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بندی کوتاه از بخش اول یک جمع   

درتداوم خواسته های عقیم   ،تالش مردم ایران برای به زیرکشیدن دیکتاتوری مطلق شاه به مثابه یک ضرورت اجتماعی وتاریخی

عدالت   تأمین ازدوران جنبش مشروطه برای دستیابی به آزادیهای فردی واجتماعی ونوعی  پسهای گذشته بویژه جنبش یمانده 

  اهداف و   ؛کردمیجستجو را مردمی گزینی یک حاکمیت دموکراتیک ووجای  درجه نخست استقرار در . این تالش اجتماعی بود

.آنها دست نیافتندوقت بهخواسته هایی که مردم ایران هیچ    

میان   در اوایل و  ناشی ازنفوذ این گرایش در  تنها ً عنوان مانع دستیابی به چنین اهدافی، الزاما ه جریان مذهبی ب گیری یک قدرت

زمان اشتباهات فاحش سیاسی  چپ آن دوره در  وهم سکوالر مترقی و حضوریک آلترناتیوعدم  . تودهای مردم انقالب کننده نبود

د.ها ازجریانات اسالمی، این امررا موجب گردین توهم و دنباله روی آ ؛برخورد به امرحاکمیت   

اشتباهات   اشکاالت و پراتیک وسیاسی  یها واحزاب اصلی آن، چه از لحاظ نظری وتئوریک وچه درعرصه جریان چپ وسازمان

ای  تجربه ترین درس واین مهم. شکست انقالب هم ناشی ازهمین مسئله بود ییکی ازدالیل عمده . بزرگ وغیرقابل انکاری داشتند

.آن بیآموزد از  است که نسل آینده باید آنرا مورد بررسی وتوجه جدی قراردهد و     

فکری  دستگاه  ها ولحاظ نظری تا حدود زیادی با تئوری  از ۵۷های انقالب های اجتماعی سالچپ برآمده از تحوالت و تالطم 

وتفسیرشان  تعبیر چپ جریان یبخش عمده  داشت  وسوسیالیسم معوجی ازکمونیسموکج مارکس بیگانه بوددرک ناقص و  

مستقل وآزاد، ودرنهایت استقالل ملی   اقتصاد ازسوسیالیسم وبسیاری مسائل مربوط به آن جزرفرمهای اجتماعی، خودکفائی وتوسعه

ها را  و  امپریالیسم چنان تاروپود افکارآن زمان مبارزه با استعماردیدگاه غالب برچپ آن نداشت. درمفهوم دیگری   معنی و یا کشور،

بیشتر بورژوازی وابسته مورد انتقاد  .  آن علیه اهداف انقالب را نمی دید مخرب نقش  بورژوازی خودی  ارتجاع محلی و که  تنیده بود

  ی واپسگرا  هرجریان عقب مانده و اتحاد با  کاری و به هم  ته به امپریالیسم حاضروابس و  برای مقابله با بورژوازی کمپرادور بود و

تفکری   خمینی که درآن زمان چنین ادعائی را داشت ازچنین دیدگاه و  شان ازهمکاری با جریان اسالمی وحمایت  .ارتجاعی بودند

این جریان واپسگرا وارتجاعی بود و یکی  مبارزه با فرهنگ غربی وجه مشترک جریان چپ با  غرب زدگی و .گرفتت میأنش

تحت   ً آشتی دادن مارکسیسم با اسالم سیاسی که بعضا .ها وتوجیهاتی استوار بودبرچنین زمینهبا آن کاری هم  ازدالیل نزدیکی و

ابداعات   های حزب توده دریک مرحله زمانی ازنتیجه سیاست  "مارکسیسم اسالمی" درآوردی  نظیرمفاهیم من عنوان مقوالت و 

نتیجه نه سوسیالیسم   در. شدبا سوسیالیسم ازآن استنتاج می "جامعه توحیدی بدون طبقه اسالمی"سوئی بین ها بود که همتفکرآن
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ای رفرمیسم را  به درجه  گرائی وملی دیگری گرایشات غیرمارکسیستی از قبیل ناسیونالیسم و  چیز  هر وکمونیسم واقعی، بلکه بیشتر از 

.کردندنمایندگی می   

راهی با چنین  نیروهای فوق که هم سازمانی بعضی از ی راه با بدنههای کوچک وکم نفوذ همانقالب تعدادی ازسازمان یدر پروسه

          .قمع شدند رحمانه قلع و بی  حمله عوامل جریانات اسالمی ودولت قرارگرفتند و تفکراتی را ننمودند، مورد تعرض و 

نظری بی   لحاظ تئوری و  نیروی چپ وجریان مسلط آن گرچه از  .این پروسه کردستان ازشرایط استثنائی برخورداربود در

های نادرست چپ  لحاظ پراتیکی استنتاج از  گزاری وسطح بین المللی نبود ولی درسیاست ترندهای فکری در ها وثیرازگرایشأت

هنگام رفراندم ، نه اشغال سفارت  غیرمترقی قائل نبود. نه به  ح بندی مترقی و برای بورژوازی درحاکمیت جنا .سراسری را نداشت

، که تا حدود زیادی  لهکومهسازمان ما  داد واتفاق مهم دیگری جریان وهیچ روی  نه در عراق و  امریکا، نه در شروع جنگ ایران و 

جریانات   از  و توهم نشد  دچاربهانه مخالفت با امپریالیزم  کرد، با توجیه و آن مقطع تاریخی نمایندگی می در چپ کردستان را

  تاز پیش و  ها اتخاذ نمود و پرچمداربرعلیه آن مقابل و  برعکس سیاست روشنی در  .حمایت نکرد مذهبی درحاکمیت پشتیبانی و 

اسالمی را نپذیرفت. این  ثیرسیاست چپ، حاکمیت ج.أ تحت ت ً پیشبرد چنین سیاستی گردید. مردم کردستان اساسا مردم کردستان در

  نتایج و دولت جدید به کردستان یکی از یبقیه مناطق ایران ایجاد کرد. لشکرکشی وحمله مسئله شکاف عمیقی بین کردستان و

. هایی  بودبازتاب چنین تفاوت   

جریان اصلی این   را به یکاتفاقی بود که سازمان ما  ترین تصمیم ومقابل حمله دولت به کردستان مهم سازمان دادن مقاومت در

به حاشیه   لهکومهرا بسیار افزایش داد . من شکی ندارم در غیاب چنین تصمیمی نفوذ اجتماعی آن  و  اعتبار مقاومت تبدیل ساخت و 

.کردنیروهای چپ پیدا نمی دیگر از  سرنوشتی بهتر افتاد وجامعه می               

زیادی   بینی بسیارغیرقابل پیش تحوالت پیچیده و  رویدادها و  تی درمقابل اتفاقات و من واکثرهمراهان آن دوره درشرایط بسیارسخ

آنهادرآن شرایط نبودیم. بویژه ازلحاظ نظری جریان ما هنوزبرای بسیاری مسائل   ی گوئی به همهبه جواب  قادر قرارگرفتیم که بعضاً

  توانم بگویم که ما با ایمان وما دارای کمبودهای زیادی دراین عرصه بودیم. اما با اطمینان می روشنی نداشت. قطعاً جواب درست و 

دیگری   ستمدیده جامعه چیز محروم و  قشر خصوصاًهدفی جزخدمت به مردم منافع شخصی یا گروهی   موقعیت وفارغ از ، صداقت

  و مسیرخطرات زیادی را متحمل گشتیم  این  کش جامعه نبود. درزحمت منافع کارگر و عمل جدا از  کردیم. منافع ما دررا دنبال نمی

تعداد زیادی  از همراهان و  یارانمان را از  جمله فواد م.سلطانی به عنوان یکی از اصلی ترین شخصیت های جریان مان را ازدست  

سربلند این مرحله را پشت سرگذاشتیم. قضاوت تاریخی درمورد جریان ما درآن دوره تنها ازجنبه   و دادیم. با وجود این ما سرفراز

قضاوت   ت وبازشناخ مبارزه بخصوص مبارزه طبقاتی، در امر بگیرد. به باورمن در تواند کل حقیقت را دربرتئوریکی نمی  نظری و

تواند نقش محوری تری داشته باشد. به  پراتیک آن می مارکسیستی عملکرد و ماتریالیستی و گاه دید مورد یک جریان سیاسی از در

بیش    در پروسه انقالب عمل انقالبی صد بار: عقیده هرگزجدا ازعمل نبود دید او از گفته لنین که خود وی مرد عمل انقالبی بود و 

بودهایش درکلیت خود یک  این لحاظ بدون تردید جریان ما با وجود کم از معنی( به . )نقل  است اهمیت برخوردار نظریه از  از

.گرایش سوسیالیستی را نمایندگی میکرد  

                                                    

 ***** 
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جنبش مسلحانه   آغاز   

  حق طلبانه در علل و دالیل شکل گیری جنبش مسلحانه در کردستان چیزی نبود جز اقدام و عکس العمل کامال طبیعی، دفاعی و

  حامیان لیبرال ازقبیل جبهه ملی و نهضت آزادی و در آن هنگام هنوز . "قیام مردمی "رژیم غاصب نظامی سرکوبگرانه  یحمله برابر

نه تنها   زه تا رژیم. حاطه نموده بودند ا را  این دولت اطراف ، جریانات مشابه دیگر متوهمان به ظاهر چپ از نوع حزب توده و 

اساس ازقبیل وابستگی مردم کردستان به    پایه وبدون  های واهی و ها ومطالبات مردم کردستان را نادیده گرفت، بلکه به بهانه خواست

، حکم جهاد  رژیمچون نماد رهبری مذهبی نهایت آیت اهلل خمینی هم منتسب نمودن آنها به عوامل بیگانه، در هیونیزم و ص  اسرائیل و

کردستان برای  های مردم مرداد از شهرپاوه آغازکردند. تالش ۲۸یک حمله سراسری را در تاریخ  علیه آنها را صادرکرد و 

کفر و   "به این سرزمین  نوپای مرکزی به کردستان به جائی نرسید. آنها مغول وار  قریب الوقوع دولت جدید و ی حمله جلوگیری از

حوادث آن   دالنه به قتل عام پرداختند. امروز هنگامیکه اتفاقات وسنگ رحمانه وها ی بسیاری آفریدند.  بیتاختند وجنایت  "الحاد 

هایی روبرو شدیم. جانورهایی که  ما نسل آن دوره با چه مصیبت . برایم آسان نیست شان هنوز کنم، باورکردنمی دوران را مرور

با آویزان   کردستان آمده بودند و به  شان کمترین شباهتی به انسان وانسانیت وجود نداشت، ازگوشه وکناراین سرزمین پهناوردراعمال

  بویژه نسل جوان این دیار  ،بی پروا به دستگیری و قتل واعدام مردم - به عنوان ضمانت ورود به آنجا-کردن کلید بهشت برگردن 

  تعداد زیادی از  اعدام به قبل از و  سپردندهای اعدام میهخای به جوپسران و دختران جوان را دردادگاه های چند لحظه .پرداختندمی

ى بودند  اده مشمئزکنن کلماتآن  با رسول خدا،  و  رض، محارب با خدااالفسد فیم .، تجاوزکردندنوجوان بودند دختران که هنوز

راکه مدام از آن سخن    "شان مروت اسالمی"شان بود بکارگرفتند تا کردند. آنها هرآنچه که درتوانکه جوانان را با آن متهم می

.جهان نشان دهند یبه همه   را دادند اش میایران وعده  گفتند و به مردم کردستان ومی   

-زیادی انجام می خیرأناقص و با ت ،ضعیف خبررسانی مثل امروز نبود. پوشش خبری اتفاقات وحوادث بسیار  در آن زمان ارتباط و

نیروهای داعش که امروز دنیا را   اتجنای از بر مردم کردستان ره در آن دو و جنایات رژیم اسالمی ت وگرنه حمال .رفتگ

.سنگ دالنه نبود انه و متحیرساخته، کمترسبع   

  حتی بعنوان بخش مهمی از .جایی حمله و تعرضی نکرده بودندبه هیچ کس وهیچ .مردم کردستان خواهان صلح و آرامش بودند 

حکومت مرکزی که حق طبیعی آنها بود، دخالت چندانی هم ننموده   دولت و  یاداره  چگونگی تشکیل و  سرزمین ایران در و کشور

جامعه خود بدست خودشان بودند. شاید هم به این دلیل که مردم   یاداره  م آنها این بود ، که خواهان آزادی وبودند. تنها جر

. ندبه حاکمیت اسالمی آنها مشروعیت نداده بود ،کذایی که صورت گرفته بودرفراندوم  ای بود که درکردستان تنها منطقه   

  مقاومتله ای و از آن جموه هر شی   مقاومت به ای جزدیت خویش چاره وهستی و موجدر چنین شرایطی مردم کردستان برای دفاع از 

پیش   ای را در شدند یا مقاومت سرافرازانهباید مرعوب و تسلیم می  یا :شان وجود نداشتمقابل در  انتخاب بیشتر  مسلحانه نداشتند. دو

جمهوری   جنایات با اراده و قاطعیت بسیار باالیی در برابر تعرض و  !انتخاب آنها مقاومت بود  !راه دیگری وجود نداشت ،گرفتندمی



8 
 

-مبارزه مسلحانه درآن شرایط می مقاومت و  ازانتخاب راه دیگری غیر دم از  گوئی بعضی جریانات که اخیراًوه یا   .ایستادند  اسالمی

هرزمانی  از  ندارد. امروزه بیشتر مفهوم دیگری نداشت و  می هیچ معنی ومقابل حاکمان فاشیست اسال تسلیم  در  یهظجزموع ،نندز

جانب   مذهبی ازی ورتدیکتا تجربه هم ثابت نموده که بدون دست بردن به اسلحه برای خلع ید وبه زیرکشیدن حاکمیت ارتجاعی و

  آگاهانه یا نا  مردم، ت دفاع مسلحانه ازدیگری باقی نمانده است. طرح فاکتورگرفتن مشروعی  آلترناتیو  توده های مردم هیچ راه و 

.داشتنبر نتیجه دیگری در   حاکمان دیکتاتور یجزتداوم سلطه  ، آگاهانه  

         

مسلحانه   ما وجنبش   

تعیین کننده   مهم و  این مبارزه شد. این یک تصمیم تاریخی بسیار دار پرچم پیشاپیش مردم کردستان خواهان مقاومت و  سازمان ما

.کردستان بود یجریان ما وحتی به نوعی جامعهبرای     

به همین دلیل نیروهای   . الزم را نداشتند آمادگی و امکانات   اوایل  دررژیم به کردستان  یتعرض و حمله مردم کردستان در برابر

   .آوردند خود درارتش خیلی سریع بدون جنگ و مقاومت تمام شهرها و روستاهای کردستان را به اشغال  سپاه و بسیج و 

  اشغال در نیامده باشد. ما در آن هنگام از لحاظ نظامی در به جایی نمانده بود که  مریوان که محل فعالیت من بود، تقریباً یدر منطقه

.قابل قیاس نبود  اصالً سالمی ا  -نیروهای جسختی قرارگرفته بودیم . تناسب قوا بین ما و   و دشوار  وضعیت بسیار    

مریوان جریان ما   یمنطقه ؛ اما درآماده نکرده بودرا   هنوز از هر لحاظ خود  ایکردستان در کل  برای چنین حمله  هر چند مردم

های اولیه یک حرکت  پایه  ما در آنجا  خود را برای چنین روزی آماده ساخته بود. تا حدودی  نسبت به دیگر مناطق کردستان

  و  شهر های سیاسی نظامی دربودیم. ایجاد نیروی مسلح تحت نام اتحادیه دهقانان و گشت سازمان داده  مسلحانه را بوجود آورده و

-موقعیت بهتری نسبت به بخش هم نظامی در ما رابسیار کمک نمود. هم از لحاظ سیاسی و ،انجام این امرمهم روستاهای منطقه در

برای شروع چنین    و به امر واقع تبدیل شده بود  ن روزهایی های ما برای چنیبینیو پیش داشتیم . تحلیل کردستان قرار ای دیگره

  زبده و دود اما بسیار حم یک نیروی نظامی هرچند کوچک و، . ما در ابتدای کارواقع گردید ثر ؤم  رحرکت مهم و تاریخ سازی بسیا

و   مقاومت  ها برای یکباالیی بهرمند بود. این  نسبتاً اعتبار  نفوذ و روستا از  و  های مردم شهرسازمان ما درمیان توده  کارآمد داشتیم.

فی بود که به آینده این جنبش  کانفوذ درمیان مردم، در شروع کار تا حدودی  فاقد ریشه و  رِجنگ پارتیزانی علیه یک نیروی اشغالگ

.امیدوار باشیم درازمدت خوشبین و  مقاومت مسلحانه در و   

   ۲۵ یکی دو نفرسن همگی ما از جزهآن هنگام ب که دربودیم شود، تعداد معدودی جوان فعالیت ما مربوط می ی قهتا آنجا که به منط 

  نیان، ناصری نود این افراد عبارت بودند : عبداهلل داربی، طاهر خالدی، ،مراد امینی ، فرج شهابی ،عزت دارابی، اسد]  سال بیشترنبود. 

عطا رستمی، موسی شیخ  پوشی، صالح سرداری،عبداهلل نودنیان، عبداهلل کهنهنودنیان، مجید حسینی، محمد نوری،  رستمی، نسان 

کردند به اسامی :  فعال اتحادیه دهقانان بودند با ما همراهی  زحمتکش که قبالً نفر اوایل چهار . در و..  سالمی، عثمان روشن توده الا

  ملزومات و کم تجربه و با  این نیروی [ رشید احمدی  ، ()الله حمه  ، احمد فتحی) شوانه (  نوچهریعبداهلل م دارسیران، رزگار

به    و  نوع کالشینکوف بودند همه سبک از و کردیمکه بردوش خود حمل می یهایاسلحه  باناچیز  اندک و  امکانات جنگی بسیار

کردستان، تصمیم گرفته بودیم  وضعیت دیگرمناطق   اطالع دقیق از بدون ارتباط و  ؛ربودپُفشنگ  های دورکمرمان ازندرت خشاب

بسیجی    و نیروهای پاسدار  های خاورمیانه و مجهزترین ارتش  بزرگی برویم که ازهر لحاظ یکی از  که به جنگ یک نیروی عظیم و
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این اقدام یا حرکت ما در همان  بودند.   تأمین ملزومات جنگی کامالً دیگر لحاظ تسلیحاتی و  تعداد وکمیت آنها از  از نظرکه صرف

رامون درستی ویا اشتباه  ی یبود یک سئوال بسیار بزرگی ما را در مقابل مجموعه ای سئوال قرار داده بود اساسی ترین آن روع کار ش

با  . نامعلوم وحتی برای بعضی افراد صفوف ما هم زیر سئوال بود آن میزان ودرجه موفقیت  ،دورنما وآینده بود بودن چنین حرکتی 

نقاط   چه در بخش چه درسطح منطقه و رهائی های مسلحانه و تجارب تاریخی درمورد جنبش نگاه وبرداشت ما از   وجود همه اینها

اجتماعی برای چنین حرکتی مناسب وزمینه   تعداد وکمیت چنانچه ضرورت سیاسی و شروع کار  درکه  میداددنیا این را نشان  دیگر

  براساس چنین باورها و  .ابعادی وسیع گسترش پیدا کند  تواند دریع میسر بسیار  آن وجود داشته باشد، تعیین کننده نیست و

  .راهمان ادامه دادیم اعتقاداتی بود که ما به رزم و

 

پارتیزانی   جنگ   

  تنها انتخاب ممکن  

های زیادی  کتاب مقابل خود داشتیم. ما قبالً جنگ پارتیزانی تنها انتخابی بود که ما در ی روبرو شدن با دشمن شیوه  برای مقابله و  

  ازخواندن   آنچه اما بودیم  خوانده  …گوارا وهچ تا کوبا و گرفتهمین  هوشی  ویتنام و  ؛مائو چین و های پارتیزانی ازمورد جنگ در

. با واقعیتی که ما درعمل با آن روبرو بودیم یکی نبود  ودیم، الزاماًب  گرفته یاد  هاکتاب این    

  هدایت و بسیارمهم در یرفقای نزدیک خود بویژه فواد که نقش ازدست دادن دوستان و تاثیر شوک و  از  در آن روزها ما هنوز

سیاسی وحتی تجربه فاصله زیادی با   ی زاویه رهبری نمودن جریان ما داشت، بیرون نیامده بودیم. وی تنها کسی بود که چه از

عاطفی آن که سنگینی زیادی میکرد، از   های شخصی و جنبه از وی صرف نظر ما داشت. درنتیجه عدم حضور یهمه  دیگران و

چنین شرایط سختی با آن روبرو شده بودیم، تاثیربسزائی داشت و پیش   و وظایفی که در لحاظ سازماندهی و چگونگی تقسیم کار

برد  پیش تردیدی نداشتیم اما در مسیری که انتخاب نموده بودیم شک و  پیگیری مبارزه و یادامه مان آسان نبود. ما دربرای بردشان

.تردیدهایی دربین ما وجود داشت وی قطعاً  مان بدون حضوربرنامه های  موفقیت آمیز وظایف و    

جلسات متعددی که داشتیم، صحبت ازمسائل  ها ودرنشستبرای روبرو شدن با شرایط جدیدی که درآن قرارگرفته بودیم،  

  ؛جنگی سپلین کامالًیبرقراری و ایجاد یک نوع د ،امکانات و موانعی که وجود داشت؛ گرفتن آرایش نظامی: ازجمله کنکرتی میشد

مورد بحث ما بودند.   این چهار چوب مشغله و در دیگر مسائلی بسیار و  ؛تعیین سیاست جنگی ؛ سازماندهی مطابق شرایط جدید

های کالسیک جنگ پارتیزانی!  تاکتیک  تاکتیک  :در آن شرایط بر دو نوع تاکتیک جنگی متکی بود سیاست جنگی ما اساساً

همزمان با آن تاکتیک دیگرما اصل   منطقه  و دورشدن از  حمله به آن و ی برنامه جنگ وگریز، شناسایی حلقه ضعیف دشمن و 

اجرای   از  پسکردیم و می مان را متمرکزای مشخص نیرویمحل و نقطه ما برای ضربه زدن به دشمن در پراکندگی بود.  و تمرکز

های جنگی  کردیم . در پیشبرد چنین سیاست وتاکتیکمنطقه پخش و مخفی می بعدی در مان را تا برنامه و تمرکزیموریت نیروهاأم

اجرای   یهای مردم مهمترین فاکتوری بود که تضمین کننده بودیم. حمایت توده بهرمند  و  خوبی برخوردار امکانات بسیار از

های چریکی غیرممکن بود. درقیاس با جنبش ها وحرکترها ازجانب ما بود. بدون چنین حمایتی این کاموفقیت آمیزاین تاکتیک

نبود؛ برعکس  مردم  یهاتوده  وجه جدا ازچ هییم. این حرکت ما بهدکراین زمینه کمبودی احساس نمی  نقاط جهان ما در دیگر در

.ای مهمترین نقطه قوت ما بودحمایت توده     
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بردیم شاید اشاره به چند حرکت و تحرک نظامی ما در آن  می سربهآن   برای تصویر نمودن موقعیت وشرایطی که درآن هنگام در  

.ضروری باشدداد،  را تشکیل می فعالیت عاجل ما دوره که محوراصلی وظایف و   

 

تحرک نظامی ما در آن دوره   هائی از گزینه    

-عبصهرلحاظ برای پیشبرد یک جنگ چریکی مناسب بود. مناطق کوهستانی   وضعیت جغرافیائی وژئوپولتیکی منطقه مریوان از 

به مثابه   شدند. در شروع کارط قوت بزرگی برای ما محسوب میاهای بی دریغ مردم، نقهای پرپشت همراه با حمایتلعبورو جنگل ا

برای    و  جنبش مسلحانه یک نوع اعالم حضورضرورت مبرمی پیدا کرده بود. به این منظور یک نیروی مسلح اعالم یک حرکت و 

های ارتباطی نقطه ضعف واقع همین حلقه  ارتباطی نیروهای دشمن بود. در ی چنین هدفی اولین اقدام ما ابتدا ضربه زدن به حلقه

  گذاری درخاطرم هست چندین زنجیره عملیات کمین در .آن شرایط بود که ما برروی آن تمرکز نمودیم در اوایل و  ها در اصلی آن 

وصف این    های زیادی درداستان  شایعات و  .میان مردم مواجه گشتیم زیادی در مسیرهای مختلف اجرا کردیم که با استقبال بسیار

  خود که "دوازده سواره مریوان "مردم با دشمن جنگ روانی راه انداخته بودند. داستان  .شدندمیان مردم پخش می نیروی مسلح در

همین حدودها بود.   اوایل در  مردم این تشبیه را به این خاطرکرده بودند که تعداد ما هم در .یکی ازآنها بود ،ماجرای دیگری است

ضروری   به جا و  مدنی مردم کردستان اقدامی بسیاری ه بارزروند تکامل م آن دوره در اعالم مقاومت و شروع جنگ مسلحانه در 

.ای ازآن کردندهمه جانبه  بود، به همین دلیل مردم هم حمایت وسیع و   

هایی عملیاتای ازره های بسیارمهمی که انجام دادیم زنجی وحرکت ها برنامه این تحرکات نظامی و جنگی یکی از ی در ادامه 

-به  محل متفاوت چندین محور و همزمان و در  ،باختن فوادروز جان "چهلمین" مناسبتکه به   ند دیگری بود یکوبنده  و تعرضی

  -اصلی مسیرجاده مریوان  محور  دو گذاری در وکمین  داخل شهر نیروهای دشمن در ورد اجرا گذاشتیم. عملیات ضربه زدن به مقرم

آن   از  پسها چنان قدرت ما را نمایش داد که . این تحرکات وعملیاتندتانعکاس بزرگی درآن شرایط بدنبال خود داش که  ،سنندج 

بودند  دست داده  زیادی جرأت گشت را از ینیروهایش به درجه . حالت دفاعی انداختبه  ونمود   گیرتا حدود زیادی دشمن را زمین

احساس   احترام و  فواد برسرآرامگاه وی رفتیم وباختن جان روز "چهلمین ". ما درکردندمیما را تعقیب   دیگرمثل سابق کمتر و

،  زادگاه فواد  ،نمودیم. برای مردم آلمانه ابراز  زندگی کوتاهش ایفا نموده بود به وی ادا و  ای که درعمیق خود را به نقش جاودانه 

ها یک واحد  موریتأسله ماین سل خود نشان دهد. قابل ذکراینکه در  چنانی از العمل آنسخنرانی شد بدون اینکه دشمن توان عکس

کردند. پشکو یکی  الدین ازکادرهای سطح باالی آنها ما را همراهی میچند نفری از پ.م کومه له رنجدران با مسئولیت پشکو نجم

طبع شاعرانه خود هیجان    احساس و با  زیبا و داشت بسیار شعر و  هنر  وی که دست باالیی در  .درآلمانه بود ازسخنرانان آن روز

جوان برای چنین  ی ای باید محرک پشکو اندیشیدم که چه انگیزه آن لحظه ها من به این می  حاضرین داد. در به جلسه وخاصی 

  ما را همراهی و  و سرنوشت ساز شرایط بسیارسخت و دشوار  آن  رزمانش آن روزها درهم اقدامی شده باشد که وی همراه با دیگر

سرنوشتی  ما بود. احساس همدردی وهم ی تحسین همه مورد ستایش و شان وجود و همراهی  کردند واین چنین نقش آفرینی می

.های مختلف کردستان تنها جوابی بود که خود را با آن قانع کرده بودممردم بخش     

ین ترسی به  بدون اینکه کوچکتر وبصورت علنی   ارتباط با ما  مرحله حساسی رسیده بود. مردم در مریوان به ی منطقه وضعیت در 

  و  کردند. پیوستن مجدد تعداد زیادی جوان به ما در فاصله زمانی بسیارکوتاه خود یک عالمت آشکارخود راه بدهند همکاری می
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  وادار   تهدید آنها و حتی خود در به مامعرفی و  با نیروهای دشمن را . مردم عوامل همکارکردمیاوضاع    تغییر  پیشرفت و حکایت از

این ماجراها نگذشته بود که متوجه   کردند. در واقع هنوز مدت زیادی ازتسلیم شدن به ما فعاالنه دخالت و کمک میشان به نمودن

. نفع ما استجدی به  سرعت زیادی درحال دگرگون شدن و تغییرشدیم اوضاع به  

 

 تصرف اولین قرارگاه 

  فروریزی نیروهای رژیم

  و باربرنامه تصرف مراکزاین .دشمن گرفتیم زایش حمالت و تعرض نظامی خود بر اف در چنین شرایطی ما تصمیم درستی مبنی بر 

اوضاع وتصمیم   بینانه ازارزیابی واقع تشخیص و   .دستورکارخود گذاشتیم را در  ترافتاده  مناطق کمی دور در را  ای آنهاهقرارگاه 

 ،کردیمباشد. اولین قرارگاهی که انتخاب  سرنوشت ساز  تواند تعیین کننده وهای حساس میلحظه   بعضی شرایط و درست در

آبادی قرارگرفته بود. تسخیر قرارگاه فوق که جنگ و   جوار درست در " انجیران "روستای  قرارگاهی بود که در کنار  وه پاسگا

  انتظار نسبتا بزرگ درابتدا نیروی مستقردراین قرارگاه  .شب ادامه یافت، بدون تلفات صورت گرفت درگیری با آنها تا پاسى از 

رسیدن   که ازبیهوده هنگامی چندین ساعت انتظار از پسشدند. اما  کردند وتسلیم نمیمقاومت می شهر رسیدن نیروی کمکی از

  ای دشمن بکلی روحیه خود را باخته بودند وهما شدند. نیرو پیشمرگانقرارگاه به  تسلیم خود و به نیروی کمکی ناامید گشتند، ناچار

  دنبال آن زیرفشار ضربات پى درپى وکه بهاین وضعیت مدت زیادی طول نکشید ،ادامه رسانى به آنجا را نداشتند. درتوان کمک

به مردم و    شدنعوامل محلی رژیم شروع به تسلیم  اوجگیری اعتراضات مردم از طرف دیگر،  طرف، ومداوم نیروى نظامی ما از یک

یا به پادگان مریوان منتقل  و دادند دیگری تخلیه یا تحویل می ی خود را یکی پس از هااه قرارگ نیروی پ.م کردند.  نیروهای دشمن

مریوان   داخل شهر  شهربانی در خلع سالح مرکز های نظامی ما طرح تصرف و زنجیره فعالیت از نهایت آخرین حلقه در .کردندمی

  کاری این کار یعنی چگونگی هم  .پرسنل داخل نیروی دشمن انجام گرفت همکاری چند نفراز و این حرکت مهم با کمک .بود

گونه امنیتی برای  هیچ لرزان مقاومت نیروهای اشغالگرگردید و علنی با ما موجب فروریزی یکباره دیوار و  ای آشکاربه شیوه آنها  

  درون به ،ترس عوامل مزدور محلی از که بقیه نیروها وحالی در آنها باقی نگذاشت. چند روزبعد ازآن با درخواست مردم شهر

خارج از شهر بودیم. ەماسه  ما مجموعاً حدود  . تا آن روزمریوان برگشتیم پادگان مریوان خزیده بودند؛ به داخل شهر   

که مردم در دیگرشهرهای  کرد این می چنانی نداشتیم . خبرهای پراکنده حکایت ازدیگر مناطق کردستان اطالع آن روزها از آن

.اندتظاهرات نموده  شروع به اعتراض و  ان جوان کردستان خصوصا زنان و    

 

 ارتباط تشکیالت با ما 

طریق تشکیالت مخفی  از  ،جانب مرکزیت سازمان مدتی طوالنی از  از پسبرای باراول آزاد شدن شهر درست حدود یک ماه قبل از 

موریت را کمیته مرکزی به ایرج فرزاد ) با نام مستعار رحیم ( که درآن هنگام مسئولیت تشکیالت  أاین م . با ما ارتباط گرفته شد

  "قله برد"من خواسته بود که وی را در دامنه کوه  ای از ایشان طی نامه .مخفی شهرهای جنوب کردستان را بعهده داشت، داده بود

چنین  طوالنی بود. هم ه باختن فواد و بعداز یک دورازجان پسبا تشکیالت  این اولین ارتباط ما   .نزدیک روستای آلمانه مالقات کنم 

  را این واحد  مسئولیت  ما پیوستند.به مبارزین سنندج فعالین و فوق بود که یک واحد ده نفری از دیدار حدود یک هفته بعداز 

چند   آنها. همیاری ما بود هر سنندج با کمک وو اطراف ش  قهمنط  به هدف آنها برگشتن  داشتند.  ده عه بر کیهان فرزاد مظفرمحمدی و
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مهمات   هرلحاظ بویژه دراختیار گذاشتن اسلحه و  از  بهتری قرارداشتیم و  متفاوت و موقعیت بسیار ما در ند.روزی پیش ما ماند

.شان بدرقه کردیمموریتأضروری آنها رابرای انجام م    

 

 تسخیر شهر مریوان 

اوایل برای   کنیم. ما خود را در آزادرا   ازسه ماه بتوانیم دوباره شهرپسکردیم که چنین زود نمیوقت تصورش را هم  هیچ  مطلقا و  

هنگام شروع  طوالنی مدت آماده کرده بودیم. یک نیروی مسلح کوچک چند نفره که به  فرسایشی و ییک جنبش مسلحانه 

ترین نزدیک یکی از شهردر یدروازه  و  حومه اینک در  ،پنداشتیمهم زیاد واقع بینانه نمی بینی زنده ماندن خود راکارحتی پیش

برنامه ریزی برای ورد    - مریوان فاصله نداشت  شهر  چند کیلومتر به پادگان و روستائی که بیش از  "چاوک " -روستاها به آنجا  

ما بود. مردم   ی همه قطعاً نگیز زندگی من وشورا  های بسیارلحظه روزها و  کردیم. یکی ازبه میان مردم مریوان را می مجدد به شهر و 

آنها   ی وارد شدن به شهرعجله کنیم. بنا به گفته شان ازما این بود که در آمدند و درخواست خصوصا جوانان دسته دسته به نزد ما می

  پرهیز  منظوربه  را شهر ردرگیری د .خرج دهیمهخواستیم تعجیل غیرالزم وغیرضروری ب انتظار برگشتن ما بودند. ما نمی مردم شهردر

قدرتمند چند   حضور  دیدیم. درعمل اتفاقی که افتاد این بود که همراه باتلفات برمردم جایز وصالح نمی وارد شدن خسارت و  از

  را برای حضور نهایی، مردم با اعتراضات خود شهر یوآماده نمودن برای حمله  چون یک اهرم فشارهم نزدیک شهر  ما در یروزه 

  را تسخیر درحقیقت این خود مردم بودند که شهر .پناه ببرند ناچارشان نمودند به پادگان شهر عوامل رژیم غیرممکن ساختند و

کماکان قلبش برای   و بود ترک نکرده ما را   بودیم اما شهرترک کرده را   داد که هرچند سه ما پیش ما شهراین نشان می  .نمودند

.تپیدرزمان ویاران وفاداروی میهم  های فواد وآرمان   

با   وارد شهر گشتیم و  "محله دارسیران  "مسیر باالی شهر ما یک روز پائیزی با صف وآرایش خاصی که به خود داده بودیم از

م  ددرمیان موج استقبال و تظاهرات مر هم خورد وآرایش ما به   ،اول یهمان لحظه   از .روبرو شدیم زیاد مردم شهر استقبال بسیار

خود را غمگین نمایش   یچهره  پائیزکه معموالً !نداشت قبل از آنهای رسید پائیزآن سال هیچ شباهتی با سال نظرمیهغرق شدیم. ب

-را درآغوش می ما و ی که همدیگرزیبای برگ درختانش با شادی و سرور مردم ی بسیارزرنگ آمی با درآمیختن و  بار دهد اینمی

  که بود شورانقالبی مردم شهری   و خوشحالی و سرور ای که گواهی ازچهره  .دیگری ازخود نشان دهد یخواست چهره رفتند میگ

  بندشان را عزیزان و فرزندان دل  بسیاری از  نه چندان دور ای کوتاه وکه در فاصله دیدمی ستم جنایتکارانی و  جور رستگار ازرا  خود

. پاییز  نباشد وحشتب و رع شاهد فضای   وآزارکسی  رنج و   بیش ازاین سمبل افسردگی و پائیز میخواست دیگر  .آنها گرفته بود از

دلپذیر بود   چه زیبا و .برگردد  به شهر دیگر بودند بار شحسرت در چیزی مشتاق و هر  که مردم بیش از ، آرامش امنیت وخواست می

!پائیزآن سال   

مالقات خصوصی با   خویشاوندان نزدیک و اقوام و  کردن به خانواده و  امکان فکر  ،برای ما یا حداقل من آن لحظات شورانگیزدر 

ه  یچهر ولی از .دادزیادی که با آنها روبرو بودیم امکان چنین کاری را نمی های بسیارمشغله مسائل و  . نشد میسر  روز نها تا چند آ

.امنیت وجان ما نیستند پیدا بود که آنها دیگر نگران سرنوشت نامعلوم و  انمادر و  انخوشحال پدر      

کنم مریوان اولین  م افتادند اما فکر می۰نیروی پ  دست مردم وهاکثر شهرهای کردستان دوباره ب  زمانی بسیار کمی تقریباً  ی در فاصله

اما واضح بود که   .اطالع زیادی ندارم  رهای دیگرشهپیش تسخیر پس و چگونگی و  . من ازآزادیش را باز یافتشهری بود که 
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شکست  به   آشکارا  و وادار کرد که علناً را  جهاد یصادر کننده   خمینی، کردستان چنان بود که شخص هزیمت نیروهای دشمن در

مختصری را   سیاست ما درقبال آن توضیح کوتاه و  اینجا پیرامون درخواست آتش بس و  درخواست آتش بس کند. در  و خود اقرار

.الزم میدانم     

 

مذاکره   بس و   آتش    

.شان درکردستان چیزدیگری نبودنتیجه هزیمت نیروهای ازجانب شخص خمینی جز آن  قبول  پیشنهاد آتش بس ازجانب دولت و   

آن   در .دولت پرداخت یبه افشاگری پیرامون این سیاست عوامفریبانه  "مذاکرات ما و " ای تحت عنوان جزوه  ما طی انتشار جریان

مرد م کردستان را ندارد. درکل   ی های عادالنهپذیرش خواست  وجه قصد سازش واسالمی به هیچ تاکید شده بود که رژیم ج.

