج به دور خود شديداً در 

تالش بود. در عين حال يک چيز روشن بود، مذهبى ها يکطرف و چپها يک طرف 

بودند".  

او مصاحبه خود را چنين ادامه ميدهد "... چند ماه قبل از قيام در نشستى با 

ايوب نبوى و حسين پيرخضرانى تصميم گرفتيم که من علنى شوم. در يکى از اين 

تظاهراًتها من به عنوان نماينده حقوقدانان که در ضمن در شهر سنندج به عنوان وکيل 

زاده  مفتى  جماعت  اگر  تصميم گرفتيم که  بودم،  مشهور  سابق  دولت  مخالف  و 

من  بود که  بار  اولين  اين  اعتراض کنند.  آنان  به  بخواهيم  مردم  از  مخالفت کنند 
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سخنرانى ميکردم. صحبتهاى ما راديکالتر بود از مذهبى ها، براى اولين بار کارگران و 

شعار  هم  ها  مذهبى  حکومت کارگرى،  برادرى،  برابرى،  ميدادند  شعار  مردم  توده 

ميدادند، برابرى، برادرى، حکومت پيغمبرى. بدين ترتيب صفها از هم جدا شدند. 

شعارهاى اتحاد، مبارزه، پيروزى شعار ما بود. کارگران کارخانه پوشاک، سد، سيلو، و 

کارگاههاى کوچک و بزرگ سنندج از شعارهاى ما پشتيبانى ميکردند و واقعا کمک 

کردند که ما از مذهبى ها سريعتر جداً شويم. با شروع مصادره زمينهاى زمين داران 

بزرگ از طرف کسانى که ميخواستند در اطراف شهر سنندج براى خود سرپناهى ايجاد 

کنند و پشتيبانى ما از آنها بر ميزان محبوبيت ما افزوده شد. در جريان حمله چماقدران 

طرفدار رژيم سابق که بيشتر از دهقانان طرفدار شاه بودند، شوراهاى محالت ايجاد 

شدند که مسئول تامين امنيت و دادن نگهبانى از محالت خود بودند. اين شوراها 

تقريباً در ٥٠ محله شهر سنندج تشکيل شدند. بعداً ما "هيئت موسس شوراى شهر" را 

ايجاد کرديم، قرار شد شوراى شهر را چند روز قبل از قيام تشکيل دهيم ليکن مفتى 

زاده ايها آن را برهم زدند. آنها هم با شوراى محالت و هم با شوراى شهر که با بودن 

ما جانب ما را ميگرفتند، مخالف بودند. بعد از قيام جمعيت تشکيل شد. جمعيت با 

مردم  ميان  در  زيادى  معنوى  نفوذ  سنندج  سرشناس  هاى  سياسى  و  اشخاص  بودن 

داشت. همه ادرات دولتى، اداره کار، اداره دارائى، بيمارستان و درمانگاهها، و حتى 

پليس راه نيز از جمعيت حساب ميبرد و به عنوان مرجع قبول داشتند"(همانجا).  
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سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران نيز که هنوز منشعب نشده بود در کتابى که 

آن دوره در مورد رويدادهاى خونين نوروز سنندج منتشر کردند نوشته اند:"... پس از 

قيام و سقوط رژيم شاه دو کميته در شهر سنندج بوجود آمدند. يکى از کميتەها به 

رهبرى احمد مفتى زاده و ديگرى به رهبرى آخوندى به نام صفدرى بود که براى مدتى 

امور شهر را دست گرفتند. احمد مفتى زاده در سالهاى ٤٠ -١٣٣٨ در بخش کردى 

خ.  ف.  چ.  س.  انتشارات  از  سنندج.  خونين  ميکرد(جنگ  فعاليت  تهران  راديو 

ص٣٥). 

ايرج فرزاد نيز در مورد احمد مفتى زاده چنين ميگويد:"احمد مفتى زاده در 

اوايل دهه ٥٠ به سنندج بازگشت و پيشنماز مسجد امين شد. بعداً مکتب قران را 

افتتاح کرد و بخش عمده درسهايش عليه کمونيسم بود. وى يکى از مالهائى بود که 

در مکتب قرآنش يکى دوسال قبل ازانقالب ٥٧، در مورد "کمونيسم" و "بهائيگرى" 

تبليغ  ميکرد. هدف همان کمونيسم بود اگرنه بهائيگرى محلى از اعراب نداشت. البته 

اينکه تا چه حدى مجاهدتهاى "کاک احمد" عليه کمونيسم مانند جريان امل لبنان 

مورد حمايت مالى و سياسى ساواک شاه بود، جوهر ارتجاعى آنرا تغييرى نميدهد. در 

از  وسيعى  بسيار  طيف  شکل گيرى  و  شهرنشينى  و گسترش  رشد  با  بويژه  سالها  آن 

کارگران که از کار محدود روستائى کنده شده و تنها به نيروى کار خود متکى بودند و 

در ابعاد وسيع براى کار راهى شهرهاى بزرگ ايران ميشدند، البته مدرنيسم و کمونيسم 

نقطه  منزوى ترين  و  ترين  دورافتاده  از  روستائى که  آن کارگر  بود.  جدى  خطرى 
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کردستان براى فروش نيروى کارش سر از تهران و اهواز و آبادان و رضائيه و تبريز در 

آورده بود، دنياى وسيعترى را تجربه ميکرد، مردمان ديگرى با مناسبات و روابط 

ً جديد و بکلى متفاوتى را تجربه ميکرد.از  دگرگونەاى ميديد، امکانات تفريحى کامالً

طرف ديگر بعد از اصالحات ارضى در اوائل سالهاى چهل کل ساختار جامعەايران و 

از جمله کردستان هم دستخوش تحوالت عظيمى شد. قيد و بندهاى کهن فئودالى پاره 

شدند و از همه مهمتر زنان وارد عرصەهاى فعاليت اجتماعى شدند، روابط و مناسبات 

بين دختر و پسر منقلب شد، پديده دوست پسر و دوست دخترگرفتن در کردستان هم 

معمول شد، مراسم مذهبى در ازدواج بتدريج رخت بربست و عالقه به موسيقى مدرن 

شکل گرفت. اينها البته از نظر خيل طفيليهاى اسالمى "فساد" بودند. " مکتب قرآن" 

احمد مفتى زاده قرار بود رسالت جلوگيرى از اين "فساد" غيرقابل کنترل را عهدەدار 

شود، و در ابتدا کار ديگر و فلسفه وجودى ديگرى غير از تقابلى ارتجاعى با موج 

نوگرائى در کليه زواياى زندگى جامعه را نداشت.اما با جوشش مردم عليه رژيم شاه و 

پيدايش اپوزيسيون مذهبى دست ساز، جريان انقالب اسالمى، مفتى زاده هم تالش کرد 

که در کردستان به عنوان خمينى سنى ها سرش بيکاله نماند. روند رويدادها طورى بود 

که سنى گرى نتوانست بعنوان وزنەاى در جلسات " گوادلوپ" به حساب آورده شود، 

تشخيص چنان بود که ميبايست تا فرصت هست تکليف خالً ناشى از سقوط شاه را با 

جريانى ارتجاعى که در سنت تودەاى‐ فدائى به عنوان آلترناتيو "ضدامپرياليستى" و 

"خودى" نيز پذيرفته شد، پر کرد. سنى گرى نه آن وزنه را داشت و نه سنت فدائى‐ 
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طفيلي هاى  تحفەهاى  از  برخورداربود.  پراکنى  توهم  قدرت  چنان  از  هم  تودەاى 

مفتى چى برپائى کنفرانس خودمختارى در خرداد ٥٨ بود که بحق مورد تنفر و تمسخر 

مردم کردستان قرار گرفت و حزب دمکرات هم با فرستادن هياتى مرکب از عبدالله 

مردم  بتوانند  داشتند که  اميد  اين کنفرانس  به  حزب  اين  فعلى  دبيرکل  حسن زاده 

کردستان را نسبت به رژيم اسالمى متوهم کنند. جواب رژيم اسالمى به اين کنفرانس 

بالهت، فرمان يورش خمينى بود. بەهرحال   به  مفتى زاده و جريانات مشابه چيزى جز 

تسکين عقدەهاى ضد کمونيستى و ضد آزاديخواهى نماسيد. مفتى زاده و مکتب قرآن 

در اين مرحله به فعاليت عليه کمونيستها و مدرنيسم ادامه دادند اما اين بار علنا تحت 

شهر  در  پاسداران  سپاه  واحد  اولين  اسالمى.  نيروهاى حکومت  چتر  زير  و  حمايت 

قرآن  مکتب  طرفدار  اوباشان  ميان  از  سنندج  شهر  در  اسالمى"  "کميته  و  مريوان 

همان  تفنگ  لوله  از  اسالمى  جمهورى  نام  به  مردم  بسوى  شليک  شدند.  دستچين 

مزدوران صورت گرفت. (ايرج فرزاد، کارگر کمونيست، شماره ٩، بهمن ٧٦). 

  شروع درگيرى

صفدرى که رياست ستاد پادگان را نيز بر عهده داشت در عين حال رقيبى براى 

مفتى زاده هم محسوب ميشد. بنابراين از همان ابتدا رقابت آنها باال گرفت. هر کميته 

اى ميکوشيد نفوذ بيشترى بهم بزند و پادگان را بيشتر در دست داشته باشد. مفتى زاده 

در فکر تصرف مقام استاندارى براى معاون خود بود، برعکس صفدرى نظارت بر 
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شهربانى و ژاندارمرى را ترجيح ميداد و آن را در دست داشت. رقابت اين دو اسالمى 

باال گرفت تا جائى که مفتى زاده خواستار خروج صفدرى از شهرسنندج شد.  

در تاريخ ٢٦ اسفند ماه ٥٧ مفتى زاده طى نامەاى از سرهنگ صفرى فرمانده 

لشکر ٢٨ سنندج در خواست اسلحه و مهمات ميکند(سند شماره ٤). صفرى مطرح 

ميکند که تحويل اسلحه بايد با موافقت نماينده امام يعنى صفدرى و رئيس ستاد 

باشد. افراد مفتى زاده از اين پاسخ ناراحت ميشوند. صفدرى هم به بهانه اينکه افراد 

زاده  مفتى  به  مهمات  و  اسلحه  دادن  از  ميفروشند  را  فشنگها  و  اسلحه  زاده  مفتى 

خوددارى ميکند. در عين حال شايع ميشود که سيلو و مهمات پادگان توسط صفدرى 

تخليه شده و منطقه بى دفاع مانده است. 

به دنبال اين جريان کميته مفتى زاده(ستاد انقالب اسالمى استاندارى) با اعالم 

اينکه تحويل ندادن مهمات خطرناک خواهد بود طرفداران خود را تحريک ميکند و 

حتى با بلندگو در ستاد مفتى زاده اعالم ميشود که اسلحه در پادگان است و بايد 

تصرف کنيم و به عنوان اعتراض به تحصن گزيدن به طرف ستاد صفدرى دستور 

ميايد که  بوجود  صفدرى  ستاد  مقر  جلو  در  لفظى  درگيريهاى  ابتدا  ميدهد.  حرکت 

متعاقب آن يکى از افراد با نفوذ صفدرى بنام شاطر محمد مردم را به گلوله ميبندد. در 

اين تيراندازى يک نفرکشته (حميد دالورى) و ٢ نفر زخمى ميشوند که در بيمارستان 

نيز يکى از زخميها جان خود را از دست ميدهد. با شروع تيراندازى از طرف افراد 

صفدرى متقابال از سوى افراد مفتى زاده و مردم تيراندازى اوج ميگيرد. در همين اثنا 
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مردمى که بى اسلحه بودند از ترس گسترش درگيرى براى حفظ جان خود به ستاد 

لشکر در خيابان ٢٢ بهمن(شاپور سابق) ميروند. در آنجا مردم فرمانده لشکر صفرى 

نظر  تحت  بودند  مذاکره  حال  در  را که  زاده  مفتى  معاون  خسروى  خسرو  دکتر  و 

ميگيرند و اصرار ميکنند که به آنها اسلحه داده شود. سرهنگ صفرى شرط تحويل 

اسلحه را حضور سخنگوى جمعيت دفاع از آزادى انقالب و دفتر هواداران چريکهاى 

فدائى خلق ميداند و ضمن نامه اى از صديق کمانگر و بهروز سليمانى دعوت ميکند 

که براى تصميم گيرى در مورد وضعيت پيش آمده کمک نمايند.  

از آنجا که مساله بسيار مهمى از سوى فرمانده لشکر مطرح شده بود سازمانهاى 

سياسى شهر نيز مجبور به دخالت شدند. سرهنگ صفرى براى تسليم پادگان که از 

طرف مردم محاصره شده بود و بيم درگيرى ميرفت مطرح کرد که با ستاد ارتش در 

تهران تماس بگيرد، اما پذيرفته نميشود. سرهنگ صفرى متنى تهيه ميکند و بصورت 

براى  واحدها  فرماندهان  تمامى  و  معاون  ميکند که  مخابره  خود  معاون  به  تلگرام 

مذاکره به ستاد لشکر بيايند ولى بنا به توصيه سرلشکر قرنى رئيس ستاد ارتش اسالمى 

نه تنها فرماندهان به محل ستاد لشکر نمى آيند، بلکه بنا به دستور اکيد قرنى در 

پادگان ميمانند و از آن مراقبت ميکنند.  

گروههاى سياسى نيز تالش ميکنند که از رفتن مردم خشمگين به طرف پادگان 

ستاد  جلو  در  همشهري هايشان  از کشتار  ناشی  مردم  عصبانيت  اما  جلوگيرى کنند 

واقع  موثر  آنان  بازگرداندن  براى  سياسى  اقدام گروههاى  بود که  حدى  به  صفدرى 
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نميشود. افراد پادگان ژاندارمرى در آغاز با مردم همراهى ميکنند و به مقابله با مردم 

يک گردان  با  است  ژاندارمرى  پادگان  همسايه  لشکر که  پادگان  اما  نمى پردازند، 

"گردان  عنوان  تحت  سروان کريمى  سرکردگى  به  صفدرى  طرف  از  شده  تحريک 

ضربت" و در آن لحظه آماده حمله به مردم بودند به مردم شليک ميکنند و مردم که 

ميبينند به دست مزدوران خمينى کشته ميشوند در برابر پادگان موضع ميگيرند و به 

تيراندازى آنان جواب ميدهند سپس عدەاى از ژاندارمها نيز بسوى مردم تيراندازى 

ميکنند. در هر حال "گردان ضربت" حدود ١٣٥ نفرى را که براى به دست آوردن 

اسلحه به پادگان رفته بودند بازداشت ميکند و بقيه را به گلوله ميبندند.  

پس از مدتى که زد وخورد شدت پيدا ميکند، فرمانده لشکر، صفرى، دستور 

دستور  به  پادگان  درون  مرتجع  فرماندهان  ولى  ميکند  صادر  را  مردم  به  آتش  قطع 

مستقيم سرلشکر قرنى از تهران، آتش را بر روى مردمى که حداکثر به ژ٣ مسلح بودند 

با توپ و خمپاره و تيربارهاى سنگين خود شروع ميکنند. در جريان حمله به پادگان 

لشکر ٢٨ سنندج عده اى از مردم اين شهر سنندج از جمله سليمان تکان تپه هوادار 

کومەله و از جمعيت شهر بوکان جان خود را از دست ميدهند.  

نيروهاى سياسى شهر به خاطر فشار مردم که از کشتار خود به خشم آمده بودند و 

از جهتى خطر حمله عدەاى از نظاميان به داخل شهر احساس ميشد، بالفاصله متفقا 

يک "شوراى موقت انقالب" تشکيل ميدهند و مردم مسلح شهر را به کمک مردم 

مسلحى که دور پادگان را محاصره و از شهر دفاع ميکردند، فراميخوانند. ساعت ٣ و 
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٣ دقيقه نيمه شب ٢٧ اسفند ٥٨ شوراى موقت انقالب شهر سنندج تصميم ميگيرد 

براى مردم پيام راديوئى بفرستد. (همانجا، جنگ خونين سنندج).  

صديق کمانگر نيز در مصاحبه خود چنين ميگويد: "در شهر شايع شد که گندم 

سيلوهاى شهر را خالى کرده و آنها را برده اند. اين جرقەاى در خشم مردم شهر سنندج 

نسبت به مفتى زاده و صفدرى که قلدرى ميکردند زد و شهر يک پارچه قيام شد. قيام 

ديگرى بعد از قيام ٢٢ بهمن در شهر سنندج. مردم در اعتراض به بردن گندمها از شهر 

جلو استاندارى تجمع کردند. از سوى کميته صفدرى به مردم تيراندازى شد و يکى از 

تظاهر کنندگان جان خود را از دست داد. با اين حرکت مردم خشمگين هم که به 

دزديدن گندمها از سيلوى شهر اعتراض داشتند، نتوانستند خود را کنترل کنند و به 

کميته هاى صفدرى حمله کردند. ستاد صفدرى محاصره شد، کميته هاى او، دو کميته 

داشت، خلع سالح شدند و دو نفر نيز کشته شدند. صفدرى به پادگان لشکر ٢٨ فرار 

کرد. مردم به اين هم بسنده نکرده و به افراد مفتى زاده هم حمله کردند، مفتى زاده نيز 

به پادگان گريخت. مردم خشمگين به ستاد لشکر ٢٨ در شهر که در مسير پادگان قرار 

دارد حمله کردند و آن را تصرف کردند. فرمانده لشکر ٢٨ سرهنگ صفرى نيز که در 

ستاد بود دستگير شد. ما هم خود را به آنجا رسانديم و از اين به بعد کنترل اوضاع را 

ً در دست گرفتيم. مردم چون رهبرى ما را قبول داشتند سرهنگ صفرى را به ما  کامالً

تحويل دادند و ما هم در نشستى با رفقاى خود تصميم گرفتيم که "شوراى انقالب" 

شهر سنندج را تشکيل دهيم. از صفرى خواستيم که به پادگان دستور دهد که تسليم 
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مردم انقالبى شود. ولى قبال ًخمينى و "دولت موقت" او را از کار برکنار کرده بودند 

در نتيجه حرفهاى او تاثيرى نداشت. مردم به طرف پادگان شهر حمله کردند، هنگ 

ژاندارمرى خلع سالح و تصرف شد صدها قبضه سالح بدست مردم افتاد ولى پادگان 

مقاومت کرد و جنگ تا داخل پادگان پيش رفت. تعداد زيادى در داخل پادگان به 

اين اميد که پادگان تسليم خواهد شد، اسير شدند. شوراى انقالبى شهر با شروع توپ 

باران شهر توسط پادگان بسرعت راديو و تلويزيون را تسخير کرد. تصميم گرفتيم در 

صورت حمله پادگان به شهر با تمام قوا مقاومت کنيم. همان روز صفرى فرمانده 

پادگان لشکر ٢٨ را به پيشنهاد من مسئول "شوراى انقالب" شهر سنندج به محل 

راديو برديم که مجددا به پادگان دستور دهد که خود را تسليم کند. او چند بار از راديو 

پيام داد، منهم، صديق کمانگر، براى اولين بار به عنوان مسئول "شوراى انقالب شهر 

سنندج" از راديو خطاب به مردم گفتم که "شوراى انقالب شهر سنندج" تشکيل شده 

با توجه به توپ باران شهر توسط پادگان و ويران کردن خانه هاى مردم و کشتن مردم 

بى دفاع تنها راه نجات شهر حمله به پادگان است. مردم هرچه اسلحه دارند بدست 

گيرند و با تمام قوا به پادگان حمله کنند. مردم به پادگان حمله کردند متاسفانه پادگان 

تسخير نشد. ما به همکارى از داخل(پادگان) احيتاج داشتيم. قبل از قيام ٢٢ بهمن 

با عده اى از افسران داخل پادگان تماس گرفته بوديم، قول همکارى هم گرفته بوديم 

ولى به دليل ترديد و عدم آمادگى خودمان براى دست بردن به همچو کارهاى بزرگى، 

شهر  داديم.  را  شهر  تمام  در  سنگربندى  دستور  مردم  به  صرفنظر کرديم.  آن  از 
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سنگربندى شد. اين پيام چندين بار پخش شد. انتظامات شهر زير رهبرى "شوراى 

انقالب شهر سنندج" قرار گرفت. مسئول انتطامات شهر هم ساعد وطندوست که به 

"ماموستا برايم" مشهور بود تعيين شد. جنگ به شدت ادامه داشت، خانه هاى مردم 

هدف آتش توپخانه پادگان قرار داشت. پادگان در محاصره کامل بود. در آن روزها 

شوراى انقالب اسالمى از باال ناچار شد دخالت کند. مفتى زاده از پادگان به شهر 

برگشت سعى ميکرد عليه ما سمپاشى کند و ما را مقصر و به اغتشاش متهم کند ولى 

کارش به دليل پشتيبانى وسيع مردم از ما و بى آبروئى خودش، نگرفت. ازطرف ديگر 

شهر زير آتش شديد بود تعداد کشته و زخمى ها زياد بود، شهر زير "مرحمت" توپخانه 

ارتش تازه اسالمى شده قرار داشت. چند روز جنگ و تلفات مردم را خسته کرده بود، 

تعداد زيادى در دست نيروى داخل پادگان اسير بودند، عبداله مهتدى هم جزو اسرائى 

بود که به هنگام حمله به پادگان اسير شده بود و احتمال اعدام همه آنها وجود داشت. 

شوراى انقالب شهر سنندج نيز رضايت داد که اعالم کند قصد سرنگونى دولت موقت 

و جريان به قدرت رسيده مذهبى را ندارد. شوراى انقالب جمهورى اسالمى نيز هيئت 

تعداد  همزمان  فرستاد.  صدر  بنى  و  رفسنجانى  بهشتى،  طالقانى،  از  مرکب  را  خود 

زيادى مردم مسلح از اطراف کرمانشاه به کمک شهر سنندج ميايند. کم کم سر و کله 

حزب دمکرات نيز پيدا ميشود و شيخ عزالدين حسينى نيز براى حل اين مسله به 

سنندج ميايد".  
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"روز ٢٨ اسفند ستاد صفدرى که در محاصره مردم بود سقوط ميکند، صفدرى 

نيز که در پادگان بود و برضد "کفار سنندج" جهاد صادر کرده بود با هلى کوپتر به 

کرمانشاه فرارميکند. در همين روز تيراندازى پادگان به سوى شهر و ساکنين آن با 

خمپاره و توپ ادامه پيدا ميکند و هليکوپترها نيز به مردم شليک ميکنند.نياز به دکتر 

و دارو و خون زياد بود، همينطور مواد غذائى. از دهات و شهرهاى ديگر کردستان 

سيل نان و غذا به طرف شهر سنندج سرازير ميشود از همه جا مهاباد، بوکان، بانه، 

سقز، مريوان، ديواندره، نقده، و ... مردم ضمن اعالم همبستگى با مردم شهر سنندج، 

ميشوند.  اعزام  سنندج  به  نيز  انقالب  و  آزادى  از  دفاع  جمعيتهاى  مسلح  نيروهاى 

همچنين کميته تدارکات شوراى انقالب سنندج بالفاصله شروع به تقسيم مواد غذائى 

در بين محالت شهر سنندج ميکند.در بعداًزظهر روز ٢٨ اسفند شوراى انقالب شهر 

سنندج با پيشنهاد آتش بس نماينده دولت در سنندج، معاون استاندار، کليجى، روبرو 

ميشود. او قبالً با امير انتظام معاون نخست وزير و استاندار کرمانشاه و قر نى صحبت 

ميکند و پيشنهادش را برمبناى اين مذاکره مطرح ميکند. "شوراى انقالب سنندج" 

پيشنهاد آتش بس را بالفاصله ميپذيرد، زيرا معتقد بود که اين جنگى است تحميلى. 

شرايط آتش بس از طرف دولت و "شوراى انقالب سنندج" اينها بودند: تخليه ستاد 

لشکر از طرف نيروهاى مسلح داخل شهر، تحويل دادن راديو و تلويزيون و آزادکردن 

فرمانده لشکر از طرف مردم و نيروهاى سياسى مسلح. شرط "شوراى انقالب شهر 

سنندج" هم عبارت بود از تامين جانى و شغلى کليه افسران و درجه دارانى که با مردم 
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دخالت  عدم  همچنين  صفرى،  لشکر  فرمانده  خصوص  به  بودند،  هماهنگى کرده 

پادگان در امور شهر و مجازات مسئولين اين واقعه و آزادى کسانى که در پادگان 

زندانى و گروگان بودند. با قبول آتش بس، شوراى موقت انقالب شهر سنندج کسانى 

را به جبهه ميفرستد که مردم و نيروى مسلح سازمانهاى سياسى را از تيراندازى باز 

اعتماد  اسالمى  جمهورى  مزدوران  و  ارتش  به  چون  نميپذيرند،  مردم  اما  دارند. 

نميکردند. شب ٢٩ اسفند بدنبال يک شب خونين ديگر که ارتش شهر را توپ باران 

عزالدين  شيخ  با  مذاکراتى  ميفرستد،  شهر  باالى  بر  منور  مرتب گلولەهاى  و  ميکند 

حسينى که در سنندج بود، انجام ميگيرد و او هم که نظرش رعايت آتش بس بوده با 

پيشنهاد آتش بس موافقت ميکند. با وساطت شيخ عزالدين قطعنامەاى براى برقرارى 

آتش بس تهيه ميشود. در اين قطع نامه ٥ مادەاى موافقت ميشود که شيخ عزالدين 

سخنگوى "شوراى انقالب شهر سنندج" باشد، مفتى زاده هم اين قطع نامه را امضاء 

ميکند. درگيريهاى اطراف پادگان همچنان شدت مييابد و هجوم مردم مسلح از ديگر 

شهرها و روستاهاى کردستان براى يارى مردم سنندج به اوج خود ميرسيد و ميزان 

کمکهاى مواد غذائى و داروئى بحدى زياد بوده که ازپذيرفتن آن خوددارى ميشود. در 

عين حال هلیکوپترهاى نظامى ارتش اسالمى نيز همچنان از کرمانشاه به سوى سنندج 

سرازير  ارتش  به کمک  را  جديد  افراد  و  مهمات  و  اسلحه  و  ميايند  در  حرکت  به 

ميکنند.روز ٢٩ اسفند ٧ هلى کوپتر پس از تخليه بارهايشان شروع ميکنند به رگبار 

بستن مردم و تعدادى را کشته و زخمى مينمايند. شليک خمپاره ها به داخل شهر نيز 
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همزمان شروع ميشود. خانه هاى زيادى ويران ميشوند و کشته و زخمى زيادى برجاى 

ميگذارند. محالت "حاجى آباد" و "گردى گرول" تلفاتشان بيشتر از هر جاى ديگرى 

بود. در اولين بهار آزادى، مردم سنندج به جاى روشن کردن آتش برروى بامها که 

سنندج در اين مورد از بقيه شهرهاى کردستان مشهورتر بود، روشنائى خمپاره ها و 

تيربارهاى ارتش جريان خمينى و شرکاء ملى ‐ مذهبى اش آسمان اين شهر را روشن 

ميکنند که نتيجه اش ويرانى هرچه بيشتر خانه هاى مردم و کشته شدن عدەزيادى از 

هاشمى  بهشتى،  طالقانى،  از  مرکب  هيئتى  فروردين  اول  ميشود.روز  آنان 

رفسنجانى(آخوندها) و ابوالحسن بنى صدر و از طرف دولت نيز احمد صدر حاج 

سيد جوادى(وزير کشور)، يحيى صادق وزيرى(نماينده کانون وکال)، صارم صادق 

وزيرى(نماينده کردهاى مقيم تهران) و شکرالله پاک نژاد(از طرف جبهه دمکراتيک 

ملى) عازم سنندج ميشوند(شکرالله پاک نژاد بعداً توسط جمهورى اسالمى اعدام 

شد، داخل پرانتز از من است). "شوراى انقالب" سنندج تصميم ميگيرد پليس راه و 

فرودگاه اين شهر را محافظت نمايد تا فرود آمدن هواپيما و يا هليکوپتر حامل هيئت 

تعطيل کرده  را  فرودگاه کار  آنجائى که کارکنان  از  شود.  انجام  خطر  بدون  و  سالم 

به  ميشود که  خواسته  آن  از کارکنان  سنندج  شهر  انقالب  شوراى  طرف  از  بودند، 

فرودگاه آمده و بکار خود مشغول شوند. صبح روز دوم فروردين جلسه مشترک هيات 

اعزامى از طرف دولت برياست وزير کشور و نمايندگان شوراى انقالب شهر سنندج که 

شيخ عزالدين حسينى نيز در آن حضور داشت، صورت گرفت. درپى مانور جتهاى 
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جنگى جريان خمينى بر فراز شهر سنندج وزير کشور در پيامى به رئيس ستاد ارتش 

ميگويد که مانور جتهاى جنگى را قطع کنيد که اين مانور باعث قطع مذاکره با مردم 

شده است، قر نى نيز در پاسخ به او چنين مينويسد: "تا موقعيکه اينجانب از طرف 

آزاد کردن  و  جنابعالى  نظر  انجام  از  دارم  را  ارتش  اداره  مسئوليت  انقالب  رهبر 

زمانيکه  تا  و  اند  برده  هجوم  غارت  و  قتل  منظور  به  پادگان  داخل  به  افراديکه 

متجاوزين گمراه شهر را به وضع آرام قبلى بارنگردانند، يعنى تا زمانيکه ايستگاه راديو 

فرودگاه  و  لشکر  ستاد  ساختمان  و  از کرمانشاه  مجاهد  افراد  دست  در  تلويزيون  و 

مجددا به مسئولين تعيين شده واگذار نگردد و سرهنگ صفرى خود را به ستاد نيرو 

در تهران معرفى ننمايد با وجود تمام ارادتى که به شخص شما و حضرت آيت الله 

طالقانى دارم در قبال خواست تعدادى مامور اجنبى تسليم نخواهم شد." رئيس ستاد 

کل ارتش اسالمى، سرلشکر قر نى. بعد از سخنرانى هيئت دولت در ميدان اقبال سنندج 

و قبول شروط مساله آزادى زندانيان در پادگان، مجازات محرکين و آزادى کامل راديو 

و تلويزيون از سانسور دولتى و تامين شغلى و جانى نظاميان خلقى(در آن دوره چپ 

و "ضد  به "خلقى"  نميکردند  يا  ميکردند  همکارى  مردم  با  را که  نظامى  نيروهاى 

خلقى" تقسيم ميکرد، پرانتز از من است)، قرارشد آتش بس از هردو جانب رعايت 

شود. خواست دولت هم اين بود که ستاد لشکر تخليه شده و فرودگاه به مامورين 

دولت تحويل داده شود. ستاد تنها يک شب در اختيار "شوراى انقالب" شهر بود و 

همچنين خود کارمندهاى فرودگاه را "شوراى انقالبى شهر" به سر کار بازگردانده بود. 
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ميشود که  تصميم گرفته  سپس  شد.  داده  تحويل  دولت  به  نيز  تلويزيون  راديو  بعداً 

شورائى براى اداره شهر سنندج تشکيل شود و ژاندارمرى و شهربانى منحل شوند و 

و  زاده  مفتى  عملياتى  ستاد  منظور  بدين  باشد.  نداشته  را  شهر  به  ورود  حق  ارتش 

شوراى انقالب شهر سنندج خود را منحل ميکنند. قرار گذاشته ميشود که کميته موقتى 

تشکيل شود و تا برگزارى انتخابات شوراى شهر سنندج اداره امور شهر را در دست 

گيرد. در جلسه به انتخاب شخصى بنام مظفر پرتوماه که گويا مشکوک بوده به عنوان 

نماينده طالقانى براى کميته موقت اعتراض ميشود ولى مورد قبول واقع نميشود. وزير 

کشور قبل از رفتن، آقاى يونسى را بعنوان استاندار شهر سنندج انتخاب ميکند که 

اساساً در تناقض بود با اداره شهر از طرف شوراى اين شهر. در بسيارى از خانه ها 

مردم کشتەگان خود را در حيات خانه خود دفن ميکنند، اجساد کشته شدەگان مدتها 

حتى  نميدادند  را  آنان  تدفين  اجازه  و  بود  مانده  شهر  اين  پادگان  اطراف  در 

به گلوله  ميکردند  حرکت  شده  انباشته  اجساد  آورى  جمع  براى  را که  آمبوالنسهائى 

ميبستند، مزدوران خمينى در کنار کودکى که کاسه سرش دو تکه شده بود اين متن را 

نوشته بودند "جسد يک کمونيست". 

اسامى تعداد زيادى از کشتەگان و زخمى ها و اسرا در پادگان لشکر ٢٨ در اين 

کتاب قيد شده است که من به خاطر اجتناب از طول مطلب از آوردن آن و همچنين 

آن  آوردهاى  دست  سنندج،  خونين  جنگ  ام.  خوددارى کرده  موارد  اين  در  اسناد 
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از   ١٣٥٩ سنندج  ايران‐  خلق  فدائى  چريکهاى  هواداران  دفتر  و  شهر  شوراى 

انتشارات سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران‐ سنندچ ١٣٥٨  

صديق کمانگر در مصاحبه خود با راديو صداى حزب کمونيست ايران نيز چنين 

ميگويد: "... در جلسه اى در محل دانشگاه رازى اين نشست برگزار شد.، صديق 

کمانگر ميگويد: شيخ عزالدين حسينى از کشتار مردم شهر سنندج به شدت عصبانى 

طاغوتى  ميگويد: "حکومت  و  ميشود  عصبانى  طالقانى  تند  حرفهاى  مقابل  در  بود 

آخوندى بدتر از حکومت طاغوتى پهلوى است". طالقانى هم از اين برخورد شيخ 

عزالدين بشدت عصبانى ميشود و ميگويد: "شما خودتان آخوند هستيد و نبايد به اين 

راديو  پشت  رفت  "آنکسى که  ميگويد:  بکنيد".  توهين  اسالمى  حکومت  و  اسالم 

سنندج و مردم را به تسخير پادگان تشويق کرد بگيريد و محاکمه کرده و اعدام کنيد 

کارها فيصله پيدا ميکند". طالقانى ميگويد: "اين ترسو حتى جرات نکرده است که 

بيايد اين جلسه". صديق ميگويد: منهم که کنار بهشتى نشسته بودم به آرامى از جايم 

بلند شدم و تقريباً پرخاشگرانه گفتم کسى که از او نام ميبريد منم صديق کمانگر"، 

صالحيت  شما  شما،  نه  بود  خواهم  جوابگو  ايران  مردم  مقابل  در  تنها  گفتم: "من 

نداريد مرا محاکمه کنيد. صديق ميگويد در مقابل حرفهاى من، بهشتى گفت: ما براى 

محاکمه کسى نيامده ايم، ما آمده ايم براى برادرى". صديق چنين ادامه ميدهد: "با 

شنيدن سخنان من طالقانى بهت زده خاموش شد و بعداً جلسه تا توافق نهائى ادامه 

يافت".  
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اما چند سطر هم در همين رابطه در مورد حزب دمکرات، حزب دمکرات اوايل 

رويدادهاى شهر سنندج را تحت عنوان "هرج و مرج طلبى" محکوم ميکرد، رو به ضد 

انقالب اسالمى بقدرت رسيده ميگفت که حزب دمکرات در آن دخالتى ندارد. ليکن 

به محض اطالع از آمدن هيئت دولت و بو کردن "مذکراه" خود را به اين شهر رساند. 

جلو در دانشگاه رازى سنندج که محل مذاکره بود از رفتن نماينده حزب دمکرات 

عبدالله حسن زاده(دبيرکل فعلى اين حزب) به جلسه جلوگيرى شد و به غنى بلوريان، 

آنهم نه بعنوان نماينده حزب دمکرات بلکه به عنوان کسى که مدتها زندانى سياسى 

بوده، اجازه ورود به جلسه داده شد. 

  رفراندوم جمهورى اسالمى

جمهورى اسالمى روز ١٠ فروردين ماه ١٣٥٨ را روز برگزارى رفراندوم تعيين 

"نظام" آينده ايران بعد از سرنگونى نظام سطلنت تعيين کرد. قبل از آن خمينى به شيوه 

خود در قالب تهديد و "اتمام حجت" در مورد جمهورى اسالمى نه يک کلمه کمتر نه 

يک کلمه بيشتر، نظر خود را اعالم کرده بود: جمهورى اسالمى آرى يا نه! در اين 

باقى  اسالمى  جمهورى  جز  ديگرى  انتخاب  مردم  براى  فرد  به  منحصر  رفراندوم 

جز  ديگرى  آلترناتيو  اسالمى  جمهورى  نه  يا  آرى  رفراندوم  در  بودند.  نگذاشته 

جمهورى اسالمى در مقابل مردم نبود. مردم حتى مختار نبودند که به دو چيز که در 

برگزارى هر رفراندومى مرسوم است راى بدهند، بلکه تنها ميبايستى به يک چيز آنهم 

به جمهورى اسالمى پيشنهادى خمينى، راى بدهند. حق انتخاب براى مردم حتى بين 
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بود،  شکل  يک  تنها  بود،  نشده  شناخته  رسميت  به  مفروض  حکومتى  شکل  دو 

جمهورى اسالمى مورد نظر خمينى.  

خمينى و جريان اسالمى بقدرت خزيده ميخواستند حکومت اسالمى را به مردم 

ايران قالب کنند. براى اينکه ادعا کنند مشروعيت آن را از مردم گرفته اند، اسمش را 

نظام  تعيين  براى  رفراندوم  ايده  ميدهد که  نشان  رويداد  اين  "رفراندوم".  گذاشتند 

سياسى ميتواند چقدر مهلک و گمراه کننده باشد. ميتوان با رفراندوم از عده اى جدا و 

يا به عده اى ملحق شد، ليکن نظام سياسى را نميتوان با رفراندوم تعيين کرد و يا 

تغيير داد. کاربرد آن در مواقع تالطم انقالبى از طرف نيروهاى راست جامعه فقط 

ميتواند در خدمت ترمز کردن موتور انقالب و يا تحميل حکومتى به مردمى باشد که 

مردم هنوز چيزى در مورد ماهيت و عملکرد آن نميدانند.  

بار  زير  هيچوقت  آورد،  سرکار  رفراندوم  با  را  خود  نظامى که  است،  جالب 

رفراندوم براى تغيير خود نخواهد رفت. همين واقعيت بروشنى از گمراه کننده بودن و 

در واقع کاله بردارى رفراندوم براى تعيين نظام سياسى خبر ميدهد. در هرحال، اين 

رفراندوم در شرايط و حال و هواى آن دوره و توهمى که مردم هنوز به اسالم داشتند، 

انجام شد و جمهورى جنايت و کشتار که تا همان روز ١٠ فروردين ١٣٥٨ نيز به قدر 

کافى در حق مردم بپاخاسته عليه حکومت سابق جنايت کرده بود، با اکثريت آراء از 

صندوقها بيرون آمد.  
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اسالمى  جمهورى  رفراندوم  بود.  ديگرى  طور  اوضاع  اما  ايران  در کردستان 

بالفاصه از طرف کومەله و شيخ عزالدين حسينى و ديگر سازمانهاى سياسى غير از 

حزب دمکرات بطور کامل تحريم شد. حزب دمکرات در حاليکه رفراندوم جمهورى 

اسالمى در سراسر کردستان ايران تحريم شده بود در تهران بخيال گرفتن خرده منافع 

موقت"  و "دولت  خمينى  جريان  با  بند  و  زد  مشغول  خود  حزبى  محدود  و  محلى 

بازرگان بود. رهبرى حزب دمکرات براى اينکه در کردستان به سرنوشت حزب توده 

دچار نشود، ناچار از دنباله روى از صف راديکال کردستان ايران شد و در آخرين 

لحظات به ويژه که اين بار هم دست خالى از "بارگاه امام" بازگشته بود، رفراندوم 

جمهورى اسالمى را تحريم کرد. جالب اين است که رهبرى حزب دمکرات بعد از 

آينده"  "مصلحتهاى  بخاطر  آمد،  بيرون  "رفراندوم"  اين  از  اسالمى  جمهورى  اينکه 

تحت عنوان "احترام" گذاشتن به راى مردم، حاکميت جمهورى اسالمى را پذيرا شد 

و اعالم کرد که به آن گردن ميگذارد.(در اين مورد به جلد اول کتاب ٥٠ سال مبازره 

عبداله حسن زاده مراجعه شود.) 
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  جريانات شمال کردستان ايران

 تحصن روستائيان در استاندارى اوروميه

 از تهران به اروميه

در مورد دفاع از مبارزات دهقانان رانده شده من نوشته جالل محمود زاده را 

ماخذ قرار داده ام. جالل محمود زاده اين نوشته را قبال ًدر همين راستا نوشته بود که 

کمکى به اين تاريخ نگارى باشد. منهم آن را در اينجا با حذف بخش کوچکى از آن 

نقل مى کنم: 

قبل و بعد از ٢٢ بهمن ٥٧ در تهران بودم اولين نعرەهاى خيابانى طرفداران 

خمينى "امام فرمان جهاد ندادەاست"، هرچند در ميان خشم مردم و در هم شکستن 

ماشين دولتى رژيم شاه محو شد، ولى به هر صورت بر افکار سنگينى ميکرد. آن شادى 

ولى  آهسته  هر چند  بود  آورده  ارمغان  به  خود  با  قيام  اى که  عمومى  تاب  و  تب  و 

ملموس، داشت زير سايه اسالم سياسى رنگ ميباخت. اواخر اسفند ماه بود که به 

مناطق کردنشين  بزرگ  اربابان  و  عشاير  شاه،  رژيم  سقوط  با  رفتم.  آذربايجان غربى 

و  شاپور  اطراف  و  ترگور"  و  برادوست"، "مرگور  و  رضائيه(اروميه) "سوما  اطراف 

خوى شروع به اذيت و آزار دهقانان منطقه ميکردند. دهقانان را از خانه و کاشانه خود 

بيرون کرده و زمينهايشان را که در سالهاى اصالحات ارضى بدست آورده بودند، پس 

ميگرفتند. آنان که اعتراض و يا مقاومت ميکردند، شکنجه و اذيت و آزار ميشدند 
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وحتى خانه خيلى از دهقانان به آتش کشيده ميشدـ عشاير اطراف اروميه که در زمان 

قيام بخشا با در اختيار قرار دادن اسلحه به مرتجعينى مثل مالحسنى آنان را کمک 

منطقه  عشاير  از  سامى"  داشتندـ "حاجى  جنايات  اين  در  بازترى  دست  کردەبودند، 

"کناربرروژ"، يکى از اينها بود. برادران صنار مامدى بخصوص "فهيم مامدى" در 

منطقه سوما حتى تمام و يا بخشى از گوسفندان دهقانان را از آنان گرفتەبود. حاجى 

سامى دهقانى را بنام "نبى" که مقاومت کردەبود، با دستان خود از فرط کينه اخته کرده 

بود. خانواده رانده شدگان، در مدارس و ساختمانهاى متروکه تعاونيهاى اطراف اروميه 

اسکان داده شده بودند و يا بعضاً در دهات بزرگترى مثل "زيوه" متمرکز شده و در 

خانەها و يا مدرسه و يا در چادر زندگى ميکردندـ "جمعيت دفاع از حقوق خلق کرد" 

در اروميه بر زمينه همين وقايع نضج گرفت. در اروميه دستگاه دولتى کمترين ضربه را 

خورد. غير از شهربانى همه چيز تقريباً مصون ماند. مرتجين شهر به يارى مرتجعين 

عشاير حتى قبل از قيام توانستند خود را به مردم تحميل کنند. موسسين جمعيت را 

من  ميدادند.  تشکيل  منفرد  عناصر  و  چريکهاى فدايى  و  پيکار  هواداران  از  طيفى 

آنموقع با "سازمان زحمتکشان پيشرو" بودم، سازمانى بى نام که مثل صدها سازمان و 

گروه ديگر در دوران قبل از قيام بوجود آمده بود. از فعالين آن که حدود بيست نفر 

بود بجز من، ناصر عبداللهى معروف به "ناصرشکاک" از سازمان پيکار و عبدالله 

عبداللهى و حسين موسوى بودند که حسين موسوى بعداً از طرف جمعيت اشنويه براى 

ارسال آذوقه به ماموريت اعزام شد. تا اواسط اسفند ماه اکيپهايى با وانت بار، ارزاق 
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و چادر و لباس را که در سطح شهر جمع آورى و بعدها از طرف جمعيتهاى ديگر مثل 

مهاباد و اشنويه و ... ارسال ميشد، به مراکز راندەشدگان در اطراف شهر ميبرديم. يکى 

از اين محمولەها که از طرف جمعيت سنندج(جمعيت دفاع از آزادى و انقالب) 

ارسال شده بود، در نيمه راه به دست حزب دمکرات "مصادره" شد. در اين جولەها 

غير از رساندن محمولەها به تبليغات سياسى عليه فئودالها، مرتجعين محلى کرد و 

ترک و "دولت موقت بازرگان" ميپرداختيم. مبلغ خواستهايى مثل بازگشتِ دهقانان 

رانده شده به خانه و زمينهاى خود، دستيابى به مسکن موقت در شهر و پرداخت 

خسارت مالى به دهقانان از طرف اربابان بوديم. روز به روز بر تعداد آوارگان افزوده 

ما  نيروى  بخصوص  و  آذوقه  ديگر،  شهرهاى  و  مردم  زياد  عليرغم کمکهاى  ميشدـ 

کفاف يکدهم آنان را نميکرد. خيلى زود به محدود بودن فعاليت خود پى برديم. بياد 

نمى آورم که ايده تحصن از کجا سرچشمه گرفت. جمعيت با دفتر کوچکى که داشت 

نميتوانست مشکل خواب آوارگانى را که براى شکايات عليه اربابان به شهر ميآمدند و 

ماندن  براى  محلى  به  احتياج  آنان  حل کند.  ميکردند،  مراجعه  جمعيت  دفتر  به  يا 

داشتند. مراجعات مکرر به استاندار و شهردار که از طرف "دولت موقت" خيلى سريع 

انتخاب شده بودند، بجايى نرسيد. 

تحصن در سالن شهردارى سالن بزرگ اجتماعات شهردارى هر چند با اطالع 

شهردار ولى عليرغم ميل او از طرف چند نفر از اعضاى جمعيت و جند نفر راندەشده 

در اواسط اسفند ماه تصرف شد. در چند روز اول تعداد متحصنين به ٢٠٠ تا٣٠٠ 
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نفر رسيدـ سازمان دادن اين تحصن کار سادەاى نبود. تهيه آذوقه و پتو براى خواب، از 

ابتدايى ترين مشکل ما بودند. چند روز اول را تخم مرغ آبپز و نان و خرما داشتيم که 

براى قرن بيستم حتى از نان و پياز يعقوب ليث هم کمتر بود و از خانەها جمع آورى 

ميشد. آذوقه ارسالى شهرهاى ديگر هم به خاطر راه دور نميتوانست بيشتر از اين باشد. 

يک تقسيم کار خودبخودى بوجود آمدەبود. ولى در هر صورت براى دهقانان همه ما 

"دانشجو" محسوب ميشديم. غير از عبدالله و ناصر عبداللهى که اهل منطقه بودند، 

کس ديگرى را به اسم نميشناختند و برايشان هم اسم مهم نبود. ما هم برايمان مطرح 

نبود. "دانشجو وره"(دانشجو بيا)، "دانشجو ئاو بينه"(دانشجو آب بيار)، "دانشجو 

برسيمه"(دانشجو گرسنەام)، دانشجو ... اينها عباراتى بودند که صدها بار ميشنيديم. 

تمام کارها را خودمان انجام ميداديم. تهيه غذا، تقسيم آن، شستن ظروف، جاروزدن و 

... تعداد آنان مخصوصا موقع نهار گاهى به ٣٠٠ نفر ميرسيد. خالصه داشتيم کالفه 

ميشديم. مسئولين و مرتجعين شهر و منطقه خيلى زود فهميدند که مسئله جدى است و 

شوخى بردار نيست. سر و کله شان پيدا شد. در اين مورد خاطرەاى دارم که فراموش 

خيابان  آن  روبروى  دارد.  قرار  مشهور "ايالت"  ميدان  در  اروميه  شهردارى  نميکنم: 

شهربانى است. دست راست شهردارى خيابان بستەاى است که به پادگان منتهى ميشود 

و آنسوى خيابان ستاد ارتش است. روبروى ستاد ارتش آنطرف خيابان، دادگسترى 

قرار دارد. سالن اجتماعات شهردارى در طبقه دوم و مشرف بر ميدان بود. روز سوم يا 

چهارم تحصن بود. جلو پنچره بزرگ مشرف به ميدان ايستاده بودم ومنتظر آوردن به 
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اصطالح نهار بودم. ناگهان يک زيل ارتشى جلو درب شهردارى ايستاد و بالفاصله 

چهار سرباز پايين آمدند. يک لحظه فکر کردم به تحصن حمله ميکنند. سربازها سريع 

از پشت زيل هر دو نفر يک ظرف بزرگ غذا را پايين آوردند و سريع باال آمدند. تمام 

اين صحنه سريع اتفاق افتاد و من تا بخود آمدم سربازها ظروف غذا را به سالن آوردند 

و مخصوصا در ديگها را برداشتند. بوى برنج و خورش در تمام سالن پيچيد. ما به 

آنان اعتراض کرديم و گفتيم که حق ندارند وارد اينجا شوند و بدون اجازه چيزى 

غذا  پادگان  از  مالحسنى  و  استاندارى  ومعذور.  ماموريم  ما  سربازها گفتند  بياورند. 

خواستند و ما هم غذا آورديم. گويا اينجا مردم چيزى براى خوردن ندارند. دير شده 

بود چندين دهقان متحصن وارد گفتگوى ما شده بودند. در مقابل، ما به افشاگرى 

طريق  اين  از  ميخواهند  و گفتيم که  پرداختيم  استاندارى  و  مالحسنى  سياستهاى 

دهقانان معترض را فريب دهند و تحصن را بهم بزنند. خالصه خيلى زور زديم که 

ثابت کنيم نان و خرمايى که ما ميدهيم از پلوخورش ارتش بهتر است، ولى موثر واقع 

نشد. يک دهقان متحصن که تمام گفتگوى ما را با دقت دنبال ميکرد گفت: "ئەز 

تعداد  به  لحظه که  اين  در  ميخواهم).  پلوخورشت  دەخوازم"(من  پالوخورشت 

دهقانانى که وارد بحث شده بودند افزوده شده بود، زمزمەهاى موافقت با "پلوخورش" 

باال گرفت. در فاصله اين بحثها که حدود ده دقيقه طول کشيد. يکى دو بار يکى از 

رفقا در ديگها را گذاشت ولى سربازى آنها را دوباره برميداشت. بهر حال ما به عبث 

سعى ميکرديم ثابت کنيم که نان و خرما بهتر از پلوخورش است. سەچهار روز خوردن 
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سه وعده نان و پنير و تخم مرغ و خرما کار خودش را کرده بود. مرتجعين شهر اين را 

بهتر از ما فهميده بودند. توافق کرديم که ارتش غذا بياورد و در پايين تحويل ما دهد 

ما خودمان تقسيم کنيم تا به اين وسيله ارتشيها هر روز وارد سالن نشوند. آنها ظروف 

ولى  بود  شده  حل  غذا  مشکل  چند  هر  بودند.  آورده  غذاخورى  براى  هم  کافى 

ميدانستيم که کاسەاى زير نيم کاسه است. آخرين محموله کمکهاى جنسى از طرف 

جمعيت اشنويه که رفيق حسين موسوى از طرف جمعيت مامور ارسال آن و همچنين 

کمک در سازماندهى تحصن بود. جمعيت اشنويه در سفرى که قبل از تحصن به 

اشنويه داشتم بوجود آمد. من اطالعيه جمعيت اروميه را همراه خود برده و با حسين و 

دو نفر ديگر از دوستان مساله ايجاد آنرا مطرح کردم. آنها بدون تامل پيشنهاد تشکيل 

جمعيتى مثل جمعيت اروميه را قبول کرده و بعداً در جلسەاى وسيعتر که در مدرسه 

حافظ فراخوان داده شده بود، جمعيت اشنويه اعالم موجوديت کرد. از نظر سياسى 

کار تحصن ميتوانست براتر و سريعتر پيش برود. کارهاى جدى ما با کمى تاخير انجام 

ميشد. براى هفتمين روز فراخوان تظاهراًت داديم و ٥٠٠ تا ٦٠٠ نفر را توانستيم راه 

بيندازيم. اهميت اين تظاهراًت بيشتر در اين بود که توانستيم غير از اهالى شهر از 

به  را  مردم  بزرگ "باالو"،  نسبتا  روستاى  بخصوص  شهر  اطراف  ترک نشين  دهات 

پشتيبانى متحصنين جلب کنيم. تظاهراًت از ميدان ايالت شروع شد و در مسير خيابان 

اصلى شهر تا ميدان ذغال راهپيمايى کرديم. در گردهمآيى آنجا تعداد ما از ١٥٠٠ 

بيشتر بود. دوباره به محل تحصن برگشتيم. البته تعداد زيادى از ما در محل تحصن 
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مانده بوديم چون احتمال گرفتن آن و يا بستن شهردارى بود.شعارهاى ما مرگ بر 

فئودال و برگشت دهقانان به جاى خودشان بود. تعداى از هواداران مالحسنى که 

قاطى تظاهراًت بودند فقط شعار الاالهەاالالله ميدادند که خاصيت سياسى تظاهراًت 

در  بعداً  چنانکه  بود  موثر  ما  اقدام  اين  نرسيدند.  نتيجەاى  به  ولى  را کمرنگ کنند 

مذاکرات نمايندگان متحصنين در استاندارى به عبدلله عبداللهى گفته بودند: "خيلى 

بد شد. همه چيز خراب شد. شما نبايد بحرف کمونيستها گوش کنيد". 

 مذاکره فرداى تظاهراًت

استاندارى کسى را فرستاد و از نمايندگان متحصنين خواست براى مذاکره به 

آنجا بروند. فورى سه چهار نفر آماده شدند که بعنوان نماينده به استاندارى بروند. 

ميدانستيم که اين ترکيب را فريب خواهند داد، بخصوص که کاکو نامى و شخص 

ديگرى بنام شاهين با آنان بودند که دل خوشى از شان نداشتيم. يک نفر از ما هم بايد 

با آنان ميرفت. فکر کرديم با کت شلوار و عينک و دستهاى پينه نبسته نميشد نماينده 

دهقانان بود. دهقانان از اين نظر مشکلى نداشتند. اين مشکل خود ما بود. براى حل 

مشکل لباس "شکاکى"(کردى) تن حسين موسوى کرديم تا با ظاهرى دهقانانه و 

موجه آنجا برود. در اين روز عبدالله عبداللهى آنجا نبود. حسين خاطرات آن موقع را 

رسيديم  آنجا  وقتى  بوديم.  نفر  "پنچ  بازگو کرد:  چنين  اخيرمان  تلفنى  تماس  در 

منتظرمان بودند. غير از استاندار و مالحسنى چند نفر ديگر هم آنجا بودند. ما جلو ميز 
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بزرگ استاندار بصف ايستادەبوديم. آنها به نوبت به نصيحت پرداختند که "انقالب 

ضعيف ميشود"، "بموقع مسئله را حل ميکنيم"، "تحصن فايدەاى ندارد" و غيره. 

هيئت نمايندگى داشت با "بله قربان" شل ميشد. موقع آن بود که من وارد صحبت 

شوم. کاکو کنار من ايستاده بود. تا خواستم دهان باز کنم و حرف بزنم، کاکو از پهلو 

دست به دهن من گذاشت و گفت: "وس به دانشجو"(ساکت دانشجو) "ئەز دحقانم 

تو دەلى چى"(من دهقانم تو چى ميگى). همه بهم نگاه کردند و ديگر حرفى براى 

گفتن نبود. ما برگشتيم ـ" روز بعد سرزده مالحسنى با چند پاسدار و نماينده استاندار 

وارد محل تحصن شدند. بخاطر نماينده استاندار نتوانستيم مال حسنى را راه ندهيم. 

ولى اسلحه کمرى او و اسلحه پاسداران را بايستى بيرون نگهدارى ميکردند. حرفهاى 

تکرارى آنان نتوانست تحصن را به هم بزند. دست از پا درازتر رفتند. 

  دخالت کوتاه مسعود بارزانى

روز بعد مسعود بارزانى با چند مسلح پيدايش شد. آنها را هم مجبور کرديم بدون 

چارەاى  ولى  برافروخته کرد  را  بارزانى  مسعود  مسئله  اين  شوند.  سالن  وارد  اسلحه 

نداشت. دهقانان اغلب بزانو نشسته و دستهايشان را روى زانو گذاشته و بخشا سرها به 

هواى  بايد  هستيم،  ما کرد  همه  اينکه  بر  مبنى  بارزانى  مسعود  حرفهاى  بود.  پايين 

همديگر را داشته باشيم، فريب يک عده کمونيست را نخوريد، زيادى پرت و حساب 

نشده بود. اين اولين بار بود کسى جرات کرده بود علنا از اين قبيل حرفها بزند. ناصر 
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مسعود  دست  از  را  ميکروفون  ناگهان  بود،  ايستاده  بارزانى  مسعود  عبداللهى کنار 

بارزانى قاپيد و شروع کرد به افشاگرى از خانواده بارزانى که چەکارها با کردهاى 

ايران و عراق کردەاند و چگونه هميشه طرفدار اربابان و مزدور رژيم شاه بودەاند. 

زود  خيلى  بخود گرفت.  غير عادى  وضعيت  سالن  ميلرزيد.  بارزانى  مسعود  دستهاى 

مسعود بارزانى و افراد مسلحش، سالن را ترک کردند. اين اقدام جسورانه ناصر خيلى 

از دهقانان را که سنتا به بارزانيها احترام ميگذاشتند، به وجد آورد. بعضا هم عليرغم 

سکوتشان ناراحت بودند. همان شب عدەاى مسلح خانه پدرى ناصر عبداللهى را در 

"ميرئاوه"(مير آباد) به گلوله بستند. 

 تحصن ادامه دارد

فرداى آن روز استاندارى مجددا دنبال نمايندگان فرستادـ تا اين زمان کارهاى 

تدارکاتى و سياسى حول تحصن سر و سامان گرفته بود. از پادگان غذا ارسال ميشد و 

ما تقسيم ميکرديم. البته ميشد تقسيم غذا را هم به چند سرباز بى آزار سپرد. چون بهر 

صورت آنها دخالت خود را تحميل کرده بودند. اکيپ درمانى مرتب بيماران را معاينه 

ميکرد و گاهى هم به بيمارستان ميفرستاد. بيمارستانها بيماران معرفى شده ما را سريع 

و رايگان ميپذيرفتندـ در اين ميان "نبى"، دهقانى که بدست سامى خان عقيم شدەبود، 

شخصا پيدا شد. موقع معاينه او آنجا حضور داشتم. اصطالح ترکى "داشاق ئيلەديلر" 

را بکار ميبرد. اين اصطالح از زمان اسماعيل آقا سمکو که مدتى حاکميت منطقه 
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ديدن کند.  او  از  شد  مجبور  استاندار  بود.  مانده  بجا  داشت  دست  در  را  اروميه 

بيمارستان او را رايگان عمل جراحى کرد. چند نفر از جمله من و ناصر عبدالهى و 

حسين موسوى هميشه دور و بر نمايندگان مى پلکيديم و حرف ميزديم که سر خط 

بمانند. عبدالله عبداللهى ديگر جزء نمايندگان شده بود. چون دهقانان نميخواستند 

سياسى  فعاليت  سابقه  با  بود که  تنها کسى  عبدالله  ببرند،  خود  همراه  "دانشجو" 

ميتوانست تحصن را نمايندگى کند. و ما هم تمام اميدمان در ميان نمايندگان به او 

بود. در تمام طول تحصن جمعى، از جمله من، با دفتر و دستکى ليست راندەشدگان 

مزروعى  زمين  مقدار  سکونت،  محل  آنها،  مشخصات کامل  ميکرديم.  تهيه  را 

پولى کل  مقدار  باالخره  و  آزار  و  اذيت  حدود  وارده،  خسارت  مقدار  تصرف شده، 

خسارت در صورتى که نتوانند برگردند. در اين قسمت اغلب غلو ميشد و آن ناشى از 

براى  استاندارى  داشتند.  مرتجعين  بقيه  و  استاندار  قرار  و  قول  به  بود که  توهمى 

نمايندگان کارت شناسايى صادر کرده بود و هر وقت ميخواستند اجازه ورود داشتند. 

خاصيت اين کارتها اين بود که نمايندگان، به تنهايى هم بتوانند آنجا بروند. هر چند ما 

اين مسئله را بارها توضيح ميداديم که درست نيست تنهايى آنجا رفت و با آنان به 

گفتگو نشست، ولى "کاکو" دزدکى آنجا ميرفت. چون مدرکى نداشتيم نتوانستيم او را 

از نمايندگى عزل کنيم و او هم اصرار بسيار داشت که بماند. روز يازدهم يا دوازدهم 

بود که جلسه رسمى با استاندارى برگزار شد. آنجا غير از استاندار، مالحسنى و نماينده 

حزب دمکرات آقاى کريم حسامى براى اولين بار، و نماينده خانەهاى سازمانى شهرک 
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در  آوارگان  سکنى گزيدن  نمايندگان،  خواستهاى  از  يکى  داشتند.  حضور  آپادانا 

و  نکرد  موافقت  شرکت  نماينده  بود.  سکونت  از  خالى  بخشا  سازمانى  خانەهاى 

استاندار هم با قول چادر و وسايل ديگر خود را رها کرد. در دو منطقه "ربط" و 

"گرەجو" چادر زدند. ضمنا استاندار قول داد مسئله "نبى" را تعقيب کند. فرداى آنروز 

نمايندگان به دادگسترى رفتند. پسران سامى خان را احضار کردند و از آنها تعهد گرفتند 

ديگر از اين کارها نکنند. آنها هم تعهد دادند مثل پدرشان دهقانى را اخته نکنند. 

  مالقات با خمينى

روز بعد استاندارى دوباره نمايندگان را خواست، نماينده خمينى هم آنجا بود. 

ما ديگر داشتيم به پشت جبهه و بخش تدارکاتى تحصن تبديل ميشديم و يا بالفعل 

شده بوديم. تحصن برائى خود را از دست ميداد. از خاصيت سياسى آن کاسته و به 

جنبه حقوقى و صرفا صنفى نزديک ميشد. هيچکدام از ما دورنمايى روشن از آينده و 

جهت تحصن نداشتيم و يا حداقل رسماً با هم به بحث و گفتگو ننشستيم و جهت 

دادن آن ديگر در دست ما نبود. خمينى قبول کرده بود که نمايندگان را بپذيردـ در 

شانزدهمين روز تحصن پنج نماينده و از جمله رفيق عبدالله عبداللهى به قم رفتند. او 

تعريف ميکرد:" "کاکو" خود را بدامان خمينى انداخت. 

خمينى پرسيد: چى شده؟ 
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کاکو جواب داد: آواره شدەايم. 

چند وقت است؟ 

و  بودم  آواره  ١٥سال  هم  من  خمينى گفت:"  روز.  پانزده  داد  جواب  کاکو 

و  نميگذارند کارگران کار کنند  آنجا  شنيدەام  برميگرديد.  انشاالله  هم  شما  برگشتم. 

به  بود که  حرفى  تمام  اين  است."  آمريکايى ها  اين کار  ميکنند.  بيرون  را  دهقانان 

نمايندگان تحصن زده شد. بعداً در اروميه من به مسئول دفتر فکر کنم مال توسلى نامى 

با  من گفت:  جواب  در  او  است.  فئودال  آنجا  نيست  امريکايى  آنجا  بود، گفتم، 

استاندارى صحبت شده او کارها را جور ميکند، شما برويد. بعد ازظهر همان روز 

دوباره ما را جمع کردند براى حرف زدن، ولى اين بار مرا راه ندادند. بمن گفتند: الزم 

نيست شما هم باشيد. روز دوم برگشتيم. وقتى به استاندارى رفتيم، گفتند: آقا چيزى 

پس  را  شناسايى مان  استاندارى کارتهاى  در  دم  خروج  موقع  ندادەاند.  دستور  بما 

گرفتند. وقتى نمايندگان به محل تحصن برگشتند، همه منتظر بودند نتيجه مذاکرات را 

بازگو کنند. متاسفانه عبداللهى ديرتر رسيد. کاکو با بقيه پشت ميکرفون رفتند و طبق 

دانشجو  "ئەز  نگفت:  بيشتر  جمله  يک  زدن کرد.  حرف  به  شروع  معمول کاکو 

ماها  بخورد،  بهم  تحصن  اينکه کل  از  پيش  نميخواهم) .  دانشجو  ناخوازم"(من 

مغشوش و سرخورده شديم. 
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  جنگ نقده و پايان کار تحصن

بدست  بگويم  بهتر  يا  و  شد  شروع  قومى "نقده"  جنگ  بعد  روز  دو  يا  يک 

"مجاهدين"  و  حزب الله  بود.  شده  سازماندهى  محلى  مرتجعين  بقيه  و  مالحسنى 

مالحسنى در جلو ستاد ارتش که فقط ٣٠ متر با محل تحصن فاصله داشت، جمع 

شده بودند و از ارتش ميخواستند آنها را مسلح کند تا به اصطالح به يارى برادران 

مسلمان نقده بروند. احتمال حمله حزب الله به تحصن قطعى بود. اما تحصن خود 

نقده،  جنگ  فجايع  وسعت  و  عواقب  مقابل  در  پاشيد.  هم  از  و  خورد  بهم  بخود 

تحصن معنى خود را از دست داد. من و حسين موسوى به اشنويه برگشتيم و رفيق 

عبدلله به منطقه "ترگور و مرگور" رفت. تحصن به عنوان يک ابزار مبارزه منتفى شد 

ولى خود مبارزه عليه فئودالها و مرتجعين منطقه عمق و گسترش يافت. 

  تشکيل شوراهاى مسلح زحمتکشان

مرکز مبارزات به روستاى بزرگ "زيوه" در ٥٠ کيلومترى اروميه منتقل شده بود. 

در منطقه "مرگور و ترگور" عبدالله عبداللهى همراه چريکهاى فدايى، از آن به بعد 

نقش موثرى داشتند. ٢٠ ارديبهشت ماه ٥٨ تظاهراًتى از "دزه" بطرف "زيوه" به 

فاصله سه کيلومتر سازماندهى شد. در "زيوه" عبدالله عبداللهى و عبدلله عزت پور بر 

عليه فئودالها و مرتجعين منطقه سخنرانى کردند. همان روز توسط "محمدامين چيچو" 
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از مرتجعين منطقه و دار دسته او، تمام وسايل خانه عبداله عبداللهى را از "ميرئاوه" 

جمع کرده و در وسط روستاى "زيوه" روى زمين ريخته بودند. تا اواخر خردادماه در 

تمام دهات منطقه شوراهاى مسلح تشکيل شد. زحمتکشان و دهقانان اين منطقه از 

بيم آوارگى مثل بقيه مناطق، خيلى سريع جمع و مسلح شدند. از ٥٠ روستاى منطقه 

فقط سه روستاى "دورزينى"، "راژان" و "نرگين" به جنبش شورايى منطقه نپيوستند. 

چون اربابان آنجا از مرتجعترين اربابان منطقه بحساب ميآمدند. ستادمرکزى شوراها 

در زيوه مستقر بود. در اواخر خرداد ماه براى تصميم گيرى مجمع سراسرى شوراها 

فراخوان داده شد. در مجمع نمايندگان شوراها، مصطفى نجار نماينده کارگران اشنويه 

شد که  تصميم گرفته  مجمع  اين  در  سخنرانى کرد.  اشنويه،  جمعيت  طرف  از 

زحمتکشان و دهقانان هيچگونه سهميه اربابى ندهند. با پخش اين خبر، به زودى 

افراد مسلح فئودالها و مرتجعين منطقه در نزديکى زيوه، ستاد شوراها، اردو زدند. 

ستاد شوراها فورا فراخوان تسليح و آمادەباش داد. همان شب نّزديک به ٢٠٠ فرد 

مسلح شوراها به ستاد آمدند و به سنگربندى پرداختند. نماينده حزب دمکرات، مال 

محمد هەورامى، که در زيوه مقر داشتند به ميانجگرى پرداخت. قرار شد از هر دو 

طرف (شوراها و فئودالها) هيئت نمايندگى به ميانجگرى حزب دمکرات، به مذاکره 

بودند.  شوراها  هيئت  جزو  ژارئاوه  عثمان  و  عبداللهى  جمله  از  نفر   ١٥ بپردازند. 

فئودالها نماينده نفرستادند و خود مال محمد هەورامى را به عنوان نمايندەخود معرفى 

کردند. مال محمد گفت: "آنها براى جنگ نيامدەاند بلکه به حزب پناه آوردەاند. آنها 
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(فئودالها) بيچيز هستند و شما از محصول خود مقدارى به آنها بدهيد". راى گيرى 

شد. از ١٥ نفر هيات شوراها همه يک  نظر جواب رد داديم. مال محمد دست از پا 

درازتر بازگشت. تعرض ما باعث عقب نشينى آنها شد. اردوى فئودالها لشکرشان را 

جمع کردند و رفتند. نيروى مسلح شوراها تعيين کننده بود. تا روز ٢٨ مرداد که ارتش 

بدنبال فرمان يورش خمينى به مردم کردستان ايران به تمام منطقه حمله کرد، وضع در 

اين منطقه آرام بود. حمله ارتش در روز اول توسط شوراى مسلح و نيروى حزب 

دمکرات، چريکهاى فدايى و پيکار دفع شد. نيروى مسلح شوراها روستاى "راژان" 

دستگير کند که  آنرا  ارباب  داشت  قصد  و  محاصره کرد  را  زيوه  ١٠ کيلومترى  در 

مسلحين حزب دمکرات و قياده موقت (دارودسته بارزانى) ممانعت کردند. سه روز 

بعد ارتش بدون مقاومت منطقه را گرفت. شوراها سالحهاى خود را بيشتر مخفى 

کردند و به درگيرى با ارتش نپرداختند. ولى در رابطه با فئودالها همچنان بر تصميم 

خود يعنى عدم پرداخت سهميه پا فشارى کردند. بعد از پايان تحصن، حسين موسوى 

و من جالل محمود زاده به اشنويه برگشتيم. 

  مبارزات "جمعيت" در اشنويه

محل جمعيت در ساختمان تعاونى بود. ساختمانى که در کنار جاده اصلى بطرف 

اروميه قرار داشت. تنها يک سالن بود که با پرده تقسيم کردەبوديم. کتابخانه، بخش 

کارگرى و ... من و رفيق حسين موسوى از تهران کتابهاى مختلف خريدارى کرده و يا 
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عطش  ميکرديم.  تر  تکميل  روز  به  روز  را  و کتابخانه  دوستانمان گرفته  از  اهدايى 

از کتابخانه  زيادى  استقبال  بزرگساالن  و  جوانان  و کودکان،  بود  باال  کتابخوانى 

اشتياق  اين  داشت،  زيادى که  محدوديت  با  اشنويه  شهر  براى  بخصوص  ميکردند. 

عراق"،  دمکرات کردستان  "قيادەموقت حزب  عوامل  ماه  خرداد  در  بود.  چشمگير 

سوخت.  تمام کتابها  تقريباً  آتش کشيدند.  به  شبانه  را  جمعيت  قسمت کتابخانه 

مرتجعين شهر هم بدشان نيامد و ککشان نگزيد. زيرا خود هم مرتبا عليه فعاليتهاى ما 

و بخصوص انتشار کتب کمونيستى، مستقيم و غير مستقيم تبليغ ميکردند. بر اين زمينه 

بود که مزدوران قياده جرات اينکار را پيدا کردند. جمعيت بر عليه اين اقدام اعالميه 

داد و هميشه با قياده موقت درگير بود. چون يکى از اردوگاههاى آنان در آنجا بود و 

از سال ١٩٧٥ در اشنويه ساکن بودند. مرتجعين شهر و قياده همکارى نزديک و 

نيمەآشکارى با هم داشتند. 

  مبارزه کارگرى براى حقوق بيکارى

مبارزه کارگرى براى حقوق بيکارى،از فعاليتهاى اساسى جمعيت در رابطه با 

کارگران بيکار شهر بود. به خصوص کارگرانى که در اثر تغيير و تحوالت ادارى بيکار 

شدەبودند. مثل کارگران شهردارى و آبيارى. حقوق  بيکارى شعارى بود که خيلى زود 

از طرف ما در ميان کارگران جا گرفت. تا آنجا که به خاطر دارم سه تظاهراًت اعتراضى 

در شهر با مطالبه حقوق  بيکارى سازماندهى شد. هر بار حدود ١٠٠ الى ١٥٠ کارگر 
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شرکت ميکردند اين اعتراضات موقعيت سياسى ما را در شوراى شهر محکم کرد. از 

طريق فشار به شوراى شهر موفق شديم از بودجه شهر، مبلغ ششصدهزار ريال ماهيانه 

بعنوان حقوق بيکارى براى کارگران بيکار شهر بگيريم. اين مبلغ براى حدود ٢٠٠ 

کارگر بيکار در نظر گرفته شد. بنا به وضع خانواده به هر کارگر ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠ ريال 

ميرسيد. ما موفق شديم پرداخت و شيوه پرداخت آن را هم مستقيما در دست بگيريم. 

هر ماه مبلغ مزبور را از شوراى شهر تحويل ميگرفتيم و خود توزيع ميکرديم. براى 

به  هيئتى  درست کردەبوديم.  دفترى  جمعيت،  بزرگ  سالن  از  در گوشەاى  اينکار 

صورت شورايى اين کار را پيش ميبرد. حسين موسوى، مصطفى نجار و من و چند 

به  همگى  اطالعات  به  تکيه  با  را  بيکاران  ليست  ميکرديم.  همکارى  ديگر  نفر 

خصوص مصطفى نجار که از کارگران فعال بود، تهيه کرديم و بر آن مبنا پرداخت 

ميکرديم. هر چند دقيق نبود ولى بدون تشريفات ادارى و خيلى سريع پيش ميرفت. 

بزودى ليست بيکاران از ٢٠٠ نفر باالتر رفت. محدوديت مالى، ما را از نظر سياسى 

هم محدود ميکرد. مبلغ کل براى حقوق بيکارى بر مبنى کارگران بيکار شهر تعيين 

شده بود و بخصوص تعداد کم کارگران اعتراض کننده هم در اين مسئله موثر بود. 

ميکردند،  زندگى  شهر  اطراف  روستاهاى  در  آجرپزى که  بخصوص  فصلى  کارگران 

شامل حق بيکارى نميشدند. هر چند به تعدادى از آنان که شناخته شده بودند پرداخت 

ميشد ولى به هر حال مشکل سياسى الينحل ماند. پيشنهاداتى از طرف کارگران جديد 

که تقاضاى حق بيکارى ميکردند ميشد از جمله: مبلغ کمترى بدهيد تا حقوق بيکارى 
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شامل تعداد بيشترى بشود، پول بيشترى از شوراى شهر بگيريد. در مقابل پيشنهاد 

ميکرديم  تظاهراًت  ما  آنموقعيکه  پس  ميگفتند:  بودند  ليست  در  اول، کارگرانى که 

شماها کجا بوديد؟ آن موقع اگر بيشتر بوديم حاال هم بيشتر ميگرفتيم. اين جواب هر 

چند واقعيتى در خود داشت ولى به هر صورت در ميان کارگران شکاف مى انداخت. 

آنهم  ولى  بود  درست  شورا گرفتن،  از  بيشتر  پول  يعنى  دوم  پيشنهاد  سياسى  نظر  از 

احتياج به تدارک يک تعرض سياسى از جانب کارگران بيکار داشت که به داليلى 

مشکل بود: اوال بيشتر کارگران جديد از روستاهاى اطراف بودند که ارگانيزه کردن 

آنان مشکالت زيادى داشت. کمى ارتباطات و عدم دخالت سياسى آنان در کل مسائل 

سياسى روز، کار را مشکل ميکرد. کارگران قديمى تر هم بخشا با بدست آوردن حداقل 

حقوق بيکارى بخور و نمير، عالقەاى به اعتراض بيشتر نشان نميدادند. بدون آنان هم 

حرکت سياسى تازه ممکن نبود. ثانيا شايعه حمله ارتش مدتها بود کل وضعيت سياسى 

شهر و منطقه را تحت تاثير قرار داده و از بشاشيت سياسى جمعيت که در آن فضاى 

انقالبى رشد کرده بود ميکاست. در عين حال با خبر آمدن ارتش، شوراى مرتجعين 

آنان  به  بيشتر  مطالبات  تحميل  و  پيدا کرده  بما  نسبت  تعرضيترى  حالت  هم  شهر 

به  فقط  جمعيت)  فعالين  شهرى ها(منظور  "شما  انتقاد  حال  هر  بود.به  سخت تر 

کارگران شهرى پول ميدهيد و تبعيض قائل ميشويد" به خاطر اين اوضاع بر پيشانى 

جمعيت باقى ماند. حمله سراسرى ارتش و پاسداران جمهورى اسالمى در ٢٨ مرداد 

٥٨، ساختار سياسى اعتراضات مردم و بخصوص اعتراضات کارگرى را بهم زد. از آن 
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به بعد ديگر همه مسائل سياسى از کانال احزاب پيش رفت و خود را نشان ميداد و 

معنى پيدا ميکرد. اعتراضات کارگران بيکار هم عليرغم فضاى باز سياسى بيشتر به 

پيوستند.  به کومەله  آن  فعالين  بيشتر  و  شدند  منحل  ها  جمعيت  شد.  رانده  عقب 

جمعيت  بەاندازه  حتى  مطالبات کارگران،  براى  جايى  در کومەله(اشنويه)  متاسفانه 

سابق، در نظر گرفته نشد و در کنار کميته هواداران و کميته زنان، کميتەاى هم براى 

کارگران تشکيل شد." 

(پایان نوشته جالل محمودزاده) 

  برگزارى اول ماه مه(ارديبهشت سال ٥٨)

در شهرهاى کردستاناول ماه مه ١٣٥٨، اولين مراسم روز کارگر بعد از سرنگونى 

رژيم شاه بود. مراسمهاى اول ماه مه سال ٥٨ در ميان خروش انقالب در شهرهاى 

ايران برگزار شد و با شکوهترين جشن کارگران ايران بود. ميليونها زن و مرد کارگر در 

اين روز در شهرهاى مختلف ايران، روز همبستگى جهانى خود را با برپائى دهها 

متينگ در شهرهاى مختلف و تظاهراًت پرشور، برگزار کردند. اولين روز کارگر بعد از 

قيام ٥٧، يعنى اول ماه مه سال ٥٨، حدود نيم ميليون نفر در تهران و صدها هزار نفر 

در شهرهاى مختلف رژه رفتند. در اول ماه مه سال ٥٨ يک خواست اصلى کارگران 

لغو قانون کار زمان شاه و تدوين يک قانون کار جديد بود. در کردستان ايران هم 
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جشن جهانى روز کارگر براى اولين بار بطور علنى در خيابانهاى شهرها و حتى در 

و  انترناسيوناليستى  شعارهاى  و  انترناسيونال  سرود  شد.  برگزار  بزرگ  روستاهاى 

کارگرى همه جا طنين انداخت.  

در اين مورد به گوشه هاى کوچکى از اين مراسمها، گردآورى شده توسط نسان 

نودينيان، اشاره ميکنم: سنندج: در ١١ ارديبهشت سال ٥٨ به دعوت "جمعيت دفاع 

از آزادى و انقالب" هزاران نفر از کارگران و زحمتکشان و مردم شهر سنندج با حمل 

پالکاردهاى گوناگون در ميدان آزادى شهر اجتماع کردند. تا روز همبستگى جهانى 

کارگران را جشن بگيرند، "سنديکاى کارگران بيکار" سنندج طبق فراخوانى کارگران را 

دعوت کرد تا به طور متشکل در اين متينگ شرکت کنند. محله "تازه آباد" که مرکز 

سنديکا در آن قرار داشت، مملو از کارگران شاغل و بيکارى بود که آماده شرکت در 

جشن طبقاتى خود بودند.کارگران با حمل شعار و پالکاردها سرود خوانان به طرف 

ميدان آزادى شهر به حرکت درآمدند. شعار "کارگران جهان متحد شويد" که شعار 

اصلى مراسم بود، روى يک باندرول بزرگ نوشته شده بود. روى پالکاردهاى متعدد 

ساير مطالبات کارگران مانند "بيمه بيکارى"، حق اشتغال، ٨ ساعت کار و مطالبات 

ميدان  در  اجتماع کنندگان  سرور  و  شادى  ميان  در  ميخورد.  بچشم  ديگرى  رفاهى 

به  زنان  پيوستند.  اجتماع کنندگان  به  منظم  صفوف  در  شاغل  هزاران کارگر  آزادى 

خصوص زنان کارگر کارخانه پوشاک وسيعا در مراسم اول ماه مه شرکت داشتند. 
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سقز: در همين روز به دعوت سنديکاى خبازان تمام نانوائى ها تعطيل شدند و 

شرکت کردند.  مه  ماه  اول  متينگ  در  خود  وشعارهاى  پالکاردها  حمل  با  کارگران 

نماينده کارگران در متينگ سخنرانى کرد و کارگران را به اتحاد و همبستگى بيشترى 

دعوت کرد. 

فصلى، کارگران  انبوه کارگران  جمعيت  توسط  شکوهى  با  تظاهراًت  مهاباد: 

کارگاههاى مختلف و مردم شهر به راه افتاد. شرکت کنندگان در محل خانه جوانان 

مبارزاتى  همبستگى  درباره  سخنرانى  و  پيام  و  اعالميه  و  تجمع کردند  مهاباد  شهر 

کارگران جهان پخش و ايراد شد. در اين مراسم کارگران شعار ميدادند: پيروز باد روز 

جهانى کارگر، کارگران جهان متحد شويد!" همانجا. بوکان: رحمان حسين زاده در 

خاطرات خود در مورد برپايى مراسم اول ماه مه سال ٥٨ چنين ميگويد؛ "به دنبال 

قيام ٥٧ اکنون فرصتى پيش آمده بود که کارگران و مردم زحمتکش به مناسبت روز 

کارگر جشن بگيرند. برگزارى مراسم روزکارگر، عده بيشمارى را با خود روز کارگر و 

تاريخچه آن آشنا نمود، که تا آنزمان چيزى در مورد آن نشنيده بودند. روز اول مه، شهر 

سيماى ديگرى داشت، دسته دسته کارگران و مردم زحمتکش و جوانان و روشنفکران 

انقالبى و کمونيست در محوطه «جمعيت دفاع از حقوق زحمتکشان» جمع شده 

بودند و سپس از آنجا راهپيمايى شروع شد. مراسم به دعوت "جمعيت" شهر بوکان و 

سازمان چريکهاى فدائى خلق برگزار شد که بيش از ده هزار نفر از کارگران، مردم فقير 

مرتجعين  شرکت کردند.  آن  در  انقالبى  روشنفکران  و  روستا  و  شهر  زحمتکش  و 
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مذهبى که به دور "مکتب قرآن" جمع شده بودند براى برهم زدن تظاهراًت، ممانعت 

از اين حرکت مستقل کارگرى و کمرنگ کردن شعارها و خواستهاى کارگرى در آن 

مراسم شرکت کردند. آنها خواستند با دادن شعارهاى مذهبى در جهت تطهير رژيم 

شدند.  روبرو  قاطع کارگران  العمل  عکس  با  اما  بزنند،  هم  بر  را  تظاهراًت  اسالمى 

متحد  جهان  شعار "کارگران  رساى  و  محکم  تکرار  با  تظاهراًت  طول  در  کارگران 

شويد" مشت محکمى بر دهان مرتجعين مذهبى کوبيدند. اين مرتجعين که ديگر تاب 

گاهانه و شکوهمند آنان را نداشتند  تحمل شعارهاى طبقاتى کارگران و اين حرکت آ

جدا کردند.  تظاهرکنندگان  از  بود  نفر   ١٥٠ حدود  در  جمعيتى  را که  خود  صف 

سرود  با  و  حکومت کارگرى"   ‐ برابرى   ‐ "برادرى  شعار  با  تظاهراًت کارگران 

بود  قدرت کارگران  از  نشانى  خاصى که  عظمت  با  و  پيدا کرد  ادامه  انترناسيونال 

و  شادى  از  پر  فضاى  در  را  روز  اين  درنورديد. کارگران  را  شهر  اصلى  خيابانهاى 

ميدان کشمکش  به  روز  اين  بعالوه  نمودند.  برگزار  روشن  اى  آينده  به  اميدوارى 

انسانهاى آزاده و کمونسيت با مرتجعين مذهبى تبديل شد که طى آن مرتجعين به عقب 

نشينى مجبور شدند. اين هم خود موفقيت ديگرى بود."همانجا 

چنين  را  خاطراتش   ١٣٥٨ مه  ماه  اول  مورد  در  محمودزاده  جالل  اشنويه: 

و  مرتجعين  با کمک  حکومتى  عوامل  خونينى که  جنگ  است:"از  نوشته  برايمان 

ناسيوناليستهاى محلى در شهر نقده راه انداخته بودند، فقط چند هفته ميگذشت. آثار 

و عواقب اين فاجعه سياسى عميقا بر فضاى سياسى شهر و فعالين سياسى آن سنگينى 
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ميکرد. شهر را از اين فضاى سنگين و غمگين درآوردن و شور و شوق سياسى قبل از 

اين کشتار را برگرداندن کار آسانى نبود."جمعيت دفاع از حقوق خلق کرد" در اشنويه 

تنها جريان فعال و جدى در اين مقطع بود. اغلب فعالين آن تا قبل از جنگ نقده در 

اروميه در سازماندهى تحصن دهقانان و زحمتکشان اطراف اروميه بر عليه اربابان و 

مرتجعين و عوامل حکومتى، فعال بودند. از هم فروپاشى اين تحصن که جنگ نقده 

ميخ آخر را به آن زد، بر موقعيت سياسى جمعيت هم تاثيرات منفى داشت. عليرغم 

اين شرايط، فعالين جمعيت امکان اولين جشن اول ماه مه(شايد اولين جشن مبارزاتى 

در تاريخ اين شهر) رااز دست ندادند و به استقبال تدارک جشن رفتند. 

"جمعيت" راه پيمايى اول ماه مه را فراخوان داد. از چند روز قبل در قسمت 

بخش کارگرى که در گوشه اى از دفتر بزرگ "جمعيت" (ساختمان تعاونى) قرار 

پالکارد  تهيه  و  شعارنويسى  به  جوانان  بخصوص  و  شهر  سياسى  فعالين  داشت. 

ميان  در  نجار  مصطفى  مانند  بيکار  نمايندگان کارگران  توسط  فراخوان  پرداختند. 

کارگران پخش شد. در اين زمان مسئله کارگران بيکار داشت به مسئله سياسى شهر 

از  تعدادى  شد که  باعث  اين  ميگرفت.  نضج  بيکارى  حق  مطالبه  و  ميشد  تبديل 

کارگران شهردارى و آبيارى که هسته اصلى اعتراضات بودند در جشن شرکت کنند. 

طرف  به  و  شد  شروع  جمعيت  دفتر  جلو  از  راهپيمايى  بود.  جشن  قوت  نقطه  اين 

خيابان اصلى شهر راه افتاد. در شروع راهپيمايى تعدادمان زياد نبود. ولى به مرور 

جمعيت بيشتر ميشد. بخصوص در خيابان اصلى در محل اجتماع روزانه کارگران 
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طبقه  باد  زنده  چون:  شعارهايى  راهپيمايى  طول  در  شد.  افزوده  تعدادمان  به  بيکار 

کارگر، دشمن سرمايه دار، زنده باد اول ماه مه داده ميشد. روى پالکاردها هم همين 

شعارها را نوشته شده بودند. در گردهمايى آخر راهپيمايى از جمله سخنرانان مصطفى 

پرداخت.  شهر  آبيارى  و  شهردارى  بيکارى کارگران  مسئله  به  بيشتر  او  بود.  نجار 

اينکه کار  با  و  بودند  شده  ٥٧ "بيکار"  انقالب  از  بعد  آبيارى  و  شهرداى  کارگران 

ميکردند حقوقى نميگرفتند. در اين مقطع ديگر بيکارى داشت به مسئله حاد سياسى 

شهر تبديل ميشد. طرح اين مسئله پايه اعتراضات بعدى شد که دو يا سه راهپيمايى 

اعتراضى را بدنبال داشت. حاصل آن گرفتن حق بيکارى براى حدود ٢٠٠ کارگر بود. 

که "جمعيت" و نمايندگان کارگران تحويل آن از شوراى شهر و پرداخت به کارگران را 

سازماندهى ميکردند." 

مريوان. در اين روز کارگران شاغل و بيکار دست به راهپيمايى زدند و خواست 

بيمه بيکارى براى کارگران بيکار يکى از شعار هاى اصلى اين راهپيمايى بود، داده 

ميشد. رفيق عطا رستمى در مسجد جامع شهر براى کارگران سخنرانى کرد. کارگران در 

پايان اين مراسم قطعنامه اى دادند که مطالبات کارگران را در بر مى گرفت. 

مرتجعين  سابق،  حکومت  سرنگونى  از  بعد  مريوان  دهقانان  اتحاديه  تشکيل 

محلى در حمايت و پشتگرمى ارتجاع اسالمى به قدرت رسيده دستجات مسلح خود را 

تشکيل دادند بويژه در مناطق روستائى به اذيت و آزار دهقانان و روستائيان زحمتکش 
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پرداختند. در شمال کردستان ايران (بخشهاى سوما، برادوست، ترگور و..) همانطور 

که قبال ًگفتيم مالکين حتى قبل از قيام با توسل به زور دهقانان را از روستاهايشان به 

شهر اروميه کوچ دادند. شوراهاى عشايرى در شمال، در منطقه موکريان (بوکان و 

مهاباد)، در اطراف سردشت و پيرانشهر، در روستاهاى سقز و ديواندره و مريوان، 

و  دهقانان  برآوردند.  سر  ديگرى  از  بعد  يکى  مناطق کردستان  ديگر  و  کامياران 

روستائيان بى زمين نيز چاره اى جز دفاع از خود نداشتند در جاهائى که زورشان 

ميرسيد مالکين را از روستاهايشان فرارى داده و زمينهاى آنان را مصارده ميکردند. در 

چنين جو و فضائى، کومەله آن دوره ايجاد اتحاديه دهقانان را در دستور کار خود قرار 

داد. اين که چرا مريوان براى ايجاد اولين اتحاديه دهقانان انتخاب شد، اساساً به 

وضعيت ويژه شهر مريوان، سابقه مبارزه دهقانى در آن ناحيه، ميزان نفوذ ما و حضور 

رفيق جان باخته فواد مصطفى سلطانى و ديگر شحصيتهاى با اتوريته و شناخته شده 

عليه  دهقانان  مبارزه  بعد  به   ٥٠-٥١ سالهاى  از  مريوان  در  برميگردد.  شهر  آن  در 

عبداله  توسط  مريوان که  دهقانان "داسيران"  مبارزه  داشت.  وجود  مالکان کمابيش 

دارابى رهبرى ميشد و تا چند ماه قبل از انقالب ٥٧ نيز ادامه داشت، مبارزه ٣- ٤ 

ساله دهات ديگرى نظير "بيلو"،"گويزه کويره"، مبارزه دهقانان در "سرنژمار"، "بنول" 

و "سروآباد" عليه مالکين آن روستاها مداوما ادامه داشت. مبارزه دهقانان "داسيران" 

از پشتيبانى و شرکت فعال رفقاى ما و مردم شهر مريوان برخوردار بود و سرانجام به 

پيروزى رسيد. با اين سابقه از مبارزه و کشمکش دهقانان و فئودالها، بقاياى فئودالها 
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موقت"(حزب  "قياده  زاده،  مفتى  همکارى  در   ٥٧ انقالب  از  بعد  روزهاى  در 

دمکرات کردستان عراق) و حمايت جريان اسالمى به قدرت رسيده فشار خود را بر 

دهقانان در منطقه مريوان شروع کردند. مالکين علنا از بازپس گرفتن اراضى دهقانان و 

از اخذ اجاره بهاى زمينهاى دهقانان صحبت کردند و اينجا و آنجا نيز دهقانان را به 

تصرف امالکشان و بيرون راندن از ده تهديد و در روستاى "جانوره" مقر علنى و 

مسلح خود را داير کردند. پاگرفتن چنين جريان ارتجاعى اى تنها عليه دهقانان نبود، 

بلکه تهديدى بود عليه فضاى راديکال و انقالبى شهر مريوان و اطراف آن. در مقابله 

با اين جريان ارتجاعى، رفقاى ما، به ابتکار رفيق جانباخته فواد مصطفى سلطانى، در 

سوم خرداد ماه ١٣٥٨ در دهات ناحيه مريوان راه مى افتند و اتحاديه دهقانان مريوان 

را تشکيل ميدهند. تشکيل اتحاديه دهقانان مريوان، هم اهميت سياسى داشت و هم 

نظامى. از طرفى به راديکاليزه کردن فضاى سياسى ناحيه مريوان کمک ميکرد و از 

طرف ديگر دهقانان و زحمتکشان روستا را در مقابل مرتجعين محلى که از پشتيبانى 

خمينى و جريان اسالمى بقدرت رسيده برخوردار بودند، به عرض اندام مسلحانه در 

دفاع از خود تشويق ميکرد. بايد اضافه کرد که ايجاد اتحاديه دهقانان مريوان اقدام 

بسيار مهمى بود اما در مقايسه با تحوالتى که در خود شهر مريوان اتفاق ميافتاد، هنوز 

کوچک و تنها گوشه اى از وقايع آن دوره را منعکس ميکند. در بخشى از سخنان 

رفيق فواد مصطفى سلطانى در اين مورد، از ترجمه متن کردى سخنرانى فواد در جمع 

بنام   ،٥٨ ماه  مرداد  در  مريوان   ‐ سنندج  طوالنى  راهپيمائى  در  شرکت کنندگان 
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است:"اين  آمده  چنين  آن"،  تجارب  و  مريوان  مردم  نوين  مبارزات  از  "مختصرى 

اتحاديه(اتحاديه دهقانان مريوان) ابتدا از نمايندگان پيشرو سه ده و سپس چند ده و 

سپس تا سى و چند ده تشکيل يافت. تا آنجا که به اتحاديه دهقانان مريوان مربوط 

و  بگيرند  آنرا  رشد  جلو  تبليغات  با  ميخواستند  ابتدا  مرتجعين  و  فئودالها  است، 

سمپاشى جنگ افروزانه خود را شروع کردند که اين يک جريان کمونيستى است و بى 

دين است .... اما گسترش روز افزون فعاليت اتحاديه دهقانان و روى آوردن هرچه 

بيشتر مردم زحمتکش روستاها و حتى شهر به آن مشت محکمى بود بر دهان اين 

رشد  جلو  نميتوانند  تبليغات  با  شدند  متوجه  مرتجعين که  و  فئودالها  مرتجعين". 

اتحاديه دهقانان را بگيرند، سرانجام به زور متوسل شدند. براى عملى ساختن آن هم 

و  ايران)  در کردستان  سنى  مذهبى  ارتجاع  متشکل  زاده(نيروى  مفتى  دارودسته  از 

در  مقرى  آنموقع  عراق) که  دمکرات کردستان  موقت(پارت  قياده  مسلح  نيروى 

روستاى "دزلى" در ناحيه مريوان داشت استفاده کردند و اتحاد سه جانبه ارتجاع را 

بوجود آوردند که البته بزودى از هم پاشيد. مالکان به کمک اين دارودسته و نيروى 

مسلح خودشان، تعرض خود را به دهقانان شروع کردند. اولين تعرض آنان با خلع 

و  "نەنه"  "چور"،  "سرنژمار"،  روستاهاى  زحمتکشان  و  دهقانان  از  تعدادى  سالح 

"قهالگاه"(روستاهاى اطراف مريوان) شروع شد. در اين حمله ٨ روستائى خلع سالح 

گرديدند. بدنبال اين تعرض فشار مالکان براى گرفتن اجاره بهاى زمينهاى دهقانان در 

روستاهاى "درى"، "بيلو" و روستاهاى بخش "کوماسى" در اطراف مريوان، شروع 
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شد. در روستاى "خانگاه جوجو" در بخش "کوماسى"، ٣ خانواده دهقانى بوسيله 

مالکين بزور از روستاى خود اخراج شدند و تمام زمينهايشان توسط مالکين مصادره 

گرديد. 

در دو روستاى "ناو" و "نوين"(ناحيه اورامانات) روستائيان مورد تعرضمالکين 

قرار گرفتند. در روستاى "دزلى" مالکين به دهقانان حمله کردند و زن زحمتکشى را 

طرف  از  نيز  آنجا  و  اينجا  دهقانان  اينها  بر  عالوه  رساندند.  قتل  به  جريان  اين  در 

مالکين مرتبا به مرگ و به تصرف زمينهايشان تهديد ميشدند. "... با توطئه مفتى زاده 

و عواملش در مريوان، "قياده موقت" شروع به خلع سالح اعضاى اتحاديه دهقانان 

کرد و در اين رابطه تا کنون مجموعا ١١ قبضه اسلحه ما را اعم از تفنگ و طپانچه 

بطور  داد  اجازه  بخود  رسيد که  آنجا  تا  موقت  قياده  تجاوزات  اند."  ضبط کرده 

مسلحانه مريوان را محاصره کند و خواستار تحويل دادن مبارزين و فعالين جنبش 

گردد. نيروى "حزب دمکرات کردستان عراق"، "قياده موقت" آن زمان، نه تنها درخلع 

سالح دهقانان روستاهاى مريوان شرکت داشت بلکه به کمک مالکين و مرتجعين 

جاده  به کنترل  مريوان  به  سنندج  محور  در  راه "بيه کره"  سه  بنام  محلى  در  محلى 

ميپرداخت و کارگران و زحمتکشان و روشنفکران انقالبى را دستگير و خلع سالح 

ميکرد.اما مردم مريوان دسته جمعى در مقابل قياده موقت ايستادند و قياده موقت 

مجبور به عقب نشينى شد. اما يورش قياده موقت بر اتحاديه دهقانان تاثير گذاشت و 
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در مجموع ميشود گفت که آنرا ضعيف کرده بود. مشخصا يورش قياده موقت در 

جلسات نمايندگان اتحاديه دهقانان اثر گذاشت. يعنى اگر در جلسات قبال ًنمايندگان 

بيش از ٣٠ روستا شرکت داشتند، بعد از آن در جلسه اى که تشکيل شد از ٣٣ روستا 

نمايندگان ١٥ روستا شرکت کردند. در آن جلسه مسالەاى که مطرح بود و ميبايست به 

آن جواب ميداديم اين بود که در برابر وضعيت جديد چکار کنيم؟" از سخنرانى فواد 

در جمع راهپيمايان سنندج‐ مريوان.  

همانطور که گفتم فشار روزافزون مالکان و مرتجعين محلى تنها تهديدى نبود 

عليه مالکان، بلکه مستقيما تهديدى بود عليه کارگران و زحمتکشان انقالبى و فعاليت 

چپ و کمونيستى در آينده در آن منطقه که قرار بود کامالً تحت نفوذ کومەله آندوره 

باشد. به اين جهت در آن شرايط دفاع از منافع دهقانان در مقابل مالکان و مرتجعين 

و  زحمتکش  روستائيان  توسط  مالکين  اراضى  انقالبى  مصادره  از  دفاع  بويژه  و 

دهقانان فقير يکى از راههاى راديکاليزه کردن فضاى سياسى جامعه بود. 

 تشکيل نيروى مسلح اتحاديه دهقانان مريوان(مرحله دوم)

مبتکر ايجاد نيروى مسلح اتحاديه دهقانان مريوان اين بار هم فواد بود. او اين 

پيشنهاد را در کنفرانس دوم کومەله با شرکت کادرهاى رهبرى کومەله و عدەاى از 

اين کنفرانس  توافق  مورد  مطرح کرد که  سردشت  شهر  در   ٥٨ بهار  در  آن  فعالين 
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قرارگرفت. ايجاد اين نيرو در واقع به معنى دفاع از اتحاديه و از دهقانان مريوان در 

آن  موقت"  "قياده  طرف  از  بود که  مريوان  منطقه  فئودالهاى  مسلح  نيروى  مقابل 

دوره(حزب دمکرات کردستان عراق به رهبرى مسعود بارزانى) و جريان مذهبى مفتى 

زاده حمايت و پشتيبانى ميشدند. يعنى قبول خطر روياروى با اين مرتجعين مسلح. 

فواد نيز خود مسئوليت اجراى آن را بعهده گرفت. نيروى مسلح دهقانان از فواد و 

رفقاى ديگر ما تشکيل شد، دست به جوله زدند و در دهات به تبليغ پرداختند. 

شروع فعاليت مسلحانه اتحاديه دهقانان مريوان ( مرحله سوم) 

فعاليت مسلحانه دهقانان مريوان در روزهاى نخستين آن، يعنى حدودا در نيمه 

دوم ارديبهشت ماه ٥٨ با شرکت سه رفيق زحمتکش و هشت نفر از رفقاى ما شروع 

شد. اين هشت نفر عبارت بودند از: فواد مصطفى سلطانى، امين مصطفى سلطانى، 

خالدى،  طاهر  دارابى،  عزت  مراد)،  امينى(حمه  مراد  محمد  توده،  روشن  عثمان 

عبدالله کهنه پوشى(عبه شيخ عزيز)، ماجد مصطفى سلطانى و امين مصطفى سلطانى. 

سه نفر زحمتکش روستايى همراه آنان عبارت بودند از "نەسه کوالنى"(مشهور به مامه 

بعداً  ئەحه گولى).  به  حمه(مشهور  الله  و  شوانه)  به  محمدى(مشهور  عبداله  نسه)، 

عبداله شعبانى(حسن) و چند نفر ديگر نيز به آنان مى پيوندند. اين واحد مسلح مدت 

ده روز در شرايط سختى در جنگلهاى اطراف "گاگل" مريوان تقريباً مخفى بسر مى 

برد. در طى اين مدت چند روستائى ديگر هم به آنان مى پيوندند. در واقع اين ده روز، 
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ده روزى بود آزمايشى براى ارزيابى دقيق تر اوضاع، براى پى بردن به عکس العمل 

مالکين و عکس العمل دهقانان روستاهاى ديگر و پيوستن افراد جديدى از دهقانان 

به نيروى مسلح اين اتحاديه. فواد با راه افتادن اولين واحد مسلح دهقانان مريوان در 

شماره  اولين  در  آن  از  بخشى  رفقاى کومەله، که  به   ١٩\٣\٥٨ تاريخ  به  نامەاى 

شورش(انقالب) در سال ٥٨ چاپ شد و متاسفانه همان بخش از اين نامه پيش من 

موجود است، در مورد تشکيل اولين دسته پيشمرگ اتحاديه دهقانان مريوان خطاب 

به ما چنين ميگويد: " رفقاى مبارز و تسليم ناپذيرم، سالم انقالبى به شما. شب اول 

که راه افتاديم تنها سه دهقان همراه ما بود. آن شب تا بعداًز ظهر روز بعد در راه 

بوديم. براى همگى بويژه براى رفقاى روشنفکر خيلى سخت بود. بيشتر راه سرباالئى 

بود و سخت. بىخوابى و تشنگى و خستگى بر ما فشار آورده بود. تعداد کم رفقا(کم 

بودن تعداد دهقانان) نيز دليلى بود براى دلسرد شدن عده اى از ما ولى اولين امتحان 

براى ما اين بود که در شهر حرف زدن پيشمرگانه خوب بود، ولى قانون پيشمرگانه 

جدا از جنگ چندان هم ساده نيست. شب هم خيلى سرد بود و باد شب کوههاى 

مرتفع کردستان نيز در دل جنگل تاريک و انبوه شب تزلزل و دودلى و نتوانستن را 

شالق ميزد. در نيمه شب دو شير مرد دهقان تاريکى شب و جنگل را با برق نگاه تند 

چشمهاى زاللشان در هم نورديند و پيش ما آمدند. خيلى روحيه گرفيتم. شش شب 

تمام به اين شکل و مخفيانه سر کرديم. در طول روز راه رفتن با اسلحه و مهمات، باال 

و پائين کردن، کم کم عادت گرفتيم. در اين مدت تنها رفقاى شهر(منظور شهر مريوان 
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است) و برادران دهقان آن دهى که به مرکز ما تبديل شده بود، پيش ما ميامدند. 

