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«مشکل این دنیا این است که پر از تضاد است.
جنایتکار بر مسند قضاوت نشسته است و قربانی در
زندان ،و دروغگو بر دولت سوار است و حقیقت
همچون بیماری تحت پیگرد است .دانشجویان
زندانیاند و دزد آزاد .به نادان کرسی استادی عطا
میکنند ،و دانشمندان را ندیده میگیرند .تنبل
صاحب سرمایه است و آنکه کار میکند هیچ ندارد.
کسانی که در اقلیتاند فرمان میرانند و آنان که در
اکثریتاند اطاعت میکنند .آن که زیاد دارد ،هرچه
بیشتر میبرد و آن که کم دارد ،بینصیب میماند .به
بد جایزه میدهند و خوب را مجازات میکنند»
[مارکوس فرمانده جنبش زاپاتیستی]

*برگرفته از کتاب «آتش و کالم» گلوریا مونیوز رامیرز /ترجمه بهرام قدیمی /انتشارات ربلدییا
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پاسخی به یک نامه
غروب است و از پرسهزدن در کوچه پسکوچهها میآیم .اسمش را هم گذاشتهام قدم
زدن .به نامهات فکر میکردم و جوابی که باید یا نباید بدهم .تو در جستجوی گذشتهای
هستی که مرا در آن ببینی و شاید از ورای آن به شناختی از خودت برسی .من کی
هستم؟ چرا ما اینجا هستیم و جای دیگری نیستیم؟ چه شد که زندگی ما چنین شده
است؟ و...
راز تکامل در همین است که نسل جوان میخواهد ریشههای خود را بازشناسد و
چرایی شرایط زندگیش را دریابد ،اما نسل ما کمتر به فکر درک شرایط زندگی
شماست .شاید فکر میکند بهکار او نمیآید ،شاید خسته است یا از درک نکردن آن
میترسد .و متأسفانه همیشه این نسل رو به غروب زندگی است که جامعه را در
دست دارد و بر مسند نشسته است و بهسادگی میدان وانمیگذارد .نسلی است که با
گذشته زندگی میکند.
زمانی که قدمها سنگین میشوند ،با هر گام خیالی میآید و میرود ،خاطرهای
شیرین لبخندی بر لبانت مینشاند ،یا که یادی تلخ گرهی میان ابروهایت میاندازد.
تویی با خودت ،تنها ،نه خیالها ،نه طنین گامها ،نه کوچهها و میدانها ،و نه حتا آن
صندلی تکافتادۀ دم چایخانه ،هیچکدام تنهاییت را نمیشکنند .گاه دردی به دلت
چنگ میزند و سوزی در جگرت مینشاند .درد دانستن و نگفتن ،درد ندانستن و
کردار نادرست .حرفهایی که نمیبایست گفته میشد و کارهایی که میبایست و
فرصت نبود .فرصتهایی که از دست رفت و دیگر بازنمیگردد .اینهاست که گامها
را سنگین میکنند .زیبایی غروب را تلخ میکنند و تو نمیدانی با شب چه کنی .شب
پلیدی که تمامی ندارد.
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نه ...سر بازگویی خاطره ندارم ،تنها آن قسمت از یادها به کار میآیند که نتیجۀ
رویدادها هستند .هر رویدادی یا سرگذشتی چه دگرگونیای در اندیشههای من به
وجود آورده است و برای امروز تو چه سودی میتواند داشته باشد .از هزار یکی کافی
است .مهم این است :آنچه را فکر میکردیم درست است ،تا آنجا که توان داشتیم
انجام دادیم .بر آنچه که نمیدانستیم و نمیتوانستیم عذری نیست ،چرا که خود
اولین قربانیان آن هستیم.
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کـُــرســان
ما کُردها در پرکشاکشترین منطقۀ دنیا هستیم .خاورمیانه ،که بهراستی مرکز
دنیاست .چون بر سر گنجی نشسته است که دویست سال دنیای صنعتی در آن
سرمایهگذاری کرده است :نفت .تمام تکنولوژیی که این کشورها به آن افتخار میکنند
با نفت کار میکند .بیشتر از هفتاد درصد وسایل زندگی امروز از نفت ساخته میشود.
نفت همچون خون است در رگهای پیکرۀ دنیا .بیهوده نیست که بر سر آن جنگ
درمیگیرد .کشورهای پیشرفته که بیشترشان خود نفت ندارند ،مستقیم یا غیرمستقیم
(از راه دولتهای نفتی وابستهشان) نفت را میبرند .نفت کارخانهها را میگرداند،
کارخانهها تولید میکنند و تولید باید فروخته شود! به کی؟ به آن که قدرت خرید دارد؛
یعنی همان کشورهای نفتی .به عبارت دیگر ،آن سهم کمی که به صاحبان اصلی
مخازن نفتی داده میشود ،به شیوههای مختلف به جیب سرمایهداران برمیگردد .از
فروش اسلحه و هواپیما گرفته تا شیر بچه و وسایل خانه .بخشی را دیکتاتورها
میدزدند و در بانکهای خریداران نفت پسانداز میکنند .زمانی هم که شرایط بحرانی
میشود به بهانۀ دزدی بودن این پولها ،بانکهایشان آنرا باال میکشند.
پیشبینی میشود که این مادۀ باارزش در سی سال آینده به مقدار تعینکنندهای کم
شود .همین حاال ذخیرۀ چاههای شمال اروپا و مرکز آمریکا بهصورت چشمگیری کم
شده است .آنچه میماند سفرههای نفتی خاورمیانه است .این است که کشورهای
صنعتی از اواخر قرن بیستم استراتژی پر پیچ و خمی را برای حفظ حاکمیتشان در
منطقههای نفتی پیریزی کردهاند .جنگ بالکان که بهظاهر کسی ندانست چرا شروع
شد ،دستاویزی بود برای دخالت نیروهای ناتو بهبهانۀ بازگرداندن آرامش به منطقه ،اما
در واقع برای کنترل و حفظ لولههایی بود که نفت و گاز را از ارمنستان و آذربایجان به
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اروپا و مدیترانه میبرند .عراق میبایست اشغال شود که دیکتاتورهای دیگری مانند
صدام جرأت خودسری و سرپیچی نداشته باشند .ایران باید یا به دستبوسی برود و
امنیت چاههای نفتش را به آنها بسپارد ،یا با آن هم چنین خواهند کرد .قذافی با هیچ
قول و قسمی نتوانست اروپا را راضی کند که نفت را ببرند اما کاری با او نداشته باشند.
مشکل آنها این نیست که روزی چند نفر اعدام میشوند ،یا حقوق زنان و بچهها
پایمال میشود ،مسئلۀ آنها نفت است .باید تضمین داده شود که از بردنش جلوگیری
نمیشود.
ما در کشوری زندگی میکردیم که هم نفت و گاز دارد هم بازار بزرگ مصرف
بهاضافۀ دیکتاتورهایی بیمانند .لقمۀ چربی برای صاحبان سرمایه و قدرت .در این
کشور ،مشکالت اجتماعی و دمکراسی و حقوق ملیتها و دیگر مسایلی از این دست
بهآسانی حل نمیشود .گاهی بیشتر به شوخی میماند .همیشه گفته میشود «تاریخ
خونآلود» ما ،میشود گفت «تاریخ نفتآلود» ما .اگر این نبود ،شاید اینهمه
خونریزی الزم نبود .همانطور که در بسیاری از کشورها بدون خونریزی ،یا الاقل با
سختیهای کمتری چارهیابی شده است .اما مشکل ما همچنان پابرجاست و فکر هم
نمیکنم که با گفتگو و مذاکره و نیت خیر و مصالحه به جایی برسد .از این روست
که دوستان مرا غم فراگرفته است؛ غمی که خواب از چشم میرباید .رؤیاها اما
میمانند .رؤیای مبارزه ،رؤیای آباد کردن این ویرانه ،رؤیای آخرین انفجار ،رؤیای
پایان غمها.
نمیخواهم با یادها و تصویرهای کودکی و نوجوانی ،تلخ یا شیرین ،خستهات کنم.
تنها به شرایط روزگاری که بهجا گذاشتهایم نگاه خواهم کرد.
ما اهل سنندج هستیم .شهری در غرب ایران .ما سنندجیها شهرمان را «کـُرسان»
مینامیم .در واقع کلمه «کردستان» است با گویش اردالنی (یکی از لهجههای زبان
کردی) .ما نمیگوییم «سنه» (با گویش ادبی کردی) یا «سنندج» (به زبان فارسی) .در
زمان سلطان سنجر سلجوقی این شهر رسماً کردستان نامیده شده و از آن زمان تا به
حال مرکز ایالت بوده است .شاید به این خاطر این اسم در زبان و ذهن مردم شهر جا
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افتاده است.
در این سالهای آخر (تا آنجا که من میدانم) چند کتاب در مورد سنندج نوشته
شده است« :آئینه سنندج»« ،شهر من سنندج» [«شارهکهم سنه» ،به زبان کردی]،
«شاعران سنندج»« ،معلمان سنندج» و ...اما هیچکدام تصویر کاملی از شرایط
زندگی گذشتۀ مردم این شهر بهدست ندادهاند .البته این قابل فهم است ،زمانی که
میخواهیم از چیزی بگوییم که دوستش داریم ،از کم و کسریهایش ،از عیبهایش
نمیگوییم .مبادا دشمنشاد شویم .این شیوه همان اندازه که خوب است ،بد هم هست،
چون پوشاندن بخشی از راستیهاست.
نمیخواهم از این کتابها انتقاد کنم ،یا دربارهشان قضاوتی بکنم ،نمیخواهم در
بارۀ آن چیزهایی بگویم که آنها گفتهاند ،تنها میخواهم از منظر دیگری به شهرم
نگاه کنم و بیشتر به آن مواردی بپردازم که آنها ـ به هر دلیل ـ از بازگوییاش
پرهیز کردهاند .قضاوت خوب یا بدش را بر عهدۀ شما میگذارم .امیدوار هم نیستم
که این نوشته آن تصویر را تمام کند ،که گفتم ،ناتمام مانده است.
نامهات تاریخ روز تولد من را داشت ( ٨مارس ـ  ٣٧اسفند) «روز زن» ،روز تقدیر از
تو ،روز مبارزۀ تو علیه پدرساالری موجود در دنیای مردانهای که ما ساختهایم .هرچه
باشد روزی از زمستان است .داستان «کُرسان» را از زمستان آغاز میکنم.
در زمستان ،شهر زیر برف گم میشد .شهر در درۀ میان کوههای آبیدر و سنگ
سیاه جاگیر شده است ،این بود که گاه برف کوچههای باریک و پیچ در پیچ را تا
نزدیک پشتبامها پر میکرد و با سرمای خشک یخ میزد .خانههای دوطبقه بسیار
کم بود .دو یا سه خانۀ سهطبقه هم وجود داشت .مردم برای گرم کردن اتاقشان
کرسی میگذاشتند .منقلی پر از زغالهای گداخته زیر کرسی میگذاشتند و لحاف
سنگینی بر روی آن میکشیدند و هرکس از طرفی پا به زیر کرسی میکرد و لحاف
را تا سینه باال میکشید .بخاری به دلیل گرانی نفت مرسوم نبود .شاید ثروتمندها در
مهمانخانههاشان بخاری داشتند .در تمام سنندج ،ده خانوادۀ ثروتمند پیدا نمیشد.
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خانوادههایِ آصف و مشیردیوان و معتمدوزیری و وکیل و چند تا از آنها پایینتر ...اینها
هم از اسمهایشان پیداست که اعوان و انصار حکومت قاجار بودهاند .مالک و فئودال
بودند و مردم بسیار کم آنها را میدیدند ،مگر امامجمعه و مجتهد و مفتی و کسانی از
این دست که بهبهانۀ جشنی ،یا مراسمی ،به پلوخوری دعوت میشدند؛ آنهم شاید به
این خاطر بود که نزد مردم از خوبیهایشان بگویند!
از همان اواسط پاییز مردم در فکر پیدا کردن زغال بودند که بچههایشان در
زمستان از سرما نلرزند .بارها دیده بودم که آب خوردن در کاسۀ روی کرسی یخ زده
بود .از زیر کرسی درآمدن و با آب سرد سر و صورت را شستن و از کوچه پس
کوچههای پُر از برف به مدرسه رفتن کابوس کودکیمان بود؛ هرچند ما با برفبازی
خود را گرم میکردیم ،اما سینهدرد و سرفه و ناخوشیهایی از این دست از یاد
نرفتنیاند .چلپچلپ کفشهای الستیکی پاره هم هنوز در گوشم مانده است.
نوروز از راه میرسید .ویژگی سنندج در شب نوروز ،آتش افروختن روی بامها بود.
خارکنها خاربوتهها را از دشت و تپههای اطراف شهر میکندند و میآوردند .مردم
میخریدند و در پشتبامها جمع میکردند .این کار ممر درآمدی بود برای ندارها که
پشتهای خار بر پشت میگرفتند و جار میزدند« :پوشال آتش شب نوروز »...اگر کسی در
شب نوروز از بلندیهای دور ،به شهر نگاه میکرد ،چنان به نظرش میرسید که شهر
یکپارچه آتش گرفته است ،یا گویی جنگ سختی درگرفته است ،چون صدای انواع
ترقه هم بهگوش میرسید.
جشن آمدن بهار و گرم شدن هوا بود .فقرا جشن میگرفتند چرا که دیگر هزینۀ
زغال خریدن را نداشتند و میتوانستند شکم بچههایشان را با گیاههای خوردنی که
زنان از دشت و تپههای اطراف جمع میکردند ،سیر کنند .روز نوروز ،بچهها بههر
شکلی که بود ،دو عدد تخممرغ رنگی گیرمیآوردند تا به کوچه بروند و «تخممرغ
بازی» کنند .بزرگترها هم برای عیددیدنی ،از این خانه به آن خانه میرفتند و با
خوردن نان و شیرینی عید دلی از عزا درمیآوردند.
می گویند سال نو و لباس نو! اما برای ما چنین نبود .لباس همان بود که اول سال
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تحصیلی میخریدند ،یا مادر میدوخت .ادارۀ فرهنگ به خانوادههای ندار (در
چهارچوب کمکهای «اصل چهار» آمریکا)* لباس میداد .تا پاییز سال دیگر هم
هیچ خبری از لباس تازه نبود .اگر کسانی بودند که خرید لباس را به نوروز
میانداختند یا نوروز هم یک دست لباس نو میخریدند ،مورد طعنۀ رفقای
ژندهپوش قرار میگرفتند و لقب «ژیگول» و «بچهلوس» میگرفتند .یک بار ،یکی
از بچههای محلۀ ما برای اینکه نشان بدهد «ژیگول» نیست ،با لباسهای تازه-
اش خود را در گِل و الی کوچه غلتاند.
بهار برای ما فصل گِل والی بود .زیر کفشها سوراخ بودند و پوست پاها پیر میشدند
و درد میگرفتند .در تمام سنندج ،بهجز چهار خیابان اصلی ،یک کوچۀ آسفالته وجود
نداشت .برخی از کوچههایی که خانههای ثروتمندها در آن قرار داشت ،سنگفرش بود،
اما سنگفرشها هم چنان نبودند که مانع از جمع شدن آب و گِل و الی شوند.
با سختی و اغلب با شکم گرسنه ،خودمان را به مدرسه میرساندیم ،چراکه همیشه
دور بود .در حیاط مدرسه میبایست بهصف بایستیم .قبل از دعاخواندن برای سالمتی
شاه ،ناظم میآمد و پشت دستها و ناخنهایمان را نگاه میکرد که بداند آیا نظافت
کردهایم یا نه .خیلیها تا او برسد ،با تف و ساییدن دست به پشت شلوارشان ،آن را
کمی تمیز میکردند ،وگرنه شالق جناب معاون مدیر بر دست و سر و صورتمان فرود
میآمد .کتک خوردن تنها همین یک مورد نبود .در کوچه بازی کرده بودی و
جاسوسهای مدیر گزارشت را داده بودند ،کتک میخوردی .شب نفت در چراغ نمانده
بود و تکلیفهایت را ننوشته بودی ،کتک میخوردی .دیر به مدرسه میرسیدی ،کتک
میخوردی .کتک تنها شیوۀ تعلیم و تربیت بود ،گاهی بیرونکردن ،بهمعنای محرومیت
از تحصیل هم بود .نتیجه اینکه شاگرد دکانی میشدی یا شاگرد استاد صنعت
پیشهای .این بار ،او بود که کتکت میزد .به خانه هم که میرسیدی ،نوبت پدر و مادر
*) «اصل چهار» بخشی از «طرح مارشال» بود که در زمان ریاست جمهوری ترومن ()٣٩٥٢ /٣٩٤٨
اجرا میشد .این طرح مربوط بود به کمک جهت بازسازی کشورهایی که در جنگ جهانی دوم خسارت
دیده بودند .بیشترین کمک را اروپاییها دریافت کردند.
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بود که داغ دلشان را سر تو خالی کنند .چرا؟ همیشه بهانهای پیدا میشد.
ندانستن زبان فارسی هم بهانۀ دیگری برای کتک خوردن بود .در کالس اول ،کُردی
حرف میزدیم ،اما به فارسی میخواندیم و مینوشتیم .در کالس دوم ،کردی حرف زدن
ممنوع میشد .معلم که خودش فارسی چندانی بلد نبود ،به ما اصرار میکرد «درست»
حرف بزنیم ،وگرنه خانممعلم مداد الی انگشتهایمان میگذاشت و آنقدر فشار میداد
تا اشکمان درآید .ما هم بههر زبانی که میدانستیم گریه میکردیم .یا با خطکش
میکوبید توی سرمان .مدرسه که برای ما مساوی بود با کلنجار رفتن با زبانی بیگانه،
همچون زندانی میشد که همیشه خواهانِ فرار از آن بودیم .این بگیر و ببندها اغلب
باعث میشد بچهها چند سال رفوزه بشوند و سرانجام ترک تحصیل کنند .گاه ،رفوزه
شدن خوشحالی هم داشت .سال بعد ،بزرگتر کالس میشدی!
درسالهای دهۀ  ،٣١١١پس از سرکوب جریانهای سیاسی ،سرگرمی تازهای برای
شاگردان مدرسه به وجود آورده بودند :شاگردان میبایست یا «پیشاهنگ» بشوند یا عضو
«شیر و خورشید» .پیشاهنگی سازمانی بود که شاه ریاست آن را داشت .عکسی از او با
لباس پیشاهنگی ،روی دیوار بود .پیشاهنگها مثالً باید یاد میگرفتند که به مردم کمک
کنند ،اما در واقع ،هدف یاد دادنِ «شاهپرستی» بود.
سازمان شیر و خورشید میبایست تمام آنهایی را زیر پوشش قرار دهد که پیشاهنگ
نبودند .دانشآموزان ناچار بودند سالی پنج تومان حق عضویت بدهند و در ازایِ آن ،یک
مدال کوچک با نشان شیر و خورشید بگیرند و به یقهشان بزنند .در روزهای ویــــژه،
میبایست شلوار سُرمهای و پیراهن سفید بپوشند و در مراسمِ استقبال از دولتیها ،کنار
خیابان بهصف بایستند و کف بزنند و هورا بکشند .این برنامهها اما در عمل به نتیجه
نرسید؛ چراکه اکثریت بچههای سنندج نه آن پنج تومان «حقِ عضویت» را داشتند ،نه
پول تهیۀ چنان لباسهایی را .مدیران مدارس با خواهش و تمنا از پدر و مادرها هم به
جایی نرسیدند و پس از یکی دو سال ،آن برنامهها از یاد رفت .من یکی از آن بچههایی
بودم که نتوانستم چنان لباسهایی بپوشم .پیش آمدن « انقالب سفیدِ شاه» (که بعد به
آن خواهم پرداخت) این چیزها را به عقب راند .اگرچه عنوانهایشان مانده بود و کسانی
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هم در این میان ،پولهایی باال میکشیدند.
آن سالها ،سنندج هنوز برق نداشت .من کالس ششم یا هفتم بودم که برق به شهر
ما رسید و چهار خیابان شهر را روشن کرد؛ آنهم شبی ،فقط سه چهار ساعت .در هر
محلهای ،چند خانه که صاحبانشان دستشان به دهنشان میرسید ،برق خریده بودند و
گاه ،یک سیم هم برای همسایه میکشیدند و ماهانه پولی از او میگرفتند .شبها،
محوطۀ کارخانۀ برق را چراغانی میکردند و مردم مینشستند ،بستنی میخوردند .اسمش
را گذاشته بودند «باغ ملی».
آب شهر لولهکشی نشده بود (لولهکشی بعد از سال  ٣١٤١شروع شد) .در محلهها
یا چشمه وجود داشت یا آب قنات .این قناتها از بیرون شهر سرچشمه میگرفتند و
آب را به خانۀ ثروتمندها یا مسجدها میبردند .در بعضی جاها ،مردم لولۀ سفالی
قنات را میشکستند و آب میبردند .ادارۀ هر چشمهای در اختیار زن گردنکلفتی بود
که بهنوبه ،به آبکشها آب میداد .آنهایی که نمیخواستند دختر یا زنشان سر
چشمه برود و قاطی داد و بیداد و فحش و بد و بیراه آنجا شود ،اندک پولی به
«آبکش» میدادند که برایشان آب ببرد .این هم کاری بود برای زنان فقیر .کسانی
که یک اتاق زیادی در خانهشان داشتند ،آن را به کسی میدادند و او به جای پرداخت
اجاره ،میبایست در کارهای خانه کمک کند ،از جمله تأمین آب خانه .مردان آبکش هم
بودند که تنها برای نانواییها آب میبردند .آنها حق داشتند مستقیم از مسجد آب ببرند.
پسرها بر سرِ چشمه نمیرفتند .نان خریدن و داد و بیداد دم نانواییها کار پسران بود.
مثلی بود که میگفتند« :آن که دختر زیاد دارد ،آب ندارد و آن که پسر زیاد دارد ،نان
ندارد ».در این معنا که اگر بچهها زیاد باشند ،کار را به گردن یکدیگر میاندازند و در
نتیجه ،کار انجام نمیشود.
دخترها جز برای مدرسه رفتن ،اجازه نداشتند به کوچه بیایند .در خانه دم دست مادر
بودند ،یا عروسک پارچهیی درست میکردند و اگر همبازی داشتند خود را با آن سرگرم
میکردند .پسرها در کوچه با بچهمحلها بازی میکردند .بازیها در فصلهای
مختلف ،متفاوت بود .الکدولک ،قایمباشک ،گردنا زمین زدن ...گاهی هم با جوراب
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کهنه و پارچه توپ درست میکردیم و توپبازی میکردیم.
سنندج یک میدان ورزشی بیشتر نداشت که بیرون شهر بود و برای بزرگسالها.
یک سالن کشتی هم داشت که نه دوش داشت ،نه توالت .سنندج تنها شهر کردستان
بود که بهرسم شهرهای فارسنشین« ،زورخانه» داشت .در آنجا ،معموالً غروبها،
زورخانهبروها میل میگرفتند و کباده میکشیدند و شنا میرفتند و آخرسر ،برای
«شاهنشاه»شان دعای خیر میکردند .اغلب اینها از الت و لوتها و چاقوکشها بودند
که با شهربانی و ساواک رابطه داشتند و از آن «جوانمردی» و خصلتهای پهلوانی که
میگفتند در قدیم وجود داشته ،نزد اینها دیده نمیشد .در دبیرستانها ،زمین برای
والیبال و بسکتبال وجود داشت ،اما تنها در ساعات ورزش حق داشتیم توپ را (اگر توپی
وجود داشت) از معلم ورزش بگیریم و بازی کنیم .بیشتر جوانها در خانه ،وسایل ورزش
از قبیل میل و دمبل داشتند .این وسایل نسبتاً ارزان بود و میشد تهیه کرد .بدین ترتیب،
مگر بهندرت و تصادف ،کسی یا تیمی قهرمان میشد..

کالس چهار ابتدایی بودم .آن سالها ،بهمناسبت روز تولد شاه (چهارم آبان) جشن
میگرفتند و شاگردمدرسهایها را در میدانی جمع میکردند .آن سال ،در میدان رژه
پادگان ارتش این مراسم برگزار میشد .ماه دوم پاییز بود .هوا سرد و آسمان ابری .رژه
رفتن و شیپور زدن و حرفهای گندۀ آدمهای کوچک نظامی و شخصی تمام شد .بعد
گویا گفتند مدرسهها کاری انجام بدهند .آنها خود را برای هیچ کاری آماده نکرده
بودند .مدیرها آمدند و رفتند و پچپچ کردند تا اینکه باالخره گفتند هر کالسی چند نفر
بفرستد تا مسابقۀ دو بدهند .من هم انتخاب شدم .صف بستیم .کفشهای من و چند
دانشآموز دیگر برای دویدن مناسب نبود .پابرهنه ایستاده بودیم .بعد ،دویدیم .هنوز هم
دردِ فرورفتنِ شنها را کف پایم حس میکنم .من دوم شدم .صدایمان زدند .به سه نفر
اول ،هرکدام ،یک پرچم کوچک دادند که روی پایۀ زردرنگی قرار گرفته بود .همینکه
به صف مدرسه خودمان رسیدم ،معلم ورزش آنرا از من گرفت .بعدها دیدم که روی
میز اتاق خودش گذاشته است .یک «آفرین» هم به من نگفت.
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آنوقتها ،فوتبال اینهمه هوادار نداشت که حاال بهیُمن تلویزیون دارد .فکر میکنم
کالس هفتم بودم .بچههای محل گفتند میخواهیم با محلۀ همسایه مسابقۀ فوتبال
بدهیم .من فوتبال بلد نبودم .مرا دروازهبان کردند .چند تا توپ آمد که گرفتم .تیم حریف
ضعیف بود .نتوانستند هیچ گلی به ما بزنند .در آخر بازی ،یقهام را گرفتند که« :چرا
نگذاشتی گل بزنیم؟» یک فصل کتک نصیبم شد .همبازیهای من بهجز یکی ،همه
دررفتند .این آخرین بازیِ فوتبالِ زندگیِ من بود.
کار کم بود .تا آنجا که به یاد دارم ،اهالی سنندج یا کارمند اداره بودند یا در بازار کار
میکردند؛ از دکاندار و دستفروش گرفته تا باربر و شاگردِ دکان .کارگاههای صنعتی
کوچک از آهنگری و خیاطی و مسگری و چیزهایی از این دست تجاوز نمیکرد.
کارگران ساختمانی ـ بهجز استادکارها ـ بیشتر اهلِ روستاهایِ دور و بر بودند که برای
کار به شهر میآمدند .سالهای بعد ،کوچ کردن به شهر زیاد شده و بیکاری هم بیشتر
شده بود .کار زنان کالً بچهداری و خانهداری بود .زنهای فقیری که مجبور به کار بودند،
اگر قالیبافی بلد بودند ،در خانه ،دارِ قالی برپا میکردند ،یا برای دیگران کارمزدی
میکردند .در سنندج ،نوعی گلیم پشمی مخصوص بافته میشود به نامِ «سوجاآ» که
هنوز هم بازار خوبی دارد .اگر زنها این هنر را نداشتند ،کار دیگری نداشتند جز آبکشی و
کلفتی و دالکی حمام زنانه یا بند انداختن .در هر محله ،یکی دو خیاط زنانه هم بودند.
هر محله یک قابله و یک مردهشور زن هم داشت .چند معلم مدرسه زن هم بودند که
بیشتر درس دادن در کالس اول و دوم را بهعهده داشتند .بعد از «اصالحات ارضی»،
شرایط تا اندازهای تغییر کرد .با زیاد شدن باسوادها ،زنان بیشتر در کارهای اداری و
پرستاری و پزشکی مشغول شدند.
با تعطیل مدرسهها ،بچهها شاگردِ دکان پدر ،عمو یا آشنایی میشدند یا دستفروشی
میکردند .اگر نمیرفتند سرِ کار ،در کوچه و خرابهها بازی میکردند و چشم درد
میگرفتند .در محلۀ ما « جَورآباد» زنی بود که برحسب شدّت ناخوشی ،دواهای زرد و
سبز و سرخ در چشم بچهها میریخت .این داروها با آب شسته نمیشدند .هر بچهای را
میدیدی ،صورتش قوس و قزح شده بود .کچلی بسیار زیاد بود .فکر میکنم علتش
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خزینۀ* حمام بود .همه خود را در خزینهها غسل میدادند مبادا «پاک» نشوند! بچهها در
آبِ گرم خزینه ،نمیتوانستند خود را نگهدارند؛ در آن میشاشیدند .خزینهها بسیار آلوده
بود .و چنین بود که کچلی زیاد بود .زگیلهای دست و پای بچهها هم نتیجۀ خاک و
خُل و کثافتِ کوچهها و خرابهها بود.
در مقایسه با شهرهای دیگر کردستان ،سنندج شهری مذهبی بود .شاید همۀ
شهرهای کردستان باهم به اندازۀ سنندج ،تکیه و خانقاه و مسجد نداشتند .این تکیۀ
خلیفه اوله است و آن تکیۀ خلیفه فتاح و آن خانقاه شیخ عبدالکریم و سید وفا و سید
توفیق و ...همه هم در حالِ «درویشکردن» مردم بودند .تعداد مسجدها به شمار
نمیآمد .تا سال  ،٣١٥١حتا یک میخانه در سنندج وجود نداشت .به «عرقخور» مانند
جذامی نگاه میکردند ،حال آنکه رباخواران محترم بودند!
سنندج تنها شهر کردستان بود که در آن ،در ماه محرم ،مراسم سینهزنی برگزار
میشد .شاید دلیلش شیعه بودن والیهای قبلی کردستان بود ،وگرنه همیشه اکثریت
قریب به اتفاق مردم سنندج سنّیمذهب بودهاند .روزهای عاشورا و تاسوعا ،دستههای
سینهزنی با علم و کتل از خانۀ «سیّدها» راه میافتادند و به مزار « پیرعمر» میرفتند.
اغلب سینهزنها از شهرهای قُروه و روستاهای اطراف کرمانشاه آورده میشدند که نوعی
نشان دادن قدرت بود .شبیهِ همان کاری که شیخهای کرد با درویشهایشان میکردند.
شیعیان اهل سنندج اگر هم میخواستند سینه بزنند ،به شهرهای دیگر میرفتند .دستۀ
سینهزنی پادگان هم با سربازهای سرتراشیده میآمدند و به آنها میپیوستند ،اما
خودشان علم و کُتل نداشتند .آن دو روز سرگرمی خوبی برای ما بچهها بود .دنبال
*) خزینه منبع آب حمام عمومی بود که یک در کوچک به طرف صحن حمام داشت .مشتریان از
آن در به داخل میرفتند .بعدها ادارۀ بهداشت در خزینهها را بست« .حمام نمره» جای حمامهای
عمومی را گرفت :تعدادی دوش که هرکدام مانند حمامهای خانگی امروز مجزا بودند .ثروتمندهای
شهر که اسم بردم در کنار خانههای قصرمانندشان حمام عمومی ساخته بودند که روزهایی از هفته
خود از آن استفاده میکردند و بقیۀ روزها جهت استفادۀ مردم باز بود .اسامی حمامها هم به نام این
خانوادهها بود :حمام مشیردیوان ،حمام وکیل ،حمام خان و...
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دستههای سینهزنی راه میافتادیم و تماشایشان میکردیم .همهچیز برای ما عجیب بود.
گاهی حلوا و شربت هم گیرمان میآمد .سالهای  ٥٧و  ٥٨این مراسم برگزار نشد.

یک روز در سال  ،٥٨خانمی به خانۀ ما آمد و گفت« :من از خانوادۀ [ ]...هستم .ما هر
سال ،در خانهمان عزاداری میگیریم .امسال نمیدانیم چهکار کنیم .میترسیم مورد آزار
قرار بگیریم ».از من راهنمایی میخواست .میدانستم یکی از آن خانوادههایی هستند
که هرسال ،به مراسم سینهزنی کمک میکردند .گفتم« :هرطور خودتان صالح
میدانید مراسمتان را برگزار کنید .کسی مزاحم شما نخواهد شد .اگر مزاحم شدند،
بگویید از من اجازه گرفتهاید و بفرستید با من صحبت کنند ».خندید و رفت .نمیدانم در
خانۀ خود چه کردند ،اما دستۀ سینهزنی راه نینداختند.
یکی دو سال بعد که جمهوری اسالمی مستقر شد ،چندین حسینیه برپا کردند و
صدای اذانِ شیعه از گلدستهها پخش شد .قبالً فقط روز عاشورا این کار را میکردند که
اغلب با اعتراض علمای سنی مواجه میشد.
در سنندج هم مانند بیشتر شهرهای آن زمان ،بیسوادی و کمسوادی بسیار زیاد بود،
بهویژه میان زنها.
درسالهایِ  ،٣١٢١/٣١٣٨زمانی که حکومت پهلوی اول ضعیف شده بود ،عدهای از
مالهای سنندج کوشیده بودند جَو را به نفع خود تغییر دهند؛ چون رضاشاه (گرچه بهشیوۀ
دیکتاتوری) نفوذ مالها را در زندگی مدنی کم کرده بود و قانون ایجادِ مدرسههای نوین
و کشف حجاب از کارهای خوب دورۀ اوست.
سیدعلی رحمانی در خاطراتش مینویسد:
«بهیاد دارم که در سالهایِ ٣١٣٨/٢١که مدرسههای ابتدائی باز

شده بودند ،مالهای کهنهپرست سنندج با فرستادن بچهها به
مدرسه مخالفت میکردند .میگفتند اینها درس کفر میخوانند.
باید پیش مالها درس قرآن بخوانند .طلبههایشان کلمۀ مدرسه را
روی مقوایی مینوشتند و به گردن سگ میبستند و در کوچهها
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*

رها میکردند که یعنی مدرسهایها سگ میشوند».

در سالهای بعد هم تعداد مدرسهها بهاندازۀ کافی نبود .در کالس اول ،چهل نفر
مینشستند ،اما تعداد دانشآموزان کالس ششم از پانزده نفر تجاوز نمیکرد .بقیه در آن
مدت ،مدرسه را رها کرده بودند .در تمام شهر ،سه دبیرستان پسرانه و یک دبیرستان
دخترانه وجود داشت که در کالس هفتم ،سی نفر و در کالسِ دوازده ،شش هفت نفر
بیشتر نبودند .نداری ،بدی شیوۀ آموزش و شرایط ناهموار زندگی موجب ترک تحصیل
میشد .جوانها میبایست دنبال کار باشند یا ناگزیر ،به خدمت ارتش و پلیس درآیند.
در شهر دو روزنامهفروشی و یک کتابفروشی وجود داشت .کتابفروش بیشتر
کتابهای مدرسه و کتابهای مذهبی میفروخت .بعدها ،یک کتابفروشی دیگر
توسط ساواک باز شد که کتاب کرایه هم میداد .هدف شناسایی کسانی بود که
تقاضای کتابهای بهقول آنها «سیاسی» میکردند .گاهی در نوشتهها صحبت از
وجود «روشنفکری» در سنندج به میان آمده است .این امر شاید در مقایسه با
شهرهای دیگر کردستان درست باشد ،اما سیاست دولت در کردستان ،همیشه عقب
نگاهداشتن آن و مردمانش بوده است .از طرف دیگر ،هرچه بود بحث کهنهشدۀ شیعه
وسنی و شعرهای مداحی بوده است .بعدها که جوانها به دانشگاههای تهران و تبریز
راه یافتند ،فکر نو و گفتارهای تازۀ روشنفکران ایران تا اندازهای به سنندج هم رسید.
پلیس در شهر ،سه کالنتری و یک مرکز شهربانی و آگاهی مستقر کرده بود .شبها،
در هر چند کوچه یک پاسبان گشت میداد که بیشترشان «شریکِ دزد» بودند .در
اطراف شهر هم پاسبانهای سوار گشت میدادند که آخرش هم نفهمیدم کارشان چه
بود .شاید بهظاهر امنیت شهر را تأمین میکردند .بر سر راههای منتهی به شهر،
پستهای گمرک به نام «نواقل» وجود داشت که از بارهای آمده از روستاها گمرک
*) در یکی از سایتهای اینترنت خواندم که پیشنماز مسجد جامع سنندج گفته است که رقص
کردی باید ممنوع شود ،چون در آن حرکاتی وجود دارد که خالف شرع اسالم است .هفتاد سال
پس از زمانی که سیدعلی رحمانی ذکر میکند ،چنین فتوایی داده میشود .این هم نمونهای از
حاکمیت مالها...
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میگرفتند.
در شهری مانند سنندج کمتر شنیده میشد که دزدی شده باشد یا جنگهای طایفهای
رخ داده باشد .پس کار پلیس چه میتوانست باشد؟ تربیت دزد والت و چاقوکش برای
باج گرفتن از مردم .هرکسی پایش به کالنتری میرسید ،بدون پرداخت زیرمیزی ،بیرون
نمیآمد .کار دیگر این باجبگیران و دارودستههای غیررسمی پلیس این بود که در
جشنها و مراسمِ رسمی ،همچون همپالکیهای تهرانیشان« ،جاوید شاه!» بگویند و
مردم را بترسانند.
بچهها از ترس این جماعت جرأت نمیکردند از کوچۀ دم در خانهشان دورتر بروند.
«تجاوز» پهلوانی محسوب میشد و قربانی بیآبرو .این فرهنگ بیرحمی بود که نظامِ
شاهنشاهی و آخوندی به وجود آورده بودند .جوانها از ترس التها و بچهبازهای
گردنکلفت شهر ،مجبور بودند دستهجمعی بگردند و هرکس چاقوی ضامنداری در
جیب بگذارد .اینهم از همان دورانِ قاجاریه ساخته و پرداختۀ حکمرانان شهر بود که
سرکوب مردم را به قدارهکشها میسپردند و به این شیوه ،ترس و بیاعتمادی در مردم
به وجود میآوردند ،مردم را از هم دور میکردند که به اطاعت گردن نهند و هیچگاه
نتوانند متحد باشند .شاید همین فرهنگ است که نویسندۀ کتاب «آیینۀ سنندج» را
ترغیب کرده آنهمه از قد و باالیِ التها و بچهبازهای سنندج تعریف و تمجید کند و
«پهلوان»شان بداند و کتابش را پر از عکسهای آنها کند .اما یک کلمه در بارۀ
سیاسیها و دانشمندان آن شهر ننویسد.
بچههای سنندج در همان دورانِ بچگی« ،محلهجنگی» (جنگ بین محلهها) یاد
میگرفتند .نمیدانم این رسم از کی و از کجا به سنندج آمده بود .پدرها میگفتند ما هم
در بچگی ،محلهجنگی کردهایم .روایتی وجود دارد مبنی بر اینکه "خسروآبادیها"که
طایفه والیهای سنندج بودند با خانواده آصف که در قسمت دیگر شهر بودند ،رقابت
داشتهاند .هردو طرف چماق بهدستهایشان را علیه همدیگر تحریک میکردهاند .این
رسم از آن زمان به یادگار مانده است .بچهها و جوانها در دشتها و قبرستانهای بین
محالت ،با قلماسنگ بهطرف همدیگر سنگ پرتاب میکردند و سر و پای همدیگر را
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میشکستند و اگر بههم نزدیک میشدند ،با چوب و چماق ،به جان هم میافتادند .این
کارها هیچ نتیجهای هم نداشت جز باقی ماندن کینه و ترس .بچههای یک محل جرأت
نداشتند به محلۀ دیگر بروند ،مگر همراهِ پدر و مادرشان.

روزی پدرم به من گفت به خانه یکی از خویشاوندان بروم و احوال پدربزرگشان را
بپرسم که مریض بود .خانه آنها در محله دیگری بود که با ما محلهجنگی داشتند .من
تا نزدیک محله رفتم ،اما با دیدن بچهها ترسیدم و جلو نرفتم .برگشتم منزل و گفتم که
گفتهاند حالش کمی بهتر است ،ممنون از احوالپرسی .عصر همان روز معلوم شد که
پدربزرگ صبح قبل از رفتن من مرده بوده است.
یهودیآزاری هم جزو سرگرمی بچهمسلمانها بود .گوجه گندیده به دکانشان پرت
میکردند یا بچههایشان را کتک میزدند و ...کسی نمیدانست چگونه و از کجا این
فرهنگ ساخته شده بود .شاید غیر مستقیم از جانب مالها بوده است .بهیاد دارم در جنگ
اعراب و اسرائیل کسانی به خانه و دکانهای یهودیان یورش بردند و غوغایی در شهر
برپا شد که با دخالت پلیس و ارتش آرام گرفت .آنها در قسمتی از شهر ،بهنام «محلۀ
یهودیها» در کنار هم ،شاید به خاطر داشتن امنیت ،زندگی میکردند .تا این شهر بوده
است ،آنها هم بودهاند .اولین مدرسۀ مدرن (مدرسۀ اتحاد) را هم آنها در سنندج
تأسیس کردهاند .این مدرسه خصوصی بود و با شهریه اداره میشد .دو چیز از ویژگیهای
جامعۀ یهودی شهر ما بود :یکی اینکه هیچگاه زنهایشان در کوچه و بازار دیده
نمیشدند .دوم ،بچههایشان حتی در دبیرستان با همکالسیها بیرون نمیرفتند و من
ورزشکار در بینشان ندیدم .بسیار درسخوان بودند و اغلب پزشک یا داروساز میشدند.

کسی تعریف میکرد که یک بار در دانشسرای عالی تهران بین شیعهها و سنیها
درگیری پیش میآید .یکی از یهودیهای سنندج که در آنجا تحصیل میکرده به
جانبداری از سنیها وارد دعوا میشود .بعداً توسط رئیس دانشگاه مورد بازخواست قرار
میگیرند .رئیس دانشگاه از فرد یهودی میپرسد« :اینها بر سر علی و عمر به جان هم
افتادهاند ،تو که یهودی هستی .تو چرا؟» جواب میدهد« :من یهودی عمری هستم».
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در سالهای اخیر فیلمهایی در اینترنت گذاشته میشود که مربوط به برگزاری جشن
نوروز در اسرائیل است .این جشن را یهودیهای کردستان ،بخش ایران و عراق،
برگزار میکنند و همیشه هم پرچم کردستان و شعار زنده باد کردستان حضور دارد.
دلبستگیها هنوز مانده است .چند سال پیش دوستی از سنندج آمده بود .میگفت یک
روز پارچهفروش یهودی مرا صدا زده و گفته است« :میدانی ،از ما سه خانوار در شهر
مانده است و از شما سی خانوار ».که اشاره است به کوچ اجباری سنندجیها در دورۀ
جمهوری اسالمی.
از نظر سیاسی هم وضع بهتر از اینها نبود .تنشهای سیاسی قرن بیستم در ایران
بیشتر در تهران بوده و کمتر به شهرهای کوچک میرسیده است .از جنگهای عشایری
دورۀ پهلوی اول نمیگویم ،چون در سنندج اتفاق نیفتاده بود .شنیده بودیم که عشایر
گلواخی را از طریق سنندج به اطراف تهران کوچ دادهاند .و مردم به تماشای بیچارگیشان
رفتهاند* مالکین و شیخها و مالهای وابسته به انگلیس اجازه نداده بودند مردم سنندج
با «جمهوری کردستان» رابطه داشته باشند .تنها چند کتابچۀ کوچک به زبان کردی ،با
الفبای فارسی ،در چاپخانۀ «ندای غرب» چاپ شده بوده است که بعد از اشغال
**
آذربایجان و کردستان ،نویسندهها خود آنها را جمع کردند و سوزاندند.
نسل بعد هم بیخبر نگهداشته شده بود .تا به دانشگاه نمیرفتی و با مسائل سیاسی
آشنا نمیشدی ،نمیدانستی جنبش آذربایجان و کردستان چه بوده و قاضی محمد کِی
بوده و ...
بعدها بود که دانستیم در آن زمان ،فرقۀ دمکرات آذربایجان و حزب دمکرات کردستان
بخشی از حزب تودۀ ایران بودهاند ،گرچه آن حزب هیچ کمکی به آنها نکرده بود ،اما
چون تنها حزب چپ ایران بوده و از جانب شوروی پشتیبانی میشده و اینها هم زیر
*من در داستان زندگی در باد مقداری به آن پرداختهام

** یکی از این کتابچهها «پند و مثل کردی» تألیف محمدامین بطحایی است که در سال  ٣١٢٥چاپ شده
است .این کتابچه در سال  ٣١٨٨بههمت دکتر محمدعلی بطحایی ،با همکاری من ،در خارج ،تجدیدچاپ شد.
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چتر نظامی شوروی بودهاند ،از یک خانواده بهحساب میآمدهاند .بعد از جنگ جهانی دوم،
هنگامی که شوروی نیرویش را از ایران خارج کرد و ارتش ایران و انگلیس این مناطق را
سرکوب کردند ،حزب توده حتا یک تظاهرات هم بهپشتیبانی از آنها راه نینداخت.
سیاست شوروی این بود که این دو منطقه را تحویل بدهد و حزب توده هم که بخشی از
وزارت خارجۀ شوروی بهحساب میآمد ،این سرنوشت را برای آذربایجان و کردستان
تأیید کرده بود.
در سالهای  ٣١١١/٣١١٢هم که شرایط سیاسی مناسب بود تا مردم را از بالیی که سرِ
«جمهوری کردستان» آوردند باخبر کنند ،حزب توده و شووینیستهای ملیگرای ایرانی
که فضای سیاسی را قبضه کرده بودند ،در این مورد سکوت کردند .چند جملۀ زیر از
خاطرات سیدعلی رحمانی نشاندهندۀ چگونگی آن روزگار است:

میدانستیم که مادر ماتیاس راگوشی رئیسجمهور آن زمان مجارستان گازر
نامادریاش بوده است! مائوتسه تونگ و لیوشاوچی کارگر معدن زغال کشورشان
بودهاند! میدانستیم موریس تورز سکرتر حزب کمونیست فرانسه کارگر قناتی
بوده ،اما نمیدانستیم امارتهای کردستان کی و چی بودهاند ،یا شیخ سعید پیران
کی بوده و چه کرده .یا جمهوری آذربایجان و کردستان ریشه و ماهیتشان چه
بوده .چونکه فکر میکردند اینها حرفهای ناسیونالیستی است ،نباید در بارۀ
آنها بحث شود.
با این شیوه ،مردم سنندج و شاید شهرهای دیگر هم در ناآگاهی نگهداشته شده بودند.
این را هم اشاره کنم که هر سال ،روز  ٢٣آذر ،از طرف حکومت ،پیروز شدن در این
سرکوب را جشن میگرفتند و مراسم رژه سربازان و اصناف برگزار میشد .در مقابل
باشگاه افسران ،جایگاه درست میکردند و استاندار و فرماندارها و فرماندههان ارتش و
شهربانی و رؤسای ادارات در آن ،جا میگرفتند و از قدرتنمایی تانکها وتوپهای ارتش
سان میدیدند .بعد نمایندگان اصناف و دکانداران رژه میرفتند ،و پشت سر همۀ اینها،
عشایر سوار بر اسب ،با آهنگ طبل میآمدند و خیابانها را پر از پِهِن میکردند .مردم به
24

تماشا میرفتند .گفته میشد روز «سرکوب اشرار» و «بازگشتن آذربایجان به مام میهن»
است *.معلمها و پدرمادرها جرأت نمیکردند واقعیت را به بچهها بگویند.
سالهای  ٣١٢٨/٣١١٢و در دورۀ نخستوزیری مصدق ،در سنندج نیز همچون بقیۀ
شهرهای ایران ـ اما به طورکلی ضعیفتر ـ زمینهای برای مبارزه سیاسی پدید آمده بوده
است .چند حزب و دسته بهوجود آمدهاند که از آن جمله «حزب سعادت ملی کردستان»
به رهبری سجادیها و حبیب محیط .این حزب بیشتر در جهت نابودی فئودالیسم تبلیغ
میکرده و در روستاها فعالیت داشته .چند تظاهرات و راهپیمایی در سنندج برگزار کردهاند
و در بارۀ پشتیبانی از مردم فقیر و ملی شدن صنعت نفت سخنرانیهایی برپا کردهاند.
در مقابل این حزب ،حزبی از طرف مالکان و مالها ایجاد میشود به نام «حزب
وحدت» .این حزب تنها کارش این بوده که علیه اعالمیههای «حزب سعادت» اعالمیه
صادر کند .دهقانان یک سال بهرۀ مالکانه نمیپردازند .جماعت «حزب وحدت» در
مسجد جامع تحصن میکنند و خواهان پرداخت مالکانه میشوند ،اما چون هیچکس
جوابگوی آنها نبوده ،به تحصن پایان میدهند .آیتاهلل محمد مردوخ که خود مالک
روستای «نورّه» بوده ،به این حزب پیوسته بوده است.
چند کس که عضو «حزب توده» بودند ،بعدها ،بههمین اتهام ،یا تحت تعقیب قرار
**
گرفتند یا به زندان افتادند.
به جوانان طرفدار حزب توده گفته شده بود که شبها روی دیوارها بنویسند «صلح» و
این شعار آن زمان شوروی بود .البته مردم نمیدانستند منظور صلح با چهکسی است...
آنها جنگی نداشتند .کاربهدستان حکومت که میدانستند این شعار حزب توده است ،آن
را پاک میکردهاند.
* مهاباد و تمام مناطق زیردست جمهوری کردستان را بهعمد جزو آذربایجان گذاشتهاند
** اسامی برخی از آنها :محمد نیکپی و قصیری (که هر دو معلم بودند) ،عبید خالقی ،وفا فلسفی،
رحمت شریعتی ،لطفاهلل شیخانی ،عبدالمجید نعمتیان ،عطاهلل سیدیونسی ،باقر خوشبین ،رحیم بغدادی،
محمد شکیبا ،عباسی ،علی و صدیق رحمانی ،کرباسی ،استوار رجبی...
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چند گردهمایی جوانان نیز در بیرون شهر ،بهبهانۀ گردش ،انجام شده بوده که آنها را
«جمبوری» نامیدهاند؛ کلمهای که ممکن است از «جمع شدن» گرفته شده باشد .این
جوانان اصالحطلب حدود بیست نفر بودهاند .با وجودِ بهاصطالح «مخفیکاری» ،بعدها
معلوم شده بود که عوامل پلیس مخفی از آنها عکس گرفتهاند.
در این دوره ،گرچه حکومت ضعیف بوده ،اما باز اعالمیهها را مخفیانه پخش
میکردهاند .عوامل آگاهی و رکن دو ارتش که پلیس امنیتی آن زمان بودند ،فعاالن را
شناسایی میکردهاند و الت و چاقوکشها را به جان آنها میانداختهاند.
در  ٢٨مرداد سال  ١٢که به »کودتای ٢٨مرداد» معروف است ،پهلوی دوم که فرار
کرده بود بهکمک آمریکا و انگلیس بازگشت و بساط مصدق و حزبها جمع شد .در
سنندج هم ارتش و پلیس چماقدارها و چاقوکشهایشان را به خیابانها میفرستند و
برای ترساندن مردم ،به غارت دکانها و خانههای هواداران حزبهای ملی و تودهای
تشویقشان میکنند .مالکان و مالهای حزب وحدت هم اعالمیهای به پشتیبانی از شاه و
بر ضدِ مصدق منتشر میکنند .برخی از آنهایی که تا دیروز« ،زندهباد مصدق!»
میگفتند ،امروز در میان دارودستۀ «جاویدشاه»گویان بودند و از همه بیشتر گلو
میدریدند .همین داستان در زمان جمهوری اسالمی هم تکرار شد.
روز بعد از کودتا ،رادیو سنندج که آنوقتها از بیسیم ارتش پخش میشده ،اسامی
بیست نفر از جوانان و معلمان را میخواند که باید بیایند خود را به »رکن دوم ارتش»
معرفی کنند .البته آنها قبالً یا مخفی شده یا فرار کرده بودند .بعدها بیشتر آنهایی که
دستگیر شدند یا نشدند ،ندامتنامه نوشتند و برخی هم به عوامل رژیم پیوستند.
همانطورکه اشاره شد ،چون «حزب توده» و «حزب دمکرات کردستان» درهم ادغام
شده بودند ،معلوم نیست چه کسانی تنها به «حزب دمکرات» باور داشتند .آنچه روشن
است بعد از انقالب  ،٥٧از اسامی باال تنها علی رحمانی و رحیم بغدادی خود را عضو
*
حزب دمکرات کردستان ایران معرفی کردند.
*) بخشی از دانستنیهای باال از زندگینامۀ سیدعلی رحمانی و یادنامۀ د .محمدعلی بطحایی گرفته شده که
در آن زمان ،از جوانان فعال بودهاند.
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سازمان اطالعات و امنیت ایران (ساواک) در سال  ،٣١١٥بهریاست تیمور بختیار ،ژنرال
آموزشدیده در آمریکا ،تأسیس میشود و به جمعآوری کسانی میپردازد که توانسته
بودند از بگیر و ببندهای سال  ١٢جان بهدر ببرند .در سنندج هم چند نفر دستگیر
میشوند.
از سال  ٤٢به بعد ،سنندج هم مانند شهرهای دیگر کردستان از دو رویداد تأثیر
میپذیرد :اولی اصالحات ارضی ،دوم شروع مبارزۀ مسلحانه برای خودمختاری در
کردستان عراق .اصالحات یا بهگفتۀ خودشان «انقالب سفید شاه و مردم» مهمترین
مادهاش همان تقسیم اراضی و پایان دادن به فئودالیسم بود .بر اساس این اصل،
میبایست زمین از مالکیّت فئودالها درآمده ،بین کشاورزان تقسیم شود .این شعار که
وردِ زبان شاه شده بود و بههر بهانهای آن را بیان میکرد ،در واقع رفرم بهجایی بود .اما
مسأله این بود که از همان آغاز ،امالک فئودالهای وابسته به دربار محفوظ ماند .شاه
همۀ امالک خود را تقسیم نکرد ،آنها را به ثروتمندان فروخت .در قانون تقسیم اراضی
آمده بود که اراضی مکانیزه شامل تقسیم اراضی نمیشوند؛ یعنی اگر فئودال به
سرمایهدار تبدیل شود ،مالکیتش محفوظ میماند .این بود که مالکان بزرگ و وابستههای
دربار با خریدن تراکتور و گاهی حفرِ چاهی عمیق ،خود را در پناه این قانون مصون
نگهداشتند .یکی دیگر از اهداف مکانیزه کردن کشاورزی این بود که نیروی کار کمتری
برای کشاورزی الزم میبود و مازاد نیروی کار به شهرها روی میآورد و جذب صنعت
میشد .اما درکردستان که نه کارگاه بزرگی وجود داشت و نه کارخانهای ،کارگر
بیلبهدست زیاد شد .بیشتر آنهایی که به شهر کوچ کرده بودند ،در خیابان سیروس،
تسبیح به همدیگر میفروختند .این البته نمونهای بود از شهرهای کوچک آن زمان ایران.
تقسیم اراضی و رفرمهای وابسته به آن درواقع ،طرح آمریکا بود برای بهوجود آوردن
بازار مصرف کاالهای صنعتی در کشورهای وابسته .این طرح پیشتر در چند کشور
آمریکای التین و آفریقا هم که مناسبات ارضی شبیه ایران نداشتند ،به آزمایش گذاشته
شده بود .نتیجۀ بالفصل آن ضعیف شدن کشاورزی این کشورها بود .ایران در سالهای
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بعد از تقسیم اراضی ،یکی از مشتریهای گندم آمریکا شد .کشورهای وابستهای که
شامل این طرح نشدند ،اما دالرهای نفتی داشتند ،بهشیوههای دیگر کشاورزیشان نابود
شد .برای نمونه ،ارزش پول نیجریه را پنج برابر کردند .دولت محصوالت کشاورزی را از
کشاورزان میخرید .یعنی در واقع ،پنج برابر کمتر به آنها پرداخت میکرد .کشاورز
ورشکست میشد و زمین را رها میکرد و به شهر روی میآورد و کشور خریدار
محصوالت کشاورزی آمریکا میشد.
قابل توجه است که در همان زمانی که شاه میخواست فئودالیسم را از بین ببرد،
*
کسانی را که به جرم مبارزه با فئودالیسم در زندان بودند ،آزاد نکرد.
یکی از فئودالهای بزرگ سنندج محمدحسینخان آصف که نمایندۀ سنندج در
مجلس بود ،گویا از بستن مجلس توسط شاه (بهمنظور تجدید انتخابات) اظهار نارضایتی
کرده بود .او را به مهمانی به تهران دعوت و مسموم کردند .چندی بعد ،برادر کوچکتر او
سعیدخان هم در شکارگاه ،با گلولۀ ناشناسی کشته شد .این دو نمونه بازگشتی بود
بهشیوۀ پهلوی اول برای از بین بردن مخالفان.
در بهار  ،٣١٤٢دو آخوند ،روحاهلل خمینی و آیتاهلل گیالنی ،بر ضد رفرم شاه ایستادند،
بهویژه بر ضد دادن حق رأی به زنان و تقسیم اراضی بودند( .زمانی که خمینی در سال
 ، ٥٧خود زمام امور را بهدست گرفت ،این دو مورد را لغو نکرد .زمانش گذشته بود).
اینها در روز عاشورا ،دستههای سینهزنی را که از طرف باجخورهای گردنکلفت تهران
بهراه میافتادند ،تحریک کردند که به رادیو حمله کنند .حمله به رادیو ناکام ماند و
دستهها بهشدت سرکوب شدند .چند نفر از سرکردهها اعدام شدند و خمینی به نجف
تبعید شد .این جزر و مد هیچ انعکاسی در سنندج نداشت .شاید دلیلش سنی بودن کردها
بود که زیر چتر آخوندهای شیعه نبودند.
در همین سال ،عدهای به فعالیت افتادند که برای یاری به جنبش کردستان عراق،
*) عزیز یوسفی یکی از زندانیان سیاسی عضو حزب دمکرات در جواب رئیس زندان که او را تشویق به
ندامت کرده بود گفته بود :چرا شاه قهرمان مبارزه علیه فئودالیسم است و من که به همین اتهام محاکمه
شدهام باید در زندان باشم؟
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کمک مالی جمع کنند *.ساواک از این جمعآوری کمک خبر داشت .گفته میشد که
فهرست اسامی پیش یکی از تکیهدارهای سنندج بهنام خلیفه عبداهلل (اوله) بوده که او
خود ساواکی بود .در یک شب ٣٧ ،نفر را در سنندج و در مجموع  ٢٤٥نفر را در کل
کردستان بازداشت کردند .دو دبیر دبیرستان ما هم در بین آنها بودند .بعد از مدت
کوتاهی ،بیشتر بازداشتشدگان آزاد شدند و بعداً ،به شهرهای کویری تبعیدشان کردند.
چهار نفر به چند سال زندان محکوم شدند (صدیق و علی رحمانی ،رحیم غریقی و امین
محمدی).
سنندج دو باره از نظر سیاسی خفه شد .شهر باز هم میدان جوالنِ مال و درویش و الت
و چاقوکش شد.
هر تغییری موجب تغییرات دیگر میشود .حکومت پهلوی میخواست هرنوع تغییر در
کنترل او باشد ،اما هیچ دیکتاتوری نمیتواند تغییراتی را که در بطن جامعه روی میدهد،
کنترل کند.
کشورهای غربی ،بهویژه آمریکا ،به صندوق دولت پول میریختند .آمریکا در
چهارچوبِ برنامۀ «اصل چهار» که برای کمک به کشورهای عقبافتادۀ وابسته به
خودشان بود ،برای تحکیم موقعیت خویش ،کمکهای مختلفی به ایران میرساند .برای
نمونه ،در سنندج پادگان نظامی مدرنی ساخته شد و در مدرسهها ،شیرخشک و بیسکویت
به شاگردها میدادند .گرچه نیمی از این پولها دزدیده میشد ،اما با نیمۀ دیگر ،شروع به
آباد کردن شهرها کردند .در فاصلۀ سالهای  ٤١تا ، ٥١جاده و تلفن و برق و آب و
سیلوی گندم ساخته شد .چند مدرسه و دبیرستان هم اضافه شد .حقوق کارمندان زیاد
شد و خانههای دوطبقه و سهطبقه برپا شدند .رادیوهای ترانزیستوری در هر خانهای یافت
میشد .مردم کمکم یاد گرفتند روزنامه بخوانند .چند روزنامه و مجلۀ تازه در تهران چاپ
میشد و کم و بیش به سنندج هم میرسید .برخی از جوانها مجلههای نیمهروشنفکری
« فردوسی» و « نگین» را برای روشنفکرنمایی زیر بغل میزدند .این خود باعث میشد
*) در آن زمان ،دولت ایران هنوز به این جنبش کمک نمیکرد .البته همیشه صحبت از «کرد» و
«جنبش کرد» در ایران ممنوع بوده و هست.

29

که بهجای رقابت در عرقخوری ،رقابت در خواندن و دانستن در میان جوانها بهوجود
بیاید.
اگر شرایط زندگی مردم بهتر شود ،اندیشهاش هم پیش خواهد رفت و میخواهد
شخصیت و هویت خود را بیشتر نشان دهد؛ این شخصیت از طرف رژیم ،دستگاه
اطالعات و پلیس و دارودستههایشان پایمال میشد .اجازۀ اظهار وجود به کسی داده
نمیشد ،سرکوب و ترساندن مردم همچنان شیوۀ مرسوم بود.
از نظر رژیم ،سنندج چنان مکان امنی شمرده میشد که در سال  ،٣١٤٦جسدهای
افرادِ گروه «کمیتۀ انقالبی دمکرات کردستان» (که به نام گروه «معینی /شریفزاده«
شناخته شده) در این شهر به خاک سپرده شد .هیچکدام از اعضای این گروه سنندجی
نبودند .در سال  ،٥٧پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی ،بر مزار این گروه در گورستان
«تایله» ،پیکرۀ یادبودی ساخته شد .و نیز بر سینهکش تپه «سنگ سیاه کوچک» با
سنگ نوشته شد« :زندهباد سمکو (اسماعیل)» .این نوشته و پیکرۀ یادبود در یورش
پاسداران جمهوری اسالمی به کردستان ویران شد.

این تصویر مختصری از زادگاه من بود؛ جایی که دوازده سال درس خواندم،
تابستانها دستفروشی کردم یا شاگرد دکان بودم .بزرگتر که شدم ،کارگری و آهنگری
کردم .به سربازی رفتم .و پس از آن ،هیچگاه ـ مگر در فرصتهای کوتاه ـ بخت
ماندن در آن را نیافتم  .حاال هم میدانی که سی و دو سال است بازش ندیدهام.

30

پرِ پرواز
پشت پنجرۀ زهواردررفتۀ آهنی نشستهام .آن سوی خیابان ،سه چراغ
زیر سقف بالکن کنگرهدار ،نور سفید مردهای در شب تاریک و پُرگرد و
خاک میپراکنند .بالکنها با نردههای سیمانی بدفرمی به تقلید از معماری
دوره عباسیان تزیین شدهاند .اینجا شهرک کوچکی در نزدیکی « ههولِر»
(اربیل) پایتخت اقلیم کردستان است .رسانهها اصرار دارند به دنبال اسم
شهر ،کلمۀ «پایتخت» را بیاورند .چرا؟ شاید چون تختی نیست که
پایتختی داشته باشد ،اما شاهان بی تاج و تخت فراوانند .من نه شاهم نه
رعیت .پشت پنجره نشستهام و گاه به دوردست ،آنجا که چراغ
ساندویجفروشی بستهای بیهوده چشمک میزند نگاه میکنم .باد
شاخههای درخت افرا را به پشت پنجره میساید و تصویر پشت پنجره را
خش میاندازد .من عادت دارم تنهاییم را با پنجره تقسیم کنم.
در خانۀ من برق نیست .موتور برق خصوصی هم ندارم .چراغ باطریداری
هست که همۀ آنهایی که مانند من هستند ،دارند؛ برای شبهای مبادا که
البته این مبادا ،هرشب اتفاق میافتد .روزها با برق شارژ میکنم که شب ،دو
ساعت نور سفید کمرنگی داشته باشم .در نور همین چراغ است که برایت
مینویسم.
یکی از مادههای انقالب سفید شاه سازماندهی سپاه دانش بود .جوانانی که دیپلم
گرفته بودند و به خدمت سربازی میرفتند ،بعد از شش ماه آموزش سربازی در
پادگانهای ارتش ،برای مدت یک سال معلم دهات میشدند .سنندج مرکز تیپ ٢٣
ارتش بود و مرکز آموزش سربازی داشت که قسمتی از آن را به سپاه دانش
اختصاص داده بودند .من همراه دوستان دبیرستانی و کسانی از اصفهان و یزد در
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دورۀ  ٣٢این آموزشگاه شرکت داشتم .شرکتکنندگان سنندجی در آن دوره را برای
معلمی دهات به ترکمنصحرا فرستادند.
این شیوۀ مبارزه با بیسوادی پیشتر در کشورهای آمریکای التین و آفریقا و جنوب
شرقی آسیا انجام شده بود و در برخی جاها موفق شده بود .در ایران اما به سرانجام
چشمگیری نرسید؛ گرچه دستاوردهایی هم داشت.
کمکم چند «سپاه» دیگر هم اضافه شد« :سپاه ترویج و آبادانی» برای کمک به
کاشت و برداشت« ،سپاه بهداشت» برای خدمات درمانی که این آخری از همه
بیشتر به روستاییها خدمت کرد ،چراکه ایران آن زمان پر بود از ناخوشیهای
رنگارنگ و اکثر روستاها فاقد درمانگاه و پزشک بودند .مردم معمولی و فقرا
نمیتوانستند برای دکتر و درمان ،به شهر بروند .مرگ و میر کودکان در دهات
چندین برابر شهرها بود.
جوانی که به سربازی میرفت ،با دنیای تازهای روبرو میشد؛ دنیایی که چهرۀ
واقعی جامعه را در آن میتوانست ببیند؛ چهرۀ قدرت و صاحبان قدرت ،قدرت بیرحم
و بیارزش بودن شخصیت فردی انسان؛ دنیایی که پر از فرمان بیهوده و پوچ و
بدون حق پرسش بود .تعلیمات بر بنیاد به وجود آوردن انسان بیشخصیت و گوش
به فرمان تنظیم شده بود که هیچگاه دیکتاتوری پادشاهی را مورد شک قرار ندهد.
فرمان از باال میرسید ،از شاه به تیمسارها و از آنها به افسران و ...نفر آخر سرباز
بود .این فرمان بدون هیچ اندیشهای ،میبایست اجرا شود .شاید این سرشت ارتش
است و در همهجا چنین باشد .پس در همهجا بههمان اندازه پوچ و بیمعنی است.
البته در کشورهای رشدنیافتۀ شبیه ما ،چون اکثریت مردم بیسواد و کمسوادند و
ناآشنا به مسائل اجتماعی ،این امر به آموزش تبدیل میشود و افراد آن را طبیعی
میدانند و آنگاه که این فرمان بر ضد خودشان ،خانوادهشان و یا مردمشان صادر
میشود ،بدون فکر آن را انجام میدهند .این است که سرباز یا پلیس بدون تردید،
جنبشهای مردمی را سرکوب کرده ،بهسوی آنها شلیک میکنند یا در جوخههای
اعدام شرکت میکنند.
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این آداب و رسوم «سپاه دانش» را نیز دربرمیگرفت .میبایست ابتدا شخصیت و
هویت آزادی که فرد برای خود ساخته ،شکسته شود و به او تلقین شود که «تو در
این سلسلهمراتب ،صفر هستی ».گروهبانی که شش کالس درس خوانده بود،
میتوانست یک دیپلمه یا لیسانسیه را در توالت زندانی کند .البته کم نبودند کسانی
که مقاومت میکردند ،اما هرچه بیشتر نافرمانی میکردی ،بیشتر تنبیه میشدی.
بچههای سنندج سرکش بودند و کسانی از آنها هم که اندکی بیشتر تجربۀ
اجتماعی از راه کارکردن و ورزش و ...پیدا کرده بودند ،بیشتر سرپیچی میکردند و
بیشتر هم تاوان پس میدادند( .وقتی شش ماه آموزشی سربازخانه تمام شد ،من صد
و ده نوبت نگهبانی تنبیهی بدهکار بودم ).کالً برای همۀ جوانها سربازی تجربۀ
بسیار آموزندهای در زمینۀ شناخت بود .انسان به شناختی از جامعه میرسید که پیشتر
امکان دانستنش را نداشت .مثالً نمیدانست چرا یک ژاندارم ضعیف شیرهای در کوه
و درههای اورامانات میتواند از مردم عشایر باج بگیرد .حاال میفهمید که آن ترس
را برق سرنیزۀ تفنگهای سربازخانهها در دل مردم ایجاد میکند.
گذشته از همۀ اینها ،خودشناسی و نظم ،روبرو شدن با دشواریها و شناخت از
حاکمیتی که جز زور چیزی نمیداند .و اینها چیزیهایی بودند که بعدها در زندگی
بهکار میآمدند.
تعیین محل خدمت دور از زادگاه نه تنها «سپاه دانش» که بقیۀ ارتش را هم
شامل میشد .هدف این بود که سپاهیان و نظامیان در میان دوست و آشنا و
خویشاوندان خود نباشند که اگر روزی خواستند آنها را برای سرکوب بهکار گیرند،
وابستگی و دلسوزی مانعشان نشود .برای نمونه ،زمانی که در سال  ٤٦نیرو برای
سرکوب جنبش کردستان فرستاده شد ،آنها را از بلوچستان آورده بودند .البته این
سیاست به ضد خود هم عمل میکرد و آن آشناشدن آن افراد با مناطق دیگر و
شناختن مردمانی دیگر بود.
در شهرها هم خانههای ارتشیان در کویها و محالت جداگانه بود و اغلب در کنار
پادگانها ،که با مردم نزدیک نباشند .در کنار پادگان سنندج که چند کیلومتر از شهر
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فاصله داشت ،کوی افسران و درجهداران قرار داشت .خانهها هم بهترتیب درجه ،جدا
از هم بود و امکانات رفاهیشان هم تفاوت داشت.
ایران در بین کشورهای خاورمیانه سرزمین ویژهای است؛ مرکب از فرهنگ ،زبان
و آداب و رسوم مختلف و طبیعت کامالً رنگارنگ و متفاوت .در هر پنجاه کیلومتر،
همهچیز عوض میشود .کرد ،ترک ،لر ،عرب ،گیلک ،مازندرانی ،ترکمن ،فارس ،بلوچ
و ...مسلمان شیعه ،سنی در همۀ شاخهها ،زردشتی ،اهل حق ،ایزدی ،یهودی،
مسیحی و ...کوههای بلند و دشتهای هموار ،کویر ،جنگل ،شورهزار و زمینهای
کشاورزی غنی و ...همۀ اینها از یک طرف ،موجب غنی شدن فرهنگ مردم این
سرزمین پهناور میشود و از طرف دیگر ،باعث به وجود آمدن آن پدیدهای است که
امروز ،اروپاییها به نام «چندفرهنگی» بدان مشغولند ،و ما از قدیم با آن آشنا
بودهایم؛ که البته زمینۀ مناسبی برای تفرقه انداختن و حکومتکردن هم هست.
بهجان هم انداختن فرقهها و مذاهب و قومها و ملیتها آنقدر در تاریخ این سرزمین
تکرار شده که بهصورت فرهنگ جا افتاده است و مردم بهآسانی آن را میپذیرند.
برای نمونه :زمانی که خمینی علیه کردستان اعالم جهاد کرد ،شیعهها بهحکم آن
آموزش تاریخی (و نه بهفرمان خمینی ،چون که او هنوز جاگیر نشده بود) با شتاب
خود را به کردستان رساندند تا با کشتن کردها ،صوابی برای آخرت خود دست و پا
کرده باشند و شاید انتقام کینههای کهنه را بازستانند.
ما جوانهای ٣٩/٣٨ساله که شناخت زیادی از این جامعۀ همهرنگ نداشتیم و
شش ماه زیر فشار سربازخانه مانده بودیم ،به دهی فرستاده میشدیم که هیچچیز در
بارۀ آن نمیدانستیم .اکثریتمان تا آن موقع هنوز تحت حمایت و مواظبت خانواده
بودیم .حال میبایست خانه بگیریم ،خودمان پخت و پز کنیم ،رختمان را بشوییم و
خانه را جارو کنیم و ...گرچه در سربازخانه ،مقداری از این کارها را کرده بودیم ،اما
چون به اجبار و در زیر فشار انجام شده بود ،از آن بیزار بودیم .چنین بود که ما
تبدیل میشدیم به گروهبان سردستۀ پادگان که فرمان میداد و نعره میزد ،و
بچهها که میآمدند درس بخوانند ،سربازان ما بودند.
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من همراه با یک سپاه دانش دیگر اهل سنندج و یک سپاه ترویج اهل تبریز ،به
ده حکیمآباد در پنج کیلومتری علیآباد کتول ،از توابع گنبدکاوس ،فرستاده شدم.
بودن سه سپاهی در یک ده خود نشاندهندۀ پرجمعیتبودن ده است .حکیمآباد از
امالک تقسیم اراضی شده بود اما مالک ده (میرفندرسکی سفیر وقت ایران در
شوروی) بخش زیادی از زمینها را بهنام مکانیزه در اختیار داشت .زراعت آنجا
بهطور عمده پنبهکاری بود که در آن زمان ،سود نسبتاً خوبی (در مقایسه با
کشتهای دیگر) نصیب صاحب زمین میکرد .درآمد کشاورزان پنبهکار دهبرابر
درآمد کشاورزان در دهات کردستان بود .از این درآمد ،پیش از هر چیز ،سهم امام و
سفر به مشهد کم میشد ،و بخشی صرف اعتیاد به تریاک و سپس خرج خانواده و
قرض بانک و غیره ...این حال و روز آن بخشی بود که به آنها «قزلباش» میگفتند
و زبانشان مازندرانی بود .ترکمنها که سُنی حنفی بودند ،مرید شیخ عثمان نقشبندی
بودند و هر سال قالی و پول جمع میکردند و برای او به کردستان میفرستادند .اما
رویهمرفته ،سطح زندگی آنها قابل قیاس با سطح زندگی دهات ما در کردستان
نبود .نکتۀ دیگر اینکه هنگام برداشت محصول پنبه ،از بلوچستان و زابل کارگرهای
فصلی به این مناطق میآمدند که حال و روز و وضع زندگیشان شبیه
افغانستانیهایی بود که بعدها به ایران سرازیر شدند.
بخش بزرگی از زمینهای ترکمنصحرا و دشت گرگان جزو امالک خالصۀ دربار
بود .گارد شاهنشاهی از آن بهرهبرداری میکرد .یکی از وظایف ژاندامری منطقه
فرستادن کارگر مفت و مجانی برای کارهای کشاورزی و دامداری در این امالک
بود .ژاندارمها بههر بهانه مردم را جریمه میکردند و برای کار به مزارع دربار
شاهنشاهی میفرستادند .کسانی که رفته بودند میگفتند جهنم بهتر از آنجاست .تا
هوا روشن است باید کار کنی و شب در طویله بخوابی .غذا هم فقط نان خشک
است .به این ترتیب ،مسؤالن پولی را که برای کار میبایست به کارگران بدهند ،به
جیب خود میریختند.
بهفاصلهای نهچندان دور از آبادی ما و در همان بخش «خانببین» ،یکی از وزرا
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مقداری زمین کشاورزی مکانیزه داشت .کارخانۀ تختۀ نئوپان گرگان که در آن
منطقه قرار داشت ،از امالک او بود و در این کارخانه از چوب بوتههای پنبه که
مجانی از کشاورزان میگرفتند ،آن تختهها را میساختند .آب باغهای میوه و
زمینهای زیر کشت زمینهای او از پنج دریاچۀ مصنوعی تأمین میشد که این
دریاچهها آب زمینهای منطقه را میکشیدند .کشاورزان اطراف ،چشمه کاریزهایشان
خشک شده بود و آب برای کشاورزی نداشتند .او هم آب نمیفروخت .بهناچار
کشاورزان و باغداران زمینها را به جناب وزیر میفروختند و خودشان برایش
مزدوری میکردند.
سپاهی دانش اولین مشکلش این بود که زبان آن مردم را بلد نبود (بهخصوص در
بخش ترکمنصحرا که از این نظر بسیار شبیه کردستان است) .شاید چند نفری در
ده پیدا میشدند که فارسی (مثالً زبان مشترک همه) بلد باشند ،اما بچهها یاد
نگرفته بودند .حتا اگر فارس هم بودند با لهجهای حرف میزدند که آقای سپاهی
درست نمیفهمید .الاقل شش ماه وقت الزم بود تا به همدیگر عادت کنند و زبان
مشترکی بیابند .اما بنابه دستور «وزارت فرهنگ» ،دانشآموزان مدارس دهات
میبایست هر شش ماه یک کالس را طی کنند و کارنامه بگیرند .در حالی که
دانشآموزان شهرها در یک سال ،یک کالس را طی میکردند .واضعان این قانون
فکر نکرده بودند که بچههای دهات نابغه نیستند .در مقایسه با بچههای شهر که
رادیو و تلویزیون و  ...در اختیار دارند ،بسیار هم عقبترند و باید فرصت بیشتری به
آنها داده شود .معلم مجرد لباسنظامیپوش ،تنها چیزی که بلد نبود رفتار با بچهها
بود .بچهها قبل از اینکه شاگرد مدرسه باشند ،برایش نوکری میکردند .مردم هم
که به ظلم و زور ژاندارم عادت کرده بودند ،از هرکس که لباس نظامی به تن داشت
میترسیدند ،گرچه از ته دل از او متنفر بودند ،اما صدایشان درنمیآمد .تنها زمانی
تعصبشان گل میکرد که جناب سپاهی دزدکی به دخترشان نگاهی کرده باشد .در
بین سپاهیها اندک کسانی هم بودند که غم بچهها را میخوردند و درس دادن را
جدی میگرفتند .اما اکثریت با آنهایی بود که میخواستند باری بههرجهت این یک
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سال را تمام کنند و از کَک و شپش دهات رهایی یابند.

دروس کالسهای سوم و چهارم و پنجم بهعهدۀ من بود ،اما تعداد بچههای
کالس اول و دوم بیشتر از تعداد افراد سه کالسی بود که من عهدهدارش بودم.
بهجرأت میتوان گفت کالس پنجمیها به اندازۀ کالس دومیهای شهر یاد نگرفته
بودند .سپاهیها زحمت به خود نداده بودند چیزی یاد آنها بدهند و برای رضایت
پدر و مادر یا با گرفتن هدیهای ،به آنها کارنامه داده بودند و به کالس باالتر
فرستاده بودند .من تصمیم گرفتم بههر کس در آن یک سالی که هستم یک
کارنامه بیشتر ندهم؛ یعنی مانند بچههای شهر سالی یک کالس بخوانند .استدالل
من این بود که این شاگردها میخواهند برای خواندن کالس ششم به شهر بروند،
در آنجا ،با مشکل روبرو خواهند شد( .تنها کسی که در آن سال دو کارنامه از من
دریافت کرد ،پسر ریزنقش زیرکی بود که سال  ٥٥دوباره او را دیدم ،اما در زندان
اوین .به دانشگاه آمده بود و با چریکها تماس گرفته بود و فکر کنم به پنج سال
زندان محکوم شده بود ).چندتا از پدرها سفارش فرستادند و در مقابل کارنامۀ قول
هدیه دادند .من قبول نکردم .سپاهی دیگر چند روزی بعد از من در ده ماند و گویا
هدایا را گرفته بود و کارنامهها را نوشته بود .او بیشتر از من نظام شاهنشاهی را
میشناخت.
اینها بودند دالیل شکست پروژه «سپاه دانش»!
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مبارزه
نوشته بودی «خیابانها خالی است ،تو نیستی که در آنها قدم بزنی».

این جمله حس غربت را در من زنده کرد .غریبی ،حسی که قابل
تعریف نیست .حسی که از نوجوانی همیشه با من است و تاراندن آن در
هیچ کجا برایم مقدور نبوده است.
رفتم به یاد تو قدم بزنم ،اما در این شهر و همۀ شهرهای دیگر این
سرزمین تازهبهخودآمده ،جایی برای قدم زدن نیست .پیادهرو خیابانها
ِاشغال شده است .دکانها صندوق میوه و کاالهای دیگر را بیرون
گذاشتهاند ،حتا گاهی دم در خانهها باغچه کاشتهاند و سنگربندی نگهبانان
ادارات دولتی مقابل در ورودی ،پیادهرو را بسته است .اینجا سرزمین ترور
است .در پیادهروها و کنار خیابانها هم یک ردیف و گاهی دو ردیف
ماشین پارک شده .کوچهها هم وضع بهتری ندارند .حیاط خانهها با
دیوارهای سه متری پوشیده شدهاند .درست مانند کوچههای کودکی ما.
وسط کوچهها را آبروهای متعفن سرباز گرفته است .اگر خانه طبقۀ دومی
داشته باشد ،پنجرههایش شیشههای رنگی آینهمانند دارند؛ مبادا همسایهها
داخل خانه را ببینند .زندانی برای زنها .دخترهای بزرگسال و مادرانشان
باید در پشت این دیوارها بمانند .دختربچهها ،دم در خانه بازی میکنند.
اگر دو بار از کوچهای عبور کنی ،شکبرانگیز است .باید بهنحوی راه
بروی که گویا بهسوی مقصدی میروی که راهی جز آنجا ندارد .پسران
نوجوان ،موبایل در دست ،دم دکانها و سر نبش خیابانها گروه گروه
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میایستند .بیکاری در بین جوانها بسیار باالست .گرچه در هر محلهای
یک میدان فوتبال درست کردهاند و به هر چند نفر که بتوانند یک تیم
تشکیل بدهند ،از طرف وزارت ورزش ،لباس و کفش و توپ میدهند ،اما
تعداد آنقدر زیاد است که به هر تیمی در هفته یک بار و هر بار دو ساعت
بیشتر وقت نمیرسد .تفریحهای دیگر مطلقاً وجود ندارد .پسران پولدارها،
که کم نیستند ،ماشین پدر را سوار میشوند و خیابانها را دور میزنند و
بنزین ارزان میسوزانند و پز میدهند .نه کارخانهای ،نه کارگاهی .کار تنها
در ادارات است و آنها هم ماالمال از کارمند هستند .جایی برای جوانها
نمانده است .همۀ اینها مرا به زمانی برمیگرداند که در شهر ما دیپلمۀ
بیکار فراوان بود و آنها هم دسته دسته سر نبش کوچه به خیابان
میایستادند و وقتشان را با حرفهای بیربط میگذراندند .گویی همه باید
از این مرحله عبور کنند تا باالخره به سربازی بروند و بعد از سربازی،
دستشان به کاری بند شود و بهسوی زندگی بروند .البته در اینجا،
سربازی اجباری نیست .در واقع ،سربازی حرفه است و میشود استخدام
شد.
تا بتوانم هوای دمکردۀ اتاق را تحمل کنم ،به سراغ نوشتن دنبالۀ قصه
میروم.
سربازی که تمام میشد به شهر خودمان برمیگشتیم و میبایستی کاری برای
گذران زندگی دست و پا میکردیم .کار بود ،اما نه برای جوانهای بیتجربه .بیکاری
دیپلمهها تا اواخر سالهای دهۀ چهل ادامه داشت .آنهایی که مانند من به «سپاه
دانش» رفته بودند ،میتوانستند به معلمی در دهات ادامه بدهند .زیاد نبودند کسانی
که این راه را انتخاب میکردند ،چون که از تجربۀ آن یک سال خاطرۀ تلخی
داشتند .برای آنهایی که توان مالی داشتند و درسخوان بودند ،راه دیگری وجود
داشت و آن دانشگاه بود .من چون در آرماتوربندی استاد شده بودم ،به فکر این کار
هم بودم .تا باالخره با راهنمایی و کمک برادرم ،برای دانشگاه رفتن هم تالش
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کردم .او گفت« :امتحان کردن ضرر ندارد ،معلمی و کارگری از دست نمیرود».
رفتم امتحان دادم و در «مرکز آموزش تلویزیون» قبول شدم .خوبی این مرکز این
بود که از همان بدو ورود ،استخدام میکردند و در دوران تحصیل ،اندک حقوقی
میدادند .در آن سالها ،بهجز تهران و چند شهر بزرگ دیگر مانند شیراز و تبریز ،در
جای دیگری دانشگاه نبود .ورود به دانشگاه هم گذر از هفت خوان رستم بود .کنکور
سخت و انتخاب براساس نمرۀ کنکور بود .با آن دبیرستانهای تق و لق و دبیرهای
کم مایهای که ما داشتیم ،خیلیها چند سال پشت کنکور میماندند و سرانجام کار و
مشغولیت دیگری برای گذران زندگی پیدا میکردند.
جوانی که در شهرستان کوچکی بزرگ شده و اگر یکسر از دبیرستان به دانشگاه
نرفته بود ،بعد از سربازی برای تحصیل یا کار به شهرهای بزرگ میرفت .من به
تهران رفتم.
تهران آنروزها گرچه بهبزرگی امروز نبود ،اما در مقایسه با شهرهای دیگر هم
بسیار بزرگتر بود و هم شرایط اجتماعی متفاوتی داشت .کسی که از شهرستان
کوچکی مانند سنندج میآمد ،اگر خویشاوند و آشنایی نداشت که مهمان شود ،دور و
بر مرکز شهر ،که توپخانه نامیده میشد ،در مسافرخانه جایی میگرفت تا بعد ،اتاقی
کرایه کند .کردها در مهمانخانههایی اتاق میگرفتند که در کوچۀ عربها بود.
سنندجیها به مهمانخانهای میرفتند که در کوچۀ کردها بین بابهمایون و پارک
شهر قرار داشت .حتا بازاریها که وضع مالیشان خوب بود ،به این مهمانخانههای
ارزان میرفتند .چون آنهای دیگر همینکه میفهمیدند اهل کردستان هستی و
سنیمذهب ،میگفتند« :جا نداریم ».میپنداشتند (هنوز هم میپندارند) که سنی
نجس است .و این ربطی به حکومت نداشت .میبایست شیعهها قدرت را به دست
بگیرند و فاجعۀ کردستان اتفاق بیفتد تا آن کینۀ تاریخی خودش را نشان دهد .یک
مثال از این کینۀ تاریخی نمایانگر این پدیده است:
در شیراز ،مزارهای مقدسی وجود دارد بهنام «چهلتن» و «هفتتن» که مردم
روزهای سهشنبه و چهارشنبه میروند آنجا و شمع روشن میکنند .بهروایت کتاب
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«تاریخ فارس» ،اینها مأمور کشتن سنیها بودهاند .داستان عُمَرکُشان را هم همه
میدانند که شیعهها روزی در سال ،جشن میگرفتند و مترسکی را بهنشانۀ عمر
خلیفۀ دوم آتش میزدند .شعرهایی هم در باب این مراسم وجود دارد .فحش دم
دستشان هم «کلۀ عمر» بود.
تهران از آن نمونهشهرهایی بود که میشد با تصور یک خط فرضی به دو نیم
تقسیمش کرد :شمال و جنوب .تصویر کاملی از اختالف طبقاتی بود .دربار و
وابستگان و ثروتمندها در شمال بودند و به کوهستان خوش آب و هوای توچال
تکیه زده بودند .خیابانها تمیز نگهداشته میشد و پر از هتلها و باغ و باغچههای
سرسبز بود .جنوب فقیر و کثیف و درهم و برهم و پر بود از مردم آواره و ندار
شهرستانها که در چند حلبیآباد (خانهها از حلبی یا مقوا و پالستیک درست
میشد ).زندگی میکردند .گداها و کارگران فصلی و قاچاقفروشها ،تنفروشها و
التها و چاقوکشها در این محلهها درهم میلولیدند.
در میانۀ این دو قسمت تهران قدیم ،بازار و بخش اداری و طبقۀ متوسط جای
گرفته بود .دانشجوی شهرستانی در جنوب نمیتوانست بماند و با آن جماعت ارقه
سر کند .در شمال هم راهش نمیدادند .کرایۀ خانهها بسیار باال بود .پس میبایست
پاشنهها را باال بکشد و برای پیداکردن یک اتاق کرایه ،در قسمت میانی شهر بگردد.
هر کسی هم حاضر نبود اتاق به مرد جوان مجرد بدهد؛ بهویژه که کرد هم باشد.
همینکه صاحبخانه میفهمید کرد هستی و سنی ،معذرت میخواست .کرایۀ خانه
به نسبت درآمد و خرج زندگی بسیار باال بود و برای یک جوان دانشجو فراهم کردن
این پول آسان نبود .دانشجوی سال اول از طرف دانشگاه کمک تحصیلی
نمیگرفت .در کوی دانشگاه هم به او اتاق نمیدادند .بودند کسانی که بهاین خاطر
از ادامۀ تحصیل صرفنظر میکردند .شاید سیاست هم همین بود .آن که ندارد به
ندارها بپیوندد و رشد نکند .این جستجوی خانه و پیدا کردن چند همخانه که بتوانند
کرایه را باهم تقسیم کنند و شروط صاحبخانه را بپذیرند که« :نباید برق زیاد
مصرف کنید ،در خانه رخت نباید بشویید ،مهمان نداشته باشید ،و »...موجب شناخت
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و چشم بازکردن در پایتخت کشوری عقبافتاده میشد که پر از تضاد و اختالف
طبقاتی و بینظمی و بیرحمی بود .حس خودکمبینی و بیکسی آزارت میداد .در
شهر خودت ،بهدلیل داشتن دوست و آشنا و خویش و با شناختن همۀ سوراخسنبهها،
این حس برای تو بیگانه بود .اینجا ،کسی را نمیشناسی و کسی هم تو را
نمیشناسد .این بود که همشهریها حتا اگر زیاد هم دوست نبودند ،همدیگر را پیدا
میکردند و همخانه و پشتیبان همدیگر میشدند .همین امر باعث میشد که کمتر
با اهالی شهرهای دیگر دمخور شوند و جداییها همچنان برجا میماند .بهخصوص
اینکه اهالی تهران هم ـ مانند مردم همۀ پایتختهای دنیا ـ خودبزرگبیناند و خود
را تافتۀ جدابافته میدانند و دیگران را ریشخند میکنند.
ناگفته نماند که همۀ اینهایی که گفتم در مورد پسرها بود .برای دخترها این
شرایط اگر نگوییم ناممکن ،باید بگوییم بسیار دشوار بود .دختر یا میبایست
خویشاوندی داشته باشد که برود در خانۀ آنها بماند ،یا قاچاقی در کوی دانشگاه با
کسی هماتاق شود .به این دلیل ،تعداد دانشجویان دختر شهرستانی بسیار کم بود.
البته در مورد دخترها ،مؤلفۀ دیگری هم نقش داشت و آن تعصب خانوادهها بود که
نمیخواستند دخترشان قاطی پسرها بشود .دبستان و دبیرستان دخترانه و پسرانه جدا
بود ،تنها در دانشگاه بود که اینها با هم در یک کالس مینشستند.
در دانشگاه بود که جوان میتوانست دنیا را با نگاه دیگری ببیند .او به آگاهی و
دانش دست مییافت و با دشواریهای زندگی روبرو میشد و نتیجۀ تضادها را
بهچشم میدید و در زندگی خود لمس میکرد.

اولین خانهای که من بعد از سه ماه جستجو در تهران پیدا کردم ،اتاق بزرگی بود
در ده اوین در شمال تهران .محل تحصیل ما که آن زمان اسمش مرکز آموزش
تلویزیون بود و بعد به «مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما» تغییر نام داد ،در محمودیه
بود و من فکر کردم به اوین نزدیک است و آمد و رفت آسانتر خواهد بود .اواخر
پاییز بود .اوین بسیار سردتر از تهران بود .اتاق بزرگ من در و پیکر درستی نداشت.
من هم یک چراغ سهفتیلۀ خوراکپزی بیشتر نداشتم که بهجای بخاری از آن
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استفاده میکردم .بهتر است بگویم آن را بغل میکردم .شبها هرچه رخت و لحاف
و جاجیم داشتم ،روی خودم میانداختم و دو دست لباس پوشیده ،داخل رختخواب
میشدم .گربهها از سوراخ پستو به داخل میآمدند و روی رختخواب من میخوابیدند
و گرمای آنها مرا هم گرم میکرد ،این بود که اعتراضی نمیکردم .امید گذراندن
بهار در آن کوهپایه سرما و گل و الی کوچهها را قابل تحمل میکرد .خانۀ من
دویست متر با دیوارهای زندان اوین فاصله داشت .آن روزها فکر نمیکردم روزی
در آن سوی دیوار خواهم بود.
صاحبخانه شاطر بود .غروبها نان تافتون تازهای از نانوایی او میگرفتم .بقالی
سر کوچه هم آشنا شده بود .مردمان زودآشنا و راحتی بودند .با تهرانیها خیلی
تفاوت داشتند .اشکال اصلی خانۀ درکه برای من دانشجو این بود که شبها
اتوبوس نداشت .میبایست خودم را به آخرین اتوبوس ساعت شش در میدان
تجریش برسانم .و این بهمعنای از دست دادن تمام گشت و گذار شبانۀ تهران بود.
اگر شبی با دوستان به سینما میرفتیم ،میبایست نزد کسی در شهر بمانم .بهار
همان سال در مرکز تلویزیون ،به ما کار شبانه دادند .این باعث شد که من از بهار
کوهپایه چشم بپوشم و با درختهای خرمالوی حیاط خانۀ شاطر خداحافظی کنم.
شاطر گفت« :تابستان بیا سری به ما بزن .اینجا ییالق است و پر از مردم میشود.
پاییز هم سهم شما از خرمالوها محفوظ است ».اما هیچگاه فرصت دیدار دوباره
پیش نیامد.
از آنجا به یوسفآباد کوچیدم .اتاقی در یک زیرزمین به دوبرابر قیمت خانۀ اوین
اجاره کردم  .در این زیرزمین ،چهار اتاق بود .تنها اتاقی که یک روزنۀ مشبک در
کف پیادهرو خیابان داشت اتاق من بود و بههمین خاطر ،سی تومان گرانتر بود .شب
اول در خانه نماندم ،غروب روز بعد برگشتم .با نگاهی به وسایل فهیمدم که
دستکاری شدهاند .طولی نکشید چهار همسایۀ من به دیدنم آمدند و بالفاصله گفتند
که ما به وسایلت سرزدهایم ببینیم کی هستی و چهکارهای .با دیدن وسایل اندکت،
حدس زدیم کسی است که برای یک دورۀ کوتاه به تهران آمده است .هر چهار نفر
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دانشجو بودند .دو تا در یک اتاق باهم بودند و آن دو نفر دیگر هر کدام اتاق
خودشان را داشتند .یکی از آنها که لهجۀ مازندرانی داشت ،گفت که اهل گرگان
است ،سر زانوی زیرشلواریش پاره بود و مدام پارگی را به پشت زانو میبرد و قایم
میکرد و دوباره با یک حرکت ،پارگی پیدا میشد .آخرش گفتم« :من که مدیرکل
نیستم پیش من از پارگی زیرشلوارت خجالت بکشی .ولش کن ».اتاقهایشان را به
من نشان دادند .همه فقیر بودند ،اما وضع دانشجوی مازندرانی ویژه بود .او پول
نداشت کتاب بخرد .جزوههایش را روی پاکتهای میوه مینوشت که از توی
آشغالها جمع میکرد و میشست و خشک میکرد و بعد از نوشتن ،ورقهها را با
کش بههم میبست .این زیرزمین مشترک ما یک آشپزخانۀ کوچک عمومی هم
داشت که یک فهرست بلندباالی مقررات که خود دانشجوها نوشته بودند به دیوار
زده شده بود .خانه پر از موش بود .موشها از آبراههای زیر یوسفآباد میآمدند و
تمامی نداشتند .دانشجوی گرگانی پوست تخمه از خیابانها جمع میکرد و کف
اتاق میریخت که موشها با آن مشغول شوند و سراغ کتابهای از پاکت درست
شدهاش نروند .میگفت موسیقی شبانۀ من صدای چرکچرک جویدن موشهاست.
بعد از شش ماه ،از آنجا هم کوچیدم .یکی دو ماه بعد ،شبی هوس کردم به
دیدنشان بروم .هرچه در زدم ،کسی باز نکرد .فکر کردم شاید دیروقت برمیگردند.
چند بار رفتم و برگشتم .پاسبان پست بهسراغم آمد که« :اینجا چه میخواهی؟» و
کارت شناسایی خواست .کارتم را نشان دادم .کارت دانشجویی خودبهخود
شکبرانگیز بود .گفت« :باید برویم کالنتری» .بیهیچ مکثی گفتم« :بفرمایید».
چند قدم که رفتیم ،پشیمان شد .حوصله نداشت .اجازۀ مرخصی داد! یکی دو ماه
بعد ،یکی از همسایهها را تصادفی در خیابان دیدم .ماجرا را تعریف کردم .گفت« :دو
روز پیشتر شاید ریختند و همۀ ما را گرفتند .اما تنها دوست گرگانی ما را نگهداشتند.
بقیه را بعد از چند روز آزاد کردند ».بعد از انقالب ،در صف تظاهرات دیدمش .گفت
یک سال در زندان بوده ،اما درسش را تمام کرده و حاال کارمند ادارۀ بازرگانی است.
در آن سالها ،دو نوع تفکر در محیط ما وجود داشت که روبروی هم قرار میگرفتند؛
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در واقع یکی در جناح حاکمیت و دیگری در مقابل آن.
بسیار مختصر به این نگرشها اشاره میکنم :یکی آنهایی بودند که از هر
فرصتی برای بهرهگرفتن شخصی استفاده میکردند ،به امید تمام کردن درس و
رفتن بهطرف شمال شهر و مأواگزیدن در پناه قدرت دولتی ،تا بهگفتۀ خودشان،
دوران نداری را جبران کنند .اکثریت اینها تبدیل به ابزارهای رژیم میشدند و
کسانی هم در سازمانهای حکومتی جای میگرفتند .تفکر دوم مقابله با نابرابریها
را در پیش میگرفت .اینها خود به دو دسته تقسیم میشدند :اصالحطلبان و
انقالبیون .دستۀ اول کسانی بودند که میپنداشتند اگر هرکس خود را اصالح کند،
جامعه درست میشود .اینها میخواستند مرغها را یکبهیک آب و دانه بدهند ،که
نشده است و نمیشود .از اینها بودند کسانی که فکر میکردند اگر بیگانگان ،مثالً
آمریکا و انگلیس و ،...دست از سر ما بردارند و «فرهنگ ایرانی» بهمثابه «فرهنگ
ملی» حفظ شود و کسی از ملیتهای دیگر و طبقات و تضادها حرفی نزند و همه
تنها در فکر «سربلندی ایران» باشند (همان شیوهای که هنوز هم در اینجا بهکار
میبرند) ایران به آن بهشتی که پیشتر (منظور قبل از آمدن عربها) بوده است،
تبدیل خواهد شد .اینها هم خود دو دسته شدند :بخشی با شاه پیمان بستند ،چون
او خود از این شعارها میداد و از «تمدن بزرگ» حرف میزد و به کورش میگفت
که« :تو بخواب ما بیداریم »...بخش دیگر ملیگراهایی بودند که خود را طرفدار «راه
مصدق» میدانستند؛ یعنی ملی و مشروطهخواه ،مثالً جبهۀ ملی .البته در آن زمان،
اینها برای ما تاریخگذشته بودند و کار و حرکت تازهای از آنها دیده نمیشد( .اشاره
به اینها از این روست که بعداً در سال  ،٥٧همه سربرآوردند و عامل بخشی از
کشمکشهای اجتماعی شدند).
تفکر دیگری که آن هم همانند ملیگراها در حال جانکندن بود ،اما بهخاطر وجود
شوروی به حیاتش ادامه میداد ،تفکر تودهای بود .این هم مانند تفکر کهنۀ تاریخی
مورد بحث قرار میگرفت و ردپایی از کردارش دیده نمیشد .این تفکر هم در بگیر و
ببند سال  ٥٧دوباره سربرآورد و آنهایی که شوروینشین بودند و آنجا را مانند
46

«تنها کشور سوسیالیستی» و «مادر سوسیالیسم» میشناختند و در عمل ـ بهگفتۀ
سرانشان ـ بخشی از وزارت خارجۀ شوروی بودند ،میداندار دفاع از ارتجاع نوع جدید
ایران شدند .در آن سالها ،از «حزب دمکرات کردستان» هیچ خبری نبود.
آن که حضور فعال داشت و میشد گفت خواهان انقالب است« ،چپ نوین» بود
که خود به دو دسته تقسیم میشدند :یک طرف ،تفکرات مائوئیستی بود و تعلیمات
مائو .دسته دوم طرفدار مبارزه مسلحانه بودند .مائوئیستها بر این باور بودند که
نیروی انقالب ناشی از کشاورزان و روستاهاست و انقالب از آنجا سرچشمه
میگیرد ،روستاها شهرها را بهمحاصره درمیآورند و حکومت را سرنگون میکنند.
آنها ایران را هم براساس همین تئوری« ،نیمهفئودال /نیمهمستعمره» ارزیابی
میکردند ،شوروی را «سوسیال امپریالیست» میدانستند و آن را از آمریکا خطرناکتر
میشمردند .این ارزیابی گاه توجیهی میشد برای کسانی در زندان که با ساواک کنار
بیایند و ابراز ندامت کنند ،چراکه بهگفتۀ آنها ساواک و آمریکا با شوروی مخالف
بودند« .دشمنِ دشمن من دوست من است».
دنیا در چشم ما که اطالعات بسیار ناقصی به دستمان میرسید ،آشفتهبازاری بود
که هرکس بهسهم خود ،برداشتی از آن داشت .سالهای چهل تا شصت دنیا در
بحران پیچیدهای گرفتار بود .جنگ سرد میان دو قطب جهانی ،آمریکا و شوروی ،در
اوج بود .کشورهای اروپایی به دو قسمت «شرق» در همپیمانی با شوروی و
«غرب» در جناح آمریکا تقسیم شده بودند .آمریکای التین زیر چکمۀ دیکتاتورهای
وابسته به آمریکا بود .آفریقا هنوز مستعمرۀ کشورهای اروپایی بود .آسیا و خاورمیانه
به مناطق نفوذ تقسیم شده بودند .آمریکا کمکم جای اروپاییها را اشغال میکرد و
شوروی میکوشید سهم بیشتری برای خود دست و پا کند .از طرف دیگر ،موج
آزادیخواهی و جنبشهای آزادیبخش در همهجا برخاسته بود .سرزمینهای
آفریقایی بر ضد سیستم مستعمراتی ،مصر و ناسیونالیسم عربی عبدالناصر ،لیبی و
قذافی ،الجزیره و انقالب ضدفرانسه ،آفریقای جنوبی و جنبش ضدنژادپرستی،
موزامبیک ،آنگوال ،سودان ،اتیوپی ،صحرا و ...همه در حال «جنگ آزادیبخش»
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بودند .در خاورمیانه ،جنگ اسراییل و فلسطین در اوج بود .عراق با یک کودتای
نظامی ،به حکومت ملک فیصل پادشاه دستنشاندۀ انگلیس خاتمه داد .یمن به
استقالل رسید و در عمان ،جنگ ظفار آغاز شد .امارات عربی بهطور رسمی استقالل
گرفتند و بحرین از ایران جدا شد« .جنبش آپریل» بهرهبری بارزانی کردستان عراق
را درنوردید .ویتنام بهپشتیبانی چین و شوروی ،در مقابل فرانسه و سپس آمریکا
ایستادگی میکرد.
در سال  ،٣٩٦٨جنبش دانشجویی اروپا را لرزاند و موجب کنار رفتن ژنرال دوگل
از حکومت فرانسه شد .پشتیبانی روشنفکران از جنبشها و مبارزات کشورهای جهان
سوم بهویژه ویتنام و فلسطین دلگرمی تازهای برای این جنبشها بود.
یکی از رویدادهای بسیار مهم آن سالها پیروزی انقالب کوبا بود .ویژگی این
انقالب این بود که کوبا همسایۀ آمریکا بود نه شوروی ،اما انقالب سوسیالیستی
کرده بود و بدون پشتیبانی چین و شوروی ،به پیروزی رسیده بود.
آمریکا و اروپا برای جلوگیری از گسترش تجربۀ کوبا به تالش افتادند .دیکتاتورهای
آمریکای التین و آفریقا را تا دندان مسلح کردند و دستشان را در هر جنایتی علیه
مخالفان داخلیشان بازگذاشتند .از طرف دیگر ،چین و شوروی که حاال ضد همدیگر
شده بودند ،از هر آدمکشی که در هر جایی از دنیا به حکومت میرسید و نوکر
آمریکا نبود پشتیبانی میکردند و انقالبیون آنها را قربانی این سیاست خود
میکردند .برای نمونه ،پولپوت از رهبران «خِمِرِسرخ» که بهکمک آمریکا در کامبوج،
به قدرت رسیده بود ،همینکه به چین روی خوش نشان داد ،از کمکهای بیدریغ
این کشور برخوردار شد و چین هم بر قتلعامی که پولپوتیها از مردمشان میکردند،
چشم میبست؛ تنها بهاین خاطر که ضدشوروی بودند .یا سوریه و عراق چون ظاهر
ضدآمریکایی به خود گرفته بودند ،از پشتیبانی بیدریغ شوروی برخوردار بودند و
دستشان در سرکوب جنبشهای آزادیخواه مانند کردستان باز بود و اعتراضی از
جانب آنها نمیشنیدند.
در اوایل دهۀ پنجاه ،آمریکا دچار بحران اقتصادی شد .نفت زیادی در انبارها
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ذخیره کرده بودند و شرکتهای نفتی از دولت میخواستند نرخ نفت را باال ببرد .شاه
ایران تحریک شد که به جلسۀ اوپک برود و پیشنهاد باالبردن قیمت نفت را به پیش
ببرد .قیمت نفت به چهاربرابر رسید .آمریکا با این نرخ ،نفت خود را به اروپا و
کشورهای جهان سوم فروخت .کشورهای اوپک هم هرچه بهدست آوردند ،صرف
خرید اسلحه و طرحهای نظامی کردند و پولها را به جیب آمریکا و اروپا ریختند.
شاه ایران تا دندان مسلح شد و چون همتایی در کنار اسرائیل ،ژاندارمی خلیج را
بهعهده گرفت و برای کمک به سرکوبی ظفار لشکر فرستاد و علیه حکومت عراق،
ظاهراً به کردهای این کشور کمک میکرد.
مبارزان ایرانی میبایست این دنیای پرآشوب را تحلیل کنند و راهی برای مبارزه
بیابند.
واقعیت این است که اصالحات ارضی و رفرمهای سلطنتی و پشتیبانی بیدریغ
غرب شرایط تازهای در ایران بهوجود آورده بود که با تحلیلهای گروههای
مائوئیست از جمله گروه «کمیتۀ انقالبی حزب دمکرات کردستان»* (آواره،
شریفزاده ،معینی و )...درست درنمیآمد .اینها تغییر فئودالی به بورژوازی در ایران
را بهوسیلۀ حکومت پادشاهی قبول نداشتند .تغییرات به انجام رسیده بود ،فئودالیسم
و نظام عشیرهای را هم از بین برده بودند .در چنین شرایطی ،این جنبشها از
حمایت کشاورزان (که هدف این مبارزان بود) برخوردار نشدند .البته باید تأکید کرد
که هدف این اصالحات دولتی هیچگاه از بین بردن نابرابری و فقر و نارساییهای
اجتماعی نبود.
این تغییرات اجتماعی تغییرات فرهنگی را هم بهدنبال داشت .تعداد زیادی از
کسانی که در اروپا تحصیل کرده بودند ،برگشتند و در دانشگاهها به تدریس
پرداختند .شاعران و نویسندگان و فیلمسازان با اندیشههای نو به میدان آمدند ،اما
سانسور و دیکتاتوری میدان رشد را بر آنها تنگ کرد ،افراد زیادی سر از زندانها
*) این اسم در برخی کتابها آمده است اما هیچ سندی در دست نیست که خودشان این اسم را
بهکار برده باشند
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درآوردند و تالش بسیار صورت گرفت تا هر صدای مخالفی ،در زمینههای گوناگون،
خاموش شود.
آن زمان ،و هنوز هم ،اشتباه تحلیل سازمانهای مبارز ،نه تنها از تئوریهای
ناهماهنگ با شرایط اجتماعی ،بلکه از تحمیل کردن امیدها و آرزوها به واقعیات
سرچشمه میگرفت و میگیرد و مبارزان را به راه خطا میبرد و میبرد .واقعیت برای
آنها چیزی است که در ذهن دارند و با نظراتشان همخوانی دارد ،نه آن چیزی که
در واقعیت رخ میدهد .و این همان ایدهآلیسم کهنۀ ماست در قالبی دیگر .اگر
میگفتی« :اصالحات ارضی شرایط را عوض کرده ،«.میگفتند« :پس تو شاه را
انقالبی میدانی!» این منطق که از نشناختن ساختار و شرایط دورانهای تاریخی
نشأت میگیرد ،هنوز هم مشکل اساسی تعین شیوۀ مبارزه است.
قبل از بحث در بارۀ دیگرشیوههای مبارزاتی آن سالها باید اشاره کرد که بهوجود
آمدن سرمایهداری در کشورهای خاورمیانه هیچگاه منجر به تغییر بنیادی شرایط
زندگی کارگران و زحمتکشان نشده است .این از خصلت این نوع سرمایهداری
تجاری ناشی میشود که سنت کهنه را حفظ میکند ،چرا که وسیلهای است مناسب
در جهت استثمار( .این را بهوضوح در اقلیم کردستان «کردستان عراق» تازه به
دوران رسیده هم میتوان دید ).دیکتاتوری هم در این راستا به آن یاری میرساند.
شرایطی از این دست اتحاد طبقاتی و احساس شخصیت انسانی را بسیار ضعیف و
گاه ناممکن میسازد .جامعه بسیار دیر و بهدشواری متبلور ،هماهنگ و آگاه میشود.
به این دلیل است که جنبشهای به میدان آمده بیشتر خصلت روشنفکری دارند.
پیروزی انقالب کوبا و ماندگارشدنش دیدگاه تازهای در تئوریهای انقالب بازکرده
بود که تا آن زمان ،نمونه نداشت .این پیروزی که بعدها سبب کشاکش بزرگی بین
آمریکا و شوروی شد ،اثرات مهمی در دگرگونی دیدگاه انقالبیون کشورهای جهان
سوم پدید آورد .حال میشد گفت که« :میتوان انقالب کرد ،بدون اینکه چشم به
مرحمتهای شوروی داشت یا با آن همسایه بود ،یا جزو احزاب برادر بود ».از همه
مهمتر مبارزۀ مسلحانه (که آن زمان اردوگاه شوروی و احزاب برادر ،همچون حزب
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تودۀ ایران ،آن را «ماجراجویی» و «هرجومرجطلبی» میدانستند) بهمثابه راهی به
پیروزی شناخته شد .تا آن زمان ،دو تئوری مسلط بود :تئوری «راه رشد غیرسرمایهداری»
شوروی و تئوریهای مائو برای کشورهای «نیمهفئودال /نیمهمستعمره».
همچنان که اشاره کردم ،مبارزۀ مسلحانه در سال  ٣١٤٦در کردستان ایران آغاز
شد و از سال  ٣١٤٩به بعد« ،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران» و «سازمان
مجاهدین خلق ایران» وارد میدان شدند ،که فدائیان بیشتر بهشیوۀ کوبا باور داشتند.
شعار اصلی این سازمان «مبارزۀ مسلحانه» بود .یک بخش معتقد به شیوۀ پارتیزانی
در دهات و کوهها و بخشی دیگر اعتقاد به ترکیبی از شیوۀ چریک شهری و دهات
داشتند .شوروی را «تجدیدنظرطلب» میدانستند ،اما دشمنش بهحساب نمیآوردند.
ایران را «بورژوازی وابسته به امپریالیسم» ارزیابی میکردند و تضاد اصلی جامعۀ
ایران را «تضاد خلق و دیکتاتوری» میدانستند .این سازمان در سال  ٤٩با حمله به
پاسگاه سیاهکل در شمال ایران ،مبارزهاش را آشکار کرد .آنها میخواستند همزمان،
در شهر و روستا ،به عملیات بپردازند ،اما رویدادها چنان نشد که آنان برنامهریزی
کرده بودند .سازمان بیشتر به موضع دفاعی افتاد .هفته یا ماهی نبود که روزنامهها از
درگیریهای «فدائیان خلق» و «مجاهدین خلق» ـ که سازمانی مذهبی با مشی
مسلحانه بود ـ خبری درج نکنند .در آن روزها ،بر دیوارهای تهران ،عکس نُه چریک
چسبانده شده و از مردم خواسته شده بود که هرجا آنها را دیدند به پلیس خبر
بدهند و جایزه بگیرند .این خود تبلیغات بزرگی برای این گروه شد .آنها به
«قهرمانان خلق» تبدیل شدند .سیاسیها که بعد از شکست جبهۀ ملی و فرار سران
حزب توده اعتماد مردم را از دست داده بودند ،آبرویی بازیافتند و این مبارزان
همچون امیدی برای مردم و سمبلی برای جوانان مشتاق و آزادیخواه شدند.
گروههای اسالمی ،از قدیم ،کم و بیش با شاه ضدیت کرده بودند .گروه «فدائیان
اسالم» با ترور عبدالحسین هژیر( ،نخستوزیر ایران از خرداد تا آبان  )٣١٢٧این
ضدیت را نشان داده بودند .اعضای این گروه یا دستگیر و اعدام شدند ،یا به زندان
محکوم شدند .عدهای هم در نجف و کربال مجاور شدند که بعدها بیایند و حکومت
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ایران را بهدست بگیرند.
گروههای مذهبی در جنبش مسلحانۀ آن سالها شرکت کردند و بخش عمدهای
از آنها «سازمان مجاهدین» را بهوجود آوردند« .مجاهدین» تا قبل از انقالب ،چند
ترور و مصادرۀ بانک انجام دادند .بعد از سرنگونی شاه ،گرچه برای کنارآمدن با
خمینی بسیار کوشش کردند ،اما به جایی نرسیدند و در جبهۀ مخالفان نظام (یا
بهگفته خودشان «آخوندها») قرار گرفتند.
یکی از کمبودهای آن زمان این سازمانها که بعد از سرنگونی شاه آشکار شد این
بود که هیچکدام از این سازمانها به «مسئلۀ ملی» در بین ملیتهای داخل ایران
توجه نکرده بودند .چنانکه از اسمشان پیداست سازمان ...خلق ایران هستند و نه
خلقها .بههمین دلیل هم نتوانستند از تجربههای کردستان که چند سال پیشتر آغاز
شده بود سود ببرند .اگر آنها شکست نیروهای کرد را با دید درست بررسی
میکردند ،شاید خود همان را تکرار نمیکردند .از سال ٥٧به بعد هم که جنبش
کردستان و ترکمن و بلوچ و ...بهمیان میآید ،دستهای آن را «ضدانقالب» میدانند
و عدهای هم بیعمل میمانند ،چون نمیدانستند چه باید بکنند .ذهنشان برای
بررسی چنین مسایلی پرورش نیافته بود .هنوز هم در این مورد ،به تحلیل یا نظری
نرسیدهاند که برای نیروهای محلی و تودهها قابل قبول باشد .عدهای صورت مسئله
را پاک میکنند و با رد «مسئلۀ ملی» ،سر را همچنان زیر برف نگهمیدارند و
عدهای آن را با «پیروزی سوسیالیزم» گره میزنند و بقیه هم به نام «تمامیت
ارضی» و «تمامیت تجزیهناپذیر صفوف پرولتاریا» از زیر بار مسئله شانه خالی
میکنند .سازمانهایی هم با طرح فرمول «حق تعین سرنوشت» از مشخص کردن
این "حق" سر باز میزنند.
فضای فکری دانشگاهها در آن زمان پر بود از بحث و خبر و شایعه و طرفداری
مخفی از این راه و روشها .در عین حال ،نبودن منابع و کتاب برای سردرآوردن از
راه درست ،مزید بر علت میشد.
یک کلمه در روزنامهها و مجلهها و کتابها نوشته نمیشد که از دم تیغ دستگاه
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سانسور ساواک رد نشده باشد .هیچ تفکری بهجز آن «شاهپرستی» پوچی که خود
تبلیغ میکردند ،حق ابراز نداشت و جای آنهایی که هر تفکری غیر آن را ابراز
میکردند ،زندان بود .از طرف دیگر ،ادعا بر این بود که ایران «جزیرۀ آرامش» است
و آدم ناراضی در آن وجود ندارد ،و اگر هم کسی ناراضی است ،میتواند از مملکت
برود! و همانوقت هم عکس یک نفر را در روزنامهها انداختند که داشت گذرنامهاش
را تحویل میگرفت که برود و گفتند تنها یک ناراضی پیدا شده است.

روشنفکران و دانشجوها اولین کسانی بودند که مورد سوءظن دستگاههای امنیتی
قرار میگرفتند .در زمان دانشجویی من و سه نفر از دوستان هوس کردیم سری به
شهر پاوه بزنیم .ماشین دربست کرایه کردیم .شب به پاوه رسیدیم .در مسافرخانهای
خوابیدیم و روز بعد سری به چشمه معروف «ههولی» زدیم و به نوسود رفتیم .در آنجا
ما را به ژاندارمری بردند .سئوال که چرا به اینجا آمدهاید .جوابهای ما ،که اینجا
مملکت خودمان است و حق داریم بگردیم و طرحی برای ساختن فیلم داریم و...
برایشان قانع کننده نبود ،چرا که دانشجو بودیم .ما را با یک کامیون ارتشی به پاوه
برگرداندند و تحویل ساواک دادند .همان سئوال و خوابها تکرار شد .سه روز ما را در
زندان که در واقع یک طویله بود نگهداشتند و بالخره به مدرسه عالی تلویزیون تلفن زده
بودند و پرسیده بودند که آیا آنها ما را به آن منطقه فرستادهاند .دفتردار گرچه از هیج جا
خبر نداشت و در واقع ما در تعطیالت تابستانی بودیم ،جواب داده بود که بله
مافرستادهایم .گفته بودند چرا به منطقه ممنوعه فرستادهاید؟ او هم جواب داده بود که
شما لیست مناطق ممنوعه را به ما ندادهاید .این بود که ما را آزاد کردند .اما در تهران
خانهمان را زیر و رو کرده بودند.
این مناطق ممنوعه تنها در کردستان نبود .یک بار با اجازهنامه از طرف معاون
تلویزیون برای فیلمبرداری به جزیره هرمز رفته بودیم .رئیس پاسگاه هرمز که یک
گروهبان سوم بود .گفت که شما باید از مافوق من اجازهنامه بیاورید .من به بندرعباس
رفتم که از ژاندارمری برایش دستور بیاورم .اولین کاری که در آنجا کردند ،این بود که
دوربین مرا گرفتند و فیلمهایش را درآوردند .بعد از مدتی در آفتاب نگهداشتن مرا به
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ساواک بردند ،در آنجا هم بدون هیچ پرس و جو دو روز مرا به پایه میز دستبند زدند .بعد
از دو روز به نیروی دریایی بردند .فرمانده نیروی دریایی تا مرا دید گفت :این از ریختش
پیداست که از جماعت تلویزیون است .موقع رفتن سفارش کرد که سری به رئیس
تلویزیون بندرعباس بزنیم .من میدانستم که رئیس تلویزیون بندرعباس ساواکی است.
پس همه ماجرا این بوده است که ما اول خدمت ایشان نرسیده بودیم و او از وجود ما
اظهار بیاطالعی کرده بود .اجازهنامه با امضاء معاون تلویزیون ارزش یک بله گفتن او را
نداشت.
در همین سفر بندر عباس گاهی من برای خرید صبح با لنچ از جزیره هرمز به بندر
میآمدم و عصر برمیگشتم .یک روز لنچ دیر حرکت میکرد و من داخل بازار میگشتم
و وقتگذرانی میکردم .نزدیکیهای غروب مرد الغر اندامی دست به شانهام زد و با
گردن کج کرده گفت :ببخشید شما امشب بر میگردید یا میمانید ،چون هتل نگرفتهاید.
گفتم چرا؟ گفت :پاهام درد گرفت از بس دنبال شما راه رفتم .فهمیدم مامور ساواک است
و ماموریتش تعقیب من .گفتم :برمیگردم .تشکر کرد و رفت.
این کنترلها فقط در مورد مناطق مرزی نبود .گروه فیلمبرداری فیلم «مغولها» که
من هم همراه بودم گرچه معرفی نامه از تلویزیون جهت فیلمبرداری برای جشنهای  ٢٥١١ساله
شاهنشاهی داشت ،دو هفته در کویر کاشان معطل شد که از ژاندارمری اجازه بگیرد.

خفقان بود و سکوت و آنهایی که سکوت را میشکستند و در این راه ،از جان
خود میگذشتند« ،قهرمان مردم» میشدند .در این میان ،کسانی که نمیخواستند یا
نمیتوانستند چشم بر نابرابریها ببندند و بهدنبال خوشگذرانی باشند و تنها به
زندگی خود بیندیشند ،راه آنها را در پیش میگرفتند.
در همین سالها ،در سنندج هم حرکتی گرچه ضعیف بهوجود آمد .سیدصدیق
رحمانی که چند بار بهخاطر فعالیت سیاسی به زندان افتاده بود ،در بیرون شهر،
قهوهخانهای داشت که در عمل ،آن را به پایگاهی مخفی تبدیل کرده بود .او همراه
با عیسی مجیدی و دو نفر دیگر ،چندین عملیات مسلحانه انجام داده بودند و
وحشتی در دل پلیس و ساواک بهوجود آورده بودند .اما طولی نکشید که دستگیر
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شدند .آنها را به تلویزیون محلی آوردند ،این چند نفر فکر کرده بودند اگر به
تلویزیون بیایند اعدام نخواهند شد ،اما همان شب ( )٣١٥٣/٣١/٣٤تیرباران شدند و
خبر تنها در دو سطر در روزنامهها انعکاس پیدا کرد« :چهار نفر از اشرار مسلح در
سنندج تیرباران شدند».

من با عیسی آشنا بودم؛ در یک کارگاه جوشکاری با هم کار کرده بودیم .یکی از
امیدهای من برای دست زدن به مبارزۀ مسلحانه رابطه گرفتن با آنها بود .قبل از
اعدامش ،به مالقات او در زندان ژاندارمری رفتم« .علی»نامی که مرا هم
میشناخت ،در رابطه با او دستگیر شده بود .زمانی که ما را هم دستگیر کردند و
عکسهایمان چاپ شد ،او در زندان ارومیه بود .پیش زندانیها میگوید که مرا
میشناسد و با من رابطه داشته است .این گفته هم خود او را در آنجا دوباره به زیر
شکنجه کشید ،هم مرا در اوین .در هر حال ،من او را بهیاد نیاوردم.
«مبارزه مسلحانه» بهسرعت گسترش پیدا کرده و جا افتاده بود ،به جنبشی تبدیل
شده بود که هرکس میخواست مبارزه کند ،در هرجا که بود ،تالش میکرد امکاناتی
بهدست بیاورد و ضربهای به رژیم دیکتاتوری بزند .چشمبهراه ارتباط با سازمانها
نمیماند ،خود در پی ایجاد «سازمان» برمیآمد .بدین ترتیب ،گروههای لرستان و
همدان بهوجود آمد .گروه شیراز (گروه ما) که به گروه «ترور شاه» معروف شد ،گروه
«ستارۀ سرخ» و  ...همه براساس خطمشی مسلحانه شکل گرفتند .اساس تئوری از
انقالب کوبا گرفته شده بود« :موتور کوچک (سازمان انقالبی مسلح) موتور بزرگ
(خلق) را بهحرکت درمیآورد و انقالب خواهد شد ».هرکس بهسهم خود در پی
بهحرکت درآوردن موتور بزرگ بود و مردم هم اگر نگوییم خوابیده بودند ،باید گفت
که در بحران ویژهای بهسر میبردند.
اوایل دهۀ پنجاه همراه بود با باالرفتن قیمت نفت از هفت دالر به سی و پنج
دالر؛ پول هنگفتی که هرچقدر هم دزدیده میشد باز مقداریش از میان انگشتها
فرومیریخت .شاه و دربارش سهم بزرگی را بهخود و ارتش اختصاص میدادند.
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آنچه میماند در داخل ،توسط دوروبریهایشان برای طرحهای عجیب و غریب
خرج میشد ،اما بههرحال موجب ازدیاد اشتغال میشد .از ساختمانسازی گرفته تا
کارخانههای کفش و لباس و ماشینسازی و ...به راه افتادند .تا جایی که کارگر و
خدمتکار و دکتر از فیلیپین و هند و پاکستان میآوردند .میگفتند« :کار هست و پول
هم که داری ،با سیاست چهکار داری؟»
با ظهور نمایندگیهای کمپانیهای خارجی ،سرمایهداری تجاری ایران احساس
خطر کرد که بازار را از دست بدهد .و این دلیل اصلی مخالفت بازار با نظام شاه و
هواداری از مجاهدین و بعدها دار و دستۀ خمینی بود .سرمایهداری خصوصی رشد
کرده بود ،اما در زیر فشار سرمایهداری وابسته قرار داشت .دربار و دولتیها بههر
بهانهای باج میگرفتند .کسی نمیتوانست کارخانهای دایر کند اگر یکی از شاهپورها
را مفت و مجانی شریک نمیکرد .درباریها پستهای مهم مملکت را اشغال کرده
بودند ،مزایدهها را خودشان برنده میشدند ،یکچهارم آن را برمیداشتند ،سپس آنرا
به شرکت کوچکتری میدادند که کار را انجام بدهد .گاه ،خود ،صاحب آن شرکت
دومی هم بودند .گویی آبشخوری که آن زمان ایجاد شده بود ،هنوز هم اینجا و
آنجا (در اقلیم کردستان هم) کسانی را سیراب میکند .با این تفاوت که حاال
مالزادهها و سران سپاه به این کارها مشغولند.
گندم را با نرخ کیلویی ده تومان از کشاورز میخریدند و بهقیمت یک تومان به
بازار میدادند .این یارانه (سوبسید) چند رقم اجناس اساسی مانند روغن و نفت و
شکر و ...را دربرمیگرفت .حقوق کارمندان را زیاد کرده بودند ،گرچه نه بهاندازۀ باال
رفتن نرخ تورم ،اما بههرحال قدرت خرید بیشتر شده بود و حقوقبگیرهای طبقۀ
متوسط مشغول ماشین خریدن و خانه ساختن بودند .اما همۀ اینها دو جنبه داشت:
یک طرف ،بهترشدن شرایط مادی زندگی بود و طرف دیگر ،شدیدشدن خفقان و
نبودن هیچگونه آزادی سیاسی .بیبندوباری و فساد ،کافه و کاباره و اعتیاد تشویق
میشد .ثروتمندان و آقازادهها در شمال شهر ،بهشیوۀ آمریکا و اروپا رفتار میکردند و
رستورانهای گران و دیسکو و استخر و باشگاههای ورزشی و تفریحی داشتند و
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جنوب شهر هم در آشغالدانی بهسر میبرد.
شاه خود را نه تنها «ژاندارم خلیج» که برگزیدهی نژاد آریایی میدانست و فکر
میکرد یکتنه در خاورمیانه ،در مقابل «کمونیسم» ایستاده است .خودباوری جنون-
آمیز شاه که از جشنهای دو هزار و پانصد ساله ( )٣١٥١شروع شده بود ،به جایی
رسید که دو حزب طرفدار خودش یعنی احزاب «مردم» و « ایران نوین» را منحل
کرد و در اسفند سال  ،٣١٥١تأسیس حزب فراگیر(؟!) «رستاخیز»* را اعالم کرد.
در کشوری که رو به رشد است ،همهچیز باید هماهنگ پیش برود ،وگرنه دچار
عدم تعادل میشود .اگر بازرگانی رشد کرد و مردم احساس شخصیت کردند ،باید
آزادی و دمکراسی همپ ای آن تأمین و تضمین شود و این درست آن چیزی بود که
رژیم شاه با تمام قوا و امکاناتش با آن مخالفت میکرد .سازمان وحشتانگیز ساواک
که بهکمک آمریکا و انگلیس بهوجود آمده بود ،هر صدای مخالفی را در سینه خفه
میکرد و هیچکس احساس امنیت نداشت .پاسبانی میتوانست به رئیس ادارهای
توهین کند و او هیچ نمیتوانست بگوید( .بعدها که داستانهای حکومت صدام را
شنیدم ،فهمیدم درست از ایران تقلید میکرده است).
برای روشنفکران و دانشجویان تله میگذاشتند .سازمانهای دروغین سیاسی
مخفی بهوجود میآوردند که ناراضیها را به دام بیندازند و سپس یکشبه ،همه را
دستگیر میکردند .کتاب ممنوع پخش میکردند و کتابخوانها را به دام
میانداختند .بهاصطالح «موج» درست میکردند که ماهیها باال بیایند.
دانشجویی از یکی از کتاب فروشهای سیار دم دانشگاه کتاب خریده بود.
کتابفروش میگوید کتاب تاریخی خوب دارم .او هم هفت کتاب میخرد .هنوز به
خانه نرسیده بوده ،دستگیرش میکنند .در زندان فهمیده بود که کتابها مربوط به
حزب توده بوده است .او حتا پشت جلدها را هم نگاه نکرده بود .یازده سال زندان
گرفت .شکنجهها پیشکش!

*) «رستاخیز» ترجمۀ «بعث» است .آن زمان« ،حزب بعث» در عراق و سوریه حاکم بود.
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همۀ اینها نشانۀ یک چیز بود :حکومت شاه (همانند همۀ دیکتاتوریهای دیگر)
به بقای خودش باور نداشت .تا مغز استخوان میترسید و بههر شیوه ،به آنهایی که
بیشتر از همه واهمه داشت ،باج میداد؛ و اینان آخوندها بودند .او برای همۀ
آیتاهللها و مراجع دینی و دستگاه و مدرسهشان مقرریهای هنگفتی پرداخت
میکرد[ .نگا :خاطرات فردوست و ثابتی ].خودش سالی یک بار به زیارت امامرضا
میرفت و در این اواخر ،به حج عُمره هم رفت.
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پروندۀ گروگانگیری
در اینچنین شرایطی بود که من هم مانند بسیار کسان دیگر ،به فعالیت سیاسی
علیه رژیم و تغییر آن شرایط اجتماعی فکر میکردم و با چند نفر از دوستان ،مشغول
کتاب خواندن و خودآموزی بودیم .کتابهایی مانند «اصول مقدماتی فلسفه»،
«انقالب در انقالب»« ،مسائل لنینیسم» و ...را رونویسی میکردیم و به کسانی که
فکر میکردیم اهل مطالعهاند و در پی این نوع کتابها هستند ،میدادیم .این کار
محفلی ادامه داشت تا دورۀ «مدرسه عالی تلویزیون و سینما» تمام شد و من برای
کار در تلویزیون به شیراز رفتم .در آنجا ،با کرامت دانشیان همراه شدم .کرامت
آدمی بسیار باشهامت و انساندوست بود .به موسیقی عالقۀ فروانی داشت .شبی که
به خانۀ او رفتم ،هنگام غذاخوردن ،صفحۀ «اُپرای کوراوغلو» را روی گرام تپاز
*
گذاشته بود و خود گاهی با آن زمزمه میکرد.
در مورد شخصیت او در کتابهای خاطرات اشخاص مختلف نوشتههای زیادی وجود دارد .و نیز در
«یادنامۀ کرامت دانشیان» [در دو جلد ،از انتشاراتِ نشریۀ «فرهنگ نوین» ،سالهایِ ،]٥٩/٥٨
«راوی بهاران» [انوش صالحی]« ،من یک شورشی هستم» [عباس سماکار] و ...و من برای کتابی
درباره او چند سطر نوشتم که بخشهائی از آن چنین است:
سی سال از زمانی که با کرامت دوست شدم و بیست و هشت سال از تیرباران او گذشته است .اما او
هنوز هم در ذهن مردم ستم کشیده ما جای ویژه خود را حفظ کرده است .بیست و هشت سال درد
و رنج ،ستم و استثمار  ،زندان و شکنجه و ممنوعیت در رژیمهای شاهنشاهی و جمهوری اسالمی
نتوانسته خاطره او را از یاد مردم بزداید .این همه ایستادگی و جانبازی دیگر قهرمانان در زندانها و
دادگاههای دو رژیم ،این همه مبارزه در شکلهای گوناگون در این سی سال فرا آمده است و هنوز
کرامت بر جایگاه رفیع خویش ایستاده است و به زورمداران میگوید " اگر به نابودی خود ایمان
ندارید ،تاریخ نشانتان خواهد داد"←
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کرامت قبالً در همان «مدرسۀ تلویزیون» درس میخواند .فیلم مستندی هم
دربارۀ دولتآباد تهران ساخته بود که بهخاطر آن از مدرسه اخراج شده بود .سپس به
روستا رفت و معلم شد .چندی نگذشت که دستگیر و به یک سال زندان محکوم
شد .ساواک بههر عنوان او را آزار میداد .این بود که تصمیم به مبارزۀ مسلحانه
گرفته بود و مسلح شده بود .گاهی که به خانۀ من میآمد ،اسلحهاش را با روغنی که
من داشتم روغنکاری میکرد .روزی که او را دستگیر کردند ،آن را همراه نداشته.
بههمین دلیل ،جزو اشیاء بهنمایشدرآمده در دادگاه نبود .نه او و نه من در این باره
چیزی نگفتیم و حتماً امیر فطانت هم خبر نداشته است.
بعد از گفتگوهای اولیه ،به این نتیجه رسیدیم که گروهی با اعتقاد به مبارزۀ
← من در این سی سال جانفدایان جسور و مهربان و یکرنگ و صادق و سرشار از عشق به
مردم و کینه از دشمن ،از آن دست که کرامت بود ،فراوان دیدهام .بسیار بودند آنهایی که در مقابل
جوخه اعدام فریاد زنده باد خلق ،زنده باد سوسیالیسم ،مرگ بر جالد و  ...سر دادند و از گلولهها با
لبخند استقبال کردند .بسیارند آنهایی که با رفتار خود ،سربازان و پاسداران دستآموز رژیم را تحت
تاثیر قرار دادند .کم نبودند آن خودساخته اندیشمندانی که با ایمان راسخ خود شاهپرستان و
مالپرستان را نسبت به کردارشان به شک انداختند .بسیار بودند بسیار ،اما همه کرامت نشدند.
کرامت ،آنچه خود بود ،چیزی بیشتر از آنهای دیگر نداشت .ازخودگذشتگی و آشتیناپذیزی
جسورانه ،ایمان راسخ او به باورها و دانستههایش که همه اینها پشتوانه ایستادگی و خود فداکردن
است .به نظرم بیشتر از آن چه که الزمه قدم گذاشتن در راه است ،نبود .ماندگاری او اما در ذهن
تاریخی ،حماسی تودهها به خاطر تشخیص درست وظیفهای مشخص در لحظهای مشخص از تاریخ
و عمل کردن به آن بود .او به آگاهی مارکسیستی مسلح بود و میدانست دانستن ،باور و خواستن
دگرگونی اجتتماعی کافی نیست ،باید در عمل دگرگونش کرد و در این راه بر دوش هر انسانی در
لحظه خاصی باری گذاشته میشود .اگر به مقصد رساند ،سپاس جاودانی تودهها پاداش اوست و اگر
زمین نهاد ،گمنامی و یأس چاشنی زندگی خالیاش خواهد بود.
در آن زمانی که رژیم شاهنشاهی همه دستگاههایش را برای سیرک "تمدن بزرگ" کوک کرده
بود و در پی تسلیم برهوار مردم بود و در این راه از هیچ دروغ و دسیسه و کشتاری← ←
رویگردان نبود ،کسانی چون کرامت (صرفنظر از ایدئولوژی) ایستادند ،سکوت را شکستند و بساط
شعبدهباز را به هم زدند.
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مسلحانه تشکیل بدهیم و حرکت کنیم و اگر دست داد ،با «سازمان چریکهای
فدائی خلق» تماس بگیریم .کرامت با دو نفر دیگر (امیر فطانت و یوسف آلیاری) در
تماس بود که هردو قبالً با او زندان کشیده بودند .من هم چند نفری را در نظر
داشتم .بعضی گفتند ما به مبارزه مسلحانه اعتقاد نداریم و برخی توانش را در خود
نمیدیدند .اما دو نفر (عباس سماکار و شکوه میرزادگی) آمادۀ مبارزه در این شیوه
بودند .با عباس در یک مدرسه درس خوانده بودیم و رابطۀ دوستانۀ بسیار نزدیکی
داشتیم .قبالً با عباس در مورد انفجار آنتن مرکز شیراز در زمان «جشن هنر»
صحبت کرده بودم .او هم محل را شناسایی کرده بود و قرار بر این بود که من مواد
منفجره پیدا کنم و او این کار را انجام دهد .اما در آن وقت ،عباس بنابهضرورت
کاری به تهران رفت .من هم مواد الزم را پیدا نکردم .بهبهانۀ ماهیگیری از کسی
قول تی.ان.تی گرفته بودم که او باالخره حاضر به دادن آنها نشد .در بازجوییها
هم سخنی از این طرح به میان نیامد.
شکوه میرزادگی با یک محفل کار مطالعاتی کرده بود که افراد آن دستگیر شده
بودند .او در فکر پیوستن به گروه دیگری بود تا بتواند فعالیتش را ادامه بدهد ،که در
سفری به شیراز برای شرکت در یک برنامۀ تلویزیونی ،با هم آشنا شدیم .او در
روزنامۀ کیهان و مجلۀ زن روز کار میکرد .محفل آنها قبالً از طریق مریم اتحادیه
کارهایی در رابطه با شناسایی محل تردد نوۀ دختری شاه انجام داده بودند و در فکر
بودیم که طرحی برای گروگانگیری او به منظور آزادی زندانیان سیاسی بریزیم.
هنوز دربارۀ چگونگی تشکیالت و پیداکردن لوازم ،آمادگی کافی به دست نیاورده
بودیم.
در این فاصله ،عباس سماکار از من پرسید آیا میشود اسلحه تهیه کرد؟ من فکر
کردم شاید او طرح مشخصی دارد .از او خواستم اگر میتواند آن را به من بگوید ،چرا
که با به میان آمدن اسلحه ،مسائل به درجۀ دیگری از امنیت میرسید .او بهطور
خالصه ،از فرصت مناسبی که برای یک گروگانگیری بهوجود آمده بود ،صحبت
کرد .اما برای اینکه بشود وارد جزئیات شد ،فرصت خواست که با کس دیگری که
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در این رابطه هست مشورت کند .پس از مدتی مشخص شد که قرار است به رضا
عالمهزاده در فستیوال فیلمهای کودکان جایزهای داده شود .این جایزه توسط ملکه
یا ولیعهد داده خواهد شد .رضا که از دستگیری چند نفر از دوستانش ناراحت بود،
اظهار آمادگی کرده بود که اگر کمکش کنند ،در آن مراسم کاری کند که بشود
خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد .پیشنهاد به من رسید و سپس از طریق من ،به
دانشیان و فطانت .گفتگوها به این نتیجه رسید که اگر بشود چند نفر مسلح به داخل
سالن بروند ،هنگام تقسیم جوایز ،گروگانی گرفته شود و خواستار آزادی زندانیان
سیاسی بشویم.
پیش از هرچیز ،الزم بود اسلحه تهیه کنیم .به این منظور ،من سفری به
کردستان کردم و به چند جا سر زدم ،اما دست خالی برگشتم .کرامت گفت امیر پیدا
کردن اسلحه را بهعهده گرفته است .ارتباط از طریق صفحۀ تسلیت روزنامه که در
دست شکوه بود گرفته میشد .شکوه خود دو نفر را بهکمک گرفته بود :ایرج
جمشیدی و مرتضا سیاهپوش ،که البته در آن زمان ،من آنها را نمیشناختم.
سیستم زنجیرهای تشکیالت جنین اقتضا میکرد .کرامت و شکوه با اسم مستعار
دیدار مخفیانهای انجام دادند .من و امیر هم برای اولین بار با اسم مستعار جهت
بررسی طرح ،با هم دیدار کردیم .عباس و ایرج هم بههمان شیوه دیداری داشتند.
در خاتمۀ «جشن هنر» ،من همراه دیگر کارمندان تلویزیون ،به مهمانی شب
پایانی رفتم که فرح نیز در آن شرکت میکرد .هدفم این بود که بدانم گاردها چگونه
در اطراف او هستند و اگر حملهای به او بشود ،حملهکننده چه اندازه شانس دارد .ما
هنگام ورود بازرسی بدنی نشدیم .این یک امکان بود ،اما میتوانست نشانۀ اعتماد به
مهمانان و تسلط گاردها هم باشد .جماعت همه بهصف ایستادند و او با یکیک
آنها دست داد و از هر دستدادنی هم یک عکس گرفته شد .من کنار ایستاده بودم
و خود را مشغول نشان میدادم .بعد در بازجوییها از من پرسیدند که چرا با ملکه
دست ندادهام .شاید عکسها را کنترل کرده بودند.
در اینجا اشاره کنم که در آخرین دیدار من با شکوه ،که چند روز قبل از
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دستگیری انجام شد ،او گفت که یک ماشین سفید مرتب او را تعقیب میکند .من
گفتم حرکت غیرمعمولی نکن ،شاید سوءظنی بیشتر نیست .وگرنه میبایست مخفی
شد که ما هنوز امکانات آن را نداشتیم .قرار بود بعد از تحویل گرفتن اسلحه ،جایی
برای مخفی شدن پیدا کنیم .و اصوال طرح ما بر اساس شرکت افراد علنی بود که
فیلمبردار ،روزنامهنگار یا کنترل دم در را به عهده داشتند.
قرار بود اسلحهها در تهران تحویل داده شود .پیام رمز در صفحۀ آگهیهای
تسلیت روزنامۀ «کیهان» فرستاده شده بود و شکوه آنرا دریافت کرده بود .قرار بر
این بود که یکی از کسانی که با شکوه کار میکنند ،اسلحهها را که در ماشینی
گذاشته شده و در آن قفل نیست بردارد و آن را پیش خود نگهدارد یا به شکوه بدهد
که وقتی من به تهران میرسم ،به من سپرده شود .من هم میبایست تا سه روز بعد
آن را به عباس سماکار برسانم .در زندان معلوم شد که آن فرد که میبایست
اسلحهها را تحویل بگیرد جمشیدی بوده است و تا نزدیک ماشین هم رفته ،اما بعد
ترسیده و به همدان رفته ،بدون اینکه به کسی اطالع بدهد .که اگر میداد ،شاید ما
به آن آسانی دستگیر نمیشدیم .من برای ادامۀ کار ،یعنی تحویل گرفتن اسلحه و
ترتیب و تکمیل اجرای نقشه ،عازم تهران بودم که یک ساعت قبل از سوار شدن به
اتوبوس شیراز /تهران دستگیر شدم( .اواخر شهریور )٣١٥٢
از خانه بیرون آمدم که به فروشگاه روبرو در آنطرف خیابان بروم .وسط خیابان،
سه نفر دورم راگرفتند و اسمم را پرسیدند .دستبند و تپانچه را در دستشان دیدم.
سرم را بلند کردم .مسلسل پشتبام خانه روبرویی را دیدم .قبل از اینکه چیزی
بگویم ،مرا دستبند و چشمبند زدند و به زندان قلعۀ کریمخان زند بردند .نحوۀ
دستگیری بهشکلی بود که فکر میکردند من مسلح هستم .در مورد دانشیان هم
همین شیوه را بهکار برده بودند .شکوه میرزادگی هم همان روز که من دستگیر
شدم ،در تهران دستگیر شد.
بقیۀ افراد هم ،منهای امیر فطانت ،ظرف دو تا پنج روز دستگیر شدند.
در زیر شکنجههای اولیه ،از من اسم مستعار (سازمانی) را میخواستند .من چند
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اسم عوضی گفتم .هر بار شکنجهها شدیدتر میشد و میگفتند دروغ میگوید.
باالخره اسم اصلی را گفتم .قبول کردند و البته گفتند حاال بقیهاش را بگو .این اسم
را تنها کرامت و امیر میدانستند .بنابراین ،من فکر کردم که یکی از آن دو نفر
دستگیر شده است ،بهویژه که کرامت آخرین قرار سالمتی را که میبایست دو روز
قبل از آن باشد ،اجرا نکرده بود .اما بعدها ،در اوین ،فهمیدم که کرامت پنج روز بعد
از من ،در یک دکان نجّاری که متعلق به دوستی بوده دستگیر شده و امیر دستگیر
نشده است .پس این اسم را از کجا دانستهاند؟ ما میبایست همانوقت به امیر شک
کنیم ،اما با اعتمادی که کرامت به او داشت و ژستهای انقالبیای که از خود نشان
داده بود ،نتوانستیم شک کنیم که او ساواکی بوده باشد .اما سؤال همچنان باقی بود.
از کرامت هم پرسیدم که« :اینها اسم رمز را از کجا دانستهاند؟» گفت« :اسم رمز
من یا فطانت را هم پرسیدند؟» گفتم« :نه ».گفت« :شاید بلوف زدهاند ».در
کیفرخواست دادستان دادگاه اول ،امیر فطانت را بهعنوان «فرد فراری» نام برده
بودند ،اما در کیفرخواست دادگاه دوم ،نامی از او برده نشد.
در سال  ،٥٤قبل از اینکه مرا دوباره به زندان اوین ببرند ،یوسف آلیاری به من
خبر داد که با عباس به این نتیجه رسیدهاند که همۀ ماجرای لو رفتن گروه و تلهای
که برای این گروه از طریق دادن اسلحه گذاشته شده بوده ،توسط امیر فطانت
*
صورت گرفته است.
حسن فخاری هم در خاطراتش اشاره میکند که در سفری که به شیراز داشته ،از
طریق خانوادۀ کرامت دانشیان مطلع شده که امیر آزاد است.
در زندان دانستیم که فطانت بهعنوان فراری به یک گروه دیگر پیوسته و آنها را
هم لو داده است و در دانشگاه تحصیل میکند و با دختر یک سرهنگ ازدواج کرده و...
من برای اطمینان ،در مالقاتی که با برادرم داشتم ،از او که مسؤل یک بخش از
*بعد از چهل سال و درست بعد از چاپ اول این کتاب ،فطانت در تارنمای اینترنتی خود اعتراف
کرده است که ماموریت گذاشتن ماشین حامل اسلحه از جانب "ثابتی" معاون اول ساواک بە او
سپرده شده .در کتاب "داستان داستان ها" هم تلویحا فروختن رفیقش کرامت دانشیان را بازگو
کرده است .اما چیزی از چگونگی رابطەاش با ساواک و لو دادن گروه بیان نمیکند.
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دانشگاه شیراز بود پرسیدم که شما دانشجویی به این نام و نشان دارید؟ گفت« :بله.
زنش شاگرد من است».
در سال  ،٥٧فطانت خود را از ما پنهان کرد و به آمریکای التین گریخت.
کسانی که در رابطه با این پرونده دستگیر شدند :ساواک از طریق امیر فطانت و
آگاهی از چگونگی طرح ،به من و کرامت دانشیان و عباس سماکار ،رضا عالمهزاده
و شکوه میرزادگی رسید .از طریق شکوه ،به ایرج جمشیدی و مرتضا سیاهپوش
رسید .شکوه میرزادگی همچنین از خسرو گلسرخی و منوچهر مقدم سلیمی که هر
دو پیشتر دستگیر شده و در زندان بودند و ربطی به ما نداشتند ،حرف زده بود.
ابراهیم فرهنگ و فرهاد قیصری از طرح اطالعی نداشتند ،اما چون قرار بود در
عملیات نقش داشته باشند ،به این پرونده چسبانده شدند.
کسانی که در حاشیۀ این پرونده به زندان آمدند :یوسف آلیاری جزو هستۀ گروه
بود ،اما هنوز از این طرح اطالع نداشت .بههمین دلیل ،در پروندۀ گروگانگیری وارد
نشد ،اما یازده سال زندان گرفت .پدرام اکبری (او در خانۀ پدری مصطفا شعاعیان
یکی از مبارزان مسلح ،زندگی میکرد .کرامت از طریق او با مصطفا رابطه داشت).
به پدرام سه سال زندان دادند .سیروس بذرافکن و غالمرضا رضی که هر دو به
ترتیب در تهران و شیراز همخانۀ من بودند .آنها هیچ خبری از ماجرا نداشتند و بعد
از مدت کوتاهی آزاد شدند .از من هم پرسشی در مورد آنها نشد .من مقداری
فشنگ از اسلحۀ برادرم (زاهد بطحایی) که استوار ارتش بود ،برداشته بودم ،اما چون
بدون اطالع او بود ،بعد از چهار ماه بدون محاکمه آزادش کردند و به ظفار
فرستادندش که کشته شود ،اما سالم برگشت .اسفندیار منفردزاده در رابطه با شکوه
دستگیر شد ،اما چون هیچ کار سیاسی نکرده بود ،بعد از مدتی آزاد شد.
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زندان
در این دنیای خشک و خشن امروز نیاز به رومانتیسم درونی است .برای
مقابله ،برای ادامۀ زیستن .به نگاه عبوس و سبیلهای آویزان پدری که
دخترش را به دنبال خود میکشد اهمیت نده ،به نگاه معصوم و لبخند
شیرین دخترک بیندیش .این مبارزۀ درونی آسان نیست .دور و بر ما پر از
نفرت است .این نفرت عدهای را به الکل و اعتیاد میکشاند ،عدهای را به
بیزاری میراند و حساسترینشان را به بیخانمانی و کنج خیابان می اندازد،
که تو هر روز اینجا و آنجا میبینی .باید کاری کرد! مبارزهای باید کرد،
مبارزهای که شیشه با سنگ ،شعر با شالق ،انسان با زورگویی دارد .نسل ما،
من و ما در آن جامعه در چنین تصویری بار آمدیم .گاه رمانتیسم ما تا بهکار
بردن اسلحه هم رسید؛ یعنی به نفرت میدان داد .اما شما از این مرز
گذشتهاید .دنیا در بحران دورانساز دیگری است .در اینجا ،تبعیض میان
فارس و کرد وجود ندارد ،زور و دیکتاتوری و خفه کردن و شالق نیست.
اینجا اما نژادپرستی وجود دارد .بهرهکشی بیرحمانه ،بهویژه از زنان ،در همۀ
ابعاد آن هنوز هست و هدف مبارزۀ شما برافکندن آن است .برابری انسانها
را فریاد زدن و به ثمر رساندن یا به نسل آینده سپردن .روزی باید انسانها
بیدار شوند .هرگاه خسته شدید ،به رومانتیسم درونی خود پناه ببرید؛ کاری
که انسان هزاران سال است با آن از خود دفاع کرده است.
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سازمان وحشتانگیز ساواک با همۀ گستردگی و با آنهمه کارمند و جاسوس و
خبرچین ریز و درشت که در همۀ ادارهها و کارخانهها و کارگاهها جا داده بود ،زمانی
که دستگیر میشدی ،تنها وسیله تحقیقشان شکنجه بود .هیچ مدرکی نشان
نمیدادند یا الزم نداشتند مدرک جمعآوری کنند .یک گزارش کافی بود که کس یا
کسانی را بگیرند و بهزیر شکنجه ببرند .میخواستند خودت همهچیز را بگویی .بعد
هم همان گفتهها را بهعنوان مدرک به دادگاه میفرستادند .گرچه در قانون جزائی
آمده بود که اعتراف فرد علیه خودش ارزش قانونی ندارد.
درندهخویی شکنجهگرهای ساواک ورد زبانها بود و همین باعث میشد که وقتی
دستگیر میشدی ،منتظر انواع کتک و سوزاندن و آویزان کردن باشی .البته این خود
کمی آمادگی بهوجود میآورد .شکنجهگران در اولین وهله میخواستند ترس ایجاد
کنند و شخصیت فرد را بشکنند .این کار را با لخت کردن ،دست بردن ،فحش دادن
و ...انجام میدادند .بعد میگفتند« :ما همهچیز را میدانیم ،اما میخواهیم خودت
حرفهایت را بزنی ».تو هم اولین جوابت این بود که« :من کاری نکردهام ».این
بدان معنا بود که تو کتک خوردن را انتخاب کردهای .با توسری ،به زیرزمینت
میبردند و به تختی میبستند و سه چهار نفر با کابل به جانت میافتادند .آنها
باتجربه بودند ،میدانستند چگونه و به کجا بزنند که بیشترین آزار را برسانند و
کنترل مغز را بههم بریزند.
ـ میگی یا نه؟
ـ چی باید بگم؟
ـ خودت بهتر میدانی چی باید بگی!
گاه که میدانستند مقاومت میکنی و ممکن است تلف بشوی ،چند کلمهای بین
خودشان رد و بدل میکردند که به تو بفهمانند چیزهایی میدانند .فشارها بههمین
شیوههای ببند و بزن و روبروکردن با کسی که در بارهات حرف زده و ...ادامه پیدا
میکرد .قبل از هر چیز ،میخواستند از کسانی حرف بزنی که آنها نمیشناختند ،اما
میدانستند باید کسی باشد .شکنجۀ کسانی که با اسلحه دستگیر میشدند یا در
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درگیری مسلحانه اسیر میشدند ،از همان دقایق اول بسیار شدید بود .برای این که
میخواستند آدرس خانۀ مخفی و کسانی را که با آنها در یک تیم بودهاند ،هرچه
سریعتر و قبل از آنکه جابهجا شوند ،بهدست بیاورند .تو هم میخواستی آنقدر
مقاومت کنی تا رفقایت بدانند که تو دستگیر شدهای و جابهجا شوند تا اطالعات تو
بهاصطالح سوزانده شود.
به خودت میگویی« :به یاد داشته باش که مردم چشم به تو دوختهاند .کینه و
نفرتت را نگهدار ،کمکت میکند ،شکنجه را سبک میکند .عشقت را به آرمان و
مبارزهات از ته دل حفظ کن .پشیمانی یعنی فروریختن».
با این کلمات زخمهایت را میلیسی و تنهایی و تاریکی شبهای بیپایان سلول
زندان را سر میکنی.
شیوۀ دیگر این بود که بعد از مدتی شکنجه ،اگر میدانستند که اطالعات داری اما
مقاومت میکنی ،کسی را میفرستادند که با روی خوش حرف میزد .مثالً میگفت:
«چرا اینجور آشوالشت کردن؟ چی شده؟ آی که اینها عجب بیرحمند .حرفهاتو
بزن! اینا میکشنت! حاال از من گفتن بود ،دیگه خودت میدونی .من میخوام کمکت
کنم .هر وقت کار داشتی ،بگو بیارنت پیش من».
زندانیها به این نوع بازجوها میگفتند «چهرهسفید» .نقششان نرم کردن و خرد
کردن زندانی از لحاظ روحی و در واقع با پنبه سربریدن بود .یک دست هویج و یک
*
دست چماق .میبایست خیلی زیرک و کینهبهدل باشی تا بتوانی مقاومت کنی.
بدین ترتیب ،صدها داستان از مقاومت و جانبازی یا ضعف نشان دادن اشخاص بازگو
*) این شیوه در موارد بحرانی در مورد جامعه هم بهکار برده میشود .هنگامیکه تظاهرات همگانی
در ایران شروع شد ،شاه ابتدا شریف امامی را به جای آموزگار نخست وزیر کرد .وقتـی او نتوانسـت
کاری صورت دهد ،ارتشبد ازهاری را سر کار آورد و او هم تا توانست ،تهدید و کشـتار کـرد ،وقتـی
دیدند مردم عقبنشینی نکردند ،آنگاه ،شاپور بختیار را آوردند که با وعدههـای خـود مـردم را آرام
کند .اما دیر شده بود .در جمهوری اسالمی هم زمانیکه عرصۀ بینالمللی ـ بعد از دادگاه میکونوس
ـ تنگ شده بود ،محمد خاتمی را به وسط میدان کیش دادند که از «گفتگوی تمدنها» بگوید.
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میشد که پس از آن در نظر زندانیان دیگر جزئی از هویت آن شخص بهحساب میآمد.
در گروه ما ،من تنها کسی بودم که چهل روز کم و بیش با شکنجه روبرو شدم.
اما بعد معلوم شد رازهایی را که من میخواستم حفظ کنم ،آنها از دیگران شنیده
بودند .البته مسایل و موارد زیادی هم بود که هیچگاه مطرح نشد .شاید هم برایشان
مهم نبود که تعقیب کنند.
زمانیکه از نظر ساواک پرونده تکمیل میشد ،آن را به دادرسی ارتش
میفرستادند .همۀ پروندههای سیاسی (یا بهقول آنها «ضدامنیتی») به دادگاه
نظامی داده میشد و محاکمهها طبق قانون مربوط به اشرار مسلح انجام میگرفت.
دادگاه نمایشی بود که بر اساس سبکی و سنگینی پرونده اجرا میشد .ساواک
خاطرنشان میکرد که اگر در دادگاه اظهار پشیمانی کنی ،تخفیف میگیری .کسانی
بودند که در این دام میافتادند .چون بعد میگفتند اگر راست میگویی ،پس باید با
ساواک همکاری کنی .عدهای این را قبول نمیکردند و تعدادی هم میلغزیدند.
هنگام بازجویی از گروه ما ،همچنانکه اشاره کردم ،شکوه میرزادگی که فروریخته
بود ،از رابطهاش با محفل کتابخوانی قبلیاش حرف زده و اعتراف کرده بود که آنها
نیز طرحی برای ترور شاه داشتهاند .این محفل شش ماه پیش از ما دستگیر شده بود
و ازاین مسئله سخنی بهمیان نیامده بود .یکی از آنها خسرو گلسرخی بود .مسؤالن
ساواک این دو (بهگفتۀ خودشان) «توطئه» را بههم گره زدند و از آن یک «پرونده»
ساختند ،آنرا علنی کردند و روزنامهها به قلمفرسایی و مجیزگویی برای شاه و
محکومکردن ما پرداختند .شخصیتها ،مدیران ،حتا خوانندهها و سندیکاها و بازاریان
طی نامههایی که در روزنامهها چاپ میشد ،خدا را شکر میکردند که شاه از خطر
رسته است.
بهباور بسیاری از کسانی که با سیستم ساواک آشنا بودند ،سران ساواک به این
شیوه میخواستند منتی بر شاه بگذارند که یک بار دیگر هم زندگیت را نجات دادیم.
وگرنه طرح ترور شاه از چند گفتۀ محفلی و مقداری جمع کردن اطالعات تجاوز
نکرده بود .طرح گروگانگیری هم هنوز به مرحلۀ قابل اجرا شدن نرسیده بود .البته
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من و کرامت دانشیان به این حد از عمل راضی بودیم که اگر بتوانیم دو سه نفر را با
اسلحه وارد سالن کنیم که با شلیک کردن تیر و دادن شعار «آزادی زندانیان
سیاسی» فضاسازی کنند و در بیرون هم اعالمیهای در همین مورد پخش شود ،ما
به نتیجه رسیدهایم و موضوع زندانیان سیاسی را به گوش همهۀ دنیا رساندهایم.
چون هدف این بود که مردم دنیا بدانند که در ایران زندانی سیاسی وجود دارد و در
شرایط بسیار بدی نگهداری میشوند( .در بحث زندان به این گفتار بازخواهم گشت).
اما این علنی کردن دادگاه بهضرر آنها تمام شد ،چون بخشی از پیام ما را در بارۀ
«زندانیان سیاسی» خودبهخود در بر داشت .شاید از همین رو آنها میخواستند به
طرح ترور جلوۀ بیشتری بدهند تا مسئله را از جنبۀ سیاسی آن تهی کنند.
ساواک تعیین میکرد که دادگاه زندانی را به چند سال زندان محکوم کند ،یا حکم
اعدام بدهد .دادگاه به آن جنبۀ رسمی میداد و دوباره به ساواک برمیگرداند.
اولین چیزی که در دادگاه از متهم میپرسیدند این بود که صالحیت دادگاه را
قبول دارید یا نه؟ من و کرامت و خسرو (در دادگاه دوم ،عباس سماکار هم با ما
همراه شد) به صالحیت دادگاه اعتراض و بر سیاسی بودن پروندۀ خود پافشاری
کردیم .این «رد صالحیت» اعتراض و مقاومت محسوب میشد .در قانون اساسی
ایران ،جرمهای سیاسی در صالحیت دادگاه عادی بود و میبایست با حضور هیئت
منصفه برگزار شود .بعد از رد صالحیت ،قضات نظامی یک ربع ساعت دادگاه را
تعطیل میکردند .سپس خودشان صالحیت خود را تأیید میکردند و دادگاه ادامه پیدا
میکرد.
طبق قانون ،متهمان میبایست در دادگاه وکیل داشته باشند .کسانی خود
وکیلشان را انتخاب میکردند و پول میدادند ،اما چند نفر از ما از جمله من و کرامت
وکیل تسخیری داشتیم ،یعنی خود دادگاه برایمان وکیل تعیین میکرد .ما به
وکیلمان گفته بودیم هرچه دلت میخواهد بگو ،اما حق نداری بگویی که اینها
پشیمان اند .او هم بیشتر از خودش دفاع کرد تا از ما .تقاضا میکرد او را ببخشند که
از کسانی مثل ما دفاع میکند .بعد هم بدون اطالع من ،به خانوادهام گفته بود که
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با من توافق کرده آنها دوهزار تومان به او بدهند( .من بعد از آزادی از این جریان
مطلع شدم).
در آخرین روز دادگاه ،ما میبایست از خود دفاع میکردیم .قبل از دادگاه ،ساواک
از ما خواسته بود که دفاعیههایمان را بنویسیم و تحویل آنها بدهیم .میخواستند بر
همهچیز تسلط داشته باشند .دفاعیهها را روز آخر تحویل وکال میدادند .من و
کرامت و خسرو علیرغم اصرار بازجوها ،در ساواک دفاعیه ننوشتیم .روز آخر ،در
وقت کوتاهی که برای ناهار داده بودند ،ما سه نفر را به اتاقی بردند که
دفاعیههایمان را بنویسیم .من کوتاه و مختصر ،به مسائل اجتماعی اشاره کردم.
متنی که بهعنوان دفاعیۀ دادگاه اول من در «کیهان هوایی» چاپ شده است ،به جز
سه خط اول نوشتهای نیست که من در دادگاه خواندم و انشاء خود آنهاست .از آن
چنان مستفاد میشود که من به نظام نظر مثبت دارم .تفاوت انشاء کامالً مشخص
است ،متاسفانه من متن اصلی را به یاد ندارم که در اینجا بنویسم ،اما حسینی وکیل
من در دادگاه دوم با اشاره به دفاعیۀ من در دادگاه اول گفت که طیفور سی سال
پیش کردستان را به یاد ندارد که چه ویرانهای بود و حاال چقدر آباد شده است.
خسرو و کرامت دفاع ایدئولوژیک کردند.
در دادگاه نظامی اول ،از دوازده نفر ،به هفت نفر (من ،کرامت دانشیان ،عباس
سماکار ،رضا عالمهزاده ،خسرو گلسرخی ،منوچهر مقدم سلیمی و ایرج جمشیدی)
حکم اعدام دادند؛ گرچه مقدم سلیمی و جمشیدی ابراز ندامت کرده بودند.
بهخاطر رعایت ظاهری قانون ،دادگاه دو بار تشکیل میشد .در فاصلۀ بین دو
دادگاه هم فشار برای کوتاه آمدن و پشیمان کردن زندانی و ابراز ندامت ادامه داشت.
حتا به خانوادهها مالقات دادند بلکه آنها ما را نصیحت کنند و تسلیم شویم .جوان
بیست و چهار پنج سالهای که زیر آنهمه فشار و شکنجه بوده ،حاال مادرش را
میبیند که دست بههم میساید و اشک میریزد .شاید از خود میپرسد« :آیا به این
همه میارزد؟» در ذهن من این پرسش نچرخید ،چراکه از پیش این تاکتیک آنها
را میشناختم .در این مالقات ،خواهرم درگوشی به من گفت که برادرم زاهد را آزاد
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کردهاند .این مژدۀ خوبی بود .باری از روی شانهام برداشته شد.
در فاصلۀ دو دادگاه ،که نزدیک به یک ماه طول کشید ،من و کرامت در
سلولهای انفرادی موسوم به «سبز» بودیم (رنگ درها سبز بود) .بیست و پنج سلول
تنگ که تنها روشناییشان المپ ضعیفی بود که در سوراخی تعبیه شده بود .یکی از
نگهبانان که سنندجی بود و از پیش مرا میشناخت و تا آنجا که میتوانست به ما
خوبی میکرد (مثالً تخممرغ پختۀ صبحانۀ خودش را میآورد به من میداد یا
هنگام رفتن به دستشویی برای برگشتنم عجله نمیکرد ،با مهربانی با ما حرف میزد
و )...یکشب که نوبت نگهبانیاش بود ،در سلول مرا باز کرد و گفت بیا بشین
پهلوی بخاری کمی گرم بشوی .یک بخاری توی راهرو بود که میبایست همۀ این
مجموعه را گرم کند که نمیکرد .بعد رفت و در سلول کرامت را هم باز کرد و او هم
آمد پهلوی بخاری نشست .کمی از هر دری سخن گفتیم .نگهبان هم خود را به
کاری سرگرم کرد و من و کرامت فرصتی پیدا کردیم کمی از چگونگی دادگاه دوم
با هم حرف بزنیم .خبر خوش این بود که در این دادگاه ،عباس هم ایستادگی خواهد
کرد و ما چهار نفر خواهیم بود در مقابل هشت نفر که اظهار پشیمانی خواهند کرد.
کرامت معتقد بود که اگر این پرونده خون ندهد ،بدون نتیجه خواهد بود .که دیدیم
خود پیشقدم شد .من تأکید داشتم که باید کسی از ما بگوید که این پرونده
ساختگی است .کرامت گفت تنها تو میتوانی این کار را بکنی که بیشتر جوانب را
میدانستی و نفر اول پرونده هستی .من در دادگاه دوم ،به اتهاماتی که در پرونده
ذکر شده بود و اساس نداشت اشاره کردم .کرامت و خسرو همچنان دفاع
*
ایدئولوژیک کردند و عباس هم کوتاه آمدن دادگاه اول را جبران کرد.

همین نگهبان مامور بردن من از زندان اوین به زندان قصر بود .در زیرهشت بند
قرنطینه ،افسر نگهبان تا اسم مرا دید با برافروختگی گفت :اعدام از بیخ گوشت رد
*) متن دفاعیات دادگاه دوم آن مقدار که در روزنامهها نوشته شده ،در کتاب «مـن یـک شورشـی
هستم» نوشته عباس سماکار آمده است.
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شد .گفتم :من نمیخواستم رد بشود .پرخاش کرد و به طرفم هجوم آورد .نگهبان
ساواک بین ما قرار گرفت و گفت :جناب سروان ما هنوز زندانی را تحویل ندادهایم.
افسر دندان قروچهای کرد و بیرون رفت .سروان شهربانی از سرباز ساواک میترسید.
در دادگاه دوم ،سلیمی و جمشیدی حکم اعدامشان به زندان تغییر یافت و به ما
پنج نفر باقیمانده همچنان اعدام داده شد .نزدیک به دو ماه در سلول انفرادی منتظر
اعدام بودیم.

شبی که از دادگاه دوم برگشتیم و ما اعدامیها را به انفرادی میبردند ،مقدم
سلیمی خطاب به ما گفت« :من شرمندهام و متأسف که نتوانستم همراه شما باشم.
مرا ببخشید ».این گفته تأثیر خاصی بر من داشت .عمق درد او را حس کردم و
همیشه برایش احترام قائل بودم .او میدانست چون تکرار جرم دارد ،حتماً اعدامش
میکنند *.او در زندان سرش به کار خودش بود و در جشنها شرکت میکرد بلکه
آزادش کنند .بعد از نزدیک به سه سال آزاد شد.
در آن سن و سال که ما بودیم ،به استقبال مرگ رفتن دشوار نبود .اما انتظار مرگ
را کشیدن در سلول انفرادی چیز دیگری است .خود را با دوره کردن خاطرهها و
آرزوها مشغول میکنی ،گاهی هم خودبهخود ترانهای را بارها و بارها زمزمه میکنی.
قدرت زندگی همیشه بیشتر از مرگ است .غروبها ،صدای دلنشین کرامت از چند
سلول آنطرفتر بلند میشد .یکی از بندهای شعر «پریا»ی شاملو را میخواند:
«آتیش آتیش چه خوبه ...حاالم تنگ غروبه »...روی شعرهایی که دوست داشت
ملودی میگذاشت و آنها را میخواند .نمونهاش شعر «بهاران خجستهباد» است که
بعدها ماندگار شد .همچنین شعری ترکی روی آهنگ آذری «جیران منه باخ» ،برای
مبارزان آن سالها ،گذاشته بود.
سرانجام ،از پنج نفر ،دو نفر اعدام شدند و محکومیت سه نفرمان با یک درجه
*) در پروندۀ کوشش برای ترور شاه که به «پروندۀ پرویز نیکخواه» معروف بود ،او سه سال زندان
گرفته بود و ندامت نکرده بود.
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تخفیف به حبس ابد تبدیل شد .این تخفیف را فقط شاه میتوانست بدهد ،و داده
بود ،چراکه هر حکم اعدامی را او میبایست امضا کند .و این مسؤلیت تمام
خونریزیها را به گردن او میاندازد .کم بودند کسانی که میبخشید ،و اگر
میبخشید نه بهخاطر مهربانیش که برای جواب دادن به خبرنگارهای خارجی بود.
دربارۀ چون و چرایی این جداسازی تحلیلهای گوناگون وجود دارد که میتوان در
سه بند خالصه کرد:
 .٣ما هر سه کارمند تلویزیون بودیم .رئیس تلویزیون پسردایی ملکه بود .ملکه هم
در دربار و هم در ساواک دار و دستۀ خودش را داشت .اگر ما کشته میشدیم ،بدین
معنا بود که اتهام درست است و آنها در موضع ضعف قرار میگرفتند .این بود که از
اعدام نکردن ما پشتیبانی کرده بودند.
 .٢شاه در همهجا میگفت :اگر کسی علیه من توطئه کند ،او را میبخشم ،اما اگر
بر ضد مملکت توطئه کند ،نمیبخشم .از طرف دیگر گفته میشد (ساواکیها آشکارا
میگفتند) اگر هر کسی بخواهد شاه را بکشد بخشیده شود ،همه به فکر کشتن شاه
میافتند .بنابراین میبایست هم زهرِچشم بگیرند و هم دست شاه را برای روبرو
شدن با خبرنگارهای خارجی باز بگذارند که بگوید من آنها را بخشیدم .او بالفاصله
در استرالیا این حرف را در جواب خبرنگارها زد .چون خبر این دادگاه بسیار پیچیده
بود و دانشجویان در اروپا بهعنوان اعتراض اعتصاب غذا کرده بودند و سینماگران
آمریکا و فعاالن حقوق بشر اعالمیه داده بودند و ...در همهجا شاه را سئوالپیچ
میکردند.
 .١کرامت و خسرو در دادگاه بسیار تند به رژیم حمله کردند.
این رخداد از دو جنبه تأثیر زیادی بر جامعۀ آن زمان ایران گذاشت و به نقطۀ
عطفی در مبارزات تبدیل شد .یکی بهدلیل کشتن کرامت و خسرو که هیچ جرمی
جز مخالفت با رژیم نداشتند .دوم نشان دادن جریان دادگاه در تلویزیون ،هرچند با
سانسور .اگرچه مردم دریافتند که تا چهاندازه در مقابل رژیم ناتوانند ،اما همۀ اینها
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هم تئاتری بیش نبود .آنچه معنا ندشت قانون بود؛ گرچه قانونها را هم خودشان بر
ضد مردم مینوشتند.
میتوان گفت این رویداد تغییری در افکار عمومی نسبت به رژیم شاه بهوجود آورد .تا
آنجاکه سازمانهای سیاسی تالش میکردند این افراد را به خود منتسب کنند .در این
زمینه ،حزب توده جزوهای منتشر کرد و در آن ،خسرو گلسرخی را هوادار تفکرات آن
حزب معرفی کرده بود .مجاهدین بهخاطر آنکه خسرو از امام علی و حسین اسم برده
بود ،میخواستند او را در زمرۀ هواداران خود بگذارند .پس از سرنگونی رژیم ،وصیتنامۀ
این دو انقالبی به چاپ رسید که در آنجا ،خود را «فدائی خلق» خوانده بودند.
پس از آزادی شنیدیم که هنگام پخش دادگاه از تلویزیون ،خیابانها خلوت
میشده و مردم پای تلویزیونها مینشستهاند .زندانیان عادی عکس کرامت و خسرو
را از روزنامهها قیچی کرده بودند و به لبۀ تختهایشان چسبانده بودند ،دخترها گل
سرخ به سینه میزدند و...
در زمان دانشجویی ،بهعنوان فیلمبردار با یک کارگردان اهل چکسلواکی (به نام
ژرژ پالک که به ایران پناهنده شده بود) کار کرده بودم .او فیلم مستندی در جزیرۀ
هرمز میساخت .بارها با هم به این جزیره رفته بودیم .دوست شده بودیم .او با
ندیمۀ فرانسوی فرح (ملکۀ سابق) دوست بود و از طریق او حمایت میشد .در
بازجوییها مرا زیر فشار گذاشته بودند که او جاسوس است و به تو چه گفته است.
معلوم بود آن جناح از ساواک که با اطرافیان فرح خوب نبودند ،دنبال پاپوشی برای
ژرژ هم میگشتند ،اما به جایی نرسیدند.
سالها بعد ،او را در فرانسه دیدم .مثل یک ایرانی ،به فرانسه پناهنده شده بود.
میگفت یک شب در هتلی در اصفهان بودم ،میخواستم به شیراز بیایم که تو را
برای فیلمبرداری به هرمز ببرم .در اخبار تلویزیون عکسهای شما را نشان دادند.
سرم گیج رفت .دو روز بعد وقتی از بندرعباس با لنچ به هرمز میرفتم ،آن مردمی
که همیشه با من حرف میزدند و شوخی میکردند ،هیچکدام با من حرف نمیزدند.
باالخره در خانۀ آشنایی پرسیدم چرا مردم با من چپ افتادهاند؟ گفت :مردم فکر
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میکنند تو طیفور را لو دادهای!
ژرژ چند سال پیش ،در یک بیمارستان روانی در پاریس جان سپرد.
در تاریخ معاصر ایران ،دو موج روشنفکری بهوجود آمده است :یکی در اواخر
حکومت رضاشاه و دیگری از سالهای  ٣١٤٦به بعد .موج اول گرچه از نظر سیاسی
سرکوب شد و فعاالنش که بیشتر درسخواندههای اروپا بودند به زندان افتادند ،اما از
همین موج بود که «حزب توده» سر برآورد و بیشتر روشنفکران آن زمان را به خود
جذب کرد و سپس بهدلیل تبعیت از شوروی ،بسیاری را پراکنده کرد .موج دوم از
نظر سیاسی مبارزۀ مسلحانه را بهراه انداخت که فدائی و مجاهد آنرا نمایندگی
میکردند .این نوع مبارزه از جنبۀ فرهنگی نیز نویسندگان ،شاعران و سینماگرانی را
به میدان آورد که همه گرچه زیر فشار سانسور و دیکتاتوری بهزور نفس میکشیدند
و اغلب زندان را هم تجربه کردند ،اما یادگارهای زیادی از خود بهجا گذاشتند .این
موج هم با آمدن جمهوری اسالمی سرکوب شد.
برگردیم به زندان :در سالهای  ٥١تا  ،٥٧جنبش نوین در ایران ادامه داشت و
حدود چهار هزار زندانی سیاسی در زندانهای قصر ،قزلحصار و اوین در تهران و
بسیاری هم در زندانهای شهرستانهای مختلف بودند.
زندانیهای سیاسی ترکیبی بودند از همۀ حزبها و سازمانها و خط مشیهای
سیاسی .کسی که از همه بیشتر در زندان مانده بود و حتا در دوران مصدق هم آزاد
نشده بود ،یکی از اعضای «فرقۀ دمکرات آذربایجان» بود به نام صفر قهرمانی که از
سال  ٣١٢٧در زندان بود .او را بهعنوان مخالفت همیشگی نظام با جنبشهایی از نوع
جمهوری آذربایجان و کردستان نگهداشته بودند .بعد از او ،افسران عضو «سازمان
نظامی حزب توده» بودند .دو عضو «حزب دمکرات کردستان» (عزیز یوسفی و غنی
بلوریان) هم بودند که همه بعد از سال  ١٢به زندان افتاده بودند .رژیم از آنها
میخواست که همچون دیگر اعضا ندامتنامه بنویسند تا آزاد شوند ،اما آنها
سرپیچی میکردند تا باالخره در سال  ٥٧آزاد شدند .قدیمیترین زندانیهای
مسلمان ،گروه «فدائیان اسالم» بودند که در رابطه با قتل حسنعلی منصور (نخست
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وزیر دوران اصالحات ارضی) از سال  ٤٢به بعد در زندان بودند .بعد از آنها ،گروه
بیژن جزنی بود که در سال  ٤٦دستگیر شده بودند و طراح اولیۀ «مبارزۀ مسلحانه»
بهشمار میآمدند .این گروه که هفت نفرشان در زندان مانده بودند ،در سال ٥٤توسط
ساواک در انتقام به ترور یک کادر باالی ساواک همراه با دو عضو سازمان مجاهدین
در تپههای اوین تیرباران شدند .این تیرباران به دست رئیس زندان اوین و بازجوها،
انجام شده بود .گروه دیگری که در همین سالها به زندان آمده بودند ،موسوم به
«گروه فلسطین» بودند .آنها خواسته بودند برای آموزش نظامی به فلسطین بروند،
اما قبل از هر اقدامی ،دستگیر شده بودند .از چهرههای شاخص آنها شکراهلل پاک-
نژاد ،ناصر کاخساز و محمدرضا شالگونی» بودند .دفاعیۀ پاکنژاد در دادگاه که حاوی
افشاگری علیه رژیم و تحلیل اجتماعی آن زمان بود ،توسط یوسف آلیاری از زندان
بیرون آورده و پخش شد .این دفاعیه تأثیر زیادی بر روند تفکر دانشجویان آن زمان
گذاشت .پاکنژاد پس از سرکوب سال شصت ،به دست جمهوری اسالمی کشته شد.
از سال  ٤٩به بعد ،اکثریت زندانیان در رابطه با سازمانهای فدائی و مجاهد به
زندان آمده بودند .آمدن این موج جدید چهرۀ زندان را عوض کرده بود .آنها در
اوایل ،به زندان همچون «جبهۀ مبارزه» نگاه میکردند .در یک کالم ،در عمل
چپروی میکردند .همزمان در بیرون ،مبارزۀ مسلحانه رشد کرده بود و این دو
مسئله در سال  ،٥٣منجر به سرکوب در زندانها شده بود .در این مورد میشود به
کتک زدن زندانیها و پسگرفتن امکانات ناچیز زندان و عوض کردن مسؤالن
زندان اشاره کرد.
پیشتر اشاره کردم که یکی از دالیل طرح گروگانگیری جهت افشاگری در بارۀ
زندانیان سیاسی توسط گروه ما ،خبرهایی بود که دربارۀ سرکوب زندانها به بیرون
درز میکرد .مردم ایران و دنیا از این اخبار بیاطالع بودند .رژیم ایران را جزیرۀ
آرامش مینامید .کسی از اعماق این آرامش خبر نداشت .ما میخواستیم در عمل
(موفق یا ناموفق) به مردم ایران و دنیا اطالع بدهیم که در ایران زندانی سیاسی
هست و در شرایط بسیار بدی هم نگهداری میشوند .این نوع نگرش از خطِمشی
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فدائیان سرچشمه میگرفت که در آن مرحله معتقد به «تبلیغ مسلحانه» بودند؛
چراکه همۀ راههای دیگر برای آگاهی دادن به مردم بسته شده بود.

وقتی ما را به زندان قصر منتقل کردند ،سرگرد منصور زمانی رئیس بخش زندان
سیاسی ،برای خوشآمدگویی به ما گفت« :ما در اینجا میزنیم ،میسوزانیم ،آویزان
میکنیم و ...گیرم مطابق با هیچ قانونی نباشد ...به کسی هم جوابگو نیستیم».
وقتی میخواستیم برویم مرا نگهداشت و به زبان کردی و با لهجۀ سنندجی گفت:
«تو آبروی ما سنندجیها را بردی ».من هم گفتم« :تا چهجوری به آبرو نگاه
کنیم ».عصبانی شد و داد زد« :جواب نده ».اما بیشتر از این کاری نکرد و مرا به
داخل بند فرستاد.
درآن سالها ،سرلشکر بیگلری فرماندۀ گارد شاهنشاهی بود ،سرلشکر کمانگر مسؤل
زندانها ،سرهنگ رحمانی مسؤل زندان قصر و منصور زمانی مسؤل بخش سیاسی
زندان قصر ...یک باند کامل ضدمردمی ...همه سنندجی بودند .از آنطرف ،پنج زندانی
سیاسی سنندجی هم در سلولها بودند :شعیب زکریایی ،یوسف اردالن ،ایرج فرزاد (که
هوادار خط مائوئیستی بودند و بعد از انقالب  ،٥٧از بنیانگذاران سازمان «کومهله»
شدند ،).بهروز سلیمانی (در رابطه با فدائیان به زندان آمده بود) و من.
از شکنجه و بازجویی و دادگاه که خالص میشدی ،از اوین یا بازداشتگاه
شهربانی معروف به «کمیتۀ ضدخرابکاری» ،به زندانهای دیگر فرستاده میشدی.
رفتن به زندان عمومی مثل آزادی بود .به جامعۀ تازهای میرفتی که راه و رسم ویژۀ
خود را داشت .بههرحال ،از تنهایی درمیآمدی و کتاب و روزنامه برای خواندن پیدا
میشد .زندگی جمعی میکردی و از همه مهمتر همدرد و همفکرهایی میداشتی.
وظیفۀ زندانبان این است که تو را بترساند ،روحیهات را بشکند و برای رسیدن به این
هدف ،اگر الزم باشد آزارت بدهد .بهقول خودشان :به راه راست (راه خودشان) هدایتت
کند .نگذارد راحت باشی ،همیشه فشار را حس کنی و از لحاظ دانش و آگاهی رشد
نکنی .خودت را در این دنیا تنها حس کنی و تنها به خودت فکر کنی .با کسی
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همدردی و از کسی پشتیبانی نکنی ،روح رفاقت نداشته باشی و به فکر فرار نیفتی.
هنر و وظیفۀ تو هم این است که نگذاری زندانبان به این هدفها برسد .این بود
که جمع ،در زندان سیاسی ،قبل از هرچیز تالش میکرد روحیۀ زندانی باال نگهداشته
شود و با زندگی جمعی و احساس همبستگی با فشارهای زندان مقابله کنند .هنگام
غذاخوردن ،سفرۀ جمعی انداخته میشد و کار بهنوبت انجام میگرفت .کار «کارگران
روز» پهنکردن و جمعکردن سفره ،شستن ظرفها و نظافت بند بود« .کارگری»
نوبتی بود .یک روز کار میکردی و یک هفته آزاد بودی و به کارهای خودت
میرسیدی .هفتهای یک بار ،روزهای جمعه که آشپزخانۀ زندان تعطیل بود ،خودمان
غذا درست میکردیم .من یکی از آنهایی بودم که این کار را بهعهده میگرفتم.
غذای روزهای دیگر همان بود که پلیس میداد.
این شیوۀ زندگی را زندانیها «کمون» نام گذاشته بودند که حتا ذکر اسمش نزد
زندانبانان ممنوع بود ،اما این موضوع را میدانستند و چون جا و امکانات کافی برای
تکتک زندانیها نداشتند ،ناچار تن داده بودند .کسانی که «نادم» بودند یا
نمیخواستند خود را درگیر کشمکشهای زندان کنند ،تنها زندگی میکردند و پلیس
هم به آنها امکانات میداد و تشویق میکرد تا شاید برای دیگران هم نمونه باشند.
در کمون ،پول و خوراکی و میوه که از طرف خانوادهها میآمد جمع میشد و بهطور
مساوی تقسیم میشد .به این صورت ،آنهایی که مالقات نداشتند ،احساس بیکسی
و تنهایی نمیکردند.
از صبح زود که برمیخاستی تا شب برنامه داشتی :ابتدا ورزش جمعی ،بعد دوش آب
سرد و صبحانه سر سفرۀ جمعی .کتاب خواندن یا صحبتهای دوبهدو در بارۀ کتاب و
تجربهها و اخبار .اگر کسانی بودند که در موردی تخصص داشتند ،دانستههای خود را
برای دیگران بازمیگفتند .البته این بخش دور از چشم پلیس و با توجیهات دیگری
صورت میگرفت .گاهی توپی هم بود و در حیاط زندان ،والیبال بازی میکردیم.
رادیو و ضبط و گرام و هر وسیلۀ الکترونیکی ممنوع بود .یک تلویزیون در وسط
بند وجود داشت که پلیس وقت تماشاکردنش را تعیین میکرد و خود خاموش روشن
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میکرد .بهجز برنامۀ خبر ،برنامههای دیگر بینندۀ چندانی نداشت.

با همۀ اینها ،گاهی توِ زندانی ،در کنجی مینشینی ،زانوها را بغل میزنی و به
گوشهای از آسمان چشم میدوزی و در خیال در کوچههای شهر پرسه میزنی.
بوی نان تازۀ نانوایی به مشامت میخورد .قیل و قال بچههای کوچه را میشنوی.
تصویرها باشتاب یکبهیک میگذرند و تو را نزد آن عشق قدیمی میبرند ،باهاش
حرف میزنی ،از عشق میگویی .آهی از ته دل ...و ترکش میکنی .سری به خانه
میزنی ،سوزشی در دل حس میکنی که میبینی مادرت دست به زانو ،چشم به در،
منتظر توست .دوستانت هنوز سرکوچه جمع میشوند و حرفهای بیحرفی میزنند.
میدانی همه به زندگی خود سرگرماند و نامت جز در بازگویی گاهبهگاه خاطرهای
نیست و جایت هم خالی نیست .همراه پرستوهای غروب در آسمان شهر پرواز
میکنی و کوچهها را یکبهیک از یاد میگذرانی و به طرف کوهستان بال میزنی.
سر که بلند میکنی ،باز میبینی دیوارهای خاکستری شش متری زندان سهم
بزرگی از آسمان را از تو گرفتهاند .پاسبان روی پشتبام به انتظار تمام شدن پست
نگهبانیش است تا برود و به بچههایش برسد .با خود میگویی :البد به بچههایش
نمیگوید که پاسبان زندان است .اما همۀ آنهایی که تو را میشناسند ،میدانند که
تو در زندان هستی .خودت چی؟ فکر میکنی در زندان هستی؟ برای دل دادن به
خودت میگویی این یکی از زندانهاست .زندانهای بیدیوار در جامعه فراوانند.
زندانی که همسایه برای همسایه میسازد ،پدر برای بچهها و شوهر برای زن...
زندانی که زورمداران و کارفرمایان برای کارگر و فقیر درست میکنند .آنان که
دوست داشتن را ممنوع میکنند ،زندان تعصب ،زندان نادانی ،زندانی که من برای
تو و تو برای من درست میکنیم ،و ...نه اینجا از آن زندانهای دیگر چندان خبری
نیست .اگر کسی بخواهد بر ضد آن زندانها بشورد ،به این زندان میافتد .میگویند
آزادیت رامیگیرند .آیا آنهایی که در بیرون این دیوارها هستند ،آزادند؟ خب ،این
فکرهای تلخ رؤیاهای خوش را هم کدر میکنند .بلند میشوی گوشۀ تنهایی را رها
میکنی و به آنهایی میپیوندی که دستهدسته ایستادهاند و داستانهای تکراری
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گذشته را باز هم تکرار میکنند ،تا نگهبان برای سرشماری شبانه همه را یکیک
بشمارد و به داخل بند براند.
این ظاهر زندان بود .اگرکمی بیشتر دقت میکردی ،میدیدی که گروهبندیهایی از
دستهها و فرقههای جدا تشکیل شده است که هیچکدام دیگری را قبول ندارد.
طرفداران «مبارزۀ مسلحانه» دیگران را «سیاسیکار» ،در معنای «بیکاره» ،مینامیدند
و آنها هم اینها را «چپرو» میدانستند و ضرب و شتم پلیس را از چشم اینها
میدیدند .تودهایها بهجز خودشان کسی را «کمونیست» بهحساب نمیآوردند و وقتی
از «انسان شوروی» حرف میزدند ،چشمهایشان گرد میشد .مذهبیها ،منهای
مجاهدین ،همۀ «بیدینها» را «نجس» میدانستند و با آنها غذا نمیخوردند و
رختهایشان را با آنها روی یک طناب نمیانداختند .شورتشان را میشستند و روی
سر خود میانداختند و درآفتاب قدم میزدند تا خشک شود .بعدها هم اعتصاب غذا
کردند و از پلیس خواستند که غذای آنها را جداگانه بدهند و نگذارند «بیدینها»
دست به قابلمهها بزنند و غذا را «نجس» کنند( .همان زمان میبایست میفهمیدیم
و میدانستیم که اگر اینها روزی به قدرت برسند ،ما اولین کسانی خواهیم بود که
پای دیوارمان بگذارند .چنین هم شد ).در بین فدائی و مجاهد هم نگرشهای
جداگانهای وجود داشت که دستهبندیهای کوچکتری را بهوجود میآورد .این امر
بعد از انقالب خود را نشان داد و این سازمانها را دچار انشعابهای پیدرپی کرد.
میشود گفت نود در صد زندانیها (بهجز تودهایها و مالها) جوانانی بودند که از
دبیرستان به دانشگاه و از آنجا به زندان رسیده بودند و تجربۀ زندگی اجتماعی
بسیار کمی داشتند .اکثرشان از خانوادههای خردهبورژوازی مرفه شهرنشین بودند.
دانستههایشان همان بود که پراکنده خوانده بودند یا شنیده بودند .تصویری که از
«کارگر» داشتند چیزی بود که مثالً در رمانهای ماکسیم گورکی خوانده بودند.
کسی خود کارگری نکرده بود ،یا با کارگران زندگی نکرده بود .روستایی و دهقان را
در میدان ترهبار یا در کبابفروشیها دیده بود .بهشیوهای از آنها حرف میزد که
بیشتر به زندگی موژیکهای روسی میماند.
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این کمبود بعدها در نگرش سیاسی و فعالیت سازمانهای سیاسی خود را نشان
داد و موجب رفتارهای ناهنجار با جامعه شد .برای نمونه :سازمان چریکهای فدائی
(اقلیت) در برنامهاش در بارۀ ازبینبردن سرواژ (کشاورز فروختهشده با زمین) سخن
میگوید .گرچه میدانیم که ایران در قدیم هم (جز در مقطعهای بسیارکوتاه در
دوران نادرشاه) سرواژ نداشته ،تا چه رسد به حاال که رفرم ارضی هم تمام شده است.
یا مائوئیستها فکرمیکردند باید شهرها را از طریق دهات محاصره کرد .بعد معلوم
شد که این دهات بودند که به شهرها نیاز داشتند و این شهرها بودند که دهات را
محاصرۀ اقتصادی کردند.
مجاهد و فدائی در زندان« ،تشکیالت مخفی» (اگر بشود آن را «تشکیالت»
نامید) داشتند .هواداران زندانی این سازمانها از طریق این «شبکه» ،از خبرها و
شایعات بیرون باخبر میشدند .مقداری دستنوشته و کتاب هم رد و بدل میشد .البته
پلیس از همۀ اینها بیخبر نبود .گاهگاه ،کسانی را برای بازجویی میبردند .بعدها
آشکار شد که ساواک کسانی را خریده یا ترسانده بود و از آنها گزارش میگرفت
که کسی باور نمیکرد آنها با پلیس همکاری میکردهاند .برای نمونه ،مسعود
بطحایی که جزو گروه فلسطین بود و به زندان ابد محکوم شده بود .او دو سال قبل
از انقالب آزاد شد و در زمان انقالب ،خود به ساواکی بودنش اعتراف کرد.
زندان زندان است ،اما بدترین لحظات موقعی است که کسی را میبرند؛ کسی که
دوست توست؛ دوستی که به بودنش عادت کردهای ...میبرند و بازنمیگردد ،و تو
این را میدانی .دل بستن و دل کندن ،دردی که هر روزه هست .کاری از دستت
برنمیآید ،تنها میتوانی دزدکی در کنجی بنشینی که اگر خواستی گریه کنی ،کسی
نبیند .مثل گرداب ،ساکت و سنگین ،دور خود میچرخی یا در گوشهای ،به نقطهای
خیره میشوی و تصویرها را دوره میکنی و آرزو میکنی کاش تو را هم میبردند!
درست همچون آن لحظههایی که صدای شکنجه شدن کس دیگری را میشنوی و
دلت میخواهد تو را هم بزنند.
شبی که خبر کشتن نُه نفر از کادرهای فدائی و مجاهد که تازه از پیش ما برده
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بودندشان ،به زندان قصر رسید ،سکوت سنگینی بر زندان بال کشیده بود .سرسام و
خشم در نگاهها موج میزد .کسی با کسی حرف نمیزد .ناگهان ،کسی فریاد زد و
جالدان را به فحش گرفت .مأموران بر سرش ریختند ،بردند زیر هشت و زدندش.
میخواستند بگوید غلط کردم ،اما او همچنان ناسزا میگفت .همۀ آنهایی که
صدایش را میشنیدند ،دلشان میخواست با او شریک باشند ،اما کسی صدایش
درنیامد.
بعد از این رویداد ،عدهای را به اوین بردند .من هم جزوشان بودم و شش ماه را در
انفرادی تاریک گذراندم .نه پرسشی ،نه تماسی ...نمیدانستم چند نفر دیگر کشته
شدهاند و کی نوبت من میرسد .بعدها دانستم که همه مدت کوتاهی در انفرادی
بودهاند و سپس به زندان عمومی اوین برده شدهاند .تنها من بودم که شش ماه در
انفرادی بودم و بعد به بندِ زیربازجویی برده شدم که پر از تازهآمدگان بود.
در واقع آنجا تبعیدگاه من بود .در این بند ،از زندگی جمعی و باقی چیزهایی که
در زندان عمومی وجود داشت خبری نبود .در هر اتاق ،پانزده تا بیست نفر جا داده
شده بودند و درها بسته .امتیاز این بند اما برای من این بود که از آخرین رویدادهای
بیرون باخبر میشدم .در یک کالم ،جنبش از نظر تشکیالتی ضعیف شده بود .اما
روحیۀ مردم باال رفته بود.
شاه با اعالم «حزب رستاخیز» بهمثابه «تنها حزب آزاد» در سال  ،٥١دیکتاتوریش
را کامل کرد .روزنامهای هم بههمین نام منتشر میشد .هر صدایی بهجز صدای
رژیم بریده شد .گرچه پیشتر هم چنین بود ،اما حال ،کامالً رسمی شده بود .این
سیاست به زندان هم کشیده شد .زندانیهایی را که ساواکیها فکر میکردند
میتوانند بخرند ،یا بترسانند ،یا مدت زندانشان کم بود ،میبردند و پرسشنامهای با
یازده یا دوازده سؤال جلوشان میگذاشتند .سؤالها همه در زمینۀ قبول داشتن رژیم
و تأیید رستاخیز و تغییراتی بود که شاه در سیاستش داده بود( .من جزو کسانی نبودم
که پرسشنامه گرفتند .چگونگی را از زندانیهای دیگر شنیدهام).
آنهایی را که جواب مثبت داده بودند به تلویزیون بردند و آنها هم از شاه
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سپاسگزاری کردند و آزاد شدند .کسانی از آنها جزو پروندۀ «فدائیان اسالم» بودند
که توجیه میکردند بهتر است بیرون برویم ادامه بدهیم تا اینکه در زندان با کافرها
(کمونیستها) زندگی کنیم .بعدها همۀ آنها جزو سران جمهوری اسالمی شدند.
آنهایی که پرسشنامه را پر نکردند ،در زندان ماندند و با تمامشدن مدت محکومیتشان
هم آزاد نمیشدند.
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شکافی در دیوار
روزی پاسبان نگهبان حیاط زندان قصر خودش را به من نزدیک کرد و
کنار من ایستاد .در حالی که به پشتبام نگاه میکرد ،آهسته به زبان
کردی سنندجی گفت :اگر پیغامی برای خانوادهات داری ،من میتوانم
بهشان زنگ بزنم .خرجش دو سه تا یکتومانی است .پول را آوردم و
مخفیانه دادم .گفتم سالم برسان و بگو حالش خوب است و میتوانند به
مالقات بیایند .مرا تازه از زندان اوین به قصر آورده بودند و خانوادهام خبر
نداشتند .آمدند .پیغام رسیده بود .این کار دو بار دیگر هم انجام شد .یک
روز در اوج تظاهرات بهار  ،٥٧به همان شکل کنارم ایستاده بود ،با چانه به
دیوار روبرویش اشاره کرد و گفت :این دیوارها ترک برداشتهاند ،چیزی
نمانده فرو بریزند.
سال  ،٥٥سیاست تازهای در زندان پیاده کردند .زندانیها را برحسب سالهای
زندانیشان در بندهای جداگانه جادادند :ابد تا پانزده سال در یک بند ،پانزده تا پنج
سال در یک بند و بقیه با هم .این هم واضح است که این کار برای انتقال ندادن
تجربهها بود .امکانات بندها هم از نظر کتاب و روزنامه مقداری با هم تفاوت داشت.
در آن سال کسی را ،حتا اگر محکومیتش تمام میشد ،آزاد نمیکردند.
در سال  ،٥٦جیمی کارتر از حزب دمکرات آمریکا ،به ریاستجمهوری رسید .او
سیاست تازهای را برای کشورهای دیکتاتوری وابسته به آمریکا پیش کشید؛ فکر
میکرد اگر دیکتاتوری موجود کمی نرمتر شود و مقداری آزادی بیان داده شود ،مردم
به انقالب رو نمیآورند و جبهۀ شوروی ضعیف خواهد شد .این سیاست تا چه اندازه
با واقعیت خوانایی داشت و با سیاست کمربند سبز دور شوروی کشیدن میتوانست
هماهنگی داشته باشد ،بحث دیگری است ،اما در ایران این سیاست رنگ دیگری
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گرفت.
شاه امر کرده بود «فضای سبز» درست کنند .کسی نمیدانست بهچه معناست.
همین بود که کمی برنامههای انتقادی رقیق و سبک در تلویزیون نشان میدادند و
در روزنامهها غیرمستقیم از بعضی برنامههای اجتماعی گله میشد .اما شنیده نشد
کسانی از دزدان بزرگ وابسته به رژیم را دستگیر کنند .مسؤل زندان اوین به ما
گفت :بعد از این ،هرکس مسلح باشد ،همانجا میکشیم و به زندان نمیآوریم.
کسی که کار سیاسی غیرمسلحانه انجام دهد ،دستگیر نمیکنیم .شما هم اینجا
بنشینید و تا قیامت زندان بکشید.
اما چنین نشد .بعد از آن هم کسان زیادی را به زندان آوردند که بیشتر در رابطه با
جنبش جدید مسلمانها یا اعتصابهای دانشگاهها بودند .اما دیگر از آن شکنجههای
سخت و زندانهای سنگین خبری نبود.
وضعیت زندان یکی دو ماه بعد از سرِ کار آمدن کارتر تغییرات محسوسی کرد.
برای نمونه :در زندان اوین ،زندانی میتوانست شیر و خرما و چیزهایی از این دست
بخرد .در حیاط باز شد و اواخر ،حتا میشد شب در حیاط خوابید .هر کتابی که
مالقاتیها (پدر ،مادر ،برادر و خواهر .به کس دیگری مالقات نمیدادند ).میآوردند
ازشان قبول میکردند .پیشتر ،در زندان اوین تلویزیون نبود .حاال ،تلویزیون رنگی
داده بودند .مسؤالن خشن را عوض کردند و کسان نرمتری آوردند .کسانی که
محکومیتشان تمام شده بود ،آزاد شدند .موافقت کردند که نمایندۀ صلیب سرخ از
زندانها بازدید و با زندانیها گفتگو کند .زندانیها از شکنجهها و دادگاهها گفتند.
نمایندۀ صلیب سرخ گفت ما در دنیا ،زندانهای از این بدتر زیاد دیدهایم ،اما شکنجه
و میزان سالهای محکومیت در اینجا بسیار باالست .کمی قبل از این مالقاتها،
ساواک کسانی را که جای شکنجههای زیادی روی بدنشان داشتند مخفی کرد و
صفر قهرمانی را که سی سال در زندان مانده بود ،به بیمارستان ارتش منتقل کرد.
زندانیها این مسئله را با بازدیدکنندگان مطرح کردند و آنها هم خواستار دیدار با
آنها شدند و پیدایشان کردند.
86

نشانههای این نرم شدن دیکتاتوری در جامعه هم پیدا شد .شاه هویدا را که سیزده
سال در پست نخست وزیری مانده بود ،عوض کرد .میخواست تقصیرها را به گردن
کسی بیندازد .میدانیم که نه تنها او که بقیۀ کاربهدستان هم در واقع هیچکاره بودند.
بعدها ژنرالهایش میگفتند ما به شیوهای تربیت شده بودیم که خود نمیتوانستیم
تصمیم بگیریم و برای هر چیزی منتظر امر شاه میبودیم.
همۀ اینها باعث شد که مردم نفسی بکشند و نارضایتیهای خود را ابراز کنند و
خواهان آزادی بیشتری باشند .ابتدا ،از خواستهای صنفی مانند اضافهحقوق شروع
شد .خواست برداشتن حفاظت دانشگاهها و ادارات کمکم تبدیل شد به خواست
عوض کردن رؤسای ادارات و آزادی زندانیان سیاسی که یک خواست کامالً سیاسی
بود .رژیم باور نمیکرد که مردم به این سرعت به میدان بیایند و طبیعتاً نمیخواست
کنترل را از دست بدهد .اعتصاب و تظاهرات شروع شد .هرچه نظام از خشونت
پرهیز میکرد ،مردم بیشتر روحیه میگرفتند و ترسشان میریخت و پیش میآمدند.
از دورۀ صفویه به بعد که مذهب شیعه در ایران حاکم شده بود ،آخوندها تشکیالت
عریض و طویلی برای خود بهوجود آورده بودند که جدا از دولت و همۀ نهادهای
دیگر کار میکرد .در رأس این تشکیالت ،آخوندهای پیری بودند که از زمان
مشروطه به بعد اسم آیتاهلل برخود نهاده بودند .مردم در موارد شرعی به آنها اقتدا
میکردند و خمس و ذکات به آنها میدادند و میدهند .ماه رمضان و محرم،
مالهای جوان و طلبهها همۀ دهات و قصبهها را میپوشاندند .کورهدهی نبود که
نروند و روضۀ امام حسین نخوانند و پول جمع نکنند.
شاهان ایران هم چشم امید به این نگهبانان شریعت داشتند و خود را مقلد یکی از
آنها مینامیدند .در واقع ،ازشان میترسیدند و به پشتیبانیشان احتیاج داشتند .پهلوی
اول بهتبعیت از مدل آتاتورک در ترکیه ،با تأسیس مدارس جدید و برداشتن حجاب،
قدرت آنها را کم کرد اما جرأت نکرد تشکیالتشان را بههم بزند .پسرش هم تالش
کرده بود آنها را جیرهخوار خود کند و از طریق اوقاف ،به آنها حقوق میداد .این
تشکیالت آخوندی هم در دورۀ مشروطه و هم در جریان ملی کردن نفت ،همچون
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ابزاری سیاسی بهکار گرفته شده بود .مالهای سُنی چنین تشکیالتی نداشتند .تنها
شیخهای طریقت بودند که نفوذ زیاد و دستگاه عریض و طویلی در بین مردم داشتند
که هیچگاه برای امر سیاسی بهکار نمیبردند( .در کردستان ترکیه ،شیخ و دراویش
علیه آتاتورک جنگیدند ،اما چون جنبش آنها از لحاظ شرایط تاریخی عقبمانده
بود ،درهم شکسته شد).
در سالهای  ،٥٧/٥٦تشکیالت آخوندی بر ضد رژیم بهحرکت درآمد .خمینی در
رأس حرکت قرار گرفت .او تنها آخوندی بود که آشکارا با اصالحات ارضی و دادن
حق رأی به زنان مخالفت کرده بود و به نجف تبعید شده بود .در این دوره ،آخوندها
و طلبهها به همهجا سر میکشیدند و برای خمینی تبلیغات میکردند .صدام حسین
دیکتاتور عراق که در آن زمان ـ پس از قرارداد الجزایر ـ تازه روابطش با شاه خوب
شده بود و خودش هم از حرکت شیعههای عراق بیم داشت ،از خمینی خواست که
عراق را ترک کند( .برخی میگویند شاه از او خواسته بود و برخی آن را نقشۀ غرب
میدانند ).هرچه بود ،هیچکدام از کشورهای دور و بر او را راه ندادند ،اما فرانسه در را
به رویش باز کرد .به آنجا که رسید ،هیچ روزی نبود که خبرگزاریهای غرب با او
مصاحبه نکنند .به این ترتیب ،او را به مردم شناساندند و در عمل ،وسیلۀ تبلیغاتی او
و جنبش اسالمیاش شدند .مردم ایران هم که عادت دارند همیشه دنبالهرو کسی
باشند ،هوادار او شدند و او هم رهبری آنها را بهعهده گرفت.
دانایی گفته است :مردم ایران نه از گرسنگی که از سر سیری شورش کردند.
کهنهسیاسیهای انگلیس گفتهاند اگر میخواهی ایرانی صدایش درنیاید ،باید گرسنه
باشد .این گفتهها کمی از واقعیت را بازمیتابد .بر اساس شواهد تاریخی ،مردم ایران
هیچگاه در تاریخ خود ،آنقدر سیر نبودهاند که در چهار پنج سال آخر دورۀ محمد
رضا شاه بودهاند .بهگفته بیژن جزنی« :اگر مردم دارای رفاه نسبی شدند ،برای نشان
دادن شخصیت خویش خواهان آزادی خواهند شد .وگرنه جامعه دچار عدم تعادل
خواهد شد.
همینجا اشاره کنم که بهنظر من ،بهوجود آوردن این تعادل در غرب ،هنر
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سرمایهداری بود برای نگهداشتن حاکمیت خود .اما این امر برای رژیم شاه میسر
نشد .همانگونه که جانشینانش هم از این هنر بیبهره بودند.
این رفاه نسبی در زمان اعتصابها هم ادامه داشت ،چراکه دولت تصمیم گرفت
حقوق کارمندان را در زمان اعتصاب بپردازد .دولت بهخواست زیادشدن حقوق هم
گردن نهاد که شاید از شدت اعتراضها بکاهد .اما مزید بر علت شد .چه از این بهتر:
کار نکنی و حقوقت را هم بدهند! تنها کارگران روزمزد از این خوان بیبهره بودند،
که آنرا هم بازاریها چاره کردند .کمیتههای محالت را در مسجدها برقرار کردند
که مرغ و شیر و برنج و ...را بین فقرا تقسیم میکردند .این کمیتهها نقش راهنمایی
و سازمان دادن مردم را هم داشتند .هرکدام از اینها زیر سرپرستی امام مسجد
محل بودند و بعدها به کمیتههای سپاه پاسداران و آدمکشان رژیم اسالمی تبدیل
شدند.
کمکم اعتصاب سراسری شد .کشور تعطیل شده بود .شاه با تهدید و تطمیع
میخواست بحران را کنترل کند .ساواک بهشیوۀ سال  ،١٢با به میدان آوردن چماق
بهدستان روستایی کوشید مردم را دچار دودستگی کند .موفق نشد .روستاها وابسته
به شهرها بودند و استقالل اقتصادیشان را از دست داده بودند .آنها هم چشم به
دست بازاریان شهر و آخوندها دوخته بودند .آخرین تالش شاه کشتار میدان ژاله و
برقراری حکومت نظامی بود ،اما مردم نه تنها عقبنشینی نکردند ،بلکه بهانۀ تازهای
برای تشدید جنبش یافتند.
زندانیها فکر کردند برای پشتیبانی از مردم باید کاری کنند .این بود که اعالم
یک هفته اعتصاب غذا کردند.
این جنبش همگانی مردم ،شیوۀ نگرش به روشهای سیاسی را بههم ریخته بود.
هیچکدام از سازمانهای سیاسی به چنین چیزی فکر نکرده بودند و نمیتوانستند آن
را با تئوریهای خود توجیه کنند و تحلیلی علمی از شرایط بدهند .هر کس به
شیوهای به آینده مینگریست .کمکم اختالفها آشکار شد .فدائیها دو دسته شدند:
آنهایی که هنوز به «مبارزۀ مسلحانه» باور داشتند و آنهایی که فکر میکردند آن
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مرحله سپری شده است .بخشی از اینها به حزب توده نزدیک شده بودند و عدهای
هم این مرز را نگهمیداشتند .چون مسئلۀ حزب توده تنها خط سیاسیاش نبود ،بلکه
گذشتۀ تاریخیاش هم مطرح بود .سازمان مجاهدین آشکارا به دو دسته تقسیم شد
و سفرۀ غذایشان را از هم جدا کردند .باالخره زمانی رسید که در حیاط زندان قصر،
چهار سفرۀ جداگانه انداخته میشد .کسی حوصلۀ کتاب خواندن نداشت ،برخالف
گذشته ،حاال تعداد روزنامهخوان زیاد بود و میبایست نوبت گرفت .کنار دیوار حیاط
مینشستیم و بهصدای تیراندازیهای بیرون گوش میدادیم و لب میگزیدیم که
هیچ کاری از ما ساخته نیست.
شاه تاکتیک عقبنشینی را برگزیده بود .در پیامی گفت :من صدای انقالب شما را
شنیدم .و قول اصالحات در همۀ دستگاههای حکومت را به مردم داد و در جهت
عملی کردن این قولها ،شروع کرد به آزاد کردن زندانیان سیاسی.
در سوم آبان  ،٥٧هزار و پانصد زندانی سیاسی آزاد شدند .مردم در مقابل زندان از
زندانیان آزادشده تجلیل و گلبارانشان کردند و به ساختمان دادگستری تهران بردند.
البته این هم از بغض عُمَر بود .میخواستند به این شکل پیامی به شاه داده باشند.
چون زمان زیادی نگذشت که بخشی از همین مردم اسحلهدار خمینی شدند و همین
زندانیان را پای دیوار گذاشتند و بیرحمانه اعدام کردند .چرا؟ چون چپ بودند .این
گفتۀ مارکس به واقعیت پیوست که در جریان انقالب نباید به نظرات متلون تودهها
اعتماد کرد.

من همراه با دستۀ هزار و پانصد نفری اول آزاد شدم و اولین زندانی آزادشدهای
بودم که به سنندج رسیدم .جمعیت زیادی به پیشواز آمده بودند .اما متأسفانه این
پیشوازی که در واقع تظاهرات بود و میدانم بیشتر نشان دادن مخالفت با رژیم بود،
بدون سازماندهی و بیصاحب بود .کسی نبود که به من بگوید چه خبر است و چه
باید کرد .فرماندۀ پادگان سنندج در آن زمان سرلشکر نیازمند بود .او سنندجی بود و
از شاهپرستهای مشهور .هم او مجسمۀ شاه را تا روز  ٢٢بهمن توسط سربازان
وفادارش حفاظت کرد .خلخالی اعدامش کرد .برخورد با وقایع در شهرستانها با
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تهران تفاوت داشت ،حتا شهرهای بزرگ و کوچک با هم متفاوت بودند ،به مسؤالن
هم بستگی داشت .او به خانوادۀ ما گفته بود ما این مراسم را تحمل نخواهیم کرد.
مسبب کشتهشدن مردم نباشید ،که بعد نخواهید توانست از زیر بار این مسؤلیت
دربیایید .برادرم در کامیاران مرا سوار ماشین خودش کرد .راه را عوض کرد و در
روستای گریزه که مردم جمع شده بودند نایستاد و یکسر به خانه رفت .من
نمیدانستم باید چه کنم؛ نمیخواستم خون از دماغ کسی بیاید .مردم به در خانه
آمدند و خواستند که بیرون بروم .چند نفری که آمده بودند دست مرا میکشیدند.
میشناختمشان که ساواکی هستند .باالخره ،به پشتبام خانۀ یکطبقهمان رفتم و
ضمن تشکر از مردم گفتم :این جنبش طول خواهد کشید و ما در میدان مبارزه
همدیگر را خواهیم دید .کسان زیادی آمدند و خوشامدگویی کردند .گروهی هم
سرود « ای رقیب» خواندند.
این را اشاره کنم که زمانی که مرا دستگیر کرده بودند ،کسانی از همین مردم،
میآمدهاند سنگ به شیشههای خانۀ ما میزدهاند و میگفتند شاهکشها باید از این
شهر بروند .تا جایی که خانواده مجبور میشوند خانه را بفروشند .بعد از  ٥٧هم
زمانی که شهر بهدست مسلمانان افتاد ،از خانوادۀ ما کسی در شهر نماند .خانه به
مقر جاش و پاسدار تبدیل شد .مادرم را ابتدا به زندان و سپس به تبعیدگاه یزد
فرستادند .این هم چشمهای از تاریخ نظرات متلون تودهها.
زندانیها بعد از آزادشدن ،بهصورت نیمهمخفی زندگی میکردند که اگر سیاست
رژیم عوض شد ،نتوانند دوباره دستگیرشان کنند .بیشتر آنهایی که اهل شهرستان
بودند ،به تهران رفته بودند یا به شهری غیر از شهر خودشان .من هم به تهران و
کرمانشاه و شیراز سفر میکردم و همزمان میکوشیدم از شرایط بهوجود آمده سر
دربیاورم و برای مبارزه همراهانی بیابم .بعد از لغو حکومت نظامی هم گاهگاه در
دانشگاهها و انجمن کردهای مقیم مرکز ،سخنرانی میکردم.
روز سرنگونی نهایی نظام شاهنشاهی در تهران بودم.
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انقالب
ممکن است این صفحات اخیر برای تو خستهکننده بوده باشد .به هرحال،
میبایست اشاره میکردم .اول به این دلیل که نگاه خودم را به آن وقایع
برایت بگویم و دوم که اهمیت بیشتری دارد این است که برخی اتفاقها در
زندگی هستند که تأثیرشان برای همیشه میماند .مانند گرفتن یک لقب یا
از دست دادن عضوی از بدن در یک تصادف که فرد برای همیشه جزوِ
ناقصالعضوها میشود .زندان هم چنین چیزی است .بودند زندانیانی که بعد
از آزادی ،مطلقاً هیچ فعالیتی نکردند ،اما چون جمهوری اسالمی آنها را به
عنوان «زندانی چپ» میشناخت ،دستگیر و اعدام شدند .ما نیز همچون
زندانی سیاسی آزادشده در انقالب ،چه میخواستیم یا نه ،از ما انتظار داشتند.
هرجا میرفتیم و هنوز هم ،این نشان زندانی را با خود داشتیم و داریم.
انقالب سیاست را همگانی میسازد و از قالب سازمانها و حزبها بیرون میآورد
و آن را به خانهها ،کوچهها و خیابانها میبرد .مردم در مقابل پدیدههای سیاسی
حساس میشوند و هرکس بنابه میل و دید و سود خود ،میخواهد به شیوهای از آن
استفاده ببرد .هرکس هوادار جریانی میشود و امیدوار است که سازمانش رهبری را
بهدست بگیرد .سازمانها هم با یادآوری رنجها و قربانیهایی که دادهاند ،مردم را
دور خود گرد میآورند و میخواهند بهکمک آنها ،در قدرت شریک شوند .گاه نیز
چنان اتفاق میافتد که کنترل از دست سازمانها خارج میشود و آنها دنبالهرو
مردم میشوند.
در سال  ،٥٧مذهب و سازمانها و شخصیتهای مذهبی به بدیل حکومت تبدیل
شده بودند .سنندج هم به دست نیروهای مذهبی افتاده بود .احمد مفتیزاده که در
همان سال کالس قرآن دایر کرده بود ،بهشیوۀ آخوندهای شیعه ،مسجد امین در
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محلۀ جورآباد را مقر خود قرار داده بود و علیه رژیم و بهپشتیبانی از خمینی سخنرانی
میکرد .آن هنگام ،سازمانهایی که بعداً سنندج را میدان فعالیتهای خود کردند،
موجودیت نداشتند .فعاالن سیاسی در زندانها بودند و مفتیزاده هم به میل خود مغز
مردم را پر میکرد و سازمان امنیت هم با او کاری نداشت.
سرانجام شاه آخرین کوشش خود را بهکار برد و همۀ زندانیها را آزاد کرد .مسؤل
ساواک را عوض کرد .قبالً هویدای نخستوزیر و معاونش نصیری رئیس ساواک را
به زندان انداخته بود .و سرانجام ،شاپور بختیار را به نخستوزیری گمارد .بختیار هم
تصمیم به انحالل ساواک گرفت .اما دیگر دیر شده بود .مردم تصمیم خود را گرفته
بودند و عقبنشینی نمیکردند .آمریکا هم به تغییر رژیم قانع شده بود .البته انتخاب
دیگری هم نمیتوانست داشته باشد .نمایندۀ آمریکا در ایران در گزارش خود نوشته
بود :قبل از اینکه جنبش به دست چپها بیفتد ،آن را به مسلمانان بسپارید .هرچه
باشد آنها ضدکمونیست هستند و چماقبهدست شوروی نخواهند شد .در آن سالها،
غرب در مقابل شوروی ،استراتژی «کمربند سبز» را دنبال میکرد :محاصره کردن
شوروی توسط کشورهای اسالمی .این عوامل دست به دست هم دادند و شرایطی
بهوجود آوردند که شاه میدان را خالی کرد و از کشور رفت و روحاهلل خمینی با
هواپیمای فرانسوی وارد شد و میلیونها نفر به پیشوازش رفتند ،از جمله سران
سازمان مجاهدین خلق ایران و جبهۀ ملی در فرودگاه حاضر شدند .من در تهران
بودم .در خانه نشسته بودم و صحنۀ بلندکردن ماشین خمینی توسط مردم را از
تلویزیون میدیدم و احساس خطر میکردم ،چراکه تنفر و تعصب اینها را در زندان
دیده بودم.
قبل از رفتن شاه ،بسیاری از امرای ارتش و سران اداری رژیم دار و ندارشان را
برداشته بودند و به خارج گریخته بودند .برای همه روشن بود که شاه برنمیگردد و
عمر رژیم بهسر آمده است.
بختیار در گفتارهای تلویزیونی و سخنرانیها ،از خمینی شکست خورد ،نتوانست به
سیستم مشروطه پشت کند و قول انتخابات برای جمهوری بدهد .اگر چنین میکرد،
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ممکن بود شرایط به نحو دیگری پیش برود .بههرحال ،بختیار کاری از پیش نبرد و
نتوانست برای خود پشتیبان پیدا کند .آمریکا به ارتش سفارش کرده بود که
بیطرفی اعالم کند .سرانجام در  ٢٢بهمن ،آن دسته از سران نظامی که فرار نکرده
بودند ،جز چند نفر از جمله سرلشکر محمدامین بیگلری فرماندۀ گارد که سنندجی
بود و وفادار به شاه ،خودکشی کرد .بقیه به دستبوسی خمینی رفتند و ارباب عوض
کردند و از گفتههای خود هم شرم نکردند که پیشتر در رثای اعلیحضرتشان گفته
بودند.
روز  ٢٢بهمن که به «روز پیروزی انقالب» نامگذاری شده ،تهران تا ظهر ،در
ناباوری و سردرگمی بود .کسی باور نمیکرد آنهمه قدرت آنچنان فروریخته باشد.
از ظهر به بعد ،چهرۀ واقعی مردم خود را نشان داد .درهای زندانها باز شد و هرچه
قاتل و الت و قاچاقچی بود به خیابانها ریختند و قاطی مردم شدند که سرگرم
چپاول سربازخانهها بودند .در شهرستانها تنها پاسگاههای پلیس و ساواک خالی
شدند که آنها هم اسلحۀ چندانی نداشتند .مردم تشنگی عجیبی برای به چنگ
آوردن اسلحه نشان میدادند ،گویی میخواستند یکروزه ،آنهمه سالهای ممنوع را
جبران کنند ،یا اینکه اسلحه را تنها رمز یا کلید قدرت میدانستند .اما این کلید رمز
مدت زیادی در دستشان نماند .در نزدیکی هر پادگان ،ماشینهای کمیتۀ امام
ایستاده بودند و اسلحهها را از مردم میگرفتند .چندی بعد هم اعالم کردند که
هرکس اسلحه را تحویل ندهد ،مجرم شناخته خواهد شد .خواب خوش کوتاه بود.
مردم ارزشی برای اسناد قائل نبودند .اسناد و پروندهها پراکنده یا سوزانده میشد.
شورش هیچ رهبری و سازماندهی درستی نداشت که بتواند از نابودی پروندهها
جلوگیری کند .البته در برخی موارد هم شاید بهعمد .کسانی بودند که نمیخواستند
گذشتهشان آشکار شود .کشتن یک عده از ساواکیها و مسؤالن امور با شتاب و
بدون هیچ دادگاه و محاکمهای هم به همین دلیل بود .البته این کشتارها بخشی از
منطق انقالب سرچشمه میگیرد .مردم میخواهند غضب فروخوردۀ سالیان را
بهشیوهای بیرون بریزند و انتقام را با چشم خود ببینند ،انتقامی عجوالنه و سریع.
94

در شهرهایی که حکومت در دست آخوندها بود ،اسلحهها را جمع کردند و به
طرفداران خودشان دادند ،اما در کردستان کسی نبود که این کار را انجام دهد.
چیزی نگذشت مردم کردستان متوجه شدند که پادگانها همچنان دستنخورده
باقی ماندهاند .در سنندج و مهاباد به پادگانها حمله کردند .در مهاباد ،افسرهای کرد
بدون درگیری ،پادگان را تحویل دادند ( ،)٥٧/٣٣/١١اما پادگان سنندج مقاومت کرد.
سربازخانۀ سنندج ابتدا در دست مفتیزاده بود .بعد آخوندی به نام شیخ حسین کرمانی
بهنمایندگی «امام» از مرکز فرستاده شد و مفتیزاده پادگان را به او تحویل داد.
سپس مفتیزاده برای مسلح کردن افراد خود ،از کرمانی تقاضای اسلحه کرد.
کرمانی قبول نکرد .اما در همان زمان ،یک مقر طرفدار او از جانب شیعههای
کرمانشاهی در شهر برپا شد .افراد مفتیزاده بهطمع اسلحهها ،آن مقر را محاصره
کردند .آنها مقاومت کردند و کسانی از هر دو طرف کشته شدند .این آشوب
فرصتی به مردم داد که به پادگان هجوم ببرند .پادگان ژاندارمری که قبل از پادگان
ارتش قرار داشت ،اشغال و غارت شد .میگویم «غارت» برای اینکه هیچ سازمان و
تشکیالتی بر یورش کنترل نداشت .پادگان ارتش بهروی مردم آتش گشود و
هلیکوپترهای هوانیروز از کرمانشاه رسیدند و نزدیک به دویست نفر کشته شدند.
در  ،٥٧/٣٢/٢٨شیخ عزّالدین حسینی و برادرش شیخ جالل به سنندج میآیند و از
مردم تقاضای آتش بس میکنند و در بیانیهای از مردم میخواهند که از «انقالب
اسالمی حمایت کنند ».شورای موقت شهر سنندج تشکیل میشود .خمینی پیام
میدهد و یورشکنندگان به سربازخانه را «ضدانقالب» میخواند« .حدکا» (حزب
دمکرات کردستان ایران) خواستار گفتگو با خمینی و بازرگان میشود .در همۀ
شهرهای کردستان بهپشتیبانی از سنندج تظاهرات میشود و برای مردم این شهر
کمکهای غذایی و درمانی میفرستند.
آخوندها که هنوز جایشان گرم نشده ،خود را مالک میراث رژیم پیشین میدانستند
و این حمله به پادگانها را علیه خود میشمردند ،وامصیبتا سر دادند که گویا در
کردستان ضدانقالب وجود دارد و باید سرکوب شود .اما هنوز به آن حد نرسیده بودند
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که بتوانند ارتشی فراهم آورند و به کردستان حمله کنند .این بود که چند نفر را
بهسرپرستی آیتاهلل محمود طالقانی به سنندج فرستادند که مردم و ارتش را آشتی
دهند .مردم با شعار «یا مرگ یا کردستان!» از آنها استقبال کردند .نتیجۀ
نشستهای بین هیئت تهران و نمایندگان نیروهای موجود در سنندج (کومهله،
فدائی ،دمکرات ،مفتیزاده و شیخها) توافقنامهای بود که در سه بند امضا شد .این
سه بند عبارت بود از «از بین بردن ستم ملی ،طبقاتی و آیینی در کردستان ».این
توافقنامه خودبهخود نشان میدهد که رهبران کرد تا چهاندازه خام بودند و با این
حرفهای گنده و نامشخص راضی شده بودند .این سه ستم تاریخی را اینها
میخواستند یکشبه از بین ببرند؟ بهجای آنکه مصداقهای آن را مشخص کرده و
راهحل ارائه دهند .همچنین تصمیم گرفته شد که انتخابات برای تعیین «شورای
شهر» برگزار شود که ادارۀ شهر را بهعهده بگیرد (شاید هم برای از بین بردن آن
سه ستم!) حملۀ پادگان به مردم هم محکوم شد و به امضای همه رسید .اما مفتی-
زاده همان شب ،در تلویزیون ،خود را کنار کشید و مسبب واقعه را «نیروهای چپ»
دانست .او فردی بیاندازه مقامپرست بود .این بود که خود را از مردم جدا کرد و دائماً
زبانش بهسود حاکمان تهران میچرخید.
تبلیغات برای انتخابات در میان دو طرف شروع شد .یک طرف ،چپها (فدائی و
کومهله) بودند .کومهله تازه بهاسم «سازمان دفاع از آزادی و انقالب» اعالم موجودیت
کرده بود .طرف دیگر ،مفتیزاده و جریان اسالمی «مکتب قرآن» بودند .مسلمانها
اکثریت آراء را بهدست آوردند و در «شورای شهر» نمایندگان بیشتری از چپها داشتند.
اسالمخواهی در میان سنیها هم گسترش یافته بود .تنها مفتیزاده نبود ،شیخ
عزّالدین حسینی در مهاباد و شیخ جالل در بانه و ...مرجع شده بودند .در هیئت
نمایندگی کردها در سنندج شش مال شرکت داشتند .کومهله برای اینکه بتواند
نیرویش را در میان مردم گسترش دهد ،خود را وابسته به شیخ عزّالدین کرده بود و
ادارهای بهنام «دفتر ماموستا» دایر کرده بود که سرپرستی آن را اعضای کمیتۀ
مرکزی کومهله و بعداً دفتر سیاسی حزب کمونیست ،بهعهده داشتند .پیشمرگههای
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کومهله حمایت از شیخ را بهعهده گرفته بودند ،سفرهای او را ترتیب میدادند،
اعالمیههایش را مینوشتند و تا زمانیکه در کردستان بودند ،مقر شیخ همیشه در
کنار مقر مرکزی کومهله بود.
باید اشاره کرد که مناطق سنینشین ایران هم از همان ابتدا با حکومت مرکزی
مشکل پیدا کردند .شاید به این دلیل که از ابتدا ،اینها زیر چتر تبلیغات آخوندهای
شیعه قرار نداشتند و از دایرۀ تشکیالت قم بیرون بودند .ترکمنها ،عربها ،بلوچها و
لرها ،هرکدام بهشیوهای ،نمیخواستند زیر بار حکومت آخوندهای تمامیتخواه شیعه
بروند .جداییها و سرکوبهای ملی هم این اختالفات را تشدید میکرد ،اما هیچیک
تشکیالت الزم برای اعالم و اجرای خواستهای ملیشان نداشتند .طبیعی است که
این مسایل آشکارا عنوان نمیشد و بهانههای دیگری پیدا میشد؛ مانند تقسیم زمین
یا کشتهشدن مالیی سنیمذهب و ...واقعیت این است که در هیچکدام از شهرهای
شیعهنشین ،کار به رویارویی مسلحانه و سرکوب و کشتار به آن صورت که در
کردستان و ترکمنصحرا و ...اتفاق افتاد ،نرسید .زمانیکه در قانون اساسی ایران
مذهب شیعه« ،مذهب رسمی» شد و سنیها از پست ریاستجمهوری و نخست
وزیری و ...محروم شدند ،یعنی بهحکم قانون سنیها شهروند درجه دوم شناخته
شدند ،نگرانی مردم این مناطق قابل فهم شد.
من فکر نمیکنم ایران سرزمینی است با مردمی متحد .ایران همیشه ،در تمام
طول تاریخ خود ،یا اشغال بوده یا دارای «دولت سرزمین» بوده .نه «دولت ملت».
خاک امروزی از قاجارها به پهلوی به ارث رسید و در تقسیم جهانی بعد از جنگ
اول ،مانند یک پارچۀ بههمپیوسته باقی ماند و اروپاییها بر سر تقسیم آن به توافق
نرسیدند .از آن پس ،آن را بهشیوۀ استعمار نو اداره کردند .سیستم استعمار نو ،یک
حکومت مرکزی با یک دیکتاتوری قدرقدرت الزم دارد که بتواند همه را سرکوب
کند و منافع استعمارگران را تامین نماید .توازن بهوجودآمدۀ بعد از جنگ جهانی دوم
در بین قدرتهای بزرگ هم موجب تداوم همین وضع شد و ملیتهای دیگر به زور
نیروی نظامی خفه شدند .از همین رو ،ایران پر است از تضادهای تاریخی .اشغال آن
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توسط آخوندهای انحصارطلب هم تکرار همان تاریخ است.
تا زمانیکه این ملیتها* به «حق تعیین سرنوشت» خویش دست نیابند و سایۀ
حکومت انحصاری مرکزی از سرشان برداشته نشود ،روی آسایش و آرامش نخواهند
دید و هرگاه شرایط مناسب شود ،زخمها سر بازمیکنند و صفحۀ دیگری به تاریخ
خونالود این مردم اضافه خواهد شد.

*) این ملیت ها بخشی از یک ملت هستند که در جغرافیای کشور ایران نیستند .مثالً کردهای ایران
بخشی از ملت کرد هستند که در چهار کشور (ایران ،ترکیه ،سوریه و عراق) تقسیم شدهاند .ملیتها
در این نوشته ،به این معنا بهکار برده شده ،نه همچون بخشی از ملت ایران.
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کـــردستــان
یکی از روزهای بهار  ،٣١٥٨من در تهران بودم .در یکی از خیابانهای
مرکزی شهر منتظر دوستی بودم .جمعیت انبوهی ،سینهزنان ،نزدیک
میشدند .بدنهای نیمهلخت و خالکوبیشدهشان را که حکایت از هویتشان
داشت ،به رخ میکشیدند و فریاد میزدن« :پاسدار فدای ملت!» عدهای هم
در پیادهروها ،موازی با آنها ،میرفتند و جواب میدادند« :ملت فدای
پاسدار!» این صحنه آن خطر و وحشتی را که زمان آمدن خمینی حس کرده
بودم در من زنده کرد .روز تشکیل سپاه پاسداران بود .با خود گفتم این
آخرین روزی است که در تهران خواهم بود .همان شب ،در خانۀ دوستی
مهمان بودم .چند نفر از دوستان قدیمی تلویزیون هم بودند .گویا در زمان
انقالب هرکدام به اسلحهای دست یافته بودند .از من مشورت خواستند که
این اسلحهها را چهکار کنند که بالی جانشان نشود .ضمناً نمیخواستند آنها
را تحویل کمیته بدهند .من آنها را گرفتم :یک تفنگ ژ ١و دو اسلحۀ
کمری بود .قطعههای تفنگ را باز کردم و همه را در یک ساک گذاشتم.
گفتم« :من میبرم ».فردا سوار اتوبوس شدم و به سنندج رفتم .پس از آن
روز ،دیگر تهران را ندیدم .شهری که در آن پاسدار حاکم باشد ،برایم قابل
تحمل نبود.
جنگ پادگان سنندج انفجار آتشفشانی بود که در طول تاریخ در دل مردم جوشیده
بود .این سرآغاز بهوجودآمدن شکافی بود که بین کردستان و دیگر بخشهای ایران،
بهرهبری آخوندها بهوجود آمد و سلسلهای از رویدادهای دیگر را در پی داشت که
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سرانجام ،به اعالم جهاد خمینی بر ضد مردم کرد ،انجامید.
خالصۀ این رویدادها را مرور میکنیم:
ـ  ،٥٨/٢/٧جنگ در نقده :حاج شیخ غالمرضا حسنی ،معروف به «مالحسنی» ،امام
جمعۀ ارومیه و قاسمعلی ظهیرنژاد فرماندۀ ارتش آذربایجان غربی توطئهای چیده
بودند که میتینگ قاسملو برای کردها را بهانه قرار دهند و کردها و آذریها را به جان
هم بیندازند و بعد ارتش را به کوچههای شهر بیاورند .نمیخواستند حدکا در نقده
فعالیت داشته باشد .افراد ناشناس از اطراف جمعیت را گلولهباران کردند .بعد از جنگ و
درگیری ،ارتش بهبهانۀ پشتیبانی از آذریها ،دخالت کرد .هفتاد جسد به کمیتۀ طالقانی
تحویل داده شد .چهارده هزار نفر از کردهای ساکن این شهر آواره شدند.
ـ  ،٥٨/١/٢١کنفرانس خودمختاری اسالمی از طرف مفتیزاده در سنندج برگزار
میشود .بهجز چند مالی طرفدار خودش ،کسی در آن شرکت نمیکند.
ـ  ،٥٨/١/٢٩مالحسنی  ٢١١قبضه اسلحه در بین فئودالهای ایل منگور تقسیم
میکند .چمران نمایندۀ خمینی در جنگ کردستان ،در میان فئودالهای تیلهکو و
مریوان اسلحه پخش میکند .فئودالها از دهقانان سهم مالکانۀ سالهای پیش را
میطلبیدند .فرصتطلبانه میخواستند از موقعیت استفاده کنند و طرفدار حکومت
شده بودند.
ـ  ،٥٨/٤/٤فئودالها به آبادی تازهقلعه در منطقۀ پیرانشهر حمله میکنند ،با
پیشمرگهها درگیر میشوند و شش نفر از لشکر فئودال کشته میشوند .بیست نفر
زخمی میشوند و بقیه به نیروهای دولتی میپیوندند و جاش* میشوند .در این
درگیری ،تنها حدکا شرکت داشت .در همین زمان ،اتحادیۀ دهقانان (وابسته به
کومهله) و فدائیان با فئودالهای تیلهکو درگیر بودند.
ـ  ،٥٨/٤/٢١اتحادیۀ دهقانان علیه رادیو و تلویزیون تظاهرات میکنند .اتحادیۀ
*) «جاش» به کسانی گفته میشود که بر ضد مردم خودشان ،با نیروهای سرکوبگر همکاری میکنند.
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میهنی کردستان عراق که از ابتدای انقالب خود را با جنبش قاطی کرده بود ،در این
تظاهرات شرکت میکند و شعار بیرون کردن قیاده موقت* از ایران را سرمیدهد.
تظاهرکنندگان مقر مفتیزاده را محاصره میکنند با این ادعا که در بین آنها افراد
قیاده وجود دارد .میخواهند مقر را خلعسالح کنند .آنها تسلیم نمیشوند و در اثر
تیراندازی آنها ،دو نفر کشته میشود .سرانجام ،مقر اشغال میشود و نُه نفر که در
آن سنگر گرفته بودند کشته میشوند .اما از افراد قیاده موقت کسی در بین آنها
نبوده است.
ـ  ،٥٨/٤/١در پست نگهبانی جلو پادگان مریوان چند نفر از افراد حدکا و اتحادیۀ
میهنی دستگیر و زندانی میشوند .بهپیشنهاد اتحادیۀ دهقانان ،مردم مریوان بهعنوان
اعتراض ،از شهر بیرون میروند و در دهات اطراف شهر ،در خانههای مردم مهمان
میشوند .دستگاه تبلیغاتی رژیم این حرکت را کار ضدانقالب و نوکران بیگانه اعالم
میکند.
ـ  ،٥٨/٥/٤مردم کامیاران بر سر راه تانکهای ارتش که میخواستند برای تقویت
پادگان مریوان بروند ،مینشینند و مانع حرکت آنها میشوند .یکی از فرماندهان
ستون که سنندجی بوده ،تانکش را تسلیم نیروهای دمکرات میکند .غنی بلوریان
که آن زمان عضو دفتر سیاسی حدکا بود ،باعجله پیغام میفرستد که باید تانک را
آزاد کنند .ارتش زرهی به کرمانشاه برمیگردد .فرمانده تانک دادگاهی میشود و از
ارتش اخراج میشود .بار دوم ،دوباره مردم در جاده مینشینند و یازده روز ستون
ارتش را در اطراف کامیاران نگهمیدارند .سازمانهای سیاسی به مردم میگویند به
خانههاشان بروند ،آنها امنیت جاده را تأمین میکنند .همان شب اول ،ستون از
وسط کامیاران و در مقابل چشم پیشمرگهها عبور میکند ،بدون اینکه کسی
مزاحمش بشود؟!
ـ  ،٥٨/٥/٥مردم سنندج و سقز و بانه بهپشتیبانی از مردم مریوان ،بهطرف مریوان
راهپیمایی میکنند .قابل توجه است که در همین زمان ،شیخ عزّالدین در بیانیهای ،از
101

امام تقاضا میکند که به مردم رحم کند و تأکید میکند که خواستار پیروزی انقالب
اسالمی است.
ـ  ،٥٨/٥/٨تهران باز هم هیئتی را بهسرپرستی حسن الهوتی و مصطفا چمران
(فرمانده سپاه پاسداران) به کردستان میفرستد .فؤاد مصطفی سلطانی (عضو
مرکزیت کومهله) و فاتح شیخاالسالمی (عضو مرکزیت کومهله و مسؤل دفتر شیخ
عزّالدین) با آنها گفتگو میکنند .در نتیجه ،زندانیها آزاد میشوند .در  ،٥٨/٥/٣١آن
روزی که راهپیمایان سنندج به مریوان میرسند ،اعتصاب خاتمه پیدا میکند و مردم
به شهر برمیگردند.
ـ  ،٥٨/٥/٣٢در انتخابات مجلس خبرگان ،دکتر عبدالرحمن قاسملو از آذربایجان غربی
انتخاب میشود ،اما به تهران نمیرود ،چونکه روز قبل از افتتاح مجلس خبرگان ،خمینی
حدکا را تحریم کرد و شیخ عزّالدین و قاسملو را «مفسد فیاالرض» خواند.
ـ جنگ پاوه :دار و دستۀ ساالرجاف بهبهانۀ فرستادهشدن پاسدار از کرمانشاه ،به
دور و بر پاوه میآیند .مردم از شهر بیرون میروند و در آبادی قوریقلعه تحصن
میکنند و خواستار تشکیل شورای شهر میشوند .هیئتی از کرمانشاه به پاوه میآید،
اما هیچ کاری انجام نمیدهد.
ـ  ،٥٨/٥/٢٤جنگ در پاوه درمیگیرد .محلههایی از شهر بهدست نیروهای کرد
میافتد .یک جت جنگی و دو هلیکوپتر ساقط میشوند .مصطفا چمران فرماندۀ سپاه
پاسداران ،در پایگاه ژاندارمری ،بهمحاصره میافتد .او با رمز ،خبر شکست نیروهایش
را به خمینی میرساند و تقاضای کمک میکند.
ـ خمینی در  ،٥٨/٥/٢٨علیه کردها اعالم جهاد میکند (کاری که نه علیه شاه
انجام داد ،نه علیه صدام ).از همهطرف ،نیروهای طرفدار حکومت به پاوه ریختند.
کردها بهخاطر نداشتن فرماندهی واحد ،عقبنشینی کردند .جنگ سهماهه آغاز شد.
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جنگ سهماهه
زمانیکه به واقعیّتی اُسطورهای اجازۀ حُکمروایی میدهیم ـ کاری
که همیشه بههنگامِ جنگ میکنیم ـ فقط یک راهِحلّ وجود دارد:
اِعمالِ قدرت .در جنگِ اُسطورهای ،ما با مطلقها میجنگیم .ما باید
بر تاریکیها که همانا نادانی است فائق آییم .برایِ تمدن و برایِ
دنیایِ آزاد ،الزامی است که نیکی پیروز شود؛ درست همانگونه که
مبارزانِ اسالمگرا ما را کُفاری میانگارند که وجودمان جامعۀ اسالمی
*
نابی را که آنان آرزومندِ ساختنِ آناند ،آلوده و تباه میکند.
جنگ سهماهه با کشتار آغاز شد .خلخالی روز  ٢٨مرداد ،در پاوه ،دوازده نفر و روز
بعد از آن ،هفت نفر را به جوخۀ اعدام سپرد.
ـ  ،٥٨/٥/٢٨فرمان حمله به سنندج بهبهانۀ واهی بهگروگان گرفتهشدن زنان
مسلمان ،از طرف خمینی صادر شد .این خبر ساختۀ دفتر مفتیزاده بود .سازمانهای
کومهله و فدائی در بیانیهای ،از مردم خواستار مقاومت شدند و خودشان فرار را بر
قرار ترجیح دادند و شهر را بدون شلیک حتا یک گلوله ،بهجا گذاشتند .مفتیزاده
هوادارانش را برای شناسایی و دستگیری جوانان سنندج ،به کمک حکومتیان
فرستاد.
ـ  ،٥٨/٥/١٣حمله به دانشگاه تهران و راهپیمایی علیه کردستان در تهران صورت گرفت.
ـ  ،٥٨/٦/١در مریوان ،نُه نفر اعدام شدند.
*) «جنگ نیرویی که به ما معنا میدهد» نوشتۀ کریس هِجِز .ترجمه :پرویز شفا و ناصر زراعتی.

103

ـ  ،٥٨/٦/٤پیشمرگهها در سقز ،با نیروهای رژیم درگیر میشوند ،اما طولی
نمیکشد که شهر به اشغال نظامیان درمیآید .در همین روز ،سربازخانۀ سردشت از
طرف پیشمرگههای حدکا و کومهله ،بدون درگیری خلعسالح میشود.
ـ  ٥٨/٦/٥در سنندج یازده نفر تیرباران شدند که یکی از آنها روی برانکارد بود.
عکسهای این اعدامها در روزنامههای دنیا چاپ شد و توجه روشنفکران و آدمهای
سیاسی دنیا را به وقایع کردستان جلب کرد و موجب پشتیبانی آنها از کردها شد ،اما
کردها نتوانستند از این موقعیت استفاده کنند و در تماس با خبرگزاریها مسئلهشان
را برای افکار عمومی جهانی روشن کنند.
ـ  ٥٨/٦/٦در سقز بیست نفر اعدام شدند.
ـ  ٥٨/٦/٣٢مهاباد اشغال نظامی شد .میگویم اشغال چونکه ارتش و سپاه در
کردستان درست به شیوه اشغالگران بیگانه عمل میکردند و میکنند.
ـ  ،٥٨/٦/٣١بانه بعد از هفت ساعت مقاومت ،بهدست نیروهای ارتش میافتد.
فرمان جهاد خمینی فرمان تاریخ بود؛ تاریخی که پر است از آموزش ناسیونال ـ
شوینیسم ایرانی و شیعهگری بنیادگرا و مقدس کردن تمامیت ارضی ,و این
بهصورت فرهنگی درآمده است که از خمینی و آخوندها پرقدرتتر است؛ فرهنگی
که آنها تنها مجریانش بودند و بعدها البته توسعهدهندهاش هم شدند؛ فرهنگی که
چنان ریشه دوانده است که حتا اگر امروز از مسئلۀ کرد و خودمختاری و حکومت
فدرالی و چیزهایی از این دست («حق تعیین سرنوشت» و «استقالل» که اصالً
هیچ) سخن بهمیان بیاید ،آنکه خود را از همه پیشرفتهتر میداند ،گرچه یک مشت
خاک هم در آن والیت ندارد ،چنان رگهای گردنش بیرون میزند و خائنت
میشمارد که گویی فرماندۀ ارتش است و در مقابل سربازانش ایستاده است؛
فرهنگی که در آمریکا هم سفرۀ ابوالفضل پهن میکند و در نیویورک و گوتنبرگ،
روزهای عاشورا ،دستۀ سینهزنی راه میاندازد.
مردم از کرمانشاه دبۀ آب برداشته بودند و با تاکسیبار ،آب به «کربالی پاوه»
میبردند .کسانی بودند که فرصت نکرده بودند کفش و لباس بپوشند؛ با دمپایی و
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زیرشلواری آمده بودند ،مبادا جنگ تمام شود و آنها از برکت جهاد (آدمکشی)
محروم بشوند! سازمانهای بهاصطالح «خلقی» ساکت شده بودند .کسی جرأت
حرف زدن هم نداشت .نیروهای حاضر در کردستان سهروزه خود را به بِژوی ،در مرز
کردستان عراق رساندند و در درۀ احزاب ،در پناه «اتحادیۀ میهنی» جا گرفتند .آن
همه اسلحهبهدوش که صبح تا غروب در خیابانها برای مردم ژست میگرفتند،
ناگهان محو شده بودند .بهگفتۀ سنندجیها «جغد میخواند ».چمران فرمانده
نیروهای سرکوبگر در جادهها جوالن میداد و کسی نبود دو گلوله خرجش کند.
کشتار بیرحمانۀ آبادیهای قارنه و قالتان ( )٥٨/٦/٣٣و قربانی شدن شصت و چهار
نفر از مردم فقیر و بدونسالح هیچ عکسالعملی جز چند اعالمیه از جانب نیروهای
کرد نداشت.
جالد دستپروردۀ خمینی ،شیخ صادق خلخالی شهربهشهر میرفت و هرکسی را
دم دستش میافتاد تیرباران میکرد .زمانی که عکسهای این اعدامها روی جلد
مجالت دنیا را گرفت ،همه بهجز رهبران کرد ،فهمیدند که این حکومتی که در
ایران مستقر شده میوۀ چه درختی است .تازهبهحکومترسیدهها میبایست مترسکی
داشته باشند که به مردم نشان بدهند و بگویند یا نوکر ما باش یا سر و کارت با این
جالد خواهد بود .عمر این پدیده بهاندازۀ تاریخ انسان است .نمیدانستند روی دیگر
سکۀ این رفتارها بهوجودآمدن کینه و نفرتی است که هیچگاه از یاد مردم نخواهد
رفت؛ کینهای که شاه را بیرون کرد و آنها را بهجایشان گمارد .اگر از تاریخ درس
گرفته میشد ،انسان اشتباههایش را تکرار نمیکرد.

در جنگ سهماهه ،من در سنندج ماندم و هر شبی در خانهای بودم .شبی سه پیرمرد
به دیدنم آمدند و گفتند« :برای ما سنندجیها سرشکستگی بود که پاسدارها بدون
مقاومت شهر را گرفتند ».البته در جنگ بهار سال بعد کامالً جبران مافات شد.
نمیخواهم از اشتباهها و بههمریختگی و بیبرنامهگی نیروهای هر دو طرف (رژیم
و مخالفان) بگویم یا جزئیات چگونگی این رویدادها را بازگو کنم ،همین اندازه اشاره
میکنم که حکومت تهران چه کار دیگری میبایست انجام میداد که سازمانهای
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کردستانی بفهمند که این جماعت اهل منبر سرآشتی و توافق ندارند؟ در تمام آن
ماهها ،کردها جز تقاضای گفتگو و پیشنهاد شش ماده و هشت مادۀ خودمختاری و
برپایی چند تظاهرات کار دیگری انجام ندادند.
شش ماده برای خودمختاری پیشنهاد حدکا و هشت ماده پیشنهاد کومهله بود .که
البته از جانب حزب هم قاسملو و غنی بلوریان آن را امضاء کرده بودند .شش مادۀ
اول مضمون مشابهی داشت:

 .٣خلق کرد در چهارچوب استقالل و تمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران،
حقوق ملی خود را به شیوۀ خودمختاری به دست بیاورد و این حقوق در متمم قانون
اساسی درج شود.
 .٢چهارچوب جغرافیایی کردستان با در نظرگرفتن شرایط تاریخی و جغرافیایی و
اقتصادی و خواست اکثریت اهالی هر منطقه تعیین گردد.
 .١کردستان خودمختار در یک انتخابات آزاد ،مخفی ،مستقیم و عمومی ،شورای
سراسری را انتخاب میکند.
 .٤شورای سراسری کردستان یک هیئت اجرائی جهت انجام وظائف اقتصادی،
فرهنگی ،اداری و انتظامی انتخاب میکند.
 .٥زبان کردی در سرزمین خودمختار کردستان برای نامههای اداری و خواندن در
کنار زبان فارسی رسمیت خواهد داشت.
 .٦کلیۀ امور داخلی اعم از اداری ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و انتظامی به
*
ارگانهای منطقۀ خودمختار سپرده میشود.
مادههای اضافهشده توسط کومهله ،عبارت است از مادۀ هفت که شیخ عزّالدین را
**
همانند رهبر ملی کردها شناخته بود و مادۀ هشت که خواهان بیرونکردن پارت
*) ترجمه از کردی از من است.
**) «پارت» به معنای «حزب» است .در عراق آنها خود را به نام پارت دمکرات میخوانند .برای
جدا شدن این اسم از حزب دمکرات کردستان ایران ،من هم از همین نام استفاده کردهام.
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دمکرات عراق (قیاده موقت) شده بود ،که آن زمان پناهندۀ ایران بودند .دشمنیهای
داخلی بس نبود ،خارجی هم اضافه شد .این دشمنی با قیاده زیر تأثیر اتحادیۀ میهنی
بود که در آن زمان ،آنها هم در ایران بودند و پیشینۀ دشمنی با قیاده را از همان
ابتدای تشکیل سازمانشان داشتند .حال میخواستند توسط سازمانهای ایرانی به
آنها ضربه بزنند .کردهای ما نمیدانستند روزی مهمان آنها خواهند شد( .فکر
کنیم اگر حاال مردم «اقلیم کردستان»* خواستار بیرون کردن کردهای ایران شوند،
ما چه خواهیم گفت؟!) مخالفتها به این ختم نشد .زمانیکه جنازۀ مالمصطفا
بارزانی را که در آمریکا وفات یافته بود ،میخواستند از شهر مهاباد عبور دهند،
کومهله و دمکرات با عبور آن از شهر مخالفت کردند .بعدها دمکراتها گفتند :ما
میترسیدیم ،کومهلهایها توهین روا بدارند و ما نتوانیم پیشگیری کنیم ،این بود که
مخالفت کردیم .اما آنها میتوانستند خود در تشیع جنازه شرکت کنند ،که نکردند.
اما مردم به هیچکدام گوش ندادند و بهطور وسیعی در تشیع جنازه شرکت کردند .به
هرصورت ،این مسئله زمینهای بهوجود آورد که سپاه پاسداران از آن بهرهبرداری کرد
و با درآوردن جنازه از مزارش و پخش کردن شایعه که این کار کار دمکراتها بوده
است ،موجب خشم بارزانیها شد و آتش جنگ بین دمکرات ایران و دمکرات عراق
زبانه کشید .در این جنگها که گاه اتحادیه میهنی هم جانب حدکا را میگرفت،
حدکا لطمات فراوانی دید .هنوز هم بعد از گذشت سالیان ،نمایش و ارائۀ عکس،
فیلم یا مطالبی در بارۀ قاسملو در رسانههای اقلیم کردستان تقریبا ممنوع است.
چراکه حدکا گرچه در گفتار رادیویی این عمل را محکوم کرد ،اما هیچگاه در پلنوم
یا کنگرهای به این محکوم کردن رسمیت نبخشید .انتظاری که پارتی بهحق داشته و
دارد.
مسئله دیگری که این ناخُشنودی را عمیقتر کرد میانجیگری دکتر قاسملو بین
اتحادیه میهنی و صدام در سال  ٣٩٨٤بود.
پیشمرگان اتحادیه میهنی برای زمینهسازی این مذاکره در شبیخونی به مقرهای
*) کردستان عراق فدرال به این نام خوانده میشود
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پارتی و شیوعی (حزب کمونیست عراق) که در کنار هم بودند ،از کشته پشته
ساختند .حدکا هیچگاه این عمل آنها را تقبیح نکرد.
پس از انقالب ،بهنوبت ،قاسملو ،شیخ عزّالدین ،شیخ جالل و مفتیزاده (که
طرفدار خودشان بود) به دیدار آقای خمینی رفته بودند و خواهان رفع ستم از کردها
شده بودند .هنوز خمینی هیچ مقام رسمی نداشت .نه مجلسی وجود داشت ،نه قانونی
تصویب شده بود و نه دولت جا افتاده بود .یک دسته آخوند آمده بودند و مملکت را
از آن خود کرده بودند .چرا آنها میبایست حق ما را بدهند؟ (در همۀ بیانیههای
کردها ،حتا شورای شهر سنندج ،یادشان نمیرود که اسم «آیتاهللالعظما حضرت
امام خمینی» را ببرند و بار دیگر پشتیبانی خود را از ایشان و دولت بازرگان تأکید
کنند .حتا در مقدمۀ برنامۀ هشتمادهای هم این عناوین و القاب آمده است ).چرا ما
کردها که از همان ابتدا ،در بهار  ،٥٨رفراندم جمهوری اسالمی (آری یا نه) را تحریم
کردیم و آن را درست و قانونی و دموکراتیک ندانستیم ،بعداً میخواستیم به مجلس
خبرگان همان رژیم برویم؟ یا چرا مدتی بعد آقای مسعود رجوی را کاندید ریاست
جمهوری خود میکنیم؟ (رجوی از طرف حزب و کومهله ،هر دو ،کاندید شده بود)
چرا ما سهم خود از انقالب را حفظ نکردیم؟ مردم کرد چه کاری میتوانستند انجام
بدهند و نکردند؟ از مردم چه خواسته شد و جواب رد شنیده شد؟ چهاندازه از آن
احساسات انقالبی مردم استفاده شد؟ غیر از آنکه در جنگ خسته و دلسرد شود و
بعد هم عدهای مدال جاش بودن بگیرند .به این موضوع برخواهم گشت.
در اینجا ،به نیروهایی که در آن سالها در کردستان بودند نگاهی بیندازیم و
ببینیم بهجای آنکه از آخوندها بخواهند برای آنها خودمختاری اعالم کنند ،چرا
خودشان اعالم نکردند؟
شاید ابتدا الزم باشد بدانیم آنهایی که در دوران رژیم پیشین خود را
«اپوزیسیون» میدانستند ،چه شدند؟ ملیگراها (ناسیونالیستهای ایرانی ـ جبهۀ
ملی) با خمینی همراه شدند و در استقرار «جمهوری اسالمی» کمکش کردند ،تا
روزی نوبت خودشان هم برسد و سرشان را به سنگ بکوبند .میماند نیروی چپ .در
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تمام سالهای حکومت پهلوی ،چپ ایران در کل دو شعار بیشتر نداشت :مبارزه علیه
دیکتاتوری شاه و مبارزه بر ضد امپریالیسم .خمینی این هر دو شعار را از آن خود
کرد .او بود که گفت شاه باید برود .حرفش به کرسی نشست .آمریکا را هم «شیطان
بزرگ» خواند و آتش زدن پرچم آمریکا رسم روز شد .بعدها ،سفارت آمریکا را هم
گرفتند و اسمش را گذاشتند «النۀ جاسوسی» .طولی نکشید پرچم شوروی را هم
زیر پا انداختند .این هم سهم آنهایی بود که شوروی را «سوسیالامپریالیست»
میدانستند .حزب توده هم که بعد از سی سال از شوروی و اقمارش بازگشته بود،
بههوای «مبارزۀ ضدامپریالیستی» ،زیر عبای خمینی خزیده بود .چپ بدون شعار،
دور خود میچرخید .شعار استراتژیک نداشت .پیشتر به آن فکر نکرده بود .عدهای با
این تحلیل که «این رژیم هم وابسته به امپریالیسم است» ،ناتوانی خود را با چشم
بستن بر تغییراتی که در جریان بود ،نشان میدادند و بههمان شعار ضدامپریالیسم
چسبیده بودند و عمالً در رؤیا سیر میکردند .دیگران نه پای پیش داشتند و نه پای
پس .هنوز زود بود که گریبان رژیم تازه را بگیرند و هویتی برایش مشخص کنند و
از آن طریق ،به راهکاری برسند .شعارِ تظاهرات چپ ،اغلب خواستهای روز بود.
مجاهدین هم که نیروی قابلتوجهی داشتند ،منتظر بودند خمینی سهمشان را بدهد،
نه اینکه آن را خود بهدست آورند .امیدوار بودند آخوندهای طرفدارشان (کسانی
مانند طالقانی و )...برایشان کاری کنند .آنها هم زمانی که شرایط به جایی رسید که
میبایست بین خمینی و مجاهد یکی را انتخاب کنند ،خمینی را ترجیح دادند .البته
خمینی از همان ابتدا نشان داد که خواهان شریک نیست و همۀ قدرت را از آن خود
میخواهد ،حتا آنهایی را که از فرانسه با او همراه بودند و حکومتش را سر و سامان
داده بودند ،یکبهیک و هرکدام بهبهانهای ،از بین برد.
سازمان چریکهای فدائی خلق در میان مردم (بیشتر تحصیلکردهها) هواداران
فراوانی داشت .این سازمان تا جنگ بهار  ٥٩سنندج ،در کردستان فعال بود ،اما از
تابستان همان سال بهبعد ،در حال متالشی شدن بود .بخشی که خود را «اکثریت»
نامیدند بهطرف حزب توده و طرفداری از حکومت رفتند .سیاستشان پیروی از نیات
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وزارت خارجۀ شوروی (هرکس ضدآمریکاست ،دوست سوسیالیزم است) حتا اگر
مرتجع و آدمکش باشد ،بود و در نتیجه ،به زیر سایۀ امام خزیدند.
بخش دیگری از فدائیان که از همان اوایل انقالب راه خود را جدا کردند ،هنوز به
شعار بنیانگذاران سازمان پایبند بودند و «مبارزۀ مسلحانه هم استراتژی هم
تاکتیک» را دنبال میکردند .البته این بار شاه نمانده بود و میگفتند تا نابودی
امپریالیسم( .بازماندههایشان در خارج هنوز هم همین را میگویند!) آنها به کوههای
شمال رفتند تا همانند سال  ،٤٩جنگ چریکی آغاز کنند .اشتباه قدیمی تکرار شد.
روستاییان همه را گرفتند و به کشتن دادند .آنها به ایمان مذهبی مردم کم بها
دادند .به کردستان نیامدند که پر از سالح و مسلح بود ،گویی آنجا را جزو ایران
نمیدانستند .در میان صفوف این گروه هم زمانیکه همراه دیگران به خاک عراق
کوچیدند ،دودستگی بهوجود آمد و کار به درگیری مسلحانه کشید .کسانی کشته و
مجروح شدند .این رویداد به واقعه چهار بهمن معروف است.
دستۀ سوم فدائیان که به «اقلیت» مشهور شد ،میخواستند در میان کارگران
«هستههای سرخ» ایجاد کنند و هستههای نظامی برای پشتیبانی آن تشکیل دهند
و سپس مبارزۀ مسلحانه را به انقالب مسلحانه گره بزنند .بعد از سی سال ،هنوز این
هستههای سرخ تشکیل نشده است .بعدها ،این سه قسمت اصلی هم به تقسیمات
دیگری منجر شد ،که مورد بحث من نیست.
در اوایل سقوط رژیم شاه ،روزی در راهرو ستاد فدائیان در خیابان میکدۀ تهران،
یازده نفر از زندانیان سابق دور هم جمع بودیم .یکی از آنها در گوشم گفت« :اینها
را میبینی ،هرکدام یک سازمان درست خواهند کرد!» یکی دو سال طول نکشید که
چنین شد .مبنای اختالفها از همان زندان سر برآورده بود .بیبرنامهگی و نبودن
تحلیل درست از دگرگونیهای جامعه ،کار را به آنجا کشاند.
گروه کوچکی از اقلیت در کردستان مانده بودند که بیشترشان کرد بودند ،اما
کارکردی در جنبش کردستان نداشتند .جالب اینجاست که اینها همیشه در دهاتی
مستقر میشدند که منطقۀ زیر کنترل حزب دمکرات بود ،اما در موضعگیریها بیشتر
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جانب کومهله را میگرفتند .چون کومهله بهخودش میگفت «کمونیست» ،اینها هم
به این شیوه خود را کمونیست نشان میدادند .اما کومهله آنها را کمونیست
نمیدانست.
سازمان پیکار که قبل از سقوط رژیم ،از سازمان مجاهدین جدا شده بود و
ایدئولوژی مارکسیستی برگزیده بود ،دوست و همراه کومهله بود .اعضا و هوادارانش
مدتی در کردستان میچرخیدند ،تا اینکه رهبرانشان در تهران دستگیر شدند و به
تلویزیون آمدند و انحالل سازمان را اعالم کردند .آنهایی که در کردستان بودند،
چند نفری به کومهله پیوستند و بقیه پراکنده شدند.
چند تشکیالت سیاسی دیگر مانند راه کارگر و اتحادیۀ کمونیستی و ...هم بودند
که هیچکدام توان مبارزۀ دشوار را نداشتند و برای مبارزه در کردستان هم برنامهای
نداشتند .تا زمانی که شهرها آزاد بود و نیروهای دیگر امنیتشان را تأمین میکردند،
بودند و روزنامهشان را پخش میکردند .بعدها کسی ندانست کجا رفتند و چگونه
محو شدند .در خارج کشور دوباره آنها را دیدیم.
سازمانهای بهاصطالح «سراسری» که در شهرهای دیگر ایران عرصه را تنگ
دیده بودند ،به کردستان رو آورده بودند .ولی همه دماغها را باال گرفته بودند و خود
را از سازمانهای کردستانی برتر میدانستند ،چون خودشان روی پیشانیشان نوشته
بودند «سازمان سراسری کارگران» .البته صرفا ادعا بود و حرف پوچ .شمارۀ کل
اعضا و کادرهایشان بهاندازۀ یک مقر نیروهای کردستانی نبود .اما وقتی میخواستند
موردی را با یکی از سازمانهای کردستان امضا کنند ،مینوشتند« :سازمان فالن
شاخۀ کردستان» .گویی این خودبزرگبینی جزو اخالق ایرانی است .حاال هم ـ در
خارج کشور ـ گرچه اسمشان در هیچ طوماری نمانده است ،بهنحوی حرف میزنند
که گویا اگر آخوندها از مسند بیفتند ،آنها هستند که زمامدار ایران خواهند شد و
چنین و چنان خواهند کرد ،اما در عمل ،نه تنها زبونی میکنند ،بل نشان میدهند
که میراثدار اخالق و سیاست آخوندها هستند و چیزی بهتر از آنها برای خلقهای
ایران در چنته ندارند .طرف کرایهخانهاش را در اینجا نمیتواند بدهد ،اما اگر بشنود
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که کردها «حق تعیین سرنوشت» میخواهند ،رگهای گردنش باد میکند و
میگوید« :ما اجازه نمیدهیم!» یا اگر بهدنبال اسم «خلیج» کلمۀ «فارس» نیاید،
آبش را سرخ میکند .اگر از حق مردم بلوچ و ترکمن و ...حرفی زده شود ،تنشان
میلرزد .وقتی هم پیگیر میشوی ،میبینی بهدرستی نمیدانند ترکمنصحرا
کجاست و مهاباد در کدام استان ایران واقع شده است.
تنها تشکیالت (بهگفتۀ خودشان) «مارکسیستی»* که در کردستان مانده بود،
کومهله بود.
بنیانگذاران کومهله گروهی دانشجو بودند که برخی از آنها در زمان رژیم پیشین به
زندان افتاده بودند و پیرو «مائوتسهتونگ اندیشه» بودند .ایران را «نیمه فئودال ـ
نیمهمستعمره» ارزیابی میکردند و بعد از انقالب هم براساس همان تفکر« ،اتحادیۀ
دهقانان» را در مریوان تشکیل دادند و خود را با آن مشغول کردند .بعد از یکی دو سال،
به این نتیجه رسیدند که از مدتها پیش ،سرمایهداری در ایران مستقر شده و شیوۀ
فئودالی برچیده شده است« .اتحادیۀ دهقانان» هم خودبهخود از هم پاشید .گرچه
نیروهای کومهله همگی کرد بودند و پایگاه و اساس نیروهایش در کردستان بود ،اما خود
را «رهبر کارگران و زحمتکشان همۀ ایران» میدانستند (ناخوشی مزمنی که دامنگیر
همۀ سازمانهای چپ ایران بود) .بههمین دلیل ،این سازمان نتوانست مانند یک نیروی
کردستانی بهمیدان بیاید؛ هرچند در بهار  ،٥٨طرح هشتمادهای خودمختاری برای
کردستان را پیشنهاد کرد و یکی دو تظاهرات هم در سنندج و مریوان برای پشتیبانی از
این طرح برگزار کرد که پیشتر به آن اشاره کردهام.
اما این تالشها به دو دلیل مردم را جذب نکرد :اول ،دشمنی با قیاده موقت
کردستان عراق .مردم نمیخواستند درگیر دودستگی کردهای ایران و عراق و
مخالفت کردهای عراق با هم بشوند .دوم اینکه در منطقهای که کومهله بیشتر در
آن کار کرده بود ،قبل از آنکه کومهلهای وجود داشته باشد ،طرفداران مفتیزاده جا
*) مارکسیسم علم مبارزۀ طبقۀ کارگر است .خردهبورژوازی آنرا بنابه امیال طبقاتی خویش ،چنان
دگرگون میکند که موجب سردرگمی و بیزاری طبقۀ کارگر میشود.
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افتاده بودند .او هم میگفت« :حکم خودمختاری در جیب من است!» اگر در آن
زمان به شهرهای سنندج و مریوان توجه میکردیم ،شهر ظاهراً در دست کومهله و
فدائی بود ،اما در انتخابات ،مفتیزادهایها برنده میشدند ،چراکه نیروی تظاهرکننده
و پُرشر و شور شهر جوانان دبستانی و دبیرستانی بودند که بیشترینشان هنوز به سن
رأی دادن نرسیده بودند.

یکی از کادرهای فدائی تعریف میکرد که پدر دو نفر از هوادارانشان هر
روز به مقر آنها در سقز میآمده و گاهی چای هم درست میکرده و روزها
را در آنجا میگذرانده است .آنها هم او را هوادار خود میدانستهاند .هنگام
انتخابات از او میپرسند« :دایی ،به کی رأی دادی؟» میگوید« :حزب
دمکرات .راست است که من شما را خیلی دوست دارم ،اما بچهها کی
میتوانند حکومت کنند!»
در همین زمینه ،نمونهای از اسناد کومهله هم گویای مطلب است ،گرچه خون
بسیاری ریخته شد تا آنها به این واقعیت پی ببرند:

« ...در اینجا [کردستان] بسیاری از کارگران هنوز خود را
بهمثابه جزئی از یک طبقه نمیشناسند ،در سطح جامعه و در
میان اقشار اجتماعی دیگر پراکندهاند و برای بسیاری از آنها
هویت ملی ،مذهبی ،محلی و حرفهای هنوز حضور زندهتری در
ذهنیتشان دارد .طبقۀ کارگر در اینجا در تولید بزرگ متشکل
نیست و بسیاری از مسائلش با مسائل عمومی جامعه درهم
آمیخته است و جمع کردنش هم بهصورت طبقه میتواند نتیجۀ
*
فعالیت [بخوان توهم] ما و یا رشد بیشتر سرمایهداری باشد»
اگر سرمایهداری رشد نکرده باشد ،چگونه طبقۀ کارگر بهطور تصنعی به طبقۀ
اجتماعی تبدیل میشود و حزبش را هم بهوجود میآورد و این حزب به نام طبقۀ
*) ارزیابی از کومهله و حزب کمونیست ایران .اسنادی از کنگرههای ششم ،هفتم و هشتم کومهله ،ص .٤٨
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کارگر بقیۀ نیروها را نوکر سرمایهداری میخواند! این یعنی که حزب به راه خود
میرود و مردم هم به راه خود .این همان مارکسیسم و کارکردی است که در سودان
و اتیوپی مورد آزمایش قرار گرفت و بعد از زمان کوتاهی از بین رفت.
بهراستی این نمونهای است از موقعیت آن زمان کردستان .به این دلیل نباید تعجب
کنیم که حزب دمکرات و مفتیزاده از سازمانهای چپ بیشتر رأی کسب کنند .البته
بههمان نسبت مسؤلیت بیشتری هم متوجۀ آنها میشود و اشتباهاتشان هم بیشتر
بهحساب میآید.
«حزب دمکرات کردستان ایران» در  ،٥٧/٣٢/٣٣بیست روز پس از فروپاشی رژیم
شاه ،طی میتینگی ،علنی بودن خود را اعالم کرد .پرسش این است اینها قبالً کجا
بودند؟
بعد از جنبش «کمیتۀ انقالبی دموکرات کردستان» در سال  ٤٦که آنها هم چندان در
خط آن زمان حزب نبودند ،کسی از وجود حزب خبر نداشت .اعضای آن در شهرهای
عراق مسکن گزیده بودند .بر اساس نوشتههای خودشان ،در زمستان  ،٥٧چند کادر
مخفی به داخل ایران میفرستند که با مردم رابطه بگیرند ،اما کاری از پیش نمیبرند.
مردم با شعار «مرگ بر شاه» در خیابانها بودند و آنها تازه میخواستند کار مخفی
سازمان بدهند .این گفتۀ عبداللـه حسنزاده دبیرکل قبلی حزب درست است که مینویسد:

انقالب ایران روز به روز گستردهتر میشد و حزب دموکرات هم که
میبایست در مرکز مبارزه باشد ،در گوش گاو خوابیده بود .بیجا نگفتهام
اگر بگویم زمانی که رژیم شاه فروریخت ،در واقع بر سر ما فروریخت.
چونکه بههیچ شیوهای خود را آماده نکرده بودیم .نهتنها کادر الزم برای
*
آن مرحله آموزش نداده بودیم ،بلکه در اساس نداشتیم.
البته تنها آنها نبودند که آمادگی نداشتند و انقالب بر سرشان فروریخت،
سازمانهایی که بعد از انقالب و در زمان انقالب بهوجود آمدند که هیچ ،اما فدائی و
*) نیم قرن تالش ،عبداللـه حسنزاده ،ص  ٣٤٨و .٣٥١
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مجاهد و توده هم این مشکل را داشتند ،تا جایی که اعتمادبهنفس کافی نداشتند و
همواره دست به دامن امام میشدند.
با وجود این ،مردم به سازمانها روی آوردند ،نه به این خاطر که با آنها آشنایی کافی
داشتند یا برنامهشان را قبول داشتند ،نه .صرفاً به این سبب که سیاست به کوچهها آمده
بود .در کردستان اما حزب دموکرات تنها حزب کردی موجود بود .کردها میخواستند
اعالم هویت کنند و جز حزب دمکرات هیچکدام از سازمانهای موجود این حس ملی را
جدی نمیگرفتند .بهمیان آوردن شعار «خودمختاری» از جانب حزب ،زمانی که
سازمانهای دیگر هیچ شعاری نداشتند ،تعیین استراتژی مبارزه بود .بهگفتۀ مائو« :یافتن
شعار اصلی مبارزه یافتن استراتژی است».
«خودمختاری برای کردستان» موجب گردآمدن مردم پیرامون حزب شد و معیاری
برای دمکراسی .تا جایی که نیروهای چپ نیز به آن گردن نهادند .ابتدا کومهله و فدائی و
دیگر نیروهای چپ این شعار را عقبافتاده میدانستند و بهامید «سوسیالیسم» بودند.
بعدها که خواست مردم را در این راستا دیدند ،با قبول آن میخواستند حزب را از میدان
بهدر کنند .اما دیر شده بود و دیگر این شعار با نام حزب در ذهن مردم ثبت شده بود.
جنگ نقده و درگیری با فئودالها و مسلح کردن مردم با اسلحههای پادگان مهاباد
جان تازهای در حزب دموکرات دمید تا آنجا که دکتر قاسملو در آذربایجان غربی رأی
اول را برای مجلس خبرگان بهدست آورد( .جنوب کردستان ایران ،از کامیاران تا سقز
جزو استان کردستان بود و انتخابات در آن صورت نگرفت).
یکی دیگر از نیروهایی که جا دارد به آن اشاره کنم« ،سپاه رزگاری» است .شیخ
عثمان نقشبندی در سولآباد مریوان قصر و بارگاهی داشت و میانهاش با دم و دستگاه
شاه بسیار خوب بود .زمانی که آخوندها حاکم شدند ،پسرهایش را پیش امام فرستاد و
خواست موقعیتش را حفظ کند .آخوند شیعه و صوفی سنی ،آنهم کرد ،با هم در یک
دیگ نمیجوشند .پس ،مورد مرحمت واقع نشدند .پسران شیخ بهکمک عراق ،درویشها
را مسلح کردند و اسمش را گذاشتند «سپاه رزگاری» (ارتش آزادی) .در اواخر جنگ
سهماهه در منطقۀ مریوان و اورامانات و سنندج جنب و جوشی کردند .اما زمانیکه شیخ
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از عراق به ترکیه رفت ،آنها هم پراکنده شدند و تعدادی هم توسط کومهله خلعسالح
شدند.

چرخش اوضاع
جنگ سهماهه همچنان ادامه داشت .طولی نکشید جوانان شهر به حرکات ایذائی
علیه مقرهای پاسدارن پرداختند و شبها ،دینامیت به حیاط پاسگاهها میانداختند.
روحیۀ مردم عوض شده بود .یکی از روزها ،در سنندج ،مردم یک زندانی را که
پاسدارها به دندانپزشکی برده بودند ،از دستشان گرفتند و با خود بردند .این حرکات
موجب شد نیروهای سازمانها هم جان تازهای بگیرند.
ـ  :٥٨/٧/٩پیشمرگههای حزب به داخل شهر مهاباد نفوذ کردند و یک تانک ارتش را
به آتش کشیدند.
ـ  :٥٨/٧/٣١مردم کامیاران اعتصاب کرده خواهان آزادی زندانیهایشان شدند که
روز قبل دستگیر شده بودند.
ـ  :٥٨/٧/٣٤در مهاباد تظاهرات میشود.
ـ  :٥٨/٧/٣٦یک ستون نظامی در اطراف آالن (جاده پیرانشهر ـ سردشت) توسط
پیشمرگان حدکا درهم شکسته میشود .در همین روز ،داریوش فروهر با جالل طالبانی
در سردشت مذاکره میکند.
ـ  :٥٨/٧/٣٩گفتگوی هیئت دولت با کردها بدون حضور حدکا .حدکا جداگانه
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کسانی را به تهران فرستاده بود .هفت ماده پیشنهاد کرده بود ،یکی از آنها
بهرسمیت شناختن «خودمختاری» بود و بقیه توقف جنگ و آزادکردن زندانیها و
نبودن پاسدار در شهرها و( ...سیاست آن زمان نیروهای سیاسی این بود که حساب
ارتش را از پاسدارها جدا کنند و شاید اختالف بین آنها را تشدید کنند .بههمین
دلیل ،همهجا سخن از برداشتن پایگاههای پاسداران است .گویی ارتش برادر تنی
شان است و یادشان میرفت که همان ارتش شاهنشاهی است که حاال ریش
گذاشته است .گاهی گفته میشد :نبودن پاسدار غیرکُرد ،یعنی پاسدار کُرد میتواند
باشد .این هم از پذیرفتن سیستم حکومت اسالمی ناشی میشود که برای کردها هم
به امر واقع تبدیل شده بود.
از طرف دیگر ،پراکندگی و نبودن همصدایی در میان نیروهای موجود در کردستان،
بهویژه در گفتگو با هیئت دولت ،به تهران فهماند که میتواند از این ناهماهنگی استفاده
کند و آنها را به جان هم بیندازد .دولت میگوید اگر به حدکا خودمختاری بدهیم،
آنهای دیگر را چه کنیم؟ سخنگوی حزب میگوید :آنها بهعهدۀ ما *.و یا این گفتۀ
قاسملو« :اگر مشکل کردها حل شود ،کردها که یکی از نیروهای پرقدرت نظامی هستند،
**

میتوانند در راه امام و بهفرمان او پاسدار واقعی انقالب باشند».

ـ  :٥٨/٧/١١مردم مهاباد به ماشین سپاه حمله میکنند و پاسگاه پلیس را خلع سالح
میکنند .همان روز ،سپاه رَزگاری به باشگاه سنندج (مقر مرکزی سپاه پاسداران) حمله
میکند.
ـ  :٥٨/٧/٣٢هیئت حدکا (غنی بلوریان ،کریم حسامی و عزیز ماملی) با هیئت اعزامی از
تهران گفتگو میکنند.
ـ  ٣٩و  :٥٨/٧/٢١فروهر ابتدا با حزب و سپس با شیخ عزّالدین در مورد توقف جنگ
گفتگو میکند.
*) نگا .روزنامههای آن زمان و مصاحبۀ غنی بلوریان.
**) مصاحبۀ قاسملو با روزنامۀ کیهان٥٨/٧/٣٩ ،
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کنترل شهرها یکی بعد از دیگری (بهجز پاوه) به دست پیشمرگهها میافتد.
اشغال سفارت آمریکا در  ٥٨/٨/٣١اوضاع ایران را بیش از پیش آشفته کرد .این
عمل دانشجویان پیرو امام با پشتیبانی خمینی صورت گرفت .سازمانهای چپ هم
یا برایش کف زدند ،یا ساکت ماندند .این نقطۀ چرخشی در سیاست خارجی رژیم
تازه بود .از این تاریخ بهبعد ،کردها در تمام نوشتههایشان مبارزه علیه آمریکا و
تسلیم کردن شاه را تکرار میکنند .چون در آن زمان ،خمینی مشغول این بازی بود.
البته جنبۀ دیگر این اشغال سفارت سرپوش گذاشتن بر مسائل داخلی بود.
همۀ اینها موجب شد که خمینی در  ،٥٨/٨/٢٨پیام آشتی برای «برادران کرد»
بفرستد و درآمد یک روز نفت را به آنها هدیه کند( .که البته هرگز داده نشد).
ارتش به سربازخانهها بازگشت و پیشمرگهها حاکم شهر و دهات شدند.
فاصلۀ زمانی بین فرمان جهاد و پیام آشتی سه ماه طول کشید .بههمین دلیل آن
را «جنگ سهماهه» خواندهاند.
در پیام خمینی یک کلمه راجع به حقوق مردم کردستان وجود ندارد .حتی حدکا و
قاسملو و شیخ عزّالدین را از اتهامی که خودش به آنها زده بود مُبرا نمیکند .از
بدخواهان حرف میزند و بعدها هم حدکا و شیخ بارها تکرار میکنند که امام گوش
به بدخواهان ندهد و نگذارد دوباره جنگ بشود.
من فکر میکنم منظور خمینی از بدخواهان خود آنها بوده است.
در  ،٥٨/٨/٢٤پیشمرگهها به سنندج رسیدند .سخنران کومهله در حرفهایش چهل
و هشت ساعت به پاسداران فرصت میدهد که پاسگاههایشان را از داخل شهر جمع
کنند.

در این روز یک سرهنگ و یک افسر شهربانی به در خانۀ ما آمدند .من در خانه نبودم.
خواهرم به من تلفن زد که به منزل بروم .افسرها گفتند که فرمانده پادگان ما را فرستاده
که بهگِرو در خانۀ شما بنشینیم تا تو برای مذاکره به پادگان بروی و برگردی .از تهران
تلگراف مهمی آمده که مربوط به شماست و فرمانده میخواهد با شما مشورت کند .من
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گفتم گروگان الزم نیست ،شما هم بیایید با هم به پادگان برویم .برای برادرهایم که
پیشمرگۀ فدائی بودند پیغام فرستادم که در جریان باشند .فرمانده پادگان آدم خوبی بود
(این را بعداً در جریان اعتصاب عمومی سنندج نشان داد) .گفت از تهران به ما دستور
دادهاند که به تو (طیفور) اعالم کنیم که در هر کجا به پاسدارها حمله شود ،ما دستور
داریم که با هر سالح ممکن ،مهاجمان را بکوبیم .من هم گفتم که اسم من اشتباهی
برده شده ،پیشمرگهها فرماندهان خودشان را دارند و با آنها باید گفتگو شود .همین و
هیچ .برگشتیم و من ماجرا را به اطالع نیروهای سازمانها رساندم .معاون این فرمانده
شخصی بود که بعداً فرماندهاش کردند و هم او در جنگ بهار سال بعد ،سنندج را به
خاک و خون کشید .وقتی من از دفتر فرمانده پادگان بیرون آمدم ،چنان با غضب به من
نگاه کرد که فکر کردم اگر قدرت داشت همانجا مرا تیرباران میکرد.
همان شب نمایندۀ پادگان و نمایندۀ نیروهای سیاسی (دقیق نمیدانم چهکسانی بودند)
در ساختمان دادگستری شهر با هم مالقات کردند .چه گفتند و چه تعهدی به همدیگر
دادند ،کسی از آن آگاه نشد ،اما نه پاسدارها پاسگاههایشان را خالی کردند ،نه پیشمرگه
متعرض شد .دو روز بعد ،خمینی پیام داد.
پیام دادن خمینی و آمدن پیشمرگه به شهرها ممکن است مانند یک دستاورد نظامی
شمرده شود ،اما هیچگونه دستاورد سیاسی بههمراه نداشت .همچنانکه گفته شد ،خمینی
هیچ قولی نداد و بعد هم رژیم سیاست وقتگذرانی در پیش گرفت .بیشک این
نیروهای سیاسی بودند که میبایست برنامۀ سیاسی و سازماندهی اجتماعی داشته باشند
و مردم را از پراکندگی و سردرگمی درآورند و برنامۀ مشخصی برای آینده داشته باشند.
آنها فکر میکردند زیادکردن نیروی نظامی بقایشان را تضمین میکند و هرگاه که
بخواهند ،میتوانند پیامی از خمینی دربیاورند .در ضمن ،هیچ برنامهای هم برای جلب
حمایت دیگربخشهای ایران نداشتند .بیرون از ایران هم بههیچوجه خبری نبود.
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دوران آرامش
بعد از جنگ سهماهه ،هم مردم و هم پیشمرگهها روحیۀ دیگری داشتند ،اما
متأسفانه حزبها بهجای شرط قائل شدن برای تهران و سازماندهی مردم ،بیشتر در
فکر خود بودند .حدکا به خمینی «لبیک» گفت و باز هم دستش را بهسوی او دراز
کرد .کومهله هم از این امر ناخشنود نبود ،او مار را با دست حدکا میگرفت .او هم
جز گفتگو هیچ پیشنهاد دیگری نداشت .سیر رویدادهای بعدی نشان داد که هرچه
کردستان توانایی عملی بیشتری پیدا میکرد ،از نظر سیاسی ضعیفتر میشد .به
عنوان نمونه :حدکا در اعالمیهای چهار شرط برای صلح قائل میشود:
 .٣آزادیهای دمکراتیک در کردستان و سراسر ایران[ .مابهازاءِ این دمکراسی چیست؟
گفته نمیشود].
 .٢برچیدن پایگاههای پاسداران در شهرها[ .در سنندج با یک اعتصاب عمومی ،پایگاه
پاسداران را در شهر برچیدند .الزم نبود از تهران خواسته شود .اگر به مردم باور داشتیم،
میبایست از مردم بخواهیم .متأسفانه حتا امروز هم باور به نیروی مردم دیده نمیشود.
تنها خود را جای مردم (و البته طبقۀ کارگر هم) فرض کردن دیده میشود].
 .١به ارتش اجازه داده نشود که در امور داخلی دخالت کند[ .چهکسی اجازه ندهد؟
فرماندهان جنگطلب یا ملت کُرد؟]
 .٤زندانیان سیاسی آزاد شوند و اعدامها متوقف گردد.
البته هیچچیزی گفته نشده که اگر این درخواستها عملی نشود ،ما چهکار خواهیم
کرد .بههمین دلیل هیچ جوابی به این خواستها داده نشد.
کومهله هم پیشنهادهای بهتر و پیشرفتهتری نداشت .چند سال ،بعد در کنگرۀ
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ششم (بهار  ،)٣١٦٧نداشتن استراتژی سال  ٥٨سازمانشان را به این شکل جمعبندی
میکنند:
ـ اعالم طرح خودمختاری بهعنوان رئوس مطالبات مردم کردستان از دولت
مرکزی در سال [ .٣١٥٨البته در آن زمان این استراتژی چهاندازه برای خودشان
روشن بوده مشخص نیست .رویدادهای بعدی نشان میدهد .آیا از مردم کردستان
پرسش شده بود؟ یا همینکه ما خود را رهبر مردم میدانیم کافی است؟]
ـ سازمان دادن دفاع مسلحانه در برابر هجوم نظامی در نقاط مختلف کردستان[ .حزب
دمکرات هم در همهجا تکرار میکرد که جنگ ما دفاعی است ،نه تعرضی .بگذارید در
جواب هر دو (حدکا و کومهله) از میان نوشتههای قاسملو جواب بدهم« :هر جنبش
انقالبی به سیاست دفاعی متوسل شود (در کردستان جنگ و سیاست یکی شده بود) با
دست خود گور خود را کنده است]*».
ـ دامن زدن به جنبش سیاسی و اعتراضی در شهرها
ـ اعالم مواضح اصولی در قبال مذاکره با رژیم[ .این اصول چه بودند؟ ذکر نشده
است].
ـ تالش برای تثبیت قوای بهدستآمده ،در عرصۀ گفتگو با جمهوری اسالمی.
[گفتگو یعنی قبول کردن طرف مقابل ،بنابراین مانند رأی دادن به آن است].
ـ تالش برای تشکیل یک هیئت نمایندگی واحد از نیروهای سیاسی موجود در
کردستان برای مذاکره[ .اولین نیرویی که این نمایندگی جمعی را بههم زد خود
کومهله بود .میگفتند که ما برای افشاگری در آن شرکت میکنیم].
**
ـ ارائۀ طرح خودمختاری به دولت مرکزی.
بگذارید من هم یک بند به آن اضافه کنم که فکر میکنم بهدالیلی در سال ٦٧
نخواستند آنرا بازگو کنند:
*) عبدالرحمان قاسملو ،چهل سال مبارزه ،ص ٦٢
**) اسناد کنگرۀ ششم کومهله ،بهار  ،٦٧ص ٣٢ .
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«مبارزه علیه نفوذ مادی و معنوی حدکا بههر شیوۀ ممکن .تنها ما در کردستان
رهبر باشیم ،چونکه ما نیروی طرفدار کارگران هستیم و سرنوشت برای ما چنین
رقم زده است».
این بند یکی از دالیل اصلی جنگ داخلی کردستان است که در جای خود به آن
خواهم پرداخت.
نقش این دو نیرو را در آن مقطع از جنبش کردستان میتوان چنین جمعبندی کرد:
هیچ شکی نیست که مردم خواستههایشان را از طریق سازمانهای سیاسی بیان
میکنند ،البته بهشرطی که خود انتخاب کرده باشند ،یا این درخواستها از ایشان
پرسیده شده باشد .بگذار چنین فرض کنیم که هر دو نیرو رهبری مردم را بهعهده
داشتند .اگر چنین است ،آنها بودند که خودمختاری (و نه هیچ جایگزین دیگری) را
به مردم تحمیل کردند .چون همه میدانیم که هیچ رأیگیری همگانی در این زمینه
انجام نشد .الاقل برای نشان دادن دمکراسی هم شده ،میبایست پرسشی از مردم
میشد .نتیجۀ آن همچون رأی قاطع مردم ،میتوانست در گفتگوها با دولت مرکزی،
حربهای باشد .نه اینکه پشت درهای بستۀ کنگره بنشینند و بگویند« :ما نمایندۀ
مردم هستیم!»
برای نمونه ،عبدالـله حسنزاده مینویسد:
«سیصد و چند نفر در کنگرۀ چهارم حزب شرکت کرده بودند ،هر کدام نمایندۀ
دویست نفر بودند( ».کریم حسامی بهنقل از گزارش جلیل گادانی در کنگره .هر نفر
را نمایندۀ هزار نفر نوشته است).
میدانیم از سنندج سه نفر شرکت کرده بودند ،یعنی حزب میبایست در سنندج
 ،٦١١اگر نگوییم  ،١١١١نفر عضو میداشته است .با محاسبۀ اینکه هر عضو
میبایست یک سال دورۀ آزمایشی طی کند ،این سخن بیشتر به شوخی میماند .بعد
از جنگ بهار سنندج میشود گفت حزب  ٦١١پیشمرگه (و نه «عضو» پیش از آن
پیشمرگه هم نبود تا چه رسد به عضو ).در سنندج داشت ،در این نوشتهها فراموش
میشود که چهار بخش بزرگ مردم کرد با آنها نبود و کاری هم برای جذب آنها
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صورت نگرفت .٣ :کردهای شیعهمذهب (آیا از کامیاران به پائین کردستان نیست؟
فیلیها کرد نیستند؟)  .٢کردهای اسالمیِ سنی ،جماعت کالس قرآن و رزگاری و...
 .١تودهایها و طرفداران بقیۀ سازمانها .٤ .استقاللطلبان.
سؤال اصلی این است :آیا نمیشد خودمان خودمختاری را تأمین کنیم و به دولت
مرکزی اعالم کنیم؟ آیا بیشتر از اعالم جهاد چه میتوانستند انجام دهند؟
گفته میشود نمیتوانستیم ادارهاش کنیم ،کادر نداشتیم! این سازمانها بودند که
کادر نداشتند ،ملت کرد داشت .این شیوۀ سازمانهاست که اگر کسی عضوشان
نباشد ،نه تنها انقالبیش نمیدانند ،بلکه او را کرد هم بهحساب نمیآورند .بنابراین،
در دایرۀ محاسباتشان جای ندارد .برای نمونه :در آن زمان ،تنها در تهران ،پانصد نفر
که بیشترشان مدارک تحصیلی باال داشتند ،در «انجمن کردهای مقیم مرکز» جمع
میشدند .دیده نشد که این سازمانها از آنها تقاضای همکاری کرده باشند .سیر
رویدادهای بعدی نشان میدهد که به فکرشان هم نرسیده بود .تضاد تفکر دو نیرو
هم مزید بر علت بود .بهعنوان مثال :حدکا میگوید ما تالش میکردیم که مردم
کشته نشوند .کومهله اما اقرار میکند که :ما میخواستیم مردم در جنگ آزموده
شوند.
جای سؤال است که این نمایندههای مردم تا چهاندازه از کار و شرایط زندگی مردم
خبر داشتند؟ بهجز هنگام جمع کردن کمک مالی؟...

در بهار  ،٥٨من در طرح سد قشالق به اجبار اقتصادی مانند کارگر آرماتوربند کار
میکردم .با کمک چند کارگر نسبتاً آگاه ،سندیکای کارگران را بهوجود آوردیم که
نزدیک به دویست و پنجاه کارگر در آن عضو بودند .فعالیت این سندیکا تا جنگ بهار
 ٥٩ادامه داشت .بعد از جنگ سهماهه ،نمایندگانی نزد بنیصدر فرستادیم که حقوق
پرداختنشدۀ سهماهه را بگیرند .بنیصدر گفته بود شهر شما در دست پیشمرگههاست،
بروید از آنها بگیرید .نمایندگان سندیکا گفته بودند :شما میگویید ما حکومت هستیم،
آنها هم میگویند حکومت ماییم .تو پول ما را بده تا ما بدانیم که کی حکومت است.
بنیصدر خندیده بود و دستور داده بود پول را بپردازند .پول را گرفتند و پیروزمندانه
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برگشتند .در تمام این یک سال ،از حزب و سازمانهای بزرگ و کوچک (کارگری!)
کسی را ندیدیم که به این سندیکا و کارگرهایش سر بزند.
در این زنگ تنفس دوجانبه ،حکومت بهعناوین مختلف ،سر مردم را گرم میکرد.
اعضای هیئت حُسننیت (داریوش فروهر ،هاشم صباغیان ،عزتاهلل سحابی) که قبالً
هنگام جنگ سهماهه به کردستان سر زده بودند و با شیخ عزّالدین در بِژوی صحبت
کرده بودند ،را دوباره به کردستان فرستادند و اعالم کردند که میخواهند با مردم
گفتگو کنند .اینها میآمدند در استانداری و فرمانداریها کسانی را (به نام نمایندۀ
بازاریها و پیشهوران) جمع میکردند و برایشان سخنرانی میکردند .هدفشان بیشتر
دورکردن مردم از سازمانهای سیاسی بود ،ضمناً میخواستند غیرمستقیم به
سازمانها بفهمانند که آنها را نمایندۀ مردم نمیدانند .بههمین دلیل ،در جلسهای
که در  ٥٨/٩/٢١با شرکت عدهای که به «هیئت نمایندگی خلق کرد» معروف شد
(شیخ عزّالدین ،حدکا ،کومهله ،فدائی) ،همینکه شیخ اعضای هیئت را معرفی کرده
بود ،برافروخته شده بودند و گفته بودند ما با نمایندگان نیروهای سیاسی گفتگو
نمیکنیم و جلسه را ترک کرده بودند .قرار بر این بود که در این جلسه ،طرح بیست
و شش مادهای خودمختاری به بحث گذاشته شود ،که حتا خوانده هم نشد.
بعدها فروهر طرحی بهنام طرح خودگردانی به روزنامهها داد که نه کردها آن را جدی
گرفتند و نه حکومت .و فراموش شد .صباغیان هم بعدها اقرار کرد که«:ما برای امضاء
*

خودمختاری نرفته بودیم .دستی که چنین سندی را امضا کند باید قطع کرد».

در این زمان بود که پدیدۀ «جاش» در کردستان پیدا شد .طرفداران مفتیزاده که در
جنگ سهماهه با حکومت همکاری کرده بودند ،شهرها را رها کردند و با نام «پیشمرگۀ
مسلمان» رسماً جزو سپاه پاسداران شدند .آنها جادۀ کرمانشاه به سنندج را در خروجی
کرمانشاه به کامیاران ،زیر کنترل داشتند و مسافران را شناسایی کرده ،دستگیر میکردند.
بهجز این مورد ،اوضاع اجتماعی آرام بود .مردم به کار و زندگی معمولی خود مشغول
*) مصاحبه با صباغیان نشریه «چشمانداز ایران» ،شمارۀ .٣١٨٤ ،٢
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بودند .از نقاط مختلف ایران کسانی ـ بهویژه سیاسیها و روشنفکرها ـ به کردستان
میآمدند و از نیروها و اشخاص سیاسی کرد دیدن میکردند .میخواستند بدانند سرانجام
مشکل کردها به کجا میکشد .نبودن پاسدار و زنان چادرسیاه در خیابانها ،آزادی و
امنیت ،احساس ویژهای به آنها میداد .میدیدند که شهرها و دهات مناطق دیگر ایران
چه چیزهایی را از دست دادهاند .اما این بازدیدها هیچ نتیجۀ مشخص سیاسی به بار
نیاورد.
این امنیت تنها مدیون مردم بود ،نه نیروهای سیاسی و مسلح .مردم میخواستند
به زورمداران تهران نشان بدهند که اگر پلیس و ارتش و جاش مشکل ایجاد نکنند،
مردم میتوانند خود را اداره کنند .در همۀ آن ماههایی که شهر و دهات در دست
خودمان بود ،یک نمونه دزدی و راهزنی و قتل روی نداد؛ بهجز از جانب گروهی که
توسط ژاندارمری ایجاد شده بود و یکی دو بار مردم را در جادهها لخت کرده بودند.
کومهله آنها را دستگیر کرد و در دادگاه خلقی محاکمه و اعدام شدند .بهراستی
سازمانها این فرصت را داشتند که مردم را برای یک انقالب مترقیتر آماده کرده،
سازماندهی کنند و اداره و تشکیالت اجتماعی نوینی بهوجود بیاورند که نمونهای
بشود برای دیگرخلقها و برای تاریخ .میبایست آن چیزی را که از رژیم تقاضا
میکردند ،خود دست بهکار تشکیل دادنش شوند .نمیدانم هیچگاه به آن فکر کرده
بودند یا نه ،اما بههرحال کاری از پیش نبردند .چند «بنکه» (محل تجمع) که چیزی
مثل کمیتهها در شهرهای دیگر ایران بود ،در محالت بهوجود آمد؛ آن هم نه در
همۀ شهرها .بنکه ظاهراً برای تنظیم خدمات در محالت دایر شد ،اما در عمل،
بچهها و جوانان طرفدار این یا آن سازمان آن را اشغال کردند و به محلی برای
رقابت و تبلیغات بدل شد .بنکه نه تشکیالت اداری بود و نه توانست صورت انقالبی
شوراها را بهخود بگیرد .در شهری کامالً خردهبورژوایی ،شوراهای کمونیستی بهوجود
نمیآید( ،چنین ادعا میشد) اگر بهطور مصنوعی آن را ایجاد کنند ،در عمل تبدیل
به همان کمیتههای مساجد خواهد شد .متأسفانه کومهله زمانی به این درک رسید
که چندین سال گذشته بود .بنکه جز تبدیل کردن چند جوان به پیشمرگههای
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بیتجربه ثمر دیگری نداشت.
یک نمونه از ایدهآلیسم نیروها بستن دکههای مشروبفروشی بود .در اواخر پائیز
 ،٥٨حزب و کومهله این دکهها را تعطیل کردند و بطریها را در مالءِ عام شکستند.
نمیدانم این حرکت مذهبی برای جلب توجه چه کس یا کسانی بود؟ طرفداران
مفتیزاده یا جمهوری اسالمی؟ یا میخواستند «انقالبیگری»شان را به مردم نشان
بدهند؟ البته انقالبی بودن بهشیوه مذهبی ...درست همان کاری که در دوره بازرگان
در قزوین انجام شد .آنهایی که خواستار دموکراسی بودند ،بدون هیچ پرسشی از
مردم ،سرنوشت که هیچ ،اخالقشان را هم تعیین میکردند.
انتخابات ریاست جمهوری در دستور قرار گرفت .دستگاه خمینی اسامی نامزدهایی
را که دستنشاندۀ خودشان نبودند ،از فهرست اعالمشده درآوردند و به صالحیتشان
رأی ندادند .اسمش هم «انتخابات آزاد» بود!
کاندیدای سازمانهای کردستان (حدکا و کومهله) مسعود رجوی بود ،چونکه
رجوی در مصاحبهای« ،خودمختاری کردستان» را تأیید کرده بود .اما خمینی او را
حذف کرد .این بود که کردها در این انتخابات هم شرکت نکردند( .در انتخابات
شرکت نمیکنند ،اما بعداً از حکومت تقاضای سهم میکنند .این همان تضادی است
که بعدها و هنوز هم ادامه دارد ).دستگاه خمینی پشت بنیصدر را گرفت و رئیس
جمهورش کرد ٥٨/٣٣/٥ .او هم هنوز جایش گرم نشده ،فرمان داد که سربازها
پوتینهایشان را درنیاورند تا زمانی که کردستان را از وجود «تجزیهطلبان» پاک
نکنند .کاندیدای منتخب حزب توده و فدائی اکثریت همین سیدعلی خامنهای،
دیکتاتور فعلی بود.
حزب توده که زمانی (سالهای  )٣١١٢/٣١٢٧تنها سازمان چپ ایران بود و پس از
ماجرای  ٢٨مرداد سال  ٣١١٢رهبرانشان به مسکو گریخته بودند ،این بار با راهنمایی
روسها و بدون اینکه دستگاه خمینی از آنها خواسته باشد ،نقش ستون پنجم
حکومت را در کردستان بهعهده گرفتند .در مقایسۀ کارهای اینها با جاشها باید
گفت صد رحمت به جاشها که رو در رو با تو میجنگیدند و تکلیفت مشخص بود.
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حزب توده دست روی حزب دموکرات گذاشته بود .شعار حزب توده سیاست تسلیم و
پشتیبانی از حاکمان تهران بود .در کردستان هم آنها بودند که نمیخواستند حزب
دمکرات بهجای کوشش در جهت گفتگوی بیسرانجام با تهران ،به فکر گفتگو با
مردم خود باشد .آنها این سیاست را به کنگرۀ چهارم حزب ( )٥٨/٣٣/١١بردند و به
آن رسمیت بخشیدند .حاال که مقدمۀ برنامۀ کنگرۀ چهارم حزب را نگاه میکنیم،
میبینیم که تا چه اندازه با کردار بعدی حزب فاصله دارد .گرچه آثار سوء این
سیاست تا بهحال هم مانده است و خسارتهای فراوان به حزب رسانده است.
شعلههای جنگ که دوباره زبانه کشید ،جماعت طرفدار حزب توده که هفت
نفرشان در کمیتۀ مرکزی بودند ،به نام «طرفداران کنگرۀ چهار» در بهار  ،٥٩جدا
شدند .اما عدهای از طرفدارانشان همچنان در حزب مانده بودند .یکی از سیاستهای
قاسملو که موجب نرمش در مقابل کومهله میشد و نتیجهاش رشد کومهله بود ،این
بود که میگفت :در کردستان باید کسی باشد که ضد حزب توده باشد ،اما این کس
ما نباشیم .بگذارید کومهله خودبهخود این کار را انجام میدهد.
٣٣و ٥٨/٩ /٣٢رفراندم قانون اساسی که بدون شرکت نمایندۀ خلقها و بهویژه
خلق کرد و تنها با شرکت آخوندهای شیعه نوشته شده بود ،برگزار شد و طبعاً همۀ
رأیها «آری» بود .کردها هم بهپیشنهاد «هیئت نمایندگی خلق کرد» در این
رفراندم شرکت نکردند .شیخ عزالدین در مورد این عدم شرکت نامهای به هیئت
دولت نوشت و بعد از اشاره به اینکه» حق تعیین سرنوشت» در مقدمۀ این قانون
ذکر نشده ،اضافه کرد که« :آیا بهراستی میشود در شرایطی چنین آشفته و آیندهای
نامعلوم که حتا حکومت و دولت مرکزی هم نامشخص است ،میتوان باور کرد و
سرنوشت تاریخی مردم کرد را به قضا و قدر سپرد ،یا اسیر خواست مختلف و
رنگارنگ کسان و گروههای مختلف و پراکنده شد؟ و اصوالً در شرایطی اینچنین،
*
حتا اگر توافقی هم بشود ،چه تضمینی برای آینده وجود دارد؟»
*) روزنامۀ کیهان.٥٨/٩/٣٢ ،

127

این گفتهها کامالً بهجاست .پرسش این است :اگر چنین است ،پس چرا با آنها
مذاکره میکنید و انتظار دارید که خود مختاری به شما عطا کنند؟ معلوم میشود که
در جبهۀ کردها هم آشفتگی کمتر از طرف مقابل نیست.
در هر انقالب یا تغیر بنیادین ،از طرف نیرو یا نیروهایی و شاید همه یا بخشی از
مردم ،پیششرطهایی عنوان میشود که نمیتوان بر سر آنها رأیگیری کرد .آنها
اصول بیکموکاست تلقی میشوند .برای نمونه در تحوالت آتی ایران ،حقوق برابر
زن و مرد یا آزادی بیان و آزادی احزاب ومانند آن جزوِ پیششرطها خواهند بود و
نمیتوان گفت اگر نصف بهاضافۀ یک مردم به عدمتساوی زن و مرد رأی دادند،
باید قبول کرد .اینها جزو الینفک یک تغیر اجتماعی است و با قانون و رأی
اکثریت و فتوا و غیره نمیتوان از آن گذشت« .حقوق ملی» برای نیروهای کرد و
مردم کردستان جزو این نوع پیششرطها بود .و چون پیشنویس قانون اساسی این
امر را در نظر نگرفته بود ،نمیتوانست مورد تأیید باشد.
انتخابات دیگری که فکر میکنم بیشترین فرصت را به کردها داد که بتوانند
سرنوشت خود را بهدست بگیرند ،انتخابات مجلس شورا بود ،که اسمش را «مجلس
شورای اسالمی» گذاشتند (.)٥٨/٣٢/٢٤
در این انتخابات ،حزب دمکرات بیشترین رأی کردستان را از آن خود کرد .تهران
انتخابات کردستان را قبول نکرد .آیا نمیشد همانوقت و بر اساس همان آراءِ مردم،
مجلس و حکومت خود را تشکیل بدهند؟ بهنظر من میشد یک دولت موقت و یک
پارلمان خودمختار تشکیل شود که کارهای اجتماعی و رابطه با دولت مرکزی را
بهعهده بگیرد ،حتا تنظیم نیروی پیشمرگ را عهدهدار باشد (همان کاری که در
زمان جمهوری کردستان  ٣١٢٥انجام شد).
من فکر نمیکنم تنها دودستگی و چنددستگی و انحصارطلبی نیروهای سیاسی
کرد بود که دلیل استفاده نکردن از این فرصت شد ،بلکه کالً چنین دید و چشم
اندازی نداشتند ،وگرنه اختالف نیروهای کرد با هم بیشتر از اختالف آنها با
حکومت مرکزی نبود .اگر به رأی مردم احترام میگذاشتند ،میشد با هم کنار بیایند.
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تیره شدن اوضاع
اعتصاب عمومی مردم سنندج
در تاریخ  ،٥٨/٣٣/٩سپاه رزگاری به یک جیپ سپاه پاسداران تیراندازی میکند.
یک پاسدار کشته میشود و دو نفر دیگر خود را به داخل پایگاهشان که در باشگاه
وسط شهر بود ،میرسانند.
در همین روز ،پیشمرگههای حزب نیز به ماشین نگهبانان مسلح رادیو و تلویزیون
تیراندازی میکنند .دلیلش گویا توافقی بوده است که قبالً شده بود و پاسدارها حق
تردد در شهر را نداشتند.
 ،٥٨/٣١/٣٣از باشگاه بهطرف میدان مرکزی شهر تیراندازی میشود .سه نفر از
مردم عادی کشته و هشت نفر زخمی میشوند .بازار تعطیل میشود .مردم در
استانداری تحصن میکنند و در مسجد جامع اعتصاب غذا اعالم میشود«.شورای
اعتصاب» تشکیل میشود که نمایندگان سازمانها و بازاریان و معلمان و ...در آن
شرکت دارند .خواستشان بیرون رفتن پاسداران از باشگاه است .استاندار به گروگان
گرفته شد .او خود از حزب ملت ایران بود و بهنحوی همکاری میکرد و میگفت
فعالً مرا آزاد نکنید .هم او بود که با فرمانده پادگان گفتگو میکرد .اعتصاب غذا با
پیام شیخ عزّالدین خاتمه یافت ،اما اعتصاب و تحصن که شامل همۀ ادارات و
بانکها و مغازهها میشد ادامه داشت .فرمانده پادگان میگفت به من دستور
سرکوب داده شده ،اما چطور میشود این مردم قهرمان را به گلوله بست؟ باالخره
باشگاه از پاسداران خالی و به ارتش تحویل داده شد .مردم با یک راهپیمایی،
پیروزیشان را جشن گرفتند .همان روز ،کومهله سپاه رزگاری را خلع سالح کرد.
گرچه کومهله میگفت که سپاه رزگاری ارتجاعی است ،اما هدفش از این کار قبل
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از هرچیز بهدست آوردن سالحهای آنها بود .میترسید که رزگاری به حزب پناه
ببرند و به او سهمی نرسد ،وگرنه رزگاری دوباره توسط عراق مسلح شد و تشکیالت
خود را بازسازی کرد تا جایی که در فروردین ماه  ،٥٩کومهله به نام «دفتر ماموستا»
با آنها وارد مذاکره شد .البته بعدها بار دیگر آنها را خلع سالح کردند (انبار
اسلحه؟!) پس از آن ،شیخ عثمان به ترکیه رفت و بساط آنها هم برچیده شد.
یک روز بعد از پایان اعتصاب سنندج ،واحدهایی از ارتش و پاسداران ،که این بار
طرفداران مفتیزاده مانند راهنما همراهشان بودند ،میخواستند از راه کامیاران به
سنندج بیایند .باز هم مردم در جاده نشستند و راه را بر آنها بستند .آنها هم در
اطراف کامیاران پایگاه زدند و سنگر ساختند تا در فرصت مناسب ،با جنگ و گریز،
راه خود را باز کنند .این شاید بهخاطر جبران شکستی بود که در اعتصاب مردم
سنندج متحمل شده بودند.
و همۀ اینها مقدمات جنگی بود که آغازگر دوران تازهای بود؛ دورانی پر از
خونریزی ،نه تنها در کردستان ،بلکه علیه همۀ نیروهای دگراندیش و حتا آنهایی
که «غیرخودی» نامیده شدند.
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جنگ بیپایان
از همان اوایل آموختم که جنگ فرهنگِ خاصِ خود را شکل
میدهد .شتاب بهسوی جنگ اعتیادی است قوی و اغلب مُهلک .جنگ
مادّۀ مُخدّری است که من چند سالی خود را آلودۀ آن کردم و گرفتارش
بودم .اُسطورهسازانِ دورهگرد ،تاریخنگاران ،خبرنگارانِ جنگی،
فیلمسازان ،داستاننویسان و دولتها که همهجا یافت میشوند و
همگی به جنگ کیفیّت ارزشمندی میبخشند که اغلب از آن بهرهای
ندارد ،جنگ را در مَعرَض فروش میگذارند :هیجان ،جذابیّت ،قدرت،
فرصتهایی برای فرارفتن از مراتب حقیر زندگیمان و دنیایی تخیلی و
پُر از شگفتی که زیبایی غریب و مرموزی دارد .جنگ بر فرهنگ
مُستولی میشود ،خاطرهها را تحریف میکند ،زبان را مخدوش و مَسخ
میکند و هر آنچه را پیرامونش قرار دارد آلوده و عُفونی میکند؛ حتا
طنز را در آمیزهای از شرارت و انحرافهایِ ترسناک و بیمارگونه و
ستایش مرگ ،بستهبندی میکند .وقتی به دور و بریهایمان نگاه
میکنیم که به پستترین درجۀ انحطاط فُرومیغلتند ،پرسشهای
بُنیادین دربارۀ بامعنا یا بیمعنا بودن موقعیّت ما روی کُرۀ زمین آشکار
میشود .جنگ ظرفیّت اَعمال اهریمنی و شرارتآمیزی را افشامیکند
که زیر پوست و در اندیشههای درونی ما کمین کرده و خود را پنهان
ساختهاند .بههمین دلیل ،از نظر بسیاری ،بهمحض اینکه جنگ بهپایان
*
میرسد ،بحث درمورد آن بسیار دشوار میشود.
*) جنگ نیرویی که به ما معنا میدهد ،کریس هجز.
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در بهار  ،٥٩رژیم همۀ بنیادهای اداری خود را مستقر کرده بود .مجلس خبرگان و
قانون اساسی و رئیسجمهور و دولت آماده بودند که بر امور سیطره پیدا کنند .تنها
مشکلشان کردستان بود که میبایست برایش چارهای بیابند .البد میدانستند که
کردستان آن چیزی که بهظاهر مینماید ،نیست .میدانستند که در میان نیروها
دودستگی و اختالف وجود دارد؛ جماعتی بهنام «پیشمرگۀ مسلمان» با حکومت
هستند .پیشمرگهها اسلحه و مهمات چندانی ندارند که بتوانند در برابر ارتش ،مدت
زیادی مقاومت کنند .نیروی اصلیشان که حزب دمکرات باشد ،مدام خواهان مذاکره
است .پشتیبانیِ خارجی هم آن زمان نداشتند .این بود که به هیچ شیوهای حاضر به
کوتاه آمدن نبودند .از طرف دیگر ،میخواستند وفاداری و قدرت ارتش و سپاه را در
یک جنگ ،به آزمایش بگذارند .اگر ارتشی بتواند هموطن خود را قتلعام کند،
میتوان به او اعتماد کرد.
نیروهای کردستان هم تحلیلهای گوناگون از شرایط داشتند .حدکا فکر میکرد
رژیم ضعیف است و به گفتگو تن خواهد داد .به این خاطر حتا هنگام درگیری ،از
بنیصدر خواست که طرح شش مادهای حزب را قبول کند و به جنگ خاتمه دهد.
این شیوه بیشک باعث میشد که آمادگی برای رویارویی نظامی برنامهریزی شده و
منظم کاهش یابد .تنها موضع مناسبی که حزب در این زمینه داشت این بود که
نباید در شهرها درگیری ایجاد شود که مردم بیش از این صدمه نبینند .در مقابل،
کومهله میخواست بههر قیمتی وارد درگیری نظامی شود .شاید ارزیابی آنها هم
ناتوان بودن رژیم بود ،اما هیچ برنامه و استراتژی مشخصی نداشتند و بهکلی
سردرگم بودند .مردم را در مقابل عمل انجامشده قرار میدادند و سپس ،فریادشان
بلند میشد که مردم را کشتهاند و باید انتقام گرفت .درست همان تاکتیک رژیم...
مشخصۀ عملکرد آن روزهای نیروهای سیاسی کردستان بهدنبال وقایع حرکت
کردن بود .امری که هنوز هم ادامه دارد.
سازمان فدائی در بنبست افتاده بود ،آنها برنامۀ رویارویی نظامی با رژیم را
نداشتند .رهبرانشان این حرکتها را «ضدانقالبی» میدانستند .با وجودِ این ،در
132

جنگ سنندج بسیار فعاالنه شرکت کردند ،چراکه اعضای شاخۀ کردستان
نمیتوانستند همشهریهایشان را زیر گلولهباران تنها بگذارند .بههمین دلیل هم
بعدها از جانب رهبران مورد انتقاد شدید قرار گرفتند و پیشمرگههای شجاعشان را
تحویل رژیم دادند که همگی تیرباران شدند( .این یکی از کارهای این سازمان است
که بهخاطر آن هیچگاه بخشوده نخواهد شد .متأسفانه حاال حزب دمکرات با آنها
اطالعیۀ مشترک امضاء میکند و خواهان تشکیل جبهۀ مشترک با آنهاست!)
در چنین شرایطی بود که رژیم تصمیم گرفت پادگان سنندج را که بزرگترین
پادگان کردستان بود ،تقویت کند .کاروانی از سرباز و نیروی زرهی را عازم سنندج
کرد .مردم سنندج ،بیشتر جوانان و شاگرد مدرسهایهای هوادار کومهله ،در راه اصلی
ورود به شهر ،در میان جاده نشستند و راه بر کاروان بستند .بنیصدر که رئیس
جمهور و فرمانده نیروهای نظامی بود از مردم خواست که راه را برای ارتش باز کنند.
مردم گوش ندادند .پس از معطلی فراوان ،کاروان تصمیم گرفت از راه باوریز ،سه
کیلومتری شهر سنندج را دور بزند ،اما در درهّهای آن سامان ،با هجوم پیشمرگهها
روبرو شد( .همۀ سازمانها در این هجوم شرکت داشتند) .ستون درهم شکست و
بخشی از آن خود را به پادگان رساند و بقیه نابود شدند .اسلحههای فراوانی هم به
دست حملهکنندگان افتاد.
رژیم بهدنبال چنین بهانهای بود .شهر را به توپ بست و تالش کرد شهر را به
محاصره درآورد و محله به محله اشغال کند .هر جایی را که نشان میکرد ،ابتدا با
سالح دوربُرد سنگین میکوبید .شهر با وجود قهرمانیهای بسیار و قربانی دادنهای
فراوان ،آمادگی یک جنگ کالسیک با ارتشی تا دندان مسلح را نداشت.
در روز چهارم جنگ ،ذخیرۀ فشنگ نیروهای مدافع شهر رو به اتمام بود .اگر از
اورامانات برای حدکا کمک نمیرسید و بخشی از سربازان ارتش در داخل شهر خلع
سالح نمیشدند ،میبایست همان روز پیشمرگهها شهر را رها کنند و بیرون بروند.
آب قطع شده بود .برق و نان نبود .مردم دهات نان جمع میکردند و به مقرها
میفرستادند و مردم میآمدند مقداری میگرفتند .نیروهای داخل شهر اسلحۀ
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سنگین نداشتند که جواب خمپارهباران پادگان را بدهند .ستون پنجم هم کار میکرد.
در برخی خانهها بیسیم گذاشته بودند و جای پیشمرگهها را به پادگان گزارش
میدادند و آنها آن محل را میکوبیدند .کشف این مسئله باعث شد منزل طرفداران
مفتیزاده و کسان دیگری را ـ احتماالً بیگناهانی را هم ـ تفتیش کنند .کسانی هم
در این میان ،توسط کومهله اعدام شدند.
در بارۀ این جنگ بسیار گفته و نوشته شده است .حاال من نمیخواهم وارد
جزئیات بشوم ،تنها به ذکر یک نمونه بسنده میکنم.

در یکی از شبهایی که جنگ در سنندج ادامه داشت ،همراه دو پیشمرگ به
خانهای رفتیم .در این خانه ،دو زن و یک مرد زندگی میکردند .یکی از زنها حامله
بود .با انفجار هر خمپاره ،دلدرد میگرفت .آخرین قطرههای آب شوفاژ را هم خالی
کرده بودند که او لبهایش را تر کند .با دو عدد تخم مرغ و مقداری لبهِ نان که
آخرین غذایشان بود از ما پذیرائی کردند .رفتیم از مقر برایشان نان بیاوریم ،اما
شدت درگیری اجازۀ بازگشت به آن کوچه را به ما نداد.
از همان اولین روزهای جنگ آشکار بود که نتیجهاش به نفع ارتش خواهد بود .در
یک پیام بیسیم ،فرمانده پاسدارها به پایگاه دیگری میگفت« :ما آمدهایم به امید
خدا نگذاریم یک دیوار این شهر سرپا بماند».
دیوارهای زیادی خراب شد ،اما همۀ آنها خراب نشدند .کل کشتههای پیشمرگان
چهل و نه نفر بودند (بیست و پنج نفر از حدکا) .از مردم عادی ،طبق آمار
بیمارستانها ،نزدیک به هزار و هشتصد نفر کشته و زخمی شدند.
مهاجمان هیچگاه تعداد کشتههایشان را آشکار نکردند ،اما میدانیم زیاد بودند.
نیروهای مدافع شهر پس از بیست و دو روز درگیری ،در  ٥٩/٢/٢٤شهر را به
دشمن سپردند.
حکومت نظامی اعالم شد .پاسدارها با راهنمایی جاشها ،به خانهگردی پرداختند.
البته از نظر آنها ،هیچکس بیتقصیر نبود .اما جاشها ابتدا کسانی را لو میدادند که
خود از آنها کینه داشتند یا به مال و منالشان چشم دوخته بودند .میدانیم که اعدام
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و زندان و تبعید (حتا در مورد پیران و بچهها) نتیجۀ جنگهایی از این دست است.
در همین زمان ،سقز و بانه هم در جنگ خونینی ،گرچه کوتاهتر ،درگیر بودند و
نتیجهاش هم همانند سنندج بود.
این جنگ سرآغاز جنگی بود که هنوز هم تمام نشده است ،گرچه از سال  ٦٧به
بعد دچار رکود شده و در عمل ،جنگی در کار نیست( .بعداً دالیلش را خواهم گفت)
اما چند نتیجه و درس قابل توجه دارد:
ـ قبل از هرچیز ،این افتخار و سربلندی برای جانبازان و مبارزان آن باقی است که
از همان ابتدا ،زیر بار حاکمیتی نرفتند که فاشیسم اسالمی را بنیاد نهاد و خواری و
ذلت برای آنهایی ماند که با آن همکاری کردند و حال ،پس از سی و اندی سال،
کسانی که پشیمان شدهاند ،نمیتوانند این شرمساری را توجیه کنند.
ـ نیروها یاد گرفتند که جنگ در داخل شهر ،بهمعنای به کشتن دادن مردم است و
هیچ دستاورد سیاسی و نظامی ندارد .بههمین دلیل ،بعد از آن ،مهاباد و پیرانشهر و
بوکان بدون درگیری به رژیم سپرده شدند.
ـ حزب دموکرات میبایست به این نتیجه میرسید که حکومت کوتاه نمیآید.
آنها برای متوقف کردن جنگ هر تالشی که الزم دیدند ،انجام دادند .نامه و پیام
برای خمینی و بنیصدر فرستادند و حتا آتشبس یکطرفه اعالم کردند و هیئت
آخوندی بهسرکردگی آیتاهلل اشراقی به مهاباد رفت ،اما هیچ نتیجهای بهدست نیامد.
چون میدانستند که این تنها حزب است که تقاضای آشتی دارد .اشراقی پیشنهاد
کرده بود که حزب امنیت کردستان را برای یک سال به عهده بگیرد؛ رژیم هم
کمک خواهد کرد .در یک کالم ،حزب آلت دست حکومت شود .پس از یک سال،
خودمختاری اعالم شود .اما حزب قبول نکرد( .غنی بلوریان که آن زمان در دفتر
سیاسی حزب بود و بعد به حزب توده پیوست ،در خاطراتش میگوید« :اگر ما قبول
میکردیم ،حاال دارای خودمختاری بودیم )».اما هم حزب و هم رژیم میدانستند که
حزب توانایی سرکوب سازمانهای دیگر را ندارد .بنابراین جنگ همچنان ادامه
خواهد داشت .البته رژیم از دودستگیهای داخل حزب هم بیخبر نبود.
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ـ بخش زیادی از جوانان شهر به صفوف پیشمرگهها پیوستند .بهویژه حدکا که
پیشتر در آنجا نیروی کمی داشت ،بعد از جنگ سنندج نزدیک به پانصد پیشمرگه
ساکن آن منطقه داشت .جوانها بهخاطر سیاست درست یا غلط نیروها نبود که به
آنها پیوستند ،بلکه میدانستند ماندن در شهر مساوی است با زندان و اعدام و البته
میخواستند از کرامت خویش دفاع کنند.
ـ مردم علیرغم تجربۀ بسیار تلخی که از جنگ پیداکردند ،روحیۀ دفاعی باالیی
داشتند که متأسفانه از جانب نیروهای سیاسی ارزشیابی نشد.
ـ نیروهای سیاسی میبایست زیان دودستگی و نبودن فرماندهی مشترک را
میفهمیدند .و میبایست برای به وجود آمدن فرماندهی مشترک تالش میکردند.
اما برعکس ،بیشتر از همدیگر فاصله گرفتند .همین امر باعث تضعیف روحیۀ دفاعی
مردم شد.
ـ پیشمرگهها میبایست یاد میگرفتند که رهبران سازمانهایشان در روز حادثه با
آنها نیستند و تنها از دور آفرین میگویند .در تمام روزهای جنگ سنندج ،اعضای
کمیتۀ مرکزی کومهله در شهر بوکان در جلسهای نشسته بودند و میخواستند بدانند
مائو درست گفته یا لنین؟ آیا ایران نیمهفئودال ـ نیمهمستعمره است یا سرمایهداری؟
حزب دمکراتیها هم بحث ضدامپریالیست بودن یا نبودن رژیم اسالمی را داشتند،
که نتیجهاش جداشدن گروه موسوم به هفت نفر ،چند روز بعد از پایان جنگ سنندج،
بهسرکردگی غنی بلوریان بود .این گروه به حزب توده پیوست و غنی بلوریان عضو
افتخاری دفتر سیاسی حزب توده شد.

در جنگ سنندج من با پیشمرگههای حدکا بودم .با همکاری سید یونس مسؤل
سازمان جوانان و یک کمکپزشک به نام کمال و دو پیشمرگ دیگر ،زخمیها را از
شهر بیرون میبردیم و کمکهای مردم را به شهر میرساندیم .همزمان درمانگاه
موقتی در توریور (که آبادی کوهستانی بزرگ و از نظر امنیتی محکمی بود) برپا
کردیم .شبی در یکی از سنگرهای محلۀ باخهنمامه ،با چند جوان بودم .دربارۀ محلۀ
استانداری صحبت شد که توسط ارتش اشغال شده بود .خانۀ ما در آن محله بود.
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یکی از جوانها پرسید ،میگویند کاک طیفور کشته شده راست است؟ گفتم اگر من
خودم نباشم ،راست است .واقعیت این بود که بعد از بیرون آمدن از شهر بود که
نیروها فهمیدند چه کسی مانده و کی کشته شده .رابطۀ نظامی منظمی در میان
شاخههای مختلف نیروها وجود نداشت .در روزهای آخر جنگ ،راه حسنآباد به شهر
بسته شد و رابطۀ ما با شهر قطع گردید.
مدتی مسؤل مقر توریور بودم که مقر مرکزی نیروی شریفزاده شد .بعد ،مسؤلیت
جانشین فرمانده نیروی شریفزاده به من سپرده شد که در آن زمان ،از کامیاران تا
دیواندره را دربرمیگرفت و ششصد پیشمرگه داشت.
در آن مدت ،چند جزوه نوشتم به نام «دانستنیهای الزم برای پیشمرگ» .در
مورد جنگ سنندج کتابی نوشتم و برای نویسندهای در تهران فرستادم که گم شد.
بیست و پنج سال بعد ،آن نویسنده را در سوئد دیدم و سراغ کتابم را گرفتم .گفت:
در یورش پاسداران همراه با کتابهای خودم بُرده شد.
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بود و نبود
مادر دستش را در آب چشمه فرو کرد ،مشتی آب برداشت و به آن خیره شد.
گفت :نه نمیبینمش ،نیست ،بویش را نمیشنوم ،میدانم.
به دنبال پسرش آمده بود ،دلبندش را میجست.
آنوقتها میگفتیم جایش خالی است ،دیروز بود ،اما امروز نیست .مادر
راست میگفت ،ما دلش را نداشتم که بگوییم مادر پسرت دیگر نیست .مادر
میدانست .من هم میدانستم .از همان زمانی که پدر دیگر نبود و من در
گوشهای کز کرده بودم و از پشت تور اشکها مادرم را میدیدم که
رختخواب پدر را جمع میکرد ،زار میزد ،آن را میبویید و صورتش را در
لحاف پدر پنهان میکرد و شانههایش میلرزیدند ،من معنای دیگر نبودن و
برای همیشه رفتن را فهمیدم .پدر دیروز بود و امروز دیگر نبود و بعد از او،
زندگی پر شد از بود و نبود.
زمانی که حسن دیگر نبود ،زمانی که او و آنهای دیگر را از زندان بردند و
کشتند ،هماتاقیمان سرش را زیر پتو قایم کرد و گریست ،اما من به
رختخواب پیچدهشدۀ گوشۀ اتاق خیره شده بودم :جای خوابی که دیگر
مهمانش را نمیدید و مادر را میدیدم که میبوییدش و اشک میریخت.
گفتیم :جایش خالی است .بسیار هم خالی بود .خالی ماند.
در خواب و بیداری میگفتیم آی اگر زنجیری نبودیم ،اگر زندان ذلیلمان
نکرده بود ،در ازای هر گلوله ،ده گلوله ...و این فریادی بود که در گلو
میشکست ،چشمهایمان را گرم میکرد و گلو را میفشرد ،اما میماند و رها
نمیشد .نمیشد آزادش کرد ،فریاد هم همچون ما زندانی بود.
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روزی از روزها ،فریادها آزاد شدند ،اما پیش از آن که پژواکشان بر
دامنههای آزادی طنین افکند ،خفه شدند .یکی به کنج زندان و پای دیوار
تیرباران برگشت و یکی در سنگر ،به پیشواز مرگ رفت و داستان امروز بودن
و فردا نبودن در همهجا تکرار شد :در سنندج ،سقز ،قارنه ،قالتان ،پاوه،
کرمانشاه ،مهاباد و سردشت ...قصر و اوین و قزل حصار و...
میخواهی از آن سال بگویم؟ آن سال سال چشمهای زیبای پَپو بود ...تو
پَپو را ندیده بودی .من دیده بودم .من دستهای کوچکش را گرفته بودم ،در
چشمهای پرخندهاش نگریسته بودم .وقتی دویده بود و افتاده بود ،من
پیراهن گلدارش را تکانده بودم .اشکهایش را با سرانگشت پاک کرده بودم.
پَپو هم گل بود و هم پروانهای که از گلی به گلی دیگر بال میگشود .زمانی
که دیگر نبود ،هشتساله بود .من سر گلولهخوردهاش را دیدم.
ده گلوله بهجای هر گلوله ...حال دیگر فریادها در قفسۀ سینه گیر نکرده
بودند ،از لولۀ تفنگ بیرون میریختند .در آبادی پَپو ،هر ساعت زندگی مرگی
بود ...آرزوی مرگ بود.
پدر صالح لبخند تلخی بر لب داشت ،گفت« :نمیآیی پسرم را ببینی؟
جسدش را آوردهاند».
توسط سازمانش لو رفته بود .دست و پایش را شکسته بودند ،تمام بدنش
جای زخم شالق بود.
جالل هنگام رفتن گفت :مگر در خواب اسیر بشوم ،وگرنه حریفم نخواهند
شد.
پاسدارها به راهنمایی دوستش در خواب گرفتندش.
آری رفیق! در آن سال ،مبارزه بود ،خیانت هم بود.
مادر گفت از گردنه که سرازیر شدم ،بویش را نشنیدم .همۀ کوه و درّهها را
بهدنبال دخترش گشته بود .میوهای از زیر درختی برداشت ،زیر لب گفت :بیا
عزیزم ،بیا دختر نازنینم ،بیا میوه بخور.
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میوه را در جیب گذاشت که به دختری بدهد که دیگر نبود.
گفتم :جایش خالی است مادر!
و مادری دیگر و کوه و درّهای دیگر و گمکرده و گمشدههایی دیگر و
هنوز هم پَپو بود و حسن بود و صالح و جالل و پدر و مادر پَپو بودند .همۀ
آنها که روز بعد دیگر نبودند و هنوز هم هستند و هنوز هم خون ریخته
میشود...
خسته از دویدنهای روزانه روی تپهای ،در پناه تختهسنگی ،زانو بغل
زدهایم .همراه با صدای شب و بوی شب ،زیر تور ستارگان ،کرخ از هوای
نمدار ،سر به گریبان بردهایم .امروز ،دو همرزم را خاک کردیم .شباب هنوز
زیر لب غر میزند :اگر در جنگ نیروها برابر بودند ،مبارزه معنا پیدا نمیکرد.
آنها هم مبارزه کردند و ایستاده تیرباران شدند .من اشکی ندارم برای کسی
بریزم .مگر قرار بود غیر از این باشد؟ این شیون و زاری و وامصیبتا برای
چیست؟
ستارههای رؤیاهای کودکی من هنوز در جای خود هستند .آرزو داشتم
زیبایی این شب را با همۀ آنهایی که دیگر نبودند ،تقسیم میکردم .اما
نیستند ،چگونه تقسیم کنم؟
اینها را زیر لب گفتهام ،اما شباب شنیده است ،میگوید :جایشان خالی
است.
میگویم :تا آزادی...
بلند میشوم و تفنگم را به دوش میاندازم.
میگوید :آزادی الزم نبودن این اسلحه است.
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جنگ و شناخت
کردستان کالً منطقهای کشاورزی است .محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف
برحسب آب و هوا و موقعیت جغرافیایی متفاوت است .در دشتها ،بیشتر گندم و جو
میکارند و در مناطق کوهستانی ،میوه و ترهبار بهعمل میآید .در دشتهای بلند،
اقتصاد بر دامداری (پرواربندی) استوار است .از این رو ،مناطق مختلف نیاز دارند که
فراوردههایشان را با هم مبادله کنند .در زمانهای دور ،این معاوضه پایاپای بوده
است .حال این داد و ستد از طریق شهرها صورت میگرفت .یک قسمت از کاالهای
ضروری مانند قند و چای و پارچه و نفت و ابزار کار را باید در شهر میخریدند .از
این رو ،همانند جاهای دیگر ،شهرها مرکز داد و ستد کشاورزان هم هستند .هرچه
چهرۀ زندگی تغییر میکند ،نیاز به شهرها بیشتر میشود .داشتن تراکتور و دیگر
ماشینهای کشاورزی این وابستگی به شهر را بیشتر کرده است .شهرها مراکز
خدماتی نیز هستند .ادارات دولتی ،بازار ،بانک و بیمارستان و پادگانهای ارتش و
ژاندارمری و البته کارگاههای کوچک برای ساختن ابزار و تعمیرات ماشینآالت و
خیاطی و کفاشی و دیگر احتیاجات روزمره ،همه در شهر است .در آن سالها ،از
کارخانه و کارگاه بزرگ در هیچیک از شهرهای کردستان خبری نبود.
پس از جنگ شهرها در کردستان و ضربه خوردن نیروهای سیاسی ،پیشمرگههای
فراوانی از تمام نیروها ،در دهات پراکنده شده بودند که اکثریتشان از جوانان
شهری بودند و با زندگی دهات خو نگرفته بودند .در آن زمان ،هنوز پایگاه مربوط به
خود و وسایل معیشت نداشتند .شاید فکر نمیکردند روزی آوارۀ دهات خواهند شد.
(بعدها اقلیتی از جوانان دهنشین هم به صفوف پیشمرگهها پیوستند .این ترکیب در
نیروهای مختلف متفاوت بود .حدکا از همان ابتدا در دهات ،بهویژه در منطقۀ
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سردشت ،پایگاه و عضو و هوادار داشت .کومهله بیشتر نیروهایش اهل شهرهای
جنوب کردستان بودند و فدائیان تقریباً کسی را در دهات نداشتند).
اولین مشکل این نیروها غذا بود .هیچ دهی آن اندازه ذخیره نداشت که از اینهمه
مهمان پذیرایی کند .ناچار میبایست پیشمرگهها در دهات تقسیم شوند .این خود
باعث پراکندگی و ضربهپذیری نیروها میشد .قرارگاه و اردویی در کار نبود .خانهای
یا مدرسۀ آبادی را مقر میکردند و برنامهای هم برای پیداکردن خورد و خوراک از
راه دیگری وجود نداشت .اگر هم قبالً چیزی در دهات ذخیره کرده بودند ،در مدت
کوتاهی تمام شد.
پیشمرگههای کومهله برای جبران خدمات ،یا نوعی خودنمایی ،گاهی در شخم
زدن و درو کردن با دهقانان همکاری میکردند ،اما بعدها از خود انتقاد کردند که
این نوع رفتار «پوپولیستی» است و آن را ترک کردند .چیزی نگذشت که مردم
گلهگزاری میکردند و از کم بودن مواد خوراکی شکایت داشتند .مناطقی که
پیشمرگه در آن ساکن شده بود ،از طرف رژیم بهمحاصرۀ اقتصادی درآمده بود و از
آمدن خوراکی و سوخت جلوگیری میکردند .اگر اهالی این آبادیها برای تهیۀ
مایحتاج به شهر میرفتند ،از طرف جاشها شناسایی میشدند و مورد آزار قرار
میگرفتند .افراد رژیم از فروش کاالهایشان جلوگیری میکردند و وسایلشان ضبط
میشد .میگفتند اگر میخواهید چنین نباشد ،پیشمرگهها را از منطقۀ خودتان برانید.
رژیم میخواست مردم را در مقابل پیشمرگهها قرار دهد .پیشمرگه هم هیچ برنامهای
برای چارهجویی نداشت .هیچگاه از کسی شنیده نشد که از پیشمرگهها گلهای بکنند
یا از آنها بخواهند که منطقه را ترک کنند.
مسئلۀ دوم تدابیر امنیتی و تأمین امنیت منطقه بود .این هم با دست خالی انجام
پذیر نبود .پیشمرگه همان اندازه مهمات داشت که به خود آویزان کرده بود .هیچ
دستۀ پیشمرگهای را نمیدیدی که چهار صندوق فشنگ اضافی همراه داشته باشد.
هرچه بود همان چهار خشاب بود که به کمر بسته بود.
مشکالت فراوان بود ،از کمبود جا برای خوابیدن تا نظافت و حمام و شستشوی
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لباسها با آب سرد و نبودن پول برای سیگار و ...از همه مهمتر نبودن دکتر و دارو و
درمانگاه برای زخمیها .واین از همه دردناکتر بود .گاهی پیشمرگه بر اثر یک زخم
کوچک ،در مقابل چشمانمان جان میسپرد و کاری از دست کسی ساخته نبود .در
تمام مناطق کردنشین ایران ،بهجز در شهرها ،یک بیمارستان و درمانگاه دایر نشده
بود .حتا در دهات هزارخانواری ،یک حمام وجود نداشت .مردها شاید وقتی به شهر
میرفتند آب گرمی به تنشان میخورد ،اما زنهای بیچاره میبایست در طویله خود
را میشستند .شاه باد به غبغب میانداخت و از «تمدن بزرگ» حرف میزد ،اما در
اینجا بهندرت خانهای مییافتی که مستراح در حیاط خود داشته باشد.
این سختیها پیشمرگهها را بر آن میداشت که برای آرام کردن خود از بازگشت
به شهرها ،موقتی بودن شرایط و عقبنشینی رژیم بگویند و دل خوش کنند .این
انتظار را جنگ سهماهه بهوجود آورده بود .فکر میکردند سناریوی قبلی تکرار خواهد
شد« .کی برمیگردیم؟» سؤالی بود که دهانبهدهان میگشت .البته در چشم
پیشمرگۀ اهل ده هم میشد خواند که میگوید« :پس من چی؟»
در واقع ،سازمانها هیچکدام جواب این پرسش را نداشتند .شنیده نشد کسی
بگوید که این روند به کجا ختم میشود .شعارهای دهنپُرکن بسیار بود « :میزنیم،
میکُشیم ،ویرانشان میکنیم ،تا آخرین نفس میجنگیم و »...در هیچیک از حرفها
تحلیل مشخصی از شرایط موجود نبود .میشود تا مدتی شکم مردم را با شعار سیر
کرد ،اما بعد شعارها هم گرسنه میشوند.
دکتر قاسملو بارها میگفت تا بهدست آوردن خودمختاری بیست و پنج سال وقت
الزم داریم .دیگران این گفته را بدبینانه میدانستند .و حاال سی و اندی سال از آن
موقع گذشته است!
رژیم ضربهاش را زده بود و قدرتش را نشان داده بود .مشغول سازمان دادن خود و
ساکت نگاهداشتن شهرها بود .عده ای را دستگیر و زندانی کرده بود و تعداد زیادی از
خانوادههای پیشمرگهها را به اطراف یزد تبعید کرده بود .خانههایشان را هم به
جاشها و پاسدارها داده بودند .بهعنوان نمونه ،از خانوادۀ ما تنها مادرم در سنندج
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مانده بود که یک سال در زندان بود و دو سال در تبعید .خانهاش را هم مقر سپاه
کرده بودند.
از نظر نظامی ،نقشۀ رژیم این بود که کمکم دایرۀ کنترل خود را گسترده کند :اول
اطراف شهرها و سپس دورتر و دورتر ...در این کار هم چندان شتابی نداشت.
کردستان نه معدن باارزشی داشت ،نه چاه نفت ،نه کارگاه و کارخانۀ مهمی که اگر
درش بسته باشد ،ضرری به اقتصاد مملکت برسد .میخواست آرامآرام نیروهای
پیشمرگه را خسته کند و در دهات هم ستون پنجم خود را مستقر سازد.
پیشمرگهها هم گاهگاه به پایگاهی حمله میکردند ،یا در جادهای کمین میگذاشتند.
این یکی از تاکتیکهای پیشمرگهها بود .رژیم هم عالوه بر پستهای ثابت کنترل ،گاه
از همین تاکتیک استفاده میکرد .در این تلهگذاریها ،کسانی از دو طرف اسیر میشدند.
بهخصوص آنهایی که با خودروهای معمولی مسافربری آمد و رفت میکردند .در یکی
از این تلهها ،یکی از فرماندهان نظامی فدائی اسیر میشود .او بهخاطر جانفشانیهایش
در جنگ سنندج بسیار محبوب بود.
مادرش نزد ما آمد .زمانی بود که افراد سازمان فدائی اسلحهها را زمین گذاشته بودند و
بهجز چهار نفر هوادار اقلیت که در منطقۀ مریوان مانده بودند ،بقیه کردستان را ترک
کرده بودند .این مادر از ما خواست بلکه کاری بکنیم پسرش را آزاد کنیم .میدانست
میکشندش .چه کار میشد کرد؟ به این مادر که آخرین امیدش ما بودیم ،چه میشد
گفت؟ آرام اشک میریخت و دستهایش را بههم میسایید و از بچگیهای پسرش
میگفت .گویی بر سنگ مزارش نشسته است .میگفت« :غم آن سه فرزند دیگرم را
ندارم .آنها جایی در این کوهها پیش شماها هستند ،اما وقتی فکر میکنم که او زیر
شکنجه است ،از درد ،سر به زمین میکوبم».
یک شب در منزل آشنایی ماند و فردایش رفت .ما هم سه زندانی نزد رژیم داشتیم که
تقریباً بههمین شکل اسیر شده بودند .فکرمان به جایی نمیرسید .در زمان جنگ ،اسرا
جزو تلفات جنگ بهحساب میآیند.
نزدیک به یک ماه گذشت .روزی خبر آوردند که پیرمردی سرگردان در آبادی
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میگردد و بچهها به دنبالش افتادهاند .پیرمرد را به مقر آوردند .خسته و تشنه ،یک کیسۀ
پالستیکی به میان پاها بسته بود که از خیس شدن شلوار جلوگیری کند .با لهجه یزدی
حرف میزد .گفت« :دنبال پسرم میگردم ،شوفر ابوشریف (از رؤسای پاسدارن ،معاون
چمران) است .مادرش دارد دیوانه میشود .همین یک پسر را داریم .تازه دیپلم گرفته.
اسیر شده ،.به من گفتند باید پیش شما باشد .به ابوشریف گفتم اگر پیدایش کنم بههر
قیمتی شده باید آزادش کنی».
اسمش را گفت و ما هم به فهرست اسامی زندانیهایمان نگاه کردیم .معلوم شد در
زندان منطقۀ زیر کنترل ماست.
تا پسرش را بیاورند که با او مالقات کند ،نان و آبی به پیرمرد دادیم .چنان پسرش را
میبویید و میبوسید که اشک کسانی از ما را هم درآورد .اسامی چهار زندانی از جمله
فرماندۀ فدائیها را به پیرمرد دادیم و گفتیم ما آمادهایم پسرت را با این زندانیها معاوضه
کنیم .پیرمرد خوشحال شد و رفت.
پسفردا ،با نامهای از سپاه آمد که خواستار دوازده زندانی شده بودند .معلوم بود سمبۀ
ابوشریف پُرزور است .ما هم جواب دادیم« :یک نفر در ازای یک نفر ».پیرمرد یکی دوبار
دیگر آمد و رفت و چانهزدنها به آنجا کشید که شش نفر آنها در مقابل چهار نفر ما.
قبول کردیم و محل و زمان معاوضه را تعیین کردیم.
پیشمرگهها روی تپهای مشرف به یک درّه موضع گرفته بودند و پاسداران هم در
تپههای مقابل .پیرمرد میآمد دست یکی از زندانیها را میگرفت و با خود به آنسو
میبرد ،نفسی تازه میکرد ،دست یکی از زندانیهای آنطرف را میگرفت و این راه
پانصدمتری را برمیگشت .آنها فرماندۀ فدائی را گذاشته بودند که آخر از همه تحویل
بدهند .ما هم پسر پیرمرد را که در واقع همۀ این برنامه بهخاطر او بود تا به آخر نگه
داشتیم .بیشک هیچکدام از دو طرف به همدیگر اعتماد نداشتند .شاید هر دو هم نگران
بودند که مبادا این پیرمرد در این آمد و رفت ،سکته کند .پیرمرد به ما اعتماد داشت ،اما
به آنها نه .این بود که اول فرمانده را آورد ،بعد پسرش را برد.
فردای آن روز ،رانندۀ مینیبوسی که روزی یک بار مسافر به شهر میبرد و میآورد،
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نامهای به دست من داد .پاسداران نوشته بودند که ما میخواهیم مادر فرمانده را با اُسرا
معاوضه کنیم .شب قبل رفته بودند و مادر را گرفته بودند .من هم زیر نامه نوشتم« :ما
مرد جنگی را با مرد جنگی عوض میکنیم ،نه با پیرزنها ».چون فکر کردم با این شیوه
آنها خانوادههای همۀ ما را گروگان میگیرند .مادر یک سال در زندان ماند و بعد به
تبعید فرستاده شد .اما گروگانگیری خاتمه پیدا کرد.
تاکتیک جنگ و گریز بیشتر برای فعال بودن پیشمرگهها و باال بردن روحیۀ مردم
بود و بهدست آوردن مقداری مهمات .اما این عملیات ایذائی آنچنان نبود که با زدن
چند ستون و چند پایگاه ،امام را دوباره به فرستادن پیام وادار کند.
برای پیشمرگهها ،گشتن و پرسه زدن در دهات تجربۀ تازهای بود؛ کشش داشت.
بازگویی داستانهای درگیریها و قهرمانیهایی که در جنگ کرده بودند (راست یا
دروغ) نیز مادۀ مخدری بود که آنها را در آن شرایط تازه ،سرمست از غرور میکرد.
این خصوصیت جنگ است.
نکته مثبتی که به درازا کشیده شدن مبارزه ،الاقل برای پیشمرگهها ،بهویژه
شهریها داشت ،بهدست آوردن شناخت از مردم و شرایط زندگی در روستاهای
کردستان بود .رنجهای ناشی از فقر ،روابط پدرساالرانه ،اسیر بودن در دام مذهب و
خرافات و بیسوادیشان را دیدند .عواقب نبودن جاده ،آب سالم ،کمبود بهداشت و
وفور کک و شپش دهات را از نزدیک لمس کردند و در همه حال فهمیدند که خود
راه چارهای برای آن ندارند ،جز جنگیدن برای آیندهای بهتر.
یکی از سرلشکرهای رژیم پیشین سالها بعد در این مورد میگوید:

در زمان محمدرضاشاه هم حاکمیت باز عنایتی به مسئلۀ کرد منطبق با
دیگر استانها نداشت .در زمان تسلط کامل محمدرضاشاه با وجود اینکه
زاگرس واقعاً مرکز تجمع قوای ایرانی در مقابل تهدید شوروی شده بود،
مسئلۀ کردستان منتفی شد؛ کردستان مسئلۀ ناچیزی شد .در تمام منطقه-
ای [که بخش بزرگی از نیروی] عظیم [نظامی] مملکت در آنجا مستقر
بودند[ ،اما] کردستان با همان بساط نیمهقرون وسطاییاش زندگی
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میکرد .چرا؟ وقتی من در آنجا بودم ،می دیدم که پیشرفتهای
شهرنشینی اصالً در آنجا رسوخی ندارد ...وقتی من پیاده یا با اسب یا با
جیپ سراسر کردستان را میگشتم میدیدم که طوایف کرد واقعاً در فقر و
فالکت و زندگی غیرمرفه ،بهسر میبرند ،و مثل اینکه تمدن قرن  ٣٩و
 ٢١اصالً آنجا رسوخی نداشته .خوب این دلسوختن از نظر اشخاصی که
حتا کرد نبودند و در کردستان حضور داشتند ،به همه دست میداد .این
*
مسئله ادامه پیدا کرد تا به انقالب رسیدیم.
کردها خود دلیل این عقبنگاهداشتهشدن را «مسئلۀ ملی» میدانند و در طول
تاریخ خود بارها و بارها برای بهدست آوردن حقوق ملی خود جنگیدهاند ،یا وادار به
مقاومت شدهاند .نمیخواهم به تاریخهای دور برگردم ،در زمان پهلوی اول ،بهبهانۀ
تختهقاپوکردن (جلوگیری از ییالق و قشالق) ،در زمان پهلوی دوم ،بهبهانۀ
وابستگی به شوروی ( ٣١٢٥جمهوری کردستان) ،جمعآوری اسلحه ( ،)٣١١٥و کمک
به کردستان عراق در سال ( ،)٣١٤٨سرکوب ،تبعید و مورد تبعیض واقع شدهاند.
روزی در یکی از مقرها ،برای مرد مسنی جواز اسلحه مینوشتم .برنو کهنهای پیدا
کرده بود ،میخواست جواز داشته باشد .جلو اسم او بهجای «آقا» نوشتم «کاک».
گفت« :الهی شکر! نمردم و دیدم آقا تبدیل به کاک شد».
مسئله ملی ریشهدارتر و عمیقتر از آن است که در ذهن روشنفکران ما وجود
داشت .این را پیشمرگهها میدیدند و حس میکردند ،گرچه با تئوریهای رهبران
برجعاجنشین زیاد همخوانی نداشت .این دوگانگی دیدگاه ،تضادی بود که نتایج
مهلکی هم برای سازمانها و هم برای افراد بهبارآورد .روند رویدادها خود گویای این
امر است .بازگردم به روند رویدادها:

*) گفتگو با سرلشکر ناصر فربد ،چشمانداز ایران ،پاییز .٣١٨٤

147

اولین انشعاب در حزب دمکرات
«اسلحهها را زمین بگذاریم یا نه؟» این پرسشی بود که عبدالرحمن قاسملو از غنی
بلوریان کرد و او نتوانست جوابی درخور بدهد که مردم را راضی کند.
در آن مقطع ،قاسملو بسیار کمتر از بلوریان شناختهشده بود .بلوریان بیست و پنج
سال زندان در پرونده داشت و مردم او را دوست داشتند .قاسملو از خارج آمده بود و
هنوز مردم ،جز عدهای روشنفکر ،شناخت کافی از او نداشتند .اما رابطۀ مردم کرد و
اسلحه چیز دیگری است .سالهای سال ممنوع بودن این وسیلۀ هویت ،این ابزار
تضمینکنندۀ پیروزی را برای آنها به طلسمی جادویی تبدیل کرده بود .زمین
گذاشتن اسلحه تنها معنایش شکست بود و بس .و قاسملو این روانشناسی مردم را
بهکار گرفت .این بود که بلوریان و گروهش (طرفداران کنگرۀ چهار) کردستان را
بهجاگذاشتند و از دایرۀ مبارزه بیرون رفتند .آنها بهتبعیت از حزب توده و سازمان
اکثریت (بخوان شوروی) بر این باور بودند که نباید با جمهوری اسالمی ضدیت کرد،
چون ضد آمریکاست .اما این مسئله را نادیده میگرفتند که در نظر اسالم شیعه،
کردها سه گناه بزرگ بر گردن داشتند :یا سنیمذهب بودند یا کافر (نزد آنها این دو
تفاوت چندانی ندارد) ،ضد حکومت امام وقت جنگیده بودند و خود را کرد میدانستند
و خواهان حقوق ملی بودند.
البته ما میدانستیم و میدانیم که کینه و عصبانیتشان بیشتر به این خاطر بود که
انحصارطلبی بدون چون و چرایشان زیر سؤال برده شده بود و زخمیشان کرده بود.
این واقعه تقریباً همزمان است با جدایی نهائی فدائیان اقلیت از اکثریت آن سازمان.
این شرایط حساس و نامطمئن طولی نکشید .جنگ ایران و عراق آغاز شد و مؤلفهها
تغییر کردند.
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جنگ ایران و عراق
در  ،٥٩/٦/١٣جنگ ایران و عراق شروع شد و هر دو طرف به ویران کردن شهرها
و کشتار همدیگر پرداختند .این جنگ نیروهای رژیم در کردستان را از حرکت
بازداشت .چون که جنگ از جنوب ایران آغاز شده بود ،رژیم بخشی از نیروهای
مستقر در کردستان را به جبهههای جنوب فراخواند .هر دو رژیم ایران و عراق مدتی
کاری با کردستان نداشتند .شاید عراق فکر کرده بود در جبهۀ کردستان نیروهای
پیشمرگه مانع پیشروی نیروهای ایران خواهند شد .کافی است به آنها کمک داده
شود که بتوانند این کار را انجام بدهند .ایران هم این فکر عراق را خوانده بود ،او هم
نیروهای پیشمرگۀ کرد عراق را در همین منطقه نگهداشته بود .بههمین دلیل،
نیروهای ارتش و پاسدار را به آن نقاطی فرستاده بودند که بیشتر هدف عراق بود.
جنوب ایران گلوگاه اقتصادی بود ،چاههای نفت و پاالیشگاهها...
حدکا بیانیهای داد که اگر رژیم ایران خودمختاری کردستان را اعالم کند ،ما اسلحههایمان
را رو به ارتش عراق برمیگردانیم.
این بیشتر تاکتیک بود ،نه یک استراتژی بنیادی .حدکا و رژیم ایران هر دو
بهخوبی میدانستند که اسلحۀ پیشمرگه جلودار ارتش عراق نخواهد بود و باید ارتش
بهکمک بیاید .این هم بهمعنای بازکردن جبهۀ شمال بود .از طرف دیگر ،هیچ
اعتمادی به کردها نداشت ،بهویژه که نیروهای دیگر هیچ استقبالی از این پیشنهاد
حدکا نکردند .البته حدکا هم از آنها سؤالی نکرده بود .مردم که هیچ ،پرسش از
مردم نزد نیروهای کرد و ایرانی هیچگاه وجود نداشته و ندارد.
نتیجه این شد که نیروهای مستقر در کردستان ،چه سازمانهای بهاصطالح
سراسری و چه کردستانی ،یکی بعد از دیگری ،با عراق ارتباط گرفتند .پیشتر،
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همدیگر را به «نوکر عراق بودن» متهم میکردند .سازمان فدائی اکثریت در آستانۀ
خروج از کردستان ،حامدبگ را به جرم «رابطه داشتن با عراق» اعدام کرد .یکی از
معیارهایی که کومهله اوایل ،دوست و دشمن را با آن ارزیابی میکرد ،رابطه داشتن و
نداشتن با عراق بود ،این اتهام البته مبنای واقعی نداشت .نیروی رزگاری و حدکا را
بدان متهم میکرد (آن زمان حدکا هنوز با عراق رابطه نداشت) ،اما از شیخ جالل
برادر شیخ عزّالدین که همانند رزگاری از عراق اسلحه میگرفت ،بهعنوان «نیروی
ملی و مترقی» دفاع میکرد.
چیزی نگذشت که کومهله هم فهمید مبارزۀ مسلحانه بدون پشتیبان ناممکن
است .بنابراین ،هم او و هم سازمانهای دیگر همگی با عراق رابطه برقرار کردند .با
گرفتن کمک پولی و تسلیحاتی و فرستادن زخمیها به بیمارستانهای عراق،
مقداری از مشکالت کم شد ،اما همین موجب شد که نیروهای سیاسی به نیروی
نظامی تمامعیار تبدیل شوند و کار سیاسی و تشکیالتی بهویژه در میان مردم را
پشت گوش بیندازند .این اسلحه بود که تصمیم میگرفت .هرکس که هوادار میشد،
تفنگی بر شانهاش میانداختند و «پیشمرگه» یا «نیروی مقاومت ملی»اش
میکردند .نه آموزشی انقالبی در کار بود ،نه اخالق و کارکرد انقالبی .اغلب حتی
تیراندازی هم یاد نمیگرفت .شکمش را از شعار پر میکردند و مردن را یاد
میگرفت (درست بهشیوۀ بسیجیهای رژیم) .تمام کارهای سیاسی و اجتماعی از
اهداف نظامی پیروی میکردند .گرچه در این مورد هم هیچگاه نتوانستند ضربۀ تعین
کنندهای به رژیم بزنند .هیچگاه نتوانستند یک نیروی هزارنفری برای حمله به یک
پادگان بفرستند .دلیلش هم پراکنده شدن در آن سرزمین پهناوری بود که اسمش را
«منطقۀ آزادشده» گذاشته بودیم .گرچه ما آزاد نکرده بودیم ،میبایست میگفتیم
«منطقۀ اشغالنشده».
با شروع جنگ ایران و عراق ،حدکا طرحی برای گرفتن پادگان سردشت ریخته
بود که آن را طرح «عقاب» نامیدند .این طرح همزمان بود با آمدن کمکهای عراق.
میتوان حدس زد که ممکن است عراق برای آزمایش نیروهای حدکا پیشنهاد داده
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باشد که یکی دو شهر را تصرف کنند و او هم اسلحه برایشان بفرستد .یا شاید این
در جواب بزرگنماییهای حزب بوده باشد که استدالل کرده باشد نیروی انسانی
دارند ،اما اسلحه و مهمات ندارند .و میدانیم که طرح به نتیجه نرسید.
یکی دیگر از دالیل پخش کردن نیرو در سراسر منطقۀ اشغالنشده ،رقابت حدکا
و کومهله بود .اگر در منطقهای یکی حضور داشت و دیگری نبود ،فکر میکردند از
حاکمیت سراسریشان کم میشود .بهندرت دیده شد ،مگر بهاجبار حمله دشمن،
همکاری در میان این دو نیرو بوده باشد .و هرگاه که اتفاق میافتاد با موفقیت همراه
بود .گرچه از آن درس نمیگرفتند.
این وضعیت گرچه زیاد طول نکشید ـ رویهمرفته دو سال ـ باز هم میتوانست
فرصتی باشد که نیروها متحد شوند و دولتی سمبلیک ـ الاقل خودمختار ـ اعالم
کنند و نظم اجتماعی نمونهای برقرار سازند ،با نیروی فروان و متحد ،بخشی از
شهرها را بازستانند و توان خود را نشان دهند و آنگاه ،خواستهایشان را به حکومت
بقبوالنند .یا هزاران نفر را برای راهپیمایی بهطرف شهرها سازمان دهند و حقوق
ملیشان را بخواهند .یا آشتی طلب کنند .اما تنها چیزی که در اندیشهها دیده نشد،
نیروی مردم بود .مردم برای آنها نانآور و ناندهنده بودند ،باربر بودند ،نفهم و
بیسواد بودند ...چرا میبایست از آنها پرسش شود؟ حتا در تصمیمهای سیاسی نظر
پیشمرگهها هم شنیده نمیشد ،اگر نگویم که از کادر و حتا کمیتۀ مرکزی هم
نظرخواهی نمیشد .تنها تصمیمگیرنده کمیتۀ اجرائی دفتر سیاسی بود و در آنجا هم
شاید فقط یکی دونفر بودند که تصمیم میگرفتند .با اینهمه از خمینی «دمکراسی»
میخواستند! پیشمرگهها بهطنز میگفتند« :دمکراسی برای ایران است ،اینجا
خودمختاری است ».مقام پیشمرگه تا حد سرباز ارتش پایین آورده شده بود .بگذریم
از اینکه در بیانیهها و گفتارهای رادیویی ،دائم از آنها تعریف و تمجید میکردند.
این کار را ارتش هم میکند.
فکر میکنم این ارزش قائل نشدن برای نیروی مردم از آنجا سرچشمه
میگرفت که رهبری جنبش (هم حدکا و هم کومهله) خود از طبقات باالی جامعه
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آمده بودند؛ بیشترشان از خانوادههای خان و خانزاده بودند؛ یا از قشر خردهبورژوازی
مرفه بودند و بهشیوۀ این نوع خانوادهها تربیت شده بودند .اغلب یا از خارج کشور یا
از زندان و دانشگاه ،با شرایطی که سرنگونی رژیم در سال  ٥٧بهوجود آورد ،به این
مقامها رسیده بودند .آنها در میان طبقات پایین زندگی نکرده بودند .اگر بخواهیم
خیلی طرفدارشان باشیم ،باید بگوییم «روشنفکر» بودند .تجربۀ اجتماعی و زندگی و
کار در جامعه را نداشتند .در زندگی «کوه » هم این فرصت را برای خود بهوجود
نیاوردند که به دانش و تجربهشان بیفزایند .در همۀ انقالبها این پروسۀ مبارزۀ
اجتماعی و نظامی است که رهبر تعیین میکند :کسی که در مبارزۀ تند سیاسی و
اجتماعی و نظامی از همه شایستهتر باشد ،رهبر میشود؛ نه مانند رهبران ما که
سربازی هم نرفته بودند ،اما ژنرال شده بودند و در منطقۀ امن دفتر سیاسیشان
نشسته بودند .مردم زحمتکش و فقیر تنها در نوشتههایشان وجود داشت .تصویری
که آنها در نوشتههایشان از مردم زحمتکش میدهند ،بیرنگ و پر از اشتباه است.
حتا با پیشمرگهها آنقدر دمخور نمیشدند که از تجربههای آنها درس بگیرند.
همینکه جایشان گرم میشد و دار و دستهشان را دور و بر خود میچیدند« ،کنگره»
تشکیل میدادند و «رسماً» انتخاب میشدند و اگر رأی نمیآوردند« ،انشعاب»
میکردند .جز در مسجدها برای مردم سخنرانی نمیکردند .به پیروی از نظریههای
کلیشهای ،تعدادی شورای دهات تشکیل دادند که تنها یک وظیفه داشتند ،آنهم
تقسیم پیشمرگهها برای خوردن و خوابیدن در خانهها بود .هر سازمان و حزبی هم
میکوشید که شورا را هوادار خود کند و این نشانهای بود که آن ده هوادار آن
سازمان است .گاهی در یک آبادی ،دو شورا بود یکی حزبی و یکی کومهلهای .زمانی
که ده بهدست رژیم میافتاد ،نه شورا میماند و نه هوادارها.
این یکروزه ژنرالشدنها نمونههای قدیمی هم دارد و محصول زمان جنگ
است .در زمان ناپلئون و در دورۀ جنگ دوم افرادی بودند که سهساله درجۀ ژنرالی
میگرفتند .در جنگ ایران و عراق ،در هر دو طرف این پدیده وجود داشت .بودند
شاگردقصابهایی که بعد از گذراندن شش ماه در جبهۀ جنگ ،سرتیپ و سرلشکر
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میشدند .وزیر و مسؤل و خزانهدار هم همانهایی بودند که زودتر دستشان به دامن
امام رسیده بود .متأسفانه نزد ما هم چنین شد .اینکه پسر کدام خانواده باشی،
آشنای چه کسی باشی و برادرت چکاره باشد و طرفدار کدام خط و ایدئولوژی باشی
و ...بیشتر اعضای دفتر سیاسیهای حزب دمکرات و کومهله یا قوم و خویش
همدیگر بودند ،یا دوستان قدیمی .تصادفی نیست که هنوز هم در ردههای باالی
این دو حزب همانهایی نشستهاند که سی و دو سال پیش عضو هیئت سیاسی
بودهاند.
در این دو سال اول بعد از انقالب ،سازمان مجاهدین هنوز مورد یورش آخوندها
واقع نشده بود و روزنامهاش پخش میشد .در سال  ٥٩گفتگویی با قاسملو انجام
دادند و چاپ کردند (کاری که نیروهای چپ هیچگاه نکردند) .این گفتگو نتیجۀ
مشخصی برای کردستان نداشت ،اما به ایجاد رابطۀ حدکا با مجاهدین کمک کرد،
که بعدها مجاهدین از آن استفاده کردند .آنها میدانستند که روزی عرصه تنگ
خواهد شد و آنوقت ،کردستان بهکار میآید .یعنی این گفتگو را بدون چشمداشت و
صرفاً بهخاطر پشتیانی از مبارزات انقالبی کردها نکردند.
جنگ با عراق این فرصت را به خمینی و باند رفسنجانی داد که هر صدای
مخالفی را خفه کنند .انفجار حزب جمهوری اسالمی (که بهظن غالب توسط دار و
دستۀ خمینی صورت گرفت) و کشته شدن بهشتی و دارودستهاش که مشغول
استقرار حاکمیت باند خود بودند و بیشتر مسؤلیتها را بهویژه در مجلس و شورای
انقالب اشغال کرده بودند ،حاکمیت بالمنازع خمینی را تأمین کرد و او را از یک
رهبر روحانی به یک قدرت سیاسی نظامی تبدیل کرد .از آن پس توانستند
دانشگاهها را ببندند و به از هم پاشیدن بساط نیروهای چپ و مجاهدین بپردازند .از
طرف دیگر ،با تشویق مردم به شهادت و جنگ اسالم علیه کفار ،نیروی بسیج را
سازمان بدهند .هر اعتراض یا خواستی ،حتا اگر تنها برای نان بود ،همدستی با
دشمن بهحساب میآمد و سزایش زندان یا مرگ بود .این سیاست را گاه به دست
خود مردم پیش میبردند .چنان شده بود که مادر میرفت فرزند خودش را لو میداد.
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البته این تنها از مذهب شیعه برمیآید که به امام وقت اقتداء میکنند و کالم او
کالم امام زمان است و باید از آن تبعیت شود .از این رو ،سرکوب آزادیهای مدنی و
سرکوب جنبش کردستان هیچ واکنشی در میان مردم نداشت .البته ما هم کوشش
چندانی برای آگاهی دادن به مردم نقاط دیگر نکردیم ،در حقیقت ،امکانش را
نداشتیم .دوستان ـ نیروهای سراسری ـ هم خود را به غفلت زدند.
جنگ نه تنها برای آخوندها «برکت» بود ،بلکه برای بازاریهای ایران هم نعمت
فراوان داشت .آنها بودند که لباس و خوراک و دیگر وسایل مورد نیاز جبهههای
جنگ را تأمین میکردند و میلیاردهای نفتی را به جیب میزدند.
با بازپسگرفتن خرمشهر که در اوایل جنگ اشغال شده بود ،جنگ وارد مرحلۀ
تازهای شد .صدام خواستار صلح شد .رئیسجمهور بنیصدر که از طرف خمینی
فرماندهی نیروهای ارتش را نیز بهعهده داشت ،مانند قهرمان جنگ با غنیمت به
تهران برگشت و از صلح جانبداری کرد .آخوندها او را خطری برای خود دیدند .بازار
و صاحبان سرمایه که تازه به گنج دست یافته بودند ،با خاتمۀ جنگ مخالفت می
کردند .خمینی که سخنگوی همۀ آنها بود ،گفت تا آزادی قدس (بیتالمقدس)
جنگ را ادامه خواهیم داد .بهاین ترتیب ،جنگ را به مسئلۀ همۀ خاورمیانه و حتا
آمریکا تبدیل کرد .آمریکا هم پشت صدام را گرفت .البته بهطور غیررسمی به ایران
هم اسلحه میفروخت .این بود که مسئلۀ کردستان مانند یک مسئلۀ کوچک
منطقهای ،به فراموشی سپرده شد.
در تاریخ  ،٦١/٤/٢١بنیصدر که ظاهراً یازده میلیون رأی آورده بود ،با رأی مجلس
و دستور خمینی از کار برکنار شد .او که احساس خطر کرده بود ،مخفی شد و به
مجاهدین پناه برد .مجاهدین با تحلیل نادرست از شرایط ،پنداشتند که میتوانند
رژیم را سرنگون کرده ،بنیصدر را دوباره رئیسجمهور کنند و خود حاکم شوند .با
چنین چشماندازی ،هرچه نیرو داشتند به خیابانها کشاندند و تظاهرات
نیمهمسلحانهای راه انداختند .اما حسابها غلط از آب درآمد ،مردم پشتیبانی نکردند
و پاسدارها هم هرکس را توانستند دستگیرکردند و هر که را توانستند بکشند ،کشتند.
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سازمان مجاهدین از جانب خمینی «ضدانقالب و منافق» نامیده شد و آنها هم به
مبارزۀ مسلحانه و ترور آخوندها پرداختند .رهبرشان مسعود رجوی با بنیصدر به
پاریس پرواز کرد و در آنجا ،تشکیل «شورای ملی مقاومت» را اعالم کردند .عدهای
هم به کردستان آمدند و با کمک حدکا ،رادیو راه انداختند.
بار رژیم در جبهههای جنگ سبکتر شده بود .حال ،او بود که حمله میکرد و
دستبردار نبود .اختالفات درونی تا اندازهای حل شده بود .در سال  ،٣١٦١تعداد
زیادی از زندانیان سیاسی را اعدام کردند .نیروی جاش بسیاری در بیشتر شهرهای
کردستان سازمان داده بودند .در این میان ،هواداران حزب توده و اکثریت هم برای
شناسایی و دستگیری مبارزان و مخالفان در شهرها به آنها کمک میکردند .شعار
آنها این بود« :ضدانقالب را به کمیتهها معرفی کنید!» «پاسداران را به سالح
سنگین مجهز کنید!» البته در همۀ نشریهها هم نیروهای کردستان را «ضدانقالب»
معرفی میکردند و همصدا با حزب توده ،حدکا را به گرفتن پول از ناتو متهم
میکردند .در پاسخ به درخواست معرفی ضدانقالب به کمیتهها ،هفت نفر از اعضای
اتحادیۀ جوانان دمکرات که همه زیر هجده سال بودند ،توسط هواداران اکثریت در
شهر مهاباد شناسایی شدند و لو رفتند و هر هفت نفر در یک روز اعدام شدند.
در همین زمان بود که ماجرای رحمان کریمی اتفاق افتاد .رحمان از اعضای
فدائیان اکثریت بود که در کنگرۀ چهار به صفوف حزب دموکرات نفوذ کرده بودند.
بعد از جدایی گروه طرفداران کنگرۀ چهار ،او با آنها نرفته بود و همچون عضو
کمیتۀ مرکزی و فرماندۀ نیروی پیرانشهر باقی مانده بود .حزب میدانست که او
گرایشات تودهای دارد ،اما کاری به کارش نداشت .باالخره او با مشاورت سپاه
پاسداران نقشهای میکشد و دو نفر از اعضای دفتر سیاسی حزب را بهبهانۀ گفتگو با
حکومت به پیرانشهر دعوت میکند( .میدانستند که حزب در این مورد مذاکره ضعف
دارد .این ضعف هنوز هم ادامه دارد ،گرچه شاید نه با حکومت بلکه با نیروهای
مشابه) .صادق شرفکندی و مصطفی شلماشی به پیرانشهر میروند ،با دیدن اوضاع
متوجه میشوند که توطئهای در کار است و میخواهند آنها را اسیر کنند .شرفکندی
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پیشدستی میکند و به پیشمرگهها میگوید رحمان کریمی را دستگیر کنند .رحمان
فرار میکند و به پایگاه پاسداران میرود .او چندی بعد ،با اطالع از ناخرسندی سنار
مامدی از حزب ،او را برای گفتگو دربارۀ خودمختاری به سلماس دعوت میکند.
رحمان خود را فرستادۀ آیتاللـه اشراقی جا میزند .به پاسدارها هم میگوید که سنار
میآید که خود را تحویل بدهد .سنار متوجه توطئه میشود و به بهانۀ دستنماز از
تله فرار میکند .رحمان چند روز بعد برای ادامۀ بهاصطالح مذاکره پیش سنار
میرود .سنار هم او را دستگیر و اعدام میکند *.حال رحمان کریمی در فهرست
شهدای اکثریت است.
با آمدن مجاهدین به کردستان و تشکیل «شورای ملی مقاومت» در فرانسه،
حکومت ایران در جبهۀ کردستان احساس خطر کرد .شاید احساس درستی بود اگر
کردها هم این فرصت را بهخوبی ارزیابی میکردند .دو سازمان فرانسوی «پزشکان
بدون مرز» و «پزشکان جهان» به کمک زخمیهای کردستان آمدند و در یکی دو
روستای قسمت مرکزی کردستان بیمارستان درست کردند .یکی از این دکترها به
نام میشل سه سال در کردستان ماند و زبان کردی را هم یاد گرفت .سپس در مقام
مشاور رئیسجمهور فرانسه در امور کردستان تعیین شد .حاال هم کنسول فرانسه در
اربیل است .کانال دو فرانسه فیلمی از کردستان تهیه کرد و بعد از نشان دادن آن،
چهل و پنج دقیقه با قاسملو گفتگو کرد .روزنامهنگارها و فیلمبرداران از آلمان و
انگلیس و سوئد به کردستان میآمدند و خبر و گزارش تهیه میکردند و در
تلویزیونهای اروپا نشان میدادند .بهگمان من ،اینها همه نشان میداد که فرانسه
میخواهد روی جنبش کردستان بر ضد حکومت جمهوری اسالمی سرمایهگذاری
کند و پناه دادن و فرستادن خمینی به ایران را تالفی کند .چون که سرمایهگذاری
فرانسه روی خمینی پوچ درآمده بود .میتوان گفت غرب به این امید بود که جنبش
کردستان به جنبشی شبیه مجاهدین افغان تبدیل شود که هم مخالف شوروی باشد،

*) رجوع شود به خاطرات سنار مامدی .چاپ باران ٣٩٩٩ ،سوئد
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هم ضد حکومت مرکزی .چون آنها فکر میکردند هنگامیکه حکومت ایران با
غرب نزدیک نباشد ،ناچار به جبهۀ شوروی روی خواهد کرد .طرفداری و کمک
حزب توده وابسته به شوروی هم این گمان را تقویت میکرد .آنها در ارزیابیهای
خود به این نتیجه رسیده بودند که در تمام ایران ،تنها کردستان یکپارچگی و
قدرقدرتی خمینی را شکسته است ،بنابراین از آنجا میشود ضربه وارد کرد و او را به
زانو درآورد ،یا سرنگونش کرد .چنین فرض کرده بودند که مجاهدین نیرویشان را به
کردستان بفرستند ،که آنهم بدون کمک نیروهای کرد میسر نبود .در این راستا بود
که حدکا با عجله و بدون تصویب و آگاهی کمیتۀ مرکزی در  ،٦١/٣٣/٥به شورای
ملی مقاومت پیوست که گفتیم بهمثابه جبههای بود که مجاهدین و بنیصدر و چند
سازمان کوچک خارج کشور و تعدادی از شخصیتها و افراد مستقل آن را تشکیل
داده بودند .بر اساس همین خطمشی سیاسی ،حدکا در کنگرۀ پنجم  ،٦١/٩/٣٥شعار
«سرنگونی رژیم» را تصویب کرد.
اولین کوشش حدکا در شورا این بود که خودمختاری برای کردستان تصویب شود،
اما مجاهدین تا سال  ٦٢دست به دست میکردند .طرح خودمختاری توافقشده با
شورا در کنگرۀ ششم حدکا در سال  ٦٢تصویب شد.
همزمان ،در این کنگره ،جزوهای حاوی مبحث کوتاهی دربارۀ سوسیالیسم نوشتۀ
دکتر قاسملو ،که راه عضو شدن در مجمع سوسیال دموکراتها را برای حزب هموار
میکرد ،بعد از بحث و جدل فراوان و بعد از دو بار رأیگیری ،به تصویب رسید (در
آن زمان ،حکومت فرانسه در دست سوسیالدموکراتها بود).
کشمکش در بارۀ این جزوه از آن رو بهوجود آمد که قبل از کنگره ،در بین کادرها
کار الزم در مورد آن صورت نگرفته بود و بحث و گفتگو نشده بود .اکثریت شرکت
کنندگان در کنگره اصالً آن را نخوانده بودند .عدهای چون به قاسملو اعتماد داشتند،
به آن رأی دادند .البته قاسملو هم بسیار پافشاری کرد ،تا حدی که تهدید کرد اگر
این جزوه رأی نیاورد ،در انتخابات شرکت نخواهد کرد.
یکی از نمایندگان کنگره از دیگری پرسیده بود که این داد و بیداد برای چیست؟
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مگر تفاوت سوسیالیسم و سوسیالیسم دموکراتیک چیست؟ و او در جواب گفته بود:
«شبیه این است که بگوییم محمد بهتر است یا محمد رسولاللـه؟ ،البته که دومی
بهتر است».
این سطح آگاهی رأیدهندگان بود .من درست روی همین نکته دست گذاشتم و
گفتم« :حزب را درگیر مسائل ایدئولوژیک نکنیم .ما مبارزۀ ایدئولوژیک بلد نیستیم.
گردن همدیگر را با آن میشکنیم ».چنین هم شد.
از طرف دیگر رهبری حزب فکر میکرد رسمی شدن این جزوه بهمثابه ایدئولوژی
حزب ،آخرین ضربهای است که به تفکرات تودهای در داخل حزب زده میشود.
گرایشات مخالف جزوه هم یا از حزب بیرون رفته ،تسلیم جمهوری اسالمی شدند ،یا
بیرون انداخته شدند .کسانی هم ساکت ماندند تا فرصتی بیابند و به خارج از کشور
بروند .البته این کوشش برای پاکسازی حزب ،آن ساختار تاریخی حزب را مخدوش
کرد که همچون یک حزب ملی ،هر نوع فکر و ایدئولوژی را در خود گرد آورده بود و
تنها برنامۀ حزب بود که نقطۀ اشتراک همه بود و برای آن مبارزه میکردند .ابتدا
حزب چنین ترکیب و چهرهای داشت ،اما بعد عوض شد .چپها به پسزمینه رانده
شدند و کدخداها و مالها پیش آمدند .این حرکت موجب پراکنده شدن بخشی از
کادرهای کارآمد حزب شد که تودهای هم نبودند( .حزب توده در آن زمان ،از طرف
جمهوری اسالمی مورد غضب قرار گرفته بود و رهبرانش دستگیر و به تلویزیون
آورده شدند و گفتند که برای شوروی جاسوسی میکردهاند و خواهان عفو شدند.
یعنی آنها هیچ خطری برای حزب دمکرات بهحساب نمیآمدند .حتا حزب در
اطالعیهای اعالم کرد که اعضا و رهبران و هواداران حزب توده میتوانند مانند
پناهنده به کردستان بیایند .بنابراین ،جزوۀ مذکور بیشتر برای جلب توجه فرانسه بود،
که من فکر میکنم آنهم دیر شده بود).
مجاهدین هیچ باری از دوش کردستان برنداشتند .سیاست رابطه با سازمانهای
سراسری ایرانی و پیداکردن دوست ،در عمل هیچ ثمری نداشت .تصور چنین بود که
اگر رژیم سرنگون شود و مجاهدین به قدرت برسند ،ما مشکل کمتری خواهیم
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داشت .رویدادهای بعدی نشان داد که این تصور باطل بود و مجاهدین هیچ ارزشی
برای کردستان قائل نبودند .مجاهدین تنها چشم به تهران دوخته بودند و چند نفری
را در کردستان نگاه داشته بودند تا راه خارج شدن از طریق عراق را داشته باشند.
خوابهای فرانسه به واقعیت نپیوست .دودستگی و نداشتن تجربۀ سیاسی و
نظامی نیروهای کُرد نشان داد که ایفای نقشی که آنها انتظارش را داشتند ،در این
شرایط از کردها برنمیآید .خواست خودمختاری در هر صورت در سطح یک خواست
بینالمللی نیست و پشتیبان پیدا نمیکند .چون مسئلهای داخلی شناخته میشود و
کشورهای دیگر حق دخالت ندارند ،مگر از طریق مسائل حقوق بشری.
گفته میشود :اگر در سیاست شکست آمد ،میشود با پیروزی نظامی آن را جبران
کرد و بهعکس اگر از نظر نظامی شکست محرز شد ،میشود با دستاورد سیاسی آن
را جبران کرد.
در آن سالها ،بهخاطر فقدان استراتژی روشن ،کار نظامی عبارت بود از حمله
کردن به پایگاههای رژیم و کمین گذاشتن در جادهها و کمکم منطقۀ اشغالنشده
تنگتر و تنگتر میشد و نیروها به مرزهای ایران و عراق رانده میشدند.
حزب در جستجو برای دستاورد سیاسی ،به «شورای ملی مقاومت» روی آورد.
کومهله هم در وحدت با سازمان بینام و نشان «سهند» ،اسم خودش را به «حزب
کمونیست ایران» تغییر داد .در بهار  ،٣١٦٢کنگرۀ سوم کومهله برگزار شد و در آنجا،
برنامۀ خودمختاری کردستان و برنامۀ حزب کمونیست ایران تصویب شد و رهبران
حزب در ماه شهریور انتخاب شدند *.کومهله از همان ابتدا تالش کرده بود که با
یک سازمان سراسری وحدت کند تا بتواند «رهبر پرولتاریا بودن» خود را توجیه کند.
ابتدا روی «سازمان پیکار» حساب کرده بود .اما آنها خود را برتر از سازمانهای به
قول آنها «محلی» میدانستند و در بهترین حالت میخواستند کومهله سازمان
کردستانی آنها باشد .در کردستان هم هیچ کاری نداشتند جز تالش برای ایجاد

*) اسناد کنگرۀ ششم ،ص٣٧.

159

دشمنی بین کومهله و دمکرات .خواست خودمختاری را هم «تجزیهطلبی»
میدانستند .دستگیرشدن رهبران پیکار و اعالم انحالل آن از طرف رهبرانش پایانی
بر این محاسبهها بود .چندی نگذشت که «سازمان سهند» این نقش را بازی کرد.
روشن است که حزب بدون سازماندهی پایههایش بهجایی نمیرسد .پایههای حزب
کمونیست باید طبقۀ کارگر باشد و اگر اسم ایران را یدک میکشد ،باید در همهجای
ایران نفوذ داشته باشد ،وگرنه مانند احزاب برادر شوروی تنها در میان خردهبورژوازی
فرصتطلب باقی میماند یا در چهارچوب تنگ روشنفکری دست و پا میزند و
موجودیتش تنها بر روی کاغذ خواهد بود .سهندیها استدالل کرده بودند که حزب
تنها بر اساس برنامه است که تشکیل میشود و رابطه با طبقۀ کارگر شرط نیست .این
*
«ما» پرولتاریای هشیار هستیم که امر انقالب را به پیش میبریم و...
آنها گذشتۀ کومهله را هم پوپولیستی و اکونومیستی قلمداد کردند و کومهله هم
خود مبلغ این انتقادها شد .اما بههر حال ،جنگ کردستان واقعیت انکارناپذیری بود
که نمیشد با این تئوریها از چنگ آن خالص شد ،مگر اینکه اسلحهها را زمین
میگذاشتند و از معرکه بیرون میرفتند .این هم مساوی بود با از دست دادن کل
نیروها .پس میبایست منتظر فرصت مناسب میماندند .که این فرصت بعدها پیش
آمد .در ادامه ،به آن خواهیم رسید .باری ،هنوز هم ،پس از گذشتن اینهمه سال،
کومهله (حاال« ،حزب کمونیست ایران») و سازمانهای جداشده از آن («حزب
کمونیست کارگری» و )...نتوانستهاند چهار نفر کارگر اصفهانی ،شیرازی یا تبریزی را
وارد صفوف خود کنند .نمیشود همۀ تقصیرها را به گردن «شرایط نامناسب»
انداخت و اشتباه خود را نادیده گرفت .نتیجۀ این دیدگاه ،علیرغم توجیهات و
تبلیغات آشفته ،جداشدن کومهله از مردم و مسائل کردستان بود .البته بیست ،بیست
و پنج سال بعد ،مؤسسان این حزب خود به این نتایج رسیدند ،اما دیگر خیلی دیر
شده بود .باید بر اساس نیاز و رشد مردم ،برنامۀ مبارزه را طرح کرد ،وگرنه همان
افتادن به سراشیبی خواهد بود که دیدیم.
*) در این باره میتوانید به نوشتههای آن زمان منصور حکمت مراجعه کنید.
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در این سالها ،کومهله رابطهای با سازمانهای بینالمللی نداشت یا اگر هم
داشت ،بسیار ضعیف بود .میشود گفت در خارج از کشور هیچ انعکاسی نداشت.
رژیم کمکم نیروهایش را بهطرف کردستان میچرخاند ،تا جایی که در سال ،٦٢
عمالً منطقۀ اشغالنشدهای وجود نداشت .جنگ بهصورت پارتیزانی درآمده بود و
ارتشهای ایران و عراق در جبهۀ کردستان نیز با هم درگیر شدند.

در یکی از درگیریهای ایران و عراق در مرز مریوان ،من و چند پیشمرگه در
گوشهای شاهد بودیم و منتظر که راهی برای عبور پیدا کنیم .عراقیها چند تپه را
در اختیار داشتند و با مسلسل از آن دفاع میکردند .ایرانیها تفنگ بهدست
میخواستند از دامنه باال بروند .بهصورت موجی به آنها حمله میکردند و فریاد
میزدند« :اللـهاکبر!» عراقیها هم فریاد میزدند« :لبیک یا رسولاللـه!» و با
مسلسلهاشان ایرانیها را مثل برگ خزان درو میکردند .خدا و پیغمبر بهجان
همدیگر افتاده بودند .یک موج میافتاد ،موج دیگری بههمان صورت پیش میآمد.
نه سنگرگرفتنی در کار بود ،نه تاکتیکی .سینه به گلوله میسپردند .سرانجام،
عراقیها از نظر روانی توان کشتن را از دست دادند .مسلسلها را رها کردند و
رفتند.
میدان جنگ ایران و عراق نه تنها برای نیروهای پیشمرگ ،بلکه برای مردم هم
جای ماندن نبود .البته کوچ ساکنان مناطق جنگی بهطرف شهرها پیشتر شروع شده
بود .وجود پیشمرگه در مناطق ،گذشته از محاصرۀ اقتصادی ،موجب توپباران و
سوختن محصوالت کشاورزیشان میشد .این مسایل زندگی دهنشینان را بسیار
دشوار کرده بود .مهمانداری پیشمرگه هم باری بود بر دوش اقتصادشان و هم
میبایست تاوانش را به رژیم و جاشها پس بدهند .خودشان میگفتند:
ـ ما روز« ،پدرسوخته» هستیم [دشنام پاسدارها] و شب« ،پدرسگ» [فحش پیشمرگهها].
اما رهبران قدرتمدار جنبش چهکاری برای این مشکالت مردم انجام دادند؟ هیچ!
حتا به آنهایی که با ما آوارۀ کوه و دشت شده بودند ،هیچ کمکی نمیشد .نه برنامۀ
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پیشبینیشدهای وجود داشت و نه خبری از کمکهای حقوقبشری و رساندن فریاد
آنها به گوش دیگران در بین بود .هیچ ...عدۀ زیادی خود را به عراق تسلیم کردند که
به اردوگاههای رمادیه فرستاده شدند و تا سال  ٢١١١که حکومت صدام سرنگون شد،
در آنجا ماندند .کسانی را دیدم که در آن اردوگاه به دنیا آمده بودند و بزرگ شده بودند
و در همانجا ازدواج کرده بودند و خود بچهشان را در همان اردوگاه به دنیا آورده
بودند .حاال هم در اردوگاههای اقلیم کردستان همان داستان ادامه دارد.
کمکم چنان شد که بیشتر مراکز و مقرهای پیشمرگهها در خاک عراق بود .از آن
زمان به بعد ،روزنامهنویسهای غربی به آنجا سر نزدند .دیگر تلویزیونها با کردها
گفتگو نمیکردند .دولت فرانسه هم به مجاهدین فشار میآورد که خاک فرانسه را
ترک کنند .آنها برنامهریزی کرده بودند که به خاک عراق بروند .بنیصدر مخالف این
سیاست بود .میگفت نمیشود به دشمنی پناه ببریم که هنوز خاکمان را بمباران
میکند .مجاهدین در  ،٦٢/٣/٤بنیصدر را از شورا عـزل کردند .رجـوی هم دختر
بنیصدر را که در آغاز موجودیت شورا ،به زنی گرفته بود ،طالق داد .کمکم فشارهای
فرانسه به جایی رسید که عدهای از مجاهدین را که در کمپی نزدیک پاریس مانده
بودند ،به کشور گابن تبعید کردند .آنها پس از چندی از گابن به عراق رفتند.
*

در طبقه دوم ساختمان زهواردررفتۀ مدرسهای که من در آن زندگی میکنم ایوان
بزرگی وجود دارد مشرف به حیاط بزرگ جلو خانه و حیاط همسایهها و به همین
دلیل نمیتوانم آنجا بنشینم و غروب را تماشا کنم .فکر میکنم با تعصبی که در
اینجا وجود دارد ،همسایهها دوست ندارند آدم مجردی مثل من چشم به حیاطشان
داشته باشد .قبل از اینکه با کالشینکف به سراغم بیایند ،من خود رعایت میکنم و
روی پلههای حیاط مینشینم که دیوارهایش دو متر بلند است .درختهای بلند و
پُر شاخ و برگ حیاط مسکن گنجشکهاست .سروصدایشان موسیقی غروبهای
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من است .فنجان قهوهام را کنار دستم میگذارم ،سیگاری روشن میکنم و ذهنم را
آزاد میگذارم که همراه با جیکجیک گنجشکها به هرجا که میخواهد سفر کند.
زمانیکه من در جنوب کردستان بودم ،یکی دو بار برای آوردن اسلحه و کمک به
دفتر سیاسی که پیشتر درسرشاخان و بعد در شیوهجو (منطقۀ سردشت) بود ،به آن
منطقه رفتم .در یکی از این سفرها ،دکتر قاسملو از ساختن یک فیلم مستند صحبت
کرد و من هم صورت وسایل الزم را به او دادم .او در سفر فرانسه ،آنها را تهیه
کرد و آورد .من از جنوب به مرکز رفتم و شروع به فیلمبرداری از زندگی و جنگ
مردم کردم .سه سال ـ غیر از دیگر مسؤلیتهای حزبی که بهعهده داشتم ـ مشغول
فیلمبرداری بودم .فیلمهای خام را توسط روزنامهنویسها و مهمانان خارجی حزب
برای ظهور و چاپ به اروپا میفرستادم.
من در کنگرۀ پنجم حزب دمکرات (زمستان  )٣١٦١با آرای اکثریت قریب به
اتفاق شرکتکنندگان ،به عضویت کمیتۀ مرکزی انتخاب شدم .در کمیسیون
تشکیالت ،مسؤل «اتحادیۀ جوانان» بودم .قبل از جنگ آالن و برگزاری کنگرۀ
ششم ،برای مونتاژ فیلمها به پاریس رفتم .با فیلمهایی که داشتم ،چهار فیلم مونتاژ
کردم .در سال  ،٦١این فیلمها در پاریس نشان داده شدند و یکی از آنها به نام
«هوار» تقدیرنامۀ فستیوال فیلمهای مستند پاریس را بهدست آورد .یکی دیگر ـ
«قلههای سرفراز» ـ جایزۀ فستیوال زاربروکن را گرفت« .نان و آزادی» که
بلندترین فیلم این مجموعه بود ،در سینمائی در پاریس و در فستیوال نانت به
نمایش درآمد .بد نیست بدانیم این فیلمها اولین تصویرهایی بودند که بعد از سال
 ،٥٧از ایران خارج میشدند و شرایط زندگی دشوار و جنگ دشوارتری را نشان
میدادند ،اما روزنامههای اپوزیسیون ایرانی ،دربارۀ آنها سکوت کردند .روزنامۀ
«کردستان» (ارگان حزب دمکرات) حتا خبرش را هم چاپ نکرد! هنر جایی در
سیاست آنها نداشت ،گرچه این فیلمها بیشتر ارزش سندیت داشتند .این فیلمها به
خاطر انشعابهای حزب و تغییر مواضع ،سرنوشت غمانگیزی پیدا کردند.
صحنههایی از آن را در برنامههای تلویزیونی حزبها (حتا حزبهای اقلیم
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کردستان) میبینیم ،البته بدون ذکر نام فیلم و سازندهاش ،اما هیچکدام از
شاخههای حزب دمکرات حاضر نیستند تمام آن را یکجا نشان بدهند .حتا آن
بخشی که گزارش قاسملو به کنگرۀ پنجم است را سانسور میکنند.
همزمان که فیلمها را آماده میکردم ،در جلسات «شورای ملی مقاومت» هم
شرکت میکردم .مسؤل «تشکیالت پاریس» هم بودم.
در آن زمان ،از دفتر سیاسی خواستم که پسرم هژان و همسرم ژیال را که هر دو
به پزشک نیاز داشتند برای مدت کوتاهی برای معالجه به پاریس بفرستند .دفتر
سیاسی جواب داد ،تا تو در خارج هستی ،آنها حق سفر ندارند .من جواب تندی به
این تصیم دادم .شاید همین زمینه مخالفتها و کارشکنیهای بعدی با من بود
تابستان  ،٣١٦٢در اوج جنگ آالن ،به کردستان برگشتم .گروگانها آزاد شدند.
در کنگرۀ ششم خودم را کاندید نکردم .بعد از کنگره ،برای تمام کردن فیلمها و
شرکت در جلسات «شورا ،»...دوباره به پاریس رفتم.
حدکا گرچه شعار سرنگونی رژیم را داده بود و در شورایی عضو شده بود که آن
هم شعار سرنگونی رژیم شعار اصلیاش بود ،به فکر پیداکردن واسطه برای مذاکره با
رژیم افتاده بود .این امر مجاهدین را به جایی کشاند که بگویند بین ما و مذاکره
یکی را باید انتخاب کنید .حدکا به این درخواست با بیان این جمله که «ما سیاست
حزب را خودمان تعیین میکنیم ».جواب (هم «آری» ،هم «نه») داد.
قابل توجه است که بدانیم رژیم عراق نیز مذاکره نکردن با رژیم را شرط همکاری
با حدکا قرار داده بود.
این را هم برای ثبت در تاریخ بگویم که در آخرین جلسهای که حزب در
«شورا »...شرکت کرد ،من با دکتر قاسملو همراه بودم .میدانستم مجاهدین از
شایعۀ مذاکرۀ حزب با رژیم بسیار عصبانیاند .به دکتر قاسملو گفتم« :این بار مثل
دفعات پیش نیست ».او گفت« :اینها بچهاند .سیاست بلد نیستند ».داخل جلسه که
شدیم ،سالن آرایش تازهای داشت .در مقابل هر نفر ،یک پرچم ایران قرار داده بودند.
جلسه هم با پخش سرودی که بچهها خوانده بودند شروع شد .پیشتر ،از این بازیها
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خبری نبود .قاسملو ده ماده برای دموکراسی در «شورا »...پیشنهاد کرده بود که در
بارۀ آنها بحث شود .شاید برای پرهیز از بحث در بارۀ موضوعی دیگر ...رجوی
دستش را روی ورق کاغذ ،جلوِ قاسملو گذاشت و بیآنکه متن را بخواند گفت:
«ندیده قبول ...امضاء میکنم! اما تو هم یک خط برای من بنویس که با رژیم
مذاکره نمیکنی ».بحث و جدل باال گرفت و نتیجه هم نداد.
پس از چندی ،زمانی که «انقالب ایدئولوژیک» در سازمان مجاهدین اعالم شد و
مریم عضدانلو را از شوهرش گرفتند و به رجوی دادند و بهجای بنیصدر ،مریم را
رئیسجمهور کردند .،عبداللـه حسنزاده و صادق شرفکندی ـ دو عضو دفتر سیاسی
حزب ـ به پاریس آمدند و خواستار مالقات با رجوی شدند .من به آنها گفتم« :حاال
فرصتی است که حزب پیشدستی کند و خروج خود از شورا را اعالم کند ».گفتند:
«میخواهی جبههای را بهخاطر زن گرفتن یک نفر بههم بزنیم؟!» مجاهدین در
جواب درخواست مالقات گفتند« :برادر رجوی وقت ندارد .تا جمعه صبر کنید ،جواب
خواهیم داد ».این برخورد توهینآمیز بیسابقه بود .گفتم« :میدانید چرا به روز جمعه
محول کردهاند؟ چون روزنامۀ مجاهد جمعه منتشر میشود و حتماً چیزی در این
مورد در آن درج میشود».
روز جمعه ،روزنامۀ مجاهد بهلحنی بسیار تند اخراج حزب از «شورا »...را تیتر کرده بود.
پس از این ماجرا ،سازمانها و شخصیتهای عضو شورا نیز یکی پس از دیگری
از شورا کناره گرفتند و مجاهد ماند و چند سازمان وابسته به خودش .رجوی با
سازمانش به بغداد رفت و با صدام دیدار کرد و عکس دونفریشان منتشر شد .و این
آخرین امید غرب در مورد کردستان را نقش بر آب کرد .حتماً فکر کرده بودند اگر
قرار بر معاملهای باشد ،با صدام خواهند کرد که هم مجاهدین را در دست دارد و هم
کردها با پشتیبانی او میجنگند و در خاک او هستند.
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جنگ داخلی

بهمحضِ اینکه یک نظامِ عقیدتی ایدهئولُژیک یا تئولُژیک
را با آغوشِ باز میپذیریم که خود را مظهری از نیکی و احسان
و روشنایی میداند ،تنها چیزیکه باقی میمانَد این است که
کُشتارِ جمعی را چگونه به مرحلۀ عمل درآوریم.
تا وحدتِ کاذبی میانِ پرولترها بهدست آید« :جنگ بهمعنایِ
واقعیِ کلمه تداوم داشته است .اگرچه ـ دقیقتر بگویم ـ جنگ
همیشه همان جنگِ پیشین نبوده است ...دشمن در آن لحظه،
*
پیوسته تجسم و مظهری میشود از اهریمنِ مُطلق».
دردناکترین جنگ در همۀ بخشهای کردستان و در همۀ دورانها ،همیشه جنگ
داخلی بوده است .گویی این پدیده به شناسنامۀ این مردم تبدیل شده است و اگر این
جنگ صورت نگیرد ،قسمتی از هویت جنبش ناتمام میماند .حال با هر شعاری که
میخواهد باشد ،تفاوتی ندارد .چون با هیچکدام از این جنگها جز دلشکستگی و
بیزاری مردم ،هیچ چیزی بهدست نیامده است.
در کردستان ایران هم بیشک دردناکترین جنگ بین حدکا و کومهله بود .دالیل
این جنگ در میان سر و صدای تبلیغات پوچ گم شد .یکی از گفتههای مارکس که
بهواقع پیوست این است که میگوید« :هر جنگی قبل از هر چیز ،دالیل اقتصادی
دارد».
*) کریس هجز ،همان.
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در مرزهای ایران و عراق ـ بهویژه در دوران جنگ هشتساله ـ کاالهای فراوانی
رد و بدل میشد .راه کاروانرو بیشتر در آن مناطقی بود که زیر کنترل حدکا بود.
پیشمرگۀ حدکا بر سر راه کاروانچیها پست بازرسی داشت و از بارها گمرک
میگرفت .کومهله از این درآمد سهمی نداشت یا اگر داشت ،بسیار کم بود.
میخواست که او هم در همانجاها پست دایر کند یا درآمد را تقسیم کنند .حدکا به
هیچکدام راضی نبود .البته باید گفت که هیچیک از دو طرف به این پول نیاز واقعی
نداشتند .آنها آنقدر از صدام میگرفتند که سهم بزرگی را به خارج میفرستادند .اما
وجود مقر پیشمرگه و گرفتن گمرک رمز قدرت و حاکمیت را با خود داشت .قبالً
گفتم که این دو نیرو دو دید کامالً متفاوت از جنبش داشتند .تبلیغات منفی هر دو
نیرو علیه یکدیگر نیز فراوان بود ،اما کمتر به درگیری فیزیکی میانجامید .اگر هم
اتفاق میافتاد ،به سیاست رسمی و جنگ سراسری کشیده نمیشد .اما این بار ،هر
دو پا را در یک کفش کردند و شعار «یا من ،یا او!» سردادند.
برای نشان دادن زمینۀ این جنگ ،خاطرۀ کوچکی نقل میکنم:

یک بار ،درگیری بین پیشمرگههای حدکا و کومهله روی داده بود .من به دفتر
سیاسی کومهله رفتم که وقتی را برای گفتگو تعیین کنیم .یکی از آشناهای قدیمی که
در سنندج همسایه بودیم ،مسؤل پذیرایی بود .ابتدا حال و خبر و حرف از خویشان و
دوستان بود و بعد صحبت درگیری اخیر پیش آمد .من برای نشان دادن عمق فاجعه
گفتم« :گاه میشود که دو برادر در دو طرف درگیری هستند ،یا پدر و پسر هر دو
نگرانند مبادا آن دیگری بهدست او کشته شود ».آشنای من که حقوقدان هم بود،
جواب داد« :این یک جنگ طبقاتی مابین پرولتاریا و بورژوازی است .یک روز باید اتفاق
بیفتد .امروز نه ،فردا »...گفتم« :تا آنجا که من به یاد دارم ،سایۀ خانۀ چندطبقۀ شما
مانع رسیدن آفتاب به خانۀ یکطبقۀ ما میشد ...بگو چه شد که تو پرولتاریا شدی و من
بورژوا؟» در واقع ،کومهله آن زمان و هنوز هم نتوانسته است یک نفر سرمایهدار را در
حزب نام ببرد.
جریان درگیریها بر اساس نوشتهها و اسناد هر دو طرف چنین است:
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اولین درگیری حدکا و کومهله شب  ٥٩/٢/٣٢در سردشت اتفاق افتاده که در آن یک
کادر حزب کشته میشود .از این تاریخ تا ماه نهم سال  ٦٢گاهگاه درگیری هست و هر
بار هم یکی دو نفر کشته میشوند.
در  ،٦٢/٩/٢٨در یک کمینگذاری انتقامی ،سیزده نفر از افراد کومهله کشته میشوند،
که تا آن تاریخ بیشترین تعداد کشته در یک درگیری است .بههر نحو شده ،بر این زخم
هم مرهم گذاشته میشود ،اما جنگ تبلیغاتی در رادیو و نوشتهها همچنان آتش را زیر
خاکستر نگاهمیدارد و اختالف بر سر پست گمرک همچنان وجود دارد .هریک بهنوبۀ
خود تالش میکند خود را صاحبقدرت نشان بدهد .پیشمرگههای کومهله اکثراً اهل
شهرهای جنوبی کردستان هستند و در میان مردم منطقۀ مرزی تا حدودی خود را بیگانه
احساس میکنند و در این زمینه ،حزب دموکرات را مقصر میدانند و این کمبود روانی را
با طرح شعار «پرولتاریای پیشرو» (جدا از انحرافهای تئوریک آن) جبران میکنند.
جنگ اورامان :در  ،٦١/٨/٢٥در دو درگیری ٢٤ ،نفر از کومهله و  ٣٩نفر از حدکا
کشته میشوند .این شروع یک جنگ سراسری است که تا سال  ٦٨ادامه مییابد.
درگیریهای بزرگ در این تاریخها روی دادهاند،٦١/٣٢/٢٣ ،٦١/٣٣/٦ :
 ٦٤/٨/٢ ،٦٤/٦/٤.٥ ،٦٤/٥/٣ ،٦٤/٣/٣٣و  ،٦٨/٦/٢٦که آخرین درگیری است .بعد
هم هیچکدام در خاک کردستان ایران نمانده بودند ،وگرنه درگیری همچنان ادامه
میداشت .هنوز هم هیچکدام پایان جنگ را رسماً اعالم نکردهاند.
در این جنگها ،کالً  ٣٧٦پیشمرگۀ حدکا و  ٣٤٨نفر از پیشمرگههای کومهله
قربانی سیاست غلط و رقابت رهبرانشان شدهاند .بر اساس شهیدنامهها ،همه فرزند
خانوادههای فقیر بودهاند .پسران ثروتمندها پیشمرگه نمیشوند ،اگر هم به صفوف
جنبش بپیوندند ،جایشان در مقرهای «کمیتۀ مرکزی» و «دفتر سیاسی» است .در
فهرست شهیدان جنگ داخلی ،نامِ یک نفر از اعضای مرکزیت هیچکدام از طرفین
وجود ندارد!
در این جنگها ،یک رسم غیرانسانی برقرار بوده است که برضد تمام قوانین جنگ و
حقوق بشر و رسوم اخالقی است و آن اعدام بالفاصلۀ اسیران همدیگر بوده است؛ کاری
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که با جاشها و پاسدارها هم انجام نمیشد( .رجوع شود به شهیدنامههای هر دو طرف
در سایتهای اینترنت).
جنگ داخلی منافع سیاسی را هم دنبال میکرد .مثالً حدکا با جدا شدن از «شورای
ملی مقاومت» و رفتن به خاک عراق احساس شکست کرده و خواسته است حاکمیت
خود را کامل کند و برای آزادی در گفتگو با رژیم یا هر کس دیگری ،کومهله را از سر راه
بردارد .این بود که در نشستها ،از «تمام کردن کار کومهله« حرف زده شده است.
کومهله هم میخواست حاکمیت (پرولتاریایی) را در دست خود بگیرد و حزب را بهمثابه
دشمن از بین ببرد .کومهله فکر میکرد که حزب بعد از ماجرای «شورا »...و جزوۀ
«بحث کوتاهی در بارۀ سوسیالیزم» که منجر به کنارهگیری بخشی از کادرها شد ،چنان
ضعیف شده که میشود بر آن فائق آمد .خودشان میگویند« :نباید به بورژوازی میدان
داده شود که خود را برتر بداند ».توجیه تئوریک این تفکر در مقالۀ «مثلث بورژوازی»
به قلم عبداهلل مهتدی انعکاس یافته است .او در این نوشته مسئلۀ ملی را از اسالم
بورژوازی حاکم خطرناکتر دانسته و به آتش جنگ داخلی کردستان دمیده است.
حدکا همانطور که نمیتوانست ارزیابی درستی از نیروهای خود و رژیم بدهد ،به
همان صورت در ارزیابی واقعی از نیروهای خود و کومهله هم دچار اشتباه شد.
بهگفتۀ خودشان ،هرگاه اراده کنند ،میتوانند کومهله را از بین ببرند.
بهگمان برخی از اعضای قدیمی حزب ،ضدیت کوموله با حزب دمکرات از همان ابتدا،
ضدیتی بود که صالح مهتدی (مشاور کومهله) از روزگار درگیریهای درونحزبی
(سالهای دهۀ  )٤١مانند ضدیت با قیاده موقت و جناح دیگر حزب (طرفداران کنگرۀ ،)١
با خود آورده بود و به کومهله تلقین میکرد .بعدها هم «سازمان سهند» این نقش را ایفا
میکرد .وگرنه پیشمرگهها و کادرها اغلب همشهری و همکالس و قوم و خویش
همدیگر بودند.
در هر صورت ،این دو نیرو جز اسلحه هیچ راه دیگری انتخاب نکردند .هر دو
طرف بهتمامی به ارتش تبدیل شده بودند و در این شیوه که خود آن را «مبارزۀ
مسلحانه» مینامیدند ،غرق شده بودند .مهم نیست جنگ چگونه و کی شروع
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میشود .هنگامیکه آتش آن زبانه کشید ،دیگر خونخواهی و انتقام راه را بر عقل
میبندد و کار به جایی میرسد که تا یکی از دو طرف یا هر دو از پای نیفتند ،حرفی
از آشتی بهمیان نمیآید که آن هم اگر صورت بگیرد ،تنها در ظاهر است و در عمق،
جنگ همچنان ادامه دارد و در پی فرصت خواهد بود تا شعلهور شود.
هنگامی که مبارزۀ مسلحانه از مبارزۀ سیاسی ـ تشکیالتی در میان مردم دور شده
باشد ،پر از فساد و گندیدگی میشود و در سراشیب سقوط قرار میگیرد .که چنین
هم شد.

در زمان جنگ داخلی ،دستور حزبی این بود که هرکس بگوید این جنگ
برادرکشی است ،جایش در حزب نیست .من فکر میکردم هر دو طرف آستینها را
باال زده بودند که همدیگر را نابود کنند .در همین زمان ،تصمیم گرفتم از عضویت
در حزب استعفاء بدهم .چراکه دیگر جای من نبود و من این جنگ را برادرکشی
میدانستم و میدانم.
در اینجا میخواهم به چند نکته و آرزو اشاره کنم ،تنها بدین منظور که شاید در
آینده ،نسلی دیگر به آن فکر کند:
ـ چه میشد اگر حزب و کومهله بر اساس یک همهپرسی ،مناطق نفوذ را تقسیم
میکردند و سپس مینشستند هماهنگی در مبارزه بهوجود میآوردند؟ (کاری که
حاال در کردستان عراق کردهاند ،البته آن هم بهحکم جنگ داخلی!) اما این فکر به
مغز هیچکدام نرسید چون که بهنفع مردم فکر نمیکردند .تنها در فکر رهبری و
انحصارطلبی خویش بودند .آنها فکر میکردند آنچه که بهنفع آنهاست بهنفع
مردم هم هست! چراکه میگفتند« :ملت کرد باماست!» در این گفتار دو چیز نادیده
گرفته میشود :یک :نفع یک حزب الزاماً بهمعنی نفع احزاب دیگر نیست ،چراکه
آنها هم بر اساس همین گفته بخشی از ملت هستند .دوم :ملت را در همان بخش
کوچکی که دور و بر خودشان هستند میبینند .این مسئله اکنون ،در اقلیم کردستان
مصداق پیدا میکند .اغلب آنچه بهنفع احزاب اقلیم کردستان است ،بهضرر احزاب
کردستان ایران و ترکیه است .نمونه جنگ با پ.ک.ک و دادن امکان به ترور
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مبارزان کردستان ایران توسط جمهوری اسالمی در اقلیم کردستان است.
اندیشۀ کومهله این بود که نباید هیچ منطقهای را به ناسیونالیستها واگذار کند.
حدکا هم فکر میکرد اگر منطقهای در اختیار کومهله باشد ،شریک حاکمیت او
خواهد شد.
اینها که آماده نبودند خودشان شریک همدیگر باشند ،از رژیم میخواستند که
آنها را در قدرت شریک کند! بر همین اساس ،رژیم هم صدها دلیل دارد که اینها
را سهیم نکند .نمیشود خواستی از دیگران داشته باشی که خود آمادۀ انجام آن
نیستی.
این اختالفها بازتابی هم از جانب مردم داشت و آن ناباوری به جنبش و دل
سردشدن مردم بود .واقعیت این است که هر دو نیرو دچار خودبینی ،حسادت و
تنگنظری خردهبورژوایی دهقانی بودند .و این را در عمل ،و نه بر اساس گفتهها و
نوشتهها ،ثابت کردند.
ـ در تمام آن مدت (چه در جنگ شهرها و چه بعد از آن و حتا در جنگ داخلی)،
هیچ اعالمیه و هیچ حرکتی از سوی روشنفکران و روزنامهنگاران و شخصیتها و
سازمانهای حقوق بشر و ...برای پشتیبانی از مردم کرد و میانجیگری در بین این
دو نیرو صورت نگرفت .دالیلش چه بود؟ ترس؟ ناباوری به جنبش مقاومت کردها؟
شووینیسم؟ یا اشتباه خودمان؟ هرکدام که باشد یک چیز مسلم است ،این حرکتها
میبایست از جانب خود این نیروها پیشنهاد میشد ،اما سازمانهای ما بهجز
خودشان کسی را جدی نمیگرفتند .اینها نتوانستند توجه سازمانهای بینالمللی را
به این مسئله جلب کنند.
ـ میدانیم که مردم از این دودستگی و بههمپریدنها بیزار بودند ،اما دو طرف
مخاصمه ،مانند حکومت شاه و جمهوری اسالمی ،نظر مردم را نمیپرسیدند .برایشان
مهم نبود مردم چه میخواهند و چه فکر میکنند .تنها چیزی که وجود داشت،
فرمان دادن از راه رسانهها بود .امر است و باید اجرا شود! رهبری بهجای همۀ اعضا
تصمیم میگرفت و ابالغ میکرد .مردم ،برای آنها ،پیشمرگههایشان بودند.
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پیشمرگه هم در اختیار تصمیم «کمیتۀ مرکزی» بود« .کمیتۀ مرکزی» هم فرمان از
«دفتر سیاسی» میبرد« .دفتر سیاسی» را «دبیرکل» اداره میکرد .او هم از ابتدا،
چند نفر گوشبهفرمان خودش را دورش چیده بود .این اسمش «سانترالیسمِ
دموکراتیک» بود! زمانی که همه به «نیروی مسلح» تبدیل شدهاند و این «نیرو»
بهجز امورات نظامی کار دیگری ندارد ،این فرمانده است که تصمیم میگیرد.
بهکاربُردن لغت «دموکراسی» در چنین روابطی ،چیزی جز نوعی عوامفریبی کودکانه
نیست .دموکراسی در چگونگی رابطۀ سیاسی و آشتیخواهانه با دگراندیشان سنجیده
میشود.
ـ همدیگر را مقصر دانستن و انتقاد از خود نکردن و بهتندی جواب انتقادها را
دادن ،یا همۀ تقصیرها را به گردن شرایط و دشمن انداختن ...اگر دولت هیچ کاری
بهجز دروغ و وقتگذرانی و کشتن و سرکوب و زندان نداشت ،پس ما بهغیر از
پاسدار کشتن و با مردم مثل نفهم و نادان و عقبافتاده رفتارکردن ،چهکار دیگری
برایشان انجام دادیم؟ «کمیتۀ مرکزی» هر دو سو ،در تمام طول دوران رهبریشان،
هیچگاه هیچ مسؤلیتی در مقابل اشتباهات و تصمیمهای نابهجا و شکست ،بهعهده
نگرفتهاند .هنوز هم هر دو حزب ـ زمانی که از گذشته حرف میزنند ـ نیروهای
دیگری و یا رژیم را باعث حرکتهای نادرست خود معرفی میکنند و هیچگاه به
اشتباه خود اعتراف نکرده ،مسؤلیتی را قبول نمیکنند .پرسش را با چند دروغ بیمایه
جواب میدهند .وظیفۀ رژیم محکم کردن قدرت خویش است ،و برای انجام آن،
باید هر صدای مخالفی را خفه کند .بههمین دلیل هم باید با او جنگید و میجنگند.
پس ما چرا بدتر از رژیم با خود عمل میکنیم؟ آن هم بهنام «طبقۀ کارگر» ،یا
«ملت کرد»! چرا باید طبقۀ کارگر ضد ملت کرد باشد؟ نه ،این ما هستیم که با
توهم ،این پیراهن را به تن کردهایم و این اسم را بر خود گذاشتهایم.
اگر سالها بعد ،کسانی نوشتههای رهبران کردستان را بخوانند ،فکر میکنند آنها از
آسمان آمدهاند و همهچیز را میدانستهاند و هیچگاه هیچ اشتباهی مرتکب نشدهاند.
ـ هدف دیگر هر دو طرف در این جنگ این بود که میخواستند بدین وسیله ،بر
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مشکالت درونحزبی خود فائق آیند ،یا حداقل بهبهانۀ این درگیریها ،بر آنها
سرپوش بگذارند .این تاکتیک کهنهشده (که توسط جمهوری اسالمی هم از همان
ابتدای جنگ با عراق مورد استفاده قرار گرفت) ،برای یک نیروی انقالبی زهری
کشنده است .چونکه چارهساز ناهمواریها نیست ،تنها سرپوشی بر آنها میگذارد و
بعد از مدتی ،خود جنگ هم دلیلی برای اختالفات درونی خواهد شد .این اختالفها
بیشتر از دستهبندی و دیکتاتوری رهبران تشکیالت سرچشمه میگرفت و چون
نمیشد آنها را آشکارا گفت ،بهصورت «اختالف دیدگاه و ایدئولوژی» مطرح
میشد .نتایج بعدی آن انشعابهایی بود که روی داد و نیروها را متالشی کرد.
ـ سرگرم کشمکشهای میان نیروها شدن باعث شد که هنگام خروج اجباری از
منطقه ،هیچ یادگار فرهنگی ،اجتماعی ،رفتاری برای مردمی که آنهمه به ما خدمت
کرده بودند ،بهجا نماند که الاقل خاطرۀ خوشی از دوران کنترل پیشمرگه داشته باشند.
کارهای بهاصطالح اجتماعی که در دورۀ دوسالۀ حاکمیت نیروهای سیاسی در
منطقه انجام شد ،از ایجاد چند درمانگاه (که اغلب با کمبود دارو و پزشک همراه بود)
و تقسیم اراضی برخی از دهات که مالکانشان فرار کرده بودند ،تجاوز نمیکرد .که
تازه این «تقسیم اراضی» مورد رضایت کشاورزان نبود .ابتدا به این خاطر که
میترسیدند زمانی که پیشمرگه منطقه را ترک میکند ،اربابان بازگردند و تالفی
سرشان دربیاورند .دوم آنکه بر اساس محاسبات ،هر خانوار برای تأمین زندگی ،به
مقدار مشخصی زمین احتیاج داشت ،اما ده به این اندازه زمین نداشت .در آن
صورت ،میبایست زمینها بهصورت جمعی و تعاونی و با وسایل مکانیزه کاشت و
برداشت شود که نه آن وسایل وجود داشت و نه کشاورزان (به دلیلی که گفتم)
راضی به این امر بودند .نتیجه آنکه این «تقسیم اراضی» با شکست مواجه شد.
ایجاد مدارس ابتدائی (در حد کالس اول تا سوم) برای بچههای دهات بهزبان
کردی هم از اقدامات آنها بود ،ولی ناگفته پیداست که چه مشکالتی داشت .پیش
از هر چیز ،نداشتن معلم آموزشدیده ...البته حزب کالسهایی برای آموزش معلمان
دائر کرد ،اما بسیار معدود بود .دوم نداشتن کتاب درسی .گاه از ترجمۀ کتابهای
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درسی فارسی استفاده میشد و گاه خود کردها آن را مینوشتند که پر از لغات
شعاری و نامأنوس برای بچهها بود .چاپ کتاب هم خود معضلی بود حلناشدنی.
کارهایی مانند ایجاد مدرسه و تقسیم اراضی و غیره قبل از هر چیز ،به سیستم
تأمین اجتماعی و امنیتیای نیاز دارد که نیروهای سیاسی قادر به ایجاد آن نبودند.
پدرمادرها میدانستند که کارنامۀ این مدارس بعداً هیچ ارزشی نخواهد داشت .حتا
باید آن را مخفی کرد .بنابراین ،این مدرسهها بیشتر حالت نگهداری و سرگرم کردن
بچهها را داشت.
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دوران رکود
روی پلۀ سیمانی دَمِ در نشسته است .تهریش جوگندمی را میخاراند و
به شاخههای درخت توت که از باالی دیوار گلی حیاط به کوچه خم
شدهاند نگاه میکند و میگوید:
ـ بهاندازه عمر این درخت ما در اینجا هستیم .بیست و اندی سال...
این اردوگاه یک ده بیشتر نیست .زندانی است بهوسعت یک آبادی .تفاوت
ما با دهاتیها این است که آنها از صبح که از خواب بلند میشوند به کار
کشاورزی و حیوانداریشان میرسند .ما هیچ کاری که اسمش کار باشد
نداریم .من صبح که پامیشوم ،نان و پنیر و چای شیرینم را میخورم.
گاهی پنیر هم نیست .خُب ،همسرم نان خانگی میپزد ...بی نانخورشت
هم خوردنی است .بعد سر میگذارم به این بیابان ...یک ساعتی میروم و
برمیگردم .چای صبح را دوباره گرم میکنیم .یک پیاله میخورم و میآیم
یک دور کوچههای ده را دور میزنم .بعد کمی به باغچه میرسم .یک
مشت سبزی برای ناهار میچینم .بعد از ناهار چرتی میزنم .دوباره میآیم
دور ده راه میافتم .هرجا که دو سه نفر جمع شدهاند من هم میایستم و
به حرفهای هزاربارتکرارشدهشان دم میدهم .یا اخبار تلویزیون را برای
همدیگر تعریف میکنیم؛ اخباری که خودمان از تلویزیون دیدهایم .غروب،
دوباره چهاردیواری خانه ...زنها هم مثل ما این شش متر و نیم اتاق و
حیاط را صد بار گز میکنند .آنهایی که بچۀ کوچک دارند ،کمی بیشتر
سرگرمند .شب ،به این صفحۀ رنگارنگ تلویزیون خیره میشویم .هی از
این کانال به آنیکی عوض میکنیم و نمیدانیم دنبال چی هستیم .فردا
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دوباره همان دیروز است .نه یک ماه ،نه دو ماه ،نه یک سال ،نه دوسال،
بلکه بیست ،سی سال بنشین و به این دشت خیره شو ...نمیدانم منتظر
چه چیزی هستیم .میگویم« :بابا اقال یک میدان فوتبال برای این
جوانها درست کنید که بازی کنند ،ما هم تماشا کنیم .این کوچهها و این
یک خیابان را اسفالت کنید که بچهها توی گرد و خاک نلولند .روی آن
زیراب را بگیرید که بوگندش خفهمان کرد .بیایید با هم درستش کنیم!»
میگویند« :کاک سمین! خیلی غُر میزنی ».یک سال است به این شهر
که نزدیکمان است ،نرفتهام .پیاده نیمساعت راه است .آدم که پول ندارد
برود شهر چهکار کند؟ بچههام رفتهاند ...بیست سالشان بود .بهجز این ده
هیچجا را ندیده بودند .بزرگ شدند ،رفتند شهر ...گاهی به دیدنمان
میآیند .ما نمیرویم .خجالت میکشیم .باالخره زن و بچه دارند .دست
خالی خوب نیست .آنها اعتقادی به این جنبش ما ندارند .آنها میگویند
این جنبش نیست ،این نجنبیدن است .نمیدانم .کسی از کار دنیا
سردرنمیآورد...
از سال  ٦٢به بعد ،ابعاد شکستی که یکی دو سال بود شروع شده بود بهتمامی
خود را نشان داد .یک وجب خاک در کنترل نیروهای سیاسی نمانده بود .نیروها
خسته و بیزار و بیچشمانداز ،در اردوگاههایی در خاک عراق ،جدا از مردم ،بهسر
میبردند .از یک طرف ،بمبارانهای رژیم اسالمی امنیت اردوگاهها را از بین برده
بود و از رژیم عراق هم کاری ساخته نبود .از طرف دیگر ،قتلعام مردم کردستان
عراق که به «انفال» مشهور شد ،توسط رژیم بعث در مقابل چشمان اینها اتفاق
میافتاد و حتا نمیتوانستند یک اعالمیه علیه آن بنویسند .این امر باعث ناامیدی و
قبول شکست از جانب اعضا و پیشمرگهها شده بود .اما رهبران بههیچ شیوهای
نمیخواستند این واقعیتها را بهروی خود بیاورند ،چونکه میبایست جوابگو باشند و
راه چاره پیشنهاد کنند.
جنبشها بهویژه جنبش مسلحانه از منطقۀ کوچکی شروع شده و با سازمان دادن
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مردم ،نفوذشان را گسترش داده ،بهتدریج حاکمیت خود را برقرار میکنند .ما از
منطقۀ بسیار وسیعی (سهبرابر خاک لبنان) شروع کردیم .کمکم آن را از دست دادیم
و باالخره ،خودمان به آنطرف مرز رانده شدیم .یعنی که ما قدمبهقدم بهطرف
شکست گام برداشتیم .اما همچنان بهروی مبارک نمیآوردیم و هیچ استراتژی
مشخصی برای آن نداشتیم .چشم دوخته بر آسمان ،منتظر باران بودیم .در چنین
شرایطی ،شاید تنها راه این میتوانست باشد که نیروها را تا حد ممکن برای عقب-
نشینی به میان مردم آماده کنیم .البته این کار برای نیروها در آن زمان آسان نبود،
چون تشکیالت کارآمدی پشت سر بهجا نگذاشته بودند ،اما بازهم امکان داشت.
انقالب هیچگاه آسان نبوده است .شاید آسانترین راه «مبارزۀ مسلحانه» باشد.
رهبران سیاسی ما بهطرف این استراتژی تشکیالت نیرومند حرکت نکردند.
استراتژیای که هم روحیۀ افراد را بهتر میکرد ،هم ادامهکاری جنبش در شیوهای
تازه را ممکن میساخت ،و هم در پیوند با مردم ،چشماندازی برای آینده میگشود.
دلیل این عدم تالش ترسی بود که رهبران از خلوتشدن دور و برشان داشتند و
نمیخواستند از جالل و شوکتشان کاسته شود ،یا عراق آنها را ضعیف ارزیابی کند
و پول کمتری به آنها بدهد .حدکا فکر میکرد رژیم هم دیگر با او مذاکره نخواهد
کرد.
انسان بههنگام سختی ،دو راه بیشتر در پیش رو ندارد :مقاومت یا ترک کردن
میدان .اگر توان اولی را نداشت یا شکست خورد ،راه دوم را در پیش میگیرد .افراد
اردوگاهنشین تنها راه دوم برایشان باقی مانده بود .چون ماندن در اردوگاه را بیمعنا
میدانستند؛ بهخصوص که قدرت نفوذ رهبری نیز فروریخته بود.
این وضع نمیتوانست بهدرازا بکشد .اولین نتیجه انشعاب در حزب دموکرات بود.
دستهای به نام «حزب دموکرات انقالبی» در  ٦٧/٣/٣اعالم جدایی کردند .اینان
بخشی از رهبری بودند که عدۀ زیادی از اعضا و پیشمرگهها را با خود داشتند.
اعالمیۀ جدایی این گروه نشانی از سیاست و استراتژی تازهای نداشت ،تنها گله و
انتقاد از نبودن دموکراسی در حزب بود و ضدیت زیاد با دکتر قاسملو و دکتر
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شرفکندی ،بهعنوان کسانی که موجب این «دیکتاتوری و تکرَوی و باندبازیها»
شده بودند .هر دو طرف همدیگر را به «حفظ نکردن دموکراسی» متهم کرده بودند.
هر دو هم اسمشان «حزب دموکرات» بود!
این سخن برشت درست است که میگوید :هر چیزی که وجود نداشته باشد،
بیشتر دربارۀ آن حرف زده میشود.
این نوع جداشدن گذشته از بهانههایش ،اولین هدفش این است که شانه از زیر بار
مسؤلیت شکست و مشکالت بهوجودآمده خالی کند و آن را به گردن کسان دیگری
بیندازد .بیشک ،در هر رویدادی ،عدهای مسؤلاند ،نه یک یا دو نفر.
«حزب دموکرات شمارۀ دو» در هیچ زمینهای نتوانست میدان را از قاسملو بگیرد؛
نه در میان مردم  ،نه در نزد رژیم عراق و نه در اروپا .حتا به مجاهدین روی آورد ،اما
مجاهدین مانند «حدکا»ی قبلی ،آنها را به «شورا »...راه ندادند .تنها برای مقابله با
قاسملو ،مقداری کمک مالی به آنها میدادند .تأمین معیشت بار سنگینی بر
دوششان بود .حاال دیگر در دهات نبودند که مردم آنها را تغذیه کنند .برای
فرستادن اعضا به خارج هم هیچ کاری نتوانستند انجام بدهند.
گفته میشود برای گرفتن کمک به عبداهلل اوجالن مراجعه میکنند .او میپرسد:
«شما همان حزبی هستید که قاضی محمد بنیان گذاشته است؟» جواب میدهند:
«بله«.
ـ شما پنجاه سال است که مبارزه میکنید؟
ـ بله.
ـ حاال ،بعد از پنجاه سال ،آمدهاید از ما کمک میخواهید که ده سال نیست شروع
کردهایم؟
ـ بله!.
ـ پس اینهمه سال چهکار کردهاید؟ بروید بیرون!
دست خالی برگشته بودند.
«حزب دموکرات شمارۀ یک» هم بسیار تند با آنها برخورد میکرد ،تا جایی که
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میشود گفت اگر در منطقۀ خودشان در داخل خاک ایران بودند ،از فاجعۀ کومهله
بدتر میشد و کسانی که تا دیروز همسنگر بودند ،خون یکدیگر را میریختند .اینها،
اسم «شمارۀ دو» را گذاشته بودند «منحرفین» (چیزی چون منافقین) .باید پرسید:
منحرف از چی؟ شما چه کردهاید که آنها نکردهاند .شما چه میکنید که آنها
نمیکنند؟ اگر ارزیابی در خدمت به مردم باشد هر دو هیچ کاری نمیکنید .در
سیاست چیزی به نام «منحرف» وجود ندارد ،مگر در رژیمهای دیکتاتوری که
خودشان را بینقص و راهشان را تنها راه درست و ممکن میدانند .وگرنه دو فکر یا
دو جهانبینی یا تحلیل مجزا از شرایطی مشخص است.
این کشمکش آنقدر تند بود که حتا به مردم میگفتند حق ندارید به آنها غذا
بدهید و اگر به خانهتان آمدند بیرونشان کنید.
نمونههای این برخوردها بسیار زیاد است .در خاطرات کسانی ذکر شده است.
بر اساس نوشتهها ،کومهله هم وضع بهتری نداشته است .مردابی بوده که در عمق
میجوشیده است .تا آنکه میرسد به درست شدن «حزب کمونیست کارگری»
عدم شناخت «سازمان سهند» از جامعه و مبارزۀ کردستان بحثهای طوالنی
روشنفکری را بهمیان صفوف کومهله کشاند .گویا تفوق محفوظات تئوریک سهندیها
که همراه با خودبزرگبینی و تحقیر محلیها بوده است ،نیروهای کومهله را به دو دسته
تقسیم میکند :دستهای خود را «حزب کمونیست کارگری» مینامند و دستهای (بیشتر
رهبران) بههمان عنوان «حزب کمونیست ایران» قناعت میکنند.
من بعد از کنکاش در نوشتهها و گفتار و کردار آنها به این نتیجه رسیدم که این
انشعاب چهار مؤلفه داشته است.
ـ شرایط اردوگاهنشینی و بیعملی زمینه را برای نارضایتی نیروها فراهم میکند،
به حرفهای درِگوشی و باندبازی دامن میزند و تحلیل تازهای از مبارزه و مقاومت
را میطلبد.
ـ «کمونیست کارگری»ها مبارزه در کردستان و مسئلۀ ملی را عقبافتاده ارزیابی میکنند و
رهبران «حزب کمونیست» را به گرفتارشدن در دام روابط فئودالی متهم میکنند.
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خویشاوندی اکثریت رهبری و تعلق داشتن به خانوادههای قدیمی فئودال ،موجب تقویت این
فکر میشده است .برقراری نوع روابط از باال به پایین هم مزید بر علت بوده است.
ـ استدالل آنها مبنی بر اینکه دوران مبارزۀ انترناسیونالیسم کارگری است و باید
جنبش را به آنسو هدایت کرد (بعدها مدعی رهبری جنبش انترناسیونالیسم کارگری هم
شدند و پیروزی آن را قریبالوقوع ارزیابی کردند ).برای پیشمرگههای کومهله که از پیش
با تعلیمات و تبلیغات حزب کمونیست تهیج شده بودند ،گامی به پیش محسوب میشد و
هویت تازهای به آنها میداد که خود را برتر از دیگران بدانند .رومانتیسیسم انقالبی هنوز
هم کارایی خود را از دست نداده بود.
ـ طرح اعزام نیروها به خارج از طرف جناح کمونیست کارگری ،با استدالل بیرون
رفتن از گرداب اردوگاهها و طبیعتاً استقبال کادرها و پیشمرگهها از آن ،نقطۀ چرخشی بود
که انشعاب را عملی ساخت.
اکثریت این نیروها وقتی به خارج رسیدند و چشم و گوشی بازکردند ،از صفوف هر
دو جریان بریدند و به دنبال زندگی معمولی خود رفتند.
حدکا رفتن به کشورهای دیگر را اجازه نمیداد و به کسی هم کمک نمیکرد.
پیشمرگه و کادرهایی که ماندن در کردستان عراق را برای خود و خانوادهشان روا
نمیدانستند ،به دنبال گریزگاهی میگشتند .آنهایی که معروف و شناختهشده نبودند و
توانستند واسطهای برای خود پیدا کنند ،بهطرف داخل ایران رفتند .غیر از معدودی ،عامل
رژیم هم نشدند .اما بخش بزرگی که این راه برایشان بسته بود ،به فکر اروپا بودند.
کسانی بههمین امید به اردوگاه رمادیه رفتند که در غرب عراق بود و ناظران بینالمللی
به آن سرکشی میکردند .اینها از یاد رفتند .بودند کسانی که هفت تا ده سال در آنجا
ماندند .برخی هم از آنجا به ترکیه رفتند و خانوادههایی هم تا سال  ٢١١١ماندند و
سپس به اردوگاههای کردستان عراق بازگشتند.
عدهای بهکمک قاچاقی خود را به ترکیه رساندند و بعد از مدتی از طریق سازمان
ملل ،یا بازهم قاچاقی به اروپا رسیدند.
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پایان جنگ ایران و عراق

پایان جنگ ایران و عراق در سال  ٦٧شروع دوران تازهای در خاورمیانه است.
ایران که خواب گرفتن کربال و نجف را میدید و عزم جزم کرده بود که به
دیوارهای اورشلیم برسد و اسرائیل را از بین ببرد و بهمثابه یک قدرت بزرگ
اسالمی ،عربها را مطیع خویش کند ،با سرشکستگی عقب نشست و خیال عربها
آسوده شد .آنها انواع کمکها را به صدام رسانده بودند که وظیفۀ جلوگیری از ایران
را بهعهده بگیرد و حال به هدف رسیده بودند .تنها سودی که در این جنگ نصیب
ما کردها شد ،این بود که جوانهای کرد به سربازی برده نشدند .در منطقۀ زیر
کنترل پیشمرگهها ،کسی به سربازی نمیرفت .در شهرها و دهات دیگر هم کسانی
را که به سربازی میبردند ،به جبههها نمیفرستادند چون به آنها اعتماد نداشتند.
آنها را بیشتر به شهرهای شرق ایران میفرستادند .برای ما جسدهای در جنگ
تکهپارهشده برنمیگشت و کوچۀ «شهید فالن» و «شهید بهمان» هم نداریم .از
بمباران هواپیما و موشکهای دوربرد عراق بهدور ماندیم .جنگ این دو ،بهخصوص
اوایل که بسیار شدید بود ،به کردستان کشیده نشد .آنهایی که در مبارزۀ کردها
علیه رژیم کشته میشدند ،اقالً برای هدفی و برای حقوق مردمشان مبارزه میکردند
و جان می باختند .شمارۀ اینها هم از همۀ مناطق ایران کمتر است .باقی ضررها
همانند سایر نقاط بود .چنانکه بهدرستی گفته میشود زیان جنگ را همیشه مردم
میپردازند .در اواخر جنگ بود که فاجعه بمباران شیمایی هلبجه اتفاق افتاد .گویی
رژیم عراق میخواست تالفی همه زیانها و شرکت نکردن کردها در جنگ را از
181

کردها بگیرد .بعد از جنگ هم به قتلعام کردها (فاجعه انفال) پرداخت.
پس از پایان جنگ و برقراری آتشبس ،رژیم ایران مانند خرس زخمی به کشتار
زندانیهای سیاسی پرداخت و در دو ماه ،هزاران نفر را اعدام کرد .عراق هم کرد و
شیعه را هدف گرفت و نتیجهاش فاجعۀ انفال (قتلعام  ٣٨١هزار نفر) و ویران کردن
آبادیهای کردستان بود.
در دنیا هیچ صدای اعتراضی شنیده نشد .سازمانهای بهاصطالح حقوق بشری
خوابشان برده بود .دولتها که هیچ ،لبخند میزدند .تا آنکه عراق به کویت حمله
کرد« .نفت» که بهخطر افتاد ،همه باهم فریاد «وامصیبتا!» سردادند و صدام را
«شیطان قرن بیستم» لقب دادند.
در جبهۀ اپوزیسیون ایران و عراق هم تحلیلهای اشتباه از شرایط ،فاجعهآفرین
بود .مجاهدین فکر کردند پذیرش آتشبس از جانب خمینی نشانۀ زبونی رژیم است
و با یک ضربه از پای درخواهد آمد .این بود که از مرز عراق ،جادۀ بغداد ـ کرمانشاه
را پیش گرفتند که به تهران بروند .ارتش ایران ساکت ماند تا آنها بهتمامی وارد تله
شدند و به کرند رسیدند .آنگاه ،حملۀ متقابل را آغاز کرد .بهگفتهای ،هزار و پانصد
نفر قربانی شدند و کسانی هم با بدبختی ،خود را دوباره به مرز رساندند .این حملۀ
ناپخته درس بزرگی برای کردها دربرداشت .آنها فهمیدند که دوران جنگ جبههای
بر ضد ارتش ایران که تجربۀ هشت سال جنگ را پشت سر دارد ،به پایان رسیده
است .شکست این استراتژی ،گرچه هیچگاه اعالم نشد ،اما در عمل ،پذیرفته شد.
بهگفته چهگوارا ،تداوم و درست بودن مبارزۀ مسلحانه دو نشانه دارد :اول اینکه
نیروی مبارز پایگاه مردمی داشته باشد و روز به روز مردم بیشتری به آن بپیوندند و
گسترش بیابد .دوم اینکه بهسرعت به پیروزی برسد .وگرنه دچار مرضهای
گوناگون شده ،به عقبنشینی روی میآورد (حال با هر توجیهی) و مانند برف بهار
آب خواهد شد .ناخوشیها هم قبل از هر چیز خود را در رفتار و اخالق غیرانسانی
نشان میدهند.
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در آن زمان ،هیچکدام از دو وضعیت باال نزد ما وجود نداشت .ما هر چهار عامل
استراتژی را از دست داده بودیم :مکان را بهجا گذاشته بودیم ،زمان بهنفع ما نبود ،ابزار
ما در مقابل ابزار دشمن ناچیز بود ،نیروهایمان هم یا پابهگریز بودند ،یا پادرگِل در
اردوگاهها مانده بودند .اما همچنان که گفتم ،رهبری در هوای دیگری سیر میکرد.
حدکا و کومهله دیرزمانی بود از چهارچوب یک نیروی سیاسی بیرون آمده ،شکل
«ارتش» بهخود گرفته بودند و حال آنکه جنگ و درگیری در کار نبود و همه بیکار
مانده بودند و در نتیجه ،دچار افسردگی شدند .از همه مهمتر شکست روحی
پیشمرگهها و اعضا بود .هر دو حزب به وخیم بودن اوضاع پی برده بودند ،اما
نمیخواستند اقرار کنند و میشود گفت بهدنبال راه چارۀ آبرومندانهای بودند.
در این جستجو ،تنها چیزی که به فکرشان نمیرسید همهپرسی از اعضا (نمیگویم
مردم) بود .رابطه هنوز بهشکل «فرمانده» و «سپاه» بود.
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ترور دکتر قاسملو
غروب  ،٦٨/٦/٢٢پنج نفر از مسؤالن و اعضای تشکیالت حدکا در شهرِ وین
پایتخت اُتریش ،در کافهای نشستهاند و منتظر برگشتن دکتر قاسملو دبیرکل حزب و
عبداللـه قادری مسؤل دفتر حدکا در پاریس هستند که گفتهاند برای کاری میرویم
و زود برمیگردیم.
بعد از مدت کوتاهی ،آنها متوجه آمد و رفت آمبوالنس و پلیس در آن خیابان
میشوند .در انتهای خیابان ،مردم در مقابل دری جمع شدهاند .با کنجکاوی به آن
طرف کشیده میشوند و میپرسند که چه روی داده؟ گفته میشود چند نفر در این
خانه کشته شدهاند« .کشته شدهها کی هستند و چهکارهاند؟»
معلوم میشود کسانی هستند که آنها منتظرشان بودند .دو ضربه به آنها وارد
میشود :یکی بهخاطر خود فاجعه و دیگری بهخاطر بیاطالعیشان .چهکسی آنها را
کشته است؟ چرا آنجا بودهاند؟ بعد معلوم شد که بهجز یکی دو نفر از اعضای دفتر
سیاسی (مشخص نیست چهکسانی) کسی اطالع نداشته که جمهوری اسالمی از
طریق «اتحادیۀ میهنی کردستان عراق» خواهان مذاکره شده است .این هم دومین
نشست بوده است .شرطشان هم این بوده که نشست مخفی بماند و طرف سومی در
بین نباشد ،چونکه در نشست اول ،شخص دیگری* حضور داشته است .مهماندار
گویا عضو مرکزیت «اتحادیۀ میهنی »...بوده است .زمانی که قاسملو و همراهش
وارد میشوند ،او درِ بیرون را نمیبندد .قاتالن یکسر وارد شده ،آنها را به گلوله
میبندند و صاحبخانه را هم میکشند .شاید به این خاطر که شاهدی باقی نماند.
*) در این باره ،اقوال مختلف است .یکی میگوید بنبال رئیسجمهور اسبق الجزایر ،یکی میگوید خانه
متعلق به بنبال بوده ،اما خود او نبوده و ..اسم جالل طالبانی مانند رابط رژیم با حزب آمده است.
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بههمین سادگی ....این کل داستان است.
بر تحقیقات پلیس هم ،بهخاطر روابط دیپلماتیک ،هنوز سرپوش گذاشته شده است.
حرف بسیار زده شده ،تعریف و تمجید آنقدر زیاد است که راه به تحلیل (شاید عمداً)
بسته است .گرچه هرچه بیشتر تمجید شود و از زیرکی و دانایی و چه و چه گفته شود
مسؤلیت سنگینتر شده ،اشتباه بیشتر نمایان میشود .اگر کسی مسؤلیت یک حزب یا
یک جنبش (اگر نگوییم یک ملت) را بهعهده گرفت ،حق ندارد هرچه دلش خواست
انجام دهد .پیشمرگهها و اعضای حزب چشمانتظار کار و کردارش باشند و او هم بهاین
سادگی خود را در دسترس دشمن بگذارد؟ البته این اولین بار نیست که رهبران کرد ـ
چون باور به مردم خود نداشتهاند ـ به این شیوه خود را در دام دشمن میاندازند.
کمیتۀ مرکزی حدکا در پلنوم مرداد ماه  ٣١٦١دربارۀ گفتگو با دولت مرکزی اصولی را
به تصویب رسانده بود بدین شرح:
ـ گفتگو باید در بارۀ خواستهای سیاسی حزب دموکرات و مردم کردستان باشد
که کامالً مشخص است و در برنامۀ حزب ذکر شده است.
ـ حزب بدون اطالع مردم در گفتگو شرکت نمیکند .گفتگو باید علنی بوده ،رسماً
از طرف دولت جمهوری اسالمی با حزب دموکرات صورت بگیرد.
*
ـ گفتگو باید در کردستان انجام شود.
در این مذاکره ،جز مورد اول هیچکدام از مواد این مصوبه رعایت نشده است .جز
تَکروی چه نام دیگری به آن میتوان داد؟
قاسملو برای چارهجویی در مورد شرایط نامساعدی که حزب در آن زمان در آن قرار
گرفته بود ،راه مذاکره را انتخاب میکند که شاید بتواند آن بار سنگین را از دوش حزب
بردارد .شرایط نامساعد چنانکه اشاره شد عبارت بود از گیر افتادن و زمینگیر شدن در
اردوگاههای عراق ،سنگین بودن بار زن و بچههای پیشمرگهها و دیگر اعضا ،پایان یافتن
جنگ ایران و عراق و ترس از توافقنامهای شبیه توافقنامۀ الجزایر **،انشعاب در حزب
*) روزنامۀ کردستان ،شمارۀ ٩٩
**) توافق سال  ٧٥بین شاه و صدام که منجر به خلعسالح جنبش عراق بهرهبری مصطفی بارزانی شد.
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و جنگ با کومهله ،از دست دادن شمار زیادی از پیشمرگهها و کادرهای باتجربۀ حزب و
شکست برنامههای سیاسی اتحاد با مجاهدین و امیدهایی که به فرانسه بسته شده بود.
اما هیچکدام از اینها نادیده گرفتن مصوبۀ پلنوم را توجیه نمیکند.
اگر به نوشتههای خود قاسملو مراجعه کنیم میبینیم که سه وظیفه برای جنبش
قائل است:
 .٣سازماندهی اقشار مردم کردستان زیر پرچم حزب با یک برنامۀ منظم.
 .٢پیوند زدن مبارزۀ خلق کرد با سراسر ایران.
 .١جلب حمایت نیروهای خارجی.
چنانکه اشاره شد ،هیچکدام از این اهداف به ثمر نرسیده بود .نیروهای مردمی
تکهپاره شدند و تکۀ بزرگش نصیب رژیم جمهوری اسالمی شده بود .حال دلیلش
ضرورت زندگی باشد یا ناآگاهی ،تفاوتی ندارد .کمکاریهای ما هم دلیل دیگری
است .جنگ داخلی را هم در همین راستا باید دانست.
از نیروهای سراسری هم تنها مجاهد مانده بود ،که او هم دشمن شد .تا جایی که
گمان میرفت آنها موجب تیره شدن روابط حزب با عراق هم بشوند.
نیروهای خارجی هم گرچه اوایل استقبالی کردند ،اما بعد جز سر تکان دادن و لبخند
دوستانۀ توخالی چیزی تحویل نمیدادند .این یکی البته تنها مدیون خود قاسملو بود،
وگرنه کومهله بهجز با عراق نتوانست هیچ رابطهای با خارج داشته باشد.
در سیاست خارجی هم پیشتر گفتم که تنها فرانسه بود که گوشۀ چشمی به
کردستان داشت .آنهم بهخاطر چشمان سیاه ما نبود! جدا از برنامهای که در ابتدا
داشتند و شرحش آمد ،میدانیم که اسرائیل همواره رابطۀ محکمی با فرانسه داشته
است ،هنوز هم دارد .اسرائیل در استراتژی درازمدت خود ،کردها را همچون تنها
همتای غیرعرب خود در خاورمیانه بهحساب میآورد که با عربها میانه ندارند و زیر
ستم عربها هستند و میتوانند در کنار اسرائیل ،موازنهای برقرار کنند .قبل از روی
کارآمدن جمهوری اسالمی ،رژیم شاهنشاهی ایران بود که این موازنه را برقرار
میکرد .گفته میشد :تهران ـ تل آویو ـ واشینگتن .پس باید توان کردها را باال برد
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تا بتوانند این نقش را داشته باشند .آنها بهنوبۀ خود ،برای این هدف کار کردند .از
طریق خانم دانیل میتران (همسر فرانسوا میتران رئیسجمهور وقت فرانسه)
کوشیدند «مسئلۀ کرد» را در دنیا مطرح کنند و توسط استادان یهودی دانشگاهها از
انجمنهای کردها پشتیبانی کردند .اما جنبشهای موجود کردستان بهخاطر مسلمان
بودن و داشتن رابطه با دشمنان اسرائیل ،دولتهای عربی ،مجال و توانایی این بازی
را نداشتند.
مجموعۀ این عوامل فشاری بود که قاسملو را بهطرف مذاکره سوق داد ،اما یک
سؤال جدی هم باید مطرح میشد :زمانی که ایران در جنگ با عراق به گِل نشسته
بود ،جنگ داخلی هم داشت ،محاصرۀ اقتصادی هم شده بود و در مقابل ،ما آنهمه
پیشمرگه و سرزمینی وسیع در اختیار داشتیم ،حاضر نبود به مذاکره تن دهد و یک
گام بهسوی دادن حقوق خلقهای ایران بردارد .حال که ما چیزی در بساط نداریم و
او هم به این امر آگاه است ،جنگ عراق و جنگ داخلی را هم ندارد ،ارتش بزرگ و
آزمودهای همراه با پاسدار و بسیج در اختیار دارد ،سازمانهای چپ را سرکوب کرده
است ،مجاهد را به خاک عراق تارانده است ،زندانیان سیاسی را بدون هیج دادگاهی
اعدام کرده است و از کسی صدا درنیامده است ،چرا باید حاضر باشد با ما گفتگو
کند؟ آن هم برای دادن خودمختاری به خلق کرد؟ پیداست جز گذاشتن تلۀ مرگ
هیچ هدف دیگری نمیتوانست داشته باشد .میبایست این را میدانستند .چگونه
است که بعد از ده سال مبارزه و قربانی دادن ،به نقطۀ اول بازمیگردیم و پای میز
مذاکره برای خودمختاری مینشینیم؟ آن هوشمندی و دانایی که از آن صحبت
میشود ،کجاست؟ چرا موضوع با کسی در میان گذاشته نشده؟ چرا باید مانند
بسیاری چیزهای دیگر حتا «دفتر سیاسی» هم بیخبر باشد؟* چرا باید یک نفر
تصمیم بگیرد؟ بعد هم او را معلم دموکراسی بنامیم؟ اگر قرار است نشستی با دشمن
داشته باشیم ،چرا نباید در خاک خودمان و زیر چتر حمایت پیشمرگۀ خودمان صورت
بگیرد؟ اگر به چنین شرطی راضی نیست ،یعنی دروغ میگوید و حرفی با او نداریم
*) نگا :.پنجاه سال مبارزه ،عبداللـه حسنزاده
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که بزنیم.
متأسفانه اشتباه تاریخی بزرگی بود .هرچه باشد هر فرزند کردی که به خاک
میافتد ،گُلی از باغ انقالب کنده میشود .دریغ و درد ،قاسملو نمیبایست مردمش را
از داشتن خود بینصیب کند.
بعد از قاسملو ،حزب دچار آشفتگی درونی شد؛ چه از لحاظ اقتصادی و چه در
روابط بینالمللی ،چون همۀ اینها انحصاراً در دست دکتر قاسملو بود و دیگران از
چند و چون آن آگاه نبودند .او هم چنین مسائلی را مطلقاً با کسی در میان
نمیگذاشت و اگر کسی خواستار میشد ،میگفت :هرکس میخواهد دارایی حزب را
بداند ،بیاید سکرتر بشود .این آشفتگی تا بدان اندازه بود که حزب نتوانست حتا یک
تظاهرات سراسری در اروپا راه بیندازد و مثالً به دولت اتریش اعتراض کند؛ اگر
نگوییم مانند کاری که کردهای ترکیه در مورد عبداهلل اوجالن کردند.
دکتر صادق شرفکندی که جانشین دکتر قاسملو شد ،تالش میکرد کموکسریها
را جبران کند .جنگ کومهله در عمل متوقف شد .در خاک عراق هیچگاه باهم درگیر
نشدهاند .بعدها که کردستان عراق زیر حاکمیت کردها قرار گرفت (« ،)٣١٧٢اتحادیۀ
میهنی »...جنگ بین آن دو را ممنوع کرد .این درگیری و جنگ اما بهطور رسمی
هنوز پایان نیافته است .هیچکدام از نیروها در هیچ کنگرهای یا در بیانیۀ مشترکی ،به
آن برخورد نکردهاند و پایان آن را اعالم نکردهاند.
زمانیکه جنگ و درگیری نیست ،تفنگ پیشمرگه باری است بر دوشش .در همۀ
این سالها هم بهجز جنگ چیزی یاد نگرفته است ،چشماندازی برای تغییر اوضاع
هم نیست ،بنابراین نمیداند چرا باید این سرما و گرما و گرسنگی را تحمل کند .این
را هم فهمیده که رهبری هیج برنامهای ندارد .کار سیاسی و تشکیالتی در میان
مردم به کادر نیاز دارد و کادر هم یا به خارج رفته ،یا فراری داده شده ،یا او هم
چیزی بلد نیست و تجربهای نیازموده که جوابگوی این شرایط سخت و حساس
باشد .بازکردن این گره کار آسانی نیست .رهبران بهجز کوشش برای حفظ جایگاه
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خود ،کاری نمیکنند .آنها هم تجربۀ چنین شرایطی را نداشتند .اما نمیخواستند
این مسئله آشکار شود .بر اعضا منّت میگذاشتند که چادری دارند و کشته نشدهاند.
اردوگاهنشینی این زیان را برای رهبری داشت که در شرایط بهوجودآمده ،کادرها و
پیشمرگههایی که قبالً از آنها دور بودند ،در کنارشان قرار گرفته بودند و شیوۀ
زندگی و کردار و رفتارشان را از نزدیک میدیدند و آن تصویری که از خود در ذهن
آنها ساخته بودند فرومیریخت و واقعیت و خودبزرگبینی آنها را میدیدند.
در کومهله وجود چند نفر غیرکرد که جایگاه ویژهای برایشان قائل شده بودند و از
امتیازاتی برخوردار بودند و آنها هم خود را باالتر و داناتر و ...از کردها بهحساب
میآوردند ،انتقاد نگفتۀ بهخصوصی را در دل کردها انباشته بود .بعدها ،کسانی در
خاطراتشان از این مسئله سخن گفتند .کادرها و پیشمرگهها هم در فکر رهایی
خودشان و خانوادهشان بودند .شرایط بهنحوی نبود که بتوانی در گوشهای بنشینی و
برای تأمین خانوادهات کاسبی کوچکی راه بیندازی و کاری به کار کسی نداشته
باشی .یا میبایست در حوزۀ اردوگاه یکی از نیروها باشی ،یا با سازمان امنیت عراق
کار کنی .چنانکه گفتم عدهای به اردوگاه رمادیه رفتند و کسانی هم راه قاچاق پر از
خطر ترکیه را پیش گرفتند.
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جنگ کویت

ویل دورانت ،تاریخنگارِ معروف ،محاسبه کرده است که در تمامِ
طولِ تاریخِ بشر ،فقط بیست و نُه سال را میتوان سراغ گرفت
که در جایی رویِ کُرۀ زمین ،جنگی در جریان نبوده است.
فقط کافی است که نگاهی بیندازیم به سالهایِ دهۀ  :٣٩٩١دو
میلیون کُشته در افغانستان ،یک و نیم میلیون کُشته در سودان ،حدودِ
هشتصد هزار نفر که در نود روز در رواندا قصابی شدند ،نیم میلیون
کُشته در آنگوال ،دویست و پنجاه هزار کُشته در بوسنی ،دویست هزار
کُشته در گواتماال ،دویست و پنجاه هزار کُشته در بروندی ،صد و پنجاه
هزار کُشته در لیبریه ،هفتاد و پنج هزار کُشته در الجزایر ،تعدادِ بیشماری
کُشته در درگیریهایِ مرزی بینِ اتیوپی و اریتره ،جنگ در کُلُمبیا،
نبردهایِ اسرائیل و فلسطین ،چچن ،سریالنکا ،جنوبِ شرقیِ ترکیه،
سیرالئونه ،شمالِ ایرلند ،کوسووو و جنگِ آمریکا در خلیجِ فارس (جاییکه
احتماالً بیش از سی و پنج هزار شهروندِ غیرِنظامیِ عراق کُشته شدند)
برجا گذاشته شدهاند .در جنگهایِ قرنِ بیستم ،حدودِ شصت و دو میلیون
غیرِنظامی جانِ خود را از دست دادهاند؛ تقریباً بیست میلیون بیش از رقَمِ
*
چهل و سه میلیون کُشتهشدگانِ نیروهایِ نظامی.
*) کریس هجز ،همان
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اشغال کویت از طرف ارتش عراق موجب تغییرات تازهای در خاورمیانه شد .صدام
که ظاهراً تاریخ نمیدانست و نمیفهمید که چرا نزدیک به سی چهل سال پیش
کشوری به نام «کویت» در آن گوشۀ دنیا برپاکردهاند ،خواست آن را چپاول کند.
دست بهسوی «ناموس» آمریکا دراز کرد .همۀ عشیرههای سرمایهداری و
قدرتمداران و آدمخواران دنیا و دار و دستهشان از خشم عرق کردند .هرچه اسلحۀ
تازه و کهنه یافت میشد ،رویشان را بهطرف خلیج فارس برگرداندند .سی و سه
کشور رسماً و عمالً خود را آماده میکردند که کویت را آزاد کنند .افکار عمومی دنیا
چنان آماده و تحریک شده بود که همه فکر میکردند هر کاری این دولتها علیه
عراق انجام دهند ،روا خواهد بود .آن ارتش راهزن که در یک شب کویت را گرفت و
غارت کرد ،در مدت صد ساعت متالشی شد .رادیو صدای سازمان سیای آمریکا ،از
عربستان پیام میفرستاد و کردها و شیعههای عراق را تشویق میکرد که برخیزند و
صدام را سرنگون کنند .قول میداد که آمریکا کمکشان خواهد کرد .آنها هم
شورش کردند ،اما از کمک آمریکا خبری نبود .شاید آمریکا میگفت که ما هشتاد در
صد ارتش صدام را نابود کردیم ،بیست در صد باقیمانده هم بهعهدۀ شما ...اما
همین بیست در صد کافی بود که هم کُرد و هم شیعه را ،که از پشتیبانی ایران هم
برخوردار بود ،سرکوب کرده ،آوارۀ کوه و بیابان و کشورهای همسایه کند و رهبران
را به دستبوسی صدام بفرستد؛ آن هم درست در آن زمان که یک شب بینالمللی
در لندن برای پشتیبانی کردها برگزار شده بود که در آن همۀ خوانندههای مشهور
دنیا شرکت داشتند!
در واقع ،جنگی درنگرفت .گریختن و فرار بود .در فرار هم افراد بیشتری کشته
میشوند .این شروع ده سال آوارگی و جنگ داخلی و ویرانی است که زخم عمیقی
در جسم و بر خاطرۀ یک نسل بر جای گذاشته است که التیامش نیاز به گذشت
زمان دارد.
بیگمان این سیالبی که صاحبخانه را فراگرفته بود ،بر مهمانان هم اثر گذاشت و
زندگی و روحیۀ نیروهای سیاسی نشسته در اردوگاهها را بههم ریخت .همچون روز
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روشن پیدا بود که دنیا بهشیوۀ سابق نخواهد ماند .بههمین دلیل میبایست هرکس
برای آینده برنامهای داشته باشد .که البته هیچ برنامۀ مشترکی نبود و هرکس به
فکر حال خود بود.
حدکا بهشیوه گذشته ،به تالش برای پیداکردن «دوستان» (ایرانی) میافتد و در
این راستا ،چشم به نیروهای راست دارد .نه به این خاطر که نمیداند راستها ضد
حقوق ملی کردها هستند ،بل به این خاطر که در میان آنها (که هیچکدام نیروی
چندانی ندارند) حزب دست باال را خواهد داشت؛ وگرنه چنین کوششی هیچگاه در
پیوند با دیگرنیروهای کردستان انجام نگرفت؛ بهخصوص آن دسته که از خود حزب
جدا شده بودند.
میبایست حدکا ضربۀ جانکاه دیگری تحمل کند تا این واقعیت را بفهمد.
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فاجعۀ برلین
در ماه شهریور( ٣١٧٣سپتامبر  ،)٣٩٩٢دکتر شرفکندی برای شرکت در «کنگرۀ
سوسیالدموکراتها» به برلین رفته بود .یکی از کادرهای قدیمی حزب که در
تشکیالت آلمان بود و شرفکندی مهمان او بود ،در کافۀ روبروی خانۀ خودش منتظر
بود که طبق قرار ،دکتر از کنگرۀ سوسیالدموکراتها برگردد و شب در خانۀ او
بخوابد .ساعت دوازده شب نگران میشود که چرا نیامد و هیچ خبری هم نداد .چند
تلفن میزند .هیچ جوابی نیست .باالخره به پلیس تلفن میزند .میگویند بیا اینجا،
آن کسی که تو به دنبالش هستی کشته شده است.
از نظر امنیتی ،ماجرا درست تکرار داستان قاسملوست .تفاوت این است که جلسه
با عدهای از بهاصطالح اپوزیسیون ایرانی است .خالصۀ رویداد چنین است که افراد و
بهاصطالح شخصیتهایی از اپوزیسیون برای یک نشست مشورتی به یک رستوران
ایرانی دعوت میشوند .یک هفته قبل از تاریخ جلسه ،به صاحب رستوران (یکی از
اعضای سازمان فدائیان اکثریت که بعداً معلوم شد با سازمان اطالعات ایران کار
میکرده است *).گفته میشود که به افرادی که میباید در جلسه شرکت کنند تلفن
بزند و به آنها اطالع بدهد .بعداً زمان جلسه یک شب بهجلو کشیده میشود .او هم
به جای بیست نفر تنها به سهچهار نفر تلفن میزند و به تیم ترور ایران در برلین هم
که خود را آماده کرده است ،اطالع میدهد.
سرانجام ،جلسه در تاریخ  ٢٦شهریور  ٣٧( ٣١٧٣سپتامبر  )٩٢تشکیل میشود و
*) رجوع شود به فیلم مستند «دادگاه برلین» ساختۀ آرمان نجم .در این فیلم مامور امنیتی آلمان
اظهار می دارد که او غفاری و اردالن را بارها در جلسات امنیتی سفارت ایران دیده است .او این
مطالب را در کتابش هم نوشته است.
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رهبر جنبش مسلحانۀ قومی مبارز و بیپشتیبان ،بدون هیچ پوشش امنیتی ،در یک
رستوران (به نام میکونوس) در برلین مشغول گفتگو در بارۀ ترور قاسملوست که خود
و همراهانش نیز توسط تروریستهای رژیم ایران ترور میشوند.
برخالف سایر ترورهایی که توسط جمهوری اسالمی در اروپا انجام شد و دولتهای
اروپایی بهخاطر منافع اقتصادی ـ سیاسی خود بر آن سرپوش گذاشتند و هیچ دادگاهی
به آن رسیدگی نکرد ،این بار ،دادگاه آلمان علیرغم مخالفت شدید دولت ،زیر فشار افکار
عمومی ،دادگاهی تشکیل داد و مجرمان را محاکمه کرد.
دادگاه برلین که پژواک گستردهای بهوجود آورد و محکوم شدن چند دولتمرد
ایران را در پی داشت ،بار دیگر مسئلۀ کرد را در محافل بینالمللی مطرح کرد .اما
این بار هم رهبری که اشک در چشم داشت ،نتوانست هیچ دستاوردی از آن داشته
باشد.
در نبود آن دو نفر (قاسملو و شرفکندی) که «حدکا شمارۀ  »٢بهقول خودشان
بهخاطر دیکتاتورمآبی آنان از حزب جدا شده بودند ،فرصت برای اتحاد مجدد پیدا
شده بود .اما اتحادشان هم همانند جداشدنشان هیچ دستاورد سیاسی بههمراه
نداشت .مسائل مورد اختالف همچنان بود ،اما پوشیده بود و تشکیالت را میفرسود.
و بعد هم ،زمانی که همۀ اعضای مرکزیت صاحب پاسپورت اروپایی شدند ،بار دیگر
انشعاب کردند .این بار نیز بدون هیچ تغییر و دستاوردی ،جز ناامیدی برای مردمِ
بیچارۀ چشم به راه...
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سرزمینهای دیگر

تو از وطن پرسیدی و من از منطقۀ جغرافیایی گفتم .حق باتوست ،در
اینجا که اکنون ما زندگی میکنیم ،من ،تو و حتا فرزند تو را هم
«بیگانه» خطاب خواهند کرد و تو همیشه به هوای وطنی خواهی بود
که ندیدهای .این هم سرنوشتی است...
من پس از سالها دربهدری در کوه و بیابان و شهر و سرزمینهای
رنگبهرنگ ،فهمیدم که وطن آن نقشۀ جغرافیایی نیست که در مدرسه
نشانت میدهند ،یا من با سرانگشت آن را روی نقشه نشانت میدهم،
یا در زمان سربازی ،در سنگری باالی یک تپه ،یا در ریگزاری ،یا
جنگلی پر از سایههای مرموز به پاسبانی مرزهایش میگمارندت .وطن
تصویرهای کودکی ماست که در خاطرمان باقی میماند .وطن
کوچههای محلههای کودکی است؛ آنجا که در آن بازی میکردیم،
آنجا که برای اولین بار عاشقی را یاد گرفتیم ،دکان سرِ کوچه ،دیوار
نیمهفروریختۀ همسایه ،هرۀ پشتبام خانهمان با ردیف گنجشکها در
غروب ،راه گریز از مدرسه ،خستگی درکردن روی یک تختهسنگ،
چشمۀ کمآب باغ کنار شهر ...وطن آنجاست .سرودها و شعارها برای
دولتمردان حاکم است .وطن تو همیشه با توست ،با تو میماند تا
همهجا را برایت غربت کند ،حتا اگر برگردی...
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در روزهای پیش از انقالب  ،٥٧طرفداران شاه و کاربهدستان سازمان امنیت و
ژنرالها فهمیدند که دیگر شرایط مناسب حال آنها نیست .پولهایشان را برداشتند
و بهطرف غرب فرار کردند .بیشترینشان خود را به آمریکا رساندند .حکومت آخوندها
پس از اندکی کشتار از بازماندههای آنها ،به گرفتن و کشتن چپها و کردها و
مجاهدین و هر کس دیگری که فکر میکرد بهشیوهای برای انحصارطلبی آنها
زیانآور است مشغول شدند .سازمانهای چپ دارای نیرویی برای مقاومت نبودند.
آنهایی که پای رفتن داشتند ،رفتند .همچنانکه گفته شد رهبران و کادرهای
مجاهدین هم به پاریس رفتند .بسیاری از آوارگان جنگ ایران و عراق در همهجای
دنیا پخش شدند .زمانی که جنگ در کردستان فروکش کرد و جایی در خاک ایران
برای کردها هم نماند ،آنها هم به اروپا روی آوردند .البته تنها ایرانیها نبودند که به
اروپا پناهنده شده بودند .این پدیده از جنگ جهانی دوم بهبعد وجود داشته است.
پس از جنگ جهانی دوم که بلوک شرق یا کشورهای سوسیالیستی (شوروی و
شرکا) بهوجود آمد و درها را بهروی مردمشان بستند و جنگ سرد شروع شد،
کشورهای غربی پیماننامهای امضاء کردند که طبق آن ،به کسانی که از آنجا فرار
میکنند ،پناهندگی داده شود .چیزی نگذشت که جنبشهای رهاییبخش در آفریقا
و آسیا و آمریکای التین شروع شد ،یعنی در کشورهایی که حکومتهاشان مستقیم
و غیرمستقیم دستنشانده یا وابستۀ کشورهای غربی بودند .این حکومتها با
پشتیانی غرب جنبشهای مخالف را سرکوب میکردند .زمانیکه جنبشها ضعیف
میشدند ،غرب راه فراری برای آنها باز میکرد .اسمش را هم انساندوستی گذاشته
بودند .از طرفی جنبشها را ضعیف میکردند و از طرف دیگر مبارزان را با دادن
پناهندگی به جاروکش و خدمتکار خودشان تبدیل میکردند .یعنی روح انقالبی را
در مبارزان میکشتند .این گفتۀ چرچیل که «در ملل عقبمانده ،آنانکه با

مشتهای گرهکرده انقالب میکنند ،روزی با مشتهای ازهمگسیخته گدایی
خواهند کرد ».در واقع ،بیان استراتژی آنها در مورد انقالبیون است.
البته این پناهندهها برای حکومتهای وابسته حکم شمشیر داموکلس را هم داشت.
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غرب از این مسئله بهعنوان یک وسیله استفاده میکرد که مبادا روزی فالن حکومت
وابستهشان از زیر فرمان خارج شود .میتوان به آن مثل یک نوع سرمایهگذاری
برای آینده هم نگاه کرد .به این اعتبار که اگر شرایط تغییر کرد و پناهندهها توانستند
به کشورشان برگردند ،فرهنگ و دوستی کشور پناه داده را با خود میبرند و الاقل
خریدار کاالهای آنها خواهند بود .این فلسفۀ سیاست پناهندهپذیری در غرب است.
کسانی هم بودند که به کشورهای شرقی (شوروی و شرکا) پناهنده میشدند ،اینها
میبایست عضو آن حزبهایی باشند که احزاب برادرخوانده میشدند ،مانند حزب
تودۀ ایران .اگر کسی مورد تأیید آنها قرار نمیگرفت زندانی شده و اخراج میشد،
یا به کشورهای غربی همسایه فرستاده میشد .بعد از فروپاشی شوروی پناهندههای
آنجا هم به کشورهای غربی کوچ کردند.
وظیفۀ یک پناهندۀ سیاسی پیش از هر چیز ،ادامه دادن به مبارزه است .بر اساس
قانون و برگههایی که هرکس بههنگام ورود به کشور میزبان امضا میکند ،پناهندۀ
سیاسی حق فعالیت علیه کشورهای دیگر را ندارد .اما بعد از آن که اجازۀ اقامت
گرفت ،بنابر قانونهای دیگری مانند آزادی بیان و مطبوعات و ایجاد کانونها و
انجمنهای فرهنگی و ...اگر بخواهد میتواند فعال باشد .اما امکانات این فعالیتها را
خود میباید تهیه کند.
گفته میشود که چهار میلیون ایرانی به خارج از ایران آمدهاند .بهنسبت جمعیت،
بعد از افغانستانیها این رقم بیشترین تعداد پناهنده از یک کشور در دنیاست .از این
چهار میلیون ،تعداد اندکی خود را در مبارزۀ سیاسی درگیر کردهاند و فعال هستند.
سالهای اول همه در انتظار تمام شدن جنگ ایران و عراق و مرگ خمینی بودند و
فکر میکردند این دو عامل موجب سرنگونی رژیم خواهد شد .هر دو واقعه روی داد
و نه تنها هیچ تغییری ایجاد نشد ،بلکه رژیم به ترور کردن مُهرههای اپوزیسیون در
خارج ادامه داد .برای نمونه :از سلطنتطلبان ،ارتشبد غالمعلی اویسی از فرماندهان
ارتش شاه و از ملیون شاپور بختیار در فرانسه ،از مجاهدین ،کاظم رجوی در ایتالیا،
از کومهله ،غالم کشاورز در قبرس و از حزب دموکرات ،عبدالرحمان قاسملو در
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اتریش و صادق شرفکندی در آلمان ،هدف حملۀ تروریستهای رژیم قرار گرفتند.
گوناگونی محل ترورها خود بهگستردگی شبکۀ تروریستهای جمهوری اسالمی
گواهی میدهد.
آنهایی که غمخوار مسائل سیاسی بودند و هستند ،سالهای اول میباید مشغول
یادگیری زبان و یافتن شغلی برای تأمین زندگی باشند .این هم وقت و نیروی زیادی
برای فعالیت باقی نمیگذاشت .حداکثر این بود که گاهگاهی بهبهانهای تظاهرات یا
اعتصابی راه بیفتد .بقیهاش حرف است و حرف و اعالمیۀ بیهوده و برپا کردن کانون
و انجمن و جلسۀ سخنرانی بیمحتوا و بینتیجه .چیزی است برای دلخوشی خود و
اعالم ماندن در میدان .همه هم در اعالمیهها و مقاالت و نوشتهها چنان اظهار
میکنند که گویا نمایندۀ واقعی مردماند ،یا طبقۀ کارگر زیر فرمان آنهاست و هرگاه
سازمانشان فرمان بدهد ،انقالب میشود و چیزهایی از این دست...
حاال ،بعد از سی و اندی سال ،میشود گفت که تمامی گفتارها بیپشتوانه بودند و
برای اینکه سؤال نشود که اگر چنین است ،چرا در ایران فعالیت نمیکنید؟ شکست
انقالب را بهانه میکردند .زمانی بازار قلمفرسایی در بارۀ شکست انقالب بسیار گرم
بود .یکی علت آن را دزدیده شدن انقالب از جانب آخوندها میدانست و یکی از
بیوفایی آمریکا سخن میراند و دیگری ناآگاهی تودهها را دلیل میآورد و ...اما هیچ
کس خود را مقصر نمیدانست و نمیگفت ما چه میتوانستیم بکنیم و نکردیم.
اگر انقالب بهمعنای تغییر نظام حاکم و براساس آن تغییر نظام سیاسی است ،در
ایران این امر رخ داده بود .نظام پادشاهی تبدیل به جمهوری شده بود .شاه رفته بود
و آخوند آمده بود .انقالب تنها بهمعنای آمدن سوسیالیسم نیست .سالهای سال از
طرف کمپ شوروی بهاشتباه گفته میشد که اکنون دوران انقالبهای سوسیالیستی
است .و برای آنکه نادرستی تئوریشان هویدا نشود ،حکومتهایی از نوع بعث عراق
و سوریه را هم سوسیالیستی میخواندند .از این رو ،چپها فکر میکردند در ایران
هم میبایست رژیم سوسیالیستی برقرار میشد و چون نشده است ،پس انقالب
شکست خورده است.
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نیرویی انقالب را دردست میگیرد و پیروز میشود که مردم را پشتیبان خود
میکند ،سازمان میدهد و به میدان میآورد و ـ مترقی باشد یا ارتجاعی ـ نظام
بعدی را او مستقر میکند .نیروهای دیگر که نقش تعیینکننده ندارند ،این خود
هستند که شکست میخورند .اما اپوزیسیون ما ،حاال هم ،شکست خود را شکست
انقالب میداند و از استراتژی غلط خود و بیتجربگی و اشتباهات خود دم نمیزند.
در زمان حکومت پهلوی ،در خارج از کشور ،سازمان کنفدراسیون دانشجویان
ایرانی وجود داشت که بخش بزرگی از دانشجویان فعال سیاسی را در خود جا داده
بود .فدراسیونها جدا از تظاهرات و اعتصاب بهمناسبتهای مختلف ،مرکزی برای
همگرایی سیاسی بودند .در آن زمان ،کسانی برای تعلیمات سیاسی نظامی به کوبا و
چین میرفتند .گرچه ساواک از این حرکات آگاه بود و آن افراد اغلب در بازگشت به
ایران در تور ساواک میافتادند ،اما بههرحال عدهای از سیاسیهای بعدی از همینها
بودند .مذهبیهایشان به دار و دسته خمینی پیوستند .حال ،نه کنفدراسیون باقی
مانده بود و نه آن احساس همبستگی .هر کس ساز خود را میزد .آن زمان که پرنده
نمیتوانست از مرزها عبور کند ،کسانی به امید فعالیت سیاسی به داخل کشور نفوذ
میکردند .حال که بخش اعظمی از مرزها بی در و دروازهاند ،کسی روحیۀ رفتن
ندارد .چرا؟ زیرا امید نمانده است.
در میان سازمانهایی که در خارج بودند ،حدکا و مجاهدین و بعدها کومهله که حاال
اسمش «حزب کمونیست» و «حزب کمونیست کارگری» و ...شده است ،برجسته
بودند .از این سه تشکیالت ،حزب دموکرات در فعالیتهای پناهندهها غایب بود .گرچه
اولین تشکیالتی بود که دفتر در پاریس داشت ،اما به مسئلۀ پناهندگان اصالً اهمیت
نداد .بعد از مجاهدین ،حدکا تنها سازمانی بود که اگر میخواست میتوانست
کادرهایش را در میدان سیاسی خارج از کشور فعال کند ،اما حسادت ویژهای که در
داخل صفوف خود داشت ،مانعِ آن بود .دل به «شورای ملی مقاومت» خوش کرده بود
و زمانیکه از شورا بیرون رفت نیز به این مسئله فکر نکرد .زمانی به فکر افتاد که دیر
شده بود ،کادرها پراکنده شده بودند و انشعاب هم توانش را گرفته بود.
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هرچه در سالهای پیش از انقالب ،اعالمیهها و پوسترها پر بود از پیام یورش و مبارزه
و مشت گرهکرده ،در سالهای بعد ،پر بود از فریاد مظلومیت و دادخواهی و توسل به
سازمانهای حقوق بشر و خود را قربانی دانستن .این عقبنشینی روانی که هنوز هم
ادامه دارد ،از نفس قبول کردن شکست برمیخیزد .نسلی در حال رفتن است و نمیتواند
راهنمای نسل بعدی باشد .گیج و سردرگم ،در انتظار واقعهای تصادفی است (معجزه؟) تا
شاید بار دیگر فرصتی پیدا کند .دل به بدی رابطۀ ایران و آمریکا خوش کرده است و
منتظر چیزی است که خود هم نمیداند چیست .در تمام این سالها (از سال  ٥٧به بعد)
کل اپوزیسیون همواره دنبالهرو رویدادها بوده است .رژیم واقعه را بهوجود آورده و اینها
عکسالعمل نشان دادهاند ،آنهم نه بهاندازهای که درخور واقعه باشد .چه بهصورت
مسلحانه بوده باشد ،یا نوشتن اعالمیهای .هیچگاه در حوادث ،پیشقدم نبودهاند .و این
موجب یک نوع عقب ماندن از واقعه و نهایتاً بیعملی عمومی شده است.
یکی از نتایج این فقدان ابتکار عمل ،عدم حضور نیروی جوان در مجامع و
تظاهرات و دیگر فعالیت های گاه گاهی این سازمان هاست .یعنی حتا چیزی برای
جلب فرزندان خودی هم وجود ندارد .البته من فکر می کنم همچنانکه جنبش
سالهای پنجاه با رّد استراتژی حزب توده (رد تئوری بقا) به میدان آمد ،نسل
آینده نیز براساس شرایط زمان خویش ،روش مبارزۀ خود را انتخاب خواهد کرد.
در کل ،این است فضای سیاه و خفهای که پناهندههای سیاسی در آن زندگی میکنند.
عدۀ دیگری از پناهندهها یا شاید بهتر است به این دسته بگوییم «کوچکردهها»،
کسانی هستند که یا در دوران جنگ آواره شدهاند ،یا بههرحال بدون دلیل مشخص
سیاسی فرار کردهاند .اینها اغلب به کشورهایی کوچیدند که امکانات رفاهی بیشتری
دارند ،مانند کشورهای اسکاندیناوی و کانادا .اکثر اینها ،از آنجاکه کمتر دغدغۀ
سیاسی داشتند ،بیشتر توانستند برای زندگیشان برنامهریزی کنند .بخش قابل توجهی
به کاسبی پرداختند ،و در دوران ریاستجمهوری خاتمی که فضا برای رفت و آمد به
ایران مناسب شده بود ،به ایران سفر کردند .نتیجۀ این سفرها بیعملی مطلق در مقابل
مسائل سیاسی ایران است .میترسند وقتی برگشتند ،مورد بازجویی قرار بگیرند .در
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یک دوره ،سازمانهای سیاسی سعی کردند این آمد و رفت را بهعناوین مختلف تحریم
کنند ،اما منافع مادی به منافع معنوی چربید .کسی گوش نداد .هواپیماهای جمهوری
اسالمی هر هفته دهها پرواز به اروپا دارند ،که پر میآیند و پر برمیگردند.
نسل دوم که فرزندان نسل اول هستند از دنیای سیاسی والدین فاصلۀ نجومی دارند.
و این امری کامالً طبیعی است .انسان متأثر از جامعهای است که در آن پرورده
میشود .او هر آنچه را که به درد کار و زندگیش در این جامعه میخورد ،یاد میگیرد.
نباید انتظار داشت که نسل دوم دنبالهرو نسل اول باشد .او اگر بخواهد مبارزه کند،
بیگمان در رابطه با جامعهای خواهد بود که در آن زندگی میکند .البته نسل اول هم
اهمیت چندانی به آشنا کردن نسل جدید با مسائل سیاسی ایران نداد .بسیار نادرند
سازمانهایی که بتوانند مانند پ.ک.ک .جوانان بزرگشده در اروپا را برای پیشمرگه
شدن در کردستان ،راهی آن دیار کنند.
پناهندههای نسل سوم (از سال  ٣١٨١به بعد) هم با نسل اول کامالً بیگانهاند .بیست
سی سال فاصله و دوربودن از جامعه باعث شده است نسل اول در پیلۀ خود بماند و
نسل سوم که با آموزشهای دوران جمهوری اسالمی بزرگ شده است ،ارزشیابی
دیگری از سیاست و روند مبارزه داشته باشد؛ البته اگر مبارزهای در کار باشد .واقعیت
این است که نسل سوم پناهندههای ایرانی بهشدت سیاستگریز هستند .عدهای با
ازدواج مصلحتی میآیند ،عدهای به قوم و خویش میپیوندند و تعدادی هم پروندههای
سنگین سیاسی درست میکنند که پناهندگی بگیرند ،اما هنوز مُهر برگ اقامتشان
خشک نشده ،به ایران سفر میکنند.
از سالهای دهۀ  ٧١به بعد کارنامۀ اپوزیسیون ایران از سلطنتطلبها گرفته تا
سازمانهای مختلف چپ را انشعابهای پیدرپی رقم میزند .همه هم رفقای دیروز خود
را با صفتهایی چون «نوکر امپریالیسم»« ،خائن»« ،عقبافتاده» و ...متهم میکنند.
البته در همۀ طیفها همواره شعار «اتحاد» داده میشود و گاه کوششهای بیثمری
مانند «اتحاد چپ» و «اتحاد جمهوریخواهانِ الئیک» و ...هم انجام میگیرد .اما
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رویکرد همچنان بهطرف «تجزیه» است .از نیروهایی که زمانی در کردستان فعال بودند،
«حزب کمونیست ایران» (کومهله) و «حزب کمونیست کارگری» که مدعی متحدکردن
کارگران جهان بود ،خود دچار پراکندگی و جداشدنهای پیدرپی شدند .دستهای از آنها
(جناح مهتدی) به مواضع کومهله قدیم برگشتند و تشکیل «حزب کمونیست ایران» را
اشتباه ارزیابی کردند.
حزب دموکرات همچنان درگیر تضادهای داخلی بود و توان برخورد و تحلیل
شرایط تازۀ کردستان را نداشت تا آنکه سرانجام در سال  ،٣١٨٥به انشعاب دوباره در
حزب منجر شد ،بدون هیچ اختالف سیاسی قابل ذکر .کالً انشعابها در اغلب
سازمانها ،پیش از آنکه سیاسی باشند ،تشکیالتی هستند.
دایرکردن رادیو و تلویزیون و استفاده از اینترنت هم آسان شده است .این امر جدا از
جنبۀ مشغول کردن سازمان یا گرایش مربوطه ،وسیلهای است برای اعالم وجود و
پرکردن کاذب خالء بیعملی .همۀ آنها را اگر کنار هم بگذاریم از نظر سیاسی به اندازۀ
آن رادیوهای پر از پارازیت حزب و کومهله در آن سالها که در کردستان بودند ،محتوا و
کاربرد ندارند .چراکه شنوندگان آن رادیوها مبارزهای را در محیط زندگی خود میدیدند و
میخواستد از چند و چون آن باخبر شوند ،اما اکنون تکرار اخبار دیگر خبرگزاریهاست.
خود اعضای سازمانها به تلویزیونشان نگاه نمیکنند .در خانۀ کردهای مقیم اقلیم
کردستان ،هیچگاه ندیدم تلویزیون روی کانال حزبهای دموکرات یا کومهله باشد.
آنهای دیگر هم که اصالً و ابداً...
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شوروی
کمی از وقایع جلو افتادم .میرسیم به فروریختن دیوار برلین (٣٩٨٩م) که موجب
جشن و سرور غرب شد و مقدمهای بود برای فروریختن امپراتوری اتحاد جماهیر
شوروی .آلمانیهای بخشِ غربی روی دیوارها نوشتند« :برادر آلمانی! به خانه خوش
آمدی ،ولی کارم را از من نگیر».
به دست گرفتن قدرت توسط میخائیل گورباچف در شوروی نه تنها جنگ سرد را
پایان بخشید ،بلکه تغییرات عمیقی در رقابت بین شرق و غرب و موازنۀ سیاسی دنیا
بهوجود آورد .سرزمین «مادر سوسیالیسم» (بهگفتۀ تودهایها) از هم پاشید .من از
نزدیک ،نظارهگر این فروریختن بودم.
سال  ٩١بود ،ما در سوئد زندگی میکردیم .سوئد را «سرزمین انجمنها» نیز
میخوانند .هرکس بخواهد ،بههر بهانهای و با هر هدفی ،میتواند انجمنی تشکیل
بدهد و مقداری کمک مالی از بنیادهای سوئدی بگیرد .گاه این انجمنها کار سیاسی
هم انجام میدهند ،مانند کمککردن به پناهندهها و راهاندازی تظاهرات برای دفاع از
حقوق بشر و کارهایی از این دست .ما هم انجمنی به نام «انجمن سینماگران کُرد» راه
انداختیم ،اما هیچ نوع کمک مالی نگرفتیم .تنها سینماگر این انجمن من بودم .بقیه
هرکدام در رشتههای دیگری از هنر فعال بودند :یکی خواننده بود ،یکی دانشجوی
سینما بود و ...یکی از کسانی که در مسکو درس فیلمنامهنویسی میخواند (مهدی
امید) زمانی که پناهندههای کمپ شوروی به اروپای غربی سرازیر شدند ،به سوئد آمد
و پناهندگی گرفت ،اما همچنان در مسکو درس میخواند .او برای پایاننامۀ تحصیلی
سال اول میبایست یک فیلم الاقل دهدقیقهای بسازد .کوشیدیم فیلم کوتاهی از
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بازیهای سنتی بچههای کرد بسازیم .فیلمهای گرفتهشده همراه با وسایل دیگر ،در
ماشین بهسرقت رفت .مدتی بعد ،از ساختن یک فیلم داستانی صحبت کردیم و قرار
شد مهدی سناریوِ داستان «گلۀ گرگ» نوشتۀ حسین عارف را تنظیم کند و من هم آن
را کارگردانی کنم .از انستیتوی فیلم سوئد تقاضای کمک کردیم ،اما به جایی نرسیدیم.
مهدی پیشنهاد کرد از کردها پول قرض کنیم و فیلم را در روسیه بسازیم که بسیار
ارزانتر تمام میشود .یک عضو انجمن به نام فتحی کریم که دانشجوی سینما در
سوئد بود ،حاضر به همراهی شد .من با ضمانت دوستی ،از بانک پول قرض کردم.
مهدی با یک شرکت خصوصی در قزاقستان توافق کرده بود که فیلم با شراکت آنها
ساخته شود .مهدی سه بار فیلمنامه را نوشت ،اما قابل استفاده نبود .بهنظر من ،فکر
سینمایی نداشت ،جنبۀ نمایشی آن لخت و نارس بود .بعدها فهمیدم که مدرسههای
شوروی چنان شرایطی نداشتند که کسی چیزی یاد بگیرد .مثالً در دانشکدۀ هنرهای
زیبا ،تا نقاشهای قبل از دوران نقاشی مدرن را درس میدادند ،بقیهشان مربوط به
دوران امپریالیستی بودند و ممنوع .و اصوالً درسها جدّی گرفته نمیشد؛ بهویژه از
جانب خارجیها که میتوانستند با خرج کردن چند دالر نمرۀ قبولی بگیرند .باالخره در
دکوپاژ (فیلمنامۀ تصویری) فیلم ،شصت در صد فیلمنامه را عوض کردم و به مسکو
فرستادم تا در زمانی که من و فتحی منتظر ویزا هستیم ،مهدی آن را به روسی ترجمه
کند و با شرکت طرف قرارداد ،مقدمات فیلم را آماده کنند.
ساختن این فیلم را کمی مفصلتر شرح میدهم که هم اخالق بعضی از دوستان را
تصویر کرده باشم و هم داستان فروپاشی شوروی را بگویم که بهعقیدۀ خروشچف
میبایست از سالهای هشتاد وارد «دوران کمونیسم» شده باشد ،که در آن ،طبق
گفتۀ مارکس ،همهچیز در جامعه فراهم خواهد بود و انسان بینیاز خواهد شد.
زمانی که گورباچف بر سر کار آمده بود و «پروسترویکا» را نوشته بود ،یکی از هم
زندانیهای قدیم من که اکثریتی شده بود میگفت« :حاال شوروی به دوران رشد پا
میگذارد ،تا بهحال کهنهپرستها مانع بودهاند »...و تعریف و تمجید از گورباچف .من
گفتم« :شما قبالً هم از رهبران شوروی تعریف میکردید ،حاال هم باز همین کار را
204

میکنید .چرا قبل از اینکه آنها خود چیزی بگویند ،شما که از وضعیت آگاه بودید،
یک کلمه نگفتید و ننوشتید؟ چرا اگر کسی انتقاد میکرد ،بالفاصله میگفتید نوکر
امپریالیسم است؟»
زمستان  ٩١ویزا آماده شد و ما به مسکو رفتیم .قبل از این دوره اگر بدون تأیید یکی
از احزاب برادر تقاضای ویزا میکردی ،هیچگاه جوابی دریافت نمیکردی.
در فرودگاه ،دو نفر از طرف آن شرکت قزاقستانی و مهدی به استقبال ما آمده بودند.
ما یک دوربین ویدئو همراه داشتیم .در بخش کنترل ،آنرا توقیف کردند .قزاقها رفتند
پولی دادند و پس گرفتند .این یک.
از محوطۀ فرودگاه که بیرون آمدیم و بهطرف ماشین رفتیم ،راننده دو آینۀ بغل
ماشین را از جیبش درآورد و وصل کرد .پرسیدیم« :چرا؟» گفتند« :اگر برنداریم ،آن را
میدزدند!» این دو.
غروب بود .تا به هتل برسیم ،هوا تاریک شده بود .گفتند حاال هیچجا غذا گیر
نمیآید .هتل هم گرچه هتل مهمانان خارجی بود و در کنار میدان سرخ واقع شده بود،
رستوران نداشت ،یا در آن ساعت باز نبود .رفتند با رشوه ،از خدمتکاران هتل مقداری
نان و ماست و کالباس گرفتند.
این سه مورد برای آشنایی با کشور شوراها ،برای من کافی بود.
تختخواب آنقدر کوتاه بود که من با قد متوسط میبایست پاهایم را بیرون بگذارم.
اتاق هم آنقدر بزرگ نبود که بتوانم تشک را روی زمین بیندازم .در این هتل که
اسمش هتل مسکو بود ،فروشگاهی وجود داشت پُر از سماور و قوری و اشیاء لوکس از
جنس چینی .در این فروشگاه ،همهچیز با دالر فروخته میشد .دالر هم برای خود
داستانی داشت .در بانک ،یک روبل (واحد پول روسی) برابر با شش دالر بود .در بازار
سیاه ،یک دالر هجده روبل بود .یک به صد و هشت .به این دلیل ما نخواستیم از آن
فروشگاه چیزی بخریم .در بازار هم از آن چیزها پیدا نمیشد .با خود گفتیم اگر در
پایان سفر پولی باقی ماند ،سوغاتی میخریم .بعد از سه ماه که به مسکو برگشتیم ،حتا
یک فروشگاه از این دست نمانده بود و جای سماور و اشیاء زیبای چینی را
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عروسکهای پالستیکی باربی و سوپرمن و دیگر فیلمهای کارتونی آمریکایی گرفته
بودند.
سه روز در آن هتل بودیم .بعد به هتل دیگری منتقلمان کردند ،صد رحمت به
اولی .قرار بر این بود که خرج هتل و اقامت ما بهعهدۀ شرکت قزاقستانی باشد و خرج
فیلم بهعهدۀ ما .بعدها متوجه شدیم که چرا اینطور قرار گذاشته بودند.
مشکل اصلی من و فتحی ندانستن زبان روسی بود .روسها هم جز روسی زبان
دیگری بلد نبودند .الزم نداشتند .راهنما و مترجم ما مهدی بود که حاال چهره عوض
کرده بود .مانند سرکردهها رفتار میکرد و روزی یک بار به ما سر میزد؛ مثل اینکه به
یتیمان سر بزند .هیچچیز برای فیلم آماده نشده بود .حتا قرارداد امضاء نشده بود .این به
ما فهماند که چیزهایی که مهدی در تلفن به ما میگفته راست نبوده و تنها بهطمع
پول ،ما را به آنجا کشانده است .گرچه خود او هم مقداری پول از این و آن قرض
کرده بود ،اما ما رنگ آن را ندیدیم.
زمانی که به سوئد برگشتیم ،کسانی به ما مراجعه میکردند و میگفتند که برای
ساختن فیلم به مهدی پول دادهاند و میخواستند ما آن را بپردازیم .واقعیت این است
که ما میبایست از مسکو برمیگشتیم و کار را ادامه نمیدادیم ،اما این شیوۀ من است
که اگر کاری را شروع کردم ،تا به آخر ادامه خواهم داد.
سرانجام ،مقداری فیلم خام از بازار سیاه خریدیم و به آلماآتا پایتخت قزاقستان رفتیم.
آنجا فهمیدیم که شرکت طرف قرارداد ما یکی از کئوپراتیوهایی است که جدیداً (بعد از
فروریختن دیوار برلین) درست شدهاند و از وسایل دولتی استفاده میکنند ،اما پول تولیدات
را در جیب خودشان میگذارند .یعنی ما خرجی برای صاحبخانه نداشتیم.
وسایل «قازاق فیلم» که ما از آن استفاده میکردیم ،از دوران استالین بهبعد عوض
نشده بود .این استودیو ویرانهای بود .فیلمبرداری را به یک دانشجوی دورۀ دکترای
فیلمبرداری دادیم که دوست مهدی بود و گویا شش سال بود در مسکو تحصیل
میکرد .اهل شمال ایران بود .برای من شانسی بود که الاقل زبان فیلمبردارم را می
فهمم .یکی دو روز کار کردیم ،متوجه شدم که او حتا بلد نیست فیلم را در دوربین
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بگذارد .نورپردازی و فهمیدن حساسیت فیلم و ...که دیگر هیچ .مثالً داشت دورۀ دکترا
را هم طی میکرد .برای من جالب بود که در شوروی ،برای همهچیز «دکترا» داشتند،
از جمله برای رشتۀ فیلمبرداری که در هیچجای دیگر دنیا وجود ندارد و ضرورتی هم
ندارد .چارهای نبود ،آن نوع کارها را خودم میبایست بهکمک دستیار فیلمبردار انجام
بدهم و او تنها چشم به چشمی دوربین بگذارد.
برای خریدن وسایل صحنه به بازار رفتیم .برای من سخت بود باور کنم .هیچچیز
پیدا نمیشد .برای خریدن چهار عدد باتری میبایست آشنایی پیدا کنی که قاچاقی
برایت بخرد .برای خرید چهار تا استکان چایخوری ،فرستادیم مسکو از یک چایخانۀ
ترکی آنها را تهیه کنند .کفش همانهایی بود که در زمان استالین مردم به پا
میکردند .خوشبختانه من چند دست لباس کردی با خود برده بودم که تن هنرپیشهها
کردم ،که البته نصفش دزدیده شد .من نمیدانم قبالً این کشور چگونه بوده ،اما آن
چیزی که من میدیدم ،ویرانهای بود که در آن سنگ روی سنگ بند نبود.
در مسکو ،گدا ندیدم .در آلماآتا ،چرا ...اولین گدایی که دیدم ،زنی بود بچهبهبغل.
وقتی شنید ما کُردی حرف میزنیم ،او هم کردی حرف زد .کمی آنطرفتر ،در بازار
دستفروشان ،دیدم بیشتر فروشندگان ماست و پنیر و لبنیات زنان کرد هستند.
کردهای آنجا از طریق یک دانشجوی کرد اهل سوریه باخبر شده بودند که چند نفر
کرد برای تهیۀ فیلم به آلماآتا آمدهاند .چند نفر به دیدارمان آمدند و در کارها کمکمان
کردند .بسیار با احترام رفتار میکردند و عجیب خوشحال بودند از اینکه ما کرد
هستیم .اینها کردهای منطقهای بودند که حاال جزو سوریه است .در اواخر دورۀ
عثمانی ،به ایروان کوچ داده شده بودند و در دورۀ استالین ،به قزاقستان .در اطراف
آلماآتا زندگی میکردند .دهاتشان اختالف چشمگیری با دهات کردستان ما نداشت.
آداب و رسومشان تغییر چندانی نکرده بود .هنوز هم زنان جایشان در آشپزخانه بود و
مردان به پشتی تکیه میدادند و عرقخوری میکردند .در خانۀ یکی از سرکردههای
عشیره مهمان بودیم .وقتی بهاتفاق او وارد خانه شدیم ،زن و دختر بزرگش آمدند و
هرکدام بند یکی از کفشهای او را از باز کردند .سفرۀ بسیار مرتبی چیده بودند .برای
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هر مشروبی ،گیالس مخصوص خودش را کنارش گذاشته بودند .خواستم به
دستشویی بروم .خدمتکار آفتابهای به دستم داد و چراغقوه را رو به بیابان گرفت و
گفت« :هرجا نشستی فرقی نمیکند!»
هشتاد سال؟ سوسیالیسم نتوانسته بود توالت برای این کردها بسازد ،یا که یادشان
بدهد ،خودشان بسازند.
در مورد کردهای آن سرزمین به نقل بخش کوتاهی از گفتار پرفسور نارداُف که خود از
کردهای آلماآتا بود و مسؤل کمیتۀ سازماندهی کنفرانس کردهای شوروی شد ،بسنده میکنم:

«در سالهای سرکوب پیش از جنگ جهانی اول ( )٣٩٣١همراه با از هم
گسیختن شیرازۀ ارمنستان و آذربایجان ،کردها هم که پیشتر به آن مناطق
آورده شده بودند ،دچار ازهمپاشیدگی شدند .در سال  ،٣٩٤٤آنها را از
گرجستان به جمهوریهای آسیای میانه و قزاقستان کوچاندند .بسیاری از
سالمندان ما هنوز به یاد دارند که به چه شیوهای مأموران شبها به دهات
کردنشین میآمدند ،مردها را دستگیر میکردند و به ایستگاه قطار میبردند.
آنها را در واگونهای باری میانداختند و قطار به سوی مقصدی نامعلوم
میرفت .روزهای بعد خانوادههایشان را دستهجمعی به جاهای دیگر کوچ
میدادند .آنها اجازه نداشتند هیچ چیزی از مایملکشان را با خود ببرند.
سالها طول میکشید تا افراد یک خانواده بتوانند از همدیگر خبر بگیرند.
کردها تا سالهای اواخر دهۀ  ٦١در نهایت سختی و تبعیض زندگی
میکردند .آنها را در جاهایی اسکان داده بودند که نه آب بود و نه آبادانی.
دستور هم این بود که هیچکس نباید از منطقۀ خود خارج شود .آنها را در نُه
جمهوری پخش کرده بودند و این خود سبب از بین بردن همبستگی قومی
آنها میشد .مردم فرهنگ و زبان و آداب و رسومشان را از یاد میبردند.
حاال هم در زمان گالسنوست میخواهیم از سرکوب ،امحاء ،و ترور آن
سالهایی حرف بزنیم که مردم جرأت ابراز هویت ملی خود را نداشتند.
میخواهیم برای مردم چگونگی پرت کردنمان را به مناطق و
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جمهوریهای جداگانه بازگو کنیم .برای آنها شرح دهیم که چگونه
بچههایمان نمیتوانستند زبان مادریشان را بخوانند و حتا حرف بزنند ،چراکه
میبایست زبان دیگری را بهخوبی یاد بگیرند .گرچه این واقعیتها تلخ
است ،اما چه میتوان گفت ...چنین بوده است .بسیارند کردهایی که در
دوران دیکتاتوری ناچار شدند برای گریز از تبعید و بهدست آوردن حق به
مدرسه رفتن ،اسمشان و هویت ملیشان را مخفی کنند و بعدها هم به
*
جبهههای جنگ بروند».
در آنجا ،من بارها از خودم میپرسیدم چه شد پرولتاریای حزب لنینی به چنین
روزی گرفتار آمده است؟
تنها یک جواب داشتم :قدرت را از پرولتاریا و مردم گرفتند و به حزب دادند .حزب
همهکاره شد ،سپس بهتدریج از مردم فاصله گرفت و در گرداب بوروکراسی و فساد
غرق شد و از کار افتاد.
و وقتی با وضعیت خودمان مقایسه میکردم ،فکر میکردم نسل دوم سازمانها و
احزاب ما که در اردوگاهها بزرگ شدهاند ،چه تصویری از «پیشمرگه» و «انقالب» و
روزهای گذشته دارند ،جز چند فیلم مستند و نوشتۀ رنگ و رو رفته؟ آنها «حزب» را
همین کسانی میبینند که دور و برشان هستند و همۀ قدرت ،حتا نان ،در دست
آنهاست .بنابراین ،در بهترین حالت ،تالش خواهند کرد به «کمیتۀ مرکزی» و از
آنجا ،به «دفتر سیاسی» بروند و صاحب قدرت و منزلت شوند .این ناخوشی امروز
جوامع ماست .بعداً خواهیم دید در کشوری مانند سوئد هم همین پدیده تکرار میشود.
کار فیلم بسیار بهکندی پیش میرفت .نمیشد برنامهریزی درستی کرد .هنرپیشۀ
اول فیلم (آنا سموخینا) در مسکو زندگی میکرد و در یک فیلم دیگر هم بازی میکرد.
در نتیجه ،میبایست منتظر وقتهای آزاد او باشیم.
فیلمنامه هم به آن صورتی که من نوشته بودم پیش نرفت .وسایل نبود .خانهای در
*) برگرفته از کتاب «چپ در کردستان شرقی» ،ایوب ایوبزاده .انتشارات نیما.٢١١٢ ،
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یک منطقۀ کوهستانی درست کردیم که صحنههایی از فیلم را جلو آن فیلمبرداری
کنیم .بعد از سه روز کار ،تعطیلی آخر هفته بود .دوشنبه که بازگشتیم ،خانه بهجا نمانده
بود .دزدیده شده بود! میخهایش را جا گذاشته بودند .نشد دوباره بسازیم .قسمتی از
فیلمنامه خودبهخود حذف شد.
گروهی آمده بودند پیشنهاد میکردند که صحنههایی از جنگ کاراتهای و از پشت
بام پریدن و این نوع عملیات در فیلم بگذاریم .آنها کسانی را برای این صحنهها
داشتند .گفتیم نه و سپاس.
فیلمهای جدید سرزمین آیزینشتین ،پودوفکین و کولزنیتسف پر بود از صحنههای
بیمعنای کتککاری و بههر بهانهای ،زنی را لخت کردن ...سکس و خشونت بدون
هیچ رابطۀ منطقی یا هنری بین ماجراها ...جامعۀ مریض و فیلمهای مریضتر.
آن سال که ما در آنجا بودیم اولین سالی بود که اجازه داده شده بود مردم جشن
نوروز برگزار کنند .پیشتر ،این جشن جشنی «ارتجاعی» شمرده میشده و برگزاری آن
ممنوع بوده است.
مردم شهر همه به پارک عمومی آمده بودند و چند پاتیل بزرگ گوشت بار کرده
بودند و هرکس کاسهای با خود آورده بود و غذا میگرفت .تا غروب آواز و رقص و بزن
و بکوب بود .کالً مردم به آن چیزهایی عالقه نشان میدادند که قبالً ممنوع شده بود.
از موسیقی پاپ و راک گرفته تا لباس و وسایل غربی ،حتا عکس استالین و سبیلهای
استالینی ...در مسکو دیدم که ورق پاسورهایی که عکسهای لخت روی آن بود را
برگ برگ میفروختند :برگی دو روبل! مردم صف بسته بودند .بیخبری و تبلیغات
غرب (از راه پخش ویدئوهای گالموری (زندگی میلیونرهای آمریکایی) و تشنگی
مردم ،باور نداشتن به آنچه دولت میگفت ،فساد اداری و بستهبودن مرزها ،همه دست
به دست هم داده بودند برای ازهمپاشیدن آن چیزی که هشتاد سال بود کوشیده بودند
بسازند .باید به این واقعیت هم اشاره کرد که گرچه مردم در کل بیبضاعت بودند ،اما
کسی گرسنه نبود ،کسی بیکار نبود (بیکاری پنهان فراوان بود .مثالً کاری که یک نفر
برایش کافی بود به شش نفر داده شده بود ،).مدرسه و بهداشت و پزشک و درمان
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مجانی بود .خانهها خوب نبودند ،اما کسی بیسرپناه نبود .زیاد نبودند کسانی که مثالً
یخچال در خانه داشتند ،اگر هم داشتند شب میبایست خاموش میکردند ،چون سر و
صدایش آنقدر زیاد بود که نمیشد خوابید.
برژنف نخستوزیر سالهای جنگ سرد گفته بود« :ما نمیخواهیم جامعۀ مصرفی
داشته باشیم ».این درست ،اما تولید که صورت میگرفت ،حاال اگر کیفیت تولیدات
بهتر و باالتر بود ،چه اشکالی داشت؟ ماشین ریشتراشی یک کیلو وزنش بود ،آنقدر
داغ میکرد که پوست صورت را میسوزاند .و البته اگر به زمین میکوبیدی ،نمی
شکست!
اینها مثالهایی است از مجموعۀ آنچه دیده میشد ،از ماشین گرفته تا کاغذتوالت
(که روزنامه بود) .و این بود که مردم فکر میکردند اگر دروازهها باز شود ،هرکس
صاحب یک ماشین بنز و یک آپارتمان خوب و لباسهای شیک خواهد شد.
اگر میگفتی این واقعیت زندگی غرب نیست که شما در فیلمها میبینید ،باور
نمیکردند .تا باالخره آمدند و دیدند که در غرب میلیونها نفر بیکارند و میلیونها نفر
در خیابان میخوابند .و غرب جز در فاحشهخانهها ،هیچ دری را برایشان باز نکرد.
برای یادآوری ،این را هم اضافه کنم که از فروپاشی شوروی به بعد ،تعداد بچههای
خیابانی مسکو با برزیل رقابت میکند .روسیه در خودفروشی و انسانفروشی ،نمونه
شد .تعداد میلیاردرها با آمریکا در رقابت است .کشوری که در آن کسی نمیتوانست دو
ماشین یا دو خانه داشته باشد ،به سرزمین مافیاها تبدیل شده است .میخواهم بگویم
آنچه جانشین شد بسیار بدتر بود.
فیلمبرداری سه ماه طول کشید .بهاصرار من ،قرار شد فیلم در مسکو مونتاژ شود ،به
امید اینکه در مسکو وسایل و مونتور بهتری وجود داشته باشد و از زیر کنترل شرکت
قزاقستانیها هم بیرون بیاییم.
در مسکو ،حدود یک ماه من و فتحی را در خانۀ یک پیرزن جا دادند که یک اتاق و
نصفی داشت ،نصفه را به ما داده بود .صد رحمت به انفرادیهای زندان اوین! زن
باسوادی بود ،کمی انگلیسی بلد بود و از پوشکین و داستایوسکی صحبت میکرد.
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گذرنامههایمان را بهبهانۀ تمدید اقامت گرفته بودند .مهدی هم خود را به کوچۀ
علی چپ زده بود .باالخره من مهدی را خواستم و گفتم به سفارت سوئد میروم و به
سوئد برمیگردم .چرا ما باید در این کشور قاچاقی زندگی کنیم؟ مهدی که جدّیت مرا
دید ،با قزاقها تماس گرفت .هتل گرفتند و گذرنامهها را هم پس دادند .من حس
کردم اگر یک روز ما را بکشند و جسدمان را به خرابهای بیندازند ،کسی مدعی نخواهد
بود ،چون کسی از ما خبر نداشت .حس کردم در چنگ مافیایی گرفتاریم و مهدی هم
همکار آنهاست .در آلماآتا ،کردها به من گفته بودند هر بالیی سرت آمد ،به پلیس
مراجعه نکن ،آنها از مافیاها بدترند .لختت میکنند.
هتل تازۀ ما نزدیک خوابگاه دانشجویان بود .با چند دانشجوی کرد آشنا شده بودم و
شبها گاهی به آنها سر میزدم .یک شب خواستم به هتل برگردم ،ساعت حدود ده
بود .گفتند همراهیت میکنیم .گفتم الزم نیست تا هتل  ٥١١متر بیشتر نیست .گفتند
کاپشن چرم تنت کردهای ،اگر نکشندت ،آنرا ازت میگیرند و بعد به خودت
میفروشند .از پلیس هم حرفی نزن که همه با هم شریکاند.
خالصه ،همۀ آنهایی که لباس حکومتی به تن داشتند ،مافیایی برای خود سازمان
داده بودند .قمارخانه و کلوب راه انداخته بودند .دالر هشتاد روبل شده بود ،در حالیکه
دستمزد یک کارگر ،ماهانه ،هنوز نود روبل بود .بیهوده نبود که برای یک دالر ،آدم
میکشتند .تاکسیها شبانه مسافر سوار نمیکردند .دست که بلند میکردی ،راننده
نیشترمزی میزد و میپرسید« :چند بُطر میخواهی؟» عرقفروشی قاچاق!
کارخانهها یا خوابیده بودند یا تولیدشان از طرف مسؤالن و حتا کارگرها به یغما
میرفت و در بازار سیاه بهفروش میرسید .فروشگاههای دولتی خالی بودند.
کئوپراتیوها که با سرمایههای شخصی دایر شده بودند ،بازار خیابانها را در دست
داشتند .همهچیز در این بازارها پیدا میشد ،اما قیمت یک هندوانه چهل روبل بود!
یعنی حقوق پانزده روز یک کارگر.
یک نفر تعریف میکرد که روزی با یک دوست میخواسته است به محلی برود که
آدرسش را نمیدانستهاند .از رانندۀ اتوبوس سرویس شهری میپرسند .راننده میگوید:
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«چیزی به من بدهید ،خودم شما را میرسانم ».پنج دالر به او میدهند .راننده همۀ
مسافرها را پیاده میکند و آنها را به آن سر شهر میبرد!
پدیدهای وجود داشت که حاال برای کشورهای دیگر دردسر شده است :مدرک
فروشی .از گواهینامه رانندگی گرفته تا مدرک دکترا .استادان دانشگاه بهخاطر نداری و
سختی معیشت ،در ازای وجه کمی ،مدرک دکترا میفروختند .کردها هم صف بسته
بودند .میخریدند و یکشبه «دکتر» میشدند .حاال در اقلیم کردستان ،همۀ ازروسیه
برگشتهها دکترا دارند .در ههولیر (اربیل) که بودم ،با دوستی به دیدار یکی از مسؤالن
رفته بودیم که در یک سالن پر از میز و مبل از ما پذیرایی کرد .دوست من به جناب
مسؤل نمیگفت «دکتر» .باالخره ایشان بهصدا درآمد که« :تو چرا به من نمیگویی
دکتر؟» دوست من بیرودربایستی گفت« :من هم باید بگویم؟ مگر با هم نبودیم که
آن مدرک را با صد و پنجا ه دالر خریدی؟»
این حال و روز پایتخت دومین ابرقدرت دنیا بود که تودهایها میگفتند انسان
شوروی در آن تربیت شده است.
بارها با مردم عادی که صحبت میکردیم ،از «حزب کمونیست» بهمثابه نیروی
اشغالگر حرف میزدند؛ درست همان پدیدهای که در جمهوری اسالمی هم اتفاق افتاد.
حتا زمانیکه ما از جنایات جمهوری اسالمی میگفتیم ،آنها میگفتند« :پس بگو در
آنجا هم کمونیستها بر سر کار آمدهاند».
گورباچف در یک سخنرانی گفت ما بعد از این به مردم حقایق را خواهیم گفت.
مردم میخندیدند و میگفتند یعنی تا بهحال دروغ گفتهاند .فردا هم کسی میآید و
باز هم همین را میگوید.
کوتاه سخن ،من فکر میکنم جدا از همۀ تئوریها و گفتمانها ،آنچه این تجربۀ
بزرگ سوسیالیسم را به شکست کشاند ،تا جایی که کسانی مثل یلتسین در دفتر
سیاسی این حزب جای گرفتند ،این بود که حزب کمونیست شوروی از «حزب برای
مردم» به «حزب بر مردم» تبدیل شد .دلیلش هم بیماری قدرت است؛ مرضی که بشر
هنوز دوایی برای آن نیافته است .در این فکرم که بر سر ما چه خواهد آمد؟
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با فتحی به توافق رسیدیم که او به سوئد برگردد و بیهوده در آنجا نماند ،من بمانم
بلکه فیلم را مونتاژ کنم .وقتی راشها (کپی اولیۀ فیلم) را آوردند ،متوجه شدم که
بخشی از فیلمها سیاه شده است .حلقههایی از فیلم پوزیتیف بوده و جناب فیلمبردار
نفهمیده بوده است .در البراتوار هم نفهمیدهاند و آن را بهجای نگاتیف شستهاند .پس
این قسمتها را هم از دست دادیم و امکان فیلمبرداری دوبارۀ آنها هم وجود نداشت.
فیلم تبدیل به شیر بی یال و دُم و اِشکم شد.
در زمان مونتاژ ،مترجم نداشتم .با اشارۀ دست و چشم و طرح کشیدن روی کاغذ و
چهار کلمه روسی «آره» «نه» و «خوبه» و «خوب نیست» ،با مونتور و دستیارش
حرف میزدم.
باالخره مونتاژ را تمام کردم( .همینجا از شادروان مرضیه فریقی تشکر کنم که با
دخترش و دختر دوست دیگری برای دوبالژ فیلم از سوئد به مسکو آمدند ).بعد از
صداگذاری ،من دیگر کاری در مسکو نداشتم ،میبایست فیلم برای انجام کارهای
البراتواری ،دوباره به قزاقستان فرستاده شود .من هم جان بهدر بردم و به سوئد برگشتم.
یک سال و نیم منتظر تمام شدن فیلم بودیم .اگر این فیلم گذشته از همۀ نواقصی
که بهنظر من داشت در زمان مناسبی (وقتی کردهای عراق مورد تهاجم قرار گرفته
بودند و در کوه و بیابان آواره شده بودند و همۀ دنیا این درّندگی صدام را محکوم
میکرد) پخش میشد ،ما موفقیت زیادی بهدست میآوردیم .اما زمانی فیلم به دست
ما رسید که دستبوسی صدام توسط رهبران کرد انجام گرفته بود ،افکار عمومی تغییر
کرده بود و مسئلۀ کردها در افکار عمومی بیارزش شده بود.
مهدی تا پنج هزار کرون از انجمن سینماگران نگرفت ،فیلم را تحویل نداد .وقتی به
فیلم نگاه میکنم ،میبینم هیچکدام از افکتها انجام نشده و «کپی صفر» به مهدی
دادهاند .او هم این چیزها را نمیدانست و نفهمیده بود .با همۀ اینها ،در فکر ساختن
فیلم دیگری بود.
سرانجام فیلم در چند سینمای اروپا نمایش داده شد و سپس من و فتحی آن را به
کردستان فرستادیم که درآمدش به بچههای بیسرپرست داده شود .کسی که میبایست
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این کار را انجام دهد ،با پولی که بهدستآمد ،برای خودش عروسی گرفت .این داستان آن
گلۀ گرگی بود که خود طعمۀ گرگها شد.
هرچه بود این اولین فیلم داستانی بهزبان کردی بود .سالهای بعد ،هرکس فیلمی
ساخت گفت این اولین فیلم کردی است .حتا خود مهدی در فیلم دیگری (اگر بشود
اسمش را فیلم گذاشت) در روسیه بازی کرد و آن را اولین فیلم کردی نامید .بعدها که
به کردستان رفت ،نسخهای از «گلۀ گرگ» را با خود برد و خود را سازندۀ آن معرفی
کرد .شهر کوران بود و او هم یک چشم داشت.
فروپاشی شوروی خالء عجیبی در میان روشنفکران بهوجود آورد .دیوار برلین بر سر
طرفدارانش فروریخت .ناامید شده بودند و نمیتوانستند توجیه کنند چطور میتوان صد
و هشتاد درجه چرخید .بعضی از سازمانها و گروهها (مانند تروتسکیستها و
مائوئیستها) که تنها کارشان ضدّیت با شوروی بود ،موضوعیّتشان را از دست داده
بودند .مدتی گفتند« :نگفتیم این سوسیالیسم نیست!» خب ،بعد؟ هیچ ...آنها هم تمام
کردند .سازمانهای چپ ما هم ـ گرچه طرفدار شوروی هم نبوده باشند ـ کلمۀ
«سوسیالیسم» را در گیومه گذاشتند و از دمکراسی و کارگران فراتر نرفتند .حتا چند تن
از شاعران کرد کلمۀ «سوسیالیسم» را از شعرهای قدیمشان پاک کردند.
با همۀ اینها ،بخواهیم یا نه ،انسان هنوز هیچ بدیل دیگری بهجز «سوسیالیسم»،
بهمعنای برابری بر ضد نابرابری و استثماری که در جوامع سرمایهداری هست ،نیافته
است .اما چگونه در عمل به آن خواهد رسید؟ فعالً این یکی نتوانست و کمرش زیر بار
شکست .چیزی نگذشت چین هم ـ شاید از ترس فروپاشی ـ خود را به موجهای
سیالب سرمایهداری سپرد ،بهطوری که فعالً مشغول دنیاخواری است .این بحث
دیگری است .در اینجا ،تنها میشود اشاره کرد که سازمانهای مائوئیستی هم قطب و
قبلهشان را از دست دادند و همگی همچون وهابیهای سَلَفی تنها نوشتههای مقدس
در دستشان مانده است.
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اقلیم کردستان
پیشتر گفتم که شرایط بد کردستان عراق (اقلیم کردستان) بر کار و زندگی کردهای
ایرانی پناهنده در آنجا هم تأثیر بهسزایی داشت .برقراری خط پرواز ممنوع گرچه مردم
را از خطر حملۀ هوایی صدام نجات داد ،اما از طرف دیگر ،صدام هم کردستان را
محاصرۀ اقتصادی کرده بود .حقوق ماهانه و خدمات دولتی به کردستان نمیرسید .مردم
پول نداشتند ،اگر هم میداشتند ،چیزی برای خریدن یافت نمیشد .میگفتند بهترین
هدیه برای دوستان یک لیتر نفت سفید یا یک کیلو آرد بود .کل عراق زیر فشار محاصرۀ
اقتصادی دولتهای غربی و همپیمانانشان بود .بعدها ،سازمان ملل فرمولی پیاده کرد به
نام «نفت در مقابل خوراک» .خانوادهها برحسب سرشماری ،مقداری غذا و سوخت
دریافت میکردند که هنوز هم ادامه دارد .پناهندههای ایرانی هم آن را دریافت میکنند.
در سال  ،٣٩٩٣در کردستان انتخابات شده بود و پارلمان نصف به نصف در بین دو
حزب «اتحادیۀ میهنی» و «پارت دمکرات کردستان» تقسیم شده بود .که این خود به
معنای غیرممکن بودن تصمیمگیری بر اساس اقلیت و اکثریت بود .یک دولت نمادین
داشتند ،اما ادارۀ امور در دست حزبها بود .نخستوزیر از اتحادیۀ میهنی بود .همهچیز در
سطح رهبریها مورد توافق قرار میگرفت و سپس به پارلمان ابالغ میشد .با اینهمه
گویی کسی باور نداشت که در آن سرزمین میماند و این وضع ادامه مییابد .احزاب در
فکر انباشت خزانه برای خود بودند که اگر فراری شدند ،این بار جیبهایشان خالی
نباشد.
مردم اما راههای دیگری در پیش گرفتند .آنها که فرزندی داشتند که بتواند به
اروپا برود و از پول کمک اجتماعی یا کار مقداری برای خانوادهاش بفرستد ،راه اروپا
در پیش گرفتند .در آن سالها کشتیهای پر از کردهای عراقی از طریق روسیه به
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اسکاندیناوی میآمدند .کسانی که خویشاوند یا دوستی در خارج داشتند ،اگر میتوانستند
آنها را قانع کنند که کمک مالی برایشان بفرستند ،سر بیشام زمین نمیگذاشتند .از
طرف دیگر ،کمتر اشغالگری به آن شیوه مملکتی را غارت کرده است که کردها سرزمین
خود را غارت کردند .از سیمهای برق گرفته تا وسایل بیمارستان ،حتا توربینهای سد آب
و ماشینهای سبک و سنگین ادارات ،اهدائی کشورهای دیگر را دزدیدند و در ایران و
ترکیه فروختند .این را میفهمم که زمانی که مردم گرسنهاند نمیشود از اخالق و تربیت
با آنها صحبت کرد ،شکم بچههای گرسنه با چنین حرفهایی سیر نمیشود .اما
آنهایی که امکان و توان داشتند چرا میبایست چنین کنند؟

در آن سالها دوستی به کردستان رفته بود و از من خواست که برای طرح ساخت و
تهیۀ یک فیلم به او کمک کنم .گفتم ،بسیار خوب اما من اهل کردستان ایران هستم و
رژیم هم دنبال سرم میگردد .فکر میکنی اگر صد دالر به کسی بدهند ،مرا نمیکشند؟
گفت« :صد دالر چیه ،با پنج دالر هم میکشندت».
پاسداران و مزدوران ایران (که متأسفانه در میان نیروهای احزاب سیاسی حکومت
کردستان هم عواملی داشتند) به ترور اعضای نیروهای سیاسی پناهنده در آنجا
پرداختند .تا جایی که از سال  ٣١٧١تا  ،٣١٧٨از حزب دموکرات کردستان ایران  ٦٧نفر و
از کومهله  ٣١نفر در خاک کردستان عراق ترور شدهاند .با نگاهی به «شهیدنامهها»ی هر
دو سازمان ،میتوان دید که اکثر این ترورها در منطقۀ زیر تسلط اتحادیۀ میهنی بوده
است .نمیتوان گفت اتحادیۀ میهنی از آنها بیاطالع بوده .شنیده نشد اعتراضی هم
کرده باشند .یک بار پاسداران ایران کامیونهای قفسدار همراه خود آورده بودهاند که
تمام اردوگاه حزب را اسیر کرده ،با خود ببرند .پیشمرگهها سر راهشان سنگر میگیرند.
اتحادیۀ میهنی که کار را به این شکل میبیند ،میانجیگری کرده ،پاسداران را تا مرز
ایران ،در حمایت پیشمرگههای خودش ،بدرقه میکند.
شرایط بد اقتصادی و امنیتی و واقعیت آوارهشدن که موجب آمدن سیلی از پناهندههای
کرد عراق به کشورهای همسایه و اروپا شد ،برای کردهای مقیم اروپا وظایف و فعالیتهای
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تازهای را مطرح کرد.
انجمنهای کردهای مقیم اروپا با هر توانی که داشتند و در هر کجا که بودند ،در دو
مورد فعال بودند :اول جمعآوری کمک برای آوارهها و بچههای بیسرپرست .دوم
رساندن اخبار کردستان از طریق تماس با مقامات و پخش اعالمیه و برگزاری تظاهرات
و برگزاری شبهای نوروز و کنفرانس و سمینارهای متعدد.
باید یادآوری کرد که در این فعالیتها ،نیروهای کردستان ایران و ترکیه دستبهعصا
بودند و کمتر خود را درگیر میکردند .شاید بهدلیل وابستگی به رژیمهای ایران و عراق.
اما دیده نشد که منفردان و سازمانهای چپ ایرانی (غیرِکُرد) آنطورکه باید (و
انترناسیونالیسم ایجاب میکند) در این حرکتها شرکت کنند.
دیدار صدام از جانب رهبران احزاب کردستان و پخش آن از تلویزیونهای دنیا ،آب
سردی بود که بر سر فعاالن کرد ریخته شد؛ گرچه این فعاالن بیشتر بهخاطر مردم کار
میکردند ،اما بههرحال اثر بسیار بدی در روحیۀ همۀ ما داشت.
بعد از اعالم پرواز ممنوع و به گِل نشستن کشتی جنگی صدام ،اکثریت مردم به
خانههایشان برگشتند .حال ،بخش بزرگی از سرزمین کردستان در دست دو حزب
بود و میبایست بهشیوهای آن را بین خودشان تقسیم کنند .بهویژه در مورد درآمد
گمرگ مرز شمال که بیشتر مایحتاج مردم از آنجا وارد میشد .گرچه پارلمان
مشترک و دولت پنجاه/پنجاه داشتند ،باز هم به توافق نرسیدند و در سال ٣٩٩٤
( ،)٣١٧١اختالفات منجر به جنگ داخلی گردید.
آنچه صدام نتوانسته بود بر سر مردم بیاورد ،آنها از عهده برآمدند .اخباری که
میرسید وحشتناک بود .اتحادیۀ میهنی با کمک و همراهی سپاه پاسداران ایران
بخش عمدهای از منطقه از جمله اربیل را به تصرف درآورده بود و باالخره پارت
دموکرات گویا با تأیید آمریکا ،نیروهای صدام را به اربیل فراخواند ( )٩٦/٨/١٣و آنها
در مدت شش ساعت ،اربیل را تصرف کردند و تحویل پارتی دادند.
این جنگ که تا  ٣٩٩٨ادامه پیدا کرد ،چنان زخمی بر جسم و روان و فرهنگ آن
مردم و سرزمینشان برجای گذاشته که نسلها باقی خواهد ماند .هنوز هم پس از
218

سپری شدن بیست سال ،علیرغم پیمان استراتژیک و قول و قرارها ،عدم همکاری
افراد دو نیرو در ادارات و ارتش و دانشگاه و ...نشاندهندۀ عمق این زخم است .آنها
بعد از آتشبَس هم اسیرهای یکدیگر را که براساس آمار ٢٦٨ ،نفر بودهاند ،پس
ندادند و حاال ،بعد از  ٣٧سال میگویند ،نماندهاند .یعنی همه را کشتهاند!

جنگِ داخلی ،بیرحمی ،تعصبِ ایدهئولُژیک ،توطئه و سرکوبِ
توأم با کُشتار بخشی از شرایطِ انسانی است؛ در واقع ،خوراکِ
*
روزمرۀ بسیاری از مردمِ معمولی بهاستثناءِ اقلیّتی صاحبامتیاز.
کردهای خارج از کشور جز اظهارِ تأسف کار دیگری نمیتوانستند انجام دهند.
فعالیتهایی در سطح تظاهرات و اعتصاب غذا هم در خارج و هم در داخل ،توسط
منفردان و روشنفکران ،صورت گرفت ،اما آن نیروها کمافیالسابق به مردم و نظر آنان
بیتوجه بودند .تا اینکه گویا آمریکا به هر دو اخطار داد و آنها را سر جایشان نشاند .در
تمام مدت جنگ ،انجمنهای خارج از کشور صرفاً در اختیار هواداران این یا آن نیرو
بودند و منفردان آنها را بایکوت کرده بودند.
در سال  ،٢١١١دوباره پارلمان کردستان بین دو نیرو تقسیم شد .البته از مردم برای
انتخاب نمایندهها رأی گرفته بودند ،اما هیچکدام حاضر نبودند اقلیت پارلمانی باشند.
نهایتاً ،با توافق رهبران ،مسئله حل شد .نخستوزیر از پارتی و معاونش از اتحادیه
میهنی ،وزرای دولت هم تقسیم بر دو و هر کدام در منطقۀ خودشان...
در سال  ،٢١١٤براساس توافق دوطرف ٤٦ ،وزیر بهکار گمارده شدند .هر
وزارتخانه دو وزیر داشت :یکی در منطقۀ نفوذ اتحادیه و یکی در منطقۀ پارتی .یا
بهتر است بگوییم :یکی در سلیمانیه و یکی در اربیل.
در سال  ،٢١١٨زمانی که نخستوزیری ،براساس نوبت ،به اتحادیۀ میهنی رسید ،دو
رهبری تصیم گرفتند وزارتخانهها را بهتدریج درهم ادغام کنند .تا سال  ،٢١٣٢هنوز

*) کریس هجز ،همان.
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وزارت اقتصاد و وزارت پیشمرگه همچنان جدا بودند .نظامیهای منطقۀ اتحادیه کاله
سبز بر سر دارند و در منطقۀ پارتی ،کاله قرمز .اما پولهای وازرتخانههای اقتصاد هر دو
یک رنگ هستند .الزم به گفتن نیست که چرا در مورد وزارت اقتصاد توافق نمیشود.
واقعیت این است که تمام ادارهها و نهادها ،حتا نهادهای مدنی ،وابسته به یکی از این دو
حزب هستند و همکاریشان بسیار دشوار است.
برادرکشیهای سالیان را نمیتوان با شعار و نصیحت و لبخند و عکس یادگاری
رهبران در کنار هم ،از ذهن مردم سترد.

من در این سالها ،گذشته از فعالیت در انجمنهای کرد غیروابسته به احزاب ،به
یادگیری زبان سوئدی (برای امرار معاش) و زبان کردی و تاریخ و فرهنگ جامعۀ
مناطق کردنشین مشغول شدم .ما در کردستان ایران ،از خواندن و نوشتن زبان
خودمان محروم بودیم .مشکل است کسی که این مسئله را نداشته است ،درک کند
که بازگویی احساسات به زبانی غیر از آنچه آن احساسها در آن شکل گرفتهاند،
تا چه اندازه دشوار و بیگانه با گوینده یا نویسنده است .بهقول ابراهیم یونسی ،ما به
فارسی کتک میخوردیم و به کردی گریه میکردیم .بههر جانکندنی بود ،این دو
زبان را با هم پیش بردم .ثمر زبان کردی کتابها ،نوشتهها و ترجمههایی است که
به دست خوانندگانش رسیده است .و ثمر زبان سوئدی یافتن کار معلمی سینما و
تلویزیون در یکی از مدارس عالی شهرمان بود .این کار که تا سال  ٢١١٦ادامه
داشت ،دنیای تازهای به روی من گشود .مهمتر از هرچیز آشنایی با دنیای جوانان
اسکاندیناوی و شاید همۀ اروپا بود .چون شاگردان من همه جوان بودند و بعد از
دیپلم دبیرستان به آن کالسها میآمدند؛ ترکیبی بودند از آنارشیستها،
آکتیویستها و عالقمندان به فیلم و سیاست .این که میدانستند من هم فعال
سیاسی بودهام ،بر عالقۀ آنها میافزود و مشکالتشان را بیپردهپوشی و سانسور
با من مطرح میکردند .من هم در کنار آنها رشد میکردم و همراه آنها با
مشکالت جامعه درگیر میشدم.
بهطور خیلی کلی ،مشکالت جوانان این جوامع را در دو مورد میتوان خالصه
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کرد :اول بیکاری که خود زمینۀ مناسبی است برای بزهکاری و قربانی موادِ مخدر
شدن .دوم ناباوری به سیستم اجتماعی موجود و نداشتن قطب سیاسی.
در این زمینه ،بیمورد نیست اگر نگاهی به سیستم دموکراسی اروپایی بیندازیم،
چیزی که قبلۀ آمال بخشی از مجموعۀ مخالفان ایرانی شده و در بین همۀ کشورها،
سوئد گویا همان مدینۀ فاضله است که آنها در آرزویش بودهاند؛ سوئدی که صد
سال سوسیال دموکراسی بر آن حاکم بوده است.
ببینیم چرا جوانان خودشان به آن باور ندارند.
نظام دمکراسی سوئد براساس انتخابات حزبی است .هر حزبی که چهاردرصد آرای
انتخابکنندگان را به دست آوَرَد ،نماینده به پارلمان یا به کمیتۀ اجرایی کمون
(شهرداری) میفرستد .بنابراین ،احزاب کوچک نه تنها رأی ندارند ،بلکه برای
تبلیغات انتخاباتی هم بودجهای دریافت نمیکنند .این احزاب که اکثراً احزاب چپ
هستند ،همچنان در حاشیه میمانند .شیوۀ انتخاب به این شکل است که هر حزب
فهرستی از نمایندگان خود تهیه میکند .این فهرست را کمیتۀ انتخابات حزب تعیین
میکند .مردم تنها میتوانند به فهرست یکی از حزبها رأی بدهند .در واقع ،آن چند
نفری که در کمیتۀ انتخابی حزب نشستهاند ،نمایندگان مردم را تعیین میکنند .آنها
هم البته کسانی را در فهرست انتخابات جای میدهند که از بقیه بیشتر به حزبشان
وفادارند و منافع حزب برایشان در اولویت است .از طرف دیگر ،حداکثر هفتاد در صد
اشخاص واجد شرایط آرایشان را به صندوقها میریزند .سی در صد به این نظام
باور ندارند .حزب یا ائتالفی از احزاب که پنجاه و یک درصد آرا را به دست بیاورد،
که در واقع نمایندۀ سی و شش در صد از رأیدهندگان است ،دولت تشکیل میدهد.
رئیس حزب نخستوزیر میشود و او هم از بین کادرهای باالی حزب ،وزیرانش را
انتخاب میکند .وزیران هم مسؤالن نهادهای حساس را و آنها هم مدیران ادارات
و مدارس و ...را به کار میگمارند .مدیران هم اعضای حزب را بین کارمندان و
کارخانهها پخش میکنند که زاغ رقبا را چوب بزنند و برایشان دسیسهچینی کنند.
گفته میشود مردم به برنامۀ آنها رأی میدهند ،اگرچه برنامههایشان تفاوت چندانی
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با هم ندارند .هیچگاه دیده نشده که قول و قرارهای انتخاباتی اجرا شده باشد.
دولتهای امروزی در واقع به دفتر کار صاحبان سرمایه تبدیل شدهاند .اقتصاد
چنان تنظیم شده است که بهقول پل آ باران ،اقتصاددان آمریکایی« ،سرمایهدار
همیشه جُفتشش میآوَرَد و کارگران جُفتیک ».احزاب حاکم فقط مُهرهها را
میاندازند .جوانهایی به این احزاب گرایش پیدا میکنند که بخواهند از این نردبام
حزبی برای باالرفتن استفاده کنند ،نه اینکه به برنامه یا ایدئولوژیشان باور داشته
باشند .در اینجا ،اگر فردی آرزو داشته باشد که روزی نمایندۀ مجلس شود یا وزیر و
حتا به عضویت شورای شهر درآید ،هیچ راهی جز نردبان حزبی وجود ندارد .لیاقت و
کاردانی و حتا نبوغ کمکی نمیکند .باید حزبی بود و سالها اوامر حزب را اجرا کرد و
دَم برنیاورد تا بشود به آن آرزو دست یافت .زیرک بودن باالرفتن از پلههای حزبی
است ،نه دانشمند بودن و انسان بودن .در سالهای اخیر ،از این نوع فرصتطلبیها
در بین ایرانیان هم زیاد شده و مثالً فالن کمونیست سابق را میبینیم که اسمش در
فهرست فالن حزب دست راستی قرار دارد.
کارگران و کارمندان این والیت همه در سندیکاها سازماندهی شدهاند .در واقع از
این نظر ،سوئد سازمانیافتهترین کشور دنیاست ،اما همۀ این سندیکاها (بهجز
سندیکالیستها که سندیکای بسیار کوچکی است) در یک اتحادیۀ سراسری عضو
هستند که در دست سوسیال دموکراتهاست .رئیس اتحادیه در کمیتۀ مرکزی حزب
نشسته است .زمانی که سوسیال دموکراتها دولت را دردست دارند ،این اتحادیه
بههیچوجه اجازۀ اعتراض به کارگرها و کارمندان نمیدهد .سندیکا رابطۀ کارگر و
کارفرما را تنظیم میکند و هر نوع حرکت و اعتراضی باید ابتدا از جانب سندیکا مورد
تأیید قرار گیرد .که البته سندیکا هم همانند نخستوزیر دستِ راستی سوئد میگوید:
«ما سنّت اعتصاب نداریم».
در تمام قرن بیستم ،یک بار در سوئد ،یک اعتصاب جدّی صورت گرفته است :اعتصاب
معدنچیان در سال  ٣٩٦٩که آن هم علیه سندیکای خودشان بوده که دربست جانبدار
صاحبکار بوده است .هنوز هم رابطۀ سندیکا و صاحبکار ـ چه خصوصی ،چه دولتی ـ به
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همین منوال است .پیشتر ،حقوق بیکاری هم در دست سندیکا بود؛ یعنی اگر کارگری
عضو سندیکا نبود ،حقوق زمان بیکاری هم نمیگرفت .اخیراً این دو مورد از هم جدا
شدهاند و همین امر موجب جداشدن بسیاری از کارگرها و کارمندها از سندیکاها شده
است.
این هم از دموکراسی سندیکائی .البته همۀ فشارهای ناروا با ظاهری آراسته و سخنانی
مؤدبانه انجام میگیرد و از عبا و نعلین و آوردن آیههای آسمانی خبری نیست.
به این نکته هم اشاره کنم که اختیارات شهرداریهای سوئد بسیار بیشتر از مادههای
خودمختاری و فدرالی پیشنهادی احزاب ماست .تازه به آنها اتهام تجزیهطلبی هم زده
میشود.
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اشغال عراق
امروز از شاگردهایم که همه دیپلمۀ رشتۀ ارتباط جمعی هستند و برای
یادگیری بیشتر و آمادگی برای کار به اینجا میآیند ،خواستم که هر کس قصۀ
کوتاهی در چند سطر بنویسد که بعد از میان آنها چند قصه را به صورت
فیلمنامه درآوریم .باورکردنی نبود .اول اینکه همۀ قصهها در بارۀ جنگ بود؛
درحالیکه دوازده سال است هیچ جنگی در اقلیم کردستان اتفاق نیفتاده و اینها
هیچکدام بیست سال بیشتر ندارند .شاید بازگویی خاطرهها ـ که همچنان ادامه
دارد ـ توسط بزرگترها ذهن آنها را هم مشغول کرده است ،یا اینکه فکر
میکنند ـ بهتقلید از رادیوتلویزیونهای محلی ـ این تنها موضوعی است که در
مدرسه باید از آن حرف زد .دوم اینکه نوشتهها در حد کالس سوم چهارم
ابتدائی بود .از آنها پرسیدم آیا قصه خواندهاند یا میخوانند؟ تنها یک نفر دست
بلند کرد و گفت قصهای را در کتاب درسی زبان انگلیسی خوانده است .به کار
مشکلی که پیش رو دارم فکر میکنم .اول باید بدانم چرا چنین شده است؟
همراه با تاریک شدن هوا و ساکت شدن گنجشکها به روزگار کودکی
شاگردانم برمیگردم .اوایل دهۀ  ،)٣١٧١( ٣٩٩١حملۀ ارتش صدام به کردستان و
آواره شدن مردم در کوه و بیابان و سرزمینهای همسایه .بیشک مدرسهای در
کار نخواهد بود .بعد از آن ،جنگ داخلی و نبودن دولت و بودجه برای
مدارس .بچهها در فضای جنگ بزرگ میشوند و بیسواد باقی میمانند .از
سال  ٩٧به بعد جنگ ،الاقل در کردستان ،تمام شده بود ،اما عراق با محاصرۀ
شدید اقتصادی روبرو بود و ارتباط با حکومت مرکزی هم قطع بود .کتاب نبود،
معلمها حقوق نداشتند و مرکزیتی در کردستان برای تنظیم آموزش وجود
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نداشت ،اما به بچهها کارنامه داده میشده :مدرک بدون محتوا .پس از آن
هم اشغال عراق و ...تا موج آشوب فرو نشیند ،آنهایی که در اوایل سالهای
دهۀ  ٩١به دنیا آمدهاند بیست و چند سالهاند .با دستی خالی و مغزی فقیر و
با کولهباری از خاطرههای جنگ.
ضربۀ بزرگی که جنگ و بهخصوص جنگ داخلی به یک جامعه میزند ،شمار
کشتهها و زخمیها نیست .فقر مادی و از بین رفتن سرمایهها هم نیست .بی
سواد ماندن نسلی است که وارث بقایای جنگ است.
در مدت این چند سال آرامش نسبی ،زیانهای مادی بهسرعت جبران
شدهاند ،اما جبران این عقبافتادگی کارزار دیگری میخواهد که گویی کسی
به فکر آن نیست .احزاب حاکم که دولت را هم بین خود تقسیم کردهاند در
رادیو و تلویزیون و روزنامههایشان تنها به ادامه دادن و تقویت احساسهای
ملی میهنی مشغولاند و اینها درست همان چیزی است که جوانها از آن
گریزانند .چرا که یادگار جنگ است و گذشتهای که به آنها مربوط نیست.
آنها از طریق ماهواره به کانالهای بیشماری دسترسی دارند .این امر
موجب سردرگمی ،تقلیدهای کورکورانه از مدلهای کشورهایی که هیچ
تشابهی با این جامعه ندارند و بیگانه شدن با محیط خودی میشود .نتیجۀ
چنین وضعی فرافکنی تفکر و نبودن ایدئولوژی است .درست نقطه مقابل
سالهای جوانی ما.
سال  ٢١١١میالدی سال سرنگونی صدام بود .آمریکا بعد از جنگ کویت در
تدارک مقدمات حمله به عراق بود .جدا از محاصرۀ اقتصادی و کار روی جانشینان
بعدی ،طرح حمله از سالها پیش آماده شده بود .صدام را همچون شیطان واقعی و
دیکتاتور نمونهای در افکار عمومی جا انداخته بودند .در همین سوئد ،در کتابها و
نوشتهها ،صدام بهعنوان بدترین نمونۀ دیکتاتوری همواره مثال زده میشد .ضربه به
برجهای دوقلوی نیویورک فرصتی بهوجود آورد که این حمله را توجیه کنند.
اعتراض میلیونها انسان در سراسر دنیا هم کارساز نبود .آنها تصمیمشان را گرفته
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بودند .در فیلم مستندی که یک خانم سوئدی در مورد جنگ عراق ساخته است ،به
روشنی دیده میشود که یک ماه قبل از حمله ،خبرنگاران آمریکایی در هتلهای
بغداد مسکن کردهاند .او از خبرنگار سی.ان.ان میپرسد شما فکر میکنید چهوقت
جنگ میشود؟ میگوید سوم مارس .و این زمانی است که هنوز نمایندگان سازمان
ملل و حقوق بشر در رفت و آمد و ظاهراً در حال گفتگو هستند .حمله سرِوقت انجام
شد .کردها سقوط بغداد را جشن گرفتند و در خیابانها به پایکوبی پرداختند.
آمریکاییها با خود دو چیز به کردستان آوردند :اولی دالر فراوانی بود که به جیب
سران عشایر و رهبران سیاسی ریختند .البته مردم هم بینصیب نماندند .میدانیم که
تا سال  ،٢١١١شرایط زندگی مردم همچنان بسیار بد بود و جنگ هم آن را بدتر
کرده بود .از این مقطع به بعد زندگی در کردستان عراق «دالری» شد و نتیجهاش
تغییر اخالق جامعه بود .درست همان اتفاقی که در جامعۀ ایران روی داد .پول تنها
معیار ارزشها شد .پدری خوب است که پول دارد .برادری مهربان است که پول
میبخشد .قوم و خویشی و دوستی و رفاقت زمانی ارزش دارد که رابطۀ پولی برقرار
باشد .سازمان سیاسی با ایدئولوژی و تاریخ و عملکردش شناخته نمیشود ،با توان
استخدامی و سطح حقوق ماهیانه است که عضو و هوادار پیدا میکند .مسؤل دولتی
زمانی احترام دارد که از آنچه به جیب میزند ،مقداری هم به زیردستان برساند ،یا
از کجدستی آنها هم چشمپوشی کند .طرح و برنامهای قابلِاجراست که بخشی از
بودجۀ آن به مسؤل مربوطه و امضاکننده برسد؛ پدیدهای که شاید بهوضوح و شدت
قسمتهای دیگر عراق یا ایران و ترکیه و تاجیکستان نیست.
دومین رهاوَردِ آمریکائیها برای کردستان حفاظت منطقه از دستاندازی ایران،
ترکیه و عرب ها بود .چرا که کردستان از نظر منابع زیرزمینی نفت بسیار غنی است و
همه خود را آماده کرده بودند که به آن دست پیدا کنند .پیش از حملۀ آمریکا و
شرکاء ،کردها که از پیش نیروهای رزمی خود را آماده کرده بودند و در واقع منطقه
زیر سیطره و حاکمیت آنها بود ،در سایۀ این حفاظت توانستند فرمول «عراق
فدرال» را در قانون اساسی عراق وارد کنند و حکومت فدرال خود را رسمیت
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ببخشند .بر اساس تعداد جمعیت ٣٧ ،در صد از کل بودجۀ عراق به اقلیم کردستان
میرسد .بغداد هشت درصد از این هفده درصد را بهعنوان «خرج اداری فدرال»
برای حکومت مرکزی برمیدارد و بقیه را به کردستان میفرستد .از این پول ابتدا
«سهم شیر» برداشته میشود .احزاب بر اساس تعداد نمایندگانشان در پارلمان ،حدود
شصت درصد آن را برمیدارند .با بقیۀ آن میبایست به مرمت ویرانهای بپردازند که
رژیم بعث و خودشان بهوجود آورده بودهاند.
اما کار به این آسانی نبود .کردستان در محاصرۀ کشورهایی بود که با تمام قوا
مخالف همین نیمچه آزادی کردستان عراق بودند ،چرا که میترسیدند سرمشقی
برای کشورهای آنها بشود .نه ایران و ترکیه و سوریه و نه بخش عربی عراق اجازه
نمیدادند کاالهای سنگین به کردستان وارد شود .حتا موتوربرق چهارکیلواتی را
میبایست قاچاقی وارد کنند .کتابهایی که در خارج به زبان کردی برای مدارس
چاپ شده بود از هیچکدام از مرزها (حتا بصره) اجازۀ ورود نگرفت .در مرز ترکیه اگر
مسافرهای کردستان کتاب کردی (از هر نوع) همراه داشتند ،از آنها گرفته میشد.
آمریکا هم کاری به این کارها نداشت .باالخره کردها راهی برای حل این مسئله
پیدا کردند :عمران و آبادانی و حتا خورد و خوراک را به شرکتهای ترکی و ایرانی
سپردند .بوی دالر سیاست را پس زد .کردستان پُر شد از شرکتها و کارگران ایرانی
و ترکیهای .اما عربها بینصیب ماندند ،بهجز ثروتمندانشان که برای استراحت
تابستان به کوهستانهای کردستان میآیند.
در بخش بهداشت ،کُرهایها و ایتالیاییها مقداری کمکهای بشردوستانه میرساندند.
در سال  ،٢١١٤نیروی تازهای پا به میدان مبارزه در کردستان ایران گذاشت:
«پژاک» حزب حیات آزاد کردستان .میدانیم که «پ.ک.ک» بعد از رانده شدن از
سوریه ،بخشی از پایگاهها و خانوادههای اعضایشان را به ایران فرستادند .اینها در
شهرهای ارومیه و سنندج و ...اقامت کرده بودند و در این سالها ،جوانان زیادی در
این شهرها به این سازمان گرایش پیدا کرده بودند .زمانی که روابط پ.ک.ک با
ایران به سردی گرایید ،این نیروها به اقلیم کردستان آمدند .اما نیروهای حاکم در
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اقلیم کردستان بهخاطر تهدیدهای ترکیه ،در جنگی خونین آنها را از شهرها بیرون
کرده ،به کوههای شمال راندند .پ.ک.ک هواداران کرد ایرانی خود را سازماندهی
کرد که خود مستقالً بتوانند در بخش شرقی مبارزه کنند .رهبری این سازمان به
رحمان حاجی احمدی که از کادرهای سابق مرکزیت حزب دمکرات بود سپرده شد.
پژاک پس از اولین کنفرانس در  ،٢١١٤رسماً موجودیت خود را اعالم کرد و
بالفاصله با نیروهای نظامی ایران درگیر شد .ایدئولوژی حزب تبعیت از اندیشههای
عبداهلل اوجالن رهبر پ.ک.ک است ،یا چنان که خود میگویند آپوئیسم .آنان با
کمک و پشتیبانی پ.ک.ک در مناطق کوهستانی شمال اقلیم کردستان مستقر
شدند .بههمین خاطر ،این مناطق همواره توسط آتشبارهای ارتش و سپاه ایران و
ترکیه توپباران شده و مردم محلی آواره میشوند .اخیراً با پادرمیانی پارت دموکرات
کردستان ،هر دو طرف ظاهراً عملیاتشان را متوقف کردهاند .پژاک شعار سرنگونی
رژیم ایران را نمیدهد ،بلکه میخواهد دین از دولت جدا گردد .هدف اصلی حزب را
ایجاد «خودمدیریتی» (این اصطالح از خود آنهاست) دموکراتیک کردستان ذکر
میکند و برای رسیدن به آن« ،دفاع مشروع مسلحانه» در اولویت قرار دارد .این
سازمان در مدت کوتاهی ،مورد توجه مردم کردستان ایران قرار گرفت و میتوان
گفت در آینده ،یکی از نیروهای مطرح در جنبش کردستان ایران خواهد بود .دلیل
اصلی نمایان بودن فعالیت این حزب فعال نبودن نیروهای دیگر ایرانی است که
بدون عمل مشخص ،تنها نظارهگر آیندهاند.
یکی از نیروهای اپوزیسیون ایرانی که پس از فروپاشی رژیم صدام بیشتر از همه
به مخمصه افتاد سازمان مجاهدین خلق ایران بود .این سازمان در سال  ،٣٩٩١با
نیروهای صدام در سرکوب مبارزات مردم کردستان و شیعههای جنوب عراق
همکاری و همراهی کرد ،بهخصوص در منطقۀ اتحادیۀ میهنی (ویدئوهای آن در
کردستان دستبهدست میگشت و فکر میکنم در تلویزیونهای محلی هم نمایش
داده شد ).توجیه این عمل شاید این بود که چون نیروهای اتحادیۀ میهنی با ایران
همکاری میکنند ،بنابراین ما با دار و دستۀ وابسته به ایران میجنگیم .به هر رو،
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این امر موجب خصومت مردم کردستان عراق با آنها شد و آنها نتوانستند در خاک
کردستان و در جوار مرز ایران بمانند و در اردوگاهی نزدیک بغداد که نام آن را
«شهر اشرف» گذاشته بودند اقامت گزیدند و به آموزش و بازسازی نیروهای خود
پرداختند .پس از اشغال عراق آمریکاییها آنها را همچون وابستگان رژیم بعث خلع
سالح کردند و در همان اردوگاه در محاصره گرفتند .این عمل در مورد نیروهای کرد
ساکن عراق صورت نگرفت .از طرف دیگر ،ایران به دولت اقلیم کردستان فشار
میآورد که اپوزیسیون ایران را از خاک خود بیرون کند .اتحادیۀ میهنی و پارت
دموکرات بهخاطر وجهۀ ملی نمیتوانستند این کار را در مورد نیروهای کرد انجام
دهند و زیر بار نرفتند .اما به این توافق رسیدند که کردها حق عملیات مسلحانه در
ایران را نداشته باشند .نیروهای غیرکرد هم از منطقه بیرون رفتند .حزب کمونیست
ایران هم بهعنوان «کومهله» و با تکیه به کرد بودن در آنجا مانده است .میشود
گفت ایران به هدفهایش رسید .نیروهای کرد را زمینگیر کرد و مجاهدین را از
مرزهایش دور کرد.
سیاست آمریکا در مسیری افتاد که میخواست امنیت عراق را به خود نیروهای
عراقی بسپارد ،که هم خود کمتر درگیر شود و کشته بدهد ،هم بتواند به این ارتش
اسلحه بفروشد .در این راستا ،ابتدا میبایست ارتش را بازسازی کنند .دو سه سال
مشغول این کارها بودند و بعد ،بهمرور ،مناطقی را به آنها سپردند ،از جمله حفاظت
اردوگاه مجاهدین .حرفشنوی دولت شیعۀ عراق از ایران و خواست ایران مبنی بر
تحویل دادن یا بیرون کردن مجاهدین از خاک عراق موجب کشمکشهایی بین
مجاهدین و ارتش محافظ اردوگاه شد تا باالخره با پادرمیانی آمریکا و سپردن
سرنوشت اردوگاه به سازمان ملل ،در سال  ،٢١٣٢آنها را به اردوگاهی در نزدیکی
فرودگاه بغداد منتقل کردند که از آنجا به خارج بفرستند.
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سفر به اقلیم کردستان
چند روز پیش به خانۀ یکی از پیشمرگههای جنبش  ٧٥/٧١کردستان عراق
رفته بودم .در اتاق کوچکی ساختهشده از بلوک سیمانی نشسته بود .گلیم
کهنهای نصف اتاق را پوشانده بود .همسرش گوشۀ اتاق ،پای سماور برقی کز
کرده بود .گوشهای پیرمرد بهخوبی نمیشنید .هر جمله را میبایست دو بار
تکرار میکردیم .پرسیدم« :از کردستان آزاد راضی هستی؟» گفت« :همهچیز
زندگی ما اجباری است .آزادیمان هم اجباری است .همانطور که آنوقت هیچ
راهی جز پیشمرگهشدن نبود .از مردن در زندان بعث بهتر بود .خوشا به آن
دوره ...اقالً کسی بودیم .حاال برای چندرقاز حقوق ،باید یک ساعت جلو یک
فُکُلی دستبهسینه بایستم .حاال هم هر کاری بکنم ،باز میگویند تو پیشمرگه
بودی باید تحمل داشته باشی .آره ،اگر پیشمرگه نبودم شما هم سراغم
نمیآمدید .میگویند حاال شما حاکم هستید .این هم حاکمیت ماست که
میبینی .آنهایی که آن روزها را ندیدهاند ،توی قصرهایشان به سالمتی ما
ویسکی میخورند .اگر کاسبی میکردم ،حاال تاجرباشی بودم».
چای پیرمرد سیاه و تلخ بود.
سال  ،٢١١٦بهدرخواست دوستی و بهدعوت نهادی در کردستان عراق ،برای کار در یک
برنامۀ آموزشی در زمینۀ تلویزیون و سینما ،به اربیل (پایتخت اقلیم کردستان) رفتم .من از
این سفر دو هدف در نظر داشتم:
هدف اول :زندگی و کار در میان مردم همزبان و همفرهنگ خودم و خدمتی اگر از
دست برآید .در این زمینه ،ارزیابی من از این سفر بسیار مثبت است .در مدت چهار
سال و اندی ،حدود دویست و پنجاه نفر در کالسهای آموزش کادر تلویزیون و ارتباط
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جمعی در همۀ زمینهها شرکت کردند و خودشان در ارزیابیهایی که در پایان هر دوره
انجام میشد ،نظر بسیار مثبت ارائه داده بودند .همزمان ،در تهیۀ مقدمات و تربیت
کادر برای طرح وسیعی که قرار بود مرکزی برای ارتباط جمعی بشود و شش تلویزیون
و سه رادیو در آن ایجاد گردد ،کار کردم .این طرح بهکمک مشاوران فرانسوی پیش
برده میشد .ساختمان آن با سه سال تأخیر آماده شد و مقداری از وسایل آن هم
خریداری شد ،اما بهناگاه و بهدالیلی که برای من نامعلوم بود ،متوقف شد .و این به
معنی پایان کار من در آنجا بود.
هدف دوم :دیدن و درک اوضاع سیاسی/اجتماعی اقلیم کردستان ،تطابق آن با
گفتهها و رؤیاهای ما برای آزادی و داشتن یک دولت ملی ،برآورد نتایج مبارزۀ سخت
و طوالنی اینهمه سال ...اینکه دریابم ثمرۀ اینهمه قربانی چیست و چگونه است.
تصویرهایی از آن را تا به اینجا نوشتهام .جمعبندی من بهطور خالصه چنین است:
در سالهای بین  ٣٩٩٣تا  ،٢١١١چنانکه پیشتر اشاره کردم ،فقر اقتصادی توان
مردم را گرفته بود .جملهای بر سر زبانها بود که« :آزادی قاتق نان نمیشود .آزادی با
شکم گرسنه بیمعناست ».و همواره سایۀ شوم رژیم بعث موجب النهکردن ترس از
آینده در دل مردم بوده است .حال که رژیم بعث از بین رفته است و نان هم در سفرهها
پیدا میشود ،مردم با آزادی چه میکنند؟ چگونه جامعهشان را سر و سامان میدهند؟
برای ما که زخمخوردههای انقالب  ٣١٥٧ایران هستیم ،اینها سؤالهایی بودند که من
به دنبال جواب آنها ،دوباره کشکولم را برداشتم و به راه افتادم.
سالهای قبل از اشغال عراق بهسبب برقراری پرواز ممنوع ،هواپیمای مسافربری به
اربیل یا سلیمانیه پرواز نمیکرد .مسافرها میبایست از طریق ترکیه یا سوریه خودشان را به
مرزهای اقلیم کردستان برسانند .آنهایی که از ترکیه میرفتند ،انواع مشکالت از
راهزنهای جادۀ دیارِبکر گرفته تا انواع توهینها از طرف مرزبانان ترک را میبایست
تحمل میکردند .آنهایی که از طریق سوریه میرفتند ،الزم بود آشنایی در یکی از احزاب
کردستانی میداشتند که آنها را از فرودگاه به مرز برساند ،وگرنه دچار مشکالت امنیتی
رژیم سوریه میشدند .هر دوِ این کشورها از رفت و آمد مردم به کردستان ناخشنود بودند.
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در مرز ترکیه ،میپرسیدند« :کجا میروی؟» مسافر میبایست یا نام شهر را بگوید یا بگوید
عراق .اگر میگفت« : :میروم کردستان ،».بازداشت یا جریمه میشد .البته در هر دو کشور،
همیشه میشد با مقداری رشوه ،خالص شد.
از سال  ٢١١٤به بعد پرواز چارتر از سوئد به اربیل و بعدها به سلیمانیه دایر شد .بازرگانان و
وابستگان سیاسی از طریق اتریش سفر میکردند که بسیار گران بود و مردم معمولی
نمیتوانستند چنین هزینهای را پرداخت کنند .کادرهای احزاب کردستانی هم از طریق
تهران رفت و آمد میکردند.
هواپیمای چارتر که توسط یک شرکت کردستانی کرایه میشد ،گاه یونانی بود و گاه
بلغاری .پرواز روی اکران فرودگاه اعالم نمیشد ،یعنی جزو برنامۀ رسمی پروازهای
فرودگاه نبود .گویی قاچاقی پرواز میکند .گاهی هم مینوشتند :آتن یا استانبول.
هواپیما بعد از تأخیر بسیار ،که گاهی به  ٢٤ساعت هم میرسید ،پرواز میکرد و در
یونان یا ترکیه مدتی توقف میکرد .مسافرها را از زیرزمین به در اضطراری میبردند و
از روی فهرست نامشان سوار میکردند .اسامی مسافران در هیچ کامپیوتری ثبت
نمیشد .اگر بالیی سر هواپیما میآمد ،هیچکس نمیدانست چند نفر و چه کسانی
بودهاند .بههرحال ،بر راه زمینی و درگیرشدن با خطرات و توهینهای مرزبانان ترکیه و
سوریه ترجیح داشت.
در فرودگاه اربیل ،مُهر ورود و (اگر گذرنامه عراقی نبود) یک هفته ویزا به گذرنامه
میزدند که نوشتههایش به کردی و عربی بود .بعد از بازرسی چمدانها و آمدن به
محوطۀ جلوِ فرودگاه ،کسانی که آشنا یا خویشاوندی از مسؤالن داشتند ،در همان
محوطۀ ترانزیت ،سوار ماشینهای آخرین سیستم تویوتا میشدند که منتظرشان بود.
بقیۀ مسافران میبایست منتظر اتوبوس بمانند که آنها را به محوطۀ خارج از فرودگاه
ببرد .در آنجا ،قوم و خویشاوند همه در انتظار بودند .میشد حساب کرد بهازای هر نفر،
ده نفر در محوطۀ توقفگاه خاکی ایستادهاند و با رسیدن هر اتوبوس هجوم میبردند و
همان دم در ماشین ،روبوسیها انجام میشد.
اگر اهل اقلیم کردستان نبودی و میخواستی بیشتر بمانی میبایست به ادارۀ اقامت
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مراجعه کنی که ویزایت برای دو ماه تمدید شود .البته اگر در هتل میماندی همان
شب اول گذرنامهات به ادارۀ پلیس میرفت و فردایش میبایست برای سؤال و جواب
به آنجا مراجعه کنی .نظام اداری و امنیتی همان نظام دورۀ بعث بود که حاال مسئلۀ
هشیاری در مورد تروریسم هم به آن اضافه شده بود.
امور اداری بهجز در فرودگاه که برای ثبت گذرنامهها از کامپیوتر استفاده میکردند،
هنوز کامپیوتری نشده بود .تا سال  ٢١٣٢که من برای آخرین بار با آن سر و کار داشتم
هنوز فرمهای کاغذی بودند که از میزی به میز دیگر برده میشدند و امضا بعد از امضا
میخوردند .برای صدور یک وکالتنامه میبایست به نُه اتاق میرفتم .یکی فرم را
میفروشد .آن دیگری پول را میگیرد .در اتاق دوم ،یکی فرم را برایت پر میکند ،یکی
مهر میزند .اتاق بعدی تمبر میزنند و امضا میکنند و اتاق بعد از اتاق ،تا میرسی به
کنترل هویت و اتاق آخر مربوط به رئیس (همان محضردار خودمان) است که همۀ
اینها را باید تأیید کند .پشت در همۀ اتاقها هم صفهای طوالنی و از همه طوالنیتر
صف آخر است که باید پول حقالزحمه را به صندوق داد .این مراسم یک وکالتنامۀ
ساده است که یک روز وقت میبَرَد ،حال فکر کنید برای گرفتن ویزا چه خبر است .اگر
در یک هفته کار راه بیفتد باید کاله را باال انداخت .البته همۀ این انتظارکشیدنها را
میشود با خرج مقداری دالر حل کرد ،اگر داللش را پیدا کنی یا معرفی نامۀ معتبری از
کسی یا ادارهای داشته باشی.
علت اصلی این شیوۀ بوروکراسی که مختص این نوع کشورهاست ،و در شوروی
هم دیدیم ،بیکاری فراوان در جامعه است .باید مشغولیتی برای بخشی از مردم پیدا
کرد و به این بهانه نانی به سفرهها رساند ،وگرنه جامعه منفجر میشود .اما با این شیوه
هم مسئلۀ بیکاری جوانان حل نشده است .برای آنها سرگرمی دیگری پیدا کردهاند:
درس خواندن .مدارس حرفهای ،مدارس عالی و دانشگاه ،آزاد و دولتی ،فراوان است،
اما هرکدام را نگاه کنی دو برابر ظرفیت خود شاگرد پذیرفتهاند و اغلب به دستور دولت
این کار را کردهاند .بیشک این امر به کیفیت آموزش لطمه میزند .به دانشجوها
خوابگاه میدهند ،کمک مالی هم میدهند ،وقتی هم درسشان تمام شد ،حقوق
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بیکاری میگیرند .شاید به همین دلیل است که دانشآموزان سال آخر دبیرستان معلم
خصوصی میگیرند که نمرۀ باال کسب کنند و به دانشگاه بروند ،چون انتخاب دانشجو
براساس نمره است .قابل ذکر است که نرخ معلم خصوصی برای هر درس تا ده هزار
دالر در سال باال رفته است.
دانشگاهی به درخواست نخستوزیر و با کوشش عباس ولی در اقلیم کردستان
تأسیس شد که در آن ،به زبان انگلیسی تدریس میشد .استادان کرد دانشگاههای اروپا
و آمریکا در آنجا تدریس میکردند .در انتخاب دانشجو هم سفارش قبول نمیکردند،
میبایست نمرهها بهویژه نمرۀ انگلیسی متقاضی باال باشد .پس از مدت کوتاهی ،سران
و باندها این مقررات را برنتابیدند و رئیس دانشگاه و استادانی را که با او همراه بودند،
از کار اخراج کردند و یک افسر بازنشستۀ انگلیسی را رئیس این دانشگاه کردند ،که او
هم بعد از مدت کوتاهی استعفا داد .دانشگاهی که قرار بود وابسته به دانشگاهی در
انگلیس باشد ،برگشت به همان روابطی که در دانشگاههای دیگر وجود دارد؛ با
استادانی که علمشان مربوط به پنجاه سال پیش است و نظمی که در زمان دیکتاتوری
نظامی آموزش داده شده است .با این اختالف که آنوقتها حزب بعث بود سفارش
میکرد ،حاال احزاب عشیرتی وطنی.
بعد از دانشگاه ،بهجز در بخشهایی چون معلمی و ارتش و پلیس ،از کار خبری نیست.
براساس آمار یک مؤسسۀ آمریکایی %٧٤ ،مردم کردستان حقوقبگیر دولت هستند .این
آمار خود نشانگر پائین بودن سطح تولید بهویژه تولید صنعتی است .تولید محلی قدرت
رقابت با تولید وارداتی را ندارد .صاحب کارخانهای که لولههای گالوانیزه میساخت میگفت
این لولهها برای من در اینجا شاخهای دوازده دالر تمام میشود .همین را میتوان در مرز،
بهقیمت هفت دالر خرید .من چطور میتوانم کارخانه را نگهدارم؟
در بخش کشاورزی تنها تولید گندم است و باقی فرآوردهها بهشدت کم و متکی به
واردات است .علت اصلی بیرونکردن کشاورزان از دهات و جمعآوری آنها در اردوگاهها
و شهرها در سالهای سرکوب کردستان است .چشمهها را کور کردند و زمینها رها
شدند و کشاورزان عادت کشاورزی را از دست دادند .بازگشت به باغداری و صیفیکاری
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و غیره آسان نیست .شخم زدن زمین با تراکتور و پاشیدن گندم آسانتر است.
با این شرایط تولید ،سرمایهها به دو بخش رو میکنند :ساختمانسازی و بازار.
در دوران رژیم بعث ،زمین ملی شد ،بنابراین بعد از سرنگونی رژیم صدام ،زمینهایی
که سند شخصی نداشتند ملک دولت شدند .دولت اقلیم (حزبها) زمینها را تقسیم
کردند و به هر خانواری یک قطعه زمین دادند .طبیعتاً مسؤالن و مدیران و وزیران
بهترینها و بیشترینها را از آن خود کردند .عدهای روی این زمینها برای خود خانه
ساختند .خانوادههایی که دو یا چند قطعه زمین داشتند ،یکی را میفروختند و آن یکی
را برای خود نگهمیداشتند .مسؤالن بهطور کاذب قیمت زمین را باال بردند که
زمینهای خود را هرچه میتوانند گرانتر بفروشند .سوداگری روی زمین به جایی رسید
که زمین در شهرهای کردستان از نیویورک گرانتر شد و از این راه ،عدهای به
ثروتهای سرسامآور رسیدند .بیشک قیمت خانه هم بههمان نسبت باال رفت .داراها
برای خود قصرها ساختند و ندارها به اجارهنشینی قناعت کردند .هتلسازی و ساختن
مراکز خرید (پاساژ) هم در دست بخش خصوصی است .از سال  ٢١١٦تا  ٢١٣١تعداد
هتلها و رستورانهای اربیل و سلیمانیه به سه تا چهار برابر رسید.
در حال حاضر ( ،)٢١٣٢پانزده شرکت بینالمللی نفت در اقلیم کردستان مشغول کشف
و استخراج نفت هستند .سه پاالیشگاه دولتی و صد و سی پاالیشگاه کوچک در بخش
خصوصی وجود دارد که صاحبان آنها از مسؤالن حکومتی و سران حزبی هستند.
بیشترین نفت به ترکیه صادر میشود .نفت پاالیششده بیشتر مصرف داخلی دارد .هنوز
هم نه مردم و نه پارلمان نمیدانند درآمد نفتی چقدر است؟ چگونه خرج میشود؟ یا به
جیب چهکسی میرود؟ تنها رئیس دولت و رؤسای حزبها میدانند؛ آنها هم حساب به
کسی پس نمیدهند .در سال  ،٢١١٧پارلمان تصویب کرد که یک حساب بانکی برای
درآمدهای نفتی باز شود که دخل و خرج آن معلوم باشد .اما این حساب هنوز باز نشده
است .کشمکش بر سر قانون نفت بین اقلیم و بغداد هم همچنان ادامه دارد.
بازار در دست سرمایهداری سوداگر است و بهشدت متکی به واردات .واردات هم در
انحصار شرکتها و بازرگانانی است که خود از مسؤالن حزبی یا وزیر و وکیل مجلس و
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مدیرکل یا از خویشان و اقوام این اشخاص هستند .جنسها از خارج ،ایران ،ترکیه و از
همه بیشتر چین میآید .عمدهفروش یا همان بازرگانی که اشاره شد ،آنها را در
دکانهای بازار تقسیم میکند .گرچه تمام شهر به یک بازار بزرگ تبدیل شده و در هر
کوچهپسکوچهای ،چند بقالی و مغازۀ مختلف وجود دارد و هرکس گاراژ خانهاش را به
دکان تبدیل کرده است ،اما همه یک نوع جنس دارند ،فقط قیمتها برحسب محل و
انصاف فروشنده ،متفاوت است .اگر در یک لباسفروشی بازار ،پیراهن دلخواهت را پیدا
نکردی ،بیهوده است از دکانی به دکان دیگر بروی .همه همان است که همۀ دکانها
دارند .جنسها از شیر و ماست و عسل گرفته تا موتوربرق و تلویزیون و ماشین رخت-
شویی و کامپیوتر ،همه تقلبیاند .در بنزینی که قبالً در دستفروشیهای کنار خیابان
فروخته میشد ،شاش قاطی میکردند .از همه خطرناکتر داروهای تقلبی ایرانی است.
بهقول خودشان «کپیشده»اند .بیشتر این «کپیها» از چین میآید ،و خوراک و لباس
از ترکیه و ایران .البته جنسهای ترکیه مرغوبتر است و کمتر تقلبی .اما آنچه از
ایران میآید ،جای باور نیست :زعفران بو ندارد .پنیرها گندیدهاند و سبزیها پُر از
آشغال ...مشروبات الکلی از ترکیه میآید و ارزانتر از خود ترکیه در بازار کردستان
فروخته میشود .اما چهار بطری مارک مختلف ویسکی را بازکنید ،محتویات آن درست
مثل همدیگر است و از آشغالترین نوع ویسکی ...گویا ویسکی را با تانکر میآورند و
در یک شهر مرزی ،شیشههای مختلف را از آن پُر میکنند .این مشروبات از اقلیم
کردستان به ایران قاچاق میشود و در آنجا مشتری فراوان دارد .بهجایش ،تریاک و
قرصهای روانگردان برایشان میفرستند .گرچه جرم سنگینی دارد ،اما اگر کسی را
دستگیر کنند ،سپاه پاسداران نامهای میفرستد که آن شخص مأمور ماست و خواهان
آزادیش میشود .میدانیم که در زمان بعث ،نه یک معتاد در عراق پیدا میشد ،نه یک
گِرَم مواد مخدر .بازرگانی سپاه مشغول معتادکردن جوانان عراق است و در این راه ،کم
موفق نشده است .شنیده میشود که کسانی از رؤسای باال هم در این بازرگانی سهیماند.
سیگار هم «کپی» است ،اما آنرا در خود کردستان کپی میکنند .همۀ سیگارها بوی
همان توتون کردستان را دارند .گرچه یکی کِنت است و آن دیگری وینستون.
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سیگارهای با برچسب ترکیه به پنج برابر قیمت سیگارهای کپی فروخته میشود.
کامپیوتر را به قیمت بازار اروپا ،منهای مالیات ،میشود خرید ،اما فقط پوشش روی آن
شبیه کامپیوترهای اروپاست ،بقیه پرشدۀ چین یا خود کردستان است.
با همۀ اینها ،جامعه میچرخد و سرمایهها بر هم تلنبار میشوند و تورم روز به روز
بیشتر میشود .ندارها برای مقابله با گرانی ،بچههایشان را به دستفروشی یا شاگردی
دکانهای بازار میفرستند .کار بچهها بهنسبت جمعیت و در مقایسه با کشورهای
همجوار زیاد نیست ،اما قابل توجه است.
بهداشت رایگان است ،اما بیمارستانهای دولتی جوابگوی تعداد مریضها نیستند.
مطبهای خصوصی بهنسبت درآمد مردم فقیر ،بسیار گران هستند و بهدلیل نبودن
قانون نظام پزشکی ،خبرهای هرج و مرج و سوءِاستفادۀ مالی فراوان شنیده میشود.
آنان که وضع مالی بهتری دارند ،برای عمل جراحی به ایران یا ترکیه میروند.
آموزش رایگان است ،اما بهدلیل کمبود ساختمان برای مدارس ،کالسها دونوبتی
هستند :دستهای صبحها به مدرسه میروند و دستهای عصرها .و این در حالی است که
در هر کوچهای ،یک مسجد ساخته شده است .مساجد را احزاب اسالمی با پولی که از
دولتهای اسالمی میگیرند میسازند .گاه سرمایهدارها هم چراغی برای روز
قیامتشان روشن میکنند .اما کسی همّت مدرسه ساختن ندارد .دولت هم گرچه در
این سالهای آخر بیشتر به این مسئله پرداخته ،اما بههیچوجه کافی نیست .جمعیت
روز به روز بیشتر میشود و جامعه از لحاظ ترکیب سنی ،بسیار جوان است؛ مشکلی که
اغلب کشورهای در حال پیشرفت با آن دست به گریباناند.
در عراق جامعه همچنان عشیرهای مانده است .صدام هم آن را تقویت میکرد.
حزبها را هم فامیلها و عشیرهها اداره میکنند .در پرسشنامههای ادارۀ پلیس هنوز
نام عشیره را ثبت میکردند .وقتی من گفتم« :ما عشیره نداریم ».مأمور با تعجب
گفت« :بههرحال من باید چیزی در اینجا بنویسم ».گفتم« :بنویس سوران ».خودم را
به بزرگترین عشیره منتصب کردم!
طبیعتاً هر عشیرهای که بزرگتر باشد جای بیشتری را در جامعه اشغال میکند.
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تقسیمبندی مصنوعی (کرد/شیعه/سنّی) که توسط آمریکاییها بر سر زبانها انداخته
شده ،مابهازای روشنی در جامعۀ عراق ندارد .حکومت در دست شیعههاست اما فراوان
اند گروههای شیعهمذهب که با حکومت دستنشاندۀ ایران مخالفاند .کردهای شیعه
به نمایندگان کرد سنّی رأی نداده بودند .سنّیهای سلفی مخالف حکومت کردستاناند.
خود کردها هم میدانیم که در سیاست همنظر نیستند .جمعیت شهر کرکوک که مورد
اختالف حکومت کردستان و حکومت مرکزی عراق است ،از عرب و کرد و ترکمن
تشکیل شده است که هرکدام از یک جناح حاکمیت طرفداری میکنند و با هم
درگیری دارند ،اما هر سه سنیمذهباند.
اصوالً مناطقی مثل کردستان و عراق و ایران را نمیتوان برحسب تعلقات مذهبی
تقسیمبندی کرد .گرایشات عشیرهای ،قومی و ملی بسیار قویتر از مذهباند ،گرچه
مذهب هم مؤلفهای است که باید در نظر گرفته شود .بهطور مثال جوّ اسالمی که
منطقه را فراگرفته ،به جامعۀ آنجا هم سرایت کرده است .جدا از دو حزب اسالمی
رسمی که در پارلمان نماینده دارند و یکی طرفدار عربستان و دیگری طرفدار ایران
است ،احزاب سلفی و شبهطالبان توسط ایران سازماندهی و تعلیم داده شدهاند و
شهرهای مرزی را مأوای خود کردهاند .گروهی از آنها در تهویلی (از شهرکهای مرز
اورامانات) قوانین شرعی برقرار کرده بودند و مردم را در مالءِ عام شالق میزدند.
باالخره پیشمرگهها با کمک آمریکا ،پایگاه آنها را نابود کردند .اما این بهمعنای تمام
شدن نفوذ آنها نیست .در حال حاضر ،مالها زیر نظر وزارت اوقاف هستند و حقوق
ماهیانه میگیرند.
در شهرهای اقلیم کردستان ،مقرراتی برای حجاب یا مشروبفروشی و غیره وجود
ندارد ،اما فشارهای خود مردم این مقررات را بهوجود آورده است .مثالً در اربیل ،فقط
در محلۀ مسیحینشین ،مشروبفروشی وجود دارد .زنها بی چادر و روسری به بازار
نمیروند .البته نقاب و مقنعه ندارند .سالهای اول ،گروههای تیغکش و اسیدپاش هم
درست کرده بودند که توسط پیشمرگهها سرکوب شدند .فشار اجتماعی و سنتهای
مذهبی ـ فرهنگی ،بهحدی است که پارلمان نتوانست قانون تکهمسری را تصویب
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کند ،چراکه نمایندهها و دستاندرکاران سیستم قدرت خود اغلب دو زن دارند .مثالً
شاعر فیمینیست و طرفدار حقوق و آزادی زن حاضر میشود همسر دوم باشد .مسؤل
«سازمان زنان» قبول کرده است که شوهرش زن دوم بگیرد و ...این پدیده تا اندازهای
به کمبود ازدواج میان جوانان برمیگردد .بیکاری و بالطبع نداشتن درآمد ،نداشتن
چشمانداز روشن برای آینده ،پابهگریزبودن پسران برای رفتن به خارج ،همه و همه
دالیل این پدیدهاند که منجر به ازدیاد شمار دختران ازدواجنکرده شده است .تا آن حد
که مسئلۀ «پیردخترها» که مسئلۀ جامعۀ سنتی است ،به روزنامهها هم کشیده شده
است .گاهگاه ،دولت خرج ازدواج عدهای را تقبل میکند و طی مراسمی ،ازدواج آنها را
جشن میگیرند و در تلویزیون هم نشان میدهند.
چهاردیواری خانههای دلتنگ همچنان زندان زنان و دختران است .اگر پا را از این
گلیم ـ سرنوشت محتوم ـ فراتر بگذارند ،با مجازات از طرف پدر ،برادر و حتا مادر روبرو
میشوند .شدّت و گسترگی این مجازاتها آنقدر زیاد است که مراکزی برای زنان و
دختران موردِستمواقعشده ،ساخته شده که این زنان و دختران به آن مکانها پناه
میبرند ،تا بعد ،فرصت آشتی بهدست آید.
شدیدترین نمود فشار بر زنان پدیدهای است که به «قتلهای ناموسی» معروف شده
است و گاه در میان کردهای اروپا هم اتفاق میافتد .اگر به گذشتۀ خانوادههایی که این
قتلها در آنها اتفاق میافتد نگاه کنیم ،میبینیم که همگی از عشیرههای مناطق
دورافتاده هستند .تغییر شرایط اجتماعی ،مانند جنگ ،قحطی و غیره باعث شده است
به شهرهای بزرگ کوچ کنند یا به اروپا بگریزند .این خانوادهها به رسوم سنتی
عشایری خو گرفتهاند .در محل خود مشکلی نداشتهاند .همه قاعدۀ بازی را
میدانستهاند و رعایت میکردهاند .اما زمانی که به جامعۀ متفاوت و گستردهتری
میآیند ،هراس برشان میدارد .میترسند مورد هجوم فرهنگی قرار گیرند .با چنگ و
دندان میخواهند همان روابط پیشین را نگهدارند ،اما میدانیم که چنین کوششی
چنگ بر سنگ ساییدن است و دیر یا زود ،این سنتها خواهند شکست .برای اعضای
عشیره نگهداشتن آداب و سنن پدرساالر و حفظ روابط خونی مهمتر از همهچیز است.
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ناموس فرد ناموس تمام عشیره است .کسی حق ندارد بهطور فردی حتا از حق خود
بگذرد .از دیرباز ،این سنتها بوده و حفظ شده است .اگر به آئین اسالم هم نگاه کنیم،
پسر میتواند دختر غیرمسلمان به زنی بگیرد ،اما دختر نمیتواند به غیرمسلمان شوهر
کند .این سنت عشیرههای عرب آن زمان بوده که وارد آئین شده است و کل مسلمانان
را همچون قبیلهای فرض کرده و برای حفظ آن ،قوانینی از این دست وضع کردهاند.
زن جزءِ مایملک فامیل پدرساالر است .البته اگر بهدقت نگاه کنیم ،در مورد تعدی به
سایر مایملک عشیره هم مجازاتهای سنگینی وجود دارد .بسیار پیش آمده که دزدیده
شدن یک اسب یا گاو منجر به قتل شده است .البته خود اسب یا گاو را نمیکشند ،اما
در مورد زنان ،بهقول خودشان« ،لکۀ ننگ» را باید با «خون» شست .گاه این کشتار
ناموسی صرفاً بهخاطر یک افترا صورت میگیرد .گاه فشار گروهی و زخمزبان دیگران
موجب اصلی است .در این زمینه ،جالب است بدانیم که جامعۀ مسیحیهای کردستان
بعد از ایزدیها و اهل حق ،یکی از بستهترین جوامع است و کنترل زنان در آن ،بسیار
شدید است ،اما بهندرت به قتل ناموسی منجر میشود .در میان کردها هم این قاعده
نیست .در میان بعضی از عشایر ،فرار دختر با پسر بسیار آسان گرفته میشود .خیانت
زن به شوهر با یک طالق حل میشود .اما در جامعه ،همیشه زیادهروی بیش از حد هم
وجود دارد و هیچ قاعدهای کلی و همهگیر نیست .در عراقِ دوران بعث ،قتل ناموسی
مجازات سنگینی نداشت .در قوانین کردستان ،اشد مجازات برای آن گذاشته شده ،اما
قاتلها بدون محاکمه در زندان میمانند .قاضیها جرأت محاکمۀ آنها را ندارند.
میترسند از طرف دیگر اعضای عشیره کشته شوند :آنها را تهدید میکنند .گاه قاتل
وابستگان بانفوذی در دستگاه حکومتی دارد و قاضی از آیندۀ خود میترسد .زنانی که
برای آزادی و حقوق زن مبارزه میکنند اغلب مورد تهدید و اهانت واقع میشوند و
مجبور به ترک شهر و دیار خود میشوند .انجمنهای زنان پُرشمارند ،اما بیشترشان
تنها بر روی کاغذ هستند و چند نفری پولش را دریافت میکنند ،اما فعالیتی ندارند.
تقریباً همۀ آنها به یکی از احزاب وابستهاند .با همۀ اینها ،تعداد قتلها کم شده است.
شاید آنها را بهشیوۀ دیگری میکشند که معلوم نشود .مثالً در اخبار میشنویم که
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زنها خود را آتش میزنند یا بر اثر انفجار چراغ خوراکپزی میمیرند ،که اغلب این
نوع مرگها مشکوک است به قتل عمد .بر اساس آمار سازمانهای رسمی ،بهطور
متوسط ،روزی دو زن در اقلیم کردستان قربانی خشونت میشود .همانطورکه اشاره
کردم ،نارسایی قضائی و دستگاههای اجرائی خود عاملی برای تداوم این
خشونتهاست.
واقعیت این است که تفکیک و استقالل قوای سهگانه (مجلس ،دولت ،دادگستری)
بهخاطر تسلط احزاب بر همۀ امور ،صورت نگرفته است .آنها از یک طرف ،در درون
خود اسیر روابط عشیرهای /خانوادگی هستند و از طرف دیگر ،توان ادارۀ جامعهای که
پر از مشکالت است و چهارنعل بهسوی دنیای مدرن میرود را ندارند .نتیجه فساد
اداری و حزبی است که همواره بازتولید میشود.
خیابانها را پهنتر میکنند ،آخرین مدل ماشینها را در خیابانها میتوان دید ،اما از
اخالق و فرهنگ رانندگی خبری نیست .روزانه ،دهها نفر در تصادف ماشین کشته
میشوند .قوانین راهنمایی و رانندگی هست ،اما زمانی که مسؤالن دولتی و حزبی با
ماشینهای شیشهسیاه و سه ماشین اسکورت ،درحال عبور ،همۀ قوانین را نادیده
میگیرند ،دیگران چرا باید آنها را رعایت کنند؟
میدانهای ورزشی ساخته میشود .به جوانها کفش و لباس ورزش هم داده میشود ،اما
از اخالق ورزشکاری چیزی یاد داده نمیشود.
همه تلویزیون ساتالیت دارند ،اینترنت و آخرین مدل تلفن همراه دارند ،اما هنوز
یک کانال دولتی وجود ندارد .مغازهها پر از اشیاء برقی مدرن است ،اما هنوز برق
سراسری دچار خاموشیهای طوالنی است و آب تصفیه نشده است و فقط روزی یک
ساعت به خانهها میرسد .در سال  ٢١١٦روزی چهار ساعت برق به هر محله داده
میشد .در  ٢١٣٢به دوازده ساعت رسیده است .آب اما همان است که بود .و این در
حالی است که پول فروش نفت قاچاق به ایران ،پول گمرک مرزها و پولی که از بغداد
گرفته میشود آنقدر زیاد است که مسؤالن گذشته از قصرهای بیشماری که در اقلیم
ساختهاند ،در حال خریدن هتلهای بیروت و استانبول هستند.
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هتلها و رستورانهایی شیک مانند آنچه در کشورهای عربی خلیج و اروپاست ،در
اقلیم ساخته میشود ،اما هر هفته صدها تن خوراک که تاریخ مصرفشان گذشته است
در مرزهای ایران سوزانده میشود.
آشغالها را جمع میکنند ،اما همه را در کنار شهر میسوزانند و دودش روی شهر را
میپوشاند.
جوانان از بیکاری دچار یأس میشوند و فقط به فرار فکر میکنند .اما شرکتها،
استانداریها ،فرودگاه و فروشگاههای بزرگ پر است از کارگرهای بنگالدشی ،فیلیپینی و
آفریقایی؛ چون آنها حاضرند با مزد بسیار کمی کار کنند .و این تقلیدی است از کشورهای
بسیار ثروتمند عربی مانند دوبی که خودشان جز در شغلهای اداری رده باال کار نمیکنند و
بقیه کارها را به خارجیهای فقیر میدهند .در صورتی که کردستان خود پر از بیکاران فقیر
است .اما همان جوان کرد به اروپا که میآید ،حاضر است جاروکشی و مستراحشویی هم
بکند ،چرا؟ چون در این محیط کار کار است ،هرچه که باشد .اصالح و ترویج این فرهنگ
در آنجا اگر کار دولت نباشد ،کار حزبها و مراکز آموزشی باید باشد .اما نیست.
روزنامه آزاد است ،و اجازۀ انتشار از ادارهای به نام ادارۀ سانسور رد نمیشود .اما چه کسی
پول چاپ روزنامه دارد ،اگر وابسته به یکی از احزاب و یا دولتهای همسایه نباشد؟ بهویژه
که میدانیم خواننده بسیار کم است و خرج چاپ روزنامه از فروش آن درنمیآید .بنابراین
روزنامههای فروانی که منتشر میشوند ،مربوط به یکی از حزبها هستند و سیاست آنها
را پیش میبرند ،حتی اگر روی سربرگ صفحۀ اولشان نوشته شده باشد« :به هیچ حزب و
سازمانی وابسته نیست ».اتفاقاً به آنهایی که این عنوان را دارند ،بیشتر باید شک کرد.
یکی از همین «غیروابسته»ها را یکی دو سال نگاه میکردم ،هیچگاه ندیدم یک خبر از
اپوزیسیون ایران داشته باشد ،یا یک بار تحلیلی شبیه آنچه برای ترکیه مینویسد ،در مورد
ایران درج کند .ادارۀ سانسور وجود ندارد ،اما کسی میتواند کتاب چاپ کند که خود یا یکی
از نزدیکانش از سردمداران یکی از حزبها باشد ،چون تنها آنها هستند که چاپخانه دارند و
البته هر کتابی را هم چاپ نمیکنند .این وضعیت شامل کانالهای تلویزیونی و
ایستگاههای رادیویی هم میشود .در تارنماهای اینترنتی و گاه در روزنامهها ،انتقادهای
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شدیدی از دولت و احزاب صورت میگیرد ،اما کو گوش شنوا؟
امکانات هنری و فیلم و دیگر فعالیتهایی از این دست در اختیار وزارت فرهنگ است.
وزیر هم از طرف یکی از حزبها به این پست گمارده شده است .بنابراین ،بودجۀ وزارت
برای وابستگان هنری آن حزب مصرف میشود.
و همۀ این کنترلهای حزبی توسط سازمانی انجام میشود که سازمان امنیت حزبی
است و البته امنیت اجتماعی و سیاسی و ضدتروریستی را هم بهعهده دارد .رهبران هر دو
حزب به امنیت حزبی خود اهمیت بیشتری دادهاند .چگونه خود را در مقابل دیگری حفظ
کنند .این ترس از همدیگر نتیجه جنگ داخلی است .هرکدام ارتش خود را با نشان و لباس
جداگانه دارند ،سازمانهای امنیتیشان هم بیشتر به مراقبت از حزب رقیب میپردازند ،تا
کشورهای دیگر .بنا به نوشته یکی از روزنامهها عوامل ایران در عراق به  ١٤١١١نفر
میرسد ،که میتوان گفت بخش عمده آن در اقلیم کردستان است.
و بهخاطر همۀ اینها عراق و از جمله اقلیم کردستان دومین جایگاه جهانی را در فساد
اداری داراست .چراکه تنها دو حزب کارفرمای تمام اقلیم هستند و البته جای نیروهای چپ،
چه سنتی و چه جدید ،خالی است .این خالی بودن بهخاطر ممنوع بودن نیست ،آزادی
احزاب رعایت میشود .بلکه بهخاطر کردار گذشته (چپ سنتی) و شعارهای دور از واقعیت
(چپ جدید) است .بهویژه آنهایی که بهتقلید از کومهله ایران ،خود را «حزب کمونیست
کارگری» نام نهادهاند و پیرو منصور حکمت هستند .اینان نشان دادهاند که آنچه را که
نمیپذیرند شراکت با دیگران و در واقع رعایت دمکراسی است .از این رو ،مردم کاری به
کارشان ندارند .بر اساس یک آمارگیری توسط سازمانهای غیردولتی ،احزاب چپ در
بیست سال گذشته ،سهچهارم هوادارانشان (که پیشتر هم زیاد نبودند) را از دست دادهاند .در
انتخابات سال  ،٣٩٩٢حزب شیوعی و زحمتکشان باهم شصت هزار رأی بهدست آوردند ،اما
*
در سال  ،٢١١٩آرای هفت حزب چپ ،رویهمرفته ،از پانزده هزار رأی تجاوز نکرده است.
البته خود آنها این عقبنشینی را بیشتر بهخاطر یک قطبی شدن دنیای سرمایهداری
میدانند .اما واقعیت این است که هیچ فکر تازه یا آلترناتیوی ندارند که ارائه دهند.
*) روزنامه هاوواڵتی آبان ٢١٣٢
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در سال  ،٢١١٧اتحادیه میهنی دچار انشعاب شد .سازمان جدید که اسم «گورّان» (تغییر،
اصالحات) را انتخاب کرد ،همراه با دو حزب اسالمی« ،جبهۀ اپوزیسیون» را بهوجود
آوردند .گوران بیست و پنج نماینده در پارلمان دارد .اگر این حزب در انتخابات شرکت
نمیکرد ،اسالمیها سومین نیرو و تنها اپوزیسیون میشدند .مردم که از سیاست حزبهای
قدیمی ناراضیاند ،به هر مخالفی رو میکنند .اما چپ در این بازی هم شانسی نداشت.
روشنفکران واقعی که میباید وجدان بیدار جامعه باشند سر در گریبان فروبردهاند تا
شاید این موج هم بگذرد و آنها امکان انتشار تفکرشان را داشته باشند .بقیه یا مشغول
ترجمه و تکرار متنهای سانسورشده و بیخاصیت فارسی و عربی هستند یا بهاصطالح
«روشنفکران قلمبهمزدی» هستند که در مجامع و روزنامهها و دیگر رسانهها سینه
سپر میکنند و هرگاه حزبشان الزم بداند ،آنها را به میدان میفرستد.
با همۀ اینها ،اکنون پنج میلیون از چهل و پنج میلیون کردی که در این منطقه از
خاورمیانه زندگی میکنند این موقعیت را دارند که به زبان کردی بخوانند ،بنویسند،
تحصیل کنند و کردی فکر کنند .آنها احساسی از آزادی را تجربه میکنند که پیشتر،
هیچگاه نداشتهاند .مسئلۀ ملی برای آنها دیگر مشکل روزمره نیست .حال ،نوبت حل
مسائل طبقاتی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است؛ مشکالتی که در کشورهایی که به
قول خودشان سابقۀ  ٢٥١١ساله دارند ،هنوز حل نشده است.

شهر آگری* در کوهپایۀ تقاطع چهار کوه واقع شده است .خانهها بهشکل پلههای
پلکان ،پشت بههم دادهاند و پشتبام هر یک حیاط دیگری است .شب نوروز است .روی
تپهای که روبروی شهر واقع شده ،زن و مرد و پیر جوان در چند صف شانه به شانۀ
همدیگر ،دستها بههم گره کرده ،دور خرمن آتش میرقصند .روبرو ،بر هر پشتبامی،
آتشی افروخته شده .دورتادور هر پشت بام ،کپههایی از ماسۀ آلوده به نفت میسوزد که
آتش بزرگتر وسط بام را همچون نگین احاطه کردهاند .شهر یکپارچه همچون چلچراغی
است که تاریکی شب را میشکند .صدها جوان مشعل بهدست از آخرین کوچۀ شهر
*) آگر در زبان کردی بهمعنای آتش است .عربها آنرا آکری خواندهاند.
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بهطرف قلۀ کوه راه مارپیچی را طی میکنند .در باالی قله ،آنجا که خرابههای آتشگاه
قدیمی قرار دارد ،از پیش ،تلی از چوب و تایرهای کهنه آماده کردهاند .بهناگهان ،روی هر
چهار قله ،در جایگاه هر چهار آتشگاه قدیمی ،شعلههای آتش به هوا میروند .در همین
زمان ،بر سینۀ یکی از کوهها که روبروی تپهای است که در آن جشن بهپاست ،با آتش
نوشته میشود« :بژی کوردستان» (زندهباد کردستان) .و مردم همراه با آهنگ و آواز
«بژی بژی کوردستان» میرقصند .و من به یاد شبهای نوروز آن سالهایی هستم که
پیشمرگهها با چه زحمتی خود را به قلۀ کوههای دور شهرها میرساندند و آتش روشن
میکردند .مردم هم همۀ دلخوشیشان این بود که از دور آنرا میدیدند و میدانستند
هنوز پیشمرگهای هست و آتشی روشن است.
آتش شب نوروز گویی جزئی از هویت ملی ما کردها شده است .بههمین خاطر ،آنهایی
که در ایران این آتش برایشان ممنوع شده است به اقلیم کردستان میآیند که در این
مراسم شرکت کنند .بهگفتۀ روزنامهها و مسافران ،شب نوروز  ،٣١٩٣نزدیک به دوهزار
ماشین گردشگر پشت مرزهای اقلیم کردستان مانده بودند و ازدحام جادهها راه نداد که به
تماشای مراسم نوروز شهرهای کردستان آزاد بروند .این بیانگر آرزوی آزادی است.
آیا کردستان ما هم همین سرنوشت را خواهد داشت؟ این سؤال آرزویی است که هزاران
گردشگر که روزانه از کردستان ایران به اقلیم کردستان سفر میکنند ،از خود میپرسند.
سرنوشت ما چه خواهد بود؟ برای کمک به یافتن جواب این سؤال کمی تأمل الزم است.
این روند تاریخی اقلیم کردستان درسهایی برای ما دارد.
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چشمانداز مسئلۀ ملی

به نظر من ،سناریوی سال  ٢١١١عراق در ایران تکرار نخواهد شد .هرچند کسانی
هستند که همانند برخی نیروهای سیاسی به امید آن نشستهاند که آمریکا و متحدانش
دولت ایران را ساقط کنند و آنها با سالم و صلوات برگردند .برای بهثمر رسیدن این آرزو
کار هم کردهاند :رفتن رهبران به خدمت پسر شاه سابق و دیدار با مأمور دست پنجم
سازمان اطالعات آمریکا از این قماش فعالیتهاست( .نگاه کنید به سایت حدکا و کومهله).
الزم نمیبینم اینجا به یک بحث سیاسی مد روز بپردازم .بنابراین خالصه میکنم:
برای رسیدن به حقوق ملی و آزادیهای اجتماعی ،فردی و ...تنها راه برای مردم ما
انقالب است .و آن با خیزشهای عمومی اجتماعی صورت خواهد گرفت .وظیفۀ
احزاب و سازمانها نه معامله کردن و چشم به انتظار معجزه نشستن ،بلکه آمادهسازی
مردم و از همه مهمتر نیروهای خودی برای یک چنین خیزشی است .کی و کجا و
چگونهاش را باید بروند یاد بگیرند .بههرحال ،واضح است که در اثر حضور نداشتن در
درون جامعه ،حرفها و وعدهوعیدهای تلویزیونی هیچ واکنشی از جانب تودهها
نخواهد داشت .سخن زیبای بدون عمل کاربردی ندارد .مردم به نیرویی روی
میآورند که در روزهای سخت و در زمان تعرض سرکوبگران به حیات و
هستیشان ،عمال پشتیبانشان باشد.
در پیوند با مبارزۀ واقعی ،تعیین هدف (که در اینجا ،حل مسئلۀ ملی است) اولین
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قدم است .مردم باید بدانند این خیزش به کجا خواهد کشید؟ قدمهای بعدی چیست؟
اما آنچه من در برنامههای احزاب میبینیم ،فاقد استراتژی است .تنها نور شمعی است
برای روشن کردن یک بیابان تاریک.
مسئلۀ بعدی کوشش برای اتحاد عمل است .هیچکدام از نیروها آنقدر قوی نیستند
که بتواند دیگری را نادیده بگیرند .و این برای پیشگیری از تکرار جنگ داخلی از نوعی
که در اقلیم کردستان اتفاق افتاد ،الزم است.
از حاال باید به فکر بهکارگیری انسانهای کارآمد و متخصص باشند ،هرچند هوادار
حزب نباشند .آنها کادرهای این ملت هستند ،باید به آنها فرصت داد و حتا تقاضا
کرد که بیایند در امر انقالب کمک کنند .نیروها باید بدانند که با بهدست آوردن چند
رأی از خودیها و دبیرکل یک حزب شدن دانای همۀ علوم دنیا نمیشوند .این امر
برای پیشگیری از گماردن مسؤالن ناکارآمد در پستهای سیاسی /اجتماعی /اداری
است و نهایتاً کم کردن فساد در کشورهایی مانند کشور ما .راههای دموکراتیزه کردن
را باید مطالعه کرد و به آن اهمیت داد ،وگرنه دیکتاتور و دیکتاتوری با رنگ و نشان
دیگری بازخواهد گشت؛ همانطورکه در تشکیالت حزبی خود نیز این امر را تجربه
کردهاند.
دمکراسی حرفهای زیبای شاعرانه نیست .دمکراسی به معنای تعادل قدرت است.
بدون آن به کسی سهمی داده نخواهد شد .اغلب در گفتارها مهمترین بخش
دمکراسی یعنی تقسیم ثروت (به ویژه در کشورهایی که تمامی ثروتشان از زیر خاک
در میآید ) .در جامعه را فراموش میکنند .این بخش همواره در تمام تاریخ و در
دمکراتترین نظامها دردست صاحبان قدرت بوده و خواهد بود .و اگر نیرویی قدرت
نداشته باشد که سهمش را (به هر شیوه ممکن) بگیرد یا در آن سهیم شود ،با دریوزگی
به دمکراسی نخواهد رسید.
کوتاهسخن ،فراواناند جنبشهایی که حقانیت داشتند ،مبارزه کردند ،به اعتال
رسیدند ،اما فرومردند و فراموش شدند؛ چرا که در یک برهه اشتباه کردند.
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و سرانجام اینکه دنیا و بهویژه خاورمیانه دچار تغییرات بنیادینی شده است .زمان
آن فرارسیده است که بحثهای کهنه را نو کرد و نقطهنظرها را دوباره بررسی کرد.
بخشی از اتیوپی با رأی مردم جدا شد .دیکتاتورهای دنیای عرب یا فروریختند ،یا در
حال فروریختناند .فلسطین خواست استقالل را به سازمان ملل برده است .اقلیم
کردستان منطقۀ فدرال خود را سامان داده است .گرچه هنوز دشمنانی دارد ،اما امری
است واقعشده و راه بازگشت ندارد .ایران در گرداب بحران تازۀ بینالمللی فرورفته
است و انتظار تغییرات عمیقی میرود .بنابراین ،نیروهای موجود در کردستان باید با
دقت و هوشیاری ،شرایط را تجزیه و تحلیل کرده ،بر اساس آن ،برنامه و نقشۀ
مبارزاتی خود را طرحریزی کند.
کشمکش اصلی ما در کردستان جدا از مشکالتی که با دیگر نقاط در آنها وجه
مشترک داریم ،مسئلۀ ملی است.
خواست ملی مسئلهای است سیاسی که در زمان و مکان مشخصی مطرح میشود و
نیاز به راهحل سیاسی دارد.
از تعریف ملت آغاز کنیم :جامعهای به آگاهی مشترک از هویت و کیان خود
میرسد و هویت جداگانۀ ملی برای خود قائل میشود .بهوجودآمدن این باور چه
بهخاطر اشغال یک سرزمین یا ظلم و زور ملت قدرتمدار یا دیکتاتوری انحصارطلب
بوده باشد ،اهمیت چندانی ندارد .مهم این است که آن مردم فکر میکنند حل مسئلۀ
ملیشان ،راهحل مشکالت دیگر است یا راه را برای حل مشکالت اجتماعی باز
میکند .در واقع ،زمانی که این مسئله به میدان میآید و برای آن مبارزه میشود و
قربانی و ویرانی برجای میگذارد ،سدی در برابر حل مشکالت دیگر میشود .در این
جوامع ،تا این مانع برطرف نشود ،دیگر مسائل طبقاتی ،دموکراسی و زدودن آداب و
رسوم و فرهنگ مضر سنتی رنگ میبازند و جدی گرفته نمیشوند .اما خود مسئلۀ
ملی هم باید به شیوهای حل شود که بعد ،همچنان بهصورت معضلی در دستور کار
باقی نماند .در این زمینه ،مؤلفههایی چون زبان ،اقتصاد ،قومیّت ،مذهب و غیره
گرچه کاربرد دارند ،اما کامالً فرعی هستند .ایرلند با انگلیس زبان مشترک دارد ،اما
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خواهان جدایی است .عربها یک زبان ،یک قومیت و یک دین دارند ،اما بیست و
اندی کشورند .تکیه بر این مشکالت فرعی مخدوش کردن مسئله است .مهم
خواست مشترک مردم است .بارها گفته و نوشته میشود که ما مسئله ملی نداریم و
با «قوم» خواندن «ملیت»ها ،صورت مسئله را پاک میکنند .در حالیکه به مسئله
باید جواب داد و راهحلی یافت.
از ابتدای جنبشهای ملی کرد تا همین اواخر ،این خواست با شعار «خودمختاری»
گره خورده بوده است .گرچه بعضی از نیروها شعارهای دیگری هم دادهاند ،اما با کار
جدی توأم نبوده و به شعار مردم تبدیل نشده است.
در کشورهایی که کردها در آن زندگی میکنند ،از جنگ دوم به بعد که شکل
نوینی از سرمایهداری حاکم میشود ،همواره دیکتاتوریهای مرکزی مانع تأمین
حقوق فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی اقلیتهای ملی بودهاند .حتا از شرکت دادن
آنها در دستگاههای دولتی خودداری کردهاند .برای نمونه :جمهوری اسالمی سی و
چند سال است که بر اریکۀ قدرت نشسته است .در تمام این مدت ،یک وزیر یا
مسؤل بلندپایۀ کرد ،بلوچ ،ترکمن و سنّیمذهب دیده نشده است .همۀ قدرت در
انحصار شیعهها و آخوندها بوده است .این امر باعث میشود که این اقلیتها خود را
در این سرزمین بیگانه بدانند و خواهان رسمیت دادن به هویت خود باشند.
عنوان این خواست از نظر سیاسی «حق تعیین سرنوشت» است که از خواست «عدم
تمرکز» (مانند کشورهای اسکاندیناوی) تا «استقالل» را دربرمیگیرد.
در جنبشهای کردستان ،همواره شیوۀ «خودمختاری» آن مطرح شده که باز حداقل
خواست در «حق تعیین سرنوشت» بهشمار میرود.
نشد ،نتوانستیم آن را تأمین کنیم .چگونگیهای این نتوانستن را گفتهام.
نیروهایمان ضعیف و پراکنده بودند ،رهبری ناکارآمد بود ،مردممان فقیر و ناآزموده
بودند ،خواستمان از نظر حقوق بینالملل پشتیبان نداشت ،چون مسئلۀ داخلی
شمرده میشد .دشمنمان انحصارطلب و شووینیست و ضدخلقی بود و در این راه ،از
هیچ عمل غیرانسانی ابا نداشت .با همۀ اینها ،اگر چنین نبود و پیروز میشدیم ،باز
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هم مسئله برجای خود باقی بود .چرا؟ چون در همۀ طرحهای «خودمختاری» (از
ابتدا تا به حال) سه قدرت بنیادی در دست حکومت مرکزی باقی میماند و در همۀ
کشورهای دنیا ،پایههای قدرت همین سه عاملاند :ارتش ،اقتصاد و سیاست خارجی.
بعضی شعارهای جنبی مانند «دمکراسی» و «آزادیهای مدنی» و غیره در این
طرحها ،هیچ تضمینی برای آینده ندارند .نظام اقتصادی یک مملکت تعیینکنندۀ
سیستم اداری و قدرت طبقاتی آن است .منطقۀ خودمختار چه بخواهد چه نخواهد،
دنبالهرو حکومت مرکزی خواهد شد .قانون را اکثریت تصویب میکند .اکثریت هم
دیدیم با رضایتخاطر ،خمینی و قانون شریعتش را تصویب کرد .حتا اگر فدرال هم
باشد ،قانون مرکزی قانون فدرال است و باید از آن تبعیت کرد .از نظر اقتصادی هم
بخش خودمختار باید منتظر کَرَم و رأفت حکومت مرکزی باشد .حرف خالف هم
بزند ،ارتش برای سرکوب فرستاده میشود .اگر دمکراسی پارلمانی واقعی هم برقرار
شده باشد ،اقلیت هیچگاه رأی برتر را ندارد و اکثریت هرگاه اراده کند ،شرایط را به
اول بازمیگرداند و منطقۀ «خودمختار» هم وسیلهای برای دفاع از خود ندارد و هیچ
کاری از او ساخته نیست ،جز بازگشت به کوهها .خالصه اینکه شعار «خودمختاری»
حداقل در کشور ما ،جوابگوی «حق تعیین سرنوشت» ملتها نیست و هیچ فرصتی
هم برای از بین بردن استثمار بهوجود نمیآورد.
اگر دمکراسی واقعی برقرار شود ،احتیاجی به خودمختاری نیست .دوران دیگری از
تاریخ مردم آغاز خواهد شد که ستم ملی نباید باقی مانده باشد .اما من با شناختی که
از جامعۀ ایران و ایرانی دارم ،باور ندارم که در این برهه از تاریخ ،چنین دموکراسی و
اعجازی در ایران رخ بدهد.
ایران همیشه بهشیوۀ دولت/سرزمین اداره شده که خود این شکل از حاکمیت به
ویژه در آسیا مولد دیکتاتوری است .تمام تاریخ ایران گویای این امر است .از
ساترابهای مستقل دورۀ هخامنشی گرفته تا ممالک محروسۀ دوران قاجار ،همگی
شیوهای از عدمِتمرکز همراه با دیکتاتوری امپراتورها بودهاند .پهلوی اول سعی کرد
که ملت/سرزمین بسازد؛ ملتی با هویت مشترک .و در این راه ،خونها ریخته شد ،اما
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به نتیجه نرسید .اگر نتیجه میداد ،ما مسئله جمهوری آذربایجان و کردستان،
خوزستان و خراسان و جمهوری گیالن را نداشتیم.
بعد از طرح و تصویب فدرالیسم در اقلیم کردستان ،این شعار مورد توجه احزاب
کردستان ایران قرار گرفت ،بدون هیچ تحلیل و بررسی عمیق و جدی که مردم را
راضی کند .واقعیت این است در عراق هم هنوز از طرف حکومت مرکزی اصطالح
«عراق فدرال» را بهکار برده نمیشود ،اگرچه در عمل تثبیت شده و به اجرا در آمده
است ،این البته نتیجۀ توازن نیروها و شرایط ویژهای بود که این فرصت را بهوجود
آورد .چه اندازه دوام خواهد داشت و چه برسر آن خواهد آمد؟ بحث دیگری است.
چرا باید فکر کنیم که این شرایط در ایران هم بهوجود خواهد آمد؟ اولین تفاوت
این است که در عراق ،دو ملیت بیشتر وجود ندارد (کرد و عرب) ،اما در ایران حداقل
شش ملیت وجود دارد.
نظام فدرالی یکی از نظامهای کامالً معمولی دنیای امروز است .چهل در صد مردم
دنیا در بیست و شش کشور ،دارای نظام فدرالی هستند .این نظام که در برخی از کشورها
دیکتاتوری و در برخی دیگر دمکراتیک است ،اگر دوران فئودالی را بهحساب نیاوریم ،ابتدا
از آمریکا شروع شده است .ایالتهای مستقل آن سرزمین در سال  ٣٧٧٧گِردِ هم آمدند و
بیانیهای صادر کردند و با هم متحد شدند .بههمین دلیل ،اسمشان شد «ایاالت متحده».
بعد از جنگ جهانی اول ،کشورهای مستقل امپراتوری روسیه در یک بلوک متحد شدند
و اسمش را «اتحاد جماهیر شوروی» گذاشتند .وقتی هم این «اتحاد» از هم پاشید،
جمهوریها بر جای خود باقی ماندند .در آلمان و سوئیس ،ایالتها برای خود رئیس
جمهور دارند و...
اگر به گذشته و چگونگی تشکیل و ادارۀ کشورهای فدرال نگاه کنیم ،دو وجه مشترک
میبینیم :اول اینکه بهوجود آمدن فدرالیسم از خواست و مبارزۀ مستقل مناطق شروع
شده است .دوم اینکه همۀ طرفین آزادی انتخاب داشتهاند و یکی خود را به آنهای
دیگر تحمیل نکرده و هیچکدام بهزور درون نظام فراخوانده نشدهاند .بنابراین ،آزادی
انتخاب در چگونگی حق سرنوشت اولین شرط بوده و استقالل مقدم بر نظام فدرالی
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است .در این راه ،خواست آشکار مردم و مبارزۀ آنها برای کسب آن تعیینکننده است.
با توجه به وضع فعلی خلقهای دیگر ایران ،میبینیم که آمادگی برای یک فدرالیسم
سراسری مابین خلقهای ایران از گفتگوهای روشنفکری خارج کشوری فراتر نرفته و
همصدایی از طرف مردم بهوجود نیامده است .شاید باید برای آن کار کرد.
بخش قابلتوجهی از اپوزیسیون حکومت ایران بهشرطی با کردها درمورد فدرالیسم
گفتگو میکنند که پیششرط «حفظ تمامیت ارضی» مورد سؤال قرار نگیرد.
متأسفانه نیروهای کرد هم گردن کج کرده ،به این خواست تن داده ،با آنها همراهی
میکنند .پذیرش این شرط بهمعنای تن دادن به شووینیسم تمامیتخواه ایرانی است .این
یعنی بازگشت به همان خودمختاری .اسمش عوض شده ،اما محتوا همان است که بود.
برای پیششرط آزادی انتخاب هم از همین حاال ،شمشیرها را از رو بستهاند.
قبل از هر شعاری در مورد «فدرالیسم» ،باید شعار «استقالل» داده شود .هر ملت یک
دولت .این امر پشتیبانی قوانین بینالمللی را هم با خود دارد .ملت بودن را خود مردم
تعیین میکنند .زمانیکه ما خود را یک ملت بهحساب میآوریم و آمادهایم که مستقل
باشیم و دیگر خلقها هم آمادۀ بهدست آوردن استقالل خویش بودند ،آنگاه میتوان
نشست و یک اتحاد فدرالی یا کنفدرالی بهوجود آورد ،یا چیزی شبیه بازار مشترک اروپا.
در سیاست ،هیچ چیزی مقدس نیست .مرزهایی که امروز وجود دارند ،پنجاه سال
پیش وجود نداشتهاند .سی سال پیش ،اکثریت کشورهای امروزی آفریقا در هیچ نقشهای
موجود نبودند ،امروز عضو سازمان ملل هستند.
گفتهای هست که بارها تکرار شده است .میگویند« :دنیا در حال از میان برداشتن
مرزهاست (منظور اروپاست) شما میخواهید مرز تازه درست کنید؟»
این گونهای از عوامفریبی کودکانه است .کمرنگ شدن مرزها در اروپا میان
کشورهای مستقل صورت گرفته است و آنها هنوز هم استقالل خود را حفظ
کردهاند .به ما می گویند که نباید با عرب و ترک مرز داشته باشیم ،اما مرز بین ما و
برادران همسایۀ کُردمان ،با سیم خاردار و دیوار سیمانی از هم جدا شده است .مسئله
مرز نیست ،مهم این است که مردم خود تصمیمگیرنده خویش باشند.
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ممکن است گفته شود« :این امر پیشینۀ تاریخی دارد و روند تاریخی چنین اقتضا
کرده است».
بعضیها هم میگویند« :همۀ مناطق کردنشین سرزمین ایران است».
من هم میگویم« :کار انقالب دوباره نوشتن تاریخ است .شما هم اگر میتوانید همۀ
مناطق کردنشین را از آن خود کنید و امپراتوری ساسانی را بازسازی کنید!»
اینها بهمعنای خواست «کردستان بزرگ» نیست ،گرچه این حق ماست و آرزوی
هر کردی است .این آرزو سیصد سال است در اشعار و چکامهها بازگو میشود .بگذار
چهار کردستان باشد .چه اشکالی دارد؟ برای هر گوشه که امکان دست دهد ،باید از
آن بهره گرفت.
بههرحال ،من دربارۀ شعار امروز در کردستان ایران حرف میزنم و فکر میکنم
زمان آن فرارسیده است .مردم ما بیشتر از آنچه فکر میکنیم ،آمادگی دارند و
جانشان به لب رسیده است.
برای اینکه مشکالتی که هماکنون در اقلیم کردستان در رابطه با بغداد وجود
دارد ،نداشته باشیم و نهایتاً پس از بیست سال به نقطۀ آغاز برنگردیم تا تهدید به
«استقالل» بکنیم ،از همین حاال تنها شعار درست شعار «استقالل» است .این تنها
راه کم کردن قدرت مرکزی است .یک بار برای همیشه این بختک دیکتاتوری را
بشکنیم و خود را برای دنیایی که انسانها در آن برابرند ،آماده کنیم .این را هم
بدانیم که بهخاطر این شعار همانقدر با ما دشمنی خواهد شد که تا بهحال شده
است .آنهایی هم که با ما نیستند ،بگذار از همین حاال مشخص باشند ،نه اینکه
فردا ،بهخاطر مصلحتهایی تنهایمان بگذارند.
مشکل کجاست؟ چرا زمانیکه بحث فدرالیسم به ما میرسد (مانند بسیار چیزهای
دیگر) یال و دم و اشکمش را از دست میدهد؟ آیا نادانی رهبران است؟ تقلید بدون
تحلیل است؟ خودکمبینی است؟ تحلیل غلط از شرایط است؟ یا کاله سرمان رفته
است؟ هرکدام از این عوامل باشد ،یک چیز روشن است؛ آنهم ترس از بروز این
شعار است؛ ترس از تنهاماندن ،ترس از ناتوانی در پیش بردن آن ...بههمین دلیل ،به
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دنبال همپیمان میگردیم ،گرچه میدانیم که آنها رفیق راه ما نیستند .امروز به ما
نیاز دارند ،وگرنه اسممان را هم فراموش میکنند .در این شکی نیست که ما خود
باید خواستهای خود را به کرسی بنشانیم .خلق کرد باید بداند اگر آن روز فرا رسد،
تنها اوست که باید به فریاد خود برسد .ما باید اعتمادبهنفس را به او بازگردانیم.
اعتمادبهنفسی که طی سالها سرکوب و زیردست واقعشدن و رهبری غلط از او
گرفته شده است .و نهایتاً باید بدانیم که داشتن قدرت است که سرنوشت را رقم
میزند .دمکراسی از توازن قوا بهدست میآید ،نه حرفهای شیرین پشت میز
جلسات .باید نیرویمان را به جایی برسانیم که بتواند خواستهایش را دیکته کند.
در هر اتحاد انقالبی برای سرنگونی ،ما باید پیششرط خود را که همانا «مسئلۀ ملی»
است در دستور قرار دهیم .مواردی در هر انقالب هستند که «پیششرط»اند و نمیشود
آنها را موکول به رأی یا تصویب قانون کرد .مثالً در انقالب آیندۀ ایران ،تساوی زن و
مرد ،برداشتن قانون شریعت و ...از جملۀ چنین پیششرطهایی است .نمیشود گفت اگر
مردم به این تساوی یا به این قانون رأی ندادند ،پس باید بماند .دیدیم که خمینی
پیششرطش اسالم (البته با تفسیر خودش) بود و با آن انقالبش را پیش بُرد .کسی هم
در این زمینه صدایش درنیامد .تنها کردها بودند که «خودمختاری» را پیششرط قرار
دادند .اما این بار ،باید پیششرطشان در انقالب« ،مسئله ملی» و «حق استقالل» باشد.
به هرحال ،چه شعار ما «استقالل» باشد ،چه «فدرال» و چه «خودمختاری» ،از امروز
باید به فکر تشکیل دولتی باشیم که در آینده ،ادارۀ امور را بهدست بگیرد؛ کاری که
میبایست خیلی پیش از این میکردیم .و اگر نخواهیم دوباره به جنگ داخلی کشیده
شویم ،هماهنگی همۀ نیروهای معتقد به حقوق ملی الزم است :هماهنگی در استراتژی
مبارزه .و این بهمعنای گفتگوی همهجانبهای در میان این نیروهاست ،که امیدوارم دیر
نشده باشد و به انجام برسد .پیششرط آن هم کنار گذاشتن انحصارطلبی ،هژمونیطلبی
و تکروی این نیروهاست .آنهایی هم که با خرج کردن خون کردها میخواهند
حکومت تهران را به زانو درآورند ،بگذار در خواب خوش خویش بمانند.
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