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پر از تضاد است.    مشکل این دنیا این است که»
است و قربانی در   کار بر مسند قضاوت نشسته جنایت

زندان، و دروغگو بر دولت سوار است و حقیقت 
همچون بیماری تحت پیگرد است. دانشجویان 

نادان کرسی استادی عطا   اند و دزد آزاد. به زندانی
گیرند. تنبل  می  کنند، و دانشمندان را ندیده می

کند هیچ ندارد.  کار می  که است و آن  صاحب سرمایه
در   رانند و آنان که اند فرمان می در اقلیت  کسانی که

  زیاد دارد، هرچه  که کنند. آن اند اطاعت می اکثریت
  ماند. به نصیب می کم دارد، بی  که برد و آن بیشتر می
 «کنند دهند و خوب را مجازات می می  بد جایزه

 *جنبش زاپاتیستی[  ]مارکوس فرمانده

 

                                                 
*
 بهرام قدیمی /انتشارات ربلدییا گلوریا مونیوز رامیرز/ ترجمه «آتش و کالم»از کتاب  تهبرگرف 
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 پاسخی به یک نامه

ام قدم  تهآیم. اسمش را هم گذاش ها می چهکو پس چهزدن در کو سهغروب است و از پر
ای  کردم و جوابی که باید یا نباید بدهم. تو در جستجوی گذشته ات فکر می مهنا بهزدن.  

ای آن به شناختی از خودت برسی. من کی هستی که مرا در آن ببینی و شاید از ور
  چه شد که زندگی ما چنین شده ؟جا هستیم و جای دیگری نیستیم هستم؟ چرا ما این

 و...  ؟است
شناسد و د را بازهای خو شهخواهد ری راز تکامل در همین است که نسل جوان می

دگی چرایی شرایط زندگیش را دریابد، اما نسل ما کمتر به فکر درک شرایط زن
ا از درک نکردن آن آید، شاید خسته است ی کار او نمی کند به شماست. شاید فکر می

را در   این نسل رو به غروب زندگی است که جامعه  همیشه  سفانهأترسد. و مت می
گذارد. نسلی است که با  نمیاسادگی میدان وته است و بهدست دارد و بر مسند نشس

 کند. گذشته زندگی می

 ای ، خاطرهرود  آید و می گام خیالی می شوند، با هر ها سنگین می قدم  زمانی که
اندازد.  میان ابروهایت می یادی تلخ گرهی  نشاند، یا که لبانت می  شیرین لبخندی بر 

حتا آن  ها، و نه ناها و مید کوچه ها، نه ها، نه طنین گام خیال تویی با خودت، تنها، نه
دلت   دردی به  شکنند. گاه کدام تنهاییت را نمی هیچ ، افتادۀ دم چایخانهصندلی تک

نشاند. درد دانستن و نگفتن، درد ندانستن و  زند و سوزی در جگرت میچنگ می
بایست و می  هایی که شد و کار می بایست گفته  نمی  هایی که کردار نادرست. حرف
ها  گام  هاست که گردد. این  نمیاز دست رفت و دیگر باز  هایی که فرصت نبود. فرصت

کنی. شب   دانی با شب چهکنند و تو نمی کنند. زیبایی غروب را تلخ می را سنگین می
 تمامی ندارد.  پلیدی که
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  نتیجۀ  آیند که کار می  ندارم، تنها آن قسمت از یادها به  سر بازگویی خاطره  نه...
ه های من ب یشهاند در ای دگرگونی  رویدادها هستند. هر رویدادی یا سرگذشتی چه

باشد. از هزار یکی کافی   تواند داشته سودی می  است و برای امروز تو چه  وجود آورده
جا که توان داشتیم  تا آن ،کردیم درست است چه را فکر می است. مهم این است: آن

چرا که خود  ،توانستیم عذری نیست دانستیم و نمی چه که نمی انجام دادیم. بر آن
 ن آن هستیم.اولین قربانیا
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 انــرســکـُ

  راستی مرکزهب  ، که دنیا هستیم. خاورمیانه  ترین منطقۀ ما کُردها در پرکشاکش
دویست سال دنیای صنعتی در آن   است که  دنیاست. چون بر سر گنجی نشسته

کنند  آن افتخار می  این کشورها به  . تمام تکنولوژیی کهنفتاست:   گذاری کرده سرمایه
شود.  می  کند. بیشتر از هفتاد درصد وسایل زندگی امروز از نفت ساخته کار می با نفت

سر آن جنگ  بر  نیست که  دنیا. بیهوده  های پیکرۀ نفت همچون خون است در رگ
بیشترشان خود نفت ندارند، مستقیم یا غیرمستقیم   که  گیرد. کشورهای پیشرفته میدر

گرداند،  ها را می برند. نفت کارخانهنفت را میشان(  های نفتی وابسته دولت  )از راه
 ؛قدرت خرید دارد  آن که  کی؟ به  شود! به  کنند و تولید باید فروخته ها تولید می کارخانه

صاحبان اصلی   به  سهم کمی کهآن  ،یعنی همان کشورهای نفتی. به عبارت دیگر
گردد. از  داران برمیایهجیب سرم  های مختلف به شیوه  شود، به می  ن نفتی دادهزمخا

. بخشی را دیکتاتورها  و وسایل خانه  تا شیر بچه  و هواپیما گرفته  فروش اسلحه
شرایط بحرانی   کنند. زمانی هم که انداز می های خریداران نفت پس دزدند و در بانک می
 کشند. را باال می هایشان آن ها، بانک دزدی بودن این پول  بهانۀ  شود به می

ای کم  کنندهنتعیمقدار   به  ارزش در سی سال آیندهبا  این مادۀ  شود که ینی میب یشپ
صورت چشمگیری کم  های شمال اروپا و مرکز آمریکا به چاه  ۀحاال ذخیر شود. همین

کشورهای   است. این است که  های نفتی خاورمیانه ماند سفره می  چه است. آن  شده
پیچ و خمی را برای حفظ حاکمیتشان در  ژی پراز اواخر قرن بیستم استرات صنعتی
ظاهر کسی ندانست چرا شروع  به  اند. جنگ بالکان که ی کردهریز های نفتی پی منطقه

، اما  منطقه  بازگرداندن آرامش به  بهانۀ بود برای دخالت نیروهای ناتو بهشد، دستاویزی 
  از ارمنستان و آذربایجان به نفت و گاز را  هایی بود که حفظ لولهو در واقع برای کنترل 
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دیکتاتورهای دیگری مانند   بایست اشغال شود که برند. عراق می می  اروپا و مدیترانه
دستبوسی برود و   باشند. ایران باید یا به  سرپیچی نداشته صدام جرأت خودسری و

با هیچ  ها بسپارد، یا با آن هم چنین خواهند کرد. قذافی آن  های نفتش را به امنیت چاه
باشند.   نفت را ببرند اما کاری با او نداشته  قول و قسمی نتوانست اروپا را راضی کند که

ها  شوند، یا حقوق زنان و بچه روزی چند نفر اعدام می  ها این نیست که مشکل آن
از بردنش جلوگیری   ها نفت است. باید تضمین داده شود که آن  شود، مسئلۀ پایمال می

 شود.  نمی
رگ مصرف هم نفت و گاز دارد هم بازار بز  کردیم که زندگی می در کشوری ما

و قدرت. در این   چربی برای صاحبان سرمایه  مانند. لقمۀ دیکتاتورهایی بی ۀاضاف به
ها و دیگر مسایلی از این دست  مشکالت اجتماعی و دمکراسی و حقوق ملیت ،کشور

تاریخ »شود  می  گفته  ماند. همیشه میشوخی   شود. گاهی بیشتر به آسانی حل نمی به
همه ما. اگر این نبود، شاید این «آلود تاریخ نفت»شود گفت  ما، می «آلود خون

در بسیاری از کشورها بدون خونریزی، یا الاقل با   طور کهخونریزی الزم نبود. همان
هم  است. اما مشکل ما همچنان پابرجاست و فکر  شده  یابیهای کمتری چاره سختی

از این روست  جایی برسد.  به  و مصالحه نیت خیرو   کنم که با گفتگو و مذاکره نمی
اما یاها ؤراید. رب خواب از چشم می  غمی که ؛است  مرا غم فراگرفته دوستان  که
ی یارؤی آخرین انفجار، یارؤ،  کردن این ویرانه ی آبادیاؤر،  ی مبارزهیاؤر مانند. می

 ها. پایان غم

ات کنم.  م با یادها و تصویرهای کودکی و نوجوانی، تلخ یا شیرین، خستهخواه نمی
  خواهم کرد. اهایم نگ جا گذاشته هب  شرایط روزگاری که  به  تنها

 «رسانـُک»ها شهرمان را  ما اهل سنندج هستیم. شهری در غرب ایران. ما سنندجی
های زبان  جهی از لهاست با گویش اردالنی )یک «کردستان»نامیم. در واقع کلمه  می

)به زبان فارسی(. در  «سنندج»کردی( یا  ادبی)با گویش  « سنه»گوییم  کردی(. ما نمی
و از آن زمان تا به  دهش دهکردستان نامی زمان سلطان سنجر سلجوقی این شهر رسماً

است. شاید به این خاطر این اسم در زبان و ذهن مردم شهر جا  دهحال مرکز ایالت بو
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 ست.ا دهافتا

  نوشته دانم( چند کتاب در مورد سنندج میمن   جا کههای آخر )تا آن در این سال
 ،[زبان کردی  به ،«م سنه که شاره»] «شهر من سنندج»، «سنندج آئینه» :است  شده

کدام تصویر کاملی از شرایط  و... اما هیچ «معلمان سنندج»، «شاعران سنندج»
  این قابل فهم است، زمانی که  اند. البته ندادهدست  مردم این شهر به  زندگی گذشتۀ

هایش  هایش، از عیب کسری دوستش داریم، از کم و  خواهیم از چیزی بگوییم که می
بد هم هست،  ،خوب است  که  همان اندازه هشاد شویم. این شیوگوییم. مبادا دشمننمی

 هاست.  چون پوشاندن بخشی از راستی
 خواهم در نمی ،شان قضاوتی بکنم نتقاد کنم، یا دربارهها ا خواهم از این کتاب نمی

شهرم   خواهم از منظر دیگری به اند، تنها می ها گفته آن  آن چیزهایی بگویم که  بارۀ
اش  ـ از بازگویی  هر دلیل  به ها ـ آن  آن مواردی بپردازم که  کنم و بیشتر به  نگاه

گذارم. امیدوار هم نیستم شما می  عهدۀ اند. قضاوت خوب یا بدش را بر پرهیز کرده
 است.  گفتم، ناتمام مانده  آن تصویر را تمام کند، که  این نوشته  که

، روز تقدیر از «روز زن»اسفند(  ٣٧ـ  مارس ٨ات تاریخ روز تولد من را داشت ) نامه
هرچه ایم.  ای که ما ساخته انهپدرساالری موجود در دنیای مرد یهتو عل ۀزروز مبار ،تو
 کنم. را از زمستان آغاز می «رسانکُ»داستان  .زمستان استاشد روزی از ب

های آبیدر و سنگ  میان کوه  شد. شهر در درۀ شهر زیر برف گم می  در زمستان،
های باریک و پیچ در پیچ را تا  برف کوچه  گاه  ، این بود که جاگیر شده است  سیاه

یار بس  طبقههای دو زد. خانه یخ میسرمای خشک کرد و با  ها پر می بام نزدیک پشت
مردم برای گرم کردن اتاقشان هم وجود داشت.   طبقه سه  خانۀ  کم بود. دو یا سه

گذاشتند و لحاف  های گداخته زیر کرسی می . منقلی پر از زغالگذاشتندکرسی می
کرد و لحاف  زیر کرسی می  کشیدند و هرکس از طرفی پا به سنگینی بر روی آن می

ها در  شاید ثروتمند .دلیل گرانی نفت مرسوم نبود  ی بهبخارکشید.  باال می  سینه را تا
شد.  ثروتمند پیدا نمی  ۀخانواد  شان بخاری داشتند. در تمام سنندج، ده ها خانه مهمان
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ها  تر... این ها پایین وزیری و وکیل و چند تا از آنهایِ آصف و مشیردیوان و معتمد دهخانوا
دال ئواند. مالک و ف اعوان و انصار حکومت قاجار بوده  یشان پیداست کهها هم از اسم

جمعه و مجتهد و مفتی و کسانی از  دیدند، مگر امام ها را می بودند و مردم بسیار کم آن
  هم شاید به شدند؛ آن به پلوخوری دعوت می ،بهانۀ جشنی، یا مراسمی به  این دست که

 هایشان بگویند! بینزد مردم از خو  این خاطر بود که
هایشان در  بچه  کردن زغال بودند که ان اواسط پاییز مردم در فکر پیدااز هم

  آب خوردن در کاسۀ روی کرسی یخ زده  بودم که ستان از سرما نلرزند. بارها دیدهزم
پس   چه از کوآمدن و با آب سرد سر و صورت را شستن و از زیر کرسی در بود.

بازی هرچند ما با برف ؛مان بود کابوس کودکی رفتن  مدرسه  ههای پُر از برف ب کوچه
 هایی از این دست از یاد و ناخوشی  درد و سرفه کردیم، اما سینه ود را گرم میخ

 است.  هم هنوز در گوشم مانده  های الستیکی پاره چلپ کفشاند. چلپ نرفتنی

ها بود.  وختن روی بامرسید. ویژگی سنندج در شب نوروز، آتش افر نوروز از راه می
آوردند. مردم  کندند و می های اطراف شهر می پهها را از دشت و ت ها خاربوته خارکن

  کردند. این کار ممر درآمدی بود برای ندارها که ها جمع می بام خریدند و در پشت می
اگر کسی در « پوشال آتش شب نوروز...»زدند:  گرفتند و جار می ای خار بر پشت می پشته

شهر   رسید که کرد، چنان به نظرش می می  شهر نگاه  های دور، به شب نوروز از بلندی
است، چون صدای انواع   است، یا گویی جنگ سختی درگرفته  آتش گرفته  پارچه یک

 رسید. گوش می ترقه هم به
  ۀدیگر هزین  که گرفتند چرا هوا بود. فقرا جشن میجشن آمدن بهار و گرم شدن 

  های خوردنی که هایشان را با گیاه شکم بچه توانستندرا نداشتند و می زغال خریدن
هر  ها به بچه ،کنند. روز نوروز کردند، سیر  های اطراف جمع می از دشت و تپه زنان

 مرغتخم»بروند و   کوچه  آوردند تا به مرغ رنگی گیرمیدو عدد تخم ،بود  شکلی که

 باو  رفتند می  آن خانه  به  نی، از این خانهدیدکنند. بزرگترها هم برای عید «بازی
 آوردند. میعید دلی از عزا درنان و شیرینی  خوردن

اول سال   گویند سال نو و لباس نو! اما برای ما چنین نبود. لباس همان بود که می
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)در  های ندار خانواده  فرهنگ به  دوخت. ادارۀ خریدند، یا مادر می تحصیلی می
داد. تا پاییز سال دیگر هم  لباس می *(آمریکا «اصل چهار»های  چهارچوب کمک

نوروز   خرید لباس را به  نبود. اگر کسانی بودند که  هیچ خبری از لباس تازه
خریدند، مورد طعنۀ رفقای  انداختند یا نوروز هم یک دست لباس نو می می

یکی  ،بار گرفتند. یک می «لوس بچه»و  «ژیگول»گرفتند و لقب  پوش قرار می ژنده
-های تازه با لباس ،نیست «ژیگول»نشان بدهد   کههای محلۀ ما برای این از بچه

 اند. تغل  ل و الی کوچهخود را در گِ  اش

شدند  ها سوراخ بودند و پوست پاها پیر می بهار برای ما فصل گِل والی بود. زیر کفش
وجود   آسفالته  ک کوچۀی ،جز چهار خیابان اصلی هب ،گرفتند. در تمام سنندج و درد می

فرش بود،  ثروتمندها در آن قرار داشت، سنگ  هایخانه  هایی که نداشت. برخی از کوچه
 مانع از جمع شدن آب و گِل و الی شوند.   ها هم چنان نبودند که فرش اما سنگ

  همیشه  کهرساندیم، چرا می  مدرسه  ن را بهخودما   ،سختی و اغلب با شکم گرسنهبا 
خواندن برای سالمتی قبل از دعا .صف بایستیم بایست به می  ود. در حیاط مدرسهدور ب
بداند آیا نظافت   که کرد می  هایمان را نگاه ا و ناخنه آمد و پشت دست ناظم می  شاه،
را   آن ،پشت شلوارشان  هبا تف و ساییدن دست ب ،ها تا او برسد . خیلیایم یا نه کرده

و سر و صورتمان فرود شالق جناب معاون مدیر بر دست   هکردند، وگرن کمی تمیز می
 بودی و  کرده بازی  مورد نبود. در کوچه تنها همین یک کتک خوردنآمد.  می

  خوردی. شب نفت در چراغ نمانده کتک می بودند،  های مدیر گزارشت را داده جاسوس
رسیدی، کتک  می  مدرسه  خوردی. دیر به بودی، کتک می  هایت را ننوشته بود و تکلیف

محرومیت  معنای بهکردن، ۀ تعلیم و تربیت بود، گاهی بیرونخوردی. کتک تنها شیو می
 شدی یا شاگرد استاد صنعت کانی میشاگرد د  کهاز تحصیل هم بود. نتیجه این

نوبت پدر و مادر  ،رسیدی می  هم که  خانه زد. به کتکت می  بار، او بود که ای. این پیشه

                                                 

 (٣٩٥٢/ ٣٩٤٨)در زمان ریاست جمهوری ترومن  کهبود  «طرح مارشال»بخشی از  «چهاراصل »*( 

در جنگ جهانی دوم خسارت  کهبازسازی کشورهایی  جهتکمک  بهبوط بود رشد. این طرح م جرا میا
 ها دریافت کردند. بودند. بیشترین کمک را اروپایی دهدی
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 شد.  ای پیدا می نهابه  غ دلشان را سر تو خالی کنند. چرا؟ همیشهدا  بود که
دیگری برای کتک خوردن بود. در کالس اول، کُردی   ندانستن زبان فارسی هم بهانۀ  

در کالس دوم، کردی حرف زدن  .نوشتیم خواندیم و می فارسی می  هزدیم، اما ب حرف می
« درست»کرد  ما اصرار می  لد نبود، بهخودش فارسی چندانی ب  شد. معلم که ممنوع می
داد  قدر فشار میگذاشت و آن  میهایمان  معلم مداد الی انگشتخانم  وگرنه ،حرف بزنیم

کش   کردیم. یا با خط می  دانستیم گریه می زبانی که  هر بهما هم  .تا اشکمان درآید
رفتن با زبانی بیگانه، برای ما مساوی بود با کلنجار   که  کوبید توی سرمان. مدرسه می

خواهانِ فرار از آن بودیم. این بگیر و ببندها اغلب   همیشه شد که   همچون زندانی می
  رفوزه  بشوند و سرانجام ترک تحصیل کنند. گاه،  ها چند سال رفوزه شد بچه باعث می

 شدی! سال بعد، بزرگتر کالس می .شدن خوشحالی هم داشت

ای برای  ی تازههای سیاسی، سرگرم ناجری  سرکوبپس از  ،٣١١١های دهۀ  درسال
بشوند یا عضو  «پیشاهنگ»بایست یا  بودند: شاگردان می دهوجود آور شاگردان مدرسه به

ریاست آن را داشت. عکسی از او با   شاه  . پیشاهنگی سازمانی بود که«خورشید و شیر»
مردم کمک   به  گرفتند که می ها مثالً باید یاد  لباس پیشاهنگی، روی دیوار بود. پیشاهنگ

 بود. «پرستی شاه»کنند، اما در واقع، هدف یاد دادنِ 
پیشاهنگ   هایی را زیر پوشش قرار دهد که بایست تمام آن خورشید می و سازمان شیر
آموزان ناچار بودند سالی پنج تومان حق عضویت بدهند و در ازایِ آن، یک نبودند. دانش
ژه، ــــشان بزنند. در روزهای وی یقه  خورشید بگیرند و به و با نشان شیر مدال کوچک

ها، کنار  دولتیاز ای و پیراهن سفید بپوشند و در مراسمِ استقبال  بایست شلوار سُرمهمی
  نتیجه  ها اما در عمل بهصف بایستند و کف بزنند و هورا بکشند. این برنامهخیابان به

  را داشتند، نه «حقِ عضویت»آن پنج تومان   نههای سنندج  اکثریت بچه  نرسید؛ چراکه
  هایی را. مدیران مدارس با خواهش و تمنا از پدر و مادرها هم بهپول تهیۀ چنان لباس

هایی  ها از یاد رفت. من یکی از آن بچهجایی نرسیدند و پس از یکی دو سال، آن برنامه
  بعد به  )که  «قالب سفیدِ شاهان »هایی بپوشم. پیش آمدن  بودم که نتوانستم چنان لباس

بود و کسانی   هایشان مانده ناعنو  عقب راند. اگرچه  آن خواهم پرداخت( این چیزها را به
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 کشیدند. هایی باال می پول ،هم در این میان

شهر   برق به  ها، سنندج هنوز برق نداشت. من کالس ششم یا هفتم بودم که آن سال
چهار ساعت. در هر   هم شبی، فقط سهروشن کرد؛ آن ما رسید و چهار خیابان شهر را

بودند و   رسید، برق خریده دهنشان می  که صاحبانشان دستشان به  ای، چند خانه محله
ها،  گرفتند. شب کشیدند و ماهانه پولی از او می گاه، یک سیم هم برای همسایه می

خوردند. اسمش  بستنی می نشستند، کردند و مردم می برق را چراغانی می  محوطۀ کارخانۀ
 .«باغ ملی»بودند   را گذاشته

ها  در محله .شروع شد( ٣١٤١کشی بعد از سال  بود )لوله  شدهنکشی  شهر لوله آب
گرفتند و  می  ها از بیرون شهر سرچشمه یا آب قنات. این قنات وجود داشت  یا چشمه
سفالی   مردم لولۀ ،اهابردند. در بعضی ج ثروتمندها یا مسجدها می  خانۀ  آب را به

کلفتی بود نای در اختیار زن گرد هر چشمه  بردند. ادارۀ شکستند و آب می را می قنات
خواستند دختر یا زنشان سر  نمی  هایی که داد. آن ها آب می آبکش  به  ،نوبه به  که

  جا شود، اندک پولی به آن  چشمه برود و قاطی داد و بیداد و فحش و بد و بیراه
کسانی هم کاری بود برای زنان فقیر.   برایشان آب ببرد. این  دادند که می «کشآب»

جای پرداخت   دادند و او به کسی می  را به  شان داشتند، آن یک اتاق زیادی در خانه  که
. مردان آبکش هم  تأمین آب خانه لهکمک کند، از جم  بایست در کارهای خانه ، می اجاره

ها حق داشتند مستقیم از مسجد آب ببرند.  آن .بردند ها آب می ییانواتنها برای ن  بودند که
ها کار پسران بود. رفتند. نان خریدن و داد و بیداد دم نانوایی نمی  چشمه  سرِ پسرها بر

نان  ،پسر زیاد دارد  که دختر زیاد دارد، آب ندارد و آن  که آن»گفتند:  می  مثلی بود که
اندازند و در  گردن یکدیگر می  ها زیاد باشند، کار را بهاگر بچه  در این معنا که« ندارد.

  شود. کار انجام نمی  نتیجه،
دم دست مادر   بیایند. در خانه  کوچه  نداشتند به  رفتن، اجازه  دخترها جز برای مدرسه

کردند و اگر همبازی داشتند خود را با آن سرگرم  یی درست می بودند، یا عروسک پارچه
های  فصل ها در کردند. بازی ها بازی می محل با بچه  ند. پسرها در کوچهکرد می

باشک، گردنا زمین زدن... گاهی هم با جوراب دولک، قایممختلف، متفاوت بود. الک
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 کردیم. میبازی کردیم و توپ توپ درست می  و پارچه  کهنه

ها.  سالرگبیرون شهر بود و برای بز  ت کهسنندج یک میدان ورزشی بیشتر نداش
سنندج تنها شهر کردستان توالت.   نه ،دوش داشت  نه  یک سالن کشتی هم داشت که

 ،ها غروب جا، معموالًداشت. در آن  «زورخانه»نشین، رسم شهرهای فارس به  بود که
رفتند و آخرسر، برای  کشیدند و شنا می می  گرفتند و کبادهبروها میل می زورخانه

ها بودند  ها و چاقوکشها از الت و لوت کردند. اغلب این ر میشان دعای خی«شاهنشاه»
  های پهلوانی که و خصلت «جوانمردی»داشتند و از آن   با شهربانی و ساواک رابطه  که
برای  زمینها،  ناشد. در دبیرست نمی  ها دیده ، نزد این گفتند در قدیم وجود داشته می

در ساعات ورزش حق داشتیم توپ را )اگر توپی ، اما تنها وجود داشتوالیبال و بسکتبال 
وسایل ورزش   ها در خانه، ناوجود داشت( از معلم ورزش بگیریم و بازی کنیم. بیشتر جو

کرد. بدین ترتیب،   تهیه شد نسبتاً ارزان بود و می وسایلاز قبیل میل و دمبل داشتند. این 
 .شد. میندرت و تصادف، کسی یا تیمی قهرمان  مگر به

جشن   مناسبت روز تولد شاه )چهارم آبان( به ،ها سال  س چهار ابتدایی بودم. آنکال
  در میدان رژه ،کردند. آن سال ها را در میدانی جمع می ای مدرسه ند و شاگردگرفت می

  هوا سرد و آسمان ابری. رژه .دوم پاییز بود  شد. ماه پادگان ارتش این مراسم برگزار می
های کوچک نظامی و شخصی تمام شد. بعد  آدم  های گندۀ رفرفتن و شیپور زدن و ح

  نکرده  ها خود را برای هیچ کاری آماده ها کاری انجام بدهند. آن گویا گفتند مدرسه
گفتند هر کالسی چند نفر   که باالخره پچ کردند تا این بودند. مدیرها آمدند و رفتند و پچ

های من و چند  شدم. صف بستیم. کفشدو بدهند. من هم انتخاب   ۀبفرستد تا مسابق
بودیم. بعد، دویدیم. هنوز هم   ایستاده  آموز دیگر برای دویدن مناسب نبود. پابرهنه دانش

نفر   سه  کنم. من دوم شدم. صدایمان زدند. به کف پایم حس می  ها را دردِ فرورفتنِ شن
  که بود. همین  فتهاول، هرکدام، یک پرچم کوچک دادند که روی پایۀ زردرنگی قرار گر

را از من گرفت. بعدها دیدم که روی  خودمان رسیدم، معلم ورزش آن  صف مدرسه  به
 من نگفت.  هم به« آفرین»است. یک   میز اتاق خودش گذاشته
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کنم  یُمن تلویزیون دارد. فکر می حاال به  هوادار نداشت که  همه ها، فوتبال این وقت آن
خواهیم با محلۀ همسایه مسابقۀ فوتبال  ل گفتند میهای مح کالس هفتم بودم. بچه

بان کردند. چند تا توپ آمد که گرفتم. تیم حریف  بدهیم. من فوتبال بلد نبودم. مرا دروازه
چرا »ام را گرفتند که:  ضعیف بود. نتوانستند هیچ گلی به ما بزنند. در آخر بازی، یقه

  همه ،جز یکی های من به ییک فصل کتک نصیبم شد. همباز« نگذاشتی گل بزنیم؟
 دررفتند. این آخرین بازیِ فوتبالِ زندگیِ من بود.

بودند یا در بازار کار   اهالی سنندج یا کارمند اداره ،یاد دارم  جا که به کار کم بود. تا آن
های صنعتی  تا باربر و شاگردِ دکان. کارگاه  فروش گرفته کردند؛ از دکاندار و دست می

کرد.  و خیاطی و مسگری و چیزهایی از این دست تجاوز نمی کوچک از آهنگری
برای   بر بودند که و ها ـ بیشتر اهلِ روستاهایِ دور استادکارجز  کارگران ساختمانی ـ به

و بیکاری هم بیشتر   شهر زیاد شده  های بعد، کوچ کردن به آمدند. سال شهر می  کار به
کار بودند،   مجبور به  های فقیری که داری بود. زن داری و خانه بود. کار زنان کالً بچه  شده

کردند، یا برای دیگران کارمزدی  اگر قالیبافی بلد بودند، در خانه، دارِ قالی برپا می
  که« سوجاآ»شود به نامِ  می  کردند. در سنندج، نوعی گلیم پشمی مخصوص بافته می

ند، کار دیگری نداشتند جز آبکشی و ها این هنر را نداشت هنوز هم بازار خوبی دارد. اگر زن
هم بودند.   انداختن. در هر محله، یکی دو خیاط زنانه یا بند  لفتی و دالکی حمام زنانهک

  زن هم بودند که  شور زن هم داشت. چند معلم مدرسه و یک مرده  یک قابله  هر محله
، «الحات ارضیاص»داشتند. بعد از   عهده بیشتر درس دادن در کالس اول و دوم را به

ای تغییر کرد. با زیاد شدن باسوادها، زنان بیشتر در کارهای اداری و  شرایط تا اندازه
 پرستاری و پزشکی مشغول شدند.

فروشی  شدند یا دست ها شاگردِ دکان پدر، عمو یا آشنایی می ها، بچه با تعطیل مدرسه
کردند و چشم درد  ی میها باز و خرابه  رفتند سرِ کار، در کوچه کردند. اگر نمی می
برحسب شدّت ناخوشی، دواهای زرد و   زنی بود که «ورآبادجَ »گرفتند. در محلۀ ما  می

ای را  شدند. هر بچه نمی  ریخت. این داروها با آب شسته ها می سبز و سرخ در چشم بچه
کنم علتش  بود. کچلی بسیار زیاد بود. فکر می  دیدی، صورتش قوس و قزح شده می
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ها در  نشوند! بچه «پاک»دادند مبادا  ها غسل می حمام بود. همه خود را در خزینه *خزینۀ
ها بسیار آلوده  شاشیدند. خزینه دارند؛ در آن می توانستند خود را نگه آبِ گرم خزینه، نمی

ها هم نتیجۀ خاک و  های دست و پای بچه بود. و چنین بود که کچلی زیاد بود. زگیل
 ها بود. و خرابه ها خُل و کثافتِ کوچه

با شهرهای دیگر کردستان، سنندج شهری مذهبی بود. شاید همۀ   در مقایسه
  و مسجد نداشتند. این تکیۀ  و خانقاه  سنندج، تکیه  اندازۀ  شهرهای کردستان باهم به 

شیخ عبدالکریم و سید وفا و سید   فتاح و آن خانقاه  خلیفه  است و آن تکیۀ  اوله  خلیفه
مردم بودند. تعداد مسجدها به شمار  «کردن درویش».. همه هم در حالِ توفیق و.

 مانند «خور عرق»  در سنندج وجود نداشت. به  حتا یک میخانه ،٣١٥١ آمد. تا سال نمی
 رباخواران محترم بودند!   که آن لکردند، حا می  جذامی نگاه

زنی برگزار  سینه محرم، مراسم  در ماه ،در آن  سنندج تنها شهر کردستان بود که
اکثریت   همیشه  د، وگرنههای قبلی کردستان بو بودن والی  شد. شاید دلیلش شیعه می

های  اند. روزهای عاشورا و تاسوعا، دسته مذهب بوده اتفاق مردم سنندج سنّی قریب به
. رفتند می «پیرعمر »مزار   افتادند و به می  راه «سیّدها»زنی با علم و کتل از خانۀ  سینه

شدند که نوعی  می  آورده  و روستاهای اطراف کرمانشاه  ها از شهرهای قُروه زن اغلب سینه
کردند.  هایشان می های کرد با درویش شیخ  نشان دادن قدرت بود. شبیهِ همان کاری که

  رفتند. دستۀ شهرهای دیگر می  بزنند، به  خواستند سینه شیعیان اهل سنندج اگر هم می
پیوستند، اما  ها می آن  آمدند و به می  ان هم با سربازهای سرتراشیدهزنی پادگ سینه

ها بود. دنبال  تل نداشتند. آن دو روز سرگرمی خوبی برای ما بچهخودشان علم و کُ

                                                 
داشت. مشتریان از  طرف صحن حمامه زینه منبع آب حمام عمومی بود که یک در کوچک ب*( خ

های  جای حمام «حمام نمره» ها را بست. در خزینه بهداشت ۀرفتند. بعدها ادار آن در به داخل می
های خانگی امروز مجزا بودند. ثروتمندهای  تعدادی دوش که هرکدام مانند حمام: عمومی را گرفت

مانندشان حمام عمومی ساخته بودند که روزهایی از هفته های قصر ه اسم بردم در کنار خانهشهر ک
ها هم به نام این  مردم باز بود. اسامی حمام دۀها جهت استفاروز ۀکردند و بقی خود از آن استفاده می

 ، حمام وکیل، حمام خان و...ها بود: حمام مشیردیوان خانواده
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چیز برای ما عجیب بود.  کردیم. همه افتادیم و تماشایشان می می  زنی راه های سینه دسته
 این مراسم برگزار نشد.  ٥٨و  ٥٧های  . سالآمد گاهی حلوا و شربت هم گیرمان می

من از خانوادۀ ]...[ هستم. ما هر »خانۀ ما آمد و گفت:   ، خانمی به٥٨یک روز در سال 
ترسیم مورد آزار  کار کنیم. می دانیم چه گیریم. امسال نمی عزاداری می  مان سال، در خانه
هایی هستند  ی از آن خانوادهدانستم یک خواست. می از من راهنمایی می« قرار بگیریم.

هرطور خودتان صالح »کردند. گفتم:  زنی کمک می مراسم سینه  هرسال، به  که
دانید مراسمتان را برگزار کنید. کسی مزاحم شما نخواهد شد. اگر مزاحم شدند،  می

دانم در  خندید و رفت. نمی« اید و بفرستید با من صحبت کنند. گرفته  بگویید از من اجازه
  نینداختند.  هزنی را سینه  کردند، اما دستۀ  خود چه  نۀخا

برپا کردند و   جمهوری اسالمی مستقر شد، چندین حسینیه  یکی دو سال بعد که
  کردند که ها پخش شد. قبالً فقط روز عاشورا این کار را می از گلدسته  صدای اذانِ شیعه

 شد. می  اغلب با اعتراض علمای سنی مواجه
سوادی بسیار زیاد بود،  هم مانند بیشتر شهرهای آن زمان، بیسوادی و کمدر سنندج 

 ها.  میان زن  ویژه به
ای از  بود، عده  ضعیف شده  حکومت پهلوی اول  زمانی که ،٣١٣٨/٣١٢١هایِ  درسال

  شیوۀ به  )گرچه  رضاشاه  نفع خود تغییر دهند؛ چون  مالهای سنندج کوشیده بودند جَو را به
های نوین  بود و قانون ایجادِ مدرسه  ی( نفوذ مالها را در زندگی مدنی کم کردهدیکتاتور

 اوست.   و کشف حجاب از کارهای خوب دورۀ
 نویسد:  علی رحمانی در خاطراتش میسید

ی باز ئهای ابتدا مدرسه  که ٢١/٣١٣٨هایِ در سال  یاد دارم که به»
  ها به بچهسنندج با فرستادن   پرست بودند، مالهای کهنه شده

خوانند.  ها درس کفر می گفتند این کردند. می مخالفت می  مدرسه
را   مدرسه  ۀهایشان کلم باید پیش مالها درس قرآن بخوانند. طلبه

 ها بستند و در کوچه گردن سگ می  نوشتند و به روی مقوایی می
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 *«شوند. ها سگ می ای یعنی مدرسه  کردند که رها می

اندازۀ کافی نبود. در کالس اول، چهل نفر  ها به عداد مدرسههای بعد هم ت در سال
در آن  یهکرد. بق نفر تجاوز نمی  آموزان کالس ششم از پانزده نشستند، اما تعداد دانش می

 و یک دبیرستان  دبیرستان پسرانه  را رها کرده بودند. در تمام شهر، سه  مدت، مدرسه

شش هفت نفر   نفر و در کالسِ دوازده، در کالس هفتم، سی  دخترانه وجود داشت که
آموزش و شرایط ناهموار زندگی موجب ترک تحصیل   بیشتر نبودند. نداری، بدی شیوۀ

 بایست دنبال کار باشند یا ناگزیر، به خدمت ارتش و پلیس درآیند. ها می ناشد. جو می

فروش بیشتر  فروشی وجود داشت. کتاب فروشی و یک کتاب در شهر دو روزنامه
فروشی دیگر  کتاب فروخت. بعدها، یک های مذهبی می و کتاب  های مدرسه کتاب

  داد. هدف شناسایی کسانی بود که هم می  کتاب کرایه  شد که توسط ساواک باز
ها صحبت از  کردند. گاهی در نوشته می «سیاسی»ها  قول آن های به تقاضای کتاب

با   این امر شاید در مقایسه است.  میان آمده  در سنندج به «روشنفکری»وجود 
عقب   شهرهای دیگر کردستان درست باشد، اما سیاست دولت در کردستان، همیشه

  شیعه  شدۀ بود بحث کهنه  ز طرف دیگر، هرچهاست. ا  داشتن آن و مردمانش بوده نگاه 
های تهران و تبریز  دانشگاه  ها به ناجو  است. بعدها که  وسنی و شعرهای مداحی بوده

 سنندج هم رسید.   ای به یافتند، فکر نو و گفتارهای تازۀ روشنفکران ایران تا اندازه  اهر

ها،  بود. شب  کالنتری و یک مرکز شهربانی و آگاهی مستقر کرده  پلیس در شهر، سه
بودند. در  «شریکِ دزد»بیشترشان   داد که یک پاسبان گشت می  در هر چند کوچه

  آخرش هم نفهمیدم کارشان چه  دادند که وار گشت میهای س نااطراف شهر هم پاسب
شهر،   های منتهی به کردند. بر سر راه ظاهر امنیت شهر را تأمین می بود. شاید به

 گمرکاز روستاها   از بارهای آمده  وجود داشت که «نواقل»های گمرک به نام  پست
                                                 

نماز مسجد جامع سنندج گفته است که رقص های اینترنت خواندم که پیش یکی از سایت*( در 
ت. هفتاد سال سالم اسکردی باید ممنوع شود، چون در آن حرکاتی وجود دارد که خالف شرع ا

ای از  ین هم نمونهاشود.  چنین فتوایی داده می ،کند علی رحمانی ذکر میپس از زمانی که سید
 ..حاکمیت مالها.
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 گرفتند. می

ای  طایفه های باشد یا جنگ  شدهدزدی  شد که  می  در شهری مانند سنندج کمتر شنیده
دزد والت و چاقوکش برای تربیت توانست باشد؟  می  باشد. پس کار پلیس چه  رخ داده

رسید، بدون پرداخت زیرمیزی، بیرون  کالنتری می  باج گرفتن از مردم. هرکسی پایش به
در   های غیررسمی پلیس این بود که بگیران و دارودسته آمد. کار دیگر این باج نمی

بگویند و  «جاوید شاه!»شان،  های تهرانی یکرسمی، همچون همپالها و مراسمِ  جشن
 مردم را بترسانند.