براستى دهقانان مايه دلگرمى ما بودند. ما را تشويق ميکردند و ميگفتند: "امان صد 

امان سرد نشويد، غيرت داشته باشيد". آنها به خوبى ما را حفظ ميکردند. هر ناشناسى 

رفقاى  از  يکى  حتى  ميکردند.  تعقيب  را  او  ميافتاد،  اين کوهستان  به  که گذرش 

خودمان را گرفته بودند و او را از اين دور و بر رانده بودند. سه دهقان ديگر نيز به ما 

دهقانان"  از "اتحاديه  بزرگى  جلسه  نيز  شهر  رفقاى  نفر.   ١٧ شديم  و  شدند  ملحق 

تشکيل داده بودند. پيشتر مردم آماده خارج شدن از شهر،(ملحق شدن به آنها)، در 

حرف آماده بودند، ما در شب ٨\٣\٥٨ جوله(گشت نظامى) خود را شروع کرديم. تا 

حال به دو ده رفته ايم. خيلى به گرمى از ما پذيرائى کرده اند. دو دهقان ديگر نيز به ما 

ملحق شده اند. از چند جاى ديگر نيز به ما قول داده اند. اميدواريم که تعدادمان 

بيشتر شود. آن دهقانانى که با ما هستند خيلى خوب و زرنگ اند. واقعا آنها بيشتر ما 

را تشويق ميکنند. ريش سفيدى با ما است. خيلى زرنگ و عاقل است. کمبود نظامى 

و سياسى ما هم زياد است ولى قدم به قدم بهتر ميشويم. ... جلساتمان خوب است. از 

کمبودهاى خود انتقاد ميکنيم. پيشمرگان در روز در مزارع به دهقانان کمک ميکنند و 

ما  ميپردازيم.  به گفتگو  و  ميشويم  جمع  مردم  با  مساجد  و  منازل  در  نيز  شب  در 

معتقديم که کار درستى را شروع کرده ايم. در ميان ما کادر روشنفکر و دهقان بار 

ميايد و در ميان مردم نيز به کار سياسى و تشکيالتى مشغوليم. تاکتيک نظامى ما هم 

فعالً به دليل نظر دهقانان دفاع از خود است. برنامه ما هم ادامه دادن است به جوله 
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نظامى، قرار است تا دشمن به دهقانان حمله نکند ما نيز حمله نکنيم. ...از وضع 

خودتان براى ما بنويسيد. ..."(اين نامه از متن کردى ترجمه شده است). بعد از اتمام 

اين دوره کوتاه، اولين واحد مسلح اتحاديه دهقانان مريوان فعاليت علنى خود را به 

صورت جوله مسلحانه در روستاهاى اطراف مريوان شروع کرد، با گذشت زمان هر 

روز بر تعداد نيروى مسلح اتحاديه دهقانان مريوان افزوده ميگشت. پيشمرگان اتحاديه 

دهقانان مريوان پس از جوله در بخشهاى "خاوميرئاوا"، "گاگل"، "شەرکه"، "سيف و 

کوالن" به طرف روستاى "دەرەتفى" از توابع هەورامان(اورامانات) مستقيما از "دەره 

تفى" به "خانەگاه جوجو" ميروند. "خانەگاه جوجو" نقطه عطفى در پيشرويهاى بعدى 

اتحاديه دهقانان مريوان و سرآغازى براى شکست و هزيمت و از هم پاشيدن نيروى 

مسلح مالکان تبديل ميشود. در روستاى "دەرهتفى" که فواد نيز همراه نيروى مسلح 

اتحاديه بود به آنان خبر ميرسد که مالکان مسلح بخش "کوماسى" به روستاى "خانگاه 

جوجو" ريخته اند و چند خانواده روستايى را از آنجا بيرون کرده اند و امالک و 

دارايیشان را هم ضبط کرده اند. فواد بالفاصله به پيشمرگان اتحاديه که مشغول درو با 

مسلح  نيروى  ميکند.  صادر  را  جوجو"  به "خانگاه  حرکت  دستور  بودند  روستائيان 

اتحاديه دهقانان به "خانگاه جوجو" که ميرسد بالفاصله آرايش نظامى به خود ميگيرد 

و بعد از مدتى درگيرى مسلحانه بين نيروى مسلح مالکان و نيروى مسلح اتحاديه 

دهقانان شروع ميشود. درگيرى با شکست و هزيمت نيروى مالکان و کشته شدن دو 

تن از سران آنان به سود پيشمرگان اتحاديه تمام شده و خاتمه پيدا ميکند. پيروزى 
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درگيرى "خانگاه جوجو" که در واقع اولين درگيرى مسلحانه نيروى مسلح مالکان و 

اتحاديه دهقانان بود و به نيروى اتحاديه آسيبى وارد نيامد، تاثير بسيار زيادى در 

باالبردن روحيه توده هاى مردم بويژه روستائيان برجاى ميگذارد. شکست مالکان در 

"خانگاه جوجو" همانند ديگر شکستهايى که بعدها اينها در ديگر نقاط کردستان از 

و  مالکين  توهمات  شکست  درواقع  خوردند،  مردم  هاى  توده  و  ما  مسلح  نيروى 

فئودالها و دهقانان در مقابل همديگر بود و بر از هم پاشيدگى و اضمحالل اين طبقه 

بعنوان يک طبقه اجتماعى بعد از اصالحات ارضى صحه گذاشت. اين شکست و 

شکستهاى پى در پى آنان در نبردهاى کوتاه و چند ساعته در نقاط مخلتف کردستان 

ايران نشان داد که عمر بقاياى فئوداليسم و طبقه فئودال کامالً بسر رسيده بود و به اين 

لحاظ واقعا به دُن کيشوتهاى زمان خود شباهت داشتند. اين دوره همچنين دوره پايان 

توهمات ما به نيروى دُن کيشوتى فئودالها نيز بود. بعد از خاتمه درگيرى "خانگاه 

جوجو" و جوله ٨ روزه در دهات مريوان، به پيشنهاد فواد روز ٩ تير ماه ٥٨ يکى از 

جلسات تاريخى و مهم ناحيه مريوان در روستاى "وله ژير" تشکيل ميشود که در آن 

بخش وسيعى از مردم شهر مريوان، جوانان و روشنفکران انقالبى شهر و نمايندگان 

بيش از ٦٣ روستاى ناحيه مريوان در آن شرکت ميکنند. مردم زيادى جمع ميشوند و 

بدين جهت براى اولين بار براى رساندن صداى سخنرانان به توده مردم اجتماع کرده 

از بلندگو استفاده ميکنند. در اين جلسه(مردم شهر، زحمتکشان و رفقاى ما صحبت 

از  هر کدام  خالصه  دهقانان "داسيران"  نماينده  پيرخضرانى،  حسين  فواد،  ميکنند. 

149



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

سخنرانان، سخنرانى قاطع انقالبى خود را ايراد ميکنند. در اين جلسه با حضور شرکت 

کنندگان چند بندى بصورت قطعنامه به تصويب ميرسد که متاسفانه سند و مدرک 

مکتوبى از آن بجاى نمانده است. تنها به سه بند آن که در ميزگرد رفقاى ناجيه مريوان 

در اين مورد بدان اشاره شده، اشاره ميکنم: 

١‐ اعالم پشتيبانى عموم مردم منطقه از مردم مبارز مريوان.  

٢‐ پشتيبانى مردم مبارز شهر مريوان از دهقانان در برابر مالکين و پشتيبانى همه 

روستائيان از همديگر در برابر ماليکن و مرتجعين محلى. 

٣‐ تسليح عمومى تودەهاى مردم بويژه مسلح شدن روستائيان زحمتکش در 

اتحاديه دهقانان مريوان. 

 ٢٣تير ماه ٥٨، تصرف ستاد پاسداران مریوان

 بعد از درگيرى "خانگاه جوجو" و برپائى جلسه وسيع دهقانان و رفقاى ما در 

روستاى "ولەژير"، رژيم اسالمى دست از توطئه بر نميدارد و به هدف تضعيف نفوذ 

مردم  و  ما  نفوذ  مرکز  را که  مريوان  شهر  اساساً  منطقه،  در  انقالبيون  و  کمونيستها 

انقالبى بود هدف قرار ميدهد. به اين جهت در تماس با مالکين شکست خورده و 
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دارودسته مفتى زاده که کامالً به حاشيه رانده شده بودند، تصميم ميگيرند با استخدام 

عدەاى از مرتجعين و مزدوران رژيم سابق، سپاه پاسداران را در مريوان تشکيل دهند. 

اينها با همکارى عده اى مزدور سابق و مالکين و کمک و يارى سران حکومت 

اسالمى در محل ساختمان ناتمام ساواک رژيم شاه مقر خود را داير ميکنند. حتى 

شايع ميکنند که پادگان مريوان، که در دست جريان خمينى بود، به نيروهاى مسلح 

اتحاديه دهقانان و به شهر مريوان حمله خواهد کرد. به هرحال توطئه جديد مالکين و 

مرتجعين طرفدار خمينى و رژيم اسالمى چند روزى بيشتر دوام نکرد. بعد از عدم 

توجه مرتجعين به اخطار توده هاى مردم شهر و روستاهاى مريوان مقر سپاه پاسداران، 

اين النه ارتجاع مذهبى، مورد حمله مردم مسلح شهر قرار گرفت و بکلى برچيده شد.  

در اين مورد به سخنرانى فواد توجه کنيد: " ... تا واقعه اخير مريوان که عدەاى 

فئودال مرتجع، ساواکيها و عناصر فاسد، مرکزى را تشکيل دادند بنام "سپاه پاسداران 

انقالب مريوان"، روز ٢٣ تيرماه به دعوت اتحاديه دهقانان، پيشگام، شوراى زنان و 

"جمعيت خواستاران حقوق ملى کرد" در مريوان، در اعتراض به تبليغات دشمنانه 

راديو تلويزيون و اعتراض به مسلح کردن مرتجعين از طرف دولت، تظاهراًتى برپا شد. 

سپاه  دارودسته  به  ميروند  مريوان  تلويزيون  راديو  جلو  مردم  تظاهراًت،  جريان  در 

از  يکى  شوند.  سالح  خلع  ميخواهند که  آنان  از  و  ميکنند  اعتراض  پاسداران 

سرکردەهاى اين دارودسته رياکارانه قول ميدهد که تسليم شوند. اما وقتى مردم بطرف 

نفر   ٣ تيراندازى  اين  نتيجه  در  ميکند که  تيراندازى  به  شروع  ميروند  آنان 
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شهيدميشوند(رئوف کهنه پوشى يکى از اعضاى کومەله، يکى از کارگران شهردارى 

مريوان بنام محمد درسيد و يک نفر از اهالى روستاى "بالک" بنام محمود، جان 

ميبازند. يادداشت داخل پرانتز از من است). ... که بعد از آن، مرکز ارتجاع در اثر 

مورد  در  ناسيوناليسم کرد  جاشها(اصطالح  از  تعدادى  و  ميشود  تسخير  تيراندازى 

مزدوران محلى رژيم) نيز کشته ميشوند. ديديم که بالفاصله از تهران پاسدار به مريوان 

اعزام کردند و اطراف شهر نيز از طرف مردم و نيروهاى مسلح(ما) سنگربندى شد. 

دولت تهديد کرد اگر سپاه پاسداران نتواند مساله را حل کند، ارتش جمهورى اسالمى 

دخالت نظامى خواهد کرد. مردم فهميدند که پاسداران به حمايت از چه کسانى به 

مريوان آمده اند، و ارتش ميخواهد از چه چيزى دفاع کند، در شهر و دهات مريوان 

دست به دست هم دادند و براى دفاع آماده شدند. و براى اولين بار بود که به اين 

صورت جدى مبارزه مردم شهر و ده با هم پيوند ميخورد." سخنرانى ر. فواد در جمع 

شکرت کنندگان در راهپيمائى سنندج‐ مريوان. 

 پايان فعاليت اتحاديه دهقانان مريوان

بعداًز واقعه ٢٣ تير ماه ٥٨ و تصرف مقر سپاه پاسداران مريوان از طرف مردم 

شهر و روستاهاى مريوان، ارتش جمهورى اسالمى مستقيما در جريانات مريوان و به 

پشتيبانى از مرتجعين محلى دخالت کرد. که به دنبال آن کوچ تاريخى مردم مريوان 

صورت گرفت. در ادامه کوچ اعتراضى مردم مريوان و راهپيمائى وسيع سنندج مريوان 
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که از پشتيبانى مردم ساير شهرها و روستاهاى کردستان ايران نيز برخوردار شد، مبارزه 

سياسى در ناحيه مريوان در سطح ديگرى ادامه يافت و عمالً از سطح محلى و مربوط 

به ناحيه مريوان و يا در چهارچوب اتحاديه دهقانان مريوان فراتر رفت. همچنين با 

شکست و فروپاشى نيروى مالکين و دارودسته مفتى زاده، دهقانان که ديگر خطرى از 

جانب مالکان احساس نميکردند، چندان موردى براى ماندن در اتحاديه دهقانان نمى 

بينند و به اين دليل يکى پس از ديگرى صفوف اتحاديه را ترک ميکنند. دهقانانى هم 

دفاع  بخاطر  فئودالها که  با  مبارزه  بخاطر  نه  ماندند،  اتحاديه  مسلح  نيروى  در  که 

مسلحانه از سياست و اهداف کومەله و ادامه مبارزه با جمهورى اسالمى و دفاع از 

و  مريوان  مردم  آميز کوچ  موفقيت  پايان  از  بعد  ماندند.  باقى  انقالب  دستآوردهاى 

پيروزى راه پيمائى سنندج ‐ مريوان و راهپيمائى مردم ديگر شهرهاى کردستان به 

طرف مريوان و آزادى رفقائى که در پادگان مريوان اسير شده بودند، عمالً در اتحاديه 

دهقانان مريوان و نيروى مسلح آن جز کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و رفقاى 

کومەله کس يا کسان ديگرى باقى نمانده بودند. با فرمان حمله خمينى به کردستان در 

٢٨ مرداد ماه ١٣٥٨ نيروى باقى مانده اتحاديه دهقانان مريوان که عمدتا از رفقاى ما 

و زحمتکشان هوادار کومەلەتشکيل ميشد، در کومەله ادغام شدند و از اين تاريخ به 

اتحاديه  مسلح  نيروى  ايجاد  يافت.  پايان  نيز  مريوان  دهقانان  اتحاديه  فعاليت  بعد 

دهقانان مريوان نطفه ضرورت مسلح شدن کارگران و زحمتکشان در دفاع خود در 

مقابل مرتجعين محلى را پروراند، اين تالش و اقدام و ابتکار فواد و رفقاى ما در 

153



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

مريوان بود براى پى بردن آنان به ضرورت ابراز وجود نطامى در دفاع از آزادى و منافع 

خود در کردستانى با احزاب بورژوائى و مرتجعين تا دندان مسلح. 

  کوچ تاريخى مردم مريوان

در ادامه تهديدات ارتش تازه اسالمى شده در حمله به شهر مريوان، به ابتکار 

رفقاى ما و با همکارى تشکلهاى موجود آن زمان در شهر مريوان، کوچ مردم شهر 

مريوان سازمان داده شد. در اين مورد به خاطرات صالح سردارى که خود يکى از 

سازماندهندگان اين کوچ بوده است توجه ميکنيم (من در متن اصلى او تغييراتى داده 

ام):  

در  مردم  بود که  اين  اسالمى  رژيم  تهديدات  قبال  در  درست  سياست   ...."

اعتراض به اين قلدرى رژيم از شهر کوچ کنند و رژيم با يک شهر خالى از سکنه روبرو 

شود در عين حال اين عمل انقالبى رژيم را وادار به عقب نشينى نمايد. قرار شد ما 

بحث را به ميان مردم ببريم و در عين نظر خواهى از آنان توافق مردم را نيز جلب 

کنيم. با اين هدف ايده کوچ را در ميان مردم دامن زديم. تقريباً تمام مردم شهر در 

تشکلها و بخصوص در محالت و خيابانها و کوچه و بازار شهر بر سر اين مسئله بحث 

و تبادل نظر ميکردند. فضاى شهر کامالً هيجان زده و فعال بود، براى خود مردم نيز 

تصميم به کوچ تصميمى آسان و ساده نبود. چگونگى کوچ، محل تجمع مردم، تامين 

محافل  در  بودند که  مسائلى  همگى  آن،  ميزان کارآيى  سرنوشت کوچ،  تدارکات، 

کوچک و بزرگ در خيابان و بازار مورد بحث و جدل بود. اما همه ميدانستند که با 
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بازگشت و تسلط نيروها رژيم فضاى آزادى که تا بحال وجود داشت از بين خواهد 

رفت، مرتجعين دوباره قدرت را در دست ميگيرند و با تجربه اى که مردم از دوران 

استبداد  چه  مرتجعين  دوباره  قدرتگيرى  ميدانستند  داشتند  بياد  نيز  اتقالب  از  قبل 

سختى و چه زندگى فالکت بارى را به آنان تحميل خواهد کرد. به همين دليل عليرغم 

هر مشکلى که اين کوچ براى مردم داشت، مردم شهر مريوان حاضر به هر اقدامى براى 

جلوگيرى از بازگشت نيروهاى رژيم و مرتجعين محلى به شهر مريوان بودند. البته 

تعداد بسيار کمى تحت تاثير تبليغات مفتى زاده و مرتجعين ديگر به قولهائى که رژيم 

داده بود، مانند روزى ٩٠ تومان پول نفت، متوهم بودند اما اينها بخش بسيار کوچک 

و ناچيزى از مردم را تشکيل ميدادند و تاثيرى در آراء مردم و تصميم گيريها نداشتند. 

بعد از ظهر همان روز ساعت ٦ با اعالم آمادگى شوراى شهر، اتحاديه دهقانان و ستاد 

حفاظتى شهر بنکه هاى محالت و ساير تشکلها و بخصوص مردم، در مدت کوتاهى با 

ماشين و بلندگو قطعيت کوچ را به مردم اعالم کرديم. ..گفتيم براى دفاع از مطالبات 

برحق و عادالنه مان تصميم داريم براى مدتى شهر مريوان را به اعتراض به حمله 

جمهورى اسالمى تخليه کنيم. محل کوچ در نزديکى روستاى برده رشه را به مردم 

اطالع داديم و گفتيم با هر وسيلەاى که ميتوانند و در دسترس دارند شهر را تخليه و 

خود را به محل کوچ برسانند، گفتيم براى حفاظت از اموالمان و براى مقابله با هر 

شهر  در  ها  بنکه  مسلح  نيروهاى  و  دهقانان  اتحاديه  مسلح  نيروى  سواستفادەاى، 

تخليه  را  شهر  همه  مردم  شب   ١٢ ساعت  تا  نيست.  نگرانى  براى  جائى  و  ميمانند 
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کردند. تمام آنشب ماشينها و وسايل نقليه در رفت و آمد بودند. سرتاسر جاده مريوان 

انتقال  محل  به  را  مردم  بودکه  فرا گرفته  را  نورماشينهاى  يکپارچه  محل کوچ  به 

ميدادند. نه مردم شهر و نه ما نيز نميدانستيم آخر اين حرکت چه خواهد شد و تا کى 

ادامه خواهد داشت. اما وقتى اتحاد و يکپارچگى مردم را در اين حرکت ميديديم 

اميد به پيروزى بيشتر و بيشتر ميشد. خود مردم احساس همبستگى بيشترى با هم 

و  غذا  رساندن  تدارکات  اردوگاه،  تدارکات،  جمله  از  زيادى  تيمهاى  ميکردند. 

مواد خوراکى و آب آشاميدنى به سنگرها، تبليغات، بهداشت و درمان تشکيل شده 

بودند. تيم تدارکات وظيفه تهيه آذوقه و آب آشاميدنى و تقسيم آن در اردوگاه را به 

عهده داشت، در مدت کوتاهى توانست مواد غذائى را تهيه کند به طورى که مردم 

در  سنگرها که  تدارکات  تيم  نشدند.  روبرو  غذائى  و  تدارکاتى  مشکل  با  هيچگاه 

آب،  غذا،  رساندن  و  تهيه  شان  وظيفه  بودند  شده  شهرتشکيل  محالت  بنکەهاى 

وظيفه  درمان  و  بهداشت  تيم  بود.  پيشمرگان  به  نيازمنديها  ساير  و  مهمات  فشنگ، 

رسيدگى به وضعيت بهداشتى اردوگاه و بيماران را به عهده داشت. تيم تبليغات وظيفه 

روستاهاى  و  ها  شهر  حمايت  جلب  و  اردوگاه  در  عمومى  مجمع  برگزارى  و  تبليغ 

اطراف را به عهده داشت. رفقاى تيم تبليغات بالفاصله مشغول به کار شدند و به 

روستاهاى اطراف رفته ايده کوچ و داليل آنرا براى مردم توضيح داده و سعى در جلب 

پشتيبانى آنها داشتند.تمام روستاهاى اطراف مريوان، بدون استثنا، از کوچ حمايت 

کرده و با مردم شهر مريوان اعالم همبستگى و پشتيبانى کردند. هر روز نمايندگان چند 
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روستا با ماشينهائى که حامل مواد غذائى و آب آشاميدنى بود به محل کوچ آمده و 

اعالم پشتيبانى خود را از کوچ مردم شهر مريوان اعالم ميکردند. شهر هاى سنندج، 

سقز، بوکان و مهاباد و بانه و ... نيز از کوچ مردم مريوان حمايت کردند.حفاظت 

اردوگاه را اساساً مردم به عهده داشتند که در تيمهاى مسلح سازمان يافته بودند. اما 

مسئول نظامى اردوگاه يکى از رفقاى خودمان بود. دفاع از شهر و مقابله با حمله 

احتمالى رژيم به عهده نيروى اتحاديه دهقانان بود. اين نيرو متشکل از دو واحد که به 

نوبت ٢٤ ساعت حفاظت شهر را به عهده داشتند، بود. اين دو واحد اساساً در دروازه 

ورود به شهر، ارتفاعات «تپه شيخ حسن» و «گردە رەش» که مشرف به پادگان بود 

مستقر ميشدند. 

کوچ مردم يک شهر به سرعت در ايران و از طريق مطبوعات در جهان انعکاس 

پيدا کرد. تعداد زيادى از افراد سازمانهاى چپ و راديکال از کوچ دفاع کرده و اعالم 

همبستگى نمودند. رژيم جمهورى اسالمى که خود را براى حمله نظامى وحشيانەاى 

آماده کرده بود زمانيکه با اين اقدام هوشيارانه روبرو شد ناچار به مذاکره با نمايندگان 

شوراى شهر شد. هرچند سعى مى کرد نمايندگان مردم را به رسميت نشناسد و ميگفتند 

ما خودمان به اردوگاه مى آييم و مستقيما با مردم «مسلمان» صحبت مى کنيم. مردم 

کوچ کرده به نمايندگان رژيم گفتند که ما نماينده داريم و شما بايستى با آنها مذاکره 

کنيد. در مدتى که مردم کوچ کرده بودند آنها چند بار با نمايندگان مردم به مذاکره 

پرداختند و تمام نيروى خود را بکار انداخته تا مردم را تسليم و به کوچ پايان دهند. 
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از تهديد و ارعاب گرفته تا فريب و.... . هيئت نمايندگى رژيم را چمران، آيت الله 

اشراقى و چند آخوند مفتخور ديگر تشکيل ميدادند. هيئت نمايندگى شوراى شهر نيز 

متشکل از رفيق فواد مصطفى سلطانى، فاتح شيخ االسالمى، عثمان خالدى، حاجى 

حسن ايزدى و چند نفر ديگر از اعضا شوراى شهر و معتمدان شهر بودند. هر روز 

غروب در محل کوچ مجمع عمومى مردم تشکيل ميشد و نماينده هيئت (رفيق فواد) 

گزارش مذاکره را با جزئيات به مردم داده و بعد از پايان گزارش براى ادامه مذاکره از 

مردم نظر خواهى ميکرد (ما براى ادامه اين مذاکرات و مطالبات نظر خود را در يک 

جلسەاى قبال ًمشورت کرده بوديم به مردم مى گفت). مذاکرات مجموعا دو هفته طول 

کشيد و به نتيجه اى نرسيد. نمايندگان دولت کماکان روى خلع سالح مردم و شوراى 

شهر و اتحاديه دهقانى پافشارى ميکردند و حاضر به قبول اساسى ترين مطالبات مردم 

نشدند و نمايندگان مردم نيز حاضر به کوتاه آمدن و تن دادن به خلع سالح و حضور 

نيروهاى مسلح رژيم و مرتجعين محلى در شهر نشدند. با شکست خوردن چند دور 

مذاکرات شايعه حمله نظامى به شهر و اشغال شهر قوت گرفت مزدوران محلى که نوکر 

رژيم بودند و در جريان خلع سالح مقر سپاه و مکتب قرآن مفتى زاده فرارى شده در 

پادگان نظامى شهر همگى مسلح و رژيم را تشويق به حمله مى کردند. نيروى ما از نظر 

تجربه و امکانات نظامى و تدارکاتى بشدت ضعيف بود و تنها نقطه قوت و دلگرمى 

ما انقالبيگرى و پشتيبانى مردم و حقانيت حرکتمان بودند. امورات کوچ تقريباً خوب 

پيش مى رفت تيمهاى تدارکات، پزشکى، تبليغات، و.... برکارهاى خود مسلط شده 
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بودند. کوچ مردم شهر در همه جا پيچيده شده بود. راديوها و رسانه هاى بيشترى 

خبررا منعکس کرده بودند و اين باعث پشتيبانى زيادى از حرکت کوچ شده بود. 

يک  مريوان  مردم  از  پشتيبانى  براى  سنندج  انقالب"  و  آزادى  از  دفاع  "جمعيت 

شدن  ملحق  از  پس  روز  دو  داد.  سازمان  مريوان  طرف  به  سنندج  از  را  راهپيمايى 

راهپيمان سنندج به مردم مريوان، راهپيمايان شهرهاى مهاباد، سردشت، سقز و بانه و 

بوکان در حمايت و پشتيبانى از خواسسته هاى مردم مريوان به محل کوچ رسيدند. با 

ملحق شدن مردمى که از شهرهاى مختلف کردستان عليرغم گرماى شديد، سختى و 

طوالنى بودن راه صدها کيلومتر راهپيمائى کرده بودند تا حمايتشان را از مبارزه ما 

عليه حضور جمهورى اسالمى اعالم کنند، روحيه همبستگى در مبارزەاى طوالنى تر و 

سرتاسرى تر عليه جمهورى اسالمى، اعتماد بيشتر به قدرت و توانمان در مبارزه را در 

ميان همه بوجود آورد.  

بر  عالوه  بود،  نشده  محدود  منطقه کردستان  به  مريوان  مردم  انعکاس کوچ 

حمايت وسيع مردم شهرهاى ديگر کردستان، نيروهاى چپ با ارسال کمکهاى مالى، 

داروئى و حضور در راهپيمائيها و کوچ از مبارزات ما و مطالبه خروج نيروهاى رژيم 

از مريوان حمايت کردند. عالوه بر اين روز به روز تعداد خبرنگاران و روزنامه نگارانى 

که براى تهيه گزارش به محل کوچ مى آمدند اضافه ميشد. انعکاس کوچ به حدى زياد 

بود که رژيم بطور مرتب هيئتهاى متفاوتى را براى مذاکره ميفرستاد و تمام تالش خود 

را براى پايان دادن به کوچ انجام ميداد. البته تالش رژيم براى خاتمه دادن به کوچ 
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فقط به مذاکره مسالمت آميز محدود نميشد همزمان با فرستادن هيئتهاى مذاکره، 

ارتش و سپاه مستقر در پادگان را براى حمله مجدد تقويت و آماده ميکرد و براى 

ايجاد رعب و وحشت شايعاتى مبنى بر حمله به شهر و محل کوچ را دامن ميزد. در 

ادامه اين شايعات به ما خبر رسيد که رژيم قصد حمله به شهر را دارد. براى تصرف 

شهر مى بايستى اول ارتفاعات مسلط بر شهر را که در دست ما بود تسخير ميکرد. ما 

براى مقاومت و حفظ اين نقاط غير از اسلحەهاى سبک و تعداد بسيار کمى فشنگ 

چيز ديگرى نداشتيم، اما دشمن همه نوع اسلحه سبک و سنگين و تانک و توپ تا 

هواپيماى جنگى را در اختيار داشت. از طرف رفيق فواد فورى جلسەمسئولين در شهر 

تقريباً  در گرفت  زيادى  بحثهاى  نشست  اين  در  شد.  داده  ترتيب  داسيران)  (محله 

اکثريت رفقا بر اين نظر بودند که نمى توانيم مقاومت کنيم و بايد عقب نشينى کنيم و 

با  شهر  شوراى  مذاکرات  نشينى کرديم.  عقب  و  تخليه کرده  را  سنگرها  سرانجام 

نمايندگان دولت به پيشنهادات مشخصى رسيده بودند. قرارشده بود با مردم صحبت 

شود و در صورت توافق کوچ کنندگان به اجرا در آيد. رفيق فواد جلسەاى را فراخواند 

و وضعيت کوچ، ادامه کارى آن و پيشنهادات براى توافق درمذاکره با نمايندگان رژيم 

را بحث نمود، تقريباً همه رفقا شرکت داشتند همه ما با پايان دادن کوچ برمبناى اين 

پيشنهادات موافق بوديم. قرارشد تمام اين مسائل با مردم درميان گذاشته شود و خود 

مردم تصميم بگيرند. در يک بعد از ظهر در ميدان اصلى اردوگاه همه مردم و مهمانانى 
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که براى کمک و پشتيبانى آمده بودند جمع شده و رفيق فواد نتيجه آخرين مذاکرات 

را به اطالع رساند. توافقات اين بود که: 

١‐ اداره شهر به عهده شهربانى باشد. 

٢‐ نيروهاى مسلح دولت نظير سپاه و ارتش و نيروهاى مسلح مردمى مانند 

اتحاديه دهقانان و ساير مردم مسلح نبايد درشهر مسلحانه ظاهر شوند. 

٣‐پايان کوچ اعالم شود و مردم به شهر بازگردند. 

بعد از سواالت و ابهاماتى که در مورد آينده و ضمانت اجرايى آن از طرف مردم 

مطرح شد همه موافقت خود را اعالم کردند. سوال اصلى اين بود که آيا مى توان به 

رژيم اعتمادکرد؟ آيا بعد از اينکه کوچ پايان يافت رژيم با نيروهايش به شهر حمله 

نخواهد کرد؟ آيا در صورت برگشتن به شهر اين اتحاد و يکپارچگى کماکان به قوت 

خود باقى خواهد ماند؟ 

به هرحال به اين سواالت واقعى و زمينى با ديد و بوچون آن دوران جواب داده 

شد. بعد از آن رفيق فواد ارزيابى خود را از حرکت اعتراضى کوچ ارائه داد و مردم را 

فرا خواند تا در مقابل زورگويى ها و فشار تسليم نشويم و سعى کنيم اتحاد و همبستگى 

خود را حفظ کنيم. در پايان از طرف مردم شهر مريوان صميمانه از همه کسانى که اين 

مدت ما را چه از طريق جمع آورى و فرستادن کمکهاى تدارکاتى، چه راه انداختن و 
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چه کمکهاى  مريوان،  بطرف کوچ  ديگر  شهرهاى  و  سنندج  راهپيمايى  در  شرکت 

دارويى و بهداشتى که از شهرهاى ديگر ايران مى رسيد و يا با فرستادن پيام حمايت و 

درميان کف  فواد  رفيق  تشکر کرد.  بودند  داده  قرار  پشتيبانى  مورد  را  ما  پشنيبانى 

زدنهاى فراوان پايان کوچ را اعالم نمود و غروب همان روز مردم به شهر بازگشتند. 

در تمام اين مدت اموال و وسايل هيچ کس دست نخورده بود کوچکترين سواستفاده 

و دزدى نشده بود. همين وضع تاثيرات خوبى گذاشت. 

 "جنگ عليه فئودالهاى منطقه "منگور"، در "تازه قلعه و آميد

در اينجا ناچارم کمى به عقب برگردم، چون براى گم نشدن رشته فکر خواننده 

تصميم گرفتم که اتفاقات مربوط به ناحيه مريوان را بدنبال هم بياورم. قضيه از اين 

قرار بود، فئودالهاى سابق، بورژوا‐مالکهاى جديد، هم به عنوان سرمايه دار و بورژوا 

حامى دولت مرکزى بودند و هم از ترس پاگرفتن جنبش دهقانى براى مصادره زمين، 

نمونه آن جنبش دهقانى مصادره زمين در ترکمن صحرا که توسط جمهورى اسالمى به 

شدت سرکوب شد، به عنوان بخشى از نيروى ارتجاع در محل با کمک ضدانقالب 

اسالمى به قدرت رسيده در نقاط مختلف کردستان ايران، خود را مسلح ميکردند که 

پيشتر به شرح نمونه هاى از آن پرداختم. 
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 در ناحيه سردشت خرده مالکين منطقه منگور نيروى پياده نظام و سياهى لشکر 

اين بورژوا ‐ مالکها بودند، در عين حال اتوپى اعاده وضع پيش از اصالحات ارضى 

را نيز در سر ميپروراندند. بورژوا ‐ مالکان از ترس پاگرفتن جنبش مصادره ارضى 

توسط دهقانان بى زمين و خوش نشينان روستا از اينها که رابطه خونى عشيره اى 

داشتند، به عنوان سياهى لشکر خود استفاده ميکردند. جمهورى اسالمى نيز که در 

تدارک حمله به مردم کردستان ايران بود از اين فرصت استفاده کرده و با مسلح کردن 

آنان ميخواست از نيروى مسلح آنان به عنوان مزدوران محلى خود و پايگاه ارتجاع 

اسالمى عليه مردم کردستان و سازمانهاى سياسى آن، استفاده کند. در هرحال، آنها 

شده بودند سياهى لشکر بورژوا ‐ مالکها و نيروى حامى ضدانقالب اسالمى به قدرت 

رسيده، شکى نبود مىبايست سرکوب ميشدند. همانطور که همه شاهد بودند کومەله در 

تقابل دهقانان و زحمتکشان روستا با بورژوا ‐ مالکها موضع کامالً انقالبى اى گرفت 

و با تمام قدرت از دهقانان و مصادره ارضى توسط دهقانان و خوش نشينان روستا 

پشتيبانى کرد. اما اين نبرد حاشيه اى واقعا احتياجى به ايده آليزه کردن و ارتقاء آن تا 

حد يک نبرد طبقاتى اجتماعى که سرنوشت سياسى جامعه را تعيين ميکرد، نداشت.  

در خرداد ماه ١٣٥٨ اين خرده مالکين به رهبرى "على باپيرا آغا" در اطراف 

مهاباد و پيرانشهر و سردشت که مرکز عشيره "منگور" بود توسط فرمانده ژاندارمرى 

اروميه(سرهنگ ظهير نژاد) و مالحسنى مسلح شدند و چند صد قبضه تفنگ نيز در 

اختيار آنان قرار گرفت. اينها براى نشان دادن قدرت خود دو مقر نظامى در روستاى 
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"آميد" در نزديکى مهاباد سر راه جاده مهاباد ‐ سردشت و مقر نظامى ديگرى در 

روستاى "تازه قەال"(تازه قلعه) سر راه جاده پيرانشهر ‐ سردشت ايجاد کردند. شروع 

کردند به تهديد دهقانان، ميگفتند که دهقانان را به شيوه فئودالهاى منطقه "سوما و 

برادوست" اطراف اروميه از روستاهايشان بيرون خواهند کرد. براى تحقق اين رويا، 

اينها  مقابل  در  زيرا  نبود،  تنهائى کافى  به  اسالمى  جمهورى  حمايت  و  اما، کمک 

نميکردند.  تحمل  را  آنان  مسلح  نيروى  حضور  بودند که  مسلحى  مردم  و  کومەله 

همانطور که بعداً ديديم کل نيروى مسلح فئودالها بيش از چند روز در مقابل نيروى 

نظامى کومەله و حتى سازمانهاى سياسى ديگر نيز نمى توانست مقاومت کند. نيروى 

مسلح اين مرتجعين در "خانەگاه جوجو" در مريوان و بعداً در مقرهاى "تازه قلعه" و 

"آميد" بعد از چند ساعت مقاومت از هم پاشيدند و بکلى از صحنه جارو شدند. 

نيروى اينها تنها در حمايت و در کنار نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسالمى و بعنوان 

"پيشمرگان مسلمان کرد" که بعدها دوشادوش جمهورى اسالمى عليه مردم کردستان 

ايران جنگيدند و دست به کشتار و غارت اموال مردم زدند ميتوانست موجوديت خود 

را حفظ کند. اينها اين راه را رفتند و در ليست مزدوران محلى جيره خوار جمهورى 

اسالمى عليه مردم کردستان ايران ثبت شدند. جمهورى اسالمى سراغ آنها و مرتجعين 

رژيم گذشته رفته بود تا همه را زير بيرق سياه اسالم گرد آورد، تا بکمک آنها و 

اطالعات  وزارت  و  ها  و کميته  پاسداران  سپاه  و  قبلى  رژيم  سرکوب  دستگاههاى 
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اسالمى، انقالب را سرکوب کند، کارگران و کمونيستها و ديگر مردم انقالبى را کشتار 

کند و رژيم مشتى آخوند جانى را بر مردم متمدن و آزاديخواه ايران حاکم گرداند.  

اين فئودالها بعد از ايجاد مقرهايشان در منطقه "منگور" بويژه در "ئاميد" و 

"تازه قلعه" اعالم کردند که هيچ سازمان سياسى اى در منطقه مورد ادعاى آنان حق 

فعاليت سياسى و حتى رفت و آمد را نيز ندارد! آنزمان ابراهيم عليزاده و من در ناحيه 

سردشت بوديم. ابراهيم عليزاده در روستاى "سيسير" در نزديکى شهرک "ربط" که به 

سردشت بسيار نزديک است و من در روستاى "بيلوکه" بودم که تقريباً وسط جاده 

پيرانشهر ‐ سردشت واقع شده است. مقر نظامى ما در "گوره مەر" بود که پياده تا 

"بيلوکه" حدود٢٠ دقيقه راه بود. کومەله خود را در ٢٦ بهمن ماه ١٣٥٧ علنى کرده 

بود، ليکن هنوز کادرها و اعضاى خود را علنى نکرده بود و هنوز دفتر و يا مقرى بنام 

کومەله در هيچ شهر و روستائى وجود نداشت، همه در جمعيتهاى شهرهاى مختلف 

کردستان ايران فعاليت ميکردند. نيروى نظامى کومەله نيز همراه جمعيتها بود، هنوز 

کادرهاى آن به ظاهر مخفى بودند و معلوم نبود که شخصيتهاى کومەله چه کسانى 

بودند. البته کسانى که در جمعيتها همراه ما فعاليت ميکردند کمابيش ميدانستند که 

کادرهاى کومەله چه کسانى بودند ولى ظاهراً قبول کرده بودند که در اين مورد سکوت 

کنند و همراه آنان سرگرم کار خود باشند. ما را در اطراف سردشت به نام زحمتکشان 

ميشناختند، چون ميگفتيم طرفدار مردم زحمتکشيم و هواداران ما هم عمدتا کارگر و 

زحمتکش شهر و روستا بودند. از طرفى ما در تدارک حمله به فئودالهاى "منگور" 
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بوديم و از طرفى ديگر حزب دمکرات نيز که خود را از روياروئى با آنان ناچار ميديد 

در تدارک آن بود. منطقه پيرانشهر و سردشت بويژه بخش مشهور به "منگوران" از 

مراکز قديمى فعاليت سياسى حزب دمکرات بود. حزب دمکرات زمانى با اتکاء به 

همين فئودالها کادرهاى خود را به منطقه ميفرستاد و حوزه هاى حزبى را اغلب در 

ميان اينها تشکيل ميداد. به اين دليل حزب دمکرات از طرفى نمى دانست با اين 

حاميان قديمى اش چکار کند و از طرفى ديگر آنها داشتند با کمک جمهورى اسالمى 

به رقيبى براى خود حزب دمکرات در آن منطقه تبديل ميشدند. اينجا ديگر "سوما و 

برادوست" نبود که حزب دمکرات زيرجلکى با زميندران فئودال مشغول مماشات و 

زدوبند باشد. "منگوران" پايگاه قديمى حزب دمکرات بود و حزب دمکرات نمى 

توانست آنجا حاميان قديمى خود را بعنوان رقيب خود تحمل کند. در نتيجه حزب 

حزب  از  سرپيچى کردن  بخاطر  دادنشان  و گوشمالى  آنان  رام کردن  براى  دمکرات 

دمکرات با آنها وارد جنگ شد. فئودالهاى "منگور" هم به دليل حماقت خود اين 

فاکتور را به حساب نياورده بودند. اينها از طرفى با کومەله که با آغوش باز به استقبال 

زورآزمائى با مرتجعين و بويژه "بقاياى فئودالى" ميرفت طرف بودند، از طرفى ديگر با 

حزب دمکرات که وجود آنان را بعنوان رقيب در منطقه پايگاهى خود تحمل نميکرد. 

از حق نگذريم حزب دمکرات به خاطر سابقه همکارى و حتى فعاليت حزبى ديرينه با 

اين فئودالها، خيلى سعى کرد که آنان را از اين کار باز دارد، ليکن به خرج آنان نرفت.  
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ما در تدارک حمله به آنان بوديم، حزب دمکرات هم در تدارک آن بود. با توجه 

به توهمى که خود حزب دمکرات به نيروى مسلح اين فئودالها داشت، همچنين بدليل 

اينکه بخشى از نيروهاى خود حزب دمکرات را هنوز بازماندگان اين عشيره تشکيل 

ميدادند و حزب دمکرات ميترسيد که با شکست خود در مقابل آنان لطمه بزرگى به 

اعتبار سياسى اش وارد شود از روياروئى با اتکاء صرف به نيروى خود با آنان واهمه 

داشت. به اين دليل يکى از اعضاء کميته مرکزى حزب دمکرات رسول دهقان که 

بعدها بعد از جداشدن از حزب دمکرات ترور شد، به روستاى "بيلوکه" پيش ما آمد و 

هم  با  قلعه"  "تازه  در  فئودالها  اين  مقر  به  مشترک  حمله  مورد  در  تقاضا کرد که 

همکارى کنيم. از جانب ما حسين پيروتى(مام حسين) بديدن او رفت. رسول دهقان 

به "مام حسين" گفته بود ما بدون شرکت شما نمى توانيم به آنان حمله کنيم، "مام 

حسين" هم گفته بود ما در تدارک حمله به آنان هستيم و حاضريم مشترکا با هم به 

آنان حمله کنيم. توافقات حاصل شد و قرار شد چند روز بعد نيروى مشترک ما و 

حزب دمکرات به مقر نظامى فئودالها در "تازه قلعه" حمله کنند. بعد از آن من به 

ابراهيم عليزاده پيام دادم که همديگر را مالقات کنيم. او هم سر قرار آمد و من جريان 

را به او گفتم. او هم موافق بود. من گفتم به شرطى ما در اين جنگ شرکت ميکنيم که 

به نام کومەله باشد و مردم بدانند که با کى طرفند. گفتم به فواد و عبداله مهتدى هم 

خبر بده که اگر کومەله خود را رسماً با نام و نشان افراد و نيروى پيشمرگ خود علنى 

مقر  به  دمکرات  حزب  مسلح  نيروى  همراه  ما  نميشويم.  وارد  جنگ  اين  در  نکند 
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"فئودالهاى منگور" در "تازه قلعه" حمله کرديم. بعد از يک درگيرى کوتاه نيروى 

فئودالها با دادن ٣ کشته و چند زخمى فرار کردند. با در هم شکستن آنان در "تازه 

قلعه" در منطقه مهاباد نيز حزب دمکرات به مقر آنان در "آميد" حمله کرد. نيروى 

اسالمى گريختند.  جمهوى  پادگانهاى  به  آنان  از  تعدادى  و  شده  پراکنده  فئودالها 

حمله  مهاباد  و  بوکان  بين  منطقه  در  آنان  بقاياى  به  نيز  بوکان  و  مهاباد  جمعيتهاى 

کردند. تبليغات وسيعى عليه آنان انجام گرفت و دستگيرى بقاياى آنان در بعضى از 

روستاها نيز شروع شد. در همين روزها بود که فواد و عبداله مهتدى نيز در محل 

جمعيت شهر مهاباد خود را به عنوان کادرهاى کومەله معرفى و فواد بطور مفصل در 

مورد کومەله و معرفى آن براى حاضرين در جمعيت مهاباد صحبت ميکند. متاسفانه 

نوار اين سخنرانى پيش من موجود نيست، تا روايت شفاهى آنان را در آنزمان در 

دهکده  در  را  مقر کومەله  ما  بعداً  دهم.  قرار  اين کتاب،  خوانندگان  اختيار 

"ميرئاوى"(مير آباد) که تقريباً میانه شهر سردشت و پيرانشهر و درست در جاده اصلى 

واقع شده است، ايجاد کرديم. نيروى فئودالها مضمحل شدند و تعدادى از آنان نيز 

دستگير شدند.  

در اينجا بد نيست به جريان دستگيرى يکى دو نفر از آنان توسط نيروى مسلح 

کومەله مستقر در "گوره مەر" اشاره کنم. مال على پسر مال خليل اهل روستايى در 

نزديکى امير آباد، يکى از مزدوران محلى ساواک و ژاندارمرى حکومت سابق در آن 

منطقه بود. مال خليل پدر، خود از مخالفين رضا شاه بود. در سال ٤٧ بدنبال شکست 

168



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

"کميته انقالبى حزب دمکرات کردستان ايران"(شريف زاده و يارانش) ميگفتند مال 

على در معرفى و لودادن تعداد زيادى از فعالين سياسى حزب دمکرات که با گروه 

شريف زاده در ارتباط بودند، با ساواک و ژاندارمرى همکار کرده بود. به ما خبر 

در  بود  دمکرات  حزب  فعالين  از  يکى  آنزمان  پسرش که  همراه  على  مال  رسيد که 

 ‐ سردشت  اصلى  جاده  به  راه "آلواتان"  سر  مەر"  است. "گوره  روستاى "آلواتان" 

پيرانشهر قرار دارد. در دوره حکومت سابق، پاسگاه ژاندارمرى در روستاى "آلواتان" 

بود به اين خاطر اين روستا را با جاده اى که از کنار "گوره مەر" رد ميشد، به جاده 

پاسگاه  نيز  اکنون  قوى  احتمال  به  بودند.  وصل کرده  سردشت   ‐ پيرانشهر  اصلى 

ژاندارمرى جمهورى اسالمى در روستاى "آلواتان" مستقر باشد. "آلواتان" محل يکى 

از جنگهاى خونين نيروى پيشمرگ با مزدوران جمهورى اسالمى هنگام حمله آنان به 

اين محور در دور دوم يورش جمهورى اسالى به مردم کردستان از سال ١٣٥٩ به بعد 

از  يکى  ابراهيم)  برايم"(عمو  بازداشت کنيم. "مام  را  مالعلى  تصميم گرفتيم  بود. 

پيشمرگان کومەله که دل خونى از مال على داشت و در عين حال شخصا به شدت ضد 

فئودال بود، به من گفت که ميخواهد خودش اولين کسى باشد که مال على را دستگير 

ميکند. من هم موافقت کردم. ما چند نفر به فاصله چند مترى جاده حالت آماده باش 

بخود گرفيتم، "مام برايم" وسط جاده ايستاد و ما منتظر مانديم. طولى نکشيد ماشين 

حامل مالعلى و پسرش از "آلواتان" به گوره مەر" رسيد. "مام برايم" ماشين را متوقف 

سالح  خلع  از  بود که  تفنگهائى  جزو  آنوقت  را که  خود  يک  ام  تفنگ  و  کرد 
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پاسگاههاى ژاندارمرى بدست آورده بوديم و هنوز از آن استفاد ميکرديم گذاشت روى 

شقيقه مال على و به او دستور داد که از ماشين پياده شود. پسرش از مسئولين حزب 

دمکرات بود. او و همراهان مسلحش در حاليکه مات و مبهوت بودند همراه مال على 

از ماشين پياده شدند. به خواهش و تمنا افتادند، ليکن حکم دستگيرى او را ما صادر 

کرده بوديم و چاره اى جز تسليم نداشتند. او در دستگيرى عده زيادى دست داشت، 

شاکى خصوصى داشت و ميبايست دستگير و محاکمه ميشد. او را آن شب در "گوره 

مەر" نگهداشتيم و روز بعد همراه عده اى از پيشمرگان کومەله به شهر مهاباد و پيش 

"شوراى شهر" مهاباد فرستاديم که اين قبيل امورات را رفع و رجوع ميکرد. گفيتم 

شاکى خصوصى دارد و بايد محاکمه شود. بعد از مدتى شوراى شهر به اصرار حزب 

دمکرات او را آزاد کرد و به روستاى خود که در چند کيلومترى "ميرئاوا"(ميرآياد) 

است، بازگشت. 

 درگيرى ديواندره

آخرين مورد اين رويدادها البته همزمان بود با حمله فئودالها(بورژوا مالکها) به 

دهقانان و روستائيان بى زمين و تعرض متقابل دهقانان در قالب اتحاديه هاى دهقانى 

با شرکت و رهبرى کومەله و با حمايت جمعيتها از مبارزه دهقانان و روستائيان بى 

منطقه،  آن  خانهاى  بود.  درگيريها  اين  از  مورد  آخرين  ديواندره  درگيرى  زمين که 

شمسه  خان،  يحيى  خان،  فيروز  قبيل  از  منطقه "منگوران"،  برخالف "فئودالهاى" 
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خان، خليل ملکى، سعيد خان و غيره از زمينداران بزرگ کردستان ايران بودند که عليه 

دهقانان آن منطقه خود را مسلح کرده بودند. مساله آنها قبل از هرچيز جلوگيرى از 

مصادره زمينهايشان بود، تا بازپس گيرى زمينهاى دهقانان. اين مالکین در روزهاى 

آخر مرداد ماه سال ٥٨ به دهقانان حمله ميکنند و نيروى مسلح جمعيت شهر سقز و 

بوکان و نيروى اتحاديه دهقانان مريوان، و ديواندره و نيروى مسلح سازمان چريکهاى 

فدائى خلق ايران نيز که آنزمان هنوز انشعاب نکرده و به همکارى با جمهورى اسالمى 

درنغلطيده بودند، به کمک دهقانان ميشتابند. به من نيز در "گوره مەر" اطالع دادند 

که با نيروى مسلح کومەله که آنوقت به نام نيروى مسلح کومەله شناخته ميشد به کمک 

دهقانان ناحيه ديواندره بشتابيم. با چند ماشين و يک عدد خمپاره ٦٠ ميلىمترى (که 

آنزمان خيلى مهم بود) روانه ناحيه ديواندره شديم. وقتى به آنجا رسيديم از دور گفتند 

اتحاديه  همچنين  و  ها  جمعيت  مسلح  نيروى  اعظم  بخش  حاليکه  در  آمد!  کومەله 

دهقانان مريوان و غيره نيز در واقع نيروى کومەله بود و فعالً زير چتر جمعيت ها و 

اتحاديه دهقانان فعاليت ميکرد. وقتى ما به آنجا رسيديم بالفاصله با فواد و رفقاى 

ناحيه مريوان مواجه شديم. من آنجا براى اولين بار با حسين پيرخضرانى که خيلى از 

او تعريف ميکردند، ديدار کردم، به فاصله کوتاهى بعد از ورود ما متاسفانه آنها رفتند 

و ما فقط به روبوسى اى که معمول بود (و هنوز هم معمول است) اکتفا کرديم و از 

روستاى  به  همراهشان  نيروى  و  مهتدى  عبداله  و  فواد  همراه  وقتى  شديم.  جدا  هم 

"کەرە فتوو" رسيديم، جنگ خاتمه يافته بود، تعدادى از فئودالها کشته شده بودند و 

171



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

بقيه نيز عقب نشينى کرده بودند. در اين درگيرى يکى از پيمشرگان اتحاديه ميهنى که 

همراه نيروى جمعيتها بود و همچنين از نيروى جمعيت شهر سقز نيز رفيق يحيى 

خاتونى از رفقاى قديمى و مرتبط با محافل اوليه "تشکيالت" همراه سيد رشيد که 

سقز  شهر  به  را  آنان  جسدهاى  بودند.  باخته  جان  بود،  يکسانى"  "عضو کومەله 

بازگردانديم.  

حدودا روزهاى ٢٦ يا ٢٧ مرداد ماه سال ٥٨ بود. شنيديم که راديو صداى 

ايران خبر از فرمان مهم خمينى ميدهد. در پاوه جنگى که ميان پاسداران و مردم مسلح 

درگرفته بود، ادامه داشت. و خمينى داشت فرمان حمله به مردم کردستان ايران را 

صادر ميکرد. ما ميبايستى سريعا دست بکار ميشديم. مساله خيلى مهمتر از جنگ و 

نيروى  عالوه  به  بود.  دهقانان  با  ديواندره  ناحيه  زميندار  خانهاى  ميان  کشمکش 

خانهاى ديواندره عقب نشينى کرده بودند و معلوم نبود تا کجا بايد آنان را تعقيب 

کرد. ما ميخواستيم از مردم روستاى "کەرەفتوو" جداشويم، دهقانان جلو ما را گرفته 

بودند و نميگذاشتند برويم. ميگفتند اگر نيروى شماها برود خانها دوباره بازميگردند 

و همه ما را ميکشند. فواد هم يادش گرامى باد با خنده ميگفت خوب شما هم از 

خودتان دفاع کنيد. مردم هم ميگفتند نمى توانيم و شما بايد پيش ما بمانيد. وقت 

به  رو  و  ميخنديد  فواد  ميکرديم.  حرکت  سقز  شهر  سمت  به  ميبايستى  و  بود  تنگ 

از  هستيد  قويتر  و  بيشتر  آنها  از  شما  نميخورند،  را  شما  خانها  ميگفت،  دهقانان 

خودتان دفاع کنيد، مسائل مهمترى مطرح است و ما بايد به شهر سقز برگرديم. مگر 
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دهقانان قانع ميشدند. آنزمان صالح مهتدى و عده ديگرى نيز آنجا بودند. ما به صالح 

مهتدى پيشنهاد کرديم که دهقانان را قانع کند و خود نيز به شهر سقز برگردد. فواد و 

عبداله مهتدى و من و بقيه سوار ماشينهايمان شديم و به شهر سقز برگشتيم.  

فرمان يورش خمينى به مردم کردستان ايران همه جا پيچيده بود و حالت هيجان 

همه شهرهاى کردستان از جمله شهر سقز و بوکان را فراگرفته بود. ما به محل جمعيت 

سقز رفتيم. غروب آن روز در مورد فرمان حمله خمينى و ضرورت مقابله با آن مقدارى 

بحث شد. ما سه نفر شب را در سقز مانديم و به پيام راديوئى خمينى که از راديو 

صداى ايران پخش ميشد گوش داديم. 

  ***

 فرمان يورش خمينى به مردم کردستان

٢٨مرداد ماه ١٣٥٨ بود، صداى تهوع آور خمينى از راديو صداى ايران شنيده ميشد که 

فرمان يورش به مردم کردستان را صادر ميکرد و از سپاه پاسداران، نيروهاى زمينى، هوائى و 

سرکوبگران  هجوم  آن  دنبال  به  شوند.  رهسپار  سوى کردستان  به  ميخواست که  دريائى! 

جمهورى اسالمى به مردم کردستان شروع شد، بمباران شهرها و روستاهاى کردستان آغاز 

شد، جوخههاى اعدام خلخالى جالد تشکيل شد، بساط اعدامهاى جمعى برپا شد و کشتار 

کمونيستها و آزاديخواهان و مردم بيدفاع شهرها و روستاهاى کردستان آغاز گرديد. آنچه که 

در ماههاى بعد از انقالب ٥٧ در کردستان ايران روی داد، در واقع تداوم منطقى انقالب 

دست  و  خواستها  از  دفاع  براى  بود  آزاديخواه کردستان  مردم  تالش  و  آن  ادامەی   ،٥٧
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آوردهاى اين انقالب. انقالب ٥٧ حرکتى بود براى آزادى و عدالت و رفاه اجتماعى، مردم 

ايران در اواخر قرن بيستم شاه نمى خواستند، ساواک و کميتهی مشترک نمى خواستند، 

شکنجه و شکنجهگر نمىخواستند، مردم خواهان آزادى و تامين رفاه و عدالت اجتماعى، 

خواستار آزادى بيان و انديشه، خواهان فعاليت سياسى آزادانه، آزادى تحزب و تشکل و 

اجتماعات بودند. مردم ايران نه براى اسالم که براى تامين اين خواستهاى هرچند بيان نشده 

اما بديهى خود، براى به زير کشيدن رژيم سابق به ميدان آمده بودند. روزهاى بعد از ٢٢ 

بهمن ماه ٥٧ نشان داد که ديناميسم اين انقالب هنوز پابرجاست. خمنيى و دولت اسالمى نه 

تنها محصول اين انقالب نبودند، بلکه براى سرکوب اين انقالب و به خون کشيدن اين مردم 

براى  ايران  مردم  روزى  شبانه  تالش  سال   ۴٢ شدند.  آورده  ميدان  به  چپ  خفه کردن  و 

سرنگونى ضد انقالب اسالمى گوياى اين حقيقت است. ايجاد جمعيتهاى "دفاع از آزادى و 

انقالب" در شهرهاى کردستان در اولين روزهاى بعد از انقالب ٥٧، خود گوياترين بيان 

براى تداوم انقالب ٥٧ در کردستان ، و بيانگر اميال و آرزوهاى مردمى بود که در کردستان و 

در سراسر ايران عليه حکومت سابق بپاخاسته بودند. خواست رفع ستم ملى در کردستان 

در  ليکن  بود،  مردم کردستان  اعتراض  براى  بسترى  آن  تاريخى  سابقهی  علت  به  هرچند 

روزهاى بعد از انقالب ٥٧ در مقابل خواستها و مطالبات اساسىتر و عمومىتر مردم، فرعى و 

کمرنگ بود و با وجود تالشى که براى تبديل کردن آن به مطالبهی عمومى مردم صورت 

مردم  و  توده کارگر  آزاديخواهانهی  و  رفاهى  مطالبات  و  خواستها  مقابل  در  ليکن  گرفت، 

زحمتکش کردستان تا شروع حملەی  مزدوران خمينى به کردستان ، همچنان در حاشيه ماند. 

مردم در کردستان ايران نيز خواهان آزادى و عدالت و رفاه اجتماعى بودند، تودەی کارگر 

شهرى مانند کارگران ديگر نقاط ايران مطالبات رفاهى و آزاديخواهانهی خود را از جامعه 
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مطالبه ميکردند. جوش و خروش جامعەی کردستان در ماههاى بعد از انقالب ٥٧ همان 

طور که شرح آن رفت با جمعيتهاى دفاع از آزادى و انقالب، با تشکلهاى کارگرى، با روز 

اول ماه مه ٥٨ و شعارها و مطالبات آن، با خواستها و مطالبات رفاهى و آزاديخواهانهی مردم 

آزادنەی  تداوم  بيانگر  سياست،  صحنەی  در  جامعه  اين  راديکال  صف  بودن  ميداندار  و 

انقالب ٥٧ در شرايط عدم حضور ضد انقالب اسالمى در آن جامعه بود. با يورش آدمکشان 

فشار  زير  از  جان گرفت،  ناسيوناليسم کُرد  شد،  زنده  ملى  مسالهی  به کردستان  خمينى 

راديکاليسم و مبارزهی وسيع کارگر و زحمتکشى که در سراسر کردستان در جريان بود، خارج 

شد و حزب دمکرات نيز نيرو گرفت. 

  تدارک حمله به مردم کردستان

جمهورى  بود.  ايران  سراسر  در  سرکوب انقالب  سناريوى  بخشى از  به کردستان  حمله 

را  تودهاى  تشکلهاى  شود،  مانع  را  سياسى  آزاديهاى  نيز  در کردستان  ميخواست  اسالمى 

برچيند، خواستها و مطالبات رفاهى و آزاديخواهانهی تودەی کارگر و زحمتکش کردستان را 

مانند ديگر نقاط ايران سرکوب کند، مانع فعاليت آزادنەی احزاب سياسى شود و در يک 

کالم سطلهی سياه حکومت اسالمى و قوانين پوسيدهی اسالمى را در آنجا نيز برقرار کند. 

بود،   ٥٧ انقالب  آوردهاى  دست  پس گرفتن  باز  و  انقالب  سرکوب  سر  بر  مساله 

رجزخوانيهاى خمينى و ديگر اوباش اسالمى و حاميان تودهاى و غير تودهاى آنان در توجيه 

اين حمله تالش براى الپوشانى اين واقعيت بود. خمينى جنايتکار فرمان يورش عليه مردم 

کردستان را صادر کرد، حزب توده و مرتجعين حامى جمهورى اسالمى نيز کشتار عمومى 

مردم کردستان را در عبارات عوام فريبانهی "آمريکائى" و افراد "پاليزبان" و غيره براى او 

توجيه کردند. اما اگر در تهران و ديگر شهرهاى ايران گلهی حزب الله و چاقوکشانى مانند 
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هادى غفارى و بعدها حجاريانها و امثال حجاريانها براى سرکوب کمونيستها و ديگر مردم 

انقالبى به خيابانها ريخته و عربده ميکشيدند، در کردستان تناسب قواى موجود ميان انقالب 

و ضد انقالب اسالمى اين اجازه را به اين آسانیها به خمينى و دولت اسالمى نميداد. 

شهربانى،  ساواک،  جمله،  از  سابق  رژيم  سرکوب  دستگاه  از  بخشهائى  و  بوروکراسى 

ژاندارمريها و از پادگانهاى موجود در کردستان ، پادگان مهاباد نيز درهم کوبيده و خلع سالح 

در  اسالمى  حرکت  بود، کل  ضعيفى  جريان  خمينى  طرفدار  مذهبى  ارتجاع  بودند.  شده 

کردستان محدود بود به اقليتى از ارتجاع مذهبى طرفدار آن "مفتى زاده" در شهر سنندج، 

"قياده  نيروى  از  بخشى  و  سقز  و  بوکان  در  قران"  "مکتب  هوداران  دفتر  دو  يکى 

موقت"(حزب دمکرات کردستان عراق) در اطراف مريوان. حزب دمکرات هنوز کارهاى 

نبود. خودش هم ادعاى زيادى نداشت، چشم به "مرحمت باال" دوخته بود و اساساً تا ٢٨ 

مرداد بيشتر نظارهگر تحوالت داخل کردستان بود و معموال هم مجبور ميشد عليرغم ميل 

خود به دنبال قطب راديکال جامعه، رفراندوم جمهورى اسالمى و ديگر انتخابات جمهورى 

اسالمى را تحريم کند. چپ جامعه، تحت رهبرى کومەلە ی آن دوره محرک تحوالت سياسى 

داخل کردستان بود و کومەلە  با عقل و درايت سياسى آن روز خود، آن را هدايت ميکرد. 

هرچه چپ در کردستان نفوذ اجتماعى بيشترى پيدا ميکرد، ضد انقالب اسالمى به قدرت 

دولت  و  خمينى  ميداد.  نشان  مردم کردستان  به  بيشتر  را  خود  دندان  و  چنگ  نيز  رسيده 

اسالمى ٥ ماه اول سال ٥٨ را صرف وقت خريدن، توطئه چينى و بهانه جويى کردند تا 

هجوم نظامى خود را به مردم کردستان شروع کنند. نوروز خونين سنندج يکى از آن موارد 

بود. معلوم بود پادگان اين شهر اگر خلع سالح نشود به نفع خمينى و دولت اسالمى عليه 

چپ و مردم انقالبى سنندج وارد ميدان خواهد شد. متاسفانه فرمان خلع سالح اين پادگان از 
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معين و  فکرى  سياسى و  شد، کمبودهاى  صادر  دير  دوره  آن  ما رهبران کومەلە ی  جانب 

ناآمادگى ما در آن دوره اجازه نداد که از همان روزهاى قيام ٢٢ بهمن همراه مردم تهران و 

ديگر شهرهاى ايران به خلع سالح پادگانها و ديگر مراکز نظامى رژيم سابق در کردستان ، 

اقدام کنيم. در نتيجه بخش قابل توجهى از ارتش و دستگاه کشتار رژيم سابق که تحويل 

خمينى و جريان اسالمى شده بود، دست نخورده باقى ماند و جريان اسالمى نيز آن را براى 

سرکوب مردم انقالبى و آزاديخواه کردستان حدادى کرد، جمهورى اسالمى بقاياى فئودالها 

را مخفيانه مسلح کرد، مفتى زاده و نيروى "قياده موقت"(حزب دمکرات کردستان عراق) را 

به کمک ارتجاع محلى عليه تودەی کارگر و مردم انقالبى تجهيز کرد، جنگ نقده باعث 

آواره شدن نصف جمعيت اين شهر شد و پادگان مريوان مرتبا شهر مريوان را به حمله تهديد 

جمهورى  سيماى  و  صدا  مسئول  زاده  قطب  تبليغات  اقدامات،  اين  با  زمان  هم  ميکرد. 

مردم  به  حمله  ويژهی  نيروهاى  چمران  مصطفى  اوج گرفت،  مردم کردستان  عليه  اسالمى 

سپاه  و  ارتش  روساى  به  قوا"،  "فرمانده کل  خمينى،  فرامين  داد،  سازمان  را  کردستان 

پاسداران، دست آنها را برای انجام هر نوع وحشيگرى بازگذاشت. 

با تدارک حمله به مردم کردستان به عنوان حلقه اى از سرکوب انقالب در ايران، در 

ديگر نقاط ايران نيز به ويژه در شهر تهران جريان اسالمى به قدرت رسيده با بسيج و راه 

براى  را  خود  ارتجاعى  يورش  آيندگان  روزنامهی  به  حمله  با  الله  حزب  اوباشان  انداختن 

مردم  ديگر  و  سياسى  نيروهاى  و  مطبوعات  و  سياسى  آزاديهاى  عليه  و  انقالب  سرکوب 

مردم  راهپيمائى  الله  حزب  اوباش   ،٥٨ سال  ماه  مرداد   ٢١ در  داد.  آزاديخواه گسترش 

آزاديخواه تهران در دفاع از آزادى مطبوعات را به خاک و خون کشيدند و در آخر مرداد ماه 

و  خمينى  توسط  اسالمى،  جريان  مخالف  سياسى  نيروهاى  عليه  هجوم گستردهای   ٥٨
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طرفدارانش سازمان داده شد. بيش از ٤٦ نشريه تعطيل شدند، مراکز احزاب و سازمانهاى 

به  سانسور کامل  آمدند،  در  اسالمى  اوباشان  اشغال  به  آزاديخواهان  ديگر  و  چپ  سياسى 

رسانههاى همگانى تحميل شد و دست ارتجاع اسالمى به قدرت رسيده در تحريف اخبار و 

اطالعات حمله به کردستان نيز باز شد. 

در آخرين روزهاى مرداد ماه ٥٨، ارتجاع اسالمى حادثهی پاوه را شکل داد. پيغام امروز 

در ٢٣ مرداد ماه نوشت که: "عدهاى از اهالى قورى قلعه خارج پاوه متحصن و خواستار 

بازگشت پاسداران به شهر شدند. اينان از خمينى درخواست کردند چون در منطقه اورامانات 

و جوان رود عدهاى فرصت طلب و پى مانده رژيم منفور پهلوى ميخواهند حوادثى نظير 

بازگشت  خواستار  ما  برادرکشى  از  جلوگيرى  منطور  به  نمايند،  تکرار  را  مريوان  و  نقده 

پاسداران هستيم"، پيغام امروز ٢٣ مرداد ٥٨. خمينى نيز به ارتش و ژاندارمرى اخطار کرد: 

" اگر با توپ و تانک و قواى مجهز تا ٢٤ ساعت ديگر غائله پاوه را ختم ننمايند همه را 

مسئول خواهم دانست." روز ٢٧ مرداد ٥٨ فانتومهاى خمينى شهر پاوه را بمباران کردند. 

همان شب صدا و سيماى جمهورى اسالمى اعالم نمود که "ساالر جاف و پاليزبان" عليه 

نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى در پاوه به جنگ پرداختهاند. در تهران اوباش حزب اهللا و 

سازمان دهندگان حزب جمهورى اسالمى نيز تظاهراًتى در پشتيبانى از حمله رژيم به مردم 

کردستان به راه انداختند. خمينى، شيخ عزالدين حسينى را فاسد خواند و فرداى آن روز در 

تهران و بسيارى از شهرستانها فاشیستهاى اسالمى تظاهراًتهائى را عليه مردم کردستان ترتيب 

دادند. در شهرهاى کردستان نيز مردم در مقابل تهديدات و رجزخوانىهاى خمينى و گلهی 

سياسى  سازمانهاى  و  حسينى  عزالدين  شيخ  از  و  اعالم کردند  عمومى  تعطيل  الله  حزب 

نماز  خطبههاى  در  طالقانى  پشتيبانى کردند.  اسالمى  دولت  و  خمينى  مقابل  در  کردستان 
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جمعهی تهران به تجزيه طلبان و جوجه کمونيستها هشدار داد. نمايندگان مجلس خبرگان عليه 

مردم کردستان شمشير اسالمى را تيز کردند و سرانجام خلخالى جالد را خبر کردند که براى 

پهن کردن بساط اعدام و کشتار اسالمى در کردستان ايران آماده شود. سپس با فرمان خمينى 

در ٢٨ مرداد ٥٨ يورش همه جانبهی جنايتکاران اسالمى به مردم کردستان ايران شروع شد. 

 يورش دولت اسالمى و سازماندهى مقاومت

خمينى فرمان يورش به مردم کردستان ارا صادر کرد، حمله شروع شد، ميبايستى مقاومت 

مقاومت  سازماندهى  براى  اى  نقشه  دمکرات  حزب  داد.  سازمان  آن  مقابل  در  را  عمومى 

ظاهراً  بود.  نداده  دست  از  را  اسالمى  دولت  و  خمينى  با  "سازش"  اميد  هنوز  نداشت، 

"برادران" حزب توده به رهبرى حزب دمکرات اطمينان داده بودند که مزدوران خمينى به 

مهاباد حمله نخواهند کرد. ما رهبران کومەلە ی آن دوره، از جمله فواد مصطفى سلطانى که 

در راس قطب راديکال کردستان ايران قرار داشتيم، امر سازماندهى مقاومت در مقابل يورش 

خمينى به مردم کردستان ايران را به عهده گرفيتم. روز بعد يعنى ٢٩ مرداد ماه ١٣٥٨ فواد و 

عبداله مهتدى و من از سقز به طرف شهر بوکان حرکت کرديم. در شهر سقز و بوکان که ما 

آنجا بوديم روز ٢٩ مرداد ماه ٥٨ مردم به خيابان ها ريخته و شعار مرگ بر خمينى ميدادند، 

در يک چشم بهم زدن "مکاتب قرآن" اين شهرها توسط مردم خلع سالح و برچيده شدند. در 

جلسهاى که ايرج فرزاد و جعفر شفيعى نيز بودند، اگر کسان ديگرى بودند يادم نمى آيد، در 

مورد ضرورت فراخوان کومەلە  به مردم کردستان و سازماندهى مقاومت در مقابل يورش 

مردم  به  خطاب  بيانيهاى  مورد  اين  در  تصميم گرفتيم که  بحث کرديم.  خمينى  مزدوران 

کردستان بدهيم و در آن مردم را به مقاومت در مقابل يورش مزدوران خمينى فراخوان دهيم. 

تا آنجا که به یاد دارم، سر گُنجاندن مسالهی "نيمه مستعمره ‐ نيمه فئودال" بودن جامعه در 
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آن بيانيه که فواد خواستار آن بود در بحثى که عبداله مهتدى و من با فواد داشتيم توافق 

حاصل شد که فعالً آن را در آن بيانيه نگنجانيم و بحث در مورد آن را به جلسات رسمى خود 

بحث،  ضمن  آزمايش"  بوتهی  در  بيانيهی "خلق کرد  نوشتن  هنگام  واگذار کنيم.  کومەلە  

پيشنهاد خلع سالح پادگان سردشت مطرح شد تا با تصرف پادگان آن شهر که دست تعدادى 

ارتشى و مزدوران مسلح محلى حکومت سابق "جوانمردها" بود، اسلحه و مهات الزم را 

براى ادامه مقاومت در مقابل مزدوران خمينى تهيه کنيم. به من ماموريت دادند که اين کار را 

انجام دهم، من نيز با نيروى مسلح همراهم روانهی شهر سردشت شدم. بيانيه را بعداً تا آنجا 

که من بياد دارم ايرج فرزاد و جعفر شفيعى تکميل کرده و فواد نيز آن را تاييد کرده بود. فواد 

راهى ناحيەی  مريوان ميشود، عبداله مهتدى هم در بوکان مى ماند و بعداً روانهی شهر بانه 

ميشود.وقتى به شهر سردشت رسيديم به رفقاى جمعيت شهر بانه، هنوز جمعيتها منحل نشده 

بودند، پیام دادم که نيروى مسلح جمعيت را براى کمک به ما براى خلع سالح پادگان 

سردشت بفرستند مبادا کار به درگيرى بکشد. نيروى جمعيت بانه رسيد که اگر درست يادم 

مانده باشد مسئول آنان محمد قادرى بود. در ضمن براى محکم کارى چون اولين بار بود با 

با  مهاباد  پادگان  چون  داشتيم،  را  پادگان  يک  سالح  خلع  و  تصرف  قصد  نظامى  نيروى 

همکارى افراد آن و از درون خلع سالح شده بود، به جالل طالبانى دبير کل اتحاديهی ميهنى 

کردستان که آن زمان رابطه نزديکى داشتيم نامه نوشتم و از او خواستم که واحدى از نيروهاى 

خود را به کمک ما بفرستد. او واحدى تحت فرماندهى "قادر شورش" فرستاد. نيروى مسلح 

کومەلە  در "گوره مەر"، نيروى جمعيت شهر سردشت که از همه مهمتر بود چون رفقاى شهر 

سردشت راههاى ورود به پادگان را ميدانستند، نيروى جميعت بانه و واحد کمکى از اتحاديه 

ميهنى، نيروى کافى براى اين کار بود. از رفقاى قديمى کومەلە  در جمعيت شهر سردشت 
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تنها يوسف خليل پورآذر، محمد محموديان، على عبدالى، قادر شافعى، و بعدها سليمان 

قاسميانى که نقش مهمى در پيشبرد فعاليت کومەلە  در ناحيه سردشت داشتند، را بياد دارم. 

براى جلب همکارى و اقدام مشترک به ديدن رهبرى حزب دمکرات رفتم. گفتند قاسملو 

اينجاست و با او حرف بزنيد. قاسملو را ديدم، آن زمان همراه همسرش در سردشت بود. با 

او در مورد همکارى مشترک براى خلع سالح و در صورت مقاومت تصرف آن از راه نظامى 

صحبت کردم. گفتم تصرف اين پادگان و در دست داشتن شهر سردشت در شرايطى که 

خمينى فرمان حمله به مردم کردستان را صادر کرده است باعث تقويت روحيهی مردم خواهد 

شد. قاسملو با خلع سالح پادگان سردشت مخالفتى نکرد ولى گفت تا سرنوشت شهر مهاباد 

روشن نشود حزب دمکرات به خلع سالح پادگان سردشت اقدام نخواهد کرد. هنوز شهر 

مهاباد سقوط نکرده بود (نيروى نظامى جمهورى اسالمى در تاريخ ١٢ شهريور ٥٨ وارد 

شهر مهاباد شد). شايد رهبرى حزب دمکرات هنوز هم از سازش با جمهورى اسالمى قطع 

اميد نکرده بود. هرچى بود بعداً معلوم شد. وقتى ميفهمند ما خيال تصرف پادگان شهر 

جريان  مثل  دهند.  انجام  را  اين کار  تنهائى  خودشان  ميگيرند  تصميم  داريم،  را  سردشت 

پادگان مهاباد. پيش رفقاى خود برگشتم و گفتم حزب دمکرات فعالً حاضر به اين کار نيست 

و خودمان بايد تنهائى اقدام کنيم. عده اى از رفقاى جمعيت شهر بانه گفتند بايد بحث کنيم 

ببينيم اصال تصرف و خلع سالح پادگان سردشت الزم است يا خير؟ گفتم معلوم است که 

الزم است، درثانى روى اين بحث شده و تصميم گرفته شده است و فقط بايد آن را اجرا 

کرد. بحث زيادى در نگرفت، رفقا را در تيمهاى مختلفى براى نفوذ در پادگان سردشت از 

چهار طرف سازماندهى کرديم و قرار شد با بريدن سيم خاردار صبح زود به داخل پادگان 

نفوذ کنیم. من و عده اى ديگر نيز قرار شد از در وردوى آن وارد شويم. تيمها راه افتادند، 
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وقتى من و رفقاى مسلح همراهم به ٥٠ مترى در ورودى پادگان رسيديم ديديم در ورودى از 

روز قبل نيز محکمتر سنگر بندى شده و "جوانمردها" پشت آن با سالحهاى خود ما را نشانه 

رفتهاند در حالی که روز پيش گفته بودند ما مقاومت نميکنيم. گفتند پادگان به دست حزب 

دمکرات افتاده است و اگر نزديک شويد تيراندازى ميکنيم. نگو که مثل جريان خلع سالح 

پادگان مهاباد حزب دمکرات اين بار نيز خودش اقدام کرده است تا هم آن را به نام خودش 

تمام کند و هم اسلحه و مهمات آن را خود صاحب شود. خيال کرده بودند با قرار دادن ما در 

مقابل عمل انجام شده و تهديد و نشانه رفتن چند جوانمرد مسلح ما از خلع سالح پادگان 

صرفنظر خواهيم کرد. به يکى از رفقاى خودمان که با آر.پى.جى نيروهاى اتحاديه ميهنى 

مسلح بود گفتم که سنگر در ورودى پادگان را به موشک ببندد، "جوانمردها" ديدند شوخى 

نيست و دارد شليک ميکند، داد زدند که تسليم هستند، ما به در ورودى نرسيده بوديم که 

افراد دمکرات داخل پادگان داد زدند که کومەلە  از چهار طرف وارد پادگان شده است. 

تيمهائى که براى نفوذ در پادگان تقسيم شده بودند با بريدن سيم خاردار وارد پادگان شده و 

پادگان را زير کنترل خود گرفته بودند. حزب دمکرات ناچار از قبول واقعيت شد. پادگان را 

ابراهيم  نشستى که  در  بعداً  داشيتم.  دست  در  مشترکا  دمکرات  حزب  با  غنائم  تقسيم  تا 

عليزاده و من با حسن رستگار و غنى بلوريان داشتيم سالحها و نفربرهاى داخل پادگان را 

به "سازمان  سردشت  پادگان  مهمات  و  اسلحه  از  بخشى  پيشنهاد کرديم  ما  تقسيم کرديم. 

چريکهاى فدائى خلق ايران" نيز داده شود. حزب دمکرات مخالف بود. ما هم گفتيم هرچند 

در خلع سالح پادگان شرکت نداشته اند ولى چون در جنگ مقاومت عليه جمهورى اسالمى 

شرکت ميکنند، کار درست اين است که بخشى از اين اسلحه و مهمات را در اختيار آنان نيز 

قرار دهيم. با اين هم موافقت شد و بخشى از سالحها و مهمات پادگان سردشت در اختيار 
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"سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران" قرار گرفت. "سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران" 

بعداً در سال ١٣٥٩ به دو بخش اکثريت و اقليت تقسيم شد، بخش اکثريت آن به جمهورى 

اسالمى پيوست. 

هم زمان با هجوم اوباش اسالمى به مردم کردستان، بمباران شهرها و روستاها نيز شروع 

شد و فانتومها و هلىکوپترهاى اسالمى شده بر فراز شهرها و روستاهاى کردستان به پرواز در 

آمدند. شهرهاى کردستان يکى پس از ديگرى به دست نيروهاى خمينى و حکومت اسالمى 

افتادند. با اشغال شهر پاوه و ديگر شهرهاى کردستان ا، موج اعدامهاى خلخالى نيز راه 

افتاد. زندانيان خلخالى در عرض ٣ دقيقه محکوم و سپس تيرباران ميشدند. خلخالى در 

اولين مورد ٦ تن را در پاوه از جمله دکتر قاسم رشوند پزشک بيمارستان لقمان الدولهی 

تهران که براى يارى به مجروحان پاوه رفته بود، اعدام کرد. اعدام دکتر رشوند سردارى با 

ابراز تنفر مردم در سراسر ايران عليه دولت اسالمى، روبرو شد. در مريوان و سنندج ١٨ نفر 

از جمله حسين پيرخضرانى يکى از کادرهاى کومەلە ، احمد پيرخضرانى، جالل نسيمى، 

ناصر سليمى، فايق عزيزى، دکتر بهمن، امين و حسين مصطفى سلطانى برادران فواد مصطفى 

سلطانى، احسن و شهريار ناهيد را تيرباران کردند. احسن ناهيد در حالى اعدام شد که زخمى 

و روى تخت بيمارستان دراز کشيده بود. در مريوان دو پير مرد روستائى را قطعه قطعه کردند 

و در منطقهی سقز نيز ٢٧ نفر اعدام شدند. در عوض، شهر سقز به گورستان فاشيستهاى 

اسالمى تبديل شد. مردم مبارز سقز به مقاومت حماسى و قهرمانانه اى دست زدند و بارها 

يورش مهاجمين اسالمى را در هم شکستند و شهر بعد از مقاومتى شديد به دست اوباش 

اسالمى افتاد. 
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 "قتل عام "قارنا

روز ١١ شهريور ماه ٥٨، دورهاى که جالئى پور فرماندار نقده بود، پاسداران مسلح 

جمهورى اسالمى و مالحسنى، همراه ديگر آدمکشان جمهورى اسالمى در حمايت دو تانک 

راهى روستاى "قارنا" ميشوند. روستاى "قارنا" سر راه جاده پيرانشهر ‐ نقده قرار دارد. در 

جنايتکاران  ميشوند.  خود  زرع  و  مشغول کار کشت  جا  همه  از  خبر  بى  مردم  روز  اين 

جمهورى اسالمى به محض رسيدن به دور و بر آبادى سنگر ميگيرند و کودک و پير و جوان 

را زير رگبار سالحهاى خود ميگيرند. مالى آبادى را که ميخواهد آنان را از کشتار مردم باز 

ميبرند.  پناه  خود  خانەهاى  به  ترس  از  مردم  ميکشند.  جا  در  و  بندند  مى  به گلوله  دارد 

پاسداران و ديگر قمه به دستان حزب الله نيز به دنبال آنان در کوچه پس کوچه هاى روستا، 

مردم و خانه هاى مردم را به گلوله مى بندند، به همه جا تيراندازى و مردم بى دفاع اين روستا 

را وحشيانه قتل عام ميکنند. در اين روز ٦٨ نفر از کودک و زن و مرد اين روستا قتل عام 

ميشوند و جنايتکاران رژيم اسالمى شادى کنان و تکبيرگويان از پيروزى به دست آمده به شهر 

نقده باز ميگردند. خبر قتل عام "قارنا" در ايران و توسط ميدياى ديگر کشورها در جهان 

پيچيد و يک چشمه از توحش اسالمى را به افکار عمومى مردم جهان نشان داد. يورش 

ورود  با  يافت.  ادامه  ديگر  عامهاى  قتل  و  عام "قارنا"  قتل  با  خمينى  سرکوبگر  نيروهاى 

خارج  شهرها  از  سياسى  سازمانهاى  رهبرى  ايران،  شهرهاى کردستان  به  خمينى  آدمکشان 

شدند و همراه نيروى پيشمرگ به طرف شهرهاى مرزى بانه و سردشت عقب نشستند. شهر 

سردشت هنوز دست کومەلە  و حزب دمکرات بود، نيروى مسلح جمعيتها همراه رفقا و 

نيروهاى کومەلە  از شهرهاى سنندج و کامياران و سقز و مهاباد و نقده و اشنويه و بوکان و 

بانه به طرف سردشت و جنگلهاى آن به ويژه "گوره مەر" که محل استقرار نيروى پيشمرگ 
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کومەلە  بود در حال عقب نشنيى بودند. من براى آخرين بار فواد را در شهر سردشت ديدم. 

او بعد از خلع سالح پادگان سردشت براى ديدن ما آمده بود. ماشين حامل آنها در راه 

تصادف کرده بود و او دختر من شيرين را که آن وقت يک سال بيشتر نداشت، در آغوش 

خود گرفته بود که صدمه نبيند. خوشبختانه کسى صدمه نديده بود و فقط در سمت راست 

ماشين کمی کج شده بود. شعيب زکريائى هم همراهش بود. شعيب و فواد و من در مورد 

انحالل و يا عدم انحالل جمعيتها در شهرهاى کردستان ايران بحث کرديم، به اين نتيجه 

رسيديم که جمعيتها ديگر ضرورت خود را از دست دادهاند و بهتر است که از اين به بعد زير 

نام کومەلە  فعاليت کرده و همگى در کومەلە  ادغام شوند. استدالل ما این بود که اکنون 

جمهوری اسالمی به کردستان حمله کرده است و ما باید مسئولیت مقاومت و تقابل با آن را 

بعهده بگیریم، نه اینکه آن را به جمعیتها محول کنیم. شعيب مسئول نوشتن اطالعيهاى در 

اين مورد به جمعيتها شد، تا آنجا که من يادم هست چند روز قبلتر نيز بعد از بحثى که رفقاى 

خود  انحالل  با  عموماً  جمعيتها  داشتند،  بانه  شهر  در  فواد  و  مهتدى  عبداله  با  جمعيت 

مخالفتى نکرده و همگى آن را پذيرفته بودند. بدين ترتيب نيروى جمعيتها در کومەلە  ادغام 

شدند و عمر جمعيتها نيز به پايان رسيد. بعد از چند روز ماندن در سردشت فواد راونهی شهر 

بانه شد. خبر تيرباران حسين پير خضرانى، احمد پيرخضرانى عموى حسين پيرخضرانى و 

برادران فواد حسين و امين مصطفى سلطانى و ديگران توسط جوخه هاى اعدام خلخالى 

جالد به اطالع ما رسيد. فواد براى سروسامان دادن به تشکيالت و نيروى کومەلە  در ناحيەی  

مريوان به آنجا رفت و تا آنجا که من اطالع دارم در راه بازگشت به نزد ما بود که در جادهی 

مريوان ‐ بانه با ستون اعزامى از نيروهاى جمهورى اسالمى مواجه ميشوند، فواد و يک نفر 

ديگر به نام طهمورث اکبرى در مقابله با هجوم ستون نيروهاى دشمن جان باختند. فرداى 

185



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

اعالم کرد که "فواد  فوری  خبر  يک  در  اسالمى  جمهورى  راديوى  فواد  باختن  جان  روز 

مصطفى سلطانى رئيس اتحاديهی دهقانان مريوان به دست نيروهاى جمهورى اسالمى کشته 

شد". به دنبال آن غمى سنگين همهی ما و کسانى که فواد را از نزديک ميشناختند و يا اسم 

او را شنيده بودند فرا گرفت. فواد عزيز ديگر همراه ما نبود، ديگر در ميان ما نبود، به ويژه 

در جنگ مقاومتى که او پاى اصلى فراخوان آن به مردم کردستان ايران بود. فواد محبوب 

تودەهاى مردم، فواد سرسخت و پايدار در مقابل ارتجاع اسالمى براى هميشه چشم بر هم 

در  تهران  در   ٥٨ سال  ايران  مردم کردستان  به  خمينى  يورش  شکست  از  بعد  بود.  نهاده 

دانشگاه صنعتى آريامهر مراسم يادبود بسيار باشکوهى با شرکت جمع کثيرى از دانشجويان و 

هجوم  رويدادها،  حرکت  سرعت  داشتند.  را گرامى  فواد  ياد  و  شد  برپا  چپ  نيروهاى 

همهجانبهی جمهورى اسالمى به مردم کردستان ايران، غرش هواپيماها، پرواز هليکوپترها و 

باقى  خوردن  غصه  براى  مجالى  پيشمرگ،  نيروى  مراکز  و  شهرها  وقفهی  بى  آتشباران 

نميگذاشت، ميبايست بدون فواد نيز به جنگ، مسائل و مشکالت و از همه مهمتر هدايت 

راه  خمينى  مزدوران  عامى که  قتل  و  و کشتار  جنگ  عليه  ايران  مردم کردستان  مبارزهی 

شعيب  شد،  ماندگار  سردشت  "آالن"  در  زمان  آن  رهبرى کومەلە   رفت.  بودند،  انداخته 

مستقر  سردشت  آالن  در  روستاى "بيژوى"  در  وطندوست  ساعد  مهتدى،  عبداله  زکريائى، 

شدند و همراه بقيه فعاليت کومەلە  را هدايت و رهبرى کرديم. 

 جنگ سه ماهه

 مقاومت مسلحانەی نيروى پيشمرگ همراه با اعتراض تودهاى شهرى به سرعت عليه 

جنگ و کشتار مهاجمين اسالمى شروع شد. آدمکشان اسالمى همه جا در محاصرهی نيروى 

با  همگام  پيشمرگ  نيروى  حملەی  ضد  قرار گرفتند.  شهرها  معترض  مردم  و  پيشمرگ 
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اعتراضات تودهاى شهرى مزدوران خمينى را به سرعت در تنگنا قرار داد و ضرب شست 

خود را به آنان نشان داد. روز ١٠ مهر ماه \ ٥٨ ديپلمەهاى بيکار شهر سنندج در استاندارى 

قرار  پاسداران  سپاه  و  زاده  مفتى  افراد  مشترک  حملەی  مورد  تحصن کردند که  شهر  اين 

ساختمان  در  خواستەهايشان  تحقق  براى  سنندج  شهردارى  آن کارگران  دنبال  به  گرفتند. 

شهردارى سنندج تحصن و دانش آموزان شهر سنندج نيز از تحصن آنان پشتيبانى کردند. 

عدهاى از نيروهاى نظامى به هدف خوددارى از شرکت در جنگ عليه مردم کردستان در 

مسجد پادگان شهر سنندج تحصن کردند و بعداً به عنوان اعتراض به جنگ و کشتارى که 

خمينى عليه مردم کردستان راه انداخته بود به شهرهاى خود در ديگر نقاط ايران بازگشتند. 

در شهر مريوان به مناسبت چهلمين روز جان باختن فواد مصطفى سلطانى ٣ هزار نفر در 

بانه  در  مردم  دادند.  شعار  اسالمى  حکومت  عليه  و  راهپيمائى کردند  مريوان  شهر  داخل 

عکسهائى را که پاسداران به در و ديوار شهر زده بودند، پاره کردند. دانش آموزان دبيرستانها 

و راهنمايى های شهر بانه تظاهراًت کردند و با پاسداران درگير شدند. تيراندازى پاسداران تا 

مدتها در سراسر شهر ادامه داشت. مقرهاى پاسداران در داخل شهر بانه مورد تعرض مردم 

معترض قرار گرفت و نيروهاى جمهورى اسالمى ناچار آنان را به پادگان اين شهر منتقل 

به کمين  پاسداران  از  ستونى  سردشت)   ‐ بانه  جاده  در  "دوبراالن"(محلى  در  کردند. 

پيشمرگان کومەلە  و حزب دمکرات افتادند که ستون به کلى متالشى شد این امر به نقطه 

عطف مهمى در تغيير تناسب قوا به نفع نيروى پيشمرگ و مردم کردستان در مقابل مهاجمين 

خمينى تبدیل شد. در شهر سقز تظاهراًت عمومى برپا شد که دانش آموزان در آن نقش عمده 

اى داشتند. حمله های پی در پی به مقرهاى پاسداران و نيروهاى رژيم همراه با اعتراضات 

تودەاى در شهرهاى کردستان ايران ادامه يافت و پايگاههاى نيروهاى سرکوبگر جمهورى 

187



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

اسالمى در خارج شهرها مرتبا مورد حملەی پيشمرگان قرار ميگرفتند. دانش آموزان شهر 

بوکان به چند حرکت اعتراضى دست زدند. جوانان اين شهر تحت هدايت تشکيالت کومەلە  

و با اسلحەی کمرى و کوکتل مولوتف بيش از ده روز درگير جنگ و گريز با پاسداران مستقر 

در شهر بوده و فضا را کامالً بر پاسداران تنگ کردند، در شهرهاى بوکان و مهاباد مردم و 

از  اسالمى که  جمهورى  اعزامى  ستون  و  نظامى  مراکز  به  همديگر  با  پيشمرگ  نيروى 

مواضع  به  مردم  و  پيشمرگان  زمان  هم  حمله کردند.  بود  شهر  دو  اين  روانەی  مياندوآب 

نيروهاى رژيم در تپه هاى اطراف شهر بوکان و در مکتب قرآن و به شهربانى ها در اين دو 

شهر حمله کردند، دستگيرى جاسوسان و خلع سالح نيروهاى مزدور محلى شروع شد. جنگ 

و درگيرى تا کنترل کامل هر دو شهر از طرف نيروهاى پيشمرگ و مردم انقالبى ادامه پيدا 

کرد. در شهر سردشت همکارى پيشمرگان حزب دمکرات با نيروهاى جمهورى اسالمى مانع 

تسليم شدن پادگان و پايگاهاى اطراف آن به دست پيشمرگان و مردم شد، در نتيجه پادگانى 

که پايگاههايش چند روز بود نان و مواد خوراکى دريافت نکرده بودند و فرماندهی پادگان 

سردشت را تهديد به تسليم خود به نيروى پيشمرگ کرده بودند، با خمپاره باران شديد شهر و 

کوبيدن خانه هاى مردم شهر سردشت دوباره جان گرفتند. ماجرا از اين قرار بود، پادگان اين 

شهر از دورهی حکومت سابق در درون شهر ايجاد شده بود و در زمان سلطهی جمهورى 

اسالمى نيز به همين شکل باقى ماند. در نتيجه، تصرف آن تنها از طريق نفوذ و جنگ تن به 

تن ممکن بود. چون نميشد آن را از دور کوبيد، با شليک هر گلولەی توپ به پادگان، پادگان 

نيز دهها گلولەی توپ به خانه هاى مردم بى دفاع شليک ميکرد و اين باعث تلفات سنگينى 

به مردم ميشد. به منظور تسليم شدن پادگان ما راه ارتباطى پادگان و پايگاههاى اطراف شهر 

را قطع کرده و مانع رسيدن آذوقه و مهمات به آنها شديم. آن روزها من همراه پيشمرگان 
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کومەلە  در شهر سردشت بودم. نيروى پايگاهها به فرماندهی پادگان فشار مياوردند که اگر تا 

دو ساعت ديگر به آنها آب و غذا نرسد خود را تسليم نيروى پيشمرگ خواهند کرد. روحيەی 

آنها به شدت ضعيف شده بود و هر آن احتمال تسليم شدن آنان ميرفت. ليکن فرماندهان 

حزب  و  فرستاده  صلح"  "هيئت  اسالمى  جمهورى  ميگفتند  نگذاشتند.  دمکرات  حزب 

دمکرات نيز پيشنهاد آتش بس داده است. سر اين دعوا باال گرفت، جنگ با نيروهاى رژيم 

اسالمى کم کم داشت جاى خود را به جنگ ما و حزب دمکرات ميداد. ناچار ما کوتاه آمديم 

و ماشينهاى حامل غذا و مواد خوراکى توسط حزب دمکرات آزاد و روانەی پايگاهها شد. 

در  است  داده  قول  آنها  به  سردشت  پادگان  فرماندهی  ميگفتند،  دمکرات  حزب  مسئولين 

صورتی که بگذاريم آب و غذا به پايگاههاى نيروهاى جمهورى اسالمى برسد، پادگان مانع 

حضور پيشمرگان در شهر نخواهد شد. ما هم به آنها ميگقتم که اشتباه ميکنيد، فرماندهی 

پادگان وقت ميخرد تا آب و غذا به نيروهايش برسد، بعد از آن خمپاره باران شهر را شروع 

ميکند. همينطور هم شد، به محض اين که پايگاهها آب و غذا دريافت کردند، فرماندهی 

جنايتکار پادگان جمهورى اسالمى در شهر سردشت، توپ باران و خمپاره باران مردم شهر را 

از داخل پادگان شروع کرد. ما هم به پادگان حمله کرديم، جنگ در خيابانهاى اين شهر ادامه 

يافت. به خاطر کاهش تلفات مردم ناگزیر شب عقب نشينى کرديم، حين عقب نشينى پادگان 

را به موشک آر.پى. جى و سالح سبک بستيم و قسمتى از آن را ويران کرديم. گويا آن شب 

هيئت "دولت موقت" بازرگان در پادگان سردشت حضور داشتند. اين هيئت به کوبيدن و 

تعرض  به  نداشت،  اعتراضى  مردم  و کشتار  سردشت  شهر  مردم  هاى  خانه  ويران کردن 

پيشمرگان کومەلە  به پادگانى که بى محابا مردم را کشتار ميکرد، اعتراض داشت که گويا 

خواب آنها را حرام کرده بود. "هيئت دولت" اعتراض خود را در يادداشتى بعداً به اطالع 
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نيروى  ورود  با  سردشت  شهر  دوباره  روز  چند  از  بعد  بود.  رسانده  حسينى  عزالدين  شيخ 

پيشمرگ به آن آزاد شد و حضور نيروى پيشمرگ به پادگان آن شهر عليرغم ميل رژيم به او 

تحميل شد. 

جنگ و درگيرى همراه با تظاهراًت مردم عليه نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسالمى در 

سراسر شهرها و دهات کردستان ادامه داشت. پاسگاه کوخان با حملەی مشترک پيشمرگان 

رهبرى  حمله  اين  در  مولوى  عبداله  شد.  سالح  خلع  بانه  در  دمکرات  حزب  و  کومەلە  

يک  جريان  در  بعداً  متاسفانه  وى  داشت.  برعهده  را  بانه  ناحيەی  در  پيشمرگان کومەلە  

مريوان  ناحيەی  در  انجيران  پاسگاه  باخت،  جان  و  شد  زخمى  مريوان  منطقه  در  درگيرى 

توسط پيشمرگان کومەلە  خلع سالح شد. در ١٢ آبان ماه ٥٨ شهرهاى مهاباد و بوکان آزاد 

شدند. تحصن و تظاهراًت مردم در شهر سقز ادامه يافت، مردم خواستار خروج پاسداران از 

و  پرورش  و  آموزش  بازگشايى  اقتصادى،  محاصرهی  رفع  سياسى،  فعاليت  آزادى  شهر، 

بازگشت تبعيديان اين شهر به شهر سقز شدند. روز ١٤ آبان ماه شهر بانه به دست پيشمرگان و 

مردم افتاد. پاسگاه گردنەخان توسط پيشمرگان کومەلە  خلع سالح شد و گردانى از گارد 

جاويدان سابق اسالمى شده نيز تارومار شد. پاسگاه ربط خلع سالح شد. ژاندارمرى پيرانشهر 

توسط موشکهاى پيشمرگان کومەلە  منهدم شد. در عين حال شهرهاى سنندج، نقده، مريوان، 

پاوه، مهاباد، سقز، بانه و سردشت توسط هواپيماها و توپ خانه رژيم اسالمى همچنان مورد 

حمله قرار گرفته و خانه هاى مردم وسيعا توپ باران شده و اهالى بى دفاع نيز کشته ميشدند، 

اما همه ميدانستند که شکست يورش خمينى دارد به حقيقت مىپيوندد. سقوط يکى پس از 

ديگرى شهرها از اين خبر ميدادند. 
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  "نبرد "گوره مەر

"گوره مەر" در دل جنگلهاى منطقەی سردشت نزديک روستاى "بيلوکه" و مشرف بر 

پيشمرگ  نيروى  پايگاه  اولين  محل  مەر"  دارد. "گوره  قرار  سردشت   ‐ پيرانشهر  جادهی 

اداره  و  داده  تشکيل  را  آن  من  بود، که  نطامى کومەلە   آموزشگاه  مرکز  اولين  و  کومەلە  

ميکردم. "فواد عرب"، عضو سازمان وحدت کمونيستى، که بعداً در جنگ سنندج در سال 

٥٩ جان باخت، مسئول آموزش نظامى فرماندهان آيندهی نيروى پيشمرگ کومەلە  در "گوره 

مەر" بود. بعد از يورش جمهورى اسالمى به مردم کردستان ايران و افتادن شهرها به دست 

منطقەی  در  پيشمرگ کومەلە   نيروى  واحدهاى  از  بخشى  اسالمى،  جمهورى  سرکوبگران 

سردشت در اطراف جادهی بانه ‐ سردشت و بخشى نيز در فاصلهی جاده پيرانشهر‐ سردشت 

باقى ماندند. جنگلهاى اين منطقه وسيع بود و دسترسى جمهورى اسالمى به اين آسانى به 

نيروهاى ما ممکن نبود. ما با واحدهائى که به غیر از درگيرى با فئودالهاى منطقه تجربەی 

دیگری نداشتند، تصميم داشتيم اولين ضد حملەی خود را در منطقەی سردشت و پيرانشهر 

عليه نيروهاى جمهورى اسالمى شروع کنيم. نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسالمى به منظور 

"پاکسازى"(قتل عام مردم بيدفاع روستاها) از پادگان سردشت و در حمايت ستون نظامى و 

هلى کوپتر خارج شده و عازم دهات اطراف سردشت ميشدند. اولين درگيرى ما با نيروهاى 

خمينى در منطقهی "واوان" سردشت بود که خود داستانی طوالنى دارد و من در اينجا از آن 

ميگذرم، ما وسط درگيرى رسيديم، نبرد را نيروهاى حزب دمکرات شروع کرده بودند. نبرد 

مهم ديگر واحدهاى مسلح ما با مزدوران جمهورى اسالمى در جادهی سردشت ‐ بانه روى 

داد، جائى که بخش ديگر نيروى پيشمرگ کومەلە  در جنگ و کمين گذارى عليه ستونها و 

نيروهاى نظامى دشمن مشغول بود. ستون نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى در محلى بنام 
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"دوبراالن" توسط اين بخش از نيروهاى ما و نيروى مسلح حزب دمکرات به کمين مى افتد 

و منهدم ميشود. در اين بخش، ابراهيم عليزاده، ابراهيم محمدى(برايمى مينه شهم)، محمود 

محمد زاده (محمود سيسيرى)، محمد امين يوسفى(مينه نستانى)، عمر حمهرهشى، اديب 

وطندوست، استاد عبداله(خالد فرهاد زاده)، ساالر آشناگر و تعداد زيادى از مسئولين و 

فرماندهان و پيشمرگان کومەلە  بودند که هم تعدادشان زياد بود و هم نام اغلب آنها را من 

نيز  سردشت  طرف  به  پيرانشهر  سمت  از  مەر"،  مورد "گوره  در  اما  ندارم.  ياد  به  اکنون 

جمهورى اسالمى به قصد تصرف محور پيرانشهر ‐ سردشت نيروى نظامى زيادى را از 

پادگان جلديان و پيرانشهر با پشتيبانى هلى کوپتر و تانک در حمايت توپخانەی سنگين خود 

متمرکز کرده بود. ما مرتبا در مسير اين جاده کمين داشتيم تا غافل گير نشويم و در صورت 

حملەی سرکوبگران جمهورى اسالمى به آنان تعرض کنيم. يکى از شبها که منتظر حملەی 

موتور  غرش  صداى  ناگهان  بوديم،  نشسته  در کمين  خود  سبک  سالحهاى  با  و  دشمن 

ماشينهاى متعددى شنيده شد. فکر کرديم که ستون تانک نيروهاى جمهورى اسالمى است که 

و کمى  نکرديم  تيراندازى  شد  خوب  است.  آمده  در  حرکت  به  محور  اين  تصرف  براى 

نزديکتر شديم، ديديم که ستونى از تراکتور دارند به سمت ما ميايند و سرنشينان آن به زبان 

کُردى با هم صحبت ميکنند. تراکتور و اين وقت شب! همەی تراکتورها يکى بعد از ديگرى 

به داخل "گوره مەر" سرازير شدند. وقتى توقف کردند و راننده هاى آن پياده شدند، ديديم از 

اسلحه و مهمات سبگ و سنگينى که حزب دمکرات بعد از خلع سالح پادگان مهاباد نصيب 

خود کرده بود، پُر شدەاند. تخليەی سالحها از تراکتورها شروع شد و به صورت تودەی 

با کاليبرهاى  توپ  بخواهد گلولەی  دلت  تا  شدند.  انبار  مهر"  جنگل "گور  دل  در  بزرگى 

مختلف، گلولەی خمپاره انداز و فشنگهاى مختلف. ما در آن دوره از خلع سالح پادگان 
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سردشت غير از تفنگ و مهمات سبک، تنها يک نفربر زرهى به غنيمت گرفته بوديم که از 

تفنگ ضد هوائى آن براى دور کردن و انداختن هلى کوپترهاى جمهورى اسالمى استفاده 

ميکرديم، به اضافەی يک خمپاره انداز ١٢٠ ميلى مترى و يک خمپاره انداز ٨١ ميلى 

مترى، به اينها دو توپ ١٠٥ و چند خمپاره انداز ١٢٠ميلى مترى و صدها عدد گلوله توپ 

و خمپاره انداز حزب دمکرات نيز اضافه شدند که مهمات آن مجانى و در دسترس ما بود. 

بعد از يکى دو روز پيشمرگان حزب دمکرات و يکى دو نفر از فرماندهان آنان نيز آمدند. با 

همکارى مشترک ما و حزب دمکرات، از ما من و فواد عرب که در جنگهاى داخلى لبنان 

شرکت داشت و طرز استفاده از هر نوع سالحى را بلد بود، طرح دفاع مشترک را ريختيم. 

نيروهاى پياده و ستون نظامى جمهورى اسالمى به حدود ١٠ کيلومترى "گوره مەر" رسيده 

دمکرات  حزب  فرماندهان  بود.  جاده  اين  استراتژيک  بخش  سختترين  واقع  در  بودند که 

ميگفتند که جاده را به طرف روستاى "تکش" مين گذارى ميکنند. نمى دانم اين کار را 

کردند يا نه ولى به هرحال مهاجمين جمهورى اسالمى به ويژه ارتش اول اطراف محور را مى 

کوبيد و بعد از اين که به اين نتيجه ميرسيد نيروى ما را عقب رانده است در جادەی اصلى 

ستون خود را حرکت ميداد. اين تاکتيک را بعداً در دور دوم يورش خمينى به کردستان 

بيشتر شاهد بوديم که ارتش جمهورى اسالمى نقش مهمى در آن داشت. اوايل به ويژه فشار 

آتش توپخانەی نيروى دشمن زياد بود، شايد اغراق نباشد که هر دقيقه ٩ تا ١٠ گلولەی 

توپ و خمپارهی مزدوران جمهورى اسالمى به زمين ميخورد. گلوله باران مواضع ما که تنها 

شکافها و پستى و بلندي هاى جنگل بود، بى وقفه به ويژه شبها ادامه داشت، شبها شديدتر از 

روزها بود. تنها غذاى موجود ما مواد خوراکى بود که پيشمرگان کومەلە  که اهل محل بودند 

از خانەهاى خود مياوردند. دهات اطراف اين جاده اکثرا ويران شده و مردم خانه هاى خود 
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را ترک کرده و به داخل جنگل رفته بودند. شبها براى سرزدن به خانەهاى خود و آب و غذا 

دادن به حيوانات اهلى خود به روستا باز ميگشتند. با پيشرفت تعرض نيروى پيشمرگ در 

ديگر نقاط و در مقابل تضعيف روحيهی نيروى دشمن و همچنين به يُمن در دسترس بودن 

مهمات کافى، آتش توپخانه و خمپاره اندازهاى ما هم روى مواضع دشمن چند برابر شد. 

