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 روزی از روزهای زندگی 

 رویدادها و . از یک اردوگاه معمولی بود دیگر فراتر یبرای بسیارشاید  محلی که ما درآنجا سکونت گزیده بودیم برای من و  منطقه مالومه و 

بلکه در  ؛نیستمورد نظرم  در اینجا آنها  به مفصلپرداختن که بسیارند. قصد تلخ سکونت در آنجا برای همگی ما بجای خود، خوب و  اتفاقات

  یمسئله  .تداشخواهم   ایاشاره ،نزد من پیدا کردند وخصوصی تریمعنی خاص  جایگاه و  کهخاطره  اتفاق و  ی دو یک به محدودبعد یک 

تر شده  ؛ مدتی بود اردوگاه مالومه به نسبت گذشته ناامندردآوری دارند تجسم هنوز در ذهنم حاشیه آن های رویداد گاه و و اردچگونگی تخلیه 

ضربه زدن به پاالیشگاه  )نیروهای اتحادیه میهنی برای اجرای عملیات مشترک علیه عراق  هان آن همراه بافرماند  نیروهای قرارگاه رمضان و  .بود

گذرم که  می این  از .ما ساخته نبود کاری از دست عمالً نمودند و اطراق می کرکوک( شبانه از مسیر نزدیک به اردوگاه ما عبور و نفت شهر

در آن مقطع چرا   گویممی  .آور بودشرم قبیح و ین کاری از جانب اتحادیه میهنی اما چن ؛دکرتهدید نمی  ما راخطر جدی  آن مقطع  درهرچند 

اطراف شهر   ک در.گذاشت تا به اردوگاه مرکزی حباز را ضانمقطعی دیگر دست همین نیروهای قرارگاه رم شرایط و که اتحادیه میهنی در 

عراق  دولت  توسط هر دو  متناوب بطور گاهبی  و  این تحرکات اردوگاه ما گاههمزمان با  .تاریخ در ماندگار ننگی  لکه ؛حمله کند"سنجق کوی"

. عارف موالنائی  شدندزخمی  باخته و ها تعدادی از رفقای ما جاناین توپ باران از مورد در یک .میشد باران های سنگین توپایران با سالح و 

. عارف را  ندباختگان این حمالت بودجان از هم بودند که خواهر" ویدا گرجی  ل و اکژ"به اسامی دو پ.م زن  و کادر برجسته منطقه کامیاران 

ای شناخته شده  بود.چهرهنظیری سخنران کم سخنور و  مبلغی برجسته و  مروج و  ،ی داشتآرام و  متین شخصیت و  شناختم.کاراکتراز نزدیک می 

بردیم در نهایت این  مشقت باری بود که همگی ما در آن لحظات در آن بسرمی  شرایط سخت و  کامیاران .  مردممحبوب  و جنوب کردستان در 

درعین حال   نده و ده آزار دردناک و اقدامی بگیریم .تخلیه اردوگاه مالومه  اردوگاه وضعیت ما را ناچار نمود که تصمیم به سبک نمودن و تخلیه

  کامل تخلیهسپس آنجا را ترک و  ،گونه آماده سازی قبلی دشمنزمانی کوتاه بدون هیچ یدردسر برای ما بود در فاصله ای بسیار پرپروسه

بطور موقت  کرد،نظرگرفته بودیم مانع تراشی می  در هائی که ما برای استقرارهنوز با مکان اسکان بعدی نامعلوم بود. دولت عراق.محل نمودیم 

خالصه با   .آن شده بودیمموقت بدون امکانات در سلیمانیه را به ما پیشنهاد نمودند که مجبور به قبول   چند محل از جمله یک هتل مخروبه و 

طریق  آن از تکرار این اتفاق و  .نیاز به توضیحات بیشتری داردآن   تر ناخوشایندی روبرو شدیم ، که توصیف دقیق وضعیت بسیار نابسامان و 

-واقعیت بود که دولت حقیقت و  این بیانگر و  نشانگر "بوتی  "رانیه  منطقهدر  ی محل سکونت بعدی مابمباران هوائی و شیمیائی اردوگاه مرکز

ها ردوگاها کدام ازهیچی به یک معن . و لطمه وارد کنند کردند تا به جریان ما ضربه و استفاده می های مناسب عراق همیشه از فرصت  ایران و  های

  .امنیت الزم برخوردار نبودند ازوقت هیچخاک عراق  درما  محل استقرار مقرات و 

این  در هدف از آمدنش /مادرم به دیدارمن آمده بود مالومه مدتی قبل از تخلیه اردوگاه ی وضعیت درست در حول وحوش چنین و  همزمان با این

اینکه یک   . تصورروز نزدما ماندگار شد ٣تا٢ بخاطر شرایطی که داشت تنها .کردستان ایران بود درخود  نزدما به  یسالهشرایط انتقال فرزند یک

ای بیش نباشد، مسئله ای عذاب  دید وی غریبه از سپرده شود که هنوزدیگرنفربه یک و  جدا شودمادرش  و  پدر درسن یک سالگی از کودک

روزها به سختی سپری میشدند. روزهائی که کمترکسی  تصمیمی از روی ناچاری که به آن تن دادیم. آن برای ما شد.  ،برای مدت طوالنی  آور

دانم چنین تصمیمی تاچه را پیدا کرده بودند. نمی  مادرها و کسانی که همان سرنوشت واقعی ما را درک میکرد؛ مگر پدر و   احساس درونی و 

در طول تمام مسیر طوالنی    ؛طوالنی مدتی بدنبال آورد. مادرم تعریف میکرد عمیق و  ات بسیار مخرب و ثیرتأ عوارض و  اندازه درست بود. اما

 هنوز   و...عوارض دیگر متعاقب آن  تها و مصیب  و چند روزه تا شهر سنندج بچه برای مادرش گریه کرده بود. برای مدت مدیدی مریض میشود 

  د. میساز متأثر عمیقاًاین ماجرا فکرکردن به آن ما را  با وجود گذشت سالها از

با وجود   .زندگی شخصی برای من بود مهم هایرویداد ازیکی  و متفاوت  کامالًمیگشت  آن بر ال قبل ازدو س حدود بیش ازبه که ی موضوعاما  

  مفهوم دوست داشتن و  من برای بار دوم در زندگی !کار آسانی نیست ،ف آنیوصتبودم که  قرار گرفتهموقعیتی  های فراوان درمشغله کار و 

 هیجانزمان دچارنوعی تکرار چنان وضعیت مشابهی مرا هم .بودمبا آن روبرو شده در زندگی قبالوضعیتی که  میکردم. تجربه و  احساس را عشق
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در قالب شوخی به من   .هل مرکزیت بودمأ غیرمت اعضای معدود ازفکرکنم من  هنگامآن  در .گونه بودجریان بدین .توام با اضطراب کرده بود

بسیارصمیمانه بین ما  روابط نزدیک و باید فکری برای آن کرد.  وقت آن رسیده که من هم زندگی مشترک تشکیل بدهم و  گفته میشد که

جدی تبدیل شود.   یامر به واقعیت و  مباحث بین ماوقت تصور نمیکردم که روزی این نوع میشد. اما هیچشخصی هم  موجب طرح چنین مسائل 

 ها یکی ازدر قالب همین نوع شوخی  .قرار بود یک واحد از طرف منطقه موکریان برای تعویض واحد حفاظتی به اردوگاه مالومه اعزام شود

-همه اما من از نزدیک .آشنائی زیادی با رفقای منطقه مکریان نداریدمن  لمث به من گفت شما هنوز خصوصی  ،صمیمی  بسیار نزدیک و  دوستان

اش مورد  خانواده من کسی را میشناسم که هم خود و  ،درمیان واحدی که برای حفاظت اردوگاه مالومه فرستاده میشود .شناسمآنها را می  ی

.  متوجه منظور وی شدممن   تازه شارها اما و  و  کلی بحث بعداز .آنها زیادی از تمجید خالصه تعریف و  .هر لحاظ هستند  اعتماد تشکیالت از

 ،وقت در مورد ایشان با من صحبت نکنرا دیدید. بعد ازآن هیچ اگر او  "را هنوز در خاطر دارم که خطاب به من گفت: سخنانشآخرین جمله 

واحد موکریان که از ناحیه سقز تعیین شده بود به اردوگاه مالومه رسید یکی از  چند هفته بعداز.  "چون معنایش این است کار دستت داده است

  .آنها را از نزدیک مالقات کردیم که ما در آنجا مستقر بودیم آمدند و   "گومه سه رد "های گرم تابستان بود که واحد مذکور به اردوگاه روز

های تازه  مشغله  و  شد وارد فازجدیدی و  زیادی گردید ریتغی دستخوش زندگی شخصی من در فاصله زمانی کوتاهی  این مالقات بود که بعداز

نتوانستم   هائی که برای خود قائل میشدم، ی گیربا وجود تمام سخت، های دوستم افتادم این مالقات کار دستم داده بودبیاد حرف شدند.اضافه 

های  با همان شوخی  وی .پنجاه درصد قضیه حل استاضافه کردم که بالفاصله  بود و  ایشانعالقه خود م را پنهان کنم به وی گفتم حق با 

  .باش آندرصد اصال مهم نیست ، بدنبال پنجا درصد دیگر هاین پنجاهمیشگی گفت 

با شرکت ساکنین   اعالنات زده شد و ی اردوگاه مالومه به تابلو گذشت سه ماه اطالعیه مراسم ازدواج ما در بعدازماجرا به اینجا ختم گردید 

اردوگاه   ای درناگهان شعله "همان مراسم گفته بود درطبع با طنز شوخ یکی از دوستان  .مان ترتیب دادندماندنی برای یادهاردوگاه مراسم ب

  ه شدیدی پیدا کردهوی عالق ه آشنائی ب در اولین دیدار و شعله اسم دختری بود که من  "را روشن ساخت ها دل توده مالومه برافروخته شد و 

ادامه   تلخ آن ، لحظات لذت بخش و سخت و خیزها با تمام افت و  سال است با هم زندگی را ٣٥ اکنون بیش از .ازدواج نمودم ایشانبا  بودم و 

همگی آنها به تشکیالت علنی   اش اهل شهر سقز و خانواده است. شعله و   "ژیوار و ویرا "حاصل این زندگی دو فرزند دختر به اسامی  ،میدهیم

 پسر مورد احترام همه؛ و  ری به معنی واقعی کلمه نمونه و سال زندان کشیده بود. ماد بخاطر کومه له دو  "فاطمه عباسی ". مادرش پیوسته بودند

 . له جان باخته بوددر صفوف کومهسالگی   ٢٥ در سندر جوانی و   "یحیی ایرجی "به اسم  شبزرگ

ا برای م چه شخصی درآن روزگار چه بد چه جمعی و  چه خوب و  گوناگون اتفاقات حوادث و  ازمالومه مملو  زندگی چند ساله در ت و نسکو

   د.هستن ماندگار و  ارزشمند برای من ی آنهاوریآ یاد  یاد و  این رویدادها و  .بود

 

 ماجرای کمیسیون نظامی 

  امور ار شد، برای پیشبرد بهترزبرگ "شینکاوی"کردستان عراق به اسم  خالی از سکنه در و  ای محرمهکه در منطقه لهکومهدر کنگره چهارم 

-همان  لهکومهجمع رهبری  در های مختلف ضروری وتوصیه گردید. با شروع کارتخصصی برای عرصههای ویژه و حزبی ایجاد کمیسیون

یک  لهکومه در برای اولین بار نظامی به عهده من سپرده شد. به منظور پیشبرد این امر داخلی مسئولیت کار تقسیم کار میرفت در طورکه انتظار

  امور وظیفه اساسی بعهده داشت. اول مشورت دادن به ک.م در ده شد. این کمسیون دو جوارکمیته مرکزی سازمان دا کمیسیون نظامی در

اوایل تا آنجا درخاطرم مانده باشد  آن شرایط . اعضای این کمیسیون در تاکتیک جنگی ما در تدقیق استراتژی و  نظامی، دوم کمک به تدوین و 

شعبانی ،رسول حامدی و... بدلیل آشنا نبودن به چنین شیوکاری  داحمد فاطمی ، فرها بودند. حسین مرادبیگی ،عبداهلل دارابی ،  من افراد زیر بجز

اختیارات خیلی زود   شدیم؛ با روشن نمودن چهارچوب وظایف و  با کمی مشکل روبرو ، شروع کار گری درنحوه دخالت حوزه اختیارات و  در

 ت. بین ما وجود داش تاکتیک نظامی کماکان اختالف نظر استراتژی و تدوین  این مسائل حل شدند؛ اما پیرامون تنظیم و 
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پیش بردن سیاست جنگی ما مطرح میشدند؛   های غیرعملی درگیرینتیجه اوضاع و  به درجه ای ذهنی از واقعی و  های غیرطرف تحلیلیک از

 شد، که با تناسب قوا و کردستان پیش کشیده می   داخل حفظ آنها در برای مثال اجرای طرح های نظامی برای آزاد نمودن بعضی مناطق و 

مان ممکن  زمان مناطق آزاد زیادی را دردست داشتیم، اما حفظ آنها برایتا آن قبألانداشت.  چندانی  خوانی وضعیت واقعی ما  هم امکانات و 

  ؟به این کارمیشدیم ای قادرمستقرسازیم با چه ارزیابی واقعبینانهخارج مرزهای کردستان  مان را درنشده بود. حال که ناچارگشته بودیم نیروهای

هائی وجود داشت. البته با این تفاوت که آنها با ارزیابی  درآن زمان درمیان نیروهای اپوزسیون بویژه سازمان مجاهدین هم چنین تفکرات و 

عراق   نواحی مرزی ایران و  ازگاهی در دادند .آنها هررا انجام می  تسلیحاتی زیادی این کار پشتیبانی مستقیم لجستیکی و  کمک نیروهای عراق و 

تناسب قوا  اوضاع و  های نادرستی که ازارزیابی  ها و هم به دلیل تحلیل  هربار دادند؛ و هائی را سازمان می مندلی حرکت اطراف قصرشیرین و  در

روابطی با دولت عراق  چنین امکانات و  گردیدند. ما نه تنها ازبزرگی می های باالئی موجب شکست های بسیارزیان داشتند، با دادن تلفات و 

سیاستی را مطرح نکرد   صفوف ما چنین روابط و  هیچکسی در پذیرفتنی نبود؛ و  مان قابل قبول و نبودیم، چنین سیاستی هیچوقت برای برخوردار

  صرف بر  یمقابل تکیه مبارزه ،در دیگر فعالیت و  یعرصه  نند هرتئوری جنگ ما عدم استفاده از درمقابل آن بها ندادن و  و  از طرف دیگر

دیدگاهی بود. برای نمونه پیش برد   آینده نگری ماحصل چنین تفکر و  تجربه گرائی مطلق خود را نشان میداد. ادامه دادن به جنگ بدون نقشه و 

 های پیش رو و محدویت به امکانات و  جنگی مناسب و  استراتژی همه جا و بدون توجه به اهداف و  در حضور ،های جنگتداوم تاکتیک و 

میان ما دامن زده بود. این مباحث به جائی نرسیدند.   مباحث کشافی را در ،هافرسایش نیروها . این نوع جدل رعایت نکردن فاکتور ندیدن و 

 . ل شد کمیسیون نظامی منح  عمالًزمان بود با شروع جنگ تحمیلی حزب دموکرات، شش ماه که هم بعداز

داشتیم تصویب نمود. اساس آن   تری را منطبق با شرایطی که در آن قرارسیاست تا حدودی واقعبینانه یک استراتژی و  لهکومهدرنهایت ک.م  

مطابق سال  هائی ازدرفصل نواحی مختلف و در واحدهای نظامی ما درمیان مردم و  مناطق اشغالی بود. حضور پیش برد یک جنگ پارتیزانی در

ژئوپلیتیک منطقه به سیاست اصلی ما تبدیل شد. حضور واحدهای ما تنها   های تعیین شده با درنظرگرفتن وضعیت جغرافیائی و نقشه عمل برنامه و 

ها را  شرط اینکه امنیت آنتدارکاتی به حتی کارهای تشکیالتی و  انجام وظایف تبلیغی و  تماس با مردم و  وظایف نظامی نداشتند. حفظ ارتباط و 

بیرون  اشغال کردستان و   دادن به   استراتژی نهائی خود را تالش برای خاتمه این واحدها بود. ما مأموریتمهمی از بخش به مخاطره نیندازد، 

 طریق از صرفاً سیاستی یعنی شکست دشمن تنها و  تعریف کرده بودیم. تحقق چنین استراتژی و  کردستان تعیین و از گرراندن نیروهای اشغال

از جمله تالش برای ساختن یک تشکیالت وسیع   های دیگرکید برعرصهأت فعالیت نظامی، فعالیت نظامی ممکن نبود. همزمان با کار و  جنگ و 

  ای برای راه اندازی مبارزات و ارگانهای توده سازماندهی تشکل و  اصلی، کوشش درجهت بوجود آوردن و  مراکز در شهرها و  خصوصاً

   د.گیری ما را تشکیل میدااساس جهت های نظامی با این عرصه ها پایه و هماهنگ نمودن فعالیت تماعی، و اج های مدنی و حرکت

  تجدید قوا بخصوص در هائی برای استراحت و چنین مکان استفاده از نواحی مختلف و  های مرزی برای مناطق و هضرورت دایر نمودن اردوگا

   . دتصمیمات بو این مباحث و  یاشغالی کم بود ، نتیجه مناطق داخلی و  شدن در امکان ماندگار که هوا سرد و  زمستانفصل 

برای له کومهنیست؛ عهده دارشدن مسئولیت نظامی  ی راه دورکار آسان از  طریق بیسیم و  کنترل جنگ بخصوص جنگ پارتیزانی تنها از اداره و  

ای نبود. با  فعالیت کرده بودم وظیفه ساده و  نزدیک کار از منطقه و  محل و  در بیشتر  میدانی و  من که تا آن لحظه یک فرمانده نظامی عملی و 

عملی هم پیدا کنم. با   مناطق مختلف حضور در های گوناگون و مأموریت الزم باشد، در کردم که تا جائی هم که ممکن و وجود این تالش می 

مناطق جنوب کردستان   بویژه در داخل و  در و  مأموریت اغلب اوقات درآن هنگام من  درله کومهتحمیل جنگ سراسری حزب دموکرات به 

 د. ای کوتاه به آن خواهم کربه این جنگ اشاره ،ادامه بودم که در
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 جنگ سراسری ح.د با کومه له 

به   ١٣٦٣دیگری را درپائیز سال  ییک جنگ ناخواسته لهکومهشوشمی( با حمله به پ.م  \منطقه اورامان ) نوسود افراد مسلح حزب دموکرات در

سپس به   و  توسط حزب دموکرات اسیر لهکومهاز پ.م  زمان چند نفرهم طرفین کشته و  از این جنگ تحمیلی چند نفر ما تحمیل نمودند. در

 .بودطلعت بیساران  مرفقای مسلح زن به اس شدگان از اعدام ازیکی طرز فجیعی اعدام میشوند. 

ضمن   طی نشستی اضطراری برای تصمیم گیری پیرامون موضوع فوق تشکیل جلسه داد و له کومهشروع این حادثه کمیته مرکزی  در ابتدای

 معرفی و  که عاملین این جنایت هرچه زودترصورتی  داد؛ در حدکا هشدارای روبه بیرون بهعلنی طی اطالعیه و  محکوم نمودن این جنایت رسماً

شخص   جانب اتحادیه میهنی کردستان عراق و  این اطالعیه از بعدازاین جنایت را بی پاسخ نخواهد گذاشت. بالفاصله له کومهمجازات نشوند، 

 تی به نزد ما فرستادند؛ به منظور جلوگیری ازأهی  اطراف منطقه مالومه با ما فاصله زیادی نداشتند، آنزمان مرکزیت آنها در جالل طالبانی که در

  .ت تحقیق را دادند، که ک.م کومه له هم آنرا پذیرفتأ تشکیل هی گری و نهاد میانجی تشنج پیش جنگ و  یادامه

تحمیل  له کومهابعاد متفاوتی به  هائی را درچنین جنگ مناطق دیگر هم این حزب در قبألاجنگ حدکا علیه ما یک اقدام ابتدا به ساکن نبود. 