شان دورتر بروند.  دم در خانه  کردند از کوچۀ ها از ترس این جماعت جرأت نمی بچه
آبرو. این فرهنگ بیرحمی بود که نظامِ  شد و قربانی بی پهلوانی محسوب می «تجاوز»

بازهای  بچه ها و ها از ترس الت نابودند. جو  و آخوندی به وجود آورده شاهنشاهی
داری در  جمعی بگردند و هرکس چاقوی ضامن کلفت شهر، مجبور بودند دسته گردن

  حکمرانان شهر بود که  و پرداختۀ  ساخته  قاجاریه هم از همان دورانِ  جیب بگذارد. این
در مردم  اعتمادی بی ترس و ،ند و به این شیوهسپرد ها می کش سرکوب مردم را به قداره

  گاه اطاعت گردن نهند و هیچ  به که کردند می، مردم را از هم دور آوردند به وجود می
را  «آیینۀ سنندج»کتاب   نویسندۀ  نتوانند متحد باشند. شاید همین فرهنگ است که

دج تعریف و تمجید کند و بازهای سنن ها و بچه از قد و باالیِ الت  همه آن  ترغیب کرده
  در بارۀ  ها کند. اما یک کلمه های آن شان بداند و کتابش را پر از عکس«پهلوان»

 ها و دانشمندان آن شهر ننویسد.  سیاسی

ها( یاد  )جنگ بین محله «جنگی محله»های سنندج در همان دورانِ بچگی،  بچه
گفتند ما هم  بود. پدرها می  ج آمدهسنند  دانم این رسم از کی و از کجا به گرفتند. نمی می

که "ها خسروآبادی"روایتی وجود دارد مبنی بر اینکه ایم.  جنگی کرده در بچگی، محله
های سنندج بودند با خانواده آصف که در قسمت دیگر شهر بودند، رقابت  طایفه والی

د. این ان کرده هایشان را علیه همدیگر تحریک می دست اند. هردو طرف چماق به داشته
های بین  ناها و قبرست ها در دشت ناها و جو بچهرسم از آن زمان به یادگار مانده است. 

کردند و سر و پای همدیگر را  طرف همدیگر سنگ پرتاب می محالت، با قلماسنگ به
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افتادند. این  جان هم می  شدند، با چوب و چماق، به هم نزدیک می  شکستند و اگر به می
های یک محل جرأت  و ترس. بچه  ای هم نداشت جز باقی ماندن کینه کارها هیچ نتیجه

 مادرشان. و  پدر  نداشتند به محلۀ دیگر بروند، مگر همراهِ

بزرگشان را از خویشاوندان بروم و احوال پدر یکی  روزی پدرم به من گفت به خانه
 داشتند. من جنگی لهدیگری بود که با ما مح لهها در مح آن  بپرسم که مریض بود. خانه

ها ترسیدم و جلو نرفتم. برگشتم منزل و گفتم که  اما با دیدن بچه ،رفتم لهنزدیک مح تا
ی. عصر همان روز معلوم شد که پرس ممنون از احوال ،اند حالش کمی بهتر است گفته
 است. دهبو دهبزرگ صبح قبل از رفتن من مرپدر

دکانشان پرت   به  ندیدهگ  وجهها بود. گ نامسلم  آزاری هم جزو سرگرمی بچه یهودی
و از کجا این   دانست چگونه زدند و... کسی نمی هایشان را کتک می یا بچه کردند می

یاد دارم در جنگ  شاید غیر مستقیم از جانب مالها بوده است. بهبود.   شده  فرهنگ ساخته
در شهر  های یهودیان یورش بردند و غوغایی اعراب و اسرائیل کسانی به خانه و دکان

  ۀمحل»نام  به ،ها در قسمتی از شهر آنبرپا شد که با دخالت پلیس و ارتش آرام گرفت. 
  کردند. تا این شهر بوده خاطر داشتن امنیت، زندگی می  در کنار هم، شاید به «ها یهودی

ها در سنندج  اتحاد( را هم آن  ۀمدرن )مدرس  ۀاند. اولین مدرس ها هم بوده آن ،است
های  شد. دو چیز از ویژگی می  اداره  خصوصی بود و با شهریه  اند. این مدرسه دهسیس کرأت

  و بازار دیده  هایشان در کوچه زن  گاه هیچ  که یکی این :یهودی شهر ما بود  ۀجامع
رفتند و من  ها بیرون نمی هایشان حتی در دبیرستان با همکالسی شدند. دوم، بچه نمی
 شدند.  خوان بودند و اغلب پزشک یا داروساز می بسیار درسشکار در بینشان ندیدم. ورز

ها  و سنی ها شیعهبار در دانشسرای عالی تهران بین  یک  کرد که کسی تعریف می
  به  کرده در آنجا تحصیل می  های سنندج که آید. یکی از یهودی درگیری پیش می
مورد بازخواست قرار   گاهتوسط رئیس دانش اًشود. بعد ها وارد دعوا می جانبداری از سنی

جان هم   سر علی و عمر به رها ب این» :پرسد از فرد یهودی می گاهگیرند. رئیس دانش می
 «من یهودی عمری هستم.»دهد:  جواب می «تو چرا؟ .یهودی هستی  تو کهاند،  فتادها
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 برگزاری جشن  مربوط به  شود که می  هایی در اینترنت گذاشته های اخیر فیلم در سال
 ،های کردستان، بخش ایران و عراق نوروز در اسرائیل است. این جشن را یهودی

حضور دارد. و شعار زنده باد کردستان هم پرچم کردستان   کنند و همیشه برگزار می
گفت یک  ود. میب دهدوستی از سنندج آمچند سال پیش است.   ها هنوز مانده دلبستگی
خانوار در شهر  سهاز ما  ،دانی می»: گفته استو  دهفروش یهودی مرا صدا ز روز پارچه

 ۀردر دوها  که اشاره است به کوچ اجباری سنندجی «است و از شما سی خانوار. دهمان
 .جمهوری اسالمی

های سیاسی قرن بیستم در ایران  ها نبود. تنش از نظر سیاسی هم وضع بهتر از این
های عشایری  سیده است. از جنگر شهرهای کوچک می  و کمتر به  بیشتر در تهران بوده

عشایر   بودیم که  . شنیده فتاده بوددر سنندج اتفاق نی  گویم، چون میپهلوی اول ن  دورۀ
و مردم به تماشای بیچارگیشان  اند. اطراف تهران کوچ داده  را از طریق سنندج به  گلواخی

داده بودند مردم سنندج ن  انگلیس اجازه  به  ها و مالهای وابسته ن و شیخیمالک *اند رفته
زبان کردی، با   کوچک به   باشند. تنها چند کتابچۀ  داشته  رابطه «جمهوری کردستان»با 

بعد از اشغال   است که  بوده  چاپ شده «ندای غرب»الفبای فارسی، در چاپخانۀ 
  **ها را جمع کردند و سوزاندند. ها خود آن آذربایجان و کردستان، نویسنده

رفتی و با مسائل سیاسی  نمی  دانشگاه  بود. تا به  شده  داشته  خبر نگه بی نسل بعد هم
محمد کِی  و قاضی  بوده  یجان و کردستان چهدانستی جنبش آذربا شدی، نمی آشنا نمی

 و ...  بوده
دمکرات آذربایجان و حزب دمکرات کردستان   دانستیم در آن زمان، فرقۀ   بعدها بود که

بود، اما   ها نکرده آن  آن حزب هیچ کمکی به  اند، گرچه ایران بوده  بخشی از حزب تودۀ
ها هم زیر  و این  شده و از جانب شوروی پشتیبانی می  چون تنها حزب چپ ایران بوده

                                                 
*
 ام آن پرداخته بهمن در داستان زندگی در باد مقداری  

  اپ شدهچ ٣١٢٥ طحایی است که در سالبلیف محمدامین أت« پند و مثل کردی»ها  کی از این کتابچهی **
 همت دکتر محمدعلی بطحایی، با همکاری من، در خارج، تجدیدچاپ شد. به ٣١٨٨در سال   است. این کتابچه
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ند. بعد از جنگ جهانی دوم، ا هآمد حساب می به  اند، از یک خانواده چتر نظامی شوروی بوده
ایران خارج کرد و ارتش ایران و انگلیس این مناطق را شوروی نیرویش را از   هنگامی که

  نینداخت.   ها راه پشتیبانی از آن حتا یک تظاهرات هم به  سرکوب کردند، حزب توده
بخشی از   هم که  را تحویل بدهد و حزب توده  این دو منطقه  سیاست شوروی این بود که

برای آذربایجان و کردستان آمد، این سرنوشت را  حساب می شوروی به  وزارت خارجۀ
 . تأیید کرده بود

مردم را از بالیی که سرِ   شرایط سیاسی مناسب بود تا  هم که ٣١١٢/٣١١١های  لدر سا
گرای ایرانی  های ملی و شووینیست  آوردند باخبر کنند، حزب توده «جمهوری کردستان»

. چند جملۀ زیر از دندبودند، در این مورد سکوت کر  کرده  فضای سیاسی را قبضه  که
 چگونگی آن روزگار است:  دهندۀ علی رحمانی نشانخاطرات سید

جمهور آن زمان مجارستان گازر  مادر ماتیاس راگوشی رئیس  دانستیم که می
تونگ و لیوشاوچی کارگر معدن زغال کشورشان   است! مائوتسه  اش بوده نامادری

کارگر قناتی   نیست فرانسهدانستیم موریس تورز سکرتر حزب کمو اند! می بوده
یا شیخ سعید پیران  ،اند های کردستان کی و چی بوده دانستیم امارت ، اما نمی بوده

  و ماهیتشان چه  . یا جمهوری آذربایجان و کردستان ریشه کرده  و چه  کی بوده
  نباید در بارۀ ،های ناسیونالیستی است ها حرف کردند این فکر می  که . چون بوده
 بحث شود. ها آن

بودند.   شده  داشته ، مردم سنندج و شاید شهرهای دیگر هم در ناآگاهی نگه با این شیوه
ن در این  شد آذر، از طرف حکومت، پیروز ٢٣روز هر سال،   کنم که  این را هم اشاره

شد. در مقابل  سربازان و اصناف برگزار می  گرفتند و مراسم رژه سرکوب را جشن می
هان ارتش و  کردند و استاندار و فرماندارها و فرمانده درست می  ن، جایگاهافسرا  باشگاه

های ارتش  ها وتوپ نمایی تانک گرفتند و از قدرت می شهربانی و رؤسای ادارات در آن، جا
 ،ها این ۀ، و پشت سر هم رفتند رژه می دیدند. بعد نمایندگان اصناف و دکانداران سان می

  کردند. مردم به ن میاز پِهِ ها را پر ناآمدند و خیاب هنگ طبل میعشایر سوار بر اسب، با آ
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 «مام میهن  بازگشتن آذربایجان به»و  «سرکوب اشرار»شد روز  می  رفتند. گفته تماشا می
 ها بگویند. بچه  کردند واقعیت را به ها و پدرمادرها جرأت نمی معلم *است.

  سنندج نیز همچون بقیۀ دق، دروزیری مص نخست  در دورۀو  ٣١١٢/٣١٢٨های  سال
ه بوده سیاسی پدید آمد  ای برای مبارزه تر ـ زمینه طورکلی ضعیفه شهرهای ایران ـ اما ب

 «حزب سعادت ملی کردستان»  از آن جمله  که اند هوجود آمد به  . چند حزب و دستهاست
سم تبلیغ ها و حبیب محیط. این حزب بیشتر در جهت نابودی فئودالی سجادی  به رهبری

 اند ه. چند تظاهرات و راهپیمایی در سنندج برگزار کردهو در روستاها فعالیت داشت هکرد می
 .اند ههایی برپا کرد سخنرانی از مردم فقیر و ملی شدن صنعت نفتپشتیبانی   بارۀ و در

حزب »نام   به شود میدر مقابل این حزب، حزبی از طرف مالکان و مالها ایجاد 
  اعالمیه« حزب سعادت»های  اعالمیه  علیه  که  زب تنها کارش این بودهاین ح«. وحدت

در  «حزب وحدت»پردازند. جماعت  نمی  مالکانه  صادر کند. دهقانان یک سال بهرۀ
کس  شوند، اما چون هیچ می  کنند و خواهان پرداخت مالکانه مسجد جامع تحصن می

خود مالک   محمد مردوخ که  اهلل آیت دهند. تحصن پایان می  ، به ها نبوده جوابگوی آن
 است.  بوده  این حزب پیوسته  به  بوده،« هنورّ»  روستای
همین اتهام، یا تحت تعقیب قرار  بعدها، به، بودند  «حزب توده»عضو  که کس چند

  **زندان افتادند.  گرفتند یا به
و  «صلح»ها بنویسند ها روی دیوار شب  بود که  شده  گفته  جوانان طرفدار حزب توده  به

کسی است...   دانستند منظور صلح با چه مردم نمی  این شعار آن زمان شوروی بود. البته
 است، آن  ستند این شعار حزب تودهدان می  دستان حکومت که ها جنگی نداشتند. کاربه آن

 اند. کرده را پاک می

                                                 
 اند گذاشتهجزو آذربایجان عمد  را بههاباد و تمام مناطق زیردست جمهوری کردستان م *

لقی، وفا فلسفی، هر دو معلم بودند(، عبید خا  پی و قصیری )که محمد نیکها:  امی برخی از آناس **
یونسی، باقر خوشبین، رحیم بغدادی، سید  عبدالمجید نعمتیان، عطاهلل شیخانی،  اهلل رحمت شریعتی، لطف

 محمد شکیبا، عباسی، علی و صدیق رحمانی، کرباسی، استوار رجبی...
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ها را  که آن  بوده  ام شدهانج ،گردش  بهانۀ چند گردهمایی جوانان نیز در بیرون شهر، به
باشد. این   شده  گرفته« جمع شدن»ای که ممکن است از  اند؛ کلمه نامیده« جمبوری»

، بعدها «کاری مخفی»اصطالح  اند. با وجودِ به طلب حدود بیست نفر بوده جوانان اصالح
 اند. ها عکس گرفته عوامل پلیس مخفی از آن  که ه بودمعلوم شد

ها را مخفیانه پخش  ، اما باز اعالمیه ه حکومت ضعیف بودهگرچ  این دوره، در
پلیس امنیتی آن زمان بودند، فعاالن را  اند. عوامل آگاهی و رکن دو ارتش که  کرده می

 اند. انداخته ها می جان آن  ها را به اند و الت و چاقوکش کرده شناسایی می
فرار   ست، پهلوی دوم کهمعروف ا« مرداد٢٨کودتای «  به  که ١٢مرداد سال  ٢٨در 
ها جمع شد. در  کمک آمریکا و انگلیس بازگشت و بساط مصدق و حزب بود به  کرده

فرستند و  ها می ناخیاب  هایشان را به دارها و چاقوکش سنندج هم ارتش و پلیس چماق
ای  های ملی و توده های هواداران حزب ها و خانه ناترساندن مردم، به غارت دک  برای

و   پشتیبانی از شاه  ای به کنند. مالکان و مالهای حزب وحدت هم اعالمیه ان میتشویقش
 «باد مصدق! زنده»تا دیروز،   هایی که کنند. برخی از آن ضدِ مصدق منتشر می  رب

بیشتر گلو   بودند و از همه  گویان«جاویدشاه»گفتند، امروز در میان دارودستۀ  می
 جمهوری اسالمی هم تکرار شد.دریدند. همین داستان در زمان  می

اسامی   ، شده سیم ارتش پخش می ها از بی وقت آن  روز بعد از کودتا، رادیو سنندج که
« رکن دوم ارتش«  باید بیایند خود را به  خواند که بیست نفر از جوانان و معلمان را می

  هایی که بیشتر آنده یا فرار کرده بودند. بعدها شها قبالً یا مخفی  کنند. البته آن معرفی
 عوامل رژیم پیوستند.   نوشتند و برخی هم به  نامه دستگیر شدند یا نشدند، ندامت

درهم ادغام  «کردستان حزب دمکرات»و  «حزب توده»شد، چون   اشاره  طورکه همان
روشن   چه باور داشتند. آن «حزب دمکرات»کسانی تنها به   بودند، معلوم نیست چه  شده

، از اسامی باال تنها علی رحمانی و رحیم بغدادی خود را عضو ٥٧انقالب است بعد از 
 *معرفی کردند. کردستان ایران حزب دمکرات

                                                 
که   شده  ی گرفتهسیدعلی رحمانی و یادنامۀ د. محمدعلی بطحای  نامۀ های باال از زندگی خشی از دانستنی*( ب

  اند. در آن زمان، از جوانان فعال بوده
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بختیار، ژنرال تیمور ریاست  به ،٣١١٥سازمان اطالعات و امنیت ایران )ساواک( در سال 
  وانستهت  پردازد که آوری کسانی می جمع  شود و به در آمریکا، تأسیس می  دیده آموزش

در ببرند. در سنندج هم چند نفر دستگیر  جان به ١٢بودند از بگیر و ببندهای سال 
 شوند. می

ثیر أهای دیگر کردستان از دو رویداد تبعد، سنندج هم مانند شهر  به ٤٢از سال 
برای خودمختاری در   مسلحانه  اولی اصالحات ارضی، دوم شروع مبارزۀ :پذیرد می

ترین  مهم «شاه و مردم انقالب سفید»گفتۀ خودشان  یا به حاتکردستان عراق. اصال
فئودالیسم بود. بر اساس این اصل،   اش همان تقسیم اراضی و پایان دادن به ماده
  ها درآمده، بین کشاورزان تقسیم شود. این شعار که بایست زمین از مالکیّت فئودال می

جایی بود. اما  در واقع رفرم به ،کرد بیان می ای آن را انههر به بود و به  شده وردِ زبان شاه 
  دربار محفوظ ماند. شاه  به  های وابسته از همان آغاز، امالک فئودال  این بود که  مسأله

ثروتمندان فروخت. در قانون تقسیم اراضی   ها را به امالک خود را تقسیم نکرد، آن ۀهم
به   یعنی اگر فئودال ؛شوند میشامل تقسیم اراضی ن  اراضی مکانیزه  بود که  آمده

های  مالکان بزرگ و وابسته  ماند. این بود که دار تبدیل شود، مالکیتش محفوظ می سرمایه
این قانون مصون   عمیق، خود را در پناه  دربار با خریدن تراکتور و گاهی حفرِ چاهی

وی کار کمتری نیر  کردن کشاورزی این بود که  داشتند. یکی دیگر از اهداف مکانیزه نگه
آورد و جذب صنعت  شهرها روی می  بود و مازاد نیروی کار به برای کشاورزی الزم می

ای، کارگر  انهکارخ  بزرگی وجود داشت و نه  کارگاه  شد. اما درکردستان که نه می
بودند، در خیابان سیروس،   شهر کوچ کرده  به  هایی که دست زیاد شد. بیشتر آن به بیل

 . ای بود از شهرهای کوچک آن زمان ایران نمونه  فروختند. این البته مدیگر میه  تسبیح به
وجود آوردن  آن درواقع، طرح آمریکا بود برای به  به  های وابسته تقسیم اراضی و رفرم

. این طرح پیشتر در چند کشور  بازار مصرف کاالهای صنعتی در کشورهای وابسته
  آزمایش گذاشته  ایران نداشتند، به  اسبات ارضی شبیهمن  آمریکای التین و آفریقا هم که

 های  بالفصل آن ضعیف شدن کشاورزی این کشورها بود. ایران در سال  بود. نتیجۀ  شده
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  ای که های گندم آمریکا شد. کشورهای وابسته بعد از تقسیم اراضی، یکی از مشتری
های دیگر کشاورزیشان نابود  شیوه شامل این طرح نشدند، اما دالرهای نفتی داشتند، به

را پنج برابر کردند. دولت محصوالت کشاورزی را از   ارزش پول نیجریه  شد. برای نمونه،
کرد. کشاورز  ها پرداخت می آن  خرید. یعنی در واقع، پنج برابر کمتر به کشاورزان می
 خریدار آورد و کشور شهر روی می  کرد و به شد و زمین را رها می ورشکست می

 .شد محصوالت کشاورزی آمریکا می
خواست فئودالیسم را از بین ببرد،  می  شاه  در همان زمانی که  است که  قابل توجه
 *با فئودالیسم در زندان بودند، آزاد نکرد.   جرم مبارزه  به  کسانی را که

نمایندۀ سنندج در   خان آصف که های بزرگ سنندج محمدحسین فئودال یکی از
منظور تجدید انتخابات( اظهار نارضایتی  )به  شاه گویا از بستن مجلس توسطمجلس بود، 

تهران دعوت و مسموم کردند. چندی بعد، برادر کوچکتر او   مهمانی به  بود. او را به  کرده
بازگشتی بود   شد. این دو نمونه  ناشناسی کشته  ، با گلولۀ سعیدخان هم در شکارگاه

 ز بین بردن مخالفان.پهلوی اول برای ا  شیوۀ به

ایستادند،   گیالنی، بر ضد رفرم شاهاهلل  آیتخمینی و اهلل  روحدو آخوند،  ،٣١٤٢در بهار 
 خمینی در سال   زنان و تقسیم اراضی بودند. )زمانی که  ضد دادن حق رأی به ویژه بر به

بود.(   دست گرفت، این دو مورد را لغو نکرد. زمانش گذشته ، خود زمام امور را به ٥٧
کلفت تهران  خورهای گردن از طرف باج  زنی را که های سینه ها در روز عاشورا، دسته این
رادیو ناکام ماند و   به  کنند. حمله  رادیو حمله  به  افتادند، تحریک کردند که می  راه به

نجف   ها اعدام شدند و خمینی به شدت سرکوب شدند. چند نفر از سرکرده ها به دسته
شد. این جزر و مد هیچ انعکاسی در سنندج نداشت. شاید دلیلش سنی بودن کردها  تبعید

  نبودند.  زیر چتر آخوندهای شیعه  بود که
جنبش کردستان عراق،   برای یاری به  فعالیت افتادند که  ای به در همین سال، عده

                                                 
زیز یوسفی یکی از زندانیان سیاسی عضو حزب دمکرات در جواب رئیس زندان که او را تشویق به *( ع

همین اتهام محاکمه  ندامت کرده بود گفته بود: چرا شاه قهرمان مبارزه علیه فئودالیسم است و من که به
 ؟ندان باشمام باید در ز  شده
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  کهشد  می  آوری کمک خبر داشت. گفته ساواک از این جمع* .کمک مالی جمع کنند
او   که  ( بوده )اوله  عبداهلل  نام خلیفه دارهای سنندج به اسامی پیش یکی از تکیه فهرست

نفر را در کل  ٢٤٥نفر را در سنندج و در مجموع  ٣٧خود ساواکی بود. در یک شب، 
عد از مدت ها بودند. ب کردستان بازداشت کردند. دو دبیر دبیرستان ما هم در بین آن

شهرهای کویری تبعیدشان کردند.   ، بهشدگان آزاد شدند و بعداً داشتکوتاهی، بیشتر باز
چند سال زندان محکوم شدند )صدیق و علی رحمانی، رحیم غریقی و امین   چهار نفر به
 محمدی(.

درویش و الت  هم میدان جوالنِ مال و شد. شهر باز  از نظر سیاسی خفه  باره سنندج دو
 و چاقوکش شد.

خواست هرنوع تغییر در  شود. حکومت پهلوی می ییرات دیگر میهر تغییری موجب تغ
دهد،  روی می  در بطن جامعه  تواند تغییراتی را که کنترل او باشد، اما هیچ دیکتاتوری نمی

 کنترل  کند.
ریختند. آمریکا در  صندوق دولت پول می  به ،آمریکا  ویژه کشورهای غربی، به

  به  وابسته  افتادۀ کشورهای عقب  ای کمک بهبر  که« اصل چهار»چهارچوبِ برنامۀ 
رساند. برای  ایران می  های مختلفی به خودشان بود، برای تحکیم موقعیت خویش، کمک

ها، شیرخشک و بیسکویت  شد و در مدرسه  ، در سنندج پادگان نظامی مدرنی ساخته نمونه
  ع بهشرو ،دیگر  د، اما با نیمۀش می  ها دزدیده نیمی از این پول  دادند. گرچه شاگردها می  به

و تلفن و برق و آب و   ، جاده ٥١تا ٤١های  سال  کردن شهرها کردند. در فاصلۀ آباد
شد. حقوق کارمندان زیاد   و دبیرستان هم اضافه  شد. چند مدرسه  سیلوی گندم ساخته

ای یافت  انهخبرپا شدند. رادیوهای ترانزیستوری در هر   طبقه و سه  های دوطبقه خانه شد و
در تهران چاپ   تازه  و مجلۀ  بخوانند. چند روزنامه  کم یاد گرفتند روزنامه شد. مردم کم می
روشنفکری  نیمه  های ها مجله نارسید. برخی از جو سنندج هم می  شد و کم و بیش به می
شد  زدند. این خود باعث می را برای روشنفکرنمایی زیر بغل می «نگین »و  «فردوسی »

                                                 
و  «کرد»صحبت از   همیشه  کرد. البته این جنبش کمک نمی  در آن زمان، دولت ایران هنوز به (*
 و هست.  در ایران ممنوع بوده «جنبش کرد»
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وجود  ها به ناخوری، رقابت در خواندن و دانستن در میان جو جای رقابت در عرق به  که
 بیاید.

خواهد  می  اش هم پیش خواهد رفت و اگر شرایط زندگی مردم بهتر شود، اندیشه
  از طرف رژیم، دستگاه  شخصیتاین شخصیت و هویت خود را بیشتر نشان دهد؛ 

  اظهار وجود به کسی داده ۀاجازشد.  پایمال می هایشان اطالعات و پلیس و دارودسته
 مرسوم بود.  شد، سرکوب و ترساندن مردم همچنان شیوۀ نمی

جسدهای  ،٣١٤٦در سال   شد که می  سنندج چنان مکان امنی شمرده ،از نظر رژیم
 » زاده / شریفمعینی»به نام گروه   )که« ردستانکمیتۀ انقالبی دمکرات ک»افرادِ گروه 

سنندجی   کدام از اعضای این گروه شد. هیچ  خاک سپرده شده( در این شهر به   شناخته
در گورستان  وه، پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی، بر مزار این گر٥٧نبودند. در سال 

با  «کوچک  سنگ سیاه»کش تپه  شد. و نیز بر سینه  یادبودی ساخته  ، پیکرۀ«تایله»
  و پیکرۀ یادبود در یورش  این نوشته«. ماعیل(باد سمکو )اس زنده»شد:   سنگ نوشته

 کردستان ویران شد.   پاسداران جمهوری اسالمی به

جایی که دوازده سال درس خواندم،  ؛من بود  این تصویر مختصری از زادگاه
که شدم، کارگری و آهنگری  فروشی کردم یا شاگرد دکان بودم. بزرگتر ها دست ناتابست

بخت  ـ های کوتاه مگر در فرصت ـگاه  و پس از آن، هیچ سربازی رفتم.  کردم. به
 ام. بازش ندیده  سی و دو سال است  دانی که را نیافتم . حاال هم می  ماندن در آن
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 پرواز پرِ
 

چراغ  سه ،سوی خیابان ام. آن آهنی نشسته ۀدررفتزهوار ۀرپشت پنج
رگرد و و پُای در شب تاریک  ردهدار، نور سفید م رهزیر سقف بالکن کنگ

فرمی به تقلید از معماری های سیمانی بد دهنر ها با پراکنند. بالکن خاک می
 «رلِو هه »جا شهرک کوچکی در نزدیکی  اند. این دهعباسیان تزیین ش رهدو

ها اصرار دارند به دنبال اسم  )اربیل( پایتخت اقلیم کردستان است. رسانه
چون تختی نیست که  چرا؟ شاید .بیاورندرا  «پایتخت» ۀکلم ،شهر
  شاهم نه  اما شاهان بی تاج و تخت فراوانند. من نه ،تختی داشته باشد پای

جا که چراغ  آن ،به دوردست اهام و گ نشسته  رعیت. پشت پنجره
کنم. باد  می گاهزند ن چشمک می ودهای بیه فروشی بسته ساندویج

را  رهت پنجساید و تصویر پش می رههای درخت افرا را به پشت پنج اخهش
 تقسیم کنم.  رهاندازد. من عادت دارم تنهاییم را با پنج خش می
داری  برق خصوصی هم ندارم. چراغ باطری من برق نیست. موتور ۀدر خان

های مبادا که  برای شب ؛هایی که مانند من هستند، دارند آن ۀهست که هم
دو  ،که شب مکن افتد. روزها با برق شارژ می البته این مبادا، هرشب اتفاق می

ساعت نور سفید کمرنگی داشته باشم. در نور همین چراغ است که برایت 
 نویسم. می

دیپلم   بود. جوانانی که دانش  سازماندهی سپاه  سفید شاه های انقالب یکی از ماده
آموزش سربازی در   رفتند، بعد از شش ماه خدمت سربازی می  بودند و به  گرفته

 ٢٣شدند. سنندج مرکز تیپ  ای مدت یک سال معلم دهات میهای ارتش، بر ناپادگ
دانش   سپاه  قسمتی از آن را به  ارتش بود و مرکز آموزش سربازی داشت که

دوستان دبیرستانی و کسانی از اصفهان و یزد در   بودند. من همراه  اختصاص داده
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را برای  رهودر آن د  کنندگان سنندجی شرکت داشتم. شرکت  این آموزشگاه ٣٢  دورۀ
 صحرا فرستادند. ترکمن  معلمی دهات به

با بیسوادی پیشتر در کشورهای آمریکای التین و آفریقا و جنوب   مبارزه  این شیوۀ
سرانجام  بود. در ایران اما به  موفق شده بود و در برخی جاها  شرقی آسیا انجام شده

 دستاوردهایی هم داشت.   گرچه ؛چشمگیری نرسید
  برای کمک به «ترویج و آبادانی  سپاه» :شد  دیگر هم اضافه  «سپاه»کم چند کم

  این آخری از همه  برای خدمات درمانی که «بهداشت  سپاه» ،کاشت و برداشت
های  ایران آن زمان پر بود از ناخوشی  کهچرا ،ها خدمت کرد روستایی  بیشتر به

. مردم معمولی و فقرا و پزشک بودند  رنگارنگ و اکثر روستاها فاقد درمانگاه
شهر بروند. مرگ و میر کودکان در دهات   به ،توانستند برای دکتر و درمان نمی

 چندین برابر شهرها بود.

چهرۀ   دنیایی که ؛شد ای روبرو می با دنیای تازه ،رفت سربازی می  به  جوانی که
درت بیرحم چهرۀ قدرت و صاحبان قدرت، ق ؛توانست ببیند را در آن می  واقعی جامعه

و پوچ و   دنیایی که پر از فرمان بیهوده ؛انارزش بودن شخصیت فردی انسو بی
شخصیت و گوش  وجود آوردن انسان بیه بدون حق پرسش بود. تعلیمات بر بنیاد ب

دیکتاتوری پادشاهی را مورد شک قرار ندهد.   گاه هیچ  بود که  فرمان تنظیم شده به 
افسران و... نفر آخر سرباز   ها به تیمسارها و از آن  به  اهرسید، از شفرمان از باال می

اید این سرشت ارتش بایست اجرا شود. ش ای، می بود. این فرمان بدون هیچ اندیشه
معنی است.  پوچ و بی  همان اندازه جا به جا چنین باشد. پس در همه است و در همه

سوادند و  مردم بیسواد و کمما، چون اکثریت   شبیه  نیافتۀدر کشورهای رشد  البته
را طبیعی  د آنافراشود و  آموزش تبدیل می  بهمسائل اجتماعی، این امر   ناآشنا به

صادر  انو یا مردمش انش ، خانوادهانضد خودش این فرمان بر  که  گاه د و آننندا می
 ،سرباز یا پلیس بدون تردید  د. این است کهنده را انجام می شود، بدون فکر آن می

های  کنند یا در جوخه ها شلیک می آنسوی  به ، های مردمی را سرکوب کرده جنبش
 کنند. اعدام شرکت می



 

33 

 

یست ابتدا شخصیت و با گرفت. می میرا نیز دربر «دانش  سپاه»و رسوم  این آداب
تو در »  او تلقین شود که شود و به  ، شکسته رای خود ساختهفرد ب هویت آزادی که

بود،   شش کالس درس خوانده  گروهبانی که «.صفر هستیمراتب،  این سلسله
انی کم نبودند کس  توانست یک دیپلمه یا لیسانسیه را در توالت زندانی کند. البته می
شدی.  می  کردی، بیشتر تنبیه بیشتر نافرمانی می  چهکردند، اما هر مقاومت می  که

  کی بیشتر تجربۀاند  ها هم که های سنندج سرکش بودند و کسانی از آن بچه
کردند و  بودند، بیشتر سرپیچی می  کارکردن و ورزش و... پیدا کرده  اجتماعی از راه

 من صد ،تمام شد  آموزشی سربازخانه  شش ماه  دادند. )وقتی بیشتر هم تاوان پس می
  ها سربازی تجربۀ ناجو ۀبرای هم ( کالً.نوبت نگهبانی تنبیهی بدهکار بودم  و ده

پیشتر   رسید که می انسان به شناختی از جامعهشناخت بود.  زمینۀای در  ندهبسیار آموز
  ای در کوه دانست چرا یک ژاندارم ضعیف شیره امکان دانستنش را نداشت. مثالً نمی

آن ترس   فهمید که یتواند از مردم عشایر باج بگیرد. حاال م های اورامانات می و دره
 د.کن در دل مردم ایجاد می ها نههای سربازخا تفنگ  ۀرا برق سرنیز

ها و شناخت از  شدن با دشواری خودشناسی و نظم، روبرو ،ها این  از همۀ  گذشته
بعدها در زندگی   هایی بودند که ها چیزی داند. و این حاکمیتی که جز زور چیزی نمی

 آمدند. کار می  به
ارتش را هم   قیۀب  که «دانش  سپاه»تنها   نه  تعیین محل خدمت دور از زادگاه

سپاهیان و نظامیان در میان دوست و آشنا و   شد. هدف این بود که شامل می
کار گیرند،  ها را برای سرکوب به خواستند آن  اگر روزی  خویشاوندان خود نباشند که

نیرو برای  ٤٦در سال   ، زمانی کهد. برای نمونهشووابستگی و دلسوزی مانعشان ن
این   بودند. البته  ها را از بلوچستان آورده شد، آن ستاده سرکوب جنبش کردستان فر

شدن آن افراد با مناطق دیگر و کرد و آن آشنا ضد خود هم عمل می  سیاست به
 شناختن مردمانی دیگر بود.

بود و اغلب در کنار   و محالت جداگانه ها های ارتشیان در کوی در شهرها هم خانه
باشند. در کنار پادگان سنندج که چند کیلومتر از شهر با مردم نزدیک ن  ها، که ناپادگ
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جدا  ، جهیب درتتر ها هم به داران قرار داشت. خانه جهکوی افسران و در ،داشت لهفاص
 شان هم تفاوت داشت. از هم بود و امکانات رفاهی

ای است؛ مرکب از فرهنگ، زبان  سرزمین ویژه  ایران در بین کشورهای خاورمیانه
 ،کیلومتر  وم مختلف و طبیعت کامالً رنگارنگ و متفاوت. در هر پنجاهو آداب و رس

شود. کرد، ترک، لر، عرب، گیلک، مازندرانی، ترکمن، فارس، بلوچ  چیز عوض می همه
ها، زردشتی، اهل حق، ایزدی، یهودی،  شاخه  ، سنی در همۀ و... مسلمان شیعه

های  زار و زمین نگل، شورههای هموار، کویر، ج های بلند و دشت مسیحی و... کوه
موجب غنی شدن فرهنگ مردم این  ،ها از یک طرف این  کشاورزی غنی و... همۀ

  ای است کهوجود آمدن آن پدیدهه باعث ب ،شود و از طرف دیگر سرزمین پهناور می
ما از قدیم با آن آشنا  بدان مشغولند، و «فرهنگیچند»ها به نام  اروپایی ،امروز
کردن هم هست.  انداختن و حکومت  زمینۀ مناسبی برای تفرقه  البته  که ؛ایم بوده

قدر در تاریخ این سرزمین  ها آن ها و ملیت ها و مذاهب و قوم جان هم انداختن فرقه به
پذیرند.  انی آن را میآس است و مردم به  فرهنگ جا افتادهصورت  به  که  تکرار شده
حکم آن  ها به تان اعالم جهاد کرد، شیعهکردس  خمینی علیه  : زمانی کهبرای نمونه

 با شتاببود(   او هنوز جاگیر نشده  فرمان خمینی، چون که به  آموزش تاریخی )و نه
صوابی برای آخرت خود دست و پا  ،کردستان رساندند تا با کشتن کردها  خود را به

 ستانند.را باز  های کهنه ید انتقام کینهو شا کرده باشند

رنگ نداشتیم و  همه  دی از این جامعۀشناخت زیا  که  ساله٣٨/٣٩های  ناما جو
 چیز در هیچ  شدیم که می  دهی فرستاده  هبودیم، ب  مانده  زیر فشار سربازخانه  شش ماه

  دانستیم. اکثریتمان تا آن موقع هنوز تحت حمایت و مواظبت خانواده بارۀ آن نمی
خت و پز کنیم، رختمان را بشوییم و خودمان پ بایست خانه بگیریم، بودیم. حال می

اما  ،بودیم  مقداری از این کارها را کرده  ،در سربازخانه  را جارو کنیم و... گرچه  خانه
ما   بود، از آن بیزار بودیم. چنین بود که  چون به اجبار و در زیر فشار انجام شده

زد، و  می  عرهداد و ن فرمان می  گروهبان سردستۀ پادگان که  شدیم بهتبدیل می
 آمدند درس بخوانند، سربازان ما بودند. می  ها که بچه
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  ترویج اهل تبریز، به  دانش دیگر اهل سنندج و یک سپاه  با یک سپاه  من همراه
شدم.   آباد کتول، از توابع گنبدکاوس، فرستادهآباد در پنج کیلومتری علیحکیم  ده

آباد از  یماست. حک  بودن ده پرجمعیت دهندۀ سپاهی در یک ده خود نشان  بودن سه
)میرفندرسکی سفیر وقت ایران در   بود اما مالک ده  امالک تقسیم اراضی شده

جا   در اختیار داشت. زراعت آن نام مکانیزه ها را به وی( بخش زیادی از زمینشور
با   سود نسبتاً خوبی )در مقایسه ،کاری بود که در آن زمانپنبه  طور عمده هب

برابر   کار ده رد. درآمد کشاورزان پنبهک های دیگر( نصیب صاحب زمین می تکش
سهم امام و  ،چیز پیش از هر ،دهات کردستان بود. از این درآمد در انکشاورزدرآمد 
و   شد، و بخشی صرف اعتیاد به تریاک و سپس خرج خانواده مشهد کم می  سفر به

گفتند  می «قزلباش»ها  آن  به  ی بود که... این حال و روز آن بخش قرض بانک و غیره
سُنی حنفی بودند، مرید شیخ عثمان نقشبندی   ها که و زبانشان مازندرانی بود. ترکمن

فرستادند. اما  کردند و برای او به کردستان می بودند و هر سال قالی و پول جمع می
 کردستان در ها قابل قیاس با سطح زندگی دهات ما سطح زندگی آن  ،رفته هم روی

که هنگام برداشت محصول پنبه، از بلوچستان و زابل کارگرهای  نبود. نکتۀ دیگر این
  آمدند که حال و روز و وضع زندگیشان شبیه این مناطق می  فصلی به

 ایران سرازیر شدند.  بعدها به  هایی بود که  ستانیناافغ
خالصۀ دربار  صحرا و دشت گرگان جزو امالک های ترکمن بخش بزرگی از زمین 

  ف ژاندامری منطقهیکرد. یکی از وظا اری میبرد بود. گارد شاهنشاهی از آن بهره
ر این امالک فرستادن کارگر مفت و مجانی برای کارهای کشاورزی و دامداری د

مزارع دربار   کردند و برای کار به می  مردم را جریمه  هر بهانه ها به بود. ژاندارم
جاست. تا  گفتند جهنم بهتر از آن بودند می  رفته  کسانی که .فرستادند شاهنشاهی می

غذا هم فقط نان خشک  .بخوابی لههوا روشن است باید کار کنی و شب در طوی
  به ،بایست به کارگران بدهند برای کار می  ن پولی را کهالؤمس  ،به این ترتیب است.