هرچه داشتيم دست و دل باز خوراک توپها و خمپاره اندازها ميکرديم و آن را به سوى 

شدن  متوقف  با  روحيەها  ميکرديم.  روانه  اسالمى  جمهورى  سرکوبگر  نيروهاى  مواضع 

پيشروى نيروى جمهورى اسالمى باال ميرفت و سختى و بى خوابى و خستگى و سرماى 

همراه با باران جنگل قابل تحمل ميشد. بعد از دو هفته جنگ سنگين و تبادل شديد آتش 

توپخانه و خمپاره انداز سرانجام نيروهاى جمهورى اسالمى که در ديگر نقاط کردستان در 

ديگر  و  پيرانشهر  پادگان  به  و  نشسته  عقب  نيز  محور  اين  از  بودند  نشنيى  عقب  حال 

پادگانهاى خود در آن ناحيه بازگشتند. نيروى پيشمرگ نيز روى مواضع قبلى آنها در نزديکى 

اسالمى  جمهورى  نيروهاى  به  ما  حملەی  راه  پرداختند.  پايکوبى  و  رقص  به  مير"  "شيوه 

مستقر در شهر پيرانشهر باز شد و پيشمرگان هراز گاهى نيروهاى رژيم در اين شهر را مورد 

حملەی غافلگيرانه خود قرار ميدادند. هم زمان اعتراضات توده اى عليه حضور جمهورى 

اسالمى و نيروهاى سرکوبگرش تشديد و گسترش مييافت. راديوى جمهورى اسالمى باوجود 

شکستهاى پى در پى مرتب از فتوحات و تارومار کردن "ضد انقالب" داد سخن ميداد، در 

عين حال هواپيماها و هلى کوپترهايش مرتباً شهرها و دهات و مردم بى دفاع را مورد حمله 

و بمباران خود قرار ميدادند، خانەهاى مردم بى دفاع را به آتش ميکشيدند و از مردم بى 

دفاع قربانى ميگرفتند. 

194



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

 افتادن مجدد همه شهرها بدست نيروى پيشمرگ و مردم

باختگان  جان  و  قربان  عيد  با  مصادف  مردم  عظيم  تظاهراًت   ٥٨ ماه  آبان   ١٩ در   

کردستان در جريان مقاومت عليه يورش نيروهاى خمينى، که از طرف شيخ عزالدين حسينى 

و کومەلە  فراخوان داده شده بود در شهرهاى کردستان انجام شد. در شهر سنندج حدود ٨٠ 

هزار نفر به خيابانها آمدند، شعار گويان روانەی قبرستان "تايله" شدند. در شهر سقز حدود 

٢٠ هزار نفر، همچنين در شهر بانه حدود ٢٠ هزار نفر راهپيمائى کردند. بعد از راهپيمائى 

مردم، پادگان بانه شهر بانه را به توپ و خمپاره بست، خانه هاى مردم را ويران کرد و حدود 

٥ نفر از مردم بی دفاع جان خود را از دست دادند. تظاهراًت گسترده در پاوه، نوسود، 

کامياران و ديواندره صورت گرفت. در روزهاى ١٢ تا ١٣ آبان ماه تظاهراًت در شهر سقز به 

پشتيبانى از نيروى پيشمرگ ادامه يافت. جنگ ادامه داشت، پاسگاهها هم چنان سقوط 

ميکردند، پاسگاه "قەتەوەن و هەنجيران" و باخان" به تصرف نيروى پيشمرگ کومەله در 

ناحيەی مريوان درآمدند. روز ٢٦ آبان ماه خمينى ناچار پيام داد و "هيئت حسن نيت" رژيم 

اسالمى به کردستان اعزام شد. هيئتى که معلوم نبود با چه کسى طرف گفتگو است، در حالى 

که جمهورى اسالمى هنوز وحشيانه به بمباران شهرها و روستاهاى کردستان ادامه ميداد، 

روانەی کردستان شد. اين هيئت بدون نتيجه به تهران بازگشت. حزب دمکرات با شعار 

"ارتش برادر ماست" به پيشواز اين هيئت رفت، قبل از اين که در فکر همکارى با ديگر 

جمهورى  با  تنهايى  مذاکرەی  براى  را  خود  اشتهاى  باشد،  در کردستان  سياسى  نيروهاى 

اسالمى اعالم کرد. روز ١ آذر ماه ٥٨ پيشمرگان کومەلە  وارد شهر بوکان شدند و مورد 

استقبال شديد مردم انقالبى اين شهر قرار گرفتند. بوق اتومبيلها به صدا در آمدند و مردم با 

آويختن گل به گردن پيشمرگان کومەلە  از آنان استقبال کردند. روز ٢ آذر ماه ٥٨، حسينعلى 
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منتظرى در نماز جمعه به مردم کردستان و رهبران آنان حمله کرد. در مقابل، مردم نيز در 

شهرهاى کردستان عليه منتظرى به خيابانها ريختند. اين درحالى بود که هئيت "حسن نيت" 

مجددا به کردستان باز گشته بود و ارتش هم مدام مردم را به توپ باران خانه هايشان تهديد 

ميکرد. تظاهراًت در شهرها همچنان ادامه داشت و به ويژه در مهاباد عليه حزب توده شعار 

داده ميشد. روز يکشنبه ٤ آذر ماه  ٥٨ مردم مريوان خود را براى استقبال از پيشمرگان 

کومەلە  آماده ميکنند و پيمشرگان کومەلە  در ميان استقبال پر شور مردم وارد شهر مريوان 

ميشوند. مردم شهر مريوان با زنده باد نيروى پيشمرگ کومەلە ، کاک فواد با آنهاست، به 

استقبال آنها ميروند. فرماندهى نيروى پيشمرگ کومەلە  در مريوان تصميم ميگيرد که به شهر 

مريوان وارد شوند. کارگران "مام سنگر" از آنان استقبال ميکنند و دفاتر کومەلە  در شهر 

خوشحالى  از  عدهاى  ميگريستند،  شوق  از  اى  عده  روز  آن  در  ميشوند.  داير  مريوان 

ميرقصيدند و عدهاى نيز نقل و نبات بر سر پيشمرگان مي ريختند. با سقوط يکى پس از 

ديگرى شهرهاى کردستان ، رفقاى رهبرى آن دورەی کومەلە  مستقر در روستاى "بيژوى" در 

ناحيەی آالن سردشت واحدى را همراه ايوب نبوى، شوان(محمد مائى) که هر دو بعداً در 

دور دوم يورش جمهورى اسالمى جان باختند، به همراه عدهى ديگرى که اسامى آنها خاطرم 

نيست، روانەی شهر سنندج ميکنند. اين واحد در ميان استقبال شديد مردم به اين شهر وارد 

ميشود. اولين ميتينگ سياسى علنى خود را در "ورزشگاه تختى" برگزار کرده و روز بعد در 

خيابان ٢٥ شهريور اولين مقر کومەلە  را افتتاح ميکنند. بدين تريبت نيروى پيشمرگ کومەلە  

در شهر سنندج نيز مستقر ميشود. بدين سان و بعد از سه ماه مقاومت و مبارزەی هماهنگ 

مردم و تعرض نيروى پيشمرگ، حملەی نيروهاى خمينى به مردم کردستان ايران با شکست 

مواجه ميشود و خمينى را مجبور ميکند در ٢٦ آبان ماه ٥٨ پيام "صلح" بدهد. واضح بود 
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خمينى جنايتکار سر صلح نداشت، او "جام زهر" را مينوشيد تا براى تثبيت حکومت کشتار 

و جنايت اسالمى وقت بخرد و دور ديگرى از سرکوب انقالب در ايران و در کردستان ايران 

را سازمان دهد. 

 اعالم آتش بس و موضع کومەلە  در مورد مذاکره

بعد از ناکامى رژيم اسالمى و اطالعيەی ٢٦ آبان ماه خمينى، جمهورى اسالمى خواهان 

آتش بس و مذاکره شد. حزب دمکرات فرمان آتش بس را به نيروهاى خود صادر کرد. دفتر 

شيخ عزالدين حسينى هم تصمميم خود را گرفته بود ليکن منتظر کومەلە  بود و هنوز آن را 

اعالم نکرده بود، مانده بود کومەلە ، نمايندگان شيخ عزالدين حسينى پيش بخشى از رهبرى 

کومەلە ، شعيب زکريائى و عبداله مهتدى و ساعد وطندوست، که در "بيژوى" بود ميروند و 

ميگويند که حزب دمکرات آتش بس را قبول کرده است. ميپرسند آيا کومەلە  نيز به نيروهاى 

خود فرمان آتش بس ميدهد يا خير؟ ما در آن روزها موافق آتش بس نبوديم، ميگفتيم بدون 

گردن گذاشتن خمينى به شروط معينى نبايد آتش بس را پذيرفت به ويژه که پيروزى با نيروى 

پيشمرگ و مردم آزايخواه کردستان ايران بود و مردم با اعتراضات توده اى و وسيع خود 

ً تحت فشار قرار داده بودند. در ديگر نقاط ايران نيز  جمهورى اسالمى و نيروهايش را کامالً

مردم انقالبى و آزاديخواه هم چنان در مقابل هجوم چماقدران حزب الله و پاسداران رژيم 

اسالمى مقاومت ميکردند. معلوم بود دفتر عزالدين حسنيى خود را براى پيوستن به آتش بس 

ً جلو نيافتد و نظر کومەلە  را نيز بداند. بعد  آماده کرده است و منتظر بود که در اين مورد فعالً

از بحث و تبادل نظر با آنان، کومەلە  هم به نيروهاى خود آتش بس داد و دفتر عزالدين 

حسينى هم به اين آتش بس ملحق شد و جنگ سه ماهه در ٢٨ آبان ماه ٥٨ با شکست 

يورش خمينى به مردم کردستان ، پايان يافت. با شروع آتش بس مساله مذاکره، مطرح شد. 
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ما رهبرى کومەلە ی آن دوره در جزوهی "ما و مذاکرات" موضع خود را در مورد مذاکره 

با جمهورى اسالمى خطاب به مردم کردستان توضيح داديم. مواضع ما در جزوەی "ما و 

مذاکرات" در سال ٥٨ حاوى مواضع واقعا تئوريک مهمى نبود و نيست، نکته مهم در اين 

جزوه موضع سياسى ما بود که در سال ٥٨ در اين مورد گرفتيم. ما ميگفتيم هدف جمهورى 

اسالمى از پيشنهاد مذاکره هرچند از موضع ضعف است اما در حقيقت جمهورى اسالمى به 

دنبال وقت خريدن است تا براى دور ديگرى از حمله به مردم کردستان و سرکوب انقالب در 

حقوق  هرگونه  پذيرش  اسالمى  جمهورى  از  ميگفيتم که  آمادەتر کند.  را  خود  ايران 

دمکراتيکى را توقع داشتن اشتباه محض است. با اين حال بايد در اين مذاکره شرکت کرد و 

شرکت  مذاکره  در  ميگفتيم  ما  داد.  نشان  مردم  به  را  اسالمى  رژيم  مذاکرهی  پشت  نيات 

ميکنيم براى اين که دستمان باز باشد تا اهداف رژيم اسالمى را در اين دوره افشاء کنيم. مى 

گفتيم در مذاکره شرکت مى کنيم براى اين که رژيم نتواند به نام عدم شرکت در مذاکره 

کومەلە  را منزوى کند، در مذاکره شرکت ميکرديم براى اين که کومەلە  بتواند تالش رژيم 

اسالمى را براى تفرقه در ميان سازمانهاى سياسى در کردستان خنثى کند. در عين حال کومەلە  

به مذاکره به عنوان روشى سياسى براى توافق در باال و گرفتن سنگر جديدى براى پيشروى 

خود مينگريست و از اين زاويه نيز به مذاکره نگاه ميکرد. در همان حال ميگفتيم، انتظار 

رسيدن به کوچکترين توافقى با جمهورى اسالمى بر سر حقوق پايه اى و دمکراتيک مردم 

کردستان پوچ است. از اين نظر، موضع سال ٥٨ ما در مورد مذاکره، داليل شرکت ما در آن، 

رد کردن مذاکره پنهانى و به اطالع رساندن محتواى مذاکره به مردم، هنوز هم در مجموع از 

نظر سياسى قابل دفاع است. 
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  "هيئت نمايندگى خلق کُرد"

طرف  و  نماينده  عنوان  به   ٥٨ ماه  آذر  اول  روزهاى  در  خلق کُرد"  نمايندگى  "هيئت 

مذاکرەی مردم کردستان با جمهورى اسالمى تشکيل شد. "هيئت نمايندگى خلق کرد" عمر 

کوتاهى کرد، با خوددارى جمهورى اسالمى از مذاکره و گفتگو با آن از بيرون، و از درون نيز 

به علت کارشکني هاى حزب دمکرات به هم خورد و از هم پاشيد. اعضاى تشکيل دهندەی 

"هيئت نمايندگى خلق کُرد" اينها بودند: شيخ عزالدين حسينى سخنگوى هيئت، از دفتر شيخ 

عزالدين حسينى، فاتح شيخ االسالمى و کريم دانشيار، از کومەلە  عبداله مهتدى، ابراهيم 

عليزاده، جعفر شفيعى و يوسف اردالن، از حزب دمکرات عبدالرحمن قاسملو، عبداله حسن 

زاده، کريم حسامى، غنى بلوريان، از سازمان چريکهاى فدائى خلق فردى به نام ممد، و 

محمدامين شيرخانى، شرکت داشتند. اولين تماس "هيئت اعزامى "دولت موقت"(صباغيان، 

سحابى و داريوش فروهر) براى مذاکره با شيخ عزالدين حسينى بود. شيخ عزالدين حسينى 

ضمن قبول مذاکره با "هيئت اعزامى "دولت موقت" تاکيد ميکند که بدون شرکت ساير 

نيروهاى سياسى در کردستان نمى تواند در اين مذاکره شرکت کند. از آنها ميخواهد که با 

حزب دمکرات نيز تماس بگيرند. اين هيئت بعداً با حزب دمکرات تماس ميگيرد، ليکن 

محتوى اين مذاکرات مانند ديگر مذاکرات حزب دمکرات با جمهورى اسالمى و ماموران 

اطالعاتى او به اطالع ديگر اعضاى "هيئت نمايندگى خلق کُرد" نرسيد. حزب دمکرات البته 

حاضر بود که به تنهائى با اين هيئت مذاکره کند، اما با توجه به حضور قدرتمند کومەلە  در 

صحنەی سياسى آن دورەی کردستان ، خود را در شرايطى نمى ديد که به تنهائى با جمهورى 

اسالمى وارد مذاکره شود. ما نيز صراحتاً اعالم کرده بوديم که "حفظ امنيت" در کردستان 

بدون توافق همەی نيروها ممکن نيست. معنى عملى آن هم اين بود که کومەلە  خود را ملزم 
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به رعايت آتش بس موجود نميديد که در آن موقع براى جمهورى اسالمى که در پى تدارک 

حساب شدەترى براى يورش مجدد به مردم کردستان بود، مهم بود. به اين ترتيب دور اول 

مذاکره نمايندگان اعزامى جمهورى اسالمى با شيخ عزالدين حسينى شروع شد. در اين دور 

از مذاکرات، شيخ عزالدين و افرادى از سازمانهاى سياسى، کومەلە  و حزب دمکرات و 

سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران، نه به عنوان نمايندگان اين سازمانها، بلکه به عنوان 

اشخاص معينى شيخ را همراهى کردند. هر چند نمايندگان جمهورى اسالمى ميدانستند که 

چون  ليکن  دارند،  تعلق  معين  سياسى  سازمان  به کدام  معين  اشخاص  يا  شخص  فالن 

جمهورى اسالمى نمى خواست حاکميت سياسى سازمانهاى سياسى کردستان را علناً در مقابل 

خود به رسميت بشناسد، از مذاکره با آنان به عنوان سازمان سياسى امتناع ميکرد. در عوض 

حاضر بود به عنوان همراهان شيخ عزالدين حسينى با آنان مذاکره کند. بعد از اين جلسه ما 

در مورد شرکت در جلسات مذاکره با نمايندگان جمهورى اسالمى اطالعيه اى صادر کرديم 

که متن آن در اختيار من نيست، ولى در آن اعالم کرديم که از اين تاريخ به بعد تنها به نام 

کومەلە  در مذاکره با نمايندگان جمهورى اسالمى شرکت مى کنيم. اين تصميمم خود را به 

شيخ عزالدين حسينى اطالع داديم. براى ايجاد هم نظرى و يکى کردن خواستهاى "هيئت 

نمايندگى خلق کرد" بحثهاى زيادى صورت گرفت به ويژه بين کومەلە  و دفتر شيخ عزالدين 

حسينى و سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران(آن موقع هنوز به اکثريت و اقليت تبديل نشده 

بود). اولين مساله اين بود که طرح خودمختارى پيشنهادى براى مذاکره با جمهورى اسالمى 

چه باشد؟ در اين مورد طرح مشترک خودمختارى قبلى که مورد قبول حزب دمکرات هم بود 

مبنا قرار ميگيرد و مورد قبول اعضاء "هيئت نمايندگى خلق کُرد" هم واقع ميشود. در مورد 

شروط حفظ آتش بس سرانجام روى خروج سپاه پاسداران از شهرهاى کردستان (انحالل آن 
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در کردستان) توافق حاصل ميشود، در مورد شرط دوم جلوگيرى از نقل و انتقاالت نظامى 

نيروهاى  آينده  در  ميکرد  پيش بينى  دمکرات که  حزب  ميشود.  بحث  نيز  اسالمى  رژيم 

جمهورى را اسکورت خواهد کرد، در اين مورد از خود شک و ترديد نشان ميدهد، اما 

سرانجام آن را قبول ميکند، هرچند بعداً مثل همەی توافقات ديگر آن را زير پا ميگذارد. 

حزب دمکرات با گذاشتن "خودمختارى" به عنوان سومين شرط آتش بس که پيشنهاد ما بود 

مخالفت ميکند. اين شرط به درست مورد قبول واقع نميشود. "هيئت نمايندگى خلق کُرد" با 

نمايندگان "دولت موقت" بازرگان مرکب از داريوش فروهر، صباغيان و سحابى در اواخر 

دى ماه ٥٨ تنها يک بار نشست رسمى داشت که در آن نمايندگان دولت موقت به عنوان 

اعتراض به حضور رسمى سازمانهاى سياسى کردستان جلسه را ترک ميکنند و ديگر جلسه 

اى برگزار نميشود. نمايندگان "دولت موقت" ميدانستند که اگر قرار باشد به توافقى برسند نه 

با شيخ عزالدين حسينى که بايد با حزب دمکرات و کومەلە  به توافق برسند، ليکن چون 

هدف جمهورى اسالمى توافق نبود، بلکه وقت خريدن و دنبال بهانه گشتن بود، حضور 

نمايندگان سازمانهاى سياسى را بهانه کرده و از "مذاکره" سرباز ميزنند. بعد از اين اولين و 

با  حسرت "ديالوگ"  در  دمکرات که  حزب  خلق کُرد،  نمايندگى  هيئت  با  جلسه  آخرين 

جمهورى اسالمى ميسوخت، در همکارى با حزب توده طرح خودگردانى براى راضى کردن 

جمهورى اسالمى را مينويسد، چند بار به قم هيئت ميفرستد، ليکن هر بار دست از پا درازتر 

به خانه بازميگردد و برگ سياه ديگرى بر "تالش در راه تفاهم" خود اضافه ميکند. عبداله 

حسن زاده دبيرکل قبلی حزب دمکرات در کتاب ٥٠ سال مبارزه، جلد اول، هنوز بعد از 

سالها که از اين جريان ميگذرد در "حسرت" است و از شيخ عزالدين حسينى دلخور است که 

چرا نمايندگان حاضر در جلسه را به نام سازمانهاى سياسى شان معرفى کرد. بيچاره هنوز هم 
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فکر ميکند که اگر اين اقدام شيخ عزالدين نبود، هرچند ما قبالً اطالعيه داده بوديم که تنها به 

نام سازمان سياسى خود در اين مذاکره شرکت مى کنيم، "هيئت دولت موقت" با "هيئت 

نمايندگى خلق کُرد" حاضر به مذاکره بود و احتماال به توافق هم ميرسيدند! 

"هيئت نمايندگى خلق کرد" به هدف يکى کردن مطالبات سازمانهاى سياسى در مقابل 

جمهورى اسالمى ضرورت پيدا کرد، هر چند مردم کردستان نيز در تظاهراًتهاى خود تالش 

ميکردند به آن اعتبارى بدهند اما در واقع کارهاى نبود و هر حزب و جريان سياسى کار خود 

را ميکرد، ليکن همين قدر هم که وجود داشت از گزند اقدامات حزب دمکرات براى بى 

اعتبار کردن آن دور نماند. حزب دمکرات در دورهاى که "هيئت نمايندگى خلق" کرد وجود 

داشت با گسيل داشتن هر روزەی هيئتهاى خود به درگاه خمينى و "دولت موقت" و بعدها 

بنى صدر و واسطه کردن حزب توده، تمام سعى خود را کرد که آن را از اعتبار ساقط کند. 

"هيئت نمايندگى خلق کرد" با خوددارى نمايندگان جمهورى اسالمى از مذاکره با آن و 

مردم  به  اسالمى  جمهورى  يورش  دوم  دورم  شروع  از  قبل  دمکرات  حزب  کارشکنيهاى 

ً از هم پاشيد.  کردستان عمالً

  انتخابات رياست جمهورى در پاييز سال ٥٨

آن چه دانستن آن در اين مورد مهم است نه جريان اين انتخابات و نه حتى چند و چون 

آن بلکه موضع کومەلە  در قبال آن بود که من مختصرا به آن اشاره ميکنم. در اولين انتخابات 

رياست جمهورى، ضد انقالب اسالمى به قدرت رسيده، دستگاه حاکمه و شخص خمينى در 

مقابل حبيبيان کانديد ديگر رياست جمهورى، از بنى صدر پشتيبانى کردند. "هيئت نمايندگى 

خلق کُرد نيز از کانديداتورى مسعود رجوى رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران پشتيبانى کرد 
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و کومەلە  هم به اين اعتبار که مجاهدين قول داده بودند، اگر مسعود رجوى به رياست 

جمهورى انتخاب شود "اصل خودمختارى"، در کردستان را به رسميت خواهد شناخت، 

اعالم کرد که در اين انتخابات شرکت کرده و از کانديداتورى مسعود رجوى پشتيبانى ميکند. 

ما در توضيح خبرى اين تصميم خود در يکى از خبرنامه هاى خود نوشتيم که نبايد در اين 

انتخابات تقلب شود و کومەلە  بر صندقهاى راى نظارت خواهد کرد. مجاهدين اعالم کرده 

بود که با طرح ٢٦ ماده اى خودمختارى "هيئت نمايندگى خلق کُرد" به عنوان طرح مبنا 

موافق است. کومەلە  نيز به خاطر "اصل خودمختارى"، از ماهيت سازمان مجاهدين خلق و 

همەی مماشات مجاهدين با جمهورى اسالمى و عرض ادب مسعود رجوى و رهبران ديگر 

مردم  به  اسالمى  رژيم  حملەی  در  مجاهدين  آميز  تاييد  سياست  و  "امام"  حضور  در  آن 

کردستان ايران و اعالم اين که اگر "امام" اجازه دهد براى خواباندن "فتنەی ضد انقالب" به 

رياست  رجوى کانديداى  مسعود  نفع  به  و  پوشيد،  چشم  رفت،  خواهند  ايران  کردستان 

جمهورى اسالمى ايران در ميان مردم کردستان تبليغ کرد. به اين ترتيب آن زمان ما اشتباه 

تاريخى جدى را مرتکب شديم. به خاطر "اصل خودمختارى"، داشتيم مثل حزب دمکرات، 

بنى صدر خود را انتخاب ميکرديم. اين يکى از اشتباهات فاحش ما در آن دوره و نتيجەی 

غرق شدن ما در مطالبەی خودمختارى، مطالبەی ناسيوناليسم کُرد و حزب دمکرات بود. 

مسعود رجوى بعداً به علت فشار سران جمهورى اسالمى مجبور شد کنار بکشد. سرانجام در 

حزب  شد.  انتخاب  اسالمى  جمهورى  جمهور  رئيس  عنوان  به  صدر  بنى  انتخابات  اين 

دمکرات هم هرچند که مانند کومەلە ی آن دوره کانديد اولش مسعود رجوى بود، با اين حال 

انتخاب بنى صدر هم برايش زياد فرقى نميکرد. اين حزب به دنبال گرفتن قول ادارەی امور 

کردستان و پست شهربانى و يا ژاندارمرى مهاباد و گماردن نيروى مسلح خود تحت فرمان 
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جمهورى اسالمى در کردستان بود، بنى صدر و رجوى براى او زياد فرقى نميکردند. مهم اين 

حزب  دريافت کند.  اسالمى  جمهورى  سران  از  يکى  از  را  آن  قبالەی  حزب  اين  بود که 

دمکرات براى نشان دادن چاپلوسى خود به بنى صدر به بهانەی اين که راى "اکثريت" را مى 

پذيرد، با بنى صدر بيعت کرد و عدەاى را روانەی "کاخ رياست جمهورى" بنى صدر کرد، 

پيامى را هم که در کنگرەی چهارم اين حزب به پيشنهاد حزب توده براى بنى صدر تنظيم 

شده بود به او تقديم کرد، در ضمن طرح ٦ مادهاى خودمختارى خود و طرح خودگردانى 

مورد نظر پيروان کنگره ٤ حزب دمکرات" را نيز با او در ميان گذاشت. با اين که هنوز 

حزب  جانبەی  يک  تماس  مانع  اين  ولى  بود  موجود  اسماً  خلق کُرد"  نمايندگى  "هيئت 

دمکرات با جمهورى اسالمى نميشد. حزب دمکرات مطابق معمول از اين چاپلوسي هاى 

خود سودى نبرد، مثل دفعات قبل سرخوردەتر از شرفياب شدن به بارگاه "امام" در قم و 

سرگردان شدن در راهروهاى "دولت موقت"، از پيش بنى صدر نيز سرشکسته به خانه باز 

گشت. 

 انتخابات مجلس شوراى ملى

از زمستان سال ٥٨ مقدمات انتخابات مجلس شوراى ملى که هنوز نام اسالمى بر آن 

نگذاشته بودند، شروع شد. کومەلە  اين انتخابات را تحريم نکرد و در اين انتخابات شرکت 

کرد. قرار بود که نمايندگان شهرهاى کردستان از طريق "هيئت نمانيدگى خلق کُرد" که هنوز 

اسماً موجود بود، کانديد شوند و همەی مردم کردستان در شهرهاى مختلف بدون در نظر 

گرفتن تعلق حزبى به آنان راى دهند. در اين مورد، به درست هم، توافق نشد و قرار شد 

هرکس نمايندەی خود را کانديد کند. اطالعيه کومەلە  در همين روزها مينويسد: " ما در 

اين  مقابل  در  سادگى  به  نميخواهيم  زيرا  ميکنيم  شرکت  ملى  شوراى  مجلس  انتخابات 
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زورگوئيها و حق کشىها تسليم شويم و خودمان را از حق خود براى فرستادن نمايندگان واقعى 

و مبارز به مجلس محروم کنيم." 

اسامى کانديداهاى کومەلە  

١‐ عبداله عبدالهى سنگان اشنويه و نقده 

٢‐ دکتر محمد رحيمى پيرانشهر و سردشت 

٣‐ دکتر جعفر شفيعى بوکان 

٤‐ دکتر محمد شريف شاکرى سقز و بانه 

٥‐ صديق کمانگر سنندج 

٦‐ يوسف اردالن سنندج 

٧‐ فاتح شيخ االسالمى مريوان 

٨‐ عبداله بابان اورامانات 

به خاطر اين که کانديدها از صافى جمهورى اسالمى بگذرند، هيچ يک از سازمانهاى 

سياسى کانديدى را به نام حزب و سازمان سياسى خود معرفى نکردند، هرچند همه ميدانستند 

که مثال فالن کانديد، متعلق به کدام حزب و جريان سياسى است. سرانجام در تاريخ ٢٤ 

اسفند ماه  ٥٨ انتخابات مجلس شوراى ملى در کردستان نيز برگزار گرديد. يکى دو حوزه به 

دور دوم افتادند. در مريوان فاتح شيخ االسالمى نمايندەی کومەلە  انتخاب شد. در سنندج و 

کامياران و ديواندره که پيروزى دو کانديد کومەلە  صديق کمانگر و يوسف اردالن حتمى 

بود، برگزارى انتخابات در آخرين روزها از طرف جمهورى اسالمى لغو شد. در سقز و بوکان 
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کانديدهاى حزب دمکرات جلو بودند. در مهاباد و سردشت و پيرانشهر نيز هر دو کانديد 

حزب دمکرات جلو بودند و راى آوردند. از همان روزهاى اول معلوم بود که هيچ نماينده 

اى از کردستان به مجلس شوراى اسالمى نخواهد رفت. به اين دليل جمهورى اسالمى کل 

انتخابات در کردستان را ملغى اعالم کرد و بعداً پس از اشغال مجدد شهرهاى کردستان از 

سال ٦٠ به بعد مضحکەی انتخابات جمهورى اسالمى را ترتيب داد و يک عده از مزدوران 

جمهورى اسالمى را به عنوان کانديد از صندوقهاى راى در آورد و به مجلس اسالمى برد. 

 دفتر شيخ عزالدين حسينى

ً به ابتکار و دخالت کومەلە ی آن دوره  رابطەی کومەلە  با دفتر شيخ عزالدين حسينى اساساً

شکل گرفت. ضرورت ايجاد دفتر شيخ عزالدين هم به خاطر ضرورت راه انداختن و سازمان 

دادن جنبش مقاومت مردم کردستان بود که به دنبال فرمان يورش خمينى الزامى شده بود. 

کومەلە  اين مقاومت را سازمان داد و به درست ميخواست نيروهاى بيشترى را در آن دخيل 

کند تا پشتيبانى عموم مردم را براى حمايت از آن جلب کند. شيخ عزالدين حسينى هم يکى 

ً به ابتکار فواد مصطفى سلطانى، مرکزيت  از اينها بود. ايجاد اين دفتر در آن دوره اساساً

کومەلە ی آن دوره و توسط فاتح شيخ االسالمى به شيخ پيشنهاد و او هم آن را قبول کرد. 

مسئله، ايجاد صف وسيعى در مقابله با تهاجم خمينى به مردم کردستان بود. بعدها، رفتن 

خودمختارى به صدر مطالبات مردم کردستان هم خود شيخ را بيشتر به جلو صحنه راند و هم 

در پيش گرفتن چنين سياستى را به کومەلە  تحميل کرد. شيخ عزالدين حسينى آن طور که ما 

در سال ٥٨ ميگفتيم، نمايندهی "خرده بورژواى راديکال" کردستان نبود. الزم هم نبود براى 

نشان دادن موقعيت و نقش سياسى او دنبال پايەی اقتصادى براى تعلق طبقاتى او گشت، 

اين شيوه و سبک کار چپ سنتى بود که براى "راديکال" يا مرتجع بودن و ديکتاتور بودن 
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اقشار و طبقات مختلف به دنبال پيداکردن ريشەی اقتصادى براى آنان بود. مثالً جناح 

"ليبرال" نمايندهی "بورژوازى صنعتى"، يا خمينى نمايندهی "فئودالى" و يا "خرده بورژواى 

سنتى" ميشد. شيخ عزالدين حسينى به عنوان امام جمعەی شهر مهاباد سال ٥٧ در برانداختن 

رژیم شاه همراه مردم کردستان شرکت داشت. بعد از انقالب به رياست شوراى شهر مهاباد 

برگزيده شد. ما از چند اعالميه شيخ عزالدين حسينى و نيز تماس نزديکى که جعفر حسن پور 

و کسان ديگرى، از رفقاى کومەلە ی آن دوره بودند، با او داشتند و همچنين تماس ما با عمر 

عصرى که يکى از دوستان نزديک کومەلە  بود که بعداً يکى از اعضاى دفتر شيخ عزالدين 

حسينى شد، متوجه شديم که او در مقام يک فرد مذهبى نسبت به مالهاى ديگر مواضعى 

راديکال دارد و از زحمتکشان و مبارزەی تودەی مردم آزاديخواه عليه ضد انقالب اسالمى به 

قدرت رسيده دفاع ميکند. مذهب و سنى گرى را تبليغ نميکند، با جريانهاى ارتجاعى سنى 

گرى که با مذهب ميخواستند، نوعى بديل "خمينى" براى کردستان بشوند، مخالفت ميکرد، 

به قول ايرج فرزاد مواضع سياسى کومەلە  هم با اين رهبر مذهبى درون "صفوف خلق" 

همخوان بود. خود شيخ هم در آن دوره موقعيت مهمى پيدا کرده بود.براى مثال در روز ٣٠ 

بهمن ٥٧ در شهر مهاباد تظاهراًت عظيمى سازمان يافت و مردم اين شهر با حضور شيخ 

رهبرى  از کادرهاى  جمله  از  جمعى  مصوب  اى  ماده   ٨ قطعنامهی  از  حسينى  عزالدین 

کومەلە ی آن دوره، فواد و عبداله مهتدى، از حزب دمکرات، عبدالرحمن قاسملو، کسانى 

مانند صالح مهتدى، يدالله بيگلرى و افراد ديگرى که اسمشان يادم نيست، به نام مطالبات 

مردم کردستان پشتيبانى ميکنند. من آن روزها هنوز مخفى بودم ولى از سردشت براى ديدن 

فواد و عبداله مهتدى به مهاباد آمده بودم. اين قطعنامه سپس به نمايندگان "دولت موقت" 

بازرگان تسليم شد. در اين قطعنامه قيد شده بود که شيخ عزالدين حسينى صالحيت دارند تا 
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در راس هر هياتى قرار بگيرند که از طرف "خلق کُرد" با دولت مرکزى مذاکره نمايند. طرح 

٨ ماده اى عمالً شيخ عزالدين را در مقام طرف مذاکره با دولت مرکزى در مورد مسائل 

مربوط به کردستان قرار ميداد. قطع نامه در عين حال دستگاه "رهبرى انقالب" و "دولت 

موقت" را از مذاکره و تماس با عناصر ارتجاعى کُرد برحذر ميداشت. اين واقعه و همچنين 

فحاشى خمينى در شهريورماه ٥٨ به شيخ عزالدين حسينى و حملەی منتظرى به شيخ در 

آذرماه ٥٨ موقعيت شيخ عزالدين حسينى را در انظار عمومى باالتر برد. خود جمهورى 

اسالمى نيز تمايل داشت با شيخ عزالدين حسينى طرف باشد تا سازمانهاى سياسى کردستان و 

اين مکان و موقعيت ويژه اى به شيخ داده بود. اين وضعيت در مجموع شيخ عزالدين 

حسينى را در مرکز توجه رسانه ها و افکار عمومى خارج کردستان نيز قرار داد. شيخ عزالدين 

حسينى قبل از فرمان حملەی خمينى به مردم کردستان ايران به تهران سفر کرد و با خمينى و 

ماهه،  سه  جنگ  از  بعد  حسينى  عزالدين  شيخ  مجدد  افتادن  جلو  مالقات کرد.  بازرگان 

بود.  مردم کردستان  مطالبات  صدر  در  خودمختارى  خواست  قرار گرفتن  تبعى  نتيجەی 

شيخ عزالدين در جريان مذاکره با نمايندگان دولت موقت، در برابر تالش رژيم براى حذف 

کومەلە  به عنوان يک پاى مذاکرات و نيز کارشکنى هاى حزب دمکرات، تا حدى ايستاد. 

بعد از دومين و آخرين نشست "هيئت نمايندگى خلق کُرد" با هيئت "دولت موقت" که عمالًً 

"هيئت نمايندگى خلق کُرد" را به ارگان فرمالى تبديل کرد، به ويژه با شروع دور دوم يورش 

خمينى و جمهورى اسالمى به مردم کردستان ، شيخ نيز ديگر موقعيت سابق خود را از دست 

داد. به تدريج عمر اين اتحاد عملهاى پراگماتيستى نيز به سر آمد و سازمانهاى سياسى در 

جاى واقعى خود قرار گرفتند. با کاهش اهميت سياسى نقش شيخ عزالدين به تدريج شيخ 

نيز که قبالً زياد مذهبى بودن خود را برجسته نميکرد، به اين جنبه از ابراز وجود خود بيشتر 

208



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

روى آورد. از کنگرەی چهارم کومەلە (سال ٦٣) به بعد اين مناسبات تعريف نشده و متکى 

با  رابطه  چون  هم  نيز  عزالدين  شيخ  با  رابطه  و  شد  تعريف  باز  روز  سياسى  مصلحت  بر 

اتحاديەی ميهنى کردستان نظم و نسقى جدید يافت. الزم به يادآورى است کومەلە ی آن دوره 

به درست چه در حفاظت از مقر و دفتر شيخ عزالدين حسينى و چه اختصاص نيرو، سهم 

زيادى داشت. فاتح شيخ اسالمى براى پيشبرد اين پروژه، پروژهی کمک به شيخ عزالدين 

شيخ  دفتر  در  چندى  و  يکسال  مدت  به  خلق کُرد"  نمايندگى  دورهی "هيئت  در  حسينى، 

عزالدين حسينى کار کرد، بعد از آن احمد اسکندرى که در موارد زيادى نقش سخنگوى 

دفتر شيخ را عهدەدار بود، آن را تا مدتى ادامه داد. 

 تحصن مردم شهر سنندج

آن زمان خروج سپاه پاسداران از شهرهاى کردستان از جمله شهر سنندج براى بازگرداندن 

آرامش به اين شهرها به يکى از خواستهاى مردم شهرهاى کردستان تبديل شد. ارتش، آن 

موقع در داخل پادگانها بود. مردم به درست ميخواستند پاسداران از محل کار و زيست مردم 

شهرهاى کردستان خارج شوند. زمينەی اعتراض به حضور پاسداران همه جا و به ويژه در 

شهر سنندج فراهم بود، لذا کومەلە ی آن دوره امر اعتراض به حضور پاسداران از شهر سنندج 

را به ويژه با حادثه اى که پيش آمد در دستور کار فورى مسئولين خود در شهر سنندج قرار 

داد. روز ١١ دی ماه\٥٨ پاسداران متمرکز در شهر سنندج به مردم معترضى که خواستار 

خروج آنان از شهر سنندج بودند، آتش مى گشايند که منجر به کشته شدن ٤ نفر و زخمى 

شدن ٧ نفر از مردم اين شهر ميگردد. مسئولين کومەلە  در شهر سنندج در اعتراض به اين 

اقدام جنايتکارانهی سپاه پاسداران به مردم اين شهر و ديگر نيروهاى سياسى پيشنهاد تحصن 

جنايت  به  اعتراض  در  شهر  اين  استاندارى  در   ٥٨ ماه  دی   ١٢ روز  تحصن  و  ميکنند 
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پاسداران و خروج آنان از اين شهر، شروع ميشود. قبل از پرداختن به اين تحصن بهتر است 

کمى به عقب برگرديم و هم زمان به رويدادهاى اين دوره در کردستان ايران نيز اشاره کنيم. 

با افتادن مجدد شهرها به دست مردم و نيروى پيشمرگ دوباره تشکلهاى کارگرى و توده 

اى ايجاد شدند، نسيم آزادى مجددا به کردستان بازگشت و جنب و جوش سياسى در شهرها از 

سر گرفته شد. بعد از کم شدن سايەی نکبت اسالم، هرچند موقت، از سر مردم کردستان ، 

مردم  ديگر  و  سياسى  سازمانهاى  فراگرفت.  را  شهرهاى کردستان  مجددا  شادى  و  شور 

آزاديخواه دسته دسته از ديگر نقاط ايران به کردستان و به ويژه شهر سنندج ميامدند و در 

مباحث و جدلهاى سياسى آن دوره شرکت ميکردند. بدور از حضور نکبت اسالمى، آزاديهاى 

سياسى برقرار بود، هرکس هرچى ميخواست ميگفت، همه سازمانهاى سياسى نشريات خود 

را منتشر ميکردند و خالصه همه از آزادى کسب شده بدون حضور و دخالت ضد انقالب 

اسالمى بهرمند بودند. جلسات متعدد بحث و گفتگوى سياسى، برپائى نمايشگاهها، تاتر، 

جلسات شعر خوانى و مباحثات سياسى داغ در ميان نيروهاى سياسى چپ حتى در کوچه و 

خيابان در جريان بود. در اسفند ماه ٥٨ خانم عاطفە گرگين همسر خسرو گلسرخى در سنندج 

در جلسهاى که به ياد جان باختن او تشکيل شده بود سخنرانى کرد که هزاران نفر از مردم 

سنندج در آن شرکت کردند. هم زمان مبازره و اعتراض کارگران و کارکنان مراکز کار و 

خدمتکاران   ٥٨ ماه  بهمن   ١٣ روز  داشت.  دامه  نيز  بيکارى  به  بيکار  اعتراض کارگران 

آموزش و پرورش مهاباد براى احقاق حقوق خود دست به تحصن زدند که مورد پشتيبانى 

سازمانهاى سياسى قرار گرفتند. ديپلمەهاى بيکار در شهر نقده در اعتراض به بيکارى خود 

تحصن کردند و عليه رژيم و حضور پاسداران در اين شهر شعار دادند. حزب توده در ادامەی 

چاکرمنشى خود به درگاه جمهورى اسالمى مشغول نامه نگارى با حزب دمکرات بود و از 
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حزب دمکرات ميخواست که از "هيئت نمايندگى خلق کُرد" خارج شود. مردم کردستان نيز 

تنفر و انزجار خود را از حزب توده پنهان نميکردند. تحصن مردم شهر سنندج براى خروج 

پاسداران از اين شهر در چنين جو و فضائى صورت گرفت. روز ١٢ دی ماه ٥٨ مردم به 

درخواست و شرکت رفقاى ما در مقابل استاندارى تجمع ميکنند و خواستار خروج پاسداران 

از شهر سنندج ميشوند، چون جوابى نميگيرند، آنجا تحصن ميکنند. اين تحصن به سرعت 

مورد حمايت و پشتيبانى کارگران شرکت سابير، کارگران نانوائيها، سنديکاى کارگران فصلى 

و پروژهاى، شوراهاى دانش آموزان، معلمان، کارمندان، شوراى محالت، ادارات دولتى و 

حتى عدهاى از پرسنل انقالبى ارتش و ژاندارمرى نيز قرار ميگيرد. به علت عدم گنجايش 

استاندارى عدهاى نيز در مسجد جامع اين شهر تحصن ميکنند. بيش از ٥٠٠ نفر در اين 

تحصن شرکت ميکنند که از اين عده ١٥٠ نفر از آنان را زنان تشکيل ميدادند. تحصن 

کنندگان ١٥ نفر نماينده براى طرف شدن و مذاکره با پادگان لشکر ٢٨ و "هيئت نمايندگى 

خلق کُرد" انتخاب ميکنند. مردم در همەی شهرهاى کردستان به ويژه در شهر مهاباد عليرغم 

پشتيبانى  تحصن  اين  از  وسيعى  تظاهراًتهاى  با  تحصن،  اين  با  دمکرات  حزب  مخالفت 

ميکنند. مردم دهات اطراف سنندج نيز همه امکانات خود براى ابراز حمايت و پشتيبانى از 

اين تحصن به کار ميگيرند. تحصن کنندگان عليرغم شرايط سخت محل تحصن، هم چنان 

در ادامەی تحصن خود مصمم بودند. روز ٨ بهمن ماه  ٥٨ بعد از موافقت "هيئت ويژەی 

دولت موقت" پاسدران مستقر در سنندج مجبور به ترک مکانهاى خود ميشوند. ١٠ نفر از 

اطميان  تا  مياورند  عمل  به  بازديد  پاسداران  مقر  از  استاندار  همراه  متحصنين  نمايندگان 

حاصل کنند که پاسداران اين محل را ترک کردهاند يا نه. همان روز حدود ٨٠ هزار نفر از 

چنين  ميگيرند که  جشن  را  شهر  از  پاسداران  خروج  باشکوه  تظاهراًتى  در  سنندج  مردم 

211



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

تظاهراًتى در شهر سنندج در آن دوره بى سابقه بود. اين تظاهراًت در ساعت ٢ بعدازظهر 

پايان مييابد. در پايان قطعنامه اى هم صادر ميشود که در آن از مبارزه براى ايرانى آزاد و 

دمکراتيک و بر پشتيبانى از "هيئت نمايندگى خلق کُرد" و حمايت و پشتيبانى مردم سنندج 

از مردم مبارز شهرها و روستاهاى کردستان و سازمانهاى سياسى آن تاکيد ميشود. حزب 

دمکرات، آن زمان که به "مرحمت" جمهورى اسالمى و سازش با آن اميد بسته بود، نه تنها از 

تحصن مردم شهر سنندج براى خروج پاسداران از اين شهر که در شرايط بسيار سختى ادامه 

داشت پشتيبانى نکرد، بلکه عليه آن نيز رجزخوانى ميکرد. سازمان جوانان حزب دمکرات 

در اطالعيەاى در تاريخ ٦ بهمن ماه٥٨ مينويسد که ".. چند روز است گروهى از عوامل 

اخاللگر که بقاى خود را در بازار آشفته و فضاى متشنج سنندج مى بينند به عناوين مختلف 

دست به اخالل و آشوب ميزنند و گاهى بازاريان را به تحصن دعوت نموده و به زور اسلحه 

ميخواهند بازار را به تعطيل بکشانند."، همانجا. 

در  مردم  طرف  از  تظاهراًتى  روز  همين  در  دمکرات،  حزب  ارتجاعى  موضع  برخالف 

اين  در  مردم  و  ميشود  پشتيبانى  سنندج  مردم  تحصن  از  آن  در  ميشود که  برگزار  مهاباد 

تظاهراًت از "هيئت نمانيدگى خلق کُرد" دفاع ميکنند. 

هواداران  و  رفقا  از  عمدتاً  تحصن که  اين  سازماندهندگان  و  رهبران  از  نامى  متاسفانه 

کومەلە ی آن دوره بودند در دست نبود که من در اينجا به آن اشاره کنم، گزارش مختصر اين 

تحصن تاريخى را از يکى از خبرنامەهاى آن دورەی کومەلە  که در همان تاريخ منتشر شده 

است، تهيه کرده ام. 
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 خلع سالح "سپاه رزگارى"(سپاه رستگارى)

در تاريخ ٨ بهمن ماه ٥٨ با پايان گرفتن تحصن يک ماههی مردم سنندج با طرحى دقيق، 

همه جانبه و غافلگيرانه هم زمان کليهی مقرهاى "سپاه رزگارى" در مناطق سنندج و مريوان و 

کامياران، مجموعا ١١ مقر، آنان را خلع سالح کرديم. قبل از پرداختن به چند و چون آن 

بهتر است به سابقەی سران اين سپاه و علل خلع سالح آن از طرف کومەلە  در آن دوره، اشاره 

کوتاهى بکنم. رهبران رزگارى اهل منطقەی اورامانات بودند و از شيوخ و در عين حال 

مالکان آنجا محسوب ميشدند و در آن منطقه داراى روابط فاميلى و مريد و منصوب مذهبى 

بودند. دامنەی نفوذ مذهبى شيخ عثمان به ترکمن صحرا و حتى به بخشهائى از ترکيه نيز 

رسيده بود. در مجموع در منطقەی سنندج و مريوان و اورامانات و کامياران داراى پايگاه 

مذهبى و به درجهاى نفوذ مذهبى و اجتماعى مربوط به خود بودند. شيخ عثمان و ديگر 

سران "رزگارى" که در سال ٥٨ تشکيل شد، از عوامل رژيم شاه بودند و همواره تکيەگاه 

رژيم شاه در منطقه محسوب ميشدند. اين خانواده جزو بورژوا ‐ مالکان مرتجع و در عين 

حال متجاوز آن منطقه نيز بودند. اينها تا آخر سقوط رژيم سلطنت از شاه پشتيبانى کردند. 

پس از سقوط شاه به رژيم عراق روى آوردند و به کمک دولت عراق خود را مسلح کردند. 

کومەلە  از همان هنگام مسلح شدن اين شيوخ در پى خلع سالح آنان و جلوگيرى از گسترش 

مردم  آزاديخواهانەی  مبازرەی  راه  سر  بر  بعدها  ميدانست  چون  بود،  منطقه  آن  در  آنان 

زحمتکش منطقه مزاحمت ايجاد خواهند کرد و حزب دمکرات و نيروهاى ارتجاعى منطقه 

ميتوانند از آنان به صورت مزدوران مسلح محلى عليه کومەلە  و مبارزهی تودەی کارگر و 

زحمتکش کردستان ايران استفاده کنند. تصميم به خلع سالح اين نيروى ارتجاعى از جانب 

ما، رهبرى کومەلەی آن دوره، اساساً سياسى بود، نياز تسليحاتى ما در آن جايگاه چندانى 
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نداشت، هرچند واضح بود که افتادن سالحهاى آنها به دست ما، ما را از لحاظ تسليحاتى نيز 

تقويت ميکرد. اما اين مساله جایگاهی در خلع سالح آنها نداشت. مساله براى ما متالشى 

کردن اين نيروى ارتجاعى از لحاظ سياسى و در مقابل قدرتمند شدن کومەلە ی آن دوره بود 

که به طور قطع با متالشى کردن نيروى نظامى آنان امکان پذیر ميشد. ليکن مسائل حادى که 

پيشاروى ما بود، اقدام عملى در اين مورد را موقتاً از دستور خارج کرد. حمله به سران اينها 

در حالي که رژيم به کردستان حمله کرده بود امکان نداشت. بعد از آتش بس نيز جو سياسى 

و به ويژه افکار عمومى بالفاصله اجازەی تعرض و خلع سالح اينها را به کومەلە  نميداد. آن 

زمان ما با مسائل متعددى روبرو بوديم که خلع سالح "رزگارى"(رستگارى) يکى از آنها بود 

و ميبايستى يکى بعد از ديگرى آنها را حل کنيم. "سپاه رزگارى" صدها فرد مسلح داشت، 

گاهى و تعصب مذهبى مردم، به ويژه بر جو و فضاى بعد از سرکار  سران آن متاسفانه بر ناآ

آمدن رژيم اسالمى نيز تکيه ميکردند. ما نميتوانستيم به آنها از همان اوايل مسلح شدنشان 

اعالن جنگ بدهيم. دادن اطالعيهی تند و تيز عليه آنها نيز دردى را دوا نميکرد و تنها آنها 

را متوجه نقشەی ما ميکرد و به آنها امکان ميداد که در مقابل ما گارد بگيرند و يا به حزب 

دمکرات بپيوندند. هدف متالشى کردن سازمان سياسى و نظامى آنها به ويژه در منطقەی 

مريوان بود. براى اين کار ميبايستى برنامەاى دقيق و همه جانبه چيد و آن را در لحظەی 

مناسب و بالفاصله اجرا کرد. بعد از بازگشت ما به شهرها در سال ٥٨ در اولين نشست 

"هيئت اجرائى" کومەلە ی آن دوره که جاى کميته مرکزى بود، اگر درست يادم مانده باشد 

مرادبيگى)،  من(حسين  و  عليزاده  ابراهيم  مهتدى،  عبداله  زکريائى،  شعيب  از  بود  مرکب 

ساعد وطندوست، و... که اگر باز هم درست يادم باشد در کنفرانس چهارم کومەلە ، بعد از 

پايان جنگ سه ماهه در شهر مهاباد، انتخاب شديم، اجراى خلع سالح "سپاه رزگارى" در 
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دستور کومەلە  قرار گرفت. در تقسيم کار اين هيئت اجرائى من فرمانده نظامى کومەلە  شدم و 

مسئوليت طرح و اجراى خلع سالح "رزگارى" نيز به عهدەی من افتاد. قبل از اجراى اين 

طرح در آذر ماه سال ٥٨، قرار شد از وضعيت نيروهاى مسلح "سپاه رزگارى"، از تعداد 

مقرهاى نظامى آنان، موقعيت اين مقرها در شهرها، در روستاها، دورى و نزديکى اين مقرها 

نوع  آنان،  مسلح  نيروى  دقيق  نسبتا  يا  و  دقيق  تعداد   ، مقرهاى کومەلە  به  ديگر،  هم  به 

سالحهاى آنان، ميزان آمادگى و کارآئى رزمى نيروهاى "رزگارى"، احتمال درگيرى و عکس 

العمل نظامى آنان، سران و فرماندهان آنان و ميزان آمادگى نيروهاى خودمان براى خلع سالح 

آنان و غيره و غيره، ارزيابى دقيق و مفصلى به عمل آوريم. در عين حال تصميم گرفتيم که 

طرح اصلى خود را بر خلع سالح هم زمان و غافلگيرانەی تمام مقرهاى آنان در مناطقى که 

امکان داشت و ميتوانستم به اجرا درآوريم، بنا کنيم. و از آن به بعد در صورت مقاومت 

مسلحانه، مقاومت پراکندەی آنان را درهم شکنيم. خلع سالح "سپاه رزگارى" براى کومەلە  

و باالبردن نفوذ سياسى و نظامى ما در کردستان در مقابل جمهورى اسالمى و در مقابل 

درست و  اجراى  داشت.  اهميت زيادى  ايران  در کردستان  مذهبى  غير  مذهبى و  ارتجاع 

موفقيت آميز آن همان طور که بعداً ثابت شد، موقعيت سياسى کومەلە  و تودەی مردم کارگر و 

ً تقويت کرد  زحمتکش را در مقابل جمهورى اسالمى و بورژوازى کُرد و حزب مربوطه کامالً

و روحيەی نيروهاى و پيشمرگ کومەلە  را به خود و به توانائى خود دوچندان کرد. قرار شد 

که از موقع شروع اين پروسه مبارزهی تبليغاتى مداومى را درون صفوف کومەله و در ميان 

پيشمرگان کومەلە  و در بخشهايى از مردم زحمتکش در مناطق مختلف کردستان ايران با 

رعايت موازين امنيتى و احتياط هاى الزم، شروع کنيم. قرار شد اين کار را با احتياط پيش 

برده و در سخنرانيهاى خود و همچنين در سخنرانى ديگر مسئولين کومەلە  نيز آن را به پيش 
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گاه کردن اذهان نيروهاى خود و مردم، بپردازيم. خلع سالح اين نيرو ساده نبود.  برده و به آ

روحيەی  رزگارى  سادهی  مسلح  افراد  بين  در  ميکرديم که  توجه  مساله  اين  به  ميبايستى 

خصومت و دشمنى با ما به وجود نيايد. اکثر افراد آن زحمتکشان سادەاى بودند که به علت 

گاهى سياسى تحت تاثير ادعاى سران رزگارى در مورد دفاع از مردم کردستان و به  کمبود آ

ويژه نفوذ مذهبى آنها قرار گرفته بودند و تحت رهبرى آنان مسلح شده بودند. بعضى از 

پيشمرگان ما با اين افراد هم محله، يا هم آبادى بوده و دوستى قبلى و يا حتى رابطەی فاميلى 

داشتند. بنابراين ما حساب اين افراد را از حساب سران "رزگارى" جدا کرده بوديم. هنگام 

اجراى عمليات به پيشمرگان خود توصيه کرديم که نهايت کوشش خود را به کار بگیرند تا 

افراد مسلح آنان کوچکترين صدمەاى نبينند و بعد از خلع سالح با آنها به مثابەی اسير جنگى 

دوستانه و به خوبى رفتار کنند و علت خلع سالحشان را برايشان به طور مستدل توضيح دهند 

و به غير از سران آنان، بقيه را نيز آزاد کنند. براى اجراى اين طرح و داشتن نيروى کافى در 

صورت درگيرى نظامى، يک دوره از آموزشگاه فرماندهى نظامى و آموزش بخشى از نيروى 

پيشمرگ خود را که از ميان اعضاء قديمى و پيشمرگان سرخط و کامالً آماده براى هر نوع 

فداکارى اى بودند در اطراف مريوان در روستاى "هەجمنه" برگزار کرديم. همه رفقا حدس 

دورهی  براى  سال  آن  زمستان  سخت  سرماى  در  هم  آن  مريوان  اختصاص  با  ميزدند که 

فرماندهى و آموزش نظامى نيروى پيشمرگ، بايد کومەلە  طرح ويژه اى داشته باشد. اما دقيقا 

آموزش  مسئوليت  معمول  مطابق  عرب  فواد  نيز  دوره  اين  در  چيست؟  نمى دانستند که 

فرماندهان و پيشمرگان کومەلە  را برعهده داشت. شعيب زکريائى و من به ناحيەی مريوان 

رفتيم تا با مسئولين ناحيەی مريوان که در واقع مرکز اصلى "سپاه رزگارى" و مرکز اصلى 

نيروهاى آنان بود که ميبايستى متالشى ميشدند، براى اولين بار طرح و نقشەی خلع سالح 

216



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

"سپاه رزگارى" را در ميان گذاريم و نظر آنان را در اين مورد جويا شويم. بعد از طرح مساله 

آنها  بودند.  آمادەتر  ما  از  طرح  اين  اجراى  براى  حتى  و  موافق  همه  تقريباً  ما،  جانب  از 

ميگفتند که اجراى غافلگيرانەی اين طرح کامالً ممکن است. بعد از توافق با آنان قرار شد 

از ميان رفقاى مسئول و فرماندهان آن دورەی ناحيەی مريوان، عبداله دارابى، طاهر خالدى، 

عبداله  نودينيان،  نسان  و  اسد  االسالمى،  شيخ  موسى  توده،  روشن  عثمان  حسينى،  مجيد 

عطا  پوشى،  عبداله کهنه  مراد)،  مه  امينى(حه  مراد  محمد  همايون گدازگر،  نودينيان، 

رستمى، .. از يک يک مقرهاى آنان شناسائى الزم را به عمل آورده و با دعوت کردن آنان به 

نهار يا شام و يا در صورت لزوم اگر دعوت ترتيب داده نشد، مسلحانه و به عنوان دید و 

بازدید دوستانه به مقرهاى آنان، نيروهاى سپاه رزگارى را هم زمان خلع سالح کنند. ترتيبات 

الزم داده شد. شناسائى ها انجام گرفت. وقتى که ابراهيم عليزاده هم به همين منظور به 

عبداله  مائى،  محمد  باخته،  جان  رفقاى  سنندج،  شهر  رفقاى  با  من  و  او  آمد،  سنندج 

هشياريان، صالح گلچينى و .. و با رفقاى شهر کامياران عبداله بابان و غيره جلسه گرفتيم و 

در مورد اجراى طرح خلع سالح سپاه رزگارى در سنندج و کامياران و نحوەی اجراى هم 

زمان آن با رفقاى ناحيەی مريوان، مفصال بحث کرديم. رفقاى حاضر در آن جلسه هم همه 

موافق بودند و قرار شد اين رفقا نيز به شيوهاى غافلگيرانه نيروهاى رزگارى را خلع سالح 

کنند. اجراى سريع آن نيز به پايان تحصن مردم شهر سنندج براى خروج سپاه پاسداران از اين 

شهر، موکول شد. 

ما قبل از اخراج پاسداران از شهر سنندح نميتوانستيم خلع سالح سپاه رزگارى را شروع 

کنيم، زيرا احتمال ميداديم رژيم ضد انقالبى جمهورى اسالمى از آن به عنوان بهانەاى براى 

شروع جنگ افروزى جديدى که داشت خود را آماده ميکرد، استفاد کند. در آن شرايط 
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افکار عمومى نيز اقدام ما را تاييد نميکرد. در عين حال، ما نميتوانستيم تا خروج پاسداران 

از شهر سنندج صبر کنيم. از نظر ما مهم پايان موفقيت آميز تحصن و منجر شدن آن به قبول 

براى  بنابراين  بود.  شهر  اين  از  اسالمى  جمهورى  توسط  سنندج  شهر  از  پاسداران  خروج 

اجراى طرح خود تنها قرار بود منتظر پايان اين تحصن شويم و بعد از تحصن بالفاصله 

نسبت  به اجرای آن اقدام کنيم. چون با خبر تهديد حملەی مزدوران جمهورى اسالمى مستقر 

در اطراف شهر کامياران به اين شهر و با تحليل سياسى اى که از اوضاع داشيتم و اخبارى که 

از استخدام روزافزون مزدوران محلى رژيم، توطئەهاى مفتى زاده و چمران و ديگر سران 

جنگ افروز جمهورى اسالمى به ما ميرسيد، بر اين عقيده بوديم که به احتمال قوى جنگ 

تحميلى ديگرى را اگر نه سراسرى ولى موضعى و از جنوب کردستان به ما تحميل خواهند 

کرد، همان طور هم که ديديم آن را تحميل کردند. اگر خلع سالح "رزگارى" قبل از اين 

يورش احتمالى انجام نميگرفت، بعداً تقريباً غير ممکن ميشد. زيرا کافى بود "سپاه رزگارى" 

در جنگ عليه رژيم اسالمى شرکت کند تا بتواند ظاهر ارتجاعى خود را بپوشاند، در آن 

صورت افکار عمومى مردم کردستان نه تنها خلع سالح رزگارى را تاييد نميکرد، بلکه حتى 

بُرد تبليغات ما عليه "رزگارى" در ميان مردم نيز کم ميشد. اگر ما حتى کمتر از ٢٤ ساعت 

هم تاخير ميکرديم، و مزدوران رژيم اسالمى يورش از پيش طرح ريزى شدەی خود را به 

کامياران شروع ميکردند، طرح ما به عقب ميافتاد و چه بسا آن را از دستور کار خارج 

ميکرد. بنابراين با توجه به مجموعه شرايط و اوضاع و احوال آن دوره، انتخاب زمان خلع 

ً به موقع و مناسب  سالح سريع "سپاه رزگارى" بعد از اتمام تحصن مردم شهر سنندج کامالً

بود و از لحاظ عملى تنها زمان ممکن براى اجراى چنين عملياتى بود. با برچيدن هر نهاد 

سرکوب رژيم در کردستان ايران امکان مناسب براى رشد و گسترش مبارزهی تودەی مردم 
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زحمتکش و آزاديخواه کردستان عليه ارتجاع محلى در کردستان هرچه بيشتر فراهم ميگشت. 

براى اجراى طرح من از سندج به مريوان که مرکز آن بود، برگشتم. روز ٨ بهمن ماه  ٥٨ قرار 

شد طرح خلع سالح شروع شود. قرار شد رفقاى داخل شهر مريوان و اطراف آن از طرف 

شمال و جنوب يعنى مقرهاى مستقر در "نگل"، "بيەکەره"، "جانەوەره" و غيره بعد از انجام 

موفقيت آميز طرح خود از دو طرف به طرف روستاى "محمود آباد" محل استقرار رهبر 

"سپاه رزگارى"، مادح پسر شيخ عثمان که احتمال درگيرى در این نقطه زياد بود، و اين 

محل ستاد فرماندهى نيروى رزگارى بود، روانه شوند. براى حمله به ستاد رهبرى رزگارى در 

محمود آباد بخشى از نيروهاى ما در "سەول ئاوا(سروآباد) و بخشى ديگر در روستاى "نگل" 

که مسئوليت آن با مجيد حسينى و همايون گدازگر بود، متمرکز شد. علميات در سنندج و 

کامياران و اطراف کامياران کامالً موفقيت آميز پيش رفت. در شهر مريوان و اطراف آن افراد 

رزگارى خلع سالح شدند.(عثمان روشن توده و طاهر خالدى مسئول خلع سالح مقر رزگارى 

در شهر مريوان بودند). در روستاى "جانەوەره" رفقاى ما يک روز زودتر يعنى روز ٧ بهمن 

ماه ٥٨، عمليات خلع سالح را شروع کرده و تمام افراد رزگارى در آن روستا را خلع سالح 

ميکنند. اين کار آنان ممکن بود باعث افشاء کل طرح ما شود و ما را به درگيرى حتمى و 

ناخواستەاى با سپاه رزگارى بکشاند. به آنها پيغام داديم که هر طور شده باید از درز کردن 

اين خبر به بيرون تا روز بعد بايد جلوگيرى کنند. آنها نيز بالفاصه روستا را محاصره کرده و 

تا روز بعد به کسى اجازهی خروج از روستا را نميدهند. به اين ترتيب جلوى افشاى آن گرفته 

شد و اجراى طرح ما با مانع روبرو نشد. عبداله دارابى و من و فواد عرب در روستاى "سەول 

ئاوا"(سروآباد) که سر راه سنندج ‐ کامياران قرار دارد، مستقر شديم. نسان نودينيان در 

"سەول ئاوا" بود و اخبار و گزارشات خلع سالح نيروهاى رزگارى را از طريق ادارەی تلفن 
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سروآباد ميگرفت و به رفقاى ما در شهر مريوان ميرساند. عبداله دارابى همراه چند نفر از 

پيشمرگان به داخل مقر نيروهاى رزگارى در اين روستا رفتند و آنان را خلع سالح کردند. 

نگهبان در مقر "سپاه رزگارى" نميدانم چطور شد که از قضيه بو برد، فورا به طرف روستاى 

"محمود آباد" محل اسقرار "مادح پسر شيخ عثمان" فرار کرد. من از مقر کومەلە  بيرون 

دويدم. عبداله مولوى يادش بخير که قرار بود نگهبان را خلع سالح کند، تا ديد نگهبان به 

طرف روستاى محمود آباد فرار ميکند. به دنبال او دويد، نمى توانست تيراندازى کند چون 

خارج مقر بود و ترسيده بود کار خلع سالح دورن مقر رزگارى توسط رفقاى خودمان به 

در  نگهبان  چون  تعقيب کند،  را  او  ميخواست  بخورد.  هم  به  نقشه  و  باشد  نرسيده  پايان 

جنگلى که تنها چند متر با جادەی اصلى فاصله داشت گم شده بود، به او گفتم که از تعقيب 

او بگذرد. گفتم کار از کار گذشته و آخرين مقر آنها را بايد با زور تصرف کرد که با خلع 

افراد  سالح  خلع  نبود.  سختى  چندان  ديگر کار  آنان،  مقرهاى  ديگر  آميز  موفقيت  سالح 

رزگارى در مقر سەول ئاوا(سروآباد) به پايان رسيد. افراد حزب دمکرات که در چند مترى 

ً شوکه شده بودند و نمى دانستند چه خبر است! روز بعد که فهميدند،  آنها مقر داشتند، کامالً

شرکت  فرار کنند،  دانستند کجا  نمى  پراکنده "رزگارى" که  افراد  سالح  خلع  در  نيز  خود 

کردند. غروب روز ٨ بهمن ماه بود، هوا سرد و برف به شدت ميباريد. معلوم بود که در 

صفوف رزگارى در ستاد مرکزى آنان در روستاى "محمود آباد" ولوله اى برپا شده است و 

پسر شيخ و باقى ماندەی نيروهايش دارند خود را براى فرار آماده ميکنند. ما یک قبضه 

کاليبر ٥٠ را باالى بام مقر که قبال ًپاسگاه ژاندامرى بود، مستقر کرده بوديم. به يکى از 

پيشمرگان کومەلە  (کريم از واحد نظامى ناحيەی بوکان) که پشت آن بود گفتم که گاه و 

بيگاه پلى را که روى رودخانه بين "محمود آباد" و "دوورو"(دو رود) واقع بود به رگبار 
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ببنندد که کار عقب نشينى آنها را کند کند ولى طورى نباشد که افراد آنان را مستقيما هدف 

قرار دهد، چون نمى خواستيم نيروى مردم زحمتکشى را که همراه آنان بود هدف قرار دهيم 

و نيازى هم به آن نبود زيرا عمده نيروى "سپاه رزگارى" خلع سالح شده بود، مانده بود مقر 

مرکزى آنان که آن هم داشتند خود را به آب ميزدند که فرار کنند. صبح که شد به "محمود 

آباد" که هنوز تعداد زيادى از نيروى آنها در آن مانده و نتوانسته بودند فرار کنند، حمله 

کرديم. با خمپاره انداز ٨٠ ميلى مترى اطراف کوههاى پُر از برف روستاى "دو رود" را مى 

کوبيديم که نتوانند فرار کنند. نيروهاى ما از طرف شرق و غرب که ديگر مقرهاى رزگارى را 

خلع سالح کرده بودند به علت برف و سرما ديرتر رسيدند، حمله به روستاى "محمود آباد" 

شروع شد. رفقاى ما با عبور از پلى که افراد رزگارى از طرف روستاى "دورود" مرتباً به 

سوى آن تيراندازى ميشد، عبور کردند. يادش بخير جالل تارين (جالل ولەژير) به طرف 

يکى از سنگرهاى افراد رزگارى ميدود و با گرفتن لولەی تفنگ يکى از آنها سنگر آنها را در 

سمت ديگر پل تصرف ميکند. نيروهاى ما به روستاى "دورود" وارد شدند و ديگر افراد 

رزگارى را که امکان فرار نداشتند، خلع سالح کردند. با اين حال "مادح پسر شيخ عثمان" 

فرد اول "سپاه رزگارى" با استفاده از تاريکى هوا و ريزش شديد برف با عدهاى توانسته بود 

از روى پل گذشته و فرار کند. در آن زمستان سخت و کوههاى صعب العبور تعقيب کردن او 

ممکن نبود، براى ما هم حال که کليەی مقرهاى "رزگارى" خلع سالح شده و عمده نيروى 

با  عمليات  نداشت.  چندانى  اهميت  شخص "مادح"  ديگر  بود،  شده  متالشى  آنان  نظامى 

موفقيت کامل به پايان رسيد و خبر آن به سرعت در شهرهاى کردستان و حتى در ايران پخش 

دوره  آن  ی  بيشتر کومەلە   قدرت گيرى  از  ايران که  خلق  فدائى  چريکهاى  سازمان  شد. 

خوشنود نبود، شروع کرد به فول گرفتن و خرده گيرى که همان موقع جوابش را داديم. در 
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مجموع خلع سالح رزگارى روحيەی صفوف و پيشمرگان ما را تقويت کرد، اعتماد بنفس 

آنها را باال برد و اعتماد تودەهاى مردم را به رهبرى کومەلەی آن دوره که ميتواند مرتجعين 

مسلح محلى را به کمک و پشتيبانى مردم انقالبى کردستان ايران از سر راه مبارزه شان 

بردارد، بیشتر کرد. در ميتينگ باشکوه کومەلە  در دانشگاه تبريز، از خلع سالح سپاه رزگارى 

حمايت شد. تا روز ١٦ بهمن ماه ٥٨، نيز پشتيبانى مردم شهرهاى مختلف کردستان از خلع 

سالح "رزگارى" توسط کومەلە  ادامه داشت. بعد از خلع سالح "سپاه رزگارى" عدهاى از 

صوفيها و مريدان مذهبى شيخ عثمان در مريوان برعليه ما اطالعيه دادند و تعدادى از آنان از 

حسينى  عزالدين  شيخ  جمله  از  مختلف  مراجع  پيش  و  رفته  مهاباد  به  ديگر  شهرهاى 

"دادخواهى" کردند. حتى ميخواستند در اين شهر عليه ما تحصن کنند. آنها خواستار آزادى 

بعضى از سران رزگارى بودند که در مقر کومەلە  در شهر بوکان زندانى بودند. سياست ما در 

خود،  اصول  و  قاطعيت  حفظ  ضمن  مهاباد،  و  بوکان  و  سنندج  شهرهاى  در  مورد  اين 

توضيحى و اقناعى بود. در همان حال مردم شهر مريوان را نيز به دفاع و پشتيبانى از اقدام 

انقالبى خود فراخوانديم. هم زمان با حضور حدود دوهزار صوفى و مريد شيخ که عليه 

کومەلە  شعار ميدادند، تظاهراًت بی سابقەاى در شهر مريوان با فراخوان مسئولين کومەلە ی 

آن دورهی شهر مريوان و همکارى نيروهاى سياسى ديگر(پيشگام، کانون دانش آموزان و 

جامعه معلمان) بر عليه سپاه رزگارى ترتيب داده شد که تاثير بزرگى در خالى کردن زير پاى 

توهم  آنان  به  مردم که  از  بخشى  بر  آنان  مذهبى  نفوذ  و کاهش  رزگارى"  مزدوران "سپاه 

داشتند، گذاشت. عالوه بر آن تودەهاى مردم هر روز از شهر و روستاى مختلف با شعار و 

پالکارد و قطعنامه هاى خود از کومەلە  به خاطر خلع سالح "رزگارى" پشتيبانى ميکردند. 

فقيرترين و زحمتکشترين اقشار روستائيان از همه فعاالنەتر شرکت ميکردند و اين نشان 
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ميداد که به عقب راندن مرتجعين محلى از سر راه مبارزەی انقالبى و راديکال مردم ميتواند 

خود  موفقيت  به  قبل  از  ما  آزاد کند.  جامعه،  در  را  شگرفی  انقالبى  نيروى  و  انرژى  چه 

اطمينان داشتيم، طرح آن را ريختيم و با مهارت آن را اجرا کرديم. خلع سالح سپاه رزگارى، 

حزب  مقابل  در  را  دوره  آن  ی  موقعيت کومەلە  بالفاصله  داشت،  و کيفيتى  هر کمیيت 

دمکرات در جامعه و در انظار عمومى به سرعت باال برد. فشار اين پيروزى و در نتيجه 

قدرت کومەلە ی آن دوره را از عکس العمل رهبرى حزب دمکرات، متوسل شدن به دفتر 

دادن  قرار  جريان  در  بدون  درفشار گذاشتن کومەلە  که گويا  براى  حسينى  عزالدين  شيخ 

"هيئت نمايندگى خلق کُرد" به اين کار مبادرت کرده است، مانند همان بهانه جويى سازمان 

چريکهاى فدائى خلق که افزايش قدرت کومەلە ی آن دوره را نميخواست شاهد باشد، ميشد 

فهيمد. ما، رهبرى کومەلە ی آن دوره، فرصت مناسب را به درست تشخيص داديم و با 

اجراى موفقيت آميز خلع سالح سپاه رزگارى، موقعيت سياسى و اجتماعى خود را به عنوان 

يک نيروى چپ و راديکال در ميان تودەی کارگر و مردم زحمتکش و جامعەی کردستان ، 

ارتقاء داديم. 
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فصل سوم 
سال ٥٩ تا سال ٦٢ 

 جمهورى اسالمى در تدارک يورش مجدد

 حمله به کامياران

تحصن  ويژه  به  و  سنندج  مردم  مبارزاتى  فشار  ديدند  در کرمانشاه که  مستقر  پاسداران 

طوالنى يکماهه بخشى از مردم اين شهر در استاندارى سنندج به خروج پاسداران از شهر 

سنندج منجر شد، خواستند در مقابل اين عقب نشينى، موضع جديدى به دست آورند و بدين 

وسيله شکست خود را جبران کنند. آنها کامياران را انتخاب کردند تا بتوانند در آينده نيز از 

آن به عنوان سرپلى براى حمله همه جانبه سرکوبگران جمهورى اسالمى به شهر سنندج، که در 

حال تدارک آن بودند، استفاده کنند. براى اين کار ابتدا حمله کومەلە  به "رزگارى" را بهانه 
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"حزب  انقالبيون"،  "ضد  نوشتند:  و  اختراع کردند  بهانەاى  نميگيرد،  اين  ديدند  کردند، 

از  خارج  در  پاسداران  مقر  به  ساواکيها،  باضافه  است  فدائى  چريکهاى  همان  کومله" که 

کامياران حمله کرده و پلى را منفجر کرده اند."! 

روزنامه کيهان سه شنبه ١٦ بهمن ماه ٥٨، اطالعيه شماره ١ "سازمان پيشمرگان مسلمان 

کرد" را يعنى چندين روز قبل از حمله به کامياران منتشر کرد که نشان ميداد آنها بعد از پايان 

تحصن يک ماهه مردم سنندج خود را براى حمله به شهر کامياران آماده کرده بودند. در اين 

اطالعيه آمده بود : 

"راه حلهاى سياسى يا نظامى عادى! به بن بست رسيده است و جز با يک روش حساب 

شده نميتوان کردستان را از شر کفارى که برايش نقشه ها دارند خارج ساخت. اولين اقدام 

انقالبى جمع آورى و آموزش دادن به کليه نيروهاى مسلمان در منطقه براى جهاد با کفار 

ميباشد تا بتوانيم بعد از نجات کردستان هم خود ما کردستان را اداره کنيم." 

بعد از حمله به کامياران، مزدوران رژيم اسالمى از طرح خود، با اطالعيه شماره ٢ شان 

که در کيهان يک شنبه ٢١ بهمن ٥٨ چاپ شده بود، پرده برداشتند: 

"طرح و شروع عمليات نظامى شهر کامياران در سحرگاه ٣ شنبه (٩\١١\٥٨) از طرف 

سازمان پيشمرگان مسلمان کرد بوده و هدف ما دفاع از حيثيت و شرافت مسلمانان کرد و 

ضربه زدن به ضد انقالب(کفار و عمال اجانب) براى نابودى کامل آنان در جهت استقرار 

جامعه اسالمى بوده است." از نوشته خطاب به رفقاى فدائى در مورد خلع سالح رزگارى، 

بهمن ماه ٥٨. 
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شهر  به  رژيم  عوامل  ديگر  و  زاده  مفتى  مزدوران  و  مسلمان کرد"  حمله "پيشمرگان  با 

کامياران، يک روز بعد از پيروزى تحصن يک ماهه مردم سنندج، در مناطق "پاوه و روانسر" 

نيز درگيرى پيشمرگان حزب دمکرات و سپاه پاسداران شروع گرديد. روابط عمومى سپاه 

پاسداران در کرمانشاه مينويسد که "... از ساعت ٥ صبح بامداد در کامياران درگيرى بوجود 

ميايد که به محض اطالع به سپاه پاسداران، يک گروه براى ايجاد امنيت به منطفه اعزام شد 

که اين گروه هم اکنون درگير است(کيهان ١٠ بهمن ٥٨ صفحه ١). در جايى ديگر حجت 

االسالم پرتوى ميگويد "به ما اطالع دادند که عده اى افراد مسلح قصد دارند پل کامياران را 

منطقه  به  را  پاسداران  از  يک گروه  اقدام  اين  از  جلوگيرى  براى  نيز  ما  منفجر کنند 

فرستاديم ... در لحظه ورود پاسداران به داخل شهر از همه طرف و از درون خانه ها بسوى 

آنان تيراندازى شد. (کيهان ١١ بهمن ٥٨ صفحه ١٥).  

به نامه يک پيشمرگ کومەلە  از شهر کامياران در اين مورد توجه کنيد:  

"شب ٩\١١\٥٨ از سنندج به ما خبر دادند که بايد "سپاه رزگارى" را خلع سالح کنيد. ما 

هم دست به کار شديم و بدون هيچ درگيرى رزگارى را در داخل شهر کامياران خلع سالح 

کرديم. اين کار تا ساعت ٢ بعداًز نيمه شب طول کشيد. آنها حدود ٢٠ نفر بودند. آن شب به 

خاطر اينکه به روستاى "توەسوور" خبر ندهند که مقر ديگر رزگارى در آنجا بود، ما همه 

افراد خلع سالح شده را در روستاى "الک" زندانى کرديم و روز بعد همه آنها را آزاد کرديم. 

در ساعت ٣ و نيم بعد از نيمه شب که چند نفر از رفقاى پيشمرگ ما مشغول گشت در داخل 

شهر بودند به يک ماشين آهوى بيابان که در آن مزدوران "حمه چاوه" و پاسداران بودند 

برخورد ميکنند. آنها به طرف رفقاى ما فورا تيراندازى ميکنند و متاسفانه يک از رفقاى ما 
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به نام يدى مشهور به صديق از دسته پيشمرگان ديواندره جان ميبازد. با شروع درگيرى، 

پيشمرگان نيروهاى جاش و پاسدار را ناچار از ترک کامياران ميکنند ولى در ساعت دو 

بعدازظهر روز بعد ستونى ارتشى با تانگ و توپ که از هوا به وسيله هلیکوپتر حمايت ميشد 

شهر را زير توپ و راکت باران گرفتند، پيشمرگان بعد از مقاومت به خاطر جلوگيرى از 

تلفات شديد مردم، شهر را ترک کردند". وى در اين نامه به همکارى وسيع مردم کامياران در 

جريان جنگ با نيروهاى ارتش و پاسدار و مزدوران محلى رژيم اشاره ميکند. (همانجا. 

نوشته خطاب به رفقاى فدائى در مورد خلع سالح رزگارى، بهمن ماه ٥٨). بدين سان 

مقدمات هجوم مجدد سرکوبگران خمينى به مردم کردستان ايران چيده ميشود. 

 توافقات ناديده گرفته ميشود

حمله اوباش اسالمى به زنان و به مردم معترض و به دفاتر سازمانهاى سياسى و چپ در 

سراسر ايران ادامه داشت. جمهورى اسالمى سرکوب انقالب و چپ را در سراسر ايران در 

به  خود  سرکوبگر  نيروهاى  يورش  دوم  دور  براى  را  خود  راستا  اين  در  و  داشت  دستور 

کردستان ايران آماده ميکرد. معلوم شد هيئت ويژه "دولت موقت" چيزى جز محمل وقت 

با  همکارى  در  و  راستا  همين  در  نيز  توده  حزب  نبود،  اسالمى  جمهورى  براى  خريدن 

ضدانقالب اسالمى به قدرت رسيده، مشغول کارشکنى در کار "هيئت نمايندگى خلق کرد" 

بود. جمهورى اسالمى به هيچ يک از "تعهدات" خود از جمله خروج پاسداران از شهرها و 

عدم انتقال ستونهاى نظامى خود در کردستان وفادار نماند. همه شواهد حاکى از آن بود که 

جمهورى اسالمى خود را براى حمله مجدد به مردم کردستان آماده ميکند. جمهورى اسالمى 
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از مذاکره نيز جز تفرقه در ميان سازمانهاى سياسى در کردستان و بهانه جويى هدف ديگرى 

نداشت و در مورد خواستها و حقوق پايه اى مردم کردستان نيز نه حاضر به مذاکره بود و نه 

اساساً حاضر بود هيچ مذاکره اى هم در اين مورد صورت گيرد. هر توافقى نيز که حاصل 

ميشد، توسط جمهورى اسالمى و مزدوران محلى او زير پا گذاشته ميشد. 

پاسداران،  سپاه  و  ارتش  توسط  شهر کامياران  اشغال  و  ناآراميها  دنبال  به  مثال،  براى 

نمايندگان شيخ عزالدين حسينى و کومەلە  و حزب دمکرات و سازمان چريکهاى فدائى خلق 

با فرمانده لشکر ٢٨ سنندج وارد مذاکره شدند. توافقى بين آنها و نمايندگان شهربانى و 

ژاندارمرى و وزارت کشور حاصل شد که ارتش به ٦ کيلومترى شهر کامياران عقب نشينى 

کند، مزدوران محلى رژيم(پيشمرگان مسلمان کرد) و پاسداران از شهر خارج شوند و امنيت 

شهر به ژاندارمرى سپرده شود، که از جانب ارتش و جمهورى اسالمى ناديده گرفته شد و 

ً اجرا نشد. ارتش اسالمى شده بود و اين بار ميخواست نقش بيشترى را در سرکوب  عمالً

مردم کردستان ايران به عهده بگيرد. مردم شهر کامياران نسبت به عدم اجراى اين توافق نامه 

از طرف جمهورى اسالمى و ارتش اعتراض کردند و مردم شهر سنندج نيز از مردم کامياران 

جديد  يورش  پرده  پيش  بود که  روشن  همگان  بر  پشتيبانى کردند.  تظاهراًتى،  انجام  با 

جمهورى اسالمى به مردم کردستان ايران داشت اجرا ميشد. 

 "تشکيل "پيشمرگان مسلمان کرد

رژيم اسالمى توسط يکى از بورژوا ‐ مالکان ناحيه ديواندره بنام خليل ملکى "سازمان 

پيشمرگان کرد" را ايجاد و آنان را عليه مردم کردستان ايران مسلح کرد. در اين دوره "قياده 
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با  همکارى  در  بيشترى  نقش  ميخواست  نيز  عراق)  دمکرات کردستان  موقت"(حزب 

برادر  بارزانى  ادريس  بگيرد.  عهده  به  ايران  مردم کردستان  سرکوب  در  اسالمى  جمهورى 

بزرگ مسعود بارزانى که آنوقت رهبرى "قياده موقت" را در دست داشت و هنوز زنده بود، 

فردى بنام ابراهيم مريوانى را براى آموزش نظامى نزد آنان ميفرستد. اين گروه با سرپرستى 

چمران و همکارى غالم خان، يحيى خان، ايرج يحيى خان، سعيد خان شمسه، فريدون 

فيروز خان و عده اى ديگر ميخواستند از طريق بيجار به ديواندره و سنندج حمله کنند. آنها 

در بيانيه اى به تاريخ ١٦ بهمن ماه ٥٨ پرده از نقشه جنايتکارانه خود برداشتند و آن را در 

روزنامه کيهان چاپ کردند.  

با اينحال، نيروى مزدوران محلى جمهورى اسالمى در مقابل نيروى پيشمرگ و ظرفيت 

باالى اعتراضى سياسى توده اى مردم شهر و روستاهاى کردستان ايران هيچ وقت به نيروى 

قابل توجهى در مقابل مردم کردستان ايران تبديل نشد. اين نيرو تنها نقشی بسيار فرعى را در 

کنار نيروى ٢٠٠ هزار نفره ارتش و سپاه پاسداران جمهورى اسالمى، بازى کرد. سيستم 

تسليح اجبارى در روستاها هم قبل از اينکه اطمينان خاطرى براى رژيم اسالمى باشد، با 

توجه به همکارى آنان با سازمانهاى سياسى و نيروى پيشمرگ، اغلب به نقطه ضعف خود 

از  آزاديخواه کردستان  مردم  توده  شديد  انزجار  و  تنفر  ميشد.  تبديل  اسالمى  جمهورى 

جمهورى  نتيجه  در  ناکام گذاشت،  محلى  بسيج  طرح  پيشبرد  از  را  او  اسالمى  جمهورى 

اسالمى مجبور شد عمدتا و اساساً به نيروى نظامى ارتش و پاسداران خود در سرکوب مردم 

کردستان ايران متکى شود. 

بهانه گيرى و تحرکات جمهورى اسالمى شروع ميشود 
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در تاريخ ٧\١٢\٥٨ ستاد مشترک ارتش جمهورى اسالمى ايران در اطالعيه اى ادعا کرد 

که از ارتفاعات مريوان بر روى پادگان نظامى اين شهر آتش گشوده اند. اين ادعا از طرف 

کومەلە ، ديگر سازمانهاى سياسى، حزب دمکرات و سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران و از 

جمله شيخ عزالدين حسينى تکذيب شد. ولى جمهورى اسالمى از جنگ افروزى عليه مردم 

کردستان ايران دست برنداشت و به جنگ افروزى و توطئهگرى خود براى تحيمل جنگ 

ديگرى به مردم کردستان ايران ادامه داد. در همان حال مردم شهر سنندج نيز به يارى فعالين 

کومەلە  بنکه ها(ارگانهاى محلى توده اى)، شوراهاى محالت را براى اداره شهر سنندج و 

حفظ امنيت آن در مقابل مزدوران خمينى گسترش دادند.  

در تاريخ ٢٤\١١\٥٨ برخالف شروط "هيئت نمايندگى خلق کرد" براى حفظ آتش بس، 

لشکر ٢٨ شهر سنندج با اعزام واحدهائى از کرمانشاه تقويت شد. در ٢٥\١١\٥٨ نمايندگان 

شوراهاى محالت در شهر سنندج جلسه اى تشکيل داده و در مورد وضعيت شهر، محاصره 

اقتصادى شهرهاى کردستان ايران، اوضاع عمومى و حمله مزدوران رژيم به شهر کامياران 

بحث و تبادل نظر کرده و از کمک بى دريغ مردم به آوارگان شهر کامياران قدردانى کردند. 

همزمان بنکه ها و شوراهاى محالت شهر سنندج تصميم ميگيرند که خود را براى روياروئى 

با توطئه هاى جديد رژيم اسالمى آماده کنند.  

جمهورى اسالمى همچنان به جنگ افروزى مشغول است و بدين منظور پادگان خود در 

سنندج را مرتب تقويت ميکند. روز ٢٩\١١\٥٨ لشکر ٢٨ تمام نيروهاى خود را به حالت 

آماده باش جنگى در مياورد. در داخل شهر سنندج عوامل حزب توده عليه کومەلە  تبليغ 

ميکنند ولى از طرف مردم جواب ميگيرند و در الک کاسەليسى خود به درگاه جمهورى 
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اسالمى فروميروند. در ٣٠\١١\٥٨ "هيئت تحقيق دولت موقت" که ميخواست نتيجه گيرى 

کند که حمله به کامياران نه در نتيجه يورش مزدوران محلى و پاسداران رژيم، که گويا بر اثر 

درگيرى نيروهاى سياسى در آن شهر بوجود آمده است، با تنفر و انزجار آوارگان شهر کامياران 

روبرو ميشود و مردم کامياران به آنها ثابت ميکنند که نيروهاى رژيم به اين شهر حمله کرده 

اند و بيشرمى "هيئت تحقيق دولت موقت" را به رخ آنان ميکشند. 

سخنرانى  در  سنندج  پادگان  فرمانده  زاده"  "نصرت  سرهنگ   ١\١٢\٥٨ تاريخ  در 

صبحگاهى اين پادگان شديداً به مردم کردستان ايران و سازمانهاى سياسى حمله ميکند و 

ميگويد: "... کيسه هاى شنى را که مردم به عنوان سنگر درست کرده اند يکروز توى مغزشان 

خواهيم کوبيد.".  

همان روز دو گروهان از نيروهاى ارتش بعنوان ورزش صبحگاهى از پادگان خارج شده و 

عزالدين  و  سياسى  سازمانهاى  و  مردم کردستان  عليه  شعار  دادن  به  سنندج  خيابانهاى  در 

حسينى ميپردازند. مردم نيز با شعار زنده باد "خلق کرد" و درود بر کومەلە  بدنبال آنان راه 

ميافتند و در اثر پرتاب سنگ توسط دانش آموزان به اين نيروها دو نفر از افراد ارتشى 

زخمى ميشوند. تلويزيون شهر سنندج که بعد از حمله نيروهاى رژيم به شهر کامياران و براى 

جلوگيرى از فعاليتهاى انتخاباتى کانديداهاى کومەلە ، صديق کمانگر و يوسف اردالن، در 

شهرهاى سنندج و کامياران و ديواندره، که بمنظور تحميل جو سانسور و خفقان بسته شده 

بود، همچنان بسته ميماند. در تاريخ ٢٩\١٢\٥٨ يک مينى بوس حامل سربازان مسلح به 

منظور قدرت نمايى از پادگان مريوان خارج شده و وارد شهر مريوان ميشوند، که بر اثر فشار 

مردم و نيروى پيشمرگ کومەلە  به پادگان مراجعت ميکنند. همزمان در شهر سنندج نيز چند 

عدد تانک بقصد وارد شدن به اين شهر از پادگان خارج ميشوند، مردم سنگربندى کرده و 
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ميکنند که  مجبور  را  پادگان  فرمانده  پادگان،  بر  مسلط  ارتفاعات  با کنترل  نيز  پيشمرگان 

دستور بازگشت تانکها را به پادگان لشکر ٢٨ صادر کند. 

در تاريخ ٣٠\١٢\٥٨ فرمانده پادگان لشکر ٢٨ آشکارا مردم را به سرکوب دعوت ميکند 

و ميگويد که ارتش بداخل شهر خواهد رفت. مردم هم اعالم ميکنند که قاطعانه از ورود 

ارتش به شهر جلوگيرى ميکنند و تب جنگ شهر را فراميگيرد. جنگ افروزى جمهورى 

اسالمى در ديگر نقاط کردستان ايران نيز ادمه دارد. شهر "نوسود" و روستاهاى اطراف آن 

همچنان در محاصره اقتصادى قرار دارند و پاسداران رژيم از ورود مايحتاج روزانه مردم 

جلوگيرى ميکنند. افراد "قياده موقت"(حزب دمکرات کردستان عراق)، افراد "کاکەى حمه 

صالح" به پيشمرگان کومەلە  در "ازگله باوجانى" حمله ميکنند که بر اثر ضد حمله پيشمرگان 

ناحيه  اين  مردم  اقتصادى  محاصره  به  اسالمى  جمهورى  ميگريزند.  عراق  به  و  فرار کرده 

 ٤\١٢\٥٨ تاريخ  در  ميکند.  حمله  آن  اطراف  و  نوسود  شهر  مردم  به  و  نميکند  قناعت 

پاسداران جمهورى اسالمى با تانک و خمپاره انداز شهر نوسود را ميکوبند و سپس به طرف 

آن شهر حرکت ميکنند ليکن با مقاومت پيشمرگان حزب دمکرات و کومەلە  روبرو ميشوند و 

از  نفر  يک  و  دمکرات  حزب  پيشمرگان  از  نفر  يک  درگيرى  اين  در  مى نشينند.  عقب 

پيشمرگان کومەلە  جان خود را از دست ميدهند. در اطراف "قروه و بيجار" پاسداران و 

مزدوران محلى جمهورى اسالمى راه بيجار را بکلى مى بندند. حدود ١٠٠ نفر از افراد مسلح 

مفتى زاده وارد اين شهر ميشوند و افق تحميل جنگ خونين ديگرى به مردم کردستان ايران 

کم کم پديدار ميشود. در همان حال محاصره اقتصادى شهرها و روستاهاى کردستان ايران 

همچنان ادامه دارد و نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسالمى همچنان از ورود مايحتاج روزانه 
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مردم کردستان جلوگيرى ميکنند. در ديگر نقاط ايران وضع به همين منوال است، جمهورى 

اسالمى همچنان کشتار ميکند و سرکوب انقالب در سراسر ايران را ادامه ميدهد. در ترکمن 

صحرا جمهورى اسالمى ٣١ نفر ديگر از مردم آزاديخواه آن منطقه را قتل عام ميکند. 

 نوروز ٥٩، سرکوب انقالب همچنان ادامه دارد

نوروز ٥٩ فرا ميرسد. کومەلە  در اطالعيه اى به اطالع مردم کردستان ايران ميرساند که 

جمهورى اسالمى در تدارک تحميل جنگ ديگرى به مردم کردستاناست. در ديگر نقاط 

ايران تحصن و اعتراضات کارگرى در اکثر کارخانه ها و مراکز کارگرى در سراسر ايران 

حمله  تدريج  به  است.  جريان  در  اسالمى  جمهورى  عليه  حقوق کارگران  احقاق  براى 

پاسداران جمهورى اسالمى به کارگران و فعالين کارگرى تشديد ميشود. خمينى فرمان حمله 

به دانشگاهها را صادر ميکند و سپس سرکوب دانشجويان در دانشگاهها وسيله مرتجعينى 

مانند عبدالکريم سروش و انجمنهاى اسالمى حزب الله و دفتر تحکيم وحدتى ها در معيت 

پاسداران شروع ميشود و دهها دانشجوى انقالبى و آزاديخواه جان خود را از دست ميدهند. 

همزمان حمله چاقوکشان و جانورانى مانند هادى غفارى و امثال حجاريان و چماقداران 

سازمان مجاهدين انقالب اسالمى به زنان و مردم انقالبى ادامه مى يابد. همه جا يورش رژيم 

به نيروهاى چپ و آزاديخواه براى تثبيت قدرت سياه اسالم بر مردم ايران ادامه پيدا ميکند. 
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 حمله به شهر سنندج

 آغاز يورش دوم به مردم کردستان ايران

قبل از يورش جمهورى اسالمى به شهر سنندج، چند بار هجوم نيروهاى رژيم از طرف 

شهر کامياران که قصد تصرف آن محور را داشتند با تعرض متقابل پيشمرگان کومەلە  درهم 

شکسته شد و نيروهاى سرکوبگر خمينى مجبور به عقب نشينى به طرف شهر کامياران شدند. 

ليکن جمهورى اسالمى دست از جنگ افروزى برنداشت و با اعزام ستون بزرگى از نيروهاى 

خود که کامالً معلوم بود قصد تقويت پادگان لشکر ٢٨ و در روزهاى آينده حمله به شهر 

سنندج را داشتند، اقدام کرد. در اين روزها "کنفرانس پنجم کومەلە " در شهر بوکان با 

شرکت رفقائى از تشکيالت تهران از جمله مظفر کمانگر، امين رنجبر و طيب عباسى روح 

الهى برگزار ميشد. در اين کنفرانس ابراهيم عليزاده، شعيب زکريائى، عبداله مهتدى، ايرج 

من(حسين  زاده،  ايلخانى  عمر  رحيمى،  محسن  شفيعى،  جعفر  وطندوست،  ساعد  فرزاد، 

مرادبيگى)، شرکت داشتيم، باضافه ٣ نفر از تشکيالت تهران که نام آنها را قبال ًذکر کردم و 

تعداد ديگرى که متاسفانه اسامى آنها را به ياد ندارم. هنوز کومەلە  درگير بقاياى مباحثاتى 

شبيه مباحثات کنگره اول بود به ويژه از طرف رفقاى تهران که سنت پوپوليستى قوى داشتند. 

در نتيجه در اين دوره نيز که کومەلە  با مسائل بسيار مهم و سرنوشت سازى روبرو بود، اين 

درگيريها به جاى بحث سياسى روشن به نوبه خود مانع از ريختن نقشه و يا تصميم گيريهاى 

سنجيدەتر ميشد. در جريان اين کنفرانس رفقاى کميته شهر سنندج از داخل اين شهر با ما 

ادارات  از  خودمان که  بيسمهاى  توسط  مستقيماً  روزها  آن  در  ما  ارتباط  تماس گرفتند. 

مختلف رژيم سابق جمع آورى کرده بوديم و توانسته بوديم شبکه مرتبطى را در شهرها و 
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نواحى مختلف ايجاد کنيم، صورت ميگرفت. بعضاً هم ارتباط ما با شهر سنندج و تهران و 

ديگر شهرها از طريق مخابرات شهر بوکان انجام ميگرفت. استفاده از مخابرات بوکان براى 

کارهاى علنى و غيرمحرمانه بود، در ديگر مواقع از بى سيمهاى خودمان استفاده ميکرديم. 

بعدها سيستم ارتباط بیسيمى، ارتباط ما را با شهرها، نواحى و واحدهاى نيروى پيشمرگ 

کومەلە  برقرار کرد و اين تاثير زيادى در پيشبرد و تسريع فعاليتهاى ما داشت، هرچند نواقص 

خود را داشت و بعضاً از طرف نيروهاى رژيم اسالمى نيز کشف ميشد.  

در هرحال، رفيق ايوب نبوى که در آن دوره مسئول کميته شهر سنندج بود با ما تماس 

گرفت و گفت ستون بزرگى که از کرمانشاه به سمت شهر سنندج حرکت کرده است به نزديکى 

فرودگاه اين شهر رسيده و دارد وارد شهر ميشود. هنگاميکه اين ستون وارد شهر شد، دوباره 

ايوب نبوى با ما تماس گرفت و گفت که هزاران نفر از مردم شهر ستون را محاصره کرده اند 

و به ستون اجازه نميدهند از شهر گذشته و وارد پادگان سنندج شود. ميگفت مردم با سربازان 

بحث ميکنند و عده اى از سربازان نيز گريه ميکنند و ميگويند ما خواستار جنگ با مردم 

کردستان و مردم شهر سنندج نيستيم ما را به زور اينجا فرستاده اند و ناچار از قبول دستور 

فرماندهان خود شده ايم. بعد از بحث و مشورت الزم از طريق ايوب نبوى به رفقاى کميته 

سنندج پيغام داديم و گفتيم حال که ستون در ميان مردم محاصره شده است، به کمک مردم 

و نيروى پيشمرگ کومەلە  همه افراد آن ستون را خلع سالح کنيد که اين ممکن است رژيم را 

از تحميل دور ديگرى از جنگ به مردم کردستان ايران باز دارد و اگر هم جمهورى اسالمى 

جنگ را ادامه داد ما دست باال را خواهيم داشت و در ضمن از اسلحه و مهمات موجود نيز 

بر عليه مزدوران جمهورى اسالمى استفاده خواهيم کرد. متاسفانه ستون به هر دليل خلع 
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سالح نشد، رفيق ايوب و ديگر رفقاى کميته سنندج مجبور شدند در شرايط نامناسب ترى با 

آن ستون درگير شوند. 

فرمانده ستون که موافقت کرده بود به فرودگاه سنندج برگردد بجاى برگشتن به فرودگاه 

راهش را به سمت "گريزه" و از آنجا به سمت روستاى "باوه ريز" و جاده فرعى که شهر را 

دور زده و به پادگان منتهى ميشود، کج ميکند. با خارج شدن ستون از شهر، پادگان نيز شهر 

را زير آتش توپهاى خود قرار ميدهد. پيشمرگان نيز که چارەاى نداشتند، به ستون نظامى 

حمله ميکنند. در اين حمله نيروى پيشمرگ کومەلە  و چريکهاى فدائى خلق که هنوز منشعب 

شرکت  غيره  و  زحمتکشان  و  پيکار  سازمان  مانند  سياسى  نيروهاى  ديگر  و  بودند  نشده 

داشتند. حزب دمکرات که هنوز به توصيه "مشى امامى" حزب توده عمل ميکرد، ابتدا خود 

را درگير نميکند، اما چون در مقابل عمل انجام شده جمهورى اسالمى قرارميگيرد، در دفاع 

از مردم شهر عليه جمهورى اسالمى وارد جنگ ميشود. بخش بزرگى از اين ستون منهدم 

گرديد و مقدار زيادى از مهمات و تدارکات آن به دست پيشمرگان افتاد.  

با پديدار شدن فانتومها و هلیکوپترهاى جمهورى اسالمى بر فراز شهر سنندج و توپباران 

وسيع خانه هاى مردم اين شهر در تاريخ ١\٢\٥٩، روز بعد در شهر سقز و چند روز بعدتر در 

شهر بانه مجدداً کشتار وسيع مردم شهرها و روستاهاى کردستان از سرگرفته شد. بنى صدر 

رئيس جمهور وقت جمهورى اسالمى نيز در پيام راديويى خود پيام داد: "تا سرکوب مردم 

کردستان پوتينها را از پا در نمياورم". بارديگر به دستور خمينى، بنى صدر و شوراى انقالب 

جمهورى اسالمى، حمله به مردم کردستان شروع شد. نيروهاى جمهورى اسالمى با استفاده 

از هواپيماهاى بمب افکن، هليکوپتر، تانک، توپهاى دورزن، خمپاره انداز و سالحهاى 
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سنگين شهر سنندج و به دنبال آن شهرهاى سقز، کامياران، دهات اطراف سنندج و شهرهاى 

بانه و مريوان را بيرحمانه زير حمالت شديد آتش خود قرار دادند. فانتومهاى رژيم اسالمى 

بودند.  آمد  و  رفت  در  اشنويه  و  سردشت  و  مهاباد  و  بانه  و  بوکان  شهرهاى  فراز  بر  مرتبا 

ميخواستند در ميان مردم کردستان رعب و وحشت ايجاد کنند. با شروع يورش آدمکشان 

خمينى به مردم کردستان، مجددا صدها خانه ويران شد، صدها نفر کشته و هزاران نفر بويژه 

از شهرهاى، بانه، مريوان و سقز نيز آواره شدند. 

در تاريخ ٤\٢\٥٩ فانتومهاى رژيم اسالمى به مدت يکساعت اطراف شهر سنندج را 

گلوله باران کردند. محالت شهر به ويرانه تبديل ميشود و بخش زيادى از مردم اين محالت 

بیدفاع  مردم  تلفات  ميزان  دارد.  ادامه  شهر  داخل  شديد  بسيار  درگيرىهاى  ميشوند.  آواره 

باالست. نيروى پيشمرگ نيز در جنگ وحشيانه اى که خمينى و جمهورى اسالمى مجددا به 

مردم کردستان ايران تحميل کرده اند، با تمام قدرت خود درگير است. هلیکوپترهاى رژيم نه 

تنها به نيروى پيشمرگ که به ماشينهاى مسافربرى بين راه نيز حمله کرده و مردم بىدفاع را در 

خون غرق ميکنند. ماشين توحش اسالمى مجددا عليه مردم انقالبى و آزاديخواه در کردستان 

و در ديگر نقاط ايران، براه افتاده است و شمشير اسالم کشتار ميکند. در اطراف شهر سقز به 

گله هاى گاو و گوسفند مردم نيز تيراندازى ميکنند. روز ٩\٢\٥٩ در جاده بوکان ‐ سقز دو 

فروند هلى کوپتر دو جيب و يک وانت بار پر از مسافر را به رگبار مى بندند در نتيجه ٨ نفر 

از جمله يک کودک ٤ ساله کشته شده و ٢٦ نفر نيز زخمى ميشوند. خبرنگاران رسانه هاى 

غربى که در آن روزها در شهر بوکان حضور داشتند، از اين حمله وحشيانه نيروهاى جمهورى 

اسالمى به مردم بیدفاع عکس و خبر تهيه کرده و آن را به سراسر جهان مخابره ميکنند.  
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سقز وارد هفتمين روز مقاومت خود ميشود. جنگ غير از شهر بوکان و مهاباد و پيرانشهر 

و چند نقطه ديگر در سراسر کردستان ايران به شدت ادامه مى يابد. روز ٥\٢\٥٩ همچنان در 

کامياران و سنندج و پاوه و نوسود و بيجار و سقز و مريوان و بانه و ترگور و نقده و اشنويه 

و.... درگيريهاى شديد ادامه میيابد. تمام شهرهاى کردستان در محاصره شديد اقتصادى 

جمهورى اسالمى قرار ميگيرند. بدليل کمبود امکانات درمانى جان مجروحان جنگ بشدت 

در خطر قرار مرگ قرار ميگيرد. رژيم ورود دارو به کردستان را منع کرده و در صورت کشف 

آن را ضبط ميکند. ١٣ روز از حمله جمهورى اسالمى به شهر سنندج و مقاومت سرسختانه 

مردم و نيروى پيشمرگ ميگذرد، بنى صدر، "فرمانده کل قوا"، اعالم ميکند که شهر سنندج 

به کنترل کامل ارتش و پاسداران در آمده است! ادعا ميکند که مهمات و بنزين پيشمرگان 

تمام شده است و همگى در حال فرارند! مردم محالت سنندج نيز بعد از ١٣ روز مقاومت 

حماسى زير باران گلوله توپ و خمپاره در محل بنکه ها تظاهراًت باشکوهى برپا ميکنند و به 

بنى صدر نشان ميدهند که در حال مقاومتند. مردم ديگر شهرهاى کردستان نيز از مبارزه مردم 

شهر سنندج پشتيبانى ميکنند. جنگ در ديگر نقاط کردستان ادامه مى يابد، پادگان بانه و 

مريوان همچنان در محاصره نيروى پيشمرگ قرار داشتند. 