دست  بهریاکارانه برای    یسیاست تاکتیک ومذاکره به مثابه یک  پیشنهاد آتش بس و بود که هدف دولت از  این باور  سازمان ما بر

. تقویت نیروهایش خواهد بود  فرصت کافی برای بازسازی و آوردن  

رهبری این     .نظردیگری در قبال این مسئله داشت حزب دموکرات به مثابه بخشی ازجنبش مقاومت مردم درکردستان انتظار و  

  ها تالش بسیارای داشت. آن سازشکارانه بینانه وبرخورد خوش کرد وبا آن را دنبال می زشسا  حزب همیشه کنارآمدن با رژیم و 

ها البته تنها محدود به آن دوره  به توافق برسد. این نوع تالش  و  بیاید ر صورت جداگانه با رژیم کناه شان بکه حزب کردندزیادی می

  کومه له و  مشخصا ً پاشیدن تخم نفاق بین نیروهای سیاسی و  این مسئله در رژیم هم از  .همیشگی آنها بود  وقفه ونبود بلکه تالش بی

. تساخها را به آشوبگری متهم میایلهکومهما  ،اسالمی .  صدا با جهم  آن هنگام همرا و دمکرات بیشترین بهره را برد. حدکا در

. اسالمی با آنهاست ج. زشکومه له مانع جدی در کنارآمدن و سا که حدکا این بود  تصور  

دین حسینی ، حزب دموکرات  ، کومه له  ال) این هیئت مرکب از شیخ عز  "خلق کرد  ت نمایندگییأه"اساس  این بود که حدکا در واقعیت امر

نمود که خود به تنهائی با نمایندگان دولت  بیشترتالش می دید و را ضروری نمی وبخش کردستان سازمان چریکهای فدائی ، تشکیل شده بود (

راهی برای سازش  لهبا حضور کومه  که ارزیابی آنها این بود چنانکه گفتم تحلیل و هم . زیرابا آنها به توافق برسد مذاکره بنشیند و به 

نشست و   ت دوام پیدا نکند و أاین هی ت نمایندگی وجود ندارد. همین نگرش حدکا موجب گردید که عمالًأآنها از طریق هی

ت ازطرف  أاین هی ایضیکی از اع . از زبان د. جعفرشفیعی کهنیافت  مهادا یکی دو جلسه یش ازببا نمایندگان حکومت  ره مذاک 

موقعیت   های حدکا این بود که ابتدا شیخ عزالدین را درتراشیبهانه  از  ت نمایندگی یکی دیگرأجلسات هی بود شنیدم که درله  کومه

این   با اطالع از ،گرفتدولت مرکزی هم که مذاکره را جدی نمی .کردندقاسملو را مطرح می ت نمی پذیرفتند وأرئیس هی

آمدن میداد. این تاکتیک   زد وبا سرکارگذاشتن حدکا به آنها وعده کنارمیدموکرات دامن  و  له کومهموضوعات به اختالف بین 

های مردم کردستان نبود.  ستموافقت با خوا دنبال توافق وهحزب دموکرات را دچار خوشبینی نموده بود. دولت مرکزی ب  ، دولت

.تنها هدفش خریدن وقت بود   

  اشتباهات بزرگی بود که جنبش مقاومت در واقع یکی از درکردستان در پاکسازی کامل نیروهای اشغال گر  یادامه عدم پیگیری در

  بود اما نیرو و نممکن   غیرنیروهای اشغالگر  یامکان بیرون راندن همه  . آن روزها آن مقطع تاریخی دچارش گردید کردستان در

مقابل عملی شدن چنین حرکتی موجب گردید که نیروهای   پاخت با دولت با مانع تراشی در طرفدارساخت و  و جریان سازشکار

.افتاد ثرؤم دستان بسیارتسهیل اشغال مجدد کر این در ها باقی بمانند وپادگان شهرهای کردستان در بعضی از  ارتش در   
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  یک جنگ سخت و  این بار مجدداً  .سازماندادن نیروهایش برای اشغال مجدد کردستان اقدام نمود بازسازی و  از پس دولت سرانجام 

همکاری با   نبود. احزاب سیاسی کردستان هم بدون هماهنگی و  کار مذاکراتی هم در  طوالنی را علیه مردم کردستان دامن زد و 

عدم   ها ونتیجه این ناهماهنگی در. مقاومت پرداختند مناطق مختلف داشتند، به مقابله و نفوذی که در نیرو و  دیگر بنا به توان و هم

مستقر شوند.  کاری بین آنها،  نیروهای رژیم توانستند در بعضی مناطق بدون اینکه با مقاومت جدی روبروشوند هم  

کوچکترین   اسالمی کمترین سازشی نکرد و  کومه له درست تر بودند.  ج. های و سیاستها بینی نشان داد که پیش  گذشت زمان

.رد را هم برآورد ننمودُکملت  یخواسته   

 

 مریوان تحت کنترل ما 

 برخورد ما به امر حاکمیت 

بلکه قدرت درکل منطقه به دست    نه تنها کنترل شهر عمالً .جا شدن قدرت روبرو بودیمهب ما باجا،  بازگشت مجدد به شهر با ورود و 

گونه  دیگری سنگین تربود. هیچ هرچیز مردم از یمراجعه شدیم. فشار زیادی روبرو  های اول با فشار بسیارهفته   افتاد. روزها و ما

اوایل ما فرصتی   هرچند در ود. بین ما مطرح نشده ب این زمینه در  هم بحثی در حقیقت حتی قبالً   آمادگی قبلی برای آن نداشتیم .در

مراحل بعدی   در اساساً ،به آنها اشاره خواهم کرد برای چنین کاری پیدا نکرده بودیم اما این تنها دلیل نبود بلکه ما به دالیلی که بعداً 

   .نگرفت ما قرار دستورکار جدی در طوره بیعنی امر حاکمیت   هم این مسئله

دادیم.    قرار خود و الویت کار  دستور ها را درروستا ای ازقبیل شورای شهر وهای توده اندازی تشکلراه  ابتدا بازسازی و  ما در 

گرفت. صورت می عمومی این کار مراکز انتخاباتی انجام نگرفت. تنها با فراخوان و تجمع مردم در ی گیری و أبرای این ارگانها ر

قبل هم یعنی  یدوره  داشتند. در آن تجمع حضور  در نفر هزار  ه حداکثرمسجد جامع شهرانتخاب گردید ک  درشورای شهرمریوان 

  نفر هزار از شرکت کنندگان حتی کمتر  .تشکیل شد -دبیرستان فرخی  -مدارس شهر  یکی از دوران قیام که چنین شورائی در 

  بودند در یا بیکار کارگران ساختمانی واغلب آنها که شورای کارگران به منظور تشکیل ر نف ۱۰۰همان دوران حدود   دربودند. 

شورا   حاضرنشد خود را برای عضویت در کسیاینکه در میان خود کارگران  ده کننره خی   گرد آمده بودند. "هه ژاره "مسجد 

ین  آنها ما رابرای چنگردید. به این کار ما حاضر رارصکه شغل بنائی داشت آنهم به ا  "حاتم"به اسم   تنها یک نفر  د.کاندید کن

ور  عثمان روشن توده( موقتأ مجب-عطا رستمی-کاری پیشنهاد میکردند سه نفراز ما را انتخاب کردند ومااین سه نفر) غالم قاسم نژاد 

-ای در گذشته از سازمانتجربه  گونه سابقه و کارگران در مریوان هیچ .این اولین تشکل کارگری در مریوان بود به قبول آن شدیم 

-با وصف همه .زمان تعدا زیادی نبودآن در نفری شهر هزاره این نوع تجمع ها با توجه به جمعیت بیش ازپنجا . نداشتندتشکل   ابی وی

کسی یا جریانی با آنها مخالفتی نداشت. مشکل اصلی تشکل   پذیرفته شده بودند و ها عموماًاتوریته این ارگان  ها مقبولیت واین ی

.امکانات الزم برای چنین دخالتی را نداشتند توان دخالت و ها قدرت اجرائی وانهای فوق این بود که خود این ارگ   

-حاکمیت خود درمی به زیر کنترل و  نهادها را ی همه ارگان های قدرت محلی بودند که در صورت امکان باید  این شوراها ظاهراً  

بطوریکه دستگاه اداری، اقتصادی، حتی نظامی  کردندمی ایفا حکومت را  بایستی نقش نوع جدیدی ازواقع شوراها می وردند. درآ

  و  مریوان کمتر وابستگی سازمانی داشتند  شهر  اعضای شوراها در  .چنین نشد که مطلقاً آوردندمی  خو در رهبری تحت  و  اختیار را در

مردم آنها را   و  .شوراها بود از  مردم بیشتردرمیان  رهبران حزبی به هنگام تصرف شهر کادرها و  ی اتوریته .هیچکدام حزبی نبودند
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-کردند. دراساس هم هیچتصمیمات ابتدائی به ما مراجعه می دانستند. خود این شوراها برای کارها و مرجع اصلی تصمیم گیری می

تشکیل این شوراها به  این بود که  گر این خود نشان . یا بین خود شهرها نبود با روستاها و  ونه ارتباط وهماهنگی بین شوراها ی شهرگ

یک ارگان   ی تشکیالت ما درآن شرایط این بود که به مثابه شاید بیشترین خاصیت این شوراها برای  .اعمال حاکمیت نبود منظور

.از بعضی جهات موثر افتادند ما بر کردن فشارکم تشریفاتی در    

رفتند.  طریق آنها پیش می از  کارها دردست آنها و عمالً . جای خود دست نخورده باقی بود  اداری سابق در درآن هنگام تمام سیستم

کارکنان آنها حقوق دولتی   کارمندان و  کردند وجای خود کارمی  مقامات ادارات حکومتی همه در دیگر فرماندار، شهردار و

کردیم. امورآنها می میشد. ما کمترین دخالت را درکار و تأمیناز طرف دولت   ها مستقیماًاین ارگان ی نمودند. بودجهدریافت می

های اداری دستگاه حکومتی  ارگان ی خالصه همه سیستم بانکی و .میکرد پرورش بدون کوچکترین تغییری کار سیستم آموزش و

دولتی   ی سرکوبگرانه نیتی وهای امبود حضور ارگان ه دادند. تنها چیزی که تغییر کردشان ادامه میبه وظایف  در موقعیت خود ابقا و

کرد.  منطقه را کنترل می نیروی مسلح پ.م امنیت شهرو  ارتش خود مردم و  بجای نیروی پاسدار و .نظامی آنها بود قدرت سیاسی و  و

امنیت   آزادی وآن بهرمند بودند.   از  مهمی بود چرا که مردم آزادی به معنای واقعی کلمه را تجربه و این مسئله البته خود امربسیار

  میان مردم و  ما در حضور .درآن هنگام تنها مقوالت ومفاهیمی مجردی نبودند بلکه مستقیما به حیات وسرنوشت مردم مرتبط بودند

بود.   حیاتی برخوردار مهم و اهمیت بسیار اجتماعی آنها ازجایگاه و های فردی وتضمین آزادی   آسایش آنها و امنیت و  تأمین

اجتماعی   های سیاسی وفعالیت  واقعی آن وجود داشت . آزادی بیان و را فراهم ساخته بود که آزادی به معنایما شرایطی  حضور

  حق فعالیت برخوردار بودند. حق تجمع و های متفاوت ازبرنامه  ها با ایدئولوژی وسازمان هیچ نوع محدودیتی نداشت. احزاب و

زنان فعالیت   و آموز، کارگرتشکل های صنفی از بازاری گرفته تا معلم و دانشتشکل برای همه بجزعوامل رژیم آزاد بود. انواع  

ستم برزن به مثابه   قوانین زن ستیز خبری نبود. حق کشی و از .کردنداجتماعی خود دفاع می حقوق صنفی و  حق و  از داشتند و 

نقاط ایران درست اوضاع در نقطه مقابل آن درحرکت بود.   یها در شرایطی بود که در بقیه این یقانونی اعالم نشده ممنوع بود. همه 

های سیاسی  فعالین سازمانشدند. پایمال می و  محدودتر روزبه   روز نیروهای ارتجاع مذهبی فشار اجتماعی زیر های فردی و آزادی

  با پوشش آزادانه مغایرحق  گشت وزنان تحمیل می شد. حجاب اجباری برها ممنوع میدیگر تشکل فعالیت احزاب و  و دستگیر

شده بود.   کردستان سرازیربه  سکوالر های چپ وفعالین سازمان همین دلیل موج وسیعی ازبه .مذهبی هم پذیرفته نبود قوانین

.مناطق ایران در پیش گرفته بود یمتفاوت با بقیه کردستان مسیری کامالً   

  تردیدی وجود نداشت. از  گونه شک و ماهیت ارتجاعی آن هیچ  بودیم که درچنین شرایطی با یک رژیم اسالمی روبرو  ما در 

بود، بلکه با   در آن مقطع مختاری که خواست مطرح مردم نظرما معلوم بود که چنین رژیمی نه تنها با خود از همان اوایل کار

محلی تنها   ای و ن یک حاکمیت منطقهآنها رانخواهد پذیرفت. سازمان داد مردم سرسازشی ندارد و  های دیگرترین خواستکوچک

مردم  دست احزاب سیاسی و شهرهای کردستان در طوالنی اکثر یدادیم.  مدتبایستی بالفاصله انجام میدرستی بود که می کار

صورت  برداشته نشد. یک رفراندوم ساده هم حتی  گام  جدی دراین مسیر اما از لحاظ عملی هیچ اقدام و ،داشت کردستان قرار

در یک نظرسنجی ، مردم کردستان ،درآن زمان خواهند. من تردید دارم اگرال شود چه میؤخود مردم کردستان س نگرفت که از 

. البته نفس چنین کاری  دهند خود ترجیح اداره ودولت مستقل   بر را  تحت حاکمیت یک دولت مذهبیزندگی  یمهادا عمومی ،
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توانست یک دستاورد بزرگی  قانون هم خود می سنت و   حق و ی مثابهتثبیت این کاربه یعنی درصورت انجام چنین رفراندومی و

. محسوب شود  

یابی به چنین هدفی ضرورت وجود آنها  دستبرای   بدون تالش .قدرت سیاسی فلسفه وجودی احزاب سیاسی است امرحاکمیت و

که دو نیروی عمده درکردستان را تشکیل   لهکومهسازمان ما یعنی  سئوال خواهد رفت. احزاب سیاسی که حزب دمکرات و زیر

 خود قرار دستورکار گونه اقدام جدی را درصورت جداگانه هیچنه حتی به و  دادند برای سازمان دادن امرحاکمیت نه مشترکاًمی

  یای برای اداره فت اما خود هیچ برنامهبارآن نر  زیر اسالمی را نپذیرفت و-کل با وجود اینکه مردم کردستان حاکمیت ج ندادند. در

.امورخود نداشت    

  شهرها و  که ما قدرت درچرا هنگامی .کنمال بیان میؤمنظورم را با طرح چند س ،تر شدن موضوع از زاویه دیگریبرای روشن

  بود و هخودمختارآن نرفتیم؟ دلیل آن چ اکثرمناطق کردستان را دردست داشتیم، به پای تشکیل دولت، حال دولت نوع مستقل یا 

ای چنین  منطقه محدودتر بعد یا حتی در کردستان رسطح سراس ما به فکرش نبودیم که در  اصالً ها بودند؟ چراموانع آن کدام 

ای  هطریق ارگان دستور کارمان بگذاریم؟ منظورم دولت حزبی نیست بلکه دولت خود مردم و نمایندگان آنها از وظایفی را در 

  در ؟انتخابات پارلمانی نبودیم فکر پارلمان و توانست درمیان آنها باشد. چرا درمنتخب آنها که نمایندگان احزاب متفاوت هم می

  جانب جریانات دیگر از کمتر نوع حاکمیت مورد شاید با سازش در  ما بود، این مرحله بجای حاکمیت شورایی که مورد نظر

  کردستان و یاقتصادی برای جامعه یچرا ما هیچ برنامه  !مطرح در جامعه مخالفت میشد بعنوان یک نیروی موجود و حدکا ازجمله

بسیاری   برای تغییرآن هیچ اقدامی ننمودیم؟ و   سیستم موجود را دست نخورده نگهداشته و چرا ما اساساً  ؟ آن نداشتیم یاداره 

مورد   مسائل مشابه دیگر دقیق دالیل این چراها و جانبه وهدر یک بررسی هم شود و چراهای دیگرکه الزم است به آنها پرداخته 

. ارزیابی جدی وعمیقی قراربگیرند تا ازآنها بیاموزیم ودرآینده مورد استفاده واقع شوند کنکاش و  

خودرا دراین مورد به اختصار  من دراینجا قصد وارد شدن به چنین کاری را ندارم اما میخواهم در یک سطح کلی نظر ودیدگاه  

.بیان کنم   

  ما و حاکم بر و  های ناظره دیدگا و تفکر  یمن ربط مستقیمی به نحوه  شود، به باور سازمان ما مربوط می جا که به جریان وتا آن

یک   یبه مثابه یبرد و ای رنج معدم چنین برنامه جریان ما از مدونی نداشتیم و  مکتوب و یآن شرایط داشت. ما برنامه سازمان ما در

  روشن و واضحی پیرامون مسائل و  های بسیار دارای تحلیل و بویژه موضع گیری ما اما  .خالء بسیاربزرگ درکارسیاسی ما مشهود بود

حتی برخورد دیگر   پراکتیک ما و قضاوت مردم و  یها بودند که مبنایگیرها و موضعاتفاقات مهم آن زمان بودیم . همین سیاست

.نیروها و جریانات سیاسی به ما میشد   

  حل مسئله ملی را در پیشبرد و  و سیاست حق تعیین سرنوشت را برای ملت کرد قبول داشت  ،تشکیالت ما بعنوان یک جریان چپ

  یبرنامه ما تصویب و گنجانده شد.  جامعه ر ها بعد دمدون سال دانست این سیاست بصورت مکتوب واجرای چنین سیاستی می

  بجای آن از استقالل را نادرست و نتیجه ما راه حل جدایی و  شد، در ما جزئی انتگره با کل جامعه ایران پنداشته می کردستان از نظر

سیاست هم   آن نمودن اینجا مورد بحث من نیست اما برای پیاده   درستی یا نادرستی این سیاست در .طرح خودمختاری دفاع کردیم

.اقدام جدی صورت نگرفت و  لحاظ عملی هیچ کار از   
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این   .کنندبه مثابه توجیهی مطرح می له را کومه اختالفات دموکرات و عده ای دیگر .دانندها کم تجربگی را عامل این کارمیبعضی

اوایل مانع جدی برای   تعیین کننده نبودند. اختالفات سیاسی درآنها   کدام ازمن هیچ نبودند اما به باور بدون تاثیر مسائل هرچند قطعاً

دموکراتیک بودن آن بگذاریم باید اول   یک جامعه آنهم اگر فرض بر قرارهم نبود در  .ای نبودندچنین پروسه  گام برداشتن در

مناطقی که نفوذ بیشتری   در اختالفات  سیاسی میان احزاب موجود برداشته شود بعد دست به حاکمیت برد. حزب دموکرات  یهمه

مانده حاکمیت حزبی  تا حدود زیادی عقب و  از باال  بوروکراتیک و    کامالً ضعیف و  ای بسیاربه شیوه    -شمال کردستان   -داشت  

-تشکلطریق  حاکمیت خود مردم از نداشتیم و  که به حاکمیت حزبی باور لهکومهاما جریان ما   .نمودخود را در مواری اعمال می

  مسائل جزئی از ،روزانه یبجز رسیدگی به امورساده  -جنوب کردستان  - ن مناطق تحت نفوذ ماکردیم در ای خودشان را تبلیغ میه

ازقبیل    احتکار توزیع مواد ضروری به منظور جلوگیری از پخش و  مواردی کم هم کنترل و در نزاع بین مردم و قبیل اختالفات و 

حتی تعویض   چگونگی اداره جامعه و سیستم موجود و  ترین تغییری درما کوچک ری را انجام ندادیم.دیگ بنزین هیچ کار  نفت و

.داشتند ندادیم س این ادارات قرارأافرادی  که درر    

ظرفیت وحمایت کافی برای چنین کاری    توان و آن شرایط ما از براین است که در  بسیاری دیگر در مقابل چنین بحثی تصور

لحاظ   اوایل به دالیلی از  من هرچند شاید در  تصوربه  . ای نداردبینانهواقع  درست و  یقضاوتی مبنا چنین ارزیابی و  .نبودیم برخوردار

زمان با  درستی نبوده باشد، اما اگر هم کار بهانه جوئی حاکمان شوونیست زودرس و سیاسی طرح استقالل به منظورجلوگیری از

رفتیم پای چنین اقدامی یعنی سازمان دادن یک حاکمیت و یک دولت محلی میمدریتی به لحاظ عملی بهطرح خودمختاری یا خود 

جامعه   یلحاظ اقتصادی هم کوچکترین طرحی برای اداره   شدیم. ازمیان مردم کردستان بهرمند می وسیعتری در حمایت بسیار  از

  اصلی و نقض کار تاشکاال  نبود. یکی از معیشت آنها درکار ت مردم و ای برای بهتر نمودن وضعیبا برنامه   نداشتیم و تالش جدی و

  .نبود کار ای درآن دوره این بود که برای بهتر کردن زندگی مادی یعنی باال بردن سطح رفاه مردم توجه الزم نکردیم. بودجه ما در

های  یا راه حل کنترل سیستم بانکی و اعدی و صبودجه ازجمله اجرای سیستم مالیاتی بویژه مالیات ت تأمین  تدارک و برای تهیه و 

برداشته شد. این را در اینجا اضافه کنم که یکی ازدالیل پایه ای که ما نتوانستیم بجای مقاومت   گامی کمترین اقدام و  ،دیگر

حتی   .نادرست ما بود  مردمی سازمان بدهیم همین تفکر محدود نگرانه و ای و مسلحانه سازمانی وحزبی یک نیروی مسلح وسیع توده 

های  ه بودند. تودن برخوردار مادی  تأمین  کمک و از هیچ  های آنهاخانواده  ،حقوقی درکارنبود ،مادی نداشتند تأمین نیروهای مسلح ما 

توانستند به صف نیروی مسلح ملحق  ایشان نمیهخانواده ی برای تأمینگسترده بدون چنین  سطح وسیع و  زحمتکش در و مردم کارگر

ها وشاید صدها  ماندند. ما بجای یک نیروی ده محدودی باقی می حد بسیار همیشه در یجه تعداد نیروی مسلح بسیارکم ون  ، درشوند

امکان مقاومت    ما از یعتاًصورت سازماندهی چنین نیروی بزرگی طب  در .مناطق داشتیم بهترین حالت چند صد نفری در  هزارنفری در

امکان اشغال کردستان را برای رژیم    خودی خودبه. این امر  شدیممی قدرت دفاع بهتری برخوردار مراتب بیشتری بهر مند و ازبه

  و مهمتری در  زیادتر  ثیرات بسیارأدرازمدت ت دولتی در حتی درصورت شکست چنین حاکمیت و  .میساخت مراتب دشوارتربه

وجب کردستان هم  بهوجب   با نیروی محدود سازمانی خود از گذاشت .این را یادآورشوم که ما عمالً دنبال خود باقی میبهجامعه 

پرداختیم. باالیی  بسیار  این کار قیمت گزاف وبرای  دفاع نمودیم و   

  هر در  چهار چوب ایران را بهر قیمتی و سیاستی که ماندن در .را پیشه کردیم این بود که ما در عمل سیاست انتظار واقعیت امر 

را مد نظر   مرکز در تغییر انتظار کرد. سیاستی که درراستای منافع طبقه کارگرایران ارزیابی می شرایطی مد نظرداشت و آنرا در
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بقیه    حمایت از رسیدن کمک و و  دانستمی در ایران سراسری عدبُ مرکز و حاکمیت در  کردستان را منوط بر حاکمیت در ، داشت

  منظور  –ای  حمایت توده  وقت ازآن مقطع هیچ کشید که واقع بینی درآن بسیارکم بود. مردم کردستان درمی مناطق ایران را انتظار

از شکست   پس. نگاه ما به جنبش کردستان بویژه ندنشد  مناطق ایران برخوردار دیگر - نیست کوچک تشکیالت و  گروه  چند

این درحالی بود که   .ذات بلکه ارزیابی ما کماکان تداوم انقالب ایران بودنه به مثابه یک جنبش مستقل قائم به ۶۰سال  در انقالب 

گرفت چرا تناقض قرارمی بعد سراسری شکست خورده بود. این سیاست ما خود البته با اصل حق تعیین سرنوشت هم در انقالب در

ال اساسی این  ؤدر مواردی یا شرایطی جدایی ممکن است به نفع باشد. س جدایی هم هست وکه حق تعیین سرنوشت به معنی حق 

  صورت امکان چرا باید کار مشابه در رژیم دیکتاتور فاشیستی ، یا هر است که تالش برای جدا شدن از یک رژیم اسالمی و

 "جنبش کردستان، سیاستی متفاوت"گانه تحت عنوان ای جدازیاد است من در نوشته  نادرستی باشد؟  بحث پیرامون این مسئله بسیار

  و راه حل ینیزگضرورت جای  جنبش کردستان بر ضمن نقد استراتژی موجود در جاآن  درام نظرکرده  مورد اظهاراین در ترمفصل

صورت مستقل منتشر خواهم  هضمیمه کتاب یا ب   را ای از آن نسخه   کید شده است.أتشکیل دولت مستقل ت تالش برای استقالل و 

. کرد  

 

:با احزاب   مناسبات     

 حزب دموکرات 

و دموکرات   له کومهآن گره خورده بود. زیادی به یدرجهبه منوط به مناسبات احزاب سیاسی  و ومردم آن سرنوشت کردستان  

-آینده  ای درتعیین کننده  کردستان بودند. مناسبات این دو، نقش مهم و یصحنه سیاس گسترده در  با نفوذی نسبتاً یتنها نیروی عمده 

متعلق به دوگرایش سیاسی و طبقاتی کامال متفاوت بودند.   این دو  کلی نگاه  یک در .کردجنبش مقاومت درکردستان ایفا می ی

.  دانستزحمتکش جامعه می قشر طبقه کارگر ومارکسیستی ، از لحاظ طبقاتی خود را متعلق به   سازمان ما با گرایش سیاسی چپ و

نقطه متقابل آن قرارداشت. با وجود واقعیت فوق    گرایانه درملی به ظاهر  درمقابل حزب دموکرات با گرایش سیاسی ناسیونالیستی و

به مثابه یک  شد که گویا حدکا اینجا ناشی نمی رایج از  خالف تصور جریان سیاسی بر همیشگی این دو   کشمکش دائمی و یریشه

  مانع  -  سوسیالیسم برای تالش – لهکومهحاکمیت مورد نظر تقابل با  جریان مخالف طبقاتی ما بعنوان یک حزب بورژوائی، در

  با  حدکا جنگ. نیست درستی  و بینانه واقع ارزیابی این  وجههیچهب  !نه.  است بوده  حاکمیت برسر جنگ و  اختالف و کرده می تراشی

  بند نبودن به وجود دموکراسی وآزاد یعنی پای یهای یک جامعهترین نرم م رعایت ابتدائیعد . نبود سوسیالیسم و  برسرکمونیسم ما

ای بود  تعیین کننده   اصلی و عدم رعایت آنها ازجانب حدکا آن فاکتور ترویج سیاسی و آزادی در تبلیغ و آزادی فعالیت سیاسی و

  و  نظر  شد، ازمربوط می له کومهشروع جنگ گردید. تا آنجا که به  درگیری و  بروز نهایتاً   مناسبات ما و که همیشه موجب تشنج در

زیستی میان چنین احزابی امری نه تنها ممکن حتی در  هم  کردستان وجود و یک جامعه متعارف در همان اوایل در  دید ما در

راه حل برای آن امری   رفع ستم ملی و برای امرمقاومت و  خصوصاًمقابل دشمن مشترک  همکاری تاکتیکی در  مواردی هماهنگی و

  پراتیک سازمان ما در طول تمام دوره های مختلف فعالیتش در بر  دیدگاهی همیشه ناظر چنین نگرش و .ضروری بود  طبیعی و

چنین   اما حدکا از م.نکردی  تعقیب اهداف خود نداشتیم و  برنامه و وقت نابودی فیزیکی حدکا را در  ما هیچ . کردستان بوده است

کردستان خود را تنها    جامعه در تاریخاً  دانست ورا رقیب سرسخت سیاسی خود میله کومهآنجا که    نبود. از نگرشی برخوردار
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پول مورد نظرش بود، بشدت جلوگیری  نوگیری احزاب دیگرکه درتقابل با شرایط مو شکل  پنداشت، ازمحبوب می حزب موجود و

بین بردن   نمود. حتی ازراه فعالیت ما ایجاد می سر مناطق تحت نفوذ خود مانع بر گون در اهای گونبه شیوه  و کردفت میمخال و

مماشات با ج.اسالمی   کرد. سیاست سازش ومیشد، کوتاهی نمی نیروها هم چنانچه برایش مقدور دیگر وله  کومهفیزیکی فعالین 

-را مانع جدی در مقابل چنین سوداگری میله کومهاین مسیر در کردستان بود و  حدکا درهمیشگی سیاست  یک وجه اصلی و 

.راه برداشته شود سر بایستی از دید آنها می انست که از د   

اوایل حتی   آمد بطوری که درمی  نظره طبیعی ب عادی و  شود، مناسبات ما با این حزب ظاهراًمریوان مربوط می  ی تا آنجا که به منطقه

تفاوتش با مناطق    قبال حدکا و  کردند. این اقدام آنها دلیلش تنها نرمش سیاست فواد درشان آویزان میمقرهای  عکس فواد را در

نبود دیگرآنطوری که ادعا می آمده و تالش برای جلب  اتفاقات پیش  فواد در قبال رویدادها و  که. جای هیچ تردیدی نیست  شود 

،سیاست دولت مرکزی  روئی با دشمن مشترک خصوصاًر  رود  مقابله و  امکانات موجود در  یهمه  زاستفاده ا  کاری وهماهنگی وهم

وقت نتوانست  نتیجه هیچ  در  . نبود  برخوردار  چندانینفوذ    از  مریوان  درله  کومه قیاس با    درای داشت. حزب دمکرات  نه بسیار مسئوال

علیه   کردستان مرتباً یقسمت شمال مناطق تحت نفوذ خود در این حزب درهای ما ایجاد کند. این درحالی بود که  مانعی برای فعالیت

تا سرحد    له کومهتالش برای تضعیف  .  پرداختفعالین سازمان ما می  آزار  به اذیت و  وما میشد  مانع فعالیت    ،کردگری میتوطئهله  کومه

  .اهداف حدکا بود وجود آن از ابراز  ممانعت از نابودی و 

جنبش کردستان   ای که رهبری این حزب درغیرمسئوالنه  های نادرست و سیاست مناسبات ما با حدکا  بدلیل نگرش وهرجهت هب

کل جنبش   بزرگی بر  و لطمات جبران ناپذیر له . این مسئطوری که مردم انتظارش را داشتند ، متعارف نبودوقت آناتخاذ نمود هیچ

نهایت موجب تحمیل یک   در  ادامه خود و آن بهرمند گردید. این سیاست حدکا در ج.اسالمی از مقاومت وارد ساخت که نهایتاً 

-هآنرا ب  یترین تردیدی حدکا مسبب اصلی آن بود. دلیل ساده نیزگردید، که بدون کوچکله کومهسراسری به  جنگ خونین و

شت، برنامه و سودائی برای معامله با  دا ناین جنگ   منفعتی درله کومهتوان در این حقیقت یافت که جریان ما یعنی احتی میر

هیچ درگیری با  آغازگر، نکردرسمی خود تبدیل  یداشت، جنگ سراسری با این حزب را به مصوبهنخود  دستورکار ج.اسالمی در

تعرض به   پیش قدم حمله و  - منطقه اورامان  جنایت این حزب در از  بجزحمله تالفی جویانه بعد  -هم   حتی یک مورد  نبود حدکا

اینکه ح.د در   از . قابل توجه اینکه صرف نظرداشت نخود  یاجندا در گردید و نابودی حزب دمکرات را تبلیغ و ناین حزب 

یک   درلحاظ عملی هم این حزب  کرد ازسیاسی کردستان می یاز صحنهله کومهحذف  سازی وصحبت از پاک تبلیغات خود علناً 

بین بردن وحذف    هدف از منطقه جنوب با نیت و  تجمع آنها در سراسرکردستان و تمام نیروهایش درسابقه ، با تمرکزدادن اقدام بی

را برای جلوگیری  له کومهمقابل خود نداشت. کسانی که دفاع مشروع   هیچ راهی جز دفاع درله کومهاقدام کرد.  له کومهو نابودی 

با   اند ، و انصاف نبرده  حقیقت و دانند ، بوئی ازاری حزب دموکرات میکسنگ با این تبههم یک کفه ترازو و  نابودی خود در از

  مقابل قضاوت تاریخ تبرئه میکنند من در اقدام تبهکارانه در  اتخاذ این سیاست و  طرف،حزب دمکرات را از داد نمودن دو مقصر قلم

های زیادی داشته مورد  فرود ختلف که فراز و های مدوره  جداگانه مناسبات ما با این حزب را در بصورت ویژه و نظردارم بعداً 

   . به آن بپردازم بررسی قرار بدهم و 

    

 



20 
 

های چپ ما و سازمان     

  های چپ که اغلب ایرانی و خوبی با اکثر سازمان آن مقطع روابط نزدیک و تشکیالت ما خود به مثابه یک جریان مارکسیستی در

گفته میشد   ۳اوایل روابط ما با جریاناتی که به آنها خط  در  .روابط در یک سطح نبودنداین  یهمه   سراسری بودند، داشت. طبیعتاً

  ایدئولوژیکی و  یجنبه  از  صرف نظر  .این جریانات فاکتورهای زیادی دخالت داشتند مناسبات با اکثر روابط و  بود. در نزدیکتر

کردستان پیدا کرده  توده ای در دلیل که سازمان ما نفوذ وسیع اجتماعی واین این زمینه کم نبودند، اما به   ها هم درنظری که تفاوت

دنبال    ۳های خط لحاظ سیاسی سازمان چپ شده بود. از  هایمیان صفوف بقیه جریان محبوبیت آن در و  توجه بیشتر  موردبود، 

واز این لحاظ    ،مراه و جذب خود کنندرا با توجه به پایگاه اجتماعی که داشت هله کومه کردند که وحدت بودند. همه تالش می

 بین خود داشتند   این رابطه در مسابقه شدیدی در

آن زمان سازمان ما با آنها وارد پروسه    چنانی بهرمند نبودند. دراز نفوذ اجتماعی آن آن شرایط اغلب کوچک و ها دراین سازمان 

جائی که من مطلع باشم   دلیل اصلی آن تا آن  .پای وحدت با آنها نرفتبه له کومه قید حیات بود،  وحدت نشد. تا زمانی که فواد در

  پراکتیک و  بر  بیشتر  . فواددانستای کافی نمیحتی برنامه تئوریک و نظری و   یاین بود که وحدت را تنها از جنبه   -زبان فواد   از -

چنین   وحدت درو برای نزدیکی  ییآنرا مبنا داشت و کید أنفوذ اجتماعی ت  جریان مبارزه طبقاتی و  گذاری درثیرأت  عمل انقالبی و

پای اتحاد  به .ای بودشروع چنین پروسه مانع اصلی برای اقدام و  دانست. عدم نفوذ اجتماعی این جریانات خود دلیل و ای میپروسه

دانست. در خاطرم  غرض میچه استراتژیک خود نقض   مند نبودند را چه تاکتیکی ونفوذ اجتماعی بهره  رفتن با جریاناتی که از

  سازند چون آنها وطرنشان میابعضی از این جریانات به ما خ   :این مورد گفت آمیز درای طنزهست که فواد در یک جلسه به شیوه 

مقابل چنین   جدی در  موانع بسیار های اصلی وحدت فراهم است و دیگرنتیجه پایه   دانیم درما شوروی را سوسیال امپریالیزم می

. تواند باشدروشنفکری چیز دیگری نمی یفواد معتقد بود چنین نگرشی جز یک مشغله .تی وجود نداردوحد  

شهرهای کردستان  بعضی از ها درآزاد شدن کردستان، بیشتراین سازمان از دور اول مقاومت و  پسدرآنزمان  .آزاد بود کردستان

های فدایی  چریک و راه کارگر ،های پیکارسازمان ،لهکومهمناطق تحت نفوذ  بویژه در .کرده بودند دایر برای خود دفتر علنی

سطح ایران داشت   اعتباری که در  و ه دلیل وجهاوایل به سازمان بدهند. سازمان فدائیان خلق در خود راکردند نیروی مسلح تالش می

  ای تا حدودی نفوذی کسب نمودبرای دوره  مطرح و کردستان هم ، میان مردم  این کار خود موفقیت پیدا کرد و در ای در به درجه 

  در  هم شرکت داده شد. در منطقه مریوان تنها سازمان فدائیان خلق حضورداشتند و ردُکحتی بعنوان عضوهیئت نمایندگی خلق  و

  آنها در  یخصیت شناخته شده ش نماینده و  صدیق امجدی  و شدند. ابو کریمینمایندگی می جمله شورای شهر ها ازارگان بعضی از

 . مریوان بودند میان مردم شهر

کردستان نتوانستند به یک نیروی اجتماعی با   های چپ درسازمان کدام ازاینجا نیست هیچ دالیلی که فرصت پرداختن به آن دربه 

کردستان  صحنه سیاست در   طوالنی ازای متفاوت طی پروسه های گوناگون و ها به شیوه این سازمان دوامی تبدیل شوند. هرکدام از 

های آنها موقعیت  سیاست  از شد. بدون شک صرف نظر ناچیز کم و  شان بسیار محدود وثیراتأ ت  نقش و به مرورحذف گردیدند و 

لحاظ تاریخی هیچ حزب سیاسی سراسری چه   از  .نبود  ثیرأای بدون تچنین پروسه عنوان فاکتوری درها بهسازمان سراسری این

  داری برموقعیت ریشه گسترده اجتماعی و نفوذ وسیع و  جوامع کردستان بدلیل وجود مسئله ملی نتوانسته اند از  چه چپ در و راست

.باشند خوردار    
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آن   پروسه وحدت با اتحاد مبارزان کمونیست برای تشکیل حزب کمونیست ایران به دوران کنگره دوم کومه له و به مراحل بعدی 

. من در جای خود جداگانه به آن خواهم پرداختمربوط است، که   

 

 

تشکیالتی آن دوران   ومعضل   چند مشکل     

ارتباط    فواد حلقه واسط و   دلیل این مسئله این بود که قبالً  .ما برای مدت طوالنی از زنجیره ارتباط با تشکیالت خارج شده بودیم  

  هنوز ضعیف بود و   میان ما بسیار وجود آمده بود. درآن هنگام حزبیت درباختن وی این خالء بو با جان تشکیالت بود  ما با سازمان و

کردستان   ابعاد سراسری در مرکزیت سازمان بودند در گری زیادی نداشت. افرادی که درمرکزیت سازمان دخالت .جا نیفتاده بود

اما در بعد سراسری   .محلی بودند فعال خود چهره و  یمنطقه و  شهر در آنها بیشتر هرکدام از شناخته شده نبودند و  هنوز   گر ودخالت

سازمان بزرگ با پایگاه   یک تشکیالت کوچک به یک تشکیالت و  کوتاه از شناخته شده بودند. ما در فاصله زمانی بسیار کمتر

خود این تحول   .کردستان قدرت را دردست داشتیم بخش وسیعی از  هم در  عمالً ای تبدیل گشته بودیم واجتماعی وسیع و گسترده 

چون یک  هم ساخته بود که آمادگی الزم را برای آن نداشتیم. ماعمالً غیرقابل پیش بینی روبرو ما را با یک وضعیت ویژه و 

های محلی پیش  تشکیالت های اشخاص و سلیقه و  کردیم وکارها بیشتر با ابتکارمناطق مختلف عمل می تشکیالت خودگردان در

. رفتندمی  

  و  هادخالت مستقیم  کادر منطقه دردست ما بود، کارها بیشتربصورت جمعی و بودیم و شهر  در که هنوزهنگام ، زمانیآن   در

ثری  ؤم ماهه حضور فعال وشد که در دور اول مقاومت سهمسئولین پیش میرفت. در اوایل این الیه کادری بیشترشامل کسانی می

عبداهلل دارابی، طاهر خالدی،عطا رستمی ،   - کردند از جمله ی بنا به نقشی که ایفا میچند نفر میان آنها با وجود این در . داشتند

.کردنداداره می منطقه را رهبری و و  پای ثابت جمعی بودند که شهر توده، معموالًعثمان روشن   

بعد   در   یا سراسری بودند.  گیرهمه بعضی دیگر سطح محلی بودند و  آنها در  ما چند مشکل اساسی سازمانی داشتیم که بعضی از

،    کردمریوان روبرو بودیم که بدون حل آنها ادامه کاری ما با موانع جدی روبرو می لحاظ سازمانی ما با چندین مشکل در محلی از  

     از جمله :  

     مقاومت اول    دور   در   راهی جمعی از کادرها عدم هم *  

  رفقای شناخته شده و  مقاومت مسلحانه تعدادی از  بود که به هنگام شروع جنبش و یکی از مشکالتی که با آن روبرو بودیم این  

-به  شهر  راهی آنها دالیل سیاسی نداشت بلکه ماندگار شدن آنها دریعنی عدم هم کار،این .راه نشدندنزدیک ما با این حرکت هم

  یشیوه  . انتقادات زیادی متوجه آنها شود ایراد و   موافقت ما وسازمان موجب شده بود که الیل شخصی و بدون ارتباط و اطالع و د

زاویه دید من این افراد خطای بسیار بزرگی مرتکب نشده بودند   بود. از ده کرصفوف ما ایجاد  اختالفاتی را در  لهاین مسئ برخورد به 

باالئی   مسئولیت نسبتاً یت و موقع دیدم. اما کسانی در صفوف ما بودند که از لغزش معمولی می  این کارآنها را درحد یک ضعف و و

کردند. آنها  به این قضیه داشتند تا جائی که افراد فوق را به خیانت متهم مینسبت   دیگرینظر ند که  بود تشکیالت برخوردار در

تعداد افرد  به آسانی با برگشتن آنها به صفوف تشکیالت موافقت نشود. از آنجا که  معتقد بودند که باید افراد فوق محاکمه شوند و 

  گیرانه به آنها را ما برخورد سخت  های آنها احتیاج داشتیم؛ تعدادی ازظرفیت و توانایی  ، ما بشدت به نیرو فوق کم نبودند و 
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  پس صفوف تشکیالت نوعی صف بندی ایجاد کرده بود. البته  این مسئله در  دانستیم.غیرضروری و نادرست وکمترسیاسی می

. پذیرفته شدند تشکیالت مجدداً در یافت و  له فیص ازخود  با انتقاد آنها این قضیه   هایتاً های متعدد نازجلسات ونشست  

 

 مسئله عضویت در تشکیالت *  

مبارزاتی  قدیمی سیاسی و ی سابقهبا  مسئولین مریوان فعالین ازی مشکل دیگری که با آن روبرو شده بودیم این بود که تعداد زیاد

سرنوشت   دخالت آنها در  ضروری بود عضویت آنها درتشکیالت پذیرفته شود، چرا که حضور و طوالنی برخوردار بودند که 

آنها به   فعالیت حضورداشتند. بعضی از سطح باال درهای تنها درحد عضو بلکه درسطح کادرآنها نه  .جریان ما امری ضروری بود

چنین کاری را   بارها این مسئله را خاطرنشان کرده بود و قبالًمیان مردم منطقه تبدیل گشته بودند. فواد  ای درشناخته شده  کاراکتر

به وی نداد که این   باختنش فرصت چنین امکانی رادادها و سپس جانسفانه سرعت رویأبرنامه کارخود داشت. مت در و  مد نظر

.اولین فرصت ممکن حل شود بود که میبایستی در شده مریوان تبدیل   اینک این مسئله به مشکلی برای ما در .مسئله را حل کند   

قرار براین   .ارگردید من این موضوع را طرح کردمزاز تصرف شهرهای کردستان که در مهاباد برگ پس له کومهکنفرانس دوم  در

این زمینه صورت   هیچ کاری در کشید به آن رسیدگی شود اما عمالً شد درکنفرانس بعدی که مدت برگزاری آن زیاد طول نمی

  شرکت داشته باشد به پیشنهاد من از  یکنفر بصورت ناظر ای منطقه  هرشهر و  کنفرانس بعدی پیشنهاد این بود که از نگرفت. برای

بوکان برگزارشد، شرکت کردیم .   کنفرانس فوق که در  دعوت شد. من همراه وی در  منطقه مریوان عبداله دارابی بعنوان ناظر

  شرکت در  ی نداشته باشد، ازأحق ر اعالم نمود که تا عضویتش تصویب نشود و   همان لحظه اول شروع کنفرانس  عبداله دارابی در

خواست دارابی ابتدا با تعجب شرکت کنندگان روبرو گردید. اما من   گیری وجلسات کنفرانس خوداری خواهد نمود. این موضع

  آن زمان کمتر مریوان که در  جایگاه ایشان در وی ، نقش و  یسابقه و مورد کاراکتر ایشان با توضیحاتی در این کار ضمن دفاع از 

جلسه اضطراری مرکزیت سازمان و با   در یک  نهایت در .ید عضویت وی را نمودمأیدرخواست ت، برای مرکزیت شناخته شده بود

  سازمان ما در ضویت دربیان این مسائل خواستم نشان دهم که ع آن موافقت شد. با بازگویی و   درنظرگرفتن نوعی حالت استثناء با

و  برای ما به معضل بزرگی تبدیل شده بود. دوره شرایط استبداد  شد ونادرست به آن برخورد می آن شرایط تا چه اندازه پیچیده و 

  توجیه بوده باشد . اما ما در عضوگیری درآن زمان شاید ضروری و قابل فهم و  گیری درسخت .خفقان پلیسی زمان شاه بسرآمده بود

کردیم.  به آن توجه می  و ظه حپروسه عضوگیری مال بایستی این تغییرشرایط را در می متفاوتی قرارداشیم و  کامالً عیت جدید ووض

مریوان   گشایی برای مشکل عضویت بقیه درنوعی راه که  بل دارابی نه تنها معضل پیش پای کنفرانس را حل کرد "اجباری"عضویت 

طبق ضوابط تشکیالتی ما دونفرعضو سازمان بودیم و مشکل عضویت بقیه در تشکیالت مریوان به تدریج طی   این ترتیب به. بود نیز

. شد پروسه ای بکلی حل   

 

   تشکیالت ما   موقعیت زن در *  

مزایا را   سخت ترین وطاقت فرساترین کارهای خانه بدون حقوق و  ترین قشرجامعه وزحمتکش اکثریت زنان از  ۵۷انقالب  قبل از

  بیرون خانه بسیار بردوش خود متحمل وازهرگونه حقوق وبیمه ومزایای اجتماعی محروم بودند . درصد بیکاری وعدم اشتغال در

درصد بسیارباالئی . رده پائینی قرارداشت در  صفوف زنان هنوز  مشاغل در سطح تحصیالت و  ، قابل قیاس با مردان نبود باال بود و

  زنان چه در مرد ساالر بود و ییک جامعه جامعه ما کامالً . سواد بودندیاها کم سواد یا باززنان درکردستان خصوصا در روست
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رسم   ثیر قوانین وأ از لحاظ فرهنگی تحت ت  .نبودند با مردان برخوردار حقوق برابر وجه ازدرون جامعه به هیچ  چه در  محیط خانه و 

مدرن   یبگیریم با یک جامعه نظرهرلحاظ که در کلیت خود از در  .دیا سنتی قرارداشتن مذهبی و ی مناسبات عقب مانده  رسوم و و

. پیشرفته امروزی بسیار فاصله داشت   

  سرمایه کند اما در ابعادی وسیع  وارد بازار  در هرچند نتوانست زنان را ۴۰اصالحات ارضی دهه  خصوصاً های اجتماعی ورفرم

ها آشکارا میشد این  زمینه بعضی از  در .وضعیت زنان در جامعه قابل مشاهده بودندارتباط با   تغییرات محسوسی در ۵۰اواسط دهه 

. پیشرفت را دید  

  .میان نسل جوان اکثریت آنها مشغول تحصیل بودند صفوف زنان بسیارکم شده بود در در دیی بزرگ مسئله بیسوا  یدرشهرها

ادارات دولتی    های مشابه ومکان ها و قبیل بیمارستان زبعضی از رشته های خدماتی ا پرورش و مدارس و آموزش و اشتغال در

. تکاملی داشت  روند روبه پیش و درحال افزایش بود و  

شهرها   رفت تحول بزرگی در وضعیت زنان در جامعه ایجاد کند. شرکت زنان در اعتراضات بخصوص دربود که می یحرکت قیام

  هاانجمن مریوان زنان با تشکیل محافل و دیکتاتوری حاکم بر جامعه ایفا نمودند. در سرنگونی نظام  عمده در ینقش بود و  گیرچشم

  این محافل و  .کردندای ایفا مینقش برجسته  و  بودند گردخالت های زنان همراه با مردان در اعتراضات اجتماعی سهیم وتشکل  و

بدین لحاظ تشکیالت ما    طورعمده سازمان ما بودند و هب  و ترمیان آنها مشخص  در  تحت تاثیر گرایش چپ جامعه و  ها اکثراًتشکل

  .متشکل نمودن آنها داشت سازمان دادن و با ارزشی در نقش بسیار

ما هم درآن زمان  ذهنیت فعالین سیاسی چپ جامعه و سازمان و تشکیالت  ها تسلط فرهنگ حاکم برجامعه دراین  یبا وجود همه 

سرنگون   از قیام و  پسگری وجود داشت. چگونگی دخالت برد کارها وپیش امر نوعی مرد ساالری پوشیده در . شدمنعکس می

  یاداره   گیری سرنوشت وبدست  مختلف در گری اقشارامکان دخالت بازگشائی فضای جدید و شدن سلطه رژیم مستبد سابق و

  تمام شوراهای منتخب چه در شهر و  در .شد چه اجتماعی به زنان واگذار چه حزبی و  ،هارهبری ارگان جامعه کمترین مسئولیتی در

  در .ارگانهای اصلی حزبی حضور پیدا نکردند  کدام ازهیچ  صفوف تشکیالت ما در  در .روستا هیچ زنی عضویت نداشت چه در

عنوان پشت جبهه استفاده میشد.  به نیروی کمکی آنها  از های دیگربیشتردرعرصه  شدند وپذیرفته نمی صفوف نیروی مسلح هنوز

کمبودهای زیادی داشت. سازمان   اشکاالت و مبارزه، برخوردش به این عرصه مهم در  نگاه و سفانه درآن زمان تشکیالت ما درأمت

مطرح ساختن زنان   در این زمینه تابو وسنت شکنی کند و  جریان چپ در توانست بعنوان یکما با نفوذ وسیع اجتماعی که داشت می

.  جریان ما حتی یک کاندید زن نداشت ۵۹انتخابات سراسری برای مجلس در بهار سال  برای نمونه در  .ای بدهدبه آنها نقش برجسته 

عوض بجای ما سازمان  گذاری زیادی داشته باشد. اما درتوانست تاثیرلحاظ سمبلیک هم می  که چنین کاری حتی ازصورتی در

را به عنوان   -از پیکار دوستشهین قادری  فریده قریشی از طرف فدائیان و -سنندج دو کاندید زن  در سازمان پیکار فدائیان خلق و

.خود مطرح نمودند ایکاندید   

   هابسیاری زمینه  خود را در  یده استعدادهای محدود ش زیادی را پیش رو داشتند تا بتوانند توانایی و در آن شرایط زنان موانع بسیار 

  زیاد، ریشه دار و  ها بسیاراین محدویت  .همراهان مرد خود حتی در صفوف تشکیالت به نمایش بگذارند و ان سنگربا هم برابر

های  دوره تشکیالت ما در   تری بود. طوالنی  تر وجدی یمبارزه  کنار گذاشتن آنها محتاج تالش و  جامعه بودند که رفع و  تاریخی در

  های متوالی با دفاع از حقوق زنان توانست تغییرات واجتماعی در طول سال یابعاد گسترده  چه در درون صفوف خود و  بعد،چه در
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  در برای اولین بار این راستا . درنه ایجاد نمایدرااین مناسبات مردساال تغییر در موقعیت زنان و  قابل مشاهده در بزرگ و  تاثیرات نسبتاً 

این یکی از   .وسیع شرکت داده شدند ابعادی نسبتاً  صفوف سازمان ما در مبارزه مسلحانه در  حتی منطقه زنان در خ کردستان وتاری

.یاد کند این حرکت تاریخی خود برای همیشه با افتخار از تواند میله کومهبا ارزشی است که جریان  دستاوردها ی بزرگ و    

  ارتباط با درجه پیشرفت و  سنجش مهمی در جامعه همیشه یک معیار حقوق آنها در حق و بدون تردید جایگاه و موقعیت زن و

این رابطه به همان اندازه شیوه برخورد یک جریان یا یک حزب سیاسی به   در و  . جوامع است آنتندرستی مناسبات اجتماعی درون  

محک بسیارمهمی برای    و تواند معیارمی ،جامعه های موجود درناعدالتی تالش برای زدودن نابرابری و  ،حقوق زنان حق و دفاع از

-دارند، باشد. هم ای که در دستورادعای مبارزه  شان درجدی بودن و  آنهابودن  پیشرو  انقالبی بودن و  ی درجه، ارزیابی از ماهیت

  هنوز ها زمینه تمام عرصه ها و  برابری واقعی در تحقق رهائی و  زنان و عیضات برتب مان باید دانست تا رسیدن به رفع کلیه ستم و ز

  یابی کامل به آن حتی در دست ، تا برچیدن نظم موجود که عامل اصلی این نابرابری است.  زیادی موجود است بسیار  یفاصله

.مدرن محال و غیرممکن خواهد بود کشورهای پیشرفته و     

    

 برنامه   معضل *  

  ای و ای ضرورت خود را به ما تحمیل کردند معلوم شد که در صفوف ما پیرامون مسائل پایهبرنامه که بحث مسائل نظری و هنگامی

  دو مباحث زیادی در از  پسسرانجام   .ای بسیارمتفاوتی در میان ما وجود داردهدیدگاه  اساسی وحدت نظری موجود نیست و

ایران دیدگاه یک معتقد به    یوبافت جامعه معروف شدند.  پیرامون ساختار دیدگاه دو که به دیدگاه یک وگاه خود را نشان داد ددی

  به ست توان حتی برنامه ای می دیدگاه دوم به سرمایه داری بودن آن بود که از لحاظ سیاسی و و  نیمه مستعمره ونیمه فئودالی

  منجر شود. متفاوت استنتاجات کامالً

دادند ،عطا رستمی تنها  رغبت نشان می این عرصه عالقه و  در مسئولین کمتر کلیت خود کادرها و  ریوان هرچند درتشکیالت م در 

جدل نظری را من با وی    در آن هنگام بیشترین بحث و .دادزیادتری به این نوع مسائل نشان می   یکسی بود که به نسبت بقیه عالقه 

جا این نکته را خاطر نشان  این  دیدگاه دو بودیم . هیچ کسی از دیدگاه یک دفاع نکرد. در طرفداربردم. ما همگی  پیش می طرح و

این   نوشته مکتوبی ازفواد در   .شود که گویا فواد مدافع دیدگاه اول یعنی نیمه مستعمره ونیمه فئودالی بوده استکنم که گفته می

)در اینجا الزم است که به این نکته توجه   وی ندارم   این مورد چیزی از  در من شخصاً دسترس نیست و  فوق در ی ید ادعاأیت مورد در

را نشان  شود که بعداز سالها تاخیر بالخره مباحث کنگره اول چاپ گردید که بیانگر تمایالت فواد در اوایل به چنین دیدگاهی 

قبول چنین دیدگاهی نزد وی بوده است.   ود و مریوان خود گواه وج ها مدعی هستند که تشکیل اتحادیه دهقانی در بعضی   ( میدهد 

ام که تشکیل اتحادیه دهقانی استنتاج مستقیمی  نوشته  ام و درجای دیگر پیرامون ضرورت تشکیل این اتحادیه توضیح داده  من بارها و

اساس چنین   اتحادیه دهقانان براین باشد که تشکیل  فرض بر اگر  .یا دیدگاه فوق نبود مناسبات تولیدی و  تحلیل ما از  نگرش و از

پروسه تشکیل این   شرکت ما در میان ما داشت و اعتباری که فواد در نفوذ و  دیگاهی صورت پذیرفته باشد با توجه به اتوریته و 

  بودیم، که چنین نشد؛ داران دیدگاه یک میجانب داران وطرف بایستی ازما همگی یا حداقل اکثرما می ای قاعدتاًحرکت توده 

هنگام طرح دو دیدگاه درقید حیات نبود . نمایندگان دیدگاه    رد چنین ادعائی باشد. فواد در یدی برأیخود این مسئله میتواند ت اتفاقاً

، دکتر سعید یزدیان ،ساعد وطندوست وایرج فرزاد بودند. طبیعتا درمیان  وکادرهای قدیمی اول بطوررسمی درسطح مرکزیت
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عباس خان همان دیدگاه را قبول   هم بودند که همان دیدگاه را قبول داشتند؛ برای مثال طیب یااعضای تشکیالت کسان دیگری 

فکر کنم د.جعفر   .کردندمینمایندگی کریایی دیدگاه دوم را  زشعیب  ابراهیم علیزاده ، داشت.  حسین مرادبیگی ، عبداهلل مهتدی ،

که   یکید روی این نکته را ضروری میدانم که با وجود اختالفأ ت اینجا اشاره و  جواد مشکی هم همان دیدگاه را داشتند. در شفیعی و

مبارزات آنها داشت،   در صفوف سازمان ما وجود داشت، اما به دلیل احساس مسئولیتی که کل جریان ما نسبت به سرنوشت مردم و 

هیچ انشعابی صورت نگرفت. جدل بین    گذاشت ،تشکیالت ما می  زیادی که این مبارزات بر ثیرات بسیارأمقابل هم به دلیل ت و در

این    این کنگره به نفع دیدگاه دوم مسئله فیصله یافت. در سرانجام در .ادامه پیدا کردله کومه دیدگاه های فوق تا تشکیل کنگره دوم 

ای که تفاوت  رحلهصفوف آن وارد فاز و مرحله جدیدی شد؛ م درون و . حزبیت درشداساسنامه  کنگره کومه له صاحب برنامه و 

.قبل از آن داشت یاین زمینه با دوره  کیفی زیادی در اساسی و   

 

اقتصادی   مالی و   تأمین     

ادره بانک ملی مص  

این مستقیما بستگی به نگرش ما به امرحاکمیت داشت. این    ما برای مسائل اقتصادی جامعه کردستان طرح وبرنامه خاصی نداشتیم و 

ای  چه منطقه سطح سراسری و داد. تا آنجا که من مطلع هستم چه درنشان می نیازهای مالی سازمان هم خود را  تأمین بی توجهی در 

-جمع نبود. یا جای دیگری هم درکار هیچ کشور آن هنگام کمک مالی از این نیازها نداشتیم. در  تأمین هیچ پروژه خاصی برای 

  نبودند. البته در  کافیبانه تنها منبع مالی بود که داشتیم. این کمک های مالی داوطل  های پراکنده ووری کمک های مردمی به شیوه آ

آن    عموم در علیرغم شرایط اقتصادی بدی که مردم بطور  .بودیم  امکانات بهتری برخوردار  لحاظ مالی از مریوان تا حدودی از 

شهر بودیم، مردم روستاها خود داوطلبانه کمک    در بود. هنگامی که هنوز ات ماانتظار بیشتر از   قرارگرفته بودند، کمک های مردم

این   تلوزیون مریوان ضمن قدردانی از رادیو ما هم ازطریق دادن اطالعیه از ، آوردندبه شهرمیله کومهکردند وبه دفترمالی جمع می

آوری کمک جمعرس ای برهمسابق روستاهامیان مردم  در که بود یمشوق خودرساندیم. این کارشان خبرآنرا به اطالع عموم میاقدام

های مالی  پیرامون کمک  ها  همین اطالعیه مفید کردیم یرادیو وتلویزیون استفاده  تنها موردی که از  .انداخته بود اه مالی برای ما ر

چون  هم  نکردیم و ایده استفاترین کوچک های دیگرمطلقاًعرصه  این دستگاه مهم تبلیغی در ما از .واقع گردید بود که بسیار موثر

.بهائی داده نشد حاکمیت به آن اهمیت و  دیگرمسائل مهم امر    

اعضای مرکزیت وقت که برای اولین بار به منظورسرکشی به نزد ما به   حسین مراد بیگی از  خاطرم هست ابراهیم علیزاده و در

آوردند شگفت زده و متعجب  مردم روزانه برای ما میاین همه کمک های مالی که  داشتیم از که  جلسه ای مریوان آمده بودند در 

.ها را به مرکزیت سازمان اختصاص دهیمما درخواست نمودند که درصدی از این کمک بالفاصله از بودند و    

  کرد. ما هم بهها حل شوند، حتی کفاف خود ما را هم نمیبود که با این کمک  آن از اما مشکالت مالی  سازمان ما بسیار فراتر

های مریوان را با آنها مطرح ساختیم. این پیشنهاد راه حلی  تصرف پول بانک  مقابل پیشنهاد مصادره و منظورحل مشکل فوق در

  تنها در  این کار ندارند و  جواب ما گفتند که صالحیت چنین تصمیمی را نیازهای مالی کل تشکیالت  بود آنها در تأمین موقتی برای 

این مورد    صورت لزوم در  میان بگذارند تا در است. قرارشد آنها موضوع را با مرکزیت کومه له در حدود اختیارات کمیته مرکزی

مطلع شدیم که آنها   تصمیمی ازآنها نشنیدیم.  بعداً  طرح مسئله با مرکزیت گذشت ما هیچ نظر و  ها ازاتخاذ تصمیم کنند. مدت
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دیدند. تصور براین بود که چنین کاری کل آن شرایط به صالح نمی آنرا در و اجرای چنین تصمیمی دارند  مالحظات جدی در

.فلج خواهد نمود آنرا مختل و  مشکل جدی خواهد ساخت و اداری جامعه را دچار سیستم اقتصادی و    

ح و مورد بررسی قراردادیم. نتیجه تصمیم ما این  این مسئله طر نمود مجدداً مریوان که نقش اداره محلی را ایفا می ناحیهدر کمیته 

مصادره کنیم.  ،عهده بگیریمهمسئولیت آنرا ب بدون اینکه ما رسماً  و ها ) بانک ملی ( را بصورت غیرعلنیبانک  شد که تنها یکی از

مسئولین خود سپرد؛ تا ضمن تحقیق ملزومات این کاررا فراهم کنند.   اعضا و مریوان مسئولیت این کار را به دو نفراز ناحیه  کمیته

  بود منتقل کردیم و آنجا مستقر در لهکومهآن ، بقیه پول ها را به منطقه بوکان که مرکزیت  مقدارکمی از بجز انجام این کار از پس

به انجام چنین کاری نشان نداده بودند اما ازتحویل  اوایل تمایلی   دادیم . مرکزیت سازمان با وجود اینکه در سازمان قرار اختیار در

عدد   مبلغ پول مصادره شده اکنون هیچ انتقادی ننمودند. از  ازکاری هم که ما انجام داده بودیم ایراد و گرفتن پول امتناعی نکردند و 

تشکیالت   جه اینکه سازمان و ذهنم نیست اما برای مدتی هرچند کوتاه مشکالت مالی سازمان را برطرف نمود. قابل تو مشخصی در

درجنوب کردستان را بعهده گرفته بود   شهرها خصوصاً  خود کنترل بخش زیادی از کومه له تا زمانی که در شهرها حضورداشتیم و

که کنترل شهرها دوباره بدست ج.اسالمی افتادند برای مصادره همین  ها بعد هنگامیشمرد. اما مدتچنین اقدامی را جایز نمی

.انجام گرفت در چند مورد این کار و ها با تقبل خطرات زیادی اقدام کردبانک     

 

  خلع سالح سپاه رزگاری

  شد، مریدان وآخرین شیوخ این طریقت رهبری و هدایت می   شیوخ طریقت نقشبندی که تحت نفوذ شیخ عثمان یکی از

حتی لبنان واردن داشت. اما نفوذ اصلی را این   عراق، ترکیه، وجمله  منطقه از کشورهای دیگر بسیاری از  منسوبان فراوانی در

مالکان بسیاربزرگ این منطقه محسوب میشدند.   مناطق مختلف کردستان بویژه منطقه اورامان برخوردار بود. از طریقت در

  با تسلط وهای دولت و قدرت حاکم برجامعه داشتند. ه کاری نزدیکی با دستگاهم  درزمان شاه روابط خوب وحسنه و

کشورعراق  پناهنده شدند. دولت  اختالفات مذهبی سران طریقت نقشبندی به  انتقام و سرکارآمدن ج.اسالمی به دلیل ترس از

با   حکومت بعث عراق آنها را مسلح و  ،آنجا بهره جست. به هنگام شروع جنگ با ایران حضورآنها در عراق از وجود و

.تسلیحاتی فراوان علیه ایران سازمان داد و  دراختیار گذاشتن امکانات مالی   

  تصرف مجدد شهرهای کردستان بدست پ.م و مرحله اول جنبش مسلحانه و به هنگام شکست نیروهای ج.اسالمی و بعداز

 در "سپاه رزگاری "ای نیروی مسلح زیادی از پیروان این طریقت تحت نام  مترقبه غیر فاصله زمانی بسیارکوتاه بطور در ،مردم

  حتی بعضی از شهرها از جمله سنندج و  روستاها و پیدا کردند. مقرهای زیادی در جنوب کردستان مثل قارچ ظهور یمنطقه

  شک و .گرفت میان ما در  هایی پیرامون این نیروی تازه درآن زمان بحث فعالیت پرداختند. دربه نمودند و مریوان دایر

  آشکار بود که دولت عراق از مردم نبود؛ واضح و  در میان صفوف ما و  در ،قوابستگی این نیرو به حکومت عرا  ترددیدی در

های خارجی همیشه اتهامی بود  این نیرو به نفع خویش علیه ج.اسالمی بهره جویی خواهد کرد. درآن هنگام وابستگی به دولت 

اسالمی بکارگرفته میشد. ما به مثابه یک جریان  جانب ج .  نمودن آن از  بی اعتبار برای تضعیف و که علیه مردم کردستان و

جنبش   وجه به نفع مردم واقدامات عراق را بهیچ هایی مخالف بودیم. این نوع تحرکات وانقالبی با چنین حرکت چپ و 

  . رشد وکردیمارتجاعی ارزیابی می و درعین حال مذهبی و  نتیجه ما آنها را یک نیروی اجیر  در .دانستیمانقالبی کردستان نمی



27 
 

بینی  خطرناک پیش و  در مناظق تحت نفوذ خود را برای آینده این جنبش مضر کردستان خصوصاً گسترش چنین نیرویی را در

جانب مرکزیت سازمان با ما درمیان گذاشته شد، نه تنها در صفوف   کردیم. به همین دلیل وقتی پیشنهاد خلع سالح آنها از می

هم شد. آن استقبال  از  کهلفت بتشکیالت با آن مخالفتی صورت نگر  

فعالیت سپاه رزگاری به مثابه یک نیروی محلی تنها محدود به قسمتی ازجنوب کردستان   که اشاره شد محل حضور وچنانهم

ماهیت جریان سپاه رزگاری که از دید ما یک   از نظرداشت صرف قرارله کومه نفوذ  منطقه ای که بیشتر تحت حاکمیت و .بود

  از دیر   "دورود "و   "محمود آباد" "مذهبی بود؛ رهبران این جریان به مثابه مالکان بزرگ منطقه در اطراف  جریان ارتجاعی و

  امکانات و از  مریدانشان ساخته بودند و وابستگان و  بزرگی با دسترنج مردم زحمتکش منطقه برای خود و  یقلعه و زمان قصر

  وابستگی در   ، گذشته  ارتباط نزدیک با رژیم شاه در ا وجود این نه این مسئله بلکه همکاری و ب .زندگی بسیارمرفه بهرمند بودند

برای خلع سالح آنها نقش تعیین کننده  له  کومهتصمیم   مهمی بودند که در اصلی و  شرایط فعلی به دولت عراق آن دو فاکتور

حزب دموکرات  با احتماالً  دیگرجریانات مرتجع منطقه وهمکاری با  زمان بیم آن میرفت این جریان با تبانی و ای داشت. هم

آنجا که آنها   شود. از آینده برای جریان ما مشکل ساز پایگاه ضعیفی برخوردار بود در نفوذ و  جنوب کردستان که از در

آینده امکان    ای درکردند درصورت چنین اتفاق وتوطئهدولت عراق دریافت می امکانات مالی و تسلیحاتی فراوانی از

دالیلی بودند   غیرممکن میشد. همه اینها فاکتورها و  سخت وتقریباً و  دشوار بسیارله کومهمقابله با آنها برای جریان  رودرویی و

گرچه   .را هم موجب گردیدله کومهنظامی  تسلیحاتی و  ی زیاد بنیه به چنین اقدامی نمود که تقویت بسیار  را وادارله کومهکه 

  .سهم کمی هم نبود غنیمت و  ای نداشت اماپروسه آن نقش تعیین کننده  اتخاذ تصمیم خلع سالح این جریان و  دراین مسئله 

  . صورت بگیرد خونریزی این کار حد امکان بدون جنگ و اجرای خلع سالح سپاه رزگاری این بود که در در له کومهسیاست 

  در له کومهنفوذ  گیری سود گرفته شد. سپاه رزگاری به دلیل موقعیت و غافلتاکتیک   درآن واحد از زمان وهم  همین منظوربه

ازجمله حزب دموکرات برقرارساخته بود. به این دلیل    با ما  نسبت به جریانات دیگر ای روابط دوستانه جنوب کردستان ظاهراً

  انجام گرفت، که با ایراد و  کاراین  گو و درحین گفت  دعوت و  بعضی جاها بخصوص برای خلع سالح مسئولین آنها از در

  جلوگیری از  به منظور  این کار روگردید. اما چون هدف ازهب  هم رو له کومه داخل صفوف  حتی در انتقاداتی از بیرون و

همان محل آزاد   از سران این جریان تمام افراد خلع سالح شده در تلفات دو طرف بود، توجیه آن آسان شد . بغیر  درگیری و

.ادامه پیدا نکردن درگیری بود مقاومت و جلوگیری از منظوربه تنها   و هم موقتاً آزاد نکردن سران آنها شدند. می     

اورامان که   تربدون تلفات صورت گرفت، بقایای این جریان در مناطق دورافتاده  خلع سالح سپاه رزگاری که تقریباً بعداز 

های پراکنده با آنها داشتیم  درگیری ها حضورآنها ادامه یافت. جنگ ودرآنجا بود، تا مدت  پایگاه اصلی این نیرو نفوذ و  اساساً

تعقیب آنها   از مناطق مهم جنوب جلوگیری شود، و  بعضی از شهرها و مجدد آنها در حضور این بودکه ازله کومهاما سیاست 

.افتاده پرهیز شود مناطق دور در   

  در چندین درگیری پراکنده چند پ.م و  تمرکز نیرو به منطقه ژاورود پیشروی نمود و   بازسازی وپائیزهمان سال سپاه رزگاری با 

به اسارت   روستای بیساران و  فعالین سرشناس منطقه به اسم علی قطبی در باختن یکی ازموجب جان هوادارکومه له را دستگیر و

کامیاران و مریوان به    از نواحی سنندج وله  کومهنیروهای  از گرفتن چند پیشمرگ دیگرکومه له گردید. بدنبال آن یک تمرکز

  از  طوالنی پیدا نمود که نتیجه آن منجر به عقب راندن این نیرو راندن نیروی سپاه رزگاری با آنها درگیری سخت و پس منظور
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هم  له  کومهها چند پ.م ییسفانه در این رودروأدرآمدند متله کومهرزگاری به اسارت  مناطق فوق گردید. تعدادی ازسران دیگر

ادامه    جان باخت. صالح با رعایت نکردن توافق قبلی در (صالح  ) گلچینی علیسنندج  درله کومهازجمله فرمانده نظامی نیروهای 

اسیرشدن   تسلیم وبه  حاضر درآنجا به محاصره میفتد و رود و می "ده ل  "تعقیب نیروی فوق همراه یک نفر دیگربه داخل روستای

وی با سران رزگاری   یمیآمد مبادله  چنانچه به اسارت در در نتیجه درگیری شدیدی هر دو در آنجا جان باختند. . شودهم نمی

ناحیه مچ پا   روستای بارام آباد من هم از  دیگر با این جریان در ییک درگیر همان ایام در  . در  پذیر بودامکان بسیار محتمل و

از خلع سالح آن   پسها سپاه رزگاری این ی مدت کوتاهی ترمیم شد. با وجود همه ازپس نبود و  ییاد عمیقزخمی شدم اما زخم ز

باشد   تاثیرگذار  و گرمنطقه دخالت توازن قوا در تناسب و  معادالت و به مثابه یک نیروی قابل توجه نتوانست در  دیگرله کومهتوسط 

کلیه   سرشناس دیگر چندین شخصیت معتبر و و  حسینی گری شیخ عزالدینمیانجی دخالت وخاتمه بنا به  بطورکلی خنثی شد. در و

  جنگ بطورضمنی و  آزاد گردیدند و اسارت آنها بودند مبادله و  که هنوز درله کومهسران سپاه رزگاری با تعدادی از پ.م 

.غیررسمی خاتمه یافت  

ضد   ای این اقدام را کاری نادرست و ب درستی نگرفته است. عده از چند دهه هنوز برای بعضی ها خلع سالح رزگاری جوا پس

  عنوان یکی ازهآن ب   زیادی هم از کنند. عده ای بسیارآنرا به زیان جنبش کردستان ارزیابی می کنند وداد میمدموکراتیک قل

این مورد    در هم داوری تاریخ بنظرمیرسد که قضاوت وکنند. یاد میله کومهانقالبی   موقع وبه مهم و کارهای بسیار اقدامات و 

.متقاعد سازد را تا به امروز نتوانسته مخالفان این کار   

 

 دوم جنبش مقاومت   دور 

  سیاست جنگی ما

نیروی    مردم و شکست بسیارسختی که از اعالم آتش بس و بعد از شش ماه از از فاصله کمترکردستان بهدولت مرکزی به یحمله 

-دولت نمی باراین آمادگی نیروهایش زمان کافی بوده باشد. طبیعتاً رسید که برای بازسازی وکردستان خورد بود؛ بنظرمیپ م 

چون دوراول که با عدم آمادگی مردم کردستان روبرو  هایی متکی سازد که همباوریتوانست استراتژی خود را برچنین خوش

فرسایشی متکی   استراتژی جنگی خود را براساس یک جنگ طوالنی و  لذا هدف و  .تمام کردستان را اشغال نماید گشت، تقریباً 

و    شروع کردند داشت قرارله کومهای که بیشتر تحت نفوذ وکنترل نمود. نیروهای رژیم این جنگ را ابتدا ازجنوب کردستان منطقه

شروع    در ابتدا و  نظر داشت تا حدودی نیروی حدکا را خنثی سازد وآنها را در  در ن کارآگاهانه بود. رژیم با ای چنین انتخابی کامالً

کارانه اش مبنی برکنارآمدن با حدکا رهبری آنها را  های دروغین و فریببا وعده  نجنگ تحریک به مقاومت نکند. دولت کماکا

      .بینابینی نگاه داشته بود حالت دودلی و  در  تردید و دچار

غیرعلنی   های مخفیانه ومذاکرات ونشست  ارتباط بود و  آن زمان حدکا با دولت در  وجود دارد که در  غیر قابل انکاری های مستند

داد. یکی پرده ازخود نشان میبی  و  های آشکاربرای رسیدن به توافق با دولت مرکزی حسن نیت . این حزبخود را ادامه میداد

مناطق   پادگانهای دولتی در بعضی از   پاسداران دولتی برای تقویت مراکز و ش اسکورت سربازان و ازنمونه های چنین حسن نیت های 

.شودله کومه منجربه درگیری آنها با  نزدیک بود  . این موردکردستان ازجمله در مهاباد بود   
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  که بل و دموکرات شده بود له کومه تنها مانع همکاری بین نیروهای اصلی مقاومت یعنی نه عمالً دولت با این سیاست و تاکتیک خود

. نفاق بین آنها هم تا حدود زیادی موفق شده بود ایجاد در  

  .این عرصه هم ما دارای استراتژی روشنی نبودیم گردد واقعیت این است که دراین دوره برمی تا آنجا که به سیاست جنگی ما در  

اشغال مجدد آن توسط دولت    جلوگیری از کردستان و  دفاع از  . نامشخص بودند  درازمدت ما ناروشن و اه مدت واهداف کوت

مرکزی و د ر  واقع دفاع از وجب به وجب شهر  و روستاهای کردستان درحدی که برایمان ممکن و مقدور بود، اهداف واستراتژی  

.ما را تشکیل میداد   

با امکانات   و  محدودبردیم . نیروئی را پیش می ی امتکی بر دفاع صرف بود. ما یک جنگ جبههدر آن زمان سیاست جنگی ما  

های  نوع اسلحه   ؛امکانات تسلیحاتی نامحدودی که داشت هم لحاظ تعداد نیرو و هم از  مقابل دشمنی که از در ناکافی جنگی بسیار

کرد. ما سیاست جنگی درستی را انتخاب  می نابرابر  جنگ را نامتعادل وها همه کل این ؛هلیکوپترهای پیشرفته هواپیما و   سنگین و

نادرستی بود که ما   ، روش و تاکتیک بسیاردر یک جنگ صرفا دفاعی  نیروی محدود شبه پارتیزانی یک درگیرکردن نکرده بودیم.

آن اطالعات کافی داشتیم، اما هیچ اقدام    از و ای را کرده بودیم،بینی چنین حمله پیش ما قبالً   .پیش گرفته بودیم در  اتخاذ نموده و

تعرض دفاع کنیم. ما   دشمن بودیم تا از منطقه مورد یانتظار حمله همیشه در  .مشخص نظامی برای آن نداشتیم یخاص و برنامه

عاد سراسری به  اب مان دراستراتژی مشخص، برای نمونه با تمرکز نیروهای  صورت وجود یک برنامه و  توانستیم درخیلی راحت می

آتش بس   از پسکردستان   نقاطی از در  های دشمن را که هنوزپادگان مراکز و محض شروع مجدد جنگ طرح تصرف تعدادی از

گونه ارتباط زمینی با دیگر نیروهای  تصرف پادگان مریوان که هیچ  ؛ شده بودند نهادهایی  مطرح مانده بودند اجرا کنیم. چنین پیش 

کرد . من بخاطر  جدی نمی به این نوع پیشنهادات توجه الزم و له کومهفرماندهی نظامی  مرکزیت و . بود امکان پذیردشمن نداشت 

.مان برای چنین کاری داده باشیمندارم که حتی یک مورد هم چنین برنامه و تمرکزی به نیروهای        

  امکانات محدود خود به دفاع از  هرمنطقه بنا به توانائی و .بسیارکم بودنواحی مختلف  همکاری الزم در میان مناطق و  هماهنگی و 

افتادن این   ل بودن تناسب قوا با دشمن در نهایت امکان جلوگیری از پیشروی دشمن ودبا توجه به نامتعا .پرداختاین مناطق می

داشت که الزم است بصورت ویژه مورد   جدی  یا زود غیرممکن بود. سیاست دفاعی ما اشکاالت اساسی و مناطق بدست آنها دیر

. این نوشته خارج است ی حوصله از بررسی قرار بگیرد و  

 

ماسی های ح   مقاومت   

و تاریخ سازی به   های کم نظیرمقاومت حماسه یاین پروسه زیادی که وجود داشت اما در  کمبودهای بسیار با وجود نواقص و 

  ۲۴های آینده باقی خواهد ماند. جنگ برای نسل و  حافظه تاریخی مردم این دیار که برای همیشه در یهایسه. حماوقوع پیوستند

در   را نابرابر این جنگ ناعادالنه و  های تحسین برانگیزخود فداکاری پ.م کومه له با شجاعت و  .سنندج یک نمونه آن است یروزه 

  .ظ شجاعت آنها ورد زبان همه بوداین لحا از  برد ونکردنی پیش می باور حماسی و یابعاد

  سپاه و ارتش و های بزرگی متشکل ازقالب ستون از تصرف سنندج نیروهای دشمن در پسمدت زمان زیادی طول نکشید که   

 .پادگان مریوان حرکت کردند طرف منطقه وه کوپترهای جنگی ببسیج با حمایت نیروی هوایی و هلی
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  ای پیش نبریم، دررا بصورت جبهه داخل شهر  خسارات زیاد، جنگ در تلفات و  جلوگیری از منظورتصمیم ما براین شد که به 

مان با  براین اساس ما با تمرکز نیروهای .با حمالت تعرضی و پارتیزانی دشمن را به چالش بکشیم اطراف شهر خارج و  عوض در

دام  هگاران ب  یسیدن به پادگان مریوان آنها را درگردنهر جاده سنندج به مریوان قبل از  حرکت یک ستون بزرگ از اطالع از

-آنرا تا نزدیکی های موازی هم، انجام دادیم ودره  سه جبهه و هوای روشن همزمان در در  انداختیم. ما این عملیات را صبح زود و

که تا مدت زیادی الشه   ه شدند کشیددشمن  به آتش  نفربر ده تا دوازده ماشین و  این جنگ بیش از ادامه دادیم. در ای عصره

و    کردند. ده ها نفراین مسیرعبورمی مردم و مسافرانی بود که از   انظار در جا باقی مانده و همان در آنها یهای سوخته تانگ و ماشین

یک جنگ معین  زخمی شدند و بزرگترین ضربه و تلفات را تا آن هنگام در دشمن کشته و از نزدیک به صد نفر  هابعضی ی به گفته

نامی که مردم   " گردنه گاران"حتی سراسرکردستان پیدا کرد.  سطح منطقه و زیادی در انعکاس بسیار  به آنها وارد ساختیم و

.حماسی زبانزد همه وفراگیرشده بود این جنگ بزرگ و از  پسبا آن آشنا بودند،  کردستان قبال کمترشنیده و      

را تحویل آنها ندادیم. تصرف شهرمدت زیادی   داخل شهرصورت نگرفت، اما براحتی شهر ومقاومتی دردر ادامه هرچند جنگ  

ها ما را  این جنگ های اطراف شهر با آنها درگیری داشتیم. نیروهای اتحادیه میهنی درها و کوه تپه  مدت چند هفته در .طول کشید

   هااین درگیری سفانه ما در أجنگیدند. متیش نیروهای سپاه برعلیه ما میپیشاپ کردند؛ افراد قیاده موقت هم در کمک می همراهی و

  مریوان در  یچهره ها و شخصیت های شناخته شده  از معلم و نیان و محمد شهبازپناهی هردویعبداهلل نود از جمله دادیم.  یتلفات

نیروهای  .  را ترک نمودیم  رویدادهای فوق ما شهر ماجرا واین  باختند. بعداز  معروف به تپه شیخ حسن جان، های اطراف شهربلندی 

دوباره شهرمریوان توسط  نیروهای فاشیست   نیروهای قیاده موقت وارد شهر شدند؛ و محلی و سپاه همراه با تعدادی مزدور ارتش و 

.دوم اشغال گردید  اسالمی برای بار  

 

 یک عملیات غیر ممکن 

  روز غیر ممکن را ممکن ساختیم. در ینگذشته بود که ما طی یک طرح برنامه ریزی شده  عملیات سقوط شهر مدت کمی از هنوز

مزدوران محلی را به اسم محمود   ی مسئول نظامی کلیه ؛ و ندوارد شهر شدله کومه پ.م ای ماهرانه تاکتیک بسیار روشن با ابتکار و 

اسناد   ، اسلحه ونداش رساندکارانهجنایت کارانه و به سزای اعمال خیانتدیگر   بود، همراه با چند مزدور مشهور " خوله لفتی"که به 

  چنین عملیاتی قبل از گسترده و وسیعی پیدا کرد. نعکاس. انجام این عملیات متهورانه ا ندهمراه خود آورد  هویتی آنها را ضبط و

تصرف یک   مردم مریوان اهمیت کشتن این مزدوران را از ای بود که ثیرآن به اندازه أت.نفوذ ما را به دشمن نشان داد  قدرت و هرچیز

  چنین کاری در  . کاران محلی داشتندخیانت این البته نشانگر تنفرشدیدی بود که مردم از.دانستندمرکز نظامی بزرگ رژیم کمترنمی 

ر اینجا ازشرح جزئیات چگونگی بود. من د  ثیرگذارترأ مبارزاتی آنها ت ی مقبولیت داشت و در باال نگهداشتن روحیه نزد آنها بیشتر

کنم که انجام  کید میأنشان وروی آن ت تنها این نکته را خاطر. کنمنظر میتکنیکی صرف لحاظ تاکتیکی و انجام این عملیات از

ن  وجه امکاهای الزم به هیچ کاریدیگرهم  چه اختفا و لحاظ اطالع رسانی و  یاری مردم چه ازموفقیت آمیز چنین حرکتی بدون هم

  گرلاشغال آن توسط نیروهای اشغا  و  شهر از  عقب نشینی ما :روشن بود این عملیات به دشمن بسیار عملی نبود. پیام ما در  و پذیر

  .هرسطحی که باشد نخواهیم گذاشتر تان دامنیتی برای، مردم این شهر ما و. پایان ماجرا نیست
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به   ها و ها مدتنظامی ما در این بخش  احدهای سیاسی و و .دایر نموده بودیم یهای مختلف مناطق روستائی مقرراتقبال دربخش  ما

موازین تشکیالتی به کمیته ناحیه تبدیل   چهارچوب اساسنامه و در کمیته منطقه که بعداً  .خود را ادامه دادند فواصل چند سالی کار

  در  ،بودیم داد. تا زمانی که در شهروظایفش ادامه می و کارها به  این بخش  متناوب در اصلی آن بطور بنابه شرایط امنیتی مقر  ،شد

اینک وقت آن رسیده بود که کس دیگری این مسئولیت را بعهده   .دبیرکمیته به من سپرده شده بود ، داخلی کمیته منطقه تقسیم کار

مسئولیت پذیری امری    .ابت بمانددائم همیشه دردست کسی ث موقعیتی نباید بطور بودیم که هیچ مسئولیت و   بگیرد. ما براین باور

همه تالش   .رواج داشت کمتر صفوف ما  طلبی درآن شرایط موقعیت  شخصی نداشت در گونه امتیازانتخابی بود هیچ  داوطلبانه و

-بدینبقیه هم موافق آن بودند.   عبداهلل دارابی داوطلب این کار بود و .کردیم که رفیق دیگری را ترغیب به قبول مسئولیت بکنیممی

روستاهای اطراف مریوان   شهر و  درگیری با اشغالگران در دست ما و جنگ و مناطق روستائی در دست دشمن بود و در ونه شهر گ

.برای مدت  طوالنی ادامه پیدا کرد  

 

 عراق   جنگ ایرن و 

   عوارض جانبی آن 

خود در تحریک عراق به شروع این   خصومت آمیزهای تبلیغاتی هر چند ایران آغازگرجنگ نبود، اما حکام اسالمی با سیاست

کار  جنگ ، حاضر به این یدر مراحل بعد با وجود اعالم آمادگی عراق برای خاتمه و آنراغنیمت الهی توصیف نمودند  ،جنگ

ای برای  بهانه  فرصت وازآن به مثابه  ثرؤم ای بسیار مهم و چون حربههم  این جنگ ویرانگر یادامه نبودند.  ج.اسالمی با پافشاری بر

    .سرکوب مخالفین داخلی استفاده کرد تحمیق مردم و

  اثر  در دولت جدید بعضاً  .تب و تاب افتاد  بعد سراسری تا حدودی مبارزه علیه دولت از در چنین شرایطی با شروع جنگ در  

جنبش   چترحاکمیت خود بکشاند. جنبش کارگری و زیادی به زیر ییا ازطریق سرکوب توانست مردم را به درجه فریب و توهم و

  . تدریج ممنوع نمودتعطیل و احزاب سیاسی را به   شوراها را کرد.های اجتماعی را واداربه عقب نشینی حرکت دیگر جنبشها و  زنان و 

ردم کردستان برای تحقق خواسته  کردستان با شکست بزرگی روبرو شده بود. جنبش م هایش دربرنامه  پیشبرد سیاست ها و اما در

های ملی هم که در اوایل انقالب  تهخواس .کردروزگسترش بیشتری پیدا می هب  خود روز یعدالت جویانه خواهانه و های آزادی

آن    خودموختاری تجلی چنین خواستی در .بود رسیده های مردم کردستان بوی ضعیف تری داشت اینک به صدر خواست  رنگ و

. مقطع بود  

های اجتماعی را  جنبش احزاب و کلیه جریانات و عراق چرخش بسیار بزرگی در کل جامعه ایران ایجاد نمود. مردم و  جنگ ایران و

جریانات سیاسی  احزاب و  .های جدیدی شکل گرفتندمجموع جبهه بندی  . درددا انتخاب سیاسی جدید قرار مقابل یک تحول و  در

آنها با انشعابات درونی مواجه   تعداد زیادی از  نهایتاً. ساخت  رو هب  آنها را با سرگردانی شدیدی رو  و کرد تشتت  اختالف و را دچار

. شدند  

دفاع    .تاریخی خود گشتند ات اشتباه و  هابعد سراسری دچار یکی از بزرگترین خطا  های آن درسازمان اکثر احزاب و طیف چپ و

مرگباری بود که اکثراین جریانات درقبال جنگ  ج.اسالمی سیاست نادرست وحاکمیت  عمل به معنای دفاع از در مام میهن و  از

  شرطی به حمایت از ج. اسالمی پرداخت. این حزب قبالً  قید و عراق اتخاذ نمودند. حزب توده بدون کوچکترین تردید و ایران و
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  بزرگترین جریان چپ در ی سازمان فدائیان خلق به مثابهوی حمایت کرده بود.  ضد امپریالیستی امام از مواضع به ظاهر خاطرههم ب 

  عمال در "های سنگین ضرورت مسلح نمودن سپاه پاسدارن به اسلحه"معروف  آن مقطع با انشعاب روبرو شد. اکثریت آنها با شعار

بسیاری از فعالین این  حتی   .را انتخاب کردند مسیر های کوچک چپ همان راه وسازمان از بعضی دیگر .رژیم قرارگرفتند کنار

شروع جنگ ایران   ها که تا قبل ازجنوب درآوردند. جریان رادیکالی چون اتحادیه کمونیست های جنگ در جبهه از ها سرسازمان

-هم تعدادی ازآنها با حمایت از بنی صدر  داشتند آن را منحل و "پیشمرگ زحمتکشان"وعراق در کردستان نیروی مسلح به اسم 

  از اساس ناشی  تراژیک است که در  دردآور و ها بسیارهای جنگ در جنوب شدند. سرنوشت این سازمانم جبهه ون بقیه عازچ

نابودی جریانات چپ حتی آنهایی را هم   مقابل کمترین تردیدی در توهم آمیزآنها بود. جریان مذهبی حاکم در سیاست نادرست و 

  ها هزارانسان انقالبی وده  سفانه هزاران وأخود راه نداد. با شناسایی آنها متنظام حمایت نمودند به  جنگ و  آن شرایط از که در

-های انسانی بودند، و ج.اسالمی آنها را درآینده مخالف و مانع تثبیت حاکمیت ارتجاعی خود میشریفی که همگی بدنبال آرمان

اما در کردستان وضعیت تا حدود زیادی   .انداختانست، به کام مرگ فرستاد و با اعدام آنها در سراسر ایران حمام خون راه د

.متفاوت بود   

 

 عراق   جنگ ایران و چنبره  در    کردستان 

 .قبال این جنگ نداشتند  واحدی در دست و کردستان سیاست یک های سیاسی موجود درسازمان احزاب و

اتخاذ کرد. سازمان ما برعکس اکثر نیروهای  عراق  قبال جنگ ایران و سیاست روشنی درله کومهچپ در کردستان و سازمان ما 

از   آنرا محکوم نمود و ،ارزیابی نمود با منافع مردم دوکشور آنرا مغایر عراق را ارتجاعی و  جنگ ایران و بعد سراسری رسماً چپ در

ست رسمی با این سیا تشکیالتمن درخاطرم نیست هیچکس چه درسطح رهبری یا بدنه  .طرفین جنگ حمایت نکرد کدام ازهیچ

  با مشکل جدی روبروگشت که در دستی نداشت ومشخصا حزب دموکرات سیاست یک باشد. جریان راست و ده کرمخالفتی 

بود از   ترهای حزب توده نزدیکاین حزب که بیشتر به سیاست  از یکنگره چهارم این حزب انشعاب بزرگی رخ داد. بخش نهایت در

 یدلیل انتخاب سیاسهحدکا ب این حزب جدا شد. این بخش انشعابی در از حمایت کرد واسالمی ایران در جنگ با عراق   ج.

  قاسملو شهرت و  قبیل غنی بلوریان که درآن هنگام از سرشناسی از و دار قهبا وجود اینکه شخصیت های ساب ندنادرستی که کرد

چون چنین شاعرخوشنامی همهم  قاضی محمد، و یها، فوزیه قاضی نوه خانواده قاضی بود، رحیم سیف قاضی از اش بیشتر زه اآو

نتوانستند به مثابه   شدند و   ثیرأ شد، بی تملی تقدیرمی وی به عنوان شاعر از  بین مردم داشت و هیمن مکریانی که محبوبیت زیادی در

      .شدند منزوی میان مردم کردستان خنثی و  خیلی زود در. آنها کردستان ادامه دهند یک حرکت به حیات سیاسی خود در

به همین دلیل هم به نسبت بقیه مناطق   این جنگ دورگرفت و  شرکت در  کل خود را از ها مردم کردستان دراین  یبا وجود همه 

ابعاد سراسری  های جنگ دررفتن داوطلبانه جوانان تحت عنوان نیروی بسیج به جبهه موج اعزام و ایران تلفات کمتری داشت. اگر

-زیادی می تلفات بسیار  شد وهای جنگ استفاده میمیدان ها درآنها برای پاکسازی مین  از زیادی داشت و  طرفدار  و  ایران رونق در

جوانان کردستان داوطلبانه به صف احزاب سیاسی وسیعی ابعاد   چنین نمایش ها خبری نبود. برعکس در کردستان از دادند، در

های آخرجنگ آگاهانه  سال بزرگی بود هرچند در  جنگیدند. این تفاوت بسیارمیمسلحانه علیه آن  پیوستند ومخالف رژیم می
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  های این جنگ ویرانگریبتصم جمله سازمان ما هم از احزاب موجود از مردم و  جنگ به مناطق مرزی کردستان هم کشانده شد و 

  .یب نگردیدصنبی

 

   زخمی شدن در یک درگیری 

  های مریوان مشغول گشت سیاسی ومریوان هرکدام همراه واحدی در یکی از بخش ناحیهما اعضای کمیته  ۵۹زمستان سال  آواخر

-اداری ناحیه سنندج را شامل می مریوان تا مرز اطراف شهر ازکه  نظامی بودیم. بخشی که به من سپرده شده بود شامیان نام داشت

چون  رفقای کاردانی هم ی یعنی سه دسته ده نفری، که فرماندهی این واحدها بعهده نفر  ۳۰شد. واحدی که همراهم بود حدود  

مراحل   در و های مختلفنامبرده برای مدتی در دوره  لطیف نیک پی، محمد علی بهمنی و جمال پیرخضری بود، که هرسه نفر

  .کردعبورمی بخش  این از  سنندج –لی مریوانجاده اص شدند.  محور  عهده دار مریوان را بعدی فرمانده نظامی گردان کاک فواد در

  در تماس حضوری با مردم به روستاهائی که نزدیک و   منظورتبلیغ وارتش درآمده بود . به به اشغال نیروهای سپاه و  این جاده قبالً

گرفتند پایگاه می مسیرجاده قرار نزدیکی چنین روستاهائی که در  نیروهای دشمن در معموالً رفتیم.داشتند می این جاده قرار مسیر

نزدیکی آن چنین   نه حتی در داخل و  بار هدف ما رفتن به آنجا بود، نه درکه این "تازآباد"روستای  اما در. کردندمی نظامی دایر

یان سپاه مدتی با جر که قبال مالک آنجا بود و  "فرج بیگ "آنجا با شخصی به اسم  بود در  همزمان قرار  پایگاهی وجود نداشت.

هم بود. وی به ما  آن کاری با  ون به همظنکاری داشت؛ صحبت کنیم.  شخص مذکور خود را تحویل دولت داده و مرزگاری هم

    .هم پذیرفته بودیم  ما شرطی که ما به اوکاری نداشته باشیم و دارد به کاری بر هم پیغام فرستاده بود که حاضراست دست از

در میان خانه   برای مردم روستا سخنرانی شد و.  جوانان روبروگشتیم با استقبال مردم خصوصاً و  آبادی فوق رفتیمشب هنگام ما به 

  -عبداهلل کهنه پوشی شیخ عزیز  - منطقه  کادرهای شناخته شده در جمله یکی از از  راه چند نفرهای اهل روستا توزیع شدیم. من هم

ای که تعیین کرده بودیم پیش رفت. شب دیرهنگام که  شان صحبت کنیم. همه چیزمطابق برنامهفرد نامبرده رفتیم تا با ای ی به خانه

چنین بدلیل کمی خستگی خودمان تصمیم  هم شخص فرج بیگ و   جوانان آبادی و تعدادی از قرار بود روستا را ترک کنیم با اسرار

صبح بود که تیم    ا آنجا را ترک کنیم. نزدیک ساعت چهارروشن شدن هو قبل از استراحت کنیم و  گرفتیم تا نزدیک صبح بمانیم و

  در نیروی ما که درسه خانه و  اند. اطراف روستا مشاهده نموده  حرکات مشکوکی را در گشت و نگهبانی به من خبر دادند که صدا و 

نیروی دشمن شدیم. از یک  سه نقطه متفاوت آبادی جایگزین بودیم آماده شدیم و خیلی زود متوجه محاصره روستای فوق توسط 

ما ضمن   .در گیری درداخل آبادی با تیراندازی ما به آنها شروع گردید .قسمت آبادی نیروهای دشمن به درون روستا وارد شدند

مسیری که برای عقب نشینی   روشن شدن هوا در  محاصره آنها را قبل از  ی بایستی حلقهها به داخل روستا میجلوگیری از ورود آن 

آبادی خارج وآنجارا   همگی ما بدون تلفات از .را ظرف کمتراز یک ربع ساعت انجام دادیم  شکستیم، این کارنمودیم می تعیین

اند. تنها  ازآنجا بیرون رفته  را ترک و  همه روستا  نمانده و یکسی جاخواستم مطمئن باشم هیچترک نمودیم . نفرآخرمن بودم می

وقت به بقیه نرسیدیم.  نفرهیچ  کی همان مسیری را که بقیه رفته بودند دنبال کردیم، ما دوتاری  یک نفر همراه من مانده بود در 

کردیم تا می آن عبور  روشن شدن هوا از بایستی قبل ازبود که میبا شیب تند طوالنی  و مرتفع  ایتپه .مسیرعقب نشینی را بلد بودیم

کریم احه  "مشهور به نیک پی همراهم که اسمش کریم   نفر من و جزبه  .شدشویم. هوا داشت روشن می از دید و تیررس دشمن دور

  ،به قله مانده بود که برسیم صد متر از کمتر ای ما هم فاصله .از دید دشمن خارج شده بودند بود ، بقیه به بلندی تپه رسیده و "علی
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توانستند  های دوربرد میاسلحهبا ما داشتند، تنها با دی بسیار زیا ی آنها فاصله آلود بود و ولی چون هوا مه  .دشمن متوجه ما دو نفر شد

دید دشمن   را از  خود  اطراف ما بود ها ی پر پشتی که درپشت بوته  در ،زحمت بود گرفتن بسیار ما را مورد هدف بگیرند. سنگر

  از  عبور که اما مشکل این بود  .کنیممانده را طی باقی صد متر آن زیاد سریعاً تصمیم گرفتیم با وجود خطر .داشتیممخفی نگاه می

  تواند خود را ازسرعتی که می آسان نبود. اول کریم تمام توانش را بکار گرفت که با هر تند فوق با سرعت زیاد بسیار سرباالیی

شت  پ و ا  .شد، تیراندازی زیادی بطرف وی انجام گرفت من دور درست در وسط راه یعنی حدود پنجا متری که از  .محل دورکند

  را صدا زدم، اما جوابی نشنیدم، حدس زدم که ممکن است در او گار شد. من چندین باردحفاظتی نداشت مان یک بوته که سنگر و

  با تمام انرژی که داشتم بطرف محلی که او  من هم با همان سرعت و از کمی انتظار پس هائی که شد زخمی شده باشد، زی اتیراند

  جایی که او نگرفتم.  به چند متری محل و  ابت قرارصاما مورد ا  فوق تیراندازی شدیدی هم به من شد مسیر درآنجا بود، رفتم . در 

کشیدم، امکان اصابت تیر  می روی زمین دراز بود. وقتی تماماً  و بهتر  ترداشت، رسیدم . جائی که من بودم تا حدودی مناسب قرار

تیراندازی  . به زمین درازکشیده بود رو مورد اصابت قرارگرفته، و سر که اوآنجا متوجه شدم   کم بود. در دشمن به من ضعیف و

معلوم بود که از جای حساسی زخمی شده  .جواب ماندمرا صدا زدم کماکان بی چنان ادامه داشت. اوبطرف محلی که بودیم هم

دستم ساخته   تنهائی کاری ازمن به و کردم تازه کریم زخمی شده طرف پیش خودم فکرمییک  است. مانده بودم که چکار کنم، از

دانم  اما نمی. با کمک بقیه برای نجاتش کاری بکنیم کنم وبهتراست این مسیر پنجا متری باقیمانده را با همان شیوه قبلی طی و  نیست 

رفتم تا از نزدیک  با سرعت بطرفش   عوض بجای این کار در . نشدم که او را با این حالت تنها بگذارم این کارچرا راضی به 

را برگردانم و محل زخمش را ببینم   م. به باالی سرش رسیدم میخواستم او شواز چکونگی زخمی شدنش مطلع   وضعیتش را ببینم و 

پرت شدن آن بطرف پائین دره احساس کردم   اسلحه ون افتادم .با افتاد   وروی ا بر گرفتم و ابت قرارصکه ناگهان من هم مورد ا 

  پسمگرمتوجه نیستند که ما با آنها نسیتیم ولی  .آیندکردم که چرا به کمک ما نمیآن لحظه من به بقیه فکرمیدستم قطع شد. در

  ما دو که متوجه عدم حضورمعلوم شد که بقیه هنگامی .حال افتادمبی  شدید من هم گیج و دلیل خونریزی بسیارهازمدتی کوتاه ب

  بودن  آلودمه با تیراندازی بطرف دشمن از  کنند و می یک بوته پیدا  پنجامتری زیر زخمی دررا  ما گردند ومان میشوند، دنبالنفرمی

تیررس دشمن خارج میکنند.  کریم این همرزم   گونه ازبدین  برند وهوا سود جسته، ما را با فداکاری غیرقابل وصفی به پشت تپه می

جا  همان در  . اوجای حساسی خورده بودبه  ود، گلوله به شکمش ومن ب از تردوست داشتنی که زخمش عمیق و شدید  شجاع و  بسیار

صفوف حزب دموکرات به اسم   درآنجا با کمک گرفتن از یک دکتر باخت. مرا هم به یکی از روستاهای اطراف بردند وجان

  موقتاً ، کهنه پوشی هم بود  درعین حال داماد عبداهلل  ای با ما داشت و دوستانهروابط شناخت و نزدیک می مصطفی مهرپرورکه مرا از

 .سپس به ناحیه سنندج منتقل نمودند مورد مداوا و 

 

 اعزام به بوکان 

روستاهای   انتقال که چند روزی طول کشید در مسیر در  . شده بودشکسته استخوان آن   هردو.  وخیم بود دستم بسیارجراحات  

احمد   شدیم. دکتر ماندگار اویهنگ  مختار ستار و یاویهنگ خانه  در زبیده ذبیحی همسرش و منزل توفیق الیاسی و بیساران در 

قطع آن مطرح نیست اما   نظرش این بود که خطر و ا  .را برای مداوای موقتی دستم انجام داد هدایت هم دلسوزانه تمام تالش خود
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-هایش را نگاه میعصببریدگی   های دستم و باید برای عمل جراحی فوری عازم بوکان شوم. من خودم وقتی شکستگی استخوان

احمد   عثمان حقیقت و  نگران بودم. همراه واحدی که  دکتر  افسرده و این لحاظ بسیار  از ،دانستمکردم احتمال قطع آنرا زیاد می

  دست مردم و در بوکان که هنوزآزاد و  کردند به شهرراهی میمرا همله کومهخوشنام صفوف   و  دلسوز امیری از کادرهای بسیار

  د. شفیعی اداره میشد. من توسط ایشان و  تحت هدایت د.جعفر وله  کومهپ.م بود اعزام شدم. آن هنگام بیمارستان آنجا توسط 

وجه مطرح نیست اما باید  قطع دستم به هیچ  آنها به من گفتند که خطر .درویش وحیدی که جراح ماهری بود مورد معاینه قرارگرفتم

تیم همراهش   درویش و  این کار توسط دکتر  استخوان شکسته به هم وصل شوند و  دو هر گذاشتن پالتینبا   جراحی شود و  ًافور

مزدوران محلی را شنیده   طرف دشمن و  حتی کشته شدنم از  زخمی و خبر ام که قبالً شهربوکان بود که خانواده  انجام گرفت. در

  ای بیش نبود راضی بنظراینکه چنین خبری شایعه  از . س راحتی کشیدندام نفبا دیدن وضعیت بهبود یافته بودند به مالقاتم آمدند و 

 . از مدت طوالنی خوشحال شدم من هم از دیدارشان بعد رسیدند ومی

با این وجود فرصتی را برایم فراهم آورد که   .بود پردردسر دشوار و معالجه بسیارسخت و پروسه انتقال و جریان زخمی شدن و

نان روز   آن مقطع نه تنها برای من بلکه برای کل سازمان از تئوریک که در به مسائل نظری وله کومهضمن آشنائی بیشتر با مرکزیت 

.انرژی بیشتری اختصاص بدهم واجب تر بودند، توجه و     

                                   

 له کومه کنگره دوم  

    عواقب آن   نتایج و 

  برگزارداشت ،   نیروی پ.م قرار  دست مردم و در ای آزاد و در منطقه بوکان که هنوزمنطقه  ۱۳۶۰کنگره دوم کومه له در بهار سال 

زمینه سازی وآمادگی   آن شرکت داشتند و  مناطق مختلف در که نمایندگان بخش ها و بود له کومهاولین کنگره این  واقع  شد.  در 

تشکیالت نشستی ترتیب دادند که  واولیه  اعضای قدیمی  جمعی از ۵۷زیادی برای آن انجام گرفته بود. دو سال قبل ازآن درپائیزسال 

  محتوا و  میان نبود و صرف نظراز انتخاباتی در آن نشست اساساً گنگره اول روی آن گذاشته شد. در  نام  آن زمان اما بعداً  نه در 

مصوبات آن هم انتشارعلنی   .کردندای را نمایندگی نمیمنطقه و  خود هیچ شهر شرکت کنندگان آن بجز  جلسات ، ون دستورمضم

. متعارف شباهت داشت به کنگره واقعی و نتیجه کمتر  در نیافت و  

بیش   دوم برگزارشد. تعداد شرکت کنندگان  یآنجا کنگره   چند کیلومتری اطراف شهربوکان محلی بود که در روستای زنبیل در 

  کنگره دوم حضور  تشکیالت مریوان در  یبعنوان نماینده  اسد نودنیان و  ع .کهنه پوشی من همراه با ع . دارابی و  .بودند  پنجاه نفر از

  جایگاه آن اظهار و مورد کنگره دوم  در من قبالً  .سرنوشت سازی برای جریان ما داشت مهم و داشتیم .این کنگره جایگاه بسیار

.دگرگون ساخت را متحول وله کومههستم که این کنگره  بوده و  این باور بر . امنظرکرده     

توضیحی کوتاه پیرامون   یا نادرست آن بطورکلی الزم است که ابتدا در برای درک بهتر مصوبات این کنگره و تصمیمات درست و 

:نکته اشاره کنمشرایط خاصی که کنگره درآن بسته شد به چند    

سرکوب وحشیانه   با قتل عام و   ابعاد سراسری با تعرض به انقالب و بود. ج.اسالمی در ۵۷شکست نهایی انقالب  زمان   ،سال شصت

  دیگری از فریبانه تمام دستاوردهای موقتی انقالب را یکی پس ازعوام کارانه وهای فریبتاکتیک مخالفین همزمان با اقدامات و

دیگر   نشریات آزاد، انحالل شوراها و نمودن روزنامه و   نقدغ  یرون کشید. ممنوع کردن فعالیت احزاب، بستن وچنگ مردم ب
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  ،بویژه اجباری نمودن حجاب برای زنان غیرصنعتی، منع آزادی پوشش و  های صنعتی وسسهؤم ای در کارخانجات و تشکالت توده 

بیگانه به مام   تعرض یک کشور عراق حمله  و جنگ ایران و.  دستاوردها بودندجمله بازپس گیری این  از  ده ها مورد دیگر ها واین

. توجیه برای چنین کاری شد وطن مهمترین بهانه و   

بردند با وجود  جانب دولت بسرمی شان ازممنوعیت فعالیت سرکوب و شوک بزرگی ناشی از  سطح سراسری در احزاب سیاسی در

  چنان حامی دولت باقی ماندند. بجز چنانی نکردند بلکه اکثر آنها همجدید نه تنها ایستادگی آنمقابل رژیم  این بیشترآنها در

اکثریت آنها درکنار   شرکا، سازمان چریکهای فدائی بعنوان بزرگترین جریان چپ انشعاب کردند و  حزب توده و جریانات لیبرال و

های کوچک دیگر به کردستان  ت این سازمان همراه با بعضی سازمانتشکیالت اقلی .از دولت حمایت کردند اسالمی ایستادند و  ج.

اتحاد   "اسالمی حمایت نکردند تشکیالت کوچکی تحت نام  ج. های چپ سراسری که ازصفوف سازمان  روی آورده بودند. در

  با انتشار  های چپ بود ونیرو  منتقد مواضع دیگر لحاظ نظری با بقیه تفاوت زیادی داشت و وجود داشت که از  "مبارزان کمونیست 

بازبینی مواضع   در دهد و  قرار صفوف آنها را تحت تاثیر  میان دیگر نیروهای چپ مطرح و هایش توانسته بود تا حدودی دره دیدگا

  شدند ومیان تشکیالت ما هم دست به دست می ها کمک کند. نشریات این جریان درفعالین این جریان نادرست آنها به تعدادی از

.چنین  فضائی بر کنگره محسوس بود تشکیالت ما هم مطرح و صفوف سازمان و   نوع نزدیکی با مواضع آنها دریک      

  کردند و ابعادی گسترده و وسیع مقاومت می مردم در  ای بود که هنوزکردستان بشدت ادامه داشت. کردستان تنها منطقه جنگ در

  کردستان حزب دمکرات هم دچار درمانده بود. در سرکوب آنها عاجز و دولت هم از .حاکمیت دولت مرکزی را نمی پذیرفتند

اوضاع آنزمان را تشکیل   سرتیتر دیگر مسائل بسیار  ها و اسالمی حمایت کردند این آنها از ج.  طیف وسیعی از انشعاب شده بود و 

.بایستی تصمیمات مهمی اتخاذ کندبطن چنین اوضاعی می  درله کومهمیدادند. کنگره    

صفوف سازمان ما بود تعیین   بایستی برای اختالفات جدی که در درجه نخست می شرایطی در چنین جو و  در  این کنگره و در 

راه دیگری وجود   .نشستها به نفع دیگری عقب میدیدگاه  شدند یا یکی ازهم جدا می مسیرها از تکلیف نهائی میشد یا راه و

داخل یک حزب سیاسی   دیدگاه در بود. این دو  در جریاناین مورد   جدل کافی در نداشت چرا که مدت طوالنی بود که بحث و

ما قرارگرفته بودند که باید در موردشان   برابر مهمی در هم به حیات خود ادامه بدهند.  دوم اینکه مسائل بسیار  جوار توانستند در نمی

جایگاه   دادن نیروی مسلح واین مورد، سازمان نظرما در دیدگاه وروشن نمودن  جنبش کردستان و تصمیم گرفته میشد. مسئله ملی و

چون بررسی چارچوب فعالیت  تشکیالتی زیادی هم عرصه های فعالیت ، مسائل سازمانی و دیگر  سازمان و ارتباط با حزب و  آن در

. بودند اهمیت برخوردار ازبسیاری مسائل دیگرکه  ابعاد سراسری ، مناسبات ما با احزاب از جمله حزب دموکرات؛ و  ما در  

  

.  شفافیت نظری پیداکرد گیری وبه مثابه یک سازمان چپ مارکسیستی پیرامون مسائل مهمی جهتله  کومهدراین کنگره  

  مارکسیستی ازجمله گرایش پوپولیستی در باورهای رایج غیر با نظرات و  برگزید و  مارکسیسم انقالبی را به مثابه تنها تئوری معتبر

معضالت جدی ما بود جا   حزبیت را که یکی از درون سازمان ما مرزبندی نمود. حزب و با تبعات این گرایش در  پ ودرون چ

نواحی پایان داد.  دیدگاه دوم را به عنوان خط رسمی سازمان تصویب کرد. به اختالفات داخلی   به استقالل مناطق و انداخت و 

   .مثبتی بودند که کل سازمان ما را چندین گام به پیش سوق داد خاتمه داد. اینها دستاوردهای مهم و 
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دهم به این نتیجه  مورد بررسی قرارمی تصمیمات این کنگره را مشاهده و  مصوبات و  گردم ودوران برمی اما امروز من وقتی به آن

با واقعیت   نه   کهداد  ستورکارخود قرارد چیز وظایفی را در هر  اشتباهات زیادی هم داشت. قبل از میرسم که این کنگره کمبودها و

رسمی  بطور  راله کومهاین اشتباهات کنگره این بود که  بود. یکی از  خوردار ظریفت عملی نمودن آن بر توان و  منطبق بودند نه از 

له  کومهمشاهده کرد که  دنیای واقعی براحتی میشد دید و  بعنوان یک سازمان سراسری تعریف نمود. این درحالی بود که در

درون خود بوجود   تشکیالتی را در تاریخی بود که چنین سازمان و  برآمد تکامل و ضرورت اجتماعی و محصول جامعه کردستان و

  های خاص خود برخوردارگیویژ ضرورت های مبارزاتی از گوئی به نیازها و سازمان برای جواب این  مطرح ساخته بود. آورده و

-اجتماعی آن به ای و توده   اعتبار نفوذ و   خاستگاه آنها کردستان بود و اساس همگی کرد بودند و  هندگان آن درتشکیل د .بود

بجز یکنفر  اعضای آن  کلیه در کنگره اول آن که  .بود "سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران"نامش  .کردستان محدود میشد

دهنده هرچه بوده  علیرغم نیت افراد تشکیل ،نکات مورد اشاره فوق ی همه  .نداشت نفرغیرکرد حضوراند حتی یکشرکت داشته

  ،ەچون محل تحصیل و برپایی جلسات و غیر انترناسیونالیستی آنها گرفته تا توجیهات دیگری  چپ و افکار  ایدئولوژی و از  ،باشد

این واقعیت   منکر ستبا طرح چنین توجیهاتی به هیچوجه نمی توانبود.   مشخصی  یداللت به تعلق این تشکیالت به یک جغرافیا

فعالیت آنها به   و  فعال بودند کردستان متمرکز و همه افراد فوق در امرانقالب عمالً  دخالتگری در شروع  و شد که به هنگام قیام و 

محصول   نبوغ افراد تشکیل دهنده آن باشد برآمد و  آنکه تنها تبلور د. تشکیالت کومه له قبل از این منطقه مشخص محدود میش

این  کنگره دوم ها دراین ینهایت آنها را به آنجا ارجاع میدهد.  با وجود همه شرایط اجتماعی ویژه در کردستان بود که در 

ه بود و  آمدها بیرون این ویژگی از  رت چنین تشکیالتی را کهتشکیالت سراسری تعریف میشود. در دنیای واقعی کنگره دوم ضرو

کرد و  نحد الزم درک   های جامعه کردستان را درشناخت، و ویژگینبرسمیت   ، اجتماعی بزرگی تبدیل ساخته بود یبه وزنه 

آیا   .تداوم قیام تعریف نمود ای ازعرصه  ها ارائه بدهد. برای مثال جنبش کردستان را هم،نتوانست درک درستی از آن ویژگی

جنبش   تاریخی منجر به این شده بود که تداوم قیام شکل وجودی خود را در عوامل اجتماعی و براستی چنین بود؟ چه دلیل و 

خالصه جنبش   توان بیرون کشید وآن می یا چه استنتاج سیاسی از و  ؟ای ازآن حاصل میشود چه نتیجه مقاومت خلق کرد بیابد و 

  ؟عراق هم رفت  های کردستان ترکیه و توان به سراغ جنبشباشد؟ آیا با همین متد می نست توانظرشکل و محتوا چه می  زمقاومت ا

  تداوم کودتاهای آن کشورها دانست؟ جنبش مقاومت کردستان چه ربطی به جنبش ستم ملی ونیز ها را  این جنبش توان آیا می

 ت؟ تاریخ مبارزات مردم کردستان یا ملت کرد داش 

  .مشهود بود های کنگره دوم کامالًقطعنامه و تز اینها را نادیده گرفت ، خالصه نفی جنبش برای رفع ستم ملی در یکنگره همه

  را کم اهمیت کرد.  لهاصل مسئ ممات ما نیست واگربه شیوه کمرنگی هم وجود داشت با بیان اینکه جنبش کردستان مسئله حیات و 

  .ها را تا حدودی اصالح نمودآن  های خود وارد کرد و تحلیل  چنین فاکتورهائی را درله کومهمدتها بعد 

سوسیالیسم موکول   استقرار آن حل نهائی مسئله ملی به پیروزی و   ر شد که دردر کنگره دوم راجع به مسئله ملی قطعنامه ای صاد 

شد که ما به مثابه یک سازمان مارکسیستی نباید سرنوشت خود را به سرنوشت جنبش ملی میتاکید  در کنگره  زمانهم .گردیده بود

له  کومهزندگی برای  کردستان مسئله مرگ وشد که جنبش صراحت گفتهبه   یکی از مصوبات در و مقاومت کردستان گره بزنیم

 . نیست
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چرا چنین حقی به سوسیالیسم موکول شده   توانست داشته باشد ومی یاینجا چه جایگاه معلوم نبود مسئله حق تعیین سرنوشت در

  هچله کومهعمل برای جریان ما یعنی  معنی چنین سیاستی در ؟ بود؟ چرا کومه له نباید سرنوشت خود را به جنبش کردستان گره بزند

پراکتیکی پیدا نکردند ولی   تزهای فوق برای تشکیالت ما خوشبختانه کاربست عملی و  باشد؟ هر چند تمامی احکام و  ست توانمی

ندتا در فرصت مناسب  جا خوش کرد در صفوف ما ماندگارشدند و  هائی لطمات زیادی به سازمان ما زدند ونگرش چنین بینش و 

  .دیگری دوباره به صحنه آمدند

شخص    روبه بیرون این مصوبات موجب شد که بالفاصله مورد نقد جریان اتحاد مبارزان کمونیست و زمان انتشارعلنی و در آن 

  از  به آنها داده بود و اما کنگره پیامی خطاب  .هرچند ارتباط رسمی بین سازمان ما وآنها برقرار نشده بود .بگیرد منصور حکمت قرار

بعمل آورده بود. منصور حکمت شفاهی طی نواری خطاب به سازمان ما گفته    جنبش چپ ایران تقدیر لحاظ نظری در نقش آنها از

  به مسئله ملی را مورد نقد قرارله کومهواقع کم توجهی  در.  خواهند بود زیان آور تصمیماتی بسیار  ها وبندی چنین فورمول  که  بود

از کنگره دوم یعنی کنفرانس ششم به اصالح   پساولین کنفراس  هم در له کومه البته . خواهان اصالح فوری آنها شده بود داده بود و

   .(یعنی کنگره را ندارد مصوبات یک ارگان باالتر اختیار تغییردر کنفراس حق و قاعدتا آنها پرداخت. )هرچند 

  در جنبش مقاومت در کردستان در اوایل و  حکمت برخوردش به مسئله ملی و منصورشخص   و  (ک -م   -ا  )واقعیت این است که

کدام مواضع  بود. در میان جریانات سیاسی سراسری هیچله کومه خود  از فراتر درست ترو دارانه وجانب مثبت و  آن مقطع بسیار

  ، دانستنددهقانی می را مائوئیستی وله کومهه اغلب ها ک برعکس دیگر سازمانله کومهبرخورد به   در  .شفاف آنها را نداشتند روشن و

اجتماعی  .کردستان اجتماعی کند دانستند که توانسته کمونیسم را درکمونیستی می ارزیابی آنها این بود که آنرا یک جریان چپ و

      . بوداز جمله ا.م.ک   نزد دیگر جریانات چپ و له کومهمحبوبیت  سحر کردن کمونیسم در کردستان رمز و

  عینی جریان ما مطابقت و تصمیم گنگره دوم مبنی بر تعریف کردن تشکیالت به مثابه یک سازمان سراسری با وضعیت واقعی و 

صفوف ما با آن نشد، موجب    گونه مخالفتی درای که در آن هنگام هیچنتیجه چنین تصمیم اراده گرانه  .خوانی زیادی نداشتهم

چون  آن زمان هم تقویت تشکیالت خارج کردستان ) اکثر یا همه این افراد هم کرد بودند ( که در  زسازی و گردید که ما اقدام به با

 .کرد ، نمودیمبعضی از شهرهای بزرگ ایران بصورت غیرعلنی عمل می نمایندگی برای سازمان ما در

ودند به دیگر شهرهای ایران برای فعالیت مخفی  فعالیت کرده ب و علنی کارصورت بهکادرهای کردستان را که حتی تعدادی از آنها 

نقد پوپولیسم درون   کنگره دوم در درله کومه ها به سازماندهی طبقه کارگرآنجا بپردازند. کارخان شهرها و  آن  فرستاده شدند تا در

دادن به کارگران   حترجی  فعالیت خود در  از مبارزه به پرولتاریای صنعتی توجه الزم را ننموده و   خود به این نتیجه رسیده بود که در

شرایطی که   آنهم درست در  .مبنائی گردید که به چنین اقدامی دست بزند این دلیل انگیزه و  و  .دهقانان انتقاد داشت عقب مانده و

  عداد زیادی ازت ناچاراً که . زمانی جریان بود بشدت در  ۶۰سال   های چپ در سازمان اعدام فعالین دیگر دستگیری و ببند و و  بگیر

  غیرالزم و این اقدام نسنجیده تلفات سنگین و  .آوردندمناطق آزاد پناه می به کردستان و های چپسازمان ی یهبق  فعالین رهبران و 

)هر چند مسئولین ودست اندرکاران تشکیالت مخفی   غیرضروری زیادی بدنبال داشت. من قصد متهم نمودن کسی را ندارم  

کردیم. معلوم می چنین فکر  آن مقطع داشتیم و ما در ی را حاصل بینشی میبینم که همه اصلی اشکال  شدند(خطاهای بزرگی مرتکب 

یک   منظر ناسیونالیستی بلکه از ی تنگ نظرانه  زاویه محدودنگرانه و صفوف ما کسی پیدا نشد که نه از آن زمان در  نبود چرا در 

درستی نیست. فقدان تولید بزرگ صنعتی در کردستان به معنای عدم وجود   این کارگرا به ما بگوید که رئالیست واقع مارکسیست و
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بزرگ صنعتی به کردستان غیرصنعتی  شهرهای پیشرفته و  کمونیست از های چپ وعناصر سازمان اینجا نیست. رهبران و کارگردر

  محدوده فعالیت هم کردستان باشد و جغرافیا و سوسیالیست بود و  به ما بگوید میشود کمونیست و  کسی پیدا نشد و . پناهنده میشدند

هنگی  آهم  کاری وهم . خود دانست تخطی ناپذیر یوظیفه   و  را امر رزمان مناطق دیگرهم طبقه و کمک به هم اری وکنهایت هم

  بدون آنکه الزم باشد به چنین کار  ،کمونیستی سراسری هم نهایت تالش را نمود در تقویت جنبش چپ و نزدیکی با آنها داشت و 

  .پرخطری دست زد ماجراجویانه و  غیرضروری و

لحاظ   گرفتند ازاقلیت کوچکی هم قرارمی حتی اگردر. مقابل چنین تصمیماتی بایستد کنگره کسی یا جمعی پیدا نشد در در این

بعنوان یک اصل   اید و ق تعین سرنوشت را پذیرفتهکسی پیدا نشد که به ما بگوید شما که ح .تاریخی حقانیتی برای خود کسب کنند

با توجه به   چنین حقی باشد. تواند جزئی ازکنید، بنا به اتکا به آن حق جدائی میآن دفاع می از برنامه خودتان گنجانده و   لنینی در

شرایط ضروری آیا فعالیت در  چنین  دیگر مناطق بوجود آمده بود در عمیقی که بین کردستان و جدی و های بسیارتفاوت

تری برای چنین  توانست آلترناتیو مقبولنمی  "حزب کمونیست کردستان "تالش برای ایجاد چارچوب جغرافیای کردستان و

  وضعیتی باشد؟ 

  رد ام ومنتشر کرده  طوالنی را در یک جزوه  تحت همین نام قبالً  پیرامون ضرورت فعالیت مستقل در کردستان من بحث مفصل و

همراه این کتاب چاپ   ام. با توجه به اهمیت این مباحث آنرا بصورت ضمیمه مجدداً آن به فاکتورهای چنین ضرورتی پرداخته

  کنم.می آنها خوداری  اینجا از تکرار در  خواهم کرد و

  اشد. با شناختی که من ازتوانست صاحب دیدگاه متفاوتی بمی تنها کسی بود که احتماالً . او در کنگره دوم غیبت فواد محسوس بود

  های خود درسخنرانی در یکی از گذاشت. وی قبالًتوانم تصورکنم که وی به راحتی به چنین تصمیماتی گردن نمیایشان داشتم می

تالش برای تشکیل حزب کمونیست ایران صحبت کرده بود اما هم زمان تاکید نموده بود که اگراوضاع متفاوتی پیش    مهاباد از

بیاید تشکیل حزب کمونیست کردستان ممکن است ضرورت پیدا کند. آیا اگر فواد به هنگام برگذاری کنگره دوم در قید حیات  

   .توانست باشدتواند پیش بینی کند که عکس العمل وی چه میبطورقطع  کسی نمی ؟کردتائید می دید و بود چنین ضرورتی را می

ها  نه تنها باید برای  این تردیدی نیست زمانی فراخواهد رسید که کمونیست کنم که درمیید ک أت در اینجا روی این نکته مجدداً

تشکیل    احیا و منطقه اقدام کنند بلکه باید تالش کنند سازمان انترناسیونال راهم مجدداً سطح ایران و هماهنگی در  سازماندهی و

لحاظ ملزومات واقعی آنرا بوجود   هر گرایانه بلکه از اراده  خیال و ذهن و درنه فقط .  های آن فراهم شوداما باید ابتدا زمینه .بدهند

   .آورد

  ی اندازه بهما  رابطه با ایران هم    در   . سراسرجهان فعالیت دارند  هائی درهائی که هم اکنون تحت چنیین نامتشکل   کم نیستند سازمان و 

سفانه  أازاین لحاظ  کم نداریم اما مت.  هستیم  کارگری آن هم برخوردارحتی نوع به اصطالح    فیض این احزاب کمونیست و   کافی از

درگام   ارزشهای جهان شمول کمونیستی آن الزاماً باورها و شان نیست. مارکسیسم وعرصه اجتماعی خبری از تاثیرگذاری  نام در جز

  اجتماعی و  یمبارزه   گری دردخالت  ها  با توجه به توان وظرفیت بعد جهانی نیست. کمونیست   نخست درست کردن تشکیالت در 

  جریان ما درآن زمان تاثیرگذاریش در   .های آن خود را سازمان خواهند دادیک جغرافیای معین با درنظرگرفتن ویژگی  طبقاتی در

 .بعد اجتماعی به کردستان محدود میشد
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جریان   کنگره حزب دموکرات به مثابه یک حزب واین   مباحث مهم کنگره دوم تنظیم روابط ما با حدکا بود. در  از یکی دیگر

ادامه پیشبرد سیاست ضد   درست به هنگام برگذاری کنگره دوم حزب دموکرات در .ی تعریف شدئبورژوا ناسیونالیستی و 

تعرض به یک    حمله و  منطقه شمال کردستان در خصومت با سازمان ما در قبال جنبش مقاومت کردستان و دموکراتیک خود در

این مسئله فضای کنگره را   . یک درگیری کوتاه یک نفرهم جان باخته بود در  آنها را دستگیر و  از چند نفرله کومه از پ.م واحد 

رانان  سخن شد یکی از رابطه با مناسبات با حدکا برگذار جانبی که در یک سمینار علیه حدکا برانگیخت. در خشم همه را  ملتهب و

.  تند، به ضرورت یک برخورد قاطعانه به حزب دموکرات اشاره داشت یک موضع بسیار خنانی ازطی س  -عبداهلل مهتدی-این سمینار

کید نمود که باید رهبران این حزب مجازات شوند تا دیگرجرأت دست زدن به چنین کارهایی را نداشته باشند. سخنان وی  أتاو

  بعداً  نمود ونقش مهمی ایفا میله کومهکنگره دوم  درعبداهلل مهتدی . واقع گردید مورد حمایت اکثریت شرکت کنندگان سمینار

له  کومهعنوان سیاست رسمی هصحبت وی ب هم انتخاب گردید. با وجود این بحث و له کومههم به تدریج به موقعیت دبیرکل 

جنگ خونین داخلی  جلوگیری از یک  ای به منظوربا توجه به موقعیت حساس جنبش کردستان از یک موضع مسئوالنه. پذیرفته نشد

ثیر  أ البته این هشدارها ت .نرفت رسمی به این حزب به عواقب چنین کارهائی فراتر سیاست ما درآن هنگام، از دادن یک هشدار 

ادامه به یک جنگ خونین سراسری   در  شد تا نهایتاً  بارها تکرار  روش برخورد حدکا را در پی نداشت و تغییرسیاست و  چندانی در

   .هم کشیده شد

حقیقت این بود که ما یک جریان  . حزبیت را در درون سازمان ما جا انداخت چنانکه اشاره نمودم حزب و همله کومهکنگره دوم 

موازین تشکیالتی   سیاسی بودیم که مناسبات درونی آن بیشتر شباهت به محافل گوناگون داشت تا یک حزب جدی با اساسنامه و

سلیقه خود   و  به ابتکار  بودند و نواحی مختلف خودمختار  سپلین آهنین . مناطق وید با مناسبات و یا به گفته لنین تشکیالتی  مشخص و

گونی را بوجود آورده بود، هرچند کنگره دوم پایان این  اای متفاوت محافل گونهدیدگاه  چرخاندند و امور را می کردند وکارمی 

  اداره تشکیالت و بوجود آوردن نوعی تناسب و تعادل بین کادرهای شمال و اساسنامه کرد اما در   ما را صاحب برنامه و دوران بود و

  جنوب کردستان بود ولی حضور با وجود اینکه نفوذ اصلی سازمان ما در. بصورت محفلی تصمیم گرفته شد نجنوب کماکا

ن موازنه بهم خورده بود. مباحث  باختن فواد ایجان از پسرهبری به نسبت کم و ناچیز بود.  دارآنها در نقش کادرهای با سابقه و 

بود   عقب نشینی کرده که درکنگره مغلوب و  "یک"مدافعین دیدگاه  .ثیر نبودأ نقد مبارزه با پوپولیسم بی ت دو و دیدگاه یک و

ذ  عین حال مبارزه با گرایشات پوپولیستی به نادرست برای مدتی کادرهای با نفو در . میان کادرهای جنوب بودند بیشتراشخاصی در

  بدون تردید   مهمی برای انتخاب رهبری نبودند. ای مالک تعیین کننده وتوده  نفوذ اجتماعی و.  انداخته بود  اعتبار توده ای را از 

اینجا هم عدم   در  .نیستند نبوده و  ثیرأبی ت جنوب کردستان حتماً ارتباط با مناطق شمال و  بویژه تاریخی در  فاکتورهای اجتماعی و

حاکم برکنگره دوم که   و  همیشه برعکس دیگاه ناظر توانست نقش ایفا کند. او به مسائل داشت می دید متفاوتیفواد که   حضور

هرچند تاریخ ثابت   .داداجتماعی می اهمیت بیشتری به پراتیک انقالبی و  اولویت و  ، یت قائل شدحتئوریک ارج برای مسائل نظری و

  - . باشد تعیین این مسیرها سرنوشت ساز ها میتواند در جایگاه شخصیت رزه نقش وپروسه مبا مقاطعی در مواقع و کرده است که در

تواند با قاطعیت ادعا کند که وجود شخصی چون  با وجود این کسی نمی - خود فواد درکنگره اول چنین نقشی را ایفا نموده بود 

  .دیگری هدایت کند در چنین شرایطی هم به مسیرله کومه توانست فواد می

 :درچند جمله بیان کنم این است  مختصر بخواهم ارزیابی خودم را بطور خالصه و در مجموع اگر



41 
 

  همه مهمتر ای که ازمنفی به اختصاراشاره نمودم اما نکته ومسئله های مثبت و اینجا به جنبه کنگره دوم کومه له را متحول ساخت. در

  خصوصاً  برآینده جریان ما و  به این اعتبار بود و  ترطوالنی و  تربا دوام  و  ن بیشترثیرات منفی آأزاویه دید من ت  از ای تر بود و پایه  و

، بی  لهکومهجایگاه وخاستگاه  به ارزیابی نادرست این کنگره از ای داشت، کننده ثیرتعیینأهای بعدی هم تانشعابات دوره  وها  بحران

موقعیتی   شرایط و واقعی از  های غیرتحلیل عدم شناخت و  ) کردستانی بودن سازمان ( و  له کومهتوجهی به واقعیت وجودی خود 

تاریخی هم    یتجربه راه حل های اشتباهی بود که انتخاب شدند و  آلترناتیو و.آن قرارگرفته بود  تشکیالت ما در  بود، که سازمان و

  ام :در این رابطه چنین نوشته  "بازبینی چپ در کردستان  "در الًآنرا ثابت کردند من قب 

  عدم درک درست از جنبش کردستان و زمان برجامعه حاکم بود وشرایطی که آن اوضاع و  ش از اارزیابی کومه له با تحلیل و

این رابطه  ازتعریف کردن خود به   خود، درجایگاه واقعی   چنین عدم شناخت ازهم ارائه استراتژی مناسب برای آن ، و  ناتوانی از

  بود عمالً له  کومهپتانسیل  ظرفیت و  این ابعاد ، که خارج از توان و  دستورگذاشتن اهدافی در مثابه یک تشکیالت سراسری ، با در

شرایط امکان    آ ن فاکتورهای متعددی در بحرانی که به دالیل معین و .نطفه یک بحران جدی را برای خود فراهم ساخت زمینه و 

های  لفهؤم وارد شدن فاکتورها و  درآینده با مطرح گشتن و   به تعویق افتاد ، تا در شرایط دیگری و  علنی پیدا نکرد و  بروز فوری و

  و  های الزم بروزآشکارزمینه  ( عدم موفقیت تجربه حکا  های جنبش کردستان وهمه محدویت  اوضاع سیاسی ) بیشتر از  جدید در

دیگر به چالش   جایگاه واقعی آن بار موقعیت و  ضرورت هستی و وله  کومهکل موجودیت جریان  وسیعترآن فراهم و   جانبه وهمه 

های سیاسی مختلف نگرش ها و تاریخی به موضوع اصلی جدل واقعی بین گرایش به مثابه یک پدیده اجتماعی و  کشیده شود و

عملی گوشزد   ی محک یک تجربه حیاتی در پرتو و  چون یک ضرورت مبرم و را هم هاتغییر این سیاست  نیاز به اصالح و تبدیل و 

  .کند

درآن دلیل   ام و کردستان پرداخته فاکتورهای مهم دخیل در بحران چپ در مفصل به عوامل و  جزوه فوق بطور چنین درمن هم

 . که آنرا نیزضمیمه این کتاب خواهم نمودام هم توضیح داده  ضرورت وجود احزاب مستقل چپ و راست در جامعه کردستان را

 

 له کومه پوپولیسم ، کد تحول در  

-ریشه التینی دارد؛ آن کد سیاسی بود، که در کنگره دوم می گردد ، وقرن گذشته برمی دو  واژه پوپولیسم که قدمت آن به بیش از

برطرف ساخت. مباحث    بوسیله نقد آن جبران ورا له کومه سبک کاری  نظری و و کنقایص ایدئولوژی و  ها توانست کمبود

  جنبش چپ و  چون بخشی از جریان بود. تشکیالت ما هم حوش کنگره دوم پیرامون این موضوع در گرمی درحول و پرحرارت و

-هقد همدرست سازمان ما با نبه به جا و  بسیار . چه پراتیکی مبرا نبود عرصه نظری و  ر انحراف گرایش پوپولیستی چه د کمونیستی از

  گام بزرگی را رو  بازگشت به تئوری مارکسیسم انقالبی به مثابه تنها تئوری معتبر، جهش و   با انتخاب و آن فاصله گرفت و  جانبه از 

کریائی بودند  ز درجه نخست مهتدی ،علیزاده ، و آن برهه از تاریخ در درله  کومه صفوف  چنین نقدی در دارجلو برداشت. پرچمبه 

نقش مقابل یا مخالف عمل    مدافعان دیدگاه یک در از چند نفر دیگر دکترسعید یزدیان و .کردندمی هیئت تحریریه کارنقش  که در

  "ید کردند. با نوشتن مقاالت أیعمل با سکوت خود آنرا ت در مواضع خود عقب نشستند و  همان کنگره از میکردند اما خیلی زود در

  به بیرون انتشار  روله کومه نقد همه جانبه از   .با تائید هیئت تحریریه نوشته شد کریائی وز که توسط "کنگره اول تا کنگره دوم  از

مدرن، که   یک سازمان پیشرو و  تبدیل ساختن سازمان به یک تشکیالت و دادن و  سمتها هدف اصلی این نوشته  .علنی پیدا نمود
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  در ها خصوصاً توده  تحت پوشش خواست خلق و  تمایالت آنها بعضاًتقدیس   ها وعقب ماندگی توده  دنباله روی از  بجای سازش و

روشن کردن   طبقه شفافیت بخشیدن وخاستگاه اجتماعی این زحمتکش و و به طبقه کارگر و به شهر   توجه بیشتر روستاها، تکیه و

گرائی نداشت  خلق معنایی جزمردم باوری و پراکتیک تشکیالت بود. پوپولیسم که  عملکرد و در  سیاستگذاری و  مرزهای طبقاتی در

  عالم سیاست را ندارد. در  ای معنی مردم ساالری دراما چنین واژه  .منفی به خود بگیرد بایست بار نمی چنین مفهومی قاعدتاً  ظاهراً و

موزه های مارکس براساس آ .گیردمی تعارض جدی قرار مارکسیستی در صفوف نیروهای چپ نه تنها پسندیده نیست بلکه با تفکر

اجتماعی نیروی اصلی   اقشار  نه دیگر و طبقه کارگر طریق اتکا به پرولتاریا و  برای دست یابی به چنین هدفی، تنها از  سوسیالیسم و

  بویژه در  بعضی مواقع و در . انقالب ایفا کنند توانند چنین نقشی را درتضمین کننده تحقق آن است؛ برای مثال دهقانان نمی

توانند متحد طبقه  می جمعیت دهقانی باال باشد  سرمایه داری به اندازه کافی رشد نکرده باشد و قب مانده که هنوز کشورهای ع

احزابی بودند که معتقد بودند که جامعه   از لحاظ تاریخی نیروها و.  کارگر شوند، نه نیروئی که بوسیله آنها سوسیالیسم را پیاده نمود

-روسیه نمونه چنین احزابی بودند که می ها درناردونیک . تواند به سوسیالیسم دست یازدداری میهسرمایبدون طی نمودن توسعه 

سوسیالیسم  "دادند ، پیاده کنند که به آن آنزمان را تشکیل می  خواستند سوسیالیسم را با اتکا به دهقانان که اکثریت جامعه روسیه در 

چین خواستند که با   همراهان وی در  مائو و بویژه شخص لنین قرارگرفتند. ها و سیست بشدت مورد نقد مارک  گفته میشد و  "دهقانی

مقوله   برداشت یکدستی از تشکیالت ما فهم و  وقت عملی نشد. با وجو این دراتکا به دهقانان سوسیالیسم را پیاده کنند که هیچ

ها اتهام پوپولیستی با بارمنفی  برای بعضی  ت برای مدتی ودرون تشکیال آن شد. در متضادی از تعبیرهای متفاوت و و  پوپولیسم نبود

توانست برای مدت  مخالفی می  هر فرق سر وارد کردن بر  مدی بود که باآبسیارکار  قوی که پیدا کرده بود آن شمشیر برنده و

خارج سازمان در برخورد به مردم رفتارها   و یا شاید هم برای همیشه حذف نماید. در  دایره قدرت تشکیالتی دور طوالنی وی را از

  پس ، زد همه بودگذارانه آنها به توده ها زبانحتی خدمت برخورد صمیمانه و   درله کومهعوض شدند، قبل ازکنگره کادرها وفعالین 

ف ما بود، دستبرد به  صفو سنت رایجی در روستاها بجای کمک نمودن که قبالً  در نادیده گرفتن منافع آنها و باال و  آن برخورد از از

تنبه   و  بعضا اخطار رسمی و به هشدار ناچار  رسید وله کومهمناطق مختلف به ک.م  مزارع آنان باب شد، تا جائی که اعتراض آنها در

ا  ارتباط ب چون معضلی درهم  اینها بود و از  ترعمیق نبودند اما موضوع بسیار   ثیرأتشکیالتی هم کشید. چنین اقداماتی هرچند بی ت

       .نقش بازی کرد و ادامه داشت ها  تا سال نکماکاله کومه اعتبار برخورد روشنفکرانه به مردم در کاهش نفوذ و

 

    ک( ام ) اتحاد مبارزان کمونیست    کومه له و 

این    یکی از .نمودندمحافل چپ زیادی ابراز وجود علنی  ها وگروه  ،دلیل شرایطی که بوجود آمده بودبه   ۵۷در اوایل انقالب 

منصور   -ابتدا سه نفر  اران این گروه در زگکرد. بنیاننمی  انگشتان دست تجاوز آن ازاعضای   تعداد  .گروها سهند نام داشت

ترحکمت هم به  برادرکوچک داور خسرو . که به هنگام قیام از خارج به ایران برگشته بودند -حکمت،حمید تقوائی، ایرج آذرین 

به همین دلیل هم در   .نبودند انی برخوردارچند سابقه سیاسی های تحصیل کرده اما ازشود. جمع مذکور انسان اضافه میجمع آنها  

  .کردند معرفیراه آرمان طبقه کارگر«  خود را هوادار یک گروه کوچک دیگربه اسم »اتحاد مبارزان در شروع  کار

ها و از جمله گروهی که خود را  تئوریک متفاوت ، سهند از بقیه سازمان  ای نظری وهاز مدت زمانی کوتاه به دلیل دیدگاه  پس

بصورت مستقل تحت نام اتحاد مبارزان کمونیست )امک( فعالیت خود را ادامه    گیرند ونمودند ، فاصله میداد میآن قلم هوادار 



43 
 

پیرامون مسائل انقالب، باعث میشود که   های سیاسی متفاوت آنهای گیرتحلیل و موضع تئوریک و  های نظری ومیدهند. توانائی

هوادارای از امک    برعکس، سمپاتی و بارطی پروسه ای این   میان نیروهای چپ به یک جریان مطرح تبدیل شوند و  خیلی سریع در

  .یابددر صفوف فعالین اغلب این نیروها به شیوه  قابل توجهی گسترش می

با توجه به نزدیکی  وجود این گروه کوچک برای کومه له محسوس و در حول وحوش کنگره دوم ۶۰درسال  برای اولین بار

گونه ارتباطی بین  کنگره دوم هیچ  تا قبل از .برقراری ارتباط با آنها مطرح میشود  مواضع سیاسی آنها با سازمان ما ضرورت پیوند و

  .امک وجود نداشت سازمان ما و

پشتیبانی از مقاومت   دفاع و مشخصاً  های آن ، دفاع از حق تعیین سرنوشت وت جدید با کلیه جناححاکمی بودن ارتجاعی ارزیابی 

عدم حمایت از   محکوم نمودن و  عراق و  عادالنه مردم کردستان در مقابل حمله دولت مرکزی ، ارتجاعی دانستن جنگ ایران و

طی پیامی له کومهسیاسی امک و سازمان ما بود. در کنگره دوم طرفین جنگ ، چند نمونه از مسائل مهم آن دوره از نزدیکی مواضع 

زمان با آن  حتی به نوعی قدردانی شده بود. هم تئوریک اشاره و لحاظ نظری و   امک از ثیرگذارأ ت علنی روبه بیرون به نقش مثبت و

له  کومه جانب  زاده ازایلخانی عمر دکتر سعید یزدیان و  .خارج کردستان برای تماس با آنها اقدام میشود بوسیله رفقای تشکیالت در

مارکسیستی با پایگاه وسیع   را ، یک جریان انقالبی چپ و له کومهشوند. امک هم  سازمان ما می موریت فوق را عهده دارأم

 . دانستای میتوده  اجتماعی و

آید. ضرورت  تری بین آنها بوجود میارتباط فشرده  شود و موجب نزدیکی بیشتر آنها می همدیگر این دو جریان از هایارزیابی 

له  کومهتا آنجا به  .جنبه متفاوت مطرح بود دو زاویه و آنها از  آن شرایط برای هرکدام از  امک در و له کومههمکاری بین  نزدیکی و

-نهایت می جریان امک در  اتحاد با این زاویه  خود را یک تشکیالت سراسری تعریف کرده بود از کنگره دوم رسماً در  ،برمیگردد

  وله کومه  دفاع امک از اهدافی باشد که برای خود تعیین نموده بود.  حمایت و جهت نزدیک شدن به استراتژی و  توانست گامی در

مشغول  اسالمی در جنگ با عراق   چپ به حمایت از ج. هایجریان شرایطی که اکثریت دیگر در  آن هنگام و جنبش کردستان در

  ،لهکومهمقابل  در  دانستند وکردستان حدکا را نماینده واقعی جنش ملی کرد می های کوچک درسازمان از  تعدادی دیگر بودند و 

  حیث نظری و  آن هنگام سازمان ما پیرامون بسیاری مسائل از بود. در اهمیت زیادی برخوردار کردند؛ از این حزب دفاع می از

مقابل امک یک   در .جبران کند توانست تا حدود زیادی خالء فوق رااین لحاظ امک می از .بردنج میکمبود اساسی ر تئوریک از

  میان مردم خصوصاً پایگاه اجتماعی وسیعی که در با نفوذ وله کومه ای بود و توده  پایگاه اجتماعی و تشکیالت کوچک فاقد نفوذ و

توانست  پیدا نموده بود ، می در میان جریان چپ ابعاد سراسری محبوبیت نسبی در  کردستان داشت و  زحمتکش در و قشرکارگر

  .سطح ایران بشود این تشکیالت کوچک در موجب مطرح ساختن بیشتر و  باشد  مهمی برای امک اعتبار  وجهه و

ایران  نیروهای چپ در سراسرقمع   قلع و با گسترش سرکوب و کاری بین این دو جریان برای مدت مدیدی ادامه پیدا کرد و هم

از کادرهای اصلی تشکیالتش را   ی تعداد ضربات بیشتر مرکزیت و   تلفات و شد برای جلوگیری از توسط دولت جدید، امک ناچار

پوشش   و تحت حمایت و له کومهجوار مقرات  در از آن آزاد بود ، انتقال دهد و  قسمت زیادی آن هنگام هنوز   به کردستان که در

  در تدوین یک برنامه مشترک و  به دستیابی و  ها منجرکاریهم گسترش این نزدیکی و  یالیت خود ادامه بدهد. نتیجهآن به فع

  .حکا گردید در  لهکومهادغام تشکیالت   انحالل امک و  نهایت ایجاد حزب کمونیست ایران و
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  رهبران و  بعد موکول میکنم اما در رابطه با امک ویا کمبودهایش را به  تشکیل حکا نکات مثبت و  ارزیابی از چگونگی پروسه 

 . از آنهاستام خواهم نکاتی را بیان کنم که در اساس برداشت شخصیهایش میشخصیت 

 

های آن امک ، رهبران و شخصیت    

این    در آن مقراتی داشت که مرکزیت له کومه ،روستاهای اطراف تر در روستای آجیکند و بوکان مشخص  در ۶۰بهارسال  

تشکیالت به    راه بود و درله  کومهآنجا بودم. کنگره دوم  بعنوان مهمان در بودند. من دستم زخمی و روستاها به شیوه پراکنده مستقر

  ی وآن هنگام مباحث نظر کردم. درآن آماده می من هم خودم را برای شرکت در .شیوه ای مخفیانه درحال تدارک آن بود

آنجا نشریات امک  من در بودند. برای اولین بار های سازمان سرنوشت سازگیری تئوریک زیادی مطرح بودندکه برای تعیین جهت

آنها هم   دادم. مقاالت مندرج که بعضی از شدند مورد مطالعه قرارارسال میله کومهطریق تشکیالت تهران برای مرکزیت   را که از

  مترقی، خطوط عمده، اسطوره بورژوازی ملی و . مستقل چاپ شده بود همگی برایم تازگی داشتند یا جزوات  بصورت کتابچه و 

میان ما   این جزوات ازجمله مباحث گرم آن دوران در دهقانان، مسئله ملی و....موضوعات مطرح در مقاالتی پیرامون مسئله ارضی و

آنها   درمطرح  مواضع مجموع همگی برایم جذاب و دادم. درمی مورد مطالعه قراربا دقت   زمان با آثار لنین آنها را نیزبودند که هم

سوئی افراد مرکزیت وقت هم با این نظرات هم آن معلوم شد که اکثر از پس جریان کنگره و در  ید من بودند. بعداً أیبه نوعی مورد ت

.ودبی تاثیر نب  مصوبات کنگره  اتخاذ تصمیمات و سوئی دراین هم داشتند و    

از   آنجا ماندگار شده بودم. در تابستان همان سال بود که چند نفر به دلیل وضعیت دستم در  نازکنگره من کماکا پسچند ماه 

ها بعد  که مدت میان آنها شخصی بود به اسم نادر در به این منطقه آمده بودند وله کومهکادرهای رهبری امک برای دیدارک.م 

در   ،شوخ طبع آمد  جوانی ساده وبنظرم   .را از نزدیک دیدم منصورحکمت شناخته شد. من تنها یکبارکوتاه او با نام مستعار بیشتر

مقرات آنجا جلسه مشترک   یکی از های عمیقی باشد که خوانده بودم. دربرخورد اول تصورش آسان نبود که وی صاحب نوشته

جلسه همه   از  پس. کادرهای تشکیالت تهران کومه له ترتیب داده بودند از  دیگر یک نفر سخنرانی پیرامون اوضاع ایران برای وی و

بینی دقیق آینده  آن هنگام پیش   شده بودند. در تفاوتش با سخنران دیگر  جامع اوضاع و تحلیل دقیق و تسلط وی از  متوجه توانائی و 

سوابق   سازمان با گذشته و مناسبات این دو روابط و بینی کند که توانست پیشکس نمیامک کارآسانی نبود هیچ و له کومهروابط 

  آن وقت تا قبل از حزب مشترکی را تشکیل بدهند. من در سال طول نکشد که با هم ادغام و  دو از متفاوتی که داشتند کمتر بسیار

کنگره   ها وتشکیالتاما به هنگام ادغام   .دیگر کادرهای امک را دیدم نزدیک م.حکمت و  از دیگر سس حکا تنها یکبارؤکنگره م

  تری با تعدادی ازنزدیک تر و دوستانه یاین آشنائی تنها وقتی به روابط و  .نزدیک با آنها آشنا بودم  واز  به خوبی  سس حکا دیگرؤم

همدیگرمراوده انتخاب شدم و روزانه با  له کومهرهبری  آن من به عضویت در از بعد  و له کومهکنگره چهارم  آنها تبدیل شد که در

میان   در .غالم کشاورز، از جمله افراد امک بودند که من با آنها روابط راحتی داشتم حکمت ، ایرج آذرین ، خسرو داور، داشتیم. م. 

از زاویه اومانیستی هیچ نوع   بود و  دلسوز بود، گیاه خوار انسانی متین ،زمینی و .کردماحساس نزدیکی بیشتری می خسرو داور  آنها با

. ستاحکمت  م. دانست ایشان برادرک.م کسی نمی معدودی از تعداد بسیار خورد. درآن هنگام بجزوشتی نمیگ  

نظری، انسانی    صرف نظر از دانش تئوریک و  .میان آنها برخوردار بود ای درموقعیت ویژه  حکمت از از همان اوایل پیدا بود که م.

  مجادله نظری و  به هنگام دیالوگ و .  بود های خود برخورداره دیدگا ها و اقناع  دیگران به ایده   باالئی در توانائی بسیار  از  و سخنور
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نظرات   صاحب ایده و  . العاده قوی داشتها قدرت مجاب کننده فوقوکنگره  سمینار چه در جلسات ک.م و ایدئولوژیکی چه در

  ظاهر.  نفس باالئی به خود داشتبههمیشه اعتماد  کرد وروشن پیرامون آنها صحبت می بسیار شفاف و مخصوص به خود بود و 

اوایل تا    هایش باعث شده بود که درراه با توانائیبا اطرافیانش صمیمی بود. همین خصوصیات هم .آالیشی داشتبی ساده و فروتن و 

همه اتوریته وی را به   دند و شنهائی وی می نظر  اظهار در مجادالت منتظر و  بدارند حزب همه دوستش  انشعاب در  بحران و بروز

.نوعی پذیرفته بودند     

  عبداهلل مهتدی بیش از هر کس دیگری به امک و له، کومهرمیان اعضای کمیته مرکزی  دله کومهدر دوران ارتباط اولیه بین امک و

  شد تا جائی که در علیزاده نزدیکبه ابراهیم   بیشتر  مهتدی فاصله گرفت و تدریج حکمت ازاما به . حکمت نزدیک بود شخص م.

نتوانست شرکت کند ابراهیم علیزاده به   بود و  خارج کشور که م. حکمت خود به دلیل اینکه درهنگامیله  کومهکنگره ششم 

  به گفته خودش مصوباتی که مهتدی  های کنگره را مطرح ساخت. مباحث وقطعنامه بعضی از همفکری با وی مباحث و  نمایندگی و 

همین کنگره بود که یک استراتژی تازه برای جنبش کردستان پی   در .دنمو  پیشه ت نداشت اما سکوتموافقسرآنها زیاد   ی ازبعضبا 

آن خبری نبود بجای تکیه یک جانبه به مبارزه مسلحانه برای تحقق    یا توسعه آن به فدرالیزم در خودمختاری و از ریزی شد که دیگر

  به جای تصویر  .زنان تکیه شده بود ازجمله جوانان و اعتراضات اقشاردیگر مسائل کارگری و  روی شهرها و بیشترله کومهاستراتژی 

  آن  شهری از اجتماعی و تری که بیشترمقبول و بینانه واقع یک تصویرله کومه ها ازاردوگاه  روستاها و  مبارزه مسلحانه در جانبه یک

.میداد ارائه   

حوش این کنگره  شد اما در حول و درون این حزب مشاهده نمی بجز موارد جزئی اختالفات جدی در حکا ظاهراً  سومتا کنگره 

موفقیت حکا در پیشبرد برنامه  از طرف دیگرعدم  یکطرف و های زیادی برای جنبش کردستان ازاست که با پیش آمدن محدودیت 

راه   چنین وضعیتی سیاست و  از های شدیدی درصفوف حکا گردید. برای گذار تنش  بعد سراسری موجب اختالف و   هایش در

-خاتمه هم انشعابی که تنها جدائی و پایان و .های متفاوتی مطرح شدند که در نهایت حکا را با انشعاب بزرگی روبرو ساختحل

-کومهکادرهای  ازآن تعداد بسیاری از  یک حزب نبود بلکه فراتر فعالیت مشترک در ها  ازسال پس کومه له  طوالنی امک واری ک 

همراه  کرد،هدایت می  منصور حکمت آنرا رهبری و کمونیسم کارگری نام نهاده شد و سطوح مختلف هم با جریانی که بعداً  در ه ل

  پیکرجریان چپ بطورکلی و ا با آن روبرو گشت. این انشعاب ضربه سختی بود که برزلزله بزرگی بود که کل جریان حک . شدند

.پردازمهآن ب های دیگر کتاب بهبخش  اخص وارد شد که من تالش خواهم کرد در فصل ها و   بطورله کومهجریان اجتماعی   

 

له کومه آشنائی بیشتر با مرکزیت    

  . شوم خواستم در اطراف مرکزیت ماندگاراین نمی بیش از .جنوب برنگشته بودم از کنگره دوم حدود شش ماه بود من هنوز به  پس

خوبی بین ما   بسیار  روابط دوستانه و بیشتری پیدا کرده و  و اعضای مرکزیت آشنائی نزدیکتر طی مدتی که آنجا بودم با بسیاری از

شاید دلیل خاصی   .کردندران به من محبت میدیگ از حسین مرادبیگی بیشتر آن هنگام د.جعفر شفیعی و بوجود آمده بود. در 

فواد   وقتی با ملکه سلطانی خواهر ها ازآن بعد آمد، اما فراترچون یک پزشک ،توجه وی کامال طبیعی بنظرمیهم د.جعفر .نداشت

  از  پسمن   ایشان شد ومن با  ترروابط بسیارعمیق البته این سرآغاز . های بی دریغ ایشان را درک نمودمازدواج کرد من تازه محبت 

هایش  دلسوزی  حرکات و برخورد و   در او داشتم. تریروابط دوستانه و ترشناختم  نزدیکاعضای ک.م که می یهمه  از  فواد به او
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  در ها و کنفرانس  در قبالً .بودله  کومهآن مقطع فرمانده نظامی  کرد. حسین مرادبیگی )حمه سور( در فواد را برایم تداعی می بیشتر

مادرم هم آشنائی پیدا   و  با پدر و آمده ما  ی هم به خانه  چند بار  را دیده بودم و مریوان آمده بود او موریت هم که به جنوب و أچند م

فکر کنم ایشان متوجه این قضیه شده بود. من   نظامی بود و  توجه جدی من به کار  اوایل نزدیکی من با ایشان بخاطر در .کرده بود

کار  ی روزی ادامه دهنده له کومهمرکزیت  آینده من در کردم دروقت تصورنمیآن هنگام هیچ  در  .ایش قائل بودماحترام خاصی بر

. زیادی پیدا کرده بود تبحر  آن  در های زیادی بعهده داشت و وظایفی باشم که وی سال و  

 

 گشت به جنوب کردستان باز 

 ( وداع آخربا پدر بزگ ) 

  وظایف محوله رابه مثابه عضوکمیته  ناحیه مریوان دنبال نمودم استراحت و و  مریوان رفتم درآنجا کاردر برگشتنم به جنوب ابتدا به 

این یک نوع عقب    .منتقل شده بود "گوگجه"به اسم   روستاهای  بین مریوان سقز مقرکمیته به یکی از .انرژی خوبی پیدا کرده بودم

مریوان   های دیگربخش از  موضوع کارمان دورتر، و از  و شهر از  نسبت جاهای دیگرشد. این منطقه به نشینی برای ما محسوب می

  وداشتیم   این منطقه حضور بود. طی سالیان متمادی که ما درکمتر پیشرفته کردم برای مثال شامیان که من قبال درآنجا فعالیت می

حت طوالنی که کرده بودم فرصت را  ااستر ناحیه از  .  کمیتههم از اهالی منطقه به ما نپیوست حتی یک پ.م میکردیم،فعالیت 

اطراف شهر برای   در حرکت نظامی گشت و  و  مأموریتاز یک  پس دید. موریت برایم تدارک میأمرتب م غنیمت شمرد و 

  جلسه برگذاری  مشغول  واقع شده برگشته و  سقز -روستای قمچیان که درست سرجاده مریوان  مقرهایمان در استراحت به یکی از

باورت نمیشود  گفت   افراد خانواده را به خوبی میشناخت با صدای بلند مرا صدا زد و ناگهان یکی ازدوستان که .بودیم واستراحت

بیست متری   ی فاصله مقر بیرون رفتیم، در ازبه سرعت   دیگر حرکت او متعجب شدم همراه با چند نفر آمده؟ من هم که از چه کسی

دست روبروی مقرهمراه با   یک عصا در باوری و  داشت با نا  سن  سال ۹۰را که حدود  "حاجی عرب"طرف جاده پدربزرگم مقرآن

ومزدوران   ایستاده بود. نیروهای دولتی را میشناختم )شیخ عزیز (که در میان آنها من تنها مادر عبداهلل کهنه پوشیدیگر چند نفر

خطاب به من گفت : به جان علی   محکم برزمین کوبید و با دیدن من عصایش را بلند کرد و .را ازشهر بیرون کرده بودند آنهامحلی 

صاحب منصب خواهی  "روزی   دانستم تومن از همان روز اول می -خورد به اسم او قسم می شههمی که اسم پسر بزرگش بود و  -

اطرافیان با شنیدن کلمه   ی همه  (نه مقام ورتبه قدر وارج گذاشتن از کاری بود که ما انجام میدادیم    ) منظورش از منصب  ."شد

  یادامه در . را بوسیدم او  و  دستش را گرفتم طرفش رفتم و هچشمانم حلقه زد فوری ب ولی من آب در ، قهقه زدند  "صاحب منصب"

هنوز بعضی ند مهمان ما بود  شب را  .اندازندبیرون می شهر سال از ن سن ورا با ای ما مهم نبودید چرا  هاهایش گفت اگر شماصحبت 

به هیچوجه بیرون   بایداز صحبتهایش را به خاطر دارم که میگفت کاری که شماها میکنید برای ما مایه افتخار وسرافرازی است ن

سالمتی شما  تمام زندگی ما در مقابل لحظه ای از وآن را به دل بگیرید. انداختن ما از شهر موجب نگرانی ودل آزردگی شماها بشود 

تا پاسی از شب با صحبتهای شیرین خود از زاویه خودش به ما وکاری که میکردیم  برخوردار استها برای ما از کمترین ارزشی  

این آخرین  .را دوباره مخفیانه به مریوان فرستادیم آنهاسنندج  از طریق سقز و  و  گیرآوردیم انصبح زود ماشینی برایش   . امید میداد

  .هیچوقت ندیدم  را او  دیگر . پیش من آورده بود را برای وداع آخر سرنوشت او  انگار تقدیر .من با وی بود دیدار
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  شهر بیرون انداخته خانه و دیگراعضای خانواده رفته بودند همه را از هم سراغ مادرم و  قبالً نبودند   بردارعوامل رژیم دست مزدوران و

و مزدوران    ان پاسدار سپاه ضبط کرده و خانه را به مقر ما را مصادره و یامالک پدرم همراه با خانه دکان و  .بودند وآواره کرده 

. هیچ کاری دریغ نورزیدند  دادن از زار آ فشار آوردن و محلی تبدیل کرده بودند؛ خالصه در  

  

 بحران تشکیالتی در جنوب 

بوکان توسط   شهر  کردستان بجز تمام شهرها در .رژیم به بهانه جنگ با عراق نیروی زیادی را به کردستان منتقل نموده بود 

اما مناطق    .اختیارآنها بود اصلی هم درجاده های   آمده بود. اغلب محورها و  به اشغال آنها در   بسیج کنترل و و  نیروهای پاسدار

.دست اجرا داشت وسیعی در  مانده برنامه گسترده وکنترل نیروی پ.م قرارداشت. برای تصرف مناطق باقی در  زیادی هنوز اییروست   

مهار کند.   سرکوب واعتراضات پراکنده را  ها وهای وسیعی که راه انداخته بود مقاومت کردستان رژیم توانسته بود با اعدام  خارج از

میان   بعد سراسری به شکست بکشاند. فعالیت احزاب ممنوع اعالم شده بود. در به یک معنی توانسته بود تا حد زیادی انقالب را در

مخالفین نظام   ها از قمع شدند. زندان  شان را به دولت اعالم کرده بودند همگی قلع وحمایت که  پشتیبانی واییاحزاب چپ بجزآنه

ها در امان  این ضربه آنها بدون محاکمه اعدام گردیدند. تشکیالت کوچک ما در خارج کردستان هم از تعداد زیادی از  پرشده و

  شان بود متالشی شد. این وضعیت و میان  اعدام تعدادی که اعضای مرکزیت هم در با دستگیری اکثریت آنها و تقریباً  نبود و

  دستگیر ای ازفعالین تشکیالت دستگیر شدند. عده  اعضا و سرایت کرد . تعداد زیادی ازها به شهرهای کردستان هم دستگیری

کادرهای سطح باالی   اعضا و  سنندج با دستگیری یکی از شدگان زیرشکنجه های طاقت فرسا مجبوربه همکاری با رژیم  شدند. در

از   یبا لودادن بخش قابل توجه با رژیم زد و کاریپس از تواب شدن، دست به هم "معروف کیالنه "تشکیالت مخفی به اسم 

میان آنها تعدادی هم   سرتاسرکردستان گردید. در فعالین کومه له در تشکیالت مخفی موجب دستگیری تعداد زیاد دیگری از

بل  صفوف تشکیالت علنی بازتاب منفی زیادی پیدا نموده بود و به وضوح قا بالفاصله اعدام شدند. انعکاس چنین وضعیتی در 

  معدودی انفعال شدیدی آنرا فرا گرفته بود تا حدی که تعداد مشاهده بود. تشکیالت جنوب کومه له دچار وضعیت بحرانی گشته و 

بعد   سختی چه در  چند نفری هم خود را تحویل رژیم دادند.  وضعیت بسیار پیچیده و  و گیریاز کادرهای کومه له از فعالیت کناره 

عالوه براینها   آشکار بود. کامالًفعالین هم  روحیه مردم و  ات مخرب آن برتأثیرکردستان حاکم گشته بود.   چه در سراسری و

آن   این حزب از ی بدنه کادرها و  ای از رهبران سرشناس حزب دموکرات همراه با بخش قابل توجهی ازهم عده  قبالًدرکردستان 

برای   جریان مقاومت افتاده بود و  شرایطی وظیفه بسیارسنگینی بردوش نیرو و  چنین در .کردنداز رژیم حمایت می انشعاب نموده  و 

برای  . نیاز بود. جنبش درکردستان وارد فازجدیدی شده بود  گذشتگی بسیار ازخود سرگذراندن چنین شرایطی به فداکاری و از

 . که در مقابل خود داشت ادامه بدهددشواری  به مبارزه سخت و  مستقالً  برد مبارزه میبایستی روی پای خود بایستد و پیش

  مد نظرداشت. مقاالتی در های باال را کمترها و واقعیتمؤلفه  بینانه بودند و واقع اوضاع سیاسی کمتر کنگره دوم از های ما درتحلیل

درون صفوف ما بویژه   در  بیرون و  شدند که مورد دست آویز مخالفین درمورد لرزان بودن موقعیت رژیم چاپ می نشریات ما در

. میدادند به نوعی مورد تمسخر قرار گرفت و آنها را سطحی ومی منفعلین تشکیالت قرار مخالفین کنگره دوم و  
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         ی دشوار مأموریت وضاع پیچیده ،  ا 

خود کمتر نگران  حمله دشمن به  این فصل هم تا حدودی از  در  معموالً ما هم تحرک کمتری داشتیم و رسید و  فصل زمستان فرا

  محور  گرفتن آرایش دفاعی برای حفاظت از حومه و شهر و   شدن از  بحران دامنگیرش نشده بود اما دور ناحیه مریوان هنوز   .بودیم

و  بود ما بسیارکم  هایصفوف نیروی سرزندگی در شادابی و  .گیرکرده بودزمین مریوان حسابی نیروها را فرسوده و -جاده سقز 

این لحاظ سرآغازچنین بحرانی   افتاد از ندرت اتفاق میمحکی برای سنجش اوضاع به و عنوان معیاربرای پ.م شدن بهروی آوری 

  خصوصاًله کومهپ.م  و باختن تعدادی ازکادرجان فوق و ها بعد حمله رژیم به منطقه و تصرف محورمدت را میشد مشاهده نمود. 

  .ساخت تشکیالت مریوان داشت این ناحیه را هم با وضعیت بحرانی روبرو  ای درجستهبر میان آنها عطا رستمی که نقش بسیار در

ازجمله فعالین آن  له  کومههای اوایل فعالیت تشکیالت  سال دوستان نزدیک فواد در از فعالین سیاسی بسیار قدیمی و عطا رستمی از

باختنش نه تنها ضایعه بزرگی برای منطقه مریوان بلکه برای  جان .میکردنقش مهمی ایفا  در تحوالت سیاسی مریوان جایگاه و . اوبود

  .کردستان بود در کل جریان چپ

ما پیام رمزی را برایم آورد وگفت که این    بیسیم  مسئولروزی    .اتفاقات فوق من تازه به منطقه مریوان برگشته بودم  و  هارویداد  قبل از

به من  له  کومهطرف مرکزیت    خواندم از  . با عجله پیام راکشف و دزآنرا کشف کنیخودت باید با جدول رم  پیام خصوصی است و

مسئولیت ناحیه    دارند که مرا از ناحیه مریوان منتقل کنند و   نظر  در  ابالغ شده بود که آنها تصمیم به بازسازی ناحیه اورامان نموده و 

سپردن    این ناحیه جدید هیچ مخالفت اصولی نداشتم اما با انتقال و ایجاد   جدید را به من بسپارند. با تصمیم مرکزیت برای بازسازی و

بدل شدن چندین پیام و سپس مکالمه با بیسیم برایم معلوم شد که آنها    رد و  از  پساین مسئولیت جدید به خود زیاد موافق نبودم.  

         .ناحیه ابالغ کردندتشکیالتی انتقال مرا به کمیته  در نهایت طی قرار برتصمیم خود مصرهستند و 

  .چنین شرایط بحرانی ما براساس تصمیم مرکزیت سازمان، کارمان را تحت نام کمیته منطقه اورامان شروع نمودیم درست در 

من شامل افراد زیر بودند:   بجز  ،بودند  جانشیننفر  دو افراد کمیته که سه عضواصلی و . پ.م بود  پنجاه نفرکادر و از تعداد ما کمتر

موضوع اصلی کارمان   برگشتن به منطقه مورد نظر  .آژند، صالح ایراندوست، محمد رشید مولودی )سیامند( بداهلل شریفی، قادرع

که   "ژاوه رود "مان را درنیروهای  ناچار . نبود  امکان پذیروجه اطراف کرمانشاه به هیچ ،روانسرو پاوه   ، نوسود   ،یعنی شهرهای نودشه

  کیفیت و  نظرمحدود بود اما از لحاظ کمیت کم و  ای آزاد بود مستقرساختیم . نیروی مسلح ما هرچند ازمنطقه آنزمان هنوز در

خواست نمودم که یک واحد پنجاه نفره  ک.م در من از رشروع کار داشت. د  قرار ییباال سطح بسیار رزمی در سیاسی و اییکار

در اختیار ما بگذارد تا به ما ملحق   -لحاظ تشکیالتی جزء ناحیه سنندج بودند   اما از ، که اساسا اهل منطقه اورامان ژاورود-دیگر 

گیرش آن شرایط ناحیه سنندج گریبان بحرانی که در اما به دلیل مخالفت ناحیه سنندج با آن موافقت نشد. به دلیل مشکالت و  . شوند

ماه فعالیت این   دو از کمتر  کاری الزم را نکردند. درارمان همتشکیالت کومه له برای استقر اوایل با ما به مثابه بخشی از  بود حتی در

زیاد مردم منطقه وخود تشکیالت علنی   خود نشان داد که مورد توجه بسیار گذاری از تأثیر منطقه چنان تحرک و  نیروی جدید در

کاری  سنندج شد. ضرورت چنین همسپس  نواحی کامیاران و هماهنگی بین ما و  کاری و موجب جلب هم هم واقع گردید وله  کومه

صدیق    آن هنگام ساعد وطندوست مسئول ناحیه سنندج و چیز دیگر، شرایط نظامی منطقه بما تحمیل نمود. در هر  را البته قبل از

م.  دادیهماهنگی کارها ترتیب می مسئول کمیته ناحیه کامیاران بودند. ما سه نفرجلسات ماهانه منظم برای برنامه ریزی و  کمانگر

در آن هنگام درمیان ما این  این را هم اضافه کنم   .بردیماین منطقه پیش می  درواقع عمال نقش کمیته جنوب تشکیالت کومه له را در
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مشهور بودتا قبل از تشکیل  "ماموستا ابراهیم "ساعد وطندوست که به نام مستعار بود.   کومه له سه نفر تنها ساعد عضو مرکزیت

ران مقتدر وازتصمیم گیرندگان اصلی در کومه له بودجتی در تشکیالت بسیاری تصور میکردند بعداز  حزب کمونیست از رهب

جانباختن فوادبه دلیل نزدیکی فکری وشخصی وی با فواد ممکن است شانس جایگزینی وی بیشتر از دیگران باشد اما به دلیل  

وخود وی هم قبول   موقعیت قبلی وی تغییر کردادی از مرکزیت کومه له بویژه بعداز کنگره دوم تا اندازه ای اختالفاتش با تعد

. مسئولیت در مناطق را بر کار در مرکزیت ترجیح میداد  

  .شتیممان دا شهرهای موضوع فعالیت ضعیفی با  اندک و  این منطقه حضور پیدا کردیم ارتباط بسیار  یک سال که در در مدت بیش از

  کردند اما به منظورما تحمیل می در آن مناطق بر حضور زیادی را برای برگشتن و  با وجود اینکه کادرهای این منطقه فشار

زمان با ارتباط مکاتباتی با فعالین  ترجیح دادیم هم این فشارها نرفتیم و بار وقت زیرتلفات غیرضروری هیچ  ضربه و جلوگیری از

فرصت مناسب تری بمانیم. در   شرایط و منتظر همان منطقه ژاورود آنرا تا حدودی جبران کنیم؛ و موثرتری در حضور با  آنجا و 

دهد توسط یاسین  می هنوز خاطرم را آزار  داد و قرار تأثیرهمه مرا تحت   از که بیشتر اییمکاتبات ، نامه ه حوزه ارتباط گیری و

اش به اسم حکمت زاده   اختن خواهرزیبا بخاطرجانب هایش شعری بسیارنامه ی ازیک مان ارسال میشد. یاسین درایراندوست برای

رشته   زمان که دردانشگاه کرمانشاه هم شد، در در کومه له به دکترآرام مشهور  یاسین که بعداً  .ثرکردأمت عمیقاً سروده بود ما را 

شد دانشگاه را   افتاد ناچار که موقعیتش به خطرنگامیه  .کرد در کمیته تشکیالت مخفی کرمانشاه فعالیت داشتپزشکی تحصیل می

  ترویج و   تبلیغ و های فوق العاده در  اییمدت زمانی کوتاه به دلیل توان به ما ملحق شود. در  به صفوف تشکیالت علنی و رها کرده و

در میان مردم تبدیل  له کومه های محبوب شخصیت انسانی، وی را به یکی از کادرها و  ی سخنوری همراه با خصوصیات برجسته

جسد   باخت ومنطقه داالهو جان در  در یک درگیری سخت  د. آرام عضو کمیته ناحیه کرمانشاه شد و  ،جانباختن ها قبل ازکرد. سال

بستگانش   آنرا تحویل خانواده و  شد و  ه نمایش گذاشته ب  میان مردم اطراف کرمانشاه و زادگاهش در در وی بدست دشمن افتاد و 

باختنش  ایشان موجب گردید که با جان  بسیار نزدیک من و صمیمانه و  محلی نامعلوم دفن کردند. روابط  دوستانه و  در ندادند و

              .شودایجاد روانم  روح و  در  گیهمیش زخمی عمیق و

زیاد است. تنها به   مطالب بسیار دوست داشتنی آنجا خاطرات و از مردم مهربان و  منطقه بسیار زیبا و این   از فعالیت این دوران و  از

  ای را ازام، اما هیچ منطقهفعالیت داشته و مناطق مختلف کردستان حضور کنم که من در طول چندین سال دراین نکته بسنده می

نفره با   های بزرگ بعضا چند هزار با طبیعت فوق العاده زیبا باجمعیت  اییوستاهنظربگیرید قابل قیاس با آنجا ندیدم. ر هرلحاظ که در

معاش خانواده به شهرهای    را برای امرار عمرخود کارگران فصلی بطوری که کمترکسی پیدا میشد که یک دوره از ترکیبی بیشتر از

فرهنگ   از بود که این کارگران به نسبت جاهای دیگر یمؤثر رانده باشد. این عامل مهم و ذبزرگ ایران نرفته و مدتی را درآنجا نگ

  هرمنطقه دیگری به صفوف تشکیالت و  آنها بیش از باشند. بی جهت نبود که تعداد بیشماری از و آگاهی رشدیافته تری برخوردار

کم سابقه و تحسین   واقعاًهای بی دریغ مردم  کاریهم تعداد زیادی هم در این راه جان باختند. حمایت و  پ.م کومه له پیوستند  و

   .بود برانگیز

 

 شورش   "هیز" مسئولیت در 

 ( کلمه هیز کردی است واز ترکیب چند گردان تشکیل میشد)
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تشدید بحران تشکیالت موجب شد که کمیته   ادامه مشکالت و  ، شدندمی ترهای ما افزوده محدودیت و  ترسخت بروز  شرایط روز

محمد شافعی را برای رسیدگی به منطقه   زاده وایلخانی عمر  دیگر وقت آن بود همراه با دو عضو  عبداهلل مهتدی که دبیر ،مرکزی

اری جلسات وسیعی نتیجه این شد که تمام نیروهای نواحی مختلف دریک تشکیالت واحد تحت هدایت  زبرگ اعزام کند. بعداز

نقش کمیته جنوب   م . شافعی در  زاده وبجای آنها ع . ایلخانی زد ک.م بروند وصدیق به ن  ساعد و .یک کمیته سازماندهی شوند

و   "هیز شورش"های بزرگ تحت نام  ی نیرو  دو وظایف محوله را پیش ببرند. آرایش جدیدی به نیروها داده شد کلیه واحدها در

دومی  و  "ژاورود"مجزا و مستقل، اولی در  یمنطقه  دو در  فعالیت این دو نیرو  سازماندهی گردیدند. محل استقرار و  "شوان هیز"

خالدی سپرده شد.   شوان به عهده طاهر مسئولیت هیز شورش به عهده من و  مسئولیت هیز تعیین شده بود. فرماندهی و "سارال" در

ناحیه مریوان به ناحیه    خود را ازبه دلیل بروز بعضی مشکالت   قبالً ار کرده بودیم طاهرمریوان باهم ک  در قبالً هم طاهر ،هم من

. خالد رحمتی عضوکمیته هیز شوان بودند رشیدیان و  وی خسرو بجز  .سنندج منتقل کرده بود  

توسط یک   کهرود منطقه ژاوه  از  نیروی گردان آریزو   شورش  ترکیبی بود از نیروی ناحیه کامیاران ، نیروی ناحیه اورامان  هیز

 . حسن شعبانی بودند نفر دیگرعضو کمیته عبداهلل هوشیاریان و دو  .شدکمیته سه نفره اداره می

مسئول سیاسی   رود توفیق الیاسی وفرمانده نیروهای ژاوه  ؛مسئول سیاسی حسین حمیدی فرمانده نیروی کامیاران عیسی جمشیدی و 

کادرهای فوق از لحاظ سیاسی  یهمه   .مسئول سیاسی عبداهلل شریفی بودند ی هورامان قادرآژند وفرمانده نیروها ؛ صالح ایراندوست

اکنون در قید    ،هم له کومهکادرهای برجسته  این فرماندهان و از  سه نفر .مد نظامی بودندآفرماندهان بسیارکار سطح باال و  توانا و در

.باختندهای مختلف جانمأموریت های بعدی فعالیت در مناطق و حیات نیستند در دوره    

حسن   ؛های دولت بعث عراقه ) اردوگاه بوتی ( توسط جنگند لهکومهمقررات مرکزی  اییبمباران شیمی عبداهلل هوشیاریان در   

  و مأموریتتوفیق الیاسی در یک و  سط نیروهای اشغالگر ج.اسالمیتو  "داالهو "شعبانی در یک درگیری بسیارسخت در منطقه 

-می درگیری با آنها زخمی و به اسارت در افتد درمزدوران محلی می و منطقه مریوان به دام نیروهای پاسدار  ای تراژیک درحادثه

شد. سنندج اعدام  توسط ج. اسالمی در یمدت کوتاه ید و پس ازآ  

اطراف آن در کنترل ما باقی   تنها چند روستای دیگر در  بود و  روستای اویهنگ مستقر ما در  یکمیته .پرهیجانی بود دوران سخت و

  بردارراحتی دست هاما ما ب .تخلیه آنجا خواهیم شد  دانستیم که دیر یا زود بما حمله خواهند کرد و ناچار به ترک ومانده بود. ما می

تاکتیک دفاع وجب   ها بعد درست بودن سیاست و ای الزاما کار درستی نبود البته سال نی دفاع جبهه نبودیم. این سیاست جنگی ما یع

  .ما آنرا نقد کردیم به وجب از خاک کردستان توسط یک نیروی کوچک پارتیزان زیرسئوال برده شد و

  ، طول کشید. با شروع کار کمیته جنوب و  ۶۲ بهار تا اواخر  ۶۱تابستان سال  اواخر آرایش جدید حدود نه ماه ، از این سازماندهی و 

ای به  سابقهتعرض ما بر دشمن شدت بی فاصله نه چندان طوالنی تحرک و در  .سازماندهی جدید تشکیالت تغییرات زیادی نمود

اشغالگر  دیواندره را به دوزخی برای نیروی  -محور سنندج "هیز شوان"مریوان و -جاده سنندج محور "شورش هیز" .خود گرفت

دشمن از دست ما هراسان شده بود از این   .نخواهیم گذاشت  پاسخها را بی تبدیل نموده بود. ما بارها اعالم کرده بودیم که اعدام 

  رکود و  دیگر خبری از  در اوج خود بود وله کومه روحیه نیروهای پ.م  . گیرشده بودندما غافل یباره تعرض یک همه تحرک و 

بازگرداند. با وجود اینکه  له کومهاعتماد مجدد را به تشکیالت  ین تحرکات روحیه مردم را هم عوض نمود بحران نمانده بود. ا

این ریسک پر   رود زیاد بود ما تصمیم گرفتیم زمستان را درآنجا بمانیم و ه رژیم برای اشغال باقیمانده منطقه ژاو یاحتمال حمله
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موقعیتی   در کامالًطرف   چهار هر  از محدود و  ما درآن قرارگرفته بودیم بسیارای که کردیم ، چرا که منطقهخطری بود که می

  تا ما براین بود که آنرا  تصور  .فصل زمستان حمله را آغازکند محاصره شده قرارداشت. ارزیابی ما این بود که دشمن بعیداست در

ون نیروهای رژیم در سطح باالی ستاد ارتش داشتیم  در هم نبودیم اطالعات از  به تعویق خواهد انداخت. البته ما بدون خبر بهار

به نزذ کمیته جنوب   موقعیتش به خطرافتاد و به تشکیالت علنی پیوست و  "هلمت")درآن هنگام یکی از این افراد به اسم مستعار

    .روبرو شدیم دشمن یگسترده  با حمله بسیار وسیع و  ۶۲سال   بهار  ما در .آمد  ما درست از آب در واطالعات  آمد( پیش بینی

 

 ای یک جنگ جبهه 

   ساعت در محاصره   ۲۴

مان  این را برای نیروهای .دست ما بود خودمان را تا حدودی سبک وآماده نموده بودیم در رود هنوزه منطقه بسیار محدودی از ژاو

ولی سیاست جنگی ما این    .نداریمحفظ منطقه را برای همیشه    روشن ساخته بودیم که در صورت حمله دشمن ما امکان نگهداری و

  .آسان آنرا دودستی تحویل دشمن نخواهیم داد آن دفاع کنیم و  شد ازبا  مان مقدورای که برایدرجه خواهد بود که به هر

مریوان بطرف   -یعنی جاده سنندج ،تیم گشتی ما تحرک دشمن را از یک مسیراحتمالی حمله ساعت چهارصبح یک روزآفتابی بهار

  تسلیحات سنگین از به ما اطالع داد. این تنها مسیری بود که دشمن امکان استفاده از جاده را برای انتقال نیروها و "کالتی"روستای 

  .نبود امکانی برایش مقدور چنین  یمسیرهای احتمال دیگر در  .دیگر ادوات جنگی خود داشت خودروهای زره پوش و قبیل تانک و

  .بود مستقرآنجا   یکی از واحدهای ما در مقر

جنگی   کامالًآرایش  بیرون بردیم و   روستاهای دیگر اویهنگ و  مقرها در مان را ازبالفاصله ما طبق نقشه دفاعی که داشتیم نیروهای 

  ن اییقسمت پ به آنها دادیم . من همراه واحدی خود را به آبادی کالتی رساندم. قبل از روشن شدن هوا واحدهای ضد کمین ما در

اکثر نقاط استراتژیک منطقه در دست   .درگیری ما با آنها شروع شده بود کالتی نیروی جلودارآنها را به کمین انداخته و روستای 

که بر تمام   (سنگ سرخ  )  "کوچکه سور "مشهور کالتی که کوه بلند و  های بین دو روستای اویهنگ و بلندیبویژه   .نیروی ما بود

دشمن به آنها   و می بود  اختیار نیروی ما بود. تا زمانی که این نقاط حساس در ای برخورداراهمیت ویژه  و از منطقه مسلط بود 

  از  کافی برخوردار بودیم . هنوز تسلط الزم و های درگیری از جبهه  اوضاع وبر  نکماکا .ما نگران نبودیم ،کردمی ن دسترسی پیدا

دشمن با  . آنها را نموده بودیم خبری نبود. با روشن شدن هوا جنگ شدت بیشتری پیدا کرد  پیشبینی حمله از قبالً مسیرهای دیگر که 

 کالتی را داشت که با مقاومت بسیارسخت ما روبرو شد. واحد ویژه حمل آر روستای تانک و خودروهای زره پوش قصد ورود به 

ی  ما روز های اولیه صبح بود وساعت  هنوز  .شان به عقب نشینی نمودندنمودن  وادار ی  ما نقش مهمی در درهم شکستن و جپی 

-با فرمانده  قبالً باره آنها  مان حیاتی بودند. من در چند مشکل اساسی داشتیم که توجه به آنها برای .مقابل خود داشتیم طوالنی را در

دادن   جلوگیری از  جوانب احتیاط و  ی مهمترین مسئله رعایت همه آنها را یادآوری نمودم. اولین و مجدداً  هان صحبت کرده بودم و 

شرایط معمولی خواهد بود، حمل زخمی به هنگام   از دردسرتر پر خلیه منطقه بسیار حتی زخمی دادن برای ما با توجه به ت ، تلفات بود

  غیرالزم در یاستفاده  باید در  ما بسیار اندک بود و یچنین شرایطی کاری آسان نخواهد بود. دوم مهمات ذخیره  عقب نشینی در

نزدیک   . رعایت کنند. درگیری ادامه داشت مسئله را درک وهمه باید این   .کنیم جدی پرهیز ای بطورجبهه چنین جنگ طوالنی و 

زمان با این  هم .بود که برای بار دوم دشمن یک حمله بسیارسنگین تری را به ما برای ورود به روستا شروع نمود ساعت یازده ظهر
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  آنجا مستقرهستیم در  ما دردانست های سرخ کوه را که میحمله مواضع ما را با اسلحه های سنگین نوع کاتیوشا بخصوص بلندی 

دستیابی دشمن به آبادی جلوگیری کنیم.   هر قیمتی ازای جزاین نداشیم که بهکوبید. چاره ی زمانی کوتاه مرتب میفاصله

سنگین  را   ی بدون تلفات دومین حمله ، ای که به روستا منتهی میشددره  ما برجاده و  موقعیت برتر خوشبختانه به دلیل استحکامات و

رزمندگی صفحات   فداکاری و  اوج  در به عقب نشینی نمودیم.  روحیه نیروهای ما بسیار باال و  وادارآنها را درهم شکستیم و زنی

مقابل   طوالنی را در بسیار  روز دادن تلفات بودم چرا که هنوز  ته دل بسیارنگران از  کردند. اما من درپرافتخاری را برای خود ثبت می

. نزدیک  بودماین قبیل  خالصه مسائلی از مان و این همه خستگی نیروهای از  پسآن  مسیر  عقب نشینی و فکر در .خود داشتیم

  مسیر از طرف منطقه بیساران که هنوز چند ساعتی از ما دور بود و مسیر دیگر رسید که دشمن در دو ظهر بود خبر  ساعت یک بعداز

توانست ما را  منطقه کالتی میرهای مشرف ببلندی   تسلط دشمن بر و  . حضورحال پیشروی هستند اطراف در میز و شهروستاهای هه

  . وجه نکرده بودهیچ گونه مقاومت ما در روستای کالتی را بهبینی این بیشتری بگذارد. ارزیابی ما این بود که دشمن پیش  تحت فشار

کالتی بدون اینکه ترسی به دل   مردم روستاهای اویهنگ ومقاومت درآنجا حساب کرده بود .  اویهنگ و روی محاصره ما در بیشتر

-نقاط مختلف می شان دردیگر وسایل الزم را برای نیروهای ما به سنگرهای آب و فداکاری زیادی غذا و  راه بدهند با دلسوزی و

  کردند. جنگ وکاری میهم های اطراف با ما تعدادی از آنها هم که اسلحه داشتند اما پ.م نبودند در حفاظت از بلندی .رساندند

ظهر دشمن آخرین تالش خود را قبل از تاریکی هوا برای ورود به   ساعت چهار بعداز  .توپ باران کماکان بشدت ادامه داشت

ی دوربرد قناسه  با اسلحه های باالی روستای کالتی نزدیک شده بودند وهم به بلندی   هشه میز ینیروهای جبهه  .کالتی شروع کرد

های روبروی آنها مستقر بودند، امکان  حفاظتی ما که در بلندی تأمیناما واحدهای   .در داخل آبادی تحت فشارگذاشته بودندما را 

درگیریی   در ها دو نفر زخمی سطحی داشتیم واین تک تیراندازی  دادند. دررا نمیبه روستا نزدیکتر شدن بیشتر به آنها  پیشروی و

)    لهکومهرزمندگان شجاع  خسارت شدیم دو نفراز یاران وفادار و ن آبادی دچار تلفات و اییه پجاد مسیر سومین تعرض آنها در

فشانی کم نظیرخود سومین تالش پیشروی دشمن را به روستا   جان شوان کرمانشاه ( جان باختند آنها با فداکاری و  منصور پاوه  و

دشمن از مسیر بیساران به   .فکرعقب نشینی بودیم ما در ی میرفت ومانع دسترسی به آنجا گردیدند. هوا روبه تاریک سد کردند و 

-نفر می ۲۵۰های منطقه  بیش از مردم روستا  ما کلیه نیروها را که با تعدادی خانواده پ.م و .اطراف روستای اویهنگ رسیده بود 

دست دشمن بود .   سازیم. تمام مسیرها دردیم به داخل آبادی کالتی فراخواندیم تا آنها را برای یک عقب نشینی سخت آماده ش

  نهافوری برای فرماند طرف منطقه سارال بود. ضمن یک جلسه کوتاه وه مریوان ب -طرف جاده سنندج محل عقب نشینی ما آن 

  ، بودنظرم  بسیار حساسی  بود که در  مأموریتمناسب برای  یوتوجیه آنها خصوصی با توفیق الیاسی صحبت نمودم وی تنها فرمانده 

  منطقه  ازدقیقی که وی درنتیجه کار وفعالیت چندین ساله  پرسیدم با توجه به شناخت بسیار او به وی بسپارم. از  با اطمینان خاطر که

ممکن است   ،که به آنطرف جاده منتهی میشود اییدر جواب گفت تمام مسیره مسیر را مناسب میداند. او پیدا نموده بود کدام راه و 

ادامه گفت ما باید این را بدانیم   در .آنها کمین گذاری کرده باشد. هیچ مسیر بدون خطری وجود ندارد در سدود و دشمن آنها را م

خود   از توانید مسیری را به من بگوئید که کس دیگری غیرکه این عقب نشینی کار ساده و آسانی نیست. از وی سئوال کردم  می

با بیسم حداقل    دکامل ازآن داشته باشد؟  درادامه به وی گفتم شما باید همراه پنج نفرکه خودت انتخاب کنی اییشناس  وی آنرا بلد و

بلد باشد همرا   کامالًکس دیگری که مثل شما همان مسیر را . با احتیاط کامل آرام حرکت کنید  جلو و فاصله با کاروان در متر هزار

ما سه نفری   .معرفی نمود  رماندهان واحدهای خود به اسم شریف بیسارا ن را انتخاب واو یکی از ف .کاروان بدنبال شما حرکت کند
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های آنها  در جریان جزئیات صحبت مان را تنظیم کردیم. من میبایستی مستقیماًهای کوچک تماسصحبت کوتاهی کردیم وبیسیم

با کمی فاصله    مان مسیری که دشمن حمله کرده بوددرجهت ه .اتفاقی بتوانم تصمیم گیری کنم تا با پیش آمدن هر  ،باشم مسیر در

مریوان    - مان را از جاده سنندج آخرین نفرات .ساعت راه را با رعایت احتیاط تا صبح پیمودیم ۳تا   ۲ما مسافت  ،مسیرآنها جاده و از

  .دادیم با روشن شدن کامل هوا عبور 

شریف   راضی بودم. توفیق الیاسی وخیلی  مفرطبا وجود خستگی  ،بودیماز اینکه بدون درگیری این مسیر پرخطر را طی کرده 

محل عقب   و  رفع نشده بود. با روشن شدن هوا دشمن متوجه مسیر هنوز  اما خطر . این عقب نشینی ایفا نمودند  یعقوبی نقش مهمی در

با    .جنگ بسیارسختی دوباره به ما تحمیل شد . ودبه ما حمله نم کوپترهوا بوسیله هلی همزمان از زمین و  بال فا صله از  نشینی ما شد و

خنثی شده بود. تا   آنها بی خاصیت و ایینیروی هو   بودیم که عمالً  شده نزدیک درگیرجنگ  اما چنان با آنها اززیاد وجود خستگی 

همرا خود   یازده نفرشان را اسیر کردیم و ۱۱زخمی شدند و آنها کشته و بودیم تعداد زیادی از  با آنها درگیر  ظهر  های بعدازنزدیکی

نداشتیم. در شروع درگیری به کمیته   اییگونه تماسی با هیچ جشدیم. طی این مدت هیچ منطقه دور بدون تلفات از  و آوردیم

جنگ   ساعت ۴۸از  پسگونه ما  بدین  .ک.م  پیام داده بودیم که دشمن به منطقه حمله نموده امکان تماس نخواهیم داشت جنوب و 

آزاد کردیم. طبق اطالعات بعدی   از دو روز  پساسیرها را  .سارال رسیدیم ی منطقه درگیری به نزد کمیته جنوب در محاصره و و

  روستای اویهنگ و  هدف اصلی آنها محاصره ما در بوده و   هرسه جبهه بیش ازسه هزار نفر معلوم شد که تعداد نیروهای دشمن در

اما فعالیت   ،رود برای همیشه به اشغال دشمن درآمده آنجا بود. با عقب نشینی ما کل منطقه ژاو  ا درزدن ضربه کاری به نیروهای م

نموده بود بطورمدام   مقرهای زیادی دایر از اینکه دشمن پایگاه و آنجا نه تنها پایان نیافت بلکه صرف نظر نیروی پ.م کومه له در

های نظامی آنها را نیز  ه پایگا چندین مورد هم مقر و در  مردم منطقه حضور پیدا کردند ومیان   این منطقه اشغال شده در ها درسال

   .تصرف نمودند

  

 اعزام برای معالجه 

. های مختلف کارکردمموقعیت  و  مأموریتمنطقه جنوب در  من خارج از مریوان در  ۶۲تا بهار  ۶۰سال  مدت دوسال یعنی از بهار

  های ثمربخش و دوران هایش یکی ازهمه سختی  سال فوق با مریوان زیاد راضی نبودم اما مدت دو انتقال از اوایل با   گرچه در

از دو سال    پس .لذت بخش بود. وضعیت جسمی مطلوبی نداشتم  بسیارلحاظ شخصی برایم   از م بود و اپرآزمون فعالیت سیاسی

طی این مدت طوالنی    داشته میشد وهای درون آن نگهطریق پالتین مچ دستم تنها از .های دستم هنوز جوش نخورده بوداستخوان

-جا تالش میآن ضرورت حضور در داشتیم و  ای که در آن قراربا توجه به شرایط ویژه  .کردممن همیشه نوعی درد احساس می

  .کردم با آن بسازم

اعضای این کمیته   شافعی از م.  زاده وایلخانی ع. .ارکردیمزرود با کمیته منطقه جنوب جلساتی برگاز عقب نشینی از منطقه ژاوه  پس

شناختم و  قیام می عمر را هم از همان روزهای بعداز  .گشتبا شافعی به دوران زندان برمی اییازدوستان دیرین من بودند. آشن هردو

بعهده گرفت دوستی ما بیشترشد.   مسئولیت وقتی در تشکیالت علنی کار و  .های سازمان با وی بیشتر آشنا شده بودمکنفراس در

های آن دوره بویژه بعداز تخلیه  ارزیابی از فعالیت بررسی و از  پسمثبتی را بدنبال داشت  بسیار خوب و  تأثیرآمدن آنها به جنوب  

ماندهی کنند  جنوب ساز نظر ندارند مرا در  به من گفتند که در.  سازماندهی مجدد نیروها بودند رود در فکرآرایش دادن وه منطقه ژاو
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  بوکان به منطقه آالن سردشت نقل مکان کرده بود بروم. استدالل آنها در  پیشنهاد کردند همراه آنها به کمیته مرکزی که تازه از

زمان مسائلی در رابطه با  هم  .بایستی دوباره عمل جراحی روی آن انجام بگیرددرجه نخست اعزام برای معالجه دستم بود که می

کمیته تدارک کنگره تعدادی از کادرها را برای   اری کنگره موئسس حزب کمونیست ایران در پیش بود که ک.م و زتدارک برگ

  جمیله همسرش و و یک هفته پیاده روی همراه عمر از  پس نظرگرفته بودند. من با پیشنهاد آنها مخالفتی نکردم و  شرکت در آن در 

دست داد ، به منطقه آالن   سن نوجوانی جانش را از تصادف ماشین در درها بعد بو دخترکوچک و نازنین آنها ،که سالبش

این مسافت طوالنی   در و  سالش بود دو از لو که فکر کنم کمتروجا بگویم که این موجود کوچسردشت رسیدیم. این را همین

هایم که در آنزمان پرپشت هم  لاو دوست داشت مرتب به سبی .دوستی بسیار نزدیکی با من برقرارکرده بود همراه ما بود انس و

ای شبیه پدرسوخته را بکار  من هم جلو چشم پدرش به وی کلمه ،بودند چنگ بیندازد که بعضی اوقات اشک چشمانم را درمیاورد

  یخاطره  ام یاد وهم نتوانسته  هنوزکه بو چنان مرا متاثرکرد ب مرگ ش .گفتنمی  چیزیلبخند  پدرش هم تنها بجز تبسم و  .میبردم

 . همراه با اورا فراموش کنم سفر آن دوران و 

همگی به آن روزها همچون حرکتی   جریان بود و گرم وداغی پیرامون تشکیل حزب در درآن هنگام مباحث بسیار در آنجا و

-هایگ ودیال و ها صحبت   .مان بگشایدهایتری برای فعالیت درخشان که آینده بسیار پربارتر و،نگریستیم سرنوشت سازتاریخی می

هستند چرا که تشکیل حزب کمونیست ایران   درآن شرایط وصف ناپذیر زمان وهای آنبحث  .هیجان  و  شور . بودند  امید  از مان پر

 .ما بود ی آرزوی دیرینه همه

   

 عمل جراحی در بغداد 

یکی از دالیل ضرورت چنین ارتباطی استفاده   .زمان هنوز مدت زیادی از برقراری ارتباط رسمی ما با دولت عراق نگذشته بوددر آن

عراق دولت  گرفتن کمک از مریوان مخالف سرسخت ارتباط و  من که زمانی در .مان بوداز امکانات پزشکی برای زخمی های

چنین   روزی نیاز به استفاده از کردم که خود نیزنمی  وقت تصورولی هیچ  .بودم اینک به ضرورت چنین ارتباطی واقف گشته بودم

هدایت مستقیم ک.م    تحت کنترل و "آسوس"کارهای مربوط آن به اسم برد این روابط وکمکی بشوم. کمیته ای برای پیش 

بردند. با تصمیم ک.م من  وظایف محوله را پیش می دیگر کیهان فرزاد همراه با چند نفر سید حسن شمسی و .سازماندهی شده بود

های بغداد  در یکی از بیمارستان سپس به بغداد برای عمل جراحی فرستاده شدم و  سلیمانیه وسید حسن ابتدا به  همراه کیهان و

  از باراین . عراقی روی دستم دوباره عمل جراحی صورت داد مشهور شخصی به اسم دکترسبحان النوری یک جراح ماهر و

  . های جدید گذاشتدستم همراه با پالتین یهای شکستهبین استخوان در قطعه کوچک برداشت و  طرف کمرم دو  های دو استخوان

به  احتیاج   بغداد طاقت نیاوردم و در . درجه من دستم در گچ بود ۴۰این نتیجه کاری بود که او برایم انجام داد تمام تابستان با گرمای 

ناحیه پا   از  قبالًفریدون که خود  .بود اییآن هنگام مسئول مقرسلمانیه فریدون دار نبود، به سلمانیه برگشتم درهم آنجا   ماندن در

آنجا موجب ایجاد روابط   با وی در اییشروع آشن .بعنوان عضوکمیته آسوس مسئولیت آنجا را پذیرفته بود  زخمی شده بود موقتاً

 .همیشگی بین ما گردید  دوستانه و نزدیک و  بسیار

 

 

   



55 
 

  حزب کمونیست ایران  کنگره مؤسس   شرکت در 

کسی مخالف   آن مباحثی بود که در صفوف ما پیرامون تشکیل حکا وجود داشت. ظاهراً از بود اما گرمترگرمی  تابستان بسیار

ها تجربه  شد. خیلیجانب بسیاری مطرح می سئوالی بود که از له کومه آینده  مورد سرنوشت و  اما نگرانی در .تشکیل حزب نبود

پیش برده  باقی نماند جنبش کردستان چگونه رهبری و له کومهگر که ا ،کشیدندحزب شیوعی عراق را به میان می حزب توده و

میان پ.م مطرح   ن تشکیالت درایی صفوف پ در میشود. آیا این امر توسط یک حزب سراسری ممکن است؟ این نوع بحث ها بیشتر

چه ویژگی   از  آنها چه پیوند عمیق وکردستان و مبارزات  جنبش در وله  کومهشد فهمید که التی میؤاطرح چنین س ولی از  .میشدند

مشغله   راه حل مناسب برای آن به مسئله و  توانست نادیده بگیرد، برخورد درست و است. این ویژگی را کسی نمی خاصی برخوردار

ی  مارکسیستی داشتند رو که سابقه سیاسی چپ و اییاما مباحث میان کادره .کمیته تدارک تبدیل گشته بود خصوصاً جدی برای ما 

تا آنجا که به کردستان مربوط میشد   .کردستان متمرکز بود دیگرنقاط ایران بجز پیوند این حزب با طبقه کارگر بویژه در رابطه و

مشکل خارج کردستان بود. چنین استدالل میشد   ، برخوردار بود  اعتبار  نفوذ و میان کارگران کردستان از اندازه کافی دربهله  کومه

کردیم  الی میؤمقابل چنین س استداللی که ما در  .نیست چنین موقعیتی برخوردار سازیم ازآن داریم حزب رامی  که جریانی که ما با

شیوه متشکل برای رفع آن بکوشیم؛  این است که ما به ترمفید  و  ترراه درست هم ،   ایفرض درست بودن چنین ارزیابیهاین بود که ب

افتادم که معتقد  های فواد میساخت. هنگام طرح چنین مباحثی من بیاد صحبت د میعبسیاری را متقا چنین استداللی منطقی بود و 

طبقاتی   همکاری در پروسه مبارزه اجتماعی و آن نزدیکی و   از  ای کافی نیست بلکه مهمتربرنامه  مسائل نظری و بود اتحاد تنها برسر

  اتحاد با هر مهمتری است که باید در  اساسی و معیار و جتماعی آن فاکتوراعتراضات ا  ها وگذاری روی حرکتتأثیر  ی دریسوهم و

این بحث ها را با تنی چند از ک.م از جمله دکتر جعفر شفیعی که عضوکمیته   قبالً بگیرند. من  مورد توجه ما قرار جریانی مبنا و

تکیه روی   نده برای ما این بود که جدا ازآن هنگام استدالل مجاب کن در  .روی آنها بحث کرده بودم تدارک هم بود مطرح و 

در آن هنگام برنامه حلقه اصلی برای تشکیل حزب شمرده میشد و توافق کامل روی آن بوجود آمده بود     ای ـبرنامه مسائل نظری و

راه  هم و  سنگرهم جنبش کردستان و ما در کنار حضورشان در  شرکت و فعالین منفرد چپ و دیگر ـ در دنیای واقعی وجود امک و

آن باشد.    توانست منکرکسی نمی تی این وحدت را جلوه میداد ودرس و  ،با ما در یک جبهه علیه رژیم تا حدود زیادی منطقی

  کارگری و ،هااین ی مستبد هم براحتی قابل سنجش نبود.  با وجود همه زده و  یک محیط دیکتاتور درجه نفوذ اجتماعی در

 . انکار نموده باشدهمان ابتدای تشکیل حزب کسی آنرا   مناطق خارج از کردستان چیزی نبود که در اجتماعی نبودن حزب در

نهایت عدم    در. بحث شد صفوف ما رویش جدل و  ها دراینجا این بود که خود همین مسئله که سال قضیه در کتراژی ی نکته

 غیراجتماعی بودن حزب در ابعاد سراسری یکی از موضوع غیرکارگری و کارگری کردن حزب یا به عبارت دیگر موفقیت در

مقابل کم بودن نفوذ حزب این بود که گفته   اوایل در دالیل موجه در آن گردید. یکی از اصلی انشعاب در یسوژه  بهانه و  دالیل و

سیاسی پشت   یها مبارزه مارکسیست لنینست های باورمند که سال و  انقالبیون   حزب پیشروان و .که این حزب کادرها است :شدمی

این مورد هم از لنین کم نبودند که برای   شماری درهای بیالبته آموزه  . تندزیادی بهره مند هس اعتبار  سر خود دارند، ازسابقه و

  .درجه اجتماعی بودن شاخص تعیین کننده نیست ساختن حزب الزاما معیار

که تا آن   اییبست. روست "میشکپه "این حزب کنگره مؤسس خود را در روستای مرزی ۶۲رماه سال  اواسط شهریو خره درألاب

من   .بردند. روزهای تاریخی شورانگیزی بودندآن اسم می دشمن از از آن دوست و پسهنگام شاید کسی نامش را نشنیده بود ؛ اما 
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چنین روزها و چنین حرکت بزرگ   اما مگر میشد از .ترمیم نیافته بودند آن هایاستخوان  هنوز  گچ بود و در آن هنگام دستم در 

خونینی را تا اینجا طی کرده   سخت و  انقالبیون مارکسیست که راه دشوار و از نفر  ۳۰تعداد بیش از  ؟!ردصرف نظرک  ایتاریخی

های مشترک آنها  آرمان، این سرزمین پهناور  کنار گوشه و توشه خود داشتند. هرکدام از در ییگرانبها غنی و تجارب بسیار بودند و 

مبارزه مشترک  یای را برای آینده سیقل زده  دورهم جمع وگرد آورده بود تا ابزارکارآمد وافتاده به    دور این نقطه پرت و  را در

  رسیدن به یک نظام اجتماعی که در  اهداف بزرگشان که چیزی جز ها و تحقق آرمان  یابی وای برای دستوسیله  و  خود بسازند ابزار

.دانسان محلی از اعراب نداشته باشد ، نبو انسان از  آن استثمار   

  نفر بودند که به ترتیب الفبا عبارت بودند از: ۳۱شرکت کنندگان در کنگره مؤسس 

  –   فرزاد   حبیب   –   ایی تقو   حمید   –   مرابیگی   حسین   -   مشکی   جواد   – عی ی شف   جعفر   – فرزاد  ایرج   –   آذرین   ایرج   – ابراهیم علیزاده  

  -   وطندوست   ساعد  – مدرسی      امک سی   –   سپهری   رحمان   –   زاده   حسین   رحمان   –   مقدم   رضا   -   رشیدیان   خسرو   –   داور   خسرو 

  –   زاده ایلخانی     عمر   -   مهتدی     عبداهلل   –   دارابی   عبداله   -   توده روشن   عثمان   –   کمانگر   صدیق   –   ایی کری ز     شعیب   –   شاکری   شریف 

   -   حکمت     منصور   -   محمدی   مظفر   –   نیکخواه     کاظم   –   مدرسی     کورش   –   اردالن     فرهاد     –   بابامیری     فاروق   –   کشاورز   غالم 

 ایی رض     هاشم   –   جاوید   ناصر 

 : چند نفرزیردرکنگره نتوانستند شرکت کنند

  . از تشکیالت مخفی "شهرام"رحیمی، رحمان ارغوانی، یک نفر به اسم مستعار  محسن خالدی،  محمد شافعی، طاهر

  
      ۱۳۶۲کنگره مؤسس حکا تابستان 

 

تشکیل حزب کمونیست    اینکه من اساساً  از کنم صرف نظربه آن نگاه می برمیگردم و این گذشته   امروز وقتی به این تاریخ و

هماهنگی با نیروهای چپ   کاری و هم و  تربینانهدرکردستان واقعله کومه از کنگره دوم برای جریان چپ و  پسکردستان را 
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تنها  نفس کاری که انجام دادیم نه ؛ اما درنمدامی تردرست  و ترمناسب مسیردیگر مشترک را از  یمبارزه  برد امرپیش سراسری در

بخصوص در آن شرایط که   .جنبش چپ گذاشت زیادی بر ات بسیارتأثیردانم که بلکه آنرا ازجمله کارهای بزرگی می ،مردد نیستم

این حزب توانست در   .هرلحاظ به نقطه امید و تحولی تبدیل گشت  از ایران مورد تعرض وحشیانه قرارگرفته بود و  سراسر چپ در

ایران بلکه درکل منطقه تبدیل   به بزرگترین جریان کمونیستی نه تنها در یک مقطع تاریخی چپ دوران خود را نمایندگی کند و

این حزب جدا   بزرگی که از  احزاب کوچک و سطح علنی سازمان و مخفی این حزب بگذریم تنها در  بعد داخلی و  از  شود. اگر

کشورهای  نقاط اقصی   در فعال منفردی که زمانی فعالین این حزب بودند و  و شاید هزاران کادر د تا صدها و فاصله گرفتن شدند و 

تردید باقی نگذارد.   آن دوران برای کسی جای شک و بزرگی این حزب در  تواند ازمی ،نظربگیرید اند را درجهان پراکنده شده 

آن شرایط   واقع بینانه است که تصورکرد در نبودند اما مگر میشود و ایرادهای آن بجای خود که کم هم  کمبود و صحبت از

بود این  بودی نداشت؟ کمای که ما را احاطه نموده بودند مبارزه کرد وکمدرنده  و  پیچیده با آن همه دشمنان هار بسیارسخت و 

-راه حل . پیش گرفته شدند ی درمتضادی بود که در رهبر ها ی متفاوت و سیاست  کوچک بودن آن، بلکه اشکال در حزب نه در

پارچگی برای روبرو  زمانی دیگرحزب به یک هر مقطعی که بیش از  شرایط و در  تصمیمات نادرستی بود که اتفاقاً های مختلف و 

  جریان که سودی به هیچ کس و اییهبسیارسختی که با آن روبروگشته بود ، نیازبه وحدت داشت. سیاست شدن با شرایط نامساعد و 

کردستان را برای   جنبش چپ در خصوصاً سطح ایران و  کمونیستی در  جنبش چپ و  . همه در آن ضررمند شدند.نرساند قبمتعا

حکا   لطمات بزرگی به آن وارد ساخت من پیرامون دالیل وریشه های انشعاب در بحران کرد و  های متمادی دچار تشتت وسال

 . این بحث برمیگردماین زمینه به   نظرات خودم در  همراه با دیدگاه و 

 

 رژیم به آالن سردشت   ی حمله 

اشغال نشده    مناطق معدودی بود که هنوز  آالن سردشت یکی از  ی بیشترمناطق کردستان به اشغال نیروهای رژیم درآمده بود. منطقه

  و له  کومههای سیاسی ازجمله  مرز با کردستان عراق مرکزیت سازمان  داشتن آن در   قرار  سخت و   یو به علت وضعیت جغرافیای  بود

جانب   با وجود این تخلیه آن نه از  . نبود  انتظار از  به این منطقه دور  رژیم تعرض نیروهای  این منطقه مستقر بودند.   حزب دموکرات در

مرکزی،   های ستادی وارگان  آنجا استفاده میشد. بجز  از  آخر  یبایستی تا لحظه می  ازجمله حدکا مطرح نبود و  های دیگرنه سازمان  ما و

کرد. تضمین ادامه کاری این فرستنده  ایران پخش می  سراسر  به کردستان و خود را رو   ی های روزانههم در آنجا برنامه له  کومهرادیو  

این    به همین دلیل همیشه نیروی الزم برای حفاظت ازمرکزیت و  . بود  برخوردار ایاهمیت فوق العاده   های ما از رادیوئی برای فعالیت

  یوجود این هیچ برنامه  حیاتی بود با  این منطقه داشتیم. هرچند این منطقه برای حزب دموکرات هم مهم و  در  ،دستگاه تبلیغی مهم

تشکیل حزب کمونیست ایران هم آنها را به    ظاهراً   خوب نبود و   مناسبات حدکا با ما اصالً   نبود.  دستورکار  در  آنمشترکی برای حفظ  

   .روابط با ما ساخته بود در بیشتر به غضب نوعی وادار

  شهر  آن هنگام من در در .پخش گردیدله کومهرادیو  رژیم به منطقه آالن در ی حمله بود که خبر  ۶۲ز سال اییاوایل پروزهای  در  

دوم یا سوم جنگ بود که از طرف مرکزیت  فکر کنم روز ودستم بودم   ی سلمانیه عراق مشغول گذراندن آخرین روزهای معالجه

راه   در مسیر .بالفاصله حرکت کردم  کردند و  خواسته بودند فوری به نزد آنها برگردم. گچ دستم را باز  پیامی به من رسید وله کومه

  .شده است نگام پرتاب خمپاره بطرف دشمن زخمیه برایم معلوم شد که فرمانده جنگ آالن مینه حسامی براثراشتباه خودش به
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فرماندهی   مأموریتآالن باشد. با رسیدن به آنجا مستقیم  ی منطقه  از دفاع  حدس زدم که احتماال فراخواندن من برای شرکت در

  نیروهای ما هم شامل دو بخش بودند. تعدادی از منطقه داشتم و  به من سپرده شد. من شناخت کمی ازله کومهجنگ از طرف ک.م 

  نیروی پراکنده و مناطق مکریان و تعداد دیگر ترکیبی از .داشتمرا کردستان بودند که شناخت الزم ازآنها جنوب  ی آنها از منطقه

این تا حدودی انجام   .نزدیک کار نکرده بودم با آنها از  قبالً شناختم وپیرانشهر بودند که بسیارکم می سردشت و بانه و  مرکب از

  کرد. هدف ما ممانعت از پیشروی دشمن به هر قیمت نبود چرا که امکان چنین کاری یعنی جلوگیری ازرا برایم دشوارمی مأموریت

هرچند روزی که    عوض این بود که اشغال منطقه را نهایت مقدور نبود . هدف ما در  اشغال منطقه با نیروی کمی که ما داشتیم در

دو جبهه با دشمن   ممکن شود. ما در ارگانهای ستادی فراهم و دیگر ن کامل تخلیه رادیو و بیندازیم تا امکا خیرأممکن باشد به ت

که هدف دشمن با حمله گازانبری   "گرویس"، دیگری در  "هومل"های مشرف برکل منطقه به اسم بلندی   بودیم یکی در درگیر

  هومل و   یجبهه شد. واحدهای جنوب دررا داشت ، که مرکز آالن محسوب می "بیژوی "قصد وارد شدن به روستای بزرگ  

ضربات   رودروئی با دشمن پیش برده بودند و  من جنگ بسیارسخت و  درگیر بودند. قبل از س جبهه گروی نیروی مکریان در

چند  خسارت شده و  تلفات و های هومل دچاربلندی جبهه بویژه در دو  هر  سفانه ما هم درأاما مت  .وارد آورده بودند ها آن سنگینی به 

  بایستی با رعایت احتیاط بسیارجنگ می ی ادامه  به همین جهت من در . باخته بودند واحد کامیاران جان از  رفقای ما بیشتر از نفر

  دیگر با فداکاری به مدت چند روز دیگر زیرآتش کاتیوشا و با مقاومت و له  کومهبا این حال پ.م  .کنم پرهیز تلفات بیشتر زیادی از

یک هفته مقاومت   از پسدسترسی آنها به منطقه جلوگیری کردند.  دشمن از بر ین با وارد ساختن ضربات بیشترهای سنگاسلحه

دیگری بدون   ی حزب دموکرات که در جبهه آالن سردشت با تخلیه نیروهای ما و  یمنطقه ازله  کومهکم نظیر پ.م  شجاعانه و

منطقه   که دربسیج درآمد. باوجود این این منطقه هم ، به اشغال نیروهای سپاه وبه جنگ پرداخته بودند   هماهنگی همدیگر  ارتباط و

فداکاری نیروی پ.م   مقاومت و  نیروی مسلح آنها قابل قیاس با ما نبود اما جنگ و  بود و ما زیادتر سردشت نفوذ حزب دموکرات از

 . انعکاس بسیار بیشتری پیدا کردله  کومه

 

 ق کردستان عرا انتقال رهبری به 

نیروهای   برای اولین بار ناچاراً  .ای در کردستان ایران نمانده بود که ما به آنجا عقب نشینی کنیمبا اشغال آالن سردشت دیگر منطقه

  اییههیئت  قبالًاتحادیه میهنی ممکن نبود.   به خاک کردستان عراق عقب نشینی کردند. این مسئله بدون اطالع دولت عراق و ما

اما دولت عراق تالش زیادی نمود که ما   .کدام انجام نگرفتطرف هیچ   ما از مخالفتی با استقرار به نزد آنها رفته بودند و   بدین منظور

مناطقی باشیم که دولت عراق کنترل کافی  در  اردوگاه نداشته باشیم و "مخربین"مناطق تحت تسلط اتحادیه میهنی یا به قول آنها  در

  ما در های حضور تمام سال تصمیم گیری پیرامون این مسئله سیاستی را انتخاب کرد که در درله  کومهکمیته مرکزی برآنها دارد. 

  مان درباشد نیروهای  مان مقدورآن اینکه تا آنجا که برای  آنجا بود و  نیروهای ما در وحضور برکار  کردستان عراق همیشه ناظر

مناطقی اردوگاه بزنیم که تحت کنترل   همزمان اگرامکان داشتیم در .کنیم پرهیز ترمناطق عمقیرفتن به  از  مرزها مستقرباشند و

های زیادی برای  زیان مصائب و اتحادیه میهنی باشند. این سیاست البته به آسانی پیش نرفت و  ترمشخص نیروهای اپوزسیون کرد و

دو طرف   عدم پشتیبانی از  محکوم نمودن این جنگ و و عراق ایران و  ت ما در قبال جنگسیاس  له فوق همراه بائمس ما بدنبال داشت 
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ن  هردو دولت ایرا از جانب های ما  ه اردوگابارها   این جنگ احساس امنیت نکند و وقت درجنگ موجب گردید که جریان ما هیچ

  .ودرجای خود به آنها خواهم پرداخت که بعداً مورد بمباران قرار بگیرد عراق  و

سکنه   از روستاهای آن همگی تخریب و که  ممنوعهای نام داشت. منطقه "شینکاوی"منطقه ای که ما به آنجا عقب نشینی کردیم 

کردیم و  اول فقط استراحت   چند روز .شده بود بعهده من واگذار   آنجا عمالً نیروهای نظامی در  یخالی بودند. فرماندهی همه

من موقت بوده و تمام شده است و   مأموریتآن شرایط فکر میکردم  لحاظ تدارکاتی نداشتیم. در وضعیت خوبی بخصوص از

ای تصمیم گرفته بودند که اکثر نیروها  جلسه من ک.م  در اما برخالف تصور . بزودی کارها به کس دیگری سپرده خواهد شد

دوباره به من محول    مأموریتاین  به پشت جبهه دشمن یعنی داخل خاک ایران بفرستند و  را همراه با تعداد زیادی افراد متفرقه 

را به من سپردند که همراه آنها به داخل خاک ایران برگردیم.  نفر ۱۵۰مشخصی حدود  یگونه برنامه گردید. بدون تعیین هیچ 

کمترحساب  بودند. چنین تصمیم فوری و  افراد متفرقه دیگرتعدادی  سردشت و ، پ.م نواحی مکریان ، پیرانشهر  نیروئی متشکل از

  ناشناس و  ی تدارکات نیروی زیادی بود که در یک محوطه تأمین  در اییهرچیز به دلیل مشکل عدم توان  میرسید قبل از ای بنظرشده 

  .آنجا تجمع یافته بود. من مخالفتی نکردم با امکانات بسیار محدود در غیرمسکونی ناچاراً

منطقه آالن سردشت که تازه اشغال شده بود غیرممکن بود و   از  تن به داخل ایران همراه با چنین نیروی زیادی امکان عبوربرگش

را به منطقه اطراف   مرزگذشته خود ازآنجا از  گذاری شده بود؛ پیاده به بانه ومین سکنه و منطقه آالن عراق که خالی از بایستی از

تنها   . نخورده بودیم ایی این فاصله ما هیچ غذ در .طوالنی ما گرسنگی زیادی کشیدیم یرسخت و این مس رساندیم. درمی سیسر

های آنجا بود که بعلت ممنوعیت  باغ  ماهی بود که همراه داشتیم همراه با آن انگور محدود کنسرو خوراک ما تعداد بسیارکم و

پیاده روی   روز دو  از پسبود.  ده کربرگشتن مردم به آنجا دست نخورده باقی مانده بود که با مصرف آن تعداد زیادی را مریض 

ای مشرف برآبادی  یک پایگاه بزرگ نظامی درست در باالی تپه. نام داشت "چومان"بانه به آن رسیدیم   که در  اییاولین روست

رفتن به آنجا من یکی از کادرهای سقز به   تاریکی هوا و توانستیم به آنجا برویم. قبل ازروشن نمی روز بود و به همین دلیل در  ستقرم

نزد    را بدون اسلحه به آبادی و دیگر بود همراه یک نفر  اییعین حال توان در ب وکه انسانی بسیارخوش مشر اییاسم رئوف باب

اختیار شورا   نزدیک صحبت کند. پول همرا داشتیم به آنها دادم تا در ما با آنها از  ا در مورد وضعیت اسفبارشورای چومان فرستادم ت

آنها بخواهد هرخانه برای حداقل ده   خانه ها از ی تقسیم آن به همه تهیه گوشت و احتماالً  برنج و تا با خرید مقداری آرد و  ،بگذارد

  ،چنین حالتی در صورت رخ دادن یک درگیری  به هیچ وجه نباید پایگاه خبر پیدا کند چرا که در که  کید کردمأت  .نفرغذا تهیه کند

آرامی وارد   ه ما شب ب  فوق را بسیارعالی انجام داد و مأموریتخود مردم آنجا هم دچار صدمات زیادی خواهند گردید. رئوف 

به مسیر    فداکاری مردم  ما آنجا را ترک و این همه زحمت و  ز قدردانی ا تشکر و  بدون هیچ اتفاقی بعدازصرف غذا و. روستا شدیم

 .ای اطراف سیسر رسیدیمهاز چند روز به کوه  پس  راهمان ادامه دادیم و

 

  سه رسنور   - مسئولیت منطقه   

معنای کوردی آن به مناطق مرزی   پیرانشهرانتخاب نموده بود و و  برای نواحی بانه ،سردشتله  کومهنامی بود که  "سه رسنور"

سه  سرسنور مکریان و  جنوب و . چارت سازمان تشکیالت علنی خود را به چند منطقه تقسیم کرده بود درله کومهاطالق میشود. 

ها قرار  س این کمیته أم در ر یکی از اعضای ک .  معموالً  شدند و رهبری می اصلی بودند که توسط کمیته منطقه اداره و یقهمنط
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من به این منطقه ایشان برای شرکت در   مأموریت  ساعد وطن دوست بود. همزمان  با اعزام و  "سه رسنور"داشت. مسئول منطقه 

زمان  هم و  گذاردبعهده من  رفتن وی مرکزیت سازمان طی پیامی مسئولیت این منطقه را موقتاً  از پس و. پلنوم به نزد ک.م برگشتند 

  هر  خارج شدنم از تشکیالت مریوان من عادت کرده بودم به هرکجا و ازپسهم اطالع داد.  تصمیم خود را به نواحی مذکور

  تر  پیچیده  های گذشته مأموریت  فوق از مأموریت باراین .ضروری تشخیص دهد مخالفتی نکنم ی که تشکیالت الزم ومأموریت

ارکمی بسیآنجا اطالعات    شرایط مردم در وضعیت و   از منطقه و  از تشکیالت آنجا داشتم و بنظرم آمد. شناخت اندکی از   ودشوارتر

  سردشت اختالف بین عناصر زحمتکش و داشتم. هر سه نواحی فوق مشکالتی هر چند کوچک اما خاص خود را داشتند در 

پ.م آنجا به   ناحیه بانه تعداد کمی از کادرها وبگیرند. در  چیزی نمانده بود که علیه همدیگر سنگر. درست شده بود روشنفکر

واری  روستاهای چند خانه ها وباغخانه با اسلحه در  عنوان اعتراض به تشکیالت یا کمیته ناحیه خود واحدهای نظامی را رها نموده و 

پلین تشکیالت نبودند.  ییت دیستا سه نفری حاضر به رعا  یا دو تنها و ،پراکنده شده بودند ،شدگفته می "کوخ"که به کوردی به آن 

منطقه ایجاد مشکل   ما در ناحیه پیرانشهرکمی وضعیت آرامتر بود ولی درآنجا مشکل اصلی فعالیت ما حدکا بود که برای حضور در

م  بسیار کوتاه متوجه شد یاینها من طی مدت ی بود با وجود همه فعالیتش دور  و موضوع کار تشکیالت ما اغلب از  عمالً نمود ومی

پ.م ما دراین   فعالین و  در قیاس با جنوب روبرو بود. کادرها و  یهای زیادیاین منطقه با چه دشواری  که فعالیت تشکیالت ما در

های حدکا  حتی قلدری هم فشارها و  مقابل ج.اسالمی و مقاومی باشند که هم در با اراده و  بسیار های سرسخت و مناطق باید از انسان 

ازکاراکتر  قابل اعتماد و  های بسیارفعالین این نواحی انسان کادرها و  واقعاًاین لحاظ  از  .باال را داشت بایستندمنطقه دست  که در

    .بودند ای برخورداربرجسته  ویژه و

  تحلیل و دانستم راه حل تنها گرفتن جلسه و مسائل همه مطرح شدند اما من می مشکالت و  شد ،  برگزار در شروع کارجلساتی

میان مردم و درکوتاه مدت تحرک   مان درهایاز مدت گسترش فعالیتری این مشکالت نیست. من راه حل اصلی را در دبررس

قدرتمند میدیدم. از ک.م درخواست نیروی کمکی کردم و با اعزام واحدی از نیروهای جنوب موافقت   و  مؤثرحضوری  نظامی و

های زیادی سازمان تاجاده بین بانه سردشت عملی بخصوص در  سردشت و اطراف ربط و یمنطقه شد. در مدت زمانی کوتاه در

آن با وجود   ی در نتیجهکه علیه ما انجام داد  وسیعی را حمله بسیار گسترده و این ما را تحمل نکرد و  دادیم بطوریکه رژیم بیش از 

به مناطق   ناچار به تخلیه موقتی تمام منطقه فوق شدیم و های اطراف کوه  روستای سیسر و  مقاومت چند شبانه روزی ما در جنگ و

مستقر شدیم.   "دونس"یک روستای مرزی به اسم  مشخص تردر درآنجا و  های سورین عقب نشینی و ه رشته کو مرزی بانه در جوار

آنجا  اما در لشکرکشی نمودند ؛های سورین هم ه به کو  طولی نکشید که نیروهای رژیم عملیات خود را علیه ما ادامه دادند و

به عقب نشینی و   ناچار  ییباال با دادن تلفات بسیار  بزرگی را متحمل گردیدند و بسیج شکست بسیار نیروهای اشغالگر پاسدار و 

هم   ی دتعدا  بسیجی را اسیرنمودیم و و  نیروهای سرباز  از نفر ۱۷ها بدون تلفات بودیم وبیش از این درگیری  ترک منطقه شدند. ما در

مستقلی داشت ، درآمده بودند تمام   بانه نیروی مسلح و یافراد مسلح شیخ جالل حسینی که در منطقه به اسارت نیروهای دمکرات و 

 . اسیرها را ضمن توضیحات الزم در رابطه با جنبش انقالبی کردستان آزاد کردیم

روابطی که   .سالم داد یون تشکیالت جای خود را به روابط تا آنجا که به ناحیه سردشت برمیگردد  بسیار سریع مناسبات صفوف در 

غیرضروری را کنارگذاشته و جای آنرا به   های نادرست وروشنفکر برای همیشه این نوع جبهه بندی طیف زحمتکش و   دو هر
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مفهوم   انسانی ماهم معنا و مدت بلکه به زندگی  دراز خدمت اهداف مشترکمان در ارزشی داد که نه تنها در پر های پایدار و دوستی

  .در شرایط بسیارسخت آنزمان داد کوتاه مدت و  دیگری در

ماندگارشدم و سپس برای شرکت در کنگره چهارم ، که برای   "سه رسنور"منطقه  سه ماه من در  مدت بسیارمحدودی شاید کمتراز

این    درله کومهکادرهای  له کوتاه با تعداد زیادی ازاین فاص شد ، به آنجا برگشتم . در ارزخاک کردستان عراق برگ در  اولین بار

  م ازمینه شه فرزندابراهیم محمدی   .بادوامی ایجاد شد منطقه از نزدیک آشنا شده بودم با بعضی از آنها روابط دوستانه عمیق و

  کمونیست از انقالبی و عرجان باخته بود، احمد بازگر شا ۴۷ـ۴۶جریان حرکت مسلحانه سالهای  انقالبیون سرشناس منطقه که در

   .رفاقتهای آن دوران بودند ها ودوستی و  اییجمله نتیجه آشن

نیروهای ما در جوار مرز با عراق مستقرگردیده  سپاه درآمده بود و به کنترل نیروهای ارتش و  به تمامی اشغال و "سه رسنور"منطقه 

با   بودند و  برخوردار شده مناطق اشغال   در مأموریت  برای انجام کار و  ییبسیارباالرزمندگی سطح  آمادگی و  بودند. با وجود این از 

له  کومه فعالیت خود ادامه دادند. نیروی تشکیالت  و چنان به حضورمیان مردم هم عمق این مناطق اشغالی در  کاردانی در  مهارت و

 برقرار  نقش مهمی در   اییمرزی آن به دلیل موقعیت جفرافیزحمتکش این ناحیه بخصوص نواحی  بانه همراه بامردم شریف و در

چه جنوب همچون پل ارتباطی نقش   مناطق دیگر چه مکریان و فراهم ساختن ملزومات حضورنیروهای ما در نمودن ارتباط و

          .کردندکلیدی ایفا می بعضاً برجسته و 

 

له کومه کنگره چهارم    

 پیوستن به جمع رهبری 

از تشکیل حکا   پساولین کنگره  ار شد و زکردستان عراق برگ منطقه شینکاوی در در۱۳۶۲ماه آخرسال  چهارم کومه له درکنگره 

جالل   ع . مهتدی بعنوان ناظر و حکمت و   .تعدادی از ک.م حکا از جمله م  .تشکیل حکا گذشته بود سال ازیک ازبود. کمتر

رسید که تشکیل حزب کمونیست مانع ادامه  می بنظر  لبانی بیشتر سمبلیک بود وداشتند. حضور طا طالبانی بعنوان مهمان حضور

صحبت شده  له  کومهآن ازحقوق ویژه   کنگره مؤسس حکا طرحی تصویب شده بود و در نشده بود. درله کومهدوستی دیرینه وی با 

استراتژی مربوط به   ها ومسائل کردستان سیاستپیرامون  داشته باشد و کمیته مرکزی خود را حق داشت کنگره و  لهکومه .بود

ها تنظیم نماید. این کنگره روابط دیپلوماتیک خود را با احزاب  و جریانات ودولت  آنجا اتخاذ و تصمیم گیری شود و  کردستان در

 . سیاستی بود ای از ضرورت چنین طرح و آزمایشی برای اجرای این مصوبه درعمل بود و حضور طالبانی نمونه 

-کومههای تشکیالت گیریرابطه با بعضی مسائل مهم دیگر جهت  سازمانی بود اما در کنگره گرچه تمرکزش روی مسائل حزبی و 

تدوین یک    بحث قرارگرفتند و  های جنگی ما مورد ارزیابی وتاکتیک این کنگره سیاست و را تا حدودی روشن ساخت. در هل

اولویت   و له کومهمشخص شده باشد، را در دستور کار ک.م  دراز مدت تعیین و و  ای کوتاه مدتآن اهداف مرحله برنامه که در 

  اهمیت کار این کنگره بر .اصلی کنگره بود های فعالیت شعارعرصه  ی مطابق با برنامه برای همه داد.  نقشه عمل و کار وی قرار

 . کید داشتأتشکیالت ما ت مطابق نقشه در  هدفمند و

حتی بیگانه   متفاوت و کامالًانتخاب مرکزیت سنتی ابداع شد که با سنت رایح در میان ما  در کنگره برای اولین بار در جریان این 

ی أچرا باید کنگره ر دادندکه به چه دلیل خود را کاندید و بود. اعضای کاندید ک.م بایستی ضمن معرفی خودشان توضیح می
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تمجید بیش   ای به تعریف ورسید اما ماجرا به اینجا ختم شد که عده منطقی بنظر میی کار اًظاهر   .انتخاب به آنها بدهد  اعتماد و

البته    . خوانی نداشتها بود به آن عادت گرفته بودند همسالله کومهای که کادرهای این با فرهنگ متواضعانه  ازحد خود پرداختند و 

گان کنگره به من پیشنهاد کردند که خود را برای عضویت  د نماین تعدادی ازجریان این پروسه   ی نیاوردند. درأ چنین کسانی هم ر

زاده برای کاندید  ع . ایلخانی  جمله ا.علیزاده و تر ک.م هم ازاعضای قدیمی از  زمان چند نفرهم  .کاندید کنمله کومهرهبری  در

آن زمان  در این سه نفر   -این زمینه داشتند  در جواد مشکی با من  جریان بحثی که آنها با حضور شدنم با من صحبت کردند . در

انتخاب گردیده بود  له کومهازتشکیل حکا به سمت دبیرک.م  پس ابراهیم علیزاده  .دادندکومه له را تشکیل می یک مثلث قدرت در

نهاد کاندید شدنم  پیش از  متوجه شدم که هدف آنها صرف نظر ؛کردسازمان کردستان حزب را ایفا می اول در نقش مهم و نفر و

  جریان مباحث کنگره روشن گردید که در در  .هم بودله کومهفرماندهی نظامی  رهبری بعهده گرفتن مسئولیت و در  برای حضور

نام برده با حسین   ه نفربویژه اختالف بین س  .اطالع بودمآن بی  از قبالًصفوف رهبری کومه له اختالفاتی وجود دارد که من 

عدم انتخاب مرادبیگی   اش برای اولین بارعلنی این اختالفات نتیجه بروز  ، بودله کومهمرادبیگی )حمه سور( که فرمانده نظامی وقت 

ش  پی طوالنی و به زمانی بسیار به دوران و کارمشترک ایشان با این سه نفر دوستی و .گردید اییهیئت اجر به عضویت اصلی ک.م و 

به گفته مرادبیگی که درآن هنگام   .گذشته باهم کارکرده بودند در وله  کومهتشکیالت مخفی  در نفر  چهار گشت که هربرمی تر

میانه   زمان روابط و طریق وی بوده است. من هم تشکیالت از  آنها در سه نفر پذیرش هر از آنها رنجیده بود گویا عضوگیری و بسیار

ازاین اتفاقات   پس  .این اختالفات دخالت داده شوم وجه دوست نداشتم که در هیچهب  حسین مرادبیگی داشتم وشخصی خوبی هم با 

اختیارگذاشتن   انتقال و در چنان پابرجا بود و روابط خوب ما هم نزدیک کارکردیم و  برای مدتی با هم ازله کومهکمسیون نظامی  در

 .دریغی نکردگونه تجارب طوالنی خود به من هیچ

  فعالیتم در  و کار ای جدید در مرحله سرآغاز دورانی تازه و  جمع رهبری  وقرارگرفتن درله  کومهعضویت کمیته مرکزی به انتخاب  

مسرت   طرف برایم خوشایند ویک از  .من بوجود آورده بود ای در احساس دوگانه له کومهپیوستنم به جمع رهبری   .حزب گردید

اوضاع   بخصوص شرایط و  ، دوشم افتاده بود کردم که بربرد وظایفی میپیش  طرف دیگراحساس بسیارسنگینی در بخش بود اما از

.بودیم قرارگرفته موقعیت دشوارتری ما در تغییرکرده بود و بسیار  

های  ه اردوگا که بل بود در خاک کردستان عراق مستقر گردیده  به ترک کردستان ایران شده و  در آن شرایط نه تنها رهبری ما ناچار

شدند.  بایستی تغییرمکان داده می  مدام زیر آتش توپخانه دشمن بودند و  "سفرا"و "گالله "شینکاوی "منطقه  سیس ما درأتازه ت

اتحادیه میهنی ، دولت   خصوصاًمناطق زیرکنترل نیروی اپوزسیون  ما در نامتعادلی با دولت عراق داشتیم و حضور  مناسبات ناموزن و

داخل کردستان   در .بع آن خوراکی خوبی نداشتیمتبه   وضعیت مالی و .ساختواکنش می ق را وادار به نشان دادن حساسیت و عرا

شیوه جنگ    متحرک بودند و یا مرزی اساساً مناطق کوچک و  از داخل بغیر نیروهای ما در  اکثرمناطق اشغال شده بودند و هم تقریباً

مناسبات ما با حزب دمکرات وارد فاز   . تلفات ما هم باال رفته بود بردند. میزان درگیری با دشمن بیشتر و پارتیزانی را پیش می

را تهدید به جنگ  له کومهارشده بود  ززمان با کنگره چهارم ما برگازکنگره ششم خود که هم پسآنها در پلنوم  . جدیدی شده بود

دموکرات پیش بیاید آنها جنگ با   و له کومه اتفاقی بین  کردستان درگیری و ازای  نقطه هر گفته بودند در.سراسری نموده بودند

.کومه له را سراسری خواهند کرد    
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 " مالومه"  و   "مالمو"

 دو محل استقرار رهبری 

تنها در پس  تفاوت این دو کلمه   تشابه و  .منطقه سلیمانیه است  دوردست در اییسوئد اما مالومه روست جنوب کشور  مالمو شهری در

حال زیباترین شهرهای سوئد که ساکنین  درعین ترین واولی یکی از آرام .دنیا ی نقطه دو  محل در دو  .پیش بودن حروف آنها نبود و

دوران جنگ   حتی در .مند هستنده بهر اییشهرهای اروپ دیگر نسبت به بسیاری از ییامکانات رفاهی باال  آسایش و  امنیت و  آن از

ارتش وبه گفته  لحاظ امنیتی بارها مورد هجوم  امکانات رفاهی که هیچ از   اما دومی از  .خطری متوجه آنها نشده بودجهانی هم 

موشک   برگشت زیرآتش توپ و  حال رفت و در  کوچ وآوارگی و مدام در حکومت عراق قرارگرفته و "ایه  جندرمه"خودشان 

های فوق  محل با وجود این قرارگرفتن دو بخش رهبری حزب در . دایران زندگی را سپری کرده بودن  باران کشورهای عراق و

ناچار به  ما را ، ما بود یپیشبرد نوع وظایفی که برعهده  شرایطی که مبارزه و . روی میل وآرزوی کسی نبود از انتخابی داوطلبانه و 

 .متفاوتی کرده بود کامالًبا امکانات  ها و چنین مکان در استقرار  قبول آرایش و

راه با بعضی های خود تصمیم گرفته بود که تعدادی از اعضای خود همکمیته مرکزی حزب در یکی از پلنوم  قبالً در چنین شرایطی 

منتقل کند. عبداهلل مهتدی ، منصور حکمت ، شعیب   اییکشورهای اروپبه ترمشخص و  های حزبی را به خارج کشورونیفونکس از

دادن  های حزب درصورت رخاعضای دفترسیاسی ، جزء اولین افراد اعزامی به اروپا بودند. تضمین ادامه کاری فعالیت ز، ا اییزکری

درخواستهای غیرقابل   ناچارشدن و تمکین کردن به فشارها و  از  پرهیز این شرایط سخت و ای درپیش بینی نشده  و  اتفاق ناگوار هر

 . جمله دالیل اصلی اعزام آنها بود رهبری حزب در خاک عراق از ی آینده به دلیل حضورهمه قبول احتمالی دولت عراق در

-توپ  حداقل از .مان بدنبال داشت بهبود وضعیت امنیتی بهتری را برای از شینکاوی به مالومه ظاهراًله کومه انتقال مرکزیت حزب و

مرکزیت اتحادیه میهنی کردستان )محل استقرار  به مالومه با محل استقرارگرفتیم ما با انتقال های مداوم ایران کمی فاصله میباران

توانست  این می به رگه لو بود( تنها چند ساعت پیاده فاصله داشتیم و  - نوشیروان مصطفی در روستاهای  سه رگه لو  جالل طالبانی و 

ه  گ"روستاهای  با اردوگاه مرکزی حزب دموکرات درساعت  دو اززمان کمترهم . دنبال داشته باشدهدولت عراق را ب  تحریک بیشتر

احزاب گفته میشد. محل   یچون یک مثلث سه ضلعی بود که به آن دره نیروها هم این محل استقرار .داشتیم قرار "دیه ر

های ما با حزب دموکرات ه مابین اردوگا بود که از لحاظ مسافت درست "گاپیلون "استقرارشیخ عزالدین حسینی هم در روستای 

هم آنها با رعایت عرف    وقت موجب نگردید که حتی یکبارها هیچبا دموکرات اییواقع گردیده بود. این نزدیکی جغرافی

تی نزد آنها  أاوایل هی  در تا آنجا که درخاطرم باشد ما هم فقط یکبا ر .حضور پیدا کنند مالومه وگاه ما درارد دردیپلوماتیک 

فواصل   میان رهبران اتحادیه میهنی شخص جالل طالبانی در  اتحادیه میهنی بسیارگرم بود. در  تردد بین ما و  اما روابط و  .فرستادیم 

 بعضی مواقع در .کردپنهان نمی هم  ما را انتقاداتش از  اختالف و .ونزدیکی با ما داشت  روابط گرم آمد وکوتاه مدت به نزد ما می

ضیافت شامی که ما   در دانست یکباررا با تندروی یکی میله کومهاوکه رادیکالیسم  .کرددیپلوماسی آنها را بیان می قالب طنز و

روستاهای بین   یکی از به اسم دکتر شاکری درله  کومهکادرهای   برایش ترتیب داده بودیم چنین گفت : گفته میشود یکی از 

  درآخراز علیه فئودال یا به قول مردم آغای روستا انجام میدهد و اییغر سخنرانی طوالنی و "قره گویز"بوکان به اسم  و شهرسقز

اهالی آبادی   د.شاکری یکی از هایاتمام صحبت از  پسهایش را مصادره کنند خیر زمینأبدون ت خواهد فوری و مردم روستا می

  وجود دارد نه زمینش، ما چکار کنیم !؟ جالل طالبانی انسان شوخ طبع و  اییروستای ما نه آغ گوید دکترجان درمی بلند میشود و
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اختالف  دانم چه دلیل خاصی داشت بنظر میرسید نمی. آمدمقابل نوشیروان مصطفی به ندرت به نزد ما می خوش مشربی بود در

  .دیداری است که با ایشان داشتم این یک برداشت شخصی من از .فکری با جریان ما برایش عمده بود 

استقبال   آمد و خوانی مرتب به پیش ما می طالبانی ، شیرکو بیکس شاعر نامدار کردستان عراق هم برای اجرای مراسم شعر از بغیر

مراوده با شاعران صاحب نظر و توانا ئی همچون فاتح شیخ ، مصلح ریبوار،   و  چنین حضورهم .نزد ما میشد  شعرهایش در گرمی از

.خوشنود بنظرمیرسید دیگران راضی و   احمد بازگر، ناصرحسامی و  

 

 

 

 مالقات با نوشیروان مصطفی 

 حکم اعدام مال بختیار 

زندانی شدن   موجب دستگیری و  بروزکرد ورنجدران اختالفات جدی  له کومه خصوصاً  صفوف اتحادیه میهنی و که درهنگامی

لحاظ فکری   کرد که آنها از می نوشیروان تصور .جمله مال بختیار، شیخ علی، پشکو نجم الدین گردید رهبران مخالف از تعدادی از 

لی نتیجه گرفته  این اختالفات داخ گری ما را در دخالت این لحاظ او  از  -البته تا حدودی بودند -حزب ما هستند   جریان وتأثیرتحت  

مخفیانه   پشکونجم الدین جداگانه و مالبختیار و قبالًمورد  . دردونداشتیماین ماجرا   که ما دخالت مستقیمی درصورتی  بود در

کمک یا   یهیچ وعده  این اختالفات بود و  وقت ک.م را مالقات کرده بودند. سیاست ما عدم دخالت در ابراهیم علیزاده دبیر

   .کند ایجادتوانست مشکالت امنیتی جدی برای ما می اییهچنین دخالت  . همکاری به آنها داده نشده بود

  از  تصمیم گرفت هیئتی به نزد اتحادیه میهنی بفرستد وله کومهراهانش به ما رسید ک.م هم و  بختیار   خبراحتمال اعدام مال وقتی

عدم دخالتگری ما   همزمان از بدهد و  های چنین کاری به آنها هشدارزیان عواقب و  مورد مسئوالنه در درعین حال  زاویه دوستانه و 

  "برگه لو"به به نزد نوشیروان  . من سپرده شد زاده وبه عمرایلخانی  مأموریتآنها را مطمئن کند. این  شانمسائل داخلی و  امور در

سطح بین المللی پیش   موقعیت چپ در بحثی پیرامون وضعیت و م صرف نهار بحث پیرامون موضوعات فوق به هنگا  رفتیم خارج از

بود بدون رعایت حتی عرف دیپلوماسی که ما مهمان آنها   به نوعی تند مزاج با مخالفینش مشهور و آمد. نوشیروان که به انسانی رک 

این   .نیست که او کرده باشد اییاین تنها ادعادامه داد که   و گندیده شده است  بودیم خطاب به ما گفت مارکسیسم بی اعتبار و

  .اساس ایشان یکه خوردمبی  نسنجیده و  سطح دنیا میشود مشاهده نمود. من از این حرف زمخت و واقعیتی است که به عینی در 

درعین   م ومن با لحنی آرا  قبل از فوری عمر .جواب نگذارمبه نوعی این برخورد زننده را بی خواستم عکس العملی نشان بدهم و

مارکسیست   معموالًیا  تواند ارزیابی کسانی باشد که مخالف تفکرات مارکسیستی هستند و ها میگفت این نوع حرف حترمانهحال م

  ذهنیت و قبالًطبیعی باشد. من  کامالًاین میتواند  باوری به آن نداشته باشند و دیگر نموده و ممکن است تجدید نظر امروز اند و بوده 

این   چنین برخوردی را نداشتم. در انتظار  رنجدران مطلقاًله کومه ایشان بعنوان مسئول اول  از  نوشیروان داشتم و  گری ازقضاوت دی

  هر رنجدران بیش از له کومهرهبران  نام برده از زندانی نمودن سه نفر حضوری برایم معلوم شد که علت اصلی دستگیری و  دیدار

راست   کامالًتبدیل نمودن آن به یک جریان  میان صفوف این سازمان و  گرایانه درهرنوع تفکرچپزدودن  پاک کردن و دیگر چیز

آینده   هرچند به ما وعده آزاد نمودن آنها را در .ندارند اییای ابهرنوع توطئه یابی به چنین هدفی ازدست در  ناسیونالیستی است و
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وقت قصد آزاد نمودن آنها را  الدین آمده است هیچنجم اب خاطرات پشکوکت در که گونه معلوم شد که همان دادند اما بعداًمی

شان  دست  کنترل از برابرحمله نیروهای عراقی عمالً تخلیه منطقه در  شرایط فوق العاده سختی به هنگام عقب نشینی و در نداشته اند و 

  .گردد آزادی آنها میسرمی کنند ومی ایران عبور  مرز از خارج میشود و 

غیرانسانی با   چنین برخورد یانگیزه   هضم کنم که علت و  توانستم این مسئله را برای خود براحتی حل وآن روزها من نمیدر 

  تأثیر وفادارترین و  زندانی شده از تواند باشد. سه نفرمی  ههای طوالنی دوران سخت چسنگران سابق، یاران سالهم همراهان و 

  را از بویژه دوران مبارزه مسلحانه بودند. من هرسه نفر  همان آغاز فعالیت این سازمان و  رنجدران ازله کومهارترین کادرهای زگ

همان   همان دوران و در ۱۹۷۶سال  من با او در  گذاران شروع جنبش مسلحانه بود وشیخ علی که از پایه خصوصاًشناختم نزدیک می

نگران   شان آزرده و ازته دل برای ،دانستم چه نقش مهمی ایفا کرده بودندمی پیدا کرده بودم و  اییاوایل شروع جنبش مسلحانه آشن

 . بودم

   شهرکی استثنا  اردوگاه مالومه، 

ما تحمیل شده   ی این وضعیتی بود که به همه. خوشایند برای نیروهای ما نبود وجه مطلوب ودر خاک کردستان عراق به هیچ  استقرار

اوایل شرایط   شویم. در کردستان عراق ماندگار کردیم این همه سال درنمی  تصور  دانستیم وزمان آنرا موقتی میآن  در .بود

  در حضورا تابستان گرم در  سرد و  زمستان بسیار کردیم که درزندگی می  در چادر سرپناهی نداشتیم و .بسیارسختی را تجربه کردیم

  های کوچکی درست کنیم که تهیه مصالح وشدیم با بلوک اطاق  ناچار بنابراین .کردمان غیر قابل تحمل میها را برایاین چادر

 .دلپذیرساخته بود مان قابل تحمل و اما زندگی را تا حدود زیادی برای گرفت. ساختن آنها انرژی زیادی از

  دارعهده  درآغوش گرفتن و مغرورانه از دردامنه رشته کوه آسنگران که سایه خود را برروی آن کشیده بود و اردوگاه مالومه در 

به شهرکی زیبا با جمعیتی   . ندیده بود ، برخود می بالید   قبالًنوع آنها را  رزمندگانی که از  جویان وامنیت جنگ حفاظت وشدن 

کمبود   صرف نظراز ،زیستن درآن محتوای نوع زندگی و بویژه نه در شکل ظاهرطبیعتش و   شباهت داشت که نه در نفر هزار کمتراز

ساکنین آن   یهمه .کمونی حاکم بود آن زندگی جمعی و  امکانات مادی آن قابل قیاس با هیچ جای دیگری نبود. شهرکی که در

صاحب هیچ امتیازخاصی نبود. شهرکی که   دیگری و  از کسی برتر جستند و امکانات موجود بهره می  از برابر  مرد یکسان و زن و

چون ناصر رزازی ، مرضیه  ای همآوازه  جذاب هنرمندان پر  با صدای زیبا و  "بانگه واز"گروه   ساکن آن در  هنرمندان  اییباهنرنم

شان نه تنها کردستان ایران بلکه  سروده های صدای سرود و   لگزی و... که شهرت و  ابوبکر  فریقی ، نجمه غالمی ، کالی آتشین و

سرزندگی خاصی به   راوت وطپوشش خود گرفته بود ،  دیگرکردستان را درنوریده و زیرهای مرزهای بخش یآن همه  فراتراز

خدمات مجانی   دلسوز با سرویس و توانا و مجهز با دکترهای بسیار یک بیمارستان کوچک اما نسبتاً  وجود داد. فضای محیط آن می

کیفیت امنیت آنرا   انسانی و ای این اردوگاه را بیشترمواردی مردم روستاهای اطراف سیم نه تنها برای ساکنین این شهرک بلکه در

آشنای گوینده   کشان با صدای پرخروش واخبار جنبش ستم و  این شهرک کوچک پیام ، گفتار ی دوگوشه باال نگه میداشت . در 

وستان و هواداران  انسان آزاده، د هزاران  ی خانه هر شب مهمان   روز و مردوخ هر  ناصح  های رادیو کومه له /حزب، محمد کمالی و

یک فراخوان آشنا  که ساعت پخش آن جزئی از نرم   "این صدای شورش است "ایران میشد.  شهرهای کردستان و بعضاً جنبش در

همیشه با  و   که این صدا تنها راه ارتباط آنها با فرزندان دلبندشان بود انیوپدران زندگی مردم کردستان شده بود و کم نبودند مادر

اردوگاه مالومه شهرکی که به   .شان داشته باشدناگوری برای   نکند این صدای امید بخش خبر ! نشستندپایان برنامه میاضطراب تا 
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این بود که صدها   تفاوت در  .های معتبرنبوده دانشگا از حزبی آن کمتر ی های مدرسهآموزه  ها و دانشگاهی شبیه بود که آموزش

چنگال حاکمان   واقعی انسان از  اییآینده برای ره  داد تا دردامن خود آموزش و پرورش می شاید هزاران انقالبی مارکسیست را در

  یاران آن دوران کسانی که قامت بلند و چه بسا بسیاری از  .ای عادالنه ازخود مایه بگذارندخدمت جامعه مستبد در و کارستم

اذهان    برای همیشه در همرزم بودن با آنها پیوسته و  های پرافتخارخاطره  شوند وما پنهان نمی دید من و انظار وقت دراستوارشان هیچ

صفحات   شان نه تنها درجاویدان فردای آزادی نقش برجسته و درقید حیات نیستند . باشد تا در  میان ما و در است، امروز ما ماندگار

گرامی داشته   ن شهرها توسط ستمدیدگان پاس و یدامی برفرازهایشان آرمان  برافراشتن پرچم باورها و  تاریخ بلکه با نگه داشتن و

                                                                                  .شود

              ***** 
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