 ریختند. جیب خود می
یکی از وزرا  ،«ببینخان»ما و در همان بخش   چندان دور از آبادی ای نه فاصله به
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  نئوپان گرگان که در آن  تختۀ  داشت. کارخانۀ  مقداری زمین کشاورزی مکانیزه
  های پنبه که از چوب بوته منطقه قرار داشت، از امالک او بود و در این کارخانه

و   میوه های ساختند. آب باغ ها را می آن تخته  گرفتند، مجانی از کشاورزان می
این   شد که مصنوعی تأمین می  های او از پنج دریاچۀ های زیر کشت زمین زمین

کشیدند. کشاورزان اطراف، چشمه کاریزهایشان  را می  های منطقه ها آب زمین دریاچه
ناچار  فروخت. به نداشتند. او هم آب نمیبود و آب برای کشاورزی  دهخشک ش

فروختند و خودشان برایش  جناب وزیر می  هها را ب کشاورزان و باغداران زمین
 کردند. مزدوری می

خصوص در  ه)ب زبان آن مردم را بلد نبود  ود کهاولین مشکلش این ب دانش سپاهی
شاید چند نفری در  .کردستان است( یهصحرا که از این نظر بسیار شب بخش ترکمن

ها یاد  شند، اما بچه( بلد با زبان مشترک همه فارسی )مثالً  شدند که پیدا می  ده
آقای سپاهی   زدند که ای حرف می بودند. حتا اگر فارس هم بودند با لهجه  نگرفته

د و زبان همدیگر عادت کنن  وقت الزم بود تا به  فهمید. الاقل شش ماه درست نمی
مدارس دهات  انآموز، دانش«وزارت فرهنگ» دستور مشترکی بیابند. اما بنابه

د. در حالی که نبگیر  د و کارنامهنیک کالس را طی کن  شش ماه هربایست  می
این قانون  ناکردند. واضع یک کالس را طی می ،آموزان شهرها در یک سالدانش

  های شهر که با بچه  در مقایسه .نیستند  های دهات نابغه بچه  ند که فکر نکرده بود
  ند و باید فرصت بیشتری بهتر رادیو و تلویزیون و ... در اختیار دارند، بسیار هم  عقب

ها  بلد نبود رفتار با بچه پوش، تنها چیزی که  نظامی شود. معلم مجرد لباس  ها داده آن
کردند. مردم هم  نوکری می باشند، برایش  شاگرد مدرسه  که ها قبل از این بود. بچه

داشت  تن  لباس نظامی به  ظلم و زور ژاندارم عادت کرده بودند، از هرکس که به  که
آمد. تنها زمانی  نمیند، اما صدایشان دردل از او متنفر بود  از ته  گرچه ،ترسیدند می

باشد. در   کرده  دخترشان نگاهی  جناب سپاهی دزدکی به کرد که  شان گل می تعصب
خوردند و درس دادن را  ها را می غم بچه  ها اندک کسانی هم بودند که بین سپاهی

هرجهت این یک  خواستند باری به می  هایی بود که ثریت با آنگرفتند. اما اک جدی می
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 سال را تمام کنند و از کَک و شپش دهات رهایی یابند.

های  عهدۀ من بود، اما تعداد بچه های سوم و چهارم و پنجم به کالسدروس 
دارش بودم.  من عهده  بود که کالسی  کالس اول و دوم بیشتر از تعداد افراد سه

  گرفتههای شهر یاد ن اندازۀ کالس دومی ها به توان گفت کالس پنجمی أت میجر به
ها بدهند و برای رضایت  بودند چیزی یاد آن  خود نداده ها زحمت به بودند. سپاهی

کالس باالتر   بودند و به  داده  ها کارنامه آن  ای، به پدر و مادر یا با گرفتن هدیه
هستم یک   کس در آن یک سالی که هر بودند. من تصمیم گرفتم به  تادهفرس

استدالل  های شهر سالی یک کالس بخوانند. یعنی مانند بچه ؛بیشتر ندهم  کارنامه
شهر بروند،   خواهند برای خواندن کالس ششم به شاگردها می  این  من این بود که

از من   نامهدر آن سال دو کار  با مشکل روبرو خواهند شد. )تنها کسی که ،جا در آن
او را دیدم، اما در زندان   دوباره ٥٥سال   نقش زیرکی بود کهریافت کرد، پسر ریزد

پنج سال   بود و فکر کنم به  ها تماس گرفته بود و با چریک  آمده  دانشگاه  اوین. به
قول  ۀبود.( چندتا از پدرها سفارش فرستادند و در مقابل کارنام  زندان محکوم شده

ماند و گویا  ی دیگر چند روزی بعد از من در دهدم. سپاهدادند. من قبول نکر  هدیه
بود. او بیشتر از من نظام شاهنشاهی را   ها را نوشته بود و کارنامه  هدایا را گرفته

 شناخت. می

 !«دانشسپاه »  ها بودند دالیل شکست پروژه این
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  مبارزه

  «.ها قدم بزنی آنها خالی است، تو نیستی که در  نباخیا»نوشته بودی 
کرد. غریبی، حسی که قابل  دهحس غربت را در من زن لهاین جم

با من است و تاراندن آن در   تعریف نیست. حسی که از نوجوانی همیشه
 است. دههیچ کجا برایم مقدور نبو

شهرهای دیگر این  ۀرفتم به یاد تو قدم بزنم، اما در این شهر و هم
ها  نارو خیاب دهی برای قدم زدن نیست. پیا، جایدهآمخود به زهسرزمین تا

و کاالهای دیگر را بیرون  وهها صندوق می نااست. دک دهاشغال شِ
اند و سنگربندی نگهبانان  ها باغچه کاشته اند، حتا گاهی دم در خانه گذاشته

جا سرزمین ترور  رو را بسته است. این دهپیا  ،ادارات دولتی مقابل در ورودی
ها هم یک ردیف و گاهی دو ردیف  نباوها و کنار خیار دهاست. در پیا

ها با   ها هم وضع بهتری ندارند. حیاط خانه . کوچهدهماشین پارک ش
های کودکی ما.  اند. درست مانند کوچه دهش دهمتری پوشی سهدیوارهای 

دومی  ۀقطب  روهای متعفن سرباز گرفته است. اگر خانه ها را آب وسط کوچه
ها  یهمبادا همسا ؛مانند دارند های رنگی آینه هایش شیشه رهداشته باشد، پنج

سال و مادرانشان ها. دخترهای بزرگ زندانی برای زنرا ببینند.   داخل خانه
کنند.  بازی می  ها، دم در خانه باید در پشت این دیوارها بمانند. دختربچه

 هانحوی ر برانگیز است. باید به ای عبور کنی، شک بار از کوچه اگر دو
جا ندارد. پسران  روی که راهی جز آن سوی مقصدی می بروی که گویا به

 وهها گروه گر ناها و سر نبش خیاب نکادم د ،نوجوان، موبایل در دست
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ای  لهها بسیار باالست. گرچه در هر مح نجواایستند. بیکاری در بین  می
م اند و به هر چند نفر که بتوانند یک تی دهیک میدان فوتبال درست کر

دهند، اما  تشکیل بدهند، از طرف وزارت ورزش، لباس و کفش و توپ می
بار و هر بار دو ساعت  یک در هفته قدر زیاد است که به هر تیمی تعداد آن

وجود ندارد. پسران پولدارها،  های دیگر مطلقاً رسد. تفریح بیشتر وقت نمی
ند و زن دور میها را  ناشوند و خیاب که کم نیستند، ماشین پدر را سوار می

کارگاهی. کار تنها   نه ،ای هناکارخ  دهند. نه می زسوزانند و پ بنزین ارزان می
ها  ناها هم ماالمال از کارمند هستند. جایی برای جو در ادارات است و آن

 ۀگرداند که در شهر ما دیپلم میها مرا به زمانی بر این ۀاست. هم دهنمان
ه دسته سر نبش کوچه به خیابان ها هم دست بیکار فراوان بود و آن

گذراندند. گویی همه باید  ربط می های بی ایستادند و وقتشان را با حرف می
 ،به سربازی بروند و بعد از سربازی رهعبور کنند تا باالخ لهاز این مرح

 ،جا البته در اینسوی زندگی بروند.  دستشان به کاری بند شود و به
شود استخدام  سربازی حرفه است و می ،سربازی اجباری نیست. در واقع

 شد.
صه ق لۀاتاق را تحمل کنم، به سراغ نوشتن دنبا  ۀکرد تا بتوانم هوای دم

 روم. می

بایستی کاری برای  گشتیم و می میشهر خودمان بر  شد بهتمام می  کهسربازی 
یکاری . ب تجربه های بی نابرای جو  اما نه ،کردیم. کار بود گذران زندگی دست و پا می

  سپاه»  مانند من بهی که های داشت. آن  چهل ادامه  ۀهای ده ها تا اواخر سال دیپلمه
بدهند. زیاد نبودند کسانی   معلمی در دهات ادامه  توانستند به بودند، می  رفته «دانش

از تجربۀ آن یک سال خاطرۀ تلخی   کردند، چون که را انتخاب می  این راه  که
ی وجود دیگر اهخوان بودند، ر یی که توان مالی داشتند و درسها داشتند. برای آن

بودم، به فکر این کار  دهبود. من چون در آرماتوربندی استاد ش  دانشگاه داشت و آن
رفتن هم تالش  اهبرای دانشگ ،با راهنمایی و کمک برادرمره هم بودم. تا باالخ
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 «رود. ی از دست نمیامتحان کردن ضرر ندارد، معلمی و کارگر»کردم. او گفت: 
خوبی این مرکز این قبول شدم.  «مرکز آموزش تلویزیون»رفتم امتحان دادم و در 

اندک حقوقی  ،کردند و در دوران تحصیل استخدام می ،بود که از همان بدو ورود
جز تهران و چند شهر بزرگ دیگر مانند شیراز و تبریز، در  به ،ها در آن سالدادند.  می

هم گذر از هفت خوان رستم بود. کنکور   دانشگاه  نبود. ورود به  گاهجای دیگری دانش
های تق و لق و دبیرهای  ناکنکور بود. با آن دبیرست  اساس نمرۀو انتخاب بر سخت

ماندند و سرانجام کار و  ها چند سال پشت کنکور می ما داشتیم، خیلی  ای که کم مایه
 ردند. ک مشغولیت دیگری برای گذران زندگی پیدا می

  دانشگاه  سر از دبیرستان بهو اگر یک  در شهرستان کوچکی بزرگ شده  جوانی که
  رفت. من بهشهرهای بزرگ می  بود، بعد از سربازی برای تحصیل یا کار به  نرفته

 تهران رفتم.

با شهرهای دیگر هم   مقایسه بزرگی امروز نبود، اما در به  گرچه هاروز تهران آن
از شهرستان   بود و هم شرایط اجتماعی متفاوتی داشت. کسی کهبسیار بزرگتر 

مهمان شود، دور و   آمد، اگر خویشاوند و آشنایی نداشت که کوچکی مانند سنندج می
اتاقی  ،گرفت تا بعد جایی می مسافرخانهشد، در  می  نامیده  توپخانه  بر مرکز شهر، که

ها بود.  عرب ۀدر کوچ  گرفتند که هایی اتاق می خانه کردها در مهمان کند.  کرایه
همایون و پارک  در کوچۀ کردها بین باب  رفتند که ای می انهخ مهمان  ها به سنندجی

های  خانه این مهمان  به ،وضع مالیشان خوب بود  ها که شهر قرار داشت. حتا بازاری
 فهمیدند اهل کردستان هستی و می  که های دیگر همین رفتند. چون آن ارزان می

سنی   پندارند( که پنداشتند )هنوز هم می می .«جا نداریم» :گفتند مذهب، می سنی
دست   قدرت را به  ها بایست شیعه حکومت نداشت. می  نجس است. و این ربطی به

تاریخی خودش را نشان دهد. یک   کردستان اتفاق بیفتد تا آن کینۀ  بگیرند و فاجعۀ
  :است این پدیدهنمایانگر تاریخی   مثال از این کینۀ

مردم   که «تن هفت»و  «تن چهل»نام  مقدسی وجود دارد به  مزارهای ،در شیراز
روایت کتاب  کنند. به جا و شمع روشن می روند آنمی  و چهارشنبه  شنبه روزهای سه
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  شان را هم همهرکُمَاند. داستان عُ ها بوده مأمور کشتن سنی  ها ، این«تاریخ فارس»
عمر   نشانۀ گرفتند و مترسکی را به جشن می ،ها روزی در سالیعهش  دانند که می

فحش دم  زدند. شعرهایی هم در باب این مراسم وجود دارد. آتش می  دوم  خلیفۀ
 بود. «عمر ۀکل»دستشان هم 

دو نیم   شد با تصور یک خط فرضی به می  شهرهایی بود که تهران از آن نمونه
کاملی از اختالف طبقاتی بود. دربار و  شمال و جنوب. تصویر :تقسیمش کرد

 ی توچالکوهستان خوش آب و هوا  وابستگان و ثروتمندها در شمال بودند و به
های  ها و باغ و باغچه شد و پر از هتل می  داشته ا تمیز نگهه انبودند. خیاب  زده  تکیه

ندار  و  از مردم آواره بود سرسبز بود. جنوب فقیر و کثیف و درهم و برهم و پر
ها از حلبی یا مقوا و پالستیک درست  آباد )خانهدر چند حلبی  ها که  انشهرست

ها و  فروشها، تن فروش کردند. گداها و کارگران فصلی و قاچاقشد.( زندگی می می
 لولیدند. ها درهم می ها در این محله ها و چاقوکش الت

و طبقۀ متوسط جای  این دو قسمت تهران قدیم، بازار و بخش اداری  در میانۀ
  توانست بماند و با آن جماعت ارقه بود. دانشجوی شهرستانی در جنوب نمی  گرفته

بایست  می ها بسیار باال بود. پس  خانه  دادند. کرایۀ سر کند. در شمال هم راهش نمی
در قسمت میانی شهر بگردد.   ،کردن یک اتاق کرایهها را باال بکشد و برای پیدا شنهپا

 .هم باشد کردکه  ویژه به ؛بدهد مرد جوان مجرد  هم حاضر نبود اتاق به هر کسی
  خانه  خواست. کرایۀ عذرت میفهمید کرد هستی و سنی، م می  خانهصاحب  که همین

نسبت درآمد و خرج زندگی بسیار باال بود و برای یک جوان دانشجو فراهم کردن  به
کمک تحصیلی   دانشگاه این پول آسان نبود. دانشجوی سال اول از طرف

این خاطر  بهدادند. بودند کسانی که  او اتاق نمی  هم به  در کوی دانشگاه .گرفت نمی
  ندارد به  که دند. شاید سیاست هم همین بود. آنکر نظر می تحصیل صرف  از ادامۀ

بتوانند   که  مخانهکردن چند ه و پیدا  ندارها بپیوندد و رشد نکند. این جستجوی خانه
نباید برق زیاد »:  را بپذیرند که  خانه هم تقسیم کنند و شروط صاحبرا با  رایهک

موجب شناخت  «باشید، و...  رخت نباید بشویید، مهمان نداشته  مصرف کنید، در خانه
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پر از تضاد و اختالف   که  شد افتاده میو چشم بازکردن در پایتخت کشوری عقب
داد. در  کسی آزارت می بینی و بی س خودکمح .رحمی بود نظمی و بی طبقاتی و بی
ها،  سنبه سوراخ  ا و خویش و با شناختن همۀدلیل داشتن دوست و آشن به ،شهر خودت

را و شناسی و کسی هم ت کسی را نمی ،جا بود. این  این حس برای تو بیگانه
یدا همدیگر را پ زیاد هم دوست نبودند،  اگر اها حت همشهری  شناسد. این بود که نمی
کمتر   شد که شدند. همین امر باعث می می  کردند و همخانه و پشتیبان همدیگر می

خصوص  هماند. ب ها همچنان برجا می با اهالی شهرهای دیگر دمخور شوند و جدایی
اند و خود  بین خودبزرگ ـ های دنیا همۀ پایتختمردم مانند  ـ که اهالی تهران هم این

 کنند.  و دیگران را ریشخند می دانند می  بافتهرا تافتۀ جدا
در مورد پسرها بود. برای دخترها این  گفتم   هایی که ناگفته نماند که همۀ این

بایست  شرایط اگر نگوییم ناممکن، باید بگوییم بسیار دشوار بود. دختر یا می
با   ها بماند، یا قاچاقی در کوی دانشگاه برود در خانۀ آن  باشد که  خویشاوندی داشته

تعداد دانشجویان دختر شهرستانی بسیار کم بود.  ،اتاق شود. به این دلیل کسی هم
  ها بود که مؤلفۀ دیگری هم نقش داشت و آن تعصب خانواده ،در مورد دخترها  البته
جدا   و پسرانه  خواستند دخترشان قاطی پسرها بشود. دبستان و دبیرستان دخترانه نمی

 نشستند.  هم در یک کالس می ها با این  بود که  ا در دانشگاهبود، تنه
آگاهی و   توانست دنیا را با نگاه دیگری ببیند.  او به جوان می  بود که  در دانشگاه

تضادها را   شد و نتیجۀ رو میهای زندگی روب یافت و با دشواری دانش دست می
 کرد.  دید و در زندگی خود لمس می چشم می به

اتاق بزرگی بود  ،جستجو در تهران پیدا کردم  ماه  ز سهمن بعد ا  ای که هاناولین خ
کز آموزش آن زمان اسمش مر  محل تحصیل ما که .در شمال تهران اوین  در ده

  تغییر نام داد، در محمودیه «عالی تلویزیون و سینما  ۀمدرس» بود و بعد به تلویزیون 
ر خواهد بود. اواخر ت نزدیک است و آمد و رفت آسان اوین  بود و من فکر کردم به

درستی نداشت.  در و پیکر  بزرگ من اوین بسیار سردتر از تهران بود. اتاق .پاییز بود
بخاری از آن  جای به  پزی بیشتر نداشتم که خوراک ۀفتیل من هم یک چراغ سه
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رخت و لحاف   ها هرچه کردم. شب را بغل می کردم. بهتر است بگویم آن می  ادهاستف
داخل رختخواب   ،انداختم و دو دست لباس پوشیده روی خودم می ،و جاجیم داشتم

خوابیدند  آمدند و روی رختخواب من می داخل می  ها از سوراخ پستو به شدم. گربه می
دم. امید گذراندن کر اعتراضی نمی  کرد، این بود که ها مرا هم گرم می و گرمای آن

من   ۀکرد. خان قابل تحمل میها را  و گل و الی کوچه سرما هکوهپایآن بهار در 
کردم روزی  داشت. آن روزها فکر نمی لهدویست متر با دیوارهای زندان اوین فاص

 در آن سوی دیوار خواهم بود.
بقالی  .گرفتم ای از نانوایی او می ها نان تافتون تازه غروب .شاطر بود  خانه صاحب
ی ها خیل دند. با تهرانیآشنا و راحتی بوبود. مردمان زود  هم آشنا شده  هسر کوچ

ها  شب  برای من دانشجو این بود که  درکه ۀتفاوت داشتند. اشکال اصلی خان
در میدان آخرین اتوبوس ساعت شش   بایست خودم را به اتوبوس نداشت. می

تهران بود.   ۀمعنای از دست دادن تمام گشت و گذار شبان تجریش برسانم. و این به
نزد کسی در شهر بمانم. بهار بایست  رفتیم، می نما میسی  اگر شبی با دوستان به

من از بهار   دادند. این باعث شد که  ما کار شبانه  به ،سال در مرکز تلویزیون همان
شاطر خداحافظی کنم.   ۀهای خرمالوی حیاط خان و با درخت چشم بپوشم  کوهپایه

شود.  و پر از مردم میجا ییالق است  این .ما بزن  تابستان بیا سری به»شاطر گفت: 
  فرصت دیدار دوباره  گاه اما هیچ «سهم شما از خرمالوها محفوظ است.پاییز هم 
 .پیش نیامد

 اوین  ۀدوبرابر قیمت خان  زمین بهآباد کوچیدم. اتاقی در یک زیر سفیو  جا به از آن
 شبک درم  ۀیک روزن  . تنها اتاقی کهبودچهار اتاق  ،. در این زیرزمین کردم  اجاره 

سی تومان گرانتر بود. شب  ،همین خاطر و خیابان داشت اتاق من بود و بهر پیاده کف
  فهیمدم که وسایل  نماندم، غروب روز بعد برگشتم. با نگاهی به  اول در خانه

گفتند   بالفاصله دیدنم آمدند و  من به  ۀاند. طولی نکشید چهار همسای شده دستکاری
با دیدن وسایل اندکت، ای.  کاره هیم ببینیم کی هستی و چا هزدلت سریوسا  ما به  که

است. هر چهار نفر   تهران آمده  به  کوتاه  ۀبرای یک دور  حدس زدیم کسی است که
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دانشجو بودند. دو تا در یک اتاق باهم بودند و آن دو نفر دیگر هر کدام اتاق 
اهل گرگان   گفت که ت،داشمازندرانی   ۀلهج  ها که خودشان را داشتند. یکی از آن

برد و قایم  پشت زانو می  بود و مدام پارگی را به  است، سر زانوی زیرشلواریش پاره
کل مدیر  من که» :شد. آخرش گفتم دا میپارگی پی ،با یک حرکت  کرد و دوباره می

  هایشان را به اتاق «ولش کن. .نیستم پیش من از پارگی زیرشلوارت خجالت بکشی
بود. او پول   اما وضع دانشجوی مازندرانی ویژه ،فقیر بودند  د. همهمن نشان دادن

از توی   نوشت که می  های میوه هایش را روی پاکت نداشت کتاب بخرد. جزوه
را با ها  ورقه ،کرد و بعد از نوشتن شست و خشک می کرد و می ها جمع می آشغال

چک عمومی هم کو ۀبست. این زیرزمین مشترک ما یک آشپزخان هم می کش به
دیوار   بودند به  نوشته خود دانشجوها  باالی مقررات کهبلند فهرست یک  داشت که

آمدند و  آباد می زیر یوسفهای  از آبراه ها پر از موش بود. موش  بود. خانه  شده  زده
کرد و کف  ها جمع می باناز خیا  تمامی نداشتند. دانشجوی گرگانی پوست تخمه

های از پاکت درست  ها با آن مشغول شوند و سراغ کتاب وشم  ریخت که اتاق می
 هاست. چرک جویدن موش چرک صدای من  ۀگفت موسیقی شبان اش نروند. می شده

  شبی هوس کردم به ،بعد  جا هم کوچیدم. یکی دو ماه از آن  ،بعد از شش ماه
 .گردند وقت برمیکسی باز نکرد. فکر کردم شاید دیر ،در زدم  دیدنشان بروم. هرچه

و  «؟خواهی می  جا چه این» :سراغم آمد که ر رفتم و برگشتم. پاسبان پست بهچند با
خود  کارت دانشجویی خودبه .کارت شناسایی خواست. کارتم را نشان دادم

 «ید.یبفرما» :هیچ مکثی گفتم . بی«باید برویم کالنتری» :برانگیز بود. گفت شک
  مرخصی داد! یکی دو ماه  ۀاجاز .نداشت  حوصله .پشیمان شد ،رفتیم  چند قدم که

دو »گفت:  .ها را تصادفی در خیابان دیدم. ماجرا را تعریف کردم یکی از همسایه ،بعد
داشتند.  ما را گرفتند. اما تنها دوست گرگانی ما را نگه  ۀروز پیشتر شاید ریختند و هم

تظاهرات دیدمش. گفت  در صف ،بعد از انقالب «را بعد از چند روز آزاد کردند.  بقیه
 بازرگانی است.  ۀو حاال کارمند ادار  ، اما درسش را تمام کرده یک سال در زندان بوده

 ؛گرفتند روبروی هم قرار می  ما وجود داشت که  دو نوع تفکر در محیط ،ها در آن سال
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 در واقع یکی در جناح حاکمیت و دیگری در مقابل آن. 
از هر   بودند که  هایی کنم: یکی آن می  اشارهها  این نگرش  به مختصربسیار 

 امید تمام کردن درس و  کردند، به می دهگرفتن شخصی استفا فرصتی برای بهره
 ،خودشان  گفتۀ قدرت دولتی، تا به  یدن در پناهگزطرف شمال شهر و مأوا رفتن به

شدند و  ابزارهای رژیم می  ها تبدیل به دوران نداری را جبران کنند. اکثریت این
ها  با نابرابری  گرفتند. تفکر دوم مقابله جای می تیحکومهای  سازمانکسانی هم در 

طلبان و اصالح :شدند تقسیم می  دو دسته به ها خود گرفت. این را در پیش می
پنداشتند اگر هرکس خود را اصالح کند،  می  اول کسانی بودند که ۀانقالبیون. دست

  که ،بدهند  یک آب و دانه بهها را یک مرغخواستند  می ها شود. این درست می  جامعه
، مثالً  کردند اگر بیگانگان فکر می  ها بودند کسانی که شود. از این است و نمی  نشده

فرهنگ » همثاب به «فرهنگ ایرانی»ر ما بردارند و دست از س ،آمریکا و انگلیس و...
همه  تضادها حرفی نزند وهای دیگر و طبقات و  حفظ شود و کسی از ملیت «ملی

کار  جا به اینهنوز هم در ای که  وهباشند )همان شی «سربلندی ایران»تنها در فکر 
است،   ها( بوده پیشتر )منظور قبل از آمدن عرب  آن بهشتی که  برند( ایران به می

چون  ،پیمان بستند  بخشی با شاه :شدند  ها هم خود دو دسته تبدیل خواهد شد. این
گفت  کورش می  زد و به حرف می «تمدن بزرگ»داد و از  از این شعارها می او خود

  راه» رخود را طرفدا  گراهایی بودند کهبخش دیگر ملی «تو بخواب ما بیداریم...» : که
 ،در آن زمان  ملی. البته  ، مثالً جبهۀ خواه یعنی ملی و مشروطه ؛دانستند می «مصدق

  )اشاره شد. نمی  ها دیده ای از آنبودند و کار و حرکت تازه  گذشته ها برای ما تاریخ این
برآوردند و عامل بخشی از سر  همه ،٥٧بعداً در سال   وست کهها از این ر این  به

 های اجتماعی شدند.( کشمکش

خاطر وجود  کندن بود، اما به ها در حال جان گرا هم همانند ملی آن   تفکر دیگری که
مانند تفکر کهنۀ تاریخی ای بود. این هم  داد، تفکر توده می  هحیاتش ادام  شوروی به

شد. این تفکر هم در بگیر و  نمی  دیده شگرفت و ردپایی از کردار مورد بحث قرار می
جا را مانند  نشین بودند و آنشوروی  هایی که سربرآورد و آن  دوباره ٥٧ سال ببند
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  گفتۀ بهـ شناختند و در عمل  یم «مادر سوسیالیسم»و  «تنها کشور سوسیالیستی»
دار دفاع از ارتجاع نوع جدید  شوروی بودند، میدان  بخشی از وزارت خارجۀ ـ سرانشان

 هیچ خبری نبود.  «حزب دمکرات کردستان» از ،ها ایران شدند. در آن سال
بود  «چپ نوین»شد گفت خواهان انقالب است،  حضور فعال داشت و می  که آن

بود و تعلیمات  تفکرات مائوئیستی  ،طرف یک  :شدند تقسیم می  دستهدو   خود به  که
  که ها بر این باور بودند . دسته دوم طرفدار مبارزه مسلحانه بودند. مائوئیستمائو

  جا سرچشمه نیروی انقالب ناشی از کشاورزان و روستاهاست و انقالب از آن
کنند.  ن میو حکومت را سرنگوآورند  میدر  محاصره گیرد، روستاها شهرها را به می
ارزیابی   «مستعمره نیمه /فئودال نیمه» ،اساس همین تئوریها ایران را هم بر آن
را از آمریکا خطرناکتر  دانستند و آن می «سوسیال امپریالیست»کردند، شوروی را  می
 که با ساواک کنار در زندان شد برای کسانی توجیهی می  شمردند. این ارزیابی گاه می

ها ساواک و آمریکا با شوروی مخالف  آن  گفتۀ به  بیایند و ابراز ندامت کنند، چراکه
 «دشمنِ دشمن من دوست من است.»بودند. 

ود بازاری ب رسید، آشفته دستمان می  اطالعات بسیار ناقصی به  دنیا در چشم ما که
در های چهل تا شصت دنیا  برداشتی از آن داشت. سال ،سهم خود هرکس به  که

جهانی، آمریکا و شوروی، در  ای گرفتار بود. جنگ سرد میان دو قطببحران پیچیده
پیمانی با شوروی و  در هم «شرق»دو قسمت   اوج بود. کشورهای اروپایی به

دیکتاتورهای   زیر چکمۀ  بودند. آمریکای التین   در جناح آمریکا تقسیم شده «غرب»
  آسیا و خاورمیانه .کشورهای اروپایی بود  مستعمرۀ آمریکا بود. آفریقا هنوز  به  وابسته

کرد و  ها را اشغال می کم جای اروپاییبودند. آمریکا کم  تقسیم شدهبه مناطق نفوذ 
موج  ،د سهم بیشتری برای خود دست و پا کند. از طرف دیگروشیک شوروی می

های  بود. سرزمین  برخاسته جا های آزادیبخش در همه واهی و جنبشخ آزادی
ی و آفریقایی بر ضد سیستم مستعمراتی، مصر و ناسیونالیسم عربی عبدالناصر، لیب

نژادپرستی، ، آفریقای جنوبی و جنبش ضد رانسهفو انقالب ضد  قذافی، الجزیره
 «بخش جنگ آزادی»در حال   موزامبیک، آنگوال، سودان، اتیوپی، صحرا و... همه
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طین در اوج بود. عراق با یک کودتای جنگ اسراییل و فلس ،بودند. در خاورمیانه
  داد. یمن به  نشاندۀ انگلیس خاتمهحکومت ملک فیصل پادشاه دست  به ،نظامی

طور رسمی استقالل  هجنگ ظفار آغاز شد. امارات عربی ب ،استقالل رسید و در عمان
ان عراق رهبری بارزانی کردست به «جنبش آپریل»از ایران جدا شد. گرفتند و بحرین 

و سپس آمریکا   در مقابل فرانسه ،پشتیبانی چین و شوروی درنوردید. ویتنام به را
 کرد.  ایستادگی می

رفتن ژنرال دوگل  ویی اروپا را لرزاند و موجب کنارجنبش دانشج ،٣٩٦٨در سال 
ها و مبارزات کشورهای جهان  شد. پشتیبانی روشنفکران از جنبش  از حکومت فرانسه

 ها بود. ای برای این جنبش و فلسطین دلگرمی تازهویتنام   ویژه سوم به

ژگی این ها پیروزی انقالب کوبا بود. وی یکی از رویدادهای بسیار مهم آن سال
شوروی، اما انقالب سوسیالیستی   آمریکا بود نه ۀیهمسا کوبا  انقالب این بود که

 بود.   پیروزی رسیده  به ،بود و بدون پشتیبانی چین و شوروی  کرده
دیکتاتورهای  تالش افتادند.  کوبا به  مریکا و اروپا برای جلوگیری از گسترش تجربۀآ

  آمریکای التین و آفریقا را تا دندان مسلح کردند و دستشان را در هر جنایتی علیه
حاال ضد همدیگر   گذاشتند. از طرف دیگر، چین و شوروی که شان باز ن داخلیامخالف
رسید و نوکر  حکومت می  جایی از دنیا به که در هر   کشی بودند، از هر آدم  شده

 ها را قربانی این سیاست خود کردند و انقالبیون آن آمریکا نبود پشتیبانی می
کمک آمریکا در کامبوج،  که به «سرخرِمِخِ»پولپوت از رهبران   ،کردند. برای نمونه می
دریغ  های بی از کمک ،چین روی خوش نشان داد  به  که قدرت رسیده بود، همین  به

کردند،  ها از مردمشان میپولپوتی  عامی که این کشور برخوردار شد و چین هم بر قتل
و عراق چون ظاهر   د. یا سوریهشوروی بودنضد  این خاطر که تنها به ؛بست چشم می

دریغ شوروی برخوردار بودند و  از پشتیبانی بی ،بودند  گرفته آمریکایی به خودضد
مانند کردستان باز بود و اعتراضی از  خواه های آزادی سرکوب جنبشدستشان در 

 شنیدند.  ها نمی جانب آن

آمریکا دچار بحران اقتصادی شد. نفت زیادی در انبارها  ، پنجاه  در اوایل دهۀ
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  خواستند نرخ نفت را باال ببرد. شاه های نفتی از دولت می بودند و شرکت  کرده  ذخیره
پیش   فت را بهبردن قیمت نجلسۀ اوپک برود و پیشنهاد باال  به  ایران تحریک شد که

اروپا و   نفت خود را به ،برابر رسید. آمریکا با این نرخببرد. قیمت نفت به چهار
صرف  ،دست آوردند به  کشورهای جهان سوم فروخت. کشورهای اوپک هم هرچه

 مریکا و اروپا ریختند. جیب آ  ها را به های نظامی کردند و پول و طرح  خرید اسلحه
ژاندارمی خلیج را   ایران تا دندان مسلح شد و چون همتایی در کنار اسرائیل،  شاه

عراق، حکومت سرکوبی ظفار لشکر فرستاد و علیه  گرفت و برای کمک به  عهده هب
 کرد. کمک می کردهای این کشور  به ظاهراً

  یل کنند و راهی برای مبارزهآشوب را تحلبایست این دنیای پر ان ایرانی میمبارز
 بیابند.

دریغ  های سلطنتی و پشتیبانی بی اصالحات ارضی و رفرم  ست کها واقعیت این
های های گروه با تحلیل  بود که  وجود آورده ای در ایران به غرب شرایط تازه

،  )آواره *«انقالبی حزب دمکرات کردستان  کمیتۀ»  گروه  مائوئیست از جمله
ها تغییر فئودالی به بورژوازی در ایران  آمد. این مین، معینی و...( درست در زاده شریف

بود، فئودالیسم  دهبه انجام رسی حکومت پادشاهی قبول نداشتند. تغییرات  وسیلۀ را به
ها از  این جنبش ،بودند. در چنین شرایطی  ای را هم از بین برده و نظام عشیره

باید تأکید کرد   رزان بود( برخوردار نشدند. البتههدف این مبا  حمایت کشاورزان )که
های  از بین بردن نابرابری و فقر و نارسایی  گاه هدف این اصالحات دولتی هیچ  که

   اجتماعی نبود.
دنبال داشت. تعداد زیادی از  این تغییرات اجتماعی تغییرات فرهنگی را هم به

تدریس   ها به و در دانشگاه بودند، برگشتند  در اروپا تحصیل کرده  کسانی که
  میدان آمدند، اما های نو به  پرداختند. شاعران و نویسندگان و فیلمسازان با اندیشه

ها  ناها تنگ کرد، افراد زیادی سر از زند سانسور و دیکتاتوری میدان رشد را بر آن

                                                 
خودشان این اسم را   است اما هیچ سندی در دست نیست که  ها آمده ین اسم در برخی کتاب*( ا

 باشند  کار برده به



 

50 

 

، های گوناگونتالش بسیار صورت گرفت تا هر صدای مخالفی، در زمینه  آوردند ودر
 خاموش شود.