ستونهاى مختلف از داخل پادگان شهر سنندج بطرف اين شهر سرازير ميشوند، تپه هاى 

مهم داخل شهر از قبيل "طوس نوذر" و "منبع آب" و محالت مختلف شهر از جمله "حاجى 

ئاوا"، "گردى گهرول" و غيره مورد حمله مداوم نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسالمى قرار 

ميگيرند که با مقاومت سخت نيروى پيشمرگ و مردم مبارز داخل شهر روبرو ميشوند. نقاط 

سنندج  شهر  مردم  توسط  پيشمرگ  نيروى  و  امداد  آمد گروههاى  و  رفت  محل  و  مهم 
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سنگربندى ميشوند. تپه ها و محالت اين شهر چند بار دست بدست ميشوند. حمله براى 

دادن  با  اسالمى  جمهورى  نيروهاى  پاسداران، که  استقرار  محل   ،٢٨ لشکر  ستاد  تصرف 

تلفات زيادى خود را به آنجا رسانده بودند، به شدت ادامه مى يابد. سرانجام بعد از ٢٤ روز 

جنگ حماسى و مقاومت و دفاع سرسختانه مردم و نيروى پيشمرگ از شهر، نيروى پيشمرگ 

کومەلە  شهر سنندج را همراه چند صد نفر از مردم مبارزه آن در ٢٤\٢\٥٩ ترک ميکنند و 

شهر به دست مزدوران رژيم اسالمى میافتد.  

در اين جنگ تحميلى بيش از ١٤٠٠٠ گلوله توپ و خمپاره جمهورى اسالمى به سوى 

محل کار و زندگى مردم شهر سنندج شليک شد، قسمت اعظم شهر ويران شد، تلفات مردم 

مزدوران  تلفات  عوض  در  نبود،  زياد  چندان  پيشمرگ  نيروى  تلفات  بود،  زياد  بیدفاع 

جمهورى اسالمى بسيار باال بود. تعداد زيادى تانک و نفربر جمهورى اسالمى نابود شدند و 

٣ فروند هلى کوپتر جمهووى اسالمى نيز پائين انداخته شدند.  

بعد از تصرف شهر ماشين کشتار و خفقان جمهورى اسالمى نيز بکار افتاد، اعدام مردم 

بیدفاع شروع شد و بالفاصله دوتن از مبارزين شهر مستوره شهسوارى و نصرالدين قدسى 

اعدام شدند. همزمان اعتراض عليه جنگ افروزى خمينى و حمله به مردم کردستان در ديگر 

نقاط ايران ادامه يافت. در شهر بناب، عده اى را بخاطر پخش خبرنامه کومەلە  بازداشت 

کردند. پرسنل هوانيروز اصفهان از تاريخ ٩\٢\٥٩ در اعتراض به کشتار مردم کردستان ايران 

به  نيز  را  عدهاى  و  اعدام کرد  را  آنان  از  اى  عده  اسالمى  رژيم  زدند،  تحصن  به  دست 

حبسهاى طوالنى محکوم کرد. حزب توده همچنان در حمايت از جمهورى جنايت و کشتار 

از جنايات رژيم اسالمى در کردستان ايران دفاع ميکرد و آن را مورد تاييد قرار ميداد. 
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بعد از تصرف شهر سنندج توسط نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسالمى در ٢٥ ارديبهشت 

ماه ٥٩ نيروى پيشمرگ کومەلە  از شهرهاى سقز و مريوان نيز عقب نشستند، اما محاصره 

پادگان بانه همچنان ادامه يافت بنى صدر ستون نظامى عظيمى را روانه کردستان کرد تا محور 

سقز ‐ بانه را تصرف کنند. اين ستون اعزامى از تهران به بانه شبانه توسط پيشمرگان کومەلە  

و  تانکها  و  شد  نابود  به کلى  آن  زرهى  بخش  قرار گرفت،  حمله  مورد  دمکرات  حزب  و 

نفربرهاى آن به تصرف نيروى پيشمرگ در آمد. در اين نبرد چهار تن از پيشمرگان کومەلە  

جان خود را از دست دادند. ليکن بخش عقبى ستون نابود نشد و روز بعد از تپه هاى 

"گردنه خان" با توپهاى سنگين و دورزن خود، شهر و اطراف اطراف آن را وحشيانه به گلوله 

بستند. نيروى پيشمرگ کومەلە  بر اثر آتش شديد توپخانه ستون نظامى جمهورى اسالمى، 

ناچار از شهر بانه عقب نشينى کرد و شهر بانه نيز به تصرف سرکوبگران جمهورى اسالمى در 

آمد. 

تاريخ  در  اشنويه  شهر  يافت.  ادامه  همچنان  جنگ  ايران  نقاط کردستان  ديگر  در 

٢٦\٣\٥٩ از سه طرف در محاصره بود. در اين بخش از شمال کردستان ايران نيروى مسلح 

مزدور "قياده موقت"(حزب دمکرات کردستان عراق) با تمام قوا در کنار جمهورى اسالمى 

عليه مردم کردستان ايران ميجنگيد و رژيم اسالمى خود را براى تصرف مهاباد آماده ميکرد. 

پيرانشهر در خطر حمله بود اما شهر بوکان هنوز کامل در دست کومەلە  و حزب دمکرات و 

ديگر سازمانهاى سياسى بود. به تدريج حمله رژيم اسالمى به محورهاى اصلى در کردستان 

شروع شد. جمهورى اسالمى در حال ايجاد پايگاه و پستهاى بازرسى در محورهاى تصرف 

شده بود، همزمان بعضى از دهات اطراف محورها نيز مورد حمله مداوم مزدوران محلى رژيم 
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و پاسداران قرار ميگرفت. رژيم اسالمى سعى ميکرد در روستاهاى نزديک جاده ها، پايگاه 

ايجاد کند. 

جنگ شهرها و سياست کومەلە  در آن دوره به دنبال حمله جمهورى اسالمى به شهر 

سنندج و شهرهاى سقز، مريوان، بانه، ديواندره و ديگر شهرهاى کردستان، ما، هيئت اجرائى، 

در واقع هيئت رهبرى وقت کومەلە  آن دوره، يعنى شعيب زکريائى، ابراهيم عليزاده، عبداله 

و  استراتژى  ميبايستى  مرادبيگى)  من(حسين  و  شفيعى  جعفر  وطندوست،  ساعد  مهتدى، 

مردم  به  اسالمى  جمهورى  نيروهاى  هجوم  از  دور  اين  با  مقابله  در  را  تاکتيک کومەلە  

کردستان تعيين ميکرديم. يکى از اشکاالت اين بود که ما دور دوم لشکرکشى جمهورى 

اسالمى به کردستان را معادل دور اول "جنبش مقاومت" ميگرفتيم. مقاومت در مقابل يورش 

جمهورى اسالمى به شکل دور اول، يورشى موقتى که احتماال چندين ماه بعد مانند "جنبش 

مقاومت" دور اول با شروع مجدد اعتراض وسيع توده اى ‐ شهرى و تعرض هماهنگ 

نظامى نيروى پيشمرگ با شکست جمهورى اسالمى به پايان ميرسيد و ما مجددا به شهرها 

بازميگشتيم. اما واقعيت چيز ديگرى بود. يورش دور دوم تحميل يک جنگ همه جانبه بود 

بمنظور اشغال نظامى گام به گام و کامل شهرها و روستاهاى کردستان و استقرار توحش 

اسالمى در آن. فضاى سياسى در ايران هم با فضاى سياسى دور اول يورش خمينى به مردم 

کردستان فرق داشت، ضد انقالب اسالمى تا حدودى از لحاظ سياسى تثبيت شده بود و 

براى سرکوب خونين انقالب در سراسر ايران داشت ١٧ شهريور ٥٧ را به خرداد ٦٠ گره 

ميزد. لذا مقابله با آن نيز مستلزم پيشبرد يک جنبش انقالبى در ابعاد سياسى، اقتصادى و 

نظامى در مقابل آن بود.  
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جمهورى اسالمى و کليه استراتژيسينها و فرماندهان ارگانهاى سرکوب و اطالعاتى او پى 

برده بودند که در کردستان نيروى مقابل آنها تنها نيروى پيشمرگ نبود که بشود از لحاظ 

نظامى آن را در کوتاه مدت شکست داد، بلکه توده چند ميليونى مردم انقالبى و آزاديخواهى 

بودند که تحت رهبرى قطب راديکال آن جامعه مصمم بودند در مقابل ضدانقالب به قدرت 

رسيده از خود دفاع و مبارزه کنند، نيروئى که حزب دمکرات و نيروى اجتماعى پشت سر آن 

را سرانجام با هر نوسان و اميد واهى که به سازش و زدوبند با جمهورى اسالمى داشت، به 

ميدان تقابل با جمهورى اسالمى کشانده بود.  

جمهورى اسالمى پى برده بود که بايد سراسر کردستان را در ابعاد وسيعى ميليتاريزه کند تا 

بتواند مردم کردستان را عقب بنشاند و از اين طريق سلطه سياه اسالمى خود را مستقر سازد. 

حمله و استقرار گام به گام نظامى و ادارى جمهورى اسالمى خود خبر از اين واقعيت ميداد. 

اين مساله را بعداً منصور حکمت بعد از تشکيل حزب کمونيست ايران به بحث گذاشت و 

دوره "جنبش  شروع  را  دوم  دوره  و  تفکيک کرد  همديگر  از  درستى  به  را  دوره  دو  اين 

انقالبى" در کردستان ايران نام گذاشت که کمونيستها در راس و هدايت آن قرار داشتند و 

مبارزه براى رفع ستم ملى تنها بخش کوچکى از آن بود. مشکل دوم اين بود که در آن دوره 

اتخاذ تاکتيک نظامى درست و همه جانبه بدون وجود استراتژى سياسى روشن کومەلە  در 

شرکت و رهبرى مبارزه انقالبى اى که در کردستان عليه جمهورى اسالمى در جريان بود، 

سنت  ما  آن،  با  هماهنگ  نظامى  تاکتيک  و  استراتژى  اين  غياب  در  نبود.  ممکن 

"پيشمرگايەتى" ناسيوناليسم کرد را گرفتيم و برطبق آن آرايش نظامى به خود داديم. تاکتيک 

نظامى ما هم عمدتا دفاعى و تابعى بود از تعرض نيروى دشمن. برگرداندن شرايط از دفاع به 

تعرض در اين دوره، دور دوم يورش جمهورى اسالمى به مردم کردستان، خود مستلزم يک 
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استراتژى روشن همه جانبه و در عين حال پيشبرد يک مبارزه اقتصادى، سياسى و نظامى 

هماهنگ بود که يک سر آن بطور قطع به مبارزه سراسرى مردم در ديگر نقاط ايران براى 

سرنگونى و پائين کشيدن جمهورى اسالمى گره ميخورد.  

دفاع ما و مردم شهر سنندج از خود در مقابل جنگ تحميلى جمهورى اسالمى به مردم 

انتخاب  میبايست  ما  را  زمين  ليکن  ديگر کردستان،  نقطه  هر  مثل  بود،  الزم  شهر  اين 

ميکرديم. مقاومت جائى الزم بود، جاى ديگرى الزم نبود. جائى که الزم نبود میبايست 

موقتا جاخالى ميداديم، عقب مینشستيم، برميگشتيم تا به دفاع فرسايشى نيفتيم. دفاع از شهر 

سنندج الزم بود و غير از آن هم راهى نبود، ليکن در همان عقليت نظامى آن دوره نيز 

ميبايست، يکم، تصرف پادگان مريوان را در دستور کار خود نميگذاشتيم و دوم، نيروى 

پيشمرگ کومەلە  را از شهر سقز خارج ميکرديم. به جاى درگير کردن خود در سقز و مريوان 

در يک جنگ فرسايشى و بدون نتيجه، میبايست نيروى خود را براى تصرف پادگان بانه 

متمرکز ميکرديم. تصرف پادگان بانه، آنزمان ميتوانست هدف نظامى درست و قابل اجرايى 

باشد. اين، دست ما را از تعرض به ستون نظامى اعزام شده از تهران به فرمان بنى صدر و 

حمالت و تعرضات کوبنده روى ستونهاى در حال حرکت جمهورى اسالمى باز ميکرد. 

محاصره پادگان مريوان بويژه وقتى تصرف آن با سالحهاى سبک ما مگر با نيروى انسانى 

زياد که آنهم در توانائى نيروى پيشمرگ کومەلە  نبود و احتياج به نيروى انسانى زيادى 

داشت، ديگر زايد بود. تمرکز نيرو روى پادگان بانه و تعرض به ستون اعزامى از تهران در آن 

دوره، در حد عقليت نظامى آن دوره ما، ميتوانست تاکتيک درست و قابل حصولى باشد. 

پراکنده کردن نيرو و عدم تمرکز آن روى حلقه ضعيف دشمن که در آنموقع پادگان شهر بانه 

بود، يکى از اشتباهات آن دوره ما در جنگ شهرها بود. مقاومت در شهر سنندج الزم بود، 
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ايستادگى در مقابل هجوم ضد انقالب اسالمى همه جا با تمام قدرت الزم بود، آنچه که ما 

در آن دوره کم داشتيم نه جرات و جسارت و فداکارى، بلکه عدم استراتژى روشن سياسى در 

کردستان و بر اين مبنا انجام فعاليت نظامى. فعاليت خودبخودى نظامى يکى از اشکاالت ما 

در آن دوره و حتى بعدها نيز بود. استراتژى آن دوره ما سرانجام در پلنوم قبل از کنگره ششم 

کومەلە  از طرف منصور حکمت به بحث گذاشته شد، در اين پلنوم تصويب شد و در کنگره 

ششم کومەلە  به تصويب رسيد و به جامعه اعالم شد، که من بطور مختصر نيز که شده در 

جاى ديگرى به آن ميپردازم. 

 جنگ ٣٤ روزه شهر بانه

قبل از شروع توپباران شهر بانه که همزمان بود با توپباران شهرهاى سنندج و سقز، الزم 

ميدانم به وقايع روزهاى قبل از آن نيز اشاره کوتاهى بکنم. در اين دوره رهبرى ناحيه بانه 

محمد  شعبانى،  طاهر  طاهرى،  حامد  شافعى،  محمد  اسامى  داشت که  نام  منطقه"  "کميته 

قادرى، ناجى عظيمى، احمد اقدامى و سعدى(سعداله محمودى) را به خاطر دارم. طاهر 

شعبانى فرمانده نظامى کومەلە  در ناحيه بانه و در عين حال عضو "کميته منطقه بانه" بود. 

طاهر شعبانى به همراه ديگر رفقاى "کميته منطقه بانه"، کسانى که نامشان را باالتر ذکر 

کردم، همراه ديگر مسئولين و رفقاى پيشمرگ کومەلە  و رفقايى که در اين نبردها جان خود 

را از دست دادند، مانند ديگر رفقاى ما در شهر سنندج و سقز و مريوان و ديگر عرصه هاى 

نبرد با جمهورى اسالمى، نقش برجسته اى در نبردهاى مختلف جنگ ٣٤ روزه بانه، در 

جريان تصرف موقت پادگان بانه و سازماندهى واحدهاى آن دوره ما ايفا کردند.  
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با شروع حمله جمهورى اسالمى به شهر سنندج و سقز، رژيم اسالمى در صدد تقويت 

پادگان جمهورى اسالمى در بانه برآمد. پادگان جمهورى اسالمى در بانه و پايگاه ربط حلقه 

ضعيف نيروهاى رژيم اسالمى در آن روزها بودند. به اين دليل تقويت آن در دستور جمهورى 

اسالمى قرار داشت، ولى با بودن مناطق آزاد و وسيع در دست نيروى پيشمرگ اين کار از 

طريق زمين برايشان غيرممکن بود. روز دوم ارديبهشت ماه سال ٥٩ "کميته شهرستان بانه 

حزب دمکرات" اعالم ميکند که ستونى از نيروهاى جمهورى اسالمى را که حامل خواروبار 

و وسائل "تدارکاتى" براى پادگان اين شهر است از شهر سقز به بانه اسکورت ميکند! اين در 

حالى بود که رژيم اسالمى با تمام قوا مردم شهر سقز و سنندج را مى کوبيد. معلوم شد 

دامان "دوست  به  دست  بانه  در  اسالمى  جمهورى  پادگان  تقويت  براى  اسالمى  جمهورى 

ديرين خود" حزب دمکرات شده بود. اين اقدام حزب دمکرات با عکس العمل شديد مردم 

و "کميته منطقه کومەلە " در شهر بانه و دفتر شيخ عزالدين حسنيى و حتى چريکهاى فدائى 

خلق که آن موقع هنوز منشعب نشده و در شهر بانه حضور داشتند، روبرو ميشود. حزب 

دمکرات ناچار عقب نشينى ميکند.(اينها جزو همکارى هاى حزب دمکرات با جمهورى 

اسالمى عليه مردم کردستان به توصيه هاى حزب "برادر" حزب توده بود).  

همان روز پادگان بانه حدود ١٠ الى ١١ نفر را براى تقويت پايگاه نيروهاى جمهورى 

اسالمى که بر باالى کوه "آربابا" قرار داشت روانه ميکند. کوه "آربابا" تا حدودى مشرف بر 

شهر و به ويژه بر پادگان بانه است. مردم متوجه اين حرکت پادگان ميشوند و آن را به کميته 

منطقه کومەلە  خبر ميدهند. پيشمرگان ما نيز فورا به سراغ آنان ميروند و در نيمه راه اين 

نيروى تقويتى را اسير ميکنند. فرمانده پادگان پيغام ميفرستد که اگر کومەلە  اين عده را آزاد 

نکند، شهر را به توپ خواهد بست. اضافه کنم نيروى پادگانها در حدى نبود که رژيم اسالمى 
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جرات کند با آن وارد شهر شود و شهر را از دست مردم و نيروى پيشمرگ خارج کند. وارد 

شدن به شهر همان و نابود شدن نيروهاى جمهورى اسالمى نيز همان. از طرفى ديگر تصرف 

پادگانها نيز با نيروى آموزش نديده و بدون توپخانه قوى مگر با نيروى انسانى و پر تلفات 

ممکن نبود. پادگان جمهورى اسالمى در بانه پادگان ضعيفى بود حتى براى حفظ خودش با 

کمبود نيرو و امکانات روبرو بود. بنابراين سياست جمهورى اسالمى اين بود که با ويران 

کردن شهر و خانه هاى مردم رعب و وحشت ايجاد کند و نيروى پيشمرگ را تا رسيدن 

نيروى تقويتى سرگرم نگهدارد يا به خارج شدن از شهر مجبور کند.  

بسيار  وحشيانه  شيوه  اين  نيرو  وسيع  تمرکز  بدون  بود  بزرگى  شهر  سنندج که  مورد  در 

طوالنى و حتى ماهها طول ميکشيد. در نتيجه رژيم اسالمى با گسيل لشکرها و نيروى بسيار 

و  افکن  بمب  هواپيماهاى  پشتيبانى  با  را  سنندج  شهر  نيز  خارج  از  سو  چند  از  زياد 

هيليکوپترهاى توپ دار مورد حمله قرار داد که تازه بعد از ٢٤ روز نيروى نظامى کومەلە  و 

نيروى نظامى ديگر سازمانهاى سياسى اى که در اين شهر مى جنگيدند، به خاطر جلوگيرى از 

تلفات بيشتر مردم، عليرغم اينکه مردم شهر سنندج مخالف بيرون رفتن آنان از شهر بودند، 

شهر را ترک کردند. اين توحش، سياست و تاکتيک جمهورى اسالمى در طول پنج سال 

يورش نظامى خود عليه مردم شهرها و روستاهاى کردستان ايران بود.  

در هرحال، اين اخطار پادگان باعث ميشود که کومەلە  که خطر توپباران شهر را صد در 

صد مى بيند و ميداند اين بهانه است، به مردم شهر دستور دهد که تمام شهر را سنگربندى 

کنند. مردم نيز تا آنجا که امکان داشتند براى حفاظت خود در نقاط مخلتف و مهم شهر 

دست به سنگربندى ميزنند و شهر خود را در مقابله با توپباران نيروهاى مزدور جمهورى 

اسالمى، آماده ميکند. کميته شهرستان حزب دمکرات به کميته منطقه کومەلە  فشار مياورد که 
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اين عده را آزاد کنند تا پادگان شهر را مور حمله قرار ندهد. کميته منطقه کومەلە  به خاطر 

جلوگيرى از توپباران شهر بانه تصميم ميگيرد که هشت نفر سرباز دستگير شده را آزاد کند و 

دو نفر فرمانده همراه آنان را نگهدارد.  

حامد طاهرى براى مردم بانه که ميتينگ بزرگى را ترتيب داده بودند، سخنرانى ميکند، 

سياست حزب دمکرات را در مورد اوضاع اخير و رابطه آن حزب با جمهورى اسالمى را 

افشاء ميکند و سياست کومەلە  را در مورد آزادى اسيران به اطالع مردم ميرساند. قضيه به 

اين صورت خاتمه پيدا ميکند. اما رژيم اسالمى که تصميم به جنگ ديگرى عليه مردم 

کردستان گرفته بود، واضح بود بانه را از آن مستثنى نميکرد. به اين دليل روز ٣ ارديبهشت 

ماه ٥٩ فانتومهاى جمهورى اسالمى براى ترساندن مردم شهر بانه بر فراز اين شهر ظاهر شده 

و ديوار صوتى را ميشکنند. هلیکوپترهاى رژيم اسالمى نيز همزمان بر فراز شهر به حرکت در 

ميايند و پادگان با نيرو و مهمات از راه هوا تقويت ميشود. روز ٤ ارديبهشت ٥٩ مجددا 

پادگان با حمايت فانتومها به کمک هليکوپترهاى جمهورى اسالمى تقويت ميشود. فرمانده 

پادگان جمهورى اسالمى روز ٤ ارديبهشت ماه ٥٩ حاال که خود را تقويت شده احساس 

ميکند، به فرمان سران جمهورى اسالمى توپباران شهر بانه را شروع ميکند و بدين سان 

جمهورى اسالمى يورش وحشيانه خود را به شهر بانه نيز گسترش ميدهد. در اولين موج 

توپباران شهر که مردم و نيروى پيشمرگ غافلگير ميشوند متاسفانه به علت عدم آمادگى و 

شدت آتشبارى توپخانه و تانکهاى درون پادگان پنج نفر از رفقاى کومەلە  جان ميبازند. از 

مردم شهر نيز ١٧ نفر جان خود را از دست ميدهند و ٦٧ نيز زخمى ميشوند، يک نفر از 

چريکهاى فدائى خلق و يک نفر از نيروهاى شيخ جالل حسنيى هم جان خود را از دست 

ميدهند. شب همان روز يعنى چهارم ارديبهشت ٥٩ رفقاى ما تصميم ميگيرند که پايگاه 
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رژيم در کوه "آربابا" را که بسيار مهم و استراتژيک بود تصرف کنند. براى جلب همکارى 

سازمان  و  دمکرات  حزب  و  از کومەلە   مرکب  مشترکى"  "ستاد  سياسى،  نيروهاى  ديگر 

چريکهاى فدائى خلق و دفتر شيخ عزالدين حسينى تشکيل ميدهند. کميته منطقه کومەلە  

براى حمله به پايگاه جمهورى اسالمى در "کوه آربابا" به اين ستاد خبر ميدهد و نيروهاى 

ستاد مشترکا به پايگاه رژيم در کوه "آربابا" حمله ميکنند. پايگاه بدون مقاومت چندانى 

تسليم ميشود، چند سرباز خود را به نيروى پيشمرگ تسليم ميکنند و بقيه نيز با استفاده از 

تاريکى هوا به داخل پادگان فرار ميکنند. تصرف پايگاه نيروهاى جمهورى اسالمى در کوه 

"آربابا" روى تضعيف روحيه افراد داخل پادگان تاثير ميگذارد. روز بعدش "کميته منطقه" 

و  سنگر  ساختن  ًمشغول  قبال  را که  اسالمى  جمهورى  سازندگى"  "جهاد  مرکز  کومەلە  

استحکامات براى نيروهاى رژيم اسالمى بودند تصرف ميکند و افراد آن را دستگير ميکند. 

زندانهاى  در  ما که  دربند  رفقاى  با  سازندگى"  اين "جهاد  افراد  بانه  شهر  تصرف  از  بعد 

جمهورى اسالمى بودند، مبادله شدند.  

چند روز بعد از يورش نيروهاى سرکوبگر رژيم به شهر بانه، ما رهبرى کومەلە  آن دوره 

را  سردشت  شهر  نزديکى  در  "قولتى"  پايگاه  و  "ربط"  شهرک  پايگاه  تصميم گرفتيم که 

تصرف کنيم و اين منطقه را از حضور مزدوران جمهورى اسالمى پاک کنيم و همزمان به 

سراغ پادگان جمهورى اسالمى در بانه برويم. بعد از شناسائى متوجه شديم که پايگاه قولتى 

اگر با يک حمله تصرف نشود بعلت نزديکى آن به پادگان سردشت نميشود آن را تا تسليم 

نيروهاى درون آن در محاصره نگهداشت. از تصرف آن به اين دليل صرفنظر کرديم و رفتيم 

سراغ پايگاه "ربط". من و خالد فرهاد زاده(استاد عبداله) و عمر حمه رهشى به شناسائى آن 

رفتيم. رفقاى کميته ناحيه سردشت قبال ًآن را شناسائى کرده بودند. مدتها بود آن را تحت 
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نظر داشتند، نه تنها در مورد تعداد و ترکيب نيروهاى درون آن بلکه از نوع سالحهاى آن نيز 

ً کسى از حمله به اين پايگاه مطلع نشود. قرار شد از  اطالع دقيق داشتند. ميخواستيم فعالً

و   ١٠٦ توپ  با  را  آنان  نشدند  تسليم  صورتيکه  در  شوند  تسليم  درخواست کنيم که  آنان 

خمپاره ٦٠ ميليمترى هدف قرار دهيم و بعد آنان را تا تسليم نهائى محاصره کنيم. معلوم بود 

اين پايگاه بعلت حضور پادگان سردشت و پايگاههاى اطراف آن با اولين اخطار تسليم 

نخواهد شد. همينطور هم شد، وقتى از آنان خواستيم خود را تسليم کنند گفته بودند تسليم 

نخواهند شد. اولين گلوله تفنگ ١٠٦ ميلى را به سوى اين پايگاه خالد فرهاد زاده شليک 

کرد، به 9دف خورد يا نه يادم نيست، ولى سوت محاصره پايگاه "ريط" را بصدا درآورد. 

پادگان سردشت هم دور و بر آن نقاطى را که ما بسوى پايگاه "ربط" شليک ميکرديم از دور 

ميکوبيد ولى جز اين کارى ازش ساخته نبود. محاصره اين پايگاه توسط پيشمرگان کومەلە  

شروع شد، معلوم بود تا تسليم افراد پايگاه نيز ادامه خواهد يافت، راه فرارى نداشتند، جز 

تسليم. من رفقاى پيشمرگ ناحيه سردشت را که اين پايگاه را محاصره کرده بودند، به قصد 

بانه ترک کردم. به هيئت اجرائى کومەلە  گزارش دادم و گفتم به احتمال زباد پايگاه سقوط 

ميکند. همراه واحد پيشمرگ کومەلە  همراهم، يک خمپاره انداز ١٢٠ ميلى مترى بود با 

مهمات کافى. اين خمپاره در آن روزها تنها خمپاره انداز موجود کومەلە  بود همانطور که 

قبال ًگفتم آن را از خلع سالح پادگان سردشت در تير ماه ٥٨ بدست آورده بوديم. جليل 

معين افشار يار همراه من در آن دوره مشهور به "جمال خمپاره" راه انداز آن بود. هم من و 

هم جليل پيشتر استفاده از خمپاره انداز را از فواد عرب آموخته بوديم، بتدريج توانستيم آن 

را عليه مراکز نيروهاى رژيم بکار ببريم، جليل در بکاربردن آن مهارت پيدا کرد و کم کم در 
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سالهاى  مستعار  اسم  جمال  خمپاره"،  ميگفتند "جمال  او  به  جهت  اين  به  شد،  استاد  آن 

فعاليت مخفى او بود. 

  تالش براى تصرف پادگان بانه

سنندج  شهر  در  پيشمرگ  نيروى  و  مردم  مقاومت  ادامه  شرايط  در  بانه  پادگان  تصرف 

شهر  به  حمله  در  اسالمى  جمهورى  نيروهاى  روحيه  تضعيف  در  زيادى  نقش  ميتوانست 

سنندج ايفا کند و در آن شرايط ضربه سنگينى بود به اعتبار نظامى رژيم اسالمى. ما خيال 

تصرف آن را داشتيم، رهبرى کومەلە  من را که آنزمان فرمانده نظامى کومەلە  بودم به شهر بانه 

فرستاده بود تا در مشورت با "کميته منطقه" کومەلە  در بانه در صورت امکان آن را تصرف 

کنيم. مشکالتى داشتيم که واقعى بود. اوال تجربه تصرف يک پادگان را با حمله نيروى پياده 

نداشتيم، ثانيا نيروى آموزش يافته ويژه اين کار را نداشتيم، پادگان پايگاه نبود که با حمله و 

تصرف يکى دو سنگر مهم آن را تصرف کرد. از همه مهمتر شناسائى الزم را جز اطالعاتى 

و  مهمات،  ميزان  آنان،  سالحهاى  نوع  نفرات،  تعداد  آن،  نيروهاى  وضعيت  از  عمومى 

همچنين ميزان آمادگى نيروهاى خود براى يک جنگ پر تلفات را، نداشتيم. در عين حال 

اسلحه و مهمات سنگين و کافى نيز براى کوبيدن مداوم پادگان را هم نداشتيم. عمده نيروى 

ما که داراى امکانات نظامى زيادى بود در حال محاصره بى نتيجه پادگان شهر مريوان بود. 

سنگين  آتش  فشار  زير  جنگ  اول  روزهاى  در  بويژه  مردم  و  ما  نيروهاى  اينها  بر  عالوه 

توپخانه و تانک هاى داخل پادگان قرار داشته و کامالً تحت فشار بودند. همزمان هر روز 

بدون اغراق با يورش فانتومها و هليکوپترهاى جمهورى اسالمى بر باالى شهر و سنگرهاى 

ما در کوه "آربابا" و غيره روبرو بوديم. نيروى پيشمرگ حزب دمکرات در شهر بانه نيروى 
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مترى  ميلى   ١٢٠ انداز  خمپاره  و   ١٠٦ تفنگ  و   ١٠٥ توپ  دو  بود،  اى  مالحظه  قابل 

داشتند. ميتوانستند نقش چشمگيرى در پيشبرد اين جنگ و حتى تصرف پادگان اين شهر در 

همکارى با کومەلە  ايفا کنند ولى به دليل بافت عشيره اى که نظم پذيرى آنان را غيرممکن 

ميکرد و به ويژه سازشکاى رهبرى اين حزب که از هر فرصتى حتى در بحبوحه تحيمل يک 

جنگ وحشيانه و تمام عيار به مردم کردستان براى رساندن پيام سازش به جمهورى اسالمى 

استفاده ميکرد، بعضا وجودش مايه دردسر بود و نميشد به آن اعتماد کرد.  

من به اين معضل در جريان تسخير بخشى از پادگان رژيم در بانه اشاره خواهم کرد. از 

انصاف نگذريم کومەلە  در آن دوره نقشی اساسى در هدايت مقاومت مردم و تعرض نيروى 

پيشمرگ و نيروى "هيزى برگرى"(نيروى دفاع مردمى، میليشيا) داشت و حقيقتا هرکسى آن 

دوره را به ياد داشته باشد اين را تاييد ميکند. ميداند که کل بار اين جنگ از تدارکات و 

سازماندهى دفاع و تعرض و مرکز پزشکى و بيمارستان و مداواى زخمىها و حتى زخميهاى 

ساکنين بیدفاع روستاهاى اطراف که بدون اينکه درگير در جنگ باشند گاه بيگاه مورد حمله 

هواپيماها و هليکوپترهاى جمهورى قرار ميگرفتند، برعهده کومەلە  بود. با همه اين کمبودها 

براى تصرف پادگان جمهورى اسالمى در بانه تالش خودمان را کرديم. 

وقتى من و نيروى پيشمرگ همراه من به شهر بانه و مقر کومەلە  وارد شديم. شهر تازه به 

خود آمده بود. چون در روزهاى اول حمله جمهورى اسالمى از مردم بیدفاع تعداد زيادى 

کشته شده بودند و عده اى ناچار شهر را ترک کرده بودند. شهر کامالً زير فشار توپخانه 

دشمن قرار داشت. پيشمرگان کومەلە  در ساختمان "جلب سياحان" در خط مقدم جبهه در 

١٠٠ مترى پادگان و مشرف بر پادگان سنگر گرفته بودند. ديگر نيروهاى سياسى هم در نقاط 
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نبود  و  آمادگى  عدم  علت  به  اوليه  روزهاى  تلفات  تعداد  بودند.  پراکنده  شهر  مختلف 

استحکامات کافى، در مردم ايجاد وحشت کرده بود. رفقاى ما به پايگاه "کونهريوى" حمله 

کرده بودند ولى موفق به تصرف آن نشده و با دادن چند زخمى سطحى عقب نشينى کرده 

چندانى  ولى کارآئى  میکوبيدند،  مرتب  را  پادگان  ميلیمترى   ٨٠ انداز  خمپاره  با  بودند. 

نداشت. هليکوپترها هم هر وقت که ميآمدند به شهر و اطراف شهر تيراندازى ميکردند. در 

اين فاصله پايگاه "ربط" سقوط کرد.  

قبل از ادامه اين ماجرا بد نيست که در مورد تصرف پايگاه "رەبەت" توضيح کوتاهى 

بدهم. به محض اينکه حزب دمکرات متوجه ميشود که ما قصد تصرف پايگاه "ربط" را 

داريم او هم دور و نزديک به آن میپيوندد. راه فرارى جز تسليم براى افراد اين پايگاه نبود، 

ترجيح  مستقر  سربازان  جان  خاطر  به  پيشمرگان کومەلە   و  بود  محاصره کامل  در  پايگاه 

ميدادند بدون درگيرى آن را تصرف کنند. پيشمرگان کومەلە  ناحيه سردشت که مقرشان در 

شهرک "ربط" بود، هر روز تا نزديکى پايگاه ميرفتند و از آنان ميخواستند که تسليم شوند. 

صبح يکى از اين روزها مطابق معمول ميروند و آنان را صدا ميزنند مى بينند جوابى نمى آيد. 

کم کم جلو ميروند مى بينند سنگرها خالى است و تک و توک پيشمرگان حزب دمکرات در 

آنجا هستند. مى فهمند چه خبر است، داخل پايگاه ميروند، مى بينند که از نيروهاى جمهورى 

اسالمى خبرى نيست. متوجه ميشوند که افراد حزب دمکرات با آنها تماس گرفته و به آنان 

قول ميدهند در صورتيکه پايگاه را به حزب دمکرات تسليم کنند همه افراد آن را تا نزديکى 

پادگان سردشت راهنمائى ميکنند تا خود را به نيروهاى جمهورى اسالمى در پادگان سردشت 

برسانند. نيروهاى داخل پايگاه قبول ميکنند و خود را تسليم ميکنند. پايگاه در واقع در 

محاصره پيشمرگان کومەلە ناحيه سردشت بود، ما هم ميخواستيم پايگاه بدون درگيرى سقوط 
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کند. پايگاه سقوط کرده بود ولى حزب دمکرات در فکر مال خور کردن آن بود که نتوانست. 

اسلحه و مهمات داخل پايگاه بين ما و نيروهاى حزب دمکرات تقسيم شد. بدين ترتيب 

پايگاه "ربط" در تاريخ ٢٢\٢\٥٩ سقوط کرد و باعث خوشحالى زياد مردم شد. 

"کميته منطقه بانه" کومەلە  واحدهاى معينى را از قبيل واحدهاى تدارکاتى، حمل و 

توزيع مهمات، اطالعرسانى، پزشکى و درمانى، حمل زخمیها، رساندن غذا و مهمات به 

سنگرهاى نيروى پيشمرگ کومەلە ، و همچنين واحدهاى ارتباطاتى و غيره را سازمان داده 

بود که من جسارت و فداکارى آنها را که متاسفانه عده اى نيز حين انجام وظايف خود جان 

باختند، تا زنده ام فراموش نخواهم کرد. با رسيدن واحد همراه من به شهر بانه همراه رفقاى 

آن دوره "کميته منطقه بانه" سعى کرديم که اين واحدها مرتبتر شوند، سنگر و استحکامات 

داخل شهر بيشتر شده و بهتر شوند، محل ستاد "کميته منطقه بانه" کومەلە  و محل رفت و 

آمد واحدهاى نيروى نظامى و تدارکاتى خود را تا پادگان و اطراف آن که خط مقدم جبهه 

بود از طريق سوراخ کردن حياط خانه هاى شهر و اگر الزم ميشد از داخل خانه ها به هم 

مربوط کرديم تا نيروهاى ما و مردم حين رفت و آمد مورد اصابت گلوله توپهاى شليک شده 

از داخل پادگان و يا تک تيراندازهاى دشمن که در کمين بودند، قرار نگيرند. اين کار 

ارتباط ما با خط مقدم جبهه و رفت و آمد واحدهاى تدارکاتى و پزشکى را بيشتر و کم 

خطرتر کرد. واحد پزشکى کومەلە  مرکب بود از چند دکتر از رفقاى کومەلە  از جمله دکتر 

شاکرى، دکتر احمد عزيز پور و... دو پزشک هندى که در بيمارستان شهر بانه کار ميکردند 

که هم در بيمارستان بانه و هم در يکى از مساجد اطراف بانه که براى مداواى زخمیها 

احتصاص داده شده بود، به طور خستگى ناپذيرى مشغول کار بودند و زخمیهاى دهات 
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معالجه  نيز  ميگرفتند،  قرار  اسالمى  جمهورى  هلیکوپترهاى  آتش  هدف  را که  اطراف 

ميکردند.  

واحد خمپاره انداز ما که مسئوليت آن با جليل معين افشار بود بعد از شناسائى الزم در 

محل مناسبى براى زدن پادگان بانه مستقر شد. از اين به بعد تا حدود يک هفته و بيشتر 

داشت.  قرار  انداز  خمپاره  واحد  اين  دقيق  باران  خمپاره  زير  بانه  پادگان  روز  هر  غروب 

نيروهاى رژيم اسالمى مجبور ميشوند ساختمانهاى داخل پادگان را ترک کنند و زندگى در 

داخل کانالها را شروع کنند. همانطور که بعدها خودشان بعد از اينکه پادگان رژيم در بانه از 

محاصره درآمد، نوشته بودند، ٢٤ ساعت زندگيشان را داخل کانالها گذرانده بودند.  

قرار بود بعد از درهم کوبيدن پادگان که تقريباً به انتهاى خود رسيده بود، حمله نيروهاى 

ستاد مشترک براى تصرف پادگان بانه شروع شود. در اين روزهاى آخر و مهم، هيئت اجرائى 

کومەلە  که در شهر بوکان مستقر بود به من پيام داد که رفقاى ناحيه سنندج از هر چهار طرف 

محاصره شده اند و من با واحد همراه خود بايد به کمک آنها بروم. من نه از موقعيت آنها 

خبر داشتم و نه مطمئن بودم که واحد همراه من آنهم با داشتن خمپاره انداز و مهمات و 

مشکل نقل و انتقال آن در شرايطى که فانتومها و هليکوپترهاى جمهورى اسالمى هر جنبنده 

اى را در جاده ها ميزدند، بتواند کارساز باشد. روزى نبود که خبر از کشته و زخمى شدن 

مسافرين بیدفاع توسط هلیکوپترهاى نيروهاى خمينى و بنى صدر که آنوقت رئيس جمهور 

بود نرسد. در هرحال به من گفتند که مساله کمک به رفقاى ناحيه سنندج حياتى است، اگر 

درست باشد که در محاصره قرار داشته باشند، نجات آنها مهمتر از تصرف پادگان بانه است. 

من هم رفقاى کميته منطقه بانه را در جريان قرار دادم و با واحد همراه خود و واحد خمپاره 

انداز و جليل راهى ناحيه سنندج شديم. آن زمان جاده ها و محورهاى منطقه همگى در 

254



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

دست ما بودند، سرعت نقل و انتقال هرچند خطرناک اما به هرحال سريع انجام ميگرفت. به 

محض رسيدن به کمک بخشى از رفقاى کومەلە  مستقر در روستاهاى "گەويله" و "ملوشان"، 

به طرف روستاى "حسن ئاوا"(حسن آباد) حرکت کرديم. میگفتند يکى دو روز است کسى 

میکوبد.  را  اطراف  دهات  اسالمى  رژيم  نيروهاى  توپخانه  و  ندارد  خبر  شهر  وضعيت  از 

همانوقت که ما در "حسن آباد" بوديم، روستا مورد حمله توپخانه سرکوبگران جمهورى قرار 

گرفت و چند توپ به مسجد اين روستا که ما در آن بوديم، خورد که به علت استحکام مسجد 

موجب تلفاتى نشد. به گمانم روز ٢٥ ارديبهشت بود، من و جليل، دو نفرى از حسن ئاوا" به 

طرف کوه "آبيدر" راه افتاديم که شهر و اطراف شهر سنندج را شناسائى کنيم ببينيم چه خبر 

است؟ دو نفرى رفتيم تا اگر نيروى دشمن در آن اطراف باشد متوجه حضور ما نشود. دو نفر 

ميتوانست خود را راحتر مخفى نگهدارد. وقتى بر باالى بخشى از کوه "آبيدر" رسيديم، 

ديديم درست تشخيص داده بوديم که دو نفرى رفتيم، چون چند ده متر آنطرف تر نيروى 

پاسدار و ارتش جمهورى اسالمى بر باالى کوه مستقر بودند. ما خود را زير بته ها مخفى 

کرديم و با دوربينى که همراه داشتيم شهر را زير نظر گرفتيم و شاهد آخرين روزهاى نبرد 

قهرمانانه پيشمرگان و مردم شهر سنندج بوديم که به نظر ميرسيد از نظر نظامى به پايان رسيده 

باشد. محله هائى از شهر در آتش ميسوخت، دود ناشى از خسارت گلوله باران سرکوبگران 

جمهورى اسالمى فضاى بعضى از محالت شهر را فراگرفته بود، گاه و بيگاه، تک و توک 

نيروهاى  بود  معلوم  نبود،  شهر  در  اى  جنبنده  از  خبر  ميرسيد.  بگوش  تيراندازى  صداى 

نيروى  وجود  از  خبرى  ديگر  طرف  از  بودند.  نرفته  شهر  وسط  به  هنوز  اسالمى  جمهورى 

پيشمرگ نيز نبود، چون جنگى در شهر درگير نبود. هليکوپترى بر باالى شهر در پرواز بود، 

گاه و بيگاه نيز هواپيماهاى بزرگ باربرى وارد فرودگاه شهر سنندج ميشدند. دور تا دور شهر 
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سنندج جز بخشى که به "کوچکه رەش"(سياه سنگ) مشهور است در محاصره نيروهاى 

عظيم سپاه و ارتش جمهورى اسالمى بود. من به جليل گفتم اگر شوان(محمد مائى) و ديگر 

فرماندهان واحد نيروى پيشمرگ کومەلە  در سنندج و رفقاى کميته ناحيه سنندج را شناخته 

باشم از طرف "کوچکه رهش" از شهر خارج شده اند و خبر محاصره آنها نيز شايعه بوده 

است. او هم تصديق کرد.  

گفتم جليل حاال که اينجا آمده ايم بگذار ضرب شستى هم به جمهورى اسالمى نشان 

بدهيم و بعداً به طرف شهر بانه حرکت کنيم. او هم موافت کرد. به دقت فرودگاه سنندج را که 

محل استقرار بخشى از نيروهاى رژيم بود شناسائى کرديم. سپس از کوه پائين آمديم و به 

طرف روستاى "حسن ئاوا" حرکت کرديم. در بغل دست اين روستا کوهى بود به دامنه آن 

رفتيم جاى مناسبى را براى کار گذاشتن خمپاره انداز پيدا کرديم. غروب دو روز متوالى 

فرودگاه شهر سنندج را مورد حمله شديد خمپاره انداز قرار داديم، طوريکه خسارات زيادى 

به آن وارد آمد. همزمان خبر آن را راديوى خود رژيم اسالمى نيز پخش کرد. اين حمله 

اهميت زيادى داشت به ويژه يک روز بعد از آنکه نيروى پيشمرگ ما شهر را ترک کرده 

روز   ٢٤ از  بعد  نيز  اسالمى  جمهورى  سرکوبگر  نيروهاى  آنکه  از  بعد  روز  يک  و  بودند 

مقاومت حماسى مردم شهر و نيروى پيشمرگ،آن شهر را تصرف کرده بودند. بعد از آن به 

روستاى "کەرجو" رفتيم و خبردارشديم که شوان(محمد مائى) و ديگر رفقاى کميته ناحيه 

سنندج، کليه نيروهاى ما و مردم همراه از شهر سنندج خارج شده از طريق "کوچکه رهش" 

خود را از حلقه محاصره نيروهاى جمهورى اسالمى خارج کرده بودند. به رفيق شوان پيام 

دادم که براى ديدن ما و مستقر شدن کميته ناحيه سنندج به روستاى "کەرجو" بيايند. او يک 

يا دو روز بعد همراه تعداد زيادى از پيشمرگان کومەلە  ‐ ناحيه سنندج به آنجا آمد، همديگر 
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را ديديم از شهر و مقاومت در شهر مدتها حرف زديم، از ادامه فعاليت و حضور در "چم 

شار"(مردم در محل به بخشى از دهات اطراف سنندج ميگويند "چم شار")، صحبت کرديم.  

بهار و هنگام رسيدن توت فرنگى بود با پيشمرگان ناحيه سنندج به قدر کافى توت فرنگى 

خورديم. من بعد از يکى دو روز شوان و رفقاى ناحيه سنندج را ترک کرده و با جليل و 

و  طرح  مطابق  شهر  پادگان  فاصله  اين  در  شديم.  بانه  شهر  روانه  همراهم  پيشمرگ  واحد 

شناسائى قبلى مورد تعرض نيروى پيشمرگ قرار گرفته بود که ادامه آن را به اختصار توضيح 

خواهم داد.  

ساعت ١٢ شب ٢٣ ارديبهشت ٥٩، نيروهاى ستاد مشترک مرکب از کومەلە ، حزب 

دمکرات، چريکهاى فدائى خلق ايران ‐ شاخه کردستان، نيروى مسلح شيخ جالل حسينى 

که بنام مجاهدين کردستان ‐ بانه فعاليت ميکرد، از طريق در ورودى پادگان و چند نقطه 

ديگر براى تصرف پادگان به آن حمله ميکنند. بعد از يک ساعت بخش بزرگى از ساختمانها 

ميشوند.  تصرف  بانه  پادگان  داخل  در  اسالمى  رژيم  نيروهاى  استحکامات  و  سنگرها  و 

تعدادى از نيروهاى درون پادگان کشته و تعدادى نيز اسير ميشوند. مقدار زيادى اسلحه و 

مهمات بدست نيروى پيشمرگ ميافتد. با ورود اولين واحد نيروى پيشمرگ به داخل پادگان 

نبرد تن به تن سختى درگير ميشود. در اين نبرد يکى از پيشمرگان کومەلە  جان ميبازد. بخشى 

از کانالهاى داخل پادگان تصرف ميشوند. حزب دمکرات به نيروهاى خود فرمان عقب 

نشينى ميدهد به اين بهانه که ماندن در پادگان را درست نميداند. نيروى پيشمرگ کومەلە  نيز 

که هنوز اطمينان کافى به خود و ادامه تصرف کامل پادگان را به تنهائى ندارد دستور عقب 

نشينى از پادگان را صادر ميکند و پادگان مجددا به دست نيروهاى در حال تسليم آن ميافتد. 
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نيروهائى که بقول رفقاى ما سراسيمه به هر طرف فرار ميکردند و چند بار با نيروهاى ما نيز 

قاطى و گالويز ميشوند.  

پادگان از هر طرف در محاصره بود، روحيه افراد داخل پادگان خراب بود، مهمات و 

آذوقه آنها ته کشيده بود و ادامه مقاومت بيش از دو سه روز را نداشتند. همه اينها را بعدها 

افراد باقيمانده در پادگان بانه که با رسيدن ستون بزرگ کمکى از تهران آنان را از محاصره در 

آورد، براى شماره هاى مخلتف روزنامه کيهان سال ٥٩ نوشتند و چاپ شد. رژيم اسالمى 

براى نجات از اين وضعيت مجددا به فکر تصرف کوه "آربابا" که نقطه استراتژيک و مسلط 

بر شهر و بر پادگان بود، مى افتد. من تازه از ناحيه سنندج به شهر بانه بازگشته بودم. در روز 

٣٠ ارديبهشت سال ٥٩ يک واحد از نيروهاى چترباز که به "کاله سبزها" مشهور بودند، 

بفرماندهى سرهنگ اصغرلو براى تصرف آن نقطه اعزام شدند. اين نيرو بمحض پياده شدن 

از هلیکوپترها مورد حمله برق آساى نيروى پيشمرگ کومەلە  قرار گرفت و در دم پنج نفر 

کشته و ١٣ نفر نيز به اسارت رفقاى ما در آمدند. يکى از هليکوپترها نيز مورد اصابت واقع 

شد و در کوه "آربابا" سقوط کرد. اين شکست تاثير بسيار بد ديگرى روى نيروهاى داخل 

پادگان گذاشت.  

هرچند جنگ ٢٤ روزه سنندج با افتادن شهر به دست جمهورى اسالمى به پايان رسيده 

بود، ليکن رژيم اسالمى از سقوط قريب الوقوع پادگان بانه به شدت نگران بود. به اين جهت 

ستون بزرگى را از پادگانهاى تهران و ديگر نقاط ايران براى نجات پادگان رژيم در بانه و 

سرکوب "ضد انقالب" به دستور بنى صدر روانه بانه کرد. آخرين تالش را قبل از رسيدن 

ستون نظامى جمهورى اسالمى به بانه براى نفوذ مجدد به پادگان و تصرف آن ما به تنهائى 

انجام داديم، متاسفانه اين تعرض نامناسب، حساب نشده و عجوالنه بود و دو تن از رفقاى 
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ما در اين حمله جان خود را از دست دادند که اجسادشان با فداکارى رفقاى ما از جمله 

رفقاى "کميته منطقه بانه" از بغل سيم خاردارها بيرون آورده شد.  

سرانجام ستون نظامى روز ٤ خرداد ماه ٥٩ از جاده سقز ‐ بانه گذشت و به گردنه "خان" 

رسيد. يک گردان زرهى طاليه دار ستون بود. ما قبال ًاز حرکت اين ستون مطلع بوديم، ليکن 

مطمئن نبوديم که آيا از مسير مريوان ‐ بانه وارد خواهد شد يا از مسير سقز‐ بانه. بخشى از 

نيروى نظامى خود در ناحيه سقز را در مسير سقز ‐ بانه مستقر کرده بوديم که به موقع وارد 

عمل شوند. اين واحد متاسفانه بعلت ترک نابهنگام محل استقرار خود نتوانست در حمله به 

اين ستون نقشى داشته باشد. اشتباه ديگر ما اين بود که شايعات مربوط به حرکت اين ستون 

از جاده مريوان ‐ بانه را با توجه به اينکه شهر سنندج تصرف شده بود، جدى گرفته بوديم، 

عطا  فرماندهى  به  بانه   ‐ مريوان  جاده  در  را  پيشمرگ کومەلە   نيروى  از  مهمى  بخش 

رستمى(متاسفانه عطا رستمى بعداً در نبرد ديگرى در جاده مريوان ‐ بانه در اواخر سال ٦٠ 

جان باخت)، در آن محور مستقر کرديم. اين نيرو با حرکت ستون نظامى رژيم اسالمى از 

جاده سقز ‐ بانه عمالً از شرکت در اين حمله که ميتوانست نقش مهمى در ادامه تعرض ما 

داشته باشد، محروم شد. با رسيدن ستون به گردنه "خان" نيروهاى "ستاد مشترک" از جمله 

نيروى پيشمرگ کومەلە  هرکدام از سوئى و بنا به تصميم خود به آن حمله کردند. اين ستون 

غروب روز ٤ خرداد ماه ٥٩ در نزديکى روستاى "سهبهتلو" در پائين گردنه "خان" مورد 

حمله قرار گرفت. در اولين حمله گردان رزهى آن از هم پاشيده شد، ١١ تانک و نفربر به 

دست نيروهاى پيشمرگ افتاد، چند واحد تانک منهدم شد، تعداد زيادى از سرکوبگران 

خمينى کشته شدند، فرمانده واحد تانک به دست نيروى پيشمرگ کومەلە  اسير شد و ستون 

ناچار به طرف گردنه "خان" عقب نشينى کرد. تانکها و نفربرهاى زرهى به غنيمت گرفته شده 
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در ميان استقبال پرشور مردم شهر بانه که نميدانم چطور ناگهان اين همه دوباره به شهر 

بازگشته بودند، وارد شهر شدند. شهر هرچند موقت اما غرق در شادى و خوشحالى شد و 

پادگان رژيم در اين شهر نيز که آن روزها گاه و بيگاه توپى را به طرف خانه هاى مردم 

بیدفاع پرتاب ميکرد، در سکوتى سنگين فرورفته بود.  

ستون درهم شکسته شده ميبايستى تعقيب ميشد تا به کلى متالشى شود، اين کار البته به 

نيرويى تازه نفس احتياج داشت که ما نداشتيم. ما به "ستاد مشرک" پيشنهاد کرديم که يک 

واحد ٢٠٠ نفره براى ادامه نبرد سازماندهيم، اما آمادگى نبود، خستگى زياد با نبردهاى پى 

در پى، تلفات رفقاى ما و ديگر نيروها کم نبود، با فشار نيز نميشد نيروى تازه نفس را 

تامين کرد. بعداً مطلع شديم که بخشى از نيروى اين ستون فرار کرده و به دهات اطراف رفته 

و حتى عده اى خود را به مردم تسليم کرده بودند، گفته بودند که اگر پيشمرگان تعرض خود 

تسليم  را  خود  نيز  بقيه  بود،  شده  تارومار  ستون  رزهى  نيروى  حال که  ميدادند  ادامه  را 

از  ما  شده  شناخته  و  محبوب  رفقاى  از  نفر   ٤ متاسفانه  سنگين  نبرد  اين  در  ميکردند. 

تشيکالت شهر بانه جان باختند. فرماندهان جمهورى اسالمى که از عدم ادامه تعرض نيروى 

پيشمرگ مطمئن شدند، نيروهاى خود را مجددا سازمان دادند، عصر روز ٥ خرداد ماه ٥٩ 

شروع به توپباران و کوبيدن شديد شهر بانه و اطراف آن کردند و پيشروى خود را مجددا 

داشت،  قرار  بانه  شهر  دروازه  در  نزديکى "دخانيات" که  در  را  واحدى  ما  شروع کردند. 

سازمان داديم ولى متوجه شديم که اين نيرو در مقابل نيروى ستون عظيم نظامى جمهورى 

اسالمى عليرغم شکست سختى که خورده بود، کافى نبود. به آنها دستور عقب نشينى داديم و 

خود را براى عقب نشينى از شهر آماده کرديم. مردم هم که تازه به شهر بازگشته بودند با ديدن 

ستون و توپباران توپخانه سنگين آن براى حفظ جان خود ناچار از ترک شهر شدند. شب 
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قبل از حرکت ستون به سمت شهر بانه، دشمن در فکر تصرف کوه "آربابا" بود. به اين جهت 

با هلیکوپتر نيرو پياده کرد و همزمان از پادگان نيز نيرو فرستاد. اين نيرو مورد تعرض ما قرار 

گرفت و در هم شکست و افراد باقیمانده نيز دوباره به پادگان فرار کردند. يک کاليبر ٥٠ و 

مقدارى مهمات از آنان به جا ماند که بدست نيروهاى ما افتاد. همانجا آن را با نيروى 

چريکهاى فدائى که همراه ما بودند، تقسيم کرديم. سرانجام روز ششم يا هفتم خرداد بود که 

نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسالمى وارد شهر بانه شدند و شهر به تصرف نيروهاى نظامى 

حاليکه  در  نشستيم،  عقب  بانه  اطراف  دهات  طرف  به  هم  ما  درآمد.  اسالمى  جمهورى 

باران  استثناء گلوله  بدون  را  ها  روستا  مردم  و  ما  مرتبا  اسالمى  جمهورى  هلیکوپترهاى 

ميکردند. تعداد زيادى از مردم بیدفاع روستاها جان خود را از دست دادند. از جمله مادر 

طاهر شعبانى به تصور اينکه طاهر از شهر خارج شده است دربدر به دنبال طاهر بود. او در 

حمله يکى از هليکوپترهاى جمهورى اسالمى به روستائى در اطراف شهر بانه جان خود را از 

دست داد. او هميشه نگران از دست دادن طاهر بود. متاسفانه جانش را نيز به خاطر ديدن 

طاهر از دست داد. 

 استخاره براى کشتار خلق کرد، از على تهرانى داماد خامنه اى

گوشه هايى از وقايع پشت پرده "جنگ کردستان": 

بود،  نشده  شروع  عراق  و  ايران  جنگ  هنوز  اخير که  دفعه  همين  "مسئله" کردستان: 

ميگفتند عراق در مرزهاس و ميزند، و لشکر بطرف سنندج حرکت کرد که از سنندج برود، به 
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اسم اينکه ميخواهيم برويم مرز عراق و اينها را هم ديديد که نگذاشتند و چه شد ... و 

التيماتوم داده شد.. حاال قضيه رفتن اينها چه بود؟ ... همين سران حزب جمهورى که االن 

دارند مينويسند که اين حزب تشکيل شده براى تداوم و تضمين انقالب و تکامل انقالب و 

از اين دروغها .... آن چند نفر راسشان منزل آيت الله خمينى جمع شدند که بله به اسم اينکه 

االن عراق در مرز است و حاال ميخواهيم به مرز برويم، حساب اين گروهها و کومەلە  ... را 

براى آخرين بار برسيم وکار اينها تمام بشود... 

بگويند اينها استخاره کردند که  اينها همانجا استخاره کردند، حتى قبل از اينکه امام 

اينکار را بکنند يا نه. استخاره هم خوب آمد و از آقاى خمينى هم اجازه گرفتند و اينکار را 

هم کردند و با استخاره اينهمه در کردستان کشتار کردند، که بعد اين کشتار کذائى پيش آمد، 

که از سنندج و از جاهاى ديگر به من گفتند که ما زير آواريم و داريم چه ميشويم..." اين 

سازمان  ارگان   ١٢٠ شماره  مجاهد  در  بود،  بغداد  در  زمانى که  است  تهرانى  على  نوشته 

مجاهدين خلق ايران چاپ شده است. 

اين اظهارات و مشابه آن بعد از يک سال از شروع حمله مجدد خمينى به مردم کردستان 

ايران چاپ شدند در حاليکه ما همان موقع با لشکرکشى مجدد خمينى به مردم کردستان 

ايران به بهانه دفاع از مرزها، گسيل ستون اعزامى از کرمانشاه به سنندج!، توطئه خمينى و 

رژيم اسالمى را براى تحميل جنگى ديگر به مردم کردستان ايران به اطالع افکار عمومى 

رسانده بوديم. 
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 رويدادهاى بعدى

جنگ وحشيانه و ارتجاعى ايران و عراق ١\٢\٥٩ شروع شد. کومەله آن دوره اعالم کرد 

که اين جنگ را ارتجاعى ميداند و آن را ناشى از بحران اقتصادى هر دو دولت و صدور 

اسالم سياسى توسط خمينى به ديگر کشورهاى منطقه از جمله کشور عراق ميداند. حکومت 

بعث و رژيم اسالمى را در اين جنگ مقصر ميداند و از مردم و توده کارگر و زحمتکش هر 

دو کشور ميخواهد که براى پايان دادن به اين جنگ به انقالب متوسل شوند. 

محور  تصرف  هدف  به  بانه  از   ١٤\٦\٥٩ تاريخ  در  اسالمى  جمهورى  اعزامى  ستون 

سردشت ‐ بانه بطرف سردشت راه افتاد. اين ستون با مقاومت شديد نيروى پيشمرگ روبرو 

شد و در دره "دارساوين" و "دوبراالن" راه پيشروى آن سد شد. نبرد طوالنى اى در اين محور 

بين نيروى پيشمرگ و ستون نظامى جمهورى اسالمى درگير شد که به "جنگ دارساوين" 

مشهور است. اين نبرد خود داستان طوالنى اى دارد که بازگوئى آن در اينجا نميگنجد. 

ارتش جمهورى اسالمى براى اولين بار مجبور شد که از طريق راديو سراسرى جمهورى 

اسالمى اعالم کند: "در صورتيکه هيچگونه تيراندازى و يا حمله اى به سوى اين ستون 

صورت نگيرد نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى عکس العملى از طريق هوا و زمين از خود 

نشان نخواهند داد". اين ستون بعد از محاصره اى طوالنى از جانب نيروى پيشمرگ، عمدتا 

نيروى پيشمرگ کومەلە  و حزب دمکرات، و با تحمل تلفات زياد سرانجام بعد از ٣٧ روز 

با چند خودرو خود را به پادگان شهر سردشت رساند و اين محور نيز به اشغال نيروهاى 

جمهورى اسالمى درآمد.  
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يافت،  جريان  همچنان  ايران  سراسر کردستان  در  اسالمى  جمهورى  مزدوران  با  جنگ 

فانتومها و هلیکوپترهاى رژيم اسالمى شهرها و روستاهاى کردستان را بمباران و راکت باران 

و مردم بیدفاع را قتل عام ميکردند. تظاهراًت اعتراضى مردم در شهرهاى اشغال شده به 

ايران  شهرهاى کردستان  ديگر  و  مريوان  در  معترض  صف کارگران  به  ميشد،  بسته  گلوله 

تيراندازى ميشد. در اين دوره در تاريخ ٣١\٦\٥٩ کومەلە  از مردم روستاهاى کردستان ايران 

ميخواهد که با کندن کانال و زاغه خودشان را از خطر حمالت هوائى و توپ باران مداوم 

جمهورى اسالمى حفظ کنند و از پيشمرگان خود نيز ميخواهد که با امکانات خود آنان را 

يارى دهند. جمعيت مستقل معلمان مبارز کردستان ايران در پيامى به دانش آموزان مبارز 

کردستان ايران از دانش آموزان ميخواهد که همچنانکه عليه رژيم شاه جنگيدند، عليه رژيم 

اسالمى نيز به پيکار خود ادامه دهند. 

شد،  منشعب  اقليت  و  اکثريت  به  ايران  خلق  فدايى  چريکهاى  سازمان  دوره،  اين  در 

اکثريت جانب رژيم را گرفت و روش حزب توده را در پيش گرفت. آنها نيز رهبرى "امام 

پشتيبانى کردند.  اسالمى  جمهورى  امپرياليستى"  رژيم "ضد  از  و  قبول کردند  را  خمينى" 

مصطفى مدنى و فرخ نگهدار از سران اکثريت با بهشتى مالقات کردند، در اين مالقات، 

مصطفى مدنى ميگفت: خواست آنها،گرفتن امتياز نشريه، آزادی ديگر زندانیها و محلى براى 

فعاليت علنى خودشان است." اينها خواستار مسلح کردن سپاه پاسداران با سالحهاى سنگين 

شدند، همزمان تبليغات خود را عليه مردم انقالبى و آزاديخواه کردستان ايران شروع کردند. 

و  ايران  مردم کردستان  عليه  تبليغاتشان  در  نيز  بختيار"  "عوامل  و  "پاليزبان"  تدريج  به 

سازمانهاى سياسى آن به کار گرفته شد. گفتند مبازره مردم کردستان ايران حقانيت ندارد و 
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برادرکشى است. در کار شماره ٢٦، ارگان اکثريت، به تاريخ ١١ تير ماه ٥٩ نوشتند: "حمله 

رژيم به کردستان باعث ميشود که مردم ماهيت ضدامپرياليستى رژيم اسالمى را درک نکنند". 

نوشتند: " کومەلە  و شرکاء، امروز هيچ برنامه مشخصى جهت برقرارى صلح در کردستان 

ندارند". گفتند "هر سياستى که امروز تالش نمايد که مساله را با حفظ حاکميت نيروهاى 

سياسى در کردستان در مقابل جمهورى اسالمى حل نمايد بطور يقين برادرکشى را دامن 

ارتش  و  پاسداران  و  رژيم  تبليغاتى  دستگاه  از  بخشى  به  آشکارا  بعداً  آنها  زد".  خواهد 

جمهورى اسالمى عليه مردم کردستان و سازمانهاى سياسى بويژه کومەلە  تبديل شدند. 

يورش نيروهاى خمينى به مردم کردستان ايران همچنان ادامه يافت. در تاريخ ٤\٧\٥٩ 

مهاباد به کنترل ارتش و پاسداران خمينى در آمد. باوجود اينکه هم کومەلە  و هم حزب 

دمکرات اعالم کرده بودند که از شهر خارج خواهند شد، پادگان رژيم اسالمى و نيروهاى 

جمهورى اسالمى مستقر در مداخل شهر مهاباد و تپه "داشا مجيد" شهر را بدون هيچ عذر و 

بهانه اى زير آتش شديد توپخانه و خمپاره اندازهاى خود قرار دادند و تلفات سنگينى به 

مردم بيدفاع شهر مهاباد وارد کردند. نيروهاى پيشمرگ شهر مهاباد را ترک کرده بودند با اين 

وجود، توپباران شهر از طرف نيروى ارتش و پاسداران مزدور اسالمى تا چند روز همچنان 

ادامه يافت.  

در تاريخ ٢٩\٩\٥٩ تظاهراًتى در شهر مهاباد به دعوت سپاه پاسداران جمهورى اسالمى 

به منظور پشتيبانى از رژيم ايران در جنگ ايران و عراق ترتيب داده شد. در اين تظاهراًت 

حدود ١٠٠ نفر شرکت داشتند. سازمان چريکهاى اکثريت، حزب توده و پيروان کنگره 

اين  در  شرکت  به  را  خود  هواداران  جداگانه  هرکدام  پاسداران  و  دمکرات  حزب  چهار 
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تظاهراًت دعوت کرده بودند. در مقابل، مردم مهاباد نيز تظاهراًت پرشورى را عليه رژيم راه 

انداخته و در حاليکه شعار ميدادند، زنده باد نيروى پيشمرگ، دشمن نصيبت مرگ است، 

جنگ ايران و عراق عليه زحمتکشان ايران و عراق است با پاسداران درگير ميشوند و به 

حزب توده و اکثريتىها نشان ميدهند که همچنان عليه رژيم اسالمى ميرزمند.  

شهر بانه توسط ميگهاى رژيم بعث بمباران ميشود. فانتومهاى جمهورى اسالمى اطراف 

شهر پيرانشهر را به شدت ميکوبند، ارتش شهر پيرانشهر و اطراف آن را به توپ مى بندند، 

عده اى زخمى و ٦ تن از مردم روستاى "کهنه خانى" کشته ميشوند. مردم مجبور ميشوند 

خانه و کاشانه خود را رها کرده و آواره شوند. ساکنين دهات "کونه الجان"، "شين ئاوا"، 

"چران، "سگرگان"، "زو"، "تمرچين"، "امين آباد"، "کونه خانى" و ... روستاهاى خود را 

ترک ميکنند و پادگان احشام آنان را ضبط ميکند. مردم زيادى آواره شده بودند، تعداد 

زخمیها زياد بود، احتياج به دارو و درمان داشتند. براى کمک به مردم اين منطقه، گروه 

پزشکى کومەله براى مداواى زخمیهاى ناشى از توپباران جمهورى اسالمى و تقابل آتش 

نيروهاى حکومت اسالمى و دولت بعث عراق وارد روستاى "سوغانلو" ميشود که با استقبال 

مردم روبرو شده و سپس گشت پزشکى خود را در منطقه ادامه ميدهد. 

نيروهاى ارتش و پاسدار به کمک "قياده موقت" وارد دهات منظقه "مەرگەوەر" شده و در 

روستاى "زيوه" مستقر ميشوند، از مردم ميخواهند که سالحهاى خود را تحويل دهند و از 

جمهورى اسالمى پشتيبانى کنند. چند روز بعد نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسالمى دهات 

اطراف را توپباران ميکنند، در نتيجه آن مردم روستاى "دزى" مجبور ميشوند روستا را ترک 

کرده و آواره شوند.  
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در تاريخ ٢٨\٧\٥٩ نيروهاى ارتش و پاسدار که در داخل شهر سقز مستقر شده بودند 

شهر سقز را وحشيانه به توپ مىبندند. ٢١ تن از مردم بیدفاع کشته و هزاران نفر مجددا آواره 

ميشوند. شهرها و دهات اطراف اغلب شهرهاى کردستان مرتبا از طرف نيروهاى پاسدار و 

ارتش جمهورى اسالمى گلوله باران ميشوند. خانه گردى شب و روز ادامه داشت. ارتش و 

پاسداران جمهورى اسالمى به مثابه يک ارتش اشغالگر با مردم شهرها و روستاهاى کردستان 

میافتادند.  ايران  در کردستان  فلسطينيان  جان  به  اسرائيل  نيروهاى  مثل  و  ميکردند  رفتار 

مردم  مداوم  سرکوب  همراه  ايران  سراسر  در  وحشت  و  رعب  ايجاد  خفقان،  و  سرکوب 

کردستان ادامه داشت.  

در مريوان فانتومهاى رژيم اسالمى اسباب بازى محتوى مواد منفجره برزمين ميريزند. 

ميگهاى ارتش بعث عراق شهر سردشت را بمباران ميکنند، ٣٠ نفر کشته و ٥٠ نفر زخمى 

پنجوين،  سليمانيه،  شهرهاى  نيز  اسالمى  جمهورى  ارتش  فانتومهاى  مقابل،  در  ميشوند. 

کرکوک، موصل و اربيل را به بمب و راکت بسته که طى آن دهها نفر کشته و زخمى ميشوند.  

يورش رژيم اسالمى به مردم کردستان ايران، مسابقه کشتار مردم ايران و عراق توسط 

رژيمهاى ارتجاعى ايران و عراق همچنان در سراسر ايران و عراق ادامه داشت و "برکات 

جنگ" را، خمينى جنايتکار ميدرويد. همزمان رژيم اسالمى از کشتار و سرکوب کارگران و 

توده مردم معترض به جمهورى اسالمى نيز غافل نبود، در سراسر ايران سرکوب و اعدام و 

در  فعالين کارگرى  و  سرکوب کارگران  و  اخراج  و  آزاديخواه  و  چپ  نيروهاى  دستگيرى 

کارخانه ها ادامه داشت. براى اثبات اين ادعا توجهتان را به دو نامه از مسئولين جمهورى 

اسالمى که توسط کومەلە  دستگير شده و متن نامه هاى آنان بدست کومەلە  افتاد، جلب 

ميکنم، تا از زبان مامورين جمهورى اسالمى نيز با توحش اسالمى در آن دوره در کردستان 
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ايران بيشتر آشنا شويد:متن نامه حيدر بيگى مسول جهاد سازندگى بانه سقز و سردشت به 

خامنه اى: 

برادرم! 

تاکنون ما پيشنهاداتى داده ايم، که بعضى از آنها عمل کردند و نتيجه مثبتى هم داده چون 

ما مدت ١٠ ماه است در بين شهر و روستا زندگى ميکنيم. عده اى از مردم طرفدار گروههاى 

کومەلە  و حزب دمکرات و عده اى ديگر طرفدار جمهورى اسالمى ميباشند. 

١‐ سعى شود از نيروهاى سپاه پاسداران و نيروهاى مصمم ارتش جهت پادگان استفاده 

شود. 

٢‐ با کمک نيروى زمينى فقط راهها را باز کنيد. 

٣‐ به نيروهاى هوايى اعتماد نداشته باشيد. 

٤‐ افراد ارتش را با تشويق به انجام وظيفه متوجه سازيد. زيرا ارتش، اسالمى نشده و 

نخواهد شد. 

٥‐ در صورت عدم اعزام ارتش و سپاه پاسداران از خودروهاى مردم استفاده کنيد. 

٦‐ تنها راه مشکالت جنگ چريکى ميباشد. بنابراين ترتيبى دهيد که سپاهى را جهت 

جنگ چريکى آماده کنيد. 

٧‐ به نيروهاى سپاه پاسداران نحوه استفاد از سالحهاى سنگين زمينى و هوائى داده 

شود. 

٨‐ کليه آشوبهاى کردستان به وسيله کارمندان دولت ميباشد. دستور فرمائيد حقوق آنها را 

ندهند. مخصوصا آموزش و پرورش. 
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٩‐ در صورت ادامه جنگ، کردستان را در تحريم اقتصادى قرار دهيد. 

ناچاريم  بنابراين  نشود،  حل  منطقه  در  مشکالت  مردم  نيروهاى  با کمک  اگر   ‐١٠

کردستان را اسرائيل دوم کنيم. 

١١‐ اگر توضيحات درست نيست، اعالم داريد بعداً هم بنويسم 

جهاد سازندگى بانه، سقز و سردشت، حيدربيگى 

همکارى  هيچ  آنها  با  مردم  اعالم کرد که  خود  سخنرانى  در  نيز  سنندج  استاندار  بعداً 

نميکنند و به کارمندان و به ويژه کارمندان آموزش و پرورش اعالم کرد در صورتيکه در نماز 

جمعه شرکت نکنند شناسايى شده و از کار اخراج خواهند شد. روز ٤\٥\٥٩ هلیکوپترهاى 

ارتش جمهورى اسالمى اطالعيه هاى طاهرى استاندار آذربايجان غربى را پخش کردند که 

در آن آمده بود که حقوق تمام کارمندان شهرهاى مهاباد و بوکان قطع شده و در اشنويه و 

پيرانشهر و سردشت نيز اين کار را خواهند کرد. در تاريخ ٤\٤\٥٩ نمايندگان مجلس اسالمى 

نيز از کشتار و قتل عام مردم کردستان ايران توسط ارتش و پاسداران و مزدوران محلى رژيم 

تشکر و قدردانى ميکنند. 

مجيد حبيبيان از عوامل سپاه پاسداران که او نيز تحت نام جهاد سازندگى در کردستان کار 

ميکرد با اسناد و مدارک دستگير شد. متن نامه او در خبرنامه شماره ٧٢ کومەلە  در تاريخ 

١٤\٦\٥٩ منتشر شد. متاسفانه به علت کپى بودن خبرنامه دست خط خواندنى نبود، من متن 

تايپ شده را که آنهم بسيار خوانا نبود محض اطالع خواننده در اينجا مياورم، اين متن پيش 

نويس نامه ايست که مجيد حبيبيان براى خمينى نوشته بود، اصل نامه را فرستاده بود. 
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"بسم الله الرحمن الرحيم 

اى نايب پيامبر بزرگوار اسالم، اى امام امت. هرچند ما به رجاء واثق داريم که حضرتتان 

از تيبات اليه برخودار هستيد و دروازه هاى حکمت الهى برويتان باز هست و با آن بينش 

قوى و شم تيز و هوشيارى که خداوند در شما به وديعه نهاده است، بسيارى از مسائل را قبل 

از آنکه ذره هاى کوچک بیمقدارى چون ما ابراز داريم، از پيش ميدانيد. 

دشمن با تبليغات فراوان و حساب شده که نمونه چند که مشتى از خروار و نمونه کوچکى 

از سيل انقالب سوزان است، همراه ما آنچنان بيدادگرانه پيش ميتازد که قلوب مردم نفهم و 

نادان و بى فرهنگ و فريبخوار و ساده و سريع التاثير کردستان را ربوده است. هيچکس 

نميتواند منکر محبوبيت حسينى در کردستان بشود و اين محبوبيت پيش از آنکه مورد غضب 

شما و ملت قرار گيرد چندان نبود. و حال تقريباً سراسر کردستان را فراگرفته و در کردستان 

علنا تمام مردم عليه شما و برله ايشان شعار ميدهند و او جاى شما را و شما جاى شاه را در 

نظر مردم کردستان گرفته ايد. اين يک حقيقت است که شما در دل مردم کردستان ‐ بويژه 

توده شهرى آن و آنجا که پاى جهاد سازندگى و فقط جهاد سازندگى نرسيده است، اصال 

جائى نداريد بلکه شما را دشمن خونخوار خود ميدانند. به عنوان نمونه تظاهراًت روز جمعه 

را مثال ميزنيم. اين نشان ميدهد که ما آخرين پايگاه را در کردستان از دست داده ايم، نشان 

داد که مفتى زاده هم نميتواند پايگاه مطمئن ما باشد، چنانکه "قياده موقت" هم نميتواند يار 

وفادار و قابل اعتمادى براى ما باشد و اصوال تا وقتى که فرهنگ ناسيوناليستى افراطى کردى 

گرائى در منطقه در اوج خود باشد، هرگز نميتوان به يک نفر کرد باور کرد حتى اگر مدعى 

الهام الهى باشد. 
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نامبرده در نامه ديگرى چنين نصيحت ميکند: 

"اگر يکى مثل آقاى خلخالى ميايد نگذاريد برود تا شر همه ضد انقالب را بکند و اگر 

يکى مثل دکتر چمران مى آيد نگذاريد برود تا همه منطقه را خلع سالح کند و پاسگاهها علم 

کند و ارتش را متعهد و مسئول و مجهز کند، شهربانيها را به کار اندازد نه اينکه سياست شل 

کن سفت کن را بازى کنند. اگر شما بسيج عمومى ميدهيد و از ملت استمداد ميکنيد، دولت 

نبايد جسد نيمه جان انقالب را از دست ملت بگيرد و ملت را که آماده در هم کوبيدن 

ضدانقالب تا لحظه آخر بود، از نيمه راه برگرداند. آخر مگر ميشود انقالب پرشى و جهشى 

اسالم ما با تاکتيکهاى دمکراتيک و سياست گام به گام غير قاطع و مزورانه حفظ کرد، 

چيزى که انقالب ما را پيش برده و ميبرد قاطعيت و صراحت آن است نه اين روشهاى دنيا 

پسند دمکراتيک. 

البته سخن بسيار است ولى مجال و قدرت بيان همه آنها نيست و دردها نيز فراوان. اما 

بهرحال راه درمان را هم خداوند عنايت فرموده و ما به يارى خداوند پيشنهاد ميکنيم که : 

١‐ ارتش با قدرت نمائى و گستاخى و جسارت تمام وارد منطقه شده و چند چشمه 

عمليات کوبنده و قاطع نسبت به مواضع ضد انقالبيون تا نابودى کامل آنها انجام دهد. 

گاه است).  (بقرار اطالع ارتش از مواضع ضد انقالبيون تا حدود زيادى آ

٢‐ سيستم اطالعاتى مفيد و موثر و مورد اعتماد از افراد جهاد سازندگى و دفتر عمران 

امام(که بهتر است در هم ادغام شوند تحت عنوان جهاد سازندگى که هم عميق تر و هم 

شناخته شده تر است عمل کنند) ايجاد شودکه اطالعات الزمه را دقيق از وضع منطقه و ضد 

انقالب بدهند. 
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٣‐ فعاليتهاى عمرانى و آبادانى به موازات فعاليتهاى فرهنگى و تبليغاتى شديد و موثر 

بايد صورت پذيرد‐ کافى است که امکانات جهاد در اين منطقه چه از نظر نيروى انسانى از 

گاه اسالمى (نه در قالب تشيع) بلکه شناسانده  مهندس و تکنيسين و دکتر گرفته تا مبلغ آ

اسالم راستين که همان تشيع است بى آنکه نامى از آن برده شود‐ اسمش را نيار و خودش را 

بيار!!). 

٤‐ انفصال از خدمت، نه تبعيد، معلمان و مديران گرداننده تظاهراًت و شايعه پراکن در 

مدارس، و نقاط حساس کشور. 

٥‐ اتخاذ يک روش همه جانبه اداره قاطعانه و صريح و روشن از طرف دولت که اين 

روش در کوتاه مدت تغيير پذير نباشد و ندادن هيچ امتيازى به ضدانقالبيون و عدم عقب 

نشينى دولت در تمام کارهايش. 

٦‐ ايجاد يک ديکتاتورى مشروع و خشن در منطقه به علت خشونت طبع مردم منطقه." 

مردم  عليه  اسالمى  جمهورى  و  خمينى  توسط  جنايتکارانه  دستورالعملهاى  اين  البته 

کردستان ايران به کار گرفته شدند و به دنبال آن اعدامها و بگير و ببندها و تبعيدها شروع شد. 

شهال و نسرين کعبى ها، ظريفه باجالنى ها و دهها و صدها تن از جوانان و زنان و مردم در 

کردستان ايران به جوخه اعدام سپرده شدند. به نمونه هائی از آن توجه کنيد: 

 "قتل عام "ايندرقاش

روز شبنه ١٣\٨\٥٩ پاسداران جمهورى اسالمى و افراد "بسيج مستضعفين" و مزدوران 

مال حسنى مردم روستاهاى "ايندرقاش" و "يوسف کند" را قتل عام ميکنند،. در اين جنايت 
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بيش از ٤٢ تن از مردم بیدفاع اين روستا قتل عام ميشوند،. تعدادى به وسيله ساطور قصابى 

و چاقو کشته ميشوند، اموال مردم غارت ميشود، خانه هايشان را آتش ميزنند. پاسداران به 

دخترى در برابر چشمان مادرش تجاوز ميکنند سپس مادر او را به رگبار بسته و ميکشند. 

عده اى از زنان و کودکان را نيز اسير کرده با خود مى برند. پس از "ايندرقاش" نوبت به 

روستاى "صوفيان" از توابع اشنويه ميرسد. در تاريخ ١٧\٨\٩٥ پاسداران و افراد "بسيج 

مستضعفين" و نيروهاى مال حسنى وارد روستاى صوفيان شده و مردم اين روستا را قتل عام 

ميکنند. ١٣ نفر به فجيع ترين شيوه کشته و بيش از ٢٠ نفر نيز زخمى ميشوند. ميخواستند 

تحريک قومى راه بياندازند و مردم کرد زبان و ترک زبان این منطقه را به جان هم بياندازند 

که بعلت نفرت عمومى مردم از رژيم اسالمى در اين اقدام پليد خود موفق نميشوند. اعدام 

مردم در مهاباد و ديگر شهرهاى کردستان و ايران ادامه میيابد. روز ١٨\٨\٥٩ در شهر مهاباد 

٦ نفر از جوانان اين شهر دختر و پسر اعدام ميشوند، شهرى که در آن هنگام جالئى پور 

فرماندارش بود. از اشنويه تا کامياران جوخه هاى اعدام برقرار بود و گاه و بيگاه جوانان و 

مردم انقالبى را به جوخه اعدام مى سپردند. روز ٢٧\٩\٦٠ سیزده نفر از زندانيان که در 

مهاباد دستگير شده بودند در اروميه تيرباران ميشوند. در جريان بزرگداشت آنان در مهاباد 

نيروهاى رژيم اسالمى بر روى مردم آتش گشوده و عده اى را زخمى ميکنند. اردیبهشت سال 

٦٢ هم ٥٩ نفر از جوانان اين شهر در يک روز اعدام شدند و جنازه هایشان از تلویزیون 

روستاى  اهالى  بود.  پور  جالئى  مهاباد  نظامى  فرماندار  زمان  شد.آن  پخش  رژیم 

سروکانى(پيرانشهر) توسط پاسداران و "بسيج مستضعين" و نيروهاى مال حسنى و معبودى 

مورد حمله قرار گرفته و قتل عام ميشوند. اين دو شخصا در کشتار مردم سروکانى و گلوله 

باران کردن خانه هاى مردم شرکت داشتند. اهالى روستاى "سروکانى" با جنايتکاران گالويز 
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ميشوند، جنايتکاران اسالمى با ساطور و چاقو به جان مردم میافتند و مردم را کشتار کردند. 

چشمان عده اى را از حدقه در آوردند و کودکان را با گهواره در آتش انداختند. ١٣٠ خانه و 

انبار علوفه مردم را آتش زدند. در اين قتل عام ١٧ نفر از مردم بى دفاع اين روستا جان 

باختند و تعدادى نيز زخمى شدند. در تاريخ ٢\٩\٥٩ مزدوران جنايتکار رژيم مجددا به 

روستاى "صوفيان" از توابع اشنويه براى کشتن کسانى که جان بدر برده بودند و تازه به روستا 

برگشته بودند، حمله بردند. مردم روستا که ميدانستند چه بر سر آنها ميايد يک پارچه دست به 

مقاومت ميزنند و جنايتکاران جمهورى اسالمى را عقب ميرانند. مردم دهات اطراف نيز به 

مجرد اطالع از اين خبر به کمک مردم روستاى صوفيان ميشتابند و با کمک همديگر و 

مقاومت در برابر مزدوران جمهورى اسالمى، آنان را وادار به عقب نشينى ميکنند. در تاريخ 

با  خانوار   ٨٠ با  مياندوآب  غربى  شمال  در  آباد)  ئاوا"(سول  روستاى "سەول   ٢٣\٨\٥٩

خاک يکسان ميشود. مردم از ترس قبال ًفرار کرده بودند، آدمکشان اسالمى همه چيز را به 

آتش ميکشند، گوسفندها در آتش ميسوزند، اموال مردم غارت ميشود و تنها پيرزن باقى 

مانده در ده نيز بطور فجيعى به قتل ميرسد. 

پيشاپيش  روز  هر  و  بود  بسته  منطقه  اين  روستاهاى  مردم  عام  قتل  به  حسنى کمر  مال 

نيروهاى جنايتکار خود راه ميافتاد که زنان و کودکان و مردم بیدفاع را با ساطور اسالم 

قصابى کند، ليکن با مقاومت شديد مردم روستاهاى اطراف پيرانشهر روبرو ميشد و ناچار از 

عقب نشينى ميشد. حزب دمکرات نيز تحت تاثير اين جنايات هولناک نيروهاى اسالمى 

ناحيه  نشين  ترک  دهات  از  يکى  رەش"  "گرده  به  بزند،  مشابه  عمل  به  دست  ميخواهد 

مياندواب حمله ميکند. بر اثر آتش افراد حزب دمکرات يک زن کشته و ٥ کودک نيز 
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زخمى ميشوند. به دنبال آن نيروهاى پاسدار و "بسيج مستضعفين" نيز به روستاى "سەول 

ئاوا" يورش مى برند تا مردم آن روستا را تماماً قتل عام کنند. مردم روستا که از حمله حزب 

دمکرات با خبر ميشوند، ضمن اعتراض شديد به افراد حزب دمکرات و اينکه چرا حزب 

دمکرات و مالحسنى دشمنى بين مردم ترک زبان و کرد زبان روستاهاى مجاور مياندواب و 

مهاباد را دامن ميزنند، به سرعت و با قايق روستا را کامالً تخليه ميکنند. چون ميدانستند که 

در روستاهاى "سەروکانى" و "سوفيان" و "ايندرقاش" چه بر مردم گذشته بود. تنها اموال 

مردم جا میماند که آنهم غارت ميشود، خانه هاى مردم نيز با خاک يکسان شده و احشام 

مردم روستا نيز که باقى مانده بود توسط پاسدران و "بسيج مستضعفين" غارت ميشود. 

 ٢٢\٦\٦٠ روز  ازظهر  بعد  نيم  و  هشت  ساعت  يابد،  مى  ادامه  بیدفاع  مردم  عام  قتل 

پاسداران و مزدوران محلى مستقر در سه راهى "شين آباد" ناحيه مياندوآب يورش غافگيرانه 

اى به مزارع اطراف روستاى "سرچنار" ميکنند و سه جوان اين روستا را به گلوله مى بنند که 

در نتيجه دو نفر از آنان زخمى ميشوند٠ سپس در ساعت ١٠ همان روز دو سيمرغ حامل 

پاسداران و نيروهاى مزدور محلى وحشيانه به کوره هاى آجرپزى اطراف مياندواب حمله ور 

ميشوند و کارگران را دسته جمعى دستگير کرده و سپس همانجا ١٤ تن از آنان را تيرباران 

ميکنند و چهار نفر ديگر را نيز که در خرمن جاهاى اطراف دستگير کرده و با خود آورده 

بودند، همانجا به قتل ميرسانند. ٢٨ نفر از کارگران را نيز بهمراه خود به مراکز نيروهاى 

رژيم اسالمى ميبرند. در تاريخ ١١\٧\٦٠ مزدوران جنايتکار جمهورى اسالمى به روستاى 

"حسين مامه" و "کول ئاباد" حمله ميکنند و ٤ نفر از مردم اين دو روستا را به طرز فجيعى به 
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قتل ميرسانند. سپس خانه هاى روستائيان را به آتش ميکشند. در اين جريان ١٣ خانه در 

"کول آباد" و ٧٥ خانه از روستاى "حسين مامه" را به آتش ميکشند.  

میيابد.  ادامه  اسالمى  جمهورى  آدمکشان  توسط  بيگاه  و  و گاه  مرتبا  عامها  قتل  اين 

پيشمرگان کومەلە  پابپاى مردم براى جلوگيرى از کشتار مردم روستاها توسط جنايتکاران 

از  نفر   ٦ ناحيه کامياران  در  مل"  روستاى "وشتر  در  ميجنگيدند.  قهرمانانه  اسالمى  رژيم 

و  "قەالتان"  و  "قارنا"  حوادث  تکرار  از  جلوگيرى  براى  پيشمرگان کومەلە   و  اعضاء 

"ايندرقاش" جان خود را از دست ميدهند. 

 محاصره اقتصادى و مبارزه براى بازگشائى مدارس

٩ ماه از محاصره اقتصادى کردستان ايران ميگذشت، شهر بوکان هنوز در دست کومەلە  

و حزب دمکرات بود. مردم اين شهر و اطراف آن مايحتاج خود را از شهر مياندواب و 

و  اجناس  ميشود،  اين کار  مانع  دمکرات  حزب  ميکردند.  تهيه  مياندواب  اطراف  دهات 

خريدارى  آن  اطراف  دهات  مياندواب و  شهر  از  مردم  نيازى را که توسط  مورد  کاالهاى 

ميشود مصادره کرده و واردکنندگان آن را جريمه ميکند. حزب دمکرات با حمله به دهات 

ترک نشين به مقابله به مثل با مالحسنى دست ميزند و با به توپ بستن شاهيندژ سعى ميکند 

به شيوه مالحسنى بين مردم ترک زبان و کرد زبان منطقه نفرت ايجاد کند و رژيم اسالمى را 

در پيشبرد سياستهاى ارتجاعي اش يارى دهد. در مقابل کومەلە  از مردم ميخواهد که براى 

کاستن بار فشار محاصره اقتصادى از هرجا که صالح ميدانند مايحتاج خود را تهيه کنند و 

در عين حال اقدامات حزب دمکرات عليه مردم مناطق ترک نشين را نيز محکوم ميکند.  
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مبارزه دانش آموزران سقز براى بازگشائى مدارس ادامه مى يابد. در تاريخ ١٣\٩\٥٩ 

پاسداران به اجتماع مردم و دانش آموزان براى بازگشائى مدارس و آزادى دانش آموزان 

دستگير شده که در جلو مقر سپاه پاسداران سقز اجتماع کرده بودند نارنجک پرتاب ميکنند 

در نتيجه آن يک زن همراه کودکش کشته ميشود.  

تظاهراًت پرشور دانش آموزان در سنندج در تاريخ ١٠\٩\٥٩ عليه رژيم و مقاومت مردم 

سنندج و ديگر شهرهاى کردستان ايران در برابر رژيم سرکوبگر اسالمى و عليه حضور نظامى 

رژيم اسالمى در محل کار و زندگى مردم و عليه فقر و فالکت روبه گسترش همچنان ادامه 

مييابد. رژيم اسالمى حتى از پرداخت حقوق کارمندان و معلمان و کارگران شهردارى بوکان 

خوددارى ميکند. معلمان انقالبى شهر بوکان عليرغم عدم دريافت حقوق خود، مدارس شهر 

بوکان را ترک نکرده و همچنان به تدريس مشغول بودند. در اين مورد توجهتان را به اعالميه 

توضيحى "جمعيت مستقل معلمان مبارز" که همزمان با حزب دمکرات نيز مجبور بودند 

سروکله بزنند، جلب مى کنم. 

اعالميه توضيحى جمعيت مستقل معلمان مبارز در مورد بند ٧ قطع نامه حزب دمکرات 

عنوان  اين  تحت  اى  اعالميه  مبارز ..  معلمان  مستقل  جمعيت   ٢٣\١٢\٥٩ تاريخ  در 

خطاب به حزب دمکرات انتشار داد که من در اين جا به بخشهاى از آن بدون توضيح اشاره 

ميکنم: 
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حزب  صادر گرديد.  دمکرات  حزب  جانب  از  اى  قطعنامه   ١٧\١٢\٥٩ تاريخ  "در 

دمکرات سعى در مخدوش نمودن اقدام انقالبى و تالش صادقانه و پيگير جمعيت مستقل 

معلمان مبارز نمود و تحت عنوان "عوام فريبى معدودى عمال گروههاى آنارشيست" فعاليت 

ما را عملى نکوهيده و در تضاد با منافع و خواست مردم خوانده است". ما در رابطه با 

مسئوليت مستقيمى که در امر بازگشائى مدارس برعهده داشته ايم خود را به پاسخگوئى و 

توضيح نکاتى بمنظور روشن نمودن اذهان عمومى ميدانيم. 

مستقل  جمعيت  غربى،  آذربايجان  استاندارى  از  بوکان  مدارس  تعطيلى  اعالم  بدنبال 

معلمان مبارز .. با برخوردى مسئوالنه و به شيوه هاى دمکراتيک براى بازگشائى مدارس 

فعاليت خود را آغاز کرد. از سازمانهاى سياسى فعال در جنبش مقاومت براى تشکيل جلسه 

اى مشورتى پيرامون مسائل آموزشى دعوت بعمل آورد که طى آن تمامى نيروهاى سياسى 

موافقت خود را براى بازگشايى مدارس اعالم و قول هرگونه همکارى را دادند. مهمترين 

شرط بازگشائى مدارس تامين کادر آموزشى بود که جمعيت مستقل و سازمانهاى سياسى با 

تمام توان در اين زمينه تالش نموده به نحوى که هم اکنون ٦ دبستان و ٤ مدرسه راهنمائى و 

دو دبيرستان با بيش از دوهزار دانش آموز با بهره گيرى از معلمين مبارز و با بهره گيرى از 

کيفيت مطلوب آموزشى اداره ميشود. در تمام اين اقدام انقالبى فقط يک نفر از حزب 

دمکرات عمالً به تدريس اشتغال دارد ولى حزب دمکرات از تالشهاى خود جهت بازگشائى 

مدارس و همکارى در تشکيل جلسات و اعزام پرسنل آموزشى به مدارس بوکان سخن به 

ميان آورده است. 

همچنين حزب دمکرات در بند ٧ قطع نامه اش مينويسد ".... اين عمل نکوهيده را 

مخالف با توافقى که قبال ًجهت بازگشائى مدارس بعمل آمده ميدانيم" 

278



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

اگر منظور از تخلف از توافق قبلى انجام بحثهاى سياسى است اين نکته را صريحا اعالم 

ميداريم که ... مدارس را سنگرى از مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع دانسته و ايجاد فضاى 

آزاد سياسى را براى پرورش انقالبى افکار دانش آموزان ضرورى ميدانيم، ...ليکن در شرايط 

فعلى با توجه به اولويت دادن به مسائل آموزشى و جبران عقبماندگى درسى عمالً انجام 

بحثهاى سياسى کمتر ضرورى يافته و تبليغات گروهى به هيچوجه به عمل نيامده و اتهام 

حزب دمکرات مبنى بر ايجاد انحراف فکرى جوانان تبليغاتى تنگ نظرانه و کامالً بى اساس 

است. 

... در پايان ضمن اشاره به نقش خائنانه چريکهاى فدائى(اکثريت) و حزب توده اضافه 

ميکند که : ما توطئه هايى را که در جهت به تعطيل کشاندن مدارس است قويا محکوم 

توضيحى  اطالعيه  ميکنيم...  تکذيب  شديدا  نيز  را  دمکرات  حزب  واهى  وادعاى  ميکنيم 

جمعيت مستقل معلمان مبارز در مورد بند ٧ قطعنامه حزب دمکرات٠خبرنامه کومەله شماره 

١٨ تاريخ ٢ فروردين ماه ١٣٦٠. 

 ***

فروردين ماه ٦٠ کنگره دوم کومەله 

با فراسيدن بهار سال ٦٠ به برگزارى دومين کنگرەی کومەله نزديک ميشديم. اين 

کنگره در فروردين ماه سال ٦٠ در روستاى "زمبيل"(اطراف بوکان) با موفقيت برگزار 

شد. در کنگره دوم، برخالف کنگره اول، اکثريت کادرها و اعضاء کومەله از جمله 
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فعالين مخفى شهرهاى مختلف به ويژه از تهران، شرکت داشتند. در آن زمان غير از 

شهر بوکان، شهرهاى مهاباد و اشنويه و پيرانشهر نيز آزاد بودند، ليکن به خاطر حفظ 

امنيت کنگره تصميم گرفتيم که آن را در روستاى "زمبيل" برگزار کنيم. کار تدارکاتى و 

حفاظت آن به عهدەی کميتەی ناحيەی بوکان افتاد. در اين کنگره براى اولين بار 

سرود انترناسيونال که به زبان کردى ترجمه شده بود، خوانده شد. در گزارش پايانى 

کنگره دوم مندرج در خبر نامەی شماره ١٢٠، تاريخ ٢٤ فرودرين ماه ١٣٦٠، چنين 

آمده است: 

اين کنگره بينش هاى انحرافى گذشته سازمان و جنبش کمونيستى را مورد انتقاد 

قرار داد. 

خطوط کلى برنامه سازمان را تصويب کرد. 

لزوم پيوند برنامه با جنبش کارگرى ايران را مورد تاکيد قرار داد. 

بر روى شرکت و دفاع فعاالنه در جنبش انقالبى کردستان تاکيد کرد. 

انتشارات مرکزى را سازمان داد و در پايان هیئت مرکزى(کميته مرکزى) کومەله را 

انتخاب کرد. برگزارى اين کنگره، بعد از کنگرەی اول کومەله، با اين دستور جلسات، 

خلق الساعه نبود. نميشد از کنگره اول به اين سادگى به کنگره دوم پريد. واقعيت اين 

بود، سنگرهاى پوپوليسم قبل از اين کنگره در خارج از سازمان ما توسط "اتحاد 
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خاکريزهاى  توانستيم  اين کنگره  در  نيز  ما  و  بود  شده  مبارزان کمونيست" کوبيده 

مبارزان  "اتحاد  قامت  در  انقالبى  مارکسيسم  عروج  با  فتح کنيم.  را  آن  اوليەی 

فکرى  بنيادهاى  نقد  همزمان  و  بود  حکمت  منصور  آن  پرچمدار  کمونيست" که 

"پوپوليسم خلقى" ايران توسط منصور حکمت، نوشته ها و جزوات "اتحاد مبارزان 

کمونيست" به ويژه به سوى سوسياليسمها هرچند با مدتى تاخير ولى به دست ما نيز 

ميرسيد و بحث و جدل بر سر مباحث آن دوره، درون صفوف کومەله نيز درميگرفت. 

اين بحثها همانطور که در ديگر نقاط ايران درون سازمانهاى چپ سنتى ولوله انداخته 

بود در ميان ما نيز به تدريج به قطبى کردن کومەله و سرانجام ظهور "ديدگاه يک" و 

"ديدگاه دو" در آن دوره منجر شد. از ميان کادرهاى رهبرى کومەلەی آن دوره، عده 

ايران  آن کردستان  تبع  به  و  ايران  جامعه  بودن  سرمايەدارى  تحليل  سمت  به  اى 

چرخيدند، شعيب زکريائى، عبداله مهتدى، ابراهيم عليزاده و جعفر شفيعى از جمله 

اين رفقا بودند. بتدريج انتقاد از "پوپوليسم" ناظر بر کومەله، مفهوم "پوپوليسم" تازه 

سر زبانها افتاده بود، شروع شد. فراکسيون ضد پوپوليستى در درون کومەله نيز نظير 

ديگر سازمانهاى چپ سنتى شکل گرفت و کم کم نضج يافت. براى ما مسجل شد که 

قبل از برگزارى کنگره دوم نه تنها بايد نظرات خود را وسيعا تبليغ کنيم، بلکه براى 

بردن بحثهاى خود به نواحى مختلف نيز بايد اقدام کنيم، چرا که بدون درگير کردن 

عده زيادى از کادرها و اعضاء کومەله پيشيرد يک مبارزەی ضد پوپوليستى قاطع و 

موفقيت آميز در کنگره دوم، ممکن نبود. به اين دليل به جعفر شفيعى و من ماموريت 
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دادند که با کميتەها و ارگانهاى نواحى مختلف ديدار کرده و ضمن کمک به حل 

مشکالت آنان از نزديک، بحثهاى سياسى موجود را نيز با آنان در ميان بگذاريم. 

سفری طوالنى اى بود، از بوکان به طرف ناحيەی سقز شروع کرديم و بعد از حدود 

٧٥ روز دوباره به شهر بوکان رسيديم. از ناحيەی سقز به طرف مريوان راه افتاديم. بعد 

از طى کردن روستاهاى سرشيو سقز به ناحيه مريوان رسيديم. بعد از رسيدگى به مسائل 

ناحيه مريوان و انجام بحثهاى الزم با رفقاى کميته و اعضاء ناحيه مريوان، به طرف 

بقاياى  دادند تعدادى از  خبر  ما  به  بوديم که  در راه  ناحيەی کامياران راه افتاديم. 

نيروى "سپاه رزگارى" در روستاى بيساران به مقر کومەله در اين روستا حمله کرده اند، 

در اين حمله يکى از رفقاى پيشمرگ ما، على قطبى، جان مى بازد. رفقاى ما نيز در 

مقابل به مقر نيروهاى "رزگارى" در اين روستا حمله کرده و آن را تصرف ميکنند، 

سپس به محل استقرار آنان در روستاى "کانى حسين بيگ" نيز حمله کرده و با بيرون 

راندن نيروهاى "رزگارى" در آن روستا و کشتن یک نفر از آنان و اسير کردن يکى 

ديگر، ضربەی سختى به بقاياى نيروهاى "رزگارى" وارد ميکنند. رفقاى ما بعداً به 

مقر آنان در روستاى "دەل" نيز حمله کرده و بعد از تصرف آن، ٧ نفر از جمله يکى از 

سران "رزگارى" را دستگير ميکنند. وقتى ما به روستاى "کانى حسين بيگ" رسيدیم، 

جنگ تمام شده بود. شب با رفقا نشستى داشتيم، گفتيم سياست ما در قبال بقاياى 

نيروى "رزگارى" دفاع از خود در مقابل حملەی آنان است، نه تعقيب مداوم آنان بهر 

قيمت. ما عمده نيروى آنان را از بين برده بوديم به جنگ چريکى آنها نيز بايستى در 
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حد خودش جواب ميداديم. متاسفانه رفقاى ما چند روز بعد نيروى شکست خورده 

"رزگارى" را تا عمق مناطق آنان که براى بعضى از رفقاى ما به ويژه رفقاى ناحيه 

سنندج ناشناخته بود، تعقيب ميکنند. يک تيم ما در نزديکى روستاى "دەله مەرز" به 

على  رفيق  تن  به  تن  و  سخت  جنگى  از  بعد  ميافتند که  رزگارى  نيروهاى  کمين 

گلچينى(صالح) فرمانده نظامى ناحيه سنندج و صالح بوريدرى يکى از پيشمرگان 

کومەله جان مى بازند و بقيه نيز دستگير ميشوند که بعداً با اسراى "رزگارى" آنان را 

مبادله کرديم. دکتر جعفر و من در روستاى "شاينى" ناحيه ی کامياران بوديم که از اين 

واقعه مطلع شديم. بعداً ديگر رفقاى هيئت مرکزى کومەله نيز در مورد برخورد به 

بقاياى "سپاه رزگارى" خطاب به رفقاى ما در اين نواحى سياست ما را کتبا به اطالع 

اطراف  روستاهاى  روستاى "شاينى" و کال  در  مردم  زمان، وضع  آن  ميرسانند.  آنان 

کامياران، به لحاظ امکانات مادى حتى از ناحيه مريوان نيز بهتر بود، به همين دليل 

شرايط زندگى رفقاى ما در آن ناحيه از ناحيه مريوان و اطراف سرشيو سقز نيز بهتر 

بود. صديق کمانگر هنوز در ناحيەی کامياران و مسئول کميتەی ناحيەی کامياران بود. 