کنگره ششم خود به چنین اقدامی مبادرت ورزیده بود. حدکا در   بعدازبود که حزب دموکرات درست آن تفاوت مورد  این در اما ،نموده بود

را له کومهری با کردستان یک جنگ سراس ای ازهرنقطه درگیری در ای تصویب کرده بود که در صورت بروزکنگره شش مصوبه بعدازپلنوم 

 قضاوت دیگران و  و   ی نکند.اقدام ترینای شد که این حزب برای محدود نمودن این جنگ کوچکاین در واقع بهانه پیش خواهد برد. و 

    د.مسببین این جنایات نادیده بگیر مجازات عاملین و  را برای معرفی و له کومههشدارهای 

چند   نمایندگان اتحادیه میهنی و  تحقیق کمسیون متشکل از ینتیجه ها درید این جنایتأیینی مبنی بر تشواهد ع اسناد و  با وجود اینکه مدارک و 

نادیده گرفتن آن   و  در اختیارعموم گذاشته شد، اما رهبری این حزب با انکار جریان دیگرموجود بود و گزارش این تحقیقات قابل دسترس و 

گونه حوادث فوق موجب سرآغاز یک  اعتنائی نکرد. بدین توجه و  به هشدارهای کومه له وقفی ننهاد و  و  ها حمایت نموداین جنایت از عمالً

 د.دشوار نمو بسیار سخت و  جدید و  ایجنگ سراسری گردید. جنگی که جنبش در کردستان را وارد مرحله

 

 )منطقه شلیر(اعزام به ، جنوب کردستان  

اعضای آن براین مسئله توافق نظرداشتیم که علیرغم  یهمه له، کومهجلسه کمیته مرکزی   د. درجنگ با حزب دموکرات اجتناب ناپذیرشده بو

منطقه ای  جنگ در بعد محلی و  ؛تن نخواهد دادله کومهجنگ ، این حزب به خواست مشروع  های دیپلوماتیک ما برای جلوگیری ازتالش 

علنی خود آنرا به یک جنگ سراسری تبدیل خواهد کرد. لذا   یلی اعالم شدهنقشه قب حزب دموکرات مطابق سیاست و  محدود نخواهد ماند و 

اعضای   از ما هم باید کل تشکیالت را برای مقابله با این جنگ تحمیلی آماده سازیم. به منظورآماده سازی با چنین شرایطی ابتدا به چند نفر

  توانمندی جنگی حزب دموکرات در امکانات و  داده شد که ضمن برسی دقیق شرایط نظامی و  مأموریتک.م که من هم جزء افراد فوق بودم 

  تهیه شد و  "ژیلوان"آتی ک.م ارائه نماید. این طرح تحت نام  یبه جلسه طرح نظامی مقابله با این حزب را آماده و  ،مناطق مختلف کردستان

 ؛بود نیروی بیشتری برخوردار نفوذ و  شده بود. مناطق شمال کردستان که ح.د از تقسیم هاین طرح کردستان به سه منطق تصویب رسید. دربه

باشد. برای  توانست تناسب نیرو متغیرالخره مناطق بینابینی یا حائل که می انفوذ اصلی را داشت وب نیرو له کومهمناطق جنوب کردستان که 

 د.فته شده بورنظرگهای نظامی کنکرتی هم دربرنامه مناطق فوق سیاست و  هرکدام از

-منطقه ح.د در به منطقه جنوب بروم. در آن هنگام نیروهای ما و  ده شد تا به داخل و دا مأموریتآماده سازی تشکیالت به من  به منظور توجیه و 

له  کومهشد. کمیته جنوب به مثابه پشت جبهه ازآن استفاده می  مستقر بودند، و  "شلیر"داخل کردستان عراق به اسم  سکنه در ای محرمه خالی از

عبداهلل  عبارت بودند از: طاهر خالدی ، حبیب گویلی و له کومهکمیته جنوب  .داشتند این منطقه حضور در "آژوان "وکمیته جنوب ح.د به اسم 
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نیروهای جنوب را  کلیه  .هوشیاریان همان وقت به بخش دیگر تشکیالت مرکزی منتقل شد هوشیاریان؛ که البته فکر کنم به دالیل پزشکی ع.

   .رهبری میکردند آنها هدایت و 

تصمیمات ک.م   مفصل آنها را باجزئیات از ،اردوگاه زده بود و  آنجا مستقر که کمیته جنوب در "آواالن  "مشخص تر  با ورود به منطقه شلیر و 

 دام با این تصمیمات ک.م مخالفتی نکردند. درک مطلع ساختم. تا آنجا که خاطرم باشد هیچ "ژیلوان  "تر طرح مشخص کومه له در قبال ح.د و 

ما بود؛  یبرنامه مقرکمیته جنوب این حزب جزئی از کار و  تصرف اردوگاه و  جنوب طرح حمله و  بطور کنکرت در "ژیلوان"ارتباط با طرح 

. همراه با کمیته جنوب ضمن  کردیمچگونگی جزئیات اجرای آ ن را آماده می  بایستی ملزومات و مناطق دیگرمی  که قبل از شروع جنگ در

اجرای    دادیم. قبل از درجریان موضوع قرار های مختلف دریک سطح کلی آنها را نیزابتدا طی جلساتی با مسئولین بخش ،تمرکزدادن به نیروها

اصلی   مقر اورامان اردوگاه و منطقه  شروع درگیری در بعداز روز ٢٥ - ١٣٦٤ ماه اول فروردین تاریخ هم با کلیه پ.م صحبت شد در  طرح

 به منظورسرگرم نمودن و  زمانهم .مورد حمله نیروهای ما قرارگرفت "نرمه الس "محلی به اسم  کمیته جنوب حزب ) آژوان ( واقع در

رمه الس  )میشیاو( که فاصله زیادی به ن روی اردوگاه دیگرح.د مستقر در کوچکی عملیات نیروی کمتری آمدن نیروی کمکی با  جلوگیری از

اینجا ضرورتی به پرداختن به  چند ساعته اردوگاه نرمه الس به تصرف پ.م کومه له درآمد. در انجام دادیم . طی نبردی سخت و  نداشت،

  اگر لهکومهسی جنگ دموکرات با ربر شاید جداگانه در بینم و اشغالی نمی  مناطق داخلی و  دیگر ما در یهای بعد ی درگیر و  تچگونگی حمال

دشواری  سخت و  درشرایط بسیار اکثرمناطق کردستان ادامه پیدا کرد و  جنگ در .های فراوان آن خواهم پرداختزیان الزم باشد به خسارات و 

نوم ک.م به اردوگاه مرکزی در  چند ماه برای شرکت در پل بعدازبودیم.   اسالمی درگیر ج. گرهم با نیروهای اشغال دو جبهه هم با ح.د و  ما در

 .  کردستان عراق برگشتم

 

 مهلک در جنگ با دموکرات   اشتباه چند  

خود مبنی   یمجموع با شکست این حزب در رسیدن به اهداف اعالم شده  به مدت چند سال طول کشید. درله کومهجنگ حزب دموکرات با 

عنوان به کردستان را  یاز صحنهله کومهکردستان تمام شد. حزب دموکرات پاکسازی نیروی نظامی  درله کومه حضور فعالیت و  جلوگیری از بر

  جنگ نه تنها به اهداف اعالم شده خود دست نیافت،  یپروسه کرد. درهای تبلیغی بطورعلنی بیان می رسانه دیگر رادیو و  اهداف نظامی خود از

-با اعالم آتش بس یکله کومه نهایت  در میان آنها گردید. و  لحاظ سیاسی منجربه انشعاب در  لحاظ نظامی به این معنی شکست خورد. از از

  .جنگ خاتمه پیدا کرد عمالًقبول آن ازجانب بخش انشعابی این حزب  طرفه و 

به  خسارات مستقیماًشود  بخش قابل توجه این  خسارات زیادی را بدنبال داشت. تا آنجا که به جریان ما مربوط می  این جنگ  تلفات و 

  د:ای کوتاه خواهم کرآن اشاره یاینجا به چند موردعمده  تصمیمات نادرست خود ما برمیگردد. در اشتباهات و 

  اختصاص نیرو و  برنامه و  طرح و  منطقه اورامان بود. ارزیابی و  ها درتالفی اعدامبه دوم  دور مورد اول: درگیری با نیروهای حزب دموکرات در 

تا سه   منطقه که محدود به دو  خوانی نداشت. نیروهای ح.د درهم د مطابقت و  ح. وجه باتناسب قوا بین نیروهای ما و چهیاجرای آن به چگونگی 

 همان ابتدا معلوم بود که نیروهای ما هرچند بتواند . ازبودحتی چند برابرما   و  هم ) نوسود ، شوشمه و... ( بود به مراتب بیشترروستای نزدیک به

وضعیت محدود  واردکند، اما در نهایت نه تنها قدرت بیرون راندن آنها را از منطقه ندارد، بلکه حتی تناسب قوا و  هاآن  کاری به ضربه سنگین و 

داخل عقب نشینی به  نتیجه ترک منطقه و  باشد. در پذیرامکان  عملی و  آنجا جریان در ماندن هردو باقی  و  منطقه هم طوری نبود که حضور

براین بود که   گرفته بود. تصورن قرار برنامه چنین وضعیتی مورد توجه طرح و  نیروی ما بود؛ درحالیکه در برای آلترتاتیو خاک عراق تنها راه و 

  غیر ت و منطقه امکان پذیرخواهد بود. ارزیابی نادرس ضربه زدن به نیروی ح.د با ایجاد تناسب قوای جدید به نفع نیروهای ما ماندن در زبعدا

نباشد، بلکه برعکس   بویژه اختصاص نیروی ناکافی، موجب گردید که نه تنها موفقیتی درکار برنامه غلط، فرماندهی ضعیف و  واقعی، طرح و 
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 ١٤ح.د کشته و  از  نفر ٢٢حدود  .زخمی شدند طرفین کشته و  از نفر  ٦٠این جنگ بیش از  بشود. در هم  موجب تلفات سنگین به نیروهای ما

  د.جان باختنله کومهپ.م  نفراز

 دستورکارگذاشیم. یکی از مناطق شمال کردستان را در  مان ازمورد دوم : هنگام شروع جنگ سراسری با ح.د به درستی ما عقب نشینی نیروهای

آنجا فعالیت داشت.   ارومیه در ٢٢بود؛ که گردان  "مرگه ور ترگه ور و  "های اطراف ارومیه و اشنویه و منطقه عقب نشینی از، مناطق مورد نظر

آنها   یهای ستادی پیرامون آن به عهده ارگان مرکزیت و  حفاظت از مأموریت اردوگاه مالومه مستقرشد و  این گردان در ،عقب نشینی  زبعدا

که  له کومهک.راواسط بحبوبه جنگ با حزب دموکرات،  درست در بعهده سلطان خسروی بود. نیروهای آنناحیه و  مسئول واگذار شده بود.

شان ، فعالیت یمنطقه طوالنی دوری از زمدت بسیاربعداشان به منطقه کمیته ناحیه آن مبنی بر ضرورت برگشتن و  ٢٢براثرفشار خود گردان  بعضاً

 ارزیابی از شرایط جنگی و  گونه واقع بینی درمبنای چنین تصمیمی هیچ د.گیره شمال را می اعزام مجدد این گردان به منطق تصمیم به بازگشت و 

   کامالًتخلیه شمال  مبنی بر لهکومهبرنامه قبلی ک.م  حال با طرح و عین چنین تصمیمی در .شودداشتیم، مشاهده نمی  آن قرار تناسب قوا که ما در

همان   برگشتن آنها در منطقی قابل دفاع نبود. تصمیمی که نیروهای ح.د با اطالع از هیچ استدالل و یک تصمیم نادرست که با  مغایرت داشت.

شان فراهم گشته بود بهره یکه برا ی این فرصت به محاصره خود درآوردند. ازها را آن ورودشان به منطقه  باتمرکز نیروی زیادی  ابتدای حضور و 

 نتیجه چنین تصمیم و له کومهمرگ رزمنده پیش . جانباختن بیش از بیست وهشت کادر و شدندفجیعی را مرتکب  جستند، و جنایت بسیار

  نیروی ح.د در یمحاصره ضرب و  زیر هم برای خارج ساختن این گردان از  ٢٢بود. اشتباهات وضعف فرماندهی گردان  حرکت ماجراجویانه

تعادل جنگی بین ما وح.د    توازن و  خسارت بسیارسنگین انسانی در از رف نظرای صچنین فاجعه محل حادثه جای خود دارد. طبیعتاً در عمل و 

 . ما تمام شد  به ضرر بسیار

تعقیب  بدون درنظرگرفتن و  امکان رزمی نیروهای خودی و  توان و  محاسبات دقیق از همه جا بدون ارزیابی و  در مورد سوم : سیاست حضور  

  از ،افراد مختلط ون با ترکیبی پراکنده ازگهای نظامی، موجب گردید واحدی ناهممأموریتانجام  ریزی و پی  کنکرت در اهداف مشخص و 

سردشت برای حضور به منطقه   نواحی بانه و  همراه چند واحد پراکنده ازاردوگاه مرکزی جمع آوری شده بودند به نواحی مختلف که اغلب از

پیرانشهر(  فرماندهان نیروی منطقه سرسنور )بانه، سردشت و  خالد رحمتی  که در آن هنگام از بانه فرستاده شوند. فرمانده نیروهای فوق به سید 

  کنند. این دراهی می رهم را حسین مرادبیگی هم نیروی مذکور محمدی و  مظفرله کومهاعضای ک.م  از نفر عالوه بر آنها دو  .بود، سپرده میشود

واحدهای  میبایستی از ،وئی با ح.د در سطح بسیارباالئی وجود داشتر در رو  مناطق فوق که احتمال ما در  حضور اساساًشرایطی اتفاق میافتد که 

  جنگ با ح.د منطقه حائل ما در دید بانه همراه با مکریان از یمنطقه .این منطقه بهره گرفته میشد تری برای حضورضروری دررزمنده منسجم و 

مشروط   موقت و  مواقعی که اوضاع به نفع ما باشد حضور نظامی در بایستی با رعایت کامل تمام جوانب مسائل امنیتی و  در نظرگرفته شده بود و 

 برو بشوند و  منطقه بانه با تمرکز بزرگی از نیروی ح.د رو  موازین فوق موجب میشود که نیروی اعزامی در از کدامپیدا کنیم . عدم رعایت هیچ

 رفقای ما در موقعیت جداگانه تعداد زیادی از دو  در این جنگ نابرابر و  در یک درگیری بسیارسخت نیروهای ما به محاصره آنها بیفتند و  در

مشهورگردید در مناطق مرزی   "سماقان  "این درگیری که به جنگ .چند نفرهم زخمی شوند باخته و پ.م کومه له جان نفر کادر و  ١٦مجموع 

حدکا به نفع تناسب قوا  ات بسیار مخرب در تعادل و تأثیر نامناسب بود و  ی سنگین به ما در شرایط  ایضربه "سماقان"جنگ  .ناحیه بانه اتفاق افتاد

 داشت. دنبال هب
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 جنگ سرنوشت ساز   یک 

های مقطعی وکوچک برای پیروزی مناطق مختلف کردستان ، شکست و  ح.د در و له کومهپراکنده بین  متعدد و های  درگیری بعد ازجنگ و 

محسوس نبود. رهبری  حتی نسبی برای کسی روشن و  واقعی و  جنگ بطوردر پیروزی یا شکست  یک پروسه طوالنی، هنوز طرفین جنگ در

این تناسب قوا به نفع خویش تصمیم به تمرکز   تغییر نظورشکستن این بن بست و به م آندبیرکل  اینجا شخص قاسملو  در حزب دموکرات و 

مبنی بر  در جهت تحقق اهداف اعالم شده خود،  جنوب کردستان و   درله کومهاکثر نیرو و واحدهای جنگی با هدف وارد ساختن ضربه نهائی به 

طریق   بیش ازهمه از های مختلف مورد اعتماد و کانال ن تصمیمی را ازچنی صحنه کردستان گرفت. ما اطالعات دقیقی از ازله کومهپاک کردن 

  کامالًای برنامه وجود چنین طرح و  عمل هم با تعقیب تحرکات نیروهای نظامی این حزب از های ارتباطاتی آنها دریافت نمودیم. درشنود کانال

مناطق شمال و موکریان به منطقه  جنگی خود را از رزمی و  یک ماه حزب دموکرات اکثر نیروهای از  کمتر ،مطمئن شدیم. در یک پروسه

به  پ.م تخمین زده میشد. فرماندهی این نیرو  در آنجا متمرکزساخت. تعداد این نیروها حدود هزار انتقال داد، و  "شلیر"جنوب کردستان 

 ی تعیین گردیده بود، و مأموریت برای چنین  جانب قاسملو سپرده شده بود. این سرگرد فرمانده که از "علییار کریم سرگرد"شخصی به اسم 

ناموفق خود   مأموریت اما همان موقع به هنگام برگشتش ازله کومه  جنگ با جزم کرده بود، نه درله، کومههمگام با وی عزم به نابودی  همراه و 

از  "یارطاهر علی "هان ح.د به اسم فرماند مسئولین و  افتد وکشته میشود. یکی ازه به کمین نیروهای ج.اسالمی می در نواحی بان بازگشت مسیر در

  چرا ما باید این همه نیرو را"شان گفته بود دفتر سیاسی حزب بود همان وقت به وی و له کومهوابستگان نزدیک سرگرد که مخالف جنگ با 

درجه نخست بازپس  هدف اولیه حمله در  "توانیم شهر سقز را حتی اگر موقتی هم باشد آزاد کنیمنین نیروئی ما می بکار ببریم با چ له کومهعلیه 

   د.آنجا بو درله کومهنیروهای موجود قلع وقمع محاصره  و  "نرمه الس"تصرف مجدد اردوگاه  گیری و 

-هماهنگی نیروهای دوم از طرف ک.م برای هدایت و  فوق بود. من برای بارنصف نیروی  از منطقه کمتر  نیروی رزمی ما در آن مقطع زمانی در

طرحی از   آنها را درجریان چنین توطئه و  ،مسئولین داشتم. طی جلساتی با فرماند هان و  آنجا حضور در شلیر برگشته و  مان به منطقه جنوب و 

نرمه   "اطراف آن  با  و "بوردمه  بایر و  "ات در شلیر) روستاهایحضور نیروهای حزب دموکر دادیم. همزمان قبل از تمرکز و  جانب ح.د قرار

بود، همراه با له کومهآن مقطع مسئول هیئت اجرائی تشکیالت  زاده که در ایلخانی  حدود پنج تا هفت ساعت پیاده فاصله داشت ( عمر "الس

زاده گرچه فرمانده نظامی نبود اما با حضورخود ایلخانی  جنوب ملحق شدند عمر تجهیزات تقویتی به ما در مهمات و  یک گردان نیروی رزمی و 

 . اهمیت چنین دفاع سرنوشت سازی ایفا کرد آماده ساختن نیروهای ما در ضرورت و  روحیه و  تقویت مهمی در آن مقطع حساس نقش بسیار در

براین شد که با وجود برتری کمی نیروی نظامی شرایطی که در آن قرار گرفته بودیم ،  همه جانبه اوضاع و  تصمیم ما ضمن بررسی دقیق و 

اهداف تبهکارانه این حزب را  برای همیشه آرزو و  به مرحله اجرا بگذاریم؛ و  ریزی و را پی  حزب دموکرات طرح یک مقاومت سرنوشت ساز

میزد، خنثی نموده   آنرا جار علناًود هم های تبلیغی خهدستگا دیگر رادیو و  از صحنه کردستان که درله کومهپاک کردن  نابودی نظامی و  مبنی بر

  .به شکست بکشانیم و 

  مسیرجاده مریوان سقزکه به پشت جبهه ما نزدیک بود، تمرکز زیادی را در ج.اسالمی هم همزمان با اطالع از تمرکز نیروهای ح.د نیروی بسیار

 .تیمداش را ما بعنوان فاکتوری جدی مد نظرله کومهداده بود. هماهنگی احتمالی مستقیم یا غیرمستقیم این نیروها با همدیگرعلیه 

تاریخی گرفتند. این   مهم و  ی تصمیمله کومهشجاع  فرماندهان کارآمد و  ما در شرایط فوق العاده سختی قرارگرفته بودیم. نیروهای رزمنده و 

 فداکاری و  خواهی و آرمان ، درسی از "در یک سرزمین سوخته"نقش آفرینی تاریخی داشت. حماسه مقاومت  نیروی رزمنده قصد حماسه و 

های تبهکارانه  مقابل توطئه انسانیت بود. در سمبل آزادی و  که مظهر و له کومهموجودیت  های آینده ؛ برای دفاع ازازخودگذشتگی برای نسل

چند   روحیه بسیار باالئی مرگ را که دربا  فداکاری بودند. و  هر نوع جانبازی و  یارتجاع منطقه آماده هاینیروی دیگر حزب دموکرات و 

  .قدمی آنها درکمین نشسته بود، با تحقیرنگاه میکردند
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تا چند متری نزدیک شدند. نفس ها در سینه حبس  له کومهتاریک بود. نیروهای ح.د به سنگرهای پ.م  کامالًهوا که  ٤تا ٣صبح زود بین ساعت 

چندین نقطه همچون باران شروع به  در دوطرف به سوی همدیگر گلوله از ن آتش رگبارشده بود. سکوت مطلق برهمه جا حاکم بود. ناگها

استراتژک  آنرا روشن ساخت. تمام نقاط حساس و  تاریک منطقه را درهم شکست و  فضای آرام و  ، برق آسمان سان رعد و هباریدن کرد. ب

های اطراف واقع بود، تخلیه نموده بودیم. تاکتیک  در دامنه کوه دره و یک  منطقه دردست ما بود. ما اردوگاه را که در بر وبلندیهای مشرف

هوا امکان دسترسی آنها به این نقاط حساس را ندهیم. چنانچه ما دراین کارموفق شویم، با روشن شدن هوا  شدنجنگی ما این بود، که تا روشن 

 .  عقب نشینی نخواهند داشت ای جزا دادن تلفات زیاد چارهب در موقعیتی بسیار نامناسب قرارخواهند گرفت؛ و  تیررس ما و  درآنها 

حساس  مهم و  روئی تن به تن در تاریکی هوا آنها موفق به تسخیر یکی از نقاط بسیار در حتی در مواردی رو  از نیم ساعت درگیری شدید و پس

-بلندی آن نقطه شدند. فرماندهی نیروهای ما که در یکی از آنها مجبوربه عقب نشینی از باختن تعدادی ازمسلط به منطقه شدند. رفقای ما با جان

روشن شدن هوا هرچه زودتر باید این  مشورتی کوتاه به این نتیجه رسید، که قبل از بعدازبود بالفاصله  مستقر "کانی شکره"های منطقه به اسم 

بسیارسخت  مأموریتجلوگیری شود. این  روشنائی روز در مناطق دیگرتسلط آنها به  امکان پیشروی و  آنها پس بگیریم؛ تا از نقطه حساس را از

این   وعملی اجرائی   فرماندهی مستقیم و  .درعین حال مهم به واحد تحت فرماندهی رفیق جانباخته توفیق الیاسی واگذار شد پرمخاطره و  و 

بعهده گرفت که در نهایت  معاون توفیق الیاسی بود،  که "شبزوه امانی مشهور به کریم کریم"شجاع کومه له  را فرمانده جوان و  مأموریت

عملیات بازپس گیری را به بهترین نحو ممکن انجام داد.   ،رزمنگان جان بر کف واحد خود کاردانی همراه با دیگر فرماندهان و  شجاعت و 

های دیگر جنگ اطالع  جبهه  یهمه  شجاعانه ای خبرتصرف مجدد نقطه فوق را با بیسیم کوچک دستی خود به ما و  یک جنگ سخت و  بعداز