های  تنها از تئوری  های مبارز، نه سازمان  تحلیل  آن زمان، و هنوز هم، اشتباه
واقعیات   از تحمیل کردن امیدها و آرزوها به  ناهماهنگ با شرایط اجتماعی، بلکه

برای  واقعیتبرد.  برد و می خطا می  راه  ن را بهاو مبارز گیرد و می گرفت می  سرچشمه
  آن چیزی که  در ذهن دارند و با نظراتشان همخوانی دارد، نه  ست کهها چیزی ا آن

ماست در قالبی دیگر. اگر   آلیسم کهنۀ دهد. و این همان ایده در واقعیت رخ می
را   پس تو شاه» :گفتند ، می.» اصالحات ارضی شرایط را عوض کرده» :گفتی می

های تاریخی  ناو شرایط دوراز نشناختن ساختار   این منطق که «دانی! انقالبی می
 است.  مبارزه  گیرد، هنوز هم مشکل اساسی تعین شیوۀ نشأت می

وجود  به  کرد که  ها باید اشاره آن سال  های مبارزاتی شیوهبارۀ دیگر قبل از بحث در
تغییر بنیادی شرایط   منجر به  گاه داری در کشورهای خاورمیانه هیچ آمدن سرمایه

داری  این از خصلت این نوع سرمایه .است  تکشان نشدهگی کارگران و زحمزند
ناسب ای است م وسیله  کند، چرا که را حفظ می  سنت کهنه  شود که تجاری ناشی می

به  زهتا «کردستان عراق» وضوح در اقلیم کردستان در جهت استثمار. )این را به
رساند.  یاری می آن  ( دیکتاتوری هم در این راستا به.توان دید هم می دهدوران رسی

شرایطی از این دست اتحاد طبقاتی و احساس شخصیت انسانی را بسیار ضعیف و 
شود.  می  هماهنگ و آگاهمتبلور، دشواری  بسیار دیر و به  سازد. جامعه میناممکن   گاه

 دارند.  بیشتر خصلت روشنفکری دههای به میدان آم جنبش  به این دلیل است که
  های انقالب بازکرده ای در تئوری تازه  شدنش دیدگاهماندگار پیروزی انقالب کوبا و

بعدها سبب کشاکش بزرگی بین   نداشت. این پیروزی که  نمونه ،تا آن زمان  که بود
انقالبیون کشورهای جهان   آمریکا و شوروی شد، اثرات مهمی در دگرگونی دیدگاه

  چشم به  که د، بدون اینتوان انقالب کرمی: »شد گفت که سوم پدید آورد. حال می
  از همه «بود، یا جزو احزاب برادر بود.  های شوروی داشت یا با آن همسایه مرحمت

شوروی و احزاب برادر، همچون حزب   زمان اردوگاه آن   )که  مهمتر مبارزۀ مسلحانه
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راهی به  مثابه دانستند( به می «طلبی ومرج هرج»و  «ماجراجویی»را  آن ،ایران  تودۀ
 «داری رشد غیرسرمایه  راه»تئوری  :دو تئوری مسلط بود ،روزی شناخته شد. تا آن زمانپی

 «.مستعمره نیمه /فئودال یمهن»های مائو برای کشورهای  شوروی و تئوری
در کردستان ایران آغاز  ٣١٤٦مبارزۀ مسلحانه در سال  ،کردم  اشاره  همچنان که

سازمان »و  «های فدائی خلق ایران سازمان چریک» ،بعد  به ٣١٤٩و از سال  شد
شیوۀ کوبا باور داشتند.  فدائیان بیشتر به  دان شدند، کهوارد می «مجاهدین خلق ایران

پارتیزانی   شیوۀ بود. یک بخش معتقد به  «مبارزۀ مسلحانه»شعار اصلی این سازمان 
ات ترکیبی از شیوۀ چریک شهری و ده  ها و بخشی دیگر اعتقاد به در دهات و کوه

آوردند.  حساب نمی دانستند، اما دشمنش به می «ظرطلبتجدیدن»داشتند. شوروی را 
  کردند و تضاد اصلی جامعۀ ارزیابی می «امپریالیسم  به  بورژوازی وابسته»ایران را 
  به  با حمله ٤٩دانستند. این سازمان در سال  می «تضاد خلق و دیکتاتوری»ایران را 

 ،خواستند همزمان ها می اش را آشکار کرد. آن مبارزه ،ایرانسیاهکل در شمال   پاسگاه
ریزی  آنان برنامه  عملیات بپردازند، اما رویدادها چنان نشد که به ،در شهر و روستا

ها از  روزنامه  نبود که  موضع دفاعی افتاد. هفته یا ماهی  بودند. سازمان بیشتر به  کرده
ـ که  سازمانی مذهبی با مشی  «خلقمجاهدین »و  «ان خلقفدائی»های  درگیری
چریک   عکس نُه ،بر دیوارهای تهران ،در آن روزهابود ـ خبری درج نکنند.   مسلحانه

پلیس خبر   ها را دیدند به هرجا آن  بود که  شده  چسبانده شده و از مردم خواسته
  ها به . این خود تبلیغات بزرگی برای این گروه شد. آنو جایزه بگیرند بدهند

بعد از شکست جبهۀ ملی و فرار سران   ها که تبدیل شدند. سیاسی «قهرمانان خلق»
یافتند و این مبارزان بودند، آبرویی باز  از دست داده اعتماد مردم را  حزب توده

 خواه شدند. امیدی برای مردم و سمبلی برای جوانان مشتاق و آزادی  همچون

فدائیان » بودند. گروه  ضدیت کرده  شاههای اسالمی، از قدیم، کم و بیش با  گروه
( این ٣١٢٧وزیر ایران از خرداد تا آبان با ترور عبدالحسین هژیر، )نخست «اسالم

زندان  شدند، یا به   یا دستگیر و اعدام  بودند. اعضای این گروه  ضدیت را نشان داده
و حکومت  بعدها بیایند  ای هم در نجف و کربال مجاور شدند که محکوم شدند. عده
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 دست بگیرند.  ایران را به
ای ها شرکت کردند و بخش عمده آن سال  های مذهبی در جنبش مسلحانۀ گروه

چند  ،تا قبل از انقالب «مجاهدین»وجود آوردند.  هرا ب «سازمان مجاهدین»ها  از آن
آمدن با برای کنار  گرچه ، بانک انجام دادند. بعد از سرنگونی شاه  ترور و مصادرۀ

مخالفان نظام )یا   و در جبهۀ  جایی نرسیدند  مینی بسیار کوشش کردند، اما بهخ
 ( قرار گرفتند.«آخوندها»گفته خودشان  به

آشکار شد این   بعد از سرنگونی شاه  ها که نایکی از کمبودهای آن زمان این سازم
ایران   های داخل در بین ملیت «ملی ۀمسئل» ها به ناکدام از این سازم هیچ  بود که

که از اسمشان پیداست سازمان... خلق ایران هستند و نه  چنان بودند.  نکرده  توجه
چند سال پیشتر آغاز   های کردستان که از تجربه همین دلیل هم نتوانستند به ها. خلق
ها شکست نیروهای کرد را با دید درست بررسی  بود سود ببرند. اگر آن  شده
جنبش   بعد هم که  به  ٥٧کردند. از سال تکرار نمی شاید خود همان را ،کردند می

دانند  می «انقالبضد»را  ای آن ، دسته آید میان می کردستان و ترکمن و بلوچ و... به
باید بکنند. ذهنشان برای   دانستند چه مانند، چون نمی عمل می ای هم بیو عده

تحلیل یا نظری   به ،بررسی چنین مسایلی پرورش نیافته بود. هنوز هم در این مورد
  ای صورت مسئله ها قابل قبول باشد. عده برای نیروهای محلی و توده  اند که نرسیده

دارند و  می سر را همچنان زیر برف نگه ،«ملی  مسئلۀ»کنند و با رد  را پاک می
تمامیت »نام  هم به  زنند و بقیه می  گره «پیروزی سوسیالیزم»را با  ای آن عده

خالی   شانه  از زیر بار مسئله «صفوف پرولتاریا رناپذی میت تجزیهتما»و  «ارضی
از مشخص کردن  «حق تعین سرنوشت»هایی هم با طرح فرمول  سازمان کنند. می
 زنند. سر باز می "حق"این 

و طرفداری   ها در آن زمان پر بود از بحث و خبر و شایعه فضای فکری دانشگاه
نبودن منابع و کتاب برای سردرآوردن از  ،ین حالها. در ع مخفی از این راه و روش

 شد. درست، مزید بر علت می  راه
  از دم تیغ دستگاه  شد که نمی  ها نوشته و کتاب ها و مجله ها در روزنامه  یک کلمه
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خود   پوچی که «پرستی شاه»جز آن  باشد. هیچ تفکری به  اک رد نشدهسانسور ساو
را ابراز  هایی که هر تفکری غیر آن و جای آن حق ابراز نداشتکردند،  تبلیغ می

است  «آرامش  جزیرۀ»ایران   ادعا بر این بود که ،کردند، زندان بود. از طرف دیگر می
تواند از مملکت  می ،کسی ناراضی است  و آدم ناراضی در آن وجود ندارد، و اگر هم

اش داشت گذرنامه ها انداختند کهوقت هم عکس یک نفر را در روزنامه برود! و همان
 است.   گرفت که برود و گفتند تنها یک ناراضی پیدا شدهرا  تحویل می

های امنیتی  روشنفکران و دانشجوها اولین کسانی بودند که مورد سوءظن دستگاه
گرفتند. در زمان دانشجویی من و سه نفر از دوستان هوس کردیم سری به  قرار می

ای  یه کردیم. شب به پاوه رسیدیم. در مسافرخانهشهر پاوه بزنیم. ماشین دربست کرا
جا  زدیم و به نوسود رفتیم. در آن «ولی هه»خوابیدیم و روز بعد سری به چشمه معروف 

جا  های ما، که این اید. جواب جا آمده ما را به ژاندارمری بردند. سئوال که چرا به این
ن فیلم داریم و... مملکت خودمان است و حق داریم بگردیم و طرحی برای ساخت

ما را با یک کامیون ارتشی به پاوه  دانشجو بودیم. کهبرایشان قانع کننده نبود، چرا 
ها تکرار شد. سه روز ما را در  برگرداندند و تحویل ساواک دادند. همان سئوال و خواب

ه داشتند و بالخره به مدرسه عالی تلویزیون تلفن زد زندان که در واقع یک طویله بود نگه
اند. دفتردار گرچه از هیج جا  ها ما را به آن منطقه فرستاده بودند و پرسیده بودند که آیا آن

خبر نداشت و در واقع ما در تعطیالت تابستانی بودیم، جواب داده بود که بله 
اید؟ او هم جواب داده بود که  ایم. گفته بودند چرا به منطقه ممنوعه فرستاده مافرستاده

اید. این بود که ما را آزاد کردند. اما در تهران  ق ممنوعه را به ما ندادهشما لیست مناط
 مان را زیر و رو کرده بودند. خانه

نامه از طرف معاون  این مناطق ممنوعه تنها در کردستان نبود. یک بار با اجازه
برداری به جزیره هرمز رفته بودیم. رئیس پاسگاه هرمز که یک  تلویزیون برای فیلم

نامه بیاورید. من به بندرعباس  بان سوم بود. گفت که شما باید از مافوق من اجازهگروه
جا کردند، این بود که  رفتم که از ژاندارمری برایش دستور بیاورم. اولین کاری که در آن

داشتن مرا به  آوردند. بعد از مدتی در آفتاب نگه هایش را در دوربین مرا گرفتند و فیلم
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جا هم بدون هیچ پرس و جو دو روز مرا به پایه میز دستبند زدند. بعد  آنساواک بردند، در 
از دو روز به نیروی دریایی بردند. فرمانده نیروی دریایی تا مرا دید گفت: این از ریختش 

سفارش کرد که سری به رئیس پیداست که از جماعت تلویزیون است. موقع رفتن 
که رئیس تلویزیون بندرعباس ساواکی است. دانستم  تلویزیون بندرعباس بزنیم. من می

پس همه ماجرا این بوده است که ما اول خدمت ایشان نرسیده بودیم و او از وجود ما 
نامه با امضاء معاون تلویزیون ارزش یک بله گفتن او را  اطالعی کرده بود. اجازه اظهار بی
 نداشت.

از جزیره هرمز به بندر در همین سفر بندر عباس گاهی من برای خرید صبح با لنچ 
گشتم  کرد و من داخل بازار می گشتم. یک روز لنچ دیر حرکت می آمدم و عصر برمی می

ام زد و با  های غروب مرد الغر اندامی دست به شانه کردم. نزدیکی گذرانی می و وقت
اید.  مانید، چون هتل نگرفته گردید یا می گردن کج کرده گفت: ببخشید شما امشب بر می

تم چرا؟ گفت: پاهام درد گرفت از بس دنبال شما راه رفتم. فهمیدم مامور ساواک است گف
 گردم. تشکر کرد و رفت. و ماموریتش تعقیب من. گفتم: برمی

که  «ها مغول»فیلم  برداری فیلم گروهها فقط در مورد مناطق مرزی نبود.  این کنترل
ساله  ٢٥١١های  برداری برای جشن فیلم من هم همراه بودم گرچه معرفی نامه از تلویزیون جهت

 شاهنشاهی داشت، دو هفته در کویر کاشان معطل شد که از ژاندارمری اجازه بگیرد. 
 

از جان   ،شکستند و در این راه سکوت را می  هایی که آن  خفقان بود و سکوت و
یا  خواستند نمی  کسانی که ،شدند. در این میان می «قهرمان مردم»گذشتند،  خود می

  دنبال خوشگذرانی باشند و تنها به ها ببندند و به چشم بر نابرابریتوانستند  نمی
 گرفتند. ها را در پیش می آن  زندگی خود بیندیشند، راه

وجود آمد. سیدصدیق  هضعیف ب  در سنندج هم حرکتی گرچه ،ها در همین سال
 ،بود، در بیرون شهر  زندان افتاده  خاطر فعالیت سیاسی به چند بار به  رحمانی که

  او همراه .بود  مخفی تبدیل کرده  یپایگاه  را به آن ،در عمل  ای داشت که  انهخقهوه
بودند و   انجام داده  دیگر، چندین عملیات مسلحانه  با عیسی مجیدی و دو نفر

بودند. اما طولی نکشید که دستگیر   وجود آورده حشتی در دل پلیس و ساواک بهو
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  بودند اگر به  تلویزیون محلی آوردند، این چند نفر فکر کرده  ا را بهه شدند. آن
و  ( تیرباران شدند٣٤/٣١/٣١٥٣نخواهند شد، اما همان شب )تلویزیون بیایند اعدام 

چهار نفر از اشرار مسلح در »ها انعکاس پیدا کرد:  خبر تنها در دو سطر در روزنامه
 «سنندج تیرباران شدند.

بودیم. یکی از   جوشکاری با هم کار کرده  در یک کارگاه ؛بودم من با عیسی آشنا
ها بود. قبل از  گرفتن با آن  رابطه  مسلحانه  مبارزۀ امیدهای من برای دست زدن به

مرا هم   نامی که«علی»مالقات او در زندان ژاندارمری رفتم.   به ،اعدامش
ما را هم دستگیر کردند و   زمانی که  .با او دستگیر شده بود  شناخت، در رابطه می

مرا   گوید که ها می بود. پیش زندانی  هایمان چاپ شد، او در زندان ارومیه عکس
زیر   به جا دوباره هم خود او را در آن  است. این گفته داشته   شناسد و با من رابطه می

 یاد نیاوردم. من او را به ،هم مرا در اوین. در هر حال ،کشید  شکنجه

جنبشی تبدیل   به ،و جا افتاده بود کرده سرعت گسترش پیدابه  «مسلحانه  همبارز»
کرد امکاناتی  بود، تالش می  جا کهکند، در هر  خواست مبارزه رکس میه  بود که  شده

 ها انارتباط با سازم  راه به دیکتاتوری بزند. چشمرژیم   ای به دست بیاورد و ضربه به
لرستان و   های آمد. بدین ترتیب، گروه میبر «زمانسا»ماند، خود در پی ایجاد  نمی

  شد، گروه  معروف  «ترور شاه» گروه  به  ما( که  )گروه شیراز  وجود آمد. گروه ههمدان ب
از  شکل گرفتند. اساس تئوری  مشی مسلحانه براساس خط و ... همه  «سرخ  ستارۀ»

ی مسلح( موتور بزرگ البموتور کوچک )سازمان انق» :بود  شده  انقالب کوبا گرفته
سهم خود در پی  هرکس به «آورد و انقالب خواهد شد. میحرکت در )خلق( را به

بودند، باید گفت   حرکت درآوردن موتور بزرگ بود و مردم هم اگر نگوییم خوابیده به
 بردند. سر می به ای ویژهدر بحران   که

سی و پنج   ز هفت دالر بهت ارفتن قیمت نفبود با باال  همراه  پنجاه  دهۀ اوایل
ها  از مقداریش از میان انگشتشد ب می  هرچقدر هم دزدیده  پول هنگفتی که ؛دالر
دادند.  خود و ارتش اختصاص می و دربارش سهم بزرگی را به  شاه ریخت. میفرو
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عجیب و غریب  های هایشان برای طرح توسط دوروبری ،ماند در داخل می  چه آن
تا   سازی گرفته شد. از ساختمان ازدیاد اشتغال میرحال موجب ه شد، اما به خرج می
کارگر و   افتادند. تا جایی که  راه  سازی و... بههای کفش و لباس و ماشین کارخانه

کار هست و پول »گفتند: آوردند. می خدمتکار و دکتر از فیلیپین و هند و پاکستان می
  «کار داری؟داری، با سیاست چه  هم که

داری تجاری ایران احساس  های خارجی، سرمایه های کمپانی ور نمایندگیبا ظه
و   بازار را از دست بدهد. و این دلیل اصلی مخالفت بازار با نظام شاه  کرد که خطر 

داری خصوصی رشد  خمینی بود. سرمایه  هواداری از مجاهدین و بعدها دار و دستۀ
هر  ها به قرار داشت. دربار و دولتیبسته داری وا بود، اما در زیر فشار سرمایه  کرده

ای دایر کند اگر یکی از شاهپورها  انهتوانست کارخ گرفتند. کسی نمی ی باج میا انهبه
  مهم مملکت را اشغال کرده های  ها پست کرد. درباری را مفت و مجانی شریک نمی

را  آن سپس ،شتنددا را برمی چهارم آن شدند، یک می  ها را خودشان برنده بودند، مزایده
، خود، صاحب آن شرکت  انجام بدهد. گاه کار را  دادند که تری می شرکت کوچک به

جا و  هنوز هم این ،آن زمان ایجاد شده بود  دومی هم بودند. گویی آبشخوری که
کند. با این تفاوت که حاال جا )در اقلیم کردستان هم( کسانی را سیراب می آن

 این کارها مشغولند.  به اهها و سران سپ مالزاده
  قیمت یک تومان به و بهخریدند  تومان از کشاورز می  گندم را با نرخ کیلویی ده

)سوبسید( چند رقم اجناس اساسی مانند روغن و نفت و   دادند. این یارانه بازار می
 االب  اندازۀ به  نه  بودند، گرچه  زیاد کردهگرفت. حقوق کارمندان را  می... را دربرشکر و

 ۀبگیرهای طبق حقوقبود و   حال قدرت خرید بیشتر شدههر رفتن نرخ تورم، اما به
 :داشت  ها دو جنبه این  ساختن بودند. اما همۀ  مشغول ماشین خریدن و خانهمتوسط 

شدن خفقان و شدید ،شدن شرایط مادی زندگی بود و طرف دیگربهتر ،یک طرف
و اعتیاد تشویق   و کاباره  فساد، کافه ری وبابندوبیآزادی سیاسی.   گونه نبودن هیچ

کردند و  آمریکا و اروپا رفتار می  شیوۀ به ،ها در شمال شهر شد. ثروتمندان و آقازاده می
های ورزشی و تفریحی داشتند و  ای گران و دیسکو و استخر و باشگاهه انرستور
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 برد. سر می جنوب شهر هم در آشغالدانی به

دانست و فکر  می آریایی نژاد ی برگزیده  که «ژاندارم خلیج»تنها   خود را نه  شاه
-است. خودباوری جنون  ایستاده «کمونیسم»در مقابل  ، در خاورمیانه  تنه کرد یک می

جایی  به ،بود  شروع شده (٣١٥١)  های دو هزار و پانصد ساله از جشن آمیز شاه که 
را منحل  «ایران نوین» و  «مردم»دو حزب طرفدار خودش یعنی احزاب   رسید که

 را اعالم کرد.  *«رستاخیز»تأسیس حزب فراگیر)؟!(  ،٣١٥١کرد و در اسفند سال 

دچار   وگرنه ،چیز باید هماهنگ پیش برود رشد است، همه  رو به  کشوری که در
شود. اگر بازرگانی رشد کرد و مردم احساس شخصیت کردند، باید  عدم تعادل می

  ای آن تأمین و تضمین شود و این درست آن چیزی بود کهآزادی و دمکراسی همپ
انگیز ساواک کرد. سازمان وحشت با تمام قوا و امکاناتش با آن مخالفت می  رژیم شاه

 فی را در سینه خفهبود، هر صدای مخال  وجود آمده کمک آمریکا و انگلیس به به  که
ای  رئیس اداره  ت بهتوانس کس احساس امنیت نداشت. پاسبانی می کرد و هیچ می

ای حکومت صدام را ه انداست  توانست بگوید. )بعدها که توهین کند و او هیچ نمی
 است.( کرده یدم درست از ایران تقلید میشنیدم، فهم

های دروغین سیاسی  . سازمانندگذاشت می برای روشنفکران و دانشجویان تله
را   همه  ،شبه یندازند و سپس یکدام ب ها را به ناراضی  آوردند که د میوجو همخفی ب

دام  ها را به ناخو کردند و کتاب کتاب ممنوع پخش می کردند. دستگیر می
 بیایند. ها باال ماهی  کردند که درست می «موج»اصطالح هانداختند. ب می

بود.   کتاب خریده  های سیار دم دانشگاه دانشجویی از یکی از کتاب فروش
  خرد. هنوز به اریخی خوب دارم. او هم هفت کتاب میگوید کتاب ت فروش می کتاب
ها مربوط به  کتاب  بود که  کنند. در زندان فهمیده ، دستگیرش می بوده  نرسیده  خانه

سال زندان   بود. یازده  نکرده  پشت جلدها را هم نگاه ابوده است. او حت دهحزب تو
 ها پیشکش! گرفت. شکنجه

                                                 
 .اکم بودح یهدر عراق و سور «زب بعثح» ،است. آن زمان «بعث» ۀمترج «ستاخیزر*( »
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های دیگر(  دیکتاتوری  )همانند همۀ  حکومت شاه :یک چیز بود  ها نشانۀ این  همۀ
  هایی که آن به ، هر شیوه ترسید و به . تا مغز استخوان میبقای خودش باور نداشت  به

  داد؛ و اینان آخوندها بودند. او برای همۀ بیشتر از همه واهمه داشت، باج می  
ای هنگفتی پرداخت ه شان مقرری و مدرسه  دینی و دستگاه  ها و مراجع اهلل آیت
رضا  زیارت امام  بار به خودش سالی یک .[نگا: خاطرات فردوست و ثابتی] کرد. می
 هم رفت.   مرهحج عُ  به ،رفت و در این اواخر می
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 گیری گروگان ۀدپرون
 
 

فعالیت سیاسی   به ،مانند بسیار کسان دیگرمن هم   چنین شرایطی بود که در این
مشغول  ،و با چند نفر از دوستان کردم شرایط اجتماعی فکر می یر آنرژیم و تغی  علیه

، «فهاصول مقدماتی فلس»ی مانند یها واندن و خودآموزی بودیم. کتابکتاب خ
کردیم و به کسانی که  و... را رونویسی می «مسائل لنینیسم»، «انقالب در انقالب»

دادیم. این کار  ند، میها هست  اند و در پی این نوع کتاب کردیم اهل مطالعه فکر می
تمام شد و من برای  «عالی تلویزیون و سینما  مدرسه»محفلی ادامه داشت تا  دورۀ 

 کرامتشدم.  همراهبا کرامت دانشیان  ،جا شیراز رفتم. در آن  کار در تلویزیون به
فروانی داشت. شبی که  قۀدوست بود. به موسیقی عال آدمی بسیار باشهامت و انسان

را روی گرام تپاز  «پرای کوراوغلواُ»صفحۀ  ،هنگام غذاخوردن ،و رفتما  ۀبه خان
 * کرد. گذاشته بود و خود گاهی با آن زمزمه می

                                                 
و نیز در های زیادی وجود دارد.  های خاطرات اشخاص مختلف نوشتهشخصیت او در کتاب موردر د
 [،٥٨/٥٩هایِ  ، سال«فرهنگ نوین»]در دو جلد، از انتشاراتِ نشریۀ « یادنامۀ کرامت دانشیان»
و من برای کتابی . ]عباس سماکار[ و..« من یک شورشی هستم» ]انوش صالحی[، «راوی بهاران»

 هائی از آن چنین است: درباره او چند سطر نوشتم که بخش
سی سال از زمانی که با کرامت دوست شدم و بیست و هشت سال از تیرباران او گذشته است. اما او 

بیست و هشت سال  درد  هنوز هم در ذهن مردم ستم کشیده ما جای ویژه خود را حفظ کرده است.
های شاهنشاهی و جمهوری اسالمی  و رنج، ستم و استثمار ، زندان و شکنجه و ممنوعیت در رژیم

ها و  نتوانسته خاطره او را از یاد مردم بزداید. این همه ایستادگی و جانبازی دیگر قهرمانان در زندان
ر این سی سال فرا آمده است و هنوز های گوناگون د های دو رژیم، این همه مبارزه در شکل دادگاه

اگر به نابودی خود ایمان  "گوید  کرامت بر جایگاه رفیع خویش ایستاده است و به زورمداران می
 ←"ندارید، تاریخ نشانتان خواهد داد
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خواند. فیلم مستندی هم  درس می «تلویزیون  مدرسۀ»کرامت قبالً در همان 
  بود. سپس به دهاخراج ش  خاطر آن از مدرسه به  آباد تهران ساخته بود که لتدو  دربارۀ

یک سال زندان محکوم   دستگیر و به  روستا رفت و معلم شد. چندی نگذشت که
  همسلحان  مبارزۀ  تصمیم به  این بود که .داد هر عنوان او را آزار می شد. ساواک به

اش را با روغنی که  حهآمد، اسل من می  ۀگاهی که به خان بود.  بود و مسلح شده  گرفته
نداشته. همراه آن را  ،روزی که او را دستگیر کردندکرد.  کاری می من داشتم روغن

 رهمن در این با  او و نه  نبود. نه اهدر دادگ  درآمده نمایش جزو اشیاء به ،همین دلیل به
  فطانت هم خبر نداشته است.امیر  اًچیزی نگفتیم و حتم

ارزۀ مب  گروهی با اعتقاد به  رسیدیم که  این نتیجه  به  ،بعد از گفتگوهای اولیه

                                                                                                    
رنگ و صادق و سرشار از عشق به  فدایان جسور و مهربان و یک من در این سی سال جان ←

هایی که در مقابل  ام. بسیار بودند آن آن دست که کرامت بود، فراوان دیدهمردم و کینه از دشمن، از 
ها با  جوخه اعدام فریاد زنده باد خلق، زنده باد سوسیالیسم، مرگ بر جالد و ... سر دادند و از گلوله

ت آموز رژیم را تح هایی که با رفتار خود، سربازان و پاسداران دست لبخند استقبال کردند. بسیارند آن
پرستان و  تاثیر قرار دادند. کم نبودند آن خودساخته اندیشمندانی که با ایمان راسخ خود شاه

مالپرستان را نسبت به کردارشان به شک انداختند. بسیار بودند بسیار، اما همه کرامت نشدند. 
ناپذیزی  های دیگر نداشت. ازخودگذشتگی و آشتی چه خود بود، چیزی بیشتر از آن کرامت، آن

ها پشتوانه ایستادگی و خود فداکردن  هایش که همه این جسورانه، ایمان راسخ او به باورها و دانسته
چه که الزمه قدم گذاشتن در راه است، نبود. ماندگاری او اما در ذهن  است. به نظرم بیشتر از آن

اریخ ای مشخص از ت ای مشخص در لحظه ها به خاطر تشخیص درست وظیفه تاریخی، حماسی توده
دانست دانستن، باور و خواستن  و عمل کردن به آن بود. او به آگاهی مارکسیستی مسلح بود و می

دگرگونی اجتتماعی کافی نیست، باید در عمل دگرگونش کرد و در این راه بر دوش هر انسانی در 
و اگر  ها پاداش اوست شود. اگر به مقصد رساند، سپاس جاودانی توده لحظه خاصی باری گذاشته می

 اش خواهد بود.  زمین نهاد، گمنامی و یأس چاشنی زندگی خالی
کوک کرده  "تمدن بزرگ"هایش را برای سیرک  که رژیم شاهنشاهی همه دستگاه  در آن زمانی

←  ←وار مردم بود و در این راه از هیچ دروغ و دسیسه و کشتاری بود و در پی تسلیم بره

صرفنظر از ایدئولوژی( ایستادند، سکوت را شکستند و بساط گردان نبود، کسانی چون کرامت ) روی
 باز را به هم زدند.  شعبده
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های  سازمان چریک»با  ،تشکیل بدهیم و حرکت کنیم و اگر دست داد  مسلحانه
تماس بگیریم. کرامت با دو نفر دیگر )امیر فطانت و یوسف آلیاری( در  «ی خلقئفدا

نفری را در نظر  بودند. من هم چند  و زندان کشیدههردو قبالً با ا  تماس بود که
اعتقاد نداریم و برخی توانش را در خود   لحانهمس زهداشتم. بعضی گفتند ما به مبار

  در این شیوه زهمبار ۀآماد (میرزادگی  عباس سماکار و شکوه)دیدند. اما دو نفر  نمی
نزدیکی بسیار دوستانۀ   بودیم و رابطۀ  درس خوانده  بودند. با عباس در یک مدرسه

 «جشن هنر»مان داشتیم. قبالً با عباس در مورد انفجار آنتن مرکز شیراز در ز
بود و قرار بر این بود که من مواد   او هم محل را شناسایی کرده .بودم  صحبت کرده

ضرورت  عباس بنابه ،پیدا کنم و او این کار را انجام دهد. اما در آن وقت رهمنفج
گیری از کسی  ماهی  بهانۀ هم مواد الزم را پیدا نکردم. بهمن  .تهران رفت  کاری به

ها  ها نشد. در بازجویی دادن آن  حاضر به  او باالخره  بودم که  گرفته قول تی.ان.تی
 هم سخنی از این طرح به میان نیامد.

 دهدستگیر ش  بود که افراد آن دهمطالعاتی کر میرزادگی با یک محفل کار  شکوه
در   بدهد، که  بتواند فعالیتش را ادامه  دیگری بود تا  گروه  بودند. او در فکر پیوستن به

هم آشنا شدیم. او در  با ،تلویزیونی  شیراز برای شرکت در یک برنامۀ  سفری به
  مریم اتحادیهها قبالً از طریق  کرد. محفل آن کار می زن روزو مجلۀ  کیهان  روزنامۀ

بودند و در فکر   انجام داده  شاه دختری ۀوبا شناسایی محل تردد ن کارهایی در رابطه
آزادی زندانیان سیاسی بریزیم. به منظور گیری او  وگانگرطرحی برای   بودیم که

  آمادگی کافی به دست نیاورده ،کردن لوازمچگونگی تشکیالت و پیدا  ز دربارۀهنو
 بودیم. 

کرد؟ من فکر  یهته حهشود اسل عباس سماکار از من پرسید آیا می ،لهدر این فاص
چرا  ،را به من بگوید تواند آن د. از او خواستم اگر میکردم شاید او طرح مشخصی دار

طور  هرسید. او ب دیگری از امنیت می ۀجمسائل به در ،حهکه با به میان آمدن اسل
، صحبت بود دهوجود آم گیری به ز فرصت مناسبی که برای یک گروگانا ،صهخال

که بشود وارد جزئیات شد، فرصت خواست که با کس دیگری که  کرد. اما برای این
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رضا   ست مشورت کند. پس از مدتی مشخص شد که قرار است بهه طهدر این راب
  توسط ملکه  این جایزه .شود  ای داده های کودکان جایزه در فستیوال فیلم   زاده عالمه

از دستگیری چند نفر از دوستانش ناراحت بود،   خواهد شد. رضا که  یا ولیعهد داده
بشود   آن مراسم کاری کند کهاگر کمکش کنند، در   بود که  اظهار آمادگی کرده

  به ،من رسید و سپس از طریق من  خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. پیشنهاد به
داخل   اگر بشود چند نفر مسلح به  . گفتگوها به این نتیجه رسید کهفطانتو  دانشیان

شود و خواستار آزادی زندانیان   گروگانی گرفته ،هنگام تقسیم جوایز ،سالن بروند
 یاسی بشویم.س

  همن سفری ب ،این منظور  به .کنیم  تهیه  اسلحه  الزم بود ،پیش از هرچیز 
فت امیر پیدا زدم، اما دست خالی برگشتم. کرامت گ چند جا سر  کردستان کردم و به

در   تسلیت روزنامه که  است. ارتباط از طریق صفحۀ  گرفته  عهده را به  کردن اسلحه
ایرج : بود  کمک گرفته خود دو نفر را به  شد. شکوه می  بود گرفته  دست شکوه

شناختم.  ها را نمی من آن ،که البته در آن زمان ،سیاهپوش اجمشیدی و مرتض
با اسم مستعار   کرد. کرامت و شکوه ای تشکیالت جنین اقتضا می رهسیستم زنجی
مستعار جهت  من و امیر هم برای اولین بار با اسم .ای انجام دادند هاندیدار مخفی

 دیداری داشتند.  وههمان شی با هم دیدار کردیم. عباس و ایرج هم به ،بررسی طرح
مهمانی شب  به ،من همراه دیگر کارمندان تلویزیون ،«جشن هنر»  در خاتمۀ

  بدانم گاردها چگونه  کرد. هدفم این بود که در آن شرکت می  فرح نیز  پایانی رفتم که
شانس دارد. ما   اندازه چه  کنندهحمله ،او بشود  ای به ر حملهدر اطراف او هستند و اگ

  اعتماد به  توانست نشانۀ اما می ،هنگام ورود بازرسی بدنی نشدیم. این یک امکان بود
یک صف ایستادند و او با یک تسلط گاردها هم باشد. جماعت همه به مهمانان و

بودم   شد. من کنار ایستاده   تهدادنی هم یک عکس گرفداد و از هر دست ها دست  آن
  چرا با ملکه  من پرسیدند که  ها از دادم. بعد در بازجویی و خود را مشغول نشان می

 بودند.  ها را کنترل کرده عکس ام. شاید دست نداده
چند روز قبل از   ، که کنم که در آخرین دیدار من با شکوه  جا اشارهدر این
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کند. من  یک ماشین سفید مرتب او را تعقیب می   او گفت که ،دستگیری انجام شد
بایست مخفی  می  وگرنه .ن، شاید سوءظنی بیشتر نیستگفتم حرکت غیرمعمولی نک

، جایی  ما هنوز امکانات آن را نداشتیم. قرار بود بعد از تحویل گرفتن اسلحه  شد که
نی بود که و اصوال طرح ما بر اساس شرکت افراد علکنیم.   پیدابرای مخفی شدن 

 نگار یا کنترل دم در را به عهده داشتند. ، روزنامهفیلمبردار
های  آگهی ۀحشود. پیام رمز در صف  ها در تهران تحویل داده قرار بود اسلحه

بود. قرار بر  دهرا دریافت کر آن وهبود و شک دهش دهفرستا «کیهان» ۀتسلیت روزنام
ها را که در ماشینی  حهکنند، اسل کار می وهاین بود که یکی از کسانی که با شک

بدهد  وهدارد یا به شکگهرا پیش خود ن و در آن قفل نیست بردارد و آن دهگذاشته ش
روز بعد  سهبایست تا  شود. من هم می دهبه من سپر ،رسم که وقتی من به تهران می

بایست  را به عباس سماکار برسانم. در زندان معلوم شد که آن فرد که می آن
اما بعد  ،است و تا نزدیک ماشین هم رفته دهها را تحویل بگیرد جمشیدی بو حهاسل

شاید ما  ،داد که به کسی اطالع بدهد. که اگر میبدون این ،و به همدان رفته دهترسی
و  حهیعنی تحویل گرفتن اسل ،کار ۀن برای ادامشدیم. م به آن آسانی دستگیر نمی

سوار شدن به   بودم که یک ساعت قبل از عازم تهران  ،ترتیب و تکمیل اجرای نقشه
 (٣١٥٢)اواخر شهریور تهران دستگیر شدم.  /اتوبوس شیراز

 ،طرف خیابان بروم. وسط خیابان روبرو در آن اهبیرون آمدم که به فروشگ  از خانه
نفر دورم راگرفتند و اسمم را پرسیدند. دستبند و تپانچه را در دستشان دیدم.  سه

که چیزی  روبرویی را دیدم. قبل از این  بام خانهمسلسل پشت .سرم را بلند کردم
  ۀخان زند بردند. نحوکریم ۀبند زدند و به زندان قلع چشم مرا دستبند و ،بگویم

هم  دانشیانکردند من مسلح هستم. در مورد  شکلی بود که فکر میدستگیری به
من دستگیر   وز کهبودند. شکوه میرزادگی هم همان ر دهکار بر را به وههمین شی

 شدم، در تهران دستگیر شد. 
 افراد هم، منهای امیر فطانت، ظرف دو تا پنج روز دستگیر شدند.   بقیۀ

خواستند. من چند  از من اسم مستعار )سازمانی( را می ، های اولیه در زیر شکنجه
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 د.گوی دروغ میگفتند  شد و می ها شدیدتر می بار شکنجه اسم عوضی گفتم. هر
اش را بگو. این اسم  گفتند حاال بقیه  را گفتم. قبول کردند و البته اسم اصلی  خرهباال

ن دو نفر آیکی از   من فکر کردم که ،دانستند. بنابراین را تنها کرامت و امیر می
بایست دو روز  می  کرامت آخرین قرار سالمتی را که  که  ویژه است، به  دستگیر شده

بعد پنج روز کرامت   فهمیدم که ،در اوین ،بود. اما بعدها  دهقبل از آن باشد، اجرا نکر
و امیر دستگیر   دستگیر شده دهاری که متعلق به دوستی بودر یک دکان نجّ ،از من
امیر شک   وقت بهبایست همان اند؟ ما می است. پس این اسم را از کجا دانسته  نشده

از خود نشان   که ایهای انقالبی تاو داشت و ژس  کرامت به  کنیم، اما با اعتمادی که
ال همچنان باقی بود. ؤ. اما سباشد  او ساواکی بوده  بود، نتوانستیم شک کنیم که  داده

اسم رمز » :گفت «اند؟ ها اسم رمز را از کجا دانسته این» :از کرامت هم پرسیدم که
در  «اند. دهف زوشاید بل» :گفت  .«نه» :گفتم «؟من یا فطانت را هم پرسیدند

  نام برده «فرد فراری»عنوان هامیر فطانت را ب ،کیفرخواست دادستان دادگاه اول
 .نشد دهنامی از او بر ،دوم اهاما در کیفرخواست دادگ ،بودند

اوین ببرند، یوسف آلیاری به من  زندان به رهکه مرا دوبا قبل از این ،٥٤در سال 
ای  لهو ت وهماجرای لو رفتن گر ۀهماند که  دهرسی جهخبر داد که با عباس به این نتی

، توسط امیر فطانت دهبو دهگذاشته ش حهاز طریق دادن اسل وهکه برای این گر
 *صورت گرفته است. 

از  ،کند که در سفری که به شیراز داشته می رههم در خاطراتش اشا یحسن فخار
 که امیر آزاد است.  دهکرامت دانشیان مطلع ش دۀطریق خانوا

ها را  و آن  دیگر پیوسته  یک گروه  به عنوان فراریهفطانت ب  نستیم کهدر زندان دا
 و...   کند و با دختر یک سرهنگ ازدواج کرده تحصیل می  است و در دانشگاه  هم لو داده

ل یک بخش از ؤاز او که مس ،در مالقاتی که با برادرم داشتم ،من برای اطمینان

                                                 
*
، فطانت در تارنمای اینترنتی خود اعتراف چاپ اول این کتابچهل سال و درست بعد از بعد از  

"ثابتی" معاون اول ساواک بە او اسلحه از جانب  کرده است که ماموریت گذاشتن ماشین حامل

ها" هم تلویحا فروختن رفیقش کرامت دانشیان را بازگو  ه. در کتاب "داستان داستانسپرده شد

 کند. اش با ساواک و لو دادن گروه بیان نمی کرده است. اما چیزی از چگونگی رابطە
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. لهب» :گفت ؟ی به این نام و نشان داریدیشجوشما دان شیراز بود پرسیدم که اهدانشگ
  «زنش شاگرد من است.