ليکن  بود،  درآمده  اسالمى  جمهورى  سرکوبگر  نيروهاى  تصرف  به  شهر کامياران 

روستاهاى اطراف آن آزاد بود. صديق تازه با اختر کمانگر ازدواج کرده بود ما هم 

هرچند دير رسيده بوديم ليکن در جشن و شادى آنها شرکت داشتيم. دکتر جعفر و من 

بعد از بحثهاى مفصلى که با رفيق صديق و ديگر کادرها و اعضاء کومەله در ناحيەی 

کامياران داشتيم، به طرف ناحيەی سنندج حرکت کرديم. رفتن کل راه از کامياران به 
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ناحيەی سنندج با ماشين ممکن نبود. ما مجبور بوديم بخشى از آن را با ماشين و بقيه 

راه را پياده طى کنيم. از "بيساران" به روستاى "ئەوي هەنگ"(آويهنگ) و از آنجا به 

مقرهاى ناحيەی سنندج در روستاهاى "کيالنه"، "مەرەبزان"، و "ملوشان" رفتيم. آن 

زمان ايوب نبوى مسئول کميتەی ناحيەی سنندج بود، کميتەی ناحيەی سنندج هنوز به 

"هەشەميز" عقب نشينى نکرده بود. در ناحيەی سنندج هم آن قدر که الزم بود مانديم 

و سپس به طرف ناحيەی "ديواندره" حرکت کرديم. مقر ناحيەی  ديواندره اگر درست 

روستاى  به  بعداً  ما  بود.  "افراسياب"  روستاى  در  روزها  آن  باشد  مانده  يادم  به 

"مايندول" و "شاقەله" که محل سکونت هوشنگ ختمى، روستائى که قبال ًدر آن معلم 

بود، رفتيم. زمستان تازه شروع شده بود، زمستان سختى بود، رفت و آمد از روستائى 

به روستائی ديگر بسختى صورت ميگرفت. آن زمان هوشنگ ختمى مسئول کميتەی 

ناحيه، مظفر محمدى عضو کميتەی ناحيه و قادر بهرامى نيز فرماندەی نظامى ناحيەی 

به  رسيدگى  و  الزم  نظرهاى  تبادل  و  بحث  و  طوالنى  توقفى  از  بعد  بود.  ديواندره 

کارهاى تشکيالتى و نظامى، جعفر شفيعى و من و ديگر رفقاى همراهمان روانەی 

روستاى "زلکه" که محل زندگى خانواده رفيق ايوب نبوى بود، شديم. کم کم سفر ما 

با ديدن آخرين رفقاى ناحيەی ديواندره داشت به انتهاى خود ميرسيد، بقيه راه را 

بخش  روستاهاى  طرف  به  ديواندره  ناحيه  از  پياده  را  مقداری  و  ماشين  با  مسافتی 

"فيض الله بيگى"، اطراف شهر بوکان، پیمودیم. غروب يکى از آن روزها به سد بوکان 

رسیدیم، جائى که ١١ سال قبل فعاليت سياسى ام را با شرکت و رهبرى اعتصاب 
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کارگرى بزرگ سد بوکان شروع کرده بودم. با ياد آورى خاطره هاى آن دوره که ١٩ 

سال بيشتر نداشتم، و اکنون در رهبرى سازمان سياسى اى بودم که نفوذ توده اى 

وسيعى بهم زده بود، بى اختيار و بدون اين که کسى متوجه شود، اشک از چشمانم 

جارى شد. يکى از دوستان قديمى، کارگر ترک زبانى که هم محلەای ما بود و هنوز 

هم بعنوان نگهبان در آن سد کار ميکرد، ما را به صرف شام دعوت کرد. ماهیهای 

زيادى صید کرده بودند. دکتر جعفر و من الزم بود به طرف بوکان حرکت کنيم از او و 

دوستانش عذر خواستيم، تعدادى از رفقا که نمى خواستند از ماهى بگذرند، ترجيح 

دادند که شب را آنجا بمانند، ما هم به طرف شهر بوکان حرکت کرديم. وقتى به بوکان 

رسيديم، دکتر جعفر گفت چند روزى پيش پدر و مادرش ميماند، من هم از بوکان 

روانەی روستاى "ترجان" شدم. آن زمان مقر کميتەی ناحيەی شهر سقز بعد از تصرف 

اين شهر توسط نيروى سرکوبگر جمهورى اسالمى، به روستاى "ترجان" از توابع اين 

شهر منتقل شده بود. شب را نزد رفقای کميتەی ناحيەی سقز ماندم و روز بعد به طرف 

بقيەی  حرکت کردم.  بود،  عليزاده  ابراهيم  اقامت  محل  ئاوى" که  روستاى "شيالن 

با  و  شدم  روستا  وارد  وقتى  داشتند.  اقامت  بوکان  شهر  در  رهبرى کومەله  اعضاى 

راهنمایی  علیزاده  ابراهيم  اقامت  محل  به  مرا  آنها  روبوسى کردم،  پيشمرگان کومەله 

کردند. وقتى وارد آن مقر شدم، با دیدن وضعیت آنجا عافلگیر شدم، مقرى نمور و 

تاريک که ابراهيم عليزاده در تنها اطاق آن به زحمت قابل تشخيص بود. در نگاه اول 

و پشت وسايل مخابرات و غيره ابراهيم عليزاده به سختى قابل تشخيص بود. بعد از 
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سالم و احوالپرسى و تعريف بخشهائى از سفر و رفع خستگى، او تعدادى از نوشته 

هاى جديد "اتحاد مبارزان کمونيست" را که  مشخص بود خودش آنها را خوانده بود، 

چه  ببين  بخوان،  ايم  دريافت کرده  جديدا  را که  اينها  و گفت  من گذاشت  مقابل 

ميگويند؟ من هم چند روزى را که آنجا ماندم صرف خواندن اين نوشته ها کردم، تازه 

سرکار  فورا  نداشت که  انتظار  من  از  هم  بودم، کسى  برگشته  درازى  و  دور  سفر  از 

برگردم. بعضى از بحثهاى به سوى سوسياليسمهاى اتحاد مبارزان را خواندم، ديدم 

شعيب  شدم.  بوکان  شهر  روانەی  مجددا  روز  چند  از  بعد  ماست.  داستان  داستان، 

زکريائى و عبدالله مهتدى هم آنجا بودند. معلوم شد در مدتى که ما نبوديم، آنها نيز 

بحثهاى زيادى را با هم داشته و پيشرفتهاى زيادى حاصل شده بود. اين چند نفر، 

و  رحيمى  محسن  عليزاده،  ابراهيم  شفيعى،  جعفر  مهتدى،  عبداله  زکريائى،  شعيب 

من(حسين مرادبيگى)، از رهبرى کومەلەی آن دوره، از طرفداران "ديدگاه دوم"، متفق 

القول بوديم که بايد مبارزه ضد پوپوليستى درون کومەله را بدون هيچ تخفيف و تزلزلى 

به پيش ببريم. ايرج فرزاد، ساعد وطندوست، سعيد يزديان، طيب عباسى روح الهى، 

بخش ديگر رهبرى کومەله در آن دوره طرفدار "ديدگاه اول" بودند. کارهاى مقدماتى 

و آماده شدن هيئت مرکزى کومەله(ناوەندى کومەله) براى برگزارى کنگره دوم که قرار 

بود سرنوشت و آيندەی کومەله آن دوره را تعيين کند، به خوبى پيش ميرفت. هرچند 

سیر اوضاع و احوال و به ويژه سفر ٧٥ روزه دکتر جعفر و من براى ديدن رفقاى کميته 

هاى نواحى عالئم مثبتى را نشان ميداد، با اين حال تصميم گرفتيم که اگر تنها ٢٠ 
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نفر از پيشمرگان کومەله به خاطر حفظ جان ما با ما همراه شوند، در صورت تصميم 

کنگره دوم کومەله روى خط "ديدگاه يک"، از آن انشعاب کنيم. سرانجام کنگره دوم 

کومەله در هفته اول فروردين ١٣٦٠ با سرود انترناسيونال در روستاى "زمبيل" کار 

خود را آغاز کرد، پوپوليسم درون کومەله سپر انداخت و کنگره دوم نيز نقشی حياتى 

در جارو کردن "پوپوليسم خلقى" ايران بازى کرد. در اين کنگره برخالف انتظار، 

مجموعه  اين کنگره  در  قبول کردند.  را  دو"  مواضع "ديدگاه  يک"  رفقاى "ديدگاه 

قطعنامەهايى تصويب شد که همگى در جزوەاى منتشر شدند و در مقدمەی آن جزوه 

رسماً و علنا از تاثير مهم اتحاد مبارزان کمونيست در تدوين خط مشى کنگرەی ما 

قدردانى شد. يکى از نکات جالب اين کنگره اين بود که براى اولين بار در ميان 

دست  به  دست  مبارزان کمونيست  اتحاد  هاى  نوشته  اين کنگره  منتخب  نمايندگان 

ميگشت. هيئت مرکزى(کميته مرکزى) منتخب کنگره دوم کومەله عبارت بودند از: 

عبداله مهتدى، ابراهيم عليزاده، حسن قادرى، جواد مشکى، جعفر شفيعى، محمد 

شافعى، محسن رحيمى، سعيد يزديان و من(حسين مرادبيگى). ساعد وطندوست علل 

البدل کميته مرکزى کنگره دوم کومەله شد. شعيب زکريائى به هر دليل از کانديد کردن 

دوره،  آن  رفقاى  اکثر  اصرار  عليرغم  دوم کومەله،  مرکزى کنگره  براى کميته  خود 

امتناع کرد. قرار شد در جوار کميته مرکزى باقى بماند. شعيب در کنگره سوم کومەله 

خود را کانديد کرد و عضو کميته مرکزى کومەله شد. 
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 تشديد اختالفات درونی رژيم

 اختالفات درونی رژيم اسالمى با نزديک شدن خرداد خونين سال ٦٠ شدت پيدا 

ميکرد. در اين مورد توجه تان را به بخشى از نامه بنى صدر رئيس جمهورى وقت 

جمهورى اسالمى به خمينى جلب مى کنم: 

دفتر رياست جمهورى 

بسم تعالى 

پدر عزيزم وضعى را که در آنم از ٦ ماه پيش و به دفعات پيش بينى ميکرده و 

معروض داشته ام. آقاى اردبيلى پيام شما را ابالغ کرد با وضع جلسه ديروز ناچار 

معروض ميدارم. آن بار که موافقت با تحويل گروگانها به مخالفت تبديل شد، به عرض 

رساندم در جلسه شوراى انقالب در حالي که از شدت هيجان و غصه ميگريستم گفتم، 

کارى که از موضع قدرت حل نميکنيم ناگزير روزى از موضع ضعف و تسليم حل 

خواهيم کرد بدبختانه آن روز فرارسيده است... چند نوبت عرض کردم اين دولت اليق 

اين اوضاع نيست و سرنوشت کشور را آن هم در اين لحظات نبايد به دست کسانى داد 

که کمترين علم و اطالعى از وضعيت کشور ندارند و لياقتهايشان در حد اقل است، 

مسموع نشد...بخدا قسم به هيچ رئيس جمهورى اين قدر ظلم نشده است و من اين 

همه را به خاطر اينکه شما را نرنجانم تحمل کردم. اما حاال پاى بود و نبود کشور در 

نهايت  به  اضطراب  خوزستان  شهرهاى  در  ميگويند،  بد  دارند  مردم   .. است.  ميان 
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است، در شهرهاى ديگر هيچ چيز نيست، صف ها هرروز طوالنى تر ميشود... اگر 

و  پريشان  ارتش  يک  ام که  را کرده  خدمت  اين  باشم،  نکرده  خدمتى  جانب  اين 

پراکنده و مايوس در هرج و مرج را که در پيام خودتان در اول سال هم بود که ديگر 

تحمل هرج و مرج آن را نميخواهيد کرد را تحويل گرفته ام و با آن در کردستان و گنبد 

و آذربايجان غربى جنگيده ام و اکنون در تمام غرب ايران ميجنگم.....، 

 نامه بنى صدر به خمينى قبل از تشکيل شوراى ملى مقاومت که در يکى از خبرنامه 

هاى آن دوره کومەله قبل از خرداد سال ٦٠ بدون شرح آمده بود، خواستم محض 

ياددآورى رويدادهاى آن دوره و "افتخارات" بنى صدر، آن را اين جا نقل کرده باشم. 

حملەی وحشيانه به دانشگاهها تحت عنوان "انقالب فرهنگى" ادامه يافت. سناريوى 

خرداد ٦٠ در شرف تکوين بود، در عين حال جبهەی انقالب هنوز در مقابل ضد 

انقالب اسالمى مقاومت ميکرد. اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانى 

تهران، اجتماع و تحصن آوار گان جنگ ايران و عراق در تهران، اجتماع کارگران 

دستمزدهاى  پرداخت  عدم  به  اعتراض  خاطر  به  وزيرى  نخست  برابر  در  خرمشهر 

وجود  با  شهرستانها  ديگر  و  تهران  در  آموزان  دانش  تظاهراًت  ادامەی  معوقه، 

تهديدهاى مکرر رژيم اسالمى، تظاهراًت و زد و خوردهاى خيابانى در بسيارى از 

شهرهاى شمال ايران نظير، رشت، رودسر، الهيجان، آمل و غيره که منجر به کشته و 

از  بروجرد که  مقيم  خوزستانيهاى  وسيع  تظاهراًت  اى گرديد،  عده  شدن  زخمى 

پشتيبانى مردم شهر تبريز نيز برخوردار شد، اعتصاب غذاى طوالنى زندانيان سياسى 
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اوين، اينها و دهها مورد ديگر بيانگر اين بود که نيروهاى چپ و مردم آزادەی ايران 

در مقابل يکى از وحشيانه ترين دولتهاى سرمايەدارى جهان در اواخر قرن بيستم به 

شدت و با تمام قوا مقاومت ميکردند. خامنه اى در خطبەهای نماز جمعه  در دی ماه 

٥٩ هر نوع تحصن و اعتصابى را خيانت اعالم کرد و گفت که جمهورى اسالمى آن 

را به شدت سرکوب خواهد کرد. خمينى سردستەی اوباش اسالمى روز  ١٢اسفند ماه  

از  بيشتر  چه  هر  "سعى کنيد  اسالمى گفت:  انقالب  دادستان  به  خطاب   ٥٩ سال 

زندانيان را براى شب عيد آزاد کنيد، اما به شرط آن که اينها جرائمشان سياسى نباشد. 

از قاچاقچيان مواد مخدر و ديگر جرائمى از اين قبيل آزاد کنيد." جانوران اسالمى که 

سرکوب خونين ٦٠ را تدارک ميديدند، دستور ميدادند زندان ها را خالى کنند، تا آن 

را با هزاران زندانى سياسى ديگرى پرکنند و همين کار را هم کردند. 

 خرداد ٦٠

دادگاه الزم نيست، درجا بکشيد! 

سخنان سران جمهورى اسالمى دربارەی نسل کشى پس از ٣٠ خرداد سال ٦٠ با 

سخنرانى خمينى در آخرين روزهاى سال ٥٩، در مورد آزادى زندانيان غير سياسى و 

به قول خمينى کسانى که جرم سياسى نداشتند، معلوم بود سران جنايتکار جمهورى 

اسالمى قتل عام و نسل کشى عظيمى از نيروهاى چپ و آزاديخواه و توده کارگر و 

مردم معترض به جمهورى اسالمى را تدارک مي ديدند و سرانجام در ٣٠ خرداد ٦٠ به 
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فرمان خمينى به وسيلەی رفسنجانى ها و خامنه اى ها، بهزاد نبوى ها و محتشمى ها، 

الجوردى ها و صفوى ها در کنار محسن رضائى ها، محسنى اژەاي ها، خلخالى ها، 

گيالنى ها و رى شهرى ها، خوئينى ها و حجاريان ها و ديگر اوباش اسالمى، يکى از 

عظيم ترين فجايع تاريخ بشرى را سازمان دادند تا مردم به حرکت درآمده براى رفاه و 

آزادى و برابرى را به خاک و خون بکشند. کمونيستها، رهبران شوراهاى کارگرى، 

دادگاههاى  در  و  دستگير  مخالف، گروه گروه  مردم  و  سياسى  هاى  سازمان  فعالين 

صحرائى به اعدام محکوم ميشدند. هر کس که شکل و شمايلش به چپ شبيه بود، 

دستگير و درجا کشته ميشد. از اين مقطع به بعد بيش از صد هزار انسان را به جرم 

آزاديخواهى، به جرم مخالفت با حکومت اسالمى، به جرم تسليم نشدن به قوانين 

ارتجاعى اسالمى، به جرم اعتصاب براى بهبود شرايط زندگى، به جرم مبارزه براى 

رفاه و آزادى، با قساوت تير باران کردند و در ادامه بيش از چهار دهه فقر و فالکت و 

بيحقوقى را به بيش از  ٨٠٦٠ ميليون انسان آزاده در ايران تحميل کردند. ماشين 

آدمکشى اسالمى راه افتاد، تا يکى از هارترين و جنايتکارترين رژيم هاى بورژوائى 

اواخر قرن بيستم را براى تحميل بى حقوقى کامل سياسى، اقتصادى و اجتماعى به 

مردم ايران شکل دهد. آنچه که در زير ميخوانيد، گوشه هائى از اين توحش و بربريت 

بورژوا اسالمى عليه کمونيستها و ديگر انقالبيون و آزاديخواهان را از زبان معماران و 

سازماندهندگان اين نسل کشى را در ايران نشان ميدهد:موسوى تبريزى دادستان کل 

انقالب در مصاحبه اى به مناسبت هفتەی جنگ که در تاريخ ٢٨ شهريور ٦٠ در 
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کيهان چاپ شده است، ميگويد:"ميدانيد که اين هفته، هفتەی جنگ است ... همين 

جنگ نبود، جنگ ديگرى هم در داخل بود.... در اين جنگ (داخلى) ما بيشتر زجر 

ميدهد: "هرکس  ادامه  و  صدام"  با  جنگ  تا  صرف کرديم)  وقت  کشيديم (بيشتر 

کوکتل بدست گرفت و در برابر نظام جمهورى اسالمى ايستاد، اينها محاکمه شان توى 

و  اند  شده  محاکمه  رسيدند  دادستانى  به  و  شدند  دستگير  وقتى  و  است  خيابان 

حکمشان اعدام است. ... هرکس در خيابان در درگيرى و تظاهراًت مسلحانه دستگير 

شود بدون معطلى همان شب دو نفر پاسدار يا مردم شهادت بدهند که آنها در درگيرى 

بوده اند و عليه نظام جمهورى اسالمى قيام کرده اند کافى است و همان شب اعدام 

احکام  از  "يکى  ميگويد:  جالد  همين  باز   .٦٠ سال  شهريور   ٢٩ ميشود". کيهان 

جمهورى اسالمى اين است که هرکس در برابر نظام و امام عادل بايستد کشتن او 

واجب است، اسيرش را بايد کشت و زخمى اش را زخمى تر کرد که کشته شود... اين 

حکم اسالم است. چيزى نيست که ما تازه آورده باشيم". همانجا گيالنى رئيس دادگاه 

انقالب اسالمى چنين ميگويد:" اما محارب بعد از دستگير شدن توبه اش پذيرفته 

نميشود و کيفرش همان کيفرى است که قرآن بيان ميکند. کشتن به شديد ترين وجه، 

حلق آويز کردن به فضاحت بارترين حالت ممکن و دست راست و چپ آنها بريده 

ميکنند  مسلحانه  تظاهراًت  خيابان  در  را که  اينها  ميدهد که  اجازه  اسالم  شود..... 

دستگير شوند و در کنار ديوار همانجا آنها را با گلوله بزنند و از نظر اصول فقهى الزم 
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نيست به داگاه بياورند... اسالم اجازه نميدهد که بدن مجروح اين گونه افراد باغى به 

بيمارستان برده شود بلکه بايد تمام کشته شود". کيهان ٢٨ شهريور ماه سال ٦٠ 

سپس در بارەی پذپرفتن "توبه" ميگويد:"پذيرفتن توبەی اينها که (در حالت غير 

مسلحانه دستگير شده باشند) خيلى کار مشکلى است. مگر اينکه حاکم شرع علم پيدا 

کند. ... و يکى از عالمت توبەی اينها اين است که اسرار و مراکز سازمان و مرکز 

تسليحاتى را نشان دهند". همانجا. الجوردى نيز يکى ديگر از جالدان رژيم آشکارا 

اين که  ميکند: "براى  بيان  چنين  فورى  جمعى  دسته  اعدامهاى  از  را  رژيم  هدف 

ديگران از اين اعدامها درس عبرت بگيرند و بدانند که اگر در تظاهراًت مسلحانه 

هنگام  آن  هم که  خلخالى  داشت.  نخواهند  ديگرى  اعدام کيفر  جز  بشوند  دستگير 

حزب الله داد ميزد: "دادگاههاى خلخالى ايجاد بايد گردد" ميگويد:" البته ما کار خود 

را کرده ايم و به قول معروف بازنشسته شده ايم. اما باالخره تابع امر امام هستيم. اگر 

اگر  البته  نميکنند.  بد کار  دادگاهها  در  حاال  ميکنيم.  قبول  ما  بله  بفرمايند  ايشان 

ضرورت اقتضاء کند طورى که رفقا نتوانند درست تصفيه بکنند يا در تشخيص مثال 

اينکه چه کسى مرتد است، چگونه مهدورالدم است دچار ترديد شوند ما حاضريم". 

کيهان ٢٩ شهريور ماه سال ٦٠ ربانى املشى دادستان کل کشور ميگفت: در صورت 

لزوم بايد مانند امام على روزى چهار هزار نفر از کفار را سر بريد. ديگرى نيز ميگفت 

که محدوديت سنى و جنسى براى اعدام وجود ندارد. خمينى نيز در هفته جنگ و آغاز 

293



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

سال تحصيلى ٦٠ ميگويد: "عليرغم ادعاها و تذکرات گمراه کننده در مورد اولويت 

جنگ با عراق، به درستى سرکوب ضد انقالبيون در درجه اول اهيمت قرار داده شده 

است." خمينى به دانش آموزان اخطار ميکند که به هيچ گونه مبارزه اى عليه رژيم 

اسالمى دست نزنند بلکه همکالسى هاى خود را به پاسداران و کميته چى ها لو دهند 

و در مورد محاکمه انقالبيون و آزاديخواهان نيز دستور ميدهد: "بى کم وکاست قرآن 

کريم را اجرا نمايند". بعدها خمينى که جمهورى اسالمى را تثبيت شده مى بيند، در 

دى ماه ٦١ ميگويد: "اکنون حال آرامش است، حال آنست که مردم نسبت به سرمايه 

هايشان اطمينان داشته باشند، بيايند و سرمايه هايشان را بکار بياندازند، نترسند، هيچ 

احدى حق ندارد به سرمايەهايشان دست بزند، اگر در گذشته با هزار مصيبت يک 

و  راديو  بعد  تيمى گرفتيم."  خانەی   ٥٠ ديشب  همين  ما  ميگرفتند،  تيمى  خانەی 

تلويزيون جيره خوارش را مالمت ميکند و ميگويد" چرا چند کلمه ميگويند، آن هم 

بدون تشکر". همراه اينها شبکه وسيعى از وزرا و روساى دادگاههاى انقالب اسالمى، 

موتور  و  قمه کشها  و  شکنجه گران  تا  اطالعات گرفته  سران  و  سپاه  فرماندهان  از 

سواران حزب الله تا خيل امام جمعه ها تا مجاهدين انقالب اسالمى و خط امامى 

و  باقى  و  و گنجى  پور  جالئى  و  محتشمى  و  نبوى  بهزاد  و  خاتمى  و  دوآتشه  هاى 

حجاريان و دهها تن ديگر از سران دوم خردادى فعلى، مجريان و مبلغين و مشوقين 

اين مسابقه آدم کشى بودند. پادوهاى توده اى و اکثريتى نيز بعنوان مدافعين نظام 

جمهورى اسالمى، رهبران اعتصابات کارگرى و ديگر فعالين سياسى مخالف حکومت 

294



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

اسالمى را به مجريان اين نسل کشى لو ميدادند و معرفى ميکردند. چند سطر نيز در 

مورد اشتياهات ما در اين دوره، در مقطع ٣٠ خرداد ما به اصل حفظ نيروى خود و 

اصل عقب نشينى منظم که هر نيرويى در هر جنگى اگر الزم شد بايد توسل جويد، کم 

توجهی کرديم و وقتى هم که به فکر افتاديم ديگر خيلى دير شده بود. ما به اين فکر 

نکرديم اين مقطع را در هرحال پايانى است، که اين دوره نيز ميگذرد، و ٦ ماه يا 

يکسال ديگر ما در موقعيت ديگرى با جمهورى اسالمى قرار ميگرفتيم. اگر قرار بود 

چپ و کمونيسم در ايران آينده اى داشته باشد يک شرط آن عبارت بود از حفظ آن 

انسانهائى که قرار بود اين آينده را ضمانت کنند، اين يکى از اشتباهات ما در آن مقطع 

بود، ما مى بايستى دستور يک عقب نشينى منظم را ميداديم و به اين وسيله نيروى 

زيادى را براى چپ و جنبش کمونيستى حفظ ميکرديم. 

اطالعيه کومەله خطاب به خائنين اکثريتى و توده اى، در اين دوره اکثريت به 

جمهورى اسالمى پيوست و همکارى و هميارى با جمهورى اسالمى را در سرکوب و 

خفه کردن چپ شروع و آن را تا حد لو دادن و شناسائى و معرفى فعالين سياسى 

داد.  ارتقاء  اسالمى  جمهورى  شکنجه گران  و  سرکوبگران  به  انقالبى  و  کمونيست 

کومەله در اين اطالعيه که در سال ٦٠ و بعد از وقايع خرداد ٦٠ صادر شده است، 

چريکهاى  سازمان  مردم،  مينويسد:"  چنين  داده،  قرار  خطاب  را  اکثريت  سازمان 

ادامەی  در  اى  توده  و  اکثريتى  خائنان   ... ميشناسند،  را  توده  حزب  و  اکثريت 
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خيانتهاى آشکارشان به طبقه کارگر و به جنبش انقالبى توده هاى ميهنمان، اکنون 

مدتهاست که دست در دست ماموران رژيم جنايتکار جمهورى اسالمى در شهرهاى 

و  مبازران  معرفى  و  شناسائى  به  اقدام  ايران  در کردستان  جمله  از  و  ايران  مختلف 

عناصر انقالبى نموده و به اين ترتيب در دستگيريهاى اخير کامالً مشارکت داشته اند. 

آنها افراد خود را مخفيانه به درون اجتماعات، تشکلها و محافل مختلف ميفرستند و 

همچنين در زندان ها به جمع آورى اطالعات در مورد انقالبيون اسير ميپردازند و اين 

گونه اعمال ضد انقالبى تا بحال بارها و مستقيما منجر به دستگيرى و اعدام مبارزان 

گرديده است که از چشم مردم مبارز کردستان نيز پوشيده نمانده است." اطالعيه در 

ادامه مينويسد: "طبق اطالعات ما، اين خائنان در شناسائى ها و دستگيريهاى اخير 

جمهورى اسالمى که منجر به اعدام صدها تن از انقالبيون ميهنمان و منجمله رفقاى 

ما شده است، فعاالنه و مستقيما دستيارى جالدان را به عهده داشته اند" کومەله در 

اين اطالعيه از اعضاى آنان ميخواهد که از اين کار دست بکشند و گرنه با آنان به 

مثابه عوامل جمهورى اسالمى برخورد خواهد شد."همانجا. در اين دوره ما شاهد دور 

دوم لشکرکشى خمينى به کردستان ايران هستيم، مردم شهر سنندج ٢٤ روز در مقابل 

شهرهاى  ميکنند،  مقاومت  اسالمى  جمهورى  سرکوبگر  نيروهاى  وحشيانەی  حملەی 

جنوب کردستان ايران به دست مزدوران خمينى مى افتند، اين يورشها با نسل کشى 

سراسرى ضد انقالب اسالمى به قدرت رسيده تکيمل ميشود، نيروهاى کمونيست و 

چپ و آزاديخواه در سراسر ايران عليه ضد انقالب اسالمى به قدرت رسيده ميرزمند، 
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اکثريتى ها نيز در دفاع از جمهورى کشتار و جنايت به حزب توده ملحق ميشوند، 

خواستار مسلح شدن سپاه پاسداران به سالحهاى سنگين شده و عليه انقالب و در 

روزهاى سرکوب خونين انقالب تن به همکارى و هميارى با ضد انقالب اسالمى به 

قدرت رسيده ميدهند. 

 سال ٦١ به سوى کنگرەی سوم کومەله

 در فاصله کنگرەی دوم تا کنگرەی سوم کومەله، که يک سال بيشتر طول کشيد، 

جنگ و درگيرى با نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسالمى همراه با اعتراضات مردم 

شهرها و روستاهاى کردستان ايران که نميخواستند زير بار حاکميت اسالمى بروند، به 

شدت ادامه داشت. اين فاصله در واقع با عملياتهاى نظامى نيروى پيشمرگ روى 

ستونهاى نظامى دشمن در محورها و به ويژه عمليات نظامى شهرى که ويژه جنگ 

چريکى اين دوره در کردستان ايران بود و با رويدادهاى سياسى و اجتماعى ديگرى پر 

شد. در اين مورد احتياج به نوشتن تجارب جنگ مسلحانه در کردستان هست که فعالً 

در حد اين نوشته نميگنجد. در اين فاصله عمليات کوبنده نيروى پيشمرگ کومەله 

عليه مواضع نيروهاى جمهورى اسالمى فداکارانه ادامه يافت که طى آن تعداد زيادى 

از عزيزترين کادرها و اعضاء کومەله جان خود را از دست دادند. همزمان اعتراضات 

توده اى شهرى و مبارزه و اعتراضات کارگرى نيز در جريان بود. حدود ٦٠٠٠ نفر از 

کارگران کورەپزخانه هاى تاکستان عليه پائين بودن سطح دستمزدها، شرايط سخت 
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کار و تامين نيازمنديهاى بهداشتى خود دست به اعتصاب زدند. جنگ ارتجاعى ايران 

و عراق همچنان ادامه داشت. در تاريخ ٤ شهریورماه ٦٠ کومەله خطاب به جوانان و 

زحمتکشان کردستان اطالعيه اى صادر کرد و از آنان خواست که از رفتن به سربازى و 

کشتارگاهاى رژيم اسالمى در جنگ ايران و عراق خوددارى کنند و به صف پيشمرگان 

کومەله بپيوندند. در عين حال تعرض نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسالمى نيز به مردم 

شهرها و روستاهاى مناطق آزاد کردستان ايران، ادامه داشت. در تاريخ ١٧ شهریور 

٦٠ منطقەی"سوما و برادوست" توسط نيروهاى رژيم جمهورى اسالمى در همکارى 

با "قياده موقت"(حزب دمکرات کردستان عراق به رهبرى مسعود بارزانى) تصرف 

شد. متعاقب آن در تاريخ ١٩ شهریور ٦٠ شهر اشنويه با حمله نيروهاى ارتش و 

پاسدار و همکارى افراد "قياده موقت" به دست مزدوران جمهورى اسالمى افتاد. در 

ادامەی نبردهاى نيروى پيشمرگ کومەله عليه مزدوران جمهورى اسالمى و نيروهاى 

"قياده موقت" که دوش به دوش جنايتکاران جمهورى اسالمى عليه مردم کردستان 

ايران مى جنگيدند، در محلى بنام "بايزئاوى" پيشمرگان کومەله مورد حمله مشترک 

نيروهاى جمهورى اسالمى و نيروهاى مسعود بارزانى قرار گرفتند، در يک نبرد نابرابر 

و بعد از يک مقاومت حماسى ١١ نفر از رفقاى پيشمرگ کومەله جان خود را از 

به   ٦٠\ مهرماه   ١١ تاريخ  در  بوکان  شهر  شديد،  نبرد  روز   ٦ از  پس  دادند.  دست 

تصرف نيروهاى سرکوبگر رژيم اسالمى در آمد. مردم مبارز شهرهاى بوکان و مهاباد 

در روز عيد قربان سال ٦٠ به دعوت کومەله به خيابان آمدند و عليه جمهورى اسالمى 
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که تازه بر شهر بوکان مسلط شده بود شعار دادند. يکى از حوادث آن دوره، مقاومت 

را  وى  بود که  اسالمى  جمهورى  سرکوبگر  نيروهاى  مقابل  در  رحمتى  فخرالدين 

محاصره کرده بودند. فخرالدین رحمتى در روستاى "نەوەره" سنندج ١٥ ساعت در 

مقابل نيروهاى پاسدار و مزدوران محلى جمهورى اسالمى قهرمانانه جنگيد و سرانجام 

در اين نبرد نابرابر جان باخت. در تاريخ ٢٨ آذرماه ٦٠ پيشمرگان کومە له در ناحيەی 

به  را  بيجار  و  تکاب  بين  مقام  خوش  پايگاه  جسورانه  عمليات  يک  طى  ديواندره 

تصرف خود در آوردند. در تاريخ ١٥ دی ماه ١٣٦٠، ١٥ نفر ديگر توسط جالدان 

جمهورى اسالمى درمهاباد تيرباران شدند. جنگ و کشتار جمهورى اسالمى عليه مردم 

کردستان و مقاومت سرسختانه ی نيروى پيشمرگ کومەله و مردم شهرها و روستاهاى 

کردستان ايران نيز در مقابل آن ادامه داشت. همزمان کاروان مالهاى مرتجع کردستان 

ايران به مناسبت "هفته وحدت" به رهبرى مالکريم شهريکندى براى ديدار با جالدان 

مردم آزاديخواه ايران و کردستان ايران، عازم تهران شد. کومەله در ادامه مبارزەی مردم 

کردستان عليه يورش جمهورى اسالمى، روى تسليح توده اى مردم تبليغ ميکرد و در 

روستاهاى معينى "هيزى برگرى"(نيروى دفاع مردمى) را تشکيل ميداد. کنگره سوم 

کومەله در چنين فضا و اوضاع و احوالى و بعد از گذشت قريبا يک سال از يورش دوم 

و همه جانبەی جمهورى اسالمى به مردم کردستان ايران و مقاومت سنگر به سنگر 

مردم و نيروى پيشمرگ کومەله، در ارديبهشت ماه سال ٦١ در نزديکى روستاى "برده 

سور" ناحيەی سردشت برگزار شد. در اين کنگره نيز تعداد زيادى از کادرها و اعضاء 
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کومەله از جمله از تشکيالت شهرها شرکت داشتند. بعد از کنگره دوم ارتباط حضورى 

و نزديکترى با رهبرى اتحاد مبارزان کمونيست به وجود آمده بود. منصور حکمت در 

اين فاصله دو بار از تهران به کردستان آمد و به اندازەی کافى بحث و تبادل نظر از 

نزديک با رهبرى کومەلەی آن دوره داشت. در اين فاصله همچنين پيشرفتهاى سياسى 

و اساسى مهمى براى تدوين برنامه "مشترک اتحاد مبارزان کمونيست و کومەله" به 

وجود آمده بود. چند روز قبل از کنگرەی سوم کومەله و براى بار سوم منصور حکمت 

به کردستان ايران بازگشت و در آنجا ماندگار شد. منصور حکمت در کنگره سوم 

کومەله حضور داشت و از طرف اتحاد مبارزان کمونيست سخنرانى کرد. روز دوم 

کنگره رفقا حميد تقوايى و خسرو داور نيز از رهبرى اتحاد مبارزان به کنگره ميرسند. 

در اين کنگره همچنين جالل طالبانى، دبيرکل اتحاديه ميهنى کردستان، مال بختيار و 

فريدون عبدالقادر عضو رهبرى "کومەله رنجدران" و اتحاديه ميهنى کردستان، شيخ 

"آالى  از  خالد  و  شيخ  دفتر  افراد  از  ديگر  نفر  چند  و  حسينى  عزالدين 

رزگارى(کردستان ترکيه) نيز به عنوان مهمان به جلسه افتتاحيه آن دعوت شده بودند. 

من در اين کنگره شرکت نداشتم، از طرف کميته مرکزى کومەله براى ماموريت راهى 

ناحيه سنندج بودم. نيروهاى جمهورى اسالمى حمله شديدى را به مناطق آزاد اطراف 

سنندج و مقرهاى کميتەی ناحيەی سنندج در "چم شار"(روستاهاى اطراف سنندج) 

شروع کرده بودند. کميتەی ناحيەی سنندج که در آن زمان ساعد وطندوست(ماموستا 

برايم) مسئول آن بود به روستاى "هەشه ميز" عقب نشينى کرده بود. جنگ شديدى 
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درگرفته بود، من هم روانەی آنجا و از شرکت در کنگره سوم محروم شدم. به اين دليل 

از جزئيات مربوط به آن چيز زيادى را به خاطر ندارم. متاسفانه تعدادى از نوارهاى 

آن، آن هم بدون تاريخ و دستور جلسه و به طور نامنظم موجود است که تقريباً غير 

قابل استفاده اند. تا آنجا که به ياد دارم ابتدا ابراهيم عليزاده به مهمانان و نمايندگان 

اعضاء شرکت کننده در اين کنگره خوشامد ميگويد و سپس برنامەی افتتاحيه کنگره و 

سخنرانان را معرفى ميکند. عبداله مهتدى در سخنرانى افتتاحيه گزارش مانند مفصلى 

را ارائه ميدهد، روى اهميت اين کنگره تاکيد ميکند و به جزئياتى که سنتا و معموال 

در قالب افتتاحيه نميگنجد در مورد نقايص کار کومەلەی آن دوره اشاره ميکند. بعد 

از او جالل طالبانى و شيخ عزالدين صبحت ميکنند. هردو، هم جالل طالبانى و هم 

شيخ عزالدين، به کومەله هشدار ميدهند. آنها از اين که کومەلەی آن دوره داشت به 

طرف جريان سراسرى و کمونيسم ميچرخيد و به زعم آنها از "کردايەتى"(ناسيوناليسم 

سخنران  آخرين  ميدادند.  هشدار  به کومەله  و  بودند  نگران  ميگرفت،  فاصله  کرد) 

عنوان  به  است  روشن  همانجا  و  شده   چاپ  او  سخنرانى  بود.  حکمت  منصور 

سياستمدارى کمونيست و هوشيار بر دو جهت گيرى کومەله ی آن دوره، اول پيوستن 

آن به جريان کمونيستی و سراسرى و دوما و در عين حال به عنوان نيرويى دخيل در 

جامعەی کردستان که بايد راەحل روشن و شفاف رفع ستم ملى و طرح اداره امور 

مردمى در مناطق آزاد را به دست بگيرد، تاکيد ميکند. سخنرانى او بر جهت گيرى 

کومەله در آن دوره بسيار تاثير داشت. بعد از آن، کنگره وارد دستورهاى خود ميشود. 
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مهمترين دستور جلسەی کنگرەی سوم کومەله تصويب برنامه حزب کمونيست ايران 

بود. پيشتر پيش نويس اين برنامه توسط "اتحاد مبارزان کمونيست" تهيه شده بود. 

اين برنامه سرانجام با بحثهاى مفصلى که در اين کنگره حول آن صورت ميگيرد به 

تصويب ميرسد. برنامەی حزب کمونيست ايران بعداً در کنگرەی اول اتحاد مبارزان 

کمونيست در شهريور ماه ٦١ تحت عنوان برنامەی"مشترک اتحاد مبارزان کمونيست 

اعضاء کومەله  همەی  راى  به  مشترک  برنامەی  بعدها  رسيد.  تصويب  و کومەله"  به 

گذاشته شد و با اکثريت قريب باتفاق تصويب شد. از ديگر دستورهای جلسات کنگره 

همچنين  و  شوراها  ايران،  آزاد کردستان  مناطق  در  اى  توده  حاکميت  بحث  سوم، 

تهيەی چهارچوب برنامەی کومەله براى خودمختارى در کردستان ايران بود. کميسيونى 

براى تهيه متن نهائى و ارجاع آن به کنگره چهارم کومەله تشکيل ميشود. در پايان، 

کميته مرکزى منتخب کنگره سوم مرکب از شعيب زکريائى، ساعد وطندوست، جعفر 

شفيعى، عبداله مهتدى، جواد مشکى، ابراهيم عليزاده، عمر ايلخانى زاده، ايرج فرزاد، 

سعيد يزديان، محمد شافعى، و حسين مردابيگى انتخاب ميشود. محسن رحيمى نيز 

بعنوان عل البدل کميته مرکزى انتخاب ميشود. در پلنوم اول کميته مرکزى بعد از اين 

کنگره، پلنوم از ميان اعضاء کميته مرکزى منتخب کنگره سوم اين عده را بعنوان دفتر 

سياسى کومەله انتخاب ميکند: شعيب زکريائى، عبداله مهتدى، ابراهيم عليزاده، جواد 

مشکى، حسين مرادبيگى و سعيد يزديان. عبداله مهتدى نيز در اولين پلنوم به عنوان 

دبيرکل کومەله انتخاب ميشود. 
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   جنگ حزب دمکرات عليه کومەله

جنگ سراسرى حزب دمکرات عليه کومەلە  يکى از جنگهاى زودرس بورژوازى عليه 

پرولتاريا است. بورژوازى کرد و حزب مربوطه هنوز مسالەی ملى خاتمه نيافته تسویه حساب 

با پرولتاريا را شروع ميکنند. معموال بورژوازى صبر ميکرد تا "مبارزه ملى" به پيروزى برسد 

آن وقت به تسویه حساب و قلع و قمع پرولتاريا و سازمان سياسى آن دست ميزد. در کردستان 

ايران مساله برعکس بود. بورژوازى کُرد و حزب مربوطه هنوز "مبارزه ملى" خاتمه نيافته 

تضاد طبقاتى خود را با طبقه کارگر و سازمان سياسى او برجسته تر مى بينند، لذا به پرولتاريا 

و سازمان آن، کومەلەی آن دوره، در کردستان اعالن جنگ ميدهند و تسویه حساب با او را 

قبل از ختم مساله ملى به محور سياست خود تبديل ميکنند. تالش براى پرده پوشى اين 

سياست  اين  بيان  جز  چيزى  عليه کومەلە   دمکرات  حزب  جنگ  است،  بيهوده  واقعيت 

بورژوازى و جنبش ملى کُرد در قبال طبقه کارگر و سازمان سياسى آن يعنى کومەلەی آن دوره 

نبود. تکرار دهها بار اين گفته از زبان رهبرى و کادرهاى حزب دمکرات، که پرولتاريا و 

بورژوازى ميکنيد، جنگ ميشود، چيزى جز بيان اين واقعيت نبود که بورژوازى کُرد و حزب 

مربوطه از طريق تهديد و تحميل جنگ ميخواستند پرولتاريا و سازمان سياسى او را مرعوب 

و در برابر خود وادار به تمکين کنند. ميخواستند او را وادار کنند که از استقالل سياسى، 

به  رسيدن  در  را  دمکرات  حزب  و  بردارد  دست  خودش  تبليغ کمونيستى  و  سازمانى 

"خودمختارى" اش يارى دهد. 
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جنگ سراسرى حزب دمکرات عليه کومەلە  در آن دوره در عين حال يکى از جنگهاى 

کالسيک بورژوازى عليه پرولتاريا است که در آن کارگران و فعالين کارگرى و توده مردم 

محروم خود را در سرنوشت آن سهيم مي ديدند. آنها پشت سازمان سياسى خود و در عين 

حال نگران و دلواپس سرنوشت و آيندهی سياسى آن بودند. از خود مى پرسيدند که آيا سازمان 

سياسى آنها در اين جنگ پيروز و يا حداقل شکست نخورده بيرون خواهد آمد يانه؟ وقتى 

ديدند که حزب دمکرات در جنگ عليه کومەلە  ناکام ماند و کومەلە  آن دوره از نظر نظامى 

شکست نخورد، اعتماد و اطمينانشان به خود و به سازمان سياسى شان ده چندان شد. جنگ 

حزب دمکرات عليه کومەلە  ابتدا موضعى است، اما به تدريج از حالت موضعى خارج و 

گاهى از  سرانجام به جنگ سراسرى عليه کومەلە  منجر ميشود. براى نشان دادن اين ادعا و آ

چند و چون آن و از اتفاقات و رويدادها و بحث و جدلهاى آن دوره، به گوشه هائى از آن 

اشاره مى کنم: 

ابتدا مختصرى در مورد خود حزب دمکرات، حزب دمکرات بعنوان يک حزب سياسى 

محصول جمهورى مهاباد بود. اين حزب بعد از مدتها رکود فعاليت سياسى در اوآخر سال 

به  را  خود  جامعه کردستان  اجتماعى  طبقاتى  نيروهاى  ميان  حاد  نبرد  در گرماگرم   ٥٧

کردستان رساند. در اين دوره آويزان شدن به عباى ارتجاع اسالمى و در پيش گرفتن "مشى 

امامى" حزب توده آن سياستى بود که حزب دمکرات در پيش گرفته بود تا با آن در همگامى 

ميدان  به  پارچه  يک  برسد. کردستان  نوائى  به  رسيده  قدرت  به  اسالمى  انقالب  ضد  با 

رويارویی انقالب و ضد انقالب اسالمى به قدرت رسيده و حاميان مرتجع محلى او تبديل 

قانون  رفراندوم  اسالمى،  جمهورى  رفراندم  آزاديخواه کردستان  و  انقالبى  مردم  بود.  شده 

ميکردند،  تحريم  را  اسالمى  ارتجاع  نمايشات  ديگر  و  خبرگان  مجلس  انتخابات  اساسى، 
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ليکن حزب دمکرات در پى آستان بوسى خمينى و پرسه زدن در راهروهاى "دولت موقت" 

بازرگان و بعدها "لبيک" گفتن به خمينى و تعظيم و تکريم به "رئيس جمهور" بنى صدر بود. 

در عوض در مقابل انقالب و راديکاليسم انقالبى توده هاى کارگر و زحمتکش کردستان 

ميايستاد و به نوبهی خود مثل ديگر احزاب و جريانات بورژوائى در ايران تا آنجا که توانست 

و تا آنجا که ظرفيت کهنه پرستانه اش اجازه داد خمينى و حکومت اسالمى را در سرکوب 

انقالب و دست آوردهاى آن در کردستان  و ماال در ايران کمک کرد. مجموعهی اين تالشها 

همانطور که در چند نوشتهی ديگر هم قبال ًتوضيح داده ام در دو جزوه منتشره از حزب 

دمکرات بنام "تالش در راه تفاهم" از اوايل سال ٥٨ تا اوآخر سال ٥٩ آمده است که 

متاسفانه کپى اى از آن در دست نيست تا بدون شرح به چاپ آن اقدام کنيم. با اين حال تا 

قبل از فرمان يورش خمينى به مردم کردستان ، حزب دمکرات هنوز نيروئى نبود که بتواند بر 

کومەلە  فشار وارد کند يا حتى عليه ديگر سازمانهاى سياسى در کردستان نيز زورگويى کند. 

حزب دمکرات براى جلوگيرى از انزواى خود، عليرغم ميل باطنى اش، بارها مجبور ميشد 

که به دنبال قطب راديکال جامعه کشيده شود. تنها با فرمان يورش خمينى به مردم کردستان 

است که ناسيوناليسم کرد زنده ميشود، با رفتن مطالبەی خودمختارى، مطالبەی جنبش ملى 

کُرد و حزب دمکرات، به صدر مطالبات مردم کردستان ايران حزب دمکرات نيرو ميگيرد و 

تقويت ميشود و به دنبال آن قلدرى و زورگويى حزب دمکرات نيز شروع ميشود. 

هرچه افق سياسى ما رهبرى کومەلە  آن دوره روشنتر و شفافتر ميشد، درک ما هم نسبت به 

موقعيت حزب دمکرات و نيروى اجتماعى پشت آن در مبارزه اى که مردم کردستان عليه 

و  ملى کُرد  جنبش  حسى  شاخک  ميشد.  شفافتر  و  روشنتر  بودند  درگير  اسالمى  جمهورى 
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جمهورى  با  هميارى  در  محلى  قدرت  در  شدن  سهيم  طلبى،  خودمختارى  مربوطه،  حزب 

اسالمى بود، ليکن جمهورى اسالمى حاضر به دادن هيچ امتيازى به حزب دمکرات نبود. 

سياست ما در کل در آن دوره در قبال حزب دمکرات تا آنجا که به مبازره عليه جمهورى 

اسالمى برميگشت، اين بود که با تامين حضور خود در جلو صحنەی سياست در کردستان ، 

حزب دمکرات و نيروى اجتماعى پشت آن را مجبور کنيم که در ميدان مقابله با جمهورى 

اسالمى، با هر نوسانى که داشتند، باقى بمانند. در عين حال با تمام قدرت از آزاديهاى 

سياسى و حقوق پايه اى مردم زحمتکش در کردستان دفاع و حراست کنيم و در مقابل 

يورشهاى گاه و بيگاه حزب دمکرات به نيروهاى خود نيز، تا آنجا که امکان داشته باشد از 

حزب  دهيم که  نشان  العمل  عکس  آنجا  تا  اجبار  صورت  در  و  خوددارى کرده  درگيرى 

دمکرات را وادار به عقب نشينى کرده و سرجاى خود بنشانيم، طوري که مانع کار و فعاليت 

سياسى ما و توده مردم کارگر و زحتمکش نشود. جنگ حزب دمکرات عليه کومەلە  ی آن 

دوره و عکس العمل ما در آن دوره گوشه اى از اين حقايق را بيان ميکند. 

مردم  و  عليه کومەلە   دمکرات  حزب  زورگوئى  تشديد  و  سياسى  آزاديهاى  به  حمله 

زحمتکش و ديگر سازمانهاى سياسى در کردستان ، آنجا که حزب دمکرات دست باال را 

داشت به ويژه از پائيز سال ٥٨ شروع ميشود و ادامه مييابد. اولين بار افراد حزب دمکرات 

با جمع آورى و تحريک هواداران خود از جمله مالى روستاى "ميرئاوى"(امير آباد) در 

ناحيه سردشت، روستائى که من و محمد حسين کريمى قبل از انقالب ٥٧ در آن مخفى 

بوديم، ميخواستند مقر کومەلە  را در اين روستا برچينند. تحريک هواداران حزب فايده اى 

نداد و آنها با ديدن آمادگى ما براى در هم شکستس هر نوع تعرضى به مقر کومەلە ، پراکنده 
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شدند. اين روستا براى مدتى طوالنى به عرصه کشمکش و تقابل هر روزهی حزب دمکرات و 

کومەلە  تبديل شده بود. حزب دمکرات خيال ميکرد با قلدرى و زورگويى بقول کُردى در 

"کونه چال"(منطقه تحت نفوذ) خود ميتواند ما را از آن منطقه بيرون کند، ليکن هر بار با 

مقاومت ما روبرو و ناچار از عقب نشينى ميشد. 

پس از بهم خوردن "هيئت نمايندگى خلق کُرد" در اوآخر سال ٥٨ در اثر تمايل شديد 

حزب دمکرات براى مذاکرهی جداگانه با جمهورى اسالمى خارج از اين ائتالف، در طول 

سال ٥٩، زورگويى، تهديدات، مزاحمتهاى مسلحانه، خلع سالح اين جا و آنجاى پيشمرگان 

ديگر  و  دوره  آن  ی  واحدهاى کومەلە  و  مقرها  عليه  مسلحانه  تعرض  حتى  و   ، کومەلە 

سازمانهاى سياسى اپوزيسيون ايران در کردستان نيز شدت پبدا کرد و ادامه يافت. در اين 

دوره حزب دمکرات حتى حاضر نبود نامه هاى کومەلە  را به طور رسمى پاسخ بگويد، از 

آوردن نام کومەلە  و از نشست با نمايندگان کومەلە  نيز خوددارى ميکرد. تنها در زمستان 

سال ٥٩ بود که به طور رسمى به کومەلە  نامه نوشتند، آن هم در اولتيماتومى بدين مضمون : 

" چنانچه شما(منظور رهبرى کومەلە  بود) به انتشار اعالميه و مطالب تبليغاتى در رابطه با 

حزب دمکرات ادامه دهيد ما نمى توانيم جلوى خشم پيشمرگانمان را بگيريم". در اين دوره 

کومەلە  بارسنگين و اصلى نبرد عليه جمهورى اسالمى را برعهده داشت، حزب دمکرات از 

جناح بنى صدر پشتيبانى ميکرد و فعاليت نظامى کمترى داشت. حزب دمکرات حتى کومەلە  

را به "جنگ افروزى" عليه جمهورى اسالمى متهم و به نوعى جمهورى اسالمى را "تبرئه 

ميکرد! 
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از  يکى  به  را  خود  يورش  اولين  دمکرات  حزب   ،٥٩ سال  سياست،  اين  ادامەی  در 

مقرهاى نظامى ما در روستاى "بيتوش" در ناحيه "ئاالن" سردشت، سازمان داد. در مرداد ماه 

٥٩ تعداد زيادى از افراد مسلح حزب دمکرات با سالحهاى سبک و سنگين به مقر کومەلە  

در روستاى "بيتوش"(آالن سردشت) حمله کرده و ١٧ نفر از پيشمرگان کومەلە  را خلع 

سالح و دستگير کردند. آن زمان من فرماندهی نظامى کومەلە  بودم. تصميم گرفتيم که براى 

حزب  نشاندن  عقب  و  پيشمرگان کومەلە   آزادى  و  شده  مصادره  سالحهاى  پس گرفتن 

دمکرات حتی با درگيرى نظامى هم  شده، اقدام کنيم. نيروئى حدود ١٥٠ نفر از پيشمرگان 

کومەلە  تحت فرماندهى من از شهر بوکان راهى ناحيه سردشت شد تا از آنجا به "آالن" 

سردشت رفته و اگر حزب دمکرات سالحها را پس نداد و مسئولين و پيشمرگان کومەلە  را 

آزاد نکرد، با توسل به درگيرى نطامى اين کار را عملى کنيم. نيروى ما وارد "آالن" سردشت 

شد و در روستاى "بيژوى" سردشت مستقر گرديد. طى ديدار من و حسن رستگار عضو دفتر 

سياسى آن دورهی حزب دمکرات مساله حل شد و کار به درگيرى نکشيد. رفقاى ما آزاد و 

سالحها نيز تحويل داده شدند. ما نيز به خاطر کاهش تنش با حزب دمکرات و جلوگيرى از 

درگيرى احتمالى از بازگشائى مقر خود در روستاى "بيتوش" صرفنظر کرديم. حزب دمکرات 

اما از تعرض به آزاديهاى سياسى، به هواداران کومەلە ، به شوراهاى مردم زحمتکش و ديگر 

سازمانهاى سياسى دست نکشيد و در پى تدارک تعرض و خلع سالح سازمانهاى سياسى به 

اصطالح آن دوره "خط ٣" و غيره نيز بر آمد که من به مواردى از آنها اشاره مى کنم: 

در تاريخ ٢١ آبان ماه ٥٩، افراد مسلح حزب دمکرات در روستاى "عزيز کند" بوکان مقر 

افراد مسلح راه کارگر را محاصره کرده و آنان را خلع سالح ميکنند. 
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در تاريخ ١٧ آذر ماه ٥٩ چهار تن از هواداران کومەلە  در نزديکى مهاباد را دستگير کرده 

و مورد اذيت و آزار قرار ميدهند. در اين رابطه کومەلە  اطالعيه اى ميدهد که در خبر نامه 

شماره ١٠٢ به تاريخ دوم دی ماه ٥٩ چاپ شده است. در اين اطالعيه کومەلە  از مردم 

کردستان ايران ميخواهد که به اين اعمال حزب دمکرات اعتراض کنند. 

روز ١٧ اسفند ماه /٥٩ عده اى از افراد مسلح حزب دمکرات مقر پيشمرگان سازمان 

پيکار در شهر بوکان را با آر پى جى و نارنجک انداز و سالحهاى سبک مورد حمله قرار 

ميدهند. اين حمله بعد از ٤٠ دقيقه به جان باختن ٣ نفر از پيشمرگان سازمان پيکار، طاهر 

ابراهيميان، محمد ابالغيان و باقى خياطى و زخمى شدن ٣ نفر ديگر منجر ميشود. به دنبال 

آن "سرکار رمضان"(يکى از مسئولين حزب دمکرات در شهر بوکان) و پيشمرگان مسلح 

حزب دمکرات به شکار ديگر اعضاء سازمان پيکار ميپردازند، همهی آنان را در شهر بوکان 

طى  دوره  آن  ميکنند. کومەلە   غارت  نيز  را  سازمان  اين  اموال  و  زندانى کرده  و  دستگير 

اطالعيه اى در تاريخ ٨ اسفند ماه ٥٩ اين اقدام جنايتکارانهی حزب دمکرات را محکوم 

ميکند و از مردم کردستان ميخواهد که از دمکراسى و آزاديهاى سياسى در کردستان در برابر 

حزب دمکرات دفاع کنند. روز بعد از اين جنايت رهبرى حزب دمکرات عده اى از اهالى 

روستاهاى اطراف بوکان را با وعدهی گرفتن قند و شکر و غيره در شهر بوکان جمع ميکند که 

عليه "خط ٣" تظاهراًت کرده و شعار بدهند. اهالى اين روستاها نيز با تجمع در خيابانهاى 

حزب  ميدادند.  شعار   "٣ عليه "خط  چيست   "٣ بدانند "خط  واقعا  آنکه  بى  بوکان  شهر 

دمکرات حتى شايع کرده بود که به مقر کومەلە  در شهر بوکان نيز حمله ميکند. جالب اين 
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بود که خود رهبرى حزب دمکرات که فرمان حمله به مقر سازمان پيکار را داده بود، اين 

شوى مسخره و عوام فريبانه را راه انداخته بود. در مقابل، روز ١٩ اسفند ماه ٥٩ با شرکت 

هزاران نفر از مردم شهر بوکان و ديگر سازمانهاى سياسى موجود در اين شهر مراسم تشييع 

جنازه جان باختگان اين يورش جنايتکارانه برگزار شد که طى آن مردم شهر بوکان تنفر خود 

را از اين جنايت حزب دمکرات ابراز داشتند. حملەی  افراد مسلح حزب دمکرات به مقر 

سازمان پيکار در شهر بوکان به دنبال اطالعيه اى بود که سازمان پيکار در مورد مصاحبه 

قاسملو دبيرکل سابق حزب دمکرات با روزنامه مجاهد شماره ١٠٧ انجام داده بود، در اين 

متهم  دمکرات  حزب  با  سازشکارى!  به  را  خلق  مجاهدين  سازمان  پيکار،  سازمان  نوشته 

سازمان  دمکرات،  حزب  ارتجاعى  ماهيت  دادن  نشان  با  داشت  خود  خيال  به  و  ميکرد 

مجاهدين را نيز مورد انتقاد قرار ميداد. حزب دمکرات طرح خلع سالح اعضاء و هواداران 

سازمان پيکار در شهر بوکان را قبال ًريخته بود، بدون اين موضع گيرى سازمان پيکار هم آن 

را عملى ميکرد. موضع گيرى سازمان پيکار آن را چند روز جلوتر انداخت. نه به اين خاطر 

که گويا سازمان پيکار موى دماغ حزب دمکرات بود و يا با موضعگيرى نوع پيکارى خود، 

از  دمکرات  حزب  خاطر که  اين  به  بلکه  ميگرداند،  بر  دمکرات  حزب  عليه  را  ورق 

را "تمرين"  آن  داشت  خود  خيال  به  و  فهميد  مى  را  خود  بورژوائى  اقتدار  خودمختارى، 

ميکرد. حزب دمکرات به مقر سازمان پيکار حمله کرده بود، به سازمانهاى سياسى هشدار 

ميداد که در اجرائيات کردستان دخالت نکنند!(اطالعيه هاى ٨ و ٩ اسفندماه ٥٩ حزب 

دمکرات). معلوم شد نوشتهی سازمان پيکار صرفا بهانه اى بود براى حمله به آزاديهاى 

سياسى و سازمانهاى سياسى، به قول حزب دمکرات خط ٣ . 
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 حزب دمکرات به عنوان حزب بورژوازى کُرد مخالف آزاديهاى سياسى بود و با حمله به 

آزاديهاى سياسى و آزادى بيان و عقيده در کردستان از جمله حمله به مقر سازمان پيکار و 

خلع سالح سازمانهاى سياسى ديگر در پى تمکين توده مردم زحمتکش به خود بود. اين نه 

تنها شيوەی حزب دمکرات که شيوەی هر نيروى مرتجع و کهنه پرست ديگرى نيز براى به 

تمکين در آوردن توده مردم زحمتکش در جامعه بوده است. حزب دمکرات هرجا که دست 

باال را داشت و زورش ميرسيد اين سياست را اجرا ميکرد. در آن دوره حزب دمکرات 

گهى  تعرض خود عليه آزاديهاى سياسى را عوام فريبانه با عدم رعايت قواعد "بازى" در آ

هاى تجارتى! توجيه ميکرد. ميگفت هر کس حق تعريف از "جنس" خود را دارد، حق 

گهى  ندارد از "نامرغوب" بودن جنس ديگرى انتقاد کند. بگذريم از اينکه حتى در مورد آ

هاى تجارتى هم اينطور نبود و نيست، اما همين نکته براى نشان دادن نگرش کهنه پرستانه و 

ضد دمکراتيک حزب دمکرات به مقوله آزاديهاى سياسى در آن دوره در کردستان ايران کافى 

است. اوال، مردم متمدن با موشک کاتيوشا سراغ کسى که به زعم حزب دمکرات قوانين 

گهى هاى تجارتى رعايت نکند نميروند، از او به نزديکترين دادگاه محل  "بازى" را در آ

شکايت ميکنند، ظاهراً در کردستان احزاب مسلح ناسيوناليست کُرد ميتوانند به اين شيوه 

رفتار کنند، يعنى قانون جنگل و يا چيزى شبيه حاکميت جمهورى اسالمى و دولتهاى مرتجع 

منطقه. ثانیا، مقوله آزاديهاى سياسى در جامعه مساله سرنوشت سياسى يک جامعه و توده 

گهى تجارتى اصال قابل مقايسه نبوده و نيست. آزادى فعاليت  مردم ساکن در آن است و با آ

سياسى و بيان و انديشه يعنى تحمل زمخت ترين نظرات مخالف و مخالفت هاى سياسى در 

جامعه. ناسيوناليستهاى رنگارنگ ادعا ميکنند که موضع سازمان پيکار در آن دوره "تند" 

بوده است، خشم پيشمرگان حزب دمکرات را برانگيخته است. اگر موضع گيرى سازمان 
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پيکار "خشم" پيشمرگان حزب دمکرات را برانگيخت، راه کارگر چه گناهى داشت که حزب 

دمکرات افراد آن را در روستاى "عزيز کند" بوکان خلع سالح کرد؟ افراد چريک "آرخا" چه 

مشکلى براى حزب دمکرات ايجاد کرده بودند که آنان را خلع سالح کرد؟ افراد سازمان 

توفان چى؟ چرا حزب دمکرات به ضرب و شتم آنان پرداخت و آنان را خلع سالح کرد؟ 

روستاى  در  چرا  نبود،  بد  دمکرات  حزب  با  هم  ميانهشان  اتفاقا  اقليت که  سازمان  افراد 

"حهوتاش" ناحيه بانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و خلع سالح شدند؟ تيراندازى به صف 

زحمتکشان  شوراى  اعضاء  دستگيرى  چى؟  "تکانتپه"  روستاى  زحمتکشان  تظاهراًت 

روستاى "حماميان"، داربسر و خانقاه در اطراف بوکان و روستاهاى ديگر چى؟ آيا عليه 

حزب دمکرات اطالعيه داده بودند، "خشم" پيشمرگان حزب دمکرات را برانگيخته بودند؟ 

اينها و دهها مورد ديگر از نقض آزاديهاى سياسى و قلدرى و زورگويى حزب دمکرات هرجا 

که اين حزب دست باال را داشت، تنها ظرفيت ارتجاعى و ضد دمکراتيک و ضد آزاديهاى 

سياسى حزب دمکرات را در آن دوره در کردستان نشان ميدهند. حزب دمکرات حتى امر 

دفاع از مرتجعين و مجرمين را نيز با تعرض به پيشمرگان کومەلە  برعهده گرفته بود. در 

خرداد ماه سال ٥٩ حزب دمکرات چند تن از پيشمرگان کومەلە  را در ناحيه مهاباد به منظور 

بازپس گرفتن مالکان "نهلين" سردشت که در زندان کومەلە  بودند، دستگير کرد، خبرنامه 

کومەله شماره ١٤٢، ٢١\٧\٦٠. 

   دوره بعد از کنگره دوم کومەله

بعد از کنگره دوم کومەلە  و مصوبات آن که نشانه چرخش آشکار کومەلە  آن دوره به 

طرف کمونيسم و برنامەی  کمونيستى بود، حمالت و اشکال تراشى هاى حزب دمکرات بر 
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بر  عالوه  دمکرات  حزب  مرحله  اين  در  شد.  تشديد  نيز  سياسى کومەلە   فعاليت  راه  سر 

تبليغات راديوئى حمالت موضعى را عليه مقرها و نيروى پيشمرگ کومەلە  در دستور کار 

خود قرار داد و اذيت و آزار هواداران کومەلە  را تشديد کرد. روز ٢٨ فروردين ماه سال ٦٠ 

حزب دمکرات در برنامه هاى راديوئى خود تحت عنوان "کومەلە ی ضد انقالبى"، کومەلە  

را مورد حملەی  شديد تبليغى  قرار داد و ادعا کرد که کومەلە  ديگر در "جنبش مقاومت" 

نمانده است و مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته است. خودشيرينى حزب دمکرات قبل از ورود 

اشراقى به کردستان نيز مزيدى بر گرم کردن آتش تبليغات عوام فريبانه حزب دمکرات عليه 

کومەلە  بود. در فروردين ماه ١٣٦٠ راديوى جمهورى اسالمى اعالم کرد که " آيت الله 

اشراقى براى رسيدگى به وضع افراد و گروههائى که از جمهورى اسالمى تامين ميخواهند و 

قصد تسليم شدن به نيروهاى دولتى را دارند به اروميه ميايد". جمهورى اسالمى که با نفرت 

عمومى مردم کردستان روبرو بود ميخواست مسالەی تحويل دادن و تسليم شدن توده ايهاى 

اى  توده  پيروان  و  خلق(اکثريت)  فدائى  چريکهاى  هواداران  و  اعضاء  و  ايران  کردستان 

و  رژيم  به  را  خود  و  بودند  شده  جدا  حزب  اين  از  را که  دمکرات  حزب  چهار  کنگرەی 

نيروهاى آن در کردستان تسليم ميکردند، بهانه اى کند براى گرفتن "امان نامه" که گويا افراد 

سازمانهاى سياسى تقاضاى "امان نامه" کرده اند و چند بار نيز آن را تمديد و اعالم کرد. 

اشراقى آمده بود که به کار اين حضرات رسيدگى کند، دفتر سياسى حزب دمکرات نيز فرصت 

را غنيمت شمرده و خود را به اشراقى ميرساند تا شايد از "برکت" شيخ چيزى هم نصيب آنان 

شود. خود عبداله حسن زاده در جلد دوم کتابش، "٥٠ سال مبارزه"، مى نويسد که آيت الله 

اشراقى صراحتا از آنها ميخواست که تفنگچى جمهورى اسالمى شوند، عبداله حسن زاده مى 

نويسد: "مرحوم قاسملو سکوت کرد من به حرف آمدم و گفتم اين "جاشيەتى"( لقبى براى 
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ناميدن مزدوران محلى رژيم مرکزى در سنت ناسيوناليسم کرد) است و از نظر ما قابل قبول 

نيست". همان منبع. در تاريخ ٩ اردیبهشت ماه ٦٠ به دنبال حمله نيروهاى حزب دمکرات 

عليه کومەلە  در منطقه مهاباد و بوکان، توافقنامه اى مبنى بر رعايت آزاديهاى دمکراتيک و 

عدم تعرض نظامى حزب دمکرات و کومەلە  به يکديگر توسط نمايندگان حزب دمکرات و 

کومەلە  در بوکان به تصويب رسيد. جريان از اين قرار بود، واحدى از نيروهاى پيشمرگ 

کومەلە  در ناحیه "شارويران" مهاباد در حال جوله بودند، شب هنگام در يکى از خانه های 

در روستاى "قم قلعه" که پیشمرگان در آن  در حال استراحت بودند مورد حمله غافلگيرانه 

پيشمرگان مسلح حزب دمکرات قرار ميگيرند و آنان را خلع سالح ميکنند. روز بعد از اين 

ميکنند.  حمله  مهاباد  ناحيەی   لوجه"  "تکان  روستاى  در  پيشمرگان کومەلە   به  حادثه 

پيشمرگان کومەلە  از خود دفاع ميکنند که متاسفانه در اين درگيرى على حبيب پناه و على 

کليجه اى و يک نفر ديگر هم از پيشمرگان کومەلە  در ناحيه ی مهاباد جان خود را از دست 

روستاى  در  دمکرات  حزب  افراد  مقر  داديم که  دستور  خود  نيروهاى  به  نيز  ما  ميدهند. 

"هيزی  شد،  بوکان کشيده  و  مهاباد  ناحيه  به  درگيرى  سالح کنند.  خلع  را  "آجيکند" 

بهرگرى"(نيروى مسلح محلى حزب دمکرات) به کمين نيروهاى ما افتاد و تعداد زيادى از 

آنان اسير شدند. سپس اسراء طرفين، ٤٠ نفر حزب دمکرات و ٨ نفر از کومەلە  در "کانى 

تومار" ناحيەی  بوکان مبادله شدند. در مجموع در اين اولين جنگ جدى حزب دمکرات 

عليه کومەلە ، کومەلە  پيروز شد و زمينه آتش بس را فراهم کرد. در جريان اين درگيرى ها 

يوسف حسنخالى پيشمرگ و پستچى کومەلە  که در بين روستاهاى مختلف و محل استقرار 

نيروهاى کومەلە  با موتور سيکلت رفت و آمد ميکرد، هنگام عبور از روستاى "عيسى کند" 

مهاباد توسط افراد مسلح حزب دمکرات دستگير و همانجا اعدام شد. تعدادى از افراد 
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مسلح حزب دمکرات نيز در اين درگيرى ها کشته شدند. سرانجام آتش بس شد و توافق نامه 

مذکور بين طرفين در شهر بوکان امضاء گرديد. هنوز جوهر اين توافقنامه خشک نشده بود که 

پيشمرگان مسلح حزب دمکرات در روزهاى ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ ارديبهشت ماه 

٦٠ با حمله به هواداران ما در نقاط مختلف و کمين گذاشتن بر سر راه پيشمرگان کومەلە  در 

"واوان" سردشت و حمله به "سيسر" از روستاهاى سردشت، آتش جنگ ديگرى را روشن 

کردند. در "واوان" سردشت راه را بر پيشمرگان کومەلە  مى بندند و به آنان تيراندازى ميکنند. 

به دنبال آن مقر ما را در روستاى "سيسر" ناحيه سردشت نيز مورد حمله قرار ميدهند که با 

پيشمرگ  حمزەاى  اسماعيل  درگيرى  اين  در  ميشوند،  روبرو  پيشمرگان کومەلە   مقاومت 

کومەلە  جان مى بازد و يکى دو نفر از افراد حزب دمکرات نيز کشته ميشوند. سرانجام به 

دنبال مذاکراتى طوالنى در اردبيهشت ماه سال ٦٠ به اين درگيرى ها نيز خاتمه داده شد و 

طرفين طى موافقت نامه اى بر رعايت دمکراسى و آزاديهاى سياسى و بر روى حل اختالفات 

بين حزب دمکرات و کومەلە  به شيوه سياسى، تاکيد ميکنند. دفتر شيخ عزالدين حسينى نيز 

در اين مورد پيامى داده و طرفين را به مذاکره و حل اختالف به شيوه سياسى دعوت ميکند. 

به  مريوان  ناحيەی   در  دمکرات  حزب  پيشمرگان  دوره،  اين  درگيريهاى  با  همزمان 

پيشمرگان کومەلە  که از خلع سالح مقر جمهورى اسالمى در روستاى "سرو آباد" به روستاى 

"گليه" بر ميگشتند حمله ميکنند. در اين درگيرى رفيق محمود نگلى جان ميبازد يکى دو 

مقر  تصرف  از  بعد  زود  صبح  ما  رفقاى  ميشوند.  دمکرات کشته  حزب  افراد  از  نيز  نفر 

مزدوران جمهورى اسالمى به روستاى "گليه" بر مى گردند، حزب دمکرات تمام نقاط و 

به  و  ميشود  مستقر  روستا  حساس  نقاط  در  ميگيرد،  را  روستاى "گليه"  اطراف  بلنديهاى 
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پيشمرگان ما حمله ميکند. باز هم در همين دوره، پيشمرگان حزب دمکرات در روستاى 

"دوزه غهره"(دوزخ دره) آموزشيهاى بدون اسلحهی کومەلە  را که مشغول آموزش بودند به 

رگبار مى بندند که با مقاومت رفقاى ما روبرو شده و فرار ميکنند. 

 درگيرى در کامياران

به دنبال ملحق شدن عده اى از سران رزگارى به حزب دمکرت در کامياران، تشکيالت 

حزب دمکرات در کامياران نه تنها به هشدارهاى ما در مورد پيوستن افراد رزگارى توجهى 

نميکنند بلکه به تحريکات و سپس تعرض مسلحانه عليه پيشمرگان کومەلە  و سازمان پيکار 

اوايل  در  را  جديد  جنگى  و  ورزيده  مبادرت  ناحيه کامياران  در  روستاى "طا"  در  مستقر 

شهريور ماه ٦٠ به کومەلە  در منطقه کامياران تحميل ميکنند. قضيه از اين قرار بود، در 

اواخر تير ماه ٦٠ حزب دمکرات تمام نيروهاى خود را در اورامان به عنوان عقب نشينى در 

برابر يورش جمهورى اسالمى به "نودشه" و "نوسود" وارد کامياران کرده بود، به اين نيرو 

نيروى خود در ناحيه "ليالخ" سنندج را اضافه کرده و بعد از تجمع نيرو دست به جوله در 

منطقه ميزند و به تهديد و ارعاب مردم و تبليغات و تحريکات پردامنه عليه کومەلە  مى 

پردازد. در اين هنگام جمعى از سران "رزگارى" از فرصت استفاده کرده و به حزب دمکرات 

مى پيوندند و حزب دمکرات آنان را در روستاى "طا" که محل اسقرار نيروى کومەلە  و در آن 

وقت سازمان پيکار بود، مستقر ميسازد. کومەلە  در مقابل پيوستن افراد رزگارى به حزب 

دمکرات طى اطالعيهای هشدار دهنده اى سلب حمايت حزب دمکرات از سران رزگارى را 

خواستار ميشود. حزب دمکرات به جاى اين کار راههاى منطقه را ميبندد و به دستگيرى و 

ضرب و شتم هواداران کومەلە  مى پردازد و کومەلە  را ناچار از عکس العمل ميکند. درگيرى 
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شروع ميشود و سرانجام بعد از چند روز درگيرى و وارد آمدن تلفاتى بر طرفين، نمايندگان 

حزب دمکرات و کومەلە  در نشستى در تاريخ ١٦ شهریور ماه  ٦٠ به توافق ميرسند: 

١‐ طرفين توافق دارند که بالفاصله و در اسرع وقت اجراى آتش بس فورى را به دو 

تشکيالت حزب و کومەلە  در منطقه کامياران پيشنهاد نمايند. 

٢‐ اخيرا گروهى از سران رزگارى به حزب دمکرات کردستان ايران پناهنده شده اند که 

سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ايران ‐ کومەلە  اين عمل را توطئه عليه خود و جنبش 

مقاومت (ملى دمکراتيک) خلق کُرد ميداند. مسائل فوق موجبات درگيريهاى اخير کامياران 

را فراهم کرده است. طرفين توافق کردند به جاى ادامه درگيرى در کامياران در اين مورد به 

مذاکره بنشينند. 

٣‐ هر دو طرف آزادى فعاليت سياسى و انقالبى و وجود دمکراسى در کردستان را 

پذيرفته و آن را حفظ مى نمايند. 

٤‐ هر دو طرف مى پذيرند که از اين تاريخ به بعد براى حل اختالفات فى مابين خود به 

شيوه حل سياسى متوسل شده و از دست زدن به اقدام نظامى جدا خوددارى نمايند. بديهى 

است مبادله اسراى دو طرف و مسائل جنبى وابسته به اين درگيرى در محل با حسن نيت 

اقدام الزم و عملى به عمل خواهد آمد و ... سرانجام در تاريخ ٢١ شهریور ماه  ٦٠ به اين 

درگيريها پايان داده شد. اين توافق نامه ها البته از جانب حزب دمکرات فورا زير پا نهاده 
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ميشدند و امضاى دفتر سياسى حزب دمکرات زير اين توافق نامه ها باعث نميشد که حزب 

دمکرات به چيزى که خود بارها زير آن را امضاء کرده بود، وفادار بماند. درگيرى کامياران 

با توافق نامه اى به پايان رسيد ولى حزب دمکرات در تاريخ ٥ مهر ماه  ٦٠ هنگاميکه 

"بزوهش"  روشتاى  به  مرادى  فرامرز  رفيق  يادبود  مراسم  انجام  براى  پيشمرگان کومەلە  

ميروند، با وجود اين که قبال ًدر مورد برگزارى اين مراسم باخبر شده بودند به پيشمرگان 

کومەلە  تيراندازى ميکنند که متاسفانه يکى از پيشمرگان کومەلە  بنام يداله خاطرى جان خود 

را ازدست ميدهد. 

همزمان با تالش ما براى خاموش کردن درگيرى در کامياران، حزب دمکرات از راديوى 

به  را  شهر  اين  در  اسالمى  جمهورى  پادگان  توسط  مهاباد  مردم  باران کردن  خمپاره  خود 

عمليات نظامى چند روز قبل کومەلە  در اين شهر ربط ميدهد و آن را تحت اين عنوان براى 

جمهورى اسالمى توجيه ميکند. گويا جمهورى اسالمى تا قبل از آن براى مردم شهر مهاباد 

"نقل و نبات" پخش ميکرد. حزب دمکرات حتى از عمليات نظامى خود عليه نيروهاى 

جمهورى اسالمى نيز به هدف تعرض به آزاديهاى سياسى و ايجاد مزاحمت سر راه فعاليت 

کومەلە ی آن دوره استفاده ميکرد. در اسفند ماه سال ٦٠ رهبرى حزب دمکرات هم در 

مصاحبه هاى خود در اروپا و هم از راديوى خود در کردستان ايران شروع ميکند به "غير 

مسئول" خواندن کومەلە  و "مسئول خواندن" خود. از راديوى خود رجز ميخواند که کردستان 

"شهر بى دروازه نيست"، در آن حزب دمکرات "حاکم" است و به شيوەی حزب توده کومەلە 

ی را "آمريکائى" ميخواند و علنا ميخواهند زمينه را براى درگيرى جديدى فراهم کنند. 
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 بيانيه مشترک کومەلە  و حزب دمکرات

با وجود ادامه و گسترش حمالت تبليغى حزب دمکرات عليه کومەلە ، ما، رهبرى کومەلە  

در آن دوره، تصميم گرفتيم به منظور کاهش تنش موجود ميان حزب دمکرات و کومەلە  و 

جلوگيرى از درگيريهاى احتمالى با رهبرى حزب دمکرات نشستى داشته باشيم و حتى بر سر 

همکاريهاى معينى نيز با آنان به توافق برسيم. در اين کار پیش قدم شديم و در نامه اى 

پيشنهاد نشستى را بدين منظور به دفتر سياسى حزب دمکرات اعالم کرديم. سرانجام در 

تاريخ ٢٧ تيرماه ٦١ در نشستى بين اعضاء رهبرى کومەلە  و رهبرى حزب دمکرات طرفين 

بر همکارى فى مابين تاکيد کردند و هر دو طرف تصميم گرفتند که به منظور رسيدن به 

و  نشستها  اين  اجتماعى  و  نظامى  سياسى،  هاى  زمينه  در  محکمتر  و  بيشتر  همکاريهاى 

گفتگوها را ادامه دهند و اطالعيه اى نيز در همين مورد به امضاى کميته مرکزى سازمان 

انقالبى زحمتکشان کردستان ايران‐ کومەلە  و کميته مرکزى حزب دمکرات کردستان ايران، 

٢٧ تيرماه ٦١، علنا منتشر شد. 

اما در تاريخ ٧ شهریور ماه ٦١، يعنى دو ماه بعد از امضاى اين توافق نامه، در روستاى 

قره داغ افراد مسلح حزب دمکرات فرمانده نظامى "پل"(يکى از واحدهاى نظامى ما در آن 

دوره) در ناحيه مهاباد سليمان رحيمى و مسئول سياسى دسته رحيم قادرى و حميد نعلى 

عضو و پيشمرگ کومەلە  را با توطئه قبلى به قتل رسانند. ما نيز ديديم نرمش هم حدى دارد 

و رهبرى حزب دمکرات نرمش ما را در حکم ضعف ما تلقى ميکند و حمالت موضعى خود 

را عليه نيروها و مقرهاى کومەلە  يکى پس از ديگرى انجام ميدهد و آن را پايانى نيست، 

تصميم گرفتيم که از آن لحظه به بعد براى دفاع از خود تعرض حزب دمکرات عليه کومەلە  
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را بى جواب نگذاريم. تصميم گرفتيم هرجا حزب دمکرات به پيشمرگان و مقرهاى کومەلە  

به  نيز  ما  تعرض کنيم.  دمکرات  حزب  پيشمرگان  و  مقرها  به  متقابال  هم  ما  تعرض کرد، 

نيروهاى خود در ناحيه مهاباد دستور داديم که مقر "درمان" حزب دمکرات در ناحيه مهاباد 

را تصرف کنند. رهبرى حزب دمکرات راه ديگرى جز این براى کومەلە  در آن دوره باقى 

نگذاشته بود. پيشمرگان ما سريعا مقر "درمان" حزب دمکرات را تصرف کردند و افراد آن را 

خلع سالح و به اسارت در آوردند. جنگ با حمله پيشمرگان حزب دمکرات به مقرهاى 

کومەلە  در ناحيه مهاباد گسترش يافت، به "حاجى ئالى کند" و اطراف "وەتەميش" مقرهاى 

کومەلە  در نواحى مهاباد و بوکان نيز کشيده شد. در درگيرى اطراف "حاجى ئالى کند" نيز دو 

نفر از رفقاى پيشمرگ ما عطا ميرى و اصغر جودى(اهل تبريز) جان باختند، تعدادى از 

افراد مسلح حزب دمکرات نيز در اين درگيرى ها کشته شدند. سرانجام آتش بس برقرار شد. 

طى نشستى که عبداله مهتدى و جعفر شفيعى و من تا آنجا که بخاطر دارم در روستايى پايينتر 

از "خورخورەی گەورک" به طرف جاده سردشت با قاسملو دبيرکل وقت حزب دمکرات و 

عبداله حسن زاده دبيرکل سابق اين حزب داشتيم، مجددا توافق نامه اى بين طرفين به امضاء 

رسيد که در آن بر رعايت آزاديهاى سياسى و عدم دست بردن به اسلحه براى حل مسائل فى 

مابين حزب دمکرات و کومەلە  تاکيد شد. آتش بس اعالم شد و به اين درگيرى ها نيز موقتا 

خاتمه داده شد. تبليغات و تهديدات حزب دمکرات عليه کومەلە  همچنان ادامه داشت و 

کمشکشهائى هم گاه و بيگاه روى ميداد. تا سال ٦٢ که رهبرى کومەلە  و حزب دمکرات به 

ملى  به "شوراى  دمکرات  حزب  شدن  وارد  از  مدتى  مکان کردند.  نقل  سردشت  "ئاالن" 

حزب  پيشمرگان  دادند که  خبر  ما  به  ناگهان  بود که  نگذشته  خلق  مجاهدين  مقاومت" 

دمکرات در ناحيه سردشت به مقر ما در "بەرده سوور" حمله کرده اند. مسئولين و پيشمرگان 
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کومەلە  در اين مقر مقاومت ميکنند و بعد از جان باختن سه نفر از رفقاى ما عزيز بايزيدى، 

حسين عبدالى و عطا سليمانى(محمد) مقر کومەلە  در "بەرده سوور" به تصرف نيروهاى 

حزب دمکرات ‐ ناحيه سردشت در ميايد. اين بار ما(رهبرى کومەلە ی آن دوره) به جاى 

مقابله به مثل به خاطر شرايط سياسى حاد آن دوره و اجتناب از گسترش درگيرى عليرغم از 

دست دادن سه تن از رفقاى عزيز کومەلە  تصميم گرفتيم راه گفتگو و مذاکره را در پيش 

گيريم و از اقدام متقابل نظامى که براى ما کامالً مقدور بود خوددارى کرديم. گفتيم شايد 

رهبرى حزب دمکرات سرعقل بيايد و اين بار با محکوم کردن اين تجاوز آشکار و علنى 

زمينه را براى حل مسائل فى مابين از طريق گفتگو و راه حل سياسى فراهم کند. لذا به دفتر 

سياسى وقت حزب دمکرات پيشنهاد کرديم که تعرض نظامى نيروهاى خود را به مقر کومەلە  

در ناحيه سردشت و کشتن مسئولين و پيشمرگان کومەلە  در آن مقر را که يک جنايت کامالً 

آشکار بود، محکوم و مسببين اين جنايت را دادگاهى و مجازات کند. دفتر سياسى وقت 

حزب دمکرات وانمود ميکرد که هنوز مقصر اين حادثه معلوم نشده است! تا حزب دمکرات 

آن را محکوم کند. حزب دمکرات حاضر نبود حمله به مقر کومەلە  و کشتار رفقاى ما را 

محکوم کند، چه رسد به دادگاهى و مجازات مسببين اين رويداد. مقر کومەلە  محاصره و 

تصرف شده بود، سه نفر از رفقاى ما کشته شده بودند، هنوز رهبرى حزب دمکرات قبول 

نميکرد که مسبب اين جنايت افراد حزب دمکرات بوده اند! ناچار ما پيشنهاد تحقيق در اين 

مورد را داديم. قرار شد هيئت تحقيق بيطرفى در اين مورد تحقيق کند و نتيجه هيئت تحقيق 

را هر دو طرف، هم حزب دمکرات و هم کومەلە ، بپذيرند. دفتر شيخ عزالدين حسينى اين 

مسئوليت را قبول کرد. بعداً نتيجه تحقيقات هيئت تحقيق نيز نشان داد که افراد حزب 

دمکرات مقصر بوده اند و بدون هيچ دليل و عذر و بهانەاى به مقر کومەلە  در ناحيه سردشت 
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حمله کرده و رفقاى ما را به قتل رسانده اند. دفتر سياسى وقت حزب دمکرات زير بار نتيجه 

هيئت تحقيق نرفت که نرفت، حتى حاضر نشد اين جنايت را محکوم کند تا تشنج فى مابين 

کاهش يابد. بعد از رفت و آمدهاى هيئت تحقيق معلوم شد که دفتر سياسى حزب دمکرات 

در جريان اين حمله بوده و کارى را که خود از آن مطلع بوده است حاضر نبود محکوم کند. 

ما هم در آن دوره به علت حساس بودن وضعيت و اجتناب از درگيرى ديگرى با حزب 

دمکرات عليرغم از دست دادن رفقاى خود، پيگيرى در اين مورد را متوقف کرديم و قضيه 

را مسکوت گذاشتيم. سالها بعد از اين واقعه "سعيد کويستانى" که در زمان حمله پيشمرگان 

حزب دمکرات به مقر کومەلە  يکى از اعضاى کميته ناحيه سردشت يا مسئول ناحيه سردشت 

حزب دمکرات بود و خود از نزديک شاهد اين ماجرا بوده است، اعتراف ميکند که دبيرکل 

وقت و دفتر سياسى حزب دمکرات از اين که پيشمرگان حزب دمکرات بدون هيچ دليلى به 

مقر کومەلە  حمله ميکنند و مرتکب جنايت ميشوند، کامالً مطلع بود. براى صحت و سقم 

اين ادعا به کتاب خاطرات سعيد کويستانى مراجعه شود. نتيجه هيئت تحقيق هم اين را 

نشان ميداد، با وجود اين دفتر سياسى حزب دمکرات حتى براى اجتناب از درگيرى و يا 

تخفيف تنش ميان حزب دمکرات و کومەلە  حاضر به محکوم کردن اين جنايت توسط 

مسئولين و پيشمرگان خود در ناحيه سردشت نشد. 

در تيرماه ٦٢ هرچند هنوز زخم از دست دادن رفقايمان در ناحيه سردشت التيام نيافته 

بود، ما رهبرى آن دوره کومەلە  با توجه به حساس بودن شرايط آن دوره و حمله قريب الوقوع 

جمهورى اسالمى به آخرين پايگاه ما در "ئاالن" سردشت، تصميم گرفتيم که رهبرى حزب 

دمکرات را مالقات کرده و براى رسيدن به تفاهم و همکارى نظامى به ويژه دفاع از "ئاالن" 
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سردشت با آنان به توافق برسيم. بدين منظور با پيشنهاد قبلى و قبول آن از جانب دفتر سياسى 

حزب دمکرات، عبداله مهتدى و من در نشستى با قاسملو دبير کل وقت حزب دمکرات و 

صادق شرافکندى معاون دبيرکل که آن موقع در روستاى "اشکان" ناحيه سردشت اقامت 

داشتند، روى خطوط همکارى فى مابين به ويژه دفاع مشترک از "ئاالن" سردشت توافق 

کرديم و ظاهراً فضا را به حال "عادى" بازگردانديم. 

بعد از تشکيل حزب کمونيست ايران در شهريور ماه سال ٦٢، موضع حزب دمکرات 

نسبت به کومەلە  سازمان کردستان اين حزب تهاجمى تر شد. حزب دمکرات مخالف تشکيل 

حزب کمونيست ايران بود، هرچند ابتدا با تمسخر آن را حزب "ميش کەپه" ميخواند(ميش 

کەپه محلى است در آالن سردشت که در شهريور ماه سال ٦٢ در آن کنگره موسس حزب 

کمونيست ايران برگزار شد). به تدريج هرچه فعاليت و پراتيک کمونيستى کومەلە  آن دوره 

روشنتر و شفافتر ميشد، حزب دمکرات نيز چهره واقعى و ضد کمونيستى خود را بيشتر 

آشکار  و رجز خوانى عليه کومەلە  آن دوره را تشديد ميکرد. تا وقتى که تبليغات و پراتيک 

کومەلە ی آن دوره در محدودهی"جنبش مقاومت"، در محدودهی جنبش ملى و مطالبات آن، 

خودمختارى، و تا حدى فراتر از آن بود، ظاهراً حزب دمکرات به تحميل جنگهاى موضعى 

گاه و بيگاه عليه کومەلە  و تحديد فعاليت او رضايت داده بود. با گسترش تبليغ و پراتيک 

کمونيستى کومەلە ، باال رفتن مطالبات سوسياليستى و کارگرى در جامعه و متقابال منتسب 

شدن مبارزه و اعتراض تودەی کارگر و زحمتکش کردستان به کمونيسمى که کومەلە ی آن 

دوره آن را نمايندگى ميکرد، موضع حزب دمکرات هم در تقابل با کمونيسم تهاجمى تر و 

خصمانه تر ميشد. کامالً آشکار بود با جلو آمدن مبازرهی توده کارگر و زحمتکش در صحنه 
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سياسى کردستان ايران، افق ناسيوناليسم کُرد و حزب دمکرات کورتر و مطالبه خودمختارى و 

جنبش ملى کُرد نيز با آن بيشتر به حاشيه جامعه رانده ميشد. 

در اواخر سال ٦٢ و اوايل سال ٦٣ جامعه کردستان ايران با پيشروى و عقب نشينى 

ظاهراً متناقضى روبرو بود. يکى عقب نشينى در عرصەی نظامى، که طى آن ارگانهاى رهبرى 

و بخشهائى از نيروى پيشمرگ کومەلە  و حزب دمکرات به کردستان عراق انتقال يافتند و 

جنبش  پيشروى  ديگرى  شد،  تصرف  اسالمى  جمهورى  توسط  آزاد  مناطق  عمده  تقريباً 

بر  خود  فشار  بر  اسالمى که  جمهورى  عليه  شهرى  اى  توده  اعتراضى  جنبش  و  کارگرى 

در  نيز  آن کمونيسم  پاى  به  پا  ميکرد.  راديکاليزه  را  جامعه  و  ميافزود  اسالمى  جمهورى 

کردستان ايران که کومەلە  آن دوره آن را نمايندگى ميکرد در حال گسترش بود و تدريجا به 

يک واقعيت اجتماعى تبديل ميشد. در مورد حزب دمکرات برخالف کومەلە  قضيه کامالً 

برعکس بود. فعاليت مسلحانه که کل افق و استراتژى ناسيوناليسم کُرد و حزب دمکرات را 

تشکيل ميداد درحال رکود بود و با ميليتاريزه کردن کامل کردستان توسط جمهورى اسالمى، 

ميدان عمل آن نيز هر روز تنگتر ميشد. براى سازمانى کمونيستى که اتکايش به طبقه و مبارزه 

توده زحمتکش باشد، رکود در عرصەی نظامى ميتواند موقتا رکود در بخشى از فعاليتش 

باشد نه کل فعاليتش. در مورد حزب دمکرات که مبارزه نظامى کل افقش را تشکيل ميداد، 

قضيه کامالً برعکس بود. مالک پیش روى و پس روى او وجود يا عدم وجود منطقه تحت 

کنترل نيروى پييشمرگ بود. عقب نشينى در عرصه ی نظامى و در عين حال بى ربطى حزب 

دمکرات به مبارزه اقتصادى و اجتماعى تودەی کارگر و زحمتکش کردستان که در حال 

گسترش بود، افق ناسیوناليسم کُرد و حزب مربوطه را بيش از پيش تاريک تر ميکرد. در 
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نتيجه استيصال عملى و نياز به سازش با بورژوازى مرکزى(جمهورى اسالمى) به عنوان 

تشکيالت  و  به کمونيسم  شست  ضرب  دادن  نشان  به  را  دمکرات  حزب  ديگرى  عامل 

کمونيستى طبقهی کارگر که کومەلە ی آن دوره آن را نمايندگى ميکرد، کشاند. حزب دمکرات 

در آن دوره با توسل به نيروى نظامى خود ميخواست يک تناسب قواى جديد را به کومەلە ی 

آن دوره تحميل کند تا از اين طريق کومەلە  و به تبع آن تودەی کارگر و مردم زحمتکش 

کردستان ايران را به تمکين وادارد. به اين هدف در کنگره ششم خود(سال ٦٣) بى آن که 

مساله خاصى ميان کومەلە  و حزب دمکرات پيش آمده باشد، پروژه جنگ سراسرى خود را 

با کومەلە  مطرح کرد، در پلنوم بعد از آن کنگره آن را تصويب کرد و بعداً نيز آن را رو به 

جامعه علنا اعالم کرد و سرانجام در ٢٥ آبانماه سال ٦٣ با حملەی  از قبل سازمانيافتەی 

ناحيه  در  و "شويشمه"  شهر "نوسود"  در  دوره  آن  مقرهاى کومەلەی  و  پيشمرگان  به  خود 

اورامان "ضرب شست" خود را نشان داد و شيپور جنگ سراسرى خود عليه کومەلە  را به 

صدا در آورد. 

روز ٢٥ آبان ماه ٦٣ تشکيالت حزب دمکرات در اورامان حمله به پيشمرگان و مقرهاى 

کومەلە  در (نوسود و شويشمه) را آغاز کرد و جنايت آفريد. حزب دمکرات براى اين حمله 

در  خود  محلى  مقاومت  نيروى  و  آماده کرده  را  خود  نيروهاى  بود،  ديده  تدارک  قبل  از 

"نوسود و شويشمه" را نيز فراخوانده و به حال آماده باش در آورده بود. بر اثر اين حملەی  

جنايتکارانه سه تن از مسئوالن و پيشمرگان کومەلە  در اورامان جان خود را از دست دادند، 

١٠ تن ديگر نيز که زنده اسير شده بودند بى رحمانه تيرباران ميشوند، مقرهاى کومەلە  را با 

سالحهاى سنگين درهم مى کوبند و چادر درمانگاه کومەلە  را نيز به آتش ميکشند. در اين 
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مورد دو جلد کتاب به نام "فاجعه اورامان" ، جلد يک و دو، توسط کومەلە  آن دوره در سال 

جلد  دو  اين  در  شدند.  ترجمه  نيز  فارسى  زبان  به  بعداً  شد که  منتشر  زبان کُردى  به   ٦٣

چگونگى اين فاجعه و نتايج کار هيئت تحقيقى که بدين منظور تشکيل شده بود به تقصيل 

بيان شده است، کسانى که مايل باشند از جزئيات مربوط به اين رويداد مطلع باشند ميتوانند 

به اين دو جلد کتاب مراجعه کنند. باوجود ابعاد به غايت هولناکى که اين فاجعه داشت، به 

خاطر اجتناب از درگيرى، ما، رهبرى کومەلە ی آن دوره، دست به اقدام متقابل نزديم با 

وجود اين که قادر به انجام آن بوديم، بلکه از رهبرى حزب دمکرات خواستيم که اين جنايت 

کامالً آشکار را محکوم کند و مسببين آن را نيز مجازات کند تا از جنگ ديگرى اجتناب 

شود و ضايعات و خسارات ديگرى دامن اين دو تشکيالت را نگيرد. بدين منظور هيئت 

تحقيقى مرکب از ابراهيم جالل و جميل هەورامى از اتحاديه ميهنى کردستان و مصطفى 

شلماشى و ماموستا گوران(حسن ايوب زاده) از حزب دمکرات و فاتح شيخ االسالمى و 

فاروق باباميرى از کومەلە  براى بررسى اين جنايت تشکيل گرديد. نتيجه کار اين هيئت 

تحقيق همان طور که پيشتر گفتم در دو مجلد، "فاجعه اورامان" يک و دو، چاپ شده است. 

رهبرى حزب دمکرات که خود طرح اين جنگ را براى شروع جنگ سراسرى خود با کومەلە  

از قبل ريخته بود، در جريان لحظه به لحظەی آن قرار داشت. حکيم رضائى عضو کميته 

مرکزى حزب دمکرات و مسئول کميته ناحيه اورامان اين حزب در جواب به سواالت هيئت 

تحقيق ميگويد که دفتر سياسى حزب دمکرات لحظه به لحظه در جريان اين جنگ قرار 

داشت، در اين مورد به فاجعەی اورامان جلد دوم، نوار پياده شده اظهارات حکيم رضائى 

مراجعه کنيد). حزب دمکرات حتى خود را براى گسترش آن در ديگر نقاط کردستان ايران 

نيز آماده کرده بود. حزب دمکرات با وجود نتايج گزارش هيئت تحقيق از اين واقعه حاضر 
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به محکوم کردن اين جنايت که در آن پيشمرگان حزب دمکرات ١٠ انسان اسير را تيرباران 

کرده بودند، نشد. دفتر سياسى حزب دمکرات به جاى محکوم کردن اين جنايت آشکار با 

پرده پوشى آن به شيوەی حزب دمکرات، صدور فرمان آن را از جانب خود ثابت کرد. حزب 

دمکرات از سويى با راه انداختن ماشين دروغ و جعل خود درباره حوادث اورامانات و از 

سويى ديگر با ايجاد فضاى رعب و وحشت در ميان مردم اورامان تمام کوشش خود را براى 

پرده پوشى اين جنايت هولناک و جلوگيرى از رسيدن حقايق به هيئت تحقيق به کار برد. 

سناريو سازى مسئوالن حزب دمکرات در اورامان به قدرى ناشيانه بود که حتى خود آنان را 

نيز قانع نميکرد چه رسد به اعضاى هيئت تحقيق. با خوددارى رهبرى حزب دمکرات از 

محکوم کردن اين جنايت آشکار، حزب دمکرات راهى براى کومەلە  جز دست زدن به اقدام 

متقابل باقى نگذاشت. حزب دمکرات ماشين جنگى خود را عليه کمونيسم در کردستان ايران 

که کومەلە ی آن دوره آن را نمايندگى ميکرد به حرکت درآورده بود، ضربەی اول را در 

اورامان وارد کرده بود، زدن ضربەی دوم حزب دمکرات هم قطعى بود، در صورت سکوت 

کومەلە  و امتناع کومەلە  از تعرض متقابل ضربات بعدى بسيار زيانبارتر براى کومەلە  تمام 

ميشد. رهبرى اى که حاضر نبود اعدام آشکار اسراى کومەلە  را محکوم کند، خود را براى 

دست زدن به جنايات هولناک ترى آماده کرده بود. نيروهاى حزب دمکرات در اورامان حتى 

به شيوەی جمهورى اسالمى از دفن کردن پيشمرگان کومەلە  در قبرستان عمومى تحت اين  

عنوان که کمونيستها را نبايد در قبرستان عمومى دفن کرد جلوگيرى ميکنند که با اعتراض 

مردم روبرو ميشوند. بنابراين سوالى که در مقابل ما قرار داشت اين بود که چه بايد کرد و 

حزب  رهبرى  اکنون که   ، دهد  نشان  خود  از  را  العملى  عکس  چه  باید  رهبرى کومەلە  

دمکرات از محکوميت اين جنايت کامالً آشکار خوددارى ميکرد؟ ما به هيچ وجه خواهان 
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تالفى و درگيرى نبوديم، آن هم نه از سر ضعف و عدم توانائى در دست زدن به تعرض 

متقابل، بلکه از سر احساس مسئوليت در مقابل مبارزه مردم کردستان ايران عليه جمهورى 

اسالمى، گسترش درگيرى جديدى ميان حزب دمکرات و کومەلە  را به ضرر اين مبارزه و به 

نفع جمهورى اسالمى ميدانستيم. ما نه تنها اين بلکه تحميل هر نوع درگيرى حزب دمکرات 

مردم  مبارزه  تضعيف  و  اسالمى  جمهورى  منافع  جهت  در  اقدامى  را  نيروهاى کومەلە   به 

کردستان عليه رژيم اسالمى ميدانستيم و جواب متقابل ما هم که حزب دمکرات ما را ناچار 

به آن ميکرد در حدى بود که حزب دمکرات را سر جاى خود بنشاند. آنچه که روشن بود، 

اين بود که پيشمرگان حزب دمکرات به نيروهاى کومەلە  در "اورامان" حمله کرده بودند، 

مقرهاى ما را به آر پىجى بسته و چادر بيمارستان ما را آتش زده بودند، سه تن از رفقاى ما 

را کشته و ١٠ نفر از رفقاى ما را اسير و تيرباران کرده بودند. مردم محل که جرات ميکردند 

اين جنايت آشکار را افشاء ميکردند، گزارش هيئت تحقيق هم اين را مدلل ميکرد. باوجود 

اين ما گفتيم اگر رهبرى حزب دمکرات واقعا حاضر شود اين فاجعه را محکوم کند و 

مسببين اين جنايت را دادگاهى و مجازات کند، ما از حق خود، یعنی دست زدن به تعرض 

متقابل، صرفنظر مى کنيم و تفوق سياسى خود را در جامعه بر حزب دمکرات ثابت مى کنيم. 

اما خوددارى رهبرى حزب دمکرات از محکوم کردن اين جنايت هولناک دقيقا نشان داد که 

رهبرى حزب دمکرات نه تنها خيال آشتى و صلح بلکه حتى خيال رفع تشنج با کومەلە ی آن 

دوره را نيز نداشت. هدف حزب دمکرات به تمکين واداشتن و تحديد فعاليت کمونيستى 

کومەلە  بود، به زعم خود آن را شروع و براى ادامه آن نيز خود را آماده کرده بود. در نتيجه 

حزب  افروزى  جنگ  به کاهش  تنها کمکى  نه  متقابل  تعرض  به  زدن  دست  از  ما  امتناع 

دمکرات عليه کومەلە  نميکرد، بلکه رهبرى اين حزب را که حتى حاضر نبود اين فاجعه را 
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محکوم کند در ادامەی تحميل فجايع بيشترى به کومەلە ی آن دوره جرى تر ميکرد. رهبرى 

حزب دمکرات راهى جز تعرض متقابل براى ما، رهبرى کومەلە  در آن دوره، باقى نگذاشته 

بود. ما همهی تالش سياسى خود به کار بستیم که مانع اين درگيرى شويم، رهبرى حزب 

دمکرات که آن را شروع کرده بود، حاضر به متوقف کردن آن نبود. ناچار راه تعرض متقابل 

را در پيش گرفتيم. پاسخ متقابل ما در ٦ بهمن ماه سال ٦٣ به جنگى که حزب دمکرات 

عليه ما شروع کرده بود، در "اورامان" يعنى جايى که نيروهاى حزب دمکرات حمله خود را 

جاى  به  دمکرات  حزب  ميکرديم،  بينى  پيش  همانطور که  شد.  داده  بودند،  شروع کرده 

مذاکره و آتش بس، جنگ سراسرى خود را که با حمله نيروهاى خود به نيروهاى کومەلە  در 

حزب  رهبرى  معمول  عربده کشى  و  نيرو  بسيج  با  بود،  شروع کرده   ٦٣ سال  آبانماه   ٢٥

دمکرات ادامه داد. جنگ سراسرى حزب دمکرات عليه کومەلە  عمالً از سال ٦٣ تا سال 

٦٧ طول کشيد، و به قيمت از دست دادن جان عدەی زيادى از رفقاى فداکار و رزمنده و 

کمونيست کومەلە ی آن دوره که در راه آزادى و سوسياليسم جنگيدند، تمام شد. عده زيادى 

از نيروهاى حزب دمکرات نيز قربانى سياست ضد کمونيستى و ضد کارگرى و خشک مغزى 

رهبرى حزب دمکرات شدند. اين جنگ در سال ٦٧ با اعالم آتش بس يک جانبه از جانب 

کومەلە عمالً به پايان رسيد، هرچند تا مدتى بعد از آن نيز حالت جنگى به علت خوددارى 

رهبرى حزب دمکرات از اعالم آتش بس، برقرار بود و رهبرى حزب دمکرات به خيال خود 

حزب  ناکامى  و  دوره  اين  در  ناسيوناليسم کُرد  افقى  بى  نميکرد.  تلقى  يافته  پايان  را  آن 

دمکرات در جنگ عليه کومەلە ی آن دوره به اختالفات درونى آن دامن زد و سرانجام آن را 

سازمانهاى  تالشهاى  دمکرات  حزب  وقت  سياسى  دفتر  بود که  اين  جالب  منشعب کرد. 

سياسى اپوزيسيون ايران در کردستان عراق حتى دوستان خود حزب دمکرات از قبيل راه 
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کارگر و اقليت را براى خاموش کردن اين جنگ و اعالم آتش بس از جانب حزب دمکرات، 

بدون جواب ميگذاشت و همچنان سرسختانه به سياست جنگ طلبانهی خود عليه کومەلە  

حسينى،  عزالدين  شيخ  دفتر  سياسى،  جريان  شش   ٦٦ سال  ماه  خرداد  در  ميداد،  ادامه 

چريکهاى فدائى خلق ايران، چريکهاى فدائى خلق ايران(ارتش رهائيبخش خلقهاى ايران)، 

سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران، دفتر سياسى سازمان کارگران انقالبى ايران(راه کارگر) 

و کومەلە  يکسانى در قطع نامهی مشترکى اعالم آمادگى کردند که براى برقرارى آتش بس 

ميان حزب دمکرات و کومەلە  فعاالنه شرکت ميکنند. در اين قطع نامه آمده بود .. که ما 

نيروهاى سياسى امضاء کننده زير(شش جريان نام برده) از دو طرف درگير موکدا ميخواهيم: 

١‐ جنگ را فورا قطع نمايند. 

٢‐ اختالفات خود را به طريق سياسى حل و فصل کنند. 

٣‐ به آزادى تبليغ و ترويج و حق فعاليت سياسى‐ نظامى متعهد شوند. 

(امضاء شش جريان سياسى نامبرده در زير آن آمده است)١٦، منبع(شش جريان سياسى 

و درگيرهاى کومەلە  با حزب دمکرات، انتشارات و تبليغات حزب دمکرات، سال ٦٦، اوت 

 (١٩٨٧
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از ميان اين شش جريان سياسى کميسيون منتخبى مرکب از: چريکهاى فدائى خلق ايران، 

سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران و سازمان کارگران انقالبى ايران(راه کارگر) انتخاب 

شد. اين کميسيون در نامه اى در به تاريخ ٢٤ تيرماه ٦٦ براى رهبرى حزب دمکرات و 

کومەلە  از آنان ميخواهند که براى بحث حول قطع نامه پيشنهادى اين شش جريان سياسى با 

کميسيون منتخب مالقات کنند. کومەلە  در ٣٠ خرداد ماه سال ٦٦ به پيشنهاد اين کميسيون 

جواب مثبت ميدهد و اعالم آمادگى ميکند. حزب دمکرات به بهانه ی مشغله زياد از آن سر 

باز ميزند. حزب دمکرات در نوشته اى که در همين جزوه چاپ شده است ميگويد اين سه 

شرط شرطهاى کومەلە  است و وى آن را قبول ندارد. دفتر سياسى حزب دمکرات در نامهاى 

شرطهاى خود را براى قبول آتش بس با کومەلە  که گويا آن را تخفيف داده بود، براى اين 

کميسيون ميفرستد. حزب دمکرات در نامهی خود، پيشنهادات! خود را براى پايان دادن به 

درگيريهاى مسلحانه با کومەلە  چنين مطرح میکند: 

حزب دمکرات و کومەلە  ميپذيرند که: 

١‐ جنبش کردستان يک جنبش اصيل انقالبى است و حزب دمکرات و کومەلە  هرکدام 

به تناسب نيروى خود در آن شرکت دارند.٢‐ حاکميت و اجرائيات در کردستان بايد بيانگر 

اراده اکثريت مردم کردستان باشد. حزب دمکرات مطابق معيارهاى پيشنهادى (تعداد شهدا، 

تعداد پيشمرگان، مراجعه به انتخابات گذشته، وضعيت مناطق تحت نفوذ) نماينده اکثريت 

مردم کردستان است و به همين جهت تا هنگامي که مردم کردستان در آينده آزادانه طور ديگر 

تصميم نگيرند حاکميت و اجرائيات به عهدهی حزب دمکرات کردستان ايران خواهد بود. 
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اعمال حاکميت شمال موارد زير ميگردد: 

الف‐ رسيدگى به کليه اختالفاتى که در ميان هموطنان بروز ميکند و براى حل آن به 

نيروى پيشمرگ و ارگانهاى انقالبى کردستان مراجعه ميشود. حل و فصل همه مسائلى که در 

شرايط عادى رسيدگى به آن در صالحيت ارگانهاى دولتى است. 

ب‐ تعقيب و محاکمه و مجازات مجرمين قضائى، جنائى و سياسى به استثناى اسراى 

جنگ. 

ج‐ وضع و اجراى قوانين به منظور ادارهی امور مناطق کردستان. 

د‐ اخذ گمرکات و عوارض و ماليات و کليهی وجوهی که از دارائيهاى مردم وصول 

ميشود به جز حق عضويت اعضاى سازمانهاى سياسى و کمکهاى داوطلبانه هموطنان به 

هريک از سازمانهاى سياسى. 

٣‐ پس از حصول توافق در مورد نحوهی ادارهی اجرائى و قوانين جارى و همچنين در 

مورد نسبت نيروها، مى توان کومەلە  را هم در حاکميت شرکت داد و هم از درآمد حاصله از 

کمرگ و عوارض و ماليات و غيره متناسب با حجم اين شرکت برخوردار نمود.٤‐ پس از 

حصول توافق در مورد آتش بس در جريان مذاکره مبانى هماهنگى و همکارى نظامى حزب 
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دمکرات و کومەلە  به منظور مقابله با نيروهاى مسلح رژيم خمينى با موافقت طرفين تنظيم 

ميگردد. همان منبع 

کميسيون در نامه اى که متوجه زيادى بودن شروط حزب دمکرات به کومەلە ی آن دوره 

ميشود، طى نامه اى در تاريخ ٣ مرداد ماه ٦٦ به دفتر سياسى حزب دمکرات مينويسد که 

دوره  آن  رهبرى کومەلە   براى  اطالع  جهت  صرفا  را  دمکرات  حزب  پيشنهادات 

ميفرستد.همان منبع. 

حزب دمکرات اينجا البته "شروط"(پيشنهادات!) خود را نسبت به شروط قبلى حزب 

دمکرات در گرماگرم جنگ آن موقع که حزب دمکرات خواب پيروزى بر کومەلە  را ميديد و 

له  قوناخ  دهزانى  "شهق  ميکشيد که  عربده  خود  مابانهی  لمپن  شيوه  به  خود  راديوى  از 

کوىيه"(زور مسير را تعيين خواهد کرد) و ميخواست با زور چماق سند "انقالبى" بودن خود 

را از کومەلە ی آن دوره بگيرد ظاهراً با آشکار شدن درجه اى از تناسب قوا تا حدودى 

تخفيف داده بود. اوايل، جنگ جنگ تا پيروزى شعار بى پرده حزب دمکرات بود. وقتى 

در ميدان نبرد کارى از پيش نبرد، شروط خود را پشنهاد کرد تا بتواند سياست جنگ طلبانه 

خود را هم چنان ادامه دهد. چکيدهی شروط اوليهی حزب دمکرات براى آتش بس از اين 

قرار بودند: ١‐ کومەلە  اعالم کند که حزب دمکرات را بعنوان يک حزب اصيل انقالبى به 

رسميت ميشناسد. ٢‐ کومەلە  در نزد سازمانهاى سياسى موجود در کردستان تعهد بسپارد که 

روديداد ٦ بهمن را در هيچ جائى تکرار نخواهد کرد. ٣‐ کومەلە  بپذيرد که خودش نماينده 
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اقليت کوچکى است و بايد از اراده اکثريت ‐ يعنى حزب دمکرات ‐ تبعيت کند. کردستان 

شماره ١٠٣. 

در مقابل، پيشنهادات کومەلە ی آن دوره براى آتش بس اينها بودند : الف‐ طرفين 

آزادى فعاليت سياسى را به طور کامل به رسيمت بشناسند و در عمل مراعات کنند. ب‐ 

طرفين متعهد شوند که در قبال اختالفات سياسى فى مابين به اسلحه متوسل نميشوند و به اين 

ترتيب از درگيرى مسلحانه با يکديگر خوددارى ميورزند. ج‐ طرفين حق توده هاى مردم و 

آحاد جامعه را براى اين که آزادنه و بنا به اراده ی خود راه سياسى و حزب سياسى خود را 

انتخاب کنند به رسميت بشناسند و تعهد کنند که در اين رابطه بزور متوسل نخواهند شد. نه 

تنها اينها که شروط جديد رهبرى حزب دمکرات نيز به اندازهی کافى گوياى اين بود که 

هدف حزب دمکرات از اين جنگ عليه فعاليت کومەلە ، سلب استقالل سياسى از طبقه 

کارگر کردستان، به تمکين واداشتن کومەلە  و از اين طريق تبديل کردن کومەلە  به تشکيالتى 

زير دست حزب دمکرات آن طور که حزب دمکرات دلش ميخواست، بود. رهبرى حزب 

دمکرات آن قدر کوته بين و در عين حال از خود راضى بود که حاضر نبود تناسب قواى 

واقعى موجود ميان حزب دمکرات و کومەلە  را به رسميت بشناسد. رهبرى کومەلە ی آن 

دوره خواهان اعالم آتش بس فورى و قطع جنگ و گفتگو با رهبرى حزب دمکرات بود. ما 

براى حصول آن هم اقدام کرديم و بارها آمادگى خود را براى قطع فورى جنگ و مذاکره با 

رهبرى حزب دمکرات اعالم کرديم. حتى مردمى را که از شهرها و روستاى مختلف کردستان 

ايران طومار جمع کرده و خواهان قطع فورى اين جنگ بودند به ادامه کار خود تشويق 

ميکرديم، نه به اين خاطر که توانائى ادامه جنگ را نداشتيم، بلکه به اين خاطر که ادامه آن را 
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به نفع جمهورى اسالمى و به قيمت تحميل تلفات و ضايعات بيشترى براى طرفين درگير 

ميدانستيم. رهبرى حزب دمکرات اما عليرغم ناکامى در اين جنگ حاضر نبود که آن را 

پايان دهد. آنتى کمونيسم شديد رهبرى حزب دمکرات باعث شده بود که رهبرى حزب 

دمکرات نه تنها واقعيتهاى جامعه کردستان ايران را قبول نکند و سرسختانه در مقابل آن 

بايستد، بلکه هر نوع تالش ما، رهبرى کومەلە  ی آن دوره، را نيز حمل بر ضعف ما ميکرد و 

غرور احمقانه خود را با آن باد ميزد. همان طور که ميدانيد "شروط" حزب دمکرات که در 

آن سياسى بودن نيز از نظر حزب دمکرات جرم محسوب ميشد، نه تنها آن دوره روى کاغذ 

ماند بلکه اکنون روى کاغذ نيز لکه ننگى است بر پيشانى حزب دمکرات. در اين رويدادها 

در  بودند،  دمکرات  حزب  در کنار  عمالً  اقليت  تا  راه کارگر گرفته  از  سنتى  چپ  بقاياى 

مواردى حتى نقش سخنگوى بورژوازى کُرد را عهده دار ميشدند. مثل روز روشن بود که 

حمايت چپ سنتى از حزب دمکرات و به ويژه انکار سرمايەدارى بودن جامعەی کردستان 

ايران از طرف چپ ليبرال، وحدت کمونيستى که در آن دوره موجود بود، و از طرف حزب 

دمکرات، نعل وارونه تئوريکى بود براى دربردن حزب دمکرات و ناسيوناليسم کُرد از زير 

تيغ انتقاد کارگرى و کمونيستى. 

در درون کومەلە  در مورد جنگ سراسرى حزب دمکرات عليه کومەلە  مباحث متعددى 

صورت گرفت و اسنادى نيز در همين رابطه نوشته شدند. در مجموع کومەلە  سياست انقالبى 

و مسئوالنەاى داشت، در عين حال در برخورد به اين جنگ نظرات مختلف هم شکل گرفت 

از جمله آن زمان، دو سند وجود داشت يکى سند ارزيابى کميته مرکزى کومەلە  و ديگرى 

قطعنامەی کميته مرکزى کومەلە ی آن دوره در مورد جنگ حزب دمکرات عليه کومەلە . آن 
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موقع مشخصا عبداله مهتدى و عموماً اعضاى کميته مرکزى کومەلە ی آن دوره مطابق سند 

ارزيابى فکر ميکردند و معتقد بودند که جنگ سراسرى حزب دمکرات عليه کومەلە  جنگى 

بود بر سر هژمونى و تامين رهبرى خود در "جنبش کردستان". تبينى تماماً ناسيوناليستى به 

عنوان مبناى اين جنگ. در اين تبيين کردستان ايران به طور استراتژيک بين دو حزب يک 

جنبش تقسيم ميشد که مبارزه براى تامين هژمونى و رهبرى بر اين جنبش بين اين دو حزب 

الزامى و حال به درگيرى نظامى بر سر آن کشيده شده بود. اين تز به درست مورد نقد منصور 

حکمت قرار گرفت و به تز دو حزب در يک جنبش در ميان ما پايان داد و ماهيت جنگ 

علت  داد.  توضيح  خود  سرجاى  و  درست  به  را  دوره  آن  ی  عليه کومەلە  دمکرات  حزب 

درگيرى حزب دمکرات با کومەلە ی آن دوره، در واقع جدال بر سر کسب هژمونى در يک 

جنبش واحد ملى نبود، بلکه تقابل طبقات و جنبشهاى مختلف طبقاتى بود. يکى جنبش ملى 

کُرد که رهبرى آن با بورژوازى و حزب مربوطه، حزب دمکرات، با صندلى و سنت خود، 

ديگرى جنبش کمونيستى طبقه کارگر با سازمان سياسى آن کومەلە  و اهداف و آرمانهاى 

و  نيرو  اين  با  حساب  تسویه  خاطر  به  عليه کومەلە   دمکرات  حزب  جنگ  خود.  طبقاتى 

سازمان سياسى اين طبقه و اين جنبش بود، نه تامين هژمونى خود بر جنبش ملى کُرد، که 

هميشه و فى الحال براى او تامين بوده و هست. 

(با توجه به اين که سازمان زحمتکشان اين اواخر رسماً دربارەی ماهيت جنگ حزب 

دمکرات با کومەله، دست به جعل میزند ، و با منتسب کردن شروع جنگ به کمونيستهاى 

"فارس" و شخص منصور حکمت، آغاز جنگ توسط اين حزب و جنگ و جنايت آن 

دورەی حزب دمکرات عليه کومەلەی وقت را پرده پوشى ميکند، به اين هدف که نفرت عليه 
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کمونيسم را دامن بزند و در ضمن به دريوزگى در محضر و بارگاه حزب دمکرات برود، و 

متاسفانه اين وارونه کردن رذيالنەی حقايق توسط امثال عبدالله مهتدى با سکوت سازمان 

کومەلە  روبرو ميشود، من خوانند را به گوشه هائى از نظرات عبداله مهتدى در آن دوره در 

اين مورد جلب مى کنم: عبداله مهتدى در کمونيست هاى شماره ١٥، مورخ ٣٠ آذر ماه ٦٣ 

در مورد مضمون و محتوايى که جنبش ملى در کردستان به زعم او بايد به خود بگيرد چنين 

اين  بريده کردن  دم  و  محدود کردن  بيشتر  هرچه  خواهان  دمکرات  ..حزب  نويسد:"  مى 

جنبش، هرس کردن جنبه هاى انقالبى و دمکراتيک آن و تبديل آن به جنبشى با محتواى 

ليبرالى، جنبشى که متضمن هيچ گونه تغيير واقعى در زندگى توده ها و مناسبات اجتماعى 

همانجا.  ميکند..."  حفظ  جزئى  تغييرات  حداکثر  با  را  موجود  وضع  بلکه  نيست  موجود 

عبداله مهتدى شرط پيشروى "جنبش ملى" را در سوار کردن سياستها و رهبرى کمونيستها بر 

آن ميداند. به اين دليل بارها به مواردى از اين دست که حزب دمکرات خود ترمزى بر سر 

راه جنبش کردستان(جنبش ملى کُرد) است اشاره ميکند. مى نويسد: " .. حزب دمکرات 

تکيه گاه و نقطه قوت جنبش کردستان نيست، بلکه نقطه ضعف آن است، حزب دمکرات 

نقطه اميد جنبش نيست، بلکه محل توليد خطر براى آن است.." همانجا. يا در جاى ديگرى 

در ادامەی اين خط جنبش ملى را ايده آليزه ميکند و مينويسد: " .. حزب دمکرات نه حزب 

جنبش ملى بلکه حزب بورژوازى در جنبش ملى است، مدتهاست که ديگر جنبش انقالبى بر 

حزب دمکرات سنگينى ميکند....." از نظر عبداله مهتدى جنگ ما و حزب دمکرات بر سر 

تامين هژمونى در "جنبش کردستان" بود که در اين صورت و با اين تحليل مى بايست تا از 

ميدان به درکردن يکى توسط ديگرى ادامه مييافت. اين را ميتوان به روشنى در سرتاسر 

نوشتەهای عبداله مهتدى در نشریەهای کمونيست شماره هاى ١٩ و ٢٠، سال ٦٤ مشاهده 
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کرد. مى نويسد: "جنگ حزب دمکرات عليه ما ادامەی ناگزير سازشکارى و خيانت پيشگى 

وى در قبال انقالب در کردستان است، ... در مقابل، جنگ ما سازمان کردستان حزب در 

جنبش  بسط  و  حفظ  منظور  به  است  جنگى  لجام گسيخته،  بورژوائى  نيروى  اين  مقابل 

انقالبى کردستان ... يا " .. امروزه دفاع از جنبش کردستان ... فقط يک معنى ميتواند 

رهبرى  عليه  موضعگيرى  و  جنبش  اين  پرولترى  رهبرى  از  حمايت  هم  آن  و  باشد  داشته 

پيروزى  به  را  خود  تمايل  و  توان  صالحيت،  بورژوازى(کُرد)  ميباشد.  تواما  آن  بورژوائى 

انقالب رهائيبخش کردستان نه فقط در وجه تاريخى آن بلکه به معناى سياسى، عملى ومبرم 

آن نيز از دست داده است، رهبرى حزب دمکرات بر اين جنبش تنها ميتواند به انفعال و 

دلسردى توده ها، زائل شدن مضمون دمکراتيک و انقالبى آن، مسخ و به سازش کشيده 

شدن و سرانجام شکست جنبش کردستان منجر شود. اينها واقعيت بحثها و جدالهاى آن 

دوره در مورد جنگ حزب دمکرات عليه کومەلە  را درون رهبرى کومەلە ی آن دوره منعکس 

ميکند. خوشبختانه اسناد و همان طور که در باال مثالها و حتى روز شمار آن را نيز آورده ام، 

جعل و قلب آن واقعيات نيز فقط باعث بى آبرويى اينها و تنفر و انزجار مردم و کسانى که از 

نزديک شاهد آن رويدادها بوده اند، از آنان ميگردد. در مقابل، منصور حکمت با سند 

ارزيابى و بويژه نگرش عبداله مهتدى و بعضى از اعضاء کميته مرکزى کومەلە ی آن دوره که 

جنگ سراسرى حزب دمکرات عليه کومەلە  را جنگى بر سر رهبرى و هژمونى بر "جنبش 

کردستان" ميدانستند کامالً مخالف بود. منصور حکمت معتقد بود که جا دادن کومەلە  و 

حزب دمکرات در "جنبش کردستان" راست روى و امتياز دادن به حزب دمکرات و قبول 

ضمنى همان شروطى ميشد که حزب دمکرات به زور اسلحه آن را از کومەلە  ميخواست و در 

عمل چپ روى نظامى به دنبال مياورد. در واقع هم به دليل اشغال نظامى کردستان توسط 
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جمهورى اسالمى نه جائى براى حاکميت و به قول حزب دمکرات "اجرائيات" باقى مانده 

بود و نه جنبش اعتراضى آن چنان رو به اعتالئى بود که مسالهی انتخاب اين يا آن آلترناتيو 

معين را به مسالهی فورى روز تبديل کرده باشد که جنگ بر سر هژمونى بر آن را اجتناب 

ناپذير و يا در دستور کار قرار داده باشد. منصور حکمت ميگفت اگر جنگ حزب دمکرات 

عليه کومەلە  بر سر رهبرى و هژمونى در "جنبش کردستان" مى بود، در اين صورت اين 

جنگ مى بايست تا پيروزى و يا شکست يکى در مقابل ديگرى ادامه پيدا ميکرد و اين 

افقى براى پايان دادن به جنگ پيش پاى پيشمرگ و تشکيالت کومەلە  نميگذاشت. او 

معتقد بود اين نگرش شرايط ختم جنگ را نمى شناسد و شرايط پيروزى را تشخيص نمى 

دهد. ميگفت جنگ حزب دمکرات عليه فعاليت و پراتيک کمونيستیست ا که کومەلە ی آن 

دوره آن را نمايندگى ميکرد و به هر درجه که ما مزاحمت حزب دمکرات را کم کرده باشيم به 

همان درجه به تناسب قواى معينى براى خاتمه دادن به اين جنگ از جانب خود نزديک تر 

شده ايم. به اين دليل در پلنوم قبل از کنگره ششم کومەلە  در سال ٦٧، منصور حکمت 

پيشنهاد کرد که کومەلە  يک جانبه اعالم آتش بس کند. اين پيشنهاد با مخالفت و شک و 

به  دمکرات  حزب  پيشمرگ  نيروى  و  بس کند  آتش  اعالم  اگر کومەلە   اين که  و  ترديد 

نيروهاى ما حمله کند چه پيش خواهد آمد، روبرو شد؟ عبداله مهتدى، جواد مشکى و صالح 

مازوجى ممتنع بودند، ابراهيم عليزاده، شعيب زکريائى و من و يکى دو نفر ديگر از کميته 

مرکزى کومەلە  موافق بوديم. منصور حکمت استدالل ميکرد که جنگ حزب دمکرات عليه 

کومەلە  جنگى بود عليه ممانعت از تبليغ کمونيسم، حال که آن چنان تناسب قوائى بين ما و 

حزب دمکرات ايجاد شده بود که نيروى نظامى حزب دمکرات ديگر نمى توانست مانع 

فعاليت کمونيستى ما شود، دليلى نداشت که ما از اعالم آتش يک جانبه و پايان اين جنگ 
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از جانب خود ترديد نشان دهيم. ميگفت اعالم آتش بس يک جانبه از جانب کومەلە  در 

واقع اعالم پيروزى "دوفاکتوئى" است که در آن از نظر ما ديگر توان نظامى حزب دمکرات 

قدرت اين که جنگ عليه کومەلە  را به محور فعاليت ما تبديل کند، ندارد و اعالم آتش بس 

يک جانبه بر اعتبار کومەلە  و اعتماد بنفس آن در جامعه و در ميان مردم ميافزايد و در عين 

حال فعاليت بخشهایی از تشکيالت کومەلە  را از حالت جنگى در آورده و روتين خواهد 

کرد. در کنگره ششم قطع نامه مربوط به اعالم آتش بس يک جانبه کومەلە  نوشته منصور 

حکمت تصويب و بعد از اتمام کنگره از راديو اعالم شد. 

رهبرى حزب دمکرات به جاى پيروى از کومەلە  و اعالم آتش بس بازهم بر طبل جنگ 

کوبيد که غير از آبروريزى سياسى نتيجه اى برايش ببار نياورد. هم زمان جنگ ديگرى را با 

جناح ديگرى که از حزب دمکرات منشعب شده بود، آعاز کرد. حزب دمکرات با يکى دو 

حملەی  ديگر به پيشمرگان کومەلە  تالش کرد که نشان دهد آتش بس يک جانبه کومەلە  را 

بى اعتبار خواهد کرد، ليکن معلوم بود ديگر آخرين نفسها را ميکشد و رمق ادامەی جنگ 

را به ويژه با بحران سياسى اى که آن را فراگرفته بود، ندارد. معنى پيروزى از نظر ما هم 

تاکيد مجددى بود بر اين که کمونيسم در کردستان ايران مستقل است، فعاليت آن آزاد است 

و کسى نمى تواند از تشکل و سازمانيابى آن جلوگيرى کند. اين از نظر ما تامين شده بود. 

مزاحمتهای حزب دمکرات نيز رفع شده بود، در نتيجه به پيشنهاد منصور حکمت يک جانبه 

به جنگ پايان داديم و آن را اعالم کرديم. 
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سند آتش بس کومەلە  با حزب دمکرات توسط منصور حکمت نوشته شد و به تصويب 

کميته مرکزى کومەلە  رسيد که در زير توجه تان را به آن جلب مى کنم: 

 اطالعيه کميته مرکزى کومەله در باره موقعيت کنونى حزب دمکرات و ختم
 درگيرى جنگ داخلى در کردستان

کارگران و زحمتکشان! 

مردم مبارز کردستان! 

اينک  انشعاب کشانيد.  به  را  آن  دموکرات  حزب  عملى  بست  بن  و  سياسى  بحران 

سردرگمى و پريشانى تمام پيکر بخشهاى مختلف اين جريان را در بر گرفته است. مناقشات 

و افشاگريهاى متقابل جناحها و گروهبنديهاى حزب با صراحت تکان دهندهاى موقعيت و 

سيماى سياسى امروز حزب دموکرات را در برابر مردم تصوير ميکند. اکنون ديگر عمق 

انحطاط، بى افقى و ناتوانى سياسى حزب دمکرات بيش از هر زمان آشکار شده است. 

اما بر خالف آنچه طرفين اين منازعه ادعا ميکنند، وضعيت کنونى و بحران عميق حزب 

نتيجه  در  صرفاً  و  حزب  آخرين کنگره  در  نيست که  ساکن  به  ابتدا  رويدادى  دمکرات 

مقام طلبى يکى و باند بازى ديگرى، استبدادمنشى يکى و بى اصولى ديگرى و نظاير آن به 

وقوع پيوسته باشد. سرنوشت احزاب و نيروهاى سياسى قبل از هر چيز تابعى از موقعيت 

عينى آنان در صحنه مبارزه طبقات در جامعه است. بحران و بن بست حزب دموکرات اساساً 

انعکاسى از اين واقعيت است که کارگر و زحمتکش کُرد، با خواستها و مطالبات خود، با 
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در  جنبش  محرکه  نيروى  به  و  ميدان گذاشته  به  پا  خود  حزب  و  سازمان  با  خود،  پرچم 

کردستان تبديل شده است. بحران حزب دموکرات انعکاس اين واقعيت است که در متن 

ديگر  است که  يافته  سياسى  و  اجتماعى  وزن  چنان  آن  طبقه کارگر  سرمايەدارى  مناسبات 

و  خرافات  و  سنتى  ماندگيهاى  عقب  بگيرد.  قرار  اجتماعى  تحوالت  همه  محور  ميتواند 

تعصبات ارتجاعى در برابر ظهور و رشد اين طبقه پيشرو رنگ ميبازند و تمام آن احزاب و 

جرياناتى که موجوديت خود را به چنين عقب ماندگيهايى متکى کردەاند به اضمحالل و انزوا 

گاهى سياسى تودەهاى کارگر و زحمتکش و مطرح شدن شعارها و  کشيده ميشوند. سير رشد آ

و  نزول  سير  حال  عين  در  در کردستان  طبقه کارگر  سوسياليستى  و  دموکراتيک  مطالبات 

انزواى اين حزب بوده است. حزب دموکرات به عنوان جريانى که ديگر به گذشتەی جامعەی 

کردستان تعلق دارد، به عنوان جريانى که نه قادر به درک مسائل نو جنبش و جامعه بود و نه 

ياراى ارائه پاسخ و راه حلى در قبال اين مسائل داشت به انزوا و بحران کشيده شد. 

حزب دمکرات واقعيت تغيير يافتەی جامعەی کردستان را انکار کرد و در برابر آن قد علم 

کرد. حزب دمکرات نپذيرفت که کردستان امروز کردستان کارگران و زحمتکشان و جنبش 

در  طبقه کارگر  وجود  حتى  دمکرات  حزب  است.  زحمتکشان  و  جنبش کارگران  امروز 

کردستان را منکر شد و در برابر کارگر و زحمتکش کُرد، خواستها و آرمانهاى او و نهايتا 

حزب سياسى او ايستاد و امروز تاوان اين کوته نظرى و خشک مغزى خود را ميپردازد. 

در پاسخ به چنين بن بست و انزواى سياسى اى بود که حزب دمکرات در ٢٥ آبانماه سال 

٦٣ تعرض مسلحانەی سازمان يافته اى را به واحدها و مقرهاى پيشمرگان کومەلە  آغاز کرد. 
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توطئەی مسلحانەی حزب دمکرات عليه کومەلە  تازگى نداشت، اما آنچه که دورەی اخير را 

متمايز ميساخت اين بود که اين بار حزب دمکرات به يک جنگ سراسرى و تمام عيار با 

کومەلە  پاى گذاشته بود. رهبرى حزب دمکرات مى پنداشت که ميتواند به نيروى اسلحه روند 

پيشروى حزب و طبقه پيشرو در کردستان و سير اضمحالل و انزواى سياسى خود را کُند کند. 

مرعوب  و  آزادنەی کمونيستى  فعاليت  دامنەی  ساختن  محدود  هدف  با  دمکرات  حزب 

ساختن کارگران و زحمتکشان کردستان به جنگ با کومەلە  دست يازيد و طى اين مدت 

عالوه بر بکارگيرى همه ظرفيت نظامى اش عليه کومەلە، با دست آويز قرار دادن ابزارهائى 

چون مذهب، ناسيوناليسم تنگ نظر، اخالقيات عقب مانده نسبت به زنان و غيره کوشيد تا 

بلکه براى تعرضش به کومەلە  پشتوانەی مادى در ميان ارتجاع کردستان به وجود بياورد. اما 

و  نيروى کارگر  به  اتکاى کومەلە   و  جامعه کردستان  يافتەی  تغيير  سرسخت  واقعيات 

زحمتکش بيدار شده کُرد، هر روز بيشتر بى نتيجه بودن اين تالشها را به رهبران اين حزب 

فهماند. اين جنگ و پريشان گوئى و سردرگمى سياسى و تبليغى حزب دمکرات در پى آن، 

زحمتکشان  بويژه  و  مردم  به  سياسى  زنده  تجربەی  يک  در  پيش  از  بيش  را  حزب  اين 

کردستان شناساند. 

ما طى اين دوره بارها از حزب دمکرات خواستيم که از خصومت قهرآميز با کارگر و 

زحمتکش کُرد و ستيزه جويى مسلحانه با نيرويى که پرچم آرمانهاى کارگرى در کردستان را 

برافراشته است و در دل زحمتکشان کردستان جاى گرفته است، دست بردارد. ما بارها از 

حزب دمکرات خواستيم که دمکراسى در کردستان و شرايط فعاليت آزادنه زحمتکشان و 

نيروها و احزاب سياسى در آن را محترم بشمارد. ما به حزب دمکرات هشدار داديم که 
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نميتوان به زور اسلحه کومەلە  را وادار به سازش بر سر سياستها و اهداف خود نمود و اين 

تقال جز لطمه زدن به جنبش خلق کُرد در مقابله اش با جمهورى اسالمى و رسوايى و انزواى 

سياسى براى حزب دمکرات حاصلى نخواهد داشت. ناکامى هاى نظامى پى در پى حزب 

و  ها  بينى  پيشن  حقانيت  آن،  بحران  و  انشعاب  امروز  و  با کومەلە   جنگ  در  دمکرات 

هشدارهاى ما را به ثبوت رسانده است. 

کومەلە  در برابر سياست جنگى و ارتجاعى حزب دمکرات با قاطعيت ايستاد. هدف ما 

اين بود که بى حاصلى اين سياست به حزب دمکرات اثبات شود و شرايطى فراهم گردد که 

در آن نيروهاى ما بتوانند فارغ از مزاحمت حزب دمکرات، به هدف اساسى خود، يعنى نبرد 

لحاظ  از  دمکرات  حزب  امروز  معطوف گردند.  اسالمى  جمهورى  ارتجاعى  رژيم  با 

ايجاد  به  قادر  ديگر  است که  پيدا کرده  سوق  موقعيتى  چنان  به  خود  عملى  توانائيهاى 

مزاحمت جدى بر سر راه فعاليت کومەلە  نيست. لذا از آنجا که هدف ما نه انتقام جويى از 

براى  در کردستان  دمکراسى  آن  در  است که  شرايطى  به  رسيدن  بلکه  دمکرات  حزب 

گاهگرى و سازمانيابى طبقه کارگر بر قرار بماند و حقوق اوليه مردم زحمتکش و فعاليت  آ

آزادانه احزاب و نيروهاى سياسى مورد تعرض قرار نگيرد، و نيز بنا به مصالح جنبش انقالبى 

مردم کردستان در مقابله با جمهورى اسالمى، از تاريخ صدور اين اطالعيه از جانب خود با 

هر دو بخش جريانى که به نام حزب دمکرات کردستان ايران فعاليت ميکنند، آتش بس و 

ختم جنگ اعالم ميکنيم. 
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اضافه ميکينم که حزب دمکرات کردستان ايران ‐ رهبرى انقالبى طى اعالميه اى به سهم 

ارزيابى  مثبت  را گامى  حرکت  اين  ما  است.  اعالم کرده  را  با کومەلە   جنگ  ختم  خود 

ميکنيم. اعالم ختم جنگ از هر دو طرف اين امکان را فراهم ميکند تا طرفين مناسبات 

خود را به طور مسالمت آميز و در يک فضاى تفاهم و براساس موازين دمکراتيک تنظيم 

کنند. 

سياست ما مبنى بر اعالم يک جانبەی آتش بس بر مبناى مسئوليت کومەلە  در قبال 

جنبش انقالبى مردم کردستان و در نظرگرفتن مصالح مبازره سراسرى عليه جمهورى اسالمى 

اتخاذ گرديده است. ما اعالم ميکنيم مادام که هر جريانى از حزب دمکرات عليه کومەلە  

دست به اقدام مسلحانه نزند و به زور اسلحه مانعى بر سر راه سازمانيابى و فعاليت سياسى 

کارگران و زحمتکشان کردستان ايجاد نکند، کومەلە  عليه آن دست به اسلحه نخواهد برد. در 

عين حال از آن بخش حزب دمکرات که تحت نام کنگره هشتم فعاليت ميکند و هنوز 

سياست تداوم جنگ با کومەلە  را کنار نگذاشته است مى خواهيم که بيش از اين در مقابل 

خواست توده هاى مردم نايستد و ختم جنگ و اصل احترام به دمکراسى را بپذيرد. 

کميته مرکزى سازمان کردستان حزب کمونيست ايران ‐ کومەلە  

 ٣\٢\١٣٦٧
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سرانجام در تاريخ ١٧ ارديبهشت ماه سال ٦٩، حزب دمکرات اعالم آتش بس کرد. بعد 

از اعالم آتش بس حزب دمکرات، کميته مرکزى کومەلە ی آن دوره در اطالعيه اى نظر خود 

را در اين مورد چنين اعالم کرد: 

بيانيه کميته مرکزى کومەلە درباره قبول آتش بس از جانب حزب دمکرات کردستان ايران 

کارگران، تودهاى مردم کردستان ! 

سرانجام پس از قريب ٦ سال پافشارى حزب دمکرت بر ادامەی جنگ عليه کومەلە  و 

بيش از دو سال بعد از اعالم آتش بس يک جانبه از جانب ما، رهبرى حزب دمکرات در 

تاريخ ١٧ ارديبشهت ٦٩ اعالم نمود که جنگ عليه کومەلە  را ادامه نميدهد. 

جنگى که تا امروز حزب دمکرات ختم آن را به طور رسمى ميپذيرد از ٢٥ آبان سال 

١٣٦٣ آغاز شد و اسناد و شواهد زنده و انکارناپذير آن دوره بی گمان به حزب دمکرات 

اجازه نميدهد که پرده ابهام و ناروشنى بر رويدادهاى آن بکشد. در آن روز که حزب دمکرات 

به يورش طرح ريزى شده اى عليه مقرهاى کومەلە  در ناحيه اورامان دست زد و بر اثر آن 

فاجعه جنايتکارانه شمارى از رفقاى ما به دست حزب دمکرات جان باختند. 

يورش حزب دمکرات به مقرهاى کومەلە  در اورامان در واقع عملى کردن سياستى بود که 

پس از يک دوره مزاحمت و سنگ اندازى بر سر راه فعاليت کومەله، چند ماه پيش از آن در 

پلنوم کميته مرکزى آن حزب چهارچوب آن تعيين گرديده بود و تالش رهبرى حزب دمکرات 
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تنها متوجه يافتن زمان مناسب براى اجراى آن بود. به همين دليل هم بود که تمام کوششهاى 

کومەلە  براى جلوگيرى از گسترش آن جنگ به شيوه مسالمت آميز و از راه مذاکره بدون 

نتيجه ماند و به بن بست کشانيده شد. کومەلە  عليرغم آن که پاسخ مسلحانه به تعرضات 

حزب  تعرضات  نيز  موقع  به  و  ميدانست  خود  چراى  و  چون  بى  حق  را  دمکرات  حزب 

دمکرات عليه نيروى پیشمرگ و فعاليت سياسى کومەلە  و به تجاوز آن حزب به حقوق مردم 

زحمتکش پاسخ مناسب داد، اما طى اين چند سال هيچگاه از پيگيرى راههاى مسالمت آميز 

در جهت طرح و پيشبرد اختالفات خود با حزب دمکرات على العموم فروگذار نکرد. اگر 

احساس مسئوليت کومەلە  براى حفظ مصالح جنبش مردم کردستان عليه جمهورى اسالمى 

علت اساسى پيگيرى راه مسالمت آميز(از جانب کومەلە ) براى جلوگيرى از گسترش آن 

جنگ بود، در مقابل حزب دمکرات از هيچ اقدامى براى به بن بست کشاندن اين تالش و 

کوشش ما کوتاهى نکرده است. 

جنگى که حزب دمکرات آغاز کرد و قريب ٦ سال به رغم ابراز تنفر و بيزارى از جانب 

و  بورژوائى  جريان  يک  ی  مذبوحانه  تالش  فشرد،  پاى  آن  ادامه  بر  زحمتکش  مردم 

ناسيوناليستى بود که مدتها بود سير زوال و تضعيف آن آغاز شده بود و با گذشت زمان هرچه 

بيشتر بيگانگى و بى ربطى سياست و شعارها و کردار و روش سياسى آن با مسائل واقعى 

جامعەی کردستان آشکار گشته بود. حزب دمکرات که نميتوانست و يا نميخواست تحوالت 

چند دهەی اخير در صحنەی کردستان و در راس آنها سير تکامل طبقه کارگر و گسترش 

جريان راديکال سوسياليستى در درون جامعەی کردستان را ببيند، در تالش آن بود تا بلکه از 

طريق استفاده از آخرين حربه خود و به کاربستن همه ظرفيت و توانائيهاى نيروى مسلح خود 
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در يک جنگ سراسرى عليه کومەلە ، موقعيت از کف رفتهی خود را بار ديگر به چنگ 

آورد، از طريق ضربه زدن به کومەلە  و از طريق اعمال ضد دمکراتيک و پخش بذر ترس و 

رعب راه را بر روى آورى توده هاى کارگر و زحمتکش به ميدان مبارزه سياسى کند کند، 

به  را  عليه کمونيسم  ضديت  نمايد،  محدود  در کردستان  را  سوسياليستى  فعاليت  عرصەی 

وسيلەی کسب اعتبار نزد بورژوازى و امپرياليستها که خود را براى شکل بخشيدن به آينده 

حاکميت سياسى در ايران آماده ميکنند، تبديل کند، راه سازش را باز نگهدارد و قابليتهاى 

خود براى ضربه زدن به کومەلە  را وثيقهی معامله گرى با رژيم بنمايد. اما هدف کومەلە  در 

آن جنگ ناکام گذاشتن و به شکست کشاندن يورش نظامى عليه نيروى پيشمرگ کومەله، 

دفاع از فعاليت کمونيستى و دفاع از حقوق مردم زحمتکش بود. 

حزب دمکرات طى اين سالها نه تنها در ميدان جنگ و رودرروئيهاى مستقيم نظامى 

توفيقى کسب نکرده و تماماً ناکام ماند، نه تنها در عرصه مبارزه سياسى حول مسائل مربوط 

به آن جنگ و بويژه با پيش کشيدن مجموعه شرط و شروطى که امروز به تمامى از آن دست 

کشيده است نيز کامالً در انزوا قرار گرفت، بلکه و از آن مهمتر طى اين دوره بيش از هميشه 

امکان آن فراهم شده که چهره راستين ضد کمونيستى و ضد کارگرى حزب دمکرات بيش از 

پيش شناخته شود و رياکارى و دو روئى رهبران آن حزب که در تمام آن مدت بر ادامه جنگ 

عليه کومەلە  پافشارى ميکردند و خود را در تالش بى ثمرى براى نزديک شدن به جمهورى 

اسالمى درگير کرده بودند، آشکارتر از هر زمان ديگر برمال گردد. 
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مبارزه موفقيت آميز براى به شکست کشاندن نقشه و سياستهاى حزب دمکرات حاصل 

سياست روشن کمونيستى، مبارزه اى پيگيرانه و خستگى ناپذير، مقاومت و فداکارى بى 

نظير نيروى پيشمرگ کومەلە  و پشتيبانى فعاالنەی تودەی کارگر و زحمتکش در کردستان 

بود. و امروز قبول رسمى آتش بس از جانب حزب دمکرت در واقع سنگر ديگرى است که 

سياست  شکست  قبول  واقع  در  اين  ديگر  عبارت  به  است.  آمده  دست  به  مبارزه  اين  در 

جنگ طلبانەی حزب دمکرات است، سياستى که طى چند سال گذشته از طرف رهبرى آن 

حزب بر آن پافشارى ميشد. 

ما هم چنان که در بيانيهی سوم ارديبهشت ماه ١٣٦٧ اعالم کرديم امروز هم يک بار 

ديگر اعالم ميکنيم مادامي که حزب دمکرات عليه کومەلە  به يورش مسلحانه دست نزند و به 

زور اسلحه مانعى در راه فعاليت سياسى کارگران و زحمتکشان کردستان ايجاد ننمايد، کومەلە  

نيز عليه حزب دمکرات دست به اسلحه نخواهد برد. در همان حال بديهى است که دفاع از 

خود در برابر هر يورش مسلحانه اى را حق بى چون و چراى خود ميداند. 

کميته مرکزى سازمان کردستان حزب کمونيست ايران ‐ کومەلە ، ٢٤ ارديبهشت ماه ٦٩ 

در تابستان سال ٧٠ سرانجام کومەلە ی آن دوره و حزب دمکرات طى نشستى روابط خود 

را عادى کردند. اطالعيه خبرى دبيرخانەی کمتيه مرکزى کومەلە ی آن دوره در اين مورد 

چنين ميگويد: 
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کارگران، مردم مبارز کردستان! 

بدين وسيله به اطالع ميرساند که بدنبال يک رشته تماس ها و ديدارهاى مقدماتى که در 

ماههاى اخير بين حزب دمکرات کردستان ايران و سازمان کردستان حزب کمونيست ايران، 

کومەلە  در جريان بوده است، سرانجام در تاريخ بيستم خرداد ماه ١٣٧٠ نشستى با شرکت 

هياتى از جانب کومەلە  با مسئوليت دبير اول کومەلە  و هياتى از حزب دمکرات با مسئوليت 

دبيرکل اين حزب در يکى از مقرهاى کومەلە  برگزار گرديد. 

در اين نشست طرفين بر لزوم عادى شدن مناسبات بين حزب دمکرات و کومەلە  تاکيد 

کردند تمايل خود را براى گشودن باب بحث و گفتگوهاى سازنده بر سر مسائل مشترک در 

قبال مبارزه با جمهورى اسالمى اعالم کردند و توافق نمودند که در فاصله کوتاهى بعد از اين 

نشست جلسه ديگرى را بين نمايندگان دو طرف در همين سطح در يکى از مقرهاى حزب 

دمکرات ترتيب نمايند. 

دبيرخانه کمیته مرکزى کومەله ٢٩ خرداد ١٣٧٠ 

کومەله و اتحاد مبارزان کمونیست 

کومەله و اتحاد مبارزان کمونيست آشنائى کومەله با رفقاى اتحاد مبارزان کمونيست در 

تهران و در تماس با رفقاى کومەله آن دوره از تهران شروع شد و در کردستان ايران تثبيت 

گرديد. بعد از کنگره دوم کومەله که در آن برنامه کمونيستى که رئوسش همان رئوس اصلى 
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برنامه اتحاد مبارزان کمونيست بود بعنوان مبناى تشکيل حزب کمونيست ايران مورد تاکيد 

قرار گرفت، تالش براى نزديکى و تماس بيشتر با اتحاد مبارزان کمونيست گسترش يافت. 

او  آمدن  آمد.  ايران  به کردستان   ٦٠ سال  تابستان  اواخر  و  تنها  اول  بار  حکمت  منصور 

همزمان بود با برگزارى کنفرانس ششم کومەله در شهريور ماه ٦٠. اين کنفرانس در تکميل 

کنگره دوم کومەله و اتفاقا بدنبال نقدى که منصور حکمت به بعضى از قطع نامه هاى کنگره 

دوم کومەله، از جمله قطعنامه در "مورد مسله ملى" و "مساله ارضى" داشت، برگزار شد. تا 

و کنفرانس  مهمترين کنگره  برگزارى  نديده  را  حکمت  منصور  دوره  آن  جا کومەله  همين 

اين  جلسات  از  يکى  فاصله  در  بود.  او  بموقع  دخالت  و  نظرات  مديون  را  خود  تاکنونى 

کنفرانس با ابراهيم عليزاده و شعيب زکريائى و عبداله مهتدى بديدن او رفتيم. پيراهن و 

شلوار کردى تنش بود و پارچه اى را بعنوان "شلمه" کردى دور سرش پيچيده بود. قبل از 

وارد شدن به اطاق از دور او را که داشت چيزهائى را جمع و جور ميکرد ورانداز کرديم. 

قيافه دوست داشتنى و چهره کنجکاوى داشت. وارد اطاق شده و با او احوالپرسى کرده و 

خود را معرفى کرديم، او هم خودش را نادر معرفى کرد. چون طبع شوخى داشت بسرعت با 

شوخى و مزاحهاى هميشگى ما رهبرى آن کومەله آن دوره قاطى شد و طولى نکشيد که خيلى 

زود همديگر را صميمى و نزديک يافتيم. بحثهاى او در مورد بحران سرمايەدارى، دورنماى 

فالکت، انقالب ٥٧ و بقدرت رسيدن ارتجاع مذهبى در اين انقالب، خيلى زود شناخت 

عميق و احاطه کامل او را بر آنچه که در ايران آن دوره ميگذشت، آشکار کرد. بدين سان 

دوستى و آشنائى و مبارزه در کنار او شروع و ادامه يافت. منصور حکمت در سفر اولش 

مدتى پيش ما ماند و سپس دوباره عازم تهران شد. باردوم در زمستان ٦٠ با ايرج آذرين 

برگشت. مجددا در سال ٦١ به کردستان ايران بازگشت. اين بار آذر ماجدى، حميد تقوايى و 
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نيز  مبارزان کمونيست  اتحاد  رفقاى  از  ديگر  اى  عده  و  بودند  همراهش  هم  داور  خسرو 

بتدريج براى برگزارى کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست به کردستان آمدند. چند نفر از آنان 

بعد از برگزارى اين کنگره به تهران بازگشتند که متاسفانه عده اى دستگير شده و در جريان 

اعدامهاى بعد از سال ٦٠ همراه دهها کمونيست و انسان آزاديخواه ديگر توسط جوخه هاى 

مرگ جمهورى اسالمى تيرباران شدند. در اين دوره بحثهاى مقدماتى روى برنامه، تصويب 

آن بعنوان مبناى کار و در ادامه انجام کارهاى مقدماتى براى تشکيل حزب کمونيست ايران، 

انجام گرفت. با بازگشت منصور حکمت و همراه او حميد تقوايى و ديگران، مساله جدى تر 

شد و شروع کارهاى مقدماتى ايجاد حزب کمونيست ايران در دستور کومەله آن دوره و اتحاد 

مبازران کمونيست قرار گرفت. منصور حکمت به کادرها بعنوان ستون حزب کمونيست ايران 

نگاه ميکرد، ميگفت حزب را کادرها خواهند ساخت. کادرها موجود بودند، اما مى بايستى 

با مهمترين مسائل گرهى آندوره مربوط به ايجاد حزب کمونيست ايران از نزديک در جريان 

قرارگرفته و آموزش مى يافتند تا توافق عمومى روى آن حاصل ميشد. بدين منظور و قبل از 

اين  در  قرارگرفت.  دستور کار  در  شمال  مقدماتى  سمينار  ايران،  حزب کمونيست  تشکيل 

سمينار چند دستور مهم از جمله تشکيل حزب کمونيست ايران در گرو چيست؟ سبک کار 

در  نيز  ديگر  فرعى تر  دستور  چند  و  ايران  حزب کمونيست  در  جايگاه کومەله  کمونيستى، 

دستور قرار گرفتند. اين سمينار در زمستان سال ٦١ در روستاى "ئاجى کند" در ناحيه بوکان 

برگزار شد. در جريان اين سمينار بتدريج کادرها با سابقه اين بحثها و ضرورت ايجاد حزب 

کمونيست ايران و اينکه تشکيل حزب کمونيست ايران در گرو چيست بطور ملموسى آشنا 

شدند. سمينار شمال حين اينکه پرچم استقالل طبقه کارگر را بلند کرد، در واقع سنگ بناى 

و  دوره  آن  با کومەله  مبارزان کمونيست  اتحاد  رفقاى  و  حکمت  منصور  رابطه  تحکيم 
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کادرهاى آن را ريخت. کادرهاى کومەله آن دوره از نزديک با منصور حکمت و ديگر رفقاى 

اتحاد مبارزان کمونيست آشنا شدند، آموزش يافتند و بتدريج به عمق بحثها و اتوريته و 

جايگاه منصور حکمت و ديگر رفقاى اتحاد مبارزان کمونيست پى ميبردند. بعد از اين 

سمينار براى خيلى از اين کادرها ديگر منصور حکمت عضو يک سازمان کمونيستى دوست 

و آشنا نبود، نظير سازمانهاى چپ ديگر، بلکه اتوريته بود، رهبر بود. اين سمينار اعتبار 

اتحاد مبارزان کمونيست در کومەله آن دوره و اتوريته منصور حکمت و ديگر رفقاى آن را 

دو چندان کرد. پايه يک اتحاد واقعى با کادرهاى کومەله آن دوره را ريخت که بتدريج و با 

گذشت زمان مابه ازاء تشکيالتى و سياسى خود را در ميان صفوف کومەله آن دوره و به اين 

اعتبار مابه ازاء اجتماعى خود را در ميان توده کارگر و مردم زحمتکش کردستان ايران، 

ايجاد کرد. 

 ايجاد حزب کمونيست ايران

 حزب کمونيست ايران يکى از مهمترين پديده سياسى دوران معاصر خود بود. مقدمات 

فکرى آن قبل از خرداد ٦٠ و در مباحثات ضد پوپوليستى بعد از انقالب ٥٧ شکل گرفت. 

حزب کمونيست ايران با عدم قبول و رد بينش "خلقى" و "توده اى" از انقالب ٥٧ و نقد 

پايه اى از اين راست روى و سازش طبقاتى اى که به اسم "خلق" به کارگر حقنه ميکردند، 

بوجود آمد. پروسه تکوين آن در بعد از خونبارترين سرکوبهاى سياسى معاصر در ايران تحت 

حاکميت جمهورى اسالمى، وقتى که جوان ١٣ ، ١٤ ساله را بخاطر پيداکردن يک اطالعيه 

در جيبش اعدام ميکردند و هر حرکت سياسى اى را بزور سرنيزه از صحنه حذف ميکردند، 

ايجاد شد. حزب کمونيست ايران جوابى بود به اين وضعيت، پرچم و گواه زندن ماندن 
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کسانى شد که اين تجربه خونبار را پشت سر گذاشتند. يک عده کمونيست در درون ظلمت و 

و  بقا  ها  خيلى  و  برافراشتند  را  اين کنگره  در  پرچم کمونيسم  اسالمى،  جمهورى  سياهى 

موجوديت و فعاليت سياسى خود را به وجود آن گره زدند. واضح بود دوران سختى در پيش 

بود ولى افق روشن بود، عليرغم عربده کشى بورژوازى اسالمى بذر کمونيسم در اين جامعه 

کاشته ميشد و دورنما اين بار نه به سير خودبخودى رويدادها که به پراتيک و عمل و اراده 

مدت  در  عده  اين  ميکرد.  پيدا  بستگى  ميدانستند،  را کمونيست  خود  گاهانه کسانى که  آ

کوتاهى اوضاع را عليه جمهورى اسالمى برگردانند. حزب کمونيست بعنوان حزبى خالف 

جريان موجود، از رهبرى قدرتمند و توانا و با افق روشنى برخوردار بود، راديو داشت، نشريه 

داشت و صدها کادر تجربه ديده وظايف سياسى و نظامى مختلفى را در اين حزب برعده 

داشتند. چند هفته بعد از تشکيل حزب کمونيست ايران، مزدوران جمهورى اسالمى به منطقه 

پايگاهى "آالن" سردشت از سه طرف و با جمع آورى و تمرکز نيروى بسيار زيادى در کنار 

توپ خانه سنگين خود، حمله کردند که با مقاومت نيروى پيشمرگ و مردم مسلح "آالن" 

جمهورى  نيروهاى  سنگر،  به  سنگر  و  سخت  نبرد  هفته  دو  از  بعد  شدند.  روبرو  سردشت 

اسالمى "آالن" سردشت آخرين پايگاه ما را تصرف کردند و ما، رهبرى کومەله آن دوره و 

رهبرى حزب دمکرات و ديگر سازمانهاى سياسى اپوزيسيون ايران زير فشار نظامى و توپ 

باران سنگين آن منطقه به نواحى مرزى کردستان عراق عقب نشنيى کرديم. ميخواهم بگويم 

که ايجاد حزب کمونيست ايران در عين حال با عقب نشينى رهبرى ما و ديگر سازمانهاى 

سياسى اپوزيسيون به کردستان عراق نيز همزمان بود. پروسه عملى تشکيل حزب کمونيست 

ايران، از اينجا شروع شد. قبل از برگزارى کنگره سوم کومەله بعنوان اولين اقدام، "کميته 

برگزار کننده کنگره موسس حزب کمونيست ايران" در تاريخ ١٥ مرداد ماه ٦١ از اين عده: 
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منصور حکمت، حيمد تقوايى، جعفر شفيعى، عبداله مهتدى، شعيب زکريائى و جواد مشکى 

از  بعد  تعيين گرديد.  برگزار کننده  سخنگوى کميته  بعنوان  مهتدى  عبداله  و  شد  تشکيل 

برگزارى کنگره سوم کومەله در ارديبهشت ماه ٦١ و تصويب برنامه حزب کمونيست ايران در 

اين کنگره، کميته برگزار کننده نيز به موضوع کار خود يعنى ايجاد حزب بويژه بعد از کنگره 

اتحاد مبارزان کمونيست نزديک تر شد. کنگره اتحاد مبارزان کمونيست در آبانماه سال ٦١ 

در نزديکى روستاى "سالمت" در ناحيه سقز برگزار گرديد. "برنامه مشترک اتحاد مبارزان 

جنبش  موقعيت  بعالوه  ايران  حزب کمونيست  تشکيل  ضرورت  و  و کومەله"  کمونيست 

کمونيستى، پراتيک کمونيستى، سبک کار پوپوليستى و چند دستور ديگر در دستور کار اين 

کنگره قرار داشت و قطعنامه هاى مختلفى در اين کنگره به تصويب رسيدند. بعد از اين 

کنگره گامهاى عملى ترى براى تشکيل حزب کمونيست ايران برداشته شد. 

کميته برگزار کننده کنگره موسس حزب کمونيست ايران در گزارش اقدامات عملى خود 

که سخنگوى آن عبداله مهتدى بود، به ليست زيادى از اقداماتى که در دستور کار اين کميته 

قرار داشت اشاره ميکند از جمله : 

يکى "سمينار مقدماتى تدارک حزب در شمال و جنوب کردستان ايران. 

ديگرى تشکيل اجالسيه کنگره: در اين مورد ميگويد، کنگره ها و مراجع صالحيتدار 

سازمانهاى طرفدار برنامه مصوبات را تصويب ميکنند و بعد از تصويب در کنگره موسس 

رسميت مييابد. کميته برگزار کننده کنگره موسس ميگويد تنها بلحاظ نظرى و اجرايى بر کار 

تشکيل حزب کمونيست نظارت ميکند، بعد از تشکيل اولين جلسه کنگره حزب کمونيست 
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ايران، به کار خود پايان ميدهد. کميته برگزارکننده کنگره موسس همچنين از سازمانهاى 

طرفدار برنامه ميخواهد که در تمام مباحث شرکت کنند. ليست سخنرانها در سمينارها را بعداً 

تعيين ميکند، اعالميه هاى که بايد نوشته شوند را بعداً معلوم ميکند و اهداف و دستور 

جلسات سمينارها را نيز تعيين ميکند." عبدله مهتدى بعنوان سخنگوى اين کميته اهداف 

سمينارها را اين طور بر ميشمارد که من از نوارى که در اين مورد موجود است پياده کرده ام: 

"ايجاد وحدت نظر بين کادرهاى پيشتاز تاسيس حزب کمونيست ايران. 

دامن زدن به يک جنبش حزبى در درون سازمانها و نيروهاى تشکيل دهنده حزب. 

بحث ضرورت تشکيل حزب، موازين و سبک کار کمونيستى، جدل ديدگاههاى مختلف. 

دستور سمينارها نيز بدين قرار بود: 

تشکيل   ‐١ بودند:  اينها  نيز  سمينار  عمده  دستورهاى  سمينار.  معرفى  افتتاحيه  "جلسه 

حزب کمونيست ايران در گرو چيست؟ حميد تقوايى و منصور حکمت آن را ارائه کردند. 

٢‐ سبک کار کمونيستى، منصور حکمت آن را ارائه داد. ٣‐ جايگاه کومەله در حزب 

کمونيست ايران ، عبدالله مهتدى آن را ارائه کرد. و بحثهاى کنارى ديگرى نيز حول برخورد 

به مذهب، مسئله زنان و برخورد به حزب دمکرات صورت گرفت. 
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مصوبات اين سمينار الزم االجرا نبود، سيمنار اتوريته معنوى داشت نه تشکيالتى." اين 

ليست تازه بخشى از دهها بحث پر ارزشى بود که قبل از تشکيل حزب کمونيست ايران 

عمدتا توسط منصور حکمت انجام گرفتند. 

گامهاى بعد از سمينار نيز اينها بودند: "برگزارى کنگره موسس حزب، اجالس اوليه آن، 

تعيين تکليف حزب و ارگانهاى آن، سمينارهاى آموزشى ويژه، نشست با فعالين تشکيالت 

مخفى شهر و روستا، برگزارى سخنرانى ها." اينها تنها يک قلم از کارهايى بودند که قبل از 

برگزارى کنگره موسس حزب کمونيست ايران انجام گرفتند و روى دستورات ذکر شده جدل 

شد، بحث شد، مخالف و موافق وجود داشت. مخالفين ايجاد حزب کمونيست ايران يکى و 

دو تا نبودند. جالل طالبانى و شيخ عزالدين حسينى مخالف تشکيل حزب کمونيست ايران و 

ادغام کومەله در حزب کمونيست ايران بودند و آن را در افتتاحيه کنگره سوم کومەله صراحتا 

بيان کردند. حزب دمکرات مخالف تشکيل حزب کمونيست ايران بود. سازمانهاى ديگر 

حزب  تشکيل  مخالف  دم  از  غيره  و  رنجبران  حزب  راه کارگر،  اقليت،  اکثريت،  نظير 

کمونيست ايران بودند. در درون کومەله هم مخالفت با ايجاد حزب کمونيست ايران وجود 

داشت و بعناوين مختلف ابراز ميشد. ما رهبرى کومەله آن دوره در مجموع جهت ايجاد 

حزب را داشتيم و بر آن کوبيديم. در آن دوره در نهايت براى جواب دادن به آن و ادغام 

کومەله در حزب کمونيست ايران تصميم گيرى در مورد آن را به رفراندوم گذاشتيم. عده اى 

هرچند کم اما راى مخالف دادند. بنابراين مخالفت با ايجاد حزب کمونيست ايران بقدمت 

خود حزب کمونيست ايران بود. در درون نيروهاى طرفدار "مارکسيسم انقالبى" نيز نظرات 

گوناگونى در مورد تشکيل حزب کمونيست ايران وجود داشت، يکى نگرش اکونوميستى که 
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ايجاد حزب را در پيوند با جنبش کارگرى و رهبران کارگرى ميديد، ديگرى ديدگاه سهل 

گرايانه و اراده گرايانه که ادغام ساده سازمانهاى طرفدار مارکسيسم و برنامه حزب را کافى 

براى تشکيل حزب ميدانست. منصور حکمت در مورد هر کدام از اين ديدگاهها مفصال 

توضيح داد. در مورد ديدگاه سهل گرايانه و اراده گرايانه که ميگفت حزب ميتواند حاصل 

جمع سازمانها و جريانات طرفدار برنامه باشد، منصور حکمت ميگفت حزب کمونيست 

مجموعه اى از تشکلهاى تشکيل دهنده آن نمى تواند باشد. ميگفت آنچه که مهم است نه 

سرهم بندى کردن حزب بلکه بايد جوهر اساسى آن يعنى برنامه و نظر کمونيستى آن تامين 

شود. واضح بود هر سازمانى حزب کمونيست نمى شد مگر اين خصوصيت آن تامين ميشد. 

غير از اين نگرشها، در مورد خود ايجاد حزب همه يکسان فکر نميکردند. يکى حزب را 

براى دادن افق به يک عده و قانع کردن آنان به ماندن در کوه و به اميد "انقالب دمکراتيک" 

عبداله  مستعار  فعاليت کمونيستى. "شيرکو"(اسم  دادن  سازمان  براى  هم  يکى  ميخواست، 

حزب  ميکند که  ادعا  تاريخ  اين  جعل  براى  اکنون  خود، که  مشهور  نامه  در  مهتدى) 

کمونيست ايران از ابتدا قرار بود حزب فعالين و رهبران کارگرى باشد، نوشته بود اگر حزب 

کمونيست را تشکيل ندهيم نابود ميشويم، نمى توانيم جلو برويم، اين خط منصور حکمت 

چيست که ايجاد حزب را به شرکت عده اى از رهبران و فعالين علنى کارگرى موکول ميکند، 

بايد حزب را فورا تشکيل داد، در واقع عکس العملى بود به اينکه هر کس در آن دوره در 

مورد ايجاد حزب کمونيست ايران چگونه فکر ميکرد. تشکيل حزب کمونيست ايران براى 

يک عده سابيانى بود که زير آن وايستيم، براى عده اى نيز وسيله اى بود براى تشکيالت 

دارى و يک عده هم حزب را واقعا براى اينکه کارى بکنند ميخواستند تا در عالم واقع با 

تشکيل حزب کمونيست پراتيک کمونيستى انجام گيرد. منصور حکمت تحت اين شرايط 
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بدرست از اين تز خود دست کشيد و تز نقش کادرها را بعنوان پيش شرط ايجاد حزب 

وجود  به  اول  درجه  در  را  حزب کمونيست  ايجاد  حکمت  منصور  آورد.  ايران  کمونيست 

کادرها گره زد. ميگفت کادرها ستون فقرات حزبند و نقش کادرهاى کمونيست در ايجاد 

اين حزب تعيين کننده است و حزب را در ابتدا بايد با اتکاء به اين کادرها ساخت. از نظر 

او اين کادرها وجود داشتند و ميتوانستند ستون فقرات حزب را بسازند. از نظر منصور 

حکمت تصميم و اراده اين کادرها در ايجاد حزب کمونيست ايران در آن دوره تعيين کننده 

بود. ميگفت اگر اين کادرها اراده کنند، اين حزب فردا تشکيل خواهد شد. او نقش پيشتاز 

را از نقش آدمهاى معمولى تفکيک ميکرد. البته منظور او از گردآورى کادرها صدا زدن 

گاهانه آنها ميديد. او در آن دوره به رفع موانع سر  صورى آنان نبود، بلکه آن را در تصميم آ

راه اين کادرها فکر ميکرد و تالش ميکرد که اين کادرها را بلحاظ نظرى و عملى جمع کرده 

و بار آورد. سمينارها يکى از اين اقدامات بود. ميگفت اگر اين امر متحقق شود، حزب را 

در آينده نزديکى ميتوان ساخت. در عين حال کميت هم از نظر منصور حکمت مهم بود، 

ميگفت کميت هم مهم است بايد آنقدر کادر وجود داشته باشد که بالفاصله ارگانهاى رهبرى 

حزب را از باال تا پائين سازمان داد. اين بحثها تا تشکيل حزب بارها و به مناسباتهاى 

مختلف از طرف منصور حکمت مطرح شدند. منصور حکمت معمار اين حزب هم بود، و 

داشت به چيدن مصالح آن فکر ميکرد. در جريان اين بحثها و بويژه برگزارى سمينار شمال 

بود که بتدريج بذر کمونيسم در درون کومەله کاشته شد و بعدها رشد کرد. 

برگزار  نشست کميته  در  حکمت  منصور  نيز  حزب کمونيست  ايجاد  آينده  مورد  در 

کننده(نوار آن موجود است) ميگويد: " بگذاريد سمينارها با موفقيت پيش رود، وحدت نظر 
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ايجاد شود، و کادرها به نتيجه گيرى عملى برسند". آخر سر ميگويد : "اگر کومەله دچار 

ميشود".  برگزار  ديرتر  بيايد، کنگره  پيش  آن  براى  سازمانى  مشکالت  شود،  دشواريهايى 

ميگويد: "در هرحال، ساغ شدن کادرها براى تشکيل حزب مهم ترين عامل است" همانجا. 

ميخواست  اگر  حکمت  منصور  شد.  عالمه کار  يک  ايران  حزب کمونيست  تشکيل  براى 

دست بکار معمارى هر کارى بشود روى همه جوانب آن فکر ميکرد، حرف داشت، بحث 

داشت، نظر روشن داشت و راجع به احتماالت ممکن نيز هميشه از قبل فکر ميکرد. او در 

همان دوره و با شناختى که از کومەله آن دوره پيدا کرده بود، حدس ميزد که ممکن است با 

مشکالتى که بعداً پيش خواهد آمد رهبرى کومەله در مورد ايجاد حزب کمونيست دچار 

ترديد شود. در واقع اينطور هم شد. ما رهبرى کومەله آن دوره، هرچقدر که مناطق آزاد بيشتر 

اشغال ميشد، شک و ترديدهاى خود را در مورد ايجاد حزب کمونيست ايران نشان ميداديم. 

آيا پيشمرگان ناراضى نخواهند شد، مردم نگران نخواهند شد؟. با بازگشت ابراهيم عليزاده از 

خارج کشور و انتقاد او از به تعويق افتادن کار برگزارى کنگره موسس، دوباره بحث ايجاد 

کنگره موسس جان گرفت و سرانجام در شهريور ماه ٦٢ با برگزارى کنگره موسس حزب 

کمونيست ايران، اين حزب ايجاد شد. بعد از ايجاد حزب کمونيست ايران، کومەله وارد 

دوره تازه اى از فعاليت خود شد. در اين دوره کومەله تا قبل از جدائى در سال ١٩٩١، به 

يمن هژمونى کممونيسم کارگرى در رهبرى حزب کمونيست و کومەله آن دوره، وارد دوره اى 

از گسترش و نفوذ خود در جامعه و در ميان توده کارگر و زحمتکش کردستان ايران شد که با 

هيچ دوره اى از حيات آن تا قبل از ايجاد حزب کمونيست ايران قابل مقايسه نيست. ايجاد 

حزب کمونيست و شروع پراتيک کمونيستى در آن دوره همزمان بود با شروع دور جديدى از 

گسترش جنبش کارگرى و مبارزات کارگرى در ايران و بويژه در کردستان ايران در کوره 
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پزخانه ها، در شهرها و ديگر مراکز کار کردستان ايران. هرچه کومەله آن دوره بيشتر بر 

خصلت کمونيستى خود تکيه ميکرد، توده کارگر و مردم زحمتکش با حرارت بيشترى از 

و  فعالين کمونيست  ميکردند.  دفاع  ايران  در کردستان  خود، کومەله،  سازمان کمونيستى 

کارگرى به آن مى پيوستند و با برگزارى اول ماه مه هاى سنندج و ديگر شهرها وزنه اجتماعى 

اين کمونيسم در جامعه کردستان ايران برجسنگى بيشترى پيدا ميکرد. در اين دوره کومەله به 

يمن هژمونى کمونيسم کارگرى بعنوان سازمانى مدافع کمونيسم و کارگر در ميان کارگران و 

فعالين کارگرى، زنان، جوانان و ديگر مردم آزاديخواه کردستان ايران نفوذ و اعتبار فوق 

العاده اى پيدا کرد. صدها کادر و عضو اين تشکيالت، چه در عرصه نظامى و چه در عرصه 

هاى ديگر فداکارانه براى پيشبرد اهداف آن مبارزه کردند و صدها نفر از آنان نيز در راه 

آرمانهاى آن، آزادى و سوسياليسم جنگيدند و جان خود را از دست دادند. در تاريخ اول 

ديماه ١٣٦١ کميته مرکزى کومەله اولين اطالعيه خود را به مناسبت دستگيرى عده اى از 

رفقاى ما در تهران از جمله سعيد يزديان صادر ميکند، ضمن دفاع از آنان مردم را به تشديد 

مبارزه عليه جمهورى اسالمى فراميخواند. جالب اين است که در مقابل اين ضربه رهبرى 

کومەله ايجاد حزب کمونيست ايران را که در دستور کار دارد بعنوان شاهد مثال ذکر کرده و 

ميگويد که جنبش کمونيستى اکنون درخشان ترين دوران حيات خود را ميگذراند، چرا که 

پرچم برنامه حزب کمونيست ايران، مصوب کومەله و اتحاد مبارزان کمونيست، را برافرشته و 

ايجاد حزب کمونيست ايران را در دستور کار خود دارد.همانجا 

حزب  مرکزى  اعضاء کميته  بعنوان  عده  اين  ايران  حزب کمونيست  موسس  در کنگره 

عبداله  عليزاده،  ابراهيم  تقوايى،  حميد  حکمت،  منصور  شدند:  انتخاب  ايران  کمونيست 
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مهتدى، شعيب زکريائى، جواد مشکى، خسرو داور، محمد شافعى، فاروق باباميرى، صديق 

کمانگر، ايرج آذرين، رضا مقدم، جعفر شفيعى، حسين مرادبيگى، عمر ايلخانى زاده، و 

ساعد وطندوست. در اين کنگره همچنين ايرج فرزاد و کورش مدرسى و هاشم رضائى نيز 

بعنوان علل البدل کميته مرکزى انتخاب شدند. همانطور که پيشتر گفتم اين حزب براى عده 

اى پاسخ به يک بن بست بود، براى يک عده هم يک آرمان رو به جلو بود براى پراتيک 

کمونيستى. حزب کمونيست ايران بعداً بداليلى روشن دچار انشعاب شد، اين حزب بدليل 

وجود گرايشات طبقاتى معينى در درون آن و تحوالت بعد از فروپاشى شوروى و کشورهاى 

اروپاى شرقى که گرايشات اجتماعى طبقاتى مختلف از جمله درون حزب کمونيست ايران را 

نيز تحت تاثير قرار ميداد، دچار انشعاب شد. در اين فاصله اتفاقات زيادى روى داده بود، 

حمله مجدد جمهورى اسالمى به کردستان ايران، جنگ ايران و عراق و پايان آن، حمله 

عراق،  در کردستان  ناسيوناليسم کرد  عروج  خليج،  اول  جنگ  عراق،  به  آمريکا  دولت 

فروپاشى شوروى و اردوگاه شرق، اين همه ماجرا و اين همه راه را بقول منصور حکمت اين 

گرايشات درون حزب کمونيست ايران نمى توانستند با همديگر طى کنند و لب بر نياورند. 

اين رويدادها باعث شدند سرانجام گرايشات درون حزب کمونيست ايران از هم جداشوند و 

هرکدام راه خود را بروند. همگام با گرايش مرکز معلوم شد در دورن کومەله ناسيوناليسم کرد 

نيز وجود داشت، اين گرايش مخالف تشکيل حزب کمونيست ايران بود، خودمختارى طلب 

بود و به سوسياليسم راى نميداد. اين گرايش بعد از ٣٠ سال براى اولين بار از فرصتى که 

برايش پيش ميايد استفاده ميکند، سربلند ميکند و سازمان زحمکتشان را ايجاد ميکند. 
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 کومەله‐ سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ايران

 جنبه واقعى تر مساله، موانع و مشکالت

بعضى ها دوست دارند که از کومەله چيزى مافوق طبقات و وجدان باالى جامعه که 

هميشه درست عمل کرده است بسازند، ناسيوناليستهاى رنگارنگ نيز تالش ميکنند که اين 

تاريخ و اين دست آورد را هر طور شده به نام جنش ملى کرد و کردايەتى ثبت کنند. مشکل 

اولى ها عدم درک رابطه احزاب و نيروهاى سياسى با گرايشهاى اجتماعى طبقاتى در جامعه 

و همچنين بعد از مدتها عروج يک سازمان چپ که توانسته بود توده اى شود، اين به نوبه 

خود آن را در هاله اى از تقدس پيچيده بود، که حتى جداشدن فرد از آن را نيز براى خيلى ها 

بشدت مشکل کرده بود. دسته دوم را ما نه اجازه داده ايم و نه اجازه خواهيم داد که اين 

تاريخ و اين سابقه را به نام جنبش ملى کرد و "کردايتى" سرقت کنند. کومەله جنبش نبود، 

و  طبقاتى  معينى گرايش  سياسى  حزب  و  سازمان  هر  مثل  نبود،  طبقات  مافوق  سازمانى 

اجتماعى معينى را در جامعه نمايندگى ميکرد و به معضالت آن و نياز تاريخى آن گرايش 

معين پاسخ ميداد و افق و سياست آن را در مقابل جامعه قرار ميداد و ميکوشيد که نيروى 

اجتماعى آن گرايش را زير پرچم خود بسيج کند، و مثل هر سازمان سياسى اى ضعفها و 

کمبودهاى خود را داشت. 

سوال اين است، چگونه سازمان سياسى اى مثل کومەله، يک سازمان طرفدار مائویسم که 

مدت زيادى نبود خود را علنى کرده بود، سازمانى که در مقايسه با چپ موجود آن دوره 

ايران در راست آن قرار داشت، توانست به يک سازمان سياسى توده اى قدرتمند تبديل شود 

363



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

که در سطح جامعه نيرو جابجا کند و به يکى از نيروهاى موجود در معادله قدرت تبديل 

نمايندگى  را  ايران  موجود  چپ  آنزمان  خلق که  فدائى  چريکهاى  سازمان  مثال  چرا  شود؟ 

ميکرد، يا ديگر سازمانهاى سياسى خط ٣ نظير پيکار و غيره که از نظر نظرى از کومەله آن 

دوره نيز چپ تر بودند، به اين موقعيت دست پيدا نکردند؟ چگونه کومەله اى که حتى چند 

ماه مانده به انقالب ٥٧ بيش از ٩٠ درصد از وقت اولين کنگره اش را به بحثهاى بى ربط 

و پيش پا افتاده و اينکه چه افرادى هنوز به تجربه زندگى زحمتکشى احتياج داشتند و غيره 

گذراند، کنگره اى که اگر مباحث آن منتشر شود، هر کس اين سوال را از خود خواهد کرد که 

آيا واقعا مشغله ماههاى قبل از انقالب کومەله آن دوره اين مسائل پيش پا افتاده بوده اند، 

ناسيوناليستهاى  خيل  شود؟  تبديل  اى  توده  قدرتمند  سياسى  سازمان  يک  به  توانست 

رنگارنگ کرد که دوست دارند تاريخ و سابقه کومەله آن دوره را به نفع ناسيوناليسم کرد 

سرقت کنند، از کومەله آن دوره تصوير چپ ناسيوناليسم کرد را بدست ميدهند، پيشينه برايش 

ميتراشند و تالش ميکنند که نفوذ و اعتبار کومەله آن دوره را به مساله ملى کرد و دفاع کومەله 

صرفا از مبارزه براى رفع ستم ملى در کردستان ايران ربط دهند. اما اين تالش پوچ است، از 

چپ ناسيوناليسم کرد بعنوان رقيب حزب دمکرات در جنبش ملى کرد چيزى جز "کومەله 

يکسانى"، "سازمان خەبات" و اکنون سازمان قومى زحمتکشان بيرون نمى آمد. کومەله آن 

دوره اگر چيزى بکلى متفاوت تر از حزب دمکرات نبود، اگر کمونيست نبود و هژمونى 

کمونيستى بر آن غالب نميشد، با هزار و يک دليل ميتوان نشان داد که سرنوشتى بهتر از 

"کومەله رەنجدران کردستان عراق"(سازمان رنجبران کردستان عراق) پيدا نميکرد. رهبرى 

صحنه  در  و  باشد  قدرت  بايد  بود که  فرض کرده  برخود  چيز  هر  از  قبل  دوره  آن  کومەله 

سياست نقش بازى کند، که جزو نيروئى باشد که چشم بقدرت سياسى دارد، که طالب قدرت 
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سياسى است که وزنه اى باشد در جامعه و بتواند نيرو جابجا کند. ما نمى خواستيم عامل 

فشار احزاب سنتى و راست جامعه باشيم، آنطور که مثال سازمان چريکهاى فدائى ميخواست 

و بود. و اين مستلزم آن بود که مقاطع تاريخى مهم و نقطعه عطفهاى مبارزه و اهرمهاى 

قدرت شدن در جامعه را مى شناختيم و در آن نقش بازى مى کرديم. بعالوه ما خود را جزو 

اليت سياسى و انقالبى جامعه کردستان ايران ميدانستيم، خود را به ناسيوناليسم کرد بدهکار 

نمى دانستيم، بخشى از زندانيان کمونيست دوره شاه بوديم، بهمين اعتبار در ميان مردم 

شناخته شده و خوش نام و محبوب بوديم. براى جريان مرتجع مذهبى کوچکترين ارزشى 

مبارزه  راه  سر  از  بايستى  مى  بودند که  انگل  عده  يک  آنها  ما  چشم  از  نبوديم،  قائل 

آزاديخواهانه و برابرى طلبانه مردم کنار ميرفتند. حزب دمکرات هم مانع مبارزه مردم بود و 

لذا براى رهبرى حزب دمکرات هم ارزشى قائل نبوديم، رهبران حزب دمکرات را هيچ 

حساب نميکرديم، ميخواستيم خود قدرت باشيم نه آنها. بر وجود حزب دمکرات و نيروى 

اجتماعى پشت سر اين حزب وقوف کامل داشتيم، اما اين مانع نميشد که ما خود را بعنوان 

آلترناتيو قدرت و قابل انتخاب در دسترس مردم قرار ندهيم. انگار که حزب دمکراتى وجود 

نداشت عليرغم عقب ماندگى فکرى خود، از موضع صاحبان جامعه وارد ميدان شديم و 

جامعه  ما  حضور  با  رهبرى کرديم.  و  هدايت  را  ايران  مردم کردستان  اعتراض  و  مبارزه 

کردستان ايران بسرعت قطبى شد، راست مذهبى را با آخوند و مالى آن به حاشيه رانديم. 

اولين سازمان سياسى چپ در ايران بوديم که عليه خمينى و جريان اسالمى بقدرت رسيده 

برسميت  چشمداشت  دانستيم، گفتيم  مذهبى  ارتجاع  نماينده  را  خمينى  موضع گرفتيم، 

شناختن هرگونه حقوق دمکراتيکى از اسالم و خمينى بيهوده و پوچ است. بدون توهم به 

ارتجاع مذهبى بقدرت رسيده، مبارزه مردم را براى دفاع از انقالب و دستاوردهاى آن در 
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کردستان ايران سازمان داديم. به اين دليل جمعيت دفاع از آزادى و انقالب را در شهر 

سنندج، اسمى که خود معرف اهداف آن دوره ما بود را بوجود آورديم. همينطور در ديگر 

شهرهاى کردستان ايران به تشکيل جمعيت هاى ديگرى اقدام کرديم. راستش خود عنوان 

آنها هم زياد مهم نبود، مهم اين بود که ما ميخواستيم از طريق سازمانهاى دمکراتيک و 

مردمى، مردم را بسيج کنيم و آنان را در کليه مسائل مربوط به زندگى، مشکالت و حتى 

رسيدگى به شکايات مردم انقالبى و بپاخاسته شهر ها و روستاهاى کردستان ايران دخالت 

دهيم. مردمى که انقالب کرده بودند مى بايستى قدرت انقالبى خود را عمالً اعمال ميکردند. 

ما از هر طريق ممکن ميکوشيديم راه اعمال مستقيم قدرت آنان تامين شود تا در صحنه باقى 

بمانند. مهم نبود اسم تشکل مورد نظر چى بود، مهم اين بود که توده کارگر و مردم انقالبى 

احساس قدرت کنند و بدانند که اگر با کومەله هستند احساس قدرت ميکنند و قدرت خود را 

اعمال ميکنند. انقالب کار توده کارگر و مردم محروم و آزاديخواه است، با همه نقاط ضعف 

و قدرتى که دارند. اينها به ميدان ميايند و با حرکت انقالبى خود قدرت را دست بدست 

ميکنند، بايد کارى کرد که اين قدرت را ما بگيريم و ما در اين جهت حرکت کرديم. براى 

يک حزب سياسى مساله مهم اين است که بتواند به رهبرى اين مردم و سازمان دادن انفالبى 

که دارد شکل مبگيرد تبديل شود. ما رهبرى کومەله آن دوره، با همه ضعف و کمبودهاى 

سياسى و تئوريکى که داشتيم در اين راه گام نهاديم. جمعيتها و تشکلهاى صنفى و توده اى 

در آن دوره به مراکز قدرت در شهرها تبديل شدند. همه کارهاى مربوط به شهر و روستا از 

طريق آنها صورت ميگرفت. مرکز بسيج و ابزار دخالت ما در اداره شهر و در سياست بودند. 

خود را مسلح کرديم، مردم را مسلح کرديم، در مريوان فواد مصطفى سلطانى ابتکار ايجاد 

اتحاديه دهقانان مريوان را بعهده گرفت و اولين واحدهاى مسلح نبروى دهقانى را ايجاد 
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کرد. اينجا هم مهم نه مساله زمين که نفس مسلح شدن بخشى از نيروى فعاله مردم براى دفاع 

از آزادى و اقتدار خود و ابراز قدرتى که اين مردم در تالطم انقالبى مى بايستى ميکردند، مد 

نظر بود. يورش خمينى و جريان اسالمى بقدرت رسيده به مردم کردستان ايران بمنظور ادامه 

سرکوب انقالب در ايران از نظر ما حتمى بود، لذا فراهم کردن مقدمات سياسى مقاومت 

مردم کردستان ايران در مقابل آن يکى از وظايف ما در آن دوره بود. کوچ تاريخى مردم يک 

شهر را سازمان داديم. مردم يک شهر ١٥ هزار نفرى به خارج شهر کوچ داده شدند. براى 

پشتيبانى از اين مردم و آزادى دستگير شدگان در پادگان مريوان، راهپيمائى مردم سنندج به 

مريوان با حمايت و شرکت مردم ديگر شهرهاى کردستان ايران را سازمان داديم و از نظر 

مردم  به  خمينى  الوقوع  قريب  يورش  مقابل  در  مقاومت  براى  را  مردم  روحى  و  سياسى 

کردستان ايران، آماده کرديم. با فرمان يورش خمينى به مردم کردستان ايران و شروع حمله 

هارترين  از  يکى  مقابل  در  مقاومت  دادن  سازمان  مساله  خمينى  سرکوبگر  نيروهاى 

ديکتاتوريهاى سرمايەدارى اواخر قرن بيستم در دستور ما قرارگرفت. مردم کردستان ايران را 

به مقاومت در مقابل آن فراخوان داديم، آن را سازمان داه و رهبرى کرديم. در اطالعيه اى 

چنين  ايران  مردم کردستان  به  خطاب  آزمايش  بوته  در  "خلق کرد  منظور،  بدين 

گفتيم:....مقاومت و مبارزه خلق کرد براى حفظ مبارزات مردم ايران صفحه زرينى از تاريخ 

مبارزات مردم ايران خواهد شد. سازمان ما تعهد تاريخى ميدهد که با تمام قدرت خود و با 

و  تشکل  و  مقاومت  اين  در  شرکت  جهت  در  مادى  و  انسانى  نيروهاى  از کليه  استفاده 

سازماندهى توده ها تالش نمايد... خلق کرد در بوته آزمايش، ٢٨ مرداد ماه ٥٨ نقل از 

شروع  و  ما  هاى  حمله  ضد  اولين  شروع  با   .١٣٦٠ ديماه   ٢٨  ،١٥٤ شماره  خبرنامه 

اعتراضات سياسى توده اى شهرى، بعد از سه ماه شهرها يکى پس از ديگرى بازپس گرفته 
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بدون  ولى  داشت  وجود  البته  اسالمى  جمهورى  عليه  مردم  ميان  در  مقاومت  زمينه  شدند. 

سازمان دادن و رهبرى کردن اين مقاومت، مقاومت خودبحودى راه به جائى نمى برد. ما 

رهبران کومەله آن دوره اين مقاومت را سازمان داديم، و با رهبرى و سازمان دادن مقاومت در 

مقابل جمهورى اسالمى، با شکست جمهورى اسالمى و بازگشت پيروزمندانه به شهرهاى 

کردستان ايران به سازمان سياسى توده اى و قدرتمندى تبدل شديم که نه تنها حزب دمکرات 

که جمهورى اسالمى نيز بيشتر از هر سازمان سياسى مخالف خود از ما حساب مى برد. اينها 

و آنچه که نهايتا باعث عروج کومەله آن دوره بعنوان يک قطب چپ و کمونيستى در جامعه 

کردستان شد، تاکيد کومەله بر کمونيسم و ايستادن کومەله آن دوره در کنار طبقه کارگر بود، 

طبقه اى که در کردستان و حتى ايران در حال رشد و گسترش بود و با مطالبات و مبارزات 

خود جامعه را راديکاليزه ميکرد. خالصه کنم، شناختن اهرمهاى تبديل شدن بقدرت، ايفاى 

نقش در نقاط عطف تاريخى مهم براى تبديل شدن به يک حزب سياسى، ميتواند در مورد 

هر سازمان سياسى اجتماعى ديگرى نيز صادق باشد. اين را ما، رهبران کومەله آن دوره، با 

همه کمبودهاى سياسى و فکرى خود، تشخيص داديم و با جسارت در آن وارد شديم. بدين 

ترتيب کومەله بعنوان سازمانى چپ، علنى کار و رو به قدرت سياسى، با رهبران شناخته شده 

و در دسترس مردم و جامعه، قابل انتخاب توسط توده کارگر و ديگر مردم آزاديخواه آن 

جامعه، حاضر در مجادالت سياسى روز و در عين حال مورد اعتماد و اطمينان مردم، به 

سازمان سياسى و وزنه قدرتمندى در جامعه کردستان ايران تبديل شد که بعدها پشت رقيب 

بورژواى خود را به ديوار کوبيد. اگر ما نبوديم هر سازمان سياسى چپ ديگرى غير از ما هم 

بود و در موقيعت ما قرار ميگرفت و راه ما را مى رفت، به يقيين ميتوانست به يک سازمان 

سياسى با نفوذ در کردستان ايران تبديل شود. بقاياى چپ سنتى و حاشيه اى جامعه که در 
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مى  دهقانى  را  قوت، کومەله  نقطه  اين  ديدن  بجاى  بودند  شده  ميخ  خود  دنياى کوچک 

ناميدند، يا ميگفتند کومەله "ارگان" ندارد، نشريه ندارد و غيره، و بدين ترتيب بر فقر سياسى 

نبود،  دوتا  و  يکى  ما  موانع  و  مشکالت  اينحال، کمبودها،  با  ميگذاشتند.  صحه  خود 

کمبودهاى سياسى و فکرى بويژه وزنه اى بود بر پاى ما. در سال ٥٨ کومەله آن دوره به 

سازمان سياسى توده اى با نفوذى در کردستان ايران تبديل شده بود، اما هنوز از چهارچوب 

فکرى و افق و آرمانهاى چپ راديکال و حتى "مائوئيستى" قديم نيز بيرون نيامده بود و 

بشدت از آن رنج مى برد. افق سياسى ما در آن دوره متاسفانه از مساله ارضى، مساله ملى و 

خودمختارى و امر "جنبش مقاومت فراتر نميرفت. از آنهم مهمتر، ما بعلت محدود ماندنمان 

به فعاليت محلى در کردستان ايران، از نزديک شاهد شکل گيرى جمهورى اسالمى از دل 

جنبش اپوزيسيون ضد سلطنتى، نبوديم. ما از نزديک شاهد شبوه کار جريان مذهبى و نحوه 

بسيج توده اى اين جريان براى سرکوب انقالب و خفه کردن چپ و جنبش کارگرى، نبوديم. 

ما بطور زنده شاهد درهم شکستن احکام پوپوليستى و ورشکستگى مقوالت "خلق" و "توده 

اى" و غيره در جدال روزمره سياسى آن دوره ايران، نبوديم. در کردستان ايران سرگرم کار 

خود بوديم. بلحاظ نظرى نيز امپريسم و تجربه گرايى صرف همچنان بر کار ما بويژه در 

عرصه نظرى حاکم بود. يادداشت هيئت تحريريه شورش شماره ٢ سال ٥٨ در جواب به اين 

سوال بسيار بجا از ما، حال که در "جنبش مقاومت" شرکت داشته و آن را رهبرى ميکنيد، 

استراتژى شما چيست؟ اين است که استراتژى اينطور تعيين نميشود، "تجربه خود توده ها"! 

آنرا تعيين خواهد کرد، بايد منتظر تجربه توده ها شد". يا گفتن اينکه "کومەله در عمل "ضد 

ميکند.  داللت  دوره  آن  در کومەله  صرف  عمل گرايى  و  امپريسم  بر  است،  امپرياليست" 

مصاحبه با "سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ايران ‐کومەله" در پائيز سال ٥٨ توسط 
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"دانشجويان مبارز طرفدار آزادى طبقه کارگر"، هرچند نام مصاحبه کننده به شيوه چپ سنتى 

ذکر نشده است، اما معلوم است که عبداله مهتدى است، اين مصاحبه گوياى وضعيت فکرى 

سياسى واقعى ما در آن دوره است. مصاحبه کننده در مورد اقتصاد ايران از تاخير در رفع 

"وابستگى به امپرياليسم" توسط "دولت موقت" گله ميکند! مثال صدور نفت و صنايع مونتاژ 

و غيره را ميزند. در مورد سرمايەدارى بودن ايران هنوز صراحت ندارد و ميگويد بايد ديد 

"تجربه"! چه چيزى را نشان ميدهد، تشخيص سرمايەدارى بودن جامعه با تجربه! بازهم(سفر 

به دهات سال ٤٩ را بياد مياورد). شروط عضويت کنگره اول را مبناى عضو گرفتن در سال 

اند،  آورده  روى  صفوف کومەله  به  انقالبى  روشنفکر  صدها  حاليکه  در  ميدهيم  قرار   ٥٨

چگونه همه اينها را ميتوانستيم براى ٦ ماه ديدن دوره زحمتکشى بفرستيم؟ در بحثهاى آن 

دوره چپ ايران اصال شرکت نداشتيم و از آنچه که درون آن ميگذشت بشدت بى خبر بوديم، 

دقيقا نميدانستيم در تهران چه خبر است، يا در کنفرانس وحدت" چه ميگذرد. مصاحبه 

کننده در اين مصاحبه شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت را به "عمل" و "انتقاد از خود در 

جريان عمل" تشويق ميکند، ميگويد نشستن در يک اطاق و انتقاد کردن از خود بد نيست 

ولى کافى نيست، بايد عمل کرد و در عمل، کدام عمل؟ از خود انتقاد کرد. ما در آن دوره در 

کردستان ايران صاحب و رهبر يک جنبش اعتراضى عمومى و راديکال بوديم ولى کمبودهاى 

جدى فکرى و سياسى ما مانع از آن بود که سطح اين جنبش را از آنچه که بود ارتقاء دهيم. 

سازماندهى مقاومت مسلحانه بدون داشتن استراتژى روشن کمونيستى و تحميل شدن مبارزه 

براى حق تعيين سرنوشت به وجه عمده اى از کار ما در آن دوره، عوارض منفى خود را 

داشت. باالرفتن مطالبه ملى بصدر مطالبات مردم کردستان ايران، مبارزه براى رفع ستم ملى و 

مبارزه براى حق تعيين سرنوشت بعنوان يک کشمکش اجتماعى، در اين دوره چهارچوب 
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چپ  آن  از  استفاده  با  داد که  اى  فرجه  و  تحميل کرد  دوره  آن  به کومەله  را  اى  ويژه 

ناسيوناليسم کرد خود را درون کومەله ادغام کند و بدين ترتيب در سرنوشت کومەله آن دوره 

شريک شود. چپ ناسيوناليسم کرد که از حزب دمکرات ناراضى بود و دل خوشى از او 

نداشت و کومەله آن دوره را تشکيالت مناسبى براى اهداف خود ميديد با بلند کردن مطالبه 

خودمختارى توسط کومەله، به کومەله پيوست و بدين ترتيب خود را در سرنوشت کومەله آن 

دوره شريک کرد. اين ناسيوناليسم پرچمى نداشت، بلکه خود را پشت "پوپوليسم خلقى" 

کومەله پنهان کرده بود. حضور خود را در انتقاد ضعيف به ناسيوناليسم کرد، امتياز دادن به 

آن و نوعى حقانيت قائل شدن براى آن، در عدم انتقاد به مذهب و حمايت از مذهب تحت 

عنوان مذهب زحمتکشان که گويا از اينطريق کومەله آن دوره توده اى ميشد، در کيش اسلحه 

و تحقير زن، در کردايتى، در تحقير کار سياسى و تشکيالتى و بعدها تقدس تشکيالت و 

غيره نشان ميداد. بقول منصور حکمت اين ناسيوناليسم پرچم خود را بلند نکرده بود، ليکن 

گردان متحرکى بود که از برابرى زن و مرد در صفوف کومەله تحت عنوان پيشمرگان قبول 

بهانه که  اين  به  بردارند،  را  روسرى  بايد  زنان  ميگفتند  اگر  ميکرد.  مخالفت  نميکنند 

پيشمرگان قبول نميکنند مخالفت ميکرد، با تشکيل حزب کمونيست ايران مخالفت ميکرد، 

با آئين نامه نيروى پيشمرگ کومەله از اين زاويه که پيشمرگ کومەله را نيروئى سوسياليستى 

ميدانست مخالفت ميکرد. اين ناسيوناليسم البته بعنوان جريانى فرعى هيچگاه جز در جريان 

انشعاب سازمان زحمتکشان از کومەله اين دوره در سال ٢٠٠٠، پرچم خود را بلند نکرد. 

اين ناسيوناليسم در جريان کنگره دوم کومەله آن دوره سکوت کرد، حاضر شد سهمش در 

کومەله انکار شود ولى درون کومەله به انتظار شرايط بهترى باقى بماند. ناسيوناليسم درون 

کومەله در جريان جدلهاى پر حرارت راست و چپ(کمونيسم کارگرى) ترور شخصيت کرد، 
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سم پاشى کرد، ليکن جرات نکرد که پرچم خود را علنا بلند کند. بعد از جنگ خليج و 

پاگرفتن ناسيوناليسم کرد و "دولت نوپا" در کردستان عراق دوباره سر بلند کرد ليکن با 

ابتکار منصور حکمت در قراردادن حزب کمونيست ايران دست چپ راديکال، ناچار شد 

سازمان  انشعاب  جريان  در  بنشيند.  انتظار  به  و  سکوت کند  نيز  ديگر  سال   ١٠ مدت 

چپ  مهتدى،  عبداله  توسط  آن  پرچم  سرانجام   ،٢٠٠٠ سال  در  از کومەله  زحمتکشان 

و  راحتى کشيدند  نفس  نيز  همفکرانش  و  ايلخانيزاده  عمر  و  شد  بلند  سابق،  راديکال 

ناسيوناليسم کرد نيز به آرزوى ديرين خود که عبارت بود از سرقت نام کومەله، بويژه بدليل 

عدم جديت سياسى طرف مقابل(ابراهيم عليزاده)، براى رسيدن به اهداف خود که اکنون در 

فدراليسم قومى و دامن زدن به عرق قومى متبلور شده است، رسيد. ما براى خودمختارى به 

ميدان نيامده بوديم، اين از اول معلوم بود، کومەله قرار بود چيزى متفاوت تر را عرضه کند 

که قبال ًسنت و جنبش ناسيوناليسم کرد در کردستان عرضه کرده بود. اين بدون تغييرى جدى 

بلحاظ سياسى و فکرى در سنت و سبک کار عهد کهن مقدور نبود. اين کار بدون فرارفتن از 

افق خودمختارى طلبى، بازگشت به بستر جنبش کمونيستى و تاکيد بر منافع و مبارزه طبقه 

کارگر و ديگر توده زحمتکش ممکن نبود. نظرها بدرست به سمت مبارزه سراسرى و دخالت 

در مسائل چپ و جنبش کمونيستى ايران برگشت، طورى که در کنگره دوم کومەله از فرط 

فشار پوپوليسم و ناسيوناليسم درون کومەله آن دوره بدرست اعالم کرديم که سوسياليسم مساله 

ماست، که قرار نبود ما در بستر جنبش ملى دنبال اهداف طبقه کارگر باشيم. شهرها بعنوان 

مراکز بقدرت رساندن ما با جنبش کارگرى و اعتراض سياسى توده اى شهرى هنوز در تفکر 

ما جا نيفتاده بود، همه و حتى تشکيالت ما در شهرها، با هر ديدى که از تشکيالت و 

سازماندهى فعاليت مخفى در آن دوره داشتيم، براى يک دوره در خدمت مبارزه مسلحانه و 
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بصورت پشت جبهه آن در آمدند. اين پديده دردناک، جانگرفتن شهرها در تفکر آن دوره 

ما، کمابيش تا کنگره ششم کومەله طول کشيد. در اين کنگره به آن خاتمه داده شد. در آن 

دوره کارگران شهر و حتى روستا نيز صريحا از ما سوال ميکردند که کومەله اگر در قبال 

دهقانان موضعش روشن است، در مورد طبقه کارگر چه ميگويد و براى اين طبقه چه چيزى 

دارد؟ ما جواب روشنى نداشتيم. عشق کارگران به کومەله يکطرفه بود و متاسفانه اين عشق 

يکطرفه تا مدتها بعد نيز ادامه پيدا کرد. در واقع اين کارگران کردستان ايرانند که خود را به 

کومەله تحميل ميکنند، کومەله را مجبور ميکنند که حتى اگر فرمال هم شده پرچم آنان را در 

جامعه باال ببرد و در کنار آنان بايستد. جامعه کردستان ايران قطبى بود، حزبى بود، راست 

حزب دمکرات را داشت و چپ جامعه نيز غير از کومەله نيروى ديگرى را سراغ نداشت. 

کومەله تنها سازمان چپ اين جامعه بود، از موقعيت قدرتمندى برخودار شده بود، هرچند 

کنگ و مبهم از منافع کارگر و زحمتکش دفاع ميکرد، کارگر و زحمتکش جامعه چپ خود 

را دوست داشتند و عليرغم اشکاالتى که در کومەله ميديدند، به او مى پيوستند. جرقه هايى 

که آنزمان گاه و بيگاه روى ميداد و سيگنالهايى که کومەله آن دوره گاه و بيگاه با پشتيبانى 

قاطع خود از مبارزه کارگران نشان ميداد، اين عشق يکطرفه را تحکيم ميکرد. براى نمونه، 

در سال ٦٠ هنگاميکه شهر بوکان آزاد و در اختيار حزب دمکرات و کومەله بود، بر سر 

و  بوکان  در  دمکرات  حزب  شهرستان  اعضاء کميته  از  يکى  قاضى،  مصطفى  دستگيرى 

صاحب يکى از کوره پزخانه هاى اطراف بوکان نزديک بود کار به درگيرى ميان کومەله و 

حزب دمکرات در اين شهر بکشد. مصطفى قاضى مدت ٣ ماه از پرداخت حقوق کارگران 

اين کورەپزخانه خوددارى ميکند. چند تن از کارگران به عنوان شکايت از مصطفى قاضى 

نزد کميته ناحيه کومەله در شهر بوکان ميروند. کومەله آن دوره از کارگران در مقابل کارفرما 
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حزب  ميشود،  حقوق کارگران  پرداخت  خواستار  و  ميکند  حمايت  قاضى،  مصطفى  يعنى 

دمکرات نيز از مصظفى قاضى حمايت ميکند و ميگويد حزب دمکرات دارد "خودمختارى" 

در  ملى  مساله  حل  و  خودمختارى  از گرفتن  بعد  به  بايد  را  اعتراض  نوع  اين  و  ميگيرد 

کردستان ايران موکول کرد. کارگران نيز زير بار نميروند و همچنان خواهان پرداخت فورى 

حقوق معوقه خود ميشوند، ميگويند بچه هايشان گرسنه هستند و حتى مشهور بود که در 

را  خود  حق  و  بلکه کارگرند  نيستند،  بودند کرد  دمکرات گفته  حزب  مسئولين  مقابل 

ميخواهند. بعلت بى جواب ماندن کارگران، کميته ناحيه بوکان کومەله آن دوره به دستگيرى 

مصطفى قاضى اقدام ميکند تا از اينطريق او را مجبور کند که حقوق کارگران را پرداخت 

کند. يکى از مسئولين کومەله در بوکان همراه عده اى از پيشمرگان کومەله براى دستگيرى 

مصطفى قاضى به خانه اى که در آن ساکن بود ميروند. مصطفى قاضى با محافظانش از 

حزب دمکرات به ماشين رفقاى ما تيراندازى ميکنند و از آمدن به مقر کومەله خوددارى 

ميکند. بعداً واحدى از نيروى نظامى کومەله براى دستگيريش به محل ميروند و خانه وى را 

محاصره ميکنند. در اين گيرودار يک نيروى بزرگ حزب دمکرات پيشمرگان کومەله را در 

آنجا محاصره ميکنند. کار به تيراندازى متقابل کشيده ميشود و دو طرف سنگر ميگيرند. 

يکى از هواداران مسلح کومەله زخمى ميشود. مردم دخالت ميکنند و از گسترش ماجرا جلو 

گيرى ميکنند. در اين جريان پيشمرگان کومەله موفق ميشوند، مصطفى قاضى را دستگير کنند 

و به مقر خود در شهر بوکان منتقل کنند. وقتى اين خبر در سطح شهر پخش ميشود. جمعيت 

وسيعى به عنوان پيروزى ، پيشمرگان کومەله را در حلقه محافظت خود قرار ميدهند و از 

محل درگيرى تا مقر کومەله با شعار "بژى هيزى کومەله کريکارى له گەله"،(زنده باد کومەله، 

کارگر با اوست) "بژى هيزى کومەله ، زەحمەتکيشى له گەله(زنده باد کومەله که زحمتکش با 
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اوست) همراهى ميکنند و خيابان اصلى شهر به شعارهاى حمايت کارگران از کومەله و عليه 

حزب دمکرات تبديل ميشود. سرانجام مصطفى قاضى نيز ناچار ميشود حقوق کارگران را 

پرداخت کند. رويدادهاى از اين نوع به محبوبيت کومەله در ميان کارگران ميافزود.کومەله آن 

هر  و  سياست  هر  اتخاذ  بود که  درگير  اجتماعى  زنده  مبارزه  يک  در  سالها  آن  در  دوره 

جمهورى  يورش  دوم  دور  شروع  ميشد.  ترجمه  معينى  پراتيک  در  ما  جانب  از  تصميمى 

اسالمى به مردم کردستان ايران، با همه وسعت و آمادگى رژيم اسالمى اين بار نيز با مقاومت 

مردم شهرها روبرو شد. مردم و نيروى پبشمرگ در سنندج ٢٤ روز، در بانه ٣٤ روز و در 

سقز و مريوان نيز بهمين ترتيبت جسورانه مقاومت کردند. ليکن دوره "جنبش مقاومت" بسر 

آمده بود، دور ديگرى شروع شده بود که متاسفانه ما از درک آن عاحز بوديم. ديگر بازگشت 

به شهر و استقرار مجدد در شهرها نه سه يا چهار ماه که به دور ديگرى از گسترش اعتراض 

توده اى وسيع در شهرهاى کردستان ايران عليه جمهورى اسالمى و حتى به گسترش آن در 

سراسر ايران گره خورده بود. ما اين را درک نميکرديم، نيروئى هم که به ما هم ملحق ميشد 

بطريق اولى اين را درک نميکرد. خيلى ها فکر ميکردند که دوباره بعد از چند ماه به شهرها 

بازميگردند، اما در واقع اينطور نبود و عمالً هم اينطور نشد. در اين دوره جنبش اعتراضى 

عمومى توده اى شهرى به افق ديگرى غير از خودمختارى طلبى احتياج داشت و ما از دادن 

اين افق به آن ناتوان بوديم. دور جديدى آغاز شده بود. جنگ ايران و عراق به فاکتور يورش 

جمهورى اسالمى عليه مردم کردستان ايران اضافه شده بود و اين به معنى، بسيج اجبارى، 

سربازگير اجبارى، باج و خراج جنگى و همانطور که ديديم فقر و فالکت بيشتر و ازدياد 

صف نان و گوشت و ديگر احتياجات روزانه توده مردم کارگر و زحمتکش و حتى کارمندان 

دون پايه و حقوق بگير تبديل شد. عدم درک ما از اين وضعيت و غرق شدن ما تنها در بعد 
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نظامى، تشکيالتى و سياسى همراه با خودمختارى طلبى، حتى ما را نسبت به نفوذ توده اى 

که پشت سر خود جاگذاشته بوديم، دچار شک و ترديد کرده بود. روزهاى اول عقب نشينى 

ارگانهاى رهبرى کومەله به کردستان عراق، جرات فراخوان به توده هاى کارگر و ديگر مردم 

آزاديخواه در شهرهاى کردستان ايران عليه جمهورى اسالمى را نداشتيم. تصور ميکرديم با 

عقب نشينى نظامى نيروى پيشمرگ و بخش علنى تشکيالت، مردم نيز دچار ياس شده و 

بسردى به فراخوان ما براى به ميدان آمدن عليه رژيم اسالمى برخورد ميکنند. همانطور که 

بعدها نيز تنها نوک کوه يخ را مى ديديم. در حاليکه حرکات اعتراضى کارگرى و اعتراض 

سياسى توده اى شهرى عليه جمهورى اسالمى عليرغم عقب نشينى نظامى نيروى پيشمرگ 

تازه در شروع رو به اعتالى خود بود. ٥ سال مقاومت و مبارزه راديکال و انقالبى در مقابل 

جمهورى اسالمى عليرغم عقب نشينى نظامى، هم تناسب قواى معينى را ايجاد کرده بود و 

هم به توده کارگر و زحمتکش ميدان داده بود که مطالبات خود را از زير مطالبه کنگ و 

نامربوط خودمختارى طلبى بيرون بکشند. کارگران و ديگر مردم شهرهاى کردستان ايران با 

بهره گيرى از اين تناسب قوا، مطالبات و خواستهاى خود را از دولت و کارفرمايان مطرح 

ميکردند. مبازره روزانه کارگران همراه مبازره و اعتراض توده اى شهرى عليه سربازگيرى و 

بسيج اجبارى، عليه حجاب اجبارى، براى برابرى زن و مرد، عليه صف نان و گوشت و دهها 

مطالبه ديگر روز بروز گسترش مييافت و به مبارزه توده کارگر و مردم معترض در ديگر نقاط 

ايران که با ادامه جنگ ايران و عراق رو به گسترش بود، گره ميخورد. اين دوره خوشبختانه 

همگام است با ايجاد حزب کمونيست ايران و تامين هژمونى کمونيستى بر کومەله آن دوره که 

دور ديگرى از حيات کومەله و کل جامعه کردستان ايران آغاز ميشود که من در بخش مربوط 

به حرکت سوسياليسم کارگرى بيشتر توضيح خواهم داد و نشان خواهم داد که چرا کومەله آن 
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دوره که در اين دوره کمونيسم را نمايندگى ميکرد توانست نيروى توده کارگر و زحمتکش 

کردستان ايران را بدور خود جمع ميکند. . 

بعد از جنگ سه ماه اول در پاييز ١٣٥٨ و بازگشت سازمانهاى سياسى به شهرها تنها 

کومەله نيست که نيرو گرفته است، حزب دمکرات، حزب سنتى و سابقه دار ناسيوناليسم کرد 

نيز بويژه بعد از يورش خمينى به مردم کردستان ايران، با تقويت ناسيوناليسم کرد و رفتن 

"خودمختارى" به صدر خواسته هاى مردم کردستان ايران قدرت گرفته و بشدت تقويت شده 

است. همزمان مسائل و مشکالت جديدى نيز در مقابل ما قد علم کرده بودند که ما قبال 

ًخود را براى آن آماده نکرده بوديم، و جواب واقعى خود را از ما ميخواستند. مساله زمين، 

و  ايران  جامعه کردستان  اداره  و  حاکميت  نشين،  زحمتکش  محالت  مردم  مسکن  مساله 

اقدامات اقتصادى و رفاهى، در مقابل ما قرار داشتند. در سال ٥٨ به مساله آتش بس، 

در  شرکت  و  خلق کرد"  نمايندگى  در "هيئت  شرکت  اسالمى،  جمهورى  دولت  با  مذاکره 

انتخابات مجلس شوراى ملى، بايد موانعى از جمله تهديد هر روزه و سرانجام دور دوم 

حزب  روزه  هر  هاى  ايران، کارشکنى  مردم کردستان  به  اسالمى  جمهورى  نطامى  يورش 

دمکرات و سنگ اندازى اين حزب سر راه رشد راديکاليسم جامعه کردستان ايران را افزود. 

هم ميبايستى در مقابل همه اين مسائل جديد خط داد و سياست روشن کرد و هم در عين 

حال با موانع سر راه آن دست و پنجه نرم کرد. بعد از کنگره دوم کومەله، حزب دمکرات 

جهت گيرى  از  حقيقتا  دمکرات  حزب  انداخت.  راه  عليه کومەله  را  وسيعى  تبليغات 

کمونيستى کنگره دوم کومەله نگران بود اما آن را با استفاده از جاخالى اى که کومەله در مورد 

"جنبش مقاومت" داده بود، تحت اين نام که کومەله از مبارزه مسلحانه دست کشيده است و 
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اسحله را زمين گذاشته است و ديگر در "جنبش مقاومت" نمانده است و غيره بيان ميکرد. 

در درون کومەله هم هرچند پرده "پوپوليسم خلقى" از روى چپ ناسيوناليسم درون کومەله 

کنار رفته بود ولى اين ناسيوناليسم تالش ميکرد که با رفتار بد و تحقير توده ها و نظاميگرى 

صرف از حرکت کمونيستى کنگره دوم انتقام بگيرد و براى مدتى نيز وقت و انرژى ما را در 

آن دوره گرفت. عبور از اين مشکالت، و از اين موانع در عين حال کوهى از وظايف جديد، 

پيچ و خمهايى بودند که کومەله آن دوره ميبايست طى ميکرد. خنثى کردن جنگ افروزى و 

توطئه هاى هر روزه جمهورى اسالمى و کار شکنى و سنگ اندازى حزب دمکرات سر راه 

مبارزه کومەله و تعرض اين حزب به آزاديهاى سياسى و حقوق دمکراتيک مردم زحمتکش 

کردستان ايران، دفاع و تعرض نظامى وسيع در مقابل يورش همه جانبه جمهورى که گام به 

گام جلو ميامد و خانه و کاشانه و محل کار و زندگى مردم را به توپ و بمب و راکت هلى 

کوپترها و هواپيماهاى خود مى بست، جواب به دهها مشکل خرد و ريز روزانه مردم و بخش 

علنى تشکيالت از موانع سر راه فعاليت ما در آن دوره بودند. در اين دوره نه تنها عليه يورش 

جمهورى اسالمى ميجنگيديم، بلکه مجبور بوديم با حمالت موضعى حزب دمکرات نيز که 

عليه کومەله آن دوره شروع شده بود، مقابله کنيم. مبارزه با اين مشکالت و رفع اين موانع با 

توسل به دخالت خودبخودى و منتظر "تجريه توده ها" شدن و غيره مقدور نبود، بلکه تنها به 

گاهانه و متکى به افق و سياست روشن مقدور بود. تشکيل حزب کمونيست ايران  دخالت آ

با همه فشارهاى بيرونى و درونى به يمن هژمونى کمونيستى بر رهبرى حزب کمونيست ايران 

و رهبرى کومەله آن دوره، راه پيشروى کومەله را به سمت کمونيسم هموار کرد، در کنگره 

چهارم و پنجم آن همچنان ادامه پيدا کرد و بويژه در کنگره ششم کومەله به پيروزى خط 

سوسياليسم کارگرى انجاميد. در اين دوره از کنگره چهارم به بعد تا حدودهاى برگزارى 
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کنگره ششم کومەله، کومەله با تحميل جنگ سراسرى حزب دمکرات عليه کومەله مواجهه 

بود. دوران سختى بود که با فداکارى و جان بازى و جسارت عده اى از بهترين کادرها و 

از  موفقيت  با  ايران  زحمتکش کردستان  مردم  و  توده کارگر  پشتيبانى  و  اعضاء کومەله 

اين  همه  عليرغم  آمد،  پيش  شوان  رفقاى گردان  سهمگين  رويداد  سپس  شد.  سرگذرانده 

مشکالت، کومەله آن دوره بعلت داشتن افق روشن سياسى کمونيستى در کنگره ششم خود 

شادابتر از هر دوره سياسى خود از اين کنگره بيرون آمد. دست آوردهاى کنگره ششم، خود 

صحت اين واقعيت و ضرورت تاکيد بيشتر کومەله آن دوره بر کمونيسم را ثابت کرد. با 

اينحال، دوران بعد از کنگره ششم کومەله  يکى از دشوارترين دورانى بود که کومەله آن دوره 

از سرگذارند، مشکالتى که براى از پا در آوردن و بستن کامل هر تشکيالت چپ سنتى اى 

کافى بود. همين گواه ظرفيت عظيمى بود که از سال ٥٧ تا ٦٧، در کومەله آن دوره شکل 

گرفته بود. بمباران شميائى اردوگاههاى ما توسط رژيم جنايتکار بعث، بمباران اردوگاههاى 

ما توسط فانتومهاى جمهورى اسالمى که منجر به از دست داد تعدادى از کادرها و اعضاء 

عزيز ما شد. افزايش فشارهاى سياسى ناشى از حضور ما در خاک عراق، موشک باران و 

کاتيوشا باران گاه و بيگاه اردوگاههاى ما، پايان جنگ ايران و عراق و افزايش فشار سياسى 

را  خود  تاوان  متاسفانه  بودند که  ما  فنى  و  عملى  تنگناهاى  غيره  و  از "ديپلماسى"  منتج 

گرفتند. موفقيت کنگره ششم کومەله متاسفانه تحت الشعاع حفظ انسجام تشکيالت" قرار 

گرفت، فشار انتقادات به گذشته و از آنچه گسست کرده بوديم کند شد و هويت تشکيالت و 

عرق سازمانى جاى آن را گرفت. نه تنها پيشرويهاى حاصل شده در کنگره ششم تثبيت نشد، 

بلکه انسجامى را که تاکنون کمونيسم کارگرى ايجاد کرده بود و از طرف ما مفروض گرفته 

ميشد، نيز زير سوال رفت. از اين دوره به بعد جدالهاى دورن کومەله، راست و چپ آغاز 
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ميشود که من در آخر نوشته و مختصرا به آن اشاره خواهم کرد. اينها نمونه هائى از مشکالت 

و موانع و پيچ و خمهاى مبارزه اى بودند که کومەله آن دوره از سال ٥٧ تا ٧٠ ، سال 

جدائى، طى کرد و در دل آن راه پيشروى خود را جستجو کرد. رجوع رهبرى کومەله به دادن 

افق سياسى روشن کمونيستى همانطور که در کنگره هاى دوم و سوم و بعدها در کنگره پنجم 

و در کنگر ششم کومەله ديديم، راه پيشروى را باز ميکرد و چسپيدن به عرق سازمانى و حفظ 

تشکيالت و در نتيجه بى خطى، به ناسيوناليسم و چپ راديکال درون کومەله امکان ميداد 

که مجددا به اين دست آوردها و "باورهاى مشترک" بسادگى پشت شود و کومەله را بدوره 

کنگره اول و حتى قبل از آن بازگرداند. اتفاقى که بعد از جدايى کمونيسم کارگرى افتاد و 

سرنوشت کومەله اين دوره و سازمان قومى زحمتکشان دو نمونه واقعى از اين ادعا هستند. 

چرا اقدامات اقتصادى انجام نشد؟ انجام اقدامات اقتصادى و رفاهى در مناطق آزاد 

قبل از هر چيز به استقرار ارگانهاى حاکميت توده اى در مناطق آزاد بويژه در جاهائى که ما 

از همان شروع کار دست باال را داشتيم، گره ميخورد، اين يکى از موضوعاتى بود که در آن 

دوره در مقابل ما، رهبرى کومەله آن دوره، قرار داشت. کارهاى کرديم از جمله با ابتکار 

جالب خود در بهار سال ٦٠ اداره بيمارستان شهر بوکان را بعهده گرفتيم که با استقبال بى 

نظير مردم شهر بوکان و حومه روبرو شد. مردم نه تنها از شهرهاى ديگر کردستان ايران، حتى 

از اطراف اروميه نيز براى مداواى خود به اين بيمارستان مراجعه ميکردند. در خرداد ماه ٦٠ 

کومەله طى اعالميه اى خطاب به مردم شهر بوکان چنين نوشت:"بدنبال انحالل ادارات و 

خلقى  ضد  رژيم  طرف  از  نيز  بوکان  منطقه  بيمارستان  تنها  اخيرا  بوکان  درمانى  موسسات 

حاکم منحل و تعطيل گرديد. ما بعنوان يکى از نيروهاى انقالبى همانطور که مردم کردستان 
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"نخوشخانه  تاسيس  به  اقدام  قيام  اوايل  از  گاهند که  آ نيک  حومه  و  بوکان  مردم  بويژه 

گەل"(بيمارستان خلق) در محل ژاندارمرى سابق نموديم که وظيفه درمان بخشى از مردم 

شهر را برعهده داشت و در همان زمان بهدارى روستاى "تکانتپه" را نيز اداره ميکرديم، با 

يورش رژيم به شهرهاى کردستان، ما اين وظيفه را در روستاهاى اطراف ادامه داديم و اقدام 

به تاسيس و برقرارى چندين درمانگاه نموده ايم که وظيفه درمانى مردم منطقه را برعهده 

دارند. در تعقيب اين امر انسانى و براى خنثى نمودن دسايس رژيم جمهورى اسالمى و 

همچنين جلوگيرى از هرج و مرج و تلف شدن وسايل بيمارستان که تنها بيمارستان منطقه 

بوکان است، اقدام به اداره بيمارستان شهر نموديم". کومەله طى اين اعالميه از مردم شهر 

بوکان ميخواهد که "کومەله را در پيشبرد کار اين بيمارستان کمک کنند در ضمن به اطالع 

ميرساند که غير از پزشک، متخصص بيهوشى، راديولوژى، مامائى و آزمايشگاهى، ديگر 

پرسنل الزم نيز بکار مشغولند. نمونه ديگر درمانگاه روستاى "وەتەميش" از توابع بوکان بود 

که تا بخطر افتادن آن توسط سرکوبگران جمهورى اسالمى آن را اداره کرديم. يک ماه بعد از 

آن نيز کومەله درمانگاه "گنگه چين" در منطقه "سوما و برادوست و انزل و شپيران" را گشود. 

کومەله طى اطالعيه اى مجددا نوشت، که "کومەله در اولين روز شروع مبارزه خلق کرد در 

تمام نقاط کردستان ايران اقدام به تاسيس و بازگشائى درمانگاها در حد امکانات درمانى و 

پزشکى خود نموده است که از اهميت قابل توجهى برخوردار بوده است." اقداماتى از اين 

دست براى تامين بهداشت و درمان مردم در شرايطى که جمهورى اسالمى محاصره اقتصادى 

به  نيز  دارو  ورود  از  و  بود  تحميل کرده  ايران  آزاد کردستان  مناطق  و  شهرها  مردم  به  را 

شهرهاى کردستان ايران جلوگيرى ميکرد، قطعا تاثير زيادى در مردم کردستان ايران داشت و 

آنها را در ادامه مبارزه عليه جمهورى اسالمى راسخ تر ميکرد. يکى ديگر از اقدامات کومەله 
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آن دوره به کمک آموزگاران انقالبى شهر بوکان بازگشايى مدارس و راه انداختن امر تدريس 

دانش آموزان شهر بوکان بود. آنها عليرغم قطع حقوقشان و عليرغم کارشکنى هاى حزب 

دمکرات که من پيشتر به آن اشاره کردم، تا اشغال شهر بوکان توسط سرکوبگران جمهورى 

اسالمى تدريس در مدارس شهر بوکان را ادامه دادند. همچنين خدمات پزشکى و درمانى در 

محدوده اى تا هنگام عقب نشينى ما به داخل کردستان عراق در مناطق آزاد همچنان دنبال 

شد، بدين منظور حتى از پزشکان بدون مرز نيز در فرانسه کمک گرفتيم که جا دارد همين جا 

نيز از کمک و همکارى صميمانه آنان با کومەله آن دوره، قدردانى کنيم. اما اينها کافى نبود، 

و اصوال بحث بر سر تامين اين يا آن اندازه خواست اقتصادى و رفاهى نبود، اين نه از 

کومەله آن دوره ساخته بود و نه با هجوم وسيع و گسترده و مداوم جمهورى اسالمى به شهر و 

زير  اينکه  نفس  البته  ايران  روستاهاى کردستان  و  شهرها  مردم  بود.  ممکن  آزاد  مناطق 

حاکميت و سلطه سياه جمهورى اسالمى نبودند، آزاد بودند که به شيوه سابق خود زندگى 

کنند، از اينکه آزادى فعاليت سياسى خود و سازمانهاى سياسى شان تامين بود، کامالً راضى 

بودند و بخاطر همين هم حاضر بودند عليه جمهورى اسالمى مبارزه کنند و از ما کامالً 

حمايت و پشتيبانى ميکردند. اما اين کافى نبود. اين تغييرات زياد چشمگيرى را در مقايسه 

وضعيت آنان با مردم ديگر نقاط ايران نشان نميداد. ما مى بايست کار ديگرى ميکرديم، 

ميبايست به انجام اقداماتى دست ميزديم که مردم کردستان ايران برايشان ملموس ميشد که با 

آمدن جمهورى اسالمى مثال از چه چيزى مى بايستى دفاع ميکردند و با راندن جمهورى 

اسالمى ميبايستى چه چيزى را استحکام مى بخشيدند. براى اين کار ما ميبايستى چيزى غير 

يعنى  ميداديم.  سازمان  را  ايران  در کردستان  سياسى  سازمانهاى  و  احزاب  حاکميت  از 

حاکميت ارگانهاى توده اى مردم و از اينطريق آزاد کردن نيروى توده مردم براى اينکه پى 
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ببرند که ميتوانند در بهتر کردن زندگى خود از آنچه که بود يا هست دخالت کنند و قدرت 

خود را در ساختن زندگى و يک دنيائى بهتر براى خود به ميدان آورند. حاکميت کومەله آن 

دوره در تناقض با حاکميت ارگانهاى توده اى مردم نبود و در تناقض نمى افتاد بلکه اين دو 

همديگر را تکميل ميکردند. درست مثل بنکه هاى شهر سنندج که در حد خود به مرکز بسيج 

نبرو براى کومەله آن دوره در شهر سنندچ تبديل شده بودند و شهر سنندج را به منطقه نفوذ 

اقدامات  در  بايست  مى  اى  توده  ارگانهاى  حاکميت  بودند.  تبديل کرده  دوره  آن  کومەله 

اقتصادى و بهداشتى و رفاهى و آموزشى معينى مابه ازاى خود را پيدا ميکرد، در اينصورت 

آزادى معنى مادى ملموسى پيدا ميکرد و مردم ميدانستند چه چيزى را بدست آورده اند، 

هرچند صرف اتکاء به نيروى مبارزه براى رفع ستم ملى و يا دفاع از آزاديهاى که در آن دوره 

وجود داشت در مقايسه با جهنم اسالمى در تهران و ديگر نقاط ايران خود موهبتى بود، اما 

بقدر کافى انگيزه اى نبود که مردم در سطح وسيعى به مبارزه و دفاع همه جانبه اى در مقابل 

جمهورى اسالمى دست بزنند. مردم در کردستان ايران مى بايستى برايشان ملموس ميشد که 

فرقشان با مردم مثال تهران و ديگر نقاط ايران که زير سلطه جمهورى اسالمى قرار داشتند، 

نيروى ارتش و پاسدار جمهورى  بازگشت  با  بايستى ميدانستند که  بود، مى  در چه  دقيقا 

اسالمى اين تنها نيروى پيشمرگ نبود که آن مناطق را ترک ميکرد، بلکه حاکميت شورائى 

آنها، دخالت آنها در ساختن زندگى بهترى براى خود بود که ازهم پاشيده ميشد و براى آن 

الزم بود با تمام قدرت در مقابل جمهورى اسالمى از خود دفاع کنند. صرف مبارزه سياسى 

و تشکبالتى و نظامى براى مقابله با جمهورى اسالمى کافى نبود، محدود شدن همه فعاليت 

ارگانهاى  سازماندهى  بود.  محروم کرده  مردم  اى  توده  فعال  حمايت  از  را  ما  اين،  به  ما 

حاکميت توده اى چيز تازه اى نبود، نه تنها تجربه بلشويکها در روسيه که حتى در چين و 
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ويتنام نيز تجربه شده بود. خود اين امر هم در واقع منبعى ميشد براى گسترش نيروى نظامى، 

ايجاد نيروى نظامى وسيع و توده اى دفاع محلى و در عين حال گسترش اعتراضات سياسى 

توده اى شهرى براى عقب نشاندن جمهورى اسالمى. هدف مى بايستى در درجه اول در 

فعال کردن و آزاد کردن نيروى مردمى باشد که امکان پيداکنند مستقيما در سرنوشت سياسى 

خود و در بهتر کردن شرايط زندگى خود دخالت کنند. ما ولو بطور موقت هم که شده، البته 

٥ سال وقت کمى نبود، مى بايستى به مردم کردستان ايران نشان ميداديم که اگر کمونيستها 

سرکار بيايند چه تغييراتى در زندگى توده مردم کارگر و زحمتکش ايجاد خواهند کرد و يا 

چگونه سرکار آمدن کمونيستها در جامعه در اعمال اراده مستقيم آنان و در سازماندهى و بهتر 

کردن زندگيشان، تجلى مييابد. در آنصورت عوام فريبى رژيم اسالمى در متهم کردن مردم 

و  انقالبى  مردم  طرف  از  غيره  و  طلبى  تجزبه  به  سياسى  سازمانهاى  يا  و  ايران  کردستان 

آزاديخواه ديگر نقاط ايران بشدت جواب ميگرفت و بدون شک مردم به دفاع و حمايت 

مادى و معنوى بيشتر و حتى پيوستن وسيع به نيروى پيشمرگ کومەله آن دوره، برميخاستند. 

مشکل واقعى تر از اينهم اين بود که حاکميت از جانب خود کومەله هم وجود نداشت، آنچه 

وجود داشت محدود و خودبخودى بود. حاکميت نوع جنبش ملى کرد و احزاب مربوطه 

معلوم بود، سنت خود را داشت، مثل حزب دمکرات که بساط قلدرى و باجگيرى سرگردنه 

خود را پهن ميکردند، اما حاکميت نوع کومەله حال به نيابت و در غياب حاکميت توده اى 

مردم معلوم نبود چگونه است؟ چه جورى در غياب حاکميت توده اى مردم مى بايستى 

جامعه را اداره و سازمان ميداديم؟ اعالم حاکميت ميکرديم، کابينه تشکيل ميداديم، دولت 

تشکيل ميداديم، حاال هرجا دست باال و يا امکان آن را داشتيم؟ اينها ابدا بر ما روشن 

نبودند. اينکه يک سازمان کمونيستى مسلح در شهرها و مناطق آزاد چگونه به نيابت از توده 
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مردم امر حاکمبت را سازمان ميدهد و جامعه را موقتا اداره ميکند، تاوقتى که حاکميت 

مستقيم توده اى سازمان مييابد بر ما معلوم نبود. آيا از باال دولت موقت تشکيل ميدهد، و 

بدين ترتيب اداره جامعه را از باال سازمان ميدهد که اقدامات اقتصادى و رفاهى مناسب به 

حال مردم يکى از آنها خواهد بود؟ اينها ابدا روشن نبودند. هرچه بود محدود و خودبخودى 

بود، محل بسيج نيروى توده اى ما براى اداره جامعه معلوم نبود، به اين لحاظ کومەله آن 

دوره در ظاهر کپى احزاب مسلح ناسيوناليست کرد بود، در شهرها مقر نظامى داشت، با اين 

تفاوت که بعنوان بازوى مسلح توده کارگر و مردم زحمتکش کردستان ايران عمل ميکرد، 

حامى آنان بود، در مقابل جمهورى اسالمى سرسختانه مى جنگيد، و از مبارزه و اعتراضات 

توده کارگر و مردم زحمتکش در مقابل مرتجعين محلى حمايت و پشتيبانى ميکرد. توده 

کارگر و مردم زحمتکش نيز بشدت کومەله را دوست داشتند، اما کومەله مسلح در شهرها و 

مناظق آزاد ربط زيادى به زندگى واقعى در جامعه اى که صاحب آن بود نداشت، گويى مردم 

زندگى خود را ميکردند و ما جنگ، جز موارد محدودى که قبال ًاز آن اسم بردم، جامعه و ما 

کامالً بهم جوش نخورده بوديم. فعاليت اقتصادى و سياسى و نظامى مربوط بهم و از باال 

تحت حاکميتى که همه ارکان جامعه را بهم ربط دهد، وصل نشده بود، طوريکه جنگ 

همراه ديگر فعاليتهاى اجتماعى مردم عليه جمهورى اسالمى به پيش برده شود و مردم بدانند 

با رفتن جمهورى اسالمى صاحب چه چيزى خواهند شد و يا با بازگشت جمهورى اسالمى 

چه چيزى را از دست خواهند داد که براى آن به مبارزه هماهنگ و بى امانى با سازمان تحت 

رهبرى خود دست بزنند. متاسفانه اين مسائل مهم و حياتى در ميان مبارزه شديد نظامى و 

محدود شدن ما به تنها فعاليت نظامى و سياسى و تشکيالتى، فراموش شد و مناطق آزاد بيشتر 

حالت مناطق آزادى عمل نيروى پيشمرگ را پيدا کردند. بعد از کنگره سوم ما دست به 
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تشکيالت  هاى  فعاليت کمتيه  زديم،  محلى  نظامى  نيروى  سازماندى  مورد  در  اقداماتى 

روستائى را در مناطق آزاد گسترش داديم که در حد خود تاثيرات خوبى بر مردم انقالبى و 

زحمتکش روستاها بجا گذاشت، در حدى که گفتم کارهاى درمانى را دنبال کرديم، ايجاد 

شوراها و بنکه هاى زحمتکشان را در دستور کار هواداران خود و کميته روستايى کومەله قرار 

داديم، اما اين اقدامات با ايجا حاکميت ارگانهاى توده اى مردمى در مناطق آزاد کردستان 

ايران، و يا حاکميت موقت کومەله بعنوان يک سازمان کمونيستى و چپ کامالً و از اساس 

فرق ميکرد. در آن دوره ما از محدوده جنبش موجود و مطالبات آن فراتر نرفتيم و در آن 

سنت عمل کرديم. همانطور که پيشتر گفتم با عقب نشينى ما از شهرها به روستاها، روستا 

عمالً به پشت جبهه ما تبديل شدند، محل استراحت بودند و بخشى از خورد و خوراک 

نيروى پيشمرگ را تامين ميکردند، توقع ما هم از آنها و خودشان در اين سطح باقى ماند. با 

هر درجه از عقب نشينى نظامى، بيشتر به آنان و کمکهاى پشت جبهه اى آنان نياز پيدا 

باورهاى  و  مذهب  با  سازش  مياورد،  در  سر  خورده  شکست  پوپوليسم  بتدريج  ميکرديم. 

خرافى آنان، در قالب مذهب زحمتکشان در ميان ما رشد ميکرد، به همان درجه تزلزل ما در 

مورد ايجاد حزب کمونيست ايران نيز بيشتر ميشد. نمونه برجسته آن گذاشتن نوار آيات قران 

در مسجد روستاى "بيژوى" آالن سردشت هنگام جان باختن رفيق خالد فرهاد زاده(استاد 

عبداله) بود. در يک دوره براى حل مشکل مالى خود نيز حتى از حزب دمکرات تقليد 

کرديم و به سبک آنها براى مدتى يکى دو جا نيز پست بازرسى("گمرکات") گذاشتيم، لکين 

با پى بردن به قبح اين مساله، آن را فورا برچيديم. از سال ٥٨ تا پائيز سال ٦٢، سال عقب 

نشينى رهبرى ما و حزب دمکرات و ديگر سازمانهاى سياسى به کردستان عراق که حدود ٥ 

طول کشيد، ٥ سالى بود که جمهورى اسالمى در حال هجوم نظامى به مردم کردستان بود و با 
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تصرف گام بگام شهرها و محورهاى اصلى، به عمق مناطق آزاد نفوذ ميکرد. با اين حال اين 

٥ سال مدت کمى نبود، با اعالم حاکميت و يا اعالم "دولت موقت" کومەله آن دوره و يا 

در  مستقيما  را  مردم  نيروى  ميتوانستيم  اى،  توده  حاکميت  ارگانهاى  ايجاد  با  مستقيما 

سازماندادن زندگى و آينده سياسى خود عمالً شرکت و دخالت دهيم. ميشد مسائل رفاهى اى 

از قبيل بهداشتى، درمانى و آموزش پروش و آنچه که به يهتر کردن شرايط زندگى و دخالت 

فعال خود آنها در زندگيشان بود منجر ميشد، بکمک و دخالت و شرکت فعال خود آنها 

سازمان داد، متاسفانه همانطور که گفتم اين امر حياتى مهم در ميان جنگ هر روزه و شديد 

با جمهورى اسالمى و محدود ماندن فعاليت ما به کار نظامى، سياسى و تشکيالتى و محدود 

ماندن ما به سنت و سطح جنبش بالفعلى که بود، فراموش شد. 

 کومەله و سنت ناسيوناليستى مبارزه مسلحانه در کردستان

اين بخش را من بر اساس مصاحبه منصور حکمت با کمونيست شماره ٦٠، بهمن ماه 

٦٩، تحت عنوان کمونيسم و سنت ناسيوناليستى در مبارزه نظامى، نوشته ام. سازماندهى 

با  مقابله  در  مسلحانه  مقاومت  سازماندهى  بعدها  و   ٥٧ انقالب  از  بعد  از  نظامى  نيروى 

لشگرکشى خمينى و اعالم جنگ جمهورى اسالمى به مردم کردستان ايران در مرداد ماه ٥٨، 

يکى از نقاط قوت کومەله آن دوره بود، در اين شکى نيست. اشکال کار اينجا بود که ما، 

رهبرى کومەله آن دوره، بجاى دادن تبين مستقل خود از سازمان نظامى و جنگى که به آن 

جامعه کردستان، در  مسلحانه  مبارزه  ناسيوناليستى  سنت  مبناى  بر  بوديم،  برده  دست 

("پيشمرگايەتى") آرايش نظامى بخود گرفتيم، آن را الگوى کار نظامى خود قرار داديم و به 

مالکها و ارزشهاى جنبشى که خود آن را فراخوان داده بوديم، تمکين کرديم. علت آنهم قبل 
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از هر چيز به کمبودهاى فکرى و سياسى و بويژه بى اعتنايى مطلق ما در آن دوره به کار 

تئوريک که زمانى سنت چپ بود، برميگشت. چپ راديکال با شيفت شدن روى "مشى 

چريکى"، در مورد ما "مشى توده اى"(مائوئيسم)، نسبت به چپ زمان خود نيز عقب تر 

رفت، تحقير کار سياسى و تئوريک جزو "افتخاراتش" شد. به اين دليل کار تئوريکى که 

سابقا چپ خود را در تقابل با سنتها و گرايشات موجود تعريف ميکرد، انجام نگرفت و 

عمل گرائى پيش پا افتاده اى جاى سنت کار تئوريک و سياسى سابقا موجود را گرفت. بر 

اين بستر، کومەله آن دوره نيز بدون هيچ زمينه و کار تئوريک قبلى اى در تقابل با سنت 

ناسيوناليستى فعاليت مسلحانه در کردستان، آن را الگوى فعاليت نظامى خود قرار داد و 

بدون هيچ نقدى بر آن، بر آن مبنا آرايش نظامى بخود گرفت، انگار که ميتوان فعاليت نظامى 

را بعنوان قلمروئى درخود و بى ارتباط با اهداف سياسى و خصلت اجتماعى نيروئى که از آن 

تاثير ميگيرد، در سيستم خود هضم کرد. بتدريج و در عمل متوجه شديم که سنت موجود نه 

تنها راه گشا نبود بلکه فشار اجتماعى خود را نيز به ما تحيمل ميکرد. نظاميگرى، کيش 

اسلحه و تحقير کار تئوريک و سياسى را رواج ميداد و عمالً با سياست و اهدافى که ما دنبال 

ميکرديم در تناقض مى افتاد. در اين سنت خط کشى مبارزه جويى اين بود که کسى چقدر به 

مبارزه "پيشمرگانه"، اعتقاد داشته باشد و اين به وفور در صفوف ما بازتاب خود را پيدا 

سازمان  يک  بعنوان  را  خود  نظامى  سنت کار  و  روشها  بيايم  اينکه  بجاى  ما  بود.  کرده 

کمونيستى که درگير مبارزه در کردستان بود در تقابل با سنت موجود بازتعريف کنيم، در 

جهت انطباق آن با سياست و اهداف خود در آن جرح و تعديلهايى بعمل مى آورديم و اينجا 

ناسيوناليستى  سنت  در  معضالتى که  و  مشکالت  ميکرديم.  اضافه  را  هائى  تبصره  آنجا  و 

مبارزه مسلحانه در کردستان براى احزاب و گروههاى ناسيوناليستى کرد بسادگى قابل حل بود 
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براى ما وقت و انرژى بسيارى ميگرفت و بعضا هم الينحل باقى مى ماند. زيرا سنت موجود 

را نميشد با مبارزه سياسى و اجتماعى يک سازمان کمونيستى تطبيق داد، اين سنت مال 

احزاب ملى ‐ عشيره اى در کردستان و مهر اهداف سياسى و خصلت اجتماعى آنان را بر 

خود داشت، با سياست و اهداف اجتماعى آنان تناسب داشت، در حاليکه با سياست و 

اهداف کومەله آن دوره بعنوان يک سازمان کمونيستى، ابدا تناسب نداشت. 

منصور حکمت در اولين گام با دادن تبين سوسياليستى از خصلت نيروى نظامى کومەله 

آن دوره، بحساب آوردن آن به عنوان بخشى از تشکيالت کمونيستى، کمک به تدوين آئين 

نامه نيروى پيشمرگ کومەله آن دوره و بيان فلسفه وجودى آن، کومەله آن دوره را به تبين 

مستقل خود از مبارزه مسلحانه اى که پيش مى برد، نزديک تر کرد. در کنگره پنجم اين مسله 

روشن تر شد و در کنگره ششم با تدوين استراتژى کومەله توسط منصور حکمت، تغييرات 

عميقى در نگرش کومەله آن دوره به نيروى نظامى و مبارزه مسلحانه ايجاد شد. 

مبارزه مسلحانه نمى توانست چيزى باشد جز امتداد سياست و مبارزه سياسى و اجتماعى 

نيروئى که دست به اسلحه برده بود. اين مبارزه از خصلت اجتماعى نيروئى که دست به 

اسلحه برده بود تاثير ميگرفت. خصلت نيروى نظامى آن، روابط آن با مردم، با نيروهاى 

دشمن و تاکتيکها و حتى فنون و روشهاى جنگى آن نيز از زير تاثير خصلت اجتماعى نبروئى 

بود که دست به اسلحه برده بود. مبارزه مسلحانه سازمان طبقه کارگر نمى توانست و نمى 

تواند شکل چريکى و يا جنگ دهقانى باشد، اين اشکال از مبارزه مسلحانه نمى توانست و 

نمى تواند ادامه کارى آن را تضمين کند. تصور اينکه بتوان مبارزه مسلحانه را از اهداف و 
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سياست نيروئى که بر اين مينا دست به اسلحه برده بود جدا کرد، آن را درخود و جدا از آن 

ديد و در نتيجه بتوان از مبارزه نظامى بعنوان امرى صرفا نظامى و درخود الگوبردارى کرد، 

اشتباه بود. حتى اگر جز اين سنت موجود سنت ديگرى موجود نمى بود و ما ناگزير از اتخاذ 

آن بوديم، سازمان کمونيستى مى بايست در اولين فرصت آن را نقد کند و سنت و روش 

مبارزه مسلحانه خود را جايگزين سنت موجود کند. کومەله آن دوره همانطور که پيشتر گفتم 

به اين سنت تمکين کرد، بر اين مبنا آرايش نظامى بخود گرفت و بتدريج فشار مشکالتى را 

که اين سنت بدرون کومەله آن دوره منتقل ميکرد، شاهد شديم. نظاميگرى يکى از وجوه 

همواره  پيروزى  در کردستان،  مسلحانه  مبارز  ناسيوناليستى  سنت  در  بود.  آن  برجسته 

"ديپلماتيک" است، مبازره نظامى مکمل سازش و سياست از باال است، در خدمت کسب 

امتيازات دوره ايست، در خدمت تجديد قوا و تحميل سازش از باال(مذاکره) به دولت 

مرکزى است سيکل سرگردان مذاکره ‐ جنگ ‐ انتظار، محصول اين سنت است٠ به اين 

دليل سياست ناظر بر فعاليت مسلحانه نيز مستقيما از اين تاثير مى پذيرفت. اين سنت، 

سازمان نظامى، تاکتيکها و حتى فنون نظامى خود را در خدمت رسيدن به اين اهداف بکار 

گرفته و بکار خواهد گرفت. براى يک نيروى کمونيست مبازره نظامى در خدمت اهداف و 

آرمانهاى طبقاتى، مکمل مبارزه اقتصادى و مبارزه اعتراضى توده اى شهرى در ايجاد تناسب 

قواى الزم به نفع پيشبرد اين مبارزه و سرانجام تامين شرايط پيروزى خود بر بورژوازى و 

براى  سنگرى  تحکيم  خدمت  در  باشد  داشته  جايى  اگر  مذاکره  است.  مرکزى  دولت 

پيشرويهاى آينده است، نه در پيش گرفتن سياست انتظار. به اين دليل سازمان کمونيستى بايد 

نيروى نطامى خود را در امتداد اين اهداف بکار برد. سازمان کمونيستى طبقه کارگر بايد 

استراتژى و بکارگيرى تاکتيکهاى خود، جايگاه فرد در نيروى رزمى، و حتى فنون نظامى و 
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کارآئى نظامى خود را در خدمت اين اهداف و بر اين مبنا تعريف کرده و بکارگيرد. در غير 

سنت  مبناى  بر  خود  نظامى  آرايش  شد،  خواهد  حوادث  خودبخودى  رو  دنباله  اينصورت 

موجود بخود خواهد داد، و خواسته يا نخواسته در امتداد سياستهاى اين سنت فعاليت نظامى 

خود را سازمان خواهد داد. وقتى اين سنت پيشروى و پسروى "جنبش" را در پيشروى و 

پسروى نظامى و يا حفظ و از دست دادن مناطق ميداند و افق خود را از آن ميگيرد، درگير 

شدن در عملياتهاى فرسايشى و پر تلفات دفاع از منطقه، بجاى در پيش گرفتن تاکتيکهاى 

ويژه نبرد متحرک، انتخاب زمين و تحميل شرايط نبرد به نيروى دشمن و چيدن آرايش 

رزمى بر مبناى اهداف سياسى دور و نزديک خود، يا گذاشتن تلفات از قبل براى گرفتن يک 

پايگاه که ممکن بود از لحاظ نظامى نيز هدف قابل توجهى نباشد، خواسته يا نخواسته انجام 

فعاليت نظامى ما بود در اين سنت، بهدف نظامى صرف و يا در خدمت تحميل شرايط 

پيروزى "ديپلماتيک" بر دشمن، يعنى همان کسب امتيازات دوره اى براى تجديد قوا. اين 

چيزى نبود جز نگرش ما به منطقه بعنوان مالک پس روى و پيشروى نظامى و از دست رفتن 

منطقه بمعنى تمام ديدن کار "جنبش"، آنطور که در سنت ناسيوناليستى مبارزه مسلحانه در 

کردستان رسم است. مبارزه مسلحانه از ديد اين سنت خود "جنبش" است، لذا انقباظ و 

انبساط آن از نظر او بمعنى انقباظ و انبساط جنبشش است. در اين سنت گرفتن و يا از دست 

دادن منطقه، به معيار پيشروى و پس روى آن تبديل ميشود. در حاليکه انقباظ و انبساط 

نيروى نظامى ما را در آن دوره نميشد از از دست دادن يا حتى بازپس گرفتن يک منطقه 

نتيجه گرفت. اين، مستقيما از تناسب قواى سياسى در جامعه به نفع ما و توده کارگر و مردم 

آزاديخواه و همچنين از تفوق کميت نيروهاى دشمن، در مى آمد. در نتيجه، حفظ نيرو در 

مى  موجود  قواى  تناسب  و  سياسى  اهداف  مبناى  بر  نظامى  عملياتهاى  انجام  و  ما  سنت 
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بايست در سياست نظامى ما جايگاه خود را پيدا ميکرد. انجام عملياتهاى هدفمند، سازمان 

دادن واحدهاى رزمى و آموزش ديده مخصوص اين کار، و از روى قدرت که مى توانست 

تفوق رزمى نيروى ما را بر نيروى دشمن در هر عمليات معين نشان بدهد، باعث تقويت 

روحيه مبارزاتى مردم ميشد، شاهدى ميشد بر ديدن تناسب قواى واقعا موجود ميان ما و 

نيروهاى دشمن، هم روحيه رزمى صفوف نظامى ما را تقويت ميکرد و هم باعث تقويت 

مبارزات اعتراضى شهرى ميشد. هرجا اينظور کار کريم، اثرات مثبت آن را نيز شاهد بوديم. 

جايى  در کردستان  مسلحانه  مبارزه  ناسيوناليستى  سنت  در  سازمانگرانه  و  سياسى  وظايف 

گاه و  ندارد، در حاليکه براى يک رزمنده کمونيست ايجاد يک قطب راديکال و خودآ

متشکل از کارگر و زحمتکش در محيط روستا نيز يکى از وظابف مهم او است. ما در آن 

دوره بجاى سازمان دادن درست اين بخش از کار، وظايف سياسى را بار نيروى پيشمرگ در 

اين سنت ميکرديم، اين، بجاى اينکه گشايشى در کار او، بار او را اضافه ميکرد و از کارآئى 

نظامى او ميکاست و خود اين مساله موجب سنگين شدن نيروى متحرک و درگير شدن آن 

در نبردهاى فرسايشى و پر تلفات ميشد. از ديگر عوارض سنت ناسيوناليستى مبارزه مسلحانه 

در کردستان، تقابل شهر و روستا بود. در سنت ناسيوناليستى مبارزه مسلحانه(پيشمرگايەتى)، 

روستا و مردم روستا مرکز و محور آن است. در نتيجه نيروى نظامى رابطه خود را با روستا و 

مردم روستا تعربف ميکند. روستا جهان او را ميسازد، روستا غذاى او را تامين ميکند، او نيز 

خود را وابسته به آن مى بيند. لذا مبلغ و مشوق هيچ ارزش و سنت پيشروى در آنجا نخواهد 

بود، عقب ماندگى و جهل و خرافه موجود در روستا را توجيه ميکند و در نتيجه نسبت به 

خود روستائى در مورد مسائل مربوط به روستا و بويژه فرهنگ و خصوصيات عقب مانده 

آن، محافظه کار تر و عقب مانده تر ظاهر ميشود. در اين مورد به نمونه هاى بسيار زيادى از 
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رابطه پيشمرگان کومەله آن دوره در برخود به روستا، تقدس روستا و مردم روستا ميتوان اشاره 

کرد. تذکر دادن به زنان درون صفوف کومەله در مورد رعايت روسرى و غيره در دهات، در 

نيفتادن با مذهب تحت عنوان "مذهب زحمتکشان" و بويژه خواندن قران در مسجد روستاى 

"بيژوى" هنگام جان باختن خالد فرهاد زاده مشهور به "استاد عبداله" نمونه برجسته ايست 

از تمکين کومەله آن دوره به سنت ناسيوناليستى مبارزه مسلحانه و رابطه نيروى نظامى با 

روستا و مردم روستا. در منطقه آزاد نيز چون در اين سنت مردم زير سايه نيروى پيشمرگ 

زندگى ميکنند، نيروى پيشمرگ بزودى جاى ماموران دولت مرکزى را ميگيرد و در برخورد 

به مردم روشهاى آنان را در پيش ميگيرد. در اين نگرش روستا جاى شهر را براى يک 

نيروى کمونيست که اساساً شهرى است ميگيرد و شهر را که مرکز به قدرت رساندن يک 

نيروى کمونيست است از محاسبه او خارج ميکند. مدتها طول کشيد، تا شهر جاى واقعى 

خود را در کومەله آن دوره پيدا کند. تنها در کنگره ششم کومەله بود که شهر براى اولين بار 

جاى واقعى خود را در کومەله آن دوره پيدا کرد. شهر و تشکيالت شهر، وحتى نيروى کل 

قرار  آن  خدمت  در  و  ميشد  تبديل  نظامى  نيروى  جبهه  پشت  به  سنت  اين  در  تشکيالت 

ميشد.  محسوب  مبارزه  ارتقاء  نوعى  خود  نظامى  فعاليت  به  مخفى  ارتقاء کار  ميگرفت. 

فراخوان ما براى پيوستن به نيروى پيشمرگ، باعث ميشد که رهبران و فعالين عملى مبارزه 

کارگرى و اعتراض توده اى شهرى از شهر خارج شوند و اين عرصه از ميارزه بتدريج رهبران 

و فعالين خود را از دست ميداد. در سنت ناسيوناليستى مبازره مسلحانه در کردستان، مبارزه 

اقتصادى و اجتماعى جائى ندارد، ناسيوناليسم کرد و احزاب مربوطه با مبارزه اقتصادى و 

اجتماعى بيگانه اند، خود را نسبت به آن بى وطيفه ميدانند و پالتفرمى براى آن ندارند. 

مبارزه مسلحانه در اين سنت در حکم خود "جنبش" است. اين سنت، مبارزه اقتصادى و 
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اجتماعى توده کارگر و مردم زحمتکش شهر را از دستور ما خارج ميکرد، که اين براى يک 

سازمان کمونيستى يک اشتباه ساده نبود، پشت کردن به نقطه قدرت خود و در حکم مرگ 

آن بود. براى يک سازمان کمونيستى مبارزه نظامى در خدمت گسترش مبارزه اقتصادى، 

جنبش کارگرى، و مبارزه و اعتراض توده اى شهرى و مکمل آن است. براى يک سازمان 

کمونيستى مبارزه نظامى نه تنها کل فعاليت و افق او را تشکيل نميدهد، بلکه تنها جزئى از 

فعاليت او محسوب ميشود. تا سال ٦١ و قبل از تشکيل حزب کمونيست ايران بجز در 

مبارزه  بود.  حاکم  دوره  آن  فعاليت کومەله  بر کل  نظامى  فضاى  شمارى،  انگشت  موارد 

اقتصادى و اجتماعى زير فشار فعاليت مسلحانه کمتر حتى امکان بروز علنى پيدا ميکرد. با 

عقب نشينى نيروى نظامى و کمرنگ شدن فعاليت مسلحانه در اين سنت است که مبارزه 

اقتصادى و اجتماعى توده کارگر و مردم زحمتکش شهرها امکان بروز علنى پيدا ميکند و 

خود را از زير فشار سنت ناسيوناليستى مبارزه مسلحانه در کردستان خارج ميکند. در کنگره 

ششم کومەله آندوره، منصور حکمت مبارزه اقتصادى و اعتراض سياسى توده اى شهرى را 

همراه مبارزه مسلحانه جزو ارکان به پيروزى رساندن استراتژى کومەله آن دوره و هر سازمان 

کمونيستى ديگرى ميداند که اگر بخواهد در کردستان مبارزه کند. در سنت ناسيوناليستى 

به  است  منوط  روى "جنبش"  پس  و  پيشروى  پيشتر گفتم،  همانطور که  مسلحانه،  مبارزه 

پيشروى و پسروى در عرصه نظامى و تصرف و يا از دست دادن مناطق، در حاليکه براى 

يک نيروى کمونيست، پيشروى و پسروى مبارزه مسلحانه تابعى است از پيشروى و گسترش 

مبارزه اقتصادى طبقه کارگر و توده مردم زحمتکش شهر و گسترش مبارزه سياسى توده اى 

شهرى. ديديم ناسيوناليسم کرد و حزب مربوطه با عقب نشينى نظامى و از دست دادن مناطق 

افقش کور شد، در حاليکه براى کومەله آن دوره، بعنوان سازمانى کمونيستى، که پشتش قبل 

394



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

از هرچيز به نيروى طبقه و مبارزه و اعتراض توده اى شهرى توده کارگر و مردم زحمتکش و 

آزاديخواه بود، پيشروى و گسترش مبارزه اقتصادى و مبارزه سياسى توده اى شهرى توده 

کارگر و زحمتکش عليرغم عقب نشينى نطامى توانست شروع گشايشى در کار سياسى و نفوذ 

اجتماعى آن باشد. اين را ما در کردستان ايران بعد از عقب نشينى نظامى خود به خاک 

کردستان عراق بعينه شاهد بوديم. برخالف انتظار، با شروع و گسترش مبارزه اقتصادى توده 

کارگر و مردم زحمتکش شهرها و گسترش مبارزه اعتراضى توده اى شهرى، عليرغم عقب 

نشينى نظامى به خاک کردستان عراق، نفوذ اجتماعى کومەله آن دوره در شهرها و در ميان 

توده کارگر و مردم معترض به جمهورى اسالمى در شهرهاى کردستان ايران، تازه داشت 

نيروى  بازتوليد  است.  نظامى  نيروى  بازتوليد  و  قوا  تجديد  ديگر  مساله  مييافت.  گسترش 

نظامى و تجديد قوا در سنت ناسيوناليستى مبارزه نظامى در کردستان، سهل تر و مکانيزم 

انجام  و  ميگيرد  انجام  تر  ساده  آنان  صفوف  از  رفتن  و  به  آمدن  دارد.  را  بخود  مربوط 

ميگرفت. رفقاى ما در سال ٥٧ در صفوف اتحاديه ميهنى در عرض يک هفته شاهد آمدن و 

بازگشت ١٢٠٠ نفر از نيروى مسلح يک عشيره از اتحاديه ميهنى به صفوف رژيم بعث 

سنت  نيست.  و  نبود  پذير  امکان  امر  اين  تعقيب  تحت  پارتيزان کمونيست  براى  بودند. 

ناسيوناليسم مبارزه مسلحانه در کردستان احتياجى به دادن افق طوالنى مدتر براى نگهداشتن 

نيروى نظامى خود ندارد، يک آتش بس، مذاکره و کسب اميتاز دوره اى براى او کافى 

است. اين سنت از نيروى مسلح خود براى تحميل آتش بس و در نتيجه بقول خودشان 

"پشوو دان"(چيزى معادل تنفس در زبان فارسى) استفاده ميکرد و ميکند و از اينطريق 

شرايط تجديد قواى نيروى نظامى خود را فراهم ميکند. همچنين ادامه کارى يا انقباض و 

انبساط نيروى نظامى در سنت ناسيوناليستى مبارزه نظامى در کردستان رابطه مستقيمى با 
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اختالفات دولتهاى منطقه و استفاده از شکافهاى منطقه داشته و دارد. اين سنت پشت جبهه 

خود را از طريق همکارى با دولتهاى ارتجاعى منطقه تامين کرده و تامين ميکند. در حاليکه 

به  اتکاء  با  نميتواند  را  خود  نظامى  نيروى  انبساط  و  انقباض  نيروى کمونيست،  يک 

اختالفات و شکاف هاى منطقه تامين کند. بايد محدوديتها و نقاط قدرت خود را بشناسد. 

بداند که بازتوليد نيروى نظامى او در صورت عدم گسترش مبارزه اقتصادى طبقه کارگر و 

گسترش اعتراض توده اى شهرى محدوديتهايى را به نيروهاى او تحميل خواهد کرد و بايد 

بداند که چطور و با اتکاء به چه مکانيزمهائى آن را جبران خواهد کرد. بايد افراد باسابقه 

جاى خود را به افراد تازه واردتر بدهند. نمى توان جنگيدن را به داستان زندگى آنان تبديل 

کرد، بقول منصور حکمت نميشود شرايط وارد شدن به صفوف آن را روشن کرد ولى شرايط 

خروج آن را مسکوت گذاشت. بايد سن و سال معينى و دوره زمانى معينى را براى ماندن در 

واحدهاى رزمى تعيين کرد و بعد از اتمام آن، فرد يا افراد قديمى را در پستهاى ديگرى 

خارج از واحدهاى رزمى گذاشت و بدين ترتيب اميد به آينده را براى آنان معنى کرد. از 

ديگر مسائلى که بايد در تقابل با سنت ناسيوناليستى مبارزه مسلحانه در کردستان در سنت 

اين  اهداف  و  مراحل  استراتژى،  از،  عبارتند  شوند،  بازتعريف  نظامى کمونيستى  مبارزه 

مبارزه، جايگاه آن در فعاليت کمونيستى، اشکال عملى آن، خصوصيت نيروى نظامى ما، 

روشهاى گسترش و بازتوليد آن، سيستم فرماندهى و تصميم گيرى، مالکهاى آن، ارزش فرد 

در نيروى نظامى، تاکتيکهاى نظامى جنگ، مناسبات با افراد مسلح طرف مقابل، برخورد با 

اسراء، اداره امور مناطق آزاد، تاثير نبردها بر اهالى و افراد غير نظامى، تامين امکانات مالى، 

نظامى، آموزش سياسى، مناسبات حاکم بر آن و غيره. 
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 کومەله و مبارزات دمکراتيک

وجود ستم ملى و سرکوب مردم کردستان توسط دولتهاى شوونيست و مرتجع بورژوائى 

مرکزى مبنا و بسترى شده است براى نيروگرفتن ناسيوناليسم کرد و احزاب مربوطه، همچنين 

به ناسيوناليسم کرد امکان داده است تا پرچم خود را بلند کند، زير آن نيرو بسيج کند و از آن 

دولت  با  قدرت محلى  در  شدن  قدرت و شريک  براى سهم خواهى از  بسازد  سرمايه اى 

مرکزى. همانطور که ميدانيم سر اين مساله تاريخى شکل گرفته است، جنگ شده است، 

لشکرکشى و سرکوب شده است، مردم کردستان قربانى تقابل ناسيوناليسم کرد و شوونيسم 

دولت مرکزى شده اند و سرانجام ستم ملى به مساله ملى تبديل شده است که راه حل خود را 

از جامعه طلب ميکند. اين جامعه، در اينجا کردستان مد نظر است، در عين حال بعنوان 

بخشى از جامعه ايران، جامعه ايست سرمايەدارى، که در آن طبقه کارگر و بورژوا با احزاب و 

سنت و و مطالبات و جنبش هاى مربوط بخود شگل گرفته و وجود دارند، در يک دوره به 

تقابل نظامى هم رفته اند، در کنار مبارزه و خواست رفع ستم ملى، مبارزه و جنبش برابرى 

طلبانه زن و اکنون نيز جنبش سکوالريستى و ضد مذهبى جوانان وجود دارند، که هرکدام به 

نوبه خود مهر خود را بر تحوالت اين جامعه ميکوبند. ناسيوناليستهاى کرد و احزاب و 

سازمانهاى مربوطه تالش ميکنند از کردستان تصوير جامعه يک دستى بدست دهند و هر 

مبارزه و اعتراضى را در آن، به نام "کردايه تی"(جنبش ملى کرد) ثبت کرده و آن را به سنت 

و تاريخ اسماعيل آغا(سمکو) و "جمهورى خودمختار مهاباد" گره بزنند. براى مثال سال 

٥٧ مردم کردستان ايران همراه مردم ديگر نقاط ايران براى تامين آزادى و رفاه اجتماعى 

عليه رژيم شاه به ميدان آمدند، مبارزه و اعتراض آن دوره در کردستان ايران از ديگر نقاط 

ايران واقعا قابل تفکيک نبود. جنبش ملى کرد وجود داشت، ليکن هم جنبش ملى کرد و هم 
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حزب مربوطه، حزب دمکرات، در حضيض بودند، خودشان اين را نوشتند و اذعان کردند، 

و  چپ  صف  دادند،  حکومت کارگرى  برادرى،  آزادى،  شعار  ٥٨، کارگران  مه  ماه  اول 

راديکال عموماً حاال با هر ناروشنى اى، اتحاد مبارزه، پيروزى، نان، کار، آزادى، شعارش 

مردم  و  زمين  مصادره  خواهان  زمين  بى  روستائيان  بيکارى،  وام  همزمان  بود، کارگران 

محالت زحمتکش نشين نيز زمين، مسکن و آب و برق ميخواستند، اگر هم اينجا و آنجا 

خواست ملى اى وجود داشت کم رنگ و در حاشيه بود. با اينحال و با علم براين واقعيت ها 

ناسيوناليستهاى کرد بازهم بيهود تالش ميکنند مبارزه اين دوره توده کارگر و مردم کردستان 

ايران را به نام و سنت و تاريخ اسماعيل آغا(سمکو) و "جمهورى خودمختار مهاباد" ثبت 

کنند. اينها حتى اکنون نيز که دست به قلم مى برند، يقه کومەله آن دوره را در کنگره دوم 

کومەله ميگيرند که چرا مبارزه و اعتراض اين دوره توده کارگر و مردم زحمتکش کردستان 

ايران را براى آزادى و رفاه اجتماعى به مبارزه سراسرى سال ٥٧ مردم ديگر نقاط ايران، 

وصل کرده است! يادشان ميرود که نه تنها مبارزات توده اى سال ٥٧ و بعد از آن، حتى 

جنبش هاى توده اى قبل از اصالحات ارضى نيز با جنبش ملى کرد و حزب دمکرات، که 

آنموقع غير از حزب دمکرات سازمان سياسى اى در کردستان ايران وجود نداشت، تداعى 

براى  مهاباد" که  خودمختار  از "جمهورى  بعد  سال   ٧  - ٦ ايران  در کردستان  نميشوند. 

دهقانان کوچکترين مطالبه اى نداشت، همانطور که پيشتر يادآور شدم در اطراف بوکان در 

زورگويى  عليه  وسيع  دهقانى  جنبش  يک  خان"  مجيد  و "چوم  ببگى"  اله  بخش "فيض 

فئودالهاى منطقه مکريان بوکان که بخشا پيکره "جمهورى خودمختار مهاباد" را ميساختند، 

برپا ميشود. حزب دمکرات نه تنها دخالتى در هدايت آن نمى کند، بلکه کادرهاى خود را 

ايران  مردم کردستان  به  خمينى  حمله  با  دقيقا   ٥٨ سال  فرونشانند.  را  آن  ميفرستد که 
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ناسيوناليسم کرد زنده ميشود، حزب دمکرات نيرو ميگيرد و مطالبه خودمختارى، مطالبه 

مردم  مطالبات  صدر  به  روشن کمونيستى  آلترناتيو  غياب  در  متاسفانه  ملى کرد،  جنبش 

کردستان ايران ميرود. بتدريج که کمونيسم در کومەله آن دوره هژمونى پيدا ميکند، خواست 

ميشوند،  بيان  شفافتر  و  روشنتر  نيز  ايران  آزاديخواه کردستان  مردم  ديگر  و  توده کارگر 

خودمختارى هم به خود حزب دمکرات پاس داده ميشود. طوريکه اکنون در کردستان ايران، 

و  مصالحه  خواست  با  صرفا  خودمختارى  قالب  در  دمکرات  حزب  و  ملى کرد  جنبش 

مماشات با جمهورى اسالمى و جنبش کمونيستى(کمونيسم کارگرى) بعنوان پرچمدار مبارزه 

براى آزادى و برابرى و سرنگونى جمهورى اسالمى نمايندگى ميشود. آنچه که اکنون در قالب 

خودمختارى طلبى و فدراليسم قومى مطرح است واضح است به سنت "جمهورى خودمختار 

مهاباد" و اسماعيل آغا(سمکو) وصل است، پيشکش خودشان، ربطى به مبارزه توده کارگر 

و مردم سکوالر و آزاديخواه جامعه کردستان ايران براى سرنگونى جمهورى اسالمى و رسيدن 

و  برابرى  و  آزادى  براى  مبارزه  ندارد.  اجتماعى  و  اقتصادى  برابريهاى  ديگر  و  آزادى  به 

سرنگونى جمهورى اسالمى جزو مبارزه سراسرى و منفک ناپذير مردم کردستان ايران با مردم 

ديگر نقاط ايران و براى درهم کوبيدن جمهورى اسالمى است، با هيچ چسبی نميتوان آن را 

به سنت ناسيوناليسم کرد و جنبش "کردايەتى" و حزب مربوطه وصل کرد که در دو دهه اخير 

تنها کارشان سنگ اندازى بر سر راه مبارزه آزاديخواهانه و برابرى طلبانه مردم کردستان ايران 

عليه جمهورى اسالمى، در کنار آن دادن چراغ سيز به ماموران اطالعاتى جمهورى اسالمى و 

دريوزگى به درگاه اين يا آن جناح درون جمهورى اسالمى بويژه در اين دوره جناح دوم 

خرداد، بوده است. براى يک سازمان کمونيستى و چپ، اما در جامعه کردستان با وجود ستم 

ملى و مساله ملى، داشتن يک موضع روشن و شفاف در قبال مساله ملى و به اين اعتبار ارائه 

399



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

راه حل درست براى حل اين مساله در اين جامعه جايگاه مهمى داشته و هم اکنون نيز دارد. 

کومەله آن دوره در کنگره اول خود در سال ٥٧، با توجه به موضع سياسى سراسرى خود، 

"نيمه مستعمره ‐ نيمه فئودال" خواندن جامعه ايران، هرچند به مسله ملى در کردستان ايران 

واقف بود، ليکن کار ويژه کردستانى اى در دستور کار خود قرار نداد، به اين جهت هم از 

مساله ملى کرد يا دفاع از حق تعيين سرنوشت تحت اين عنوان حتى هنگام فرمان يورش 

خمينى به مردم کردستان ايران نيز خبرى نبود. در فراخوان مردم کردستان به مقاومت در برابر 

يورش خمينى نيز چنين ميگوئيم: "... مقاومت و مبارزه خلق کرد براى حفظ مبارزات مردم 

ايران صفحه زرينى از تاريخ مبارزات مردم ايران خواهد شد. سازمان ما تعهد تاريخى ميدهد 

که با تمام قدرت خود و با استفاده از کليه نيروهاى انسانى و مادى در جهت شرکت در اين 

مقاومت و تشکل و سازماندهى توده ها تالش نمايد... خلق کرد در بوته آزمايش، ٢٨ مرداد 

٥٨، نقل از خبرنامه شماره ١٥٤، ٢٨ ديماه ١٣٦٠. تنها در روزهاى بعد از انقالب ٥٧ که 

"هيئت "دولت موقت" براى "شنيدن" مطالبات مردم کردستان ايران به مهاباد آمده بود، طرح 

٨ ماده ايى بنام "مطالبات" مردم کردستان نه بنام احزاب سياسى، بلکه از طرف شخصيتهاى 

سياسى مطرح در آن دوره، از ميان رهبران کومەله آن دوره، فواد مصطفى سلطانى، از حزب 

دمکرات، قاسملو تا شيخ عزالدين حسينى، تا افراد و شخصيتهاى منفرد، از قبيل صالح 

مهتدى، يدالله بيگلرى، صارم صادق وزيرى و غيره، به هيئت "دولت موقت" پيشنهاد شد که 

در واقع چکيده خودمختارى حزب دمکرات بود. اين طرح اما در ميان مبازرات واقعى توده 

اى آن دوره مردم کردستان ايران بسرعت به حاشيه رفت و اين نشان داد که ديناميسم انقالب 

در کردستان ايران نيز همچنان زنده بود و نشان داد که در کردستان ايران نيز تقابل انقالب و 

ضد انقالب، يعنى دفاع توده مردم انقالبى از دست آوردهاى انقالب ٥٧ همچنان مضمون 
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مبارزه و تقابل اردوى انقالب با ضد انقالب اسالمى بقدرت رسيده بود. اين واقعيت نه تنها 

اين طرح که حتى خود حزب دمکرات را نيز به نظارەگر وقايع و رويدادهاى آن دوره تبديل 

کرد و در نتيجه بى ربطى ناسيوناليسم کرد و حزب مربوطه را به آزادى و رفاه اجتماعى توده 

کارگر و ديگر مردم آزاديخواه کردستان نشان داد. سال ٥٨ با يورش خمينى به مردم کردستان 

ايران و در نتيجه برجسته شدن مبارزه براى رفع ستم ملى، بجاى اينکه کومەله آن دوره موضع 

شفاف و روشن خود را در قبال مساله ملى در کردستان ايران بيان کرده و راه حل واقعى آن را 

تعيين  حق  قالب  در  ملى  ستم  رفع  براى  مبارزه  در  عمالً  اعالم کند،  مردم  و  جامعه  به 

سرنوشت، در واقع در جنبش موجود غرق شد. کومەله آن دوره نتوانست يا بهتر است گفته 

شود بدليل کمبودهاى جدى فکرى و سياسى خود قادر نشد بين مبارزه براى رفع ستم ملى 

بعنوان يکى از وجوه مبارزه دمکراتيک مردم کردستان ايران و مطالبه جنبش ملى کرد و 

حزب مربوطه خط فاصل دقيقى ترسيم کند. ناسيوناليسم کرد از پايه نقد نشد، با سطح فکر 

آن دوره ما هم نمى تواسنت نقد شود، چپ ناسيوناليست درون کومەله حتى براى آن نوعى 

خصلت "مترقى" قائل بود و بدين وسيله به آن امتياز ميداد. کومەله آن دوره مى بايست از 

خواست دمکراتيک و آرمان برحق رفع ستم ملى در کردستان ايران پشتيبانى کند بدون آنکه 

مجبور شود از جنبش ملى و يا خودمختارى طلبى که در واقع شکل عملى اى بود که جبنش 

ملى کرد در آن دوره بخود گرفته بود، دفاع و پا پشتيبانى کند. وظيفه کمونيستها بعنوان 

رهبران توده کارگر و مردم زحمتکش اين است که توده کارگر و مردم زحمتکش را از سيطره 

مردم  و  توده کارگر  ميان  در  احزاب  اين  نفوذ  از گسترش  و  جداکرده  بورژوائى  احزاب 

زحمتکش در جريان و بر متن حرکات دمکراتیک در جامعه، جلوگيرى کنند. دفاع از رفع 

ستم ملى نبايد به وسيله و مقدمه اى براى تيرئه و آب تطهير ريختن بر ناسيوناليسم مربوطه 
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شود. مبارزه براى رفع ستم ملى بعنوان يک مبارزه دمکراتيک و در ضمن يکى از وجوه 

مبارزه پرولتاريا و سازمان سياسى او در جدال بر سر کسب قدرت سياسى مى بايستى از 

جنبش ملى تفکيک ميشد و مبارزه همگانى برحق مردم از زير پرده ايدئولوژيک و سياسى و 

مطالبات ناسيوناليسم کرد و جنبش ملى و حزب مربوطه بيرون کشيده ميشد. تحت عنوان 

مبارزه براى حق تعيين سرنوشت، مبارزه براى رفع ستم ملى به مثابه خود جنبش ملى گرفته 

شد که گويا در درون آن پرولتاريا و سازمان سياسى اش در جوار ناسيوناليسم کرد و حزب 

مربوطه براى به پيروزى رساندن آن، البته در رقابت با هم، مبازره مى کردند. يکى ناپيگير بود 

و ديگرى پيگير، لقبى که حزب دمکرات به آن راضى بود و بعدها بزور اسلحه ميخواست آن 

را از کومەله آن دوره بگيرد. اين التقاط يعنى تعقيب دو استراتژى در يک "جنبش" تحت 

فشار ناسيوناليسم چپ درون کومەله همانطور که پيشتر گفتم در قالب "جنبش کردستان" تا 

مدتها خود را به کومەله آن دوره تحميل کرد. در اين دوره کومەله خود را با بورژوازى کرد و 

حزب مربوطه در يک "جنبش" مى بيند و از نظر تئوريک عمالً خود را در چپ اين جنبش 

قرار ميدهد. تالش ميکند حتى از لحاظ تاريخى نيز خود را بخش "انقالبى و راديکال" اين 

تا کنون).  خودمختار کردستان  جمهورى  از  خلق کرد  مبارزات  قلمداد کند(سير  جنبش 

ازلحاظ علمى نيز ما شيوه ها و سنت مبازراتى مسلحانه جنبش ملى کرد را اقتباس کرديم، 

بعداً که در عمل متوجه اشکاالت و تناقض آن با آرمان و افق خود شديم در آن دست مى 

برديم و اصالحات و تبصره هاى خود را وارد ميکرديم تا شايد آن را با سنت و روشهاى 

چپ و کمونيستى خود منطبق کنيم. سال ٥٩ ما فشار اين جنبش را بر گرده خود احساس 

ميکنيم، آن را با اهداف سوسياليستى و سراسرى اى که براى آن با هر ناروشنى اى به ميدان 

آمده بوديم، در تناقض مى بينم، در نتيجه در کنگره دوم کومەله بجاى تفکيک اين دو مساله 
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از همديگر اعالم مى کنيم که مبارزه و جنبش دمکراتيک مسئله مرگ و زندگى پرولتاريا و 

حزبش نيست، و حتى حل مسله ملى را نيز يکسره به سوسياليسم احاله مى کنيم. خوشبختانه 

منصور حکمت با نقد درست خود از قطعنامه هاى کنگره دوم کومەله آن دوره، کومەله را در 

موضع درست خود قرار داد. او گفت، با موضع قطعنامەهاى کنگره دوم در قبال مسئله ملى 

در کردستان کومەله به حاشيه رانده ميشود و راەحل درست و دخالتگرانه را نشان داد که چند 

دوم در اين رابطه را تغيير داديم. اين  قطعنامه کنگره  بعد در کنفرانش ششم کومەله  ماه 

تناقض تا کنگره پنجم کومەله گاه و بيگاه بويژه بعد از کنگره چهارم کومەله در جريان جنگ 

حزب دمکرات عليه کومەله در سال ٦٤ دوباره سر باز کرد. در کنگره پنجم تدقيق شد و بعد 

از کنگره ششم کومەله به آن خاتمه داده شد. مبارزه براى رفع ستم ملى بعنوان يک مبارزه 

قدرت  براى کسب  حزبش  و  پرولتاريا  مبارزه  وجوه  از  يکى  بعنوان  همچنان  دمکراتيک 

سياسى در دستور کار ما قرار داشت، ليکن مرز ما با جنبش ملى کرد و حزب مربوطه و بعدها 

راه حل ما براى حل مساله ملى در کردستان روشن و شفاف ترسيم شد. از کنگره ششم به بعد 

خواست جدائى براى حل این مساله در صورت کسب راى اکثريت مردم کردستان برسميت 

شناخته شد. 

خودمختارى، اما چند کلمه هم در مورد خودمختارى، در سال ٥٨ مردم کردستان ايران 

خود را با هجوم وحشيانه نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسالمى روبرو ديدند، خود را تنها 

يافتند، ما مقاومت را فراخوان و سازمان داديم، ليکن آلترناتيو روشن کمونيستى اى مقابل 

آنان نگذاشتيم، لذا مردم کردستان ايران به خودمختارى بعنوان سنگرى که در آن روزها همه 

را عليه جمهورى اسالمى متحد ميکردند، پناه بردند. براى بورژوازى کرد و حزب دمکرات 
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که خودمختارى کل پالتفرم آن را تشکيل ميداد خودمختارى راهى بود براى چانه زدن بر سر 

آن با دولت مرکزى که حزب دمکرات فکر ميکرد امکانى براى آن پيدا شده بود، به اميد 

گرفتن امتيازاتى براى خود در داخل کردستان ايران و شرکت در حاکميت محلى در جوار 

ايران،  انقالبى کردستان  و  زحمتکش  مردم  توده  و  براى کومەله  اسالمى.  جمهورى 

خودمختارى سنگرى بود براى ادامه پيشرويهاى بعدى. درهرحال، خودمختارى چيزى نبود 

جز گرفتن امتيازاتى در محل از دولت مرکزى، نه وسيع بود، نه دمکراتيک و نه ٢٦ ماده اى 

آن با ٦ ماده اى آن که طرح حزب دمکرات بود فرق داشت، نه چيزى راجع به رفاه و آزادى 

و زندگى روزانه مردم ميگفت و نه اکنون هم ميگويد و نه حتى مساله ملى را نيز حل ميکرد و 

حل ميکند، چون در خود و هر لحظه بنا بر اراده و خواست طرفين ميتوانست و مى تواند 

مساله ساز شروع درگيرى و لشگرکشى جديدى باشد. بتدريج که ما متوجهه نواقص آن شديم 

بجاى کنار گذاشتن آن، آن را ايدآليزه کرديم انگار که خودمختارى جز گرفتن امتيازاتى از 

دولت مرکزى مى تواند چيزى ديگرى نيز باشد. بزعم خود براى آن محتوى دمکراتيک 

تراشيدم و بدين منظور بخش حداقل برنامه حزب کمونيست ايران را در آن جا داديم، به اين 

حزب  برنامه  حداقل  بخش  طبق  ما  ميشد  مردم  نصيب  خودمختارى  جائى  اگر  اعتبار که 

کمونيست آن را اداره مى کرديم. بعد از شروع دور دوم يورش جمهورى اسالمى به کردستان 

ايران، ديگر دور اول "جنبش مقاومت" نبود، مردم کردستان ايران وارد دور ديگرى از يورش 

ضد انقالب اسالمى بقدرت رسيده و در نتيجه وارد دور جديدى از يک مبارزه انقالبى 

طوالنى با جمهورى اسالمى شده بودند که رفع ستم ملى تنها يکى از خواستهاى آنان در کنار 

ديگر مطالبات مهم آنان بود. بتدريج مطالبات اساسى توده کارگر و مردم معترض شهرها 

حاى خود مختارى را گرفت، و خود مختارى عمالً به حزب دمکرات پاس داده شد. در 
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مقطع کنگره چهارم کومەله آن دوره که ظاهراً در آن برنامه کومەله براى خودمختارى کردستان 

تصويب شد، خودمختارى طلبى در واقع عمالً توسط مطالبات توده کارگر و ديگر مردم 

زحمتکش و آزاديخواه کردستان ايران به حاشيه رانده شده بود. به اين دليل هم از آن تاريخ 

به بعد نه کسى سراغ خودمختارى را گرفت و نه کسى آن را جدى گرفت، خودمختارى بعنوان 

مطالبه آن دوره ما در طاقچه جاى گرفت. کنگره پنجم کومەله يک پيشروى ديگر بود در 

برخورد به ناسيوناليسم کرد و جنبش ملى کرد، کومەله آن دوره را  گامى به تدوين استراتژى 

کمونيستى در کردستان و مکان مبارزه مسلحانه در پيشبرد اين فعاليت نزديک تر کرد. کنگره 

ششم کومەله به اين تناقض و همچنين به برنامه خودمختارى پايان داد و استراتژى ما در 

کردستان ايران را نيز تعيين و تصويب کرد. 

مساله زن در جريان انقالب ٥٧ و بعد از آن مبارزه براى رفع ستم بر زن بعنوان يکى از 

معضالت واقعى جامعه که از مبارزه براى رفع ستم ملى بسيار مهمتر بود بتدريج شکل گرفت 

که بعدها تحت تاثبر کمونيسم در کردستان ايران بعنوان جنبش برابرى طلبانه زن قد علم کرد 

که جلوه هايى از آن را اکنون در روزهاى ٨ ماه مارس هرسال شهرهاى کردستان ايران، روز 

جهانى زن، مى بينيم. در آن دوره، کومەله مدافع حقوق زن بود، بودن زن در صفوف کومەله 

نيز اين را قوت مى بخشيد. به اين جهت زنان حتى در خانواده هايى که افراد ذکور آن 

هوادار و حتى عضو حزب دمکرات بودند، خود را هوادار کومەله ميدانستند و اين را از 

مردان خانواده نيز پنهان نميکردند. با اين وجود کومەله نه در سال ٥٧ و نه در سال ٥٨ و 

بعد از آن که در شهرها و روستاها عمالً حاکم بود، قانونى را به نفع تغيير شرايط موجود به 

نفع زنان نگذراند، تا توده وسيع زنان را پشت خود و براى خواستها و حقوق معينى بسيج 
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کند. طرفدارى کومەله آن دوره از زن در جامعه، تنها در حد برخوردهاى ظاهرى برابرى 

طلبانه باقى ماند. زن در آن جامعه شاهد اين نشد که قانونى در دفاع از حقوق او توسط 

کومەله بگذرد. گويى همه چيز به گرفتن خودمختارى محول شده بود! تا در شهرها بوديم 

وضع بهتر بود، وقتى به روستاها عقب نشينى کرديم، سازش ما در اين مورد بيشتر شد، مدتها 

طول کشيد تا از زن در صفوف کومەله رفع روسرى شود. در داخل صفوف کومەله نيز فشار و 

تحقير زن بويژه از جانب چپ ناسيوناليسم کرد که در کومەله خانه کرده بود. کم نبود. اوايل 

زنان بطور خودبخودى در بعضى مناطق کارشان عمدتا آشپزى بود، به زنان درون صفوف 

کومەله در مورد نحوه لباس پوشيدن، پوشاندن موى سر و غيره تحت اين عنوان که مردم 

روستا قبول نخواهند کرد، به ما بدبين خواهند شد، از کومەله دور خواهند شد، در مواردى 

حتى تذکر داده ميشد. در صفوف کومەله آن دوره زن مجبور بود فداکارى زيادى از خود 

نشان دهد تا ثابت کند که در موقعيت برابر با مرد قرار دارد. زنان پيشمرگ اوايل حق ماندن 

و استراحت کردن با مردان پيشمرگ در مساجد روستاها را نداشتند. اين وضع بعد از تشکيل 

حزب کمونيست ايران بتدريج عوض شد، در اين مورد جدلهاى زيادى صورت گرفت، حتى 

در يک مورد امتياز مثبت براى زنان درون صفوف کومەله آن دوره مطرح شد که بعنوان راه 

ديگرى براى تحقير زن نقد شد و رد شد. بعدها به جدايى زن و مرد در کليه فعاليتهاى 

سياسى و نظامى پايان داده شد. بعدها زن و مبارزه برابرى طلبانه زن به يمن هژمونى کمونيسم 

کارگرى بر کومەله آن دوره بتدريج جايگاه واقعى خود را پيدا کرد٠ 

چند کلمه در موردا صطالح "جنبش کردستان""جنبش کردستان" در واقع همان جنبش 

ملى کرد است، در اين شکل و با اين بيان، زرورقى است براى الپوشانى کردن اين واقعيت از 

406



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

چشم کارگر، روپوشى است براى دادن ماهيت فوق طبقاتى و تقدم طبقاتى به آن تا بتوان 

تحت اين نام جنبش ملى کرد را بخورد کارگر داد و خاک در چشم کارگر پاشيد. اين تحليل 

بهانه ايست براى اينکه طرف از زدن تن خود به ناسيوناليسم کرد، خوددارى کند. ته آن در 

خدمت اين است که حساب ناسيوناليسم کرد را از حساب احزاب و گروههاى مربوطه جدا 

کند و از اينطريق قدوسيت ناسيوناليسم کرد را حفظ کند. گفتن اينکه حزب دمکرات تکيه 

گاه و نقطه قوت جنبش کردستان نيست، بلکه نقطه ضعف آن است، حزب دمکرات نقطه 

اميد جنبش نيست، بلکه محل توليد خطر براى آن است.." يا در جاى ديگرى " .. حزب 

دمکرات نه حزب جنبش ملى بلکه حزب بورژوازى در جنبش ملى است، مدتهاست که ديگر 

جنبش انقالبى بر حزب دمکرات سنگينى ميکند....." اشاره به نوشته هاى عبداله مهتدى در 

بخش جنگ حزب دمکرات عليه کومەله، اين ادعا را ثابت ميکند که در پناه اين تحليل 

قدوسيت  طريق  اين  به  و  جدا  مربوطه  احزاب  از  را  ناسيوناليسم کرد  حساب  ميتوان 

ناسيوناليسم و جنبش ملى کرد را حفظ کرد. در اين تحليل گناه ناسيوناليسم رسمى همچنان 

کوتاهى است، تزلزل است، اشتباه کارى است، "زدودن آخرين پيرايه هاى راديکال" از خود 

است، در يهترين حالت و راديکالترين تبين، سازشکارى است، خيانت به منافع ملت خودى 

است. تحليل "جنبش کردستان" ظرف عمومى اى ميشود براى هر حرکت و هر اعتراض 

طبقاتى در جامعه کردستان که بعضا کامالً متضاد و در تقابل با هم صورت ميگيرند. تو اين 

انبان همه چيز را ميشود ريخت. ميتوان تحت اين نام به "دوستان حال و آينده" نامه نوشت 

که يک عده نوشتند، ميشود تحت اين نام با رهبران احزاب ناسيوناليست کرد که به مانعى بر 

سر راه مبارزه آزاديخواهانه و برابرى طلبانه مردم کردستان تبديل شده اند، خوش و بش کرد. 

اين تحليل پيوستگى تاريخى خاصى با گذشته جنبش ملى کرد برقرار ميکند، خود را به 
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گذشته آن پيوند ميزند و بر آن اساس سنت حال خود را ميسازد. "جنبش کردستان" بجاى 

جنبش ملى و خودمختارى طلبى که در جوار و موازى جنبش کارگرى، جنيش زنان و غيره 

جنبش  درحاليکه  ميشود.  معرفى  اعتراضات  اين  بيان  عمومى  ظرف  بعنوان  دارند،  وجود 

کارگرى، جنبش برابرى طلبى زن و غيره، نه تنها اجزاء "جنبش کردستان" نيستند، بلکه 

جنشهاى هستند متکى بر مبانى طبقاتى و اجتماعى خاص خود که کامالً در تقابل با "جنبش 

سازمان  با  خود  تمايز  خط  براى کشيدن  ظاهراً  دوره  اين  دارند. کومەله  قرار  کردستان" 

زحمتکشان، به "جنبش کردستان" کلمه انقالبى را اضافه کرده است، "جنبش کردستان" شده 

"جنبش انقالبى کردستان"، کليتى که مورد نقد منصور حکمت قرار گرفت و در کومەله آن 

دوره کنار گذاشته شد. رجعت به اين فرمول بندى و دادن اين تصوير از جامعه کردستان 

ايران، تعريف کردن سازمان خود بعنوان "جنبه راديکال" جنبش ملى کرد است. مضافا اينکه 

"جنبش انقالبى کردستان" در شرايطى که جامعه دو جنبش، کمونيسم و ناسيوناليسم را با 

شعارها، رهبران و اهداف و آرمانهاى طبقاتى کامالً متضاد، در جوار و در تقابل با هم 

برسميت شناخته است، يک راست روى کامل و دادن امتياز به جنبش ملى کرد و احزاب 

مربوطه است، اين در واقع اعتراف به همان چيزى است که حزب دمکرات زمانى به زور 

اسلحه ميخواست از کومەله آن دوره بگيرد، که نتوانست. کو مەله اين دوره با فرمول بندى 

و  احزاب  و  ناسيوناليسم کرد  تقديم  دستى  دو  را  امتياز  اين  انقالبى کردستان"  "جنبش 

گروههاى قومى ميکند. ظاهراً بايد يک جورى اين بند ناف را حفط کنند. 
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  کومەله و نقش آدمها

بوجود  را  محفل(تشکيالت)  اولين  عمده کسانى که  آن  شخصيتهاى  از  بعضى  نقش 

آوردند و در اولين کنگره خود در سال ٥٧ سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ايران ‐ 

کومەله را پايه گذارى کردند. عموماً تحصيل کرده و فارغ التحصيل دانشگاه بودند و در آن 

دوره جزو اليت جامعه کردستان ايران به حساب مى آمدند. بخش اعظم آنان در رژيم سابق 

زندانى سياسى بودند و بعنوان کسانى که يک جريان کمونيستى و پيرو "مشى توده اى" را راه 

ساعد  فرزاد،  ايرج  سلطانى،  مصطفى  فواد  مانند  ميشدند. کسانى  شناخته  بودند،  انداخته 

وطندوست، شعيب زکريائى، عبداله مهتدى، محمد حسين کريمى، من(حسين مرادبيگى) و 

در دوره اى صديق کمانگر جزو فعالين و چهرەهاى مهم "تشکيالت" بودند، ايرج فرزاد 

مسئول تشکيالت شهرها بود. بويژه ما در روزهاى حساس سال ٥٧ با قرارگرفتن در رهبرى 

بعنوان  دوره،  چپ و راديکال آن  به صف  دادن  دوره و هويت اجتماعى  تظاهراًتهاى آن 

رهبران چپ در کردستان ايران عرض اندام کرديم. نقش وجايگاه تک تک اين آدمها بهمراه 

جايگاه  اين  بخشيد.  انسجام  ساخت و  را  دوره  آن  بتدريج کومەله  ديگر کادرهاى کومەله 

پراتيکى و ظاهر شدن بعنوان رهبران اجتماعى مردم بود که کومەله را به يک سازمان معتبر 

سياسى تبديل کرد. نه مردم و نه حتى خود شخصيتهاى رهبرى کومەله هيچگاه به مبانى 

فکرى و تحليلى آن دوره کومەله مراجعه نکردند و جامعه و چپ و راديکاليسم نيز بر آن مبنا 

کومەله آن دوره را مورد قضاوت قرار نداد. اما با اينحال کامالً معلوم بود که يک سازمان 

سياسى فعال در سطح اجتماعى که مدعى کمونيسم هم بود نميتوانست نسبت به مبانى هويتى 

و تعلقات سياسى و فکرى خود به مارکسيسم بى تفاوت بماند. اين را از اين به بعد حقيقتا 

راه  رهبرى کومەله  به  است که  حکمت  منصور  نقش  و  مديون کمونيسم  دوره  آن  کومەله 
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پيشروى را نشان داد که من در ادامه به آن ميپردازم. اولين نشانه هاى آن را در کنگره دوم 

کومەله و تحوالت عظيم پس از آن ميتوان بخوبى ديد. در اين چهارچوب است که جايگاه و 

مصطفى  ميپردازم:فواد  آنها  از  برخى  به  من  يابد، که  مى  معنى  شخصيتهاى کومەله  نقش 

سلطانى از جمله يکى از رهبران مشهور کومەله در سال ٥٧ و ٥٨ و همچنين از بنيانگذاران 

"تشکيالت" در سال ٤٨ بود. در دوره قبل از دستگيريش در سال ٥٣ نيز در ميان جمع 

اوليه محبوب و با اتوريته بود. فواد انسانى انقالبى و جسور و خون گرم بود، برخور ساده و 

گرمش ديگران را تحت تاثير قرار ميداد و بسرعت با رفقائى که در تماس بود، دوستى 

صميمانه و گرمى را برقرار ميکرد. فواد تجسم واقعى "کومەله سال ٥٧ و ٥٨ بود. بدين 

معنى از نظر تئوريک خط بسيار عقب مانده و تجربه گرايى صرف درون کومەله آن دوره را، 

تا وقتى که زنده بود، نمايندگى ميکرد، اما در عمل و پراتيک سياسى آنجا که الزم بود قدم 

پيش گذاشت، انقالبى و راديکال عمل ميکرد و اين عقب ماندگى تئوريک را با پراتيک 

گاه بود، ارزش آن را ميدانست و  انقالبى خود جبران ميکرد. فواد به نقش و جايگاه آدمها آ

بعضا جان خود را بخاطر آنان نيز بخطر ميانداخت. در جريان رويدادهاى نوروز خونين 

گاه بود، هنگامى  سنندج فواد که به اهميت و جايگاه صديق کمانگر در رويدادهاى آن دوره آ

که به خانه ساعد وطندوست در خيابان چهارباغ بازميگردند صديق را وسط خودش و ساعد 

وطندوست قرار ميدهد تا اگر خطرى متوجه صديق شود، قبل از صديق متوجه او و ساعد 

شود و به صديق صدمه اى وارد نشود. از فواد متاسفانه هيچ اثر مکتوبى بجا نمانده است و 

شايد خود همين عامل به تنهائى جايگاه تشکيالتى را که بعنوان کومەله در اواخر سال ٥٧ 

"نيمه  تز  مدافعان  ترين  منسجم  از  درونى  بحثهاى  در  او  دهد. گرچه  نشان  شد،  شناخته 

مستعمره ‐ نيمه فئودال" بودن جامعه ايران بود، اما همچنانکه تحوالت و تغيير مسير سياسى 
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در تندپيچهاى مهم بر سر راه کومەله تعداد ديگرى را به مکان اجتماعى ديگرى رساند، چه 

بسا حضور فواد در تحوالت بعدى کومەله انتخاب ديگرى را پيش پاى او ميگذاشت. اما 

آنچه که در مورد فواد مهم است اين است که او خود را، با هر تعبيرى، کمونيست و حتى 

مارکسيست ميدانست. اتفاقى که براى فواد افتاد مصادره فواد از جانب ناسيوناليسم و قوم 

تاريخى  ضعف  در  طرف  يک  از  اش  عمده  دليل  همانطور که گفتم  و  است  پرستى کرد 

کمونيسم ايران و آلودگى شديد آن در آن دوره به ملى گرائى و سوسياليسم خلقى و از طرف 

ديگر غير مکتوب بودن آن نوع کمونيسم عقب مانده و بدوى ريشه داشت. قلم و کتاب و 

تفکر و جدل که سنت مارکس و لنين و بلشويسم است، در اين سنت جايى نداشت. فواد را 

فواد  ميخ کرد.  فعاليتش  دوران  تاريخى  محدوديت  به  نيست که  هم  انصاف  و  نميتوان 

در  را  خود  حيات،  ادامه  صورت  در  ميتوانست  شود،  متحول  داشت که  را  اين  استعداد 

تحوالتى که بر سر کومەله آمد به قضاوت بگذارد. اما با وجود همه اينها فواد نه شخصيت 

ناسيوناليسم کرد است و نه هيچ جريان قومى اى حق دارد و نه از نظر اخالق سياسى مجاز 

است، او را مصادره کند. از طرف ديگر درست نيست که فواد را از متن اوضاع اجتماعى و 

عينى دوره فعاليتش منفک کرد و از او تصويرى غير واقعى و اسطوره اى داد. فواد مثل اکثر 

ديگر شخصيتهاى کومەله نقاط ضعف و قدرت خاص خودش را داشت، در دوره اى از 

فعاليت سياسى اش نقش کمتر مهمى داشته است و در دوره ديگرى نقش مهمى داشته است. 

فواد با اعتصاب ٢٤ روزه در زندان سنندج که همزمان بود با اوج گرفتن اعتراضات توده اى 

در سراسر ايران و از جمله در کردستان ايران، سپس رويدادهاى انقالب ٥٧ و روزها و 

ماههاى بعد از آن بويژه موقعيت سنندج و مريوان(بعلت نفوذ کومەله) در آن دوره در دفاع از 

دستاوردهاى انقالب در مقابل ضد انقالب اسالمى بقدرت رسيده، سپس تشکيل اتحاديه 
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با  مذاکرات  مريوان،  شهر  مردم  تاريخى  آن، کوچ  مسلح  نيروى  ايجاد  و  مريوان  دهقانان 

مقامات تازه به قدرت رسيده جمهورى اسالمى، راه پيمائى سنندج ‐ مريوان که در راه 

انداختن آن ها فواد همراه ديگر رفقاى شناخته شده ما در مريوان و سنندج که اکنون اکثر 

آنان جزو رهبران و کادرهاى صفوف حزب کمونيست کارگرى ايرانند، نقش موثرى داشت. 

اينها در مجموع از فواد چهره شناخته شده و مشهورى در سطح جامعه ساخت و او را در 

راس کومەله سالهاى ٥٧ و ٥٨ قرار داد. اگر فواد زنده ميماند، بطور قطع کومەله آن دوره در 

سال ٥٨ بعد از بازگشت به شهرها بسيار بهتر از آنچه ظاهر شد، ظاهر ميشد. به نظر من در 

شرايطى که خود فواد زنده نيست تا در برابر داعيه هاى غير اصولى و مصادره کردنهاى 

ناسالم تعبير خود را بگويد و سند و مدرک و نوشته اى از او در تاييد و يا رد چنان تحريفاتى 

موجود نيست، کسانى که سعى ميکنند فواد را به سنت و تاريخ ناسيوناليسم کرد و جنبش 

"کردايەتى" وصل کنند، نه نتها يک سرقت آشکار که شارالتانيسم و توهين به شخصيت 

انقالبى فواد است. صديق کمانگر، در اين دوره صديق کمانگر هرچند موقعيت تشکيالتى 

پائين ترى از فواد و بقيه ما داشت، اما بعلت موقعيت شهر سنندج در رويدادهاى آن دوره و 

نقش برجسته خود صديق در آن رويدادها، از جمع رهبران کومەله آن دوره و از خود فواد نيز 

در سطح ايران شناخته شده تر بود. در مورد نقش صديق در جريان رويدادهاى نوروز خونين 

سنندج قبال ًاشاره کرده ام، صديق کمانگر رهبر شوراى انقالبى شهر سنندج در متن اين 

رويدادها بود، چپ کردستان ايران در آن روزها در واقع با صديق کمانگر تداعى ميشد. 

صديق کمانگر در آن روزها طرف حساب جريان اسالمى تازه بقدرت رسيده بود، حرکت 

جسورانه و انقالبى او در برابر تهديد طالقانى، در کنار بهشتى و رفسنجانى و بنى صدر در 

جلسه مذاکره در دانشکاه رازى شهر سنندج، بيانگر موقعيتى بود که صديق کمانگر در آن 
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دوره در ميان مردم شهر سنندج و در سطح سراسرى ايران داشت. صديق کمانگر همانطور که 

صفوف  در  مزدورانش که  از  يکى  توسط  و  اسالمى  جمهورى  سران  بدستور  داريد  اطالع 

کومەله خود را جاى داده بود، در سال ٦٩ تروور شد و جان باخت. شعيب زکريائى يکى 

ديگر از رهبران کومەله آن دوره بود. شعيب زکريائى سالهاى قبل از ٥٧ در ميان جمع اوليه 

که تمايل زيادى به کار در روستا و در مبان کارگران ساختمانى داشتند به کار در کارخانه و 

مراکز صنعتى عالقه داشت و وقتى هم در سال ٥٣ دستگير شد، در کارخانه کفش بال بعنوان 

کارگر کار ميکرد. شعيب زکريائى اساساً در جريان بحثهاى "ديدگاه يک" و ديدگاه دو" وقتى 

که فواد ديگر در ميان ما نبود، جلو آمد و بويژه در کنگره دوم کومەله نقش مهمى داشت. او 

در سال ٦٠ با نوشته هاى خود از "کنگره يک تا کنگره دو" کار مهم و موثرى کرد و راه 

نشان داد و اتوريته خود را در کومەله آن دوره چسپاند. شعيب زکريائى در انظار و رو به 

جامعه بندرت و يا اصال ظاهر نميشد ولى نيروى تشکيالت چه علنى و چه مخفى به اتوريته 

گاه بود. در جريان مبارزه ضد پوپوليستى درون  سياسى و فکرى او در هبرى کومەله آن دوره آ

کومەله نقش مهم و برجسته اى داشت، در ادامه آن و در جريان جدلهاى گرم و پر حرارت 

چپ و راست درون کومەله و حزب کمونيست ايران در سنگر کمونيسم کارگرى ايستاد و از 

آن قويا دفاع کرد. اينکه امروز شعيب چگونه فکر ميکند و کجا ايستاده است را من نميدانم، 

اما در آن دوران نقش مهمى داشت.يکى ديگر از رهبران شناخته شده کومەله آن دوره عبداله 

مهتدى بود. عبداله مهتدى در آن دوره، بعد از درگذشت فواد، در واقع سخنگوى کومەله رو 

ضد  مبارزه  در  و  دوره  آن  سياسى کومەله  هدايت  در  اى  اساسى  نقش  و  بود  جامعه  به 

پوپوليستى درون آن ايفا کرد. از کنگره دوم کومەله تا تشکيل حزب کمونيست ايران، هرچند 

عبداله مهتدى مدتهاست آن را نفرين ميکند، در واقع دوره اى است که عبداله مهتدى نقش 
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چشمگيرى در تحوالت آن دوره کومەله ايفاء ميکند. او در پيشبرد دستور جلسات کنگره 

دوم کومەله و تدوين قطع نامه هاى اين کنگره نقش مهمى داشت و در کنگره سوم کومەله از 

برنامه حزب کمونسيت ايران(برنامه مشترک اتحاد مبارزان کمونيست و کومەله) قويا دفاع 

ميکند. بعد از تشکيل حزب کمونيست ايران، با انتخاب ابراهيم عليزاده بعنوان دبير اول 

کومەله و در واقع جابجائى اتوريته ها درون کومەله و حزب کمونيست ايران، نقش عبداله 

مهتدى نيز بتديج خاکسترى ميشود. اين دوره از فعاليت عبداله مهتدى با سکوت، دودلى و 

نوسان مشخص شده و در حيات حزب و کومەله آن دوره به حاشيه رانده ميشود. عبداله 

مارکسيستى  تبين  به  اى  دوره  در  نداشت،  تعلق  درون کومەله  ناسيوناليسم  چپ  به  مهتدى 

نزديک شد. او در عين حال افق رهبرى ملى کرد را هرگز رها نکرد. اين روياروئى، نوسان 

بين کمونيسم و رهبر ملى کرد، مهر خود را بر تبينهاى التقاتى او ميکوبد، در جريان جنگ 

حزب دمکرات عليه کومەله اين التقاط سر باز ميکند و او به تبين ناسيوناليستى "جنبش 

کردستان" پناه ميبرد. در جريان جدالهاى چپ و راست درون کومەله و حزب کمونيست ايران 

ظاهراً به چپ مى پيوندد، ليکن چند روز بعد با تحرک ناسيوناليسم کرد در کردستان عراق و 

پديدارشدن افق "دولت نوپاى کرد"، ناسيوناليسمش گل ميکند، از دفتر سياسى وقت حزب 

نامه  خود  آينده"  و  حال  بعنوان "دوستان  ميهنى  اتحاديه  به  ميخواهد که  ايران  کمونيست 

بنويسد. قطع نامه هاى او در اين مورد، توسط منصور حکمت بعنوان تبينى ناسيوناليستى از 

رويدادهاى آن دوره کردستان عراق و برخورد به احزاب ناسيوناليست کرد مورد انتقاد قرار 

ميگيرد. سرانجام عبداله مهتدى صندلى ناسيوناليسم را بر صندلى کمونيسم ترجيح ميدهد، 

بعد از جدائى ما از حزب کمونيست ايران، راه خود را ميرود، گذشته خود را نفرين ميکند و 

با انشعاب از کومەله اين دوره، در سال ٢٠٠٠، عمالً پرچم سازمان قومى خود را باال ميبرد، 
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بجاى تبديل شدن به رهبر ملى کرد، "آروزى ديرينه"، ناچار در ته ليست رهبران ريز و درشت 

ناسيوناليست موجود کرد، ثبت نام ميکند. خوشبختانه او اکنون زنده است و با کردار و 

نوشته و مواضع خود نه تنها جايگاه فعلى خود، بلکه نظر و تعبير و بازبينى هاى خود از 

گذشته خويش را نيز بدست داده است. از ديگر رهبران کومەله آن دوره جعفر شفيعى(دکتر 

جعفر) است، دکتر جعفر کمونيستى پرشور و انقالبى بود، وى بعد از کنگره پنجم کومەله و 

کنگره دوم حزب کمونيست ايران در تصادف ماشين حاملش با ماشين ديگرى جان باخت. 

جعفر شفيعى از کادرهاى کنگره موسس و کميته مرکزى کومەله و حزب کمونيست ايران و 

مدتها سردبير نشريه پيشرو و دبير صداى انقالب ايران(راديو کومەله) بود. دکتر جعفر بعنوان 

مبلغ و مروجى پرشور و يکى از رهبران کومەله آن دوره چهره محبوب و دوست داشتنى توده 

کارگر و مردم زحمتکش کردستان بود. در مورد حعفر شفيعى نيز ناسيوناليستهاى رنگارنگ 

بارها و به مناسبتهاى مختلفى سعى کرده اند با منتسب کردن دکتر جعفر به تاريخ و سنت 

خود و اتحاديه ميهنى و غيره، از او شخصيتى در اين سنت و در اين تاريخ بسازند که به هيچ 

وصله اى نميتوان جعفر شفيعى را بعنوان کمونيستى پرشور به اين سنت و به اين تاريخ وصل 

کرد. جعفر شفيعى چهره سرشناس جنبش کمونيستى در کردستان از جمله کسانى است که 

نوشته ها و سخنرانيها و مواضعش در دفاع از آرمانهاى کمونيسم و سياستهاى کمونيستى، 

شناخته شده است، اين تاريخ و اين واقعيت را نميتوان مسخ کرد و از اتوريته جعفر شفيعى 

نميتوان براى مشروعيت بخشيدن به سياستهاى ناسيوناليستى سوء استفاده کرد. دکتر جعفر 

متاسفانه از ميان ما رفت، او اين فرصت را پيدا نکرد که در اين دوره نيز خود را مورد 

قضاوت مردم و جامعه قرار دهد. من(حسين مرادبيگى) بعنوان فرمانده نظامى کومەله جزو 

رهبران شناخته شده کومەله در آن دوره و نقش موثرى در هدايت سياسى و نظامى کومەله آن 
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دوره داشتم. در آن دوره شخصيتها و آدمهاى يک سازمان سياسى با هدايت جنبشهاى توده 

اى، با جواب دادن به نيازهاى مبارزاتى و به مسائل و گرهگاههايى که مردم و جامعه با آن 

روبرو بودند، نه تنها از سازمان سياسى خود يک حزب سياسى ميساختند، بلکه خود نيز به 

شخصيتهاى شناخته شده در جامعه تبديل ميشدند. در آن دوره سازماندهى نيروى مسلح يکى 

از ابزارهاى قدرت يافتن کومەله آن دوره در تبديل شدن به يکى از معادالت قدرت در جامعه 

احزاب  وجود  و  تاريخى  سابقه  با  ايران،  و  عراق  عمدتا کردستان  جامعه کردستان،  بود. 

مسلح، مسلح شدن را به بخشى از بحساب آمدن در معاالت قدرت تبديل کرده است. هيچ 

سازمان و حزب سياسى اى بويژه سازمان چپ و کمونيستى اى در کردستان ايران و عراق، از 

جنگ  اعالم  دوره  اين  در  مرکزى،  بورژوايى  دولت  سرکوب  و  لشکرکشى  بدليل  طرفى 

مسلح  احزاب  وجود  بدليل  ديگر  طرفى  از  و  ايران  مردم کردستان  به  اسالمى  جمهورى 

ناسيوناليست کرد، کاره اى در آن جامعه نخواهد شد. بخش زيادى از نيروى مسلح اين 

احزاب در خدمت سرکوب آزاديهاى سياسى و حقوق پايه اى مردم زحمتکش است. لذا 

عرصه نظامى و نيروى مسلح در آن دوره يکى از اهرمهاى نه تنها اعمال قدرت کومەله آن 

دوره چه در مقابل ضد انقالب اسالمى بقدرت رسيده و چه در مقابل احزاب و جريانات 

مسلح ناسيوناليست کرد، در عين حال اهرم دفاع از موجوديت سياسى و آزاديهاى سياسى در 

سازماندهى،  دادن،  شکل  مسئوليت  بود.  جامعه  اين  در  تبليغ کمونيستى  حق  از  و  جامعه 

فرماندهى و گسترش اين عرصه در آن دوره وظيفه اصلى من بود. من همچنين جزو کسانى 

بودم که در پيشبرد مبارزه ضد پوپوليسيتى آن دوره، بويژه کنگره دوم کومەله نقش موثرى 

داشتم. از اعضاى رهبرى کومەله و حزب کمونيست ايران بودم، در جريان شروع جدلهاى 

دوره دوم کمونيسم کارگرى و راست درون کومەله آن دوره بر سر سياست ما در مورد "دولت 
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خليج  بحران  در کتاب  آن  اسناد  عراق که  در کردستان  ناسيوناليست کرد  احزاب  و  کرد" 

موجود است، در سنگر کمونيسم کارگرى ايستادم، سپس با منصور حکمت و ديگر رهبران و 

کادرهاى کمونيسم کارگرى از کومەله و حزب کمونيست ايران جدا شده و حزب کمونيست 

کارگرى ايران را تشکيل داديم، اکنون نيز يکى از اعضاى رهبرى حزب کمونيست کارگرى 

ايرانم. ابراهيم عليزاده، ابراهيم عليزاده که اکنون دبير اول کومەله اين دوره است، در دوران 

اوليه کومەله(تشکيالت) حضور نداشت. وى از سال ٥١ به بعد در آشنائى با من به آن 

پيوست. ابراهيم عليزاده در جريان بروز اختالف نظر ميان دو ديدگاه مطرح شد، ليکن هنوز 

نه در سطح تشکيالت و نه در سطح جامعه چندان شناخته شده نبود. در سال ٦٢ بعد از 

تشکيل حزب کمونيست ايران که عبداله مهتدى بعنوان دبيرکل آن انتخاب شد، و ابراهيم 

عليزاده دبير اول کومەله آن دوره شد، همانطور که پيشتر گفتم، بتدريج نقش عبداله مهتدى 

در هدايت کومەله آن دوره حاشيه اى شد و ابراهيم عليزاده در سمت دبير اولى کومەله جاى 

سابق عبداله مهتدى را گرفت و سخنگوى کومەله آن دوره رو به جامعه شد. ابراهيم عليزاده 

در جريان تشکيل حزب کمونيست ايران و سالهاى بعد از آن تا کنگره ششم کومەله آن دوره 

نقش مهمى در هدايت کومەله آن دوره داشت. از کنگره ششم و رويدادهاى بعد از آن به باد 

زدن عرق تشکيالت و تشکيالت چيگرى ويژه خود که زير هژمونى کمونيسم کارگرى امکان 

است  آدمى  عليزاده  ابراهيم  ماند.  باقى  آن  روى  و  برد  پناه  نميکرد،  پيدا  علنى  بروز 

پراگماتيست، تئورى و اصول نظرى مارکسيسم و حتى تحليل سياسى از نظر او تا وقتى بدرد 

ميخورد که به امر سياسى او، حفظ سازمانى که او آن را صاحب شده است، خدمت کند. 

حفظ "تشکيالت" نقطه عزيمت او درکار سياسى است. تئورى و سياست از نظر او اگر به 

رفع فالن گير، حفظ چهره "تشکيالت"، توجيه فالن ضعف بخورد او مدافع آن ميشود، در 
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نقطه  دارى  تشکيالت  و  مصلحت "تشکیالت"  است.  مردود  او  نظر  از  صورت  آن  غير 

عزيمت او بوده است. خيال ميکند ميتواند کومەله اى را که او صاحب آن شده است با 

چرخيدن در ميان نظرات و باروها و گرايشات مختلف و يا اکنون با بعاريه گرفتن نظرات 

مفسرين دست چندم پروفسورهاى طرفدار دوم خرداد يا آوانس دادن به ناسيوناليسم کرد از 

سر "مصلحت تشکيالت"، محفوظ نگهدارد. تجربه اين دوره نشان داده است که با اهميت 

ندادن به افق، تئورى، خط مشى سياسى روشن و کار با دورنما و صرفا پراگماتيستيى عمل 

کردن، تشکيالت را هم نميشود حفظ کرد. 

منصور حکمت، منصور حکمت البته جزو کادر رهبرى کومەله آن دوره که در کنگره ها 

انتخاب ميشدند، نبود اما جزو کسانى بود که بيشترين نقش را در هدايت و رهبرى کومەله آن 

دوره و در تبديل کردن کومەله آن دوره يه سازمانى کمونيستى که به اعتبار فعاليت کمونيستى 

خود توده اى شده و جزو معادله قدرت در جامعه باشد، داشت. هدف من از مطرح کردن 

منصور حکمت در اينجا بهبچ وجه کم کردن نقش ما، رهبران کومەله آن دوره، نيست. بلکه 

بيان وضعيت واقعى ايست که وجود داشت. بدون منصور حکمت کنگره دوم کومەله که 

کومەله آن دوره را در سطح ايران در جاى ديگرى قرار داد، ممکن نبود. بدون وجود منصور 

حکمت و هژمونى کمونيسمى که او پرچمدارش بود، کومەله آن دوره همان چيزى ميشد که از 

سال ٧٠ به بعد و يا هنگام انشعاب سال ٢٠٠٠ شد. منصور حکمت بدون اغراق از خود 

ما، رهبران کومەله آن دوره، بسيار بيشتر به اهميت و جايگاه اجتماعى کومەله آن دوره پى 

برده و واقف بود. چه آنوقت که کومەله هنوز سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ايران بود 

و چه وقتى سازمان کردستان حزب کمونيست ايران شد. او در کومەله آن دوره آن سازمان 
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سياسى چپى را ميديد که مى بايستى در صحنه سياسى جامعه نقش ايفا کند، بخشى از معادله 

قدرت باشد و نيرو جابجا کند، تصويرى که او از رابطه حزب و جامعه يعنى يک حزب 

سياسى داشت. به اين دليل سرنوشت و آينده رهبران و کادرها و بدنه تشکيالت کومەله آن 

دوره براى او مهم بود، همانطور هم سرنوشت و توده کارگر و زحمتکش کردستان ايران. در 

فکر آينده کومەله آن دوره بود. حاضر بود راهش را کج کند بخاطر اينکه دو نفر بيشتر از اين 

آدمها را با خودش همفکر کند. منصور حکمت به مشکالت فکرى و موانع کار رهبرى 

کومەله آن دوره واقف بود، تالش بسيار هرکولى کرد که با کار مداوم و اقناعى خود رهبرى 

کومەله آن دوره را در حل اين مشکالت يارى دهد و يارى داد. او به نقش و جايگاه تک 

تک آدمها در کومەله آن دوره واقف بود، ضعف و کمبودهاى آنان را بهتر از خود آنان 

ميشناخت، در نتيجه تمام تالشش روى اين متمرکز بود که چگونه اين آدمها را که هرکدام در 

قامت رهبران توده اى و سياسى و نظامى اين جامعه ظاهر شده بودند، از لحاظ سياسى و 

تواناى  و کادر  رهبر  صدها  و  دهها  صاحب  را  جنبش کمونيستى  و  دهد  ارتقاء  فکرى 

کمونيست کند تا کمونيسم به يمن آنان در جامعه بخشى از معادله قدرت شده و به پيروزى 

برسد. در کنار اينها، نقش منصور حکمت را بايد بيشتر در نقطه عطفها و گرهگاههايى که 

مبارزان  اتحاد  وجود  بدون  دوم کومەله  ديد. کنگره  ميشد،  روبرو  آن  با  دوره  آن  کومەله 

کمونيست و اساساً منصور حکمت، معجزه بيشترى از کنگره اول کومەله نميکرد. کنگره دوم 

بود راه نشان داد، افق و استراتژى روشنى را پيش پاى کومەله آن دوره قرار داد. بدون اين 

منصور  هايى که  نامه  قطع  اصالح  بخاطر  اساساً  ششم کومەله که  بدون کنفرانش  کنگره، 

حکمت بدرست از آن انتقاد کرده بود، تشکيل شد، معلوم نبود کومەله آن دوره چه سرنوشتى 

و  ملى  مسله  و  زمين  مساله  دمکرات،  حزب  و  ملى  جنبش  مقابل  در  حتى  ميکرد.  پيدا 
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خودمختارى طلبى و حداکثر امر "جنبش مقاومت" که جواب نبود، نه خط فاصل دقيقى با 

بورژوازى و ناسيوناليسم کرد مى کشيد و نه استراتژى اجتماعى چندان جدايى از ناسيوناليسم 

کرد و حزب مربوطه را در مقابل جامعه قرار ميداد. بدون کنگره دوم کومەله، کومەله آن دوره 

صاحب کنگره پنجم و ششم خود نميشد. نقش منصور حکمت را در کنگره سوم کومەله بايد 

ديد. در حاليکه جالل طالبانى و عزالدين حسينى و ديگر شخصيتهاى ناسيوناليسم کرد در 

مورد پيوستن کومەله آن دوره به کمونيسم هشدار ميدادند و از فشار اجتماعى جنبش خود 

براى دور کردن کومەله از کمونيسم استفاده ميکردند، منصور حکمت همانجا در همان جلسه 

رو در روى اينها بسيار روشن و صريح به عنوان سياستمدارى کمونيست و هوشيار بر دو 

جهت گيرى کومەله آن دوره، اول پيوستن آن به جريان کمونيست و سراسرى و دوما و در عين 

حال به عنوان نيرويى دخيل در جامعه کردستان که بايد راەحل روشن و شفاف رفع ستم ملى 

و طرح اداره امور مردمى در مناطق آزاد را به دست بگيرد، تاکيد ميکند و کنگره سوم را 

روى اين خط مى برد. منصور حکمت در عرصه نظامى، بر خصلت نيروى پيشمرگ کومەله 

بعنوان بخشى از تشکيالت کمونيستى و نيروئى سرخ و سوسياليستى تاکيد و به اين عنوان به 

آن هويت داد، نيرويى که در راه آزادى و سوسياليسم مى رزميد و از تشکيالت کمونيستى 

در  و گسترش کمونيسم  تبليغ  از  و  زحمتکش  مردم  حقوق  و  سياسى  آزاديهاى  از  و  خود 

کردستان دفاع ميکرد. با منصور حکمت کنگره پنجم کومەله بطور روشن تر از مساله ملى، 

بورژوازى و ناسيوناليسم کرد و موقعيت حزب مربوطه، حزب دمکرات، و از استراتژى روشن 

کمونيستى در کردستان و فعاليت نظامى بحث هاى روشن و راه گشا ميکند. در جنگ حزب 

دمکرات عليه کومەله، قبل از گفته هاى من خود اسناد موجود شاهد دخالت بموقع و نقش 

موثر منصور حکمت در بيرون آوردن سرافرازانه کومەله آن دوره از اين درگيرى، تشخيص 
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درست علل جنگ حزب دمکرات عليه کومەله، نشان دادن راه پايان دادن دوفاکتوى آن، 

نشان دادن افقى به تشکيالت و نيروى پيشمرگ کومەله براى پايان دادن به اين جنگ، آزاد 

کردن بخش زيادى از نيروى تشکيالت براى پيشبرد کار روتين خود و سرانجام پيشنهاد آتش 

بس يک جانبه و از موضع قدرت که در واقع به فداکارى و جسارت و از خودگذشتگى 

نيروى انسانى کومەله آن دوره از باال تا پائين در جنگى که حزب دمکرات به کومەله تحميل 

کرده بود، ماديت بخشيد. اينها و دهها نمونه ديگر جزو دخالتهاى بموقع و پيشبرنده منصور 

حکمت در نقاط عطف و تندپيچهايى است که کومەله آن دوره با آن روبرو بود. کنگره ششم 

کومەله که کنگره پيروزى سوسياليسم کارگرى در کومەله آندوره بود، اساساً محصول کار و 

جدلهاى قانع کننده و خستگى ناپذير منصور حکمت با رهبرى کومەله آن دوره بود. اسنادى 

که از اين کنگره بجاى مانده اند، هر چپ و کمونيستى اگر بخواهد به تاريخ فعاليت نسل آن 

دوره خود مراجعه کند، از آن با غرور و مباهات ياد خواهد کرد. در اين کنگره استراتژى 

کومەله کمونيست در مبارزه در کردستان تدوين شد. اين استراتژى روى نيروى اجتماعى 

بقدرت رساندن ما يعنى توده کارگر و مردم معترض شهرها، تاکيد ميکند، و شهرها را مرکز 

بقدرت رساندن ما ميداند. در اسناد اين کنگره بطور شفاف موقعيت حزب دمکرات مورد 

ارزيابى قرار ميگيرد و شيوه برخورد ما به اين حزب بروشنى تعيين ميشود. در عرصه نظامى 

سرانجام منصور حکمت است که ناسيوناليسم را در عرصه نظامى مورد نقد پايه اى قرار 

ميدهد، به فعاليت کمونيستها در عرصه نظامى هويت مى بخشد، و ريتم منظمى را در فعاليت 

نظامى کومەله پينشهاد ميکند که متضمن حداقل تلفات و فرسايش نيروى انسانى آن باشد. 

اين کارها، اين تالشها و دلسوزهاى شبانه روزى سرانجام به بار نشست، کمونيسم کارگرى 

مابه ازاء تشکيالتى و اجتماعى خود را ايجاد کرد، و صف وسيعى از رهبران و کادرهاى 
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سرشناس و با اتوريته کمونيست کومەله آن دوره به کمونيسم کارگرى پيوستند و همراه منصور 

حکمت حزب کمونيست کارگرى ايران را تاسيس کردند. منصور حکمت تالش بدون وقفه 

و صميمانه اى کرد که اگر بتواند همه را با خود همفکر کند، آنها که رفتند و با منصور 

حکمت و کمونيسم کارگرى نيامدند، نخواستند با ما بيايند، نشان دادند که به افق و آرمان 

طبقاتى ديگرى تعلق دارند، راه خود را رفتند. 

 نکته پايانى قهرمانان

شخصيتها، چهره ها و عناصر کليدى سياسى و اجتماعى هر دوره با دوره خودشان تعريف 

ميشوند، عده زيادى از اينها در جريان تاريخى که من از آن صحبت ميکنم در راه آزادى و 

سوسياليسم جان باختند، يادشان گرامى باد. شخصيتها و چهره ها و عناصر کليدى اين دوره، 

از نظر من کسانى هستند که بطور مداوم به تالشى شفاف و کمونيستى مشغول بوده اند. اينها 

تعدادشان حقيقتا زياد است، آوردن نام تک تک آنان در اين نوشته مقدور نيست، اينها 

کسانى هستند که هرکدام کمابيش تاريخى ٣٥ ساله از فعاليت کمونيستى پشت سر دارند. 

کسانى که نامشان در ليست شوراى کادرهاى کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران آمده 

است، چهره ها و شخصيتهايى که براى پيشبرد امر کمونيسم جنگيدند، بار اصلى آن را بدوش 

کشيدند، رهبران و کادرها و شخصيتهايى که هم اکنون در صفوف حزب کمونيست کارگرى 

ايران دوشادوش ديگر رهبران و چهره ها و شخصيتها و کادرهاى اين حزب براى بقدرت 

رساندن کمونيسم در ايران فعاليت ميکنند. 
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نقش کنگره ها و پلنومها 

 کنگره اول کومەله

نقد و ارزيابى اين کنگره در نوشته هاى نسبتا مفصلى از شعيب زکريائى يکى از رهبران 

کومەله آن دوره که در پيشروهاى دوره اول، سال ٦٠ به چاپ رسيده اند، انجام گرفت. 

شعيب زکريائى در سه نوشته تحت عنوان "از کنگره اول تا کنگره دوم"، نمونه هائى از 

"پوپوليسم خلقى" و بينش و سنت و سبک کار عقبمانده ناظر بر فعاليت محافل سابق و 

کنگره اول کومەله، نگرش خرده دهقانى اين کنگره به سرمايەدارى و مساله ارضى، عضو 

گيرى، خرده کارى و تحقير کار تئوريک و سياسى، عدم برنامه و غيره مفصال بحث کرده 

است. به اين خاطر من از تکرار مجدد آن در اينجا خوددارى ميکنم و تنها به نکاتى اشاره 

ميکنم: 

ايران سال ٥٧ در آستانه تحول تاريخى مهمى بود، و اين کنگره قاعدتا مى بايست روى 

مهمترين مسائل سياسى روز و رو به آينده آن تصميم ميگرفت، در حاليکه حدود دو هفته از 

وقت خود را با بحثهاى به شدت عقبمانده گذراند. شروع مبارزات خودبخودى خارج از اين 

کنگره نيز که هيچ چپ راديکال و "خلقى" اى را قادر به مقاومت و عدم تمکين در مقابل 

آن نبود، اجازه نداد که اين گنکره خود را روى مسائل مربوط به تعيين سياست، نحوه شرکت 

متاسفانه  متمرکز کند.  بلند کند،  بايد  پرچمى که  يا  و  شعارها  تعيين  و  رهبرى  آن،  در  ما 

کمبودهاى فکرى و سياسى آن دوره ما عمالً اين اجازه را نميداد. به زعم ما "تئورى از 

تجربه توده ها" در ميامد و کسى را ياراى آن نبود که قبل از عمل توده ها به "تئورى بافى" 
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مشغول شود. راه افتادن و شرکت خودبخودى در مبارزات اعتراضى سال ٥٧، بدون برنامه، 

بدون استراتژى و دورنما، بدون شعار و مطالبه، ويژه چپ راديکال از جمله کومەله سال ٥٧ 

بود و از ما هم انتظارى بيش از اين نمى رفت. مباحث اين کنگره، در حد تئوريک و برنامه 

اى نيز به شدت ضدو نقيض، کنگ و نامفهوم و مغشوش بود. 

در مورد ساختار اقتصادى جامعه ايران کنگره اول همان حرفهاى عهد کهن را تکرار 

ميکرد، به قول شعيب زکريائى به سرمايەدارى بودن ايران، به عنوان موجودى بيگانه با سوء 

ظن از طرف طرفداران نظم کهن نگاه ميشد(شعيب زکريائى، از کنگره يک تا دو، پيشرو 

همان  تکرار  اول،  اسناد کنگره  اى،  برنامه  خطوط  مورد  در   .(٦٠ ماه  مرداد   ،٢ شماره 

حرفهاى پيشا ٥٧ است و چنين ميگويد: 

"...برنامه سازمان ما از ابتداى تشکيل آن، مبارزه در راه انقالب دمکراتيک به رهبرى 

طبقه کارگر و برقرارى جامعه سوسياليستى بوده است. ما معتقد بوديم که بدون ايجاد حزب 

سراسرى طبقه کارگر بدون تشکيل جبهه واحد از تمام طبقات و اقشارِ ضدامپرياليست و 

ضدفئودالى، يعنى جبهه واحد خلق و بدون مبارزه مسلحانه توده اى به رهبرى حزب مزبور 

براى سرنگونى ديکتاتورى وابسته به امپرياليسم شاه، دستيابى به اهداف فوق ممکن نيست. 

در تعيين وظايف فوق نيز ما از مشى توده اى پيروى ميکرديم. اکنونهم کوشش در انجام 

وظايف عملى و فورى جنبش در دستور کار ما قرار دارد(منظور جنبش براى سرنگونى شاه 

بود، همان "مشى توده اى" دوره سال ٤٨، پرانتز از من است). اسناد کنگره اول، شعيب 

زکريائى، از کنگره يک تا دو، پيشرو شماره ٢، مرداد ماه ٦٠. 
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در مورد سرنگونى شاه اسناد کنگره اول کومەله چنين ميگويد:  

و  دمکراتيک  خصلتى  داراى  مبارزه کنونى که  ولى  است،  قطعى  شاه  سرنگونى   .."

ضدامپرياليستى است بايد از مراحل مختلف و طوالنى اى بگذرد تا به انقالب سوسياليستى 

برسد. بنابراين سازمان ما خود را براى يک مبارزه دمکراتيک پيگير آماده ميکند(تبليغ 

سوسياليسم، حتى تبليغ آنهم! در دستور کار ما نبود، پرانتز از من است)، سرانجام کار به 

مبارزه مسلحانه ميکشد و ما بايد امکانات خود را براى مبارزه مسلحانه بخصوص هنگام 

سقوط شاه بررسى کنيم؟!  

کنگره اول در مورد شوراها که در حال تشکيل بود اظهار نظر نميکند، در مورد خمينى و 

به قول آن دوره ليبرالها افشاگرى نمىکند. در مورد آمادگى توده ها فقط به خرده کارى و 

شرکت خودبخودى، بدون هيچ نقشه و برنامه اى اکتفا ميکند. به ويژه هيچ برنامه اى براى 

خلع سالح پادگانها و مراکز نظامى رژيم سابق، مسلح کردن مردم و غيره ندارد. اسناد کنگره 

اول ميگويد:" .. مساله فورى سرنگونى شاه است، اين امر نه فقط روى مردم شهر بلکه روى 

مردم دهات به خصوص در کردستان تاثير مثبت ميگذارد.(اتوپى "انقالب دهقانى" دوباره 

گل ميکند، پرانتز از من است) سقوط شاه باعث ميشود که دهقانان ناچار شوند خودشان از 

دفاع  دهقانان  از  شاه  تاکنون  برداشت کرد که  چنين  دفاع کنند(ميشد  زندگيشان  و  زمين 

ميکرده است، پرانتز از من است) و همين امر ميتواند پايه جنبش انقالبى در ميان آنان 

باشد." (همانجا)، نگفته پيداست که اين کنگره همه اميد و آينده خود را به دهقانان گره 

ميزد. 
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درهرحال، عدم برنامه و اهداف روشن در آن دوره باعث شد که هر کس ناگزير برنامه کار 

خود را اجبارا از شرايط سياسى و اجتماعى محل فعاليت خود به دست آورد و الجرم براى 

جواب دادن به مسائل کوچک و بزرگ زيادى که او را احاطه کرده بودند فشار فوق العاده 

سنگينى را تحمل کند. در نتيجه هرکس به تشخيص خود در محل فعاليت خود کار ميکرد. 

اگر رفقاى ناحيه مريوان ميگفتند تا قبل از سال ٥٨ ارتباط چندانى با رهبرى کومەله نداشته 

اند، از اين واقعيت سرچشمه ميگرفت که هرکس در محل با امکانات و سليقه خود تبليغ و 

کار ميکرد و مشکالت و موانع سر راه را نيز خود حل ميکرد.  

کنگره اول در مورد کار سراسرى، همان سبک کار قديمى ارتباط و همکارى با گروههاى 

م. ل. و بويژه با آنهائيکه داراى "مشى توده اى" هستند، را در دستور کار خود قرار ميدهد و 

مثل بقيه چپ راديکال ايران، کوشش در جهت وحدت مبارزاتى بين پرولتاريا و خلقهاى 

ايران را در برابر خود قرار ميدهد. 

شرايط عضوگيرى در کومەله سال ٥٧ نيز با نگرش "پوپوليستى" کنگره اول منطبق بود. 

در مورد شرايط عضويت، اسناد کنگره اول کومەله چنين ميگويد: 

"کسى عضو سازمان است که : 

١‐ مشى توده اى را براساس اعتقاد به مارکسيسم ‐ لنينيسم بپذيرد. 

٢‐ توده هاى مردم او را بعنوان انسانى خوب و دلسوز نسبت به خودشان قبول داشته 

باشند. 
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٣‐ قدرت سازماندهى و فعاليت خويش را در عمل نشان دهد. 

٤‐ برنامه سازمان را(به قول ايرج فرزاد کدام برنامه؟، داخل پرانتز از من است) از هر 

لحاظ قبول کند. 

٥‐ براى حرفه اى شدن و هر طريقى که سازمان به او پيشنهاد ميکند آماده باشد. 

٦‐ آماده باشد زندگى زحمتکشى را بپذيرد و در اين راه گام برداشته باشد. 

٧‐ حدا اقل دو عضو سازمان و کميته باال دست عضويتش را توصيه کنند. 

قبول شرايط فوق براى روشنفکران اجبارى بود. براى زحمتکشان شرط اول، پذيرفتن 

"مشى توده اى" بر اساس اعقتاد به م. ل. و شرط ششم، پذيرش زندگى زحمتکشى حذف 

شده بود.  

از اقدامات کنگره اول کومەله، کردستانى کردن کومەله و محدود کردن فعاليت آن صرفا به 

محدوده کردستان ايران بود. نقطه رجوع ما در اين مورد نيز حضور عمده کادرهاى کومەله 

در داخل کردستان ايران بود. همه قانع شديم که بايد فعالً در محدوده کردستان ايران فعاليت 

کنيم. واقعيت اين بود از ديگر سازمانهاى چپ راديکال در ايران دست شسته بوديم، عمالً 
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ارتباطى با آنها نداشتيم و چاره اى جز اينکه عمده فعاليت خود را به کردستان ايران محدود 

ميکرديم نداشتيم.  

اقدام ديگر کنگره اول کومەله، انتخاب آرم کومەله بود. آرمى با "خيش و گاو آهن" و 

تفنگى در وسط نقشه ايران. "خيش و گاو آهن" معرف نيمه فئودالى بودن جامعه ايران بود 

که ما حتى "داس و چکش" روسيه ٦٠ سال قبل را نيز قابل اين جامعه در اواخر قرن بيستم 

نمىدانستيم. کنگره اول کومەله با روستا ديدن جامعه کردستان ايران، الاقل در "تئورى" وجود 

طبقه کارگر مزدى و در نتيجه مطالبات او را در مقابل بورژوازى در کردستان ايران انکار 

ميکرد. به اين علت نيز خود را نه سازمان انقالبى کارگران کردستان ايران که سازمان انقالبى 

زحمتکشان کردستان ايران ناميد. به همين دليل نيز براى طبقه کارگر مطالبه اى از جامعه 

نداشت. به زعم اين کنگره و بينش پوپوليستى ناظر بر کار ما، الاقل از لحاظ نظرى، کارگر 

موجودى بود که سرمايەدارى وابسته او را به مصرف کننده تبديل کرده بود و تنها در سايه 

سرمايەدارى "ملى" و رفع "وابستگى" بود که هويت اجتماعى پيدا ميکرد. رياکارى چپ 

انقالب  در  طبقه کارگر  فرمال  رهبرى  و  طبقه کارگر  مورد  در  را  پوپوليستى  و  راديکال 

دمکراتيک به عينه در همين اقدام آن دوره ما هم ميتوان ديد.  

هسته  از  حکايت  و  بود  آن کنگره  دستآوردهاى  ديگر  از  نيز  مبازر"  ميهنان  "هم 

ناسيوناليستى قوى تفکر "مائوئيستى" در ميان ما ميکرد. از آن به بعد اطالعيه هاى کومەله 

بدون ذکر نام کومەله ‐ سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ايران با "هم ميهنان مبارز" 

شروع ميشد. بعد از علنى شدن کومەله در ٢٦ آبانماه ٥٧ به جاى نشريه سياسى، خبرنامه 

کومەله منتشر شد. "هم ميهنان مبارز" و "خبرنامه کومەله"، تحفه کنگره اول کومەله بودند.  
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در مجموع، کنگره اول بيان حال فکرى و سياسى کومەله سال ٥٧ و محافل ايجاد شده از 

سال ٤٨ به بعد بود. اين کنگره افق جديدى به کسى نداد و سياست و تاکتيکى جز نشخوار 

خزعبالت عهد قديم، تدوين نکرد. در واقع کومەله قبل از سال ٥٧ هرچه بود يک بار ديگر 

خود را تمام و کمال در اين کنگره به صحنه آورد. گذراندن چندين روز اين کنگره با نقد و 

مورد  در  بحث  به  را  روز  يک  تنها  و  قديم  پوپوليستى  مائوئيستى  محافل  شيوه  به  انتقاد 

مناسبات توليدى و بويژه انقالبى که در جريان بود اختصاص دادن، نقطه پايانى بود بر اين 

گذشته.  

آنچه که کومەله را ساخت در واقع رويدادهاى بعد از اين کنگره بود. پائيز سال ٥٧ ما 

يک عده سابقه دار سياسى داشتيم وقت خود را آنهم در آن مواقع حساس صرف چه مسائل 

پيش پا افتاده اى ميکرديم؟ در حاليکه همزمان چند قدم دورتر از ما منصور حکمت و 

حميد تقوايى "خطوط عمده" را تدوين ميکردند. يادداشتهايى که از اين کنگره برجاى مانده 

به  چقدر  و  بود  دوره  آن  محافل  جنس  از  چقدر  اين کنگره  است که  سند گويايى  است 

کمونيسم انقالبى مارکس بى شباهت و دور بود.  

به اين دليل حرفهائى که در کنگره اول زده شد، چه انتقاد و انتقاد از خود روانکاوانه 

دوره فعاليت پوپوليستى و چه بحث در مورد تحليل اقتصادى جامعه به طاق نسیان سپرده 

شد. هرکس بدون اينکه اين ديدگاه چيزى را برايش روشن کرده باشد به ابتکار فردى خود 

راه خود را گرفت و در انقالب ٥٧ شرکت کرد، خود را به آب و آتش زد، هرکدام روانه شهر 

و ديارى شديم و به علت سابقه سياسى، خوشنامى در ميان مردم و جسارت و لياقت شخصى 

خود و مهمتر از آن وزنه اجتماعى طبقه کارگر در مبارزات آن دوره که خود را بر ديگر 

گرايشات موجود از جمله خود کومەله تحميل ميکرد، به تدريج در راس مبارزات آن دوره 
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قرار گرفيتم.. اين کنگره دوم کومەله بود که شد بن بست پوپوليسم و جناح چپ ناسيوناليسم 

کرد. اين کنگره دوم کومەله بود نورى نشان داد، چراغى نشان داد و ما را چند گام جلو برد. 

 کنگره دوم کومەله

کنگره دوم کومەله کنگره پيروزى "مارکسيسم انقالبى" بر "پوپوليسم" بود. اهميت کنگره 

دوم کومەله نه در نحوه بيان و فرمولبندى بحثها و يا حتى قطعنامه هاى آن، بلکه در اهميت 

سياسى و در دور و نقش ضد "پوپوليستى" آن در سطح ايران بود. بسيارى از بحثهاى اين 

کنگره در نقد پوپوليسم قبال ًتوسط "اتحاد مبارزان کمونيست" و شخص منصور حکمت 

بسيار عميقتر و روشنتر از ما بيان شده بودند. ما حقيقتا در آن مقطع با نقد پوپوليسم بعنوان 

يک سيستم نظرى کمابيش حاضر و آماده روبرو بوديم و اصوال شکل گرفتن فراکسيون ضد 

پوپوليستى در ميان بخشى از رهبرى و کادرها و اعضاء کومەله نيز نتيجه نقد سوسياليسم 

کارگرى اتحاد مبارزان کمونيست از پايه هاى اين پوپوليسم بود. اهميت اين کنگره در نقش 

تاريخى آن عليه "پوپوليسم خلقى" در ايران بود. کنگره دوم کومەله در مقياس ايران زير پاى 

"پوپوليسم خلقى" را بکلى جارو کرد. آنهم نه بخاطر نقد عميق آن به پايه هاى اين پوپوليسم، 

بلکه به دليل نقش و جايگاهى که کومەله آن دوره در چپ ايران داشت. بخش زيادى از 

بود که  دليل  اين  به  انقالبى  مارکسيسم  مقابل  در  خلقى"  سرسختى "پوپوليسم  و  مقاومت 

ميديدند يک سازمان سياسى با نفوذ و توده اى در کردستان ايران وجود دارد که به تز "نيمه 

فئودال‐ نيمه مستعمره" در جامعه ايران معتقد است و از نفوذ و اعتبار بسيار زيادى نيز در 

ميان مردم کردستان ايران برخوردار است. پيوستن کومەله به جريان "مارکسيسم انقالبى" و 

اعالم صريح آن در کنگره دوم کومەله اين دلخوشى را به ياس مبدل کرد. خيلى ها بعداً با 
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"دهقانى" ناميدن کومەله و از اين طريق تحقير کومەله، داشتند آبى بر آتش خشم خود از 

کومەله آن دوره مى پاشيدند.  

در قطعنامه هاى اين کنگره در نيمه اول فروردين ماه سال ٦٠ از اتحاد مبارزان کمونيست 

با اين عبارات تجليل شد:"در پايان الزم ميدانيم کوششهاى ارزنده اى را که از جانب رفقاى 

"اتحاد مبازران کمونيست" در راه مبارزه با پوپوليسم و اکونوميسم و تثبيت تئوريک بينش 

پرولترى در جنبش کمونيستى ايران بعمل آمده و ما را نيز در طرد بينشهاى انحرافى مساعدت 

کرده است، خاطر نشان سازيم. (هيات تحريريه، قطعنامه هاى کنگره دوم، مورخ\٣\٦٠). 

با اين حال بايد گفت کنگره دوم کومەله فقط نمودهائى از پوپوليسم را مورد نقد قرار داد 

در واقع سنگرهائى را که قبال ًتوسط "اتحاد مبارزان کمونيست" درهم کوبيده شده بود فتح 

کرد. لذا آثار و بقاياى سنت و سبک کار پوپوليستى در کنار ناسيوناليسم چپ درون کومەله به 

شيوه هاى مختلف تا مدتها به حيات خود ادامه داد.  

يکى از نکات جالب اين کنگره اعتراض اکثريت کادرها و اعضاى کومەله به ضعف 

تئوريک، عدم فعاليت نظرى و تحقير تئورى در سنت پوپوليستى سابق بود. در اين کنگره 

براى اولين بار نوشته هاى اتحاد مبارزان کمونيست در ميان اعضاى کنگره دوم دست بدست 

ميگشت. اين کنگره اعتماد سياسى باالئى به رهبران و کادرها و اعضاى کومەله داد که تا 

آنوقت سابقه نداشت. 

 کنفرانس ششم کومەله

کنگره دوم و مصوبات آن با استقبال اتحاد مبارزان کمونيست روبرو شد و همين مبناى 

ارتباط نزديک و شروع کار مشترک شد. بعد از انتشار قطعنامه هاى کنگره دوم کومەله، 
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رفقاى "اتحاد مبارزان کمونيست"، مشخصا منصور حکمت، به قطعنامه مصوب اين کنگره 

در مورد شرکت در "جنبش مقاومت خلق کرد" و قطعنامه در مورد "مساله ارضى" نقد داشت 

و اين نقد را در نوارى براى ما، رهبرى کومەله آن دوره، فرستاد. در قطعنامه مربوط به 

"جنبشن مقاومت"(جنبش دمکراتيک) ما به درست "محدويتهاى"، "جنبش مقاومت" و 

اينکه از اين جنبش نبايد انتظار داشت که در ادامه خود به قيام سراسرى براى تصرف قدرت 

سياسى در ايران تبديل شود، اشاره کرده بوديم. اما به  جاى ارائه راه حل درست در قبال 

وضعيت پيش آمده، ميگفتيم: 

گاه نمى تواند سرنوشت خود را به يکى از مقاطع و عرصه هاى انقالب  ".. پرولتارياى آ

دمکراتيک وابسته کند. ميگفتيم، ما نبايستى جنبش مقاومت را به مثابه عرصه نبرد مرگ و 

منصور   .(١\٣\٦٠ دوم کومەله،  هاى کنگره  قطعنامه  آوريم".(از  در  خود  براى  زندگى 

حکمت اين نگرش ما به جنبش دمکراتيک را از موضع پرولتارياى سوسياليست نقد کرد و 

گفت طبقه کارگر و سازمان سياسى اش به عرصه مبازره دمکراتيک نيز به عنوان عرصه اى از 

مرگ و زندگى خود نگاه ميکند، زيرا مبارزه براى آزاديهاى دمکراتيک بخشى جدائى ناپذير 

بايد پيشتاز  سياسى است. ميگفت طبقه کارگر  قدرت  به  براى رسيدن  از مبارزه پرولتاريا 

مبارزات دمکراتيک نيز باشد و کومەله با کمرنگ کردن آن در قطعنامه هاى خود مرتکب 

اشتباه ميشود و به لحاظ سياسى ضرر ميکند.  

نقد اصلى تر منصور حکمت در اين قطعنامه سر مسئله ملى بود، که کنگره دوم ميگفت 

مسئله ملى در سوسياليسم حل ميشود. منصور حکمت آن را نقد کرد و ميگفت اين موضع 

هم به لحاظ تئوريک غلط است و هم به لحاظ عملى کومەله را غير دخالتگر ميکند. منصور 

حکمت ميگفت احاله کردن حل مساله ملى به سوسياليسم از لحاظ تئوريک غلط است، 

432



         ت      تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم                  حسین مرادبیگی (حمه سور)

درست است سوسياليسم به هرگونه ستمى از جمله ستم ملى پايان ميدهد، ليکن کمونيستها 

بايد راه حل آن را در جامعه سرمايەدارى نيز ارائه کنند. ميگفت از لحاظ عملى احاله کردن 

مساله ملى به سوسياليسم در کردستان ايران که مساله ملى برجسته است عمالً کومەله را بى 

وظيفه خواهد کرد و منزوى خواهد کرد.  

در مورد قطعنامه درباره مساله ارضى نيز، ما به درست درک قبلى، به ويژه درک کنگره 

اول از مساله ارضى را مورد نقد قرار ميدهيم، ليکن با توجه به عدم درک مارکسيستى خود از 

اين مساله ميگفتيم:"..محتواى اقتصادى اين خواست(مساله زمين) از لحاظ مبارزه طبقاتى 

گاه نيست که انرژى و هم خود را  پرولتاريا هيچ چيز مترقى اى در برندارد و بر پرولتارياى آ

گاهى و  صرف خرده بورژوا کردن کارگران روستا سازد. ... بنابراين تا جائى که به گسترش آ

تشکل پرولتاريا يارى ميرساند و در همين جهت بايستى مورد پشتيبانى قرار گيرد." (قطعنامه 

هاى کنگره دوم). کنگره دوم بجاى نقد موضع غير مارکسيستى سابق در مورد مسله ارضى، 

از موضعى ظاهراً چپ پشتيبانى خود را از مصادره اراضى ماليکن بزرگ توسط دهقانان و 

خوش نشينان روستا مشروط ميکرد. ميگفتيم، اگر مصادره زمين به خاطر اتوپى ثروتمند 

شدن دهقانان و خوش نشينان است، ما از آنان پشتيبانى نمى کنيم، اگر سياسى است و به 

مبارزه طبقه کارگر کمک ميکند، از آن پشتيبانى ميکنيم! هيئت تحريريه کومەله در سال ٥٩ 

در نشريه "تئوريک داخلى" ويژه جدلهاى دو ديدگاه، مينويسد: "... لنين در بررسى جنبشهاى 

ديد  حداکثر  است که  و گفته  اشاره کرده  دهقانان  سياسى  ديد  وسعت  به کمبود  دهقانى 

دهقانان تا حد مصادره زمين است و نه تا حد سرنگونى رژيم". ما از اين به نفع اين استدالل 

خود استفاده کرده و ميگفتيم: 
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" اين نکته در ميان دهقانان کردستان ايران که دستگاهها و مامورين دولتى نقش بزرگى 

در سرکوب و چپاول دهقانان داشته اند، حداکثر تا حد مقاومت و دفاع در مقابل استقرار 

نهادهاى سرکوبگر رژيم است نه مبارزه تا سرنگونى رژيم"، به همين دليل است که نمىتوان 

توده هاى دهقانان را بدون شرکت طبقه کارگر براى سرنگونى رژيم ضد خلقى بسيج نمود. 

اين وضعيت نيز در ذهن بعضى از رفقا و مسئولين طورى منعکس شده که کوششى براى 

تشخيص اين نکته و چاره انديشى براى آن نکنند و تحت عنوان "همگامى با خلق" ... 

دنباله رو جريان خودبخودى شده و به دورنماى انقالب و کشف تئورى انقالبى نپردازند. 

مارکسيستى  سطح  به  را  خود  ايدئولوژيک  و  سياسى  اگاهى  اند که  نکرده  زيادى  وسعى 

برسانند"(نشريه تئوريک داخلى، ٢٤\٢\٥٩). 

ما در آن دوره از توجه بيش از حد اعضاء و کادرهاى کومەله به مساله دهقانان و "خلق" 

و کم توجهى به نقش طبقه کارگر و آموزش مارکسيستى خود نگران بوديم، به جاى راه حل 

درست، تالفى آن را سر دهقانان در مياورديم. دهقان يا خوش نشين روستا از سياست، تنها 

مصادره و صاحب شدن زمين فئودال و يا بورژوا مالک را ميفهمد، نه اينکه آيا به مبارزه 

پرولتاريا خدمت ميکند يا نميکند. اين مصادره اما در هرحال از نظر سازمان سياسى طبقه 

کارگر قابل پشتيبانى است، چون بدون مبارزه سياسى و درگير شدن با دولت و فئودال و 

بورژوامالک پيش نمىرود. مبارزه با توهم آنان به سرمايه دار شدن مقوله ديگرى بود، قاطى 

کردن اين دو با هم اشتباه بود. اين سياست در مورد مساله ارضى بالفاصله در عمل ضرر 

خود را رساند. در فاصله بين کنگره دوم کومەله و کنفرانس ششم، ما در کردستان ايران بويژه 

در منطقه بوکان، (شهر بوکان آنزمان هنوز دست ما بود)، با مساله مصاده زمين بورژوا ‐ 
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مالکها توسط دهقانان و خوش نشينان بيش از ٧٠ روستا روبرو شديم ولى کادرها و اعضاى 

ميکردند  مخالفت  اگر  بگيرند.  موضعى  چه  نمىدانستند  روستائى  هاى  در کميته  بويژه  ما 

درست نبود، موافقت هم ميکردند، سياست کومەله مطابق قطعنامه هاى کنگره دوم پشتيبانى 

از مصادره اراضى نبود! اين موضع ناروشن باعث شد که بعضى از دهقانان هوادار کومەله، 

عليرغم مخالفت کومەله، به مصادره اراضى بورژوا ‐ مالکان دست بزنند. سرانجام رفقاى 

کميته روستائى بوکان که تصادفا حل امپرياليستى مساله ارضى نوشته منصور حکمت را پيدا 

کرده و آن را مطالعه ميکنند، به داد هيئت تحريريه کومەله که آنموقع در محلى به نام "باغ 

مال" نزديکى روستاى علم آباد اطراف بوکان بود ميرسند و اين نوشته ها را در اختيار آنان 

قرار ميدهند. آنها نيز با خواندن آن متوجه مساله ميشوند که بايد چکار کنند. سپس عبداله 

مهتدى در سمينارى با شرکت اعضاء کومەله و کميته روستائى بوکان، سياست درستى را 

تدوين ميکند که ميگويد کومەله از مصاده اراضى مالکين توسط دهقانان و خوشن نشينان 

روستا پشتيبانى ميکند و اشکاالت موجود در قطعنامه کنکره دوم کومەله را توضيح ميدهد. 

از مسائل ديگرى که در همين رابطه پيش آمد، مساله قطع درختان "چنارستان" صالح 

مهتدى بود. زمستان سال ٥٩ بود، شهر بوکان و ديگر شهرها و مناطق کردستان ايران در 

محاصره اقتصادى جمهورى اسالمى قرار داشت. مردم به شدت از لحاظ سوخت در مضيقه 

را  بوکان  شهر  در  زحمتکش  مردم  و  استفاده کرده  فرصت  اين  از  دمکرات  حزب  بودند. 

تحريک ميکند که درختان صالح مهتدى را قطع کرده و به عنوان سوخت از آن استفاده 

کنند. کميته ناحيه بوکان کومەله که از بروز هرج و مرج در شهر و گسترش آن به مسائل ديگر 

ميترسد، ميخواهد از اين کار جلوگيرى کند. نگرانى از گسترش هرج و مرج و جلوگيرى از 
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قطع بىرويه درختان باعث ميشود که کومەله عمالً جانب صالح مهتدى را بگيرد. نزديک بود 

کار به درگيرى بين پيشمرگان کومەله و حزب دمکرات بکشد، که سرانجام کميته ناحيه شهر 

بوکان کومەله پيشنهاد ميکند که حزب دمکرات و کومەله از دخالت در اين مساله خوددارى 

کنند و مساله را به خود مردم واگذار کنند. مردم نيز با رفتن نيروهاى حزب دمکرات و 

کومەله، درختان صالح مهتدى را که هرچند سوخت قابل مالحظه اى هم نبود قطع ميکنند و 

به مصرف ميرسانند. اين ماجرا که کومەله عمالً در موضع دفاع از چنارستان صالح مهتدى 

قرار گرفت، با اعتراض بخشى از پيشمرگان کومەله در ناحيه بوکان روبرو ميشود و به مدت 

دو روز جلسات مفصلى با حضور عبدالله مهتدى براى جوابگويى به آن برگزار ميشود، تا 

مشکل حل شود. 

اين دو قطعنامه در کنفرانس ششم کومەله اصالح شدند. در قطعنامه مربوط به "جنبش 

مقاومت" ما نه تنها خود را مدافع پيگير مىدانيم حتى طبقه کارگر و جنبش کمونيستى و 

نيروهاى طرفدار آزادى و انقالب را نيز به پشتيبانى از آن فراميخوانيم. (قطعنامه در مورد 

"جنبش مقاومت خلق کرد" و مساله ملى در کردستان" کنفرانس ششم کومەله، ضميمه پيشرو 

٢، ١٤ مهرماه ٦٠). 

در مورد "مساله ارضى" قطعنامه کنفرانس ششم کومەله چنين اصالح ميشود: 

".. کومەله از مبارزات و خواستهاى انقالبى دمکراتيک زحمتکشان روستا و منجمله 

پيوند  و  سرنوشتى  هم  لزوم  بر  و  ميکند  پشتيبانى   ... آنها  بوسيله  اراضى  انقالبى  مصادره 
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مبارزاتى کارگران روستا و پرولتارياى شهر تاکيد کرده و سوسياليسم را تنها راه نهائى از ميان 

بردن فقر و استثمار و بى حقوقى توده ها ميداند." (همانجا). 

در مورد ششم بودن اين کنفرانس توضيح بدهم که بعد از کنگره اول (که به کنفرانس نيز 

مشهور بود) تا آنجا که من يادم هست، يک کنفرانس بهار سال ٥٨ در شهر سردشت داشتيم 

که فواد نيز در آن شرکت داشت و در مورد اتحاديه دهقانان مريوان و ضرورت مسلح شدن آن 

و بعضى جنبه هاى فعاليت عملى در کارمان بحث شد. بعد از پايان جنگ سه ماهه يک 

کنفرانس در شهر مهاباد داشتيم، در روزهاى شروع هجوم نظامى جمهورى اسالمى به شهر 

سنندج نيز کنفرانس ديگرى داشتيم. اگر درست خاطرم مانده باشد در اواخر اسفند ٥٨ و يا 

در نوروز ٥٩ در شهر بوکان کنفرانسى در خانه متعلق به خالد سيادت، نزديک مکتب قرآن 

برگزار کرديم. کنفرانس ششم در هر حال، ششمين کنفرانس بود و بعد از کنگره دوم تشکيل 

شد. در آن کنفرانس همانطور که در باال گفتم قطعنامه هاى کنگره دوم بويژه قطعنامه مربوط 

به "جنبش مقاومت" و مساله ارضى تدقيق شدند، بحث هاى پخته ترى در مورد جنبه هاى 

مختلف پوپوليسم و اکونوميسم انجام شد و بر دخالت بيشتر کومەله آن دوره در جنبش 

کارگرى، مبارزه طبقه کارگر تاکيد شد. همچنين بحثهاى پخته ترى در مورد فعاليت نظامى 

ما انجام گرفت که اگر همان بحثها ادامه پيدا ميکرد جهت روشنترى به فعاليت نظامى ما 

ميداد. نوارهاى کنفرانس ششم کومەله موجود است.  

يکى از بحثهاى داغ کنفرانس ششم کومەله بحث "ديپلماسى"، رابطه با دولت بعث عراق 

بود. که در اينجا مختصرا به آن اشار خواهم کرد. در سفرى که محسن رحيمى که جزئيات آن 

يادم نيست، در هنگام جنگ سه ماهه به عراق داشت، دولت عراق دادن امکانات داروئى و 
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پزشکى و اسلحه را به کومەله مطرح ميکند. با مطرح شدن آن اين بحث در ميان ما ميگشت. 

کردستان ايران به شدت توسط جمهورى اسالمى محاصره شده بود و اسلحه و امکانات 

نظامى ما نيز براى جنگيدن با نيروى نابرابر دشمن به شدت ضعيف بود. دولت عراق هم در 

شرايط جنگ ايران و عراق حاضر بود بدون قيد و شرط اين امکانات را در اختيار ما قرار 

دهد. موقعيت ما هم طورى نبود که زير بار هيچ قيد و شرطى برويم. رهبرى و کل نيروى 

پيشمرگ و بخش علنى کومەله در آن دوره در داخل کردستان ايران بود، شهرهاى بوکان و 

مهاباد هنوز آزاد بودند و مجبور نبوديم زير بار هيچ قيد و شرطى برويم و هر وقت ميخواستيم 

در کميته  زمان  آن  رحيمى  محسن  ببخشيم.  آن  لقاى  به  را  اين کمکها  عطاى  ميتوانستيم 

مرکزى منتخب کنگره دوم کومەله مسئول تشکيالت مخفى شهرها بود و از ما بيشتر گرفتن 

اين کمکها را توصيه ميکرد ولى به علت فضاى ضدبعثى شديدى که بر چپ پوپوليستى آن 

دوره ايران از جمله خود کومەله نيز حاکم بود، جرات طرح کردن آن را نداشت. در اين 

عبداله  و  زکريائى  شعيب  استدالل کند.  آن  روى  و  مطرح کند  را  آن  ميخواست  کنفرانس 

مهتدى و من به محسن گفتيم که بحث خود را مطرح کند و بداند که ما هم از پيشنهاد او 

حمايت مى کنيم. تا آنجا که بخاطر داشته باشم ابراهيم عليزاده هم جزو مخالفين بود. وقتى 

اين دستور جلسه مطرح شد همه حاضرين اين پا و آن پا کردند و به هم نگاه معنى دارى 

انداختند و بعضى هم زدند زير خنده. محسن هم با مقدمه چينى اوليه باالخره اصل بحث را 

مطرح کرد. در اين مورد مخالف و موافق بحث کردند. جوکهاى شيرينى در مورد کلک زدن 

به دولت بعث از طرف حاضرين مطرح شدند و سرانجام به استدالالت واقعى و زمينى تر 

رسيديم و در مجموع با گرفتن رابطه با دولت عراق براى گرفتن اين کمکها و تاکيد بر عدم 

قبول هيچ قيد و شرطى توافق حاصل شد. قرار شد که آن را در درجه اول با رفقاى "اتحاد 
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مبارزان کمونيست" و نادر(منصور حکمت) که در زمان برگزارى اين کنفرانس به نزد ما 

رسيده بود، و بعداً با بقيه سازمانهاى چپ ايران که با آنان ارتباط داشتيم مطرح کنيم، در 

صورت موافقت آنان، به گرفتن اين رابطه و گرفتن اسلحه از دولت بعث عراق اقدام کنيم. 

شب آن روز پيش منصور حکمت رفتيم و آن را با او در ميان گذاشتم، او هم در آن شرايط با 

آن موافق بود. بعداً آن را با اتحاديه ميهنى و شخص جالل طالبانى در ميان گذاشتيم، زيرا 

نمىخواستيم بدون نظر و موافقت آنان که با دولت عراق مىجنگيدند، با عراق رابطه برقرار 

کنيم، حتى اگر خيلى هم ضرورى بود. در سنت احزاب ناسيوناليست کرد البته چنين پرس و 

جوهايى اصال مطرح نبود. خود جالل طالبانى مثل ياسرعرفات به ديدار خمينى شتافت. 

ارتباط  منطقه  ارتجاعى  دولتهاى  يا  و  ايران  مرکزى  بورژوائى  دولت  با  هم  وقت  هر  اينها 

ميگرفتند منتظر نظر اپوزيسيون اين دولتها نمىشدند و بعضا هم اولين قولشان به اين دولتها، 

واردشدن عليه اين اپوزيسيون بود. پرنسيپ کومەله آن دوره، گرفتن روابط پنهانى با دولتهاى 

نيروهاى  و  چپ  نيروهاى  با  را  آن  علنا  بنابراين  نميداد،  اجازه  را  منطقه  ارتجاعى 

ناسيوناليست کرد درگير در اين ماجرا نظير اتحاديه ميهنى در کردستان عراق نيز مطرح کرد. 

وقتى اين مساله را با اتحاديه ميهنى مساله مطرح کرديم. بر خالف انتظار ما، جالل طالبانى 

با خوشحالى با آن موافقت کرد، ضمن اينکه در مورد ماهيت دولت عراق و البته "تجارب" 

خودشان تذکرهاى الزم را نيز داد. جالب اين بود که جالل طالبانى صراحتا ميگفت که اين 

دولتها، مکارند، توطئه ميکنند، ميگفت ما هم بايد در مقابل "حيله باز" باشيم، ميگفت ما 

هم بايد بلد باشيم که چگونه عليه آنان "توطئه" کنيم! هرچند خود جالل طالبانى شخصا 

هميشه بازنده اين "ديپلماسى" بوده است. 
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در هرحال، بعد از توافق آنها در تابستان سال ٦٠ هيئتى مرکب از حسن شمسى، دکتر 

جعفر شفيعى(عضو کميته مرکزى کومەله)، فاروق باباميرى که در آن دوره عضو کميته ناحيه 

بوکان بود و کيهان فرزاد را براى ديدن مقامات عراقى و برقرار کردن اين رابطه و گرفتن 

کمکهائى که در باال ذکر شد به شهر سليمانيه در کردستان عراق که در آنزمان در دست دولت 

بعث عراق بود فرستاديم. تاکيد الزم هم شده بود که ما خواهان گرفتن کمک مالى(پول) به 

هيچ وجه نيستيم، فقط اسلحه و مهمات و کمکهاى درمانى و پزشکى را ميخواهيم. در ضمن 

به آنها گفته بوديم که از گرفتن هر نوع هديه اى از مقامات عراقى خوددارى کنند. براى 

تسهيل در کارهايمان، دادن هديه به آنان بعداً آزاد شد و ضرورى هم بود، ليکن گرفتن هديه 

ما از آنان همچنان ممنوع ماند. 

  کنگره سوم کومەله

اين کنگره در واقع تداوم کنگره دوم کومەله بود. کنگره سوم کومەله با بحث روى مبانى 

برنامه و لزوم تشکيل حزب کمونييست ايران حول اين برنامه مشخص ميشود. شور و شوق 

براى ايجاد حزبى کمونيست که وجوه فعاليت کمونيستى را سازمان دهد در آن وجود داشت. 

براى  مبنايى  عنوان  به  برنامه کمونيستى  تصويب  ضرورت  و  برنامه  روى  بحث  کل کنگره 

موقت،  دولت  مورد  در  حال،  عين  در  آن کنگره  در  بود.  ايران  حزب کمونيست  تشکيل 

انقالب دمکراتيک، دمکراسى بورژوائى، انقالب سوسياليستى و غيره مفصال بحث ميشود. 

دوره، دوره شروع اختناق شديد اسالمى بود، جمهورى اسالمى در مقياس صدها و هزارها 

داشت اعدام ميکرد، جوان ١٧ ساله را با يک اعالميه ميگرفتند اعدام ميکردند، چيزى که 

کسى قبال ًانتظار آن را نداشت. در چنين فضائى، ادامه مبارزه و بلند کردن برنامه کمونيستى 
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خود گواه در صحنه ماندن و جنگيدن ما براى آرمانهاى انقالبى و کمونيستى بود. اين تالشها 

گاهانه ما در آن دوره بستگى داشت.   نشان ميداد که آينده کمونيسم به پراتيک و فعاليت آ

نادر(منصور حکمت) که در آن کنگره شرکت داشت، ضمن ابراز خوشحالى از برگزارى 

اين کنگره تالش ميکند که کنگره را متوجه دو نکته اصلی کند، يکى تصويب برنامه حزب 

کمونيست و ضرورت نزديک شدن نيروهاى طرفدار برنامه، ديگرى اعمال حاکميت توده اى 

در کردستان ايران. او در عين حال به نکات ديگرى از جمله نقش طبقه کارگر در تحوالت 

اجتماعى و روى تمرکز اقتصاد سرمايەدارى بحث ميکند. در عين حال هشدار ميدهد که 

پوپوليسم کارش تمام نشده است. ميگويد زمينه رشد پوپوليسم اختناق است و اختناق در 

مخدوش کردن آرمانهاى طبقه کارگر با دمکراسى طبقات ديگر تاثير دارد. ميگويد، اينکه 

مثال آيا نميشود جمهورى اسالمى را سرنگون نکرد، اما يک چيزى بيايد که مثال حجاب 

نباشد، که به جاى اعدام هر روز ٥٠٠ نفر، ٥٠ نفر از رهبران را اعدام کنند، مطرح خواهد 

شد. ميگفت پيدا خواهند شد کسانى که به اين بگويند دمکراسى! منصور حکمت اينها را در 

نوار با کيفيت بسيار پائينى که از اين کنگره بجا مانده است در سال ٦١ بر زبان مياورد و 

هم گذاشتند  را  آن  اسم  و  شدند  پيدا  عده  يک   ٧٦ سال  در  مشخصا  و  بعدها  ديديم که 

"دمکراسى". منصور حکمت مثل هميشه در آن کنگره نيز روى استقالل طبقاتى طبقه کارگر 

و اهداف و آرمانهاى اين طبقه در جامعه و مبارزات سياسى اجتماعى آن تاکيد ميکند. 

منصور حکمت روى کومەله آن دوره به عنوان مهمترين و بااعتبارترين نيروى کمونيستى 

موجود در آن دوره ايران که در ميان توده هاى مردم نفوذ دارد تاکيد ميکند و ميگويد کومەله 

بايد پيشبرنده فعال اين برنامه باشد. حتى چند بار تکرار ميکند که اگر کومەله آن دوره در اين 

کار با اشکال روبرو شود انجام اينکار سخت تر خواهد شد. جائى نيز ميگويد اگر مشکالت 
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سختى براى کومەله پيش بيايد، اين مشکالت ميتواند در اين روند، روند تشکيل حزب 

کمونيست ايران، خلل ايجاد کند. سرانجام اين کنگره مهمترين دستور کار خود، يعنى برنامه 

حزب کمونيست را تصويب کرد. 

براى  ناجور،  وصله  اين  خودمختارى کومەله،  برنامه  خطوط  همچنين  آن کنگره  در 

کردستان ايران تدوين ميشود. تاثيرات کنگره دوم و کنفرانس ششم و کنگره سوم کومەله را بر 

حيات کومەله بوضوح ميشد ديد. روى کار تشکيالت شهرها، پيشرفت در کار کمتيه هاى 

روستايى، تبليغات، رابطه موثرتر با مردم، بعدها ايجاد راديو صداى انقالب و شور و شوق 

براى  و  ايران  حزب کمونيست  ايجاد  براى  عملى  برداشتن گامهاى  و  بکار  بيشتر  آمادگى 

نيروهاى  هرروزه  يورش  شرايط  در  آنهم  تاثير گذاشت،  جنوب،  و  شمال  سمينار  بحثهاى 

سرکوبگر جمهورى به مناطق عمقى نيروى پيشمرگ و فضاى خفقان و اعدام و کشتار بعد از 

خرداد ٦٠ در ايران. 

پلنوم دوم کميته مرکزى کومەله 

(پلنوم دوم بعد از کنگره سوم کومەله) 

اين پلنوم در اوايل اگر دقيق يادم مانده باشد اوايل زمستان سال ٦١ در روستاى "خانقاه" 

نزديکى شهر بوکان برگزار شد. اهميت آنهم در اين بود که بحث نيروى پيشمرگ کومەله را 

آيا  اينکه  پيشمرگ کومەله،  نيروى  نامه  آئين  و  پيشمرگ کومەله  نيروى  بحث  مطرح کرد. 

نيروى پيشمرگ کومەله سازمانى است دمکراتيک و جانبى در کنار کومەله يا نيروئى است 
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سوسياليستى و بخشى است از تشکيالت کومەله آن دوره. در اين مورد مفصال جدل شد و 

بحث جدلى مفصلى بويژه از طرف منصور حکمت روى سوسياليستى بودن نيروى پيشمرگ 

کومەله و اينکه بخشى از تشکيالت کومەله آن دوره بود، انجام گرفت. تصميم گرفته شد که 

اين بحث تدقيق شود. منصور حکمت بر لزوم تدوين آئين نامه نيروى پيشمرگ کومەله تاکيد 

داشت. اين بحث موافق و مخالفانى داشت و پيداکرد، در اين مورد بحثهاى داغى درگير شد 

و سرانجام در کنگره چهارم کومەله که من در سمينارى جانبى در جوار کنگره چهارم کومەله 

برگزار کردم، توافق عمومى روى آن حاصل شد و آئين نامه آن نيز نوشته و بعداً تصويب شد. 

مسلح  بازوى  بعنوان  سوسياليسيتى،  نيروئى  بعنوان  را  پيشمرگ کومەله  نيروى  بحث،  اين 

کومەله و کارگر و زحمتکش کردستان ايران در جاى واقعى خودش قرار داد و تکليف آن را 

يکسره کرد.  

از ديگر بحثهاى پلنوم بحث استراتژى نظامى کومەله و آينده تشکيل حزب کمونيست 

ايران بود. در اين پلنوم روى استراتزى نظامى که در تقسيم بندى مناطق به مناظق پايگاهى، 

بينابينى و تحت اشغال به سبک جنگ ويتنام خود را نشان ميداد، بحث شد. در مورد آينده 

حزب کمونيست ايران نيز بحث شد. 

يلنوم سوم کميته مرکزى کومەله(کنگره سوم)  

زحمتکشان  سازمان  پلنوم  آخرين  واقع  در   ٦٢ سال  ماه  خرداد  در  سوم کومەله  پلنوم 

کردستان ايران قبل از تشکيل حزب کمونيست ايران بود، با شرکت اعضاى کميته مرکزى و 

همه علی البدلهاى آن تشکيل شد. دو هفته بطول انجاميد. اين پلنوم در واقع خصلت نماى 

دوره اى از رکود کار رهبرى کومەله آن دوره بود که من الزم مى بييم به آن اشاره کنم.  
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در اين پلنوم رهبرى کومەله آن دوره اذعان ميکند که کارها مطابق قرارها و مصوباتى که 

روى آن توافق شده است پيش نمى رود، که رهبرى کومەله آن دوره از رهبرى استنکاف 

کادميسم در نظر  ميکند! که رهبرى کومەله رهبرى کليه وجوه مبارزه پرولتاريا را نميکند که آ

و خرده کارى در عمل در اين رهبرى به چشم ميخورد. همه روى کمبود از کار رهبرى کومەله 

آن دوره توافق داشتيم و هرکس با برداشت خود ميخواست به آن پاسخ بدهد. يکى روى 

جنبه هاى شخصى و ضعفهاى شخصى افراد انگشت ميگذاشت و ديگرى روى وجه سياسى 

و نظرى آن. يکى روى عدم قاطعيت و حسابرسى و ديگرى روى بعضا تئوريک بودن و نه 

سياسى بودن جلسات، ديگرى هم روى جدا بودن پيشتازان نظرى و عملى از همديگر تکيه 

ميکرد.  

واقعيت اين بود دوره بعد از کنگره سوم دوره سخت ترى بود نسبت به دوره قبل از آن، 

اسالمى  جمهورى  سرکوبگر  نيروهاى  بدست  اصلى  محورهاى  و  شهرها  بود که  اى  دوره 

نيروهاى  يورش  دوره  اين  در  ميشد.  دوچندان  هم  مشکالت  فشار  نتيجه  در  مىافتادند، 

جمهورى اسالمى به عمق مناطق تحت نفوذ ما در اطراف شهرها نيز کشيده شده بود. در 

بعضى مناطق نيروهاى ما تحت فشار شديد نظامى محبور شدند به مناطق موقتا پايگاهى تر 

عقب نشينى کنند. در جنگهاى دفاعى اين دوره تلقات زيادى را متحمل شده بوديم و رهبرى 

سياسى  سازمانهاى  ديگر  دمکرات و  حزب  مانند رهبرى  بود  شده  مجبور  دوره  آن  کومەله 

اپوزيسيون به ناحيه "آالن سردشت" که فاصله چندانى با خاک عراق نداشت، عقب نشينى 

کند. اين آن موقعى بود که تزلزل زودرس بودن ايجاد حزب کمونيست براى کومەله اينجا و 

آنجا در ميان ما مطرح ميشد. اين وضعيت عموماً رکودى در کار رهبرى کومەله ايجاد کرده 

بود.  
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در اين پلنوم منصور حکمت يک بار ديگر از تزهاى رهبرى کمونيستى بحث کرد و لزوم 

آن را براى رهبرى کومەله آن دوره خاطر نشان کرد. ميگفت رهبرى کومەله بايد تئورى و 

سياست را يکجا به سرانجام برساند. با بحثهاى راهگشاى منصور حکمت مثل هميشه چهره 

ها گشاده تر و بحثها بازتر و پخته تر شد، در کار ايجاد حزب کمونيست ايران نيز تسريع 

حاصل شد. اطالعيه پايانى اين پلنوم چنين ميگويد:  

"... در اين پلنوم شرايط کنونى جنبش خلق کرد، برداشتن گامهاى آخر مربوط به تشکيل 

حزب  موسس  برگزارى کنگره  عملى  ملزومات  همه  تدارک  و  ايران  حزب کمونيست 

مبرم  نيازهاى  برخى  همچنين  و  رهبرى کمونيستى  هاى  شيوه  و  اصول  ايران،  کمونيست 

تشکيالتى به تفصيل مورد بررسى قرار گرفتند... پلنوم کميته مرکزى کومەله طى جلسات 

مشترکى با رفقاى کمتيه مرکزى اتحاد مبارزان کمونيست چنين نتيجه گرفت که در ادامه نقشه 

ملزومات  و  شرايط  اکنون  ايران  حزب کمونيست  موسس  برگزار کننده کنگره  عمل کميته 

سياسى تشکيل حزب کامالً فراهم بوده و هيچگونه مانع سياسى در راه تشکيل آن وجود 

ندارد. از اين رو ضرورى است که هرچه زودتر حزب کمونيست از طريق برگزارى کنگره 

مرکزى  سوم کميته  پلنوم  پايانى  (اطالعيه  تشکيل گردد.  ايران  حزب کمونيست  موسس 

کومەله، سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ايران ‐ کومەله، پيشرو شماره ٥، ضميمه، 

دوره دوم تير ماه ٦٢). ...  

در اين پلنوم به درستى روى ناسيوناليسم کرد، پايه طبقاتى آن و نقش حزب دمکرات در 

جنبش ناسيوناليستى کرد در کردستان ايران براى اولين بار روشنتر از دوره هاى قبل بحث 

شد. همزمان درباره همکارى و اتحاد عمل با حزب دمکرات قطعنامه اى صادر شد. در 

نامه  آئين  شد.  صادر  اى  قطعنامه  نيز  ايران  حزب کمونيست  موسس  تشکيل کنگره  مورد 
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نيروى پيشمرگ کومەله تدوين شد، اصول ناظر بر فعاليت و سازماندهى سياسى و نظامى 

کومەله در جنبش انقالبى خلق کرد و شرايط کنونى جنبش خلق کرد و دورنماى آن و وظايف 

و  رهبرى کمونيستى  اصول  روى  بحث  پلنوم،  اين  نکته  مهمترين  رسيدند.  تصويب  به  ما 

تصميم براى برگزارى فورى کنگره موسس حزب کمونيست ايران بود. 

 کليت حرکت سوسياليستى و تاثيرات آن

بود،  حکمت  منصور  آن  پرچمدار  مبارزان کمونيست) که  سوسياليسم کارگرى(اتحاد 

محصول انقالب ٥٧ بود، با انقالب ٥٧ رشد کرد و در جريان پيشروى خود قدم بقدم 

تحيکم شد و ارتقاء يافت. سوسياليسم کارگرى اتحاد مبارزان کمونيست چپ خرده بورژوا و 

غيرکارگر نبود، استالينيست و مائوئيست و تروتسکيست و اروکمونيست نبود، شرقى نبود، 

غربى بود، از محيط غرب تاثير گرفته و آمده بود و ادامه سنت مارکس بود. انقالب ٥٧ که 

مجالى براى به ميدان آمدن و تقابل جنبشهاى اجتماعى طبقاتى فراهم کرده بود به سوسياليسم 

کارگرى نيز مجالى داد که بعد از گذشت قريب ٧٠ سال دوباره فعال شود. با فعال شدن 

سوسياليسم کارگرى از درون طبقه کارگر با شوراها و کنترل کارگرى بر مراکز کار و از برون با 

نقد پايه هاى "پوپوليسم خلقى" توسط سوسياليسم کارگرى اتحاد مبارزان کمونيست، جريان 

به  موسوم  فراکسيونهاى  سرعت  به  و  شکل گرفت  اى  قوى  پوپوليستى  ضد  مارکسيستى 

"مارکسيسم انقالبى" را در درون سازمانهاى چپ راديکال آن دوره شکل داد.  

اين سوسياليسم کارگرى هنوز رابطه ويژه اى با طبقه کارگر نداشت ولى اهداف و آرمانهاى 

سوسياليستى اين طبقه را نمايندگى ميکرد. در اين دوره سوسياليسم کارگرى با نقد مبانى چپ 

هاى  دوره  در  دولت  دولت،  از  انقالب،  از  مارکسيستى  تعبير  ديگر  بار  يک  راديکال، 
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انقالبى، از طبقات و مبارزه طبقاتى، از هيئت حاکمه، از سرمايەدارى، از امپرياليسم، از 

بازتعريف کرد.  را  غيره  و  غيره  و  برنامه  از  ارضى،  مساله  حل  از  سرمايەدارى،  بحران 

سوسياليسم کارگرى از درون و از برون "چپ خلقى" و چپ ليبرال را در تناقضات خود که با 

انقالب ٥٧ سر باز کرده بود، خرد کرد و همانطور که گفتم فراکسيونهاى سر به "مارکسيسم 

انقالبى" را در دورن سازمانهاى اين چپ شکل داد.  

آنزمان کومەلەدر موقعيت متناقضى قرار داشت، از طرفى با مبارزه اجتماعى زنده اى پيوند 

از  هيچکدام  بود که  شده  نزديک  زحمتکش  مردم  و  توده کارگر  به  آن  با  و  بود  خورده 

سازمانهاى چپ راديکال در چنان موقعيتى قرار نداشتند، از طرفى ديگر با کردستانى کردن 

خود و چسپيدن صرف به عرصه کار در کردستان ايران و مساله دفاع از حق تعيين سرنوشت 

و خودمختارى، از مسائل سراسرى و جدلهايى که درون چپ ايران در آن دوره ميگذشت 

کامالً بى خبر بود و به سطحى از کار در محدوده جنبش موجود، خود را سرگرم کرده بود. 

آمپريسم و عملگرايى صرف نيز خود مزيدى شده بود بر ازخود راضى بودن کومەله آن دوره و 

بر بى توجهى ما به آنچه که بزعم ما کار "تئوريک" نام داشت. اما نميشد سر خود را زير 

لحاف کرد و از کنار بحثهاى آن دوره اى که درگير بود رد شد.  

اين بحثها يقه کومەلەآن دوره را نيز گرفتند. جوابهاى ما به آن مضحک و خنده آور بود. 

ما، رهبرى کومەله آن دوره، وقتى در سال ٥٨ دهن بازکرديم، همان تفاسير و تعابير رايج 

"چپ خلقى" را در مورد انقالب و ماهيت طبقاتى هيئت حاکمه و غيره تکرار کرديم. دوباره 

بحثهاى قديمى چپ راديکال مربوط به "انقالب دمکراتيک" و امپرياليسم و "وابستگى" و 

غيره نيز از طرف ما سر برآوردند. در اين مورد من به نمونه مصاحبه با سازمان انقالبى 

زحمتکشان کردستان ايران ‐ کومەله که معرف خط سياسى و فکرى کومەله آن دوره بود، 
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قبال ًاشاره کردم. در آن دوره ما هرچند عموماً خمينى را به عنوان نماد مذهب، ارتجاعى 

فئوداليسم  نماينده  را  آن  اول"،  "ديدگاه  دوره،  آن  در کومەله  ديدگاهى  ولى  ميدانستيم 

ميدانست. ميگفت: "... روحانيت وابسته به بقاياى توليد فئودالى است .. که در راس آن 

بقيه  و  پاسداران  ها،  انقالب، کميته  دادگاههاى  انقالب،  شوراى  بعداً  و  خمينى  شخص 

همان  شکل  نظر  از  ميدهند که  تشکيل  را  هرم  يک  مجموع  در  و  دارند،  قرار  روحانيون 

هيرارشى فئودالى است ("ديدگاه اول، در سال ٥٨ نوشته شد و در "نشريه تئوريک داخلى" 

در تاريخ ٢٤\٢\٥٩ منتشر شد). از نظر "ديدگاه يک"، همه کائنات در بقاياى فئودالى و 

روابط فئودالى در ايران ريشه داشت و اين ديدگاه خيال خود را راحت کرده بود و با اين 

جمهورى  و کمک  در گنبد  دهقانى  جنبش  سرکوب  ميرفت.  مسائل  همه  جنگ  به  اتوپى 

اسالمى به فئودالها در کردستان ايران را به ماهيت فئودالى دولت، و از جمله اجراى حد و 

قصاص و داير کردن دادگاههاى شرع را به بقاياى فئودالى ربط ميداد! 

ديدگاه دوم که من هم يکى از امضاء کنندگان اسناد آن بودم و تحت تاثير بحثهاى آن 

دوره اتحاد مبارزان کمونيست جامعه ايران را سرمايەدارى وابسته ميدانست و در مورد مسائل 

آن دوره سعى ميکرد در اتکاء به آن اظهار نظر کند، باوجود اين هنوز در مورد ماهيت طبقاتى 

هيئت حاکمه مانند بقيه چپ راديکال ايران به سراغ پايه اقتصادى آن ميرفت. آن را به دو 

جناح خرده بورژوا و بورژوا تقسيم ميکرد، در نتيجه مثل بقيه چپ ايران خمينى را نماينده 

خرده بورژوازى میدانست، و بورژوازى "ليبرال" و صنعتى را نماينده بورژوازى درون هيئت 

طبقه  اين  دمکرات!  بخش  را  حاکميت  از  خارج  بورژوازى  خرده  ديدگاه  اين  حاکمه. 

ميدانست و ميگفت بايد آن را به عنوان متحد پرولتاريا جذب کرد. در واقع اگر از دور 
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رهبرى کومەله آن دوره را نگاه ميکردى، به لحاظ تئورى عقبمانده و حتى در راست چپ 

ديدى که  مى  ميکردى  نگاه  دوره  آن  پراتيک کومەله  به  هم  اگر  ميگرفت.  قرار  راديکال 

راديکال و انقالبى عمل ميکند و اين راستروى تئوريک تحت الشعاع يک پراتيک چپ در 

عرصه سياسى و در نزديکى با منافع توده کارگر و زحمتکش جبران ميشد. خوشبختانه همين 

نقد  و  شويم  پيشقدم کومەله  خود  دوره،  آن  رهبرى کومەله  از  بخشى  ما،  شد که  باعث 

کمونيستى اتحاد مبازران کمونيست از "چپ خلقى" را که بنيادهاى فکرى سابق کومەله را 

نيز هدف قرار داده و آن را زيرورو ميکرد قبول کنيم و با آن به جنگ پوپوليسم درون کومەله 

برويم. ديديم هژمونى "ديدگاه دو" از طرف طرفداران "ديدگاه يک" در کنگره دوم کومەله 

پذيرفته شد و "ديدگاه دو" به خط مسلط در کومەله آن دوره تبديل گرديد. 

اما چرا کومەله "اتحاد مبارزان کمونيست" را به عنوان متحد خود انتخاب کرد؟ رمز 

اينکه اين گروه کوچک نيز توانست سازمان بزرگ و توده اى مانند کومەله را جذب و به 

ديگر  و  مهتدى  خود  حتى  و  رنگارنگ  ناسيوناليستهاى  بود؟  چه  در  بکشاند  خود  دنبال 

رهبران سازمان زحمتکشان نيز دوست دارند که خود را در طبق رياکارى "اخالص" و اتحاد 

مبارزان کمونيست و شخص منصور حکمت را به استفاده از کومەله آن دوره بعنوان "نردبان" 

ترقى و غيره معرفى کنند که من در اينجا بطور مختصر به هردوى اينها مى پردازم.  

شکى در اين نيست، بخشى از رهبرى کومەله، انقالبى و راديکال عمل کرد، تمايل زياد و 

بدون تعارفى داشت که نقد "مارکسيسم انقالبى" اتحاد مبارزان کمونيست را از "پوپوليسم 

خلقى" بپذيرد. در مورد کادرها و اعضاء اما قضيه فراتر از اين هم بود، آنها هراندازه که 

رفقاى اتحاد مبارزان کمونيست و شخص منصور حکمت را بيشتر ميشناخنتد، اتوريته آنان 
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نزدشان باالتر ميرفت و آمادگى براى پذيرائى رهبرى آنان در ميانشان نيز بيشتر ميشد. نه بعد 

از ايجاد حزب کمونيست ايران که حتى بعد از پايان سمينار شمال به جرات ميتوان گفت 

منصور حکمت در ميان کادرها و اعضاى کومەله آن دوره اتورتيه اش از رهبران کومەله آن 

دوره اگر بيشتر نبود، کمتر نبود.  

در هرحال، از لحاظ نظرى آنزمان ما وضع چندان قابل تعريفى نداشتيم هرچند که از 

روبرو  مشکالت  از  با کوهى  مقابل  در  اما  بوديم،  برخوردار  قدرتمندى  اى  توده  موقعيت 

بوديم. رژيم اسالمى به طور وسيعى به مردم کردستان ايران حمله کرده بود، افق بازگشت 

مجدد به شهرها هرچه ميگذشت تاريکتر ميشد، محدوديتهاى آنچه در آن دوره ما "جنبش 

مقاومت" مى ناميديم، آشکارتر ميشد. در نتيجه نياز به جوش خوردن مجدد ما به جنبش 

سراسرى، به سوسياليسم و چپ که از آن مدتها بود بريده بوديم و اثرات منفى خود را بجا 

گذاشته بود و دخالت در مسائل مربوط به مسائل سراسرى، روز بروز نزد ما بيشتر احساس 

ميشد.  

بيرون آمدن از اين وضعيت از دست ما و با محدويتها و کمبودهاى فکرى و سياسى جدى 

اى که داشتيم مقدور نبود. طبيعى بود که هرکس ممکن بود از زاويه تمايلى که خود داشت 

در طلب اين نزديکى و ايجاد همسرنوشتى مجدد باشد. بطور قطع يکى از سرِ دادن افق به 

عده اى که بتواند آنان را به ماندن در کوه قانع کند، يکى از سرِ حفظ انسجام تشکيالت و 

مصون داشتن آن از گزند فشار حوادث و براى عده اى نيز همانطور که گفتم رجعت به 

کمونيسم و پراتيک کمونيستى و انجام دادن کارى براى کمونيسم و طبقه کارگر مساله بود. 

تمايل هرچه بود واضح بود با افق پيشا ٥٧ى نميشد سازمان خود را نگهداشت، اين را کسى 

نمىتواند منکر شود. جلو چشم ما سازمانها و گروههاى چپ راديکال آن دوره ايران به دنبال 
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با  بود و  دچار آن  خلقى" و تناقضاتى که خود اين چپ  بنيادهاى فکرى "پوپوليسم  نقد 

انقالب ٥٧ پرده از روى آن کنار رفته بود، يکى بعد از ديگرى در حال ورشکستگى و 

فروريختن بودند. ادامه وضع موجود ممکن نبود، حتى خود جنبش موجود را هم با عقليت 

پيشا ٥٧ى نميشد از آنچه که بود جلوتر برد. کومەله آن دوره يا به راست ميچرخيد و در 

دامن ناسيوناليسم کرد مىافتاد که در آن صورت در بهترين حالت وضعيتى مشابه "کومەله 

رەنجدران کردستان عراق"(سازمان رنجبران کردستان عراق) را پيدا ميکرد و يا به چپ 

ميچرخيد و از اين موقعيت بيرون ميامد.  

همانطور که ديديم به طرف چپ، اتحاد مبارزان کمونيست چرخيديم، کنگره دوم تا ششم 

کومەله را تشکيل داديم، بعد از جدائى در سال ٩١ نيز، بخش کمونيستى(اکثريت رهبرى و 

کادرهاى کومەله آن دوره) آن با منصور حکمت رفتيم و حزب کمونيست کارگرى ايران را 

تشکيل داديم. در سال ٩١ عده اى نيز جدا شدند و راه خودشان را رفتند، بعداً دو تکه 

قومى  سازمان  ديگرى،  داد،  ترجيح  را  خط  بى  و کومەله  تشکيالتدارى  يکى  شدند، 

زحمتکشان را ايجاد کرد.  

اما چرا در آن دوره اتحاد مبارزان کمونيست؟ به نظرم ما اتحاد مبارزان کمونيست را 

تصادفى انتخاب نکرديم. اينطور نبود که ميرفتيم دست در قوطى قرعه کشى مىکرديم و از 

ميان سازمانهاى چپ آن دوره يکى را بيرون مىآورديم. ما متوجه ضرر و زيان ناشى از دورى 

خود از چپ و مسائل سراسرى جامعه ايران شده بوديم، اين را هم حق خود مىدانستيم که از 

گاهانه انتخاب کنيم.  ميان سازمانهاى چپ آن دوره ايران متحد يا متحدين خود را خود و آ

از سازمانهاى چپ سنتى آن دوره خيلىها به ما مراجعه کردند، از جمله کنفرانس وحدتىها. 

چرا آنها را که ظاهراً با ما هم خط هم بودند انتخاب نکرديم؟ براى اينکه سياسى بوديم و 
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ميديديم که آنها تقريباً بال استثناء در اثر فشار تناقض درونى و زير فشار سوسياليسم کارگرى 

جلو چشم ما از هم مىپاشيدند. در ميان آنها تنها اتحاد مبارزان کمونيست، چپى بود که خط 

روشن داشت، پرچم کمونيسم را برافراشته و در حال گسترش و پيشروى و کنار زدن موانع سر 

راه خود بود. بنابراين طبيعى بود که ما اتحاد مبارزان کمونيست را به عنوان سازمان چپ و 

کمونيستى و متحد سراسرى خود انتخاب کنيم. کميت مهم نبود، هرچند بعدها فهميديم که 

کميت هم بودند، اما اين واقعا نقشى نداشت. آنچه که ما را در آن دوره جذب کرد يا به قول 

يک عده چطور شد گروه "روشنفکرى" کوچکى توانست کومەله به آن قدرتمندى را جذب 

خود کند، چيزى نبود جز اتوريته فکرى و سياسى و حقانيت سوسياليسم کارگرى اتحاد 

غير  چپ  ديگر  و  سوسياليسم "خلقى"  مختلف  هاى  رگه  با  تقابل  در  مبارزان کمونيست 

کارگرى. وگرنه چطور ممکن است يک عده روشنفکر چپ تقريباً ناشناخته بتوانند سازمان 

توده اى و قدرتمندى چون کومەله آن دوره را کامالً جذب خود کنند. تنها ابزار آنها اتوريته 

فکرى و سياسى بود.  

با پيش قدم شدن ما، رهبرى کومەله آن دوره در چرخش بسمت "مارکسيسم انقالبى"، 

اولين گام بطرف سوسياليسم کارگرى برداشته شد ولى روشن بود که هنوز دعوا پايان نيافته 

بود. از اين به بعد تالش کمونيسم کارگرى در طول بيش از يک دهه معطوف به اين شد که 

در  و کومەله  نباشد،  دوره  آن  سرنوشت کومەله  عراق،  رنجدران کردستان  سرنوشت کومەله 

کردستان ايران به سازمانى کمونيستى و کارگرى تبديل شود. ناسيوناليسم چپ درون کومەله با 

اين تالش کمونيسم کارگرى مخالف بود، حزب دمکرات مخالف بود، جالل طالبانى و شيخ 

عزالدين حسينى نيز مخالف بودند، هرکدام به شبوه خود سرِ راه آن سنگ اندازى ميکردند. 

از کنگره دوم کومەله به بعد  توجه به کارگر و مبارزه کارگرى نسبت به سابق بيشتر شد، در 
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عين حال هنوز "هم ميهنان مبازر" سر تيتر بعضى از اطالعيه هاى ما بود. سال ٥٨ و ٥٩ که 

هيچ، سال ٦٠ هم هنوز دوم بهمن سالروز جمهورى خودمختار کردستان از طرف ما جشن 

گرفته ميشد و مسئولين کومەله آن دوره در آن سخنرانى ميکردند. چپ ناسيوناليسم و بقاياى 

پوپوليسم سابق هنوز به زندگى خود ادامه ميدادند و به مناسبتهاى گوناگونى عرض اندام 

ميکردند.  

در واقع بعد از کنفرانس ششم، کنگره سوم و اساساً بعد از تشکيل حزب کمونيست ايران 

است که پوپوليسم در کومەله آن دوره مضمحل ميگردد. بعد از کنگره اول اتحاد مبازران 

کمونيست به قول منصور حکمت "مارکسيسم انقالبى" به عنوان يک چهارچوب همزيستى 

سوسياليسم کارگرى و چپ غير کارگرى ترک ميخورد(در باره فعاليت حزبى در کردستان، 

منصور حکمت). اين کنگره به جريان "مارکسيسم انقالبى" ميگويد: تنها برنامه و سازمان 

سياسى کافى نيست، پراتيک اجتماعى مهم است. مبگويد: پياده کردن برنامه کمونيستى، 

پراتيک کمونيستى را ميخواهد و بايد رفت و در ميان طبقه کارگر کار کرد و دست به کار 

سازماندهى انقالب کارگرى شد.  

توسط  انقالبى"  "مارکسيسم  قالب  شکستن  ايران،  حزب کمونيست  تشکيل  از  پس 

سياست  بحث  آوردن  بر  سر  شاهد  ما  دوره  اين  در  ميشود.  شروع  سوسياليسم کارگرى 

سازماندهى ما در ميان طبقه کارگر، بحث آژيتاسيون و آژيتاتور کارگرى، درک مکانيسمهاى 

نقد  اقتصادى،  تحول  زاويه  از  روسيه  انقالب  از  تبيين  طبقه کارگر،  سازماندهى"  "خود 

سرمايەدارى دولتى، بحث آزادى، برابرى حکومت کارگرى، حقوق پايه اى مردم زحمتکش 

در کردستان، اينها نه مديون چهارچوب فراکسيونهاىی که "مارکسيسم انقالبى"، نام داشتند 

بلکه از آرمان کمونيسم و از نيازهاى طبقه کارگر سرچشمه ميگرفتند. 
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اين  برداشت.  ديگرى  مهم  قدم  ايران  حزب کمونيست  به  پيوستن  با  سرانجام  کومەله 

تحوالت همانطور که پيشتر گفتم همزمان است با اوج گرفتن مبارزات توده اى شهرى و 

مبارزه کارگرى که به تدريج از زير دست و بال مبارزه مسلحانه به عنوان شکل محورى مبارزه 

و خودمختارى خواهى ناسيوناليسم کرد که در اين مدت اين مبارزات را تحت الشعاع خود 

قرار داده بودند، بيرون ميايد. مبارزه عليه ميليتاريزه کردن کردستان ايران و عليه فضاى 

سرکوب و خفقان در شهرها، اعتراض عليه جنگ ارتجاعى ايران و عراق، شعار خاتمه دادن 

آن، اعتراض عليه سربازگيرى و کشتار فرزندان مردم در جبهه ها، مبارزه عليه بسيج اجبارى، 

براى گرفتن  مرزى  روستاهاى  و  شهرها  آواره  مردم  مبارزه  اجبارى،  حجاب  عليه  مبارزه 

خسارت جنگى، مبارزه مردم زحمتکش نشين شهرها براى آب و برق و مدرسه و درمانگاه و 

و  نان  صف  عليه  مبارزه  مبارزات،  اين  به  مييافت.  روز گسترش  هر  سرپناه  درست کردن 

گوشت و ديگر مايحتاج مردم نيز افزوده ميشد. همزمان هر سال و هر چند ماه از سال مبارزه 

اضافه  براى  ميشدند،  استثمار  اى  وحشيانه  بسيار  شرايط  در  هزاران کارگر کورەپزخانه که 

دستمزد و بهتر کردن شرايط کار در کردستان و در خارج کردستان در کوره خانه هاى همدان، 

مالير، وايگان، سردرود تبريز و غيره که اکثر آن را کارگران فصلى کردستان ايران تشکيل 

ميدادند، گسترش مييافت. اينها و ديگر اعتراضات کارگرى در مراکز کار کوچک و بزرگ 

شهرهاى کردستان ايران، بر جمهورى اسالمى و کارفرمايان فشار مياورند و فضاى کردستان 

ايران را راديکاليزه ميکردند.  

چرخيدن دستگاه تبليغ و ترويج و پراتيک کمونيستى کومەله آن دوره، به يمن هژمونى 

کمونيسم کارگرى در رهبرى کومەله و حزب کمونيست ايران، به طرف کارگر به تدريج کومەله 

آن دوره را به سازمانى کمونيستى و نماينده کمونيسم در کردستان تبديل کرد که مدتها بود نه 
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در کردستان بلکه در ديگر نقاط جهان نيز کمونيسم اينقدر با کارگر و مبازره کارگر جوش 

نخورده بود. کمتر کارگرى بود چه کارگرى که در کردستان و چه آن کارگر فصلى اى که براى 

کار به خارج کردستان ايران ميرفت و مبارزه ميکرد، نداند که کومەله آن دوره کيست و چه 

ميگويد، نداند که چگونه خواستها و مطالبات کومەله آن دوره با خواستها و مطالبات کارگران 

به هم پيوند ميخورد. آنها ميدانستند که کومەله آن دوره کمونيست بود و کومەله را به خاطر 

کمونيست بودنش دوست داشتند. اين وضعيت با برگزارى سالروزهاى اول ماه مه سنندج و 

ديگر شهرهاى کردستان ايران که در آن هرسال بيش از چندهزار نفر شرکت ميکردند، با طرح 

شدت  به  را  ايران  جامعه کردستان  فضاى  سوسياليستى  و  خواستهاى کارگرى  و  مطالبات 

راديکاليزه کرده و فشار اعتراض عمومى روى جمهورى اسالمى را دوچندان ميکردند.  

اين اعتراضات کارگرى و توده اى شهرى که با کمونيسم و اعتراض کمونيستى کومەله و 

کارگر جوش ميخورد، براى اولين بار کمونيسم را اجتماعى کرد و به حضور کمونيسم به 

عنوان يک جنبش فعال در صحنه سياسى کردستان ايران موجوديت داد. کومەله آن دوره به 

يمن هژمونى کمونيسم کارگرى در رهبرى آن به سازمانى عيمقا توده اى تبديل شد که توده 

کارگر و رهبران و فعالين کارگرى و توده اى شهرى مبارزه و اعتراض خود را به کومەله اين 

بار به دليل کمونيست بودنش منتسب ميکردند. کومەله را به اين خاطر که کمونيست بود و 

ترجمان مطالبات و خواستهاى آنان در جامعه بود دوست داشتند و به اين اعتبار نيز به خاطر 

او حاضر به هر نوع فداکاريى بودند.  

در اين دوره کمونيسم کارگرى تصوير ديگرى را از کمونيسم، از کومەله آن دوره و از 

مبارزه کارگر و زن و جوان و توده مردم آزاديخواه به جامعه داد، در نتيجه سيماى جامعه 

کردستان ايران را به شدت تغيير داد که با تشکيل حزب کمونيست کارگرى ايران ابعاد آن 
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گسترش يافت. کمونيسم کارگرى از کارگر و فعالين کارگرى شخصيت ديگرى ساخت، توقع 

کارگر و فعالين کارگرى را از خود و از جامعه باال برد. کارگر در کردستان ايران براى اولين 

بار پا به ميدان سياست گذاشت و خواستار دخالت در قدرت سياسى و تعيين تکليف آينده 

به  و کارفرمايانرا  اسالمى  جمهورى  فعالين کارگرى  و  رهبران  شد.  ايران  سياسى کردستان 

مصاف آشکار کشيدند. کمونيسم کارگرى توقع زن را در اين جامعه از خود باال برد، جنبش 

برابرى طلبى زن خواستار برابرى کامل زن و مرد در اين جامعه شد که ثمره آن را در اول ماه 

مه ها و در سالگردهاى ٨ مارس روز جهانى زن شاهد هستيم. کمونيسم کارگرى توقع جوان 

را از خود و از جامعه و محيط زندگى خود باال برد، سکوالريسم و مدرنيسم و توقعات 

زندگى انسان امروز را در ميان آنان رواج داد. عليه مذهب از هرنوعى، "زحمتکشى" و غير 

زحمتکتشى آن و عليه جهل و خرافه در آشکارترين شکل آن ايستاد. براى اولين بار پيروزى 

بر جمهورى اسالمى در مطالبات و خواستهايى معنى ميشود که رابطه تنکاتنگى با زندگى 

شرط  و  قيد  بدون  آزادى  ميکنند.  پيدا  زحمتکش کردستان  و  توده کارگر  آينده  و  روزانه 

فعاليت سياسى، آزادى بدون قيد و شرط بيان و انديشه و تشکل و اعتصاب، لغو اعدام، 

برخوردارى از حق برابر در توليد و ثروت جامعه، برابرى کامل زن و مرد، جدائى مذهب از 

دولت، تامين رفاه برابر و .. نشانه رشد و گسترش راديکاليسم طبقه کارگر بود که سابقا با 

يورش جمهورى اسالمى و زير مطالبه خودمختارى طلبى، مطالبه ناسيوناليسم کرد، خفه شده 

بود.  

با تحرک سوسياليسم کارگرى و تفوق آن در حزب کمونيست و کومەله آن دوره، سيماى 

ارگانهاى تبليغى کومەله نيز دگرگون شد. تاکيد بر خصلت کمونيستى کومەله آن دوره افزايش 

ارگانهاى  و  سازماندهى  در  را  بيشترى  حجم  طبقه کارگر  اجتماعى  مبارزه  و  يافت. کارگر 
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تبليغى ما پيدا کرد. مسائل متنوعى از جمله در مورد مباحث شورا و مجامع عمومى، فراخوان 

به مجامع عمومى کارگران، تشکل و سازمانيابى آنان، مطالبات کارگرى، قانون کار، مسائل و 

معضالت محافل و فعالين کارگرى، مبارزات جارى و مشکالت زندگى و روزمره آنان بخش 

بيشتر فعاليتهاى سياسى ما را تشکيل داد.  

با چفت شدن هرچه بيشتر کمونيسم به مبارزه زنده و اجتماعى طبقه کارگر و توده مردم 

زحمتکش، روند قدرتگيرى کومەله به عنوان يک سازمان سياسى در کردستان ايران در مقابل 

رشد  نتايج  از  يکى  و  حرکت  بُعداين  یک  دمکرات  حزب  تضعيف  و  دمکرات  حزب 

کمونيسم و چفت شدن آن با مبارزه و اعتراض اجتماعى طبقه کارگر و توده مردم محروم شد. 

ناکامى نظامى حزب دمکرات عليه کومەله نيز در واقع به دليل اين پايه اجتماعى بود که 

پشت کومەله بسيج شده بود. کمونيسم با زندگى روزانه و خواستها و مطالبات توده کارگر و 

زحمتکش و ديگر مردم آزاديخواه جوش خورد و نيروى اجتماعى طبقه کارگر را در کردستان 

به ميدان آورد و آن را حول پرچم کومەله آن دوره بسيج کرد.  

اين دستآوردها به نام کمونيسم کارگرى در کردستان و جنبش کمونيستى طبقه کارگر ثبت 

شده اند. وارث اين تاريخ و اين دستآوردها جز کمونيسم کارگرى و رهبران و کادرهاى 

نيست. اينها به عنوان تاريخ اجتماعى اين  کمونيسم کارگرى و حزب کمونيست کارگرى 

حرکت در کردستان ايران ثبت شده اند. ديگرانى که به کمونيسم کارگرى پشت کردند، ربطى 

به اين تاريخ و اين حرکت ندارند. بعضى آن را نفرت کردند و بعضى نيز ميترسند که اگر با 

آن تداعى شوند، "ضرر" کنند و ناسيوناليستها ازشان فاصله بگيرند. هم اکنون نسلى جديد، از 

زن و مرد، از ميان توده کارگر و ديگر مردم آزاديخواه بار آمده اند که خود را بدهکار مذهب 

نمى دانند، به شدت ضد مذهبى اند، مدرنند، سکوالر و آزاديخواه و جسورند، دارند شبانه 
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روز با جمهورى اسالمى و مزدورانش دست و پنجه نرم ميکنند، جمهورى اسالمى را به 

مصاف طلبيده اند و تا سرنگونى و درهم کوبيدن آن از پاى نمى نشينند. اين نسل، نسل 

کمونيسم کارگري اند، از سنت و سياست کمونيسم کارگري اند، و کمونيسم کارگرى بر دوش 

آنان براى سرنگونى ودرهم کوبيدن جمهورى اسالمى به جلو ميرود. 

چند نکته هم در مورد نقش راديوها در آن دوره: 

 راديو صداى انقالب ايران

راديو صداى انقالب ايران، راديوى کومەله در اوايل تيرماه ٦١ شروع به کار کرد. در اين 

به  ايران  انقالب  صداى  راديو  به کار  آغاز  مناسبت  به  پيامى  مرکزى کومەله  مورد کميته 

کارگران و زحمتکشان ايران و "خلق رزمنده کرد" ميفرستد که مقايسه آن با پيام بعدى اين 

کميته، جالب است. در اين پيام کميته مرکزى کومەله از اينکه ميتواند از طريق رايو نيز با 

کارگران و زحمتکشان ايران و خلق رزمنده کرد در تماس باشد، اظهار خوشحالى ميکند. 

کميته مرکزى کومەله در اين پيام خود چنين ميگويد: 

"اين راديو انعکاسى از مبارزات کارگران و زحمتکشان و ديگر توده هاى ستمديده خلق 

کرد است. در اين پيام کميته مرکزى کومەله اهداف کومەله: "سرنگونى جمهورى اسالمى، 

برقرارى جمهورى دمکراتيک و کسب خودمختارى وسيع و دمکراتيک در کردستان را در 

دستور کار راديو صداى انقالب قرار ميدهد". در پايان اين پيام، کميته مرکزى از تالش 

گردانندگان راديو صداى انقالب براى راه انداختن آن تشکر ميکند. دو ماه بعد از راه اندازى 

راديو صداى انقالب ايران روز ٨\٤\٦١ کميته مرکزى کومەله منتخب کنگره سوم در پيام 
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تبريک خود به مناسبت بازگشايى راديو صداى انقالب که در خبرنامه شماره ١٧٢، ٢٥ 

مرداد ماه ٦١ منتشر شده است، چنين ميگويد:  

گاه ايران است که از کردستان برخاسته  "راديو صداى انقالب ايران صداى پرولتارياى آ

است به اين اعتبار، صداى جنبش انقالبى، صداى دموکراسى و سوسياليسم است. اين راديو 

ميشود.  هدايت  و  اداره  ايران (کومەله)  زحمتکشان کردستان  انقالبى  سازمان  وسيله  به  

براى  برنامه کومەله  و  حزب کمونيست"  "برنامه  بر  مبتنى  راديو  اين  بر  حاکم  سياست 

خودمختارى کردستان، قطعنامه هاى سياسى و تاکتيکى مصوب کنگره سوم و رهنمودهاى 

روزمره دفتر سياسى کومەله است که راديو را در انجام وظايف عملى روزانه اش هدايت 

مينمايد. ميگويد:  

راديو صداى انقالب ايران دستآورد جنبش کمونيستى ايران و مبارزات دليرانه پيشمرگان 

جان برکف سازمان ماست که در طول سه سال مقاومت و مبارزه قاطعانه صدها نفر از آنان در 

سنگر مبارزه براى حق تعيين سرنوشت خلق کرد، آزادى و سوسياليسم جان خود را فدا کرده 

اند". (همانجا). در واقع همين دو ماه نشان ميدهد که هرچه کومەله به سمت تصويب برنامه 

کمونيستى پيش رفته است و بر کمونيسم تکيه بيشترى کرده است، لحن تبليغ کمونيستى آن 

نيز شفافتر و روشنتر شده است. 

در واقع هم راديو صداى انقالب ايران براى اولين بار طبقه کارگر و توده مردم زحمتکش 

را از تريبون تبليغى اى که تاکنون از آن محروم بود، برخوردار کرد. بعد از تشکيل حزب 

کمونيست ايران راديو صداى انقالب ايران وارد دور ديگرى از کار و فعاليت خود شد. 

راديو صداى انقالب ايران به عنوان ابزارى در دست سوسياليسم کارگرى بويژه بعد از ايجاد 
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در  سازماندهى کمونيسم  و  ترويج  و  تبليغ  در  مهمى  نقش  و  دور  ايران  حزب کمونيست 

کردستان ايران داشت. مقايسه برنامه هاى آن بعد از سال ٦٢ و بويژه از سال ٦٣ به بعد با 

انعکاس مبارزات کارگرى به ويژه مبارزه هرساله هزاران کارگر کوره پزخانه و ديگر کارگران 

فصلى و کارگران مراکز کار در شهرهاى کردستان ايران، انعکاس روزانه اعتراض و مبازرات 

عمومى  مجامع  و  شورا  به  مربوط  مباحث  ايران،  روستاهاى کردستان  و  شهرى  اى  توده 

کارگرى، مسائل مربوط به مطالبات و خواستهاى سوسياليستى و روزانه کارگران و فعالين 

کارگرى، آموزش مارکسيسم و افشاى مذهب و خرافه و مبارزه با عقبماندگى و ناسيوناليسم 

در کردستان و دهها برنامه آموزشى و تبليغى و ترويجى، به راديوى کمونيستى کارگران و توده 

مردم زحمتکش تبديل شد و بخشى از حرکت سوسياليسم کارگرى در آن دوره نمايندگى 

ميکرد. اين راديو بيش از دههاهزار شنونده داشت. کارگران و ديگر توده هاى وسيع مردم، 

عليرغم وجود پارازيت جمهورى اسالمى، با اشتياق به آن گوش ميدادند و از آن رهنمود 

ميگرفتند. 

 راديو صداى حزب کمونيست ايران

راديو صداى حزب کمونيست ايران در پائيز سال ٦١ ايجاد شد. صداى حزب کمونيست 

ايران، ابزار ديگر حرکت سوسياليستى در آن دوره بود. اين راديو نيز مبارزات کارگرى در 

ايران، مسائل مربوط به مبارزه و جنبش کارگرى ايران، مبارزه آن دوره کارگران ايران عليه 

جنگ  عليه  ايران  در  شهرى  اى  توده  مبارزات  اسالمى،  جمهورى  ضدکارگرى  قانون کار 

ارتجاعى ايران و عراق و مصائب ناشى از آن، عليه صف نان و گوشت و غيره را منعکس 

ميکرد. راديو صداى حزب کمونيست ايران، صداى کمونيستى طبقه کارگر ايران بود. آموزش 
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مارکسيسم، معرفى مانيفست کمونيست، بحثها و جدلهاى درون کارگران و رهبران و فعالين 

کارگرى، بحثهائى مربوط به شورا و مجامع عمومى، مسائل مربوطه به مبارزه روزانه کارگران 

بر سر دستمزدها، کاهش ساعات کار، قطعه کارى، ممنوعيت کار کودکان زير ١٦ سال، 

مبارزه عليه حجاب اجبارى و تهيه دهها مورد خبر و گزارش و بحث و مصاحبه و تفسير 

سياسى گوناگون بود.  

راديو صداى حزب کمونيست ايران نيز عليرغم سرکوب و خفقان شديد حکومت اسالمى 

راديوى کارگران و فعالين کارگرى بود و از اين طريق آنان را به طور روزمره به حزب مرتبط 

ميکرد. راديو صداى حزب کمونيست ايران جاى خود را درميان کارگران و فعالين کارگرى 

باز کرده بود و کارگران و رهبران و فعالين کارگرى زيادى از طريق آن به حزب کمونيست 

ايران جذب ميشدند. در مجموع صداى انقالب و صداى حزب کمونيست ايران، با سالها 

فعاليت از دامنه نفوذ وسيعى برخوردار شدند و مهمتربن ابزارهاى تبليغى و ارتباطاتى کومەله 

و حزب کمونيست ايران را تشکيل ميدادند. اين ارگانها جاى خالى سازمان محلى اى که 

آنزمان وجود نداشت پر کردند و امر تبليغ، ترويج و حفظ ارتباطات ما با فعالين آن دوره را 

انجام ميدادند. اين دو راديو شنوندگان را در سراسر ايران از وجود کومەله و حزب کمونيست 

ايران و نظرات رهبرى آن مطلع ميکردند. 

پايان 
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 منابع
١‐ خبرنامه هاى کومەلە  آن دوره، بطور نامنظم از شماره ١ (تاريخ ٩\٧\٥٨) تا شماره 

٨٦ (تاريخ ٢\٨\٥٩) 

٢‐ خبرنامه هاى کومەلە  آن دوره بطور نامنظم از شماره ٨٧ (تاريخ ٩\٨\)٥٩ تا شماره 

١٥٠ (تاريخ ٣٠ آذر ماه ٦٠) 

٣‐ خبرنامه هاى کومەلە  آن دوره بطور نامنظم از شماره ١٥١ (تاريخ ٦ ديماه ٦٠) تا 

شماره ١٧٧ (تاريخ ١٣ ديماه ٦١) 

٤‐ مسلح شدن همگانى شرط ضرورى پيشبرد جنبش انقالبى در کردستان 

٥‐ برنامه کومەلە  براى خودمختارى کردستان 
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٦‐ خاطراتى از کوچ تاريخى مردم مريوان، صالح سردارى 

٧‐ کمونيستها و جنبش دهقانى پس از حل امپرياليستى مساله ارضى در ايران، منصور 

حکمت 

٨‐ بسوى سوسياليسم ٥، اتحاد مبارزان کمونيست 

٩‐ قطع نامه هاى مصوب کنگره دوم کومەلە ، سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان 

ايران، نيمه اول فروردين ماه ٦٠ 

١٠- "ما و مذاکرات"، (موضع سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ايران ‐ کومەلە  در 

مورد مذاکرات) 

١١‐ مرورى بر مبارزات خلق کرد از جمهورى خودمختار کردستان تا کنون، خبرنامه 

شماره ١٥٤ (٢٨ ديماه سال ٦٠) 

١٢‐ کارگر کمونيست شماره ٧، اتحاد مبارازن کمونيست 

١٣‐ فاجعه اورامان ١ و ٢ 
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١٤‐ شش جريان سياسى و درگيريهاى کومەلە  با حزب دمکرات. از انتشارات حزب 

دمکرات 

١٥‐ قطعنامه هاى کنفرانس ششم کومەلە ، شهريور ماه ٦٠ 

١٦‐ قطعنامه های سومين نشست کميته مرکزى کومەلە  تيرماه ٦٢ 

١٧‐ خطاب به رفقای فدايى در مورد خلع سالح رزگاری (٢٧\١١\٥٨) 

١٨‐ مصاحبه با سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ايران‐ کومەلە  

١٩‐ قطعنامه هاى مصوب کنگره ششم کومەلە ، انشارات مرکزى کومەلە ، خرداد ماه ٦٧ 

٢٠‐ ديکتاتورى مذهبى جمهورى اسالمى و ضرورت جدايى مذهب از دولت 

٢١‐ حزب دمکرات برعليه کومەلە  با هر مرتجعى همصدا ميشود، نقل از خبرنامه ١٦٨ 

٢٢‐ قطعنامه درباره تشکيل کنگره موسس حزب کمونيست ايران، ١٥ تيرماه ٦٢ 

٢٣‐ کمونيست، شماره ١٥، ١٩ و ٢٠ 
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٢٤‐ سخنى درباره راديو صداى انقالب ايران خبرنامه شماره ١٧٢، (٢٥ مرداد ماه 

 (٦١

٢٥‐ چرا حزب دمکرات به جنگ داخلى ادامه ميدهد، گزيده اى از گفتارهاى صداى 

انقالب ايران 

٢٦‐ سند مصوب پلنوم کميته مرکزى کومەلە ، در باره جنگ جارى ميان کومەلە  و 

حزب دمکرات، تيرماه ٦٤ 

٢٧‐ موضعگيرى ما و واکنش سازمانهاى سياسى، ارگان کميته مرکزى حزب دمکرات 

کردستان ايران‐ رهبرى انقالبى 

٢٨‐ از کنگره يک تا کنگره دوم، شعيب زکريايى 

٢٩‐ نوار مصاحبه صداى حزب کمونيست ايران با صديق کمانگر 

٣٠‐ نوار مصاحبه خودم با الله حمه در مورد اتحاديه دهقانان مريوان 

٣١‐ نوارهاى مربوط به مقدمات تشکيل حزب کمونيست ايران 
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٣٢‐ نوروز خونين سنندج، از سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران 
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