با  نزدیک و  از بعضاًجبهه وسیعی چندین ساعت  درگیری در باخت. جنگ و این جنگ جان در جوان خود نیز نه این فرمانده دلیر و أداد. متاسف

موفق به شکستن خط دفاعی ما  های متفاوت دیگر تا روشن گشتن هوا ادامه پیدا کرد. آنها انواع سالح  جی و  بی  با آر بعضاً ،دستی  نارنجک

 دشواری با دادن تلفات بسیار یک موقعیت نظامی نامناسب و  طوری که پیشبینی نموده بودیم، درنشدند. با روشن شدن هوا نیروهای ح.د همان

  ،شان تن ازکشته های ٢٤جاگذاشتن  فرجام حمله با مید کننده ازا نا یوس و أم شرایط بسیار موقعیت و  زخمی( در کشته و  ٥٠زیادی )نزدیک به 

رزمندگان آرمان خواه   از نفر  ١٤نابرابر این جنگ تحمیل شده و  سرافکنده منطقه را ترک کردند. دردستور عقب نشینی صدور با  فرماندهی آنها

  یغیرمسئوالنه  نادرست و های که نتیجه سیاست  وغیرالزمغیرضروری  جان باختند. تعداد کمتری هم زخمی شدند این جنگ تحمیلی و له کومه

 جداگانه به آن بیشتر های بیشماری را بدنبال داشت؛ که درجای دیگرجنبش عادالنه مردم کردستان بود، خسارت  و له کومهح.د در قبال   رهبری

ید. نه تنها توهم نابودی ح.د گرد تغییر تناسب قوا به ضرر  گردد، نقطه عطف مهمی درمی خواهم پرداخت. اما تا آنجا که به نتایج این جنگ بر

های نامشروع این بلکه متوجه این واقعیت نمود که حتی تحمیل اراده و خواست ،را برای همیشه از ذهن رهبری این حزب خارج کردله کومه

ای ساخت.  شیهرا حاله کومهغیرممکن است. این جنگ هرچند فاجعه بزرگی بود، اما تا حدود زیادی قضیه جنگ ح.د با له کومهحزب هم به  

-نخواهد ساخت. همزمان با آن اعالم آتش بس یک هح.د فیصله نیافت، اما ح.د متوجه گردید، که ادامه آن اهدافش را برآورد جنگ بین ما و 

شعاب  آن ان بعدازسطوح رهبری این حزب شد.  اختالف در این باعث بروز داد؛ و  هم این حزب را تحت فشار سیاسی بیشتری قرارله  کومهجانبه 

مدت طوالنی جنگ  بعداز عمالًبدون توافق رسمی  آنجانب بخش انشعابی  ح.د صورت گرفت که درنهایت با پذیرش آتش بس از بزرگی در

شروع کننده آن حزب   سخت که در بدایت مسبب و  سرنوشت این جنگ بسیار طوالنی و  گونه درعمل پروسه و خاتمه پیدا کرد. بدین

 . به سرانجام رسیدله کومهخاتمه آن توسط   نهایت پایان و دموکرات بود، در 
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 کنگره پنج کومه له 

 کنگره دوم حزب کمونیست ایران   و 

برگزار شدند. تا آنجا که به   "گومه سرد "منطقه مالومه  کردستان عراق در در ١٣٦٤پائیزسال  کوتاه در ایکنگره همزمان با فاصله این دو 

های به آینده پیرامون فعالیت رو  کنگره بیشتر بین دو له کومههای ارزیابی فعالیت از مربوط میشود. صرف نظرله کومهمباحث کنگره پنجم 

مدت   دراز کوتاه مدت و  ا اهداف کنکرت در نظامی ما ب های مختلف خصوصا کارسازماندهی عرصه  تشکیالت کردستان مطابق نقشه عمل و 

ها را چند برابرساخته های زیادی روبرو گردیده بود. جنگ تحمیلی حزب دموکرات هم این محدودیتهای نظامی ما با محدویتبود. فعالیت

تلفات ما را بسیار باال برده بود. کنگره ح.د  ج.اسالمی و  یجبهه با نیروها دو  اشغال شده همزمان در کامالًمناطق   پارتیزانی در بود. پیشبرد جنگ

این عرصه به ک.م آینده ارائه نمود. چنین کاری   جهت کاهش تلفات در تصمیماتی در و  تدابیر های ضروری را به منظورتوصیه گیری و جهت

اقداماتی   ها و مأموریتدستورگذاشتن  در از پرهیز اراده گرایانه و  هرگونه حرکات ماجراجویانه و  از به دور تربا تعیین اهداف واقع بینانه اساساً

چنین   کید داشت.أ تالش برای فرعی ساختن جنگ ح.د با کومه له ت توان واقعی نیروی رزمی ما خارج بود، میسرمیشد.کنگره بر ظرفیت و  که از

تن هر چه بیشترحضور نیروهای ح.د در  مقابل محدود ساخ در قسمت شمال کردستان و  نیروهای ما در حضور از عمل به معنی پرهیز کاری در

ها تا حدودی قابل مشاهده بودند. تشکیالت  پیشرفت ،خصوصا تشکیالتی  تبلیغی و  عرصه سیاسی و  در عملی بود . کار جنوب کردستان ممکن و 

مدنی موجب  های اجتماعی و تمرکز بیشتربه حرکت ای بازسازی گردیده بود. توجه و به درجه ضربه خورده در داخل تا حدودی و 

های  حالیکه درکنگره دوم حزب مباحث روی عدم موفقیت فعالیت  اعتراضات هرچند ابتدائی درمیان مردم شده بود. در جوش و  سرآغازجنب و 

وضوح دیده میشد. کمیته مرکزی حزب  ههای نارضایتی از پیشرفت کارحزب باین کنگره نطفه ایران متمرکز شد. در حزب در بعد سراسری در

  های ک.م حزب که درراستی نداشت. تالش سر روشن و  های حزب در بعد سراسری بود، جواب درست و فعالیت سئول مستقیم کار و که م

میان   خوشبینی زیادی برای آن داشتند نتیجه مطلوب را بدنبال خود نداشت. در قبألاارتباط با داخل که  مستقر بودند برای تماس و  خارج کشور

کید بر أتله  کومهوصف مقایسه وضعیت حزب در ابعاد سراسری با  در مورد توجه بود. او  این مباحث چندین سخنرانی منصور حکمت جالب و 

  کنگره دوم حزب هنوز همچون الگوئی برای تمامی حزب باشد. در درکردستانله کومهای توده نفوذ اجتماعی و  این داشت که باید وضعیت و 

کنگره   گذشت چند سال دربعدازبقیه نقاط ایران ایجاد کرد.  فعالیت حزب در کار و  یا بتوان تحولی در  آینده بشود امید براین بود که شاید در

حلزونی پیش   کند و  های حزب بسیارتکامل فعالیت اقع رشد و و  تفاوت چندانی پیدا نکرده بود. در  دوم همان معضل به قوت خود باقی بود، و 

  دانست، مسئله محوری دراساس خود را حزب این طبقه می  صفوف طبقه کارگربرای حزب کمونیست که در نفوذ در میرفت. عدم ارتباط و 

  .خواهم پرداخت مراحل بعدی به آن بیشترهای درونی جریان ما گردید؛ که در کشمکش  سپس تشکیالتی و  فکری و  بحران نظری و  آغاز

 قرارله کومهکنگره هم برای اولین بار در جمع ک.ر  بعدازدر پلنوم  و  شدمانتخاب له کومهبه عضویت ک.م  کنگره پنجم کومه له مجدداً در

دموکرات، چنین ضرورتی را ایجاد کرده حزب  زمان با ج.اسالمی و جبهه هم  دو  برد جنگ درشرایط سخت پیش فعالیت نظامی و  گرفتم. کار و 

 . آن داشته باشد در ی مستقیم گری بیشتر و بود که کل کمیته مرکزی دخالت

 

 مرگ د.جعفر شفیعی 

ای تنها  اردوگاه مالومه روی صندلی چوبی نیمه شکسته واقع در "گومه سرد "ام دروزندگی  اطاق کوچک محل کار در سرد پائیز یک روز

را های مخابرات پیام مخابرات که معموالً رفقایورق زدن آن بودم. یکی از سرگرمدست داشتم؛  در "کافکا "کتاب کوچکی ازنشسته بودم. 

الی  ؤایشان س اطاق را باز کرد، بجای پیام با حالتی پریشان به من گفت، سید ابراهیم گفته که به نزد ایشان بروم. بدون اینکه از برایم میاورد، در

را دیدم با دست به من اشاره نمود، که بجای آن به   دورعمر سیدابراهیم قدم برداشتم. از  به محل کار رو  انداختم و  سرپا یم راهابکنم کفش

ناراحت   افسرده و  اش حالت بسیارقیافه  پاهایش حلقه زده بود و  هایش را به دوررسیدم سید ابراهیم نشسته دست مقرک.م بروم. وقتی به مقر
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درمیان آنها کاغذی   .اتفاق بدی افتاده است بالفاصله احساس کردم حتماً دستش پائین گرفته بود. فوری و  سرش را میان دو  میرسید.  عمر بنظر

کردند، وجود داشت. با نزدیک شدنم به آنها سید ابراهیم بدون اینکه حرفی با  آن برای نوشتن استفاد می  مخابرات از رفقایکوچک که معموال 

زمان با آن چند نفر بلندی از زبانم جاری شد. هم نسبتاًبا صدای  "چی !؟  "من انداخت. با خواندن فوری پیام بدون اراده کلمه  د آنرا جلومن بزن

ضرورت  پرسش پیرامون ماجرا و  کمی سئوال و  بعدازشوک شده بودیم.  اعضای ک.م یکی پس از دیگری وارد مقرشدند همه دچار از دیگر

 بود. من در ورما را اسیرخود ساخت. هرکسی به نوعی درفکرخویش غوطه یمورد اتفاقی که افتاده بود دوباره سکوت همه  رتحقیق فوری د

بیان افتادم  هایم را داشته باشم، به فکرملکه و چشماز شدن اشک  زیر سرا اته زده بودم . بدون اینکه توان جلوگیری ازحلقه زدن و بگوشه مقرچم

تنها   دیگرش، د. جعفر عزیز برادر چهار باختن فواد و جان بعدازچه کسی شجاعت گفتن چنین خبری را به آنها دارد. ملکه  پرسیدمخود می  از

 .روان وی شده بود های عمیق درون و طبیب واقعی زخم تکیه گاه او و 

انسانی شخصیت کم نظیری داشت تنها کسی بود که  لحاظ  های سیاسی وی بجای خود ازاستثنا ئی بود. توانائی  کاراکتر د.جعفرفوق العاده و 

مراسم وداع  که سید ابراهیم درشد حتی یک نفردشمن شخصی هم نداشت، واقعا اغراق نبود. هنگامی همه دوستش داشتند اگر گفته می 

تشبیه   این جمله و  "ت سنگینی مرگ د.جعفر برای ما به اندازه سنگینی کوه های اطراف اس"زیبا گفت  احساسی و  همیشگی با وی بسیار

تشکیالت ما بلکه برای جنبش چپ   دست دادن وی نه تنها برای کل حزب و  میان ما داشت. از موقیتی بود که وی در رجایگاه و نگسمبلیک بیان

خص من د.جعفر  برای ش که  امجبران ناپذیری بود. من بارها به این مسئله اشاره کرده ایران خسارت بزرگ و  کردستان و  خواهانه درعدالت و 

ای دربین ما  صمیمانه نزدیک و  دوستش داشتم، روابط بسیار همه بیشتر اخالقیات برجسته فواد بود. به همین دلیل از تداعی کننده خصوصیات و 

 د.جعفر و جوان تنها دختر  "بیان"ها بعد مرگ دهنده ترین حوادث زندگیم اضافه گردید. سال ازآزار نگامش به یکی دیگرهبود ،و مرگ نابه

 تحمل چنین آزاری من تنها نیستم دانم دررا برایم چند برابرکرد. می  اسفباری داشت این آزار و  یکملکه که مرگ بسیار تراژ

مسیرجاده بین  ی به اروپا بود، درمأموریتجانب تشکیالت عازم  که ازهنگامی  ١٣٦٦تاریخ هفتم آبان ماه  سالگی در ٣٥شفیعی درسن  د.جعفر

احتمال توطئه دست داشتن دولت   چگونگی این حادثه و  باخت. با وجود مشکوکیت ما ازبغداد براثر تصادف ماشین جان شهرهای کرکوک و 

رهبران کومه له رنجدران کردستان   دیگر حتی شخصی هم با جالل طالبانی و  قدیم ایام روابط نزدیک و  از عراق، بویژه با توجه به اینکه د.جعفر

این حادثه برای ما ثابت   دست داشتن دولت عراق را چه بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از دخالت و  گونه نشانی از؛ اما تحقیقات هیچعراق داشت

 د.نکر

 

  تراژدی گردان شوان  فاجعه حلبجه و 

 از ماجرا   کرنوگرافی   یک تصویر کلی و 

هشت سال جنگ پیروزی   بعدازرسند، که طرف جنگ به این نتیجه می  دو  شود. هرعراق به پایان خود نزدیک می  جنگ ایران و  ١٩٨٨بهارسال 

لحظات پایانی جنگ امتیاز بیشتری از طرف مقابل نصیب  کنند، که دردورنما نیست. اما هرکدام تالش می  در و  تصور کدام دربرای هیچ

برای آن برنامه ریزی میشود. ج.اسالمی با  احی و نیتی ازجانب ج.اسالمی طر برنامه حمله به آن با چنین هدف و  خویش سازد. جنگ حلبجه و 

نیروهای   بویژه احزاب اپوزسیون کردستان عراق ، برای رسیدن به اهداف خود نهایت استفاده را از  مهارت خاصی از نیروهای اپوزسیون عراقی و 

  آن هنگام در  جریان کوچکتر که در چند حزب دموکرات کردستان عراق)پدک( ، و  اتحادیه میهنی)ینک( و  تربرد. مشخصمسلح آنها می 

مسلح  افراد شرکت داشتند. بجز نیروهای فوق  اًحمله به حلبجه مستقیم باهم متحد شده بودند، در "جبهه کردستانی "یک جبهه مشترکی با اسم 

 . شوندکه از جانب ج.اسالمی آموزش دیده بودند در حمله حلبجه شرکت داده می  "بدر "اپوزسیون عراقی موسوم به

معلوم شد   بعداًمحل دقیق آن اطالعات آنچنانی نداشتیم.  چون و  مناطق مرزی وجود داشت؛ اما ازچند و  شایعه تمرکز نیروهای ج.اسالمی در

مناطق روستاهای  مناطق مرزی نزدیک به قصرشیرین و  انظار، آنها را در نگهداشتن این نیروی بزرگ از دور رژیم برای فریب نیروهای عراقی و 



14 
 

هم به این دلیل کمترجدی گرفته می شدند نیروهای ما   وآماده ساخته بود. این نوع شایعات مدام وجود داشتند شاید متمرکز "وباوجانی  ثالث"

ای مطابق  امکان چنین حمله که در شهرک بیاره مستقر بودند،با توجه به شایعات فوق درحالت آماده باش کامل بودند تا درصورت وجود و 

  . هائی بالفاصله منطقه را تخلیه کنندچنین جنگ عدم شرکت در مبنی بر لهکومهسیاست 

این کمیته رفته بود؛   محل استقرار "چناره"شوکی خیرآبادی فرمانده گردان شوان که برای جلساتی به نزد کمیته ناحیه سنندج به  ،اسفند ٢٢روز 

له،  کومهاعضای ک.م  از اینجا این را اضافه کنم که من همراه با یکی دیگر ربیاره برمیگردد. د با توجه به شایعات فوق به نزد گردان شوان در

  اوضاع اسفند تصمیم گرفتیم که به منظورسرکشی و کسب اطالع از ٢٣سلیمانیه بودیم عصرروز ی درمأموریتم( برای ابراهیم محمدی) مینه شه 

شدیم. نزدیک  روبرو  "زلم"به  توپ باران شدید پل مشهور اثر بسته شدن جاده برنزدیکی شهرک سید صادق با  راه در مسیر به بیاره برویم. در

  بعد با بازشدن این مسیر تا روز ،باز شدن راه ماندگارشدیم راه کماکان بسته بود ناچار تصمیم گرفتیم که به سلیمانیه برگردیم انتظار ساعت در ٢

من خواسته بودند   از ه مرکزی دریافت کردم  که ج.اسالمی به منطقه حلبجه حمله کرده و جانب کمیت بعد صبح زود پیامی از به بیاره برویم. روز

  .فوری به نزد آنها برگردم

نمودند. گردان شوان  چندین محور به منطقه حلبجه آغاز قراولی نیروی اپوزسیون کرد عراق حمله وسیعی را ازاسفند ج.اسالمی با پیش ٢٤روز 

به طرف شهرک   منطقه را ترک نموده و له کومهک.م  حمله با مطلع ساختن کمیته ناحیه سنندج و  کسب اطالع ازصبح زود همان روز به محض  

به گفته بازماندگان این  درگیری و  بدون هیچ اتفاق و  کمال آرامی و  کنند. این عقب نشینی درجوارحلبجه عقب نشینی می  در "سیروان"دوجیله 

های اول لحظه عینی از روزها و  ها را میگویم تا یک تصویر واقعی و با خواندن سرودهای رزمی توام بوده است. این باال و  حادثه با روحیه بسیار

-آمدند، عقب نشینی نیروهای ما با مشکالت جدی روبرو نمی روز پایانی جنگ پیش نمی  دو  جنگ داشته باشیم؛ چنانچه اتفاقات غیرمترقبه در

  .ای هیچ کسی قابل پیش بینی نبودنداتفاقاتی که بر شد. فاکتورها و 

ازمنطقه اطراف پل  زلم بود که اطالع حاصل شده بود که   اول عبور های ما دو مسیر یا دو آلترناتیو وجود داشت مسیرو برای عقب نشینی نیر 

آنجا با توجه به اشغال آن توسط  مسیرکوهستانی  از پل را منفجر کرده بودند در نتیجه عبور همان روزتحت کنترل نیروهای ج.اسالمی درآمده و 

رودخانه سیروان بود که تصوراین  از دوم عبور باالئی همراه بود. مسیر با ریسک بسیار و  کمک کار فوق العاده دشوار ج.اسالمی بدون راهنما و 

 . آسان خواهد بود این رودخانه ممکن و  از ارتش عراق عبور با کمک گرفتن از به آن دسترسی نیافته است، و  بود ج.اسالمی هنوز

سیم بزرگ  ی بیاره ارتباط مستقیم با گردان شوان نداشت؛ چرا که ارتباط تنها از طریق ب  همان لحظه اول عقب نشینی از  ک.م کومه له از

با   "ام-اف"دستی سیم کوچک نبود. اما مرتب از طریق کمیته ناحیه سنندج که با بی  مقدور چنین شرایطی این کار در میشد، و  برقرار "راکال"

  بکارانداخته بود عقب نشینی بسیج و  تمام امکانات تشکیالت را برای امر ها بود؛ و یگیرتصمیم جریان اوضاع و  گردان شوان ارتباط داشت، در

ملزومات بیش  این  د.مانمی  آب رودخانه سیروان منتظر از فراهم شدن ملزومات عبور  انتظار شهرک سیروان در اسفند در ٢٤گردان شوان شب 

   .چند قایق کوچک بود استفاده از  چیزشامل موافقت ارتش عراق و  هر از

کوتاه بودن  خارج شدن گردان شوان از منطقه با توجه به فراهم شدن ملزومات و  ما این بود که عقب نشینی و  یبرداشت همه  تا اینجا ارزیابی و 

  .سختی نخواهد بود شاق و  ود( کاردوساعت ب از پیاده کمتر مسیر)شهرک دوجیله تا رودخانه

 دچار تمام جبهه ها عقب نشینی میکند، و  ترین مقاومتی درارتش عراق بدون کوچک ؛شویمروبرو می  یاسفند ما با اوضاع جدید  ٢٥روز 

چنین   گیرد.شهر حلبجه می  خصوصاً  شود. دولت عراق برای جبران این شکست خود تصمیم به بمباران وسیع شیمیائی کل منطقه و هزیمت می 

 مردم شهر از دیگرنفر هزار ٧زخمی شدن بیش از   مسموم و  و  نفر هزار ومرگ پنجای که منجر به کشته شدن بینی شدهغیرپیش  اقدام غیرمترقبه و 

هرچند گردان شوان بجز چند  میکند. سختی روبرو  پیچیده و  مرکز این اتفاق قرارداشتند، با وضعیت بسیار منطقه میشود، نیروهای ما را که در و 

مانند؛ با این وجود وضعیت پیش آمده کل  امان می  کارانه درشوند، بقیه ازآسیب این اقدام جنایتمسمومیت می  تعداد معدودی که دچار و  نفر

وجه به عدم آشنائی به  پیدا کردن راهنما با ت مردم و  سازد. بخصوص کمک گرفتن ازبرنامه عقب نشینی را با شرایط سختی روبرو می  حرکت و 
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سهل   هزیمت شده بودند، کار  رچنین وضعیتی که دچا ارتش عراق در ازطرف دیگر کمک گرفتن از منطقه به یک مشکل جدی تبدیل میشود.

  .آسانی نبود و 

این   از رفقای گردان شوان را زودترتشکیالت تمام نیرو وامکانات را بکارانداخته بود، تا هرچه  در چنین شرایط سختی ما نا امید نبودیم، و 

با  له کومهکمیته آسوس)این کمیته که در شهر سلیمانیه مستقربود بخشی از روابط دیپلوماتیک  مهلکه دورکند. بویژه کمیته ناحیه سنندج و 

ظه در تالش بودند که هر  مسئول آن مظفر محمدی یکی از اعضای ک.م بود( با هماهنگی کامل خود لحظه به لح  .دولت عراق را اداره میکرد

 .  داین عقب نشینی را به سرانجام برسانن چه زودتر

  شهرک محل استقرارخود دوجیله )سیروان( بطرف رودخانه سیروان که مسافت آن دو  اسفند همزمان با تاریکی هوا گردان شوان از ٢٥روز  

همراه نداشتن راهنما در نتیجه گم  و  عدم آشنائی با منطقه و  ساعت پیش بینی شده بود، حرکت می کنند. بعلت مسموم شدن تعدادی از آنها

معلوم شد کمتر از   بعداًمحلی )  گیرند درتصمیم می  به مقصد نمیرسند؛ و  ز پیمودن حدود هفت ساعت هنوزبعداخستگی زیاد  راه با کردن مسیر

هماهنگی نیروئی که برای کمک آنها به محل   تا با راهنمائی و مانند  دقیقه از رودخانه فاصله داشته است( ماندگار شوند. درآنجا منتظرمی  ٢٠

  . رودخانه سیروان رفته بودند، به مسیرخود ادامه بدهند

آشنا به منطقه همرا داشتند با استفاده از قایق   ( که راهنما و هنفر ٥زمان با تاریک شدن هوا یک واحد کمکی) هم اسفند ٢٥عصرهمان روز 

  اینکه یک واحد از از بی خبر روند، تا به گردان شوان ملحق شوند.عراق کمک گرفته بودند، به آنطرف رودخانه می ارتش  که از ی کوچک

آنجا کمین کرده است. این واحد دشمن به محض نزدیک شدن قایق به ساحل بطرف آن  در دارد، و  آنطرف رودخانه حضور نیروی دشمن در

  .فرمانده آنها بود، به اسارت گرفته میشود نفر پنجم که مسئول و  باخته و آنها جاناز نفر نتیجه چهار تیراندازی میکند. در

آن مخفیانه دیدبانی و   مأموریت وظیفه و  پشت جبهه نیروهای عراقی واحدی کوچک بوده و  عمق و  این واحد دشمن در بنظرمیرسد که حضور

ه داشته است. طبق اظهارات متعاقب فرد دستگیرشده هم تعداد واحد فوق  نظارت بر تحرک نیروهای ارتش عراق بروی رودخانه سیروان را بعهد

  .نفربوده است ١٢

تری پیچیده عقب نشینی را با شرایط دشوارتر و  جدید و  یاسارت فرمانده آنها اوضاع وارد فاز باختن واحد کمکی و جان کمین افتادن و به با 

شانس عقب نشیینی گردان   آشفته شدن وضعیت منطقه هنوز غیرمترقبه بمباران شیمیائی و این اتفاق با وجود حوادث  روبرو میسازد. تا قبل از

   .میشود شوان باال بود. اما با حادثه فوق عقب نشینی باموانع  بسیارجدی تری روبرو 

وضعیت اسفباری    ایران و موقعیتی برگشتن گردان شوان به شهرک سیروان یا هرجای دیگری با توجه به اشغال منطقه توسط  در چنین شرایط و 

رودخانه با   از تالش برای عبور طول روز و  گاه درمخفی  درستی نبود. تنها راه ماندگار شدن گردان شوان در منطقی و  که مردم داشتند، کار

  .تاریک شدن هوا بود

مانند، تا  رودخانه سیروان منتظر تاریک شدن هوا می  دقیقه از ٢٠ از مسافتی کمتر محل اختفای خود در اسفند گردان شوان در ٢٦در طول روز  

  .آنطرف رودخانه صورت بگیرد هماهنگی نیروی کمکی در ازمسیری کمی متفاوت با راهنمائی و  تالشی دوباره برای عبور

ن طرف به آنها چندی از زیادی محاصره و  توسط نیروی بسیار گاه آنها کشف و مخفی  زظهربعدا ٣اسفند حدود ساعت  ٢٦عصر همان روز  

محلی که حتی امکان سنگرگرفتن برای آنها   درحالیکه تعدادی از رفقای گردان شوان مسموم بودند و در این درگیری نابرابر حمله میشود. در

نفر   ١٢ ،باختندآنها جان  از نفر ٥٤گذارند. خود بجا می  حماسه پرافتخاری را از دهند و ای ازخود نشان می فشانی کم سابقهبود، جان دشوار

اتفاقاتی  تا اینجا این کل حوادث و  .میبرند درههم جان سالم ب نفر ٢اعدام نمودند.  بعداًشوند؛ که جالدان ج.اسالمی آنها را می  اسیر زخمی و 

  . میتواند تصویری تا حدودی روشن از ماجرا به خواننده بدهد بود، که این توضیحات مختصر
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 ! از فاجعه   کوتاه ارزیابی    

آزارش میدهد، این است که آیا این سرنوشت محتومی بود، که این رفقای ما  آمیزیسئوالی که برای هرکسی که چنین رویداد فاجعه طبیعتاً

کجا   اشکال در ؟ به چه شکلی میشد از آن جلوگیری کرد ونه و گچ ؟بود  چنین اتفاقی امکان پذیر امکان جلوگیری از آیا ؟ دچارش گردیدند

آیا اشتباهی   ؟پیش آمدن آن داشتند کننده درتعیین این عوامل نقش اصلی و  کدام یک از  ؟ای گردیدچه عواملی موجب چنین فاجعه ؟بود

  آسان و  آنها کار یذهن انسان مطرح میشوند که جواب دادن به همه  الت بیشماری درؤاخالصه س ؟شد  از آن پرهیزکنیم بود که می  درکار

  ! ای نیستندادهس

پراکتیک آن مقطع تشکیالت ، میتواند به   کرد و اه باعملراها همتاکتیک  ها و دو سطح کلی میشود به این مسئله پرداخت. بررسی سیاست در

 .   ابهاماتی جواب بدهد ای به چنین سئوالت و درجه

    

 !  پراتیک تشکیالت   کرد و عمل 

مناطق مرزی مستقر شوند. این سیاست به معنی این بود که ما   ترجیح داده میشد که نیروهای ما در :این بودله کومهیکی از موارد عملی سیاست 

  عمل تحت کنترل نیروی اپوزیسیون کردستان عراق و  در بیشتر زیرتسلط نیروهای عراقی نباشد و  المقدورمناطقی خواهیم بود که حتی  در اساساً

تشکیالت به   ای  خطراتی را متوجه نیروهای ما میساخت، و به درجه . این مسئله سیاستی بود، که قاعدتاً داتحادیه میهنی قرارداشته باش اًمشخص

   .آگاهانه پذیرفته بود آن واقف بود و 

  نوسود و  -منطقه اورامان دموکرات در ز جنگ با حزب بعداتا آنجا که به حضور ما در شهرک بیاره زیر تسلط ارتش عراق مربوط میشود، ما 

 .نیروهای ما در آنجا مقر داشتند، و ناچار به داخل خاک عراق عقب نشیینی کرده بودند قبألآنجا را نداشتیم.   امکان ماندن در عمالً -شوشمی 

  .یشوندمحلی نزدیک به این شهرک مستقرم نیروهای ما در دولت عراق واحدهائی از ها بعد با کسب اجازه ازمدت

فوق  یعراق بود، منطقه مناطق مرزی ایران و  پخش نیروهای نظامی ما در  این نیروها در آنجا استفاده و  فاکتوراصلی چنین تصمیمی یعنی استقرار

ایران که در  این مناطق مرزی برای شناسائی مسیرهای عبور نیروی ما به داخل خاک  مان استفاده اززیکی از مناطق مرزی محسوب میشد . هم

گذاری  مین اشغال شدن کل مناطق مرزی و  ،به مشکل بسیارجدی برایمان تبدیل گشته بود مرز از عراق عبور آن مقطع به دلیل جنگ ایران و 

 .بودیم کلیه مناطق مرزی برای فعالیت درداخل مواجه ما با شرایط فوق العاده سختی برای عبور نیروهایمان از  عمالًشدن آنها توسط ج.اسالمی 

به دلیل   منطقه مذکور مجدد ما در دالیل حضور یکی از ،همیشه احتیاج به کشف  مسیرهای جدیدی داشتیم  دن مسیرهای عبورکربرای پیدا 

 یمنطقه رایج برای ادامه فعالیت در نیروی ما در این منطقه برعکس تصور حضور  .امتداد سیاستی بود که توضیح داده شد  در همین ضرورتها و 

و منطقه   یک واحد کوچک چند نفره هم برای حضور در شهرها ،آنجا حتی یک مورد این نیرو در مدت استقرار چرا که در ،ورامان نبودا

بودند هم گویای این امر است که حضور   ترکیب واحدهائی که در آنجا مستقر اساساًروانسر...( فرستاده نشدند. -نودشه -نوسود-اورامان ) پاوه 

   . است نبوده وظایفی مدنظر ر آنجا برای چنین کار و این نیرو د

و   این نیرو حضور کل این ماجرا است چرا که من درحقیقت به هنگام این تصمیم گیری برای استقرار نکات فوق برداشت شخص من از 

نداشتم. این توضیح من بدین معنی تلقی نشود،   منطقه اورامان هم حضور ها با حدکا دریدرگیر کدام ازهیچ شرکت مستقیم نداشتم؛ حتی در

  در تا آنجائی که من مطلع باشم هیچ کس دیگری با آن و  بیاره بوده باشم، به هیچ وجه نه من و  ان درمنیروهای که گویا من مخالف استقرار

بیاره  ما در نیروهای ما نه صرف استقرار من توضیح خواهم داد، که علت ضربه خوردن مخالفتی نکرد؛ و  "ناامن بودن منطقه "آنزمان از زاویه 

 .  بلکه دالیل دیگری دارد، که احتیاج به بررسی دقیق تری دارد

 آنجا در در این نیرو  استقرار ای گردیده است؛ و شهرک بیاره موجب چنین فاجعه نیروهای ما در وجود دارد، که گویا نفس حضور این باور

جوابی  این  واقعیت امر برسد؛ اما در تواند درست بنظراین حادثه می  زبعدا منطقاً و  قضاوتی هرچند ظاهراًدرستی نبوده است. چنین  اساس کار
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مراحل مختلفی که از زمان شروع جنگ  تا وقوع حادثه که به آنها   عقب نشینی و  ی نیست که کل حقیقت ماجرا را روشن کند. بررسی پروسه

  . وشت گردان شوان محتوم به وضعیتی نبود که گرفتار آمددهد که سرناشاره رفت، به وضوح نشان می 

داخل خاک ایران که   گرمله( درهانه شوشمی، قالگا،  و  روستاهای) نوسود و  در قیاس با شهرک و  ،داخل خاک عراق موقعیت شهرک بیاره در

عقب نشینی بکنند. این عقب  حزب توانستندآنجا مقرداشتند، همچون پشت جبهه محسوب میشد. با وجود این نیروهای این  حزب دموکرات در

مسئولین آنها تنها با  گیرشده بودند. به قول یکی ازحمله دشمن غافل درگیر شدن با نیروهای ج.اسالمی که آنها هم از نشینی آنها توام بود با

 چندین جبهه با نیروهای ج.اسالمی رو  نیروهایشان در متوجه حمله دشمن میشوند. و  "گرمله ههان"آنها در بی جی بطرف مقر شلیک گلوله آر

  .زخمی میشوند نفر  ٦کشته و  ٤افراد حزب دموکرات  از نفر ١٠ یک درگیری سخت مجموعاً در شوند؛ و درگیرجنگ می  و  و ر در

در    "جعفر حامدی"ئولین آنها مس یکی از ییش را ازمنطقه خارج کند، به گفته مسیری که توانسته بود نیروها ارتباط با حزب دموکرات و  در

شوکی را مالقات   "عنب"نزدیکی شهرک  اول در همان روز مسیرعقب نشینی در با من داشت، این را مطرح ساخت گویا در بعداًدیداری که 

برآن عقب  و  ای دورهو کوه  "زلم"اول یعنی اطراف پل  مسیر نموده است. به شوکی پیشنهاد داده است، تا نیروهایشان همراه با گردان شوان از

  با شوکی ارتباط مستقیمی نداشت. غیرله کومهبی اطالعی کردم چرا که ک.م   بکشند. اما شوکی نپذیرفته است. من درجواب به ایشان اظهار

ارتش عراق  هنوزاول جنگ که   شرایط روز چنین پیشنهاد احتمالی مطلع نشدیم. اگرچنین پیشنهادی هم مطرح شده باشد، در مستقیم هم ما از

 رو  رودخانه سیروان در قیاس با مسیراشغال شده پل زلم خطر از بمباران شیمیائی صورت نگرفته بود، انتخاب عبور هنوز هزیمت نشده، و  دچار

ف پذیرفته  طر دو  عمالًحال جنگ بودیم گرچه  آن مقطع عادی نبود. ما در بود. عالوه براین روابط ما با ح.د در  رو شدن با دشمن کمتر در

چنین موقعیتی  توان گفت که شوکی دراین لحاظ نمی  بین ما نبود. از درگیری پرهیز کنیم اما اعتمادی در بودیم که در خاک عراق از جنگ و 

 . تصمیم نادرستی گرفته است

؛ که  ما بود  پروسه عقب نشینی نیروهای مهمی در  کننده و تعیین بسیار آنجا فاکتور نفردر پنج هزار جمعی بیش از بمباران شیمیائی منطقه وکشتار

بیاره انگشت بگذارد،  نادرست نیروهای ما در حضور فقط بر اراده ما بود. اگرکسی این واقعیت را نادیده بگیرد، و  خارج از غیر قابل پیشبینی و 

ها سئوالی که  ذهن  مان عالوه بر اینزهمرخ دادن این تراژدی داشته باشد .   رویدادها و  اتفاقات و  نمیتواند جواب کنکرت به چگونگی سیر

 گاه آنها لومخفی  آیا اگر ؟تصادفی بود لحظه آخر گاه گردان شوان درانسانی را متوجه آن میکند، این است که آیا کشف مخفی  جستجوگرهر

کماکان  غیرممکن  ، رودخانه سیروان  از رفت، با توجه به فاصله بسیار نزدیکی که با رودخانه داشتند، و فراهم بودن ملزومات الزم عبورنمی 

 ؟بود

ز  بعداملحق شدن مجدد وی به تشکیالت ) فرد مذکور زبعداواحد پنج نفره که  باقیمانده از ما جواب این سئوالت را به هنگام برگشتن نفر

 برگردانده شده بود ( درله هکوم به صفوف  کاری مجدداًجانب وزارت اطالعات ج.اسالمی با گرفتن تضمین الزم وکافی برای هم اسارت از

زاده ،کورش مدرسی ،عثمان روشن توده ( که با ایشان ایلخانی  ) ابرهیم علیزاده ،عمر لهکومهکمیته رهبری وقت  از نفر چهار جلسه ای باحضور

اول دستگیری با توجه به شرایط و مسلم گردید که وی همان لحظه  روشن برای همه ما محرز واضح و  بطور گرفتیم،وگاه گوالن داشتیمدار در

  کاری با آنها اعالم نموده و برای نجات خویش آمادگی خود را برای هم ،گیردمی  آن قرار سرنوشت سازی که در سخت و  و  لحظات دشوار و 

م نمود. اما به دالیل انسانی همان وقت به تشکیالت اعال ،ایاختیارآنها گذاشته بود. این را ابراهیم علیزاده دبیرکمیته مرکزی درجلسه خود را در

توضیح جزئیات خوداری کرد. به همین دلیل هم تشکیالت وی را محاکمه   از به شخص مذکور بیشتر فشار آن هنگام برای جلوگیری از در

  .تشکیالت اکتفا گردید وی از فوری به اخراج بالفاصله تنها ننمود و 

این   در این نیرو  استقرار پراتیک و نه حتی مشکل اصلی در سیاست و   اشکال نه در اساساًکل این ماجرا این است که  در مجموع ارزیابی من از

مورد حمله احتمالی رژیم به   شایعات در و  جدی نگرفتن اخبار جانب تشکیالت کم توجهی و  ایرادی که وجود داشت از منطقه، بلکه اشکال و 

بایستی گردان شوان به واقع بجای برگشتن شوکی به نزد گردان شوان می  مله ج.اسالمی منطقه تخلیه نگردید دراین منطقه بود. به موقع قبل ازح
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چه ازطرف  ،گونه اطالعاتی چه رسمی یا غیررسمی تاریخ به این نکته هم اشاره بکنم که هیچ اینجا برای ثبت در نزد شوکی آورده میشد. در

هیچ کمکی هم به   و  !داده نشدله  کومهبه  تشکیالت  این جنگ مطلقاً نیروهای شرکت کننده در یا دیگر اتحادیه میهنی  مرکزیت یا سطوح دیگر

حمله   این است که حتی آنها هم از حزب دموکرات خود بیانگر از نفر  ١٠زخمی شدن بیش از کشته و  با توجه به غافلگیری و  !ما نکردند

توجیه برای  جزهزحادثه حلبجه ببعداپدک (  عراق ) ینک و  جانب نیروهای اپوزسیون کرد زمینه ازاین  هرنوع صحبتی در اطالعی نداشتند و 

 .     قبال این فاجعه نیست رفع مسئولیت در

این شکی نیست که مسببان اصلی  تحلیل یا ارزیابی متفاوتی که ممکن است پیرامون این اتفاق تاریخی وجود داشته باشد در و  نظر هر خارج از

های وابسته به  دسته و  دار عوامل و  اران و کهم عراق و  ایران و  ارکهای جنایتدرجه اول دولت مردم منطقه در کشی شهرحلبجه و نسل ن فاجعه و ای

بوجود   نیروهای ج.اسالمی در کنار ایستادن در این حمله و  اری مستقیم خود درکهم  احزاب اپوزسیون کرد عراق هم با شرکت و  !آنها هستند 

هم   امروزبهسهیم هستند این نیروها تا  و  کارآن که به مردم منطقه وارد گردید به سهم خود به نوعی خطا های ناشی ازمصیبت آمدن این فاجعه و 

 .دآنرا نادیده میگیرن آورند و مرسومات رسمی فاجعه حلبجه به حساب نمی  مستندات و  در ،قربانیان تراژدی گردان شوان را به مثابه بخشی از

 

 های ما تاکتیک   و   سیاست 

ارتباط با   روشنی را در همان اوایل ورود به خاک کردستان عراق سیاست شفاف و  حزب کمونیست ایران از به مثابه بخشی ازله کومه  

سطح    درداخل کردستان عراق تعیین نموده بود. سیاستی که تا آنجا که من مطلع باشم، هیچ کسی چه  نیروهای خود در چگونگی حضور

 .آنزمان مخالفتی نداشت سطح بدنه تشکیالت با آن در  چه در رهبری و 

عراق محکوم نمودن آن وعدم حمایت از دو طرف جنگ بود. با وجود این ما با دولت عراق  قبال جنگ ایران و  سیاست ما در کلیت خود در  

برنداشت. تنها  شرطی در ها هیچ قید و فت مینمودیم. اما این کمکتسلیحاتی هم دریا های مادی و روابط دیپلوماتیک برقرارکرده بودیم. کمک

های سیاسی ما با دولت پرنسیب لحاظ رعایت اصول و  وقت ازها را علیه آنها بکارنگیریم. هیچتضمینی که ما کرده بودیم این بود که این کمک

مردم عراق برای ما خط قرمزمحسوب میشد. برای   اقدامی علیه اپوزسیون و نظامی نشدیم. هرنوع  و اطالعاتی  ،های سیاسی عراق وارد همکاری

مناطق   بند بماند. حضور ما دربه آن پای امنیت کمتر و  ترجریان ما تصمیم گرفته بود آگاهانه با قبول شرایط سخت ،پیش برد چنین سیاستی 

ه چنین سیاستی بود. دولت عراق بارها مستقیم یا غیرمستقیم به ما رفتن به مناطق عمق تحت تسلط دولت عراق بازتاب ونتیج  از پرهیز مرزی و 

 برای حزب و  اردوگاه داشته باشیم. اما این امر و  زیرتسلط آنها مقر ترمناطق عمقی  در این سیاست عدول کنیم. و  آورد، تا ما ازمی  فشار

  .تشکیالت ما پذیرفته نبود

های سنگین توپ  با اسلحه "مالومه"عراق مورد حمله واقع گردیدند. مقرات مرکزی ما در ران و دولت ای مقرات ما بارها توسط هردو  اردوگا ه و 

توسط دولت عراق که در آنجا هم   "بوتی "باختند. بمباران شیمیائی مقرات مرکزی ما درجان ما یاز کادرهای برجسته چند نفر باران شدند و 

میان ما وجود نداشت که این  گردید )هر چند به ماگفتند اشتباه بوده، اما تردیدی دره لکومهپ.م  کادر و  باختن تعداد زیادی ازموجب جان

اصلی تشکیالت در   کارعمدی صورت گرفت ( این بمباران درست به هنگام برگزاری کنگره ششم کومه له بود که اکثر کادرهای رهبری و 

 آن مقطع زمانی هنوز هیچ اختالف نظری درحول و  این سیاست ننمود. در از به تجدید نظر با وجود این کسی را وادار .حضورداشتند جاآن

  .حزب و تشکیالت وجود نداشت  بمباران بوتی در حوش کنگره ششم و 

اپوزسیون عراقی   یون ایران نظیرمجاهدین و که هم اپوزسحیاتی بود. در صورتی  ها برای جریان ما مهم و پرنسیب و  هاپایبند ماندن به این سیاست

مواردی به  در عبورکرده بود. و  خیانت نیز مرز کردند. این کارآنها ازها رعایت نمی کاری با این دولتهم مرزی را در و  پدک هیچ حد  ینک و 

هیچ شرایطی پذیرفته  در وجه و هیچای ما بهشدند. برمقابل هم بکارگرفته می  ها علیه اپوزسیون کشوراز جانب این دولت !جنایت هم کشیده بود
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  از افتخارات جریان ما پرهیز عمل کنیم. یکی از یا نیروهای این کشورها تبدیل شویم، و  قراول ارتش و نبود که همانند نیروهای فوق به پیش

 .  تری بوددشوار تقبل شرایط به مراتب سخت تر و  اعمالی با تحمل و  چنین سیاست و 

ایران   از موضع راست و  ها بعضی  .میشود  مطرحدر آن دوران له کومههای سیاستایراداتی به ،جریانات گوناگون جانب گرایشات و  از امروز

های واقعیت. توجه چندانی نیست  مل و أسازند که جای تدستی حکومت بعث عراق متهم می هم همکاری و را بهله کومه ،شوونیستی  پرستانه و 

 سیاست حزب کمونیست ایران و  موضعی به ظاهرچپ از ای دیگر که ازعده .قضاوتی را نشان میدهند ف چنین ارزیابی و سخت آن دوران خال

نزدیکی با جریانات اپوزسیون   اتخاذ نادرست سیاست ارتباط و  به نوعی تلفات آن دوران را ناشی از گیرند و آن دوران ایراد می  درله کومه

  و   چتر رفتن زیر مقابل سیاست آن دوران تشکیالت بجز در .مقابل آن قراردهند درستی در توانند آلترناتیواما نمی  ،دانندکردستان عراق می 

های منطقه و پذیرفتند ) البته تلفات جریاناتی هم که به پیشقراول دولت عمل قبول همان شرایطی که جریانات دیگر در کنترل دولت عراق و 

 .  دیگری وجود نداشت آلترناتیو آنجا ، راه و  ما  نبود ( یا تعطیل کامل فعالیت در از گردیدند کمتر وارد همکاری مستقیم با آنها

نقد به   اتحادیه میهنی که به دستاویزی برای این نوع ایراد گرفتن و  با اپوزسیون کرد عراق مشخصاًله کومهدر ارتباط با وجود مناسبات بین   

پیرامون این مسئله با دولت عراق  جانب کومه له رسماً گرفت. ازخفا صورت نمی  در این روابط پنهان و  است؛ شدهله تبدیل کومهسیاست 

نتیجه این دلیل موجهی برای دولت عراق نبود، که با چنین توجیهی   پذیرفته شده بود. در هم ظاهراً صحبت شده بود. چنین روابطی برای آنها

های فاشیست منطقه را به حساب  چنین قضاوتی این سئوال پیش میآید، چرا باید جنایات دولت برابر را بمباران شیمیائی کند. درله کومهمرکزیت 

 صندلی اتهام قرار کارانه این کشورها بود، دراعمال جنایت گری اقدامات و که قربانی توطئهله کومهچرا  ؟!نوشت له کومهاشتباه بودن سیاست 

مقابل   مقاومت در مبارزه و  خدمت امر در ها کماکان قابل دفاع و این است، که این سیاستله کومههای آن دوران سیاست ارزیابی من از ؟بگیرد

سرنوشتی جریان ما با مبارزات مردم کردستان عراق را  ت به نوعی احساس مسئولیت و هممنطقه بود. این سیاس های فاشیست دراین دولت

اساسی درآن مقطع   شدند. در نتیجه من ایراد جدی و هائی روبرو می مصیبت و  هاروزانه با چنین رنج کرد. مردم کردستان عراق نیزمنعکس می 

 .بینمها نمی این سیاست تاریخی در

 

 له کنگره ششم کومه  

همان ایام    ار گردید. محلی که درزبرگ "بوتی "محلی به اسم  رانیه کردستان عراق در در اطراف شهر ١٣٦٧بهار سال  کنگره ششم کومه له در

باختن  گازهای شیمیائی استفاده بعمل آمد. که موجب جان یک مورد آن از بمباران شد. در چندین بار ایران و  های دولت عراقه توسط جنگند

 زبعدازخمی گردیدند. این اتفاق  مسموم و  نیز نفر  ١٠٠زیادی حدود  اعضای حزب ما گردید. تعداد بسیار بیست نفرکادرهای برجسته  و  زبیش ا

 خسارت سنگینی بود که به جریان ما وارد شد. دولت بعث عراق از اتفاق افتاد بزرگترین ضربه و  ١٣٦٦بهارسال  فاجعه گردان شوان که در

از بین  این چنین جنایتی بدون شک ضربه زدن و  محل آن اطالع کامل داشت. هدف از کادرهای اصلی و  تجمع رهبران و  کنگره و اری زبرگ

های آنها در این شرایط سخت در نهایت وادار نمودن ما به تکمین کردن به سیاست  تضعیف آن بود. و  و له کومه رهبری حزب و  بردن بخشی از

     .بود

استراتژی کومه له در قبال جنبش کردستان داد.   پیدا کرد. تغییرات مهمی درله کومهای در هائی بود که جایگاه ویژهاز کنگره  کنگره ششم یکی 

 برجسته مبارزات اجتماعی و  نقش کلیدی و  درون جامعه و  اردوگاه به تحوالت داخل و  های نظامی و جانبه به فعالیتیک یاتکا توجه را از

-های مختلف فعالیتکمبودهای دوره پیشرفت و  ارزیابی سیر در این کنگره ضمن بررسی و معطوف ساخت. له کومهتحقق استراتژی  مدنی در

  عقب نشینی تحمیل شده آن دوران بود. ابراهیم علیزاده نفر های نظامی و که فراسوی محدویت؛های آن، استراتژی جدیدی را مطرح میساخت

  توافق کرده بود. حتی به نوعی  م.حکمت ایده ها و  مورد آنها مشورت و  با م.حکمت درکه کنگره بود.  فوق در  مطرح نمودن مباحث اصلی در

گونه مخالفتی نکرد. در آن داده بود. عبداهلل مهتدی هم درآن زمان با آنها هیچ قرارله کومهاختیارک.م  چه کتبی در ی و هرا چه شفا نظرات خود
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جمله مسائل امنیتی   کنگره شرکت کنند. اما هرکدام به دالیل متفاوتی از آن بود در کردستان بودند. قرار ع.مهتدی در هنگام م.حکمت و 

مخالفت با مصوبات این کنگره  بیرون آن کوچکترین سخنی در نه در به خارج برگشتند. هیچ کس دیگری نه در کنگره و  کردستان را ترک و 

  .زبان نیاورد بر

  و ، دانستیمی اشغالگر  م های رژیم راطرف ما نیروییک داشت ؛ از همرا هنوز تناقضاتی را با خود مصوب کنگره فوق استراتژیحال با این  

صورت تحقق عملی آن یعنی تالش برای یک کردستان مستقل معنی   این در کردستان بودیم؛ و از  گرالغخواهان بیرون کردن این نیروی اش

پیرامون حتی در قطعنامه مصوب آن ایران بود  سیاسی  چهارچوب جغرافیای جهت ماندن در ر سیاست ما تالش درطرف دیگ کرد. ازپیدا می 

درهمین رابطه  یا استقالل مطرح نشد.  حق مردم کردستان در انتخاب ماندن و  سخنی از رفراندوم و در جنبش انقالبی کردستان له کومهاستراتژی 

برنامه    واقعی نیزپیش بینی شده بود، که به آنها نمی پردازم.در این کنگره صحبتی ازطرح و  های غیرله بندیمرح بعضاًبرای تحقق این استراتژی 

قبیل فدرالیسم یا حقوق شهروندی  هیچ آلترناتیو خاصی هم از میان نیامد و تصویب شده بود، به که در کنگرهای قبلی مطرح و هم  خودمختاری 

ظایفش  و  و  پارچه کارنبودند. حزب یک برجسته و  مطرح آن هنگام اختالفات داخل حزب هنوز گذاشته شد. درمسکوت  جایگزین نگردید و 

  "تغییرریل"جهت آنچه گفته میشد تالش در و  رابطه با عدم نفوذ حزب درمیان طبقه کارگر در مباحث آن موقع بیشتر برد. انتقادات و را پیش می 

 روی اجتماعی شدن وکارگری نمودن حزب و  اساساًهای کنگره ششم ی گیرمسیری بود. جهت و  چنین جهت های کل حزب دردادن فعالیت

هیچ کسی هم مخالف   و گویای چنین وضعیتی هستند. ظاهراً های مصوب این کنگره بیانگرسیاست ها و متمرکز بود. اسناد و قطعنامهله کومه

حتی از طرف   سطوح مختلف و  مبلغین حزبی در ره ششم بود، که آژیتاتورها و حوش کنگ هم بود، مسکوت بودند. حول و  آنها نبود. یا اگر

  در خطاب به طبقه کارگر به بیرون و  رو  "!حزب کمونیست ایران حزب شماست بیائید آنرا فتح کنید :کارگران "اعضای ک.م شعار معروف

سالگرد حزب با همین   شخصیت شناخته شده در آژیتاتورها و  عنوان یکی ازهب شد. سخنرانی صدیق کمانگرمی  مطرحکردستان  ایران و 

چنانی از لحاظ  تغییر آن و  تأثیرگردید. شعاری که البته پخش وسیعاً  لهکومه تبلیغی حزب و  رسانه های دیگر رادیو و  در و ! شعارخاتمه یافت

 .   سرنوشت حزب بدنبال خود ایجاد نکرد وضعیت و  عملی و پراتیکی در

این سمت به انجام وظایف  استعفا در تا هنگام کنارگیری و  انتخاب شدم. و له کومهپلنوم به ک.ر  سپس در بازهم به ک.م و در کنگره ششم 

مسئله بدین جهت است که تعهد وپایبندی خودرا برای تمام مصوبات وتصمیمات اتخاذگردیده از جانب  اینضرورت بیان .حزبی مشغول بودم

 این ارگان حزبی را تا زمانی که من در این حزب فعالیت داشته ام متذکر وروی آن تاکید نموده باشم

 

 غالم کشاورز   ترور صدیق کمانگر و 

  !   کا نا بردانگاه تا الر   از 

 هارا در زندان قتل عام وسیعی از زندانیان سیاسی  ،ی هرنوع احتماالت خطر از ترس و  گیریعراق ج.اسالمی به منظور پیش و  با پایان جنگ ایران

 دستورکارخود نیروهای اپوزسیون بخصوص در کردستان را در به هرچه بیشترضربه زدن  تری برایهای جدیبرنامهزمان هم راه انداخت و 

 ج.اسالمی قرار اولویت کار در اعضای رهبری احزاب سیاسی در آن شرایط جزئی از برنامه و  ها ی شناخته شده و شخصیت ترور .گذاشت

 .گرفت

آن د.قاسملو دبیرکل حزب   مدتی کوتاه قبل ازکردستان درست هنگامی اتفاق افتاد که  ایران و  ترور این دو شخصیت برجسته جنبش چپ در

این زنگ  شده بود و  اطریش ترور وین پایتخت کشور به هنگام مذاکره دردر یک توطئه طرح ریزی شده جانب ج.اسالمی  دموکرات هم از

کشورهای دیگر   ی حتی درای برای انجام چنین جنایاتهمالحظ  گونه محدودیت و آن شرایط ج.اسالمی هیچ داد درخطرجدی بود که نشان می 

 عواملای توسط برای چنین اعمال جنایتکارانه مکانی  دنیا میتواند تا هرگوشه دیگری از محل این ترورها "کاناالر"تا  "بردانگاه"از و  قائل نیست

  .باشد  آنوابسته به  تروریست و  و  مزدور
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-کم و  اوضاع خاص آن دوران دقیق  گرعدم تشخیصبیان  صدیق کمانگر غالم کشاورز و  ،باختن این دو شخصیت برجستهمورد جان در هردو 

خنثی سازی   جهتبایستی با درک آن شرایط اقدامات جدی امنیتی بود که می  از جانب رهبری حزبدانش درست از تحوالت  و  یافت دربود 

حفاظتی این   ترین مسائل امنیتی و رعایت ننمودن ابتدائی  خود آنها هم درمان سهل انگاری همز.  رفتگمی  قرار دستور این نوع توطئه ها در

 . بدنبال داشترا  اتفاقات ناگوار

ای که جوالنگاه حزب اهلل لبنان که وابستگی مطلق آن به ج.اسالمی برکسی پوشیده نبود کاری  سفر به منطقه در ارتباط با ترورغالم کشاورز

 .تهران به مراتب نادرست تر بود در سفارت آن کشور هم علنی از طریق گرفتن ویزا درن مالقاتی آنترتیب دادن چنی .اشتباه بود بسیار

 کمونیست ایران اعضای رهبری حزب از  سیاسی رژیم سابق و  ی زندان ،چپ در ایران یهای شناخته شده غالم کشاورز) بهمن جوادی ( از چهره

  همسر و ،  مقابل چشم مادر روز روشن دردر ١٣٦٨شهریور ٥یخ رتادر ،بستگان نزدیک خود به قبرس سفر کرده بود که برای دیدار خانواده و 

ید که وزارت اطالعات رژیم در جریان گرفتن  دمعلوم گر بعداً .ترور شد "الرناکا  "برادرش توسط عوامل حزب اهلل وابسته به رژیم در شهر 

 ایکارانهطرح چنین اقدام جنایت دیدار یبرنامه اطالع دقیق از پیگیری سفرآنها و  جانب خانواده غالم وتعقیب و  از ،قبرس کشور از سفرویزای 

  .ریزی کرده بودندپی  را

  شخصیت شناخته شده در صدیق کمانگرچهره و  ترور اقدام به ١٣٦٨شهریور  ١٣کوتاهی ج.اسالمی در تاریخ  یمان با این ماجرا با فاصلهزهم

  با سران رژیم از جمله رفسنجانی رودره مذاکرجریان  سنندج در نوروزخونین درجریان اتفاقات صدیق کمانگر .نمودایران  میان مردم کردستان

اردوگاه  در .انتخاب کرده بودند ترور برای چنین هدفی یعنی وی را  .نقش جایگاه ایشان داشتند وی و  شناختی که ازبا توجه به .شده بودرو 

  ،که در آن هنگام مسئول مستقیم آن صدیق کمانگر بودله کومهرادیو  کردستان عراق محل استقرار چند کیلومتری شهر رانیه در در " بردانگاه"

 و  .هنگام اقدام به ترور وی نمود  روستاهای منطقه سردشت شب اهل یکی از "توفیق گرژالی "به  شخصی نفوذی به اسم عبداهلل بادبدست مشهور

 . منطقه داشت خود را به نیروی دشمن رساند موقعیت صبع العبور با توجه به آشنائی دقیقی که از از تاریکی شب بهره جست و 

گرفتن  آموزش دادن و با رژیم اطالعات اداره  .خود را تحویل رژیم داده بودقبأل  بود و  لهکومهترور صدیق کمانگر  پ.م  املع توفیق گرژالی 

ازآن مهمتراعتماد به   قبول وی و  پذیرش و  .فرستدمی  به صفوف کومه له باز مجدداً ی مأموریتمدتی وی را برای چنین  زبعدا او  تضمین الزم از

 .سهل انگاری غیرقابل انکاری بود رهبری یک اشتباه و  حفاظت از مأموریتسپردن  فرد نامبرده در

 . گان برای همیشه جاودانه خواهد مانددستمدی تاریخ پیکار های برجسته جنبش کمونیستی دریاران ، این نخبهنام این  یاد و 

 *  *  * 

 

کترهای اجایگاه کار های آن، نقش و زمینه چگونگی شروع و دالیل و  حزب و  مورد بحران در نظردارم، در این قسمت در یادامه در در اینجا و 

نظرات خودم را  درخاتمه دیدگاه و  رونمائی کنم. و  تشریح و  را های متعاقبتشکل موقعیت و  آن دوران انشعابات در ها و اصلی، پروسه جدائی 

   .هم پیرامون آنها بیان کنم

 

 اختالفات داخلی   شروع بحران و 

شدیم. این مسئله تشکیالت ما را با شرایط  عراق نزدیک  به وخامت گرائید. به پایان جنگ ایران و  اوضاع منطقه رو له کومهز کنگره ششم بعدا

نبود. تصمیم براین   کردستان عراق مقدور در آن اریزراه بود. به دالیل امنیتی برگ تری مواجه ساخت. کنگره سوم حزب درمراتب سختبه

روپا مشکل بود. به همین دلیل این  نمایندگان به ا یسوئد برای این کنگره تعیین گردید. اعزام همه شود. کشور ارزتری برگمحل امن شد، در

نقطه   سوئد در شمال کشور ای دور درمنطقه این کنگره در ١٣٦٧زمستان سال  در اًنهایت تعویق افتاد. کنگره تا فراهم شدن ملزومات آن مدتی به
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 جنبه نظری و  دو  در تند. به اختصاراین کنگره مسائل زیادی مورد بحث قرارگرف  ارگردید. درزبرگ "ستورلین"جنگلی در اطراف شهر  کامالًای 

  :گونه بودعملی بدین

  گزینی بحث کمونیسم کارگری با مارکسیسم انقالبی به میان کشیده شده بود. درفواصل بین کنگره دوم و سوم حزب جای در از لحاظ نظری 

مطرح میشد.   آنکارگری کردن  اجتماعی نمودن و برای پیشروی حزب در جهت  نظری برای شرایط جدید و  واقع بعنوان آلترناتیو فکری و 

ارزیابی این تحوالت به مصاف آنها   تحلیل و  یا جهانی پیش آمده بودند. کنگره میبایستی با بررسی و  ای و تحوالت زیادی چه درسطح منطقه

 بحث کمونیسم کارگری عالوه برمقطع زمانی فوق بود.  مهمترین مسائل مطرح در قب آن یکی ازاعو عوارض و  رفت. سقوط بلوک شرق و می 

گذشته به   های اولیه با این مباحث درسطح جهانی قلمداد میشد. موافقت درموجود عین حال جوابی هم به مسائل  وضعیت بحرانی حزب در

فاقد  تکراری و این مباحث را له، کومه مرکزیت حزب و  ای ازحوش آن عده حول و  این کنگره و  تدریج جای خود را به مخالفت داد. در

سطح جهانی    های مارکس درای به تئوریلحاظ تئوریک هیچ افزوده معتقد بودند که این نظرات از آنهاتئوریک ارزیابی نمودند. ارزش نظری و 

ته مرکزی  اعضای کمی این رابطه یکی از ها نیست. درآن رابطه با مباحث نظری گذشته موسوم به مارکسیسم انقالبی هم در یا حتی پیشرفتی در

  .دایرنموده است "اکابر"میکند کالس گفته بود، م.حکمت با طرح این مباحث فکر قالب طنز در

رویدادهای متعاقب آن   عراق و  شرایط  دشواری قرارداشت. با خاتمه جنگ ایران و   بویژه تشکیالت کردستان در حزب و  از لحاظ عملی 

دشوارترگردید. برای بیرون   و  ترعراق این شرایط سخت ایران و   رژیمدو  جانب هر های ما ازهاردوگا توپ باران مقرات و  بخصوص بمباران و 

باال به آن اشاره شد   کارها همراه با مباحث نظری که درهای متفاوتی مطرح گشتند. نتایج عملی این راهراه حل این شرایط آلترناتیو و  آمدن از

   درون تشکیالت دامن زد  ها درصف بندی  به اختالفات و  آورد؛ و در یک پروسه طوالنی یک بحران جدی را فراهم  بروز یزمینه

  

 فراکسیون کمونیسم کارگری 

مقدم در حزب تشکیل شد. اهداف اولیه این کانون   رضا و ایرج آذرین  ز کنگره دوم توسط منصورحکمت،بعداکانون کمونیسم کارگری 

  اول کنگره مؤسس آن را در همان روز ای که رهبری حزب ازوظیفه و  الم گردید. کارتالش برای تغییرحزب به یک حزب کارگری اع

  رفت به یک معضل و موفقیتی حاصل نشده بود، اینک می  انجام آن نه تنها پیشرفت و  های گذشته درطی سال  دستورکارخود داشت. اما در

همان ابتدا   از ١٣٦٨سال  اواخر یعنی تبدیل کانون به فراکسیون رسمی در ،فراکسیوناعالم  صفوف حزب تبدیل شود. با ایجاد و  بحران جدی در

ای رهبری  همیشه اعضای دائمی و  نامبرده از که سه نفرصفوف تشکیالت بخصوص رهبری به میان آورده بود. ازجمله این االتی را درؤطرح س

مقدم   رضا آنها م.حکمت و  نفر دو  تا کنگره سوم کنگره دوم حزب زبعدا آن دفترسیاسی حزب بودند. عالوه بر باالترین سطح یعنی عضو در

عملی   م.حکمت تمام امورات اجرائی و   هیئت یا کمیته اجرائی حزب را عهده دار بودند. به قول خود دیگر برای مدت طوالنی همراه یک نفر

  یا پیشرفت کارهای حزب و  واقع در شد. درپیش برده نمی  عملی و ید آنها أیای بدون تهیچ تصمیم یا مصوبه دست آنها بود؛ و  حزب هم زیر

 این عرصه دالیل داخلی و  باشد که عدم پیشرفت حزب در قرار نقش مستقیم داشتند. اگر پروسه عدم موفقیت حزب مسئولیت و  برعکس در

م. حکمت   دم پیشرفت چنین کاری را بپذیرند. گو باشند، خود آنها باید مسئولیت عدرجه اول کسانی اگرجواب درون حزبی داشته باشد، در

سکوت رهبری حزب پیرامون  توجه نکردن یا به عبارتی مخالفت با مباحث کمونیسم کارگری و  ناشی از موفقیت حزب را بیشتر  عدم پیشرفت و 

رهبری حزب را   ین نباشد. ک.م و توانست چنشدند، اوضاع حزب می نظرات وی پراکتیک می  ها و بود چنانچه سیاست دانست. براین باورآن می 

  آلترناتیو افق و  فاقد سیاست و له کومه ک.م حزب و  معتقد بود که رهبری و  ! کردها متهم می فرمال با این ایده ها وسیاست به همراهی ظاهری و 

کند. بحث  نظرات ایشان عمل می با  اساس مغایر در دیگری و  بطورکلی تشکیالت چیز پراکتیک ک.م و  مشخصی هستند. مشغله ها و  مستقل و 

-صفوف حزب می  در ممانعت گرایشات اجتماعی دیگر وجود و  عدم کارگری شدن حزب را ناشی از عمل را به میان کشید، و  فاصله حرف و 

ا خود را همراه تنه دو نفر م.حکمت و   جمله اینکه چرا آن سئواالت جدی تری مطرح شدند. از یادامه در این رابطه و  چنین دردید. هم



23 
 

دادند. م.حکمت  فراکسیون راه نمی  رهبری حزب را به صفوف کانون و  اعضای مرکزیت و  خود هیچ فرد دیگری از دانند و بجزمارکسیست می 

داند. اوآنها را مارکسیست واقعی نمی  ک.م حزب اختالف جدی دارد. و  بیان علنی این مسئله ابائی نداشت، که بگوید با اکثریت رهبری و  از

 لحاظ نظری و  اینکه کورش از از نظربود. صرف هپذیرش وی چ معلوم نبود معیار .مدتی کورش مدرسی هم به جمع آنها پذیرفته شد زدابع

  همراه نشدن وی و  برای جلوگیری و  جذب وی بیشتر صاحب نظربود ولی چنین پنداشته شد که تاکتیک قبول و  تئوریک انسانی اهل مطالعه و 

ضرورت مقابله با   های وی درتوانائی  به استفاده از تا نیاز ،بود( بوده باشد )درآن زمان کورش عضو ک.ر مخالفین ک.رپیوستنش به جمع 

  وی کسی است که امروز نظر گفت که کمونیست واقعی ازم.حکمت با صراحت می   عرصه بین المللی. گذاری درتأثیر بورژوازی جهانی و 

  رهبری حزب در و  درجه نخست برای یک جریان انترناسیونایستی تالش کند. معتقد بود ک.م   در بله و درسطح جهانی با تعرض بورژوازی مقا

چسبیده  "قاچ زین "به  : سیاسی به ابراهیم علیزاده گفته بودعنه با ط گری است. و چی مشغول تشکیالت نمیشود و  کالیبری ظاهر چنین نقش و 

سطح سراسری   هاست جریان ما به عنوان حزب کمونیست درن سئوال مطرح شد ،که سال جانب مخالفین ای تقابل چنین بحثی از است. در

 ملزومات باید برای چنین کار با کدام امکانات و  اجتماعی نمودن آن برداریم، چگونه و  ایم گام یا قدمی جدی درنتوانسته ما هنوز مشکل دارد و 

شدنی است. البته  و  طرح مباحث نظری مقدور مهمی تنها با نوشتن مقاله و  کنیم. آیا چنین امرالمللی اقدام سطح بین ای درمقبوالنه معقوالنه و 

جمع خود آنها هم تداوم پیدا  باشند و  گذارتأثیرعرصه بین المللی هم  داد که این جمع فراکسیون نتوانستند دراتفاقات بعدی هم نشان حوادث و 

  زبعداآن زمان بود، نشان داده نشد، بلکه خود افراد اولیه فراکسیون  نها پراتیک متفاوتی ازآنچه درهم بمانند. نه ت کنار نتوانستند در نکرد، و 

خائن نگاه کردند. بهرجهت   هم جدا شد؛ به همدیگرهمچون مرتد و  راهشان از مسائل پیدا کردند، و  تئوریک از انشعاب درک متفاوت نظری و 

   .حزب کمونیست ایران کلید زد در اد فراکسیون شروع یک انشعاب زودرسی را برای اولین بارآنچه به آن دوران مربوط است این بود که ایج 

 

  آورد. اما اینک مخالفت با ایشان و ی شرکت کنندگان را بدست می أ ها تمام رکنگره  معدود کسانی بود که درو تا آن زمان م.حکمت جز

مقابل وی  علنی در بطورله کومهاعضای ک.م بویژه ک.ر   قرارداده بود. تعدادی ازمقابل او  تشکیالت را در هایش بخش قابل توجهی ازسیاست

زاده ،  ایلخانی  اوایل ابراهیم علیزاده ، جواد مشکی ،صدیق کمانگر، عمر های این تقابل دروکانون کمونیسم کارگری ایستاده بود. شخصیت

ارهای عملی بیرون آمدن حزب از شرایط و وضعیتی دشواری که  کویژه راهارتباط با کمبودهای حزب، ب اوایل من در هرچند در .و...بودند

مواردی با جناح چپ احساس  راست تقسیم کرده بود؛ در آنها کل تشکیالت را ظاهرا به دو جناح چپ و  تلفات ناشی از ها و بمباران  زبعدا

جدائی را به امری محتمل تبدیل نمود؛ همراه با  له انشعاب و که روند اوضاع و پروسه اختالفات بطورجدی مسئکردم. اما هنگامی سوئی می هم

من  :دارانه این بوداتخاذ این موضع غیرجانب دلیل اصلی در -دنبال کردیم  را طرفانهتا حدودی بی  و  جانبدار موضعی آگاهانه غیر تعدادی دیگر

 به انشعاب غیر  دیدم، که این بحران منجرنه درست می  دوست داشتم و اساس نه  دیدم دربزرگ نمی  حدی که قطبی شده بودند، اختالفات را در

  .دیدمکمونیستی می  آنرا به زیان جنبش چپ و  آن هنگام مخالف هرنوع انشعابی بودم. و  بشود. درله کومه  خصوصا در حزب و  ضروری در

ائی کردند. برعکس آنچه که ادعا میشود، گویا این مقابل هم صف آر تشکیالتی در های سیاسی و طوالنی جبهه بندی نسبتاًدر یک پروسه 

ک.م   ١٦اعمال سخیفی بکارگرفته شدند. پلنوم  اتهامات و  دیگرای کم سابقه علیه همانشعاب متمدانه بوده است ، به شیوه پروسه اختالفات و 

شرایط   غیرمسئوالنه درقبال کل تشکیالت در برخورد گر مناسبات ناسالم و بود. که خود بیان قطب درگیر حزب اوج تصفیه حساب بین این دو 

 .غیرمتعارف آن دوران بود
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 در حزب کمونیست ایران   انشعاب 

عدم  اول برکمبود و  همان روز کنگره مؤسس آن در ارکرده بود. درزابتدای تشکیل تا هنگام انشعاب تنها سه کنگره برگ حزب کمونیست از

  گنگره دوم حزب دوباره روی اهمیت حیاتی ضرورت چنین پیوندی صحبت و  بعد سراسری واقف بود. در کارگرایران درطبقه  نفوذ در پیوند و 

همراه با   های حزب برای رفع آن به نتیجه نرسیده بود. این مسئله که همزمان و کنگره سوم هم طی چندین سال تالش   برآن تاکید مجدد شد. در

  بار کل حزب را با یک بحران جدی روبرو تشکیالت کردستان حزب پیش آمده بود، این کردستان و های زیادی که برای جنبش  محدویت

ثرواقع نگردید. اختالفات ؤسیاسی در روبرو شدن با این وضعیت م تمام عرصه های نظری ، تئوریک و  ساخت. راهکارهای رهبری حزب در

 .چنین وضعیتی مطرح شدند آلترناتیوهای متفاوتی برای خارج نمودن تشکیالت ازسطح رهبری بروزعلنی پیدا کردند.  داخلی در

تشکیل کانون   کنگره دوم، با طرح مباحث کمونیسم کارگری و  زبعداآن مقطع، بویژه  سین اصلی حزب دریجایگاه تئور نقش و  م .حکمت در

اوایل پذیرفته شده   در حزب و  طرح نموده بود. مباحث فوق دراین بحران م  آلترناتیوخود را برای خارج ساختن حزب از ،سپس فراکسیون و 

  اثر وئی با مشکالتی که درر در رو  زمان طرح راهکارهای عملی پیشنهادی م .حکمت برای مقابله و  چنانکه گفته شد به مروراما هم. بودند

ت را بدنبال خود آورد. طرح و راهکارهای پیشنهادی  له و بخشی از تشکیالعراق بوجود آمده بودند ؛ مخالفت ک.ر کومه خاتمه جنگ ایران و 

به اروپا بودند. این   به خارج و له کومه مانده رهبری حزب و انتقال باقی  منطقه و  یتخلیه ارتباط با سبک نمودن تشکیالت،  در فوق بیشتر

 زبعدانهادهائی به شدت مخالفت شد. با چنین پیش گردید و  به هزیمت تعبیرله کومهبویژه ک.ر  ک.م و   اعضای جانب تعدادی از راهکارها از

   .به صورت جدی تری به چالش کشیده شدند  و  بیشتر طرح این راهکارها مباحثات نظری وی نیز

تشکیالت کردستان را که   درمقابل کمونیسم قلمداد کرد و له کومههای درون تشکیالت را به مقاومت ناسیونالیسم درون م . حکمت مخالفت

یکی  آن وی در از خود ارزیابی نمود. فراتر یهای مطرح شده سیاست ها و مقابل بحث داشت، به مانع اصلی در س آن قرارأر درله مهکوک.ر 

 .  حتی اقدامی ارتجاعی نام گذاشت های ک.ر را توطئه گرانه و های خود مخالفتسخنرانی  از

  مورد نقش و  آنچه دربا متفاوت  ی بارنظرات این ،های آشکاری روبرو شدمخالفتکه م. حکمت با چنین موقعیتی هنگامی  در چنین شرایط و 

منصور حکمت را به گفته  له کومهدر مقطعی نفوذ اجتماعی  های قبلی گفته بود، مطرح ساخت. اگرکنفرانس درکنگره دوم و له کومهجایگاه 

داد، ازاین نوع گفته ها به نوعی انصراف داد؛ می  لگوی خود قرارا بایستی آنرا بخش سراسری حزب می  و   وامیداشت "شعف شور و "خودش به 

  .دیگر آن جایگاه سابق را برایش قائل نبود نگریست و همچون جریانی که تحت نفوذ گرایش ناسیونالیسم درآمده باشد، می له  کومهبه  و 

رسید که   این باورهم . حکمت ب  رحمانه هم بودند ، نهایتاًبی  طوالنی که بسیار تند و  نسبتاًاختالفات درونی در یک پروسه  در جریان مباحث و 

زمانی   تشکیل دهندگان اصلی آن بود، ظرف مناسبی برای ادامه مبارزه نیست. اگر اران و زگدیگرحزب کمونیست هم که خود وی یکی از بنیان

ایران بود، هم اکنون این دوران سپری  بی جوابی به تعرض بورژوازی درجانب جریان مارکسیسم انقال ضرورت تشکیل حزب کمونیست از

های مختلف را پیدا کرده بود،  ائتالف بین گرایش حزب کمونیست ایران که از دید وی بیشترشبیه یک جبهه و  مارکسیسم انقالبی و  گشته و 

های کمونیسم کارگری که به عنوان  سیاست  ها و . باید یک حزب تک بنی جدیدی ساخت که تئوری نبودگوی شرایط جدید جواب دیگر

ای همراه با پروژه برنامه آن قرارگیرد. م.حکمت با چنین هدف و  و  محورکار شدند، درضرورتی درمقابل تعرض بورژوازی جهانی مطرح می 

صفوف حزب ایجاد کرد.   قوی در بسیار ایبه انشعاب در حزب کمونیست ایران مربوط میشود، زلزلهکه حزب انشعاب کرد. تا آنجا   اکثریت از

   .بسیار بزرگی به این حزب بلکه تضعیف کل جریان چپ را هم بدنبال خود آورد یاین حزب را تا مرز انحالل برد. این اقدام نه تنها ضربه  و 

  

 

 



25 
 

 

 ز انشعاب بعدا له  کومه   حکا و 

 تا قبل از اعضای ک.م که ع.مهتدی هم درمیان آنها بود و  خورد تعدادی ازها تا حدودی بهمجناح بندی ها و در پروسه انشعاب جبهه بندی 

  نگهداری و  .به صف جناح مقابل ملحق شدند عمالً و  انشعاب حمایت نکردند انشعاب با جناح کمونیسم کارگری همراهی کرده بودند، از

 صورت یک جریان و بهله کومهحفظ تشکیالت  انشعاب صحبت ازمانده اعضای ک.م تبدیل شد. به هنگام بازسازی حزب به اولویت جناح باقی 

  عمالًتجربه آن  آن مقطع به میان نکشید. با وجود اینکه حزب کمونیست و  ای را درجداگانه مطرح نبود. کسی طرح چنین ایده حرکت مستقل و 

 مورد نظر این قالب به مثابه یک اصل خدشه ناپذیر درله کومهنگه داشتن  محصور این چهارچوب حزبی و  حفظ ظاهر زیرسئوال رفته بود ، هنوز

بینانه عمل کند،  توانست واقععدم موفقیت تجربه حزب کمونیست ایران می  با درس گرفتن ازله کومهچنین شرایطی  بود. این درحالی بودکه در

  اسم دیگری به پیش ببرد. در یا هر "تانحزب کمونیست کردس"بعنوان یک جریان کمونیستی مستقل تحت عنوان  و فعالیت آینده خود را

 دلیل اصلی این نبود که بازماندگان در !این نبود. این اتفاق نیفتاد از دیگری غیر لحاظ عملی هم کومه له چیز از دنیای واقعی و  در حقیقت و 

صفوف  سابق یا به عبارتی خارج از کردستان درافراد ا.م.ک  از انشعاب حتی یک نفر زبعدادیدند که نمی  حزب کمونیست ایران این واقعیت را

بعد سراسری   فعالیت در عرصهاقدام به چنین کاری به مثابه خالی نمودن  .رسید دالیل اساسی دیگری داشت می  آن باقی نمانده بود؛ بلکه به نظر

گردید.  انشعاب قلمداد می  مقابل در به نوعی حقانیت پیدا کردن طرف آمد. و عقب نشینی به حساب می  گرد و شد. یک نوع عقبتلقی می 

 دفاع از پیگیری و به حکا خود را متعهد  شد که جناح باقیمانده درکید می أهای درون تشکیالتی مدام روی این نکته تجدل  مباحث و  همزمان در

 فضائی یعنی در پروسه انشعاب و  و چنین جو  ها متهم میشد. بدون تردید درآن طرف مقابل به عدول از داند و باورهای مشترک تا کنونی می 

  گرائی و توانست پشت کردن به این باورهای مشترک و به محلی می  "حزب کمونیست کردستان"اختالفات طرح فعالیت مستقل تحت نام 

   .ناسیونالیسم تعبیرشود

بازسازی حزب   گرفته بودند، نگهداری و م قرارمقابل ه در هرچند تا قبل ازآن مخالف سیاسی و  ،ا.علیزاده به مثابه دوکاراکتراصلی  ع.مهتدی و  

ک.م حزب   کلع.مهتدی هم به دبیر  به کارش ادامه دادله کومهاول  شدند. ا.علیزاده درسمت دبیر دارانشعاب عهده زبعدارا له کومه کمونیست و 

  درله کومهکادرهای  نصف فعالین و  از مترگونه حزب کمونیست ایران با وجود اینکه بافت تشکیالتی آن  به کگردید. بدینکمونیست تعیین

طوری که قابل پیش بینی بود، مدت طوالنی دوام پیدا نکرد. ع.مهتدی با  کردستان محدود مانده بود، حفظ و بازسازی گردید. این ائتالف همان

ای تمام تالش  آن برای دوره با درج مقاالتی در و  "سوسیالیسم افق"های زیادی که به خرج داد بویژه با سازمان دادن مجدد نشریه وجود تالش

نهایت با همان جمعی که    گرفت. در صفوف داخلی حزب بکار برد. اما کمتر مورد استقبال قرار خود را برای جلب حمایت مخالفان خود در

کردستان و   درله  کومهزاویه فعالیت مستقل  از باراین رحزب مانده بودند با همراهی تعدادی دیگ کمونیسم کارگری حمایت نموده و در از قبالً 

طنزتلخ تاریخ این بود که این   .از حزب انشعاب نمودند "سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران  "ضرورتی تحت عنوان اتکا به چنین اب

  نه حتی از برای آنها مقاالت پرحرارتی نوشته بود، و  سوسیالیسم  افق در هائی که تا آن هنگام مدافع آن و سیاست ادامه مواضع و  جدائی نه در

  در را نمایندگی کند، بلکه از موضع راست صورت گرفت که در نهایت و له کومههای رادیکال سابق و گذشته  یک زاویه چپی که سیاست 

پذیرش  با چرخش و  کمونیستی خارج گردید؛ و جریان متداول چپ و  دایره یک های آن ازطوالنی ماهیت فعالیت نسبتاًعمل طی یک پروسه 

هم   له کومهسازمان کردستان آن یعنی  و گرایش ناسیونالیستی هویت جدید خود را با جریان سوسیال دموکراسی بازتعریف نمود. حکا و  افکار

 . فعالیت خود ادامه داد و  به کار ترضعیف نسبتاًموقعیتی  کماکان باهمان شکل سابق در
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 کمونیست کارگری تشکیل حزب  

اول کانون کمونیسم کارگری م.حکمت همزمان با اعالم اهداف اصلی آن مبنی بر تبدیل نمودن حزب کمونیست ایران به یک حزب  سمینار در

طبقه  دستاوردهای بزرگ تاکنونی چپ و  ایشان یکی از نظر این حزب که از بردارکارگری، تاکید نموده بود که تحت هیچ شرایطی دست

صفوف حزب نه   جریانات دیگر در خطوط و "های خود در وصف حزب گفته بود : سخنرانی  یکی از کارگرمحسوب میشد، نخواهد شد. در 

 و تشدید اختالفات در ز مدتی با بروزبعدا. اما "نباید بدستشان داد بایست و حرفی دارند نه ادعائی، حتی اگرهم داشتند، حزب کمونیست را نمی 

  بود، آنرا ترک نمود و  ازحمایت اکثریت برخوردار های وی با وجود اینکه هنوزسیاست گیری مخالفت بیشتر با نظرات و شکل صفوف حزب و 

   .بردارآن گردیددست

  از ،خارجی قرارداشت داخلی و  یک موقعیت بسیار دشوار در آن  تشکیالت کردستان در شرایطی که حزب کمونیست و  ١٩٩١زمستان سال  در

تنها مبادرت به کناره گیری نموده بود. اما تردیدی وجود   ظاهراً دانست، و وی این کارخود را انشعاب نمی  !بیرون آمد و انشعاب کردآن 

  خارج کشور های اواخرهمان سال درهما نداشت که با رفتن وی اکثریت موافق نظرات وی همزمان با ایشان حزب را ترک خواهند کرد. در

خود حزب کمونیست جدیدی با اضافه نمودن پسوند کارگری را اعالم کرد. این حزب جدید از لحاظ ساختاری   انفکراز همهمراه با تعدادی 

  ای که به گفته خود  لههم محروم بود. کومهله کومهنفوذ اجتماعی  اعتبار و  موقعیت اجتماعی نه تنها مزیتی برحزب قبلی نداشت، از خاستگاه و  و 

تصمیم وی درحالی  درکردستان مربوط بود. این حرکت و  وجود طبقه کارگر به رشد و  قدرت اجتماعی آن مستقیماً و نفوذ  م.حکمت رشد و 

مرحله وقوع جدائی گفت که   که درکارگری این حزب بود. هنگامی  بودی که داشت، تنها بخش اجتماعی و کمبا هرله کومه که بود

یگرتردیدی برای کسی  د برگرداند؛ – ع. مهتدی  ازنظر ایشان یعنی ا.علیزاده و  -صاحبان اصلی آن  حاضراست کلید رهبری کومه له را به دست 

 . آن جایگاه قبلی را برایش نداشتله  کومهباقی نگذاشت که 

حزب تازه  ساخت. درحقیقت این می  اجتماعی اعالم شده دورتر  اهداف کارگری و  آنها را از واضح بود، که چنین اقدامی هرچه بیشتر کامالً

بصورت یک تشکل خارج کشوری تداعی میشد؛ تا   آن بیشتر با سابقه در از کادرهای شناخته شده و  ی سیس با وجود حضورتعداد قابل توجهأت

رهبران عملی   رهبران آن از فعالین و  ،جمله حزب کمونیست ایران بنی کارگری که در تفاوت با دیگر احزاب غیرکارگری ازیک حزب یک

ودهای  بنقد کم  در زیست تشکیل شده باشد؛ نکته ای که م. حکمت  برای تعریف یک حزب کارگری واقعی و  و  ری درمحل کارجنبش کارگ

 کارگری ازت تشکیل حزب کمونیس ای داشت. درکید مصرانهأیا نوشته هایش برآن ت هاسخنرانی   یهمه  مرتب در حزب کمونیست همیشه و 

 تکرار ،همان مسیر پیموده شده  یگرفته شد، که زمانی حزب کمونیست ایران ساخته شد. درحقیقت ادامهروشی بهره  شیوه و  همان متد و 

تجربی هم به محک تاریخ  تناقضاتی بود، که عدم موفقیت چنین حرکتی ازلحاظ عینی و  و  هااشتباهات گذشته و نادیده گرفتن همان کمبود

        .معلوم بود بینی و ول تشکیل تا حدود زیادی قابل پیشهمان روز ااز این لحاظ آینده آن  خورده بود؛ از

همان روز اول فراکسیون کمونیسم کارگری   رضا مقدم (که  از-همراهان اصلی م. حکمت ) ایرج آذرین از تشکیل حزب دو نفر زبعدامدتی 

ارتباط با  قبلی در یهای اعالم شده پرنسیب پای آنرا امضا کرده بودند، به دالیل متعدد ازجمله ادعای فاصله گرفتن حزب ازسیاست و 

ن فوق براین بود که طبقه کارگرایران اهمه ازجمله مستعفی استعفا دادند. زمانی تصور حزب فاصله گرفتند و  مسائل کارگری از موضوعات و 

این درمورد  و  خاتمه خواهد دادچپ  جریان حزب و  دعوت به فتح حزب کمونیست وارد صحنه خواهد شد و به بحران موجود در باطرح شعار

 طرفداران چنین سیاستی مبنی بر ظاهراً !نگردید تسخیرحزب توسط کارگران امکان پذیر کرد. این اتفاق نیفتاد و حزب جدید هم صدق می 

رگرموجب گردید که   به نوبه خود این مسئله یعنی به میدان نیامدن طبقه کا  .امید شدند و استعفا دادند حزب نا دخالت کارگران در انتظار

تصرف قدرت   پروسه انقالب و  در جایگاه طبقه کارگر مورد نقش و  های کالسیک مارکسیستی درتئوری نظرات و  بعضی از م.حکمت هم در

  های جدید به مارکسیسمهولی طرفداران وی آنها را افزود ،نگاه چپ آنها را کفرگوئی  زاویه و  سیاسی تجدید نظرکند؛ که خود م.حکمت  از

  در قید حیات بود،توانست از ای تا زمانی که هنوزبه درجه ،ارانش داشتفدای که در صف طری ویژهوصف کردند. م.حکمت به دلیل اتوریته
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حزب  ،رفتمی  چنانکه انتظارمرگ نابهنگام وی هم زبعداجلوگیری کند. اما بالفاصله  هر چند محدود  ،پراکندگی هرچه بیشترآنها انشعاب و 

های کوچک تبدیل  سازمان ها و هبه گرو  آن صورت گرفت و  کمونیست کارگری نتوانست انسجام خود را حفظ کند. انشعابات متعددی در

که همگی خود را مدافعان خط و  ،هابحران این تشکل را پیدا نکرد. و  گونه حزب کمونیست کارگری آن جایگاه مورد نظرشدند. بدین

 . های وابسته به آن به موضوع بحران چپ اضافه گردیدتشکل دانند ادامه پیدا کرد؛ وخود این جریان و ت می مهای م.حکسیاست

   

 انشعابات مکرر   بحران و   تداوم 

بسیاری براین بود که بدلیل وجود گرایشات سیاسی  تصور حزب کمونیست ایران بعنوان حزب مادر سپس انشعاب اول در با ایجاد بحران و 

درآینده بحرانی یا انشعابی درکارنخواهد دیگرگردیده بود، دیگراحتماالًهم راه آنها از تفکیک مسیر دراین حزب که موجب انشعاب و مختلف 

بینی های فوق بود. نه تنها  دیگری را نشان داد؛ که درست عکس تصورات و پیش این جریانات چیزوسیر روند وپیشرفت مسیربود. اما واقعیات 

آینده به رو  راهکارهای درپیش گرفته شده هم نتوانست مشکالت موجود چپ را حل و  راه حل و  ؛بحران داده نشد درستی ازتشخیص  درک و 

 .گامی به جلو برداشته شود

جمعی گیری دستههکنار جوابگوی بحران نشد. بجز یک بنی مورد نظر کارساز و  تا آنجا که به جریان کمونیسم کارگری مربوط میشود، حزب 

اران جریان فکری زگبنیان اصلی از متهم شدند، دو نفر "آوریل یشورش استعفا "نفرکه به  ١١٠حدود بیش از  -همزمان تعداد بیشماری کادر و 

را سازمان دادند.    "اتحاد سوسیالستی کارگری"معدودی دیگر جریان  درضا مقدم به همراه تعدا کمونیسم کارگری یعنی ایرج آذرین و 

آنها پسوند  همان نام استفاده کردند. مدتی بعد یکی از بخش تقسیم شد؛ که از حزب کمونیست کارگری به دو  ،م.حکمت زبعدابالفاصله 

اسم تقسیم شدند. برای تفکیک دوباره یکی از آنها   ای بخش حکمتیست هم به دو گروه با همانآن اضافه کرد. طی پروسه بهرا  "حکمتیسم"

کادرهای اصلی  رخ داد که تعدادی از حزب کمونیست کارگری هم انشعابی دیگر یماندهرا به آن افزود. در بخش باقی  "رسمی  "پسوند 

اینها   یبرگزیدند. عالوه برهمه را برای خود "اتحاد کمونیسم کارگری "م.حکمت درمیان آنها بود؛ اسم   جدی همسر حزب ازجمله آذرما

جریان حکمتیست جدا شدند   دفتر سیاسی هم درمیان آنها حضورداشتند از مرکزی و  یاعضای کمیته  چند نفری که از محافل کوچکتر افراد و 

  .فعالیت خود ادامه دادند های مختلف بصورت پراکنده به کار و تحت نام و 

 "سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران"یک انشعاب تحت نام  ٢٠٠٠ابتدا درسال  یعنی حزب مادررابطه با حزب کمونیست ایران هم  در

بخش تقسیم گردید، که جریان انشعابی نام   آن جریان مذکورهم به دو  زبعداع.مهتدی بعهده داشت. مدتی   صورت گرفت، که رهبری آنرا

مرکزیت و  جریان فوق تعدادی از صفوف هردو  س آن قرارگرفت. درأر زاده درانی ایلخ  عمر را برای خود برگزید، و  "کومه له زحمتکشان"

سوم انشعابی   حزب کمونیست ایران هم برای بار در .محافل کوچک دیگری بدون تشکیل گروه یا سازمان کنارگیری نمودند کادرهای اصلی و 

کادرهای قدیمی کومه له با آن همراهی کردند.   از نفر ١٠٠ز صورت گرفت که گروه فوق حدود بیش ا"روند سوسیالیستی کومه له"تحت نام 

  .گیری کردند کناره آن هم از خود این روند انشعابی صورت گرفت که اکثریت این افراد مدتی کوتاه دربعداز

  اند. عالوه برکردهصفوف حزب کمونیست ایران پیدا  سرنوشت و وضعیتی است، که تا امروزجریانات چپ منشعب از این یک تصویر کلی از

دفترسیاسی گرفته تا  اعضای مرکزیت و  ای طوالنی تعداد زیادی ازانشعابات فوق باید به این نکته هم توجه داد که طی پروسه موارد جدائی و 

وضعیت  دن ازدلیل ناراضی بوهد، بنشواکثریت صفوف حزب کمونیست سابق را شامل می  فعالین که بنظر برجسته تا دیگر سرشناس و   یکادرها

خوشایند  تواند مورد رضایت و وجه نه تنها نمی هیچدهند. وضعیتی که به فعالیت ادامه می  و  صورت منفرد به کاره ها بشرایط موجود این تشکل و 

 ! سف بارهم هستأ کسی باشد، بلکه بسیار ت
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 ! مختصر   یک اظهار نظر 

ها  این بحران ابعاد جهانی پیدا کرده است. چپ با همه گرایش کردستان نیست. امروزجنبش کمونیستی محدود به چپ ایران یا  چپ و  بحران در

است.  طوالنی مدت روبرو  کند، با یک بحران مزمن و دنیا که کمونیسم موجود را نمایندگی می  ترندهای فکری متفاوت درگوشه وکنار و 

وسیالیسم علمی را با شرایط جدید ملزم وضروری ساخته است، اما تا تطبیق س زمانی تکامل و  هر هرچند تغییرات شگرف جامعه جهانی بیش از

  پراتیکی که توانسته باشد راه برون رفت از لحاظ سیاسی و  بویژه از  تئوریک و  لحاظ نظری و  گشائی ازراه بررسی عمیق و  کنون هیچ تحلیل و 

بسیار بزرگی است، که کماکان وجود دارد. با وجود این پرداختن به این خالء  نشان بدهد، موجود نیست. و  ای راگسترده چنین بحران عمیق و 

  از توانداین بحران عمومی می  کردستان فارغ از ایران و  جریان چپ در مثابه بخشی ازمشخص بهرطوهبله کومه بحران حزب کمونیست ایران و 

 .باشد  تاریخی برخوردار ییک تجربه همچونجایگاه خاص خود  اهمیت و 

عنوان  جزوه یا کتابی تحتچنین تالشی  یام. نتیجهنظر کرده آن اظهار یتجربه و له کومهمورد بحران در قبألیک سطح محدودتری من  در

ضرورت چنین کاری تردیدی نیست. این  ام. درحزب کمونیست نپرداخته یدرآن به تجربه کهبود؛  "چپ در کردستان، یک بازبینی مختصر"

  دستاوردهای آن در اشتباهات و  و  هاکمبود تا نسل آینده از !آن پرداختکه باید به مثابه یک تجربه تاریخی بدون تعصب بهمهمی است  امر

این  گذشته و در ای که درهای صمیمانه و صادقانهتمام تالش  از  عدم موفقیت این تجربه تاریخی صرف نظر بهره بگیرد. امروز رو مبارزه پیش

 .قابل انکاراست حقیقت عینی غیر عنوان یک فاکت و هراه انجام گرفت ، ب

 : این انشعابات بیان میکنم درخصوص بحران و  نکاتی را مختصراینجا من بطور در 

 : توان به چند نکته اشاره کرد در یک سطح کلی پیرامون وضعیت فوق می 

 ،جواب به کدام ضرورت سیاسی  در بودند. در پاسخ به چه نیازی و ال اساسی این است، این همه انشعاب چرا !؟ آیا این انشعابات طبیعی ؤس 

نتوانستم دالیل سیاسی حتی عامه پسندی   جز یک مورد شخصاًهام بهم گفتهقبالً من    ؟!مبارزاتی چنین انشعاباتی صورت گرفته است اجتماعی و 

  .بب این انشعابات بوده استدیگری مس هایموارد انگیزه اکثر در ! توضیح آنها پیدا کنم را برای توجیه و 

کاری نیست که تنها با اراده گرائی بدون توجه  تشکیل چنین حزبی  یابی و ارتباط با حزب کمونیست ابتدا به این نکته توجه بدهم که سازمان در

جغرافیای  یک جامعه با یری درخط  گیریم، پیش برده شود. اقدام به چنین امرمی  آن قرار اجتماعی محیطی که در شرایط سیاسی و  به ملزومات و 

یابی و تشکل مستقل متفاوتی را منطبق با  حتی نوع سازمان های مبارزاتی و ضرورت تواند اهداف و های خاص اجتماعی آن می ویژگی  و سیاسی 

 شکل تشکیالت حزبی امر . فرم و آن مقطع زمانی به آن توجه الزم نشد   بدهد. کاری که در ها قراردستورکارکمونیست در خود شرایط خاص

 دتوانهای طبقاتی می جدال  ها و شرایط تکامل جنبش مرحله از این یا آن در معین و  این یا آن کشور مشخصات اوضاع سیاسی در ،ثابتی نیست

   .گون باشداگون متفاوت و  بسیار

تناقضات جدی روبرو بود. نادیده  اشتباهات و  مشکالت و چگونگی تشکیل آن با  یعنی نحوه و  همان ابتدای کار حزب کمونیست ایران از

 یکی از ریشه و  ،ای ترین سطح خودپایه درله  کومهآن بخصوص  یجانب نیروهای اصلی تشکیل دهنده  تناقضات از گرفتن این مشکالت و 

  درنهایت ناکارآمدی این حزب را در انشعاب و پراکندگی و  بروز عوامل اصلی بحرانی است که منجر به عدم موفقیت این تجربه تاریخی و 

 . دنبال خود داشت هعمل ب

های خاص  ویژگی   خاطرهمرحله جدیدی شد. کردستان به دالیل متعدد ب  وارد  ١٣٦٠سال    شکست آن در  زبعدابویژه    انقالب و   زاپسایران    یجامعه

راه افتاد؛ که درآن  هحتی مسلحانه علیه دولت مرکزی ب  ای و توده  یک جنبش همگانی و   را پیمود.متفاوتی   کامالً  قیاس با بقیه ایران مسیر  خود در

 س این جنبشأر  مثابه یک جریان چپ دربه  راله  کومهفرد که  محوری پیدا کرد. موقعیتی منحصر به  نقش اساسی و له  کومه  مشخصاً  نیروی چپ و 

حتی ضرورت ایجاد   آن هنگام درست تشخیص داده نشد. و ،  علت چرائی آن در  ل و جایگاهی که دالی  داد. موقعیت و   ای قرارتوده  اجتماعی و 
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دیگر   کنار  مسیرآینده در  تعیین راه و   رهبری آن انکارشد. نادیده انگاشتن چنین فاکتورهای مهمی در  یابی برای هدایت و سازمان  حزب مستقل در

    .بودیم شد که ما شاهد آنای عوامل شکست تجربه  دالیل و  اشتباهات و  فاکتورها یکی از

و فعالین کمونیست بود.  عناصر اتکا بر برنامه و  و  گردد، تشکیل آن برمبنای وحدت نظرتا آنجا که به پروسه تشکیل حزب کمونیست ایران برمی 

تشکیل حزب باعث  رسطح سراسری نداشتند. این ضعف اساسی د ایران در گونه ارتباط مستقیمی با طبقه کارگرفعالین سیاسی چپی که هیچ

مقابل خود داشته باشد. این مسئله در امتداد خود   ی را درمنامعلو یآینده ،ناروشنی  ابهام و  ای ازهاله همان ابتدا در  گردید، که این حزب در

به   تی اگرکمبودی ح ای چند ساله جبران شود. ضعف و سرکوب شدید مانع گردید که این ضعف در پروسه همزمان با دیکتاتوری عریان و 

 . معضالت پیش پای آن نبود حل کل بحران و  تضمینی برای رفع و  من هنوز  درجه معینی هم برطرف میشد، به باور

یعنی ام   ،آن ی جریان اصلی تشکیل دهنده نظری دو  هرچیزحاصل نزدیکی فکری و  پروسه شکل گیری حزب کمونیست ایران قبل از روند و 

های اتحاد جنبش یا همگرائی و  بینانه و واقع ارزیابی درست و  است که اتحاد این دو نیرو بر مبنای یک تحلیل و بود. واقعیت این له کومه ک و 

-از پایگاه اجتماعی آن های چپ دیگرهم ک همانند بقیه گرو  ضرورتی بریک پایه اجتماعی متکی باشد نبود.  ا و  به نیاز  پاسخ اجتماعی که در

تی سکرد. در بهترین حالت یک گرایش مارکسیهیچ جنبش اجتماعی را نمایندگی نمی  نبود؛ و  یران برخوردارمیان طبقه کارگر ا چنانی در

لحاظ اجتماعی تنها به کردستان   اتش ازتأثیرسیس خود أت  ابتدایهمان  طبقه کارگر بود. این خود نشانگراین حقیقت بود که حزب ازازخارج 

مثابه یک هطول تمام حیات حزب کمونیست ایران ب ای دراین معضل پایه الت سراسری داشتدرتحو بسیارمحدودیمحدود میشد؛ وکارکرد 

 . این حزب تبدیل گردید انشعاب در دالیل اصلی بحران و  علل و  از در نهایت هم به یکی دیگر ماند و مشکل جدی باقی  معضل و 

  یدلیل عمده  ،دیگر یفاکتورهای پراکنده از نظردرون حزبی نداشت. صرف ایجاد نفوذ اجتماعی تنها دلیل داخلی و  عدم موفقیت این حزب در

از طرف دیگر وجود شرایط دیکتاتوری  گیری آن و همان ابتدای شکل  تشکیل این حزب در یطرف به نحوهیک از طور که اشاره شدآن همان

مباحث درون حزبی این   هیچ کدام از  نه در و  دند. نه آن زماناساسی نادیده گرفته ش فاکتور این دو  .خفقان بسیارشدید جامعه مربوط میشد و 

جای آن سرخط نبودن رهبری در  هب نگرفتند. و  مورد توجه قرار مطلقاً کمونیسم کارگری  از جانب م.حکمت وفرا کسیون فاکتورها نکات و 

  یتوجیه کننده مالک گرفته شد. دالیلی که الزاماً ،درون حزب در های مختلف دیگرممانعت گرایش های حزب، وجود و پیشبرد سیاست

  .تواند باشدیک حزب سیاسی نمی  درست برای سازمان دادن یک انشعاب در منطقی و 

فرد   حزب کمونیست ایران داشت. ایشان تئوریزه کننده و  انشعاب اول در ای درم.حکمت نقش مهم و تعیین کننده  اصلی  داربعنوان سکان 

 توانائی الزم برای چنین کار  آن هنگام قدرت و   شخص دیگری در  هیچ  تالش وی صورت عدم تصمیم و  حقیقت در یم بود. دراین تصم مقتدر

وجه کارآسانی نخواهد بود. بحران پیش رو به هیچ  داشت. وی متوجه این واقعیت شده بود، که عبورحزب کمونیست ایران ازنحرکتی را  و 

  تعرض وسیع و  شرق، و  سوسیالیستی در  کاذبمحدودیت های بوجود آمده، همزمان سقوط بلوک  منطقه و اوضاع و شرایط بسیارسخت 

نگاهش به حزب کمونیست   .کرده بود پیشرفت کارها بیشترازگذشته ناامید در را سراسرجهان، او  چپ در گسترده بورژواری به کمونیسم و 

 آن جایگاه سابق را برایش نداشت. این تغییر جنبش کردستان دیگر و له کومهود. تغییرکرده ب بسیارله کومهموقعیت  بخصوص به جایگاه و 

له  کومه ها و سیاست متداول تا کنونی کمونیست فرموله کرد، و  "حق ملل درتعیین سرنوشت"سیاست   در تجدید نظر در بعداًهم  نگرش را

له  کومهنفوذ  این رابطه برعکس نظرات قبلی خود مبنی برالگوسازی از در همین دلیل و ال برد. بهؤزیرس درقبال جنبش انقالبی کردستان را

را که تا حدودی هم  له کومهرشد ناسیونالیسم در  دید.  وجود و های خود می اجرای برنامه درکردستان، اینک وجود کومه له را مانع جدی در

 یکی از هم کنار گذاشت. در انشعاب چنین توجیهاتی را زبعداالبته آن زمان دانست.  خود در آن بود، امری موجه برای این کار واقعیتی در

حزب   رفتیم و این حزب می  بایستی از مشکلی هم وجود نداشت ما می  درحزب کمونیست هیچ اختالف و  هایش با صراحت گفت اگرسخنرانی 

تالش   ،تاریخی معین یی و محصول یک دورههای متفاوت اجتماعایشان محل تالقی گرایش  نظر دیگری تشکیل میدادیم. حزب کمونیست از
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شکست آن بود. مارکسیسم   یدوران قیام تا مرحله مارکسیسم انقالبی با گرایشات پوپولیستی و رویزیونیستی درون چپ ایران در یمقابله و 

 .دست داده بود جایگاه خود را از خاصیت و  وی موضوعیت و  از نظر بع آن حزب کمونیست ایران با شکست پوپولیسم دیگرتبه  انقالبی و 

جامعه   راستای تقویت جریان  چپ در تنها دررخ داد،که نهله کومه حزب و  عمل اتفاق افتاد این بود که یک انشعاب غیرضروری در آنچه در 

قطع تاریخی بود که   آن م  جانب م.حکمت در این یک اشتباه و خطای سیاسی از دامن زد. صفوف آن  پراکندگی در نبود، بلکه به تضعیف و 

 تجربه تاریخی نتایج آن آشکار و  یک  به مثابه دیگر ناروشن بود، امروز هامرتکب شد. اشتباهی که اگر آنزمان عواقب آن هنوز برای خیلی 

ویژه با طرح  هجنبش چپ بود؛ ب سیاسی در لحاظ نظری و   توانا از  م.حکمت یک کاراکتر  !نیست انکار برای هیچ کسی براحتی قابل اغماض و 

تقویت آن  مارکسیستی و  شصت خدمت بزرگی به جریان چپ و   یاوایل دهه های انحرافی درنقد دیگرگرایش دیدگاه مارکسیسم انقالبی در

م دکترین کمونیس ها و تئوری  های وی و راه حل ایران کرد. اما این اشتباه وی نتایج معکوسی بدنبال آورد. نتایجی که  نشان داد  مسیر و  در

بنی تبدیل گردید. چندین  به چند انشعاب مجدداً زبعداوی  نبودند. حزب تک بنی مورد نظر بحران موجود کارساز کارگری برای تفوق بر

 . زمانی پراکنده ساخته است هر از آن صورت گرفت؛ که امروزکل این جریان را بیشتر های مختلف درمجدد گرایش حضور یانشعاب به بهانه

 

ای مرا به این نتیجه ساده متقاعد منطقه چه محلی و  جهانی و  سطح عمومی و  تجربه پیرامون وضعیت چپ چه در ها مطالعه، تعمق و طی سال

  افکار چه با انواع دکترین و  تئوریک چه درتقابل با انحرافات درون خود چپ و  های نظری و جایگاه جدل که علیرغم اهمیت و  است ساخته

شرایط   هائی جریان چپ را از وضعیت و توان تنها با چنین تالششرایط کنونی نمی  وجه درجامعه به هیچ طبقه حاکم در یرسوخ یافته رایج و 

  بار یک مبنا و  از روشنفکرانه به دور موارد غیرسیاسی و  بیشتر در های ایدئولوژیکی و خط کشی  ها و اسفبارکنونی خارج ساخت. این جدل

 پراکندگی و  عوامل مهم در فاکتورها و  مثابه یکی ازو به صفوف چپ تبدیل گشته است مزمن در  عالج و به یک بیماری ال بعضاًطبقاتی 

 هرچیز ازمن قبل ذهنیت بیمارگونه است. به باور تبعات چنین نگرش و  نتایج و  از بعضاًوضعیت کنونی چپ  .ثرعمل میکندؤم انشعابات بسیار

به پیروزی رسیدن حرکت   سرانجام رساندن و وضعیت کنونی چپ ایفا کند تالش برای به تغییر کننده درتواند نقش تعیین می  دیگرآنچه  امروز

رساندن چنین تالش عملی فقط با تئوری  ثمربدون به !ضرورت حقانیت عملی آن است یک جامعه معین و تثبیت و  یک جغرافیا و  چپ در

تئوریک  یک کالم مسائل نظری و  در !غیرممکن است وضعیت فعلی محال و  ازهای صرف ایدئولوژیک رهائی چپ مرزبندی کردن پردازی و 

حتی از   توانند علم مارکسیسم را یاد بگیرندهمه می  .اجتماعی پیدا نکند بی خاصیت خواهد بود ازاء عملی و سیاست وقتی مابه بخصوص در

  !عمل اجتماعی آن است تعهد به  پراتیک و  دجایگاه مهمی  در مبارزه احراز نمای تواند اهمیت و اما آنچه می  ،ای معتبرههدانشگا مدارس و طریق 

در نتیجه درک درست از اصول مارکسیستی الزاما به معنی درجه انقالبی بودن  ایجاد کند. تواند تغییرتنها نیروی اجتماعی در صحنه  می چرا که 

 چپجریان طبیعی برای  به یک امرعادی و  دنیای مجازی در و  جامعه  یحاشیه زندگی در امروزترجمه نمیشود. با آن  مستقیماً کسی نیست و 

درجه   این زمینه بلکه در پیشبرد یک جنگ صلیبی در ئولوژیک و دچنین وضعیتی نه ازکانال صرف ای خالص شدن از .تبدیل گشته است

  است اجتماعی  و  حقیقی در دنیای  آن کردنعملی  کاربست و   تالش برای سیاست و  یعرصه  های انسانی درکردن آرماننخست زمینی 

 

 کناره گیری از حزب 

 و  مسلم ،خارج کشور برگذارگردید برایم معلوم این پلنوم که در در .پلنوم شانزده حزب برمیگردد زبعداگیری من به دوران کناره استعفا و 

  تردیدی در حتمی است و آینده  در آن بلکه انشعاب در ،ندارد پیش رو  مقابل ادامه کاری حزب در شد که اختالفات نه تنها راه حلی در مسجل

-توبه یا بهتربگویم جلسه اعتراف و  ؛به یک نزاع و دادگاه محاکمه شبیه بود  معمولی نبود بیشتر پلنوم یک نشست نرمال و  .این زمینه وجود ندارد

میداد. برای  اینکه وضعیت حزب به اینجا رسیده بود مرا بسیارآزار از ! واداربه استعفا  شدندله کومه اعضای مرکزیت حزب و  ای ازعده !گیری

منفجرشدن اختالفات درون تشکیالتی   بدترشدن اوضاع و  عمدی این کار  ینتیجه اختیارتشکیالت گذاشته شد و  اولین بار نوارهای پلنوم در



31 
 

اتهامات سخیف علیه   شخصی همراه با بی پرنسیبی و  های تشکیالتی و تصفیه حساب  جذب نیرو و  جلب و  حقیقت جنگ قدرت و گردید. در

فضای سنگینی برای من قابل تحمل نبود. اوضاع   وجود چنین جو و  .امان نمانده بود کرامت کسی در شخصیت و  !همدیگر به اوج رسیده بود

  و  جناح دیگر پیروزی جناحی بر برای بعضی ها این وضعیت ،کهجالب این .رهبری حزب کنترل را ازدست داده بود طوری شده بود که ک.م و 

وادار به له کومهسیاسی حزب شدند. ک.ر  دفتر  فراکسیون اعضای نفر چهار  عمالًز پلنوم بعدا  !شدمی بعنوان یک دستاورد بزرگ توصیف 

نهاد  ای موقت برای اداره تشکیالت پیشطرف مقابل که اکثریت داشت یعنی جناح کمونیسم کارگری کمیته از استعفا و خلع قدرت شده بود و 

این اقدامات اختالفات  .مصلحتی پذیرفته نشد موقتی و  استعفای ابراهیم علیزاده طرفداران خود آنها بود. از  شده بود که اعضای این کمیته بیشتر

فاصله زمانی نه چندان طوالنی  به .تشکیالت کردستان تشنج باال گرفت ز پلنوم شانزده دربعداداد سوق می پروسه انشعاب را به مرحله عملی  و 

  چنین جو و  در .مورد بحث قرارگرفت پروسه عملی آن رسماً راهکارها و  مسئله انشعاب و  .ارگردیدزاستکهلم برگ شهر درله کومهپلنوم ک.م 

ز مدتی از پلنوم  اپس طرفین همراهی نکنم و  ده نزدیک قطعی دیدم تصمیم گرفتم که با هیچ کدام ازفضائی بود که من وقتی انشعاب را درآین

آن یاداشت  اشاره کرده بودم چنانچه ضروری  در از حزب استعفا دادم و  رسماًله کومه یاداشتی کوتاه خطاب به ک.م حزب و  فوق طی نامه و 

  .ان ارسال خواهم کردایشمفصل بر باشد توضیح این تصمیم را کتبا و 

داشتند   دیگر قرارس دو جناح مخالف همأهم کسانی که در ر و له کومه  های مرکزی حزب و ابراهیم علیزاده هم به مثابه دبیرکمیته  م. حکمت و 

شما   :حکمت این بودجوابم به منصور  .استعفا منصرف شوم  مورد جداگانه با من صحبت کردند که از دو  بردند درپروسه جدائی را پیش می  و 

تنها  له کومه عمالًاز طرف دیگر ،کنید اجتماعی کردن کمونیسم صحبت می  کارگری و  طرف ازاز یک ،جدائی دارید که خود برنامه انشعاب و 

صحبت  له  کومهزحمکش کرد با  سرنوشت بودن کارگر و هم ای حزب را که خود شما بارها روی نفوذ اجتماعی آن و توده بخش اجتماعی و 

تواند داشته ای می برنامه شما چه آینده  کنید این پروژه و فکر می  ؛بریدای را چگونه پیش می برنامه گذارید چنین پروژه و می  کرده اید، کنار

 باشد.  

  مسائلی در های حقوقی و نبهج حزب بمانم از ضرورت نگهداری حزب و  ابراهیم علیزاده هم تالش کرد خصوصی با من صحبت کرد که در  

همه این  حاال اضافه بر ،حزب تا کنون مشکالت جدی زیادی داشته :جواب من به ایشان هم این بود .میان کشیده شدهاین چهارچوب ب

اهند  تقریبا تمام یا اکثریت مطلق نیروی غیرکرد صفوف این حزب را ترک خو و  انشعاب کننداین حزب  مشکالت اکثریت تصمیم دارند از

 .بینممن دورنمای روشنی برای آن نمی  .گردداش هم برنمی تازه به وضعیت کنونی  ها سال دیگربا چنین وضعیتی حزب کمونیست تا ده ؛کرد

تصمیم گونه من با یک بدین .دانستماستعفا وکنارگیری را درست می  نمن کماکا نتیجه ماند و ا.علیزاده بی  متعاقباً های من با م.حکمت و بحث

نوعی سرنوشت خود را  به زندگی و  جریانی که داوطلبانه جوانی و  های طوالنی فعالیت با حزب و سال زبعدادشواری روبرو شدم  سخت و  بسیار

 .  وقف آن کرده بودم ترک نمودم و  به آن گره زده

ی هاآرمان باورها و  در وجه به معنای تجدید نظرهای منشعب متعاقب آن به هیچتشکل حزب و نپیوستن به سازمان و  فاصله گرفتن من از ترک و 

  است که نگاه و  گرچه بسیار طبیعی   .نبود ،ها تالش کرده بودمبرایش سال بینم و سوسیالیستی می  ای عادالنه و انسانی که تجلی آنها را در جامعه

جریانات  کدام ازهیچ له کومه حزب کمونیست و  انشعاب اول در ز بعدانقطه نظرمن  از . نگرش من به مسائل تحول زیادی هم به خود دیده باشد

گونه رغبتی در  . به همین دلیل هم من هیچآن زمان بود نشان دهند آنچه حزب در ای آلترناتیو وضعیتی بهتر ازهیچ زمینه منشعب نتوانستند در

با وجود اینکه نگاه   همراهی کنم.از لحاظ تشکیالتی که پیدا کردند، آنها را  ی جایگاه با موقعیت و  و های موجود خود سراغ ندیدم که با تشکل

 قبل ازله کومهبویژه  این همه سال کماکان براین باورم که حزب و  زبعدااما  ،منفی نیست سیاه و  به تمامی ها این تشکل  یهمه کرد من بهروی و 

موجود   هایل تشکتمام از  بود با وجود کمبودهایش وضعیتی به مراتب بهتر اجتماعی که برخوردارقدرت  امکانات و  و  اعتبارها با این انشعاب

 . سپرد تاریخ و  آینده این مورد بهتر است قضاوت را به داشت. در
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 ! تاریخ    ی آینه   در 

،  مرتبط با موضوعات مطرح شده هستندتصاویر که  عکس و   ایمجموعه ،توصیه بعضی از دوستان نزدیک به یاداشتهااین در بخش پایانی 

  ترجهت ملموس درای هم به درجه  عین حال درطریق روایت تصویری  ازخاطره یاران جانباخته  ضمن گرامیداشت یاد و ضمیمه میشود تا 

   :یادآوری چند نکته را الزم میدانم این رابطه  در .کند کمک تاریخ ی آینه در آنهابیشتر انعکاس در و  ادهایدرو  و  اتبعضی از این حرک نمودن

سفانه ما در  أ مت .دننوعی مرتبط با موضوعات مطرح شده در کتاب باشکه به اندشدهها تنها آنهائی انتخاب میان عکس از به دلیل محدودیت -١

ایم دست دادهبسیاری از آنها داشتم، از عاطفی نزدیکی با روابط شخصی و  طوالنی عزیزان زیادی را که من شخصاً نسبتاً تاریخی و  یاین پروسه

  هاتبعیضی نسبت با آن و یا کم اهمیتی   گونه کم توجهی و معنی هیچاین به .شود  ضمیمهنداشتم که  اما هیچ عکس مشترکی با آنها در اختیار

 .نیست

مورد استفاده  قابل استناد شبیه آن همیشه در طول تاریخ بعنوان اسناد معتبر و  متحرک همچون فیلم و  ثابت یا متغیر و  امت و صتصاویر چه   -٢

  هائی برای چنین نوع کار یم و نهتما در گذشته نه امکانات الزم را داش .کاری قرار نگرفته باشندالبته به شرطی که مورد دست .هستند بوده و 

  آنچه امروز ما داریم جسته و  .مکتوب کنیم اتفاقات مهم تاریخی را مستند و  تحوالت و  ،این عرصه که بتوانیم در ل بودیماهمیتی قائ جایگاه و 

تاریخی این تصاویر   عدم ارتباط ارگانیک و لذا  .اندجمعی گرفته شده های شخصی  و وریآ یاد گریخته تصاویری است که بیشتر برای خاطره و 

 . ستا هامحدودیت و  هاکمبود ناشی از این با همدیگر

نشان   به عبارتی  تواند بخشی از یک تاریخ را به تصویر بکشد.عکس می  .استعین مرای ویژگی مختص به خود در آن لحظه اد عکسی هر -٣

از  همانگونه   .باشدن ی خاصهیچ اتفاق منعکس کننده برعکس  یا باشد و  مورد نظر تاریخ در یا بزرگی  یا اتفاق کوچک بیانگر حرکت و  دهنده و 

تا نقطه متقابل آن   ،هافداکاری و وفاداری از  ،هارفاقت از دوستی و  .ها نوع برداشت متفاوت از آن نمودممکن است بتوان ده هم یک تصویر

   .تواند جزئی از آن باشدمی  ...غیره  خونریزی و  جنگ و  خشونت و یعنی 

 برخوردار نباشند اما از بعضی جنبه ها بویژه از لحاظ تاریخی از دید من بودنشان را الزم و ها ممکن است از کیفیت خوبی بعضی از عکس -٤

  .ضروری دانستم

     .غیر ضروری آمد به نظرم ام و ها خوداری نمودهتوضیح در مورد عکس  از تفسیر و  -٥

اسامی افراد به دلیل ر مواردی به منظور پرهیز از اشتباه د .اسامی افراد اکتفا گردیده است بعضاً محل و  تنها به ذکر در زیرنویس عکس ها   -٦

   .نقطه چین گذاشته شده است   موقتاً ،ناروشن بودن و  عدم اطمینان

 کسانی که در قید حیات نیستند با سمبل ستاره روی اسامی مشخص گردیده است .  باختگان و اسامی جان -٧

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 با روایت تصویر ،  ها خاطره   یاد و 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جنگ تحمیلی ح.د جان باختند دو در هرالهی برادر کوچکترش عزیز حیم الهی و : ربیساران  "ژاورود  "محل عکس منطقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   محل عکس نامعلوم : همراه با یاسین

   (      *ایراندوست ) دکتر آرام 

 

                  از راست : "شانشین"محل عکس منطقه  ژاورود دامنه کوه 

پاوه  -حیدری *  ناصر -٣عثمان روشن توده  -٢صالح ایراندوست   -١

 کریم بیساران - ٤
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 . 

 

 "چور"نزدیک روستای  "قلعه برد "دامنه کوه  "محل عکس مریوان 

 مجید حسینی   -٣عثمان روشن توده  -٢مراد امینی  -١از راست : 

 بوکان*  - دکترعثمان حقیقت  -٤

محل عکس نامعلوم :  حاج حسن خیاط*  از شهر مریوان، هوادار و 

. لهکومهدوست نزدیک    

احمد فتحی *) الله حه مه   -١محل عکس نامعلوم : از طرف چپ 

محمد رشید مصطفی   - ٣میرزا کریم روشن توده*    -٢مریوان( 

 عثمان روشن توده -٤سلطانی* 
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          منطقه ژاورود : کمیته سازمانده اورامانمحل عکس 

) رشید مولودی دوم از راست، هوشمند روشن توده وسط 

چهارم ، یاسین ایراندوست* نشسته اول از چپ ( همراه با 

غفار غالم ویسی نشسته دوم ، محمد سعادت اول ازچپ، 

 محمد امین الهی دوم از چپ* با شورای روستای بیساران

 

: نفر   "کانی دینار"عکس مریوان نزدیک شهرک  محل

اول غفار غالم ویسی نفر سوم رضا محمدی نفر چهارم  

عطا رستمی* نفر هفتم عثمان روشن توده نفر دهم امین 

 مصطفی سلطانی* 

 

 "دوپلوره  "محل عکس منطقه مریوان اطراف روستای

عثمان روشن توده   -٢دیواندره  -سعید قدم* -١نشسته : 

احمد عزیزپور)دکتر  -٤ایستاده وسط عبداهلل دارابی  -٣

نفر آخر در عقب محمد خضری) فایق  -٥احمد بانه( 

 ... - ٨.....-٧سهیال بهرامی  - ٦مخابرات(  
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  :ازراست ایستاده "هه شه میز "محل عکس  منطقه ژاورود روستای 

          ساعد وطندوست  -٣رحیم الهی*  -٢عثمان روشن توده   -١

گلی قبادی   -٦جلیل معین افشار  - ٥حبیب اهلل گویلی )کیالنه(   -٤

 نعیم سنه  -٨عبداهلل هوشیاریان*  -٧

 

           ایستاده از چپ: "سه رهویه"محل عکس منطقه ژاورود روستای

    عمر ایلخانیزاده -٣مظفر فرزاد  -٢کامیاران –صابیر میرگه ساره  -١

عثمان روشن   -٧عبداهلل مهتدی   -٦محمد شافعی  -٥نسیف اهلل یمینا -٤

حبیب گویلی )کیالنه (   - ١١عباس کیالنه  -١٠سید احمد  -٩... -٨توده 

قادر ارژند  -١٥حسین بیکس  -١٤توفیق خلیلی*-١٣حمید خلیلی  -١٢

 کمال کابلی  -١٨یمینان  -عبداهلل قادری*  -١٧عبداهلل شریفی  -١٦

 

 

 :ایستاده از راست "هویه"محل عکس منطقه ژاورود روستای   

 عبداهلل هوشیاریان* -٢جالل پینجوینی*   -١  

....  -٦ ی اسماعیل ویس -٥عثمان روشن توده  -٤محمود قهرمانی  -٣ 

فایق اسماعیلی* )مام فایق(   – ١٠...  -٩مصطفی رشیدی  -٨... -٧

ابراهیم  – ١٥محمود سرچی* -١٤سید بختیار اتابک -١٢...-١١

....  -18... -١٧حبیب زردوئی* )مام حبیب (  -١٦روشن توده 

19 ..... 
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محل عکس منطقه ژاورود ، اویهنگ بلندیهای  کوه 

: زخمی شدن واعزام برای معالجه ؛ دو نفر   "کوچکه سور "

   -٣احمد امیری*  -٢دکتر عثمان حقیقت*  -١وسط  

همراه با چند نفر دیگر واز جمله دونفر راهنما از روستای 

 اویهنگ

کیهان   - ١محل عکس شهر سلیمانیه ایستاده از چپ : 

سیروس  -٤اسعد توافقی  -٣فریدون دارائی  -٢زاد*فر

 امجدختمی   -٦عثمان روشن توده  -٥کرباسی* 

 

گه  "روستای "چوار تا"محل عکس کردستان عراق منطقه 

همراه با فریدون دارائی سرکشی و مالقات    "وره دیم

 خانواده در مدرسه آنجا بعنوان آواره  مسکن گزیده بودند 
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      1362تابستان ت ایران سحزب کمونی موسس به هنگام کنگره  "مشکپه "محل عکس منطقه آالن سردشت نزدیک روستای

 -٦صالح ایراندوست  -٥.ایستاده از چپ : مدرسی ابوبکر -٤ * خسرو رشیدیان -٣اده رحمان حسین ز -٢هاشم رضائی  -١نشسته از چپ : 

 ....  -11کورش مدرسی  ١٠عبداهلل دارابی  -٩عثمان روشن توده  -٨نجمه غالمی  -٧فاروق بابا میری 

 

  

 
 

       عمرایلخانیزاده - ١ایستاده از چپ :  ز کنگره چهاربعداتعدادی از اعضای ک.م کومه له  "شینکاوی  "محل عکس کردستان عراق  منطقه 

 طاهر خالدی   -٦ابراهیم علیزاده  -٥ایرج فرزاد   -٤ساعد وطندوست   -٣ *د. جعفر شفیعی  -٢

 * صدیق کمانگر -١٠فاروق بابامیری  -٩عثمان روشن توده  -٨محمد شافعی  -٧نشسته از راست 
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ساعد   -٣محمد شافعی  -٢) حمه سور(  حسین مرادبیگی  - ١از راست :   "گومه سه رد " اردوگاه کردستان عراق  منطقه مالومهمحل عکس 

 شعله ایرجی  -٧ابراهیم علیزاده  -٦عثمان روشن توده  -٥عمر ایلخانیزاده  -٤وطندوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مأموریتاه با تعدادی از ک.م کومه له به هنگام رفتن به همر"گومه سه رد "محل عکس کردستان عراق اردوگاه 

 
 محبتی مادرانه ، اردوگاه مالومه   کردستان عراقمحل عکس  
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   روشن توده  عثمان-٤ *د.جعفر شفیعی  -جالل اویهنگ -٢شعله ایرجی  -١از راست   "گومه سه رد"محل عکس کردستان عراق منطقه مالومه اردوگاه 

 

 
 

 

 

  *صدیق کمانگر -٤عثمان روشن توده  -٣ *عارف موالنائی  -٢محمد مصری -١ پشت سر ومه از چپلکردستان عراق اردوگاه مامحل عکس 

 فرح نبوی -  ٨هیرش علیزاده   -٧جمشید اویهنگ  -٦کورش مدرسی  -٥
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 *جمشید خردوزیهمراه با  " اشت فته "روستاینزدیک  محل عکس منطقه بانه 

 

 
 

 همراه با محمد امین حسامی"شلیر " منطقه محرمهمحل عکس 
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 حبیب فرزاد -٣عثمان روشن توده  -٢  *منصور حکمت - ١از راست  "مشکپه "نزدیک به روستای  ن سردشتآالمحل عکس منطقه 

 

 

 

 
 

 کورش مدرسی  -٣عثمان روشن توده  -٢خسرو داور  -١از راست "گومه سه رد "محل عکس کردستان عراق منطقه مالومه اردوگاه
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 عثمان روشن توده-٥ناصرجاوید -٤*توفیق الیاسی - ٣کورش مدرسی  -٢حبیب گویلی  -١کردستان عراق منطقه مالومه از چپ 

 

 
 

غزل  - ٤محمد شافعی  -٣ساعد وطندوست  -٢عمر ایلخانیزاده  -١از چپ "گومه سه رد"منطقه مالومه اردوگاه  محل عکس کردستان عراق

 اعظم کم گویان -٨کورش مدرسی -٧شعیب زکریائی  -٦عثمان روشن توده  -٥بهرامی 
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 حبیب اهلل قصاب  -٥محمد شافعی -٤عثمان روشن توده  -٣کورش مدرسی  -٢جمشید اویهنگ  -١کردستا عراق منطقه مالومه از راست 

 ستار اویهنگ -٩ مریم عبدالهی  -٨ خندانی  شهناز -٧*میرزا کریم روشن توده-٦ 

 

 

 

 
 

              *میرزاکریم روشن توده -٦محمد شافعی  -٥عثمان روشن توده  -٤خسروداور -٣حبیب اهلل قصاب  -٢جمشید اویهنگ  -١از راست 

 ستار اویهنگ  -10 خندان شهناز -  9شایسته محمدیان -٨فرح نبوی  -٧
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 عزتی ملکه   -٣توده  عثمان روشن -٢ *سوسن فریقی  -١از راست  "کنده سوره"روستای  دامنه کوه سورین نزدیک منطقه بانه

  

 
 

 * همراه با شوکی خیرآبادی "هکنده سور"روستای دامنه کوه سورین نزدیک منطقه بانه

 

 

 



46 
 

 
 محل عکس کردستان عراق منطقه مالومه همراه با تعدادی از گردان شوان 

 
 عکس کردستان ایران نامعلوم همراه با تعدادی از گردان آریز محل 

 
 محل عکس کردستان ایران نامعلوم همراه با تعدادی از گردان شاهو
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 ١٣٦٤تابستان  "اکتبر"محل عکس کردستان عراق اردوگاه مالومه مدرسه حزبی 

 

 
 

 ١٣٦٢پائیز  جالل طالبانی مهمان کومه له "شینکاوی "کردستان عراق منطقه
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 اشت د زیادی تأثیر من شخصی  و  زندگی سیاسی  مسیرشخصیتی که در  *فواد مصطفی سلطانی 

 

 
 "شینکاوی  " لهکومهمحل عکس نامعلوم به احتمال یکی از اردوگاهای 

 

 

 



49 
 

 
گاه دم به  هیچ زیادی همراه گردید و های مصیبت و رنج و  هادلسوزم که زندگی آنها تحت تأثیر انتخاب سیاسی من با سختی  مادر پدر و 

 اعتراض نزدند 
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