 آمریکای التین گریخت.   فطانت خود را از ما پنهان کرد و به ،٥٧در سال 
دستگیر شدند: ساواک از طریق امیر فطانت و   با این پرونده  در رابطه  کسانی که

   زاده سماکار، رضا عالمه من و کرامت دانشیان و عباس  به ،آگاهی از چگونگی طرح
سیاهپوش  اایرج جمشیدی و مرتض  به  ،میرزادگی رسید. از طریق شکوه  و شکوه

هر   رسید. شکوه میرزادگی همچنین از خسرو گلسرخی و منوچهر مقدم سلیمی که
ما نداشتند، حرف زده بود.   و در زندان بودند و ربطی به  دو پیشتر دستگیر شده

اما چون قرار بود در  ،هاد قیصری از طرح اطالعی نداشتندابراهیم فرهنگ و فر
 شدند.  دهانبچس  به این پرونده ،عملیات نقش داشته باشند

  گروه  زندان آمدند: یوسف آلیاری جزو هستۀ  به  این پرونده  در حاشیۀ  کسانی که
ی وارد گیردر پروندۀ گروگان ،همین دلیل به .اما هنوز از این طرح اطالع نداشت ،بود

شعاعیان  اپدری مصطف  سال زندان گرفت. پدرام اکبری )او در خانۀ  نشد، اما یازده
 .داشت(  رابطه اکرد. کرامت از طریق او با مصطف یکی از مبارزان مسلح، زندگی می

ههر دو ب  سال زندان دادند. سیروس بذرافکن و غالمرضا رضی که  پدرام سه  به
ها هیچ خبری از ماجرا نداشتند و بعد  من بودند. آن  انۀترتیب در تهران و شیراز همخ

ها نشد. من مقداری  از مدت کوتاهی آزاد شدند. از من هم پرسشی در مورد آن
اما چون  ،بودم  استوار ارتش بود، برداشته  که (زاهد بطحایی) فشنگ از اسلحۀ برادرم

ظفار   کردند و بهآزادش   بدون محاکمه  بدون اطالع او بود، بعد از چهار ماه
  با شکوه  در رابطه  شود، اما سالم برگشت. اسفندیار منفردزاده که کشته شفرستادند

  بعد از مدتی آزاد شد. ،بود  اما چون هیچ کار سیاسی نکرده ،دستگیر شد
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 زندان

در این دنیای خشک و خشن امروز نیاز به رومانتیسم درونی است. برای 
های آویزان پدری که  عبوس و سبیل اهستن. به نگزی ۀ، برای ادامبلهمقا

معصوم و لبخند   به نگاه ،دهکشد اهمیت ن دخترش را به دنبال خود می
درونی آسان نیست. دور و بر ما پر از  ۀزشیرین دخترک بیندیش. این مبار

ای را به  دهکشاند، ع ای را به الکل و اعتیاد می دهنفرت است. این نفرت ع
اندازد،   خانمانی و کنج خیابان میو حساسترینشان را به بی راند می بیزاری

ای باید کرد،  زهبینی. باید کاری کرد! مبار جا می جا و آن که تو هر روز این
ی دارد. نسل ما، ینگ، شعر با شالق، انسان با زورگوبا س  ای که شیشه زهمبار

کار  یسم ما تا بهرمانت اهدر چنین تصویری بار آمدیم. گ  من و ما در آن جامعه
یعنی به نفرت میدان داد. اما شما از این مرز  ؛هم رسید حهبردن اسل

تبعیض میان  ،جا  ساز دیگری است. در ایناید. دنیا در بحران دوران گذشته
دن و شالق نیست. کر فهفارس و کرد وجود ندارد، زور و دیکتاتوری و خ

 ۀاز زنان، در هم ژهوی، به حمانهکشی بیر ره. بهوجود داردپرستی جا اما نژاد این
ها  نساشما برافکندن آن است. برابری ان زۀمبار هدف ابعاد آن هنوز هست و

ها  ناسپردن. روزی باید انس دهرا فریاد زدن و به ثمر رساندن یا به نسل آین
کاری  ؛ببرید اهبه رومانتیسم درونی خود پن ،خسته شدید اهبیدار شوند. هرگ

 است. دهسال است با آن از خود دفاع کرکه انسان هزاران 
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همه کارمند و جاسوس و یز ساواک با همۀ گستردگی و با آنانگسازمان وحشت
  بود، زمانی   داده جاها  ها و کارگاهها و کارخانه در همۀ اداره  خبرچین ریز و درشت که

بود. هیچ مدرکی نشان   تحقیقشان شکنجه  ، تنها وسیلهیدش می دستگیر  که
کس یا   آوری کنند. یک گزارش کافی بود که دادند یا الزم نداشتند مدرک جمع نمی

چیز را بگویی. بعد  تند خودت همهخواس ببرند. می  زیر شکنجه کسانی را بگیرند و به
ی ئدر قانون جزا  فرستادند. گرچه می  دادگاه  عنوان مدرک بههها را ب هم همان گفته

 خودش ارزش قانونی ندارد.  لیهاعتراف فرد ع  بود که  آمده
وقتی   شد که و همین باعث میها بود  نازب ورد گرهای ساواک خویی شکنجه درنده

منتظر انواع کتک و سوزاندن و آویزان کردن باشی. البته این خود  ،شدیدستگیر می
خواستند ترس ایجاد  می  گران در اولین وهله آورد. شکنجه وجود می کمی آمادگی به

، فحش دادن دست بردنو شخصیت فرد را بشکنند. این کار را با لخت کردن، کنند 
خواهیم خودت  دانیم، اما می چیز را می ما همه»گفتند:  دادند. بعد می و... انجام می

این  «ام. من کاری نکرده»  :تو هم اولین جوابت این بود که «هایت را بزنی. حرف
زیرزمینت   به ،ای. با توسری خاب کردهتو کتک خوردن را انت  بدان معنا بود که

ها  افتادند. آن جانت می  چهار نفر با کابل به  بستند و سه تختی می  بردند و به می
بیشترین آزار را برسانند و   کجا بزنند که  و به  دانستند چگونه بودند، می  باتجربه

 هم بریزند.هکنترل مغز را ب
 ؟ ی یا نهگ ـ می

 ؟مباید بگ  یـ چ
 باید بگی!  ینی چاد میبهتر خودت ـ 

بین   ایچند کلمه ،کنی و ممکن است تلف بشوی دانستند مقاومت می می  که  گاه
مین ه دانند. فشارها به ند چیزهایی میتو بفهمانبه   کردند که خودشان رد و بدل می

پیدا   و... ادامه  ات حرف زده در باره  کردن با کسی کههای ببند و بزن و روبروشیوه
شناختند، اما  ها نمی آن  خواستند از کسانی حرف بزنی که می ،چیز کرد. قبل از هر می
دند یا در ش گیر میدست  با اسلحه  دانستند باید کسی باشد. شکنجۀ کسانی که می



 

68 

 

بسیار شدید بود. برای این که   همان دقایق اول شدند، از می اسیر  درگیری مسلحانه
  هرچه ،ندا در یک تیم بودهها  و کسانی را که با آن خفیۀ مخواستند آدرس خان می

قدر خواستی آن دست بیاورند. تو هم می جا شوند، به جابه  کهنآتر و قبل از  سریع
جا شوند تا اطالعات تو  ای و جابه تو دستگیر شده  مقاومت کنی تا رفقایت بدانند که

 اصطالح سوزانده شود.هب
و   اند. کینه تو دوخته  مردم چشم به  باش که  د داشتهیا  به»گویی: می به خودت

آرمان و   کند. عشقت را به را سبک می  کند، شکنجه دار، کمکت می نفرتت را نگه
 «دل حفظ کن. پشیمانی یعنی فروریختن.  ات از ته مبارزه

پایان سلول های بی یسی و تنهایی و تاریکی شبل هایت را می با این کلمات زخم
 کنی. ا سر میزندان ر

اطالعات داری اما   دانستند که اگر می ،شکنجه بعد از مدتی  شیوۀ دیگر این بود که
گفت:  زد. مثالً می با روی خوش حرف می  فرستادند که کنی، کسی را می مقاومت می

هاتو  رحمند. حرف ها عجب بی این  ؟ آی که والشت کردن؟ چی شده جور آشچرا این»
خوام کمکت  نی. من میوخودت مید  حاال از من گفتن بود، دیگه کشنت! بزن! اینا می

 «بگو بیارنت پیش من. ،کنم. هر وقت کار داشتی
شان نرم کردن و خرد  نقش .«سفید چهره »گفتند  بازجوها می  ها به این نوع زندانی

هویج و یک  سربریدن بود. یک دست  کردن زندانی از لحاظ روحی و در واقع با پنبه
  *دل باشی تا بتوانی مقاومت کنی. به بایست خیلی زیرک و کینه اق. میدست چم

صدها داستان از مقاومت و جانبازی یا ضعف نشان دادن اشخاص بازگو  ،بدین ترتیب
                                                 

تظاهرات همگانی   که شود. هنگامی می  کار برده هم به  در موارد بحرانی در مورد جامعه  شیوه *( این
. وقتـی او نتوانسـت   نخست وزیر کرد شریف امامی را به جای آموزگارابتدا   روع شد، شاهشدر ایران 

و او هم تا توانست، تهدید و کشـتار کـرد، وقتـی     کاری صورت دهد، ارتشبد ازهاری را سر کار آورد
ام هـای خـود مـردم را آر   با وعده  آوردند کهرا بختیار شاپور  ،گاه نشینی نکردند، آندیدند مردم عقب

 میکونوس  بعد از دادگاهـ المللی   بین  ۀعرص  که بود. در جمهوری اسالمی هم زمانی  . اما دیر شدهکند
 بگوید.  «ها گفتگوی تمدن»از   وسط میدان کیش دادند که  خاتمی را به محمدبود،   تنگ شده ـ
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 آمد. حساب می آن شخص به هویتنیان دیگر جزئی از اپس از آن در نظر زند  شد که می
روبرو شدم.   کم و بیش با شکنجهچهل روز   من تنها کسی بودم که ،ما  در گروه

  ها از دیگران شنیده آن ،خواستم حفظ کنم من می  اما بعد معلوم شد رازهایی را که
مطرح نشد. شاید هم برایشان   گاههیچ  بودند. البته مسایل و موارد زیادی هم بود که

 تعقیب کنند.  مهم نبود که

دادرسی ارتش   را به نآ ،شدتکمیل می  از نظر ساواک پرونده  که زمانی
  دادگاه  ( به«امنیتیضد»ها  قول آن های سیاسی )یا به د. همۀ پروندهفرستادن می

گرفت.  ها طبق قانون مربوط به اشرار مسلح انجام می شد و محاکمه می  نظامی داده
ساواک  شد. اجرا می  بر اساس سبکی و سنگینی پرونده  نمایشی بود که  دادگاه

گیری. کسانی  اظهار پشیمانی کنی، تخفیف می  اگر در دادگاه  د کهکر خاطرنشان می
گویی، پس باید با  گفتند اگر راست می افتادند. چون بعد میدر این دام می  بودند که

 لغزیدند.  کردند و تعدادی هم می ای این را قبول نمی ساواک همکاری کنی. عده
  فروریخته  میرزادگی که  دم، شکوهکر رهکه اشاهنگام بازجویی از گروه ما، همچنان

ها  آن  بود که  اش حرف زده و اعتراف کرده کتابخوانی قبلی  اش با محفل بود، از رابطه
بود   دهپیش از ما دستگیر ش  اند. این محفل شش ماه داشته  نیز طرحی برای ترور شاه

ن الؤی بود. مسها خسرو گلسرخ یکی از آنبود.   مدهمیان نیا سخنی به  و ازاین مسئله
  «پرونده»زدند و از آن یک   هم گره را به  «توطئه» (خودشان  گفتۀ به)ساواک این دو 

و   فرسایی و مجیزگویی برای شاهقلم  ها به را علنی کردند و روزنامه ساختند، آن
ها و سندیکاها و بازاریان  ها، مدیران، حتا خواننده کردن ما پرداختند. شخصیت محکوم

از خطر   شاه  کردند که خدا را شکر می ،شد ها چاپ می در روزنامه  هایی که طی نامه
 است.  رسته
این   با سیستم ساواک آشنا بودند، سران ساواک به  باور بسیاری از کسانی که به
هم زندگیت را نجات دادیم.  بار دیگر یک  بگذارند که  خواستند منتی بر شاه می  شیوه
محفلی و مقداری جمع کردن اطالعات تجاوز   ز چند گفتۀا  طرح ترور شاه وگرنه
  البتهبود.   شدن نرسیده قابل اجرا  گیری هم هنوز به مرحلۀبود. طرح گروگان  نکرده
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نفر را با   اگر بتوانیم دو سه  این حد از عمل راضی بودیم که من و کرامت دانشیان به
آزادی زندانیان » دن شعاروارد سالن کنیم که با شلیک کردن تیر و دا  اسلحه
پخش شود، ما   موردای در همین  فضاسازی کنند و در بیرون هم اعالمیه «سیاسی

ایم.  دنیا رسانده ۀزندانیان سیاسی را به گوش همه ایم و موضوع رسیده  نتیجه  به
در ایران زندانی سیاسی وجود دارد و در   مردم دنیا بدانند که  چون هدف این بود که

 (خواهم گشت.این گفتار باز  در بحث زندان به)شوند.  داری می سیار بدی نگهشرایط ب
  بارۀ چون بخشی از پیام ما را در ،ها تمام شد ضرر آن اما این علنی کردن دادگاه به

خواستند به  ها می خود در بر داشت. شاید از همین رو آنهبخود «زندانیان سیاسی»
 سیاسی آن تهی کنند.   را از جنبۀ  سئلهبیشتری بدهند تا م  ۀطرح ترور جلو

زندانی را به چند سال زندان محکوم کند، یا حکم   دادگاه  کرد که ساواک تعیین می
 گرداند.  ساواک برمی  داد و دوباره به رسمی می ۀبه آن جنب  . دادگاهاعدام بدهد

را   دگاهصالحیت دا  پرسیدند این بود که از متهم می  در دادگاه  اولین چیزی که
عباس سماکار هم با ما  ،دوم  در دادگاهخسرو ) ؟ من و کرامت و قبول دارید یا نه

خود پافشاری   و بر سیاسی بودن پروندۀاعتراض  صالحیت دادگاه  بههمراه شد( 
شد. در قانون اساسی  اعتراض و مقاومت محسوب می «رد صالحیت»کردیم. این 

بایست با حضور هیئت  د و میعادی بو  گاههای سیاسی در صالحیت داد جرم ،ایران
را   بعد از رد صالحیت، قضات نظامی یک ربع ساعت دادگاهه برگزار شود. منصف

پیدا   ادامه  کردند و دادگاه یید میأکردند. سپس خودشان صالحیت خود را ت تعطیل می
 کرد.  می

خود  وکیل داشته باشند. کسانی  بایست در دادگاهمتهمان می ،طبق قانون
من و کرامت   دادند، اما چند نفر از ما از جمله کردند و پول می وکیلشان را انتخاب می

 کرد. ما بهیمان وکیل تعیین میوکیل تسخیری داشتیم، یعنی خود دادگاه برا
ها  این  اما حق نداری بگویی که ،خواهد بگو دلت می  بودیم هرچه  مان گفته وکیل

  کرد او را ببخشند که خودش دفاع کرد تا از ما. تقاضا می او هم بیشتر از پشیمان اند.
  کهبود   ام گفته خانواده  به ،کند. بعد هم بدون اطالع من از کسانی مثل ما دفاع می
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من بعد از آزادی از این جریان ) .او بدهند  هزار تومان بهدو  ها آن  با من توافق کرده
  .(مطلع شدم

ساواک   ،کردیم. قبل از دادگاه بایست از خود دفاع می ما می ،دادگاه در آخرین روز
تند بر خواس ها بدهیم. می هایمان را بنویسیم و تحویل آن دفاعیه  از ما خواسته بود که

دادند. من و  ها را روز آخر تحویل وکال می یهباشند. دفاع  چیز تسلط داشته همه
در  ،ننوشتیم. روز آخر  در ساواک دفاعیه ،رار بازجوهاصرغم اکرامت و خسرو علی

  اتاقی بردند که  نفر را به  بودند، ما سه  هار دادهابرای ن  وقت کوتاهی که
کردم.   اجتماعی اشارهمسائل   به ،و مختصر  هایمان را بنویسیم. من کوتاه دفاعیه

است، به جز  دهچاپ ش «ییکیهان هوا»اول من در  اهدادگ ۀیعنوان دفاعمتنی که به
هاست. از آن  خواندم و انشاء خود آن اهای نیست که من در دادگ نوشتهخط اول  سه

مشخص  شود که من به نظام نظر مثبت دارم. تفاوت انشاء کامالً چنان مستفاد می
جا بنویسم، اما حسینی وکیل  این به یاد ندارم که در متن اصلی را من  است، متاسفانه

اول گفت که طیفور سی سال  اهدادگ من در یۀبه دفاع رهبا اشا دوم اهدر دادگ من
 است. دهای بود و حاال چقدر آباد ش انهپیش کردستان را به یاد ندارد که چه ویر

 خسرو و کرامت دفاع ایدئولوژیک کردند. 
)من، کرامت دانشیان، عباس  هفت نفر  نفر، به  از دوازده ،نظامی اول  در دادگاه

منوچهر مقدم سلیمی و ایرج جمشیدی( ، خسرو گلسرخی،  زاده سماکار، رضا عالمه
 بودند. دهگرچه مقدم سلیمی و جمشیدی ابراز ندامت کر ؛اعدام دادند حکم
بین دو   شد. در فاصلۀ بار تشکیل می دو  خاطر رعایت ظاهری قانون، دادگاه به

داشت.   آمدن و پشیمان کردن زندانی و ابراز ندامت ادامه  هم فشار برای کوتاه  دادگاه
 ها ما را نصیحت کنند و تسلیم شویم. جوان آن  ها مالقات دادند بلکه خانواده  بهحتا 

ال مادرش را ، حا بوده  فشار و شکنجه  همهنآزیر   ای که ساله بیست و چهار پنج
 این  آیا به» :پرسد شاید از خود می .ریزد ساید و اشک می هم می دست به  بیند که می

ها  از پیش این تاکتیک آن  کهچرا ،ین پرسش نچرخیددر ذهن من ا «ارزد؟ می  همه
اد برادرم زاهد را آز  گفت کهبه من خواهرم درگوشی  ،شناختم. در این مالقات را می
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 شد.   ام برداشته انهباری از روی ش .خوبی بود  اند. این مژدۀ کرده

طول کشید، من و کرامت در   یک ماه  نزدیک به  ، که در فاصلۀ دو دادگاه
بیست و پنج سلول  .بودیم )رنگ درها سبز بود( «سبز»  های انفرادی موسوم به لولس

بود. یکی از   شده  در سوراخی تعبیه  یشان المپ ضعیفی بود کهیتنها روشنا  تنگ که
ما  هتوانست ب می  جا که ناخت و تا آنش سنندجی بود و از پیش مرا می  نگهبانان که

داد یا  من می آورد به خودش را می  صبحانۀ  ختۀمرغ پتخم مثالً)کرد  خوبی می
زد  کرد، با مهربانی با ما حرف می نمی  دستشویی برای برگشتنم عجله  هنگام رفتن به

، در سلول مرا باز کرد و گفت بیا بشین بود اش نگهبانی  شب که نوبت یک (و...
 این  همۀ بایست می  پهلوی بخاری کمی گرم بشوی. یک بخاری توی راهرو بود که

بعد رفت و در سلول کرامت را هم باز کرد و او هم  .کرد نمی  را گرم کند که  مجموعه
  نگهبان هم خود را به .آمد پهلوی بخاری نشست. کمی از هر دری سخن گفتیم

دوم   کمی از چگونگی دادگاه  کاری سرگرم کرد و من و کرامت فرصتی پیدا کردیم
عباس هم ایستادگی خواهد   ،در این دادگاه  بود که با هم حرف بزنیم. خبر خوش این

اظهار پشیمانی خواهند کرد.   کرد و ما چهار نفر خواهیم بود در مقابل هشت نفر که
دیدیم   خواهد بود. که  خون ندهد، بدون نتیجه  اگر این پرونده  کرامت معتقد بود که

 دهد که این پرونکید داشتم که باید کسی از ما بگویأقدم شد. من تخود پیش
توانی این کار را بکنی که بیشتر جوانب را  ساختگی است. کرامت گفت تنها تو می

 دهبه اتهاماتی که در پرون ،دوم اههستی. من در دادگ دهدانستی و نفر اول پرون می
کردم. کرامت و خسرو همچنان دفاع  رهبود و اساس نداشت اشا دهذکر ش

  *اول را جبران کرد. اهآمدن دادگ اهتایدئولوژیک کردند و عباس هم کو

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 

                                                 
مـن یـک شورشـی    »ها نوشته شده، در کتاب  تن دفاعیات دادگاه دوم آن مقدار که در روزنامه*( م

 س سماکار آمده است.نوشته عبا «هستم
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خواستم رد بشود. پرخاش کرد و به طرفم هجوم آورد. نگهبان  شد. گفتم: من نمی
ایم.  اواک بین ما قرار گرفت و گفت: جناب سروان ما هنوز زندانی را تحویل ندادهس

 ترسید. . سروان شهربانی از سرباز ساواک میای کرد و بیرون رفت افسر دندان قروچه

ما   و به اعدامشان به زندان تغییر یافت حکم سلیمی و جمشیدی ،دوم  در دادگاه
در سلول انفرادی منتظر   شد. نزدیک به دو ماه  دادههمچنان اعدام   پنج نفر باقیمانده

 اعدام بودیم. 

مقدم  ،بردند ها را به انفرادی می دوم برگشتیم و ما اعدامی اهشبی که از دادگ
شما باشم. اه سف که نتوانستم همرأام و مت دهمن شرمن»سلیمی خطاب به ما گفت: 

درد او را حس کردم و  عمق من داشت. برثیر خاصی أتاین گفته  «مرا ببخشید.
اعدامش  حتماً ،دانست چون تکرار جرم دارد برایش احترام قائل بودم. او می  همیشه

کرد بلکه  ها شرکت می شنجاو در زندان سرش به کار خودش بود و در   *.کنند می
 بعد از نزدیک به سه سال آزاد شد. آزادش کنند.

رفتن دشوار نبود. اما انتظار مرگ به استقبال مرگ  ،در آن سن و سال که ما بودیم
ها و  رهکردن خاط رهرا کشیدن در سلول انفرادی چیز دیگری است. خود را با دو

کنی.  ای را بارها و بارها زمزمه می انهخود ترکنی، گاهی هم خودبه رزوها مشغول میآ
صدای دلنشین کرامت از چند  ،ها بیشتر از مرگ است. غروب  قدرت زندگی همیشه

 :خواند میی شاملو را «پریا »ر عشد. یکی از بندهای ش تر بلند می طرف آن سلول
ی که دوست داشت شعرهای روی «حاالم تنگ غروبه... چه خوبه... تیش آتیشآ»

است که  «باد بهاران خجسته»اش شعر  نمونه خواند. ها را می گذاشت و آن میملودی 
برای  ، «جیران منه باخ»ذری آهنگ آهمچنین شعری ترکی روی ماندگار شد. بعدها 

 گذاشته بود. ،ها مبارزان آن سال
  با یک درجه سه نفرمان  سرانجام، از پنج نفر، دو نفر اعدام شدند و محکومیت

                                                 
او سه سال زندان  ،معروف بود «پرویز نیکخواه ۀپروند»کوشش برای ترور شاه که به  *( در پروندۀ

 گرفته بود و ندامت نکرده بود.
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  توانست بدهد، و داده یم  حبس ابد تبدیل شد. این تخفیف را فقط شاه  تخفیف به
لیت تمام ؤاین مس بایست امضا کند. و هر حکم اعدامی را او می  کهچرا، بود

بخشید، و اگر  می  اندازد. کم بودند کسانی که گردن او می  ها را به خونریزی
  خبرنگارهای خارجی بود.  برای جواب دادن به  خاطر مهربانیش کههب  بخشید نه می

توان در می که  های گوناگون وجود دارد تحلیل چون و چرایی این جداسازی  دربارۀ
 رد: ک  بند خالصه  سه

هم   بود. ملکه  دایی ملکهرکارمند تلویزیون بودیم. رئیس تلویزیون پس  ما هر سه .٣
بدین  ،شدیم می  خودش را داشت. اگر ما کشته  در دربار و هم در ساواک دار و دستۀ

از   گرفتند. این بود که ها در موضع ضعف قرار می اتهام درست است و آن  معنا بود که
 بودند.   یبانی کردهاعدام نکردن ما پشت

بخشم، اما اگر  کند، او را می  من توطئه  : اگر کسی علیهگفت جا می در همه  شاه .٢
ها آشکارا  شد )ساواکی می  بخشم. از طرف دیگر گفته کند، نمی  ضد مملکت توطئه بر

  فکر کشتن شاه به  شود، همه  بخشیده را بکشد  گفتند( اگر هر کسی بخواهد شاه می
را برای روبرو   چشم بگیرند و هم دست شاهبایست هم زهرِ ند. بنابراین میافت می

  ها را بخشیدم. او بالفاصله بگوید من آن  شدن با خبرنگارهای خارجی باز بگذارند که
  بسیار پیچیده  در استرالیا این حرف را در جواب خبرنگارها زد. چون خبر این دادگاه

و سینماگران  بودند  اعتراض اعتصاب غذا کرده وانعنهبود و دانشجویان در اروپا ب
پیچ را سئوال  جا شاه و... در همه ندبود  داده  اعالمیهحقوق بشر فعاالن  آمریکا و

  کردند. می
 رژیم حمله کردند.   بسیار تند به  کرامت و خسرو در دادگاه .١

  نقطۀ  شت و بهآن زمان ایران گذا  جامعۀ بر تأثیر زیادی  این رخداد از دو جنبه
هیچ جرمی   دلیل کشتن کرامت و خسرو که فی در مبارزات تبدیل شد. یکی بهعط

هرچند با  ،در تلویزیون  دادگاهجریان جز مخالفت با رژیم نداشتند. دوم نشان دادن 
 ها همۀ این ، امادر مقابل رژیم ناتوانند  اندازه چهتا   مردم دریافتند کهاگرچه  .سانسور
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 ها را هم خودشان بر قانون  گرچه بود؛قانون  شتمعنا ند  چه آن نبود. بیشتئاتری  هم
  نوشتند. میضد مردم 

وجود آورد. تا  به  ژیم شاهر  توان گفت این رویداد تغییری در افکار عمومی نسبت به می
ب کنند. در این سخود منت کردند این افراد را به ی تالش میهای سیاس سازمان  کهجا آن

آن خسرو گلسرخی را هوادار تفکرات  ،ای منتشر کرد و در آن جزوه  حزب توده  زمینه،
  خسرو از امام علی و حسین اسم برده  که نآخاطر  بود. مجاهدین به  فی کردهمعر حزب

نامۀ  وصیت ،هواداران خود بگذارند. پس از سرنگونی رژیم  خواستند او را در زمرۀ می ،بود
 بودند.  دهخوان «ی خلقئفدا»خود را  ،جا در آن  ید کهچاپ رس  این دو انقالبی به

ها خلوت  ناخیاب ،از تلویزیون  هنگام پخش دادگاه  پس از آزادی شنیدیم که
اند. زندانیان عادی عکس کرامت و خسرو  نشسته ها می و مردم پای تلویزیون  شده می

بودند، دخترها گل   ندهابهایشان چس تخت  لبۀ  بودند و به  ها قیچی کرده را از روزنامه
  زدند و... می  سینه  به سرخ

نام  به)فیلمبردار با یک کارگردان اهل چکسلواکی  عنوانبه ،در زمان دانشجویی
بودم. او فیلم مستندی در جزیرۀ   کار کرده (بود  شده  به ایران پناهنده  ژرژ پالک که 

بودیم. او با   . دوست شدهرفته بودیم  این جزیره  ساخت. بارها با هم به هرمز می
شد. در  حمایت می او ندیمۀ فرانسوی فرح )ملکۀ سابق( دوست بود و از طریق

 است.  گفته تو چه هجاسوس است و باو   بودند که  ها مرا زیر فشار گذاشته بازجویی
با اطرافیان فرح خوب نبودند، دنبال پاپوشی برای   معلوم بود آن جناح از ساواک که

 جایی نرسیدند.   ، اما بهشتندگهم می ژرژ
 .بود  شده  پناهنده  فرانسه  به ،مثل یک ایرانی .دیدم  او را در فرانسه ،ها بعد سال

را  تو  شیراز بیایم که  خواستم به اصفهان بودم، می گفت یک شب در هتلی در می
دند. های شما را نشان دا هرمز ببرم. در اخبار تلویزیون عکس  برای فیلمبرداری به

رفتم، آن مردمی  هرمز می  عباس با لنچ بهیج رفت. دو روز بعد وقتی از بندرسرم گ
زدند.  کدام با من حرف نمیکردند، هیچ زدند و شوخی می با من حرف می  همیشه  که

گفت: مردم فکر  ؟اند آشنایی پرسیدم چرا مردم با من چپ افتاده  در خانۀ  باالخره
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 ای!  دهکنند تو طیفور را لو دا می
 در پاریس جان سپرد. در یک بیمارستان روانی ،ژرژ چند سال پیش 

یکی در اواخر  :است  وجود آمده دو موج روشنفکری به ،در تاریخ معاصر ایران
از نظر سیاسی   بعد. موج اول گرچه  به ٣١٤٦های  سال ازو دیگری   شاهحکومت رضا

زندان افتادند، اما از   روپا بودند بههای ا خواندهبیشتر درس  ش کهنسرکوب شد و فعاال
و بیشتر روشنفکران آن زمان را به خود سر برآورد   «حزب توده»  همین موج بود که

کرد. موج دوم از   کندهرا پرا  بسیاری ،تبعیت از شوروی دلیل جذب کرد و سپس به
مایندگی را ن ی و مجاهد آنئفدا  انداخت که  راه را به  حانهمسل  نظر سیاسی مبارزۀ

را  یسینماگران و فرهنگی نیز نویسندگان، شاعران  ۀکردند. این نوع مبارزه از جنب می
کشیدند  زور نفس میهسانسور و دیکتاتوری ب زیر فشار گرچه  همه  میدان آورد که به

جا گذاشتند. این  از خود به زیادیکردند، اما یادگارهای   و اغلب زندان را هم تجربه
 ن جمهوری اسالمی سرکوب شد.موج هم با آمد

داشت و   ر ایران ادامهجنبش نوین د ،٥٧تا  ٥١های  زندان: در سال  برگردیم به
حصار و اوین در تهران و های قصر، قزل ناهزار زندانی سیاسی در زند حدود چهار

 های مختلف بودند. ناشهرست  های نابسیاری هم در زند
های  ها و خط مشی ناها و سازم ۀ حزبهای سیاسی ترکیبی بودند از هم زندانی

آزاد  هم در دوران مصدق ابود و حت  بیشتر در زندان مانده  از همه  سیاسی. کسی که
از   نام صفر قهرمانی که بود به «دمکرات آذربایجان  فرقۀ»بود، یکی از اعضای   نشده
 ایی از نوعه همیشگی نظام با جنبش عنوان مخالفتاو را به. در زندان بود ٣١٢٧سال 

سازمان »افسران عضو  ،بعد از اوداشته بودند. جمهوری آذربایجان و کردستان نگه
)عزیز یوسفی و غنی  «حزب دمکرات کردستان»بودند. دو عضو  «نظامی حزب توده

ها  بودند. رژیم از آن  زندان افتاده  به ١٢بعد از سال   همه  بلوریان( هم بودند که
ها  بنویسند تا آزاد شوند، اما آن  نامهر اعضا ندامتدیگ همچون  خواست که می

های ترین زندانی آزاد شدند. قدیمی ٥٧ در سال  کردند تا باالخره سرپیچی می
)نخست حسنعلی منصور با قتل   در رابطه  بودند که «فدائیان اسالم»  مسلمان، گروه
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  گروه ،ها . بعد از آنبعد در زندان بودند  به ٤٢( از سال دوران اصالحات ارضیوزیر 
  «مبارزۀ مسلحانه» بودند و طراح اولیۀ  دستگیر شده ٤٦در سال   بیژن جزنی بود که

توسط  ٥٤ر سالد ،بودند  هفت نفرشان در زندان مانده  که  آمدند. این گروه شمار می به
مجاهدین با دو عضو سازمان   ترور یک کادر باالی ساواک همراه ساواک در انتقام به

دست رئیس زندان اوین و بازجوها،  تیرباران شدند. این تیرباران به های اوین ر تپهد
 بودند، موسوم به  زندان آمده  بهها  در همین سال  دیگری که  گروه بود. دهانجام ش

فلسطین بروند،   ها خواسته بودند برای آموزش نظامی به نآبودند.  «فلسطین  گروه»
-پاک  شکراهلل ها  های شاخص آن بودند. از چهره  تگیر شدهدس ،اما قبل از هر اقدامی

حاوی   که  نژاد در دادگاهبودند. دفاعیۀ پاک  «رضا شالگونیمحمدو  ناصر کاخساز  ،نژاد
آن زمان بود، توسط یوسف آلیاری از زندان رژیم و تحلیل اجتماعی   افشاگری علیه

بر روند تفکر دانشجویان آن زمان  تأثیر زیادی  و پخش شد. این دفاعیه  بیرون آورده
  شد. کشته جمهوری اسالمیپس از سرکوب سال شصت، به دست نژاد گذاشت. پاک

  ی و مجاهد بهئهای فدا با سازمان  یان در رابطهاکثریت زندان ،بعد  به ٤٩ از سال
ها در  نآبود.   زندان را عوض کرده  بودند. آمدن این موج جدید چهرۀ  زندان آمده

در عمل  ،کردند. در یک کالم می  نگاه  «جبهۀ مبارزه»زندان همچون   به ،لیاوا
بود و این دو   رشد کرده  مسلحانه  مبارزۀ ،در بیرون زمان کردند. هم میروی  چپ

  شود به می  موردبود. در این   ها شده نادر زند سرکوب منجر به ،٥٣در سال   مسئله
الن ؤنات ناچیز زندان و عوض کردن مسگرفتن امکا ها و پس کتک زدن زندانی

 کرد.  زندان اشاره
  بارۀ یکی از دالیل طرح گروگانگیری جهت افشاگری در  کردم که  پیشتر اشاره

بیرون   ها به ناسرکوب زند  دربارۀ  ما، خبرهایی بود که  زندانیان سیاسی توسط گروه
ایران را جزیرۀ  دند. رژیماطالع بو اخبار بی کرد. مردم ایران و دنیا از این درز می

خواستیم در عمل  نامید. کسی از اعماق این آرامش خبر نداشت. ما می آرامش می
در ایران زندانی سیاسی   مردم ایران و دنیا اطالع بدهیم که  )موفق یا ناموفق( به

مشی شوند. این نوع نگرش از خطِ اری میدهست و در شرایط بسیار بدی هم نگه
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 ؛بودند  «تبلیغ مسلحانه»  معتقد به  در آن مرحله  گرفت که می  هفدائیان سرچشم
 بود.   شده  مردم بسته  های دیگر برای آگاهی دادن به همۀ راه  کهچرا

سرگرد منصور زمانی رئیس بخش زندان  ،منتقل کردند زندان قصر  وقتی ما را به
سوزانیم، آویزان  ، میزنیم جا می ما در این»ما گفت:   آمدگویی به سیاسی، برای خوش

  «گو نیستیم. هم جواب کسی  به ...مطابق با هیچ قانونی نباشد گیرم ... کنیم و می
 :سنندجی گفت  زبان کردی و با لهجۀ  داشت و به خواستیم برویم مرا نگه وقتی می

  آبرو نگاه  جوری به تا چه»من هم گفتم:  «ها را بردی. تو آبروی ما سنندجی»
  اما بیشتر از این کاری نکرد و مرا به «.جواب نده» :ی شد و داد زدعصبان «کنیم.

 داخل بند فرستاد.

ل ؤسرلشکر کمانگر مس، گارد شاهنشاهی بود  سرلشکر بیگلری فرماندۀ ،ها درآن سال
ل بخش سیاسی ؤمس ل زندان قصر  و منصور زمانیؤمس ، سرهنگ رحمانیها نازند

پنج زندانی  ،طرف سنندجی بودند. از آن  همه ...مردمییک باند کامل ضد ...زندان قصر
  که) کریایی، یوسف اردالن، ایرج فرزادها بودند: شعیب ز سیاسی سنندجی هم در سلول

  «له کومه»گذاران سازمان  از بنیان ،٥٧هوادار خط مائوئیستی بودند و بعد از انقالب 
 و من. (بود  آمدهزندان   با فدائیان به  در رابطه)بهروز سلیمانی  .(،شدند

شدی، از اوین یا بازداشتگاه  خالص می  که  و بازجویی و دادگاه  از شکنجه
 شدی. می  های دیگر فرستاده نازند  ، به«خرابکاریکمیتۀ ضد»شهربانی معروف به 

  و رسم ویژۀ  راه  رفتی که ای می جامعۀ تازه  زندان عمومی مثل آزادی بود. به  رفتن به
برای خواندن پیدا   آمدی و کتاب و روزنامه میاز تنهایی در ،هرحال هخود را داشت. ب

 داشتی. فکرهایی میتر همدرد و هم مهم  ردی و از همهک شد. زندگی جمعی می می

این   ات را بشکند و برای رسیدن به بترساند، روحیه راتو   زندانبان این است که  وظیفۀ
خودشان( هدایتت   راست )راه  راه  ودشان: بهقول خ ، اگر الزم باشد آزارت بدهد. بههدف

فشار را حس کنی و از لحاظ دانش و آگاهی رشد   کند. نگذارد راحت باشی، همیشه
خودت فکر کنی. با کسی  این دنیا تنها حس کنی و تنها به نکنی. خودت را در
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 ی.فتر نیفکر فرا  باشی و به  همدردی و از کسی پشتیبانی نکنی، روح رفاقت نداشته
ها برسد. این بود  این هدف  نگذاری زندانبان به  تو هم این است که  هنر و وظیفۀ

  داشته زندانی باال نگه  کرد روحیۀ جمع، در زندان سیاسی، قبل از هرچیز تالش می  که
کنند. هنگام   ی زندان مقابلهشود و با زندگی جمعی و احساس همبستگی با فشارها

کارگران »گرفت. کار  نوبت انجام میشد و کار به می  ختهعی انداسفرۀ جم ،خوردنغذا
 «کارگری»ها و نظافت بند بود.  شستن ظرف  کردن سفره،کردن و جمعپهن «روز

کارهای خودت   آزاد بودی و به  کردی و یک هفته نوبتی بود. یک روز کار می
، خودمان  بودزندان تعطیل   آشپزخانۀ  ای یک بار، روزهای جمعه که رسیدی. هفته می

گرفتم. می عهده این کار را به  هایی بودم که آنکردیم. من یکی از  غذا درست می
 داد. پلیس می  غذای روزهای دیگر همان بود که

ذکر اسمش نزد  احت  بودند که  نام گذاشته «کمون»ها  زندگی را زندانی  این شیوۀ
و چون جا و امکانات کافی برای دانستند زندانبانان ممنوع بود، اما این موضوع را می

بودند یا  «نادم»  بودند. کسانی که  ها نداشتند، ناچار تن داده تک زندانی تک
کردند و پلیس  های زندان کنند، تنها زندگی می خواستند خود را درگیر کشمکش نمی

 باشند.   کرد تا شاید برای دیگران هم نمونه داد و تشویق می ها امکانات می آن  هم به
طور  و به شد آمد جمع می ها می از طرف خانواده  که  در کمون، پول و خوراکی و میوه

کسی احساس بی ،مالقات نداشتند  هایی که آن ،این صورت شد. به مساوی تقسیم می
 کردند.  و تنهایی نمی

ابتدا ورزش جمعی، بعد دوش آب  :داشتی  استی تا شب برنامهخ برمی  از صبح زود که
کتاب و   بارۀ دو در هبهای دو معی. کتاب خواندن یا صحبتج  سر سفرۀ  حانهسرد و صب

های خود را دانسته ،ها و اخبار. اگر کسانی بودند که در موردی تخصص داشتند تجربه
دیگری  خش دور از چشم پلیس و با توجیهاتاین ب  گفتند. البته برای دیگران بازمی

 کردیم.  والیبال بازی می ،حیاط زندان گرفت. گاهی توپی هم بود و در صورت می
الکترونیکی ممنوع بود. یک تلویزیون در وسط  رادیو و ضبط و گرام و هر وسیلۀ 

و خود خاموش روشن  کرد کردنش را تعیین میپلیس وقت تماشا  ند وجود داشت کهب
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 چندانی نداشت.  های دیگر بینندۀخبر، برنامه  جز برنامۀ . بهکرد می

  زنی و به زانوها را بغل می ،نشینی زندانی، در کنجی می ها، گاهی توِ با همۀ این
زنی.  می  های شهر پرسه کوچه خیال در دردوزی و  میای از آسمان چشم  گوشه

شنوی.  را می  ای کوچهه خورد. قیل و قال بچه مشامت می بوی نان تازۀ نانوایی به
برند، باهاش  ن عشق قدیمی میگذرند و تو را نزد آ یک می بهتصویرها باشتاب یک

  خانه  کنی. سری به و ترکش می ...دل  . آهی از تهگویی می زنی، از عشق میحرف 
 ،در  چشم به ،زانو بینی مادرت دست به می  کنی که میزنی، سوزشی در دل حس  می

زنند.  حرفی می های بی و حرفشوند  جمع می  منتظر توست. دوستانت هنوز سرکوچه
ای  خاطره  گاه به اند و نامت جز در بازگویی گاه مخود سرگرزندگی   به  هدانی هم می

هر پرواز پرستوهای غروب در آسمان ش  نیست و جایت هم خالی نیست. همراه
زنی.  طرف کوهستان بال می گذرانی و به یک از یاد می بهها را یک کنی و کوچه می

ی شش متری زندان سهم بینی دیوارهای خاکسترباز می ،کنی سر که بلند می
انتظار تمام شدن پست   بام بهاند. پاسبان روی پشت از تو گرفتهبزرگی از آسمان را 

هایش  بچه  گویی: البد به د می هایش برسد. با خو بچه  نگهبانیش است تا برود و به
  دانند که می ،شناسند را میو ت  هایی که آن ۀاما هم .پاسبان زندان است  گوید که نمی

 در زندان هستی؟ برای دل دادن به کنی تو در زندان هستی. خودت چی؟ فکر می
فراوانند.   دیوار در جامعه های بی ناهاست. زند ناگویی این یکی از زند خودت می
 ..ها و شوهر برای زن. سازد، پدر برای بچه می  برای همسایه  همسایه  زندانی که
  کنند. آنان که ی کارگر و فقیر درست میزورمداران و کارفرمایان برا  زندانی که

من برای   کنند، زندان تعصب، زندان نادانی، زندانی که دوست داشتن را ممنوع می
های دیگر چندان خبری   ناجا از آن زند این  کنیم، و... نه تو و تو برای من درست می
گویند  تد. میاف این زندان می  ها بشورد، به نازند ضد آن نیست. اگر کسی بخواهد بر

در بیرون این دیوارها هستند، آزادند؟ خب، این   هایی که آیا آن .گیرند آزادیت رامی
تنهایی را رها   شوی گوشۀ کنند. بلند می فکرهای تلخ رؤیاهای خوش را هم کدر می

های تکراری  نااند و داست ایستاده  دسته دسته  پیوندی که هایی می آن  بهکنی و  می
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یک را یک  همه  برای سرشماری شبانه کنند، تا نگهبان ز هم تکرار میرا با  گذشته
 داخل بند براند.  بشمارد و به

هایی از  بندی گروه  دیدی که کردی، می اگرکمی بیشتر دقت می .این ظاهر زندان بود
کدام دیگری را قبول ندارد. هیچ  است که  های جدا تشکیل شده و فرقه  هادسته

نامیدند  ، می «کاره بی»، در معنای «کارسیاسی»دیگران را   «مسلحانه  زۀمبار»طرفداران 
ها  دانستند و ضرب و شتم پلیس را از چشم این می «رو چپ» ها را ها هم این و آن

آوردند و وقتی  حساب نمی به «کمونیست»جز خودشان کسی را  ها به ای دیدند. توده می
ها، منهای  مذهبیشد.  یشان گرد میها زدند، چشم حرف می «انسان شوروی»از 

خوردند و  ها غذا نمی دانستند و با آن می «نجس»را  «ها دین بی»  مجاهدین، همۀ
شستند و روی  انداختند. شورتشان را مینمی یک طناب رویا ه هایشان را با آن رخت

بعدها هم اعتصاب غذا  زدند تا خشک شود. درآفتاب قدم میانداختند و  سر خود می
 «ها دین بی»بدهند و نگذارند   ها را جداگانه غذای آن  دند و از پلیس خواستند کهکر

فهمیدیم  بایست می کنند. )همان زمان می «نجس»ها بزنند و غذا را  قابلمه  دست به
  که خواهیم بودقدرت برسند، ما اولین کسانی  ها روزی به اگر این  که دانستیم و می

های  ی و مجاهد هم نگرشئ( در بین فدا.ن هم شدی دیوارمان بگذارند. چنیپا
آورد. این امر  وجود می های کوچکتری را به بندی دسته  های وجود داشت ک  انهجداگ

 پی کرد.درهای پی انشعاب ها را دچار نابعد از انقالب خود را نشان داد و این سازم
از   وانانی بودند کهها و مالها( ج ای جز توده ها )به ود گفت نود در صد زندانیشمی

زندگی اجتماعی   بودند و تجربۀزندان رسیده   جا به و از آن  اهدانشگ  دبیرستان به
شهرنشین بودند.   بورژوازی مرفه های خرده خانواده از اکثرشانداشتند. بسیار کمی 

از   بودند. تصویری که  بودند یا شنیده  خوانده  پراکنده  هایشان همان بود کهدانسته
بودند.   خوانده ماکسیم گورکیهای  نادر رم مثالً  داشتند چیزی بود که «کارگر»

را  بود. روستایی و دهقان  بود، یا با کارگران زندگی نکرده  کسی خود کارگری نکرده
  زد که ها حرف می ای از آن شیوه بود. به  ها دیده فروشیبار یا در کباب در میدان تره

  ماند. ای روسی میه زندگی موژیک  بیشتر به
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های سیاسی خود را نشان  این کمبود بعدها در نگرش سیاسی و فعالیت سازمان
ی ئهای فدا : سازمان چریک شد. برای نمونه  داد و موجب رفتارهای ناهنجار با جامعه

با زمین( سخن   شده بردن سرواژ )کشاورز فروختهبیناز  بارۀ اش در )اقلیت( در برنامه
های بسیارکوتاه در  م هم )جز در مقطعقدی ایران در  دانیم که می  گوید. گرچه می

  است.  رفرم ارضی هم تمام شده  حاال که  رسد به  ، تا چه ( سرواژ نداشتهاهشدوران نادر
کرد. بعد معلوم   کردند باید شهرها را از طریق دهات محاصره ها فکرمی یا مائوئیست

دهات را   ا نیاز داشتند و این شهرها بودند کهشهره  به  این دهات بودند که  شد که
 کردند.محاصرۀ اقتصادی 

 «تشکیالت»را  )اگر بشود آن «تشکیالت مخفی» ،ی در زندانئمجاهد و فدا
از خبرها و   ،«شبکه»ها از طریق این  نانامید( داشتند. هواداران زندانی این سازم

  شد. البته کتاب هم رد و بدل میو   شدند. مقداری دستنوشته شایعات بیرون باخبر می
بردند. بعدها  کسانی را برای بازجویی می  ،گاه خبر نبود. گاه ها بی این  ز همۀپلیس ا

گرفت  ها گزارش می بود و از آن  خریده یا ترسانده ساواک کسانی را  آشکار شد که
سعود م  ،اند. برای نمونه کرده ها با پلیس همکاری می کرد آن کسی باور نمی  که

بود. او دو سال قبل  دهفلسطین بود و به زندان ابد محکوم ش  جزو گروه  بطحایی که
 خود به ساواکی بودنش اعتراف کرد. ،از انقالب آزاد شد و در زمان انقالب

  کسی که ؛برند کسی را می  زندان است، اما بدترین لحظات موقعی است که زندان
گردد، و تو  نمیبرند و باز می ..ای. کردهبودنش عادت  به  دوستی که ؛دوست توست

 هر روزه هست. کاری از دستت  دانی. دل بستن و دل کندن، دردی که این را می
کنی، کسی   توانی دزدکی در کنجی بنشینی که اگر خواستی گریه آید، تنها می نمیبر

ای  نقطه  به ،ای یا در گوشه چرخی دور خود می ،نبیند. مثل گرداب، ساکت و سنگین
 !بردند کنی کاش تو را هم می کنی و آرزو می می  شوی و تصویرها را دورهخیره می

شنوی و  را می کس دیگری شدن  صدای شکنجه  هایی که درست همچون آن لحظه
 را هم بزنند. و خواهد ت دلت می

  از پیش ما برده  تازه  ی و مجاهد کهئنفر از کادرهای فدا  بر کشتن نُهخ  شبی که
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بود. سرسام و   هزندان قصر رسید، سکوت سنگینی بر زندان بال کشید  ، بهشانبودند
کسی فریاد زد و  ،زد. ناگهان زد. کسی با کسی حرف نمی ها موج می خشم در نگاه
 و زدندش. زیر هشت بردندفحش گرفت. مأموران بر سرش ریختند،  جالدان را به

  هایی که آن  گفت. همۀ ا میکردم، اما او همچنان ناسز غلط خواستند بگوید می
او شریک باشند، اما کسی صدایش خواست با  دلشان می ،شنیدند صدایش را می

 نیامد. در
را در   بودم و شش ماه جزوشانمن هم  .اوین بردند  ای را به عده ،بعد از این رویداد

  تهدانستم چند نفر دیگر کش نمی ..تماسی.  نه ،پرسشی انفرادی تاریک گذراندم. نه 
مدت کوتاهی در انفرادی  همه  رسد. بعدها دانستم که  ن میاند و کی نوبت م شده
در   شش ماه  بودم که اند. تنها من شده  ومی اوین بردهزندان عم  اند و سپس به بوده

 آمدگان بود.  پر از تازه  شدم که  برده زجوییزیربا بندِ  انفرادی بودم و بعد به
از زندگی جمعی و باقی چیزهایی که  ،من بود. در این بند  جا تبعیدگاه در واقع آن

 پانزده تا بیست نفر جا داده ،در زندان عمومی وجود داشت خبری نبود. در هر اتاق 
از آخرین رویدادهای   کهاین بند اما برای من این بود  . امتیاز بودند و درها بسته شده

بود. اما   شکیالتی ضعیف شدهشدم. در یک کالم، جنبش از نظر ت خبر میبیرون با
 بود.  مردم باال رفته  روحیۀ

 دیکتاتوریش ،٥١در سال  «تنها حزب آزاد»مثابه به «حزب رستاخیز»با اعالم  اهش
جز صدای  شد. هر صدایی به همین نام منتشر می ای هم به را کامل کرد. روزنامه

بود. این   رسمی شده کامالً ،اما حال ،پیشتر هم چنین بود  شد. گرچه  رژیم بریده
کردند  ها فکر می ساواکی  هایی را که شد. زندانی  زندان هم کشیده  سیاست به

  ای با نامهبردند و پرسش توانند بخرند، یا بترسانند، یا مدت زندانشان کم بود، می می
قبول داشتن رژیم  زمینۀدر   ها همه الؤگذاشتند. س ال جلوشان میؤیازده یا دوازده س

بود. )من جزو کسانی نبودم   در سیاستش داده  شاه  تغییراتی بود کهرستاخیز و ید یأو ت
 ( .ام های دیگر شنیده چگونگی را از زندانی .گرفتند  نامهپرسش  که

  هم از شاه ها دند و آنبرتلویزیون   بودند به  مثبت دادهجواب   را که هایی آن
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بودند  «یان اسالمئفدا»  ها جزو پروندۀ نکسانی از آ سپاسگزاری کردند و آزاد شدند.
در زندان با کافرها   که بدهیم تا این  بهتر است بیرون برویم ادامه  کردند می  توجیه  که

 ها جزو سران جمهوری اسالمی شدند. آن  ها( زندگی کنیم. بعدها همۀ )کمونیست
شان  شدن مدت محکومیتمدر زندان ماندند و با تما ،را پر نکردند  نامهپرسش  هایی که آن

 شدند. هم آزاد نمی
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 شکافی در دیوار

نزدیک کرد و  روزی پاسبان نگهبان حیاط زندان قصر خودش را به من
کرد، آهسته به زبان  بام نگاه میکنار من ایستاد. در حالی که به پشت

توانم  ات داری، من می کردی سنندجی گفت: اگر پیغامی برای خانواده
تومانی است. پول را آوردم و رجش دو سه تا یکان زنگ بزنم. خبهش

توانند به  مخفیانه دادم. گفتم سالم برسان و بگو حالش خوب است و می
ام خبر  بودند و خانوادهمالقات بیایند. مرا تازه از زندان اوین به قصر آورده 

شد. یک  پیغام رسیده بود. این کار دو بار دیگر هم انجام .آمدند نداشتند.
به همان شکل کنارم ایستاده بود، با چانه به  ،٥٧روز در اوج تظاهرات بهار 

اند، چیزی  دیوار روبرویش اشاره کرد و گفت: این دیوارها ترک برداشته
 نمانده فرو بریزند.

های  حسب سال ها را بر کردند. زندانی  پیاده ای در زندانسیاست تازه ،٥٥سال 
ابد تا پانزده سال در یک بند، پانزده تا پنج  :جادادند  داگانهزندانیشان در بندهای ج
این کار برای انتقال ندادن   با هم. این هم واضح است که  سال در یک بند و بقیه

مقداری با هم تفاوت داشت.   ها بود. امکانات بندها هم از نظر کتاب و روزنامه تجربه
 کردند. شد، آزاد نمی یکسی را، حتا اگر محکومیتش تمام م  ن سالآدر 

جمهوری رسید. او ریاست  از حزب دمکرات آمریکا، به جیمی کارتر ،٥٦سال   در
فکر  ؛به آمریکا پیش کشید  ای را برای کشورهای دیکتاتوری وابسته سیاست تازه

شود، مردم   اگر دیکتاتوری موجود کمی نرمتر شود و مقداری آزادی بیان داده  کردمی
  اندازه  تا چه آورند و جبهۀ شوروی ضعیف خواهد شد. این سیاست نمی الب روانق  به

توانست  با واقعیت خوانایی داشت و با سیاست کمربند سبز دور شوروی کشیدن می
باشد، بحث دیگری است، اما در ایران این سیاست رنگ دیگری   هماهنگی داشته
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 گرفت.
معناست.   چه دانست به میکسی ن درست کنند. «فضای سبز»بود   امر کرده  شاه

دادند و ان میهای انتقادی رقیق و سبک در تلویزیون نشکمی برنامه  همین بود که
نشد   شد. اما شنیده می  های اجتماعی گله مستقیم از بعضی برنامهها غیر در روزنامه

ما   ل زندان اوین بهؤرژیم را دستگیر کنند. مس  به  کسانی از دزدان بزرگ وابسته
آوریم.  زندان نمی  کشیم و به جا می هرکس مسلح باشد، همان ،: بعد از اینگفت

جا  کنیم. شما هم این انجام دهد، دستگیر نمی  کار سیاسی غیرمسلحانه  کسی که
 بنشینید و تا قیامت زندان بکشید. 

با   بیشتر در رابطه  زندان آوردند که  اما چنین نشد. بعد از آن هم کسان زیادی را به
های  ها بودند. اما دیگر از آن شکنجه  های دانشگاه ها یا اعتصاب نانبش جدید مسلمج

 های سنگین خبری نبود.  ناسخت و زند
کار آمدن کارتر تغییرات محسوسی کرد.  بعد از سرِ  وضعیت زندان یکی دو ماه

ت توانست شیر و خرما و چیزهایی از این دس زندانی می ،: در زندان اوین برای نمونه
  شد شب در حیاط خوابید. هر کتابی که حتا می ،بخرد. در حیاط باز شد و اواخر

آوردند  ( می.دادند کس دیگری مالقات نمی به. برادر و خواهر ،ها )پدر، مادر مالقاتی
تلویزیون رنگی  ،حاال .در زندان اوین تلویزیون نبود ،کردند. پیشتر ازشان قبول می

  تری آوردند. کسانی که عوض کردند و کسان نرمالن خشن را ؤند. مسه بودداد
صلیب سرخ از   نمایندۀ  آزاد شدند. موافقت کردند که ،بود  محکومیتشان تمام شده

ها گفتند.  ها و دادگاه ها از شکنجه ها گفتگو کند. زندانی و با زندانی دها بازدی نازند
  ایم، اما شکنجه دیدهزیاد  های از این بدتر ناصلیب سرخ گفت ما در دنیا، زند  نمایندۀ

ها،  جا بسیار باالست. کمی قبل از این مالقات های محکومیت در این و میزان سال
زیادی روی بدنشان داشتند مخفی کرد و    هایجای شکنجه  ساواک کسانی را که

بیمارستان ارتش منتقل کرد.   به در زندان مانده بود،سی سال   انی را کهصفر قهرم
ها هم خواستار دیدار با  کنندگان مطرح کردند و آنرا با بازدید  این مسئله ها دانیزن

 ها شدند و پیدایشان کردند. آن
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سیزده   هویدا را که  هم پیدا شد. شاه  های این نرم شدن دیکتاتوری در جامعهنشانه
دن گر  خواست تقصیرها را به بود، عوض کرد. می  سال در پست نخست وزیری مانده

بودند.   کاره دستان هم در واقع هیچ کاربه  بقیۀ  تنها او که  نه  دانیم که دازد. مینکسی بی
توانستیم  خود نمی  بودیم که  ای تربیت شده شیوه گفتند ما به هایش می عدها ژنرالب

 بودیم.  می  چیزی منتظر امر شاه  تصمیم بگیریم و برای هر
های خود را ابراز کنند و نارضایتی مردم نفسی بکشند و ها باعث شد که  این  همۀ

حقوق شروع  های صنفی مانند اضافه از خواست ،خواهان آزادی بیشتری باشند. ابتدا
خواست   کم تبدیل شد به ها و ادارات کم شد. خواست برداشتن حفاظت دانشگاه

یک خواست کامالً سیاسی   که ی ادارات و آزادی زندانیان سیاسیعوض کردن رؤسا
خواست  میدان بیایند و طبیعتاً نمی  این سرعت به  مردم به  کرد که م باور نمیبود. رژی

نظام از خشونت   کنترل را از دست بدهد. اعتصاب و تظاهرات شروع شد. هرچه
 آمدند.  ریخت و پیش می گرفتند و ترسشان می می  مردم بیشتر روحیه ،کرد پرهیز می

کیالت در ایران حاکم شده بود، آخوندها تش  مذهب شیعه  بعد که  به  صفویه  از دورۀ
نهادهای   جدا از دولت و همۀ  بودند که  وجود آورده عریض و طویلی برای خود به

از زمان   آخوندهای پیری بودند که ،کرد. در رأس این تشکیالت می کار دیگر
ها اقتدا  آن  مردم در موارد شرعی به بودند.  برخود نهاده  اهلل بعد اسم آیت  به  مشروطه

 ،رمضان و محرم  دهند. ماه دادند و میها می آن  کردند و خمس و ذکات به می
  دهی نبود که . کورهپوشاندند را میها  دهات و قصبه  ها همۀ مالهای جوان و طلبه

 امام حسین نخوانند و پول جمع نکنند.  نروند و روضۀ
اشتند و خود را مقلد یکی از این نگهبانان شریعت د  شاهان ایران هم چشم امید به

ان احتیاج داشتند. پهلوی پشتیبانیش  ترسیدند و به ازشان می ،نامیدند. در واقع می ها آن
 ،برداشتن حجاب جدید و ، با تأسیس مدارس تبعیت از مدل آتاتورک در ترکیه اول به
ش هم تال هم بزند. پسرش را به ناشجرأت نکرد تشکیالت ها را کم کرد اما نآقدرت 

داد. این  ها حقوق می آن  به ،خوار خود کند و از طریق اوقاف ها را جیره آن  بود  دهکر
و هم در جریان ملی کردن نفت، همچون   مشروطه  تشکیالت آخوندی هم در دورۀ
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بود. مالهای سُنی چنین تشکیالتی نداشتند. تنها   شده  کار گرفته ابزاری سیاسی به
فوذ زیاد و دستگاه عریض و طویلی در بین مردم داشتند ن  های طریقت بودند که شیخ

شیخ و دراویش  ، بردند. )در کردستان ترکیه کار نمی برای امر سیاسی به  گاههیچ  که
  ماندهها از لحاظ شرایط تاریخی عقب آن آتاتورک جنگیدند، اما چون جنبش  علیه

 شد.(  بود، درهم شکسته

حرکت درآمد. خمینی در  ضد رژیم به ی برتشکیالت آخوند ،٥٦/٥٧های  در سال
آشکارا با اصالحات ارضی و دادن   رأس حرکت قرار گرفت. او تنها آخوندی بود که

آخوندها  ،بود. در این دوره  نجف تبعید شده  بود و به  مخالفت کرده  ی به زنانأحق ر
دام حسین کردند. ص کشیدند و برای خمینی تبلیغات می می جا سر همه  ها به و طلبه

خوب   روابطش با شاه  تازه ر ـپس از قرارداد الجزای ـدر آن زمان   دیکتاتور عراق که
  های عراق بیم داشت، از خمینی خواست که شده بود و خودش هم از حرکت شیعه

غرب    را نقشۀ بود و برخی آن  از او خواسته  اهگویند ش عراق را ترک کند. )برخی می
در را   ندادند، اما فرانسه  کدام از کشورهای دور و بر او را راه هیچ بود،   هرچه (.دانند  می

های غرب با او  خبرگزاری  هیچ روزی نبود که ،رسید  جا که آن  یش باز کرد. بهوره ب
تبلیغاتی او   وسیلۀ ،مردم شناساندند و در عمل  او را به ،این ترتیب نکنند. به  مصاحبه

رو کسی  دنباله  عادت دارند همیشه  ردم ایران هم کهاش شدند. م و جنبش اسالمی
 گرفت.  عهده ها را به شدند و او هم رهبری آنباشند، هوادار او 

از سر سیری شورش کردند.   هاز گرسنگی ک  است: مردم ایران نه  دانایی گفته
  نیاید، باید گرسنهخواهی ایرانی صدایش در ند اگر میا های انگلیس گفته سیاسی کهنه

تابد. بر اساس شواهد تاریخی، مردم ایران  ها کمی از واقعیت را بازمی باشد. این گفته
محمد   رۀدر چهار پنج سال آخر دو  اند که قدر سیر نبودهآن ،در تاریخ خود  گاههیچ

برای نشان نسبی شدند،   اگر مردم دارای رفاه»بیژن جزنی:   گفته اند. به بوده  رضا شاه
وگرنه جامعه دچار عدم تعادل  شد. خواهند آزادی ش خواهان دادن شخصیت خوی

 خواهد شد.
در غرب، هنر  تعادلوجود آوردن این  به ،نظر من به  کنم که  جا اشاره همین
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میسر   داشتن حاکمیت خود. اما این امر برای رژیم شاه داری بود برای نگه سرمایه
 بودند.  بهره جانشینانش هم از این هنر بی  که  گونه نشد. همان
دولت تصمیم گرفت   کهداشت، چرا  ها هم ادامه ن اعتصابنسبی در زما  این رفاه

شدن حقوق هم خواست زیاد ر زمان اعتصاب بپردازد. دولت بهحقوق کارمندان را د
 :از این بهتر  ها بکاهد. اما مزید بر علت شد. چه شاید از شدت اعتراض  گردن نهاد که

بودند،   بهرها کارگران روزمزد از این خوان بیتنه !هم بدهندکار نکنی و حقوقت را 
محالت را در مسجدها برقرار کردند   هایکردند. کمیته  ها چاره را هم بازاری آن  که
ها نقش راهنمایی  کردند. این کمیته را بین فقرا تقسیم میو شیر و برنج و...  مرغ  که

ها زیر سرپرستی امام مسجد  از این و سازمان دادن مردم را هم داشتند. هرکدام
پاسداران و آدمکشان رژیم اسالمی تبدیل   های سپاه کمیته  محل بودند و بعدها به

 شدند.
با تهدید و تطمیع   بود. شاه  کم اعتصاب سراسری شد. کشور تعطیل شده کم

 میدان آوردن چماق  با به ،١٢سال   شیوۀ ت بحران را کنترل کند. ساواک بهخواس می
مردم را دچار دودستگی کند. موفق نشد. روستاها وابسته  کوشید ستاییدستان رو به
  ها هم چشم به بودند. آن  شهرها بودند و استقالل اقتصادیشان را از دست داده  به

و  الهکشتار میدان ژ  بودند. آخرین تالش شاه  شهر و آخوندها دوختهبازاریان دست 
ای  بهانۀ تازه  نشینی نکردند، بلکهتنها عقب  نه مردم بود، اما برقراری حکومت نظامی

 برای تشدید جنبش یافتند.
  ها فکر کردند برای پشتیبانی از مردم باید کاری کنند. این بود که اعالم زندانی
 اعتصاب غذا کردند.  یک هفته

بود.   هم ریخته های سیاسی را به روش  به  نگرش وۀاین جنبش همگانی مردم، شی
توانستند آن  بودند و نمی  چنین چیزی فکر نکرده  های سیاسی به کدام از سازمان هیچ
  کس به کنند و تحلیلی علمی از شرایط بدهند. هر  های خود توجیه تئوری  را با
 :شدند  ها دو دسته یئ. فداها آشکار شد کم اختالف نگریست. کم می  آینده ای به شیوه

کردند آن  فکر می  هایی که باور داشتند و آن  «مسلحانه  مبارزۀ»  هنوز به  هایی که آن
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ای  دند و عدهبو  نزدیک شده  حزب توده ها به است. بخشی از این  پری شدهس  مرحله
بلکه  اش نبود، تنها خط سیاسی  حزب توده  داشتند. چون مسئلۀ می هم این مرز را نگه

 تقسیم شد  دو دسته  به سازمان مجاهدین آشکارااش هم مطرح بود.  تاریخی ۀگذشت
 ،در حیاط زندان قصر باالخره زمانی رسید کهجدا کردند.  و سفرۀ غذایشان را از هم

کتاب خواندن نداشت، برخالف   شد. کسی حوصلۀ می  انداخته  چهار سفرۀ جداگانه
 بایست نوبت گرفت. کنار دیوار حیاط خوان زیاد بود و می روزنامه تعداد، حاال  گذشته

  گزیدیم که دادیم و لب می های بیرون گوش میصدای تیراندازی تیم و بهنشس می
 نیست.  هیچ کاری از ما ساخته

بود. در پیامی گفت: من صدای انقالب شما را   نشینی را برگزیدهتاکتیک عقب  شاه
مردم داد و در جهت   های حکومت را به دستگاه  شنیدم. و قول اصالحات در همۀ

  آزاد کردن زندانیان سیاسی.  به کرد شروع ،ها لقوعملی کردن این 
در مقابل زندان از آزاد شدند. مردم  زندانی سیاسیهزار و پانصد  ،٥٧در سوم آبان 
 ساختمان دادگستری تهران بردند.  و گلبارانشان کردند و به تجلیل زندانیان آزادشده

باشند.   داده  شاه  یامی بهاین شکل پ  خواستند به این هم از بغض عُمَر بود. می  البته
دار خمینی شدند و همین  بخشی از همین مردم اسحله  چون زمان زیادی نگذشت که

ون چپ بودند. این چ ؟اعدام کردند. چرا  زندانیان را پای دیوار گذاشتند و بیرحمانه
ها  نظرات متلون توده در جریان انقالب نباید به  واقعیت پیوست که مارکس به  گفتۀ

 .ماد کرداعت

ای نفری اول آزاد شدم و اولین زندانی آزادشدههزار و پانصد  ۀبا دستمن همراه 
این   بودند. اما متأسفانه  پیشواز آمده سنندج رسیدم. جمعیت زیادی به  به  بودم که

ا رژیم بود، دانم بیشتر نشان دادن مخالفت ب در واقع تظاهرات بود و می  پیشوازی که
  خبر است و چه  من بگوید چه  به  صاحب بود. کسی نبود کهبی بدون سازماندهی و

باید کرد. فرماندۀ پادگان سنندج در آن زمان سرلشکر نیازمند بود. او سنندجی بود و 
بهمن توسط سربازان  ٢٢را تا روز   او مجسمۀ شاه های مشهور. هم پرست از شاه

ها با  ناقایع در شهرستکرد. برخورد با و وفادارش حفاظت کرد. خلخالی اعدامش
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الن ؤتهران تفاوت داشت، حتا شهرهای بزرگ و کوچک با هم متفاوت بودند، به مس
 .مل نخواهیم کردبود ما این مراسم را تح  ما گفته ۀدهم بستگی داشت. او به خانوا

لیت ؤبعد نخواهید توانست از زیر بار این مس  شدن مردم نباشید، که مسبب کشته
 را عوض کرد و در  م در کامیاران مرا سوار ماشین خودش کرد. راهبرادر بیایید.در

رفت. من   خانه  بودند نایستاد و یکسر به  مردم جمع شده  که گریزه روستای
  در خانه  خواستم خون از دماغ کسی بیاید. مردم به نمی ؛کنم چه دانستم باید نمی
 .کشیدند بودند دست مرا می  آمده  نفری که بیرون بروم. چند  د و خواستند کهآمدن
مان رفتم و  طبقهیک  بام خانۀپشت  به ،ساواکی هستند. باالخره  تمشان کهشناخ می

  ضمن تشکر از مردم گفتم: این جنبش طول خواهد کشید و ما در میدان مبارزه
هم مدگویی کردند. گروهی ادی آمدند و خوشهمدیگر را خواهیم دید. کسان زیا

 .خواندند «ای رقیب» سرود 
بودند، کسانی از همین مردم،   مرا دستگیر کرده  زمانی که  کنم که  این را اشاره

ها باید از این  کش گفتند شاه اند و میزدهما می  های خانۀ شیشه  اند سنگ به آمده می
هم  ٥٧را بفروشند. بعد از   شوند خانه مجبور می  خانواده  شهر بروند. تا جایی که

 ۀ ما کسی در شهر نماند. خانه بهدست مسلمانان افتاد، از خانواد به که شهر زمانی
یزد   تبعیدگاه دار تبدیل شد. مادرم را ابتدا به زندان و سپس بهمقر جاش و پاس

 ها. ای از تاریخ نظرات متلون توده فرستادند. این هم چشمه

اگر سیاست   کردند که مخفی زندگی می صورت نیمه به ،شدنها بعد از آزاد نیزندا
اهل شهرستان   هایی که دستگیرشان کنند. بیشتر آن  نتوانند دوباره ،رژیم عوض شد

تهران و   شهری غیر از شهر خودشان. من هم به بودند یا به  تهران رفته  ند، بهبود
سر   وجود آمده از شرایط به کوشیدم می کردم و همزمان و شیراز سفر می  کرمانشاه
در   گاه  همراهانی بیابم. بعد از لغو حکومت نظامی هم گاه  رزهبرای مبا و دربیاورم
 . کردم می سخنرانی، ها و انجمن کردهای مقیم مرکز دانشگاه

 روز سرنگونی نهایی نظام شاهنشاهی در تهران بودم.
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 انقالب
 

 ،هرحال باشد. بهده بو دهکنناست این صفحات اخیر برای تو خستهممکن 
خودم را به آن وقایع  گاهم. اول به این دلیل که نکرد می رهبایست اشا می

ها در  تری دارد این است که برخی اتفاقشبرایت بگویم و دوم که اهمیت بی
 گرفتن یک لقب یا  ماند. مانند می  ثیرشان برای همیشهأزندگی هستند که ت

 جزوِ برای همیشه فرد از دست دادن عضوی از بدن در یک تصادف که
هم چنین چیزی است. بودند زندانیانی که بعد  زندان شود. می العضوها صناق

ها را به ا چون جمهوری اسالمی آنهیچ فعالیتی نکردند، ام مطلقاً ،از آزادی
ما نیز همچون  شناخت، دستگیر و اعدام شدند. می «زندانی چپ»عنوان 

تند. ، از ما انتظار داش خواستیم یا نه در انقالب، چه می دهشزندانی سیاسی آزاد
 این نشان زندانی را با خود داشتیم و داریم. ،رفتیم و هنوز هم هرجا می

آورد  ها بیرون می ها و حزب ناسازد و از قالب سازم انقالب سیاست را همگانی می
ی سیاسی ها برد. مردم در مقابل پدیده می ها خیابان ها و کوچه ،ها خانهآن را به و 

ای از آن  شیوه خواهد به دید و سود خود، می ل ومی  بهشوند و هرکس بنا حساس می
سازمانش رهبری را   ار است کهشود و امیدو ببرد. هرکس هوادار جریانی می  استفاده

مردم را اند،  داده  هایی که ها و قربانیها هم با یادآوری رنج نادست بگیرد. سازم به
یک شوند. گاه نیز در قدرت شر ،ها کمک آن خواهند به آورند و می گرد میدور خود 

رو  ها دنباله شود و آن ها خارج می ناکنترل از دست سازم  افتد که چنان اتفاق می
 شوند.  مردم می

بدیل حکومت تبدیل  های مذهبی به ها و شخصیت نامذهب و سازم ،٥٧در سال 
در   زاده کهبود. احمد مفتی  دست نیروهای مذهبی افتاده  بودند. سنندج هم به  شده

مسجد امین در   آخوندهای شیعه،  شیوۀ بود، به  ل کالس قرآن دایر کردهسا همان
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پشتیبانی از خمینی سخنرانی  رژیم و به  بود و علیه دهقرار دامحلۀ جورآباد را مقر خود 
های خود کردند،  بعداً سنندج را میدان فعالیت  هایی که سازمان ،کرد. آن هنگام می

میل خود مغز   هم به زادهها بودند و مفتی نای در زندفعاالن سیاس .موجودیت نداشتند
 کرد و سازمان امنیت هم با او کاری نداشت. مردم را پر می

ل ؤمسها را آزاد کرد.  کار برد و همۀ زندانی آخرین کوشش خود را به  سرانجام شاه
وزیر و معاونش نصیری رئیس ساواک را  . قبالً هویدای نخستکرد ساواک را عوض

بختیار هم  .وزیری گماردنخست  شاپور بختیار را بهو سرانجام،  دان انداخته بود.به زن
  بود. مردم تصمیم خود را گرفته  اما دیگر دیر شده انحالل ساواک گرفت.  صمیم بهت

انتخاب   بود. البته  تغییر رژیم قانع شده کردند. آمریکا هم به نشینی نمیبودند و عقب
  ش خود نوشتهآمریکا در ایران در گزار  باشد. نمایندۀ  اشتهتوانست د دیگری هم نمی
  هرچه مسلمانان بسپارید.  را به ها بیفتد، آن دست چپ  جنبش به  هک بود: قبل از این

 ،ها در آن سال دست شوروی نخواهند شد. بهها ضدکمونیست هستند و چماق باشد آن
کردن   محاصره :کرد نبال میرا د «کمربند سبز»استراتژی  ،غرب در مقابل شوروی

 دست هم دادند و شرایطی شورهای اسالمی. این عوامل دست بهشوروی توسط ک
خمینی با  اهللروحمیدان را خالی کرد و از کشور رفت و   شاه  وجود آوردند که به

سران   پیشوازش رفتند، از جمله  نفر بهها  هواپیمای فرانسوی وارد شد و میلیون
در تهران  من حاضر شدند.  فرودگاه درملی   و جبهۀ خلق ایران سازمان مجاهدین

از کردن ماشین خمینی توسط مردم را بلند  بودم و صحنۀ  هنشست  در خانه .بودم
ها را در زندان  تنفر و تعصب این  کهچرا ،کردم دیدم و احساس خطر می میتلویزیون 

 بودم.  دیده
دار و ندارشان را  و سران اداری رژیم ، بسیاری از امرای ارتش قبل از رفتن شاه

گردد و  برنمی  شاه  روشن بود که  بودند. برای همه  خارج گریخته  بودند و به  برداشته
 است.  سر آمده عمر رژیم به

  از خمینی شکست خورد، نتوانست به ،ها بختیار در گفتارهای تلویزیونی و سخنرانی
 ،کرد برای جمهوری بدهد. اگر چنین میپشت کند و قول انتخابات   سیستم مشروطه
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بختیار کاری از پیش نبرد و  ،هرحال پیش برود. به نحو دیگری بهممکن بود شرایط 
  بود که  سفارش کرده ارتش  آمریکا به. نتوانست برای خود پشتیبان پیدا کند

  فرار نکرده  از سران نظامی که  آن دسته ،بهمن ٢٢سرانجام در  طرفی اعالم کند. بی
سنندجی   سرلشکر محمدامین بیگلری فرماندۀ گارد که  بودند، جز چند نفر از جمله

دستبوسی خمینی رفتند و ارباب عوض   به  بقیه .خودکشی کرداه، بود و وفادار به ش
  پیشتر در رثای اعلیحضرتشان گفته  های خود هم شرم نکردند که کردند و از گفته

 بودند.
در  ،، تهران تا ظهر گذاری شدهنام «پیروزی انقالب روز»  به  بهمن که ٢٢روز 

باشد.   ریختهچنان فرو همه قدرت آنکرد آن درگمی بود. کسی باور نمیناباوری و سر
  چهها باز شد و هر ناچهرۀ واقعی مردم خود را نشان داد. درهای زند ،بعد  از ظهر به

  سرگرم  مردم شدند کهها ریختند و قاطی  ناخیاب قاتل و الت و قاچاقچی بود به
های پلیس و ساواک خالی  ها تنها پاسگاه ناها بودند. در شهرست چپاول سربازخانه

چندانی نداشتند. مردم تشنگی عجیبی برای به چنگ   ها هم اسلحۀ آن  شدند که
های ممنوع را  سال  همهآن  ،روزهخواستند یک دادند، گویی می ان مینش  آوردن اسلحه
دانستند. اما این کلید رمز  را تنها رمز یا کلید قدرت می  اسلحه  که یا اینجبران کنند، 

امام   های کمیتۀ ماشین ،مدت زیادی در دستشان نماند. در نزدیکی هر پادگان
  بعد هم اعالم کردند که یگرفتند. چند ها را از مردم می بودند و اسلحه  ایستاده

 بود.   خواهد شد. خواب خوش کوتاه  را تحویل ندهد، مجرم شناخته  هرکس اسلحه
شد.  می  یا سوزانده  پراکنده ها اسناد قائل نبودند. اسناد و پرونده  مردم ارزشی برای

ها  بتواند از نابودی پرونده  شورش هیچ رهبری و سازماندهی درستی نداشت که
خواستند  نمی  بودند که عمد. کسانی شاید به در برخی موارد هم  البتهجلوگیری کند. 

الن امور با شتاب و ؤها و مس از ساواکی  شان آشکار شود. کشتن یک عده گذشته
این کشتارها بخشی از   البته همین دلیل بود. ای هم بهو محاکمه  ن هیچ دادگاهبدو

اهند غضب فروخوردۀ سالیان را خو گیرد. مردم می می  منطق انقالب سرچشمه
 و سریع.  عجوالنه یرا با چشم خود ببینند، انتقامای بیرون بریزند و انتقام  شیوه به
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  ها را جمع کردند و به حکومت در دست آخوندها بود، اسلحه  در شهرهایی که
 این کار را انجام دهد.   طرفداران خودشان دادند، اما در کردستان کسی نبود که

  هنخوردها همچنان دست ناپادگ  شدند که  چیزی نگذشت مردم کردستان متوجه
افسرهای کرد  ،کردند. در مهاباد  ها حمله ناپادگ  اند. در سنندج و مهاباد به باقی مانده

اما پادگان سنندج مقاومت کرد.  ،(١١/٣٣/٥٧)پادگان را تحویل دادند  ،بدون درگیری
 شیخ حسین کرمانیبه نام بود. بعد آخوندی   زادهسنندج ابتدا در دست مفتی  سربازخانۀ

او تحویل داد.   پادگان را به  زادهشد و مفتی  فرستادهاز مرکز  «امام»نمایندگی  به
. کرد  تقاضای اسلحهکرمانی از  ،مسلح کردن افراد خودبرای زاده  مفتیسپس 
های  شیعه  یک مقر طرفدار او از جانب ،قبول نکرد. اما در همان زمان کرمانی

آن مقر را  محاصره  ،ها اسلحه طمع به  زادهر برپا شد. افراد مفتیکرمانشاهی در شه
شدند. این آشوب   ف کشتهها مقاومت کردند و کسانی از هر دو طر آن .کردند

پادگان هجوم ببرند. پادگان ژاندارمری که قبل از پادگان  به  فرصتی به مردم داد که
هیچ سازمان و   که برای این «غارت»گویم  ارتش قرار داشت، اشغال و غارت شد. می

روی مردم آتش گشود و  دگان ارتش بهی بر یورش کنترل نداشت. پاتشکیالت
  .شدند  دویست نفر کشته  رسیدند و نزدیک به  هلیکوپترهای هوانیروز از کرمانشاه

آیند و از  سنندج می لدین حسینی و برادرش شیخ جالل بهاشیخ عزّ ،٢٨/٣٢/٥٧در  
انقالب »از   خواهند که می ای از مردم و در بیانیه کنند مردم تقاضای آتش بس می

شود. خمینی پیام  یشورای موقت شهر سنندج تشکیل م «.اسالمی حمایت کنند
)حزب  «حدکا»خواند.  می «انقالبضد»را   سربازخانه  کنندگان بهدهد و یورش می

  شود. در همۀ دمکرات کردستان ایران( خواستار گفتگو با خمینی و بازرگان می
و برای مردم این شهر  شود از سنندج تظاهرات میتیبانی پش شهرهای کردستان به

 فرستند. های غذایی و درمانی می کمک
دانستند  می رژیم پیشینرا مالک میراث  خود ، هنوز جایشان گرم نشدهکه آخوندها 

گویا در   سر دادند کهوامصیبتا  ،دندشمر میخود  ها را علیه ناپادگ  به  حملهو این 
بودند   آن حد نرسیده  وجود دارد و باید سرکوب شود. اما هنوز بهانقالب کردستان ضد
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چند نفر را   نند. این بود کهک  کردستان حمله بتوانند ارتشی فراهم آورند و به  که
مردم و ارتش را آشتی   سنندج فرستادند که  محمود طالقانی به اهللسرپرستی آیت به

ها استقبال کردند. نتیجۀ  از آن !«یا مرگ یا کردستان»دهند. مردم با شعار 
،  له های بین هیئت تهران و نمایندگان نیروهای موجود در سنندج )کومه نشست

بند امضا شد. این   در سه  ی بود کها هنام ها( توافق و شیخ  زادهفدائی، دمکرات، مفتی
این  «در کردستان. ستم ملی، طبقاتی و آیینیاز بین بردن »بند عبارت بود از  سه

خام بودند و با این   اندازه رهبران کرد تا چه  دهد که ان میخود نش نامه خودبهتوافق
ها  تاریخی را این ستم  بودند. این سه  و نامشخص راضی شده های گنده حرف

و   را مشخص کرده های آن مصداق  که آن جای به ؟از بین ببرند  شبهخواستند یک می
شورای »انتخابات برای تعیین   شد که  یم گرفتهدهند. همچنین تصم  حل ارائه راه

م برای از بین بردن آن بگیرد )شاید ه  عهده هادارۀ شهر را ب  برگزار شود که «شهر
-رسید. اما مفتی  امضای همه  مردم هم محکوم شد و به  پادگان به  حملۀ سه ستم!(

 «نیروهای چپ»ا ر  همان شب، در تلویزیون، خود را کنار کشید و مسبب واقعه  زاده
مردم جدا کرد و دائماً خود را از   این بود که .پرست بودمقام  زهاندادانست. او فردی بی

 چرخید. سود حاکمان تهران می زبانش به
ی و ئها )فدا چپ ،طرف ابات در میان دو طرف شروع شد. یکتبلیغات برای انتخ 

اعالم موجودیت  «ع از آزادی و انقالبسازمان دفا»اسم  به  تازه  له بودند. کومه  له( کومه
ها  نابودند. مسلم «مکتب قرآن»جریان اسالمی و   زادهمفتی ،بود. طرف دیگر دهکر

 ها داشتند.  نمایندگان بیشتری از چپ «شورای شهر»دست آوردند و در  اکثریت آراء را به
بود، شیخ ن  زادهبود. تنها مفتی  ها هم گسترش یافته خواهی در میان سنیاسالم

هیئت  بودند. در  و... مرجع شده  الدین حسینی در مهاباد و شیخ جالل در بانهعزّ
بتواند   که برای این  له . کومهندنمایندگی کردها در سنندج شش مال شرکت داشت

بود و   الدین کردهشیخ عزّ  به  خود را وابسته ،در میان مردم گسترش دهد را نیرویش
را اعضای کمیتۀ  سرپرستی آن  بود که  دایر کرده «ماموستا دفتر»نام  ای به اداره

های  داشتند. پیشمرگه  عهده داً دفتر سیاسی حزب کمونیست، بهو بع  له مرکزی کومه
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دادند،  سفرهای او را ترتیب می ،بودند  گرفته  عهده هحمایت از شیخ را ب  له کومه
در   تان بودند، مقر شیخ همیشهدر کردس  که نوشتند و تا زمانی هایش را میاعالمیه

 بود.  له کنار مقر مرکزی کومه
ایران هم از همان ابتدا با حکومت مرکزی  نشینمناطق سنی  کرد که  باید اشاره

ها زیر چتر تبلیغات آخوندهای  این ،مشکل پیدا کردند. شاید به این دلیل که از ابتدا
ها و  ها، بلوچ ها، عرب بودند. ترکمن قرار نداشتند و از دایرۀ تشکیالت قم بیرون  شیعه

  شیعه  خواهخواستند زیر بار حکومت آخوندهای تمامیت ای، نمی شیوه لرها، هرکدام به
یک کرد، اما هیچ های ملی هم این اختالفات را تشدید می  ها و سرکوب بروند. جدایی

  است که نداشتند. طبیعی شان های ملیتشکیالت الزم برای اعالم و اجرای خواست
مانند تقسیم زمین  ؛شد های دیگری پیدا می شد و بهانه ل آشکارا عنوان نمییاین مسا
کدام از شهرهای  در هیچ  مذهب و... واقعیت این است کهسنی یشدن مالی یا کشته

در   آن صورت که  و سرکوب و کشتار به  یارویی مسلحانهرو  کار به ،نشین شیعه
در قانون اساسی ایران   که . اتفاق افتاد، نرسید. زمانیصحرا و..کردستان و ترکمن

جمهوری و نخستها از پست ریاست شد و سنی «مذهب رسمی»،  مذهب شیعه
  دوم شناخته  ها شهروند درجه حکم قانون سنی وزیری و... محروم شدند، یعنی به

 شدند، نگرانی مردم این مناطق قابل فهم شد.

ینی است با مردمی متحد. ایران همیشه، در تمام کنم  ایران سرزم من فکر نمی
. «ت ملتدول». نه بوده «سرزمین دولت»دارای یا اشغال بوده یا طول تاریخ خود، 

ارث رسید و در تقسیم جهانی بعد از جنگ  از قاجارها به پهلوی به  خاک امروزی
توافق   یم آن بهها بر سر تقس باقی ماند و اروپایی  پیوستههمهب  مانند یک پارچۀ ،اول

یک ، کردند. سیستم استعمار نو  اداره استعمار نو  شیوۀ را به آن ،نرسیدند. از آن پس
را سرکوب   بتواند همه  قدرت الزم دارد کهیک دیکتاتوری قدر با حکومت مرکزی

بعد از جنگ جهانی دوم   ۀآمدوجود . توازن بهتامین نماید را استعمارگرانکند و منافع 
زور  های دیگر به همین وضع شد و ملیت هم موجب تداوم  های بزرگ رتدر بین قد

ایران پر است از تضادهای تاریخی. اشغال آن  ،شدند. از همین رو  نیروی نظامی خفه
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 همان تاریخ است. تکرارتوسط آخوندهای انحصارطلب هم 
 خویش دست نیابند و سایۀ «حق تعیین سرنوشت» به *ها این ملیت  که تا زمانی

نشود، روی آسایش و آرامش نخواهند   حکومت انحصاری مرکزی از سرشان برداشته
تاریخ  دیگری به  کنند و صفحۀ ها سر بازمی زخم ،شرایط مناسب شود  دید و هرگاه

 خواهد شد.  لود این مردم اضافهاخون
 
 
 

                                                 
کردهای ایران  ها بخشی از یک ملت هستند که در جغرافیای کشور ایران نیستند. مثالً ن ملیت*( ای
 ها اند. ملیت چهار کشور )ایران، ترکیه، سوریه و عراق( تقسیم شدهی از ملت کرد هستند که در بخش

 کار برده شده، نه همچون بخشی از ملت ایران. به این معنا به ،در این نوشته
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 انــردستـــک

 

های  نبامن در تهران بودم. در یکی از خیا ،٣١٥٨یکی از روزهای بهار 
نزدیک  ،زنان سینه ،مرکزی شهر منتظر دوستی بودم. جمعیت انبوهی

حکایت از هویتشان   ا کهشان ر شدهلخت و خالکوبی های نیمه شدند. بدن می
ای هم  عده !«پاسدار فدای ملت» :زدن کشیدند و فریاد می رخ می داشت، به
ملت فدای » :دادند رفتند و جواب می می ،ها آن  موازی با ،روها در پیاده

  زمان آمدن خمینی حس کرده  آن خطر و وحشتی را که  این صحنه !«پاسدار
پاسداران بود. با خود گفتم این   کرد. روز تشکیل سپاه  بودم در من زنده

دوستی   در خانۀ ،در تهران خواهم بود. همان شب  آخرین روزی است که
بودند. گویا در زمان  ممهمان بودم. چند نفر از دوستان قدیمی تلویزیون ه

  بودند. از من مشورت خواستند که  ای دست یافته اسلحه انقالب هرکدام به
ها  خواستند آن بالی جانشان نشود. ضمناً نمی  کار کنند کههها را چ این اسلحه

و دو اسلحۀ  ١ژ تفنگ یک :ها را گرفتم بدهند. من آن  را تحویل کمیته
را در یک ساک گذاشتم.   ز کردم و همهرا با های تفنگ قطعهکمری بود. 

سنندج رفتم. پس از آن  فردا سوار اتوبوس شدم و به «برم. من می»گفتم: 
برایم قابل  ،در آن پاسدار حاکم باشد  دیگر تهران را ندیدم. شهری که ،روز

 تحمل نبود.

  ردم جوشیدهدر طول تاریخ در دل م  جنگ پادگان سنندج انفجار آتشفشانی بود که
های ایران،  دستان و دیگر بخشبین کر  آمدن شکافی بود کهوجود ود. این سرآغاز بهب

  پی داشت که از رویدادهای دیگر را در  ایوجود آمد و سلسله رهبری آخوندها به به



 

100 

 

  اعالم جهاد خمینی بر ضد مردم کرد، انجامید.  به ،سرانجام
 کنیم: خالصۀ این رویدادها را مرور می

، امام«حسنیمال»، معروف به : حاج شیخ غالمرضا حسنی گ در نقدهجن ،٧/٢/٥٨ ـ
  ای چیده ارتش آذربایجان غربی توطئه  علی ظهیرنژاد فرماندۀو قاسم  ارومیه  جمعۀ

جان   ها را به قرار دهند و کردها و آذری  میتینگ قاسملو برای کردها را بهانه  بودند که
  خواستند حدکا در نقده ای شهر بیاورند. نمیه کوچه ندازند و بعد ارتش را بههم بی

بعد از جنگ و  .باران کردند باشد. افراد ناشناس از اطراف جمعیت را گلوله  فعالیت داشته
طالقانی   کمیتۀ  دخالت کرد. هفتاد جسد به ،ها پشتیبانی از آذری  بهانۀ درگیری، ارتش به

  شدند.  این شهر آواره هزار نفر از کردهای ساکن  شد. چهارده  تحویل داده

در سنندج برگزار   دهزاکنفرانس خودمختاری اسالمی از طرف مفتی ،٢١/١/٥٨ ـ
 کند. کسی در آن شرکت نمی ،جز چند مالی طرفدار خودش شود. به می

منگور تقسیم  ایل های در بین فئودال  اسلحه  قبضه ٢١١حسنی مال ،٢٩/١/٥٨ ـ
کو و  های تیله گ کردستان، در میان فئودالکند. چمران نمایندۀ خمینی در جن می

های پیش را  سال  ها از دهقانان سهم مالکانۀ کند. فئودال پخش می  مریوان اسلحه
کنند و طرفدار حکومت   خواستند از موقعیت استفاده می  طلبانه فرصت .طلبیدند می

 بودند.  شده

با  ،کنند می نشهر حملهپیرا  قلعه در منطقۀ ها به آبادی تازه فئودال ،٤/٤/٥٨ ـ
نفر  بیستشوند.  می  شوند و شش نفر از لشکر فئودال کشته ها درگیر می پیشمرگه

شوند. در این  می *پیوندند و جاش نیروهای دولتی می شوند و بقیه به زخمی می
  به  اتحادیۀ دهقانان )وابسته ،تنها حدکا شرکت داشت. در همین زمان ،درگیری

 کو درگیر بودند. های تیله با فئودال نایئ( و فدا له کومه

  کنند. اتحادیۀ رادیو و تلویزیون تظاهرات می  دهقانان علیه  اتحادیۀ ،٢١/٤/٥٨ ـ

                                                 
 .کنند گر همکاری میبا نیروهای سرکوب ،ضد مردم خودشان بر  شود که می  کسانی گفته  به «جاش*( »
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بود، در این   از ابتدای انقالب خود را با جنبش قاطی کرده  میهنی کردستان عراق که
دهد.  رمیاز ایران را س * موقت کند و شعار بیرون کردن قیاده تظاهرات شرکت می

ها افراد  در بین آن  کنند با این ادعا که می  را محاصره  زادهکنندگان مقر مفتیتظاهر
شوند و در اثر  ها تسلیم نمی سالح کنند. آن خواهند مقر را خلع وجود دارد. می  قیاده

در   نفر که  شود و نُه مقر اشغال می ،شود. سرانجام می  دو نفر کشته ،ها تیراندازی آن
ها  کسی در بین آن موقت  شوند. اما از افراد قیاده می  بودند کشته  سنگر گرفتهآن 

 است.  نبوده

  در پست نگهبانی جلو پادگان مریوان چند نفر از افراد حدکا و اتحادیۀ ،١/٤/٥٨ ـ
عنوان همردم مریوان ب ،دهقانان  پیشنهاد اتحادیۀ شوند. به زندانی میمیهنی دستگیر و 

های مردم مهمان در خانه ،روند و در دهات اطراف شهر هر بیرون میاز ش ،اعتراض
اعالم   تبلیغاتی رژیم این حرکت را کار ضدانقالب و نوکران بیگانه  شوند. دستگاه می
 کند. می

خواستند برای تقویت  می  های ارتش که تانک  مردم کامیاران بر سر راه ،٤/٥/٥٨ ـ
شوند. یکی از فرماندهان  ها می مانع حرکت آننشینند و  پادگان مریوان بروند، می

کند. غنی بلوریان  تانکش را تسلیم نیروهای دمکرات می ،هسنندجی بود  ستون که
باید تانک را   فرستد که پیغام می  عجلهمان عضو دفتر سیاسی حدکا بود، باآن ز  که

شود و از  هی میتانک دادگا  هگردد. فرماند برمی  کرمانشاه  بهآزاد کنند. ارتش زرهی 
 روز ستون  نشینند و یازده می  مردم در جاده  دوباره ،شود. بار دوم ارتش اخراج می

  گویند به میمردم   های سیاسی به دارند. سازمان می ارتش را در اطراف کامیاران نگه
کنند. همان شب اول، ستون از  را تأمین می  ها امنیت جاده آن ،هاشان بروند خانه

کسی   که کند، بدون این ها عبور می ران و در مقابل چشم پیشمرگهوسط کامیا
 مزاحمش بشود؟!

طرف مریوان  به ،پشتیبانی از مردم مریوان به  مردم سنندج و سقز و بانه ،٥/٥/٥٨ـ 
از  ،ای الدین در بیانیهشیخ عزّ ،در همین زمان  است که  کنند. قابل توجه پیمایی می راه
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کند که خواستار پیروزی انقالب  کید میأمردم رحم کند و ت به  کند که امام تقاضا می
 اسالمی است.

چمران  االهوتی و مصطف سرپرستی حسن هم هیئتی را به تهران باز ،٨/٥/٥٨ ـ
)عضو  فرستد. فؤاد مصطفی سلطانی کردستان می  پاسداران( به اهسپ  )فرمانده

ل دفتر شیخ ؤو مس  له ومهاالسالمی )عضو مرکزیت ک و فاتح شیخ له( مرکزیت کومه
آن  ،٣١/٥/٥٨شوند. در  ها آزاد می زندانی  ،کنند. در نتیجه ها گفتگو می الدین( با آنعزّ

 کند و مردم پیدا می  اعتصاب خاتمه ،رسند مریوان می  پیمایان سنندج بهراه  روزی که
 گردند. میشهر بر  به

من قاسملو از آذربایجان غربی دکتر عبدالرح ،در انتخابات مجلس خبرگان ،٣٢/٥/٥٨ ـ
خمینی  ،که روز قبل از افتتاح مجلس خبرگانرود، چون تهران نمی  شود، اما به انتخاب می

 خواند. «االرض مفسد فی»الدین و قاسملو را شیخ عزّ م کرد ویحرتحدکا را 

  ه، ب شدن پاسدار از کرمانشاه بهانۀ فرستاده ساالرجاف به  دستۀ : دار و جنگ پاوه ـ
تحصن   قلعهروند و در آبادی قوری ر بیرون میآیند. مردم از شه می  دور و بر پاوه

 ،آید می  پاوه  به  شوند. هیئتی از کرمانشاه کنند و خواستار تشکیل شورای شهر می می
  د.ده اما هیچ کاری انجام نمی

کرد دست نیروهای  هایی از شهر به گیرد. محله درمی  جنگ در پاوه ،٢٤/٥/٥٨ ـ
  چمران فرماندۀ سپاه اشوند. مصطف افتد. یک جت جنگی و دو هلیکوپتر ساقط می می

خبر شکست نیروهایش  ،افتد. او با رمز می  محاصره به ،ژاندارمری  پاسداران، در پایگاه
 کند.  رساند و تقاضای کمک می خمینی می  را به

  شاه  علیه نه  ری کهکند )کا اعالم جهاد می کردها  علیه ،٢٨/٥/٥٨خمینی در  ـ
ریختند.   پاوه  نیروهای طرفدار حکومت به ،طرف از همه (.صدام  علیه  نه انجام داد،
 آغاز شد.  ماهه نشینی کردند. جنگ سهعقب ،خاطر نداشتن فرماندهی واحد کردها به
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  ماههجنگ سه

 کاری  دهیم ـ ای اجازۀ حُکمروایی می که به واقعیّتی اُسطوره زمانی
حلّ وجود دارد: کنیم ـ فقط یک راهِ نگامِ جنگ میه همیشه به که

جنگیم. ما باید  ها می ای، ما با مطلق اِعمالِ قدرت. در جنگِ اُسطوره
ها که همانا نادانی است فائق آییم. برایِ تمدن و برایِ  بر تاریکی

گونه که  دنیایِ آزاد، الزامی است که نیکی پیروز شود؛ درست همان
وجودمان جامعۀ اسالمی  انگارند که گرا ما را کُفاری می اسالم مبارزانِ

 *.کند اند، آلوده و تباه می نابی را که آنان آرزومندِ ساختنِ آن

دوازده نفر و روز   ،در پاوه ،مرداد ٢٨با کشتار آغاز شد. خلخالی روز   ماهه جنگ سه
 اعدام سپرد.  جوخۀ  هفت نفر را به ،بعد از آن

شدن زنان  گروگان گرفته بهانۀ واهی به سنندج به  به  رمان حملهف ،٢٨/٥/٥٨ ـ
های  بود. سازمان  زادهدفتر مفتی  مسلمان، از طرف خمینی صادر شد. این خبر ساختۀ

از مردم خواستار مقاومت شدند و خودشان فرار را بر  ،ای ی در بیانیهئو فدا  له کومه
  زادهجا گذاشتند. مفتی به، گلولهیک حتا  شلیکترجیح دادند و شهر را بدون  ارقر

کمک حکومتیان  به ،هوادارانش را برای شناسایی و دستگیری جوانان سنندج
 فرستاد. 

 .گرفتکردستان در تهران صورت   تهران و راهپیمایی علیه  دانشگاه  به  حمله ،١٣/٥/٥٨ ـ
 ند.شدنُه نفر اعدام  ،در مریوان ،١/٦/٥٨ ـ

                                                 
 .ناصر زراعتیو  ترجمه: پرویز شفا ز.جِکریس هِنوشتۀ « دهد ما معنا می به کهنیرویی جنگ *( »
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شوند، اما طولی  با نیروهای رژیم درگیر می ،ر سقزها د پیشمرگه ،٤/٦/٥٨ ـ
سربازخانۀ سردشت از  ،آید. در همین روز میاشغال نظامیان در  کشد که شهر به نمی

 شود. سالح میبدون درگیری خلع ، له های حدکا و کومه طرف پیشمرگه
. بودها روی برانکارد  که یکی از آن نددش در سنندج یازده نفر تیرباران  ٥/٦/٥٨ ـ

های  روشنفکران و آدم  های دنیا چاپ شد و توجه ها در روزنامه های این اعدام عکس
ها از کردها شد، اما  وقایع کردستان جلب کرد و موجب پشتیبانی آن  دنیا را به  سیاسی

شان  ها مسئله کنند و در تماس با خبرگزاری  کردها نتوانستند از این موقعیت استفاده
 ومی جهانی روشن کنند.را برای افکار عم

 ند.ددر سقز بیست نفر اعدام ش ٦/٦/٥٨ ـ

گویم اشغال چونکه ارتش و سپاه در  می .دمهاباد اشغال نظامی ش ٣٢/٦/٥٨ ـ
 کنند. کردند و می عمل می  کردستان درست به شیوه اشغالگران بیگانه

 .دافت میدست نیروهای ارتش  به ،بعد از هفت ساعت مقاومت  بانه ،٣١/٦/٥٨ ـ

 ـ ناسیونال  است از آموزشپر   تاریخی که ؛رمان جهاد خمینی فرمان تاریخ بودف
و این  ,کردن تمامیت ارضیگری بنیادگرا و مقدس  شوینیسم ایرانی و شیعه

فرهنگی  ؛تر است از خمینی و آخوندها پرقدرت  است که  صورت فرهنگی درآمده به
  فرهنگی که ؛هم شدند اشدهنده توسعه  ها تنها مجریانش بودند و بعدها البته آن  که

حتا اگر امروز از مسئلۀ کرد و خودمختاری و حکومت   است که  دهدوان  چنان ریشه
اصالً   که «استقالل»و  «حق تعیین سرنوشت»فدرالی و چیزهایی از این دست )

مشت  یک  گرچه ،داند تر می پیشرفته  خود را  از همه  که میان بیاید، آن ( سخن بههیچ
زند و خائنت  های گردنش بیرون می خاک هم در آن والیت ندارد، چنان رگ

 ؛است  گویی فرماندۀ ارتش است و در مقابل سربازانش ایستاده  شمارد که می
 ،کند و در نیویورک و گوتنبرگ پهن می ابوالفضل  فرۀدر آمریکا هم س  فرهنگی که

 . اندازد می  راه زنی سینهدستۀ  ،روزهای عاشورا

  «کربالی پاوه» آب به ،بار بودند و با تاکسی  آب برداشته  دبۀ  مردم از کرمانشاه
با دمپایی و  ؛بودند کفش و لباس بپوشند  فرصت نکرده  بردند. کسانی بودند که می
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کشی(  ها از برکت جهاد )آدم بودند، مبادا جنگ تمام شود و آن  آمده زیرشلواری
بودند. کسی جرأت   ساکت شده «خلقی»اصطالح  های به سازمان !محروم بشوند

در مرز  ،ژویبِ  خود را به  روزه شت. نیروهای حاضر در کردستان سهحرف زدن هم ندا
آن جا گرفتند. «میهنی  اتحادیۀ»در پناه  ،احزاب  کردستان عراق رساندند و در درۀ

تند، گرف ها برای مردم ژست می ناصبح تا غروب در خیاب  دوش که به اسلحه  همه
 هچمران فرماند «خواند. جغد می»ها  سنندجی  گفتۀ بودند. به  ناگهان محو شده

خرجش کند.   داد و کسی نبود دو گلوله ها جوالن می نیروهای سرکوبگر در جاده
و چهار  و قربانی شدن شصت (٣٣/٦/٥٨)و قالتان   های قارنه آبادی  رحمانۀ کشتار بی

العملی جز چند اعالمیه از جانب نیروهای  ح هیچ عکسسالنفر از مردم فقیر و بدون
 کرد نداشت.

 را رفت و هرکسی شهر می شهربه شیخ صادق خلخالی ،خمینی ۀپرورددستجالد 
لد ها روی ج های این اعدام عکس  کرد. زمانی که افتاد تیرباران می دم دستش می

در   ن حکومتی کهای  فهمیدند که ،جز رهبران کرد به  مجالت دنیا را گرفت، همه
بایست مترسکی  ها می رسیدهحکومت به درختی است. تازه  میوۀ چه  ایران مستقر شده

مردم نشان بدهند و بگویند یا نوکر ما باش یا سر و کارت با این   به  باشند که  داشته
د روی دیگر دانستن اندازۀ تاریخ انسان است. نمی به  هد بود. عمر این پدیدهجالد خوا

از یاد مردم نخواهد   گاههیچ  و نفرتی است که  آمدن کینهوجود این رفتارها به  سکۀ
جایشان گمارد. اگر از تاریخ درس  ها را به را بیرون کرد و آن  شاه  ای که کینه ؛رفت

  کرد. هایش را تکرار نمی شد، انسان اشتباه می  گرفته

پیرمرد   ای بودم. شبی سه هنادر خ یمن در سنندج ماندم و هر شب  ،ماهه در جنگ سه
پاسدارها بدون   ها سرشکستگی بود که برای ما سنندجی»دیدنم آمدند و گفتند:   به

 در جنگ بهار سال بعد کامالً جبران مافات شد.  البته .«مقاومت شهر را گرفتند

گی نیروهای هر دو طرف )رژیم  برنامه ریختگی و بیهم ها و به خواهم از اشتباه نمی
  اشاره  همین اندازه ،یا جزئیات چگونگی این رویدادها را بازگو کنم بگویم( لفانمخاو 

های  سازمان  داد که بایست انجام می کار دیگری می  حکومت تهران چه  کنم که می
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ن آدر تمام  ؟دناین جماعت اهل منبر سرآشتی  و توافق ندار  کردستانی بفهمند که
خودمختاری و   ۀو هشت ماد  پیشنهاد شش مادهها، کردها جز تقاضای گفتگو و  ماه

 برپایی چند تظاهرات کار دیگری انجام ندادند.
  بود. که  له پیشنهاد کومه  پیشنهاد حدکا و هشت مادهبرای خودمختاری   شش ماده

بودند. شش مادۀ   کرده ءامضا آن را نی بلوریاناز جانب حزب هم قاسملو و غ  البته
 :اول مضمون مشابهی داشت

خلق کرد در چهارچوب استقالل و تمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران،  .٣
خودمختاری به دست بیاورد و این حقوق در متمم قانون  ۀحقوق ملی خود را به شیو

 اساسی درج شود.
نظرگرفتن شرایط تاریخی و جغرافیایی و چهارچوب جغرافیایی کردستان با در  .٢

 ر منطقه تعیین گردد.اقتصادی و خواست اکثریت اهالی ه
شورای  ،مستقیم و عمومی ت آزاد، مخفی،کردستان خودمختار در یک انتخابا  .١

 کند. سراسری را انتخاب می
شورای سراسری کردستان یک هیئت اجرائی جهت انجام وظائف اقتصادی،  .٤

 کند. فرهنگی، اداری و انتظامی  انتخاب می
های اداری و خواندن در  ان برای نامهزبان کردی در سرزمین خودمختار کردست .٥

 کنار زبان فارسی رسمیت خواهد داشت.
امور داخلی اعم از اداری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و انتظامی به  ۀکلی .٦

 *شود. خودمختار سپرده می ۀهای منطق ارگان

الدین را شیخ عزّکه هفت   ۀمادله، عبارت است از  شده توسط کومههای اضافه ماده
 **پارتکردن نخواهان بیروکه بود و مادۀ هشت   مانند رهبر ملی کردها شناختهه

                                                 
 از من است. *( ترجمه از کردی

خوانند. برای  ها خود را به نام پارت دمکرات می است. در عراق آن «حزب»معنای به « پارت**( »
 ام. استفاده کرده من هم از همین نام ،جدا شدن این اسم از حزب دمکرات کردستان ایران
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های  آن زمان پناهندۀ ایران بودند. دشمنی  بود، که  ( شدهموقت  دمکرات عراق )قیاده
زیر تأثیر اتحادیۀ میهنی   شد. این دشمنی با قیاده  داخلی بس نبود، خارجی هم اضافه

را از همان   هم در ایران بودند و پیشینۀ دشمنی با قیادهها  آن ،در آن زمان  بود که
  های ایرانی به خواستند توسط سازمان ابتدای تشکیل سازمانشان داشتند. حال می

فکر )ها خواهند شد.  دانستند روزی مهمان آن بزنند. کردهای ما نمی  ها ضربه آن
کردهای ایران شوند، خواستار بیرون کردن  *«اقلیم کردستان»کنیم اگر حاال مردم 

 امصطفمال ۀکه جناز ها به این ختم نشد. زمانی مخالفت خواهیم گفت؟!(  ما چه
خواستند از شهر مهاباد عبور دهند،  بارزانی را که در آمریکا وفات یافته بود، می

فتند: ما ها گ له و دمکرات با عبور آن از شهر مخالفت کردند. بعدها دمکرات کومه
ها توهین روا بدارند و ما نتوانیم پیشگیری کنیم، این بود که ای له هترسیدیم، کوم می

توانستند خود در تشیع جنازه شرکت کنند، که نکردند.  ها می مخالفت کردیم. اما آن
عی در تشیع جنازه شرکت کردند. بهطور وسی کدام گوش ندادند و به اما مردم به هیچ

برداری کرد  د که سپاه پاسداران از آن بهرهوجود آورای به ، این مسئله زمینهصورتهر
ها بوده  کار دمکرات ارش و پخش کردن شایعه که این کارو با درآوردن جنازه از مز

ها شد و آتش جنگ بین دمکرات ایران و دمکرات عراق  است، موجب خشم بارزانی
 گرفت، میها که گاه اتحادیه میهنی هم جانب حدکا را  زبانه کشید. در این جنگ

عکس، نمایش و ارائۀ  ،حدکا لطمات فراوانی دید. هنوز هم بعد از گذشت سالیان
های اقلیم کردستان تقریبا ممنوع است.  قاسملو در رسانه ۀفیلم یا مطالبی در بار

گاه در پلنوم گرچه در گفتار رادیویی این عمل را محکوم کرد، اما هیچ که حدکاچرا
حق داشته و یت نبخشید. انتظاری که پارتی بهمای به این محکوم کردن رس یا کنگره

 دارد. 
گری دکتر قاسملو بین  تر کرد میانجی شنودی را عمیقمسئله دیگری که این ناخُ

 بود.  ٣٩٨٤اتحادیه میهنی و صدام در سال 
سازی این مذاکره در شبیخونی به مقرهای  پیشمرگان اتحادیه میهنی برای زمینه

                                                 
 شود ردستان عراق فدرال به این نام خوانده می*( ک
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عراق( که در کنار هم بودند، از کشته پشته  پارتی و شیوعی )حزب کمونیست
 ها را تقبیح نکرد. گاه این عمل آنساختند. حدکا هیچ

  )که  ادهزالدین، شیخ جالل و مفتیقاسملو، شیخ عزّ ،نوبت بهپس از انقالب، 
خواهان رفع ستم از کردها  و آقای خمینی رفته بودند دیدار طرفدار خودشان بود( به

قانونی   نه ،وجود داشت مجلسی  خمینی هیچ مقام رسمی نداشت. نهبودند. هنوز   شده
بودند و مملکت را   آخوند آمده بود. یک دسته  بود و نه دولت جا افتاده  تصویب شده

های  بیانیه  بایست حق ما را بدهند؟ )در همۀ ها می بودند. چرا آن  از آن خود کرده
العظما حضرت  اهلل آیت»اسم   د کهرو کردها، حتا شورای شهر سنندج، یادشان نمی

را ببرند و بار دیگر پشتیبانی خود را از ایشان و دولت بازرگان تأکید  «امام خمینی
است.( چرا ما   آمده این عناوین و القاب ای هم مادهتهش  برنامۀ  کنند. حتا در مقدمۀ

( را تحریم  نه آری یارفراندم جمهوری اسالمی ) ،٥٨که از همان ابتدا، در بهار  کردها
مجلس   خواستیم به را درست و قانونی و دموکراتیک ندانستیم، بعداً می کردیم و آن

ریاستآقای مسعود رجوی را کاندید خبرگان همان رژیم برویم؟ یا چرا مدتی بعد 
بود(   ، هر دو، کاندید شده له )رجوی از طرف حزب و کومه ؟کنیم جمهوری خود می
توانستند انجام  یم یکار  مردم کرد چه را حفظ نکردیم؟قالب از انچرا ما سهم خود 
از آن   اندازه شد و جواب رد شنیده شد؟ چه چه خواستهاز مردم بدهند و نکردند؟ 

و دلسرد شود و   در جنگ خسته  که نآشد؟ غیر از   البی مردم استفادهاحساسات انق
 خواهم گشت.راین موضوع ب  ش بودن بگیرند. بهال جادای م بعد هم عده

ندازیم و نگاهی بی ها در کردستان بودند در آن سال  نیروهایی که  به ،جا در این
ها خودمختاری اعالم کنند، چرا  آخوندها بخواهند برای آن  از  کهنآجای  ببینیم به

 خودشان اعالم نکردند؟

خود را  رژیم پیشیندر دوران   هایی که شاید ابتدا الزم باشد بدانیم آن
  جبهۀ ـ ایرانیهای  گراها )ناسیونالیست ملی شدند؟  چهدانستند،  می «وزیسیوناپ»

کمکش کردند، تا  «جمهوری اسالمی»با خمینی همراه شدند و در استقرار  ملی( 
ماند نیروی چپ. در  سنگ بکوبند. می بت خودشان هم برسد و سرشان را بهروزی نو
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  علیه  مبارزه :دو شعار بیشتر نداشت های حکومت پهلوی، چپ ایران در کل تمام سال
بر ضد امپریالیسم. خمینی این هر دو شعار را از آن خود   و مبارزه  دیکتاتوری شاه

شیطان »کرسی نشست. آمریکا را هم  باید برود. حرفش به  گفت شاه  کهکرد. او بود 
هم  سفارت آمریکا را ،خواند و آتش زدن پرچم آمریکا رسم روز شد. بعدها «بزرگ

. طولی نکشید پرچم شوروی را هم «جاسوسی  النۀ»گرفتند و اسمش را گذاشتند 
 «امپریالیستسوسیال»شوروی را   هایی بود که این هم سهم آن .زیر پا انداختند

 ،بود بازگشته و اقمارش بعد از سی سال از شوروی  هم که  دانستند. حزب توده می
 ،بود. چپ بدون شعار  عبای خمینی خزیده زیر ،«امپریالیستیضد  مبارزۀ»هوای  به

ای با  بود. عده  آن فکر نکرده شعار استراتژیک نداشت. پیشتر به چرخید. دور خود می
، ناتوانی خود را با چشم «امپریالیسم است  ه بهاین رژیم هم وابست»  این تحلیل که

امپریالیسم ضد همان شعار دادند و به نشان می ،در جریان بود  بستن بر تغییراتی که
پای   پای پیش داشتند و نه  دیگران نه. کردندیا سیر میؤبودند و عمالً در ر  چسبیده

را بگیرند و هویتی برایش مشخص کنند و   گریبان رژیم تازه  پس. هنوز زود بود که
د. بوهای روز  اغلب خواست تظاهرات چپ،شعارِ برسند.  کاری به راه ،از آن طریق

شان را بدهد،  خمینی سهم  منتظر بودند ،توجهی داشتندنیروی قابل  ین هم کهمجاهد
کسانی ) دست آورند. امیدوار بودند آخوندهای طرفدارشان را خود به آن  کهاین  نه

  شرایط به جایی رسید که  ها هم زمانی که برایشان کاری کنند. آن( ...مانند طالقانی و
  خاب کنند، خمینی را ترجیح دادند. البتهبایست بین خمینی و مجاهد یکی را انت می

قدرت را از آن خود   شریک نیست و همۀ خواهان  خمینی از همان ابتدا نشان داد که
ش را سر و سامان بودند و حکومت  با او همراه  از فرانسه  هایی را که آن اخواهد، حت می
 از بین برد. ،ای انهبه یک و هرکدام به بهبودند، یک  داده

ها( هواداران  کردهمردم )بیشتر تحصیل میانی خلق در ئهای فدا ان چریکسازم
ود، اما از سنندج، در کردستان فعال ب ٥٩فراوانی داشت. این سازمان تا جنگ بهار 

 «اکثریت»خود را   در حال متالشی شدن بود. بخشی که ،بعد تابستان همان سال به
ت رفتند. سیاستشان پیروی از نیات و طرفداری از حکوم  طرف حزب توده نامیدند به
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اگر  احت (آمریکاست، دوست سوسیالیزم استشوروی )هرکس ضد  وزارت خارجۀ
  امام خزیدند.  زیر سایۀ  به ،بود و در نتیجه ،مرتجع و آدمکش باشد
  خود را جدا کردند، هنوز به  از همان اوایل انقالب راه  یان کهئبخش دیگری از فدا

هم استراتژی هم   مسلحانه  مبارزۀ»سازمان پایبند بودند و  ارانذگ شعار بنیان
گفتند تا نابودی  بود و می  نمانده  این بار شاه  کردند. البته را دنبال می «کتیکتا

های  کوه  ها به ( آن!گویند خارج هنوز هم همین را میهایشان در  امپریالیسم. )بازمانده
 .قدیمی تکرار شد  آغاز کنند. اشتباه جنگ چریکی ،٤٩شمال رفتند تا همانند سال 

 ایمان مذهبی مردم کم بها  ها به آنکشتن دادند.   را گرفتند و به  همه روستاییان
جا را جزو ایران  پر از سالح و مسلح بود، گویی آن  کردستان نیامدند که  به دادند.
ک عراق که همراه دیگران به خا در میان صفوف این گروه هم زمانیدانستند.  نمی

وجود آمد و کار به درگیری مسلحانه کشید. کسانی کشته و  کوچیدند، دودستگی به
 مجروح شدند. این رویداد به واقعه چهار بهمن معروف است.

خواستند در میان کارگران  مشهور شد، می «اقلیت»  به  دستۀ سوم فدائیان که
نی آن تشکیل دهند های نظامی برای پشتیبا ایجاد کنند و هسته «های سرخ هسته»

هنوز این  ،بزنند. بعد از سی سال  گره  انقالب مسلحانه  را به  و سپس مبارزۀ مسلحانه
تقسیمات   قسمت اصلی هم به  این سه ،های سرخ تشکیل نشده است. بعدها هسته

 مورد بحث من نیست.  دیگری منجر شد، که
تهران،   در خیابان میکدۀ، روزی در راهرو ستاد فدائیان  در اوایل سقوط رژیم شاه

ها  این»ها در گوشم گفت:  نفر از زندانیان سابق دور هم جمع بودیم. یکی از آن  یازده
  یکی دو سال طول نکشید که !«رکدام یک سازمان درست خواهند کردبینی، ه را می

 نبودنگی و  برنامهبود. بی  همان زندان سر برآورده ها از چنین شد. مبنای اختالف
 جا کشاند.  آن  ، کار را به های جامعه یل درست از دگرگونیتحل

بیشترشان کرد بودند، اما   بودند که  کوچکی از اقلیت در کردستان مانده  گروه
در دهاتی   ها همیشه این  جاست که کارکردی در جنبش کردستان نداشتند. جالب این

ها بیشتر  گیری ا در موضعزیر کنترل حزب دمکرات بود، ام  منطقۀ  شدند که مستقر می
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ها هم  ، این«کمونیست»گفت  خودش می به  له گرفتند. چون کومه را می  له جانب کومه
ها را کمونیست  آن له دادند. اما کومه خود را کمونیست نشان می  این شیوه  به

 دانست. نمی
بود و   ، از سازمان مجاهدین جدا شده رژیمقبل از سقوط   سازمان پیکار که

رانش بود. اعضا و هوادا  له کومه  دوست و همراه  بود،  دئولوژی مارکسیستی برگزیدهای
 انشان در تهران دستگیر شدند و بهرهبر  که تا این ،چرخیدند مدتی در کردستان می

در کردستان بودند،   هایی که تلویزیون آمدند و انحالل سازمان را اعالم کردند. آن
 شدند.   پراکنده  تند و بقیهپیوس  له کومه  چند نفری به

کمونیستی و... هم بودند   کارگر و اتحادیۀ  چند تشکیالت سیاسی دیگر مانند راه
ای  هدشوار را نداشتند و برای مبارزه در کردستان هم برنام  کدام توان مبارزۀهیچ  که

کردند،  یشهرها آزاد بود و نیروهای دیگر امنیتشان را تأمین م  که  تا زمانی .نداشتند
  کردند. بعدها کسی ندانست کجا رفتند و چگونه شان را پخش می بودند و روزنامه

 .ها را دیدیم آن  محو شدند. در خارج کشور دوباره
را تنگ   در شهرهای دیگر ایران عرصه  که «سراسری»اصطالح  های به سازمان

بودند و خود   را باال گرفتهها دماغ  ولی همه .بودند  کردستان رو آورده  بودند، به  دیده
  چون خودشان روی پیشانیشان نوشته ،دانستند های کردستانی برتر می را از سازمان

کل   شمارۀ. البته صرفا ادعا بود و حرف پوچ. «سازمان سراسری کارگران»بودند 
خواستند  یک مقر نیروهای کردستانی نبود. اما وقتی می  اندازۀ اعضا و کادرهایشان به

سازمان فالن »نوشتند:  های کردستان امضا کنند، می دی را با یکی از سازمانمور
در ـ حاال هم  .بینی جزو اخالق ایرانی استی این خودبزرگی. گو«کردستان  شاخۀ

زنند  نحوی حرف می به ،است  وماری نماندهطاسمشان در هیچ   گرچه ـ خارج کشور
زمامدار ایران خواهند شد و   ا هستند کهه فتند، آنگویا اگر آخوندها از مسند بی  که

دهند  نشان می  بل ،کنند تنها زبونی می  نه ،اما در عمل ،چنین و چنان خواهند کرد
های  ها برای خلق دار اخالق و سیاست آخوندها هستند و چیزی بهتر از آنمیراث  که

دهد، اما اگر بشنود تواند ب جا نمی اش را در این انهخ کرایه طرفندارند.   ایران در چنته
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کند و  های گردنش باد می خواهند، رگ می «حق تعیین سرنوشت»کردها   که
 ،نیاید «فارس»کلمۀ  «خلیج»دنبال اسم  یا اگر به !«دهیم نمی  ما اجازه» :گوید می

شود، تنشان   اگر از حق مردم بلوچ و ترکمن و... حرفی زده .کند میرا سرخ  آبش
صحرا دانند ترکمن درستی نمی بینی به می ،شوی می وقتی هم پیگیر .لرزد می

  .استشده واقع ر کدام استان ایران کجاست و مهاباد د

بود،   در کردستان مانده  که *«مارکسیستی»خودشان(   گفتۀ تنها تشکیالت )به
 بود.  له کومه

  به شینپیها در زمان رژیم  برخی از آن  گروهی دانشجو بودند که  له اران کومهذبنیانگ 
فئودال ـ  نیمه»بودند. ایران را   «تونگ اندیشه مائوتسه»بودند و پیرو  افتادهزندان 

اتحادیۀ »کردند و بعد از انقالب هم براساس همان تفکر،  ارزیابی می  «مستعمره نیمه
 ،را در مریوان تشکیل دادند و خود را با آن مشغول کردند. بعد از یکی دو سال «دهقانان

  و شیوۀ  داری در ایران مستقر شده سرمایه ،ها پیش از مدت  رسیدند که  نتیجهاین   به
  هم پاشید. گرچه خود از هم خودبه «دهقانان  اتحادیۀ»است.   شده  فئودالی برچیده
و اساس نیروهایش در کردستان بود، اما خود   همگی کرد بودند و پایگاه  له نیروهای کومه

دامنگیر   )ناخوشی مزمنی که نددانست می «ایران  شان همۀرهبر کارگران و زحمتک»را 
نست مانند یک نیروی نتوا این سازمان ،دلیل همین به .های چپ ایران بود( سازمان  ۀهم

ای خودمختاری برای  مادهطرح هشت ،٥٨ هرچند در بهار ؛میدان بیاید کردستانی به
ج و مریوان برای پشتیبانی از کردستان را پیشنهاد کرد و یکی دو تظاهرات هم در سنند

 ام.  کرده  آن اشاره  پیشتر به  این طرح برگزار کرد که
موقت  دشمنی با قیاده ،اول :ها به دو دلیل مردم را جذب نکرد اما این تالش
دستگی کردهای ایران و عراق و خواستند درگیر دو مردم نمی .کردستان عراق

بیشتر در   له کومه  ای که که در منطقهنای مخالفت کردهای عراق با هم بشوند. دوم
جا   زادهباشد، طرفداران مفتی  ای وجود داشته له کومه  کهنآاز  قبلبود،   آن کار کرده

                                                 
چنان  ،به امیال طبقاتی خویشرا بنا بورژوازی آنۀ کارگر است. خردهطبق ۀارکسیسم علم مبارز( م*

 شود. کارگر می ۀکند که موجب سردرگمی و بیزاری طبق دگرگون می
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اگر در آن  !«حکم خودمختاری در جیب من است»گفت:  بودند. او هم می  افتاده
و   له ت کومهکردیم، شهر ظاهراً در دس می  شهرهای سنندج و مریوان توجه  زمان به

  نیروی تظاهرکننده  کهچرا ،شدند می  ها برنده ای زادهمفتی ،بود، اما در انتخابات فدائی
بیشترینشان هنوز به سن   بودند که  و دبیرستانی  شور شهر جوانان دبستانی و شررو پُ

 ی دادن نرسیده بودند.أر

ارانشان هر پدر دو نفر از هواد  کرد که تعریف می فدائییکی از کادرهای 
و روزها   کرده و گاهی چای هم درست می  آمده ها در سقز می مقر آن  روز به

اند. هنگام  دانسته ها هم او را هوادار خود می . آن گذرانده است جا می را در آن
حزب » :گوید می «؟یکی رأی داد  به دایی،»ند: پرس انتخابات از او می

ها کی  دوست دارم، اما بچهدمکرات. راست است که من شما را خیلی 
 !«توانند حکومت کنند می

خون   هم گویای مطلب است، گرچه  له مه ای از اسناد کونمونه  همین زمینه،در 
 این واقعیت پی ببرند:  ها به شد تا آن  بسیاری ریخته

یاری از کارگران هنوز خود را جا ]کردستان[ بس... در این»
و در   شناسند، در سطح جامعه ینم  ی از یک طبقهئجز  مثابه به

ها  اند و برای بسیاری از آن میان اقشار اجتماعی دیگر پراکنده
تری در  ای هنوز حضور زنده هویت ملی، مذهبی، محلی و حرفه

جا در تولید بزرگ متشکل  کارگر در این  شان دارد. طبقۀ ذهنیت
 درهم  نیست و بسیاری از مسائلش با مسائل عمومی جامعه

  تواند نتیجۀ می  صورت طبقه است و جمع کردنش هم به  هآمیخت
  *«داری باشد ما و یا رشد بیشتر سرمایه [بخوان توهم]فعالیت 

بقۀ ط به  طور تصنعیهکارگر ب  طبقۀ  باشد، چگونه  داری رشد نکرده اگر سرمایه
  نام طبقۀ و این حزب به آورد وجود می شود و حزبش را هم به اجتماعی تبدیل می

                                                 
  .٤٨له، ص  های ششم، هفتم و هشتم کومه اسنادی از کنگره .و حزب کمونیست ایران  له رزیابی از کومه*( ا
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خود   راه  خواند! این یعنی که حزب به داری می نیروها را نوکر سرمایه  کارگر بقیۀ
در سودان   خود. این همان مارکسیسم و کارکردی است که  راه  رود و مردم هم به می

 از زمان کوتاهی از بین رفت.  و اتیوپی مورد آزمایش قرار گرفت و بعد
این دلیل نباید تعجب   آن زمان کردستان. بهای است از موقعیت  راستی این نمونه به

  های چپ بیشتر رأی کسب کنند. البته از سازمان  زادهحزب دمکرات و مفتی  کنیم که
شود و اشتباهاتشان هم بیشتر  ها می لیت بیشتری هم متوجۀ آنؤهمان نسبت مس به
 آید.  حساب می به

پس از فروپاشی رژیم بیست روز  ،٣٣/٣٢/٥٧در  «حزب دمکرات کردستان ایران»
قبالً کجا ها  پرسش این است اینعلنی بودن خود را اعالم کرد.  ،، طی میتینگی شاه

  بودند؟
ها هم چندان در  آن  که ٤٦در سال  «انقالبی دموکرات کردستان  کمیتۀ»بعد از جنبش 

خط آن زمان حزب نبودند، کسی از وجود حزب خبر نداشت. اعضای آن در شهرهای 
چند کادر  ،٥٧در زمستان  ،های خودشان بودند. بر اساس نوشته  کن گزیدهعراق مس
برند.  اما کاری از پیش نمی ،بگیرند  با مردم رابطه  فرستند که داخل ایران می  مخفی به

خواستند کار مخفی  می  ها تازه ا بودند و آنه اندر خیاب  «مرگ بر شاه»مردم با شعار 
 نویسد:  می  دبیرکل قبلی حزب درست است که  زادهحسن  اللـهعبد  سازمان بدهند. این گفتۀ

  شد و حزب دموکرات هم که تر می روز گسترده به انقالب ایران روز
ام  جا نگفته بود. بی  در گوش گاو خوابیده ،باشد  هزبایست در مرکز مبار می
فروریخت، در واقع بر سر ما فروریخت.   رژیم شاه  ر بگویم زمانی کهاگ

تنها کادر الزم برای  بودیم. نه  نکرده  ای خود را آماده هیچ شیوه به  کهنچو
  * در اساس نداشتیم.  بودیم، بلکه  آموزش نداده  آن مرحله

 ،سرشان فروریخت گی نداشتند و انقالب برآماد  ها نبودند که تنها آن  البته
و  فدائیهیچ، اما   دند کهوجود آم از انقالب و در زمان انقالب به بعد  هایی که سازمان

                                                 
  .٣٥١ و ٣٤٨ص   زاده،حسن  یم قرن تالش، عبداللـه*( ن
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نفس کافی نداشتند و  اعتمادبه  ، تا جایی کهمشکل را داشتندهم این   مجاهد و توده
 شدند. دامن امام می  دست به  همواره

ها آشنایی کافی  با آن  کهاین خاطر   به  روی آوردند، نه ها سازمان  مردم به ،با وجود این
  ها آمده کوچه  سیاست به  که سبباین   . صرفاً به ند، نهشان را قبول داشت یا برنامه داشتند

خواستند  بود. در کردستان اما حزب دموکرات تنها حزب کردی موجود بود. کردها  می
ن حس ملی را های موجود ای کدام از سازمان اعالم هویت کنند و جز حزب دمکرات هیچ

  انب حزب، زمانی کهاز ج «خودمختاری»میان آوردن شعار  گرفتند. به جدی نمی
یافتن »گفتۀ مائو:  بود. به  تعیین استراتژی مبارزههای دیگر هیچ شعاری نداشتند،  سازمان

  «شعار اصلی مبارزه یافتن استراتژی است.
آمدن مردم پیرامون حزب شد و معیاری موجب گرد «خودمختاری برای کردستان»

و  فدائیو   لهگردن نهادند. ابتدا کومه آن  نیروهای چپ نیز به  برای دمکراسی. تا جایی که
بودند.  «سوسیالیسم»امید  دانستند و به می  افتادهدیگر نیروهای چپ این شعار را عقب

خواستند حزب را از میدان  خواست مردم را در این راستا دیدند، با قبول آن می  بعدها که
 بود.  در ذهن مردم ثبت شده بود و دیگر این شعار با نام حزب  در کنند. اما دیر شدههب

 های پادگان مهاباد مردم با اسلحهها و مسلح کردن  و درگیری با فئودال  جنگ نقده
رأی دکتر قاسملو در آذربایجان غربی   جا که ای در حزب دموکرات دمید تا آن جان تازه

قز دست آورد. )جنوب کردستان ایران، از کامیاران تا س اول را برای مجلس خبرگان به
 (.جزو استان کردستان بود و انتخابات در آن صورت نگرفت

 شیخاست.  «رزگاریسپاه »کنم،   دارد به آن اشاره جا  یکی دیگر از نیروهایی که
  اش با دم و دستگاه انهآباد مریوان قصر و بارگاهی داشت و میعثمان نقشبندی در سول

پیش امام فرستاد و پسرهایش را  آخوندها حاکم شدند،  بسیار خوب بود. زمانی که  شاه
هم کرد، با هم در یک  و صوفی سنی، آن  ند. آخوند شیعهش را حفظ کخواست موقعیت

ها  درویش ،کمک عراق مرحمت واقع نشدند. پسران شیخ بهمورد  جوشند. پس، دیگ نمی
. در اواخر جنگ )ارتش آزادی( «رزگاری  سپاه»را مسلح کردند و اسمش را گذاشتند 

شیخ   که در منطقۀ مریوان و اورامانات و سنندج جنب و جوشی کردند. اما زمانی  ههما سه
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سالح خلع  لهد و تعدادی هم توسط کومهشدن  ها هم پراکنده آن ،رفت  ترکیه  عراق به  از
  شدند.

 

 چرخش اوضاع

 

ی ئحرکات ایذا  نکشید جوانان شهر بهداشت. طولی   همچنان ادامه  ماهه جنگ سه
 انداختند.  ها می حیاط پاسگاه  دینامیت به ،ها پاسدارن پرداختند و شب  مقرهایعلیه 

مردم یک زندانی را که  دج،یکی از روزها، در سنن .بود  مردم عوض شده  روحیۀ
بودند، از دستشان گرفتند و با خود بردند. این حرکات   پزشکی برده دندان  پاسدارها به

  ای بگیرند. جان تازها هم ه انموجب شد نیروهای سازم

یک تانک ارتش را   ند وداخل شهر مهاباد نفوذ کرد  زب بههای ح پیشمرگه :٩/٧/٥٨ـ 
  .کشیدندآتش   به

  که شدندهایشان  خواهان آزادی زندانی  مردم کامیاران اعتصاب کرده :٣١/٧/٥٨ـ 
  بودند.  روز قبل دستگیر شده

  شود. در مهاباد تظاهرات می :٣٤/٧/٥٨ ـ
توسط  (سردشت ـ پیرانشهر  جادهیک ستون نظامی در اطراف آالن ) :٣٦/٧/٥٨ـ 

داریوش فروهر با جالل طالبانی  ،شود. در همین روز می  درهم شکسته پیشمرگان حدکا
  کند. می  در سردشت مذاکره

  گفتگوی هیئت دولت با کردها بدون حضور حدکا. حدکا جداگانه :٣٩/٧/٥٨ـ 
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ها  بود، یکی از آن  پیشنهاد کرده هبود. هفت ماد  رستادهتهران ف  کسانی را به
ها و  کردن زندانیتوقف جنگ و آزاد  بود و بقیه «خودمختاری»رسمیت شناختن  هب

حساب   هنبودن پاسدار در شهرها و... )سیاست آن زمان نیروهای سیاسی این بود ک
همین  شدید کنند. بهها را ت ف بین آنکنند و شاید اختال ارتش را از پاسدارها جدا

گویی ارتش برادر تنی .های پاسداران است  جا سخن از برداشتن پایگاه همه ،دلیل
حاال ریش   همان ارتش شاهنشاهی است که  رفت که شان است و یادشان می

تواند  کُرد، یعنی پاسدار کُرد مینبودن پاسدار غیر :شد می  است. گاهی گفته  گذاشته
برای کردها هم   که شود سیستم حکومت اسالمی ناشی می رفتنباشد. این هم از پذی

  بود.  امر واقع تبدیل شده  به

در کردستان،  پراکندگی و نبودن همصدایی در میان نیروهای موجود ،از طرف دیگر
  تواند از این ناهماهنگی استفاده می  تهران فهماند که در گفتگو با هیئت دولت، به  ویژه به

ختاری بدهیم، حدکا خودم  گوید اگر بهجان هم بیندازد. دولت می  ا بهها ر کند و آن
 ۀگفتو یا این  *ما.  عهدۀ ها به آنگوید:  سخنگوی حزب می ؟کنیم  های دیگر را چه آن

د، یکی از نیروهای پرقدرت نظامی هستن  اگر مشکل کردها حل شود، کردها که»قاسملو: 
  **«.و پاسدار واقعی انقالب باشندفرمان ا امام و به  توانند در راه می

پلیس را خلع سالح   کنند و پاسگاه می  حمله  ماشین سپاه  مردم مهاباد به :١١/٧/٥٨ـ 
  پاسداران( حمله  سنندج )مقر مرکزی سپاه  باشگاه  رَزگاری به  سپاه ،کنند. همان روز می
  کند. می

یز ماملی( با هیئت اعزامی از هیئت حدکا )غنی بلوریان، کریم حسامی و عز :٣٢/٧/٥٨ـ 
  کنند. تهران گفتگو می

الدین در مورد توقف جنگ فروهر ابتدا با حزب و سپس با شیخ عزّ :٢١/٧/٥٨ و ٣٩ـ 
 کند. گفتگو می

                                                 
 های آن زمان و مصاحبۀ غنی بلوریان. روزنامه .گا*( ن

 ٣٩/٧/٥٨کیهان،   قاسملو با روزنامۀ  صاحبۀ*( م*
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 افتد. ها می دست پیشمرگه  ( به جز پاوه کنترل شهرها یکی بعد از دیگری )به

رد. این ک  ش از پیش آشفتهاوضاع ایران را بی ٣١/٨/٥٨اشغال سفارت آمریکا در 
های چپ هم  با پشتیبانی خمینی صورت گرفت. سازمان عمل دانشجویان پیرو امام

ژیم چرخشی در سیاست خارجی ر  یا ساکت ماندند. این نقطۀ ،یا برایش کف زدند
آمریکا و   علیه  هایشان مبارزه کردها در تمام نوشته ،بعد بود. از این تاریخ به  تازه

خمینی مشغول این بازی بود.  ،کنند. چون در آن زمان را تکرار می  ن شاهتسلیم کرد
 دیگر این اشغال سفارت سرپوش گذاشتن بر مسائل داخلی بود.   جنبۀ  البته

 «برادران کرد»پیام آشتی برای  ،٢٨/٨/٥٨خمینی در   ها موجب شد که این  همۀ
 ( .نشد  البته هرگز داده  )که .کند  ها هدیه آن  بفرستد و درآمد یک روز نفت را به

 .ندحاکم شهر و دهات شد ها ها بازگشت و پیشمرگه سربازخانه  ارتش به
 ن دلیل آنهمی به .طول کشید  ماه  د و پیام آشتی سهزمانی بین فرمان جها  فاصلۀ

 اند.  خوانده  «ماهه جنگ سه»را 
ارد. حتی حدکا و حقوق مردم کردستان وجود ند  راجع به  در پیام خمینی یک کلمه

کند. از  نمی ابربود مُ  ها زده آن  خودش به  الدین را از اتهامی کهقاسملو و شیخ عزّ
امام گوش   کنند که زند و بعدها هم حدکا و شیخ بارها تکرار می بدخواهان حرف می

 جنگ بشود.   بدخواهان ندهد و نگذارد دوباره  به
 است.  ها بوده خود آنکنم منظور خمینی از بدخواهان  من فکر می

چهل  هایش در حرف  له کومهنران سنندج رسیدند. سخ  ها به پیشمرگه ،٢٤/٨/٥٨در 
هایشان را از داخل شهر جمع  پاسگاه  دهد که پاسداران فرصت می  ساعت به و هشت

 کنند. 

نبودم.   ما آمدند. من در خانه  در خانۀ  در این روز یک سرهنگ و یک افسر شهربانی به
  ادهپادگان ما را فرست هفرماند  . افسرها گفتند کهکه به منزل بروممن تلفن زد   اهرم بهخو
پادگان بروی و برگردی. از تهران   به  رو در خانۀ شما بنشینیم تا تو برای مذاکرهگِ به  که

خواهد با شما مشورت کند. من  می  شماست و فرمانده  مربوط به  که  تلگراف مهمی آمده
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  پادگان برویم. برای برادرهایم که  الزم نیست، شما هم بیایید با هم به گانوگفتم گر
پادگان آدم خوبی بود  هفرمانددر جریان باشند.   بودند پیغام فرستادم که فدائی  پیشمرگۀ

ما دستور   گفت از تهران به .را بعداً در جریان اعتصاب عمومی سنندج نشان داد( )این
شود، ما دستور   پاسدارها حمله  در هر کجا به  طیفور( اعالم کنیم کهتو )  به  اند که داده

اسم من اشتباهی   مهاجمان را بکوبیم. من هم گفتم که ،با هر سالح ممکن  داریم که
ها باید گفتگو شود. همین و  ها فرماندهان خودشان را دارند و با آن ، پیشمرگه شده  برده

 این فرماندها رساندم. معاون ه انطالع نیروهای سازما  هیچ. برگشتیم و من ماجرا را به
  سنندج را به ،اش کردند و هم او در جنگ بهار سال بعد بعداً فرمانده  شخصی بود که

من   چنان با غضب به ،پادگان بیرون آمدم دهخاک و خون کشید. وقتی من از دفتر فرمان
 کرد.  رباران میجا مرا تی فکر کردم اگر قدرت داشت همان  کرد که  نگاه

کسانی بودند(  دانم چه نیروهای سیاسی )دقیق نمی  پادگان و نمایندۀ  همان شب نمایندۀ
همدیگر   تعهدی به  گفتند و چه  در ساختمان دادگستری شهر با هم مالقات کردند. چه

  رگهپیشم  هایشان را خالی کردند، نه پاسدارها پاسگاه  نشد، اما نه  کسی از آن آگاه ،دادند
 خمینی پیام داد. ،متعرض شد. دو روز بعد

شهرها ممکن است مانند یک دستاورد نظامی   به  پیام دادن خمینی و آمدن پیشمرگه
خمینی  ،شد  گفته  کهنداشت. همچنان  همراه دستاورد سیاسی به  گونهشود، اما هیچ  شمرده

شک این ت. بیگذرانی در پیش گرفلی نداد و بعد هم رژیم سیاست وقتهیچ قو
باشند   سیاسی و سازماندهی اجتماعی داشته  بایست برنامۀ می  نیروهای سیاسی بودند که

باشند.   داشته  مشخصی برای آینده  و مردم را از پراکندگی و سردرگمی درآورند و برنامۀ
گاه که کند و هر شان را تضمین میکردند زیادکردن نیروی نظامی بقای ها فکر می آن

ای هم برای جلب  رنامههیچ ب ،توانند پیامی از خمینی دربیاورند. در ضمن مید، بخواهن
 خبری نبود.  وجههیچ نداشتند. بیرون از ایران هم به های ایران بخشحمایت دیگر
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دیگری داشتند، اما   ها روحیۀ هم مردم و هم پیشمرگه،  ماهه بعد از جنگ سه
بیشتر در  شرط قائل شدن برای تهران و سازماندهی مردم، جای بهها  حزب  متأسفانه

سوی او دراز  هم دستش را به گفت و باز «لبیک»خمینی   حدکا به فکر خود بودند.
گرفت. او هم  میهم از این امر ناخشنود نبود، او مار را با دست حدکا   له کرد. کومه

  هرچه  نشان داد که جز گفتگو هیچ پیشنهاد دیگری نداشت. سیر رویدادهای بعدی
هشد. ب تر می کرد، از نظر سیاسی ضعیف کردستان توانایی عملی بیشتری پیدا می

 شود: ای چهار شرط برای صلح قائل می : حدکا در اعالمیه عنوان نمونه

این دمکراسی چیست؟  ازاءِ های دمکراتیک در کردستان و سراسر ایران. ]مابه آزادی .٣
 [.شود نمی  گفته
  پایگاه ،های پاسداران در شهرها. ]در سنندج با یک اعتصاب عمومییدن پایگاهبرچ .٢

مردم باور داشتیم،   اگر به .شود  پاسداران را در شهر برچیدند. الزم نبود از تهران خواسته
شود.  نمی  نیروی مردم دیده  حتا امروز هم باور به  بایست از مردم بخواهیم. متأسفانه می

 شود.[ می  کردن دیده ( فرضهم کارگر  طبقۀ  ی مردم )و البتهتنها خود را جا
ندهد؟   کسی اجازه در امور داخلی دخالت کند. ]چه  نشود که  داده  ارتش اجازه  به .١

 رد؟[طلب یا ملت کُفرماندهان جنگ
 ها متوقف گردد. زندانیان سیاسی آزاد شوند و اعدام .٤

کار خواهیم  ها عملی نشود، ما چه این درخواستاگر   که  نشده  چیزی گفتههیچ  البته
 ها داده نشد. همین دلیل هیچ جوابی به این خواستبه کرد.

بعد در کنگرۀ  ،تری نداشت. چند سال بهتر و پیشرفته هایهم پیشنهاد  له کومه
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بندی این شکل جمع  سازمانشان را به ٥٨سال  نداشتن استراتژی ،(٣١٦٧ششم )بهار 
 کنند:  می

عنوان رئوس مطالبات مردم کردستان از دولت  الم طرح خودمختاری بهاع ـ
برای خودشان   اندازه در آن زمان این استراتژی چه  ]البته .٣١٥٨مرکزی در سال 

دهد. آیا از مردم کردستان  مشخص نیست. رویدادهای بعدی نشان می  روشن بوده
 انیم کافی است؟[د ما خود را رهبر مردم می  که بود؟ یا همین  پرسش شده

]حزب  در نقاط مختلف کردستان. در برابر هجوم نظامی  اع مسلحانهسازمان دادن دف ـ
بگذارید در  .تعرضی  نه ،جنگ ما دفاعی است  کرد که جا تکرار می دمکرات هم در همه

هر جنبش » :های قاسملو جواب بدهم ( از میان نوشته له جواب هر دو )حدکا و کومه
بود( با   یاست دفاعی متوسل شود )در کردستان جنگ و سیاست یکی شدهس  انقالبی به

 [*«است.  دست خود گور خود را کنده
 جنبش سیاسی و اعتراضی در شهرها  ـ دامن زدن به

بودند؟ ذکر نشده   ]این اصول چه. با رژیم  ـ اعالم مواضح اصولی در قبال مذاکره
 [  .است

ه، در عرصۀ گفتگو با جمهوری اسالمی. آمددست ـ تالش برای تثبیت قوای به
 آن است.[  ین مانند رأی دادن بها]گفتگو یعنی قبول کردن طرف مقابل، بنابر

ـ تالش برای تشکیل یک هیئت نمایندگی واحد از نیروهای سیاسی موجود در 
 هم زد خودهاین نمایندگی جمعی را ب  ]اولین نیرویی که . کردستان برای مذاکره

 کنیم.[ شرکت می  ما برای افشاگری در آن  گفتند که د. میبو  لهکومه

  **دولت مرکزی.  طرح خودمختاری به  ـ ارائۀ

 ٦٧دالیلی در سال  کنم به فکر می  کنم که  ن اضافهآ  بگذارید من هم یک بند به
 را بازگو کنند:  نخواستند آن

                                                 
  ٦٢ ص  ،مبارزه قاسملو، چهل سالبدالرحمان *( ع

  ٣٢.  ، ص٦٧له، بهار ششم کومه ۀکنگرسناد ا **(
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ها ما در کردستان تن. ممکن  هر شیوۀ معنوی حدکا به نفوذ مادی و  علیه  مبارزه»
ما نیروی طرفدار کارگران هستیم و سرنوشت برای ما چنین   کهچون ،رهبر باشیم

  .«است  رقم زده
آن   در جای خود به  این بند یکی از دالیل اصلی جنگ داخلی کردستان است که

 خواهم پرداخت.

 :کرد بندی توان چنین جمع میجنبش کردستان  را در آن مقطع ازنقش این دو نیرو 

های سیاسی بیان  هایشان را از طریق سازمان مردم خواسته  هیچ شکی نیست که
ها از ایشان  باشند، یا این درخواست  خود انتخاب کرده  که شرطی به  ند، البتهکن می

  عهده هر دو نیرو رهبری مردم را به  هباشد. بگذار چنین فرض کنیم ک  شده  پرسیده
هیچ جایگزین دیگری( را   خودمختاری )و نه  که ها بودند آناگر چنین است،  .داشتند

  هزمینگیری همگانی در این هیچ رأی  دانیم که می  د. چون همهنمردم تحمیل کرد  به
بایست پرسشی از مردم  می  ،انجام نشد. الاقل برای نشان دادن دمکراسی هم شده

 ،گوها با دولت مرکزیتوانست در گفت آن همچون رأی قاطع مردم، می  شد. نتیجۀ می
  ما نمایندۀ» :بنشینند و بگویند  کنگره  پشت درهای بستۀ  که این  ای باشد. نه حربه

  !«مردم هستیم
 نویسد:  می  زادهحسن  عبدالـله ، برای نمونه 
کدام نمایندۀ  بودند، هر  چهارم حزب شرکت کرده سیصد و چند نفر در کنگرۀ»

هر نفر  .رهنقل از گزارش جلیل گادانی در کنگی به)کریم حسام «دویست نفر بودند.
 را نمایندۀ هزار نفر نوشته است.( 

بایست در سنندج  بودند، یعنی حزب می  نفر شرکت کرده  دانیم از سنندج سه می
هر عضو   کهاین  محاسبۀاست. با   داشته ، نفر عضو می١١١١، اگر نگوییم ٦١١
ماند. بعد  شوخی می  د، این سخن بیشتر بهسال دورۀ آزمایشی طی کن بایست یک می

پیش از آن  «عضو»  و نه)  پیشمرگه ٦١١شود گفت حزب  از جنگ بهار سنندج می
 فراموش ها در این نوشته، در سنندج داشت (عضو.  رسد به  هم نبود تا چه  پیشمرگه

 ها ها نبود و کاری هم برای جذب آن چهار بخش بزرگ مردم کرد با آن  شود که می
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پائین کردستان نیست؟   )آیا از کامیاران به مذهب کردهای شیعه .٣ :صورت نگرفت
جماعت کالس قرآن و رزگاری و... سنی،  کردهای اسالمیِ .٢ها کرد نیستند؟(  فیلی

 طلبان.استقالل .٤ها.  ناسازم  ها و طرفداران بقیۀ ای توده .١

دولت   ا تأمین کنیم و بهشد خودمان خودمختاری ر ال اصلی این است: آیا نمیؤس
 توانستند انجام دهند؟  می  مرکزی اعالم کنیم؟ آیا بیشتر از اعالم جهاد چه

  ها بودند که نااش کنیم، کادر نداشتیم! این سازم توانستیم اداره شود نمی می  گفته
اگر کسی عضوشان   کهست ها ناسازم  کادر نداشتند، ملت کرد داشت. این شیوۀ

 ،آورند. بنابراینحساب نمی هم به او را کرد  دانند، بلکه ها انقالبیش نمیتن  نه ،نباشد
پانصد نفر  ،تنها در تهران ،: در آن زمان محاسباتشان جای ندارد. برای نمونه ۀردر دای

جمع  «انجمن کردهای مقیم مرکز»در  ،بیشترشان مدارک تحصیلی باال داشتند  که
سیر  .باشند دهها تقاضای همکاری کر ا از آنه نانشد که این سازم دهدی شدند. می

بود. تضاد تفکر دو نیرو   فکرشان هم نرسیده  به  دهد که رویدادهای بعدی نشان می
مردم   کردیم که گوید ما تالش می عنوان مثال: حدکا می. بهبودعلت  هم مزید بر

  جنگ آزموده خواستیم مردم در ما می  کند که: اما اقرار می  له نشوند. کومه  کشته
 شوند. 

رایط زندگی مردم از کار و ش  اندازه های مردم تا چه ندهال است که این نمایؤجای س
 ؟...جز هنگام جمع کردن کمک مالی خبر داشتند؟ به

اجبار اقتصادی مانند کارگر آرماتوربند کار   من در طرح سد قشالق به ،٥٨در بهار 
  وجود آوردیم که سندیکای کارگران را به ،اهکردم. با کمک چند کارگر نسبتاً آگ می

 دویست و پنجاه کارگر در آن عضو بودند. فعالیت این سندیکا تا جنگ بهار  نزدیک به
حقوق   صدر فرستادیم کهنینمایندگانی نزد ب  ،ماهه داشت. بعد از جنگ سه  ادامه ٥٩

هاست،  دست پیشمرگهبود شهر شما در   صدر گفتهرا بگیرند. بنی  ماهه نشدۀ سهپرداخت
ید ما حکومت هستیم، یگو بودند: شما می  ن سندیکا گفتهها بگیرید. نمایندگا بروید از آن

کی حکومت است.   تا ما بدانیم که  یم. تو پول ما را بدهیگویند حکومت ما ها هم می آن
  مندانهبود پول را بپردازند. پول را گرفتند و پیروز  بود و دستور داده  صدر خندیدهبنی
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های بزرگ و کوچک )کارگری!(  از حزب و سازمان ،برگشتند. در تمام این یک سال
 این سندیکا و کارگرهایش سر بزند.   به  کسی را ندیدیم که

کرد.  سر مردم را گرم می ،عناوین مختلف ، حکومت به در این زنگ تنفس دوجانبه
قبالً   که (سحابی اهلل زتفروهر، هاشم صباغیان، عداریوش نیت )سنهیئت حُاعضای 

ژوی صحبت در بِ الدینعزّ بودند و با شیخ  زده کردستان سر  به  ماهه هنگام جنگ سه
خواهند با مردم  می  کردستان فرستادند و اعالم کردند که  به  بودند، را دوباره  کرده

  م نمایندۀنا  ها کسانی را )به آمدند در استانداری و فرمانداری  ها می گفتگو کنