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 یک جمعبندی کوتاه از بخش اول

 

وتاریخی یکتاتوری مطلق شاه به مثابه یک ضرورت اجتماعی رای به زیرکشیدن دتالش مردم ایران ب

درتداوم خواسته های عقیم مانده جنبشهای گذشته بویژه بعد ازدوران جنبش مشروطه برای دستیابی به 

دردرجه نخست . این تالش آزادیهای فردی واجتماعی ونوعی تامین عدالت اجتماعی بود

خواسته هایی که اهداف وجستجومیکرد؛  را کمیت دموکراتیک ومردمیاستقراروجایگزینی یک حا

.دم ایران هیچوقت به آنها دست نیافتندمر   

ناشی ازنفوذ این  تنها قدرت گیری یک جریان مذهبی بعنوان مانع دستیابی به چنین اهدافی، الزاما

ناتیومترقی حضوریک آلترعدم  .گرایش دراوایل ودرمیان تودهای مردم انقالب کننده نبود

دوره در برخورد به امرحاکمیت، توهم و دنباله وسکوالروهمزمان اشتباهات فاحش سیاسی که چپ آن 

د.روی آنها ازجریانات اسالمی، این امررا موجب گردی   

جریان چپ وسازمانها واحزاب اصلی آن، چه از لحاظ نظری وتئوریک وچه درعرصه سیاسی 

وغیرقابل انکاری داشتندیکی ازدالیل عمده شکست انقالب هم  وپراکتیکی اشکاالت واشتباهات بزرگ

این مهمترین درس وتجربه ای است که نسل آینده باید آنرا مورد بررسی . ناشی ازهمین مسئله بود

.وتوجه جدی قراردهد وازآن بیآموزد   
   

یادی با ازلحاظ نظری تا حدود ز ۵۷چپ برآمده از تحوالت و تالطمهای اجتماعی سالهای انقالب 

معوجی ازکمونیسموکج وتئوریها ودستگاه فکری مارکس بیگانه بود درک ناقص  کمونیسم  

جریان چپ تعبیر وتفسیرشان ازسوسیالیسم وبسیاری مسائل وبخش عمده داشت. اکثریت  وسوسیالیسم

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

برچپ آنزمان مبارزه با استعمارو با امپریالیسم دردیدگاه غالب  یا کشور،معنی ومفهوم دیگری نداشت.

ارتجاع محلی وبورژوازی خودی ونقش تخریب آن علیه  که چنان تاروپود افکارآنها را تنیده بود

بورژوازی  بیشتر بورژوازی وابسته مورد انتقاد بود وبرای مقابله با. اهداف انقالب را نمی دید

مکاری واتحاد باهرجریان عقب مانده وواپسگرا ارتجاعی کمپرادورووابسته به امپریالیسم حاضربه ه

بودند همکاری با جریان اسالمی وحمایتشان ازخمینی که درآن زمان چنین ادعائی را داشت ازچنین 

ان چپ با غرب زدگی ومبارزه با فرهنگ غربی وجه مشترک جری .دیدگاه وتفکری نشآت میگرفت

برچنین زمینه ها با آن دالیل نزدیکی وهمکاری از این جریان واپسگرا وارتجاعی بود و یکی

آشتی دادن مارکسیسم با اسالم سیاسی که بعضا تحت عنوان مقوالت ومفاهیم  .وتوجیهاتی استوار بود

زابداعات من درآوردی  نظیر"مارکسیسم اسالمی" نتیجه سیاستهای حزب توده دریک مرحله زمانی ا

ی بدون طبقه اسالمی" با سوسیالیسم ازآن استنتاج و بیرون تفکرآنها بود که همسوئی بین "جامعه توحید

درنتیجه نه سوسیالیسم وکمونیسم واقعی، بلکه بیشتر ازهرچیزدیگری گرایشات . کشیده میشد

گی میکردندغیرمارکسیستی از قبیل ناسیونالیسم وملی گرائی وبه درجه ای رفرمیسم را نمایند   

نهای کوچک وکم نفوذ همراه با بدنه سازمانی بعضی در جریان پروسه انقالب تعدادی ازسازما

ازنیروهای فوق که همراهی با چنین تفکراتی را ننمودند، مورد تعرض وحمله عوامل جریانات 

   .اسالمی ودولت قرارگرفتند وبیرحمانه قلع وقمع شدند
        

داربود، نیروی چپ وجریان مسلط آن گرچه ازلحاظ زشرایط استثنائی برخوردراین پروسه کردستان ا

تئوری ونظری بی تاثیرازگرایشها وترندهای فکری درسطح بین المللی نبود ولی درسیاستگزاری 



6 
 

وازلحاظ پراتیکی استنتاجهای نادرست چپ سراسری را نداشت؛ برای بورژوازی درحاکمیت جناح 

اندوم ، نه اشغال سفارت امریکا ، نه در شروع نبود. نه به هنگام رفرمترقی وغیرمترقی قائل بندی 

جنگ ایران وعراق ونه درهیچ رویداد واتفاق مهم دیگری جریان وسازمان ما کومه له ، که تا حدود 

 الیزم زیادی چپ کردستان رادرآن مقطع تاریخی نمایندگی میکرد، با توجیه وبهانه مخالفت با امپری

برعکس سیاست  .ازگرایش وجریانات مذهبی درحاکمیت پشتیبانی وحمایت نکرد و دچارتوهم نشد

روشنی درمقابل وبرعلیه آنها اتخاذ نمود و پرچمداروپیشتازمردم کردستان درپیشبرد چنین سیاستی 

ین گردید. مردم کردستان اساسا تحت تاثیرسیاست جریان چپ، حاکمیت ج.اسالمی را نپذیرفت. ا

ق ایران ایجاد کرد. لشکرکشی وحمله دولت جدید به ین کردستان وبقیه مناطمسئله شکاف عمیقی ب

.کردستان یکی ازنتایج وبازتاب چنین تفاوتهایی عمیقی بود  

سازمان دادن مقاومت درمقابل حمله دولت به کردستان مهمترین تصمیم واتفاقی بود که سازمان ما را 

ماعی آنرا بسیار افزایش اخت؛ واعتبارونفوذ اجتومت درکردستان تبدیل سجریان اصلی این مقا به یک

داد . من شکی ندارم در غیاب چنین تصمیمی کومه له به حاشیه جامعه می افتاد وسرنوشتی 

.بهترازدیگرنیروهای چپ پیدا نمیکرد               

دها وتحوالت پیچیده من واکثرهمراهان آن دوره درشرایط بسیارسختی درمقابل اتفاقات ورویدا

یادی قرارگرفتیم که بعضا قادربه جوابگوئی به همه آنهادرآن شرایط نبودیم. یرقابل پیشبینی بسیارزوغ

بویژه ازلحاظ نظری جریان ما هنوزبرای بسیاری مسائل جواب درست وروشنی نداشت. قطعا ما 

 ،صداقتگویم که ما با ایمان ودارای کمبودهای زیادی دراین عرصه بودیم. اما با اطمینان میتوانم ب

هدفی جزخدمت به مردم خصوصا قشرمحروم وستمدیده موقعیت ومنافع شخصی یا گروهی فارغ از

جامعه چیزدیگری را دنبال نمیکردیم. منافع ما درعمل جدا ازمنافع کارگر وزحمتکش جامعه نبود. 

اد ازجمله فو را ن ویارانتعداد زیادی همراها ودراین راه ومسیرخطرات زیادی را متحمل گشتیم 

جریان ما را ازدست دادیم. با وجود این ما  ترین شخصیتهای ی به عنوان یکی از اصلیم.سلطان

سرفرازوسربلند این مرحله را پشت سرگذاشتیم. قضاوت تاریخی درمورد جریان ما درآن دوره تنها 

درامرمبارزه بخصوص  ازجنبه نظری وتئوریکی نمیتواند کل حقیقت را دربربگیرد. به باورمن

خت وقضاوت درمورد یک جریان سیاسی ازمنظردید ماتریالیستی ارزه طبقاتی، دربازشنامب

ومارکسیستی عملکرد وپراکتیک آن میتواند نقش محوری تری داشته باشد. به گفته لنین که خود وی 

ل انقالبی صد در پروسه انقالب عم: مرد عمل انقالبی بود وازدید اوعقیده هرگزجدا ازعمل نبود

ازاین لحاظ بدون تردید جریان ما با وجود  . )نقل به معنی(اراستزنظریه ازاهمیت برخوردباربیش ا

.کمبودهایش درکلیت خود یک گرایش سوسیالیستی را نمایندگی میکرد  

                                                    

**** 
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سلحانهشروع جنبش م  

 

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

در  .طبیعی، دفاعی وحق طلبانه در مقابل حمله نظامی سرکوبگرانه دولت برآمده از " قیام مردمی "

از نوع حزب آن هنگام هنوزحامیان لیبرال ازقبیل جبهه ملی و نهضت آزادی ومتوهمان به ظاهر چپ 

نه تنها خواسته ها  . دولت تازەرااحاطه نموده بودند را این دولت توده ودیگرجریانات مشابه اطراف

ساس ازقبیل ومطالبات مردم کردستان را نادیده گرفت، بلکه به بهانه های واهی وبدون پایه وا

بیگانه، درنهایت آیت هللا وابستگی مردم کردستان به اسرائیل وسهیونیزم ومنتسب نمودن آنها به عوامل 

علیه آنها را صادرکرد ویک حمله  خمینی همچون نماد رهبری مذهبی دستگاه دولت جدید، حکم جهاد

دستان برای جلوگیری مرداد از شهرپاوه آغازکردند. تالشهای مردم کر ۲۸سراسری را در تاریخ 

نرسید. آنها مغول واربه این ازحمله قریب الوقوع دولت جدید ونوپای مرکزی به کردستان به جائی 

ند.  بیرحمانه وسنگ دالنه به قتل وعام سرزمین " کفر و الحاد " تاختند وجنایتها ی بسیاری آفرید

میکنم، باورکردنشان هنوزبرایم پرداختند. امروز من هنگامیکه اتفاقات وحوادث آن دوران را مرور

یم. جانورهایی که دراعمالشان کمترین ما نسل آن دوره با چه مصیبت هایی روبرو شد .آسان نیست

به انسان وانسانیت وجود نداشت، ازگوشه وکناراین سرزمین پهناوربه کردستان آمده بودند وبا  شباهتی

بی پروا به دستگیری و قتل  -به آنجا به عنوان ضمانت ورود-آویزان کردن کلید بهشت برگردن 

پسران و دختران جوان را دردادگاه های چند  .دبویژه نسل جوان این دیارمیپرداختن ،واعدام مردم

نوجوان دختران که هنوز تعداد زیادی از قبل ازاعدامشان به و ه های اعدام میسپردندخلحظه ای به جو

ى بودند مشمئزکنندەا كلماتآن  با رسول خدا، و دامفسد فی ارض، محارب با خ .، تجاوزكردندبودند

"مروت اسالمیشان " نها هرآنچه که درتوانشان بود بکارگرفتند تا كه جوانان را با آن متهم میكردند. آ

راکه مدام از آن سخن میگفتند و به مردم کردستان وایران وعده اش را میدادند، به همه وجهان نشان 

  دهند

ناقص  ،خبررسانی مثل امروز نبود. پوشش خبری اتفاقات وحوادث بسیارضعیفدر آن زمان ارتباط و

 در آن دورە بر مردم کردستان وگرنه حمله و جنایات رژیم اسالمی .ی انجام میگرفتو با تاخیرزیاد

.ازجنایت نیروهای داعش که امروز دنیا را متحیرساخته، کمترسبعانه وسنگ دالنه نبود   

 .به هیچ کس وهیچ جایی حمله و تعرضی نکرده بودند .خواهان صلح و آرامش بودندمردم کردستان  

ایران درچگونگی تشکیل واداره دولت وحکومت مرکزی  همی ازکشوروسرزمینحتی بعنوان بخش م

که حق طبیعی آنها بود، دخالت چندانی هم ننموده بودند. تنها جرم آنها این بود ، که خواهان آزادی 

خود بدست خودشان بودند. شاید هم به این دلیل که مردم کردستان تنها منطقه ای بود که  واداره جامعه

.به حاکمیت اسالمی آنها مشروعیت نداده بود ،ابات کذایی که صورت گرفته بوددر انتخ   

 دیت خویش چاره ای جزمقاومت بهودراین چنین شرایطی مردم کردستان برای دفاع از هستی و موج

یاباید  :مسلحانه نداشتند. دوانتخاب بیشتردرمقابلشان وجود نداشت از آن جمله مقاومتهر شیوەای و 

  .راه دیگری وجود نداشت .اومت سرافرازانه ای را درپیش میگرفتندسلیم میشدند یا مقمرعوب و ت

  جمهوری اسالمی با اراده و قاطعیت بسیار باالیی در برابر تعرض وجنایات .انتخاب آنها مقاومت بود

حانه گوئی بعضی جریانات که اخیرا دم ازانتخاب راه دیگری غیرمقاومت ومبارزه مسل یاوە  .ایستادند

ه تسلیم طلبی درمقابل حاکمان فاشیست اسالمی هیچ معنی ومفهوم ظجزموع ،درآن شرایط میزنند

ه اسلحه دیگری نداشت وندارد. امروزه بیشترازهرزمانی تجربه هم ثابت نموده که بدون دست بردن ب
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اه برای خلع ید وبه زیرکشیدن حاکمیت ارتجاعی ودیکتاورمذهبی ازجانب توده های مردم هیچ ر

آگاهانه یا  وآلترناتیودیگری باقی نمانده است. طرح فاکتورگرفتن مشروعیت دفاع مسلحانه ازمردم،

.داشتنجزتداوم سلطه حاکمان دیکتاتورنتیجه دیگری دربر ،ناآگاهانه          

  

جنبش مسلحانهما و  

 

داراین نوع سازمان و تشکیالت ما درپیشاپیش مردم کردستان خواهان مقاومت مسلحانه بود وپرچم

ی جریان ما وحتی به نوعی مبارزه شد. این یک تصمیم واقدام تاریخی بسیارمهم وتعیین کننده برا

.جامعه کردستان بود    

به همین  .آمادگی الزم را دراوایل نداشتندمردم کردستان در برابرتعرض و حمله رژیم به کردستان 

گ و مقاومت تمام شهرها و روستاهای دلیل نیروهای سپاه و بسیج وارتش خیلی سریع بدون جن

.درآوردندکردستان را به اشغال خود    

اشغال آنها در نیامده باشد. ما به در منطقه مریوان که محل فعالیت من بود، تقریبا جایی نمانده بود که 

آن هنگام از لحاظ نظامی دروضعیت بسیاردشواروسختی قرارگرفته بودیم . تناسب قوا بین ما و در 

.اصال قابل قیاس نبود ج.ا.های نیرو    

هر چند مردم کردستان در کل آماده ای چندانی برای چنین حمله ای را نداشت؛ اما درمنطقه مریوان 

ما  کم خود را برای چنین روزی آماده ساخته بود.هرچند جریان ما نسبت به دیگر مناطق کردستان 

نیروی مسلح آورده وسازمان داده بودیم. ایجاد پایه های اولیه یک حرکت مسلحانه را بوجود  در آنجا

تحت نام اتحادیه دهقانان و گشتهای سیاسی نظامی درشهروروستاهای منطقه درانجام این امرمهم ما 

رابسیار کمک نمود. هم از لحاظ سیاسی وهم نظامی درموقعیت بهتری نسبت به بخشهای 

 ده بود وبرای چنین روزهایی واقعیت پیدا کردیگرکردستان قرارداشتیم . تحلیلها و پیشبینی های ما 

موثرواقع گردیده بودند. ما در ربه ما برای شروع چنین حرکت مهم و تاریخ سازی بسیا برای کمک

سازمان  ابتدای کاریک نیروی نظامی هرچند کوچک ومعدود اما بسیارزبده وکارآمد داشتیم.

اینها برای  واعتبارنسبتا باالیی بهرمند بود. وتشکیالت ما درمیان توده های مردم شهروروستا ازنفوذ

یک حرکت و جنگ پارتیزانی علیه یک نیروی اشغالگر فاقد ریشه ونفوذ درمیان مردم، در شروع 

.فی بود که به آینده این جنبش ومقاومت مسلحانه دردرازمدت خوشبین وامیدوار باشیمکاکار تا حدودی   
  

آن هنگام بجزیکی دو ط میشود، تعداد معدودی جوان که درتا آنجا که به منطقه فعالیت ما مربو 

سال بیشترنبود. ) این افراد عبارت بودند : عبدهللا داربی، طاهر خالدی، ،مراد  25نفرسن همگی ما از

امینی ، فرج شهابی ،عزت دارابی، اسدنودنیان، ناصررستمی، نسان نودنیان، مجید حسینی، محمد 

ستمی، موسی شیخ اسالمی، عثمان  کهنه پوشی، صالح سرداری،عطا رنوری، عبدهللا نودنیان، عبدهللا

. دراوایل چهارنفرزحمتکش که قبال فعال اتحادیه دهقانان بودند با ما همراهی کردند  و.. روشن توده

 .، رشید احمدی )الله حمه ( ، احمد فتحی) شوانه ( نوچهریبه اسامی : رزگاردارسیران،عبدهللا م

اسلحه های که بردوش  -ی بسیاراندک وناچیز مات وامکانات جنگکم آزمون باملزو هنوز کم تجربه و

خود حمل میکردیم همه سبک ازنوع کالشینکوف بودند، به ندرت خشابهای دورکمرمان ازفشنگ 

بدون ارتباط واطالع دقیق ازوضعیت دیگرمناطق کردستان، تصمیم گرفته بودیم که به جنگ  .پربود

ترین ارتشهای خاورمیانه ونیروهای گی برویم که ازهر لحاظ یکی ازمجهزیک نیروی عظیم وبزر

پاسداروبسیجی که صرف نظرازتعداد وکمیت آنها ازلحاظ تسلیحاتی ودیگرملزومات جنگی کامال 
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ملبس وتامین بودند. تجارب تاریخی درمورد جنبشهای مسلحانه ورهائیبخش چه درسطح منطقه وچه 

میت چنانچه ضرورت سیاسی درشروع کارتعداد وک که ن داده بوددرنقاط دیگردنیا این را نشا

واجتماعی برای چنین حرکتی مناسب وزمینه آن وجود داشته باشد، تعیین کننده نیست وبسیارسریع 

براساس چنین باورها واعتقاداتی بود که ما به رزم وراهمان  .میتواند درابعادی وسیع گسترش پیدا کند

.ادامه دادیم   

 

تیزانیجنگ پار  

 تنها انتخاب ممکن
  

مقابله وروبرو شدن با دشمن شیوه جنگ چریکی و پارتیزانی تنها انتخابی بود که ما درمقابل  برای  

خود داشتیم. ما قبال کتابهای زیادی درمورد جنگهای پارتیزانی ازچین ومائوگرفته ، ویتنام وهوشی 

ودیم، الزاما با ازخواندن این کتابها یاد گرفته ب خوانده بودیم اما آنچه ما…..مین وتا کوبا وچگوارا و

.واقعیتی که ما درعمل با آن روبرو بودیم یکی نبود    

در آن روزها ما هنوزازشوک وتاثیرازدست دادن دوستان ورفقای نزدیک خود بویژه فواد که نقش 

سی بود که چه بسیارمهم درهدایت ورهبری نمودن جریان ما داشت، بیرون نیامده بودیم. وی تنها ک

وحتی تجربه فاصله زیادی با دیگران وهمه ما داشت. درنتیجه عدم حضوروی صرف اززاویه سیاسی 

نظرازجنبه های شخصی وعاطفی آن که سنگینی زیادی میکرد، از لحاظ سازماندهی و چگونگی 

پیش  تقسیم کارو وظایفی که درچنین شرایط سختی با آن روبرو شده بودیم، تاثیربسزائی داشت و

بود. ما درادامه مبارزه وپیگیری راه ومسیری که انتخاب نموده بودیم شک بردنشان برایمان آسان ن

وتردیدی نداشتیم اما درپیشبرد موفقیت آمیز وظایف وبرنامه هایمان بدون حضوروی قطعا تردیدهایی 

.دربین ما وجود داشت    

که  دیم، درنشستها وجلسات متعددیبرای روبرو شدن با شرایط جدیدی که درآن قرارگرفته بو 

 ،امکانات و موانعی که وجود داشت؛ گرفتن آرایش نظامی: داشتیم، صحبت ازمسائل کنکرتی میشد

برقراری و ایجاد یک نوع دسپلین کامال جنگی، سازماندهی مطابق شرایط جدید، تعیین سیاست 

ودند. سیاست جنگی ما اساسا دراین چهار چوب مشغله ومورد بحث ما ب دیگر مسائلبسیار و جنگی،

ر آن شرایط بر دو نوع تاکتیک جنگی متکی بود؛  تاکتیکهای کالسیک جنگ پارتیزانی!  تاکتیک د

جنگ وگریز، شناسایی حلقه ضعیف دشمن وبرنامه حمله به آن ودورشدن ازمنطقه ، وهمزمان با آن 

من درمحل و نقطه ای مشخص تاکتیک دیگرما اصل تمرکزوپراکندگی بود. ما برای ضربه زدن به دش

ویمان را متمرکزمیکردیم و بعد ازاجرای ماموریت نیروها یمان را تا برنامه و تمرکزبعدی نیر

درمنطقه پخش و مخفی میکردیم . در پیشبرد چنین سیاست وتاکتیک های جنگی ازامکانات 

ود که تضمین کننده بسیارخوبی برخورداروبهرمند بودیم. حمایت توده های مردم مهمترین فاکتوری ب

غیرممکن بود. درقیاس با رقیت آمیزاین تاکتیکها ازجانب ما بود. بدون چنین حمایتی این کااجرای موف

جنبش ها وحرکت های چریکی دردیگرنقاط جهان ما دراین زمینه کمبودی احساس نمیکریم. این 

.همترین نقطه قوت ما بودحرکت ما به هیچوجه جدا ازمردم وتوده ها نبود؛ برعکس حمایت توده ای م    

برای تصویر نمودن موقعیت وشرایطی که درآن هنگام درآن بسرمیبردیم شاید اشاره به چند حرکت  

و تحرک نظامی ما در آن دوره که محوراصلی وظایف وفعالیت عاجل مارا تشکیل میداد، ضروری 

.باشد  
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 گزینه هائی ازتحرک نظامی ما در آن دوره
  

یکی منطقه مریوان ازهرلحاظ برای پیشبرد یک جنگ چریکی مناسب ائی وژئوپولتوضعیت جغرافی

ط قوت اعب العبورو جنگلهای پرپشت همراه با حمایتهای بی دریغ مردم، نقصبود. مناطق کوهستانی 

بزرگی برای ما محسوب میشدند. در شروع کاربه مثابه یک نیروی مسلح اعالم یک حرکت وجنبش 

مبرمی پیدا کرده بود. به این منظوروبرای چنین هدفی اولین  م حضورضرورته یک نوع اعالمسلحان

اقدام ما ابتدا ضربه زدن به حلقه ارتباطی نیروهای دشمن بود. درواقع همین حلقه های ارتباطی نقطه 

 درخاطرم هست چندین .ضعف اصلی آنها دراوایل ودرآن شرایط بود که ما برروی آن تمرکز نمودیم

ی درمسیرهای مختلف اجرا کردیم که با استقبال بسیارزیادی درمیان مردم ات کمین گذارزنجیره عملی

مردم  .شایعات وداستانهای زیادی دروصف این نیروی مسلح درمیان مردم پخش میشدند .مواجه گشتیم

ی دیگری ماجرا " که خودبا دشمن جنگ روانی راه انداخته بودند. داستان " دوازده سواره مریوان

مردم این تشبیه را به این خاطرکرده بودند که تعداد ما هم دراوایل درهمین  .یکی ازآنها بود ،است

حدودها بود. اعالم مقاومت و شروع جنگ مسلحانه درآن دوره درروند تکامل مبارزه مدنی مردم 

 کردستان اقدامی بسیارضروری و بجائی  بود، به همین دلیل مردم هم حمایت وسیع وهمه جانبه ای

.ازآن کردند   

ر ادامه این تحرکات نظامی و جنگی یکی ازبرنامه وحرکتهای بسیارمهمی که انجام دادیم د 

 ،"چهلمین "روز جانباختن فواد مناسبتکه به  ندعملیاتهایی تعرضی کوبنده دیگری بودەای اززنجیر

ه مقرنیروهای مورد اجرا گذاشتیم. عملیات ضربه زدن ب به همزمان و درچندین محور ومحل متفاوت

انعکاس بزرگی  سنندج  که -ن درداخل شهروکمین گذاری دردومحوراصلی مسیرجاده مریوان دشم

. این تحرکات وعملیاتها چنان قدرت ما را نمایش داد که بعد ازآن تا نددرآن شرایط بدنبال خود داشت

جه زیادی جرأت نیروهایش به در .به حالت دفاعی انداخت وحدود زیادی دشمن را زمین گیرنمود 

. ما در"چهلمین می کردندت را ازدست داده بودند ودیگرمثل سابق کمترما را تعقیب و دنبال شگ

"روزجانباختن فواد برسرآرامگاه وی رفتیم واحترام واحساس عمیق خود را به نقش جاودانه ای که 

نرانی شد زادگاه فواد سخ ،درزندگی کوتاهش ایفا نموده بود به وی ادا وابرازنمودیم. برای مردم آلمانه

بدون اینکه دشمن توان عکس العمل آنچنانی ازخود نشان دهد. قابل ذکراینکه دراین سلسله ماموریتها 

یک واحد چند نفری از پ.م کومه له رنجدران با مسئولیت پشکو نجم الدین ازکادرهای سطح باالی 

که دست باالیی وی  .رآلمانه بودآنها ما را همراهی میکردند. پشکو یکی ازسخنرانان آن روزد

درهنروشعرداشت بسیارزیبا وبااحساس وطبع شاعرانه خود هیجان خاصی به جلسه وحاضرین داد. 

درآن لحظه ها من به این می اندیشیدم که چه چیزیا انگیزه ای باید محرک پشکوجوان برای چنین 

و دشوارو شرایط بسیارسخت  اقدامی شده باشد که وی همراه با دیگرهمرزمانش آن روزها دراین

مورد ستایش  وجود و همراهی اشان سرنوشت سازما را همراهی واین چنین نقش آفرینی میکردند و

وتحسین همه ما بود. احساس همدردی وهمسرنوشتی مردم بخشهای مختلف کردستان تنها جوابی بود 

.که خود را با آن قانع کرده بودم     

ی رسیده بود. مردم درارتباط با مابصورت حالت ومرحله حساسوضعیت درمنطقه مریوان به یک  

بدون اینکه کوچکترین ترسی به خود راه بدهند همکاری میکردند. پیوستن مجدد تعداد زیادی وعلنی 

حکایت ازپیشرفت وتغییراوضاع   وجوان به ما در فاصله زمانی بسیارکوتاه خود یک عالمت آشکار

امعرفی وحتی خود درتهدید آنها ووادارنمودنشان وهای دشمن رابه م. مردم عوامل همکاربا نیرمیکرد
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به تسلیم شدن به ما فعاالنه دخالت و کمک میکردند. در واقع هنوز مدت زیادی ازاین ماجراها نگذشته 

.بود که ما متوجه شدیم که اوضاع به سرعت زیادی درحال دگرگون شدن و تغییرجدی به نفع ما است  

 

اهتصرف اولین قرارگ  

ای رژیمفروریزی نیروه  
  

 .در چنین شرایطی ما تصمیم درستی مبنی برافزایش حمالت و تعرض نظامی خود بردشمن گرفتیم 

درمناطق کمی دورافتاده تررا دردستورکارخود  را اینباربرنامه تصرف مراکزوقرارگاهای آنها

رایط ولحظه های حساس تشخیص وارزیابی واقعبینانه ازاوضاع وتصمیم درست دربعضی ش  .گذاشتیم

اولین قرارگاهی که انتخاب کردیم،پاسگاوقرارگاهی بود که  میتواند تعیین کننده وسرنوشت سازباشد.

در کنارروستای " انجیران " درست درجوارآبادی قرارگرفته بود. تسخیر قرارگاه فوق كه جنگ و 

ابتدا نیروی مستقردراین  .ی با آنها تا پاسى ازشب ادامه یافت، بدون تلفات صورت گرفتدرگیر

قرارگاه نسبتا بزرگ درانتظاررسیدن نیروی کمکی ازشهرمقاومت میکردند وتسلیم نمیشدند. اما 

 تسلیم خود و بعدازچندین ساعت انتظاربیهوده هنگامیکه ازرسیدن نیروی کمکی ناامید گشتند، ناچاربه

بودند وتوان كمك رسانى به آنجا را رارگاه به ما شدند. نیروهای دشمن بکلی روحیه خود را باخته ق

بدنبال آن زیرفشار ضربات پى درپى  که عیت مدت زیادی طول نکشیدنداشتند. درادامه این وض

ومداوم نیروى نظامی ما از یكطرف، واوجگیری اعتراضات مردم از طرف دیگر،عوامل محلی رژیم 

نیروهای دشمن قرارگاهای خود  وع به تسلیم وتحویل نمودن خود به مردم و نیروی پ.م کردند. شر

یا به پادگان مریوان منتقل میکردند درنهایت آخرین و حویل میدادند را یکی پس ازدیگری تخلیه یا ت

 .بودحلقه اززنجیره فعالیتهای نظامی ما طرح تصرف وخلع سالح مرکزشهربانی درداخل شهرمریوان 

این کار یعنی  .ی دشمن انجام گرفتاین حرکت مهم با کمک همکاری چند نفرازپرسنل داخل نیرو

چگونگی همکاری عوامل درون نیروی دشمن به شیوه ای آشکاروعلنی با ما موجب فروریزی یکباره 

زبعد دیوارلرزان مقاومت نیروهای اشغالگرگردید وهیچگونه امنیتی برای آنها باقی نگذاشت. چند رو

پادگان  درون مزدوران محلی ازترس به ازآن با درخواست مردم شهردرحالیکه بقیه نیروها وعوامل

که ما خارج از شهر بودیم. د. تا آن روز سه ماە بومریوان خزیده بودند؛ به داخل شهرمریوان برگشتیم   

حکایت ازاین میکرد که ما آنروزها ازدیگر مناطق کردستان اطالع آنچنانی نداشتیم . خبرهای پراکنده 

.ان وقشرجوان شروع به اعتراض وتظاهرات نموده اندمردم در دیگرشهرهای کردستان خصوصا زن   

 

 ارتباط تشکیالت با ما

 

درست حدود یک ماه قبل ازتسخیر مجدد شهرازجانب ما در چنین شرایط وموقعیتی برای باراول 

این  .کیالت مخفی با ما ارتباط گرفته شدبعدازمدتی طوالنی ازجانب مرکزیت سازمان ازطریق تش

که درآن هنگام مسئولیت  (با نام مستعار رحیم  )زاد کمیته مرکزی به ایرج فر ماموریت وارتباط را

ایشان طی نامه ای ازمن خواسته  .تشکیالت مخفی شهرهای جنوب کردستان را بعهده داشتند، داده بود

این اولین ارتباط ما با  .دیک روستای آلمانه مالقات کنمبود که وی را در دامنه کوه "قلعه برد" نز

فواد و بعداز یک دوره طوالنی بود. همچنین حدود یک هفته یالت وسازمان بعدازجانباختن تشک

این  مسئولیت به ما پیوستند. بعدازدیدارفوق بود که یک واحد ده نفری ازفعالین ومبارزین سنندج

هدف آنها برگشتن به منطقه و اطراف شهر  عهدە داشتند. بر مظفرمحمدی وکیهان فرزاد واحدرا
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ما درموقعیت بسیارمتفاوت وبهتری  ند.. حدود چند روزی پیش ما ماندبا کمک وهمیاری ما بود سنندج

قرارداشتیم وازهرلحاظ بویژه دراختیار گذاشتن اسلحه ومهمات ضروری آنها رابرای انجام 

.ماموریتشان بدرقه کردیم    

 

شهر مریوانتسخیر   

 

ه چنین زود بعدازسه ماه بتوانیم دوباره مطلقا وهیچوقت فکروحتی تصورش را هم نمی کردیم ک  

صرف كنیم. ما خود را دراوایل برای یک جنبش مسلحانه فرسایشی وطوالنی مدت آماده کرده شهررا ت

ماندن خود راهم  بودیم. یک نیروی مسلح کوچک چند نفره که به هنگام شروع کارحتی پیش بینی زنده

 -یکی ازنزدیکترین روستاها به آنجا  ودروازه شهردراینک درحومه  ،زیاد واقع بینانه نمی پنداشتیم

برنامه ریزی   -"چاوک " روستائی که بیش ازچند کیلومتر به پادگان وشهرمریوان فاصله نداشت 

ا ولحظه های برای ورد مجدد به شهر وبه میان مردم مریوان را میکردیم. یکی ازروزه

صوصا جوانان دسته دسته به نزد ما میآمدند و بسیارشورانگیز زندگی من وقطعا همه ما بود. مردم خ

ین بود که دروارد شدن به شهرعجله کنیم. بنا به گفته آنها مردم شهردرانتظار درخواستشان ازما ا

درگیری درشهررابه  .برگشتن ما بودند. ما نمی خواستیم تعجیل غیرالزم وغیرضروری بخرج دهیم

جایز وصالح نمیدیدیم. درعمل اتفاقی که افتاد این منظورپرهیزازوارد شدن خسارت وتلفات برمردم 

باحضورقدرتمند چند روزه ما درنزدیک شهرهمچون یک اهرم فشاروآماده نمودن برای  بود که همراه

کن ساختند وناچارشان حمله نهایی، مردم با اعتراضات خود شهررا برای حضورعوامل رژیم غیرمم

این  .این خود مردم بودند که شهررا تسخیرنمودند ودرحقیقتدرواقع  .نمودند به پادگان شهرپناه ببرند

کماکان  و نشان میداد که هرچند سه ما پیش ما شهررا جا گذاشته بودیم اما شهرما را جا نگذاشته بود

.تپیدقلبش برای آرمانهای فواد وهمرزمان ویاران وفاداروی می   
 

ودیم ازمسیرقسمت باالی شهر" محله ما یک روز پائیزی با صف وآرایش خاصی که به خود داده ب

ازهمان لحظه اول آرایش  .ر گشتیم وبا استقبال بسیارزیاد مردم شهرروبرو شدیمدارسیران  " وارد شه

آن سال هیچ ما به هم خورد ودرمیان موج استقبال و تظاهرات مرم غرق شدیم. بنظرمیرسید پائیز

یش میدهد اینباربا چهره خود را غمگین نماپائیزکه معموالهمیشه  .شباهتی با سالهای دیگرنداشت

ی بسیارزیبای برگ درختانش با شادی و سرور مردمی که همدیگرومارا زدرآمیختن ورنگ آمی

چهره ای که گواهی ازسرورو  .درآغوش میگرفتند میخواست چهره دیگری ازخود نشان دهد

که در  میدید ایتکارانیرستگار ازجوروستم جنبود که خودرا حالی وشورانقالبی مردم شهری خوش

پائیز  .فاصله ای کوتاه ونه چندان دوربسیاری ازعزیزان و فرزندان دلبندشان راازآنها گرفته بود

. پاییز شاهد فضای ارعاب نباشد ومیخواست دیگربیش ازاین سمبل افسردگی ورنج وآزارکسی 

 .هربرگرددردیگربه شبودند با شامنیت وآرامش که مردم بیش ازهرچیزی مشتاق ودرحسرتت میخواس

!چه زیبا ودلپذیر بود پائیزآن سال   

در آن لحظات شورانگیزبرای ما یا حداقل من خودم امکان فکرکردن به خانواده واقوام وخویشاوندان 

غله های بسیارزیادی که با آنها مسائل ومش .نزدیک ومالقات خصوصی با انها تا چندروزمیسرنشد

ولی ازچهره خوشحال پدرومادرپیدا بود که آنها دیگر  .ا نمیدادروبرو بودیم امکان چنین کاری ر

.نگران سرنوشت نامعلوم وامنیت وجان ما نیستند      
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م افتادند ۰در فاصله زمانی بسیار کمی تقریبا اکثر شهرهای کردستان دوباره بدست مردم ونیروی پ

یش ازچگونگی وپس وپآزاد کردیم. من آنرا فکر میکنم مریوان اولین شهری بود که ما  اما

اما واضح بود که هزیمت نیروهای دشمن درکردستان چنان  .اطالع زیادی ندارم شهرهای دیگرتسخیر

وادار کرد که علنا وآشکارابه شکست خود  را صادر کننده جهاد خمینی، بود که شخص

وضیح س کند. دراینجا پیرامون درخواست آتش بس وسیاست ما درقبال آن تاقرارودرخواست آتش ب

.کوتاه ومختصری را الزم میدانم     

 

 آتش بس ومذاکره
  

پیشنهاد آتش بس ازجانب دولت وقبول چنین پیشنهادی ازجانب شخص خمینی جزنتیجه هزیمت 

.نیروهایشان درکردستان چیزدیگری نبود   

است انتشارجزوه ای تحت عنوان ٌ ما ومذاکرات ٌ به افشاگری پیرامون این سیجریان وسازمان ما طی 

درآن تاکید شده بود که رژیم ج.اسالمی به هیچوجه قصد سازش وپذیرش  .عوامفریبانه دولت پرداخت

خواستهای عادالنه مرد م کردستان را ندارد. درکل سازمان ما براین باوربود که هدف دولت ازپیشنهاد 

برای  کافی فرصت به دست آوردنمذاکره به مثابه یک تاکتیک وسیاست ریاکارانه برای آتش بس و

.بازسازی وتقویت نیروهایش خواهد بود  

حزب دموکرات به مثابه بخشی ازجنبش مقاومت مردم درکردستان انتظار ودید ونظردیگری در   

با آن را دنبال  زشوسا حدکا ورهبری این حزب همیشه کنارآمدن با رژیم .قبال این مسئله داشت

که حزبشان  کردند. آنها تالش بسیارزیادی میمیکرد وبرخورد خوشبینانه وسازشکارانه ای داشت

وبه توافق برسد. این نوع تالشها البته تنها محدود به آن دوره نبود  بیایدبصورت جداگانه با رژیم کنار

ه درپاشیدن تخم نفاق بین نیروهای سیاسی رژیم هم ازاین مسئل .بلکه تالش بی وقفه وهمیشگی آنها بود

رین بهره را برد. حدکا درآن هنگام همرا وهمصدا با ج.اسالمی ما ومشخصا کومه له ودمکرات بیشت

له ایها را به آشوبگری متهم میساختند. تصورحدکا این بود کومه له مانع جدی در کنارآمدن و کومه 

.ج.اسالمی با آنهاست زشسا  

که خود د که حدکا دراساس هیات نمایندگی را ضروری نمیدید وبیشترتالش مینمود واقعیت امراین بو

همچنانکه گفتم تحلیل  . زیراوافق برسدبه تنهائی با نمایندگان دولت به مذاکره بنشیند وبا آنها به ت

با حضور کومه راهی برای سازش آنها از طریق هیات نمایندگی وجود  که وارزیابی آنها این بود

ذاکرە با و م نشست. همین نگرش حدکا موجب گردید که عمال این هیات دوام پیدا نکند وندارد

این  ایضیکی از اع . از زبان د. جعفرشفیعی کهادامه نیافت بیش ازیکی دو جلسهنمایندگان حکومت 

هیات ازطرف کومه له بود شنیدم که درجلسات هیات نمایندگی یکی دیگرازبهانه تراشی های حدکا این 

دولت  .و را مطرح میکردندبود که ابتدا شیخ عزالدین را درموقعیت رئیس هیات نمی پذیرفتند وقاسمل

کومه له با اطالع ازاین موضوعات به اختالف بین  ،مرکزی هم که مذاکره را جدی نمیگرفت

زد وبا سرکارگذاشتن حدکا به آنها وعده کنارآمدن میداد. این تاکتیک دولت حزب میودموکرات دامن 

فقت با خواستهای مردم دموکرات را دچار خوشبینی نموده بود. دولت مرکزی بدنبال توافق وموا

.کردستان نبود. تنها هدفش خریدن وقت بود   

وهای اشغال گردرکردستان درواقع یکی ازاشتباهات بزرگی عدم پیگیری درادامه پاکسازی کامل نیر

امکان بیرون راندن  . آن روزهابود که جنبش مقاومت درکردستان درآن مقطع تاریخی دچارش گردید

اما نیرو وجریان سازشکاروطرفدارساخت وپاخت با دولت با  . ممکن بودهمه نیروهای اشغالگرکامال
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حرکتی موجب گردید که نیروهای ارتش دربعضی ازشهرهای  مانع تراشی درمقابل عملی شدن چنین

.افتادثرؤمکردستان درپادگانها باقی بمانند واین درتسهیل اشغال مجدد کردستان بسیار   

 

این بار .ش برای اشغال مجدد کردستان اقدام نمودزماندادن نیروهایبعدازبازسازی وسادولت سرانجام 

دم کردستان دامن زد ومذاکراتی هم درکارنبود. احزاب مجددا یک جنگ سخت وطوالنی را علیه مر

سیاسی کردستان هم بدون هماهنگی وهمکاری با همدیگر بنا به توان ونیرو ونفوذی که درمناطق 

درنتیجه این ناهماهنگیها وعدم همکاری بین آنها،  . اومت پرداختندمختلف داشتند، به مقابله ومق

.مستقر شوند ق بدون اینکه با مقاومت جدی روبروشوندنیروهای رژیم توانستند در بعضی مناط  

  

کومه له درست تر بودند.  ج.اسالمی کمترین سازشی نکرد  هایتاریخ نشان داد که پیشبینی ها و سیاست

.لت کرد را هم برآورد ننمودوکوچکترین خواسته م   

 

 مریوان تحت کنترل ما

 برخورد ما به امر حاکمیت

 

عمال نه تنها کنترل شهربلکه  .وبازگشت مجدد به شهرما باجابجا شدن قدرت روبرو بودیمبا ورود  

قدرت درکل منطقه به دست ماافتاد. روزها وهفته های اول با فشار بسیارزیادی روبروشدیم. 

ردم ازهرچیزدیگری سنگین تربود. هیچگونه آمادگی قبلی برای آن نداشتیم .درحقیقت فشارمراجعه م

هم بحثی دراین زمینه دربین ما مطرح نشده بود.هرچند دراوایل ما فرصتی برای چنین کاری حتی قبال

اسا پیدا نکرده بودیم اما این تنها دلیل نبود بلکه ما به دالیلی که بعدا به آنها اشاره خواهم کرد اس

.بطورجدی دردستورکارما قرارنگرفتیعنی امر حاکمیت  درمراحل بعدی هم این مسئله    

درابتدا بازسازی وراه اندازی تشکل های توده ای ازقبیل شورای شهر وروستا ها را دردستورو  ما 

ن و الویت کارخودقراردادیم.  برای این ارگانها رای گیری وانتخاباتی انجام نگرفت. تنها با فراخوا

ب تجمع مردم درمراکزعمومی این کارصورت میگرفت. شورای شهرمریوان درمسجد جامع شهرانتخا

گردید که حداکثرهزارنفردرآن تجمع حضورداشتند. دردوره قبل هم یعنی دوران قیام که چنین شورائی 

 شرکت کنندگان حتی کمترازهزارنفربودند. .تشکیل شد -دبیرستان فرخی  -دریکی ازمدارس شهر 

گران شورای کارگران که برای اولین بارتشکیل میشد واغلب آنها کارر نف ۱۰۰درهمان دوران حدود 

اینکه در میان خود  خیرە کنندەساختمانی ویا بیکاربودند درمسجد "هه ژاره " گرد آمده بودند. 

تم " تنها یک نفربه اسم "حا د.حاضرنشد که خود را برای عضویت درشورا کاندید کن کسیکارگران 

ر مریوان این اولین تشکل کارگری درارما حاضربه این کارگردید. صآنهم به ا که شغل بنائی داشت

این . بود کارگران در مریوان هیچگونه سابقه وتجربه ای در گذشته از سازمان یابی وتشکل نداشتند

با وصف همه  .دنوع تجمع ها با توجه به جمعیت بیش ازپنجا هزارنفری شهردرآنزمان تعدا زیادی نبو

یانی با آنها مخالفتی نداشت. اینها مقبولیت واتوریته این ارگانها عموما پذیرفته شده بودند وکسی یا جر

مشکل اصلی تشکل های فوق این بود که خود این ارگانها قدرت اجرائی وتوان دخالت وامکانات الزم 

.برای چنین دخالتی را نداشتند   

ت امکان بایدهمه نهادها رابه زیر قدرت محلی بودند که در صور این شوراها ظاهرا ارگان های 

 ردند. درواقع شوراها می بایستی نقش نوع جدیدی ازحکومت راایفاکنترل وحاکمیت خود درمی آو

که  خو درمیآوردند بطوریکه دستگاه اداری، اقتصادی، حتی نظامی را دراختیارورهبری میکردند
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هیچکدام حزبی  و ابستگی سازمانی داشتندشهرمریوان کمتر واعضای شوراها در .مطلقاچنین نشد

 .اتوریته کادرها ورهبران حزبی به هنگام تصرف شهردرمیان مردم بیشترازشوراها بود .نبودند

ومردم آنها را مرجع اصلی تصمیم گیری میدانستند. خود این شوراها برای کارها وتصمیمات ابتدائی 

یا پیوند وهماهنگی بین شوراها ی شهربا  م هیچگونه ارتباطیکردند. دراساس هبه ما مراجعه م

این خود نشانگراین بود که تشکیل این شوراها به منظوراعمال  .روستاها ویا بین خود شهرها نبود

شاید بیشترین خاصیت این شوراها برای حزب وتشکیالت ما درآن شرایط این بود که  .حاکمیت نبود

.ااز بعضی جهات موثر افتادندرکم کردن فشاربرمارگان تشریفاتی دبه مثابه یک     

درآن هنگام تمام سیستم اموراداری سابق درجای خود دست نخورده باقی بود وعمال کارها دردست 

آنها وازطریق آنها پیش میرفتند. فرماندار، شهردار ودیگرمقامات ادارات حکومتی همه درجای خود 

مینمودند. بودجه این ارگانها مستقیما از وق دولتی دریافت وکارکنان آنها حقکارمیکردند وکارمندان 

طرف دولت تامین میشد. ما کمترین دخالت را درکار وامورآنها میکردیم. سیستم آموزش وپرورش 

سیستم بانکی وخالصه همه ارگانهای اداری دستگاه حکومتی در  .بدون کوچکترین تغییری کارمیکرد

ا چیزی که تغییر کرد وعوض شده بود حضور امه میدادند. تنهوبه وظایفشان اد موقعیت خود ابقا

بجای نیروی پاسدار وارتش  .ارگانهای امنیتی وسرکوبگرانه دولتی وقدرت سیاسی ونظامی آنها بود

خود مردم ونیروی مسلح پ.م امنیت شهرومنطقه را کنترل میکرد.  این مسئله البته خود 

ه را با تمام وجوه آن تجربه وازآن بهرمند معنای واقعی کلم که مردم آزادی بهامربسیارمهمی بود چرا 

بودند. آزادی وامنیت درآن هنگام تنها مقوالت ومفاهیمی مجردی نبودند بلکه مستقیما به حیات 

حضورما درمیان مردم وتامین امنیت وآسایش آنها وتضمین آزادیهای  .وسرنوشت مردم مرتبط بودند

وحیاتی برخورداربود. حضورما شرایطی را فراهم واهمیت بسیارمهم ی آنها ازجایگاه فردی واجتماع

ساخته بود که آزادی به معنای وسیع وواقعی آن وجود داشت . آزادی بیان وفعالیتهای سیاسی 

واجتماعی هیچ نوع محدودیتی نداشت. احزاب وسازمانها با ایدئولوژی وبرنامه های متفاوت ازحق 

ه بجزعوامل رژیم آزاد بود. انواع تشکل های مع وتشکل برای همدار بودند. حق تجفعالیت برخور

صنفی از بازاری گرفته تا معلم و دانش آموز، کارگروزنان فعالیت داشتند وازحق وحقوق صنفی 

ازقوانین زن ستیز خبری نبود. حق کشی وستم برزن به مثابه قانونی  .واجتماعی خود دفاع میکردند

ود که در بقیه نقاط ایران درست اوضاع در نقطه مقابل ینها در شرایطی بممنوع بود. همه ااعالم نشده 

 آن درحرکت بود. آزادیهای فردی واجتماعی زیرفشارنیروهای ارتجاع مذهبی

فعالین سازمانهای سیاسی دستگیروفعالیت احزاب ودیگر تشکلها روزبروزمحدودتروپایمال میشدند. 

ادانه مغایربا شئونات مذهبی هم یگشت وحق پوشش آزی برزنان تحمیل مممنوع میشد. حجاب اجبار

به همین دلیل موج وسیعی ازفعالین سازمانهای چپ وسکوالربه کردستان سرازیرشده  .پذیرفته نبود

.بود. کردستان مسیری کامال متفاوت با بقیه مناطق ایران در پیش گرفته بود   

ن هیچگونه شک رماهیت ارتجاعی آروبرو بودیم که دما درچنین شرایطی با یک رژیم اسالمی  

وتردیدی وجود نداشت. ازهمان اوایل کارازنظرما معلوم بود که چنین رژیمی نه تنها با خودموختاری 

که خواست مطرح مردم بود، بلکه با کوچکترین خواستهای دیگرمردم سرسازشی ندارد وآنها 

میبایستی  کاردرستی بود که قه ای ومحلی تنهارانخواهد پذیرفت. سازمان دادن یک حاکمیت منط

بالفاصله انجام میدادیم.  مدت مدید وطوالنی اکثرشهرهای کردستان دردست ما احزاب سیاسی ومردم 

کردستان قرارداشتند اما از لحاظ عملی هیچ اقدام وگام  جدی دراین مسیربرداشته نشد. یک رفراندوم 

من تردید دارم  شود چه میخواهند.م کردستان سئوال ساده هم حتی صورت نگرفت که ازخود مرد
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تحت حاکمیت یک دولت ادامه زندگی  در یک نظرسنجی عمومی ،، مردم کردستان ،اگردرآن زمان

. البته نفس چنین کاری یعنی درصورت انجام بدهند خود ترجیح اداره ودولت مستقل بر را مذهبی

اورد بزرگی میتوانست یک دست نت وقانون هم خودچنین رفراندومی وتثبیت این کاربه مثابه حق وس

.محسوب شود  

دست یابی به چنین برای  بدون تالش .امرحاکمیت وقدرت سیاسی فلسفه وجودی احزاب سیاسی است

هدفی ضرورت وجود آنها زیرسئوال خواهد رفت. احزاب سیاسی که حزب دمکرات وسازمان ما 

امرحاکمیت  برای سازمان دادنا تشکیل میدادند یعنی کومه له که دو نیروی عمده درکردستان ر

درکردستان نه مشترکا ونه حتی به صورت جداگانه هیچ گونه اقدام جدی را دردستورکارخود 

اسالمی را نپذیرفت وزیربارآن نرفت اما -قرارندادند. درکل با وجود اینکه مردم کردستان حاکمیت ج

.د وکردستان نداشتدرمجموع خود هیچ برنامه ای برای اداره امورخو    

چرا  .برای روشن تر شدن موضوع از زاویه دیگری منظورم را با طرح چند سئوال بیان میکنم

هنگامیکه ما قدرت درشهرها واکثرمناطق کردستان را دردست داشتیم، به پای تشکیل دولت، حال 

به  دولت نوع مستقل یا خودموختارآن نرفتیم؟ دلیل آن چی بود وموانع آن کدامها بودند؟ چرااصال ما

دردستور چنین وظایفی را  از کردستان یا حتی دربعد منطقه ای یفکرش نبودیم که درسطح سراسر

کارمان بگذاریم؟ منظورم دولت حزبی نیست بلکه دولت خود مردم و نمایندگان آنها ازطریق ارگانهای 

ارلمان منتخب آنها که نمایندگان احزاب متفاوت هم میتوانست درمیان آنها باشد. چرا درفکر پ

ای حاکمیت ودراین مرحله بج نوع حاکمیت شاید با سازش درمورد ؟وانتخابات پارلمانی نبودیم

د بعنوان یک نیروی موجود ومطرح -شورایی که مورد نظرما بود، ازجانب جریانات دیگرازجمله ح 

چرا   ؟تیمچرا ما هیچ برنامه اقتصادی برای جامعه کردستان واداره آن نداش !در جامعه مخالفت میشد

نمودیم؟ وبسیاری ما اساسا سیستم موجود را دست نخورده نگهداشته وبرای تغییرآن هیچ اقدامی ن

چراهای دیگرکه الزم است به آنها پرداخته شود ودر یک بررسی همجانبه ودقیق دالیل این چراها 

زیم ودرآینده مورد ومسائل مشابه دیگرمورد کنکاش وارزیابی جدی وعمیقی قراربگیرند تا ازآنها بیامو

.استفاده واقع شوند  

ارم اما میخواهم در یک سطح کلی نظر ودیدگاه من دراینجا قصد وارد شدن به چنین کاری را ند 

.خودرا دراین مورد به اختصار بیان کنم   

تا آنجا که به جریان وسازمان ما مربوط میشود، به باورمن ربط مستقیمی به نحوه تفکرودیدگاهای 

م م برما وسازمان ما درآن شرایط داشت. ما برنامه مکتوب ومدونی نداشتیم وجریان ما ازعدناظروحاک

دارای  ما اما .چنین برنامه ای رنج میبرد وبه مثابه یک خالء بسیاربزرگی درکارسیاسی ما مشهود بود

دیم . تحلیل و بویژه موضع گیریهای بسیارروشن و واضحی پیرامون مسائل واتفاقات مهم آن زمان بو

رد دیگر پراکتیک ما و قضاوت مردم وحتی برخو یهمین سیاستها و موضع گیرها بودند که مبنا

.نیروها و جریانات سیاسی به ما میشد   

تشکیالت ما بعنوان یک جریان چپ سیاست مارکسیستی حق تعیین سرنوشت را برای ملت کرد قبول 

ی میدانست این سیاست بصورت مکتوب حل مسئله ملی را در پیشبرد واجرای چنین سیاستو داشت

جامعه کردستان از نظرما جزئی انتگره با کل  بعد دربرنامه ما تصویب و گنجانده شد.  ومدون سالها

جامعه ایران پنداشته میشد، درنتیجه ما راه حل جدایی واستقالل را نادرست وبجای آن ازطرح 

برای پیاده  دراینجا مورد بحث من نیست امادرستی یا نادرستی این سیاست  .خودموختاری دفاع کردیم

.قدام جدی صورت نگرفتنمودن این سیاست هم ازلحاظ عملی هیچ کاروا   
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عده ای دیگراختالفات دموکرات وکومه له به مثابه  .بعضیها کم تجربگی را عامل این کارمیدانند

ورمن هیچ کدام ازآنها تعیین این مسائل هرچند قطعا بدون تاثیرنبودند اما به با .توجیهی مطرح میکنند

م برداشتن درچنین پروسه ای نبودند  ت سیاسی دراوایل مانع جدی برای گاکننده نبودند. اختالفا

قرارهم نبود دریک جامعه آنهم اگر فرض بردموکراتیک بودن آن بگذاریم باید اول همه اختالفات  

برد. حزب دموکرات درمناطقی که سیاسی درمیان احزاب موجود برداشته شود بعد دست به حاکمیت 

رضعیف وکامال بوروکراتیک واز باالوتا به شیوه ای بسیا  -شمال کردستان  -نفوذ بیشتری داشت  

اما جریان ما کومه له که به  .حدود زیادی عقب مانده حاکمیت حزبی خود را در مواری اعمال مینمود

کل های خودشان را تبلیغ میکردیم حاکمیت حزبی باورنداشتیم وحاکمیت خود مردم ازطریق تش

ه امورساده روزانه مسائل جزئی ازقبیل ب بجز رسیدگی -جنوب کردستان  -درمناطق تحت نفوذ ما 

اختالفات ونزاع بین مردم ودرمواردی کم هم کنترل وپخش وتوزیع مواد ضروری به منظور 

.ما کوچکترین تغییری درسیستم جلوگیری ازاحتکارازقبیل نفت وبنزین هیچ کاردیگری را انجام ندادیم

راس این ادارات قرارداشتند ندادیمموجود وچگونگی اداره جامعه وحتی تعویض افرادی را که در    

در مقابل چنین بحثی تصوربسیاری دیگربراین است که درآن شرایط ما ازتوان وظرفیت وحمایت 

 .درست وواقع بینانه ای ندارد یاکافی برای چنین کاری برخوردارنبودیم چنین ارزیابی وقضاوتی مبن

به تصورمن هرچند شاید دراوایل به دالیلی ازلحاظ سیاسی طرح استقالل به منظورجلوگیری ازبهانه 

جوئی حاکمان شویونیست زودرس وکاردرستی نبوده باشد، اما اگر همزمان با طرح خودموختاری یا 

لی ان دادن یک حاکمیت و یک دولت محخود مدریتی به لحاظ عملی به پای چنین اقدامی یعنی سازم

میرفتیم ازحمایت بسیاروسیعتری درمیان مردم کردستان بهرمند میشدیم. ازلحاظ اقتصادی هم 

کوچکترین طرحی برای اداره جامعه نداشتیم و تالش جدی وبا برنامه ای برای بهتر نمودن وضعیت 

تر ا درآن دوره این بود که برای بهمردم ومعیشت آنها درکارنبود. یکی ازاشکال اصلی و نقض کارم

کردن زندگی مادی یعنی باال بردن سطح رفاه مردم توجه الزم نکردیم. بودجه ای درکارنبود برای 

اعدی وکنترل سیستم بانکی صتهیه وتدارک وتامین بودجه ازجمله اجرای سیستم مالیاتی بویژه مالیات ت

م که یکی ازدالیل ین را در اینجا اضافه کنه شد. ابرداشت کمترین اقدام وگامی ،ویا راه حلهای دیگر

پایه ای که ما نتوانستیم بجای مقاومت مسلحانه سازمانی وحزبی یک نیروی مسلح وسیع توده ای 

حتی نیروهای مسلح ما تامین  .ومردمی سازمان بدهیم همین تفکر محدود نگرانه ونادرست ما بود

بودند. برخوردارن یکمک وتامین ماد از هیچ های آنهاخانواده  ،حقوقی درکارنبود ،مادی نداشتند

تودهای مردم کارگروزحمتکش درسطح وسیع وگسترده بدون چنین تامینی برای خانوادهایشان 

تیجه تعداد نیروی مسلح بسیارکم وهمیشه درحد ، درنمیتوانستند به صف نیروی مسلح ملحق شوند

هزارنفری دربهترین حالت چند ه ها وشاید صدها بسیارمحدودی باقی میماندند. ما بجای یک نیروی د

درصورت سازماندهی چنین نیروی بزرگی طبیعتا ما ازامکان مقاومت به  .صد نفری درمناطق داشتیم

امکان اشغال . این امر به خودی خودمراتب بیشتری بهره مند و ازقدرت دفاع بهتری برخوردارمیشدیم

ت شکست چنین حاکمیت ودولتی حتی درصور .یساختکردستان را برای رژیم به مراتب دشوارترم

دردرازمدت تاثیرات بسیارزیادترو مهمتری درجامعه بدنبال خود باقی میگذاشتیم .این را یادآورشوم 

این کار برای وجب کردستان هم دفاع نمودیم و بهکه ما عمال با نیروی محدود سازمانی خود ازوجب 

پرداختیم. قیمت گزاف وبسیارباالیی  

سیاستی که ماندن در چهار چوب  .که ما در عمل سیاست انتظاررا پیشه کردیمیت امراین بود قعوا 

ایران را بهر قیمتی ودرهرشرایطی مد نظرداشت و آنرا درراستای منافع طبقه کارگرایران ارزیابی 
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 میکرد. سیاستی که درانتظارتغییردرمرکزرا مد نظر داشت حاکمیت درکردستان را منوط برحاکمیت

رسیدن کمک وحمایت ازبقیه مناطق ایران را انتظارمیکشید که  و ری میدانستدرمرکز وبعدسراس

منظورچند  –واقع بینی درآن بسیارکم بود. مردم کردستان درآن مقطع هیچوقت ازحمایت توده ای 

 . نگاه ما به جنبش کردستان بویژهنددیگر مناطق ایران برخوردارنشد -گروه وتشکیالت کوچک نیست 

نه به مثابه یک جنبش مستقل قائم به ذات بلکه ارزیابی ما کماکان   ۶۰ب درسال بعداز شکست انقال

تداوم انقالب ایران بود این درحالی بود که انقالب دربعد سراسری شکست خورده بود. این سیاست ما 

ت به خود البته با اصل حق تعیین سرنوشت هم درتناقض قرارمیگرفت چرا که حق تعیین سرنوش

یی هم هست ودر مواردی یا شرایطی جدایی ممکن است به نفع باشد. سئوال اساسی این معنی حق جدا

است که تالش برای جدا شدن از یک رژیم اسالمی وفاشیستی ، یا هررژیم دیکتاتورمشابه درصورت 

ای جداگانه  امکان چرا باید کارنادرستی باشد؟  بحث پیرامون این مسئله بسیارزیاد است من در نوشته

عنوان  "جنبش کردستان ، سیاستی متفاوت " مفصل تردراین مورد اظهار نظرکرده ام  نسخه ای تحت 

.از آن ضمیمه کتاب یا بصورت مستقل منتشر خواهم کرد  

 

  مناسبات با احزاب 

 حزب دموکرات

  

ی به آن اوضاع وسرنوشت کردستان منوط به مناسبات احزاب سیاسی درکردستان وبه درجه زیاد 

ه بود. کومه له و دموکرات تنها نیروی عمده با نفوذی نسبتا گسترده درصحنه سیاست در گره خورد

کردستان بودند. مناسبات این دو، نقش مهم وتعیین کننده ای درآینده جنبش مقاومت درکردستان ایفا 

 بودند. سازمان مامتعلق به دوگرایش سیاسی و طبقاتی کامال متفاوت این دو دریک سطح کلی .میکرد

با گرایش سیاسی چپ ومارکسیستی ، از لحاظ طبقاتی خود را متعلق به طبقه کارگر وقشرزحمتکش 

درمقابل حزب دموکرات با گرایش سیاسی ناسیونالیستی وبه ظاهرملی گرایانه . جامعه میدانست

ین دوجریان درنقطه متقابل آن قرارداشت. با وجود واقعیت فوق ریشه کشمکش دائمی وهمیشگی ا

برخالف تصوررایج ازاینجا ناشی نمی شد که گویا حدکا به مثابه یک جریان مخالف طبقاتی ما  سیاسی

مانع  -تالش برای سوسیالیسم   –بعنوان یک حزب بورژوائی، درتقابل باحاکمیت مورد نظرکومه له 

ی واقعبینانه و تراشی میکرده واختالف وجنگ برسرحاکمیت بوده است . نه بهیچوجه این ارزیاب

رستی نیست. جنگ حدکا با ما برسرکمونیسم وسوسیالیسم نبود.عدم رعایت ابتدائی ترین نرمهای یک د

جامعه آزاد یعنی پایبند نبودن به وجود دموکراسی وآزادی فعالیت سیاسی وآزادی در تبلیغ وترویج 

ب تشنج بود که همیشه موجسیاسی وعدم رعایت آنها ازجانب حدکا آن فاکتوراصلی وتعیین کننده ای 

درمناسبات ما ونهایتا بروزدرگیری وشروع جنگ گردید. تا آنجا که به کومه له مربوط میشد، 

ازنظرودید ما درهمان اوایل دریک جامعه متعارف درکردستان وجود وهمزیستی میان چنین احزابی 

شمن مشترک خصوصا امری نه تنها ممکن حتی در مواردی هماهنگی وهمکاری تاکتیکی درمقابل د

چنین نگرش  .برای امرمقاومت ورفع ستم ملی وراه حل برای آن امری طبیعی وضروری بود

ودیدگاهی همیشه ناظربرپراکتیک سازمان ما در طول تمام دوره های مختلف فعالیتش درکردستان 

ردیمما هیچوقت نابودی فیزیکی حدکا را دربرنامه واهداف خود نداشتیم وتعقیب نک. بوده است   

زچنین نگرشی برخوردارنبود. ازآنجا که سازمان ما کومه له را رقیب سرسخت سیاسی خود اما حدکا ا

میدانست وتاریخا درجامعه کردستان خود را تنها حزب موجود ومحبوب می پنداشت، ازشکل گیری 
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به  احزاب دیگرکه درتقابل با شرایط منوپول مورد نظرش بود، بشدت جلوگیری ومخالفت میکرد.

گون درمناطق تحت نفوذ خود مانع برسرراه فعالیت ما ایجاد مینمود. حتی ازبین بردن شیوه های گون

فیزیکی فعالین کومه له ودیگرنیروها هم چنانچه برایش مقدورمیشد، کوتاهی نمیکرد. سیاست سازش 

کومه له ومماشات با ج.اسالمی یک وجه اصلی وهمیشگی سیاست حدکا درکردستان بود ودراین مسیر

.جدی در مقابل چنین سوداگری میدانست که ازدید آنها میبایستی ازسرراه برداشته شودرا مانع   

  

تا آنجا که به منطقه مریوان مربوط میشود، مناسبات ما با این حزب ظاهراعادی وطبیعی بنظرمیآمد 

نرمش آنها دلیلش تنها بطوری که دراوایل حتی عکس فواد را درمقرهایشان آویزان میکردند. این اقدام 

. جای هیچ تردیدی سیاست فواد درقبال حدکا وتفاوتش با مناطق دیگرآنطوری که ادعا میشود نبود

فواد در قبال رویدادها واتفاقات پیش آمده و تالش برای جلب هماهنگی وهمکاری واستفاده  نیست که

سیار ،سیاست بلت مرکزیازهمه امکانات موجود درمقابله ورودروئی با دشمن مشترک خصوصا دو

درنتیجه  .برخوردارنبود چندانینفوذ  درقیاس با کومه له درمریوانمسئوالنهای داشت. حزب دمکرات 

هیچوقت نتوانست مانعی برای فعالیتهای ما ایجاد کند. این درحالی بود که این حزب درمناطق تحت 

به وما میشد مانع فعالیت  ،میکردنفوذ خود درقسمت شمال کردستان مرتبا علیه کومه له توطئه گری 

بودی وممانعت تا سرحد نا کومهلهتالش برای تضعیف . اذیت وآزارفعالین سازمان ما میپرداخت

.ازابرازوجود آن ازاهداف وبرنامه حدکا بود   

بهرجهت مناسبات ما با حدکا  بدلیل نگرش وسیاستهای نادرست وغیرمسئوالنه ای که رهبری این 

. ان اتخاذ نمود هیچوقت آنطوری که مردم انتظارش را داشتند ، متعارف نبودحزب درجنبش کردست

گی برکل جنبش مقاومت وارد ساخت که نهایتا ج.اسالمی ازآن لطمات جبران ناپذیروبزراین مسئله 

بهرمند گردید. این سیاست حدکا درادامه خود ودرنهایت موجب تحمیل یک جنگ خونین وسراسری به 

، که بدون کوچکترین تردیدی حدکا مسبب اصلی آن بود. دلیل ساده آنرا براحتی کومه له نیزگردید

داشت، برنامه و سودائی نیان ما یعنی کومه له منفعتی دراین جنگ میتوان در این حقیقت یافت که جر

داشت، جنگ سراسری با این حزب را به مصوبه رسمی نبرای معامله با ج.اسالمی دردستورکارخود 

بجزحمله تالفی جویانه  -حتی یک موردهم   نبود هیچ درگیری با حدکاآغازگر، ردکنخود تبدیل 

گردید و نابودی نپیش قدم حمله وتعرض به این حزب  -ورامان بعدازجنایت این حزب درمنطقه ا

. قابل توجه اینکه صرف نظرازاینکه ح.د در تبلیغات داشت. نحزب دمکرات را تبلیغ ودراجندا خود 

عملی هم این  ت از پاکسازی وحذف کومه له از صحنه سیاسی کردستان میکرد ازلحاظخود علنا صحب

تمرکزدادن تمام نیروهایش درسراسرکردستان وتجمع آنها درمنطقه یک اقدام بیسابقه ، با درحزب 

جنوب با نیت وهدف ازبین بردن وحذف و نابودی کومه له اقدام کرد. کومه له هیچ راهی جز دفاع 

نداشت. کسانی که دفاع مشروع کومه له را برای جلوگیری ازنابودی خود دریک کفه  درمقابل خود

ی حزب دموکرات میدانند ، بوئی ازحقیقت وانصاف نبرده اند ، وبا ترازو وهم سنگ با این تبهکار

مقصر قلمداد نمودن دوطرف،حزب دمکرات را ازاتخاذ این سیاست واقدام تبهکارانه درمقابل قضاوت 

رئه میکنند من درنظردارم بعدا بصورت ویژه وجداگانه مناسبات ما با این حزب را دردوره تاریخ تب

رود های زیادی داشته مورد بررسی قرار بدهم وبه آن بپردازم های مختلف که فراز وف  
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 ما و سازمانهای چپ
   

با اکثر  تشکیالت ما خود به مثابه یک جریان مارکسیستی درآن مقطع روابط نزدیک وخوبی

وابط ها همه در یک سطح سازمانهای چپ که اغلب ایرانی وسراسری بودند، داشت. طبیعتا این ر

گفته میشد نزدیکتربود. درروابط ومناسبات با  ۳دراوایل روابط ما با جریاناتی که به آنها خط  .نبودند

کی ونظری که تفاوتها صرف نظرازجنبه ایدئولوژی .اکثراین جریانات فاکتورهای زیادی دخالت داشتند

وتوده ای درکردستان  راین زمینه کم نبودند، اما به این دلیل که سازمان ما نفوذ وسیع اجتماعیهم د

پیدا کرده بود، باعث توجه بیشترومحبوبیت آن درمیان صفوف بقیه جریان چپ شده بود. ازلحاظ 

ومه له را با توجه به پایگاه دنبال وحدت بودند. همه تالش میکردند که ک ۳سیاسی سازمانهای خط 

بین خود داشتنداشت همراه و جذب خود کنند مسابقه شدیدی دراین رابطه دراجتماعی که د . 

این سازمانها درآن شرایط اغلب کوچک واز نفوذ اجتماعی آنچنانی بهرمند نبودند. درآن زمان  

یات بود، کومه له به پای وحدت سازمان ما با آنها وارد پروسه وحدت نشد. تا زمانی که فواد درقید ح

این بود که وحدت را تنها  -فواد  اززبان  -دلیل اصلی آن تا آنجائی که من مطلع باشم   .با آنها نرفت

بیشتربرپراکتیک وعمل انقالبی وتاثیر  . فواداز جنبه نظری وتئوریک وحتی برنامه ای کافی نمیدانست

تاکید داشت وآنرا مبنا برای نزدیکی وحدت درچنین  گذاری درجریان مبارزه طبقاتی ونفوذ اجتماعی

ت خود دلیل ومانع اصلی برای اقدام وشروع چنین ماعی این جریاناپروسه ای میدانست. عدم نفوذ اجت

به پای اتحاد رفتن با جریاناتی که ازنفوذ اجتماعی بهره مند نبودند را چه تاکتیکی وچه  .پروسه ای بود

دانست. در خاطرم هست که فواد در یک جلسه به شیوه ای طنز آمیز استراتژیک خود نقض غرض می

نات به ما خطرنشان میسازند چون آنها وما شوروی را بعضی از این جریا  :دراین مورد گفت

سوسیال امپریالیزم میدانیم درنتیجه پایه های اصلی وحدت فراهم است و دیگرموانع بسیارجدی 

د معتقد بود چنین نگرشی جز یک مشغله روشنفکری چیز واف .درمقابل چنین وحدتی وجود ندارد

.دیگری نمیتواند باشد  

نزمان بعداز دور اول مقاومت وآزاد شدن کردستان، بیشتراین سازمانها درآ .کردستان آزاد بود

بویژه درمناطق تحت نفوذ  .دربعضی ازشهرهای کردستان برای خود دفتر ومقرعلنی بازکرده بودند

چریکهای فدایی تالش میکردند نیروی  وراه کارگر ،چپ سازمانهای پیکارجریان  درمیان ،کومه له

ند. سازمان فدائیان خلق دراوایل به دلیل وجه واعتباری که درسطح ایران مسلح مستقل سازمان بده

داشت به درجه ای کم دراین کار خود موفقیت پیدا کرد و درمیان مردم کردستان هم ،مطرح وبرای 

حتی بعنوان عضوهیئت نمایندگی خلق کردهم شرکت داده شد.  و حدودی نفوذی کسب نموددوره ای تا 

نها سازمان فدائیان خلق حضورداشتند ودربعضی ازارگانها ازجمله شورای در منطقه مریوان ت

نماینده وشخصیت شناخته شده آنها درمیان مردم  وصدیق امجدی شهرنمایندگی میشدند. ابو کریمی

.دشهرمریوان بودن  

به دالیلی که فرصت پرداختن به آن دراینجا نیست هیچکدام ازسازمانهای چپ درکردستان نتوانستند  

به یک نیروی اجتماعی با دوامی تبدیل شوند. هرکدام ازاین سازمانها به شیوه های گوناگون ومتفاوت 

تشان بسیار طی پروسه ای طوالنی ازصحنه سیاست درکردستان به مرورحذف گردیدند ونقش وتاثیرا

ها محدود وکم وناچیزشد. بدون شک صرف نظرازسیاستهای آنها موقعیت سراسری این تشکل وسازمان

ازلحاظ تاریخی هیچ حزب سیاسی سراسری چه  .به عنوان فاکتوری درچنین پروسه ای بدون تاثیرنبود

وگسترده  راست وچه چپ درجوامع کردستان بدلیل وجود مسئله ملی نتوانسته اند از نفوذ وسیع

.اجتماعی وموقعیت ریشه داری برخوردارباشند    
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ی تشکیل حزب کمونیست ایران به دوران کنگره دوم پروسه وحدت با اتحاد مبارزان کمونیست برا 

.کومه له و به مراحل بعدی ترآن مربوط است، که من در جای خود جداگانه به آن خواهم پرداخت  

 

 چند مشکل ومغلق تشکیالتی آن دوران

   

دلیل این مسئله این بود که  .ما برای مدت طوالنی از زنجیره ارتباط با تشکیالت خارج شده بودیم  

قبال فواد حلقه واسط وارتباط ما با سازمان وتشکیالت بودو با جانباختن وی این خالء بوجود آمده بود. 

ان دخالتگری ت سازممرکزی .درآن هنگام حزبیت درمیان ما بسیارضعیف بود وهنوزجا نیفتاده بود

عاد سراسری درکردستان دخالتگر زیادی نداشت. افرادی که درمرکزیت سازمان بودند دراب

وهنوزشناخته شده نبودند وهرکدام ازآنها بیشتردرشهرومنطقه فعالیت خود چهره وفعالین محلی بودند 

اه ازیک تشکیالت اما در بعد سراسری کمترشناخته شده بودند. ما در فاصله زمانی بسیارکم وکوت

سیع و گسترده ای تبدیل گشته بودیم کوچک به یک تشکیالت وسازمان بزرگ با پایگاه اجتماعی و

خود این تحول ما را با یک وضعیت  .وعمال هم دربخش وسیعی ازکردستان قدرت را دردست داشتیم

ماعمال همچون یک  ویژه وغیرقابل پیش بینی روبروساخته بود که آمادگی الزم را برای آن نداشتیم.

بیشتر با ابتکاروسلیقه های اشخاص تشکیالت خودگردان درمناطق مختلف عمل میکردیم وکارها 

.وتشکیالتهای محلی پیش میرفتند  

درآن هنگام ، زمانیکه هنوزدرشهربودیم ومنطقه دردست ما بود، کارها بیشتربصورت جمعی ودخالت 

در اوایل این الیه کادری بیشترشامل کسانی میشد که در  مستقیم الیه های کادرومسئولین پیش میرفتند.

با وجود این درمیان آنهاچند نفری بنا به  .سه ماهه حضور فعال وموثری داشتنددور اول مقاومت 

عبدهللا دارابی، طاهر خالدی،عطا رستمی ، عثمان روشنتوده، معموال  -نقشی که ایفا میکردند از جمله 

.هرومنطقه را رهبری واداره میکردندپای ثابت جمعی بودند که ش   

که بعضی ازآنها درسطح محلی بودند وبعضی دیگرهمه گیریا  ما چند مشکل اساسی سازمانی داشتیم

دربعد محلی ازلحاظ سازمانی ما با چندین مشکل  درمریوان روبرو بودیم که بدون   سراسری بودند.

.دحل آنها ادامه کاری ما را با موانع جدی روبرو میکر  

 

 عدم همراهی جمعی از کادرها

 دردورمقاومت اول
         

تی که با آن روبرو بودیم این بود که به هنگام شروع جنبش ومقاومت مسلحانه تعدادی یکی از مشکال

این کار،یعنی عدم همراهی آنها  .ازرفقای شناخته شده ونزدیک ما با این حرکت وبا ما همراه نشدند

اطالع وموافقت  ماندگار شدن آنها درشهربه دالیل شخصی و بدون ارتباط و دالیل سیاسی نداشت بلکه

 این مسئله شیوه برخورد به.ما وسازمان موجب شده بود که ایراد وانتقادات زیادی متوجه آنها شود

بود. اززاویه دید من این افراد خطای بسیار بزرگی مرتکب  کردەاختالفاتی را درصفوف ما ایجاد 

بودند ا  ین کارآنها را درحد یک ضعف ولغزش معمولی میدیدم. اما کسانی در صفوف مانشده بودند وا

برخورد نوع دیگری به این ند که که ازموقعیت ومسئولیت نسبتا باالئی درتشکیالت برخورداربود

قضیه داشتند تا جائی که افراد فوق را به خیانت متهم میکردند. آنها معتقد بودند که باید افراد فوق 

آنجا که تعداد افرد فوق  حاکمه شوند وبه آسانی با برگشتن آنها به صفوف تشکیالت موافقت نشود. ازم

کم نبودند وما بشدت به نیرو ظرفیت و توانایی های آنها احتیاج داشتیم؛ تعدادی ازما برخورد 
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یالت سختگیرانه به آنها راغیرضروری و نادرست وکمترسیاسی میدانستیم.این مسئله درصفوف تشک

با انتقاد  زیادی نهایتا این قضیهنوعی صف بندی ایجاد کرده بود. البته بعدازجلسات ونشستهای متعدد و

.درتشکیالت مجددا پذیرفته شدند فیصله یافت و ازخود آنها  

 

 مسئله عضویت در تشکیالت
 

 الین سیاسی ازمسئولین مریوان فعی مشکل دیگری که با آن روبرو شده بودیم این بود که تعداد زیاد

بودند که ضروری بود عضویت آنها درتشکیالت سابقه قدیمی سیاسی ومبارزاتی طوالنی برخوردار با

آنها نه  .پذیرفته وحل شود، چرا که حضور ودخالت آنها درسرنوشت جریان ما امری ضروری بود

به سطح باال درفعالیت حضورداشتند. بعضی ازآنها های تنها درحد عضو بلکه درسطح کادر

. فواد قبال بارها این مسئله را خاطرنشان تبدیل گشته بودندکاراکترشناخته شده ای درمیان مردم منطقه 

کرده بود وچنین کاری را مد نظرودربرنامه کارخود داشت. متاسفانه سرعت رویدادها و سپس 

ه به مشکلی اینک این مسئل .جانباختنش فرصت چنین امکانی رابه وی نداد که این مسئله را حل کند

.ولین فرصت ممکن حل شودی ما درمریوان تبدیل گشته بود که میبایستی درابرا   

درکنفرانس دوم کومه له بعداز تصرف شهرهای کردستان که در مهاباد ودرخانه ابراهیم علیزاده 

قرار براین شد درکنفرانس بعدی که مدت برگزاری آن  .برگذارگردید من این موضوع را طرح کردم

نه صورت نگرفت. برای ین زمیطول نمی کشید به آن رسیدگی شود اما عمال هیچ کاری درا زیاد

کنفرانس بعدی پیشنهاد این بود که ازهرشهر ومنطقه یکنفر بصورت ناظرشرکت داشته باشد به 

پیشنهاد من ازمنطقه مریوان عبداله دارابی بعنوان ناظردعوت شد. من همراه وی درکنفرانس فوق که 

کنفرانس اعالم نمود که  برگزارشد، شرکت کردیم . عبداله دارابی درهمان لحظه اول شروع دربوکان

تا عضویتش تصویب نشود وحق رای نداشته باشد، ازشرکت درجلسات کنفرانس خوداری خواهد 

نمود. این موضع گیری وخواست دارابی ابتدا با تعجب شرکت کنندگان روبرو گردید. اما من ضمن 

ایشان درمریوان که ارایشان با توضیحاتی درمورد کاراکتروسابقه وی ، نقش وجایگاه دفاع ازاین ک

در  درنهایت .درآن زمان کمتربرای مرکزیت شناخته شده بوددرخواست تائید عضویت وی را نمودم

درجلسه اضطراری مرکزیت سازمان و با درنظرگرفتن نوعی حالت استثناء باآن موافقت شد. با  یک

یط تا چه اندازه ان این مسائل خواستم نشان دهم که عضویت درسازمان ما درآن شرابازگویی وبی

پیچیده وبه نادرست به آن برخورد میشد وبرای ما به معضل بزرگی تبدیل شده بود. دوره شرایط 

استبداد خفقان پلیسی زمان شاه بسرآمده بود سختگیری درعضوگیری درآن زمان شاید ضروری و 

ومیبایستی این بوده باشد . اما ما دروضعیت جدید وکامال متفاوتی قرارداشیم  قابل فهم وتوجیه

وبه آن توجه میکردیم. عضویت "اجباری" دارابی نه  حظهتغییرشرایط را درپروسه عضوگیری مال

نوعی راهگشایی برای مشکل ومعضل عضویت بقیه  بلکه تنها معضل پیش پای کنفرانس را حل کرد

توانستیم طبق ضوابط تشکیالتی ما دونفرعضو سازمان بودیم ومی ترتیب این . بهدرمریوان نیزبود

.مشکل عضویت بقیه در تشکیالت مریوان را به تدریج طی پروسه ای بکلی حل نمائیم  

 

 موقعیت زن درتشکیالت ما
 

اکثریت زنان اززحمتکش ترین قشرجامعه وسخت ترین وطاقت فرساترین کارهای  ۵۷قبل ازانقالب 

ایای اجتماعی محروم ون حقوق ومزایا را بردوش خود متحمل وازهرگونه حقوق وبیمه ومزخانه بد
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بودند . درصد بیکاری وعدم اشتغال دربیرون خانه بسیارباال بود وقابل قیاس با مردان نبود سطح 

درصد بسیارباالئی اززنان . تحصیالت ومشاغل درصفوف زنان هنوزدررده پائینی قرارداشت

یک جامعه مرد ساالر جامعه ما کامال  .سواد بودندیصا درمیان روستاها کم سواد یا بدرکردستان خصو

 .بود وزنان چه درمحیط خانه وچه دردرون جامعه به هیچوجه ازحقوق برابربا مردان برخوردارنبودند

 .از لحاظ فرهنگی تحت تاثیر قوانین ورسم ورسوم ومناسبات عقب مانده مذهبی ویا سنتی قرارداشتند

.امروزی بسیار فاصله داشت لیت خود ازهرلحاظ که درنظربگیریم با یک جامعه مدرن پیشرفتهرکد  

  

هرچند نتوانست زنان رادرابعادی وسیع   ۴۰رفرمهای اجتماعی وخصوصا اصالحات ارضی دهه 

تغییرات محسوسی درارتباط با وضعیت زنان در جامعه  ۵۰وارد بازارسرمایه کند اما دراواسط دهه 

.دربعضی اززمینه ها وعرصه ها آشکارا میشد این پیشرفت را دید .مشاهده بودند قابل  

درشهرها ی بزرگ مسئله بیسواد ی درصفوف زنان بسیارکم شده بود درمیان نسل جوان اکثریت آنها 

ارس وبعضی از رشته های خدماتی ازقبیل اشتغال درآموزش وپرورش و مد .مشغول تحصیل بودند

.پیش وتکاملی داشت نهای مشابه وادارات دولتی درحال افزایش بود وروند روبهبیمارستانها ومکا  

  

قیام حرکت بزرگی بود که میرفت تحول بزرگی در وضعیت زنان در جامعه ایجاد کند. شرکت زنان 

رسرنگونی نظام دیکتاتوری حاکم بر در اعتراضات بخصوص درشهرها چشمگیربود ونقش عمده د

اه با مردان در رمریوان زنان با تشکیل محافل وانجمن وتشکلهای زنان همرجامعه ایفا نمودند. د

این محافل وتشکلها اکثرا تحت  .اعتراضات اجتماعی سهیم ودخالتگرونقش برجسته ای ایفا میکردند

سازمان ما بودند وبدین لحاظ تشکیالت  تاثیر گرایش چپ جامعه ودرمیان آنها مشخص تروبطورعمده

.رزشی را درسازمان دادن ومتشکل نمودن آنها داشتما نقش بسیاربا ا  

  

با وجود همه اینها تسلط فرهنگ حاکم برجامعه درذهنیت فعالین سیاسی چپ جامعه و سازمان و 

رها وچگونگی نوعی مرد ساالری پوشیده درامرپیشبرد کا. تشکیالت ما هم درآن زمان منعکس میشد

دن سلطه رژیم مستبد سابق وبازگشائی فضای جدید دخالتگری وجود داشت. بعداز قیام وسرنگون ش

خالتگری اقشارمختلف دربدست گیری سرنوشت واداره جامعه کمترین مسئولیتی دررهبری وامکان د

وچه درتمام شوراهای منتخب چه در شهر  .ارگانها چه حزبی وچه اجتماعی به زنان واگذارشد

رگانهای اصلی مان ما درهیچکدام ازادرصفوف تشکیالت وساز .درروستا هیچ زنی عضویت نداشت

درصفوف نیروی مسلح هنوزپذیرفته نمی شدند وبیشتردرعرصه های  .حزبی حضور پیدا نکردند

دیگرازنیروی کمکی آنهابعنوان پشت جبهه استفاده میشد. متاسفانه درآن زمان تشکیالت ما درنگاه 

نفوذ  دی داشت. سازمان ما بااشکاالت وکمبودهای زیا وردش به این عرصه مهم درمبارزه،وبرخ

وسیع اجتماعی که داشت میتوانست بعنوان یک نیروجریان چپ دراین زمینه تابو وسنت شکنی کند 

برای نمونه درانتخابات سراسری برای مجلس  .ودرمطرح ساختن زنان به آنها نقش برجسته ای بدهد

ی ازلحاظ نین کاری حتدرصورتیکه چ. جریان ما حتی یک کاندید زن نداشت ۵۹سال  در بهار

سمبلیک هم میتوانست تاثیر گذاری زیادی داشته باشد. اما درعوض بجای ما سازمان فدائیان خلق 

را به  -فریده قریشی از طرف فدائیان وشهین قادری از پیکار-وسازمان پیکاردرسنندج دو کاندید زن 

.ندید خود مطرح نمودندعنوان کا   

توانند توانایی واستعدادهای محدود یادی را در پیش رو داشتند تا بدر آن شرایط زنان موانع بسیارز

شده خود را دربسیاری زمینه ها برابربا همسنگروهمراهان مرد خود حتی در صفوف درون تشکیالت 
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وکنار گذاشتن این محدویتها بسیارزیاد، ریشه دار وتاریخی درجامعه بودند که رفع  .به نمایش بگذارند

د. سازمان وتشکیالت ما در دوره های بعدی ومبارزه جدی تر وطوالنی تری بوآنها محتاج تالش 

تر،چه دردرون صفوف خود وچه درابعاد گسترده اجتماعی در طول سالهای متوالی با دفاع از حقوق 

یراین مناسبات زنان توانست تغییرات وتاثیرات نسبتا بزرگ وقابل مشاهده درموقعیت زنان ودرتغی

برای اولین باردرتاریخ کردستان وحتی منطقه زنان درصفوف  . دراین راستانماید مردساالنه ایجاد

این یکی از دستاوردها ی .سازمان ما در مبارزه مسلحانه درابعادی نسبتا وسیع شرکت داده شدند

ی همیشه با افتخاریاد بزرگ وبا ارزشی است که جریان کومه له میتواندازاین حرکت تاریخی خود برا

.کند   

تردید جایگاه و موقعیت زن وحق وحقوق آنها درجامعه همیشه یک معیاروسنجش مهمی  ونبد

ودراین رابطه به  .درارتباط با درجه پیشرفت وتندرستی مناسبات اجتماعی درون این جوامع است

تالش برای  ،ق زنانهمان اندازه شیوه برخورد یک جریان یا یک حزب سیاسی به دفاع ازحق وحقو

میتواند معیارومحک بسیارمهمی برای ارزیابی از  ،درجامعه بری وناعدالتیهای موجودزدودن نابرا

وجدی بودنشان درادعای مبارزه ای که در دستوردارند،  آنهادرجه انقالبی بودن وپیشروبودن ، ماهیت

 نان وتحقق رهائی وبرابری واقعیباشد. همزمان باید دانست تا رسیدن به رفع کلیه ستم وتبعیضات برز

تا برچیدن نظم موجود که عامل . فاصله بسیارزیادی موجود استدرتمام عرصه ها وزمینه هاهنوز

اصلی این نابرابری است دستیابی کامل به آن حتی درکشورهای پیشرفته ومدرن محال و غیرممکن 

.خواهد بود    
    

 معضل برنامه
 

یل کردند معلوم شد که در وبرنامه ای ضرورت خود را به ما تحمهنگامیکه بحث مسائل نظری 

یرامون مسائل پایه ای واساسی وحدت نظری موجود نیست ودیدگاهای بسیارمتفاوتی در صفوف ما پ

سرانجام بعدازمباحث زیادی دردودیگاه خود را نشان داد که به دیدگاه یک ودیدگاه  .میان ما وجود دارد

ودالی یک معتقد به نیمه مستعمره ونیمه فئن ساختاروبافت جامعه ایران دیدگاه دومعروف شدند.  پیرامو

 ست بهودیدگاه دوم به سرمایه داری بودن آن بود که از لحاظ سیاسی وحتی برنامه ای میتوان

منجر شود. استنتاجات کامال متفاوت   

القه ورغبت نشان درتشکیالت مریوان هرچند درکلیت خود کادرها ومسئولین کمتردراین عرصه ع 

قه زیادتری به این نوع مسائل نشان میداد در ی تنها کسی بود که به نسبت بقیه عالمیدادند ،عطا رستم

آن هنگام بیشترین بحث وجدل نظری را من با وی طرح وپیش میبردم. ما همگی طرفداردیدگاه دو 

ر نشان کنم که گفته میشود که بودیم . هیچ کسی از دیدگاه یک دفاع نکرد. دراینجا این نکته را خاط

ستعمره ونیمه فئودالی بوده است.  نوشته مکتوبی ازفواد دراین فواد مدافع دیدگاه اول یعنی نیمه مگویا 

مورد درتائید ادعا فوق دردسترس نیست ومن شخصا دراین مورد چیزی ازوی ندارم. بعضیها مدعی 

ده است. وجود وقبول چنین دیدگاهی نزد وی بوهستند که تشکیل اتحادیه دهقانی درمریوان خود گواه 

مون ضرورت تشکیل این اتحادیه توضیح داده ام ونوشته ام که تشکیل من بارها ودرجای دیگر پیرا

اتحادیه دهقانی استنتاج مستقیمی ازنگرش وتحلیل ما ازمناسبات تولیدی ویا دیدگاه فوق نبود اگرفرض 

شد با توجه به اتوریته راساس چنین دیگاهی صورت پذیرفته بابراین باشد که تشکیل اتحادیه دهقانان ب

اری که فواد درمیان ما داشت وشرکت ما درپروسه تشکیل این حرکت توده ای قاعدتا ما ونفوذ واعتب

همگی یا حداقل اکثرما میبایستی ازطرفداران وجانبداران دیدگاه یک میبودیم، که چنین نشد؛ اتفاقا خود 
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ت نبود . د درهنگام طرح دو دیدگاه درقید حیاتائیدی بررد چنین ادعائی باشد. فوااین مسئله میتواند 

نمایندگان دیدگاه اول بطوررسمی درسطح مرکزیت، دکتر سعید یزدیان ،ساعد وطندوست وایرج فرزاد 

بودند. طبیعتا درمیان اعضای تشکیالت کسان دیگری هم بودند که همان دیدگاه را قبول داشتند؛ برای 

 مهتدی ،ابراهیم بول داشت.  حسین مرادبیگی ، عبدهللال طیب یاعباس خان همان دیدگاه را قمثا

فکر کنم د.جعفر شفیعی وجواد مشکی هم  .علیزاده ،شعیب ذکریایی نمایندگی دیدگاه دوم را میکردند

اختالف همان دیدگاه را داشتند. دراینجا اشاره وتاکید روی این نکته را ضروری میدانم که با وجود 

احساس مسئولیتی که کل  سازمان ما وجود داشت، اما به دلیل بسیارجدی وعمیقی که در صفوف

جریان ما نسبت به سرنوشت مردم ومبارزات آنها داشت، و درمقابل هم به دلیل تاثیرات بسیارزیادی 

فوق تا  که این مبارزات برتشکیالت ما میگذاشت ،هیچ انشعابی صورت نگرفت. جدل بین دیدگاه های

سرانجام دراین کنگره به نفع دیدگاه دوم مسئله فیصله یافت.  .دامه پیدا کردتشکیل کنگره دوم کومه له ا

. حزبیت دردرون وصفوف آن وارد فاز و مرحله شددراین کنگره کومه له صاحب برنامه واساسنامه 

.بل از آن داشتجدیدی شد؛ مرحله ای که تفاوت اساسی وکیفی زیادی دراین زمینه با دوره ق      

 

اقتصادیتامین مالی و    

ادره بانک ملیمص  

 

ما برای مسائل اقتصادی جامعه کردستان طرح وبرنامه خاصی نداشتیم واین مستقیما بستگی به  

نگرش ما به امرحاکمیت داشت. این بی توجهی درتامین نیازهای مالی سازمان هم خود رانشان میداد. 

پروژه خاصی برای تامین این هستم چه درسطح سراسری وچه منطقه ای هیچ تا آنجا که من مطلع 

یم. درآن هنگام کمک مالی ازهیچ کشوریا جای دیگری هم درکارنبود.جمع آوری کمک نیازها نداشت

های مردمی به شیوه های پراکنده وداوطلبانه تنها منبع مالی بود که داشتیم. این کمک های مالی کفاف 

ت بهتری برخورداربودیم، علیرغم شرایط درمریوان تا حدودی ازلحاظ مالی ازامکانانبودند. البته 

بود.  ات ماانتظاربیشتر از تصادی بدی که مردم بطورعموم درآن قرارگرفته بودند، کمک های مردماق

هنگامی که هنوزدرشهر بودیم، مردم روستاها خود داوطلبانه کمک مالی جمع میکردند وبه 

عیه ازرادیوتلوزیون مریوان ضمن ه به شهرمیآوردند ما هم ازطریق دادن اطالدفترومقرکومه ل

درمیان مردم  که بود یمشوق خودازاین اقدامشان خبرآنرا به اطالع عموم میرساندیم. این کار قدردانی

تنها موردی که ازرادیو  .انداخته بود جمع آوری کمک مالی برای ما راەرای برسه مسابق روستاها

امون کمک های مالی بود که بسیار موثرواقع یرپ ها همین اطالعیه ن استفاده مفید کردیموتلویزیو

نکردیم وهمچون  استفادەایما ازاین دستگاه مهم تبلیغی درعرصه های دیگرمطلقا کوچکترین  .گردید

.دیگرمسائل مهم امرحاکمیت به آن اهمیت وبهائی داده نشد    

اولین بار به مراد بیگی ازاعضای مرکزیت وقت که برای  درخاطرم هست ابراهیم علیزاده وحسین

داشتیم ازاین همه کمک های مالی که  که ریوان آمده بودند درجلسه ایمنظورسرکشی به نزد ما به م

مردم روزانه برای ما میآوردند شگفت زده و متعجب بودند وبالفاصله ازما درخواست نمودند که 

.سازمان اختصاص دهیم درصدی از این کمک ها را به مرکزیت   

فراترازاین بود که با این کمک ها حل شوند، حتی کفاف خود ما  سازمان ما بسیار اما مشکالت مالی 

را هم نمیکرد. ما هم به منظورحل مشکل فوق درمقابل پیشنهاد مصادره وتصرف پول بانکهای 

امین نیازهای مالی کل تشکیالت  مریوان را با آنها مطرح ساختیم. این پیشنهاد راه حلی موقتی برای ت
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راندارند واین کارتنها درحدود اختیارات کمیته  درجواب ما گفتند که صالحیت چنین تصمیمی بود آنها

مرکزی است. قرارشد آنها موضوع را با مرکزیت کومه له درمیان بگذارند تا درصورت لزوم دراین 

یم.  ت گذشت ما هیچ نظر وتصمیمی ازآنها نشنیدمورد اتخاذ تصمیم کنند. مدتها ازطرح مسئله با مرکزی

آنرا درآن شرایط به صالح  وی دراجرای چنین تصمیمی دارند بعدا مطلع شدیم که آنها مالحظات جد

نمی دیدند. تصور براین بود که چنین کاری کل سیستم اقتصادی واداری جامعه را دچارمشکل جدی 

.خواهد ساخت وآنرا مختل وفلج خواهد نمود    

له طرح و مورد کمون محلی را ایفا مینمود مجددا این مسئدر کمیته منطقه مریوان که نقش اداره یک 

 را بصورت غیرعلنی (بانک ملی  )بررسی قراردادیم. نتیجه تصمیم ما این شد که تنها یکی ازبانکها 

مصادره کنیم. کمیته منطقه مریوان مسئولیت این  ،بدون اینکه ما رسما مسئولیت آنرا بعهده بگیریم و

ومسئولین خود سپرد؛ تا ضمن تحقیق ملزومات این کاررا فراهم کنند.  کار را به دو نفرازاعضا

زانجام این کاربجزمقدارکمی ازآن ، بقیه پول ها را به منطقه بوکان که مرکزیت کومه له درآنجا بعدا

ان قراردادیم . مرکزیت سازمان با وجود اینکه دراوایل تمایلی مستقربود منتقل کردیم ودراختیارسازم

کاری هم که ما چنین کاری نشان نداده بودند اما ازتحویل گرفتن پول امتناعی نکردند وازبه انجام 

انجام داده بودیم ایراد وانتقادی ننمودند. ازمبلغ پول مصادره شده اکنون هیچ مبلغ وعدد مشخصی 

ه ی مدتی هرچند کوتاه مشکالت مالی سازمان را برطرف نمود. قابل توجه اینکدرذهنم نیست اما برا

ل بخش زیادی ازشهرها سازمان وتشکیالت کومه له تا زمانی که در شهرها حضورداشتیم وخود کنتر

خصوصا درجنوب کردستان را بعهده گرفته بود چنین اقدامی را جایز نمی شمرد. اما مدتها بعد 

ات ها دوباره بدست ج.اسالمی افتادند برای مصادره همین بانکها با تقبل خطرهنگامیکه کنترل شهر

.زیادی اقدام کرد در چند مورد این کارانجام گرفت     

 

 خلع سالح سپاه رزگاری
   

شیوخ طریقت نقشبندی که تحت نفوذ شیخ عثمان یکی ازآخرین شیوخ این طریقت رهبری و 

نی دربسیاری ازکشورهای دیگرمنطقه ازجمله عراق، هدایت میشدند، مریدان ومنسوبان فراوا

ن داشت. اما نفوذ اصلی را این طریقت درمناطق مختلف کردستان بویژه ترکیه، وحتی لبنان وارد

ه اورامان برخوردار بود. ازمالکان بسیاربزرگ این منطقه محسوب میشدند. درزمان شاه منطق

ولت و قدرت حاکم برجامعه داشتند. با روابط خوب وحسنه وهمکاری نزدیکی با دستگاهای د

ترس ازانتقام واختالفات مذهبی سران طریقت نقشبندی به    تسلط وسرکارآمدن ج.اسالمی به دلیل

هنده شدند. دولت عراق از وجود وحضورآنها درآنجا بهره جست. به هنگام شروع کشورعراق  پنا

ر گذاشتن امکانات مالی تسلیحاتی جنگ با ایران حکومت بعث عراق آنها را مسلح وبا دراختیا

.فراوان علیه ایران سازمان داد   

اول جنبش مسلحانه و به هنگام شکست نیروهای ج.اسالمی وتصرف مجدد شهرهای  مرحلهبعداز

درفاصله زمانی بسیارکوتاه بطورغیرمترقبه ای نیروی مسلح زیادی  ،کردستان بدست پ.م ومردم

اه رزگاری " درمنطقه جنوب کردستان مثل قارچ ظهورپیدا از پیروان این طریقت تحت نام  "سپ

ادی درروستاها وحتی بعضی از شهرها از جمله سنندج ومریوان دایرنمودند کردند. مقرهای زی

شک  .به فعالیت پرداختند. درآن زمان بحث هایی پیرامون این نیروی تازه درمیان ما درگرفتو

اق درصفوف ما ومردم نبود؛ واضح وآشکار بود وترددیدی دروابستگی این نیرو به حکومت عر

نفع خویش علیه ج.اسالمی بهره جویی خواهد کرد. درآن هنگام  که دولت عراق ازاین نیرو به
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دولتهای خارجی همیشه اتهامی بود که علیه مردم کردستان وبرای تضعیف وبی وابستگی به 

مثابه یک جریان چپ وانقالبی با  اعتبارنمودن آن ازجانب ج . اسالمی بکارگرفته میشد. ما به

حرکات واقدامات عراق را بهیچوجه به نفع مردم وجنبش چنین حرکتهایی مخالف بودیم. این نوع ت

درنتیجه ما آنها را یک نیروی اجیرو ودرعین حال مذهبی  .ی دانستیمانقالبی کردستان نم

تان خصوصا در مناظق وارتجاعی ارزیابی می کردیم . رشد وگسترش چنین نیرویی را درکردس

یش بینی می کردیم. به همین دلیل وقتی تحت نفوذ خود را برای آینده این جنبش مضروخطرناک پ

کزیت سازمان با ما درمیان گذاشته شد، نه تنها در صفوف پیشنهاد خلع سالح آنها ازجانب مر

.ازآن استقبال گردیدلکه تشکیالت با آن مخالفتی صورت نگرفت ب  

د به ره شد محل حضور وفعالیت سپاه رزگاری به مثابه یک نیروی محلی تنها محدوهمچنانکه اشا

منطقه ای که بیشتر تحت حاکمیت ونفوذ کومه له قرارداشت صرف  .قسمتی ازجنوب کردستان بود

نظرازماهیت جریان سپاه رزگاری که از زاویه دید ما یک جریان ارتجاعی ومذهبی بود؛ رهبران 

مالکان بزرگ منطقه در اطراف " "محمود آباد" و "دورود "  از دیرزمان  این جریان به مثابه

ستگان صروقلعه بزرگی با دسترنج مردم زحمتکش منطقه برای خود وخانواده ها ووابق

با وجود این نه این مسئله  .ومریدانشان ساخته بودند وازامکانات وزندگی بسیارمرفه بهرمند بودند

با رژیم شاه درگذشته  وابستگی درشرایط فعلی به دولت عراق آن بلکه همکاری وارتباط نزدیک 

نده ای اصلی ومهمی بودند که درتصمیم کومه له برای خلع سالح آنها نقش تعیین کندو فاکتور

داشت. همزمان بیم آن میرفت این جریان با تبانی وهمکاری با دیگرجریانات مرتجع منطقه 

ان که ازنفوذ وپایگاه ضعیفی برخوردار بود درآینده واحتماال باحزب دموکرات درجنوب کردست

سازشود. ازآنجا که آنها امکانات مالی و تسلیحاتی فراوانی ازدولت عراق برای جریان ما مشکل 

دریافت می کردند درصورت چنین اتفاق وتوطئه ای درآینده امکان رودرویی ومقابله با آنها برای 

ا غیرممکن میشد. همه اینها فاکتورها ودالیلی بودند که جریان کومه له بسیاردشواروسخت وتقریب

کومه له  ر وناچاربه چنین اقدامی نمود که تقویت بسیارزیاد بنیه تسلیحاتی ونظامیکومه له را وادا

گرچه این مسئله دراتخاذ تصمیم خلع سالح این جریان وپروسه آن نقش  .را هم موجب گردید

.م کمی هم نبودتعیین کننده ای نداشت اماغنیمت وسه       

بود که درحد امکان بدون جنگ سیاست کومه له دراجرای خلع سالح سپاه رزگاری این 

بگیرد به همین منظورهمزمان ودرآن واحد ازتاکتیک غافلگیری سود  وخونریزی این کارصورت

انه گرفته شد. سپاه رزگاری به دلیل موقعیت ونفوذ کومه له درجنوب کردستان ظاهرا روابط دوست

بود. به این دلیل تری با ما ، نسبت به جریانات دیگرازجمله حزب دموکرات برقرارساخته 

ت ودرحین گفتگواین کارانجام دربعضی جاها بخصوص برای خلع سالح مسئولین آنها ازدعو

گرفت، که با ایراد وانتقاداتی از بیرون وحتی درداخل صفوف کومه له هم روبروگردید. اما چون 

بغیراز کاربه منظورجلوگیری ازدرگیری وتلفات دو طرف بود، توجیه آن آسان شد .  هدف ازاین

د. آزاد نکردن سران آنهاهم سران این جریان تمام افراد خلع سالح شده درهمان محل آزاد میشدن

.موقتا وتنهابه منظورجلوگیری ازمقاومت وادامه پیدا نکردن درگیری بود     

زگاری که تقریبا بدون تلفات صورت گرفت، بقایای این جریان در بعدازخلع سالح جریان سپاه ر 

مدتها حضورآنها افتاده تراورامان که اساسا نفوذ وپایگاه اصلی این نیرودرآنجا بود، تا مناطق دور

ادامه یافت. جنگ ودرگیریهای پراکنده با آنها داشتیم اما سیاست کومه له این بودکه ازحضورمجدد 
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ازمناطق مهم جنوب جلوگیری شود، وازتعقیب آنها درمناطق دورافتاده  آنها درشهرها وبعضی

.ز شودپرهی   

پائیزهمان سال سپاه رزگاری با بازسازی وتمرکز نیرو به منطقه ژاورود پیشروی نمود ودر چندین 

درگیری پراکنده چند پ.م وهوادارکومه له را دستگیر وموجب جانباختن یکی ازافراد وفعالین 

ومه له ه به اسم علی قطبی درروستای بیساران وبه اسارت گرفتن چند پیشمرگ دیگرکسرشناس منطق

امیاران و مریوان به منظورپس گردید. بدنبال آن یک تمرکزازنیروهای کومه له از نواحی سنندج وک

راندن نیروی سپاه رزگاری با آنها درگیری سخت وطوالنی پیدا نمود که نتیجه آن منجر به عقب 

رآمدند نیروازمناطق فوق گردید. تعدادی ازسران دیگررزگاری به اسارت کومه له د راندن این

نظامی نیروهای کومه له درسنندج  متاسفانه در این رودرویی ها چند پ.م کومه له هم ازجمله فرمانده

صالح گلچینی جان باخت. صالح با رعایت نکردن توافق قبلی درادامه تعقیب نیروی فوق همراه یک 

یم واسیرشدن هم یگربه داخل روستای" ده ل " میرود ودرآنجا به محاصره میفتد وحاضربه تسلنفر د

گاری محتمل وبسیارامکان پذیر بود. نمیشود. چنانچه به اسارت درمیآمد مبادله وی با سران رز

م دیگر با این جریان درروستای بارام آباد من هم ازناحیه مچ پا زخمی شد یدرهمان ایام دریک درگیر

ها سپاه رزگاری بعداز خلع اما زخم زیاد عمیق نبود وبعدازمدت کوتاهی ترمیم شد. با وجود همه این

قابل توجه نتوانست درمعادالت وتناسب وتوازن قوا  سالح آن توسط کومه له دیگربه مثابه یک نیروی

یگری شیخ درمنطقه دخالتگروتاثیرگذارباشد وبطورکلی خنثی شد. درخاتمه بنا به دخالت ومیانج

ری با تعدادی از پ.م کومه له عزالدین وچندین شخصیت معتبر وسرشناس دیگرکلیه سران سپاه رزگا

.گردیدند وجنگ بطورضمنی وغیررسمی خاتمه یافت که هنوز دراسارت آنها بودند مبادله وآزاد  
   

ای این بعداز چند دهه هنوز برای بعضی ها خلع سالح رزگاری جواب درستی نگرفته است. عده 

ان جنبش کردستان ارزیابی میکنند. اقدام را کاری نادرست وضد دموکراتیک قلمداد میکنند وآنرا به زی

ی ازاقدامات وکارهای بسیارمهم وبه موقع وانقالبی کومه له یاد عده ای بسیارزیادی هم ازآن بعنوان یک

مخالفان این کاررا تا به میکنند. بنظرمیرسد که قضاوت وداوری تاریخ دراین مورد هم نتوانسته 

.امروزمتقاعد سازد   

 

 دوردوم جنبش مقاومت

گی مات جنسیاس  

  

حمله دولت مرکزی به کردستان به فاصله کمترازشش ماه ازاعالم آتش بس و بعد ازشکست  

بسیارسختی که ازمردم ونیروی پ م کردستان خورد بود؛ بنظرمیرسید که برای بازسازی وآمادگی 

وشباوری نیروهایش زمان کافی بوده باشد. طبیعتا اینباردولت نمیتوانست استراتژی خود را برچنین خ

یع تقریبا تمام هایی متکی سازد که همچون دوراول که با عدم آمادگی مردم کردستان روبرو گشت، سر

رسایشی لذا هدف واستراتژی جنگی خود را براساس یک جنگ طوالنی وف .کردستان را اشغال نماید

حت نفوذ متکی نمود. نیروهای رژیم این جنگ را ابتدا ازجنوب کردستان منطقه ای که بیشتر ت

و چنین انتخابی کامال آگاهانه بود. رژیم با این کاردرنظر  شروع کردند وکنترل کومه له قرارداشت

مقاومت داشت تا حدودی نیروی حدکا را خنثی سازد وآنها را درابتدا ودرشروع جنگ تحریک به 

ا رهبری آنها را با وعده های دروغین و فریبکارانه اش مبنی برکنارآمدن با حدک ننکند. دولت کماکا

.ته بوددچارتردید ودرحالت دودلی وبینابینی نگاه داش       
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مستند های زیادی وجود دارد که درآن زمان حدکا با دولت درارتباط بود ومذاکرات ونشستهای 

برای رسیدن به توافق با دولت مرکزی حسن نیت  . این حزبرا ادامه میداد مخفیانه وغیرعلنی خود

ورت سربازان ده ازخود نشان میداد. یکی ازنمونه های چنین حسن نیت هایش اسکهای آشکاروبی پر

وپاسداران دولتی برای تقویت مراکز وپادگانهای دولتی در بعضی ازمناطق کردستان ازجمله در 

.نزدیک بودمنجربه درگیری بین آنها با کومه له شود . این موردمهاباد بود   

ای اصلی مقاومت یعنی کومه ال نه تنها مانع همکاری بین نیروهدولت با این سیاست و تاکتیک خودعم

.درانداختن تخم نفاق بین آنها هم تا حدود زیادی موفق شده بود بلکه له و دموکرات شده بود  

ین دوره برمیگردد واقعیت این است که دراین عرصه هم ما تا آنجا که به سیاست جنگی ما درا 

اهداف کوتاه مدت ودرازمدت ما درسطح سراسری ناروشن  .دارای یک استراتژی روشنی نبودیم

دفاع ازکردستان وجلوگیری ازاشغال مجدد آن توسط دولت مرکزی ودرواقع دفاع  .ونامشخص بودند

از وجب به وجب شهروروستاهای کردستان درحدی که برایمان ممکن ومقدورباشد، اهداف 

.واستراتژی ما را تشکیل میداد   

. دفاع صرف بود. ما یک جنگ جبهه ای را پیش میبردیم  جنگی ما متکی بر در آن زمان سیاست 

نیروئی کوچک وبا امکانات جنگی بسیارمحدود درمقابل دشمنی که ازهرلحاظ چه تعداد نیرو وچه 

امکانات تسلیحاتی نامحدودی که داشت، نوع اسلحه های سنگین وهواپیما وهلیکوپترهای پیشرفته، اینها 

یک  ما م.نامتعادل ونابرابرمیکرد. ما سیاست جنگی درستی را انتخاب نکرده بودیهمه کل جنگ را 

، روش و تاکتیک خودرا درگیرکردن در یک جنگ صرفا دفاعی نیروی محدود شبیه پارتیزانی

ما قبال پیشبینی چنین حمله ای را کرده   .بسیارنادرستی بود که ما اتخاذ نموده ودرپیش گرفته بودیم

آن  خص نظامی برایاطالعات کافی داشتیم، اما هیچ اقدام خاص و برنامه مش بودیم، وازآن

همیشه درانتظار حمله دشمن بودیم تا از منطقه مورد حمله وتعرض دشمن دفاع کنیم. ما خیلی .نداشتیم

راحت میتوانستیم درصورت وجود یک برنامه واستراتژی مشخص، برای نمونه با تمرکز نیروهایمان 

را ری به محض شروع مجدد جنگ طرح تصرف تعدادی ازمراکز وپادگانهای دشمن درابعاد سراس

که هنوزدرنقاطی ازکردستان بعدازآتش بس مانده بودند اجرا کنیم. چنین پیشنهادهایی را ما مطرح 

نموده بودیم ؛تصرف پادگان مریوان که هیچگونه ارتباط زمینی با دیگر نیروهای دشمن نداشت امکان 

نمیکرد . من وفرماندهی نظامی کومه له به این نوع پیشنهادات توجه الزم وجدی زیت مرک .پذیربود

بخاطر ندارم که حتی یک مورد هم چنین برنامه و تمرکزی به نیروهایمان برای چنین کاری داده 

.باشیم        

 هرمنطقه بنا به توانائی.هماهنگی وهمکاری الزم در میان مناطق ونواحی مختلف بسیارکم بود

ل بودن تناسب قوا با دشمن دتعابا توجه به نام .دفاع ازاین مناطق میپرداخت وامکانات محدود خود به

در نهایت امکان جلوگیری از پیشروی دشمن وافتادن این مناطق بدست آنها دیریا زود غیرممکن بود. 

رار سیاست دفاعی ما اشکاالت اساسی وجدی داشت که الزم است بصورت ویژه مورد بررسی ق

.جا خارج استنبگیرد وازحوصله این نوشته درای  

 

 مقاومت های حماسی
  

با وجود نواقص وکمبودهای بسیارزیادی که وجود داشت اما دراین پروسه مقاومت حماسه های کم 

که برای همیشه درحافظه تاریخی مردم این  . حماسههاینظیرو تاریخ سازی به وقوع پیوستند

ا پ.م کومه له ب .روزه سنندج یک نمونه آن است ۲۴اقی خواهد ماند. جنگ دیاروبرای نسلهای آینده ب
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شجاعت وفداکاریهای تحسین برانگیزخوداین جنگ ناعادالنه ونابرابررادریک ابعاد حماسی 

.وباورنکردنی پیش می برد وازاین لحاظ شجاعت آنها ورد زبان همه بود   

نیروهای دشمن درقالب ستونهای بزرگی مدت زمان زیادی طول نکشید که بعداز تصرف سنندج  

ایت نیروی هوایی و هلیکوپترهای جنگی بطرف منطقه وپادگان ش وسپاه وبسیج با حممتشکل ازارت

.مریوان حرکت کردند  

تصمیم ما براین شد که به منظورجلوگیری ازتلفات وخسارات زیاد، جنگ درداخل شهررا بصورت 

ف شهربا حمالت تعرضی و پارتیزانی دشمن را به جبهه ای پیش نبریم، درعوض درخارج واطرا

س ما با تمرکز نیروهایمان با اطالع ازحرکت یک ستون بزرگ ازجاده سنندج براین اسا .چالش بکشیم

به مریوان قبل ازرسیدن به پادگان مریوان آنها را درگردنه گاران بدام وکمین خود انداختیم. ما این 

مزمان درسه جبهه ودره های موازی هم، انجام دادیم وآنرا تا عملیات را صبح زود ودرهوای روشن ه

ی عصرادامه دادیم. دراین جنگ بیش ازده تا دوازده ماشین ونفربردشمن را به آتش کشیدیم نزدیکیها

که تا مدت زیادی الشه تانگ و ماشینهای سوخته دشمن درهمانجا باقی مانده ودرانظاردید مردم و 

 یرعبورمیکردند. ده ها نفربه گفته بعضیها حدودنزدیک به صد نفرازدشمنمسافرانی بود که ازاین مس

کشته وزخمی شدند و بزرگترین ضربه و تلفات را تا آن هنگام دریک جنگ معین به آنها وارد ساختیم 

" نامی که مردم  وانعکاس بسیارزیادی درسطح منطقه وحتی سراسرکردستان پیدا کرد. "گردنه گاران

فراگیرشده ازاین جنگ بزرگ وحماسی زبانزد همه وترشنیده وبا آن آشنا بودند، بعدکردستان قبال کم

.بود      

در ادامه هرچند جنگ ومقاومتی درداخل شهرصورت نگرفت، اما براحتی شهررا تحویل آنها ندادیم. 

تصرف شهرمدت زیادی طول کشید به مدت چند هفته درتپه ها و کوههای اطراف شهر با آنها 

ند؛ افراد قیاده اشتیم. نیروهای اتحادیه میهنی دراین جنگها ما را همراهی وکمک میکرددرگیری د

موقت هم درپیشاپیش نیروهای سپاه برعلیه ما می جنگیدند. متاسفانه ما دراین درگیری وجنگها تلفات 

ریوان دادیم. عبدهللا نودنیان و محمد شهبازپناهی هردومعلم وازچهره ها و شخصیت های شناخته شده م

ین ماجرا ورویدادهای فوق ما دربلندیهای اطراف شهرمعروف به تپه شیخ حسن جانباختند. بعدازا

نیروهای ارتش وسپاه همراه با تعدادی مزدورمحلی ونیروهای قیاده موقت وارد . شهررا ترک نمودیم

.یدشهر شدند؛ ودوباره شهرمریوان توسط  نیروهای فاشیست اسالمی برای باردوم اشغال گرد  
 

 یک عملیات غیر ممکن

 

هنوزمدت کمی ازسقوط شهرنگذشته بود که ما طی یک طرح برنامه ریزی شده یک عملیات غیر 

وارد شهر پ.م کومه له ممکن را ممکن ساختیم. درروزروشن با ابتکار وتاکتیک بسیارماهرانه ای 

تی مشهوربود، همراه با ؛ ومسئول نظامی کلیه مزدوران محلی را به اسم محمود که به خوله لفندشد

، اسلحه واسناد هویتی آنها را ندمزدوردیگر به سزای اعمال خیانتکارانه وجنایتکارانه اش رساند چند

چنین  گسترده و وسیعی پیدا کرد. نعکاس. انجام این عملیات متهورانه اندضبط وهمراه خود آورد

به اندازه ای مردم  از نظرتاثیرآن .داد عملیاتی قبل ازهرچیزقدرت ونفوذ ما را به دشمن وبه همه نشان

بود که مردم مریوان اهمیت کشتن این مزدوران را ازتصرف یک مرکز نظامی بزرگ رژیم 

چنین کاری  .این البته نشانگر تنفرشدیدی بود که مردم ازاین خیانتکاران محلی داشتند.کمترنمیدانستند

گذارتربود. من در اینجا روحیه مبارزاتی آنها تاثیردرنزد آنها بیشترمقبولیت داشت و در باال نگهداشتن 

تنها این . ازشرح جزئیات چگونگی انجام این عملیات ازلحاظ تاکتیکی وتکنیکی صرف نظر میکنم
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نکته را خاطر نشان وروی آن تاکید میکنم که انجام موفقیت آمیز چنین حرکتی بدون همیاری مردم چه 

امکان پذیروعملی نبود. پیام ما همکاریهای الزم به هیچوجه ازلحاظ اطالع رسانی وچه اختفا ودیگر

عقب نشینی ماازشهرواشغال آن توسط نیرویهای  .دراین عملیات به دشمن بسیارروشن بود

.امنیتی برایتان درهرسطحی که باشد نخواهیم گذاشت، ما ومردم این شهر. اشغاگرپایان ماجرا نیست  
   

احدهای سیاسی ونظامی ما در .ویمائی مقررات دایر نموده بودماقبال دربخشهای مختلف مناطق روست

کمیته منطقه که بعدا درچهارچوب  .این بخشها مدتها وبه فواصل چند سالی کارخود را ادامه دادند

اساسنامه وموازین تشکیالتی به کمیته ناحیه تبدیل شد بنابه شرایط امنیتی مقراصلی آن بطورمتناوب 

که در شهربودیم درتقسیم کارداخلی کمیته منطقه  یفش ادامه میداد. تا زمانیدراین بخشها به کارووظا

اینک وقت آن رسیده بود که کس دیگری این مسئولیت را بعهده  .دبیرکمیته به من سپرده شده بود

 .بگیرد. ما براین باوربودیم که هیچ مسئولیت وموقعیتی نباید بطوردائم همیشه دردست کسی ثابت بماند

تخابی بود هیچگونه امتیازشخصی نداشت درآن شرایط موقعیت مری داوطلبانه وانپذیری ا مسئولیت

همه تالش میکردیم که رفیق پهلودستی دیگری را ترغیب به  .طلبی درصفوف ماکمتررواج داشت

عبدهللا دارابی داوطلب این کار بود وبقیه هم موافق آن بودند. بدینگونه  .قبول مسئولیت بکنیم

ردست ما و جنگ ودرگیری با اشغالگران درشهر دشمن بود ومناطق روستائی دشهردردست 

.وروستاهای اطراف مریوان برای مدت مدید و طوالنی ادامه پیدا کرد  

 

 جنگ ایرن وعراق

 عوارض جانبی آن
 

هر چند ایران آغازگرجنگ نبود، اما حکام اسالمی با سیاستهای تبلیغاتی خصومت آمیزخود در 

در مراحل بعد با وجود اعالم . آنراغنیمت الهی توصیف نمودندشروع این جنگ  تحریک عراق به

آمادگی عراق برای خاتمه جنگ ، حاضر به اینکار نبودند.  ج.اسالمی با پافشاری برادامه این جنگ 

ویرانگرهمچون حربه ای بسیار مهم وموثرازآن به مثابه فرصت وبهانه ای برای تحمیق مردم 

.رداخلی استفاده کوسرکوب مخالفین د     

 .در چنین شرایطی با شروع جنگ دربعد سراسری تا حدودی مبارزه علیه دولت ازتب و تاب افتاد  

دولت جدید بعضا دراثرتوهم وفریب ویا ازطریق سرکوب توانست مردم را به درجه زیادی به 

اجتماعی را  زیرچترحاکمیت خود بکشاند. جنبش کارگری وجنبش زنان ودیگر جنبشها وحرکتهای

اما درپیشبرد  .شوراها راتعطیل و احزاب سیاسی را به تدریج ممنوع نمود کرد.داربه عقب نشینی وا

سیاست ها وبرنامه هایش درکردستان با شکست بزرگی روبرو شده بود. جنبش مردم کردستان برای 

 .میکرد تحقق خواسته های آزادیخواهانه وعدالت جویانه خود روزبروزگسترش بیشتری پیدا

های ملی هم که در اوایل انقالب رنگ وبوی ضعیف تری به خود داشت اینک به صدر هخواست

.خودموختاری تجلی چنین خواستی درآن مقطع بود.خواستهای مردم کردستان افتاده بود  

 

جنگ ایران وعراق چرخش بسیار بزرگی در کل جامعه ایران ایجاد نمود. مردم وکلیه جریانات 

. درمجموع جبهه دا درمقابل یک تحول وانتخاب سیاسی جدید قرارداشهای اجتماعی رواحزاب وجنب

احزاب وجریانات سیاسی را دچاراختالف وتشتت وآنها را با سرگردانی  .بندیهای جدیدی شکل گرفتند

.نهایتا تعداد زیادی ازآنها با انشعابات داخلی و درونی مواجه شدند.شدیدی روبروساخت  
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 اتواشتباه هاای آن دربعد سراسری دچار یکی از بزرگترین خطاهاحزاب وسازمانطیف چپ واکثر 

دفاع ازمام میهن ودرعمل به معنای دفاع ازحاکمیت ج.اسالمی سیاست نادرست  .تاریخی خود گشتند

ومرگباری بود که اکثراین جریانات درقبال جنگ ایران وعراق اتخاذ نمودند. حزب توده بدون 

ید وشرطی به حمایت از ج. اسالمی پرداخت. این حزب قبال هم بخاطرمواضع به کوچکترین تردید وق

امام ازوی حمایت کرده بود. سازمان فدائیان خلق به مثابه بزرگترین جریان  ظاهرضد امپریالیستی

چپ درآن مقطع با انشعاب روبرو شد. اکثریت آنها با شعارمعروف "ضرورت مسلح نمودن سپاه 

بعضی دیگرازسازمانهای کوچک چپ  .ای سنگین " عمال درکناررژیم قرارگرفتندپاسدارن به اسلحه ه

حتی بسیاری از فعالین این سازمانها سرازجبهه های جنگ  .تخاب کردندهمان راه ومسیررا ان

درجنوب درآوردند. جریان رادیکالی چون اتحادیه کمونیستها که تا قبل ازشروع جنگ ایران وعراق 

لح به اسم "پیشمرگ زحمتکشان" داشتند آن را منحل وتعدادی ازآنها با حمایت در کردستان نیروی مس

قیه عازم جبهه های جنگ در جنوب شدند. سرنوشت این سازمانها بسیاردردآور از بنی صدرهمچون ب

وتراژدیک است که دراساس ناشی ونتیجه سیاست نادرست وتوهم آمیزآنها بود. جریان مذهبی حاکم 

ردیدی درنابودی جریانات چپ حتی آنهایی را هم که درآن شرایط ازجنگ ونظام درمقابل کمترین ت

د راه نداد. با شناسایی آنها متاسفانه هزاران ودهها هزارانسان انقالبی وشریفی که حمایت نمودند به خو

همگی بدنبال آرمانهای انسانی بودند، و ج.اسالمی آنها را درآینده مخالف و مانع تثبیت حاکمیت 

 .جاعی خود میدانست، به کام مرگ فرستاد و با اعدام آنها در سراسر ایران حمام خون راه انداختارت

.اما در کردستان وضعیت تا حدود زیادی متفاوت بود   
 

 کردستان در چمبره جنگ ایران وعراق

 

.احزاب وسازمانهای سیاسی موجود درکردستان سیاست یکدست وواحدی درقبال این جنگ نداشتند  

کردستان و سازمان ما کومه له سیاست روشنی درقبال جنگ ایران وعراق اتخاذ کرد. در چپ 

برعکس اکثر نیروهای چپ دربعد سراسری رسما جنگ ایران وعراق را ارتجاعی وآنرا سازمان ما 

آنرا محکوم نمود واز هیچکدام ازطرفین جنگ حمایت ،مغایربا منافع مردم دوکشورارزیابی نمود

نیست هیچکس چه درسطح رهبری یا بدنه سازمان با این سیاست رسمی رخاطرم . من د .نکرد

یان راست ومشخصا حزب دموکرات سیاست یکدستی نداشت وبا مشکل جدی باشد. جر کردەمخالفتی 

ازاین حزب که  یروبروگشت که درنهایت درکنگره چهارم این حزب انشعاب بزرگی رخ داد. بخش

حمایت کرد وازاین  زدیکتربود از ج.اسالمی ایران در جنگ با عراقبیشتر به سیاستهای حزب توده ن

با وجود اینکه  نددرحدکا بدلیل انتخاب سیاست نادرستی که کرد حزب جدا شد. این بخش انشعابی

زه اش اداروسرشناسی ازقبیل غنی بلوریان که درآن هنگام ازقاسملو شهرت وآو هشخصیت های سابق

قاضی محمد، وهمچنین خانواده قاضی ها، فوزیه قاضی نوه بیشتربود، رحیم سیف قاضی از

بوبیت زیادی دربین مردم داشت وازوی به عنوان شاعرخوشنامی همچون هیمن مکریانی که مح

شاعرملی تقدیرمیشد، بی تاثیرشدند ونتوانستند به مثابه یک حرکت و جریان به حیات سیاسی خود 

.ان خنثی ومنزوی شدندان مردم کردستخیلی زود درمی. آنها درکردستان ادامه دهند       

ت دراین جنگ دورگرفت وبه همین دلیل هم به با وجود همه اینها مردم کردستان درکل خود را ازشرک

نسبت بقیه مناطق ایران تلفات کمتری داشت. اگرموج اعزام ورفتن داوطلبانه جوانان تحت عنوان 

رایران رونق وطرفدارزیادی داشت وازآنها برای نیروی بسیج به جبهه های جنگ درابعاد سراسری د
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تلفات بسیارزیادی میدادند، درکردستان ازچنین پاکسازی مین ها درمیدانهای جنگ استفاده میشد و

نمایش ها خبری نبود. برعکس درابعاد کمتری جوانان کردستان داوطلبانه به صف احزاب سیاسی 

گیدند. این تفاوت بسیاربزرگی بود هرچند درسالهای مخالف رژیم میپیوستند ومسلحانه علیه آن می جن

هم کشانده شد ومردم کردستان واحزاب موجود در  آخرجنگ آگاهانه جنگ به مناطق مرزی کردستان

.یب نگردیدصیبت های این جنگ ویرانگرهم بی نصکردستان ازجمله سازمان ما هم ازم   
      

 زخمی شدن در یک درگیری
   

ه مریوان هرکدام همراه واحدی در یکی از بخشهای ما اعضای کمیته منطق ۵۹آواخرزمستان سال 

مشغول گشت سیاسی ونظامی بودیم. بخشی که به من سپرده شده بود شامیان نام روستاهای مریوان 

ازاطراف شهرمریوان تا مرزاداری ناحیه سنندج را شامل میشد. واحدی که همراهم بود  که داشت

ه ده نفری، که فرماندهی این واحدها بعهده رفقای وفرمانده هان کاردانی نفر یعنی سه دست ۳۰حدود 

ک پی، محمد علی بهمنی و جمال پیرخضری بود، که هرسه نفرنامبرده برای مدتی همچون لطیف نی

درمراحل بعدی ترفرمانده نظامی گردان کاک فواد درمریوان راعهده  و در دوره های مختلفی

این جاده قبال به اشغال  .سنندج ازاین بخش عبورمیکرد –ریوان دارشدند.  محورجاده اصلی م

مده بود . به منظورتبلیغ وتماس حضوری با مردم به روستاهائی که نزدیک نیروهای سپاه وارتش درآ

معموال نیروهای دشمن درنزدیکی چنین روستاهائی که  ودرمسیراین جاده قرارداشتند میرفتیم.

اما درروستای "تازآباد "که اینبار هدف ما رفتن . گاه نظامی دایرمیکردنددرمسیرجاده قرارمیگرفتند پای

نه درداخل ونه حتی درنزدیکی آن چنین پایگاهی وجود نداشت.همزمان قراربود درآنجا با  به آنجا بود،

شخصی به اسم "فرج بیگ "  که قبال مالک آنجا بود ومدتی با جریان سپاه رزگاری همکاری داشت؛ 

ون به همکاری با دولت هم بود. وی به ظنشخص مذکور خود را تحویل دولت داده و م  صحبت کنیم.

غام فرستاده بود که حاضراست دست ازهمکاری بردارد به شرطی که ما به اوکاری نداشته باشیم ما پی

.وماهم پذیرفته بودیم     

برای مردم روستا . شتیمبا استقبال مردم خصوصا جوانان روبروگ و شب هنگام ما به آبادی فوق رفتیم

ه چند نفرازجمله یکی ازکادرهای سخنرانی شد ودر میان خانه های اهل روستا توزیع شدیم. من همرا

به خانه فرد نامبرده رفتیم تا با ایشان صحبت  -عبدهللا کهنه پوشی شیخ عزیز  -شناخته شده درمنطقه 

رفت. شب دیرهنگام که قرار بود روستا را کنیم. همه چیزمطابق برنامه ای که تعیین کرده بودیم پیش 

ص فرج بیگ وهمچنین بدلیل کمی خستگی خودمان ترک کنیم با اسرارتعدادی ازجوانان آبادی وشخ

تصمیم گرفتیم شب را تا نزدیک صبح بمانیم واستراحت کنیم وقبل ازروشن شدن هوا آنجا را ترک 

به من خبر دادند که صدا وحرکات کنیم. نزدیک ساعت چهارصبح بود که تیم گشت و نگهبانی 

که درسه خانه ودرسه نقطه متفاوت آبادی  نیروی ما مشکوکی را دراطراف روستا مشاهده نموده اند.

جایگزین بودیم آماده شدیم و خیلی زود متوجه محاصره روستای فوق توسط نیروی دشمن شدیم. از 

گیری درداخل آبادی با تیراندازی ما ر د .یک قسمت آبادی نیروهای دشمن به درون روستا وارد شدند

ورود آنها به داخل روستا می بایستی حلقه  ما همزمان ضمن جلوگیری از .به آنها شروع گردید

محاصره آنها را قبل ازروشن شدن هوا درمسیری که برای عقب نشینی تعیین نمودیم می شکستیم، این 

تلفات ازآبادی خارج وآنجارا ترک ا بدون همگی م .کاررا ظرف کمتراز یک ربع ساعت انجام دادیم

هیچکسی جا نمانده وهمه روستارا ترک وازآنجا  نمودیم . نفرآخرمن بودم میخواستم مطمئن باشم

بیرون رفته اند. تنها یک نفر همراه من مانده بود درتاریکی همان مسیری را که بقیه رفته بودند دنبال 
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تپه بلند وطوالنی بود که  .مسیرعقب نشینی را بلد بودیم کردیم، ما دونفرهیچوقت به بقیه نرسیدیم.

ازآن تپه نسبتا بلند وشیب دارعبورمیکردیم تا از دید و تیررس دشمن  میبایستی قبل ازروشن شدن هوا

مشهور به "کریم احه نیک پی بجزمن ونفرهمراهم که اسمش کریم  .دورشویم. هوا داشت روشن میشد

ما هم فاصله کمترازصد متربه  .په رسیده واز دید دشمن خارج شده بودندعلی " بود ، بقیه به بلندی ت

ولی چون هوا مه آلود بود وآنها فاصله  .ود که برسیم که دشمن متوجه ما دو نفر شدقله تپه مانده ب

بسیار زیادی ازما داشتند، تنها ازطریق اسلحه های دوربرد میتوانستند ما را مورد هدف بگیرند. 

یارزحمت بود ، درپشت بوته ها ی پر پشتی که دراطراف ما بودخودرا ازدید دشمن سنگرگرفتن بس

اما  .تصمیم گرفتیم با وجود خطرزیاد سریعا این صد مترباقیمانده را طی کنیم .ه میداشتیممخفی نگا

مشکل این بود عبورازمسیرشیب دارو بسیارتند فوق با سرعت زیاد ممکن وآسان نبود. اول کریم تمام 

ی درست در وسط راه یعن .ش را بکار گرفت که با هرسرعتی که میتواند خود را ازمحل دورکندتوان

وپشت یک بوته که ا .حدود پنجا متری که ازمن دورشد، تیراندازی زیادی بطرف وی انجام گرفت

سنگر وحفاظتی نداشت مانگار شد. من چندین باراورا صدا زدم، اما جوابی نشنیدم، حدس زدم که 

ام ست درتیراندزیهائی که شد زخمی شده باشد، بعداز کمی انتظارمن هم با همان سرعت وبا تمممکن ا

 انرژی که داشتم بطرف محلی که اودرآنجا بود، رفتم . درمسیرفوق تیراندازی شدیدی هم به من شد

دم تا اما مورد اثابت قرارنگرفتم.  به چند متری محل وجایی که اوقرارداشت، رسیدم . جائی که من بو

دشمن به من حدودی مناسب ترو بهتربود. وقتی تماما روی زمین درازمیکشیدم، امکان اصابت تیر 

. ضعیف وکم بود. درآنجا متوجه شدم که اومورد اصابت قرارگرفته، و سرروبه زمین درازکشیده بود

معلوم  .ندمتیراندازی بطرف محلی که بودیم همچنان ادامه داشت. اورا صدا زدم کماکان بی جواب ما

خودم فکرمیکردم  بود که از جای حساسی زخمی شده است. مانده بودم که چکار کنم، ازیکطرف پیش

بهتراست این مسیر پنجا متری  و تازه کریم زخمی شده ومن به تنهائی کاری ازدستم ساخته نیست

ا نمی دانم چرا ما. باقیمانده را با همان شیوه قبلی طی کنم وبا کمک بقیه برای نجاتش کاری بکنیم

این کاربا سرعت بطرفش  درعوض بجای .راضی به این کارنشدم که او را با این حالت تنها بگذارم

م. به باالی سرش رسیدم شورفتم تا از نزدیک وضعیتش را ببینم واز چکونگی زخمی شدنش مطلع 

 ورارگرفتم وبرروی امیخواستم اورا برگردانم و محل زخمش را ببینم که ناگهان من هم مورد اثابت ق

کردم دستم قطع شد. درآن لحظه افتادم .با افتاده شدن اسلحه وپرت شدن آن بطرف پائین دره احساس 

مگرمتوجه نیستند که ما با آنها نسیتیم ولی  .من به بقیه فکرمیکردم که چرا به کمک ما نمیآیند

معلوم شد که  .ا مرزبیهوشی افتادمبعدازمدتی کوتاه بدلیل خونریزی بسیارشدید من هم گیج وبی حال وت

بقیه هنگامیکه متوجه عدم حضورما دونفرمیشوند، دنبالمان میگردند ومارا زخمی درپنجامتری 

ف دشمن ازمه آلودی هوا سود جسته، ما را با فداکاری زیریک بوته پیدامیکنند وبا تیراندازی بطر

خارج میکنند.  کریم این همرزم  غیرقابل وصفی به پشت تپه میبرند وبدینگونه ازتیررس دشمن

جای حساسی  بسیارشجاع ودوست داشتنی که زخمش عمیق و شدید ترازمن بود، گلوله به شکمش وبه

یکی از روستاهای اطراف بردند ودرآنجا با کمک  درهمانجا جانباخت. مرا هم به . اوخورده بود

ا ازنزدیک میشناخت گرفتن از یک دکترصفوف حزب دموکرات به اسم مصطفی مهرپرورکه مر

اوا وسپس ومیانه دوستانه ای با ما داشت ودرعین حال داماد عبدهللا کهنه پوشی هم بود موقتا مورد مد

.به ناحیه سنندج منتقل نمودند  
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کاناعزام به بو  

 

درمسیرانتقال که چند  .وضعیت زخم دستم بسیاروخیم بودهردواستخوان آن حسابی خرد شده بودند 

الیاسی وزبیده ذبیحی همسرش ودراویهنگ  روزی طول کشید درروستاهای بیساران درمنزل توفیق

مداوای ماندگارشدیم. دکتراحمد هدایت هم دلسوزانه تمام تالش خودرا برای  اویهنگخانه ستار ومختار

باید برای عمل جراحی  ونظرش این بود که خطرقطع آن مطرح نیست اما.اموقتی دستم انجام داد

فوری عازم بوکان شوم. من خودم وقتی شکستگی استخوانهای دستم وعصب هایش را نگاه میکردم 

ترعثمان احتمال قطع آنرا زیاد میدانستم ازاین لحاظ بسیارافسرده ونگران بودم. همراه واحدی که  دک

را همراهی میکردند به حقیقت واحمد امیری از کادرهای بسیاردلسوزوخوشنام صفوف کومه له م

شهربوکان که هنوزآزاد ودردست مردم وپ.م بود اعزام شدم. آن هنگام بیمارستان آنجا توسط کومه له 

ی بود وتحت هدایت د.جعفرشفیعی اداره میشد. من توسط ایشان ود.درویش وحیدی که جراح ماهر

ه مطرح نیست اما باید فوری آنها به من گفتند که خطرقطع دستم به هیچوج .مورد معاینه قرارگرفتم

هردواستخوان شکسته وخرد شده به هم وصل شوند واین کار  عمل جراحی شود وبا گذاشتن پالتین

رزخمی توسط دکتردرویش وتیم همراهش انجام گرفت. درشهربوکان بود که خانواده ام که قبال خب

تم آمدند وبا دیدن وضعیت وحتی کشته شدنم ازطرف دشمن ومزدوران محلی را شنیده بودند به مالقا

ازاینکه چنین خبری شایعه ای بیش نبود راضی بنظرمیرسیدند ومن .بهبود یافته ام نفس راحتی کشیدند

.هم از دیدارشان بعداز مدت طوالنی خوشحال شدم  

با این وجود فرصتی  .ومعالجه بسیارسخت ودشوار وپردردسربودجریان زخمی شدن وپروسه انتقال 

آورد که ضمن آشنائی بیشتر با مرکزیت کومه له به مسائل نظری وتئوریک که درآن  را برایم فراهم

مقطع نه تنها برای من بلکه برای کل سازمان ازنان روز واجب تر بودند، توجه وانرژی بیشتری 

.اختصاص بدهم    
                                   

  کنگره دوم کومه له

 نتایج وعواقب آن
     

در منطقه بوکان که هنوزمنطقه ای آزاد ودردست مردم  ۱۳۶۰وم کومه له در بهار سال کنگره د

که نمایندگان بخش ها  شد. این درواقع اولین کنگره کومه له بودبرگزارونیروی پ.م قرارداشت ، 

ومناطق مختلف درآن شرکت داشتند وزمینه سازی وآمادگی زیادی برای آن انجام گرفته بود. دو سال 

جمعی ازاعضای قدیمی تشکیالت نشستی ترتیب دادند که نه درآن زمان اما  ۵۷زآن درپائیزسال قبل ا

تی درمیان نبود و صرف بعدا اسم گنگره اول روی آن گذاشته شد. درآن نشست اساسا انتخابا

نظرازمحتوا ومضمون دستورجلسات ،شرکت کنندگان آن بجزخود هیچ شهرومنطقه ای را نمایندگی 

.مصوبات آن هم انتشارعلنی نیافتند ودرنتیجه کمتربه کنگره واقعی ومتعارف شباهت داشت .نمیکردند  

 

کنگره دوم برگزارشد.  روستای زنبیل درچند کیلومتری اطراف شهربوکان محلی بود که درآنجا 

من همراه با ع . دارابی وع .کهنه پوشی بعنوان  .تعداد شرکت کنندگان حدودبیش ازپنجاه نفربودند

ینده تشکیالت مریوان درکنگره دوم حضورداشتیم .این کنگره جایگاه بسیارمهم وسرنوشت سازی نما

رنظرکرده ام براین باوربوده من قبال درمورد کنگره دوم وجایگاه آن اظها .برای جریان ما داشت

.وهستم که این کنگره کومه له را متحول ودگرگون ساخت    
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صمیمات درست ویا نادرست آن بطورکلی الزم است که ابتدا برای درک بهتر مصوبات این کنگره و ت

.درتوضیحی کوتاه پیرامون شرایط خاصی که کنگره درآن بسته شد به چند نکته اشاره کنم  

  

بود. ج.اسالمی درابعاد سراسری با تعرض به انقالب وبا  ۵۷ل شکست نهایی انقالب سال شصت سا

ا اقدامات وتاکتیکهای فریبکارانه وعوامفریبانه تمام قتل عام وسرکوب وحشیانه مخالفین همزمان ب

دستاوردهای موقتی انقالب را یکی پس ازدیگری ازچنگ مردم بیرون کشید. ممنوع کردن فعالیت 

ن وقدغه نمودن روزنامه ونشریات آزاد، انحالل شوراها ودیگر تشکالت توده ای در احزاب، بست

نع آزادی پوشش وبویژه اجباری نمودن حجاب کارخانجات وموسسه های صنعتی وغیرصنعتی، م

جنگ ایران وعراق . اینها وده ها موارد دیگرازجمله بازپس گیری این دستاوردها بودند ،برای زنان

.کشوربیگانه به مام وطن مهمترین بهانه وتوجیه برای چنین کاری شدحمله  وتعرض یک   

  

وممنوعیت فعالیتشان ازجانب  احزاب سیاسی درسطح سراسری درشوک بزرگی ناشی ازسرکوب

دولت بسرمیبردند با وجود این بیشترآنها درمقابل رژیم جدید نه تنها ایستادگی آنچنانی نکردند بلکه 

ولت باقی ماندند. بجزجریانات لیبرال وحزب توده وشرکا، سازمان چریکهای اکثر آنها همچنان حامی د

کثریت آنها درکنار ج.اسالمی ایستادند واز دولت فدائی بعنوان بزرگترین جریان چپ انشعاب کردند وا

تشکیالت اقلیت این سازمان همراه با بعضی سازمانهای کوچک دیگر به کردستان  .حمایت کردند

. درصفوف سازمانهای چپ سراسری که ازج.اسالمی حمایت نکردند تشکیالت روی آورده بودند

که ازلحاظ نظری با بقیه تفاوت زیادی  کوچکی تحت نام " اتحاد مبارزان کمونیست " وجود داشت

داشت ومنتقد مواضع دیگرنیروهای چپ بود وبا انتشاردیدگاهایش توانسته بود تا حدودی درمیان دیگر 

صفوف آنها را تحت تاثیرقراردهد ودربازبینی مواضع نادرست آنها به تعدادی نیروهای چپ مطرح و

ان درمیان تشکیالت ما هم دست به دست میشدند ازفعالین این جریانها کمک کند. نشریات این جری

ویک نوع نزدیکی با مواضع آنها درصفوف سازمان وتشکیالت ما هم مطرح وچنین  فضائی بر 

.کنگره محسوس بود     

گ درکردستان بشدت ادامه داشت. کردستان تنها منطقه ای بود که هنوزمردم درابعادی گسترده و جن

دولت هم ازسرکوب آنها عاجز .دولت مرکزی را نمی پذیرفتندوسیع مقاومت میکردند وحاکمیت 

ودرمانده بود. درکردستان حزب دمکرات هم دچارانشعاب شده بود وطیف وسیعی ازآنها از ج.اسالمی 

یت کردند اینها ومسائل بسیاردیگرسرتیتراوضاع آنزمان را تشکیل میدادند. کنگره کومه له دربطن حما

.مات مهمی اتخاذ کندچنین اوضاعی میبایستی تصمی   

دراین کنگره ودرچنین جو وشرایطی دردرجه نخست میبایستی برای اختالفات جدی که درصفوف  

اه ومسیرها ازهم جدا میشدند یا یکی ازدیدگاه ها به نفع سازمان ما بود تعیین تکلیف نهائی میشد یا ر

د که بحث وجدل کافی راه دیگری وجود نداشت چرا که مدت طوالنی بو .دیگری عقب می نشست

بود. این دودیدگاه درداخل یک حزب سیاسی نمی توانستند درجوارهم به حیات  در جریاندراین مورد 

خود ادامه بدهند.  دوم اینکه مسائل بسیارمهمی دربرابرما قرارگرفته بودند که باید در موردشان 

ونظرما دراین مورد،  تصمیم گرفته میشد. مسئله ملی وجنبش کردستان وروشن نمودن دیدگاه

سلح وجایگاه آن درارتباط با حزب وسازمان ودیگرعرصه های فعالیت ، مسائل سازماندادن نیروی م

سازمانی وتشکیالتی زیادی همچون بررسی چارچوب فعالیت ما درابعاد سراسری ، مناسبات ما با 

.دنداحزاب از جمله حزب دموکرات؛ وبسیاری مسائل دیگرکه ازاهمیت برخورداربو  
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ک سازمان چپ مارکسیستی پیرامون مسائل مهمی جهتگیری دراین کنگره کومه له به مثابه ی 

مارکسیسم انقالبی را به مثابه تنها تئوری معتبربرگزید وبا نظرات وباورهای . وشفافیت نظری پیداکرد

ن سازمان رایج غیرمارکسیستی ازجمله گرایش پوپولیستی دردرون چپ وبا تبعات این گرایش دردرو

ا که یکی ازمعضالت جدی ما بود جا انداخت وبه استقالل مناطق ما مرزبندی نمود. حزب وحزبیت ر

ونواحی پایان داد.  دیدگاه دوم را به عنوان خط رسمی سازمان تصویب کرد. به اختالفات داخلی 

.ه پیش سوق دادخاتمه داد. اینها دستاوردهای مهم ومثبتی بودند که کل سازمان ما را چندین گام ب  

   

آن تاریخ ودوران برمیگردم ومصوبات وتصمیمات این کنگره را مشاهده  اما امروز من وقتی به

ومورد بررسی قرارمیدهم به این نتیجه میرسم که این کنگره کمبودها واشتباهات زیادی هم داشت. قبل 

نه ازتوان وظریفت عملی  ازهرچیز وظایفی را دردستورکارخود قرارداد نه با واقعیت منطبق بودند

اربود. یکی ازاین اشتباهات کنگره این بود که کومه له رابطوررسمی بعنوان یک نمودن آن برخورد

سازمان سراسری تعریف نمود. این درحالی بود که دردنیای واقعی براحتی میشد دید ومشاهده کرد که 

وتاریخی بود که چنین سازمان کومه له محصول جامعه کردستان وبرآمد تکامل و ضرورت اجتماعی 

سازمان برای جوابگوئی به نیازها  این ا دردرون خود بوجود آورده ومطرح ساخته بود.وتشکیالتی ر

تشکیل دهندگان آن دراساس  .وضرورت های مبارزاتی ازویژه گیهای خاص خود برخورداربود

اجتماعی آن به کردستان محدود همگی کرد بودند وخاستگاه آنها کردستان بود ونفوذ واعتبارتوده ای و

"سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران" بود در کنگره اول آن که همه اعضای آن  نامش .میشد

علیرغم نیت افراد  ،همه نکات مورد اشاره فوق. شرکت داشته اند حتی یکنفرغیرکرد حضورنداشت

یونالیستی آنها گرفته تا توجیهات ازایدئولوژی وافکارچپ وانترناس ،تشکیل دهنده هرچه بوده باشد

 یداللت به تعلق این تشکیالت به یک جغرافیا چون محل تحصیل و برپایی جلسات و غیرە، دیگری

منکراین واقعیت شد که به هنگام قیام  ستبا طرح چنین توجیهاتی به هیچوجه نمی توانبود.  مشخصی 

وفعالیت آنها  فعال بودنددستان متمرکز ووشروع  ودخالتگری درامرانقالب عمالهمه افراد فوق درکر

به این منطقه مشخص محدود میشد. تشکیالت کومه له قبل ازآنکه تنها تبلورنبوغ افراد تشکیل دهنده 

آن باشد برآمد ومحصول شرایط اجتماعی ویژه در کردستان بود که درنهایت آنها را به آنجا ارجاع 

واقعی کنگره  ن تشکیالت سراسری تعریف میشود. در دنیایمیدهد.  با وجود همه اینها دراین کنگره ای

ه بود و به وزنه اجتماعی آمداین ویژگیها بیرون  از دوم ضرورت چنین تشکیالتی وسازمانی را که

کرد و نشناخت، و ویژگیهای جامعه کردستان را درحد الزم درک نبرسمیت  ،بزرگی تبدیل ساخته بود

عرصه ای  را هم، برای مثال جنبش کردستان -ا ارائه بدهد. نتوانست درک درستی از آن وویژگیه

آیا براستی چنین بود؟ چه دلیل وعوامل اجتماعی وتاریخی منجر به این شده  .ازتداوم قیام تعریف نمود

بود که تداوم قیام شکل وجودی خود را درجنبش مقاومت خلق کرد بیابد وچه نتیجه ای ازآن حاصل 

ش مقاومت ازنظرشکل و محتوا یاسی ازآن میتوان بیرون کشید وخالصه جنبویا چه استنتاج س ؟میشود

باشد؟ آیا با همین متد وتعریف میتوان به سراغ جنبشهای کردستان ترکیه وعراق هم  نستچه میتوا

تداوم کودتاهای آن کشورها دانست؟ جنبش مقاومت کردستان چه نیز این جنبشها را آیا میتوان  ؟رفت

ت کرد داشت؟ملی وتاریخ مبارزات مردم کردستان یا مل ربطی به جنبش ستم  

کنگره همه اینها را نادیده گرفت ، خالصه نفی جنبش برای رفع ستم ملی درتزوقطعنامه های کنگره 

واگربه شیوه کمرنگی هم وجود داشت با بیان اینکه جنبش کردستان مسئله  .دوم کامال مشهود بود

فاکتورهائی را مدتها بعد کومه له چنین  کم اهمیت کرد. اصل مسئله را  حیات وممات ما نیست

.درتحلیلهای خود وارد کرد وآنها را تا حدودی اصالح نمود   
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در کنگره دوم راجع به مسئله ملی قطعنامه ای صادر شد که درآن حل نهائی مسئله ملی به پیروزی  

به مثابه یک سازمان مارکسیستی  همزمان تاکید شده بود که ما.واستقرارسوسیالیسم موکول گردیده بود

درآن قطعنامه به . نوشت خود را به سرنوشت جنبش ملی و مقاومت کردستان گره بزنیمنباید سر

.صراحت گفته شد که جنبش کردستان مسئله مرگ وزندگی برای کومه له نیست  

نین حقی به معلوم نبود مسئله حق تعیین سرنوشت دراینجا چه جایگاه میتوانست داشته باشد وچرا چ

معنی  ؟ا کومه له نباید سرنوشت خود را به جنبش کردستان گره بزندسوسیالیسم موکول شده بود؟ چر

باشد؟ هر چند تمامی احکام  ستچنین سیاستی درعمل برای جریان ما یعنی کومه له چی میتوان

چنین بینش وتزهای فوق برای تشکیالت ما خوشبختانه کاربست عملی وپراکتیکی پیدا نکردند ولی 

ونگرشهائی لطمات زیادی به سازمان ما زدند ودر صفوف ما ماندگارشدند وجا خوش کردندتا در 

.فرصت مناسب دیگری دوباره به صحنه آمدند    

وروبه بیرون این مصوبات موجب شد که بالفاصله مورد نقد جریان اتحاد  در آنزمان انتشارعلنی 

هرچند ارتباط رسمی بین سازمان ما وآنها .بگیردمبارزان کمونیست وشخص منصور حکمت قرار

برقرار نشده بود اما کنگره پیامی خطاب به آنها داده بود وازنقش آنها ازلحاظ نظری درجنبش چپ 

چنین  که ود. منصور حکمت شفاهی طی نواری خطاب به سازمان ما گفته بودایران تقدیربعمل آورده ب

درواقع کم توجهی کومه له به مسئله ملی را . خواهند بودفورمولبندیها وتصمیماتی بسیارزیان آور

البته کومه له هم ظاهرادراولین کنفراس . مورد نقد قرارداده بود وخواهان اصالح فوری آنها شده بود

هرچند کنفراس حق واختیار )دوم یعنی کنفرانس ششم به اصالح آنها پرداخت.  بعداز کنگره

.(ی کنگره را نداردتغییردرمصوبات یک ارگان باالتریعن )   

واقعیت این است که ا م ک وشخص منصورحکمت برخوردش به مسئله ملی وجنبش مقاومت در 

زخود کومه له بود. در میان جریانات کردستان در اوایل ودرآن مقطع بسیارمثبت وجانبدارانه وفراترا

ومه له برعکس دیگر سیاسی سراسری هیچکدام مواضع روشن وشفاف آنها را نداشتند دربرخورد به ک

ارزیابی آنها این بود که آنرا یک جریان  ،سازمانها که اغلب کومه له را مائوئیستی ودهقانی میدانستند

اجتماعی کردن کمونیسم  .را درکردستان اجتماعی کندچپ وکمونیستی میدانستند که توانسته کمونیسم 

.واز جمله ا.م.ک بود در کردستان رمز وسحرمحبوبیت کومه له نزد دیگر جریانات چپ    
    

تصمیم گنگره دوم مبنی بر تعریف کردن تشکیالت به مثابه یک سازمان سراسری با وضعیت واقعی  

نتیجه چنین تصمیم اراده گرانه ای که در آن  .وعینی جریان ما مطابقت وهمخوانی زیادی نداشت

اقدام به بازسازی وتقویت  هنگام هیچگونه مخالفتی درصفوف ما با آن نشد، موجب گردید که ما

که درآن زمان همچون نمایندگی  (اکثر یا همه این افراد هم کرد بودند  )تشکیالت خارج کردستان 

.بصورت غیرعلنی عمل میکرد ، نمودیم برای سازمان ما دربعضی از شهرهای بزرگ ایران  

د به دیگر شهرهای ایران کادرهای کردستان را که حتی تعدادی از آنها علنی کاروفعالیت کرده بودن

برای فعالیت مخفی فرستاده شدند تا دراین شهرها وکارخانها به سازماندهی طبقه کارگرآنجا بپردازند. 

خود به این نتیجه رسیده بود که درمبارزه به پرولتاریای  کومه له درکنگره دوم درنقد پوپولیسم درون

دادن به کارگران عقب مانده ودهقانان انتقاد  صنعتی توجه الزم را ننموده وازفعالیت خود درترجیع

آنهم درست درشرایطی که  .واین دلیل انگیزه ومبنائی گردید که به چنین اقدامی دست بزند.داشت

. زمانی که بشدت درجریان بود ۶۰فعالین دیگرسازمانهای چپ درسال بگیروببند ودستگیری واعدام 

 .به کردستان ومناطق آزاد پناه میآوردند سازمانهای چپبقیه  ناچارا تعداد زیادی ازرهبران وفعالین

این اقدام نسنجیده تلفات سنگین وغیرالزم وغیرضروری زیادی بدنبال داشت. من قصد متهم نمودن 
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ل را حاصل بینشی میبینم که همه ما درآن مقطع داشتیم وچنین فکرمیکردیم. کسی را ندارم واشکا

ا کسی پیدا نشد که نه اززاویه محدودنگرانه وتنگ نظرانه معلوم نبود چرا درآن زمان درصفوف م

ناسیونالیستی بلکه ازمنظریک مارکسیست ورئالیست واقعگرا به ما بگوید که این کاردرستی نیست. 

گ صنعتی در کردستان به معنای عدم وجود کارگردراینجا نیست. رهبران وعناصر فقدان تولید بزر

پیشرفته ووبزرگ صنعتی به کردستان غیرصنعتی پناهنده سازمانهای چپ وکمونیست ازشهرهای 

کسی پیدا نشد وبه ما بگوید میشود کمونیست وسوسیالیست بود وجغرافیا ومحدوده فعالیت هم  .میشدند

ایت همکاری وکمک به هم طبقه وهمرزمان مناطق دیگررا امرووظیفه تخطی کردستان باشد ونه

ی با آنها داشت ودر تقویت جنبش چپ وکمونیستی همکاری وهماهنگی نزدیک.ناپذیرخود دانست

بدون آنکه الزم باشد به چنین کارغیرضروری وماجراجویانه  ،سراسری هم نهایت تالش را نمود

.وپرخطری دست زد   

حتی اگردراقلیت کوچکی هم . کسی یا جمعی پیدا نشد درمقابل چنین تصمیماتی بایستد در این کنگره

کسی پیدا نشد که به ما بگوید شما که حق  .ی حقانیتی برای خود کسب کنندقرارمیگرفتند ازلحاظ تاریخ

د، تعین سرنوشت را پذیرفته اید وبعنوان یک اصل لنینی دربرنامه خودتان گنجانده وازآن دفاع میکنی

با توجه به تفاوتهای بسیارجدی وعمیقی  بنا به اتکا به آن حق جدائی میتواند جزئی ازچنین حقی باشد.

ن کردستان ودیگر مناطق بوجود آمده بود درچنین شرایط ضروری آیا فعالیت در چارچوب که بی

قبولتری جغرافیای کردستان وتالش برای ایجاد" حزب کمونیست کردستان" نمی توانست آلترناتیو م

  برای چنین وضعیتی باشد؟

وه  تحت همین پیرامون ضرورت فعالیت مستقل در کردستان من بحث مفصل وطوالنی را در یک جز

نام قبال منتشر کرده ام ودرآن به فاکتورهای چنین ضرورتی پرداخته ام. با توجه به اهمیت این مباحث 

میکنم. خواهم کرد ودراینجا از تکرارآنها خوداریآنرا بصورت ضمیمه مجددا همراه این کتاب چاپ    

میتوانست صاحب دیدگاه متفاوتی تنها کسی بود که احتماال  . اودر کنگره دوم غیبت فواد محسوس بود

باشد. با شناختی که من ازایشان داشتم میتوانم تصورکنم که وی به راحتی به چنین تصمیماتی گردن 

نمی گذاشت. وی قبالدر یکی ازسخنرانیهای خود درمهاباد ازتالش برای تشکیل حزب کمونیست ایران 

اع متفاوتی پیش بیاید تشکیل حزب تاکید نموده بود که اگراوضصحبت کرده بود اما هم زمان 

کمونیست کردستان ممکن است ضرورت پیدا کند. آیا اگر فواد به هنگام برگذاری کنگره دوم در قید 

بطورقطع  کسی نمیتواند پیش بینی کند که عکس  ؟حیات بود چنین ضرورتی را میدید وتائید میکرد

.العمل وی چه میتوانست باشد    

کنم که دراین تردیدی نیست زمانی فراخواهد رسید که میمجددا تاکید در اینجا روی این نکته 

کمونیستها  نه تنها باید برای سازماندهی وهماهنگی درسطح ایران ومنطقه اقدام کنند بلکه باید تالش 

زمینه های آن فراهم شوداما باید ابتدا  .کنند که سازمان انترناسیونالیسم راهم مجددا احیا وتشکیل بدهند   

کم نیستند  .ه فقط درذهن وخیال واراده گرایانه بلکه ازهرلحاظ ملزومات واقعی آنرا بوجود آوردن

ما دررابطه با .سازمان وتشکل هائی که هم اکنون تحت چنیین نامهائی درسراسرجهان فعالیت دارند

به اصطالح کارگری آن هم  ایران هم به اندازه کافی ازفیض این احزاب کمونیست وحتی نوع

ازاین لحاظ  کم نداریم اما متاسفانه جزنام درعرصه اجتماعی خبری از . رخوردارهستیمب

تاثیرگذاریشان نیست. مارکسیسم وباورها وارزشهای جهان شمول کمونیستی آن الزاما درگام نخست 

یت دخالتگری درست کردن تشکیالت دربعد جهانی نیست. کمونیستها  با توجه به توان وظرف



40 
 

اعی وطبقاتی دریک جغرافیای معین با درنظرگرفتن ویژگیهای آن خود را سازمان درمبارزه اجتم

.جریان ما درآن زمان تاثیرگذاریش دربعد اجتماعی به کردستان محدود میشد .خواهند داد  

  

رات به مثابه یکی دیگرازمباحث مهم کنگره دوم تنظیم روابط ما با حدکا بود. دراین کنگره حزب دموک

درست به هنگام برگذاری کنگره دوم حزب  .ن ناسیونالیستی وبورژوازی تعریف شدیک حزب وجریا

دموکرات درادامه پیشبرد سیاست ضد دموکراتیک خود درقبال جنبش مقاومت کردستان وخصومت با 

رازآنها را سازمان ما درمنطقه شمال کردستان درحمله وتعرض به یک واحد از پ.م کو مه له چند نف

این مسئله فضای کنگره را ملتهب وخشم  .رگیری کوتاه یک نفرهم جان باخته بوددستگیر ودریک د

همه راعلیه حدکا برانگیخت. دریک سمینارجانبی که دررابطه با مناسبات با حدکا برگذارشد یکی 

ت یک طی سخنانی ازیک موضع بسیارتند، به ضرور -عبدهللا مهتدی-ازسخنرانان این سمینار

تاکید نمود که باید رهبران این حزب مجازات . اوب دموکرات اشاره داشتبرخورد قاطعانه به حز

شوند تا دیگرجرأت دست زدن به چنین کارهایی را نداشته باشند. سخنان وی مورد حمایت اکثریت 

نمود وبعدا عبدهللا مهتدی درکنگره دوم کومه له نقش مهمی ایفا می. شرکت کنندگان سمینارواقع گردید

موقعیت دبیرکل کومه له هم انتخاب گردید. با وجود این بحث وصحبت وی بعنوان  هم به تدریج به

با توجه به موقعیت حساس جنبش کردستان از یک موضع . سیاست رسمی کومه له پذیرفته نشد

ک مسئوالنه ای به منظورجلوگیری از یک جنگ خونین داخلی سیاست ما درآن هنگام، از دادن ی

البته این هشدارها تاثیر چندانی  .عواقب چنین کارهائی فراترنرفت هشداررسمی به این حزب به

درتغییرسیاست وروش برخورد حدکا را در پی نداشت وبارها تکرارشد تا نهایتا درادامه به یک جنگ 

.خونین سراسری هم کشیده شد   
     

حقیقت . انداخترا در درون سازمان ما جا  کنگره دوم کومه له همچنانکه اشاره نمودم حزب وحزبیت

این بود که ما یک جریان سیاسی بودیم که مناسبات درونی آن بیشتر شباهت به محافل گوناگون داشت 

تا یک حزب جدی با اساسنامه وموازین تشکیالتی مشخص ویا به گفته لنین تشکیالتی با مناسبات 

ود کارمیکردند وامور را ربودند وبه ابتکاروسلیقه خودسپلین آهنین . مناطق ونواحی مختلف خودموختا

میچرخاندند ودیدگاهای متفاوت محافل گونگونی را بوجود آورده بود، هرچند کنگره دوم پایان این 

دوران بود وما را صاحب برنامه واساسنامه کرد اما در اداره تشکیالت و بوجود آوردن نوعی تناسب 

با وجود اینکه نفوذ . رفته شدکماکا بصورت محفلی تصمیم گو تعادل بین کادرهای شمال وجنوب 

اصلی سازمان ما درجنوب کردستان بود ولی حضورکادرهای با سابقه ونقش دارآنها دررهبری به 

نسبت کم و ناچیز بود. بعدازجانباختن فواد این موازنه بهم خورده بود. مباحث دیدگاه یک ودوم ونقد 

که درکنگره مغلوب وشکست خورده بود   مدافعین دیدگاه "یک" .نبودمبارزه با پوپولیسم بی تاثیر 

درعین حال مبارزه با گرایشات پوپولیستی به نادرست  .بیشتراشخاصی درمیان کادرهای جنوب بودند

نفوذ اجتماعی وتوده ای مالک تعیین . برای مدتی کادرهای با نفوذ توده ای را ازاعتبارانداخته بود

درارتباط فاکتورهای اجتماعی وبویژه تاریخی  تردید بدون نتخاب رهبری نبودند.کننده ومهمی برای ا

دراینجا هم عدم حضورفواد که دید  .نیستندنبوده وحتما بی تاثیربا مناطق شمال وجنوب کردستان 

متفاوتی به مسائل داشت میتوانست نقش ایفا کند. اوهمیشه برعکس دیگاه ناظروحاکم برکنگره دوم که 

اولویت واهمیت بیشتری به پراکتیک انقالبی  ،ائل شدوریک ارجعیت قبرای مسائل نظری وتئ

هرچند تاریخ ثابت کرده است که درمواقع ومقاطعی درپروسه مبارزه نقش وجایگاه  .واجتماعی میداد

خود فواد درکنگره اول چنین نقشی را  - .شخصیتها میتواند درتعیین این مسیرها سرنوشت سازباشد
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نمیتواند با قاطعیت ادعا کند که وجود شخصی چون فواد میتوانست وجود این کسی با  -ایفا نموده بود 

.کومه له در چنین شرایطی هم به مسیردیگری هدایت کند   

در مجموع اگربخواهم ارزیابی خودم را بطور خالصه ومختصردرچند جمله بیان کنم این است که 

به اختصاراشاره نمودم اما  ای مثبت ومنفیکنگره دوم کومه له را متحول ساخت. دراینجا به جنبه ه

نکته ومسئله ای که ازهمه مهمتروپایه ای تر بود واززاویه دید من تاثیرات منفی آن بیشتروبا 

دوامتروطوالنی تربود وبه این اعتباربرآینده جریان ما وخصوصا بحران وانشعابات دوره های بعدی 

ازجایگاه وخاستگاه کومه له، بی توجهی  رست این کنگرهبه ارزیابی ناد هم تاثیرتعیین کننده ای داشت،

وعدم شناخت وتحلیلهای غیرواقعی  (کردستانی بودن سازمان ) به واقعیت وجودی خود کومه له 

آلترناتیو وراه حل های .ازشرایط وموقعیتی بود، که سازمان وتشکیالت ما درآن قرارگرفته بود

بت کردند من قبال در" بازبینی چپ در وتجربه تاریخی هم آنرا ثااشتباهی بود که انتخاب شدند 

اکردستان " در این رابطه چنین نوشته ام :    

کومه له با تحلیل وارزیابیش ازاوضاع وشرایطی که آنزمان برجامعه حاکم بود وعدم درک درست از 

ناخت ازجایگاه واقعی جنبش کردستان وناتوانی ازارائه استراتژی مناسب برای آن ، وهمچنین عدم ش

دراین رابطه با ازتعریف کردن خود به مثابه یک تشکیالت سراسری ، با دردستورگذاشتن  خود،

اهدافی دراین ابعاد ، که خارج از توان وظرفیت وپتانسیل کومه له بود عمال زمینه ونطفه یک بحران 

ن متعددی درآ ن شرایط امکا بحرانی که به دالیل معین وفاکتورهای .جدی را برای خود فراهم ساخت

بروز فوری وعلنی پیدا نکرد وبه تعویق افتاد ، تا در شرایط دیگری ودرآینده با مطرح گشتن ووارد 

بیشتر ازهمه محدویتهای جنبش کردستان وعدم  )شدن فاکتورها ومولفه های جدید دراوضاع سیاسی 

یت جریان وسیعترآن فراهم وکل موجودزمینه های الزم بروزآشکاروهمه جانبه و (موفقیت تجربه حکا 

کومه له وضرورت هستی وموقعیت وجایگاه واقعی آن باردیگر به چالش کشیده شود وبه مثابه یک 

پدیده اجتماعی وتاریخی به موضوع اصلی جدل واقعی بین گرایشها ونگرشهای سیاسی مختلف تبدیل 

ک رم وحیاتی در پرتو ومحک یونیاز به اصالح وتغییر این سیاستها را همچون یک ضرورت مب

.تجربه عملی گوشزد کند   

من همچنین درجزوه فوق بطورمفصل به عوامل وفاکتورهای مهم دخیل در بحران چپ درکردستان 

پرداخته ام ودرآن دلیل ضرورت وجود احزاب مستقل چپ و راست در جامعه کردستان راهم توضیح 

.دداده ام که آنرا نیزضمیمه این کتاب خواهم نمو  

 

ر کومه لهپوپولیسم ، کد تحول د  

 

واژه پوپولیسم که قدمت آن به بیش ازدوقرن گذشته برمیگردد ، وریشه التینی دارد ؛ آن کد سیاسی 

بود ، که در کنگره دوم میتوانست کمبود ونقایص ایدئولوژی ونظری وسبک کاری کومه له را بوسیله 

یرامون این ی درحول وحوش کنگره دوم پنقد آن جبران وبرطرف ساخت. مباحث پرحرارت وگرم

موضوع درجریان بود. تشکیالت ما همچون بخشی ازجنبش چپ وکمونیستی ازانحراف گرایش 

درست سازمان ما با نقد به بسیاربه جا و. عرصه نظری وچه پراکتیکی مبرا نبودرپوپولیستی چه د

تئوری م انقالبی به مثابه تنها همجانبه ازآن فاصله گرفت وبا انتخاب وبازگشت به تئوری مارکسیس

جلو وبه پیش برداشت. پرچم دارچنین نقدی درصفوف کومه له به معتبر، جهش وگام بزرگی را رو

درآن برهه از تاریخ دردرجه نخست مهتدی ،علیزاده ، وذکریائی بودند که درنقش هیئت تحریریه 
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عمل یک درنقش مقابل یا مخالف دکترسعید یزدیان وچند نفر دیگرازمدافعان دیدگاه  .کارمیکردند

میکردند اما خیلی زود درهمان کنگره ازمواضع خود عقب نشستند ودرعمل با سکوت خود آنرا تائید 

کریائی وبا تائید هیئت تحریریه زکردند. با نوشتن مقاالت " ازکنگره اول تا کنگره دوم " که توسط 

صلی این نوشته ها هدف ا .شارعلنی پیدا نمودنقد همه جانبه ازکومه له روبه بیرون انت .نوشته شدند

دادن وتبدیل ساختن سازمان به یک تشکیالت ویک سازمان پیشرو ومدرن ، که بجای سازش  سمت

ودنباله روی ازعقب مانده گی توده ها وتقدیس تمایالت آنها بعضا تحت پوشش خواست خلق وتوده ها 

خاستگاه خصوصا دردهات وروستاها، تکیه وتوجه بیشتربه شهرو به طبقه کارگر وزحمتکش و

طبقه شفافیت بخشیدن وروشن کردن مرزهای طبقاتی درسیاستگذاری ودرعملکرد اجتماعی این 

وپراکتیک تشکیالت بود. پوپولیسم که معنایی جزمردم باوری وخلق گرائی نداشت وظاهرا چنین 

 اما چنین واژه ای معنی مردم ساالری درعالم .مفهومی قاعدتا نمی بایست بارمنفی به خود بگیرد

فوف نیروهای چپ نه تنها پسندیده نیست بلکه با تفکرمارکسیستی درتعارض سیاست را ندارد. درص

براساس آموزه های مارکس سوسیالیسم وبرای دست یابی به چنین هدفی، تنها  .جدی قرارمیگیرد

 ازطریق اتکا به پرولتاریا وطبقه کارگرونه دیگراقشاراجتماعی نیروی اصلی تضمین کننده تحقق آن

دربعضی مواقع وبویژه  .نان نمیتوانند چنین نقشی را درانقالب ایفا بکننداست؛ برای مثال دهقا

درکشورهای عقب مانده که هنوزسرمایه داری به اندازه کافی رشد نکرده باشد وجمعیت دهقانی باال 

نمود. از لحاظ باشد میتوانند متحد طبقه کارگر شوند، نه نیروئی که بوسیله آنها سوسیالیسم را پیاده 

نیروها واحزابی بودند که معتقد بودند که جامعه بدون طی نمودن توسعه سرمایداری میتواند  تاریخی

ناردونیکها درروسیه نمونه چنین احزابی بودند که میخواستند سوسیالیسم را . به سوسیالیسم دست یازد

که به آن یدادند ، پیاده کنند با اتکا به دهقانان که اکثریت جامعه روسیه درآنزمان را تشکیل م

مائو  "سوسیالیسم دهقانی" گفته میشد وبشدت مورد نقد مارکسیستها وبویژه شخص لنین قرارگرفتند.

وهمراهان وی درچین خواستند که با اتکا به دهقانان سوسیالیسم را پیاده کنند که هیچوقت عملی نشد. 

بیرهای متفاوت ومتضادی وله پوپولیسم نبود تعبا وجو این درتشکیالت ما فهم وبرداشت یکدستی ازمق

ازآن شد. دردرون تشکیالت برای مدتی وبرای بعضیها اتهام پوپولیستی با بارمنفی قوی که پیدا کرده 

بود آن شمشیر برنده وبسیارکارامدی بود که باوارد کردن برفرق سرهرمخالفی میتوانست برای مدت 

همیشه حذف نماید. درخارج سازمان ورو یا شاید هم برای طوالنی وی را ازدایره قدرت تشکیالتی د

در برخورد به مردم رفتارها عوض شدند، قبل ازکنگره کادرها وفعالین کومه له دربرخورد صمیمانه 

وحتی خدمت گذارانه آنها به توده ها زبانزد همه بود بعدازآن برخورد ازباال ونادیده گرفتن منافع آنها 

جی درصفوف ما بود، دستبرد به مزارع آنان باب مودن که قبال سنت رایودرروستاها بجای کمک ن

شد، تا جائی که اعتراض آنها درمناطق مختلف به ک.م کومه له رسید وناچاربه هشداررسمی وبعضا 

اخطاروتنبه تشکیالتی هم کشید. چنین اقداماتی هرچند بی تاثیرنبودند اما موضوع بسیارعمیقترازاینها 

د روشنفکرانه به مردم در کاهش نفوذ واعتبارکومه له لی درارتباط با برخوربود وهمچون معض

.تا سالها دوام  ونقش بازی کرد نکماکا         
 

ک(ام)کومه له واتحاد مبارزان کمونیست   

      

به دلیل شرایطی که بوجود آمده بود گروهها ومحافل چپ زیادی ابراز   ۵۷در شروع واوایل انقالب 

تعداد آنها ازانگشتان دست تجاوزنمیکرد. بنیان  .ها سهند نام داشتیکی ازاین گرو .مودندوجود علنی ن

که به هنگام قیام از  -منصور حکمت،حمید تقوائی، ایرج آذرین  -گذاران این گروه درابتدا سه نفر 
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خسروداوربرادرکوچکترحکمت هم به جمع آنها اضافه میشود. جمع  .خارج به ایران برگشته بودند

به همین دلیل هم در  .انی برخوردارنبودندچند کرده اما ازسابقه سیاسی مذکور انسانهای تحصیل

«  اتحاد مبارزان درراه آرمان طبقه کارگر»شروع  کارخود را هوادار یک گروه کوچک دیگربه اسم 

.کردند معرفی   

از بقیه سازمانها و از بعداز مدت زمانی کوتاه به دلیل دیدگاهای نظری وتئوریک متفاوت ، سهند    

جمله گروهی که خود را هوادارآنها قلمداد مینمودند ، فاصله میگیرند وبصورت مستقل تحت نام اتحاد 

لیل و فعالیت خود را ادامه میدهند. توانائیهای نظری وتئوریک وتح (امک)مبارزان کمونیست 

د که خیلی سریع درمیان موضعگیرهای سیاسی متفاوت آنها پیرامون مسائل انقالب، باعث میشو

نیروهای چپ به یک جریان مطرح تبدیل شوند وطی پروسه ای اینباربرعکس، سمپاتی وهوادارای از 

.امک در صفوف فعالین اغلب این نیروها به شیوه  قابل توجهی گسترش مییابد   

 

در حول وحوش کنگره دوم  وجود این گروه کوچک برای کومه له  ۶۰اردرسال برای اولین ب

محسوس وبا توجه به نزدیکی مواضع سیاسی آنها با سازمان ما ضرورت پیوند وبرقراری ارتباط با 

.تا قبل ازکنگره دوم هیچگونه ارتباطی بین سازمان ما وامک وجود نداشت .آنها مطرح میشود   

 

یت جدید با کلیه جناحهای آن ، دفاع از حق تعیین سرنوشت ومشخصا دفاع ارتجاعی دانستن حاکم

پشتیبانی از مقاومت عادالنه مردم کردستان در مقابل حمله دولت مرکزی به کردستان، ارتجاعی و

دانستن جنگ ایران وعراق ومحکوم نمودن وعدم حمایت از طرفین جنگ ، چند نمونه از مسائل مهم 

اضع سیاسی امک و سازمان ما بود. در کنگره دوم کومه له طی پیامی علنی آن دوره از نزدیکی مو

روبه بیرون به نقش مثبت وتاثیرگذارامک ازلحاظ نظری وتئوریک اشاره وحتی به نوعی قدردانی 

شده بود. همزمان با آن بوسیله رفقای تشکیالت درخارج کردستان برای تماس با آنها اقدام میشود دکتر 

م  سازمان عمرایلخانیزاده ازجانب کومه له ماموریت فوق را عهده دارمیشوند. امک هسعید یزدیان و

.ما کومه له را ، یک جریان انقالبی چپ ومارکسیستی با پایگاه وسیع اجتماعی وتوده ای میدانست  

ارزیابی های این دو جریان ازهمدیگرموجب نزدیکی بیشتر آنها میشود وارتباط فشرده تری بین آنها  

رکدام ازآنها ازدو جود میآید. ضرورت نزدیکی وهمکاری بین کومه له وامک درآن شرایط برای هبو

تا آنجا به کومه له برمیگردد کومه له درکنگره دوم رسما خود را  .زاویه وجنبه متفاوت مطرح بود

نست یک تشکیالت سراسری تعریف کرده بود ازاین زاویه اتحاد با نیرو وجریان امک درنهایت میتوا

ن نموده بود.  حمایت ودفاع گامی درجهت نزدیک شدن به استراتژی واهدافی باشد که برای خود تعیی

امک ازکومه له وجنبش کردستان درآن هنگام ودرشرایطی که اکثریت دیگرجریان چپ به حمایت از 

را ج.اسالمی در جنگ با عراق مشغول بودند وتعدادی دیگرازسازمانهای کوچک درکردستان حدکا 

دفاع میکردند ؛ ازاهمیت  نماینده واقعی جنش ملی کرد میدانستند ودرمقابل کومه له ،ازاین حزب

زیادی برخورداربود. درآن هنگام سازمان ما پیرامون بسیاری مسائل ازحیث نظری وتئوریک 

ازاین لحاظ امک میتوانست تا حدود زیادی خالء فوق راجبران کند  .ازکمبود اساسی رنج میبرد

کومه له با نفوذ وپایگاه مقابل امک یک تشکیالت کوچک فاقد نفوذ وپایگاه اجتماعی وتوده ای بود ودر

اجتماعی وسیعی که درمیان مردم خصوصا قشرکارگروزحمتکش درکردستان داشت ومحبوبیت نسبی 

درابعاد سراسری پیدا نموده بود ، میتوانست وجهه واعتبارمهمی برای امک وموجب مطرح ساختن 

.شتراین تشکیالت کوچک درسطح ایران بشودبی   
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ی مدت مدیدی ادامه پیدا کرد وبا گسترش سرکوب وقلع وقمع نیروهای همکاری بین این دو جریان برا

چپ در سراسرایران توسط دولت جدید، امک ناچارشد برای جلوگیری ازتلفات وضربات بیشتر 

کردستان که درآن هنگام هنوزقسمت زیادی از مرکزیت وتعداد از کادرهای اصلی تشکیالتش را به 

ر مقرات کومه له و تحت حمایت وپوشش آن به فعالیت خود ادامه آن آزاد بود ، انتقال دهد ودرجوا

بدهند. نتیجه گسترش این نزدیکی وهمکاریها منجربه دستیابی وتدوین یک برنامه مشترک ودرنهایت 

.م تشکیالت کومه له درحکا گردیدایجاد حزب کمونیست ایران وانحالل امک وادغا   

مثبت ویا کمبودهایش را به بعد موکول میکنم اما در ارزیابی از چگونگی پروسه تشکیل حکا نکات 

رابطه با امک ورهبران وشخصیتهایش میخواهم نکاتی را بیان کنم که در اساس برداشت شخصی 

.خودم از آنهاست  

 

 امک ، رهبران و شخصیتهای آن
  

که دربوکان مشخص تر در روستای آجیکند وروستاهای اطراف کومه له مقراتی داشت  ۰۶بهارسال  

مرکزیت کومه له دراین روستاها به شیوه پراکنده مستقربودند. من دستم زخمی وبعنوان مهمان درآنجا 

من هم  .بودم. کنگره دوم کومه له درراه بود وتشکیالت به شیوه ای مخفیانه درحال تدارک آن بود

طرح بودندکه م را برای شرکت درآن آماده میکردم. درآن هنگام مباحث نظری وتئوریک زیادی مخود

برای تعیین جهتگیریهای سازمان سرنوشت سازبودند. برای اولین بارمن درآنجا نشریات امک را که 

رج ازطریق تشکیالت تهران برای مرکزیت کومه له ارسال میشدند مورد مطالعه قراردادم. مقاالت مند

 .م تازگی داشتندکه بعضی ازآنها هم بصورت کتابچه ویا جزوات مستقل چاپ شده بود همگی برای

اسطوره بورژوازی ملی ومترقی، خطوط عمده،مقاالتی پیرامون مسئله ارضی ودهقانان، مسئله ملی 

 و....موضوعات مطرح دراین جزوات ازجمله مباحث گرم آن دوران درمیان ما بودند که همزمان با

جذاب ومواضع  آثار لنین آنها را نیزبا دقت مورد مطالعه قرارمیدادم. درمجموع همگی برایم

مستتردرآنها به نوعی مورد تائید من بودند. بعدا درجریان کنگره وبعدازآن معلوم شد که اکثرافراد 

ه مرکزیت وقت هم با این نظرات همسوئی داشتند واین همسوئی دراتخاذ تصمیمات ومصوبات کنگر

.بی تاثیر نبود   

ا ماندگار شده بودم. در تابستان همان سال به دلیل وضعیت دستم درآنج نچند ماه بعدازکنگره من کماکا

بود که چند نفراز کادرهای رهبری امک برای دیدارک.م کومه له به این منطقه آمده بودند ودرمیان 

آنها شخصی بود به اسم نادرکه مدتها بعد بیشتربا نام مستعارمنصورحکمت شناخته شد. من تنها 

وشوخ طبعی بنظرم آمد در برخورد اول تصورش آسان جوانی ساده  .ز نزدیک دیدمیکبارکوتاه اورا ا

نبود که پذیرفت وی صاحب نوشته هائی عمیقی باشد که خوانده بودم. دریکی ازمقرات آنجا جلسه 

مشترک سخنرانی پیرامون اوضاع ایران برای وی ویک نفردیگرازکادرهای تشکیالت تهران کومه له 

نائی وتسلط وی ازتحلیل دقیق وجامع اوضاع وتفاوتش با بعدازجلسه همه متوجه توا. ترتیب داده بودند

سخنران دیگرشده بودند. درآن هنگام پیشبینی دقیق آینده روابط کومه له وامک کارآسانی نبود هیچکس 

د نمیتوانست پیشبینی کند که روابط ومناسبات این دوسازمان با گذشته وسوابق بسیارمتفاوتی که داشتن

با هم ادغام وحزب مشترکی را تشکیل بدهند. من درآن وقت تا قبل  کمترازدوسال طول نکشد که

اما به هنگام  .سس حکا تنها یکباردیگرازنزدیک م.حکمت ودیگر کادرهای امک را دیدمؤازکنگره م

تنها واین آشنائی  .ادغام تشکیالتها وکنگره موئسس حکا دیگربه خوبی وازنزدیک با آنها آشنا بودم

ه تر ونزدیکی تری با تعدادی ازآنها تبدیل شد که درکنگره چهارم کومه له وقتی به روابط دوستان
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وبعدازآن من به عضویت دررهبری کومه له انتخاب شدم و روزانه با همدیگرمراوده داشتیم. م.حکمت 

روابط راحتی  ، ایرج آذرین ، خسرو داور،غالم کشاورز، از جمله افراد امک بودند که من با آنها

آنها باخسرو داوراحساس نزدیکی بیشتری میکردم، انسانی متین ،زمینی ودلسوزی بود،  داشتم درمیان

گیاه خواربود واز زاویه اومانیستی هیچ نوع گوشتی نمیخورد. درآن هنگام بجزتعداد بسیارمعدودی 

.ازک.م کسی نمیدانست ایشان برادرم.حکمت هست  

صرف نظر از  .درمیان آنها برخوردار بود ه م.حکمت ازموقعیت ویژه ایاز همان اوایل پیدا بود ک

دانش تئوریک ونظری، انسانی سخنوروازتوانائی بسیارباالئی دراقناع نمودن دیگران به ایده ها 

به هنگام دیالوگ ومجادله نظری وایدئولوژیکی چه درجلسات ک.م . ودیدگاهای خود برخورداربود

صاحب ایده ونظرات مخصوص  .قوی داشت درت مجاب کننده فوق العادهوچه درسمیناروکنگره ها ق

به خود بود وبسیار شفاف وروشن پیرامون آنها صحبت میکرد وهمیشه اعتماد بنفس باالئی به خود 

با اطرافیانش صمیمی بود. همین خصوصیات همراه با  .ظاهرفروتن وساده وبی آالیشی داشت. داشت

نشعاب درحزب همه دوستش داشتند ودر ه دراوایل تا بروزبحران واتوانائیهایش باعث شده بود ک

.مجادالت منتظراظهارنظرنهائی وی میشدند وهمه اتوریته وی را به نوعی پذیرفته بودند     

در دوران ارتباط اولیه بین امک وکومه له درمیان اعضای کمیته مرکزی کومه له عبدهللا مهتدی بیش 

تدریج حکمت ازمهتدی فاصله  اما به .م.حکمت نزدیک بود از هر کس دیگری به امک وشخص

گرفت وبیشتربه ابراهیم علیزاده نزدیکترشد تا جائی که درکنگره ششم کومه له هنگامیکه م. حکمت 

خود به دلیل اینکه درخارج کشوربود ونتوانست شرکت کند ابراهیم علیزاده به نمایندگی وهمفکری با 

بعضی حث ومصوباتی که مهتدی با ی کنگره را مطرح ساخت. مباوی مباحث وبعضی ازقطعنامه ها

درهمین کنگره بود که یک استراتژی تازه برای جنبش کردستان پی ریزی شد  .آنها زیاد موافق نبوداز

که دیگرازخودموختاری ویا توسعه آن به فدرالیزم درآن خبری نبود بجای تکیه یک جانبه به مبارزه 

ا ومسائل کارگری واعتراضات تژی کومه له بیشترروی شهرهمسلحانه برای تحقق استرا

مبارزه مسلحانه درروستاها یکجانبه به جای تصویر .اقشاردیگرازجمله جوانان وزنان تکیه شده بود

.واردوگاه ها ازکومه له یک تصویرواقعبینانه ومقبولتری که بیشتراجتماعی وشهری ازآن میداد   

ن این حزب مشاهده نمیشد اما در ختالفات جدی دردروتا کنگره دوم حکا ظاهرا بجز موارد جزئی ا

حول وحوش این کنگره است که با پیش آمدن محدودیتهای زیادی برای جنبش کردستان ازیکطرف 

واز طرف دیگرعدم موفقیت حکا در پیشبرد برنامه هایش دربعد سراسری موجب اختالف وتنش های 

ی متفاوتی مطرح شدند ی سیاست وراه حلهاشدیدی درصفوف حکا گردید. برای گذارازچنین وضعیت

انشعابی که تنها جدائی و پایان وخاتمه  .که در نهایت حکا را با انشعاب بزرگی روبرو ساخت

همکاری طوالنی امک وکومه له بعدازسالها نزدیکی وفعالیت مشترک دریک حزب نبود بلکه 

کمونیسم کارگری  با جریانی که بعدافراترازآن تعداد بسیاری ازکادرهای کومه له درسطوح مختلف هم 

زلزله بزرگی بود که کل .نام نهاده شد ومنصور حکمت آنرا رهبری وهدایت میکرد،همراه شدند

جریان حکا با آن روبرو گشت. این انشعاب ضربه سختی بود که برپیکرجریان چپ بطورکلی 

فصل ها وبخش های وجریان اجتماعی کومه له بطوراخص وارد شد که من تالش خواهم کرد در 

.یگر کتاب به آن بپردازمد  
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 آشنائی بیشتر با مرکزیت کومه له
 

بعداز کنگره دوم حدود شش ماه بود من هنوز به جنوب برنگشته بودم بیش ازاین نمیخواستم در 

طی مدتی که آنجا بودم با بسیاری ازاعضای مرکزیت آشنائی  .اطراف مرکزیت ماندگارشوم

ستانه وبسیارخوبی بین ما بوجود آمده بود. درآن هنگام د.جعفر نزدیکتروبیشتری پیدا کرده وروابط دو

شاید دلیل خاصی نداشت  .شفیعی وحسین مرادبیگی بیشترازدیگران به من محبت میکردند

طبیعی بنظرمیآمد، اما فراترازآن بعدا وقتی با ملکه  د.جعفرهمچون یک پزشک ،توجه وی کامال

البته این  .بت های بی دریغ ایشان را درک نمودمسلطانی خواهرفواد ازدواج کرد من تازه مح

سرآغازروابط بسیارعمیقترمن با ایشان شد ومن بعدازفواد به اوازهمه اعضای ک.م که میشناختم  

برخورد وحرکات ودلسوزیهایش بیشترفواد را برایم تداعی اودر داشتم. نزدیکتروروابط دوستانه تری

قبال درکنفرانسها  .قطع فرمانده نظامی کومه له بوددرآن م( حمه سور) میکرد. حسین مرادبیگی

وبا آمده ودرچند ماموریت هم که به جنوب ومریوان آمده بود اورا دیده بودم وچند بارهم به خانه ما 

دراوایل نزدیکی من با ایشان بخاطرتوجه جدی من به کارنظامی  .پدرومادرم هم آشنائی پیدا کرده بود

این قضیه شده بود. من احترام خاصی برایش قائل بودم درآن هنگام کر کنم ایشان متوجه بود وف

هیچوقت تصورنمیکردم درآینده من درمرکزیت کومه له روزی ادامه دهنده کا رووظایفی باشم که وی 

.سالهای زیادی بعهده داشت ودرآن تبصروتبحرزیادی پیدا کرده بود  

 

 بازگشت به جنوب کردستان
 

به مریوان رفتم درآنجا کارووظایف محوله رابه مثابه عضوکمیته رهبری  گشتنم به جنوب ابتدادر بر

مقرکمیته به یکی ازروستاهای  .ناحیه مریوان دنبال نمودم استراحت وانرژی خوبی پیدا کرده بودم

 این یک نوع عقب نشینی برای ما محسوب.جاده بین مریوان سقزبه اسم  "گوگجه " منتقل شده بود

نسبت جاهای دیگرازشهروازموضوع کارمان دورتر، وازبخش های دیگرمریوان  میشد. این منطقه به

برای مثال شامیان که من قبال درآنجا فعالیت میکردم وزخمی شده بودم عقب مانده تربود. طی سالیان 

ازاسترحت متمادی که ما دراین منطقه حضوروفعالیت داشتیم حتی یک پ.م هم نداشتیم.  کمیته ناحیه 

کرده بودم فرصت را غنیمت شمرد ومرتب ماموریت برایم تدارک میدید. بعداز یک طوالنی که 

وریت وگشت وحرکت نظامی درشهر واطراف شهر برای استراحت به یکی ازمقرهایمان مما

سقزواقع شده برگشته ومشغول استراحت وجلسه گرفتن -درروستای قمچیان که درست سرجاده مریوان

که با پدرم میانه نزدیکی داشت وافراد خانواده را به خوبی میشناخت با اگهان یکی ازدوستان ن .بودیم

صدای بلند مرا صدا زد وگفت بیا ببین کی آمده؟ من هم که ازحرکت او متعجب شدم همراه با چند 

نفردیگرفوری ازمقر بیرون رفتیم، درفاصله بیست متری مقرآنطرف جاده پدربزرگم حاجی عرب را 

شت با ناباوری ویک عصا دردست روبروی مقرهمراه با چند نفردیگرایستاده سال عمردا ۹۰ه حدود ک

بود. نیروهای دولتی اورا ازشهر بیرون کرده بودند با دیدن من عصایش را بلند کرد ومحکم برزمین 

 -ورد به اسم او قسم میخ هکه اسم پسر بزرگش بود وهمیش -کوبید وخطاب به من گفت : به جان علی 

" همه اطرافیان با شنیدن کلمه .ز اول میدانستم توروزی "صاحب منصب خواهی شدمن از همان رو

"صاحب منصب" دست به قهقه وخنده زدند ولی من آب درچشمانم حلقه زد فوری بطرفش رفتم 

سن مهم نبودید چرا من را با این  ها درادامه صحبتهایش گفت اگر شما .ودستش را گرفتم اورا بوسیدم

از طریق  و شب رامهمان ما بود صبح زود ماشینی برایش گیرآوردیم .می اندازندوسال ازشهربیرون 
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انگار  .این آخرین دیدارمن با وی بود .سقز وسنندج او را دوباره مخفیانه به مریوان فرستادیم

.دیگراوراهیچوقت ندیدم .تقدیرسرنوشت اورا برای وداع آخربه پیش من آورده بود   

ردارنبودند قبال هم سراغ مادرم ودیگراعضای خانواده رفته بودند همه را ان وعوامل رژیم دستبمزدور

دکان وامالک پدرم همراه با خانه ما را مصادره وضبط کرده و خانه را  .از شهر بیرون انداخته بودند

به مقر پاسدار و مزدوران محلی تبدیل کرده بودند؛ خالصه درفشار آوردن وآزاردادن ازهیچ کاری 

.دنددریغ نورزی   

 

 بحران تشکیالتی در جنوب

 

تمام شهرها درکردستان  .ه بودرژیم به بهانه جنگ با عراق نیروی زیادی را به کردستان منتقل نمود 

بجزشهربوکان توسط نیروهای پاسداروبسیج کنترل وبه اشغال آنها درآمده بود. اغلب محورها وجاده 

ی زیادی هنوزدرکنترل نیروی پ.م قرارداشت. اما مناطق روستائ .های اصلی هم دراختیارآنها بود

.....جرا داشتبرای تصرف مناطق باقیمانده برنامه گسترده ووسیعی دردست ا   

خارج ازکردستان رژیم توانسته بود با اعدامهای وسیعی که راه انداخته بود مقاومتها واعتراضات 

ادی انقالب را دربعد سراسری به پراکنده را سرکوب ومهار کند. به یک معنی توانسته بود تا حد زی

جزآنهائیکه  پشتیبانی شکست بکشاند. فعالیت احزاب ممنوع اعالم شده بود. درمیان احزاب چپ ب

وحمایتشان را به دولت اعالم کرده بودند همگی قلع وقمع شدند. زندانها ازمخالفین نظام پرشده وتعداد 

کوچک ما در خارج کردستان هم ازاین ضربه ها  زیادی ازآنها بدون محاکمه اعدام گردیدند. تشکیالت

عدادی از آنها که اعضای مرکزیت هم در امان نبود وتقریبا با دستگیری اکثریت آنها واعدام ت

درمیانشان بود متالشی شد. این وضعیت ودستگیریها به شهرهای کردستان هم سرایت کرد . تعداد 

ه ای ازدستگیرشدگان زیرشکنجه های طاقت فرسا زیادی ازاعضا وفعالین تشکیالت دستگیر شدند. عد

ازاعضا وکادرهای سطح باالی  مجبوربه همکاری با رژیم  شدند. درسنندج با دستگیری یکی

تشکیالت مخفی به اسم "معروف کیالنه " پس از تواب شدن، دست به همکاری با رژیم زد وبا لودادن 

د زیاد دیگری ازفعالین کومه له بخش قابل توجه از تشکیالت مخفی موجب دستگیری تعدا

. انعکاس چنین وضعیتی درسرتاسرکردستان گردید. درمیان آنها تعدادی هم بالفاصله اعدام شدند

درصفوف تشکیالت علنی بازتاب منفی زیادی پیدا نموده بود و به وضوح قابل مشاهده بود. تشکیالت 

ا فرا گرفته بود تا حدی که تعدادی از جنوب کومه له دچار وضعیت بحرانی گشته وانفعال شدیدی آنر

د نفری هم خود را تحویل رژیم چن .کادرهای کومه له دست از فعالیت کشیدند وکناره گیری کردند

دادند.  وضعیت بسیار پیچیده وسختی چه دربعد سراسری وچه درکردستان حاکم گشته بود. تاثیرات 

عالوه براینها درکردستان قبال هم عده ای از مخرب آن برروحیه مردم وفعالین هم کامال آشکار بود.

کادرها وبدنه این حزب ازآن انشعاب رهبران سرشناس حزب دموکرات همراه با بخش قابل توجهی از

درچنین شرایطی وظیفه بسیارسنگینی بردوش نیرو وجریان  .نموده  واز رژیم حمایت میکردند

به فداکاری وازخودگذشتگی بسیارزیادی نیاز  مقاومت افتاده بود وبرای ازسرگذاراندن چنین شرایطی

ی پیشبرد مبارزه کردستان میبایستی روی برا. بود. جنبش درکردستان وارد فاز ومحله جدیدی شده بود

.پای خود بایستد ومستقل به مبارزه سخت ودشواری که در مقابل خود داشت ادامه بدهد  

نانه بودند ومؤلفه ها و واقعیتهای باال را کمترمد تحلیلهای ما درکنگره دوم ازاوضاع سیاسی کمترواقعبی

بودن موقعیت رژیم چاپ میشدند که مورد دست آویز نظرداشت. مقاالتی درنشریات ما درمورد لرزان 
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مخالفین دربیرون ودردرون صفوف ما بویژه مخالفین کنگره دوم ومنفعلین تشکیالت قرارمیگرفت و 

.رارمیدادندآنها را سطحی وبه نوعی مورد تمسخره ق  

 

وضاع پیچیده ، ماموریتی دشوارا  
           

داشتیم ومعموال دراین فصل هم تا حدودی ازحمله دشمن  فصل زمستان فرارسید وما هم تحرک کمتری

ناحیه مریوان هنوزبحران دامنگیرش نشده بود اما دورشدن ازشهر   .به خود کمتر نگران بودیم

مریوان حسابی نیروها را فرسوده -اظت ازمحورجاده سقز وحومه وگرفتن آرایش دفاعی برای حف

و روی آوری برای پ.م بود ف نیروی ما بسیارکم شادابی وسرزندگی درصفو .وزمین گیرکرده بود

شدن به عنوان معیارومحکی برای سنجش اوضاع به ندرت اتفاق میافتاد ازاین لحاظ سرآغازچنین 

مله رژیم به منطقه و تصرف محورفوق وجانباختن تعدادی مدتها بعد ح بحرانی را میشد مشاهده نمود.

برجسته ای درتشکیالت رستمی که نقش بسیارازکادروپ.م کومه له خصوصا درمیان آنها عطا 

عطا رستمی ازفعالین سیاسی بسیار  .مریوان داشت این ناحیه را هم با وضعیت بحرانی روبروساخت

در  . اوفعالیت تشکیالت کومه له ازجمله فعالین آن بود قدیمی وازدوستان نزدیک فواد درسالهای اوایل

جانباختنش نه تنها ضایعه بزرگی برای منطقه  .یفا میکردتحوالت سیاسی مریوان جایگاه ونقش مهمی ا

.مریوان بلکه برای کل جریان چپ وجامعه کردستان بود   

روزی بیسیمچی ما پیام رمزی  .قبل ازرویداد واتفاقات فوق من تازه به منطقه مریوان برگشته بودم  

آنرا کشف کنید. با عجله را برایم آورد وگفت که این پیام خصوصی است وخودت باید با جدول رمز

پیام راکشف وخواندم ازطرف مرکزیت سازمان به من ابالغ شده بود که آنها تصمیم به بازسازی 

ل کنند ومسئولیت ناحیه جدید را به من ناحیه اورامان نموده ودرنظردارند که مرا از ناحیه مریوان منتق

جدید هیچ مخالفت اصولی نداشتم اما با  بسپارند. با تصمیم مرکزیت برای بازسازی وایجاد این ناحیه

انتقال وسپردن این مسئولیت جدید به خود زیاد موافق نبودم. بعدازرد وبدل شدن چندین پیام و سپس 

برتصمیم خود مصرهستند ودر نهایت طی قرارتشکیالتی انتقال مکالمه با بیسیم برایم معلوم شد که آنها 

.مرا به کمیته ناحیه ابالغ کردند          

درست درچنین شرایط بحرانی ما براساس تصمیم مرکزیت سازمان، کارمان را تحت نام کمیته  

ه عضواصلی تعداد ما کمترازپنجاه نفرکادر وپ.م بود افراد کمیته که س .منطقه اورامان شروع نمودیم

ایراندوست،  ودونفرعلل البدل بودند بجزمن شامل افراد زیر بودند : عبدهللا شریفی، قادرآژند، صالح

محمد رشید مولودی )سیامند ( امکان برگشتن به منطقه مورد نظرموضوع اصلی کارمان یعنی 

ا در"  ژاوه رود ناچارنیروهایمان ر .شهرهای نودشه نوسود وپاوه واطراف کرمانشاه به هیچوجه نبود

اظ کمیت کم " که درآنزمان هنوزمنطقه ای آزاد بود مستقرساختیم . نیروی مسلح ما هرچند ازلح

ومحدود بود اما ازلحاظ کیفیت وکارائی سیاسی ورزمی درسطح بسیارباالئی قرارداشت. درشروع 

اورامان ژاورود  که اساسا اهل منطقه-کارمن ازک.م درخواست نمودم که یک واحد پنجاه نفره دیگر 

اما به دلیل  .لحق شونددر اختیار ما بگذارد تا به ما م -اما ازلحاظ تشکیالتی جزء ناحیه سنندج بودند 

مخالفت ناحیه سنندج با آن درخواست موافقت نشد. به دلیل مشکالت وبحرانی که درآن شرایط ناحیه 

شکیالت کومه له برای استقرارمان سنندج گریبانگیرش بود حتی دراوایل با ما به مثابه بخشی ازت

درمنطقه چنان تحرک وتاثیرگذاری همکاری الزم را نکردند. درکمترازدوماه فعالیت این نیروی جدید 

ازخود نشان داد که مورد توجه بسیارزیاد مردم منطقه وخود تشکیالت علنی کومه له هم واقع گردید 

ن وسپس سنندج شد. ضرورت چنین وموجب جلب همکاری وهماهنگی بین ما ونواحی کامیارا
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نمود. درآن هنگام ساعد همکاری را البته قبل ازهرچیز دیگر، شرایط نظامی منطقه بما تحمیل 

وطندوست مسئول ناحیه سنندج وصدیق کمانگرمسئول کمیته ناحیه کامیاران بودند. ما سه نفرجلسات 

. درواقع عمال نقش کمیته جنوب ماهانه منظم برای برنامه ریزی وهماهنگی کارها ترتیب میدادیم

.تشکیالت کومه له را دراین منطقه پیش میبردیم  

ال که دراین منطقه حضور پیدا کردیم ارتباط بسیاراندک وضعیفی باشهرهای در مدت بیش ازیک س

با وجود اینکه کادرهای این منطقه فشارزیادی را برای برگشتن وحضوردر  .موضوع فعالیتمان داشتیم

رما تحمیل میکردند اما به منظورجلوگیری ازضربه وتلفات غیرضروری هیچوقت آن مناطق ب

م وترجیح دادیم همزمان با ارتباط مکاتباتی با فعالین آنجا وباحضورموثرتری زیرباراین فشارها نرفتی

درهمان منطقه ژاورود آنرا تا حدودی جبران کنیم؛ ومنتظرشرایط وفرصت مناسب تری بمانیم. در 

ط گیری ومکاتبات ، نامه هائی که بیشترازهمه مرا تحت تاثیر قرارداد وهنوز خاطرم را حوزه ارتبا

وسط یاسین ایراندوست برایمان ارسال میشد. یاسین دریکی ازنامه هایش شعری بسیارزیبا آزارمیدهد ت

بخاطرجانباختن خواهرزاده اش به اسم حکمت سروده بود ما را عمیقا متاثرکرد یاسین که بعدا در 

کومه له به دکترآرام مشهورشد، دردانشگاه کرمانشاه همزمان که دررشته پزشکی تحصیل میکرد در 

هنگامیکه موقعیتش به خطرافتاد ناچارشد دانشگاه را  .ه تشکیالت مخفی کرمانشاه فعالیت داشتکمیت

های  رها کرده وبه صفوف تشکیالت علنی وبه ما ملحق شود. درمدت زمانی کوتاه به دلیل توانائی

فوق العاده درتبلیغ وترویج وسخنوری همراه با خصوصیات برجسته انسانی ، وی را به یکی از 

درها وشخصیت های محبوب کومه له در میان مردم تبدیل کرد. سالها بعد قبل ازجانباختن د. آرام کا

دست عضو کمیته ناحیه کرمانشاه شد ودر یک درگیری سختی درمنطقه داالهو جانباخت وجسد وی ب

گانش دشمن افتاد ودراطراف کرمانشاه و زادگاهش درمیان مردم گردانده شد وآنرا تحویل خانواده وبست

ندادند ودرمحلی نامعلوم دفن کردند. روابط  دوستانه وصمیمانه وبسیار نزدیک من وایشان موجب 

.گردید که با جانباختنش زخمی عمیق وهمیشه ای درروح وروانم درست شود               

ازفعالیت این دوران وازاین منطقه بسیار زیبا واز مردم مهربان ودوست داشتنی آنجا خاطرات   

مطالب بسیارزیاد است. تنها به این نکته بسنده می کنم که من در طول چندین سال درمناطق مختلف و

قیاس با آنجا  کردستان حضوروفعالیت داشته ام، اما هیچ منطقه ای را ازهرلحاظ که درنظربگیرید قابل

با ترکیبی بیشتر ندیدم. روستاهائی با طبیعت فوق العاده زیبا باجمعیتهای بزرگ بعضا چند هزارنفره 

ازکارگران فصلی بطوری که کمترکسی پیدا میشد که یک دوره ازعمرخودرا برای امرارمعاش 

عامل مهم وموثری بود خانواده به شهرهای بزرگ ایران نرفته و مدتی را درآنجا نگذرانده باشد. این 

باشند. بی جهت که این کارگران به نسبت جاهای دیگرازفرهنگ و آگاهی رشدیافته تری برخوردار

نبود که تعداد بیشماری ازآنها بیش ازهرمنطقه دیگری به صفوف تشکیالت وپ.م کومه له پیوستند . 

مردم واقعا کم سابقه و تحسین وتعداد زیادی هم در این راه جان باختند. حمایت وهمکاریهای بی دریغ 

.برانگیزبود    
 

 مسئولیت درهیزشورش

  

های ما افزوده ترمیشدند ادامه مشکالت وتشدید بحران تشکیالت شرایط روزبروزسخت ترومحدودیت

موجب شد که کمیته مرکزی عبدهللا مهتدی که دبیروقت آن بود همراه با دو عضودیگرعمرایلخانیزاده 

رسیدگی به منطقه اعزام کند. بعدازبرگذاری جلسات وسیعی نتیجه این شد که ومحمد شافعی را برای 

ساعد  .لف دریک تشکیالت واحدی تحت هدایت یک کمیته سازماندهی شوندتمام نیروهای نواحی مخت
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وصدیق به نزد ک.م بروند وبجای آنها ع . ایلخانیزاده وم . شافعی درنقش کمیته جنوب وظایف محوله 

آرایش جدیدی به نیروها داده شد کلیه واحدها دردونیرو بزرگی تحت نامهای هیز را پیش ببرند. 

زماندهی گردیدند. محل استقرار وفعالیت این دو نیرودردومنطقه مجزا و هیزشوان  سا -شورش 

مستقل، اولی در "ژاورود " ودومی در"سارال " تعیین شده بود. فرماندهی ومسئولیت هیزشورش به 

ت هیزشوان به عهده طاهرخالدی سپرده شد. هم من هم طاهرقبال درمریوان باهم عهده من ومسئولی

ناحیه مریوان به ناحیه سنندج منتقل خود را ازبال به دلیل بروز بعضی مشکالت کار کرده بودیم طاهرق

.بجزوی خسرورشیدیان وخالد رحمتی عضوکمیته هیز شوان بودند .کرده بود  

نیروی گردان آریزازمنطقه  ناحیه کامیاران ، نیروی ناحیه اورامانهیزشورش  ترکیبی بود از نیروی 

توسط یک کمیته سه نفره اداره می شد دونفر دیگرعضو کمیته عبدهللا هوشیاریان وحسن  کهژاوه رود 

.شعبانی بودند  

فرمانده نیروی کامیاران عیسی جمشیدی ومسئول سیاسی حسین حمیدی، فرمانده نیروهای ژاوه رود  

فرمانده نیروهای هورامان قادرآژند ومسئول الیاسی ومسئول سیاسی صالح ایراندوست ، توفیق 

همه کادرهای فوق از لحاظ سیاسی توانا و درسطح باال وفرماندهان   .سیاسی عبدهللا شریفی بودند

 سه نفرازاین فرماندهان وکادرهای برجسته کومه له هم اکنون در قید حیات .بسیارکارامد نظامی بودند

.اطق وماموریتهای مختلف جانباختندنیستند در دوره های بعدی فعالیت در من   

توسط جنگندهای  (اردوگاه بوتی  )عبدهللا هوشیاریان دربمباران شیمیائی مقررات مرکزی کومه له    

حسن شعبانی در یک درگیری بسیارسخت در منطقه " داالهو" توسط نیروهای  ،دولت بعث عراق

ای تراژیک درمنطقه مریوان به دام  توفیق الیاسی در یک ماموریت وحادثه ،میاشغالگر ج.اسال

مزدوران محلی میافتد دردرگیری با آنها زخمی و به اسارت درمیآید و پس ازمدت ونیروهای پاسدار

شد.کوتاه توسط ج. اسالمی درسنندج اعدام   

 

وتنها چند روستای دیگر دورانی سخت وپرهیجانی بود کمیته ما درروستای اویهنگ مستقربود 

کنترل ما باقی مانده بود. ما می دانستیم که دیر یا زود بما حمله خواهند کرد و ناچار  دراطراف آن در

اما ما براحتی دستبردارنبودیم. این سیاست جنگی ما یعنی دفاع جبهه  .به ترک وتخلیه آنجا خواهیم شد

از خاک بودن سیاست وتاکتیک دفاع وجب به وجب ای الزاما کار درستی نبود البته سالها بعد درست 

.کردستان توسط یک نیروی کوچک پارتیزان زیرسئوال برده شد وما آنرا نقد کردیم   
  

، طول کشید.  ۶۲تا اواخربهار  ۶۱این سازماندهی وآرایش جدید حدود نه ماه ، ازاواخرتابستان سال 

درفاصله نه چندان  .غییرات زیادی نمودبا شروع کار کمیته جنوب وسازماندهی جدید تشکیالت ت

"هیزشورش" محورجاده  .طوالنی تحرک وتعرض ما بر دشمن شدت بی سابقه ای به خود گرفت

دیواندره را به دوزخی برای نیروی اشغالگر تبدیل نموده  -مریوان و"هیز شوان " محور سنندج-سنندج

ن از دست ما هراسان دشم .نخواهیم گذاشتبود. ما بارها اعالم کرده بودیم که اعدامها را بی جواب 

روحیه نیروهای پ.م کومه له در  .شده بود از این همه تحرک وتعرض یکباره ما غافلگیرشده بودند

اوج خود بود ودیگر خبری ازرکود وبحران نمانده بود. این تحرکات روحیه مردم را هم عوض 

حمله رژیم برای اشغال  وجود اینکه احتمال نموداعتماد مجدد را به تشکیالت کومه له بازگرداند. با

باقیمانده منطقه ژاورود زیاد بود ما تصمیم گرفتیم زمستان را درآنجا بمانیم واین ریسک پر خطری 

بود که ما میکردیم ، چرا که منطقه ای که ما درآن قرارگرفته بودیم بسیارمحدود وازهرچهارطرف 

ه دشمن بعیداست درفصل زمستان زیابی ما این بود ککامال درموقعیتی محاصره شده قرارداشت. ار
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تصورما براین بود که آنرا به بهاربه تعویق خواهد انداخت. البته ما بدون خبرهم  .حمله را آغازکند

درآن هنگام یکی از )نبودیم اطالعات موثقی ازدرون نیروهای رژیم در سطح باالی ستاد ارتش داشتیم 

فتاد و به تشکیالت علنی پیوست وبه نزذ کمیته " موقعیتش به خطرا این افراد به اسم مستعار"هلمت

با حمله بسیار وسیع وگسترده دشمن  ۶۲پیش بینی ما درست از آب درآمد ما دربهارسال  (جنوب آمد

.روبرو شدیم     

 

 یک جنگ جبهه ای

ساعت در محاصره۲۴  
   

 .وآماده نموده بودیما حدودی سبک منطقه بسیار محدودی از ژاورود هنوزدردست ما بود خودمان را ت

این را برای نیروهایمان روشن ساخته بودیم که در صورت حمله دشمن ما امکان نگهداری وحفظ 

ولی سیاست جنگی ما این خواهد بود که به هردرجه ای که برایمان  .منطقه را برای همیشه نداریم

.واهیم دادمقدورشد ازآن دفاع کنیم وآسان آنرا دودستی تحویل دشمن نخ   

ساعت چهارصبح یک روزآفتابی بهارتیم گشتی ما تحرک دشمن را از یک مسیراحتمالی حمله یعنی 

مریوان بطرف روستای "کالتی" به ما اطالع داد. این تنها مسیری بود که دشمن امکان -جاده سنندج

یگر ی زره پوش وداستفاده از جاده را برای انتقال نیروها وتسلیحات سنگین ازقبیل تانک وخودروها

دردیگرمسیرهای احتمال حمله چنین امکانی برایش مقدورنبود مقریکی از  .ادوات جنگی خود داشت

.واحدهای ما درآنجا مستقربود   

بالفاصله ما طبق نقشه دفاعی که داشتیم نیروهایمان را ازمقرهایمان دراویهنگ وروستاهای دیگر  

مراه واحدی خود را به آبادی کالتی رساندم. قبل دادیم . من هبیرون بردیم وآرایش کامال جنگی به آنها 

از روشن شدن هوا واحدهای ضد کمین ما درقسمت پائین آبادی کالتی نیروی جلودارآنها را به کمین 

 .اکثر نقاط استراتژیک منطقه در دست نیروی ما بود .انداخته ودرگیری ما با آنها شروع شده بود

وکالتی که کوه بلند ومشهورسنگ سرخ " کوچکه سور" که  وستای اویهنگبویژه بلندیهای بین دو ر

بر تمام منطقه مسلط بودو ازاهمیت ویژه ای برخورداربود. تا زمانی که این نقاط حساس دراختیار 

بر اوضاع وجبهه های  نکماکا .نیروی ما باشد ودشمن به آنها دستررسی پیدا نکند ما نگران نبودیم

ردار بودیم . هنوزازمسیرهای دیگر که قبال پیشبینی حمله ازآنها را م وکافی برخودرگیری ازتسلط الز

دشمن با تانکها و . نموده بودیم خبری نبود. با روشن شدن هوا جنگ شدت بیشتری پیدا کرد

خودروهای زره پوش قصد ورود به آبادی کالتی را داشت که با مقاومت بسیارسخت ما روبرو شد. 

 .نقش مهمی در درهم شکستن ووادارنمودنشان به عقب نشینی نمودندپی چی زن ما واحد ویژه حمل آر

چند مشکل اساسی داشتیم که  .هنوزساعتهای اولیه صبح بود وما روزطوالنی را درمقابل خود داشتیم

توجه به آنها برایمان حیاتی بودند. من درباره آنها با فرمانده هان قبال صحبت کرده بودم ومجددا آنها 

ودم. اولین ومهمترین مسئله رعایت همه جوانب احتیاط وجلوگیری ازدادن تلفات بود ا یادآوری نمر

حتی زخمی دادن برای ما با توجه به تخلیه منطقه بسیارپردردسرترازشرایط معمولی خواهد بود، حمل 

سیار زخمی به هنگام عقب نشینی درچنین شرایطی کاری آسان نخواهد بود. دوم مهمات ذخیره ما ب

همه پ.م .د وباید دراستفاده غیرالزم درچنین جنگ طوالنی وجبهه ای بطورجدی پرهیزکنیماندک بو

نزدیک ساعت یازده ظهربود که برای  .باید این مسئله را درک ورعایت کنند. درگیری ادامه داشت

ان با این همزم .بار دوم دشمن یک حمله بسیارسنگین تری را به ما برای ورود به روستا شروع نمود

حمله مواضع ما را با اسلحه های سنگین نوع کاتیوشا بخصوص بلندیهای سرخ کوه را که میدانست ما 
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درآنجا مستقرهستیم درفاصلهای زمانی کوتاه مرتب میکوبید. ما چاره ای جزاین نداشیم که به هر 

وموقعیت برترما  کاماتقیمتی ازدستیابی دشمن به آبادی جلوگیری کنیم. خوشبختانه به دلیل استح

برجاده ودره ای که به روستا منتهی میشد ما بدون تلفات دومین حمله سنگین آنها را درهم شکستیم 

وواداربه عقب نشینی نمودیم.  روحیه نیروهای ما بسیار باال ودراوج فداکاری ورزمندگی صفحات 

دن تلفات بودم چرا که ازدا پرافتخاری را برای خود ثبت میکردند. اما من درته دل بسیارنگران

درفکرعقب نشینی ومسیرآن بعدازاین همه خستگی  .هنوزروزبسیارطوالنی را درمقابل خود داشتیم

نیروهایمان وخالصه مسائلی ازاین قبیل بودم . نزدیک ساعت یک بعدازظهر بود خبررسید که دشمن 

د ومسیرروستاهای هه ور بودر دومسیر دیگراز طرف منطقه بیساران که هنوز چند ساعتی از ما د

شه میز واطراف درحال پیشروی هستند. حضوروتسلط دشمن بربلندیهای مشرف بر منطقه کالتی 

میتوانست ما را تحت فشاربیشتری بگذارد. ارزیابی ما این بود که دشمن پیشبینی اینگونه مقاومت ما 

ومقاومت درآنجا  ویهنگدر روستای کالتی را به هیچوجه نکرده بود بیشترروی محاصره ما درا

حساب کرده بود واز این لحاظ تاخیر حمله از مسیرهای دیگرکمی برای ما قابل فهم ترشد . مردم 

روستاهای اویهنگ وکالتی بدون اینکه ترسی به دل راه بدهند با دلسوزی وفداکاری زیادی غذا وآب 

تعدادی از آنها هم  .ساندندف میرودیگر وسایل الزم را برای نیروهای ما به سنگرهایشان درنقاط مختل

که اسلحه داشتند اما پ.م نبودند در حفاظت از بلندیهای اطراف با ما همکاری میکردند. جنگ وتوپ 

باران کماکان بشدت ادامه داشت ساعت چهار بعدازظهر دشمن آخرین تالش خود را قبل از تاریکی 

به بلندیهای باالی روستای کالتی یزهم نیروهای جبهه هشه م .هوا برای ورود به کالتی شروع کرد

اما  .نزدیک شده بودند وبا اسلحهای دوربرد قناسه ما را در داخل آبادی تحت فشارگذاشته بودند

واحدهای تامین حفاظتی ما که در بلندیهای روبروی آنها مستقر بودند، امکان پیشروی ونزدیکتر شدن 

دو نفر زخمی سطحی داشتیم ودردرگیریی سومین زیها بیشتر به آنها را نمیدادند. دراین تک تیراندا

تعرض آنها درمسیرجاده پائین آبادی دچار تلفات وخسارت شدیم دو نفراز یاران وفادار ورزمندگان 

جان باختند آنها با فداکاری وجانفشانی کم نظیرخود  (منصور پاوه ، وشوان کرمانشاه  )شجاع کومه له 

را سد کردند ومانع دسترسی به آنجا گردیدند. هوا روبه  روستاسومین تالش پیشروی دشمن را به 

دشمن از مسیر بیساران به اطراف روستای اویهنگ  .تاریکی میرفت وما درفکرعقب نشینی بودیم

 250ما کلیه نیروها را که با تعدادی خانواده پ.م ومردم روستا های منطقه حدود بیش از  .رسیده بود

ی فراخواندیم تا آنها را برای یک عقب نشینی سخت آماده سازیم. تمام کالت نفر میشدیم به داخل آبادی

مریوان بطرف منطقه سارال -مسیرها دردست دشمن بود . محل عقب نشینی ما آنطرف جاده سنندج 

بود. ضمن گرفتن یک جلسه کوتاه وفوری برای فرمانده ها وتوجیه آنها خصوصی با توفیق الیاسی 

ده مناسبی برای ماموریت بسیار حساسی  بود که درنظرم بود تا با فرمانصحبت نمودم وی تنها 

اطمینان خاطربه وی بسپارم. ازاوپرسیدم با توجه به شناخت بسیاردقیقی ازمنطقه که وی درنتیجه کار 

وفعالیت چندین ساله ازآنجا پیدا نموده بود کدام راه ومسیر را مناسب میداند. اودر جواب گفت تمام 

دشمن آنها را مسدود ودرآنها کمین گذاری  .ممکن است ،ه آنطرف جاده منتهی میشودکه ب مسیرهائی

درادامه گفت ما باید این را بدانیم که این عقب نشینی  .کرده باشد. هیچ مسیر بدون خطری وجود ندارد

کار ساده و آسانی نیست. از وی سئوال کردم  میتوانید مسیری را به من بگوئید که کس دیگری 

خود وی آنرا بلد وشناسائی کامل ازآن داشته باشد؟  درادامه به وی گفتم شما باید همراه پنج غیراز

نفرکه خودت انتخاب کنید با بیسم حداقل هزارمترفاصله با کاروان درجلو وبا احتیاط کامل آرام حرکت 

کت کند او ما حرکس دیگری که مثل شما همان مسیر را کامال بلد باشد همرا کاروان بدنبال ش.کنید
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ما سه نفری  .یکی از فرماندهان واحدهای خود به اسم شریف بیسارا ن را انتخاب ومعرفی نمود

صحبت کوتاهی کردیم وبیسیمهای کوچک تماسمان را تنظیم کردیم. من میبایستی مستقیما در جریان 

درجهت همان  ی کنمجزئیات صحبتهای آنها درمسیرباشم تا با پیش آمدن هراتفاقی بتوانم تصمیم گیر

ساعت راه را با  ۳تا  ۲مسیری که دشمن حمله کرده بودبا کمی فاصله ازجاده ومسیرآنها ما مسافت 

مریوان با روشن شدن کامل  -ما آخرین نفراتمان را از جاده سنندج  .رعایت احتیاط تا صبح پیمودیم

.هوا عبوردادیم   

یم با وجود خستگی بسیارزیاد راضی بودم. ه بوداز اینکه بدون درگیری این مسیر پرخطر را طی کرد

اما خطرهنوزرفع نشده بود.  .توفیق الیاسی وشریف یعقوبی نقش مهمی دراین عقب نشینی ایفا نمودند

با روشن شدن هوا دشمن متوجه مسیرومحل عقب نشینی ما شد وبال فا صله اززمین وهمزمان ازهوا 

با وجود خستگی مفرط  .ی دوباره به ما تحمیل شدارسختبوسیله هلی کوپتربه ما حمله نمود جنگ بسی

وزیادی که داشتیم اما چنان با آنها ازنزدیک درگیرجنگ گشته بودیم که عمال نیروی هوائی آنها بی 

خاصیت وخنثی شده بود. تا نزدیکی های بعدازظهربا آنها درگیربودیم تعداد زیادی ازآنها کشته 

بدون تلفات ازمنطقه دورشدیم.  .کردیم وهمرا خود آوردیماسیر یازده نفرشان را  ۱۱وزخمی شدند و

طی این مدت هیچگونه تماسی با هیچ جائی نداشتیم. در شروع درگیری به کمیته جنوب وک.م  پیام 

ساعت  ۴۸داده بودیم که دشمن به منطقه حمله نموده امکان تماس نخواهیم داشت بدینگونه ما بعداز 

اسیرها را بعداز دو روزآزاد  .یته جنوب درمنطقه سارال رسیدیمزد کمجنگ ومحاصره ودرگیری به ن

کردیم. طبق اطالعات بعدی معلوم شد که تعداد نیروهای دشمن درهرسه جبهه بیش ازسه هزار 

نفربوده وهدف اصلی آنها محاصره ما درروستای اویهنگ وزدن ضربه کاری به نیروهای ما درآنجا 

ورود برای همیشه به اشغال دشمن درآمد اما فعالیت نیروی پ.م قه ژابود. با عقب نشینی ما کل منط

کومه له درآنجا نه تنها پایان نیافت بلکه صرف نظراز اینکه دشمن پایگاه ومقرهای زیادی دایرنموده 

بود بطورمدام سالها دراین منطقه اشغال شده درمیان مردم منطقه حضور پیدا کردند ودرچندین مورد 

.ظامی آنها را نیز تصرف نمودندهای نهم مقر وپایگا    
  

 اعزام برای معالجه

 

من خارج از مریوان درمنطقه جنوب در ماموریت  ۶۲تا بهار  ۶۰مدت دوسال یعنی از بهارسال 

وموقعیتهای مختلف کارکردم، گرچه دراوایل با انتقال ازمریوان زیاد راضی نبودم اما مدت دوسال 

ثمربخش وپرآزمون فعالیت سیاسیم بود وازلحاظ شخصی  فوق باهمه سختیهایش یکی ازدورانهای

بعداز دو سال استخوانهای دستم هنوز  .بی نداشتمبسیاربرایم لذت بخش بود. وضعیت جسمی زیاد مطلو

جوش نخورده بود مچ دستم تنها ازطریق پالتینهای درون آن نگه داشته میشد وطی این مدت طوالنی 

با توجه به شرایط ویژه ای که در آن قرارداشتیم وضرورت  .من همیشه نوعی درد احساس میکردم

.حضور درآنجا تالش میکردم با آن بسازم   

ع.ایلخانیزاده  .داز عقب نشینی از منطقه ژاوه رود با کمیته منطقه جنوب جلساتی برگذارکردیمبع

ان زندان وم.شافعی ازاعضای این کمیته هردوازدوستان دیرین من بودند. آشنائی با شافعی به دور

ر آشنا برمیگشت عمر را هم از همان روزهای بعدازقیام میشناختم و درکنفراسهای سازمان با وی بیشت

شده بودم وقتی در تشکیالت علنی کار ومسئولیت بعهده گرفت دوستی ما بیشترشد. آمدن آنها به جنوب 

های آن دوره بویژه بعداز تاثیر بسیار خوب ومثبتی را بدنبال داشت بعدازبررسی وارزیابی از فعالیت

من گفتند که درنظر  به. تخلیه منطقه ژاورود در فکرآرایش دادن وسازماندهی مجدد نیروها بودند
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ندارند مرا درجنوب سازماندهی کنند پیشنهاد کردند همراه آنها به کمیته مرکزی که تازه ازبوکان به 

دردرجه نخست اعزام برای معالجه دستم  منطقه آالن سردشت نقل مکان کرده بود بروم. استدالل آنها

مان با آن مسائلی در رابطه با تدارک همز .بود که میبایستی دوباره عمل جراحی روی آن انجام بگیرد

برگذاری کنگره موئسس تشکیل حزب کمونیست ایران در پیش بود که ک.م وکمیته تدارک این کنگره 

ته بودند. من با پیشنهاد آنها مخالفتی نکردم تعدادی از کادرها را برای شرکت در آن درنظرگرف

بو دخترکوچک و نازنین آنها ،که سالها وبعدازیک هفته پیاده روی همراه عمروجمیله همسرش وشو

بعد درتصادف ماشین درسن نوجوانی جانش را ازدست داد ، به منطقه آالن سردشت رسیدیم. این را 

کمترازدوسالش بود دراین مسافت طوالنی همراه ما  همینجا بگویم که این موجود کوچلو که فکر کنم

او دوست داشت مرتب به سبیلهایم که در  .ودبود انس ودوستی بسیار نزدیکی با من برقرارکرده ب

آنزمان پرپشت هم بودند چنگ بیندازد که بعضی اوقات اشک چشمانم را درمیاورد من هم جلو چشم 

پدرش هم تنها بجز تبسم ولبخند هیچی  .ر میبردمپدرش به وی کلمه ای شبیه پدرسوخته را بکا

ته ام یاد وخاطره آن دوران وسفرهمراه با مرگ شوبو چنان مرا متاثرکرد هنوزهم نتوانس .نمیگفت

.اورا فراموش کنم  

در آنجا ودرآن هنگام مباحث بسیارگرم وداغی پیرامون تشکیل حزب درجریان بود وهمگی به آن 

سازتاریخی مینگریستیم که آینده بسیار پربارتر ودرخشان تری برای روزها همچون حرکتی سرنوشت 

الگوهایمان پربودند ازامید وآرزو شوروهیجان بحث های آنزمان صحبتها ودی .فعالیتهایمان بگشاید

.ودرآن شرایط وصف ناپذیرهستند چرا که تشکیل حزب کمونیست ایران آرزوی دیرینه همه ما بود  
   

 عمل جراحی در بغداد
 

در آنزمان هنوز مدت زیادی از برقراری ارتباط رسمی ما با دولت عراق نگذشته بود یکی از دالیل 

من که زمانی درمریوان  .ت چنین ارتباطی استفاده از امکانات پزشکی برای زخمی هایمان بودضرور

مخالف سرسخت ارتباط وگرفتن کمک ازعراق بودم اینک به ضرورت چنین ارتباطی واقف گشته 

ولی هیچوقت تصورنمیکردم که خود نیزروزی نیاز به استفاده ازچنین کمکی بشوم. کمیته ای  .دمبو

شبرد این روابط وکارهای مربوط آن به اسم  "آسوس " تحت کنترل وهدایت مستقیم ک.م برای پی

سید حسن شمسی وکیهان فرزاد همراه با چند نفردیگروظایف محوله را پیش  .سازماندهی شده بود

دند. با تصمیم ک.م من همراه کیهان وسید حسن ابتدا به سلیمانیه وسپس به بغداد برای عمل میبر

تاده شدم ودر یکی از بیمارستانهای بغداد شخصی به اسم دکترسبحان النوری یک جراح جراحی فرس

اینبارازاستخوانهای دوطرف کمرم . ماهر ومشهورعراقی روی دستم دوباره عمل جراحی صورت داد

ه کوچک برداشت ودربین استخوانهای شکسته دستم همراه با پالتینهای جدید گذاشت این نتیجه دوقطع

دربغداد طاقت  .درجه من دستم در گچ بود ۴۰که او برایم انجام داد تمام تابستان با گرمای کاری بود 

مانیه فریدون نیاوردم واحتیاج هم درماندن درآنجا نبود، به سلمانیه برگشتم درآن هنگام مسئول مقرسل

وس مسئولیت فریدون که خود قبال ازناحیه پا زخمی شده بود موقتا بعنوان عضوکمیته آس .دارائی بود

آنجا را پذیرفته بود شروع آشنائی با وی درآنجا موجب ایجاد روابط بسیارنزدیک ودوستانه وهمیشگی 

.بین ما گردید  
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  شرکت درکنگره مؤسس 

 حزب کمونیست ایران
    

تان بسیارگرمی بود اما گرمترازآن مباحثی بود که در صفوف ما پیرامون تشکیل حکا وجود تابس

اما نگرانی درمورد سرنوشت وآینده کومه له سئوالی  .ظاهرا کسی مخالف تشکیل حزب نبودداشت. 

 بود که ازجانب بسیاری مطرح میشد. خیلیها تجربه حزب توده وحزب شیوعی عراق را به میان می

که اگر کومه له باقی نماند جنبش کردستان چگونه رهبری وپیش برده میشود. آیا این امر کشیدند 

ک حزب سراسری ممکن است؟ این نوع بحث ها بیشتردرصفوف پائین تشکیالت درمیان پ.م توسط ی

ولی ازطرح چنین سئوالتی میشد فهمید که کومه له وجنبش درکردستان و مبارزات  .مطرح میشدند

ند عمیق وازچه ویژگی خاصی برخورداراست. این ویژگی را کسی نمیتوانست نادیده آنها چه پیو

درست وراه حل مناسب برای آن به مسئله ومشغله جدی برای ما خصوصا کمیته بگیرد، برخورد 

اما مباحث میان کادرهائی که سابقه سیاسی چپ ومارکسیستی داشتند روی  .تدارک تبدیل گشته بود

تا آنجا که  .حزب با طبقه کارگر بویژه دردیگرنقاط ایران بجزکردستان متمرکز بودرابطه وپیوند این 

مربوط میشد کومه له به اندازه کافی درمیان کارگران کردستان ازنفوذ واعتباربرخوردار به کردستان 

بود مشکل خارج کردستان بود. چنین استدالل میشد که جریانی که ما با آن داریم حزب رامیسازیم 

استداللی که ما درمقابل چنین سئوالی میکردیم این بود که بفرض  .نین موقعیتی برخوردارنیستازچ

رست بودن چنین ارزیابی هم ،راه درست ترومفید تراین است که ما به شیوه متشکل برای رفع آن د

اد بکوشیم؛ چنین استداللی منطقی بود وبسیاری را متقائد میساخت. هنگام طرح چنین مباحثی من بی

بلکه صحبتهای فواد می افتادم که معتقد بود اتحاد تنها برسرمسائل نظری وبرنامه ای کافی نیست 

مهمترازآن نزدیکی وهمکاری در پروسه مبارزه اجتماعی وطبقاتی وهمسوئی درتاثیرگذاری روی 

نی حرکتها واعتراضات اجتماعی آن فاکتورومعیاراساسی ومهمتری است که باید دراتحاد با هرجریا

جعفر  مبنا ومورد توجه ما قراربگیرند. من قبال این بحث ها را با تنی چند از ک.م از جمله دکتر

درآن هنگام استدالل مجاب   .شفیعی که عضوکمیته تدارک هم بود مطرح وروی آنها بحث کرده بودم

نامه حلقه اصلی کننده برای ما این بود که جدا ازتکیه روی مسائل نظری وبرنامه ای ـ در آن هنگام بر

واقعی وجود امک  برای تشکیل حزب شمرده میشد و توافق کامل روی آن بوجود آمده بود ـ در دنیای

ودیگرفعالین منفرد چپ وشرکت وحضورشان درکنارما درجنبش کردستان وهمسنگروهمراه با ما در 

ی نمیتوانست یک جبهه علیه رژیم تا حدود زیادی منطقی ودرستی این وحدت را جلوه میداد وکس

ل سنجش نبود.  منکرآن باشد.  درجه نفوذ اجتماعی دریک محیط دیکتاتورزده ومستبد هم براحتی قاب

با وجود همه اینها کارگری واجتماعی نبودن حزب درمناطق خارج از کردستان چیزی نبود که 

.درهمان ابتدای تشکیل حزب کسی آنرا انکار نموده باشد  

ا این بود که خود همین مسئله که سالها درصفوف ما رویش جدل وبحث نکته تراژدی قضیه دراینج 

کارگری کردن حزب یا به عبارت دیگرموضوع غیرکارگری درنهایت عدم موفقیت در. شد

وغیراجتماعی بودن حزب در ابعاد سراسری یکی ازدالیل وبهانه وسوژه اصلی دلیل انشعاب درآن 

ل کم بودن نفوذ حزب این بود که گفته میشد که این حزب گردید. یکی ازدالیل موجه دراوایل درمقاب

مارکسیست لنینست های باورمند که سالها مبارزه سیاسی حزب پیشروان وانقالبیون  .کادرها است

البته آموزه های بیشماری دراین مورد  .پشت سر خود دارند، ازسابقه واعتبارزیادی بهره مند هستند

اختن حزب الزاما معیاردرجه اجتماعی بودن شاخص تعیین کننده هم از لنین کم نبودند که برای س

.نیست   
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این حزب کنگره مؤسس خود را در روستای مرزی" میشکپه "  ۶۲ه سالبالخره دراواسط شهریورما

بست. روستائی که تا آن هنگام شاید کسی نامش را نشنیده بود ؛ اما بعداز آن دوست ودشمن ازآن اسم 

خی شورانگیزی بودند من در آن هنگام دستم درگچ بود وهنوزاستخوانهای دستم میبردند. روزهای تاری

اما مگر میشد ازچنین روزها و چنین حرکت بزرگ تاریخی صرف نظرکرد. تعداد  .دترمیم نیافته بودن

نفرازانقالبیون مارکسیست که راه دشوار وسخت وخونینی را تا اینجا طی کرده بودند  ۳۰بیش از 

نی وگرانبها درتوشه خود داشتند. هرکدام ازگوشه وکناراین سرزمین پهناورآرمانهای وتجارب بسیارغ

را دراین نقطه پرت ودورافتاده به دورهم جمع وگرد آورده بود تا ابزارکارآمد وسیقل زده  مشترک آنها

اف ای را برای آینده مبارزه مشترک خود بسازند ابزارووسیله ای برای دستیابی وتحقق آرمانها واهد

اب بزرگشان که چیزی جزرسیدن به یک نظام اجتماعی که درآن استثمارانسان ازانسان محلی از اعر

.نداشته باشد ، نبود  

  

نفر بودند که به ترتیب الفبا عبارت بودند از:ا ۳۱شرکت کنندگان در کنگره مؤسس    

حمید  –سین مرابیگی ح -جواد مشکی  –عی یجعفر شف –ایرج فرزاد –ایرج آذرین  –ابراهیم علیزاده 
رحمان  –رحمان حسین زاده  –رضا مقدم  -خسرورشیدیان  –خسروداور  -حبیب فرزاد  –تقوائی 

 –صدیق کمانگر  –کریائی زشعیب  –شریف شاکری  -ساعد وطندوست  –سیامک مدرسی  -سپهری 
فاروق -ورز غالم کشا –عمر ایلخانی زاده -عبدهللا مهتدی  -عبداله دارابی  -عثمان روشن توده 

  -منصور حکمت  -مظفرمحمدی  –کاظم نیکخواه  –کورش مدرسی  –فرهاد اردالن  –بابامیری 
هاشم رضائی –ناصر جاوید   

 چند نفرزیردرکنگره نتوانستند شرکت کنند

محمد شافعی، طاهرخالدی،محسن رحیمی، رحمان ارغوانی، یک نفر به اسم مستعار"شهرام" از 
    تشکیالت مخفی

  
     ۱۳۶۲ه مؤسس حکا تابستان کنگر
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آن نگاه میکنم صرف نظرازاینکه من اساسا  امروز وقتی به این تاریخ واین گذشته برمیگردم وبه 

تشکیل حزب کمونیست کردستان را بعداز کنگره دوم برای جریان چپ وکومه له درکردستان 

امرمبارزه مشترک را  واقعبینانه تروهمکاری وهماهنگی با نیروهای چپ سراسری را درپیشبرد

که انجام دادیم نه تنها مردد نیستم بلکه ؛ اما درنفس کاری نمازمسیروطریق دیگرمناسبترودرست ترمیدا

بخصوص در آن  .آنرا ازجمله کارهای بزرگی میدانم که تاثیرات بسیارزیادی برجنبش چپ گذاشت

هرلحاظ به نقطه امید و شرایط که چپ درسراسرایران مورد تعرض وحشیانه قرارگرفته بود واز

دوران خودش را نمایندگی کند وبه  این حزب توانست در یک مقطع تاریخی چپ .تحولی تبدیل گشت

بزرگترین جریان کمونیستی نه تنها درایران بلکه درکل منطقه تبدیل شود. اگرازبعد داخلی ومخفی این 

این حزب جدا شدند وفاصله حزب بگذریم تنها درسطح علنی سازمان واحزاب کوچک وبزرگی که از

انی فعالین این حزب بودند ودراقصی گرفتند تا صدها وشاید هزاران کادروفعال منفردی که زم

کشورهای جهان پراکنده شده اند را درنظربگیرید میتواند ازبزرگی این حزب درآن دوران برای کسی 

د که کم هم نبودند اما مگر جای شک وتردیدی باقی نگذارد. صحبت ازکمبود وایرادهای آن بجای خو

ارسخت وپیچیده با آن همه دشمنان هارودرنده میشود وواقع بینانه است که تصورکرد درآن شرایط بسی

ای که ما را احاطه نموده بودند مبارزه کرد وکمبودی نداشت؟ کمبود این حزب نه درکوچک بودن آن، 

رهبری درپیش گرفته شدند راه حلهای بلکه اشکال درسیاستها ی متفاوت ومتضادی بود که درصفوف 

ایط ومقطعی که بیش ازهرزمانی دیگرحزب به مختلف وتصمیمات نادرستی بود که اتفاقا درشر

یکپارچگی برای روبرو شدن با شرایط نامساعد وبسیارسختی که با آن روبروگشته بود ، نیازبه 

جنبش  .در آن ضررمند شدندهمه  .وحدت داشت. سیاستهائی که سودی به هیچ کس وجریانی نرساند

را برای سالهای متمادی دچار چپ وکمونیستی درسطح ایران وخصوصا جنبش چپ درکردستان 

تشتت وبحران کرد ولطمات بزرگی به آن وارد ساخت من پیرامون دالیل وریشه های انشعاب درحکا 

.همراه با دیدگاه ونظرات خودم دراین زمینه به این بحث برمیگردم  
 

م به آالن سردشتحمله رژی  

 

ه آالن سردشت یکی ازمناطق بیشترمناطق کردستان به اشغال نیروهای رژیم درآمده بود. منطق

معدودی بود که هنوزاشغال نشده بودو به علت وضعیت جغرافیای سخت وقرارداشتن آن درمرز با 

ه مستقر کردستان عراق مرکزیت سازمانهای سیاسی ازجمله کومه له وحزب دموکرات دراین منطق

ود این تخلیه آن نه ازجانب با وج .بودند. حمله وتعرض نیروهای رژیم به این منطقه دورازانتظارنبود

ما ونه سازمانهای دیگرازجمله حدکا مطرح نبود ومیبایستی تا لحظه آخرازآنجا استفاده وسود جسته 

روزانه خود را روبه  میشد. بجزارگانهای ستادی ومرکزی، رادیو کومه له هم در آنجا برنامه های

ستنده رادیوئی برای فعالیتهای ما کردستان وسراسرایران پخش میکرد. تضمین ادامه کاری این فر

به همین دلیل همیشه نیروی الزم برای حفاظت ازمرکزیت  .ازاهمیت فوق العاده زیادی برخورداربود

ی حزب دموکرات هم مهم وحیاتی واین دستگاه تبلیغی مهم دراین منطقه داشتیم. هرچند این منطقه برا

منطقه استراتژیک دردستورکارنبود.مناسبات حدکا بود باوجود این هیچ برنامه مشترکی برای حفظ این 

با ما اصال خوب نبود وظاهرا تشکیل حزب کمونیست ایران هم آنها را به نوعی واداربه غضب 

.بیشتردرروابط با ما ساخته بود    

درآن  .ود که خبرحمله رژیم به منطقه آالن دررادیو کومه له پخش گردیدب ۶۲دراوایل پائیز سال   

فکر کنم روزدوم ودرشهرسلمانیه عراق مشغول گذراندن آخرین روزهای معالجه دستم بودم هنگام من 
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یا سوم جنگ بود که از طرف مرکزیت کومه له پیامی به من رسید وخواسته بودند فوری به نزد آنها 

 در مسیرراه برایم معلوم شد که فرمانده جنگ .را بازکردند وبالفاصله حرکت کردم برگردم. گچ دستم 

حدس زدم  .آالن مینه حسامی براثراشتباه خودش بهنگام پرتاب خمپاره بطرف دشمن زخمی شده است

که احتماال فراخواندن من برای شرکت درجنگ مقاومت ازمنطقه آالن باشد. با رسیدن به آنجا مستقیم 

ه ت فرماندهی جنگ از طرف ک.م کومه له به عهده من سپرده شد. من شناخت کمی ازمنطقماموری

داشتم ونیروهای ما هم شامل دو بخش بودند. تعدادی ازآنها از منطقه جنوب کردستان بودند که شناخت 

بانه وسردشت نیروی پراکنده ومرکب ازالزم را ازآنها داشتم تعداد دیگر ترکیبی ازمناطق مکریان و

ین تا حدودی انجام ا.وپیرانشهر بودند که بسیارکم میشناختم وقبال با آنها ازنزدیک کار نکرده بودم

ماموریت را برایم دشوارمیکرد. هدف ما ممانعت از پیشروی دشمن به هر قیمت نبود چرا که امکان 

نبود . هدف ما چنین کاری یعنی جلوگیری ازاشغال منطقه با نیروی کمی که ما داشتیم درنهایت مقدور 

خیربیندازیم تا امکان کامل درعوض این بود که اشغال منطقه راهرچند روزی که ممکن باشد به تا

تخلیه رادیو ودیگرارگانهای ستادی فراهم وممکن شود. ما دردو جبهه با دشمن درگیربودیم یکی 

ن با حمله دربلندیهای مشرف برکل منطقه به اسم "هومل " ، دیگری در "گرویس" که هدف دشم

آالن محسوب میشد. گازانبری قصد وارد شدن به روستای بزرگ " بیژوی" را داشت ، که مرکز 

درگیر بودند. قبل ازمن جنگ س واحدهای جنوب درجبهه هومل ونیروی مکریان درجبهه گروی

اما  .بسیارسخت ورودروئی با دشمن پیش برده بودند وضربات سنگینی به دشمن وارد آورده بودند

فرازرفقای ما اسفانه ما هم درهردوجبهه بویژه دربلندیهای هومل دچارتلفات وخسارت شده و چند نمت

به همین جهت من درادامه جنگ میبایستی با رعایت احتیاط  .بیشترازواحد کامیاران جانباخته بودند

ه مدت چند با این حال پ.م کومه له با مقاومت وبا فداکاری ب .بسیارزیادی ازتلفات بیشترپرهیزکنم

بیشتربردشمن  روز دیگر زیرآتش کاتیوشا ودیگراسلحه های سنگین با وارد ساختن ضربات

ازدسترسی آنها به منطقه جلوگیری کردند. بعدازیک هفته مقاومت شجاعانه وکم نظیر پ.م کومه له 

ازمنطقه آالن سردشت با تخلیه نیروهای ما وحزب دموکرات که در جبهه دیگری بدون ارتباط 

سیج درآمد. هماهنگی همدیگربه جنگ پرداخته بودند این منطقه هم ، به اشغال نیروهای سپاه وبو

باوجود اینکه درمنطقه سردشت نفوذ حزب دموکرات ازما زیادتربود ونیروی مسلح ونظامی آنها قابل 

.کرد قیاس با ما نبود اما جنگ ومقاومت وفداکاری نیروی پ.م کومه له انعکاس بسیار بیشتری پیدا  

 

 انتقال رهبری به کردستان عراق
  

 .در کردستان ایران نمانده بود که ما به آنجا عقب نشینی کنیمبا اشغال آالن سردشت دیگر منطقه ای 

ناچارا برای اولین بارنیروهای مابه خاک کردستان عراق عقب نشینی کردند. این مسئله بدون اطالع 

بال هیئت هائی بدین منظوربه نزد آنها رفته بودند ومخالفتی دولت عراق واتحادیه میهنی ممکن نبود. ق

اما دولت عراق تالش زیادی نمود که ما درمناطق تحت  .رف هیچکدام انجام نگرفتبا استقرارما ازط

تسلط اتحادیه میهنی یا به قول آنها "مخربین " اردوگاه نداشته باشیم ودرمناطقی باشیم که دولت عراق 

ب دارد. کمیته مرکزی کومه له درتصمیم گیری پیرامون این مسئله سیاستی را انتخاکنترل کافی برآنها 

کرد که درتمام سالهای حضورما درکردستان عراق همیشه ناظربرکاروحضورنیروهای ما درآنجا بود 

وآن اینکه تا آنجا که برایمان مقدورباشد نیروهایمان درمرزها مستقرباشند وازرفتن به مناطق عمقی 

اپوزسیون  همزمان اگرامکان داشتیم درمناطقی اردوگاه بزنیم که تحت کنترل نیروهای.زکنیمترپرهی

کرد ومشخص تراتحادیه میهنی باشند. این سیاست البته به آسانی پیش نرفت ومصائب وزیانهای زیادی 
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ن ای ت ما در قبال جنگ ایران وعراق محکوم نمودنسیاس همراه با فوق مسله برای ما بدنبال داشت

احساس این جنگ در هیچوقتموجب گردید که جریان ما  جنگطرف  ازدووعدم پشتیبانی  جنگ

که  قرار بگیردمورد بمباران وعراق ن هردو دولت ایرا از جانب اردوگاهای ما امنیت نکند وبارها 

.بعدا ودرجای خود به آنها خواهم پرداخت   

وروستاهای آن  ممنوعهنام داشت. منطقه ای منطقه ای که ما به آنجا عقب نشینی کردیم "شینکاوی" 

ریب وازسکنه خالی بودند. فرماندهی همه نیروهای نظامی درآنجا عمال بعهده من واگذارشده همگی تخ

چند روزاول فقط استراحت کردیم و وضعیت خوبی بخصوص ازلحاظ تدارکاتی نداشتیم. درآن  .بود

شده است و بزودی کارها به کسی دیگری سپرده شرایط فکر میکردم ماموریت من موقت بوده و تمام 

اما برخالف تصورمن ک.م  درجلسه ای تصمیم گرفته بودند که اکثر نیروهای رزمی  .شد خواهد  

را به پشت جبهه دشمن یعنی داخل خاک ایران بفرستند واین همراه با تعداد زیادی افراد متفرقه 

نفررا به من  150یچگونه برنامه مشخصی حدود ماموریت دوباره به من محول گردید. بدون تعیین ه

د که همراه آنها به داخل خاک ایران برگردیم. نیروئی متشکل ازپ.م نواحی مکریان ، پیرانشهر سپردن

سردشت وتعدادی افراد متفرقه دیگربودند. چنین تصمیم فوری وکمترحساب شده ای بنظرمیرسید قبل 

اس ین تدارکات نیروی زیادی بود که در یک محوطه ناشنازهرچیز به دلیل مشکل عدم توانائی درتام

.وغیرمسکونی ناچارا با امکانات بسیار محدود درآنجا تجمع یافته بود. من مخالفتی نکردم   

 

برگشتن به داخل ایران همراه با چنین نیروی زیادی امکان عبورازمنطقه آالن سردشت که تازه    

بود؛ با  زمنطقه آالن عراق که خالی ازسکنه ومین گذاری شدهاشغال شده بود غیرممکن بود و بایستی ا

پیاده به بانه وازآنجا ازمرزگذشته خودرا به منطقه اطراف سیسرمیرساندیم. دراین مسیرسخت 

تنها خوراک ما تعداد  . وطوالنی ما گرسنگی زیادی کشیدیم دراین فاصله ما هیچ غذائی نخورده بودیم

بود که بعلت  د که همراه داشتیم همراه با آن انگورباغهای آنجابسیارکم ومحدود کنسروماهی بو

ممنوعیت برگشتن مردم به آنجا دست نخورده باقی مانده بود که با مصرف وخوردن آن تعداد زیادی 

بود. بعدازدوروزپیاده روی اولین روستائی که دربانه به آن رسیدیم  "چومان " نام  کردەرا مریض 

ود و به همین دلیل نظامی درست در باالی تپه ای مشرف برآبادی مستقربیک پایگاه بزرگ . داشت

درروزروشن نمیتوانستیم به آنجا برویم. قبل ازتاریکی هوا ورفتن به آنجا من یکی از کادرهای سقز 

به اسم رئوف بابائی که انسانی بسیارخوش مشرف درعین حال توانائی  بود همراه یک نفردیگررا 

سفبارما با آنها ازنزدیک دی ونزد شورای چومان فرستادم تا در مورد وضعیت ابدون اسلحه به آبا

صحبت کند. پول همرا داشتیم به آنها دادم تا دراختیار شورا بگذارد تا با خرید مقداری آرد وبرنج 

واحتماال تهیه گوشت وتقسیم آن به همه خانه ها ازآنها بخواهد هرخانه برای حداقل ده نفرغذا تهیه 

دا کند چرا که درچنین حالتی در صورت رخ دادن به هیچ وجه نباید پایگاه خبر پی که تاکید کردم .کنند

یک درگیری فاجعه باری خود مردم آنجا هم دچار صدمات زیادی خواهند گردید. رئوف ماموریت 

غذا بدون هیچ اتفاقی بعدازصرف . فوق را بسیارعالی انجام داد وما شب با آرامی وارد روستا شدیم

م  ما آنجا را ترک وبه مسیر راهمان ادامه دادیم وتشکر وقدردانی ازاین همه زحمت وفداکاری مرد

.وبعد از چند روز به کوهای اطراف سیسر رسیدیم  
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سه رسنور -مسئولیت منطقه    
    

سه رسنور"نامی بود که کومه له برای نواحی بانه ،سردشت، پیرانشهرانتخاب نموده بود ومعنای 

درچارت سازمان تشکیالت علنی خود را به چند ی آن به مناطق مرزی اطالق میشود. کومه له کورد

اصلی بودند که توسط کمیته منطقه اداره  هجنوب ومکریان وسرسنورسه منطق .منطقه تقسیم کرده بود

ورهبری میشدند ومعموال یکی از اعضای ک . م در راس این کمیته ها قرار داشت. مسئول منطقه 

زام وماموریت من به این منطقه ایشان برای رسنور" ساعد وطن دوست بود. همزمان  با اع "سه

شرکت در پلنوم به نزد ک.م برگشتند وبعد ازرفتن وی مرکزیت سازمان طی پیامی مسئولیت این 

منطقه را موقتا بعهده من سپرد وهمزمان تصمیم خود را به نواحی مذکورهم اطالع داد. بعدازخارج 

رکجا وهرماموریتی که تشکیالت الزم وضروری از تشکیالت مریوان من عادت کرده بودم به هشدنم 

اینبارماموریت فوق ازماموریتهای گذشته سخت تر بنظرم آمد. شناخت  .تشخیص دهد مخالفتی نکنم

اندکی از تشکیالت آنجا داشتم وازمنطقه وازوضعیت وشرایط مردم درآنجا اطالعات بیسارکمی داشتم. 

ص خود را داشتند درسردشت اختالف بین سه نواحی فوق مشکالتی هر چند کوچک اما خا هر

چیزی نمانده بود که علیه همدیگر سنگربگیرند. در . عناصر زحمتکش وروشنفکردرست شده بود

ناحیه بانه تعداد کمی از کادرها وپ.م آنجا به عنوان اعتراض به تشکیالت یا کمیته ناحیه خود 

ستاهای چند خانه واری که به کوردی به را رها نموده وبا اسلحه درخانه باغها ورو واحدهای نظامی

آن "کوخ " گفته میشد پراکنده شده بودند تنها ویا دوتا سه نفری حاضر به رعایت دیسپلین تشکیالت 

نبودند. درناحیه پیرانشهرکمی وضعیت آرامتر بود ولی درآنجا مشکل اصلی فعالیت ما حدکا بود که 

 تشکیالت ما اغلب ازموضوع کاروفعالیتش ای حضورما درمنطقه ایجاد مشکل مینمود وعمالبر

دوربود با وجود همه اینها من طی مدت بسیار کوتاه متوجه شدم که فعالیت تشکیالت ما دراین منطقه 

از  با چه دشواریهای زیادی در قیاس با جنوب روبرو بود. کادرها وفعالین وپ.م ما دراین مناطق باید

ی باشند که هم درمقابل ج.اسالمی وهم فشارها وحتی انسانهای سرسخت وبسیاربا اراده ومقاوم

قولدوریهای حدکا که درمنطقه دست باال را داشت بایستند ازاین لحاظ واقعا کادرها وفعالین این نواحی 

.انسانهای بسیارقابل اعتماد وازکاراکتر ویژه وبرجسته ای برخورداربودند     

ه مطرح شدند اما من میدانستم راه حل تنها روع کارجلساتی گرفته شد ،مشکالت ومسائل همدر ش

از مدت گسترش رگرفتن جلسه وتحلیل وبررسی این مشکالت نیست. من راه حل اصلی را در د

فعالیتهایمان درمیان مردم و درکوتاه مدت تحرک نظامی وحضوری موثر وقدرتمند میدیدم. از ک.م 

جنوب موافقت شد. در مدت زمانی ی کمکی کردم و با اعزام واحدی از نیروهای درخواست نیرو

تهای زیادی سازمان اکوتاه درمنطقه اطراف ربط وسردشت وبخصوص درجاده بین بانه سردشت عملی

دادیم بطوریکه رژیم بیش ازاین ما را تحمل نکرد وحمله بسیار گسترده ووسیعی راعلیه ما انجام داد 

روستای سیسر وکوه های اطراف ناچار با وجود جنگ ومقاومت چند شبانه روزی ما درودر نتیجه آن 

به تخلیه موقتی تمام منطقه فوق شدیم وبه مناطق مرزی بانه در جواررشته کوهای سورین عقب 

نشینی ودرآنجا ومشخص تردریک روستای مرزی به اسم "دونس" مستقر شدیم. طولی نکشید که 

ن هم لشکرکشی نمودند ؛اما در ود را علیه ما ادامه دادند وبه کوهای سورینیروهای رژیم عملیات خ

آنجا نیروهای اشغالگر پاسدار وبسیج شکست بسیاربزرگی را متحمل گردیدند وبا دادن تلفات 

بسیارباالئی ناچاربه عقب نشینی و ترک منطقه شدند. ما دراین درگیریها بدون تلفات بودیم وبیش از 

اسارت نیروهای دمکرات وافراد مسلح سربازوبسیجی را اسیرنمودیم وتعداد هم به  نفرازنیروهای ۱۷
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شیخ جالل حسینی که در منطقه بانه نیروی مسلح ومستقلی داشت ، درآمده بودند تمام اسیرها را ضمن 

.توضیحات الزم در رابطه با جنبش انقالبی کردستان آزاد کردیم  

 

تشکیالت جای خود را به بسیار سریع مناسبات صفوف درون   تا آنجا که به ناحیه سردشت برمیگردد

روابطی که هردوطیف زحمتکش وروشنفکر برای همیشه این نوع جبهه بندیهای  .یک روابط سالم داد

نادرست وغیرضروری را کنارگذاشته و جای آنرا به دوستیهای پایدار وپرارزشی داد که نه تنها 

مفهوم دیگری درکوتاه لکه به زندگی انسانی ماهم معنا ودرخدمت اهداف مشترکمان دردرازمدت ب

.مدت ودر شرایط بسیارسخت آنزمان داد   

و سپس برای شرکت  مدت بسیارمحدودی شاید کمترازسه ماه من درمنطقه "سه رسنور" ماندگارشدم

 ، به آنجا برگشتم . دراین در کنگره چهارم ، که برای اولین باردرخاک کردستان عراق برگذارشد

ادرهای کومه له دراین منطقه از نزدیک آشنا شده بودم با بعضی از فاصله کوتاه با تعداد زیادی ازک

ابراهیم محمدی پسرمینه شه م ازانقالبیون سرشناس  .آنها روابط دوستانه عمیق وبادوامی ایجاد شد

قالبی جان باخته بود، احمد بازگر شاعران ۴۷ـ۴۶منطقه که درجریان حرکت مسلحانه سالهای 

.ائی ودوستیها ورفاقتهای آن دوران بودندوکمونیست ازجمله نتیجه آشن    

منطقه "سه رسنور" به تمامی اشغال وبه کنترل نیرویهای ارتش وسپاه درآمده بود ونیروهای ما در 

جوار مرز با عراق مستقرگردیده بودند. با وجود این ازآمادگی ورزمندگی سطح بسیارباالئی برای 

خورداربودند وبا مهارت وکاردانی درعمق این مناطق وماموریت درمناطق اشغال گشته بر انجام کار

اشغالی درمیان مردم همچنان به حضوروفعالیت خود ادامه دادند. نیروی تشکیالت کومه له دربانه 

همراه بامردم شریف وزحمتکش این ناحیه بخصوص نواحی مرزی آن به دلیل موقعیت جفرافیائی  

تن ملزومات حضورنیروهای ما درمناطق دیگر چه دربرقرارنمودن ارتباط وفراهم ساخنقش مهمی 

.مکریان وچه جنوب همچون پل ارتباطی نقش برجسته وبعضا کلیدی ایفا میکردند           

 

 کنگره چهارم کومه له

 پیوستن به جمع رهبری

 

عراق برگذار شد واولین  درمنطقه شینکاوی درکردستان۱۳۶۲کنگره چهارم کومه له درماه آخرسال 

کنگره بعداز تشکیل حکا بود. کمترازیکسال ازتشکیل حکا گذشته بود تعدادی از ک.م حکا از جمله م  

حکمت وع . مهتدی بعنوان ناظر وجالل طالبانی بعنوان مهمان حضورداشتند. حضور طالبانی بیشتر 

ه نشده ستی دیرینه وی با کومه لسمبلیک بود وبنظرمیرسید که تشکیل حزب کمونیست مانع ادامه دو

 .بود. درکنگره مؤسس حکا طرحی تصویب شده بود و درآن ازحقوق ویژه کومه له صحبت شده بود

حق داشت کنگره وکمیته مرکزی خود راداشته باشد وپیرامون مسائل کردستان سیاستها  ومهلهک

ط دیپلوماتیک خود را با واستراتژی مربوط به کردستان درآنجا اتخاذ و تصمیم گیری شود ورواب

احزاب  و جریانات ودولتها تنظیم نماید. این کنگره آزمایشی برای اجرای این مصوبه درعمل بود و 

.حضور طالبانی نمونه ای از ضرورت چنین طرح وسیاستی بود  

کنگره گرچه تمرکزش روی مسائل حزبی وسازمانی بود اما دررابطه با بعضی مسائل مهم دیگر  

حدودی روشن ساخت. دراین کنگره سیاست وتاکتیکهای جنگی  ی تشکیالت کومه له را تاجهتگیریها

ما مورد ارزیابی وبحث قرارگرفتند وتدوین یک برنامه که درآن اهداف مرحله ای کوتاه مدت ودراز 

مدت تعیین ومشخص شده باشد، را در دستور کار ک.م کومه له واولویت وی قرارداد.  نقشه عمل و 
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این کنگره براهمیت  .صه های فعالیت شعاراصلی کنگره بودق با برنامه برای همه عرکارمطاب

.کارهدفمند ومطابق نقشه درتشکیالت ما تاکید داشت  

در جریان این کنگره برای اولین باردرانتخاب مرکزیت سنتی ابداع شد که با سنت رایح در میان ما 

ان توضیح میدادندکه م بایستی ضمن معرفی خودشکامال متفاوت وحتی بیگانه بود. اعضای کاندید ک.

ظاهرا کارمنطقی بنظر  .به چه دلیل خود را کاندید وچرا باید کنگره رای اعتماد وانتخاب به آنها بدهد

میرسید اما ماجرا به اینجا ختم شد که عده ای به تعریف وتمجید بیش ازحد خود پرداختند واین با 

البته   .عادت گرفته بودند همخوانی نداشتومه له سالها بود به آن فرهنگ متواضعانه ای که کادرهای ک

چنین کسانی هم رای نیاوردند. درجریان این پروسه تعدادی ازنماینگان کنگره به من پیشنهاد کردند که 

همزمان چند نفرازاعضای قدیمی تر ک.م هم  .خود را برای عضویت دررهبری کومه له کاندید کنم

اندید شدنم با من صحبت کردند . درجریان بحثی که آنها با وع . ایلخانیزاده برای کازجمله ا.علیزاده 

این سه نفردرآن زمان یک مثلث قدرت درکومه له را  -حضورجواد مشکی با من دراین زمینه داشتند 

تشکیل میدادند ابراهیم علیزاده بعدازتشکیل حکا به سمت دبیرک.م کومه له انتخاب گردیده بود ونقش 

متوجه شدم که هدف آنها صرف  -.دستان حزب را ایفا میکردهم و نفراول درسازمان کرم

نظرازپیشنهاد کاندید شدنم برای حضوردررهبری ک.م بعهده گرفتن مسئولیت وفرماندهی نظامی کومه 

درجریان مباحث کنگره روشن گردید که درصفوف رهبری کومه له اختالفاتی وجود دارد  .له هم بود

 (حمه سور )بویژه اختالف بین سه نفرنام برده با حسین مرادبیگی   .ال ازآن بی اطالع بودمکه من قب

که فرمانده نظامی وقت کومه له بود بروزعلنی این اختالفات نتیجه اش برای اولین بارعدم انتخاب 

ه دوستی وکارمشترک ایشان با این سه نفرب .مرادبیگی به عضویت اصلی ک.م وهیئت اجرائی گردید

والنی تروقبل تربرمیگشت که هرچهارنفردرتشکیالت مخفی کومه له دوران وبه زمانی بسیارط

به گفته مرادبیگی که درآن هنگام بسیارازدست آنها رنجیده بود گویا  .ودرگذشته باهم کارکرده بودند

عضوگیری وپذیرش هرسه نفرآنها درتشکیالت ازطریق وی بوده است. من همزمان روابط ومیانه 

هیچوجه دوست نداشتم که دراین اختالفات دخالت داده بیگی داشتم وبخصی خوبی هم با حسین مرادش

بعدازاین اتفاقات درکمسیون نظامی کومه له برای مدتی با هم ازنزدیک کارکردیم وروابط خوب  .شوم

.نکردما همچنان پابرجا بود ودرانتقال واختیارگذاشتن تجارب طوالنی خود به من هیچگونه دریغی   

 

کمیته مرکزی کومه له وقرارگرفتن درجمع رهبری کومه له شروع وسرآغاز انتخاب درعضویت 

وارد شدن وپیوستنم به جمع رهبری  .دورانی تازه ومرحله ای جدید درکاروفعالیتم درحزب گردید

 ازیکطرف برایم خوشایند ومسرت بخش بود اما .کومه له احساس دوگانه ای درمن بوجود آورده بود

سنگینی درپیشبرد وظایفی میکردم که بردوشم افتاده بود بخصوص شرایط ازطرف دیگراحساس بسیار

.واوضاع بسیارتغییرکرده بود وما درموقعیت دشوارتری افتاده بودیم  

در آن شرایط نه تنها رهبری ما ناچاربه ترک کردستان ایران شده ودر خاک کردستان عراق مستقر 

قه "شینکاوی" گالله" و"سفرا" مدام زیر آتش ای تازه تاسیس ما درمنطاردوگاه بلکه گردیده بود

توپخانه دشمن بودند وبایستی تغییرمکان داده میشدند. مناسبات ناموزن ونامتعادلی با دولت عراق 

داشتیم و حضورما درمناطق زیرکنترل نیروی اپوزسیون خصوصا اتحادیه میهنی ، دولت عراق را 

 .عیت مالی وبه طبع آن خوراکی خوبی نداشتیموض .اسیت وواکنش میساختوادار به نشان دادن حس

درداخل کردستان هم تقریبا اکثرمناطق اشغال شده بودند ونیروهای ما درداخل بغیرازمناطق کوچک 

ویا مرزی اساسا متحرک بودند وشیوه جنگ پارتیزانی را پیش میبردند. میزان درگیری با دشمن 

با حزب دمکرات وارد فاز جدیدی شده بود آنها در پلنوم  مناسبات ما . رفته بودبیشتر وتلفات ما هم باال
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بعدازکنگره ششم خود که همزمان با کنگره چهارم ما برگذارشده بود کومه له را تهدید به جنگ 

گفته بودند درهرنقطه ای ازکردستان درگیری واتفاقی بین کومه له ودموکرات .سراسری نموده بودند

.ا سراسری خواهند کردآنها جنگ با کومه له ر پیش بیاید  
   

 

 " مالمو" و"مالومه"

 دو محل استقرار رهبری

 

تشابه  .مالمو شهری درجنوب کشورسوئد اما مالومه روستائی دوردست درمنطقه سلیمانیه است

ز اولی یکی ا .دومحل دردونقطه دنیا .وتفاوت این دو کلمه تنها در پس وپیش بودن حروف آنها نبود

آرامترین ودرعین حال زیباترین شهرهای سوئد که ساکنین آن ازامنیت وآسایش وامکانات رفاهی 

نی هم حتی دردوران جنگ جها .باالئی نسبت به بسیاری ازدیگرشهرهای اروپائی بهرمند هستند

اما دومی ازامکانات رفاهی که هیچ ازلحاظ امنیتی بارها مورد هجوم  .خطری متوجه آنها نشده بود

جندرمهای حکومت عراقی قرارگرفته ومدام درکوچ وآوارگی ودرحال رفت وبرگشت زیرآتش توپ 

 با وجود این قرارگرفتن دو .وموشک باران کشورهای عراق وایران زندگی را سپری کرده بودند

شرایطی که  .بخش رهبری حزب درمحلهای فوق انتخابی داوطلبانه وازروی میل وآرزوی کسی نبود

شبرد نوع وظایفی که برعهده ما بود ناچار به قبول گرفتن آرایش واستقراردرچنین مکانها مبارزه وپی

.وبا امکانات کامال متفاوتی کرده بود  

پلنومهای خود تصمیم گرفته بود که تعدادی از  در چنین شرایطی قبال کمیته مرکزی حزب در یکی از

ج کشورومشخص تربه کشورهای اعضای خود همراه با بعضی ازفونکسونهای حزبی را به خار

اروپائی منتقل کند. عبدهللا مهتدی ، منصور حکمت ، شعیب زکریائی ، ازاعضای دفترسیاسی ، جزء 

ی فعالیتهای حزب درصورت رخدادن هراتفاق اولین افراد اعزامی به اروپا بودند. تضمین ادامه کار

و تمکین کردن به فشارها  ناگواروپیش بینی نشده ای دراین شرایط سخت وپرهیزازناچارشدن

ودرخواستهای غیرقابل قبول احتمالی دولت عراق درآینده به دلیل حضورهمه رهبری حزب در خاک 

.عراق ازجمله دالیل اصلی اعزام آنها بود  

زب وکومه له از شینکاوی به مالومه ظاهرا بهبود وضعیت امنیتی بهتری را برایمان انتقال مرکزیت ح

ازتوپ بارانهای مداوم ایران کمی فاصله میگرفتیم ما با انتقال به مالومه با محل  حداقل .بدنبال داشت 

محل استقرار جالل طالبانی ونوشیروان مصطفی در  )استقرارمرکزیت اتحادیه میهنی کردستان 

تنها چند ساعت با پیاده فاصله داشتیم واین میتوانست تحریک  (به رگه لو بود -تاهای  سه رگه لو روس

همزمان کمترازدوساعت با اردوگاه مرکزی حزب دموکرات  .ردولت عراق را بدنبال داشته باشدبیشت

ه این محل استقرارنیروها همچون یک مثلث سه ضلعی بود ک .دی" قرارداشتیمه ره درروستاهای "گ

ز به آن دره احزاب گفته میشد. محل استقرارشیخ عزالدین حسینی هم در روستای " گاپیلون " بود که ا

لحاظ مسافت درست در وسط ومابین اردوگاهای ما با حزب دموکرات واقع گردیده بود. این نزدیکی 

پلوماتیک جغرافیائی با دموکراتها هیچوقت موجب نگردید که حتی یکبارهم آنها با رعایت عرف دی

ا هم فقط تا آنجا که درخاطرم باشد م .درآن شرایط به اردوگاه ما درمالومه سرکشی وحضور پیدا کنند

اما روابط وتردد بین ما واتحادیه میهنی بسیارگرم بود. درمیان  .یکبا ردراوایل هیئتی نزد آنها فرستادیم

نزد ما میآمد وروابط گرم  رهبران اتحادیه میهنی شخص جالل طالبانی درفواصل کوتاه مدت به

مواقع درقالب طنز  اختالف وانتقاداتش را هم ازما پنهان نمیکرد بعضی .ونزدیکی با ما داشت
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اوکه رادیکالیسم کومه له را با تندروی یکی میدانست یکباردرضیافت  .ودیپلوماسی آنها را بیان میکرد

د یکی ازکادرهای کومه له به اسم دکتر شامی که ما برایش ترتیب داده بودیم چنین گفت : گفته میشو

ز" سخنرانی طوالنی وغرائی علیه شاکری دریکی ازروستاهای بین شهرسقزوبوکان به اسم "قره گوی

فئودال یا به قول مردم آغای روستا انجام میدهد ودرآخرازمردم روستا میخواهد فوری وبدون تاخیر 

اکری یکی ازاهالی آبادی بلند میشود ومی گوید زمینهایش را مصادره کنند بعدازاتمام صحبتهای د.ش

ما چکار کنیم !؟ جالل طالبانی انسانی شوخ  دکترجان درروستای ما نه آغائی وجود دارد نه زمینش،

نمی دانم چه دلیل . طبع وخوش مشربی بود درمقابل نوشیروان مصطفی به ندرت به نزد ما میآمد

با جریان ما برایش عمده بودند این یک برداشت خاصی داشت بنظر میرسید مسائل اختالف فکری 

.شخصی من ازدیداری است که با ایشان داشتم   

البانی ، شیرکو بیکس شاعر نامدار کردستان عراق هم برای اجرای مراسم شعرخوانی مرتب بغیرازط

همچنین حضورومراوده با  .به پیش ما میآمد وازاستقبالی گرمی که ازشعرهایش درنزد ما میشد

شاعران صاحب نظر و توانا ئی همچون فاتح شیخ ، مصلح ریبوار، احمد بازگر، ناصرحسامی 

.وشنود بنظرمیرسیدودیگران راضی وخ  

 

 مالقات با نوشیروان مصطفی

 حکم اعدام مال بختیار

 

بروزکرد وموجب هنگامیکه درصفوف اتحادیه میهنی وخصوصا کومه له رنجدران اختالفات جدی 

دستگیری وزندانی شدن تعدادی ازرهبران مخالف ازجمله مال بختیار، شیخ علی، پشکو نجم الدین 

البته تا  -که آنها ازلحاظ فکری تحت تاثیرجریان وحزب ما هستند  نوشیروان تصورمیکرد .گردید

ته بود درصورتیکه ما ازاین لحاظ اودخالتگری ما را دراین اختالفات داخلی نتیجه گرف -حدودی بودند

. دردومورد قبال مالبختیار وپشکونجم الدین جداگانه ومخفیانه نداشتیمدخالت مستقیمی دراین ماجرا 

ده دبیروقت ک.م را مالقات کرده بودند. سیاست ما عدم دخالت دراین اختالفات بود ابراهیم علیزا

ائی میتوانست مشکالت امنیتی جدی وهیچ وعده کمک یا همکاری به آنها داده نشده بود چنین دخالته

.برای ما درست کند    

فت هیئتی به نزد وقتی خبراحتمال اعدام مالبختیاروهمراهانش به ما رسید ک.م کومه له تصمیم گر  

اتحادیه میهنی بفرستد واززاویه دوستانه ودرعین حال مسئوالنه درموردعواقب وزیانهای چنین کاری 

زعدم دخالتگری ما درامورومسائل داخلی، آنها را مطمئن کند. این به آنها هشداربدهد وهمزمان ا

رج ازبحث پیرامون به نزد نوشیروان رفتیم خا. ماموریت به عمرایلخانیزاده ومن سپرده شد

موضوعات فوق به هنگام صرف نهاربحثی پیرامون وضعیت وموقعیت چپ درسطح بین المللی پیش 

به نوعی تند مزاج با مخالفینش مشهوربود بدون رعایت  آمد. نوشیروان که به انسانی رک سخن و

بار وگندیده شده حتی عرف دیپلوماسی که ما مهمان آنها بودیم خطاب وروبه ما گفت مارکسیسم بی اعت

این واقعیتی است که به عینی درسطح دنیا  .ادامه داد که این تنها ادعائی نیست که او کرده باشد. است

از این حرف زمخت ونسنجیده وبی اساس ایشان یکه خوردم خواستم عکس میشود مشاهده نمود. من 

ری عمرقبل ازمن با لحنی آرام العملی نشان بدهم وبه نوعی این برخورد زننده را بی جواب نگذارم فو

این نوع حرفها میتواند ارزیابی کسانی باشد که مخالف تفکرات گفت  حترمانهودرعین حال م

ال مارکسیست بوده اند وامروزممکن است تجدید نظرنموده ودیگرباوری مارکسیستی هستند ویا معمو
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ت وقضاوت دیگری ازنوشیروان به آن نداشته باشند واین میتواند کامال طبیعی باشد. من قبال ذهنی

داشتم وازایشان بعنوان مسئول اول کومه له رنجدران مطلقا انتظارچنین برخوردی را نداشتم. دراین 

معلوم شد که علت اصلی دستگیری وزندانی نمودن سه نفرنام برده ازرهبران  دیدارحضوری برایم

رچپگرایانه درمیان صفوف این کومه له رنجدران بیش ازهرچیزدیگرپاک کردن وزدودن هرنوع تفک

سازمان وتبدیل نمودن آن به یک جریان کامال راست ناسیونالیستی است ودردستیابی به چنین هدفی 

هرچند به ما وعده آزاد نمودن آنها را درآینده میدادند اما بعدا معلوم  .بائی ندارندازهرنوع توطئه ای ا

مده است هیچوقت قصد آزاد نمودن آنها را نداشته شد که همانگونه درکتاب خاطرات پشکونجم الدین آ

اند ودرشرایط فوق العاده سختی به هنگام عقب نشینی وتخلیه منطقه دربرابرحمله نیروهای عراقی 

.عمال کنترل ازدستشان خارج میشود وازمرزایران عبورمیکنند وآزادی آنها میسرمیگردد   

ود براحتی حل وهضم کنم که علت وانگیزه چنین در آن روزها من نمیتوانستم این مسئله را برای خ

برخوردغیرانسانی با همراهان وهمسنگران سابق، یاران سالهای طوالنی دوران سخت چی میتواند 

سه نفرزندانی شده ازوفادارترین وتاثیرگذارترین کادرهای کومه له رنجدران ازهمان آغاز باشد. 

نه بودند. من هرسه نفررا ازنزدیک میشناختم فعالیت این سازمان وبویژه دوران مبارزه مسلحا

درهمان  ۱۹۷۶خصوصا شیخ علی که از پایه گذاران شروع جنبش مسلحانه بود ومن با او درسال 

ان اوایل شروع جنبش مسلحانه آشنائی پیدا کرده بودم ومیدانستم چه نقش مهمی ایفا کرده دوران وهم

.بودند ازته دل برایشان آزرده ونگران بودم  

 

ردوگاه مالومها   

 شهرکی استثنا
   

این وضعیتی . استقراردر خاک کردستان عراق به هیچوجه مطلوب وخوشایند برای نیروهای ما نبود

ما تحمیل شده بود درآنزمان ما آنرا موقتی میدانستیم وتصورنمیکردیم این همه سال بود که به همه 

سرپناهی نداشتیم ودر  .ی را تجربه کردیمدرکردستان عراق ماندگارشویم. دراوایل شرایط بسیارسخت

چادرزندگی میکردیم که درزمستان بسیارسرد ودرتابستان گرما حضوردراین چادرها را برایمان غیر 

ناچارمجبورشدیم با بلوک اطاقهای کوچکی درست کنیم که تهیه مصالح  بنابراین .تحمل میکردقابل 

النی صرف خود نمود اما زندگی را تا حدود زیادی وساختن آنها انرژی زیادی ازما را برای دوره طو

.برایمان قابل تحمل ودلپذیرساخته بود  

سایه خود را برروی آن کشیده بود  اردوگاه مالومه درجوارودردامنه رشته کوه آسنگران که

ومغرورانه ازدرآغوش گرفتن وعهده دارگشتن حفاظت وامنیت جنگجویان ورزمندگانی که ازنوع آنها 

به شهرکی زیبا با جمعیتی کمترازهزارنفرشباهت داشت که  .رگزندیده بود ، برخود می بالیدرا قباله

وزیستن درآن صرف نظرازکمبودهای  نه درشکل ظاهرطبیعتش وبویژه نه درمحتوای نوع زندگی

امکانات مادی آن قابل قیاس با هیچ جای دیگری نبود. شهرکی که درآن زندگی جمعی وکمونی حاکم 

ساکنین آن زن ومرد یکسان وبرابرازامکانات موجود بهره می جستند وکسی برترازدیگری همه  بود،

ان ساکن آن درگروه "بانگه واز" با وصاحب هیچ امتیازخاصی نبود. شهرکی که باهنرنمائی هنرمند

صدای زیبا وجذاب هنرمندان پرآوازه ای همچون ناصر رزازی ، مرضیه فریقی ، نجمه غالمی ، 

وابوبکرلگزی و... که شهرت وصدای سرود وسروده هایشان نه تنها کردستان ایران بلکه کالی آتشین 

راوت طزیرپوشش خود گرفته بود ،  فراترازآن همه مرزهای بخشهای دیگرکردستان را درنوریده و

وسرزندگی خاصی به فضای محیط آن میداد. حضور یک بیمارستان کوچک اما نسبتا مجهز با 
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ا ودلسوز با سرویس وخدمات مجانی نه تنها برای ساکنین این شهرک بلکه دکترهای بسیارتوان

فیت امنیت آنرا باال نگه درمواردی مردم روستاهای اطراف سیمای این اردوگاه را بیشترانسانی وکی

میداشت . دردوگوشه این شهرک کوچک پیام ، گفتارواخبار جنبش ستم کشان با صدای پرخروش 

و کومه له /حزب، محمد کمالی وناصح مردوخ هرروز وهر شب مهمان سفره وآشنای گوینده های رادی

ضا ایران میشد . " این میلیونها انسان آزاده ، دوستان و هواداران جنبش درشهرهای کردستان و بع

صدای شورش است" یک فراخوان آشنا  که ساعت پخش آن جزئی از نرم زندگی مردم کردستان شده 

درهای که این صدا تنها راه ارتباط آنها با فرزندان دلبندشان بودهمیشه با بود و کم نبودند مادروپ

برناگوری برایشان داشته باشد نشستند تا نکند این صدای امید بخش خ اضطراب تا پایان برنامه می

اردوگاه مالومه شهرکی که به دانشگاهی شبیه بود که آموزشها وآموزه های مدرسه حزبی آن 

عتبرنبود ، تفاوت دراین بود که صدها شاید هزاران انقالبیون مارکسیست را کمترازدانشگاهای م

سان ازچنگال حاکمان دردامن خود آموزش و پرورش میداد تا درآینده برای رهائی واقعی ان

چه بسا بسیاری ازیاران آن دوران  .ستمکارومستبد درخدمت جامعه ای عادالنه ازخود مایه بگذارند

واستوارشان هیچوقت درانظاردید من وما پنهان نمیشوند وخاطره های کسانی که قامت بلند 

امروزدرمیان ما ودرقید پرافتخارهمرزم بودن با آنها پیوسته وبرای همیشه دراذهان ما ماندگاراست، 

حیات نیستند . باشد تا درفردای آزادی نقش برجسته وجاویدانشان نه تنها درصفحات تاریخ بلکه با نگه 

راشتن پرچم باورها وآرمانهایشان برفرازمیدان شهرها توسط ستمدیدگان پاس وگرامی داشتن وبراف

.داشته شود  

         

دوم پایان بخش                                                                                                   

× × ×                                                                                                                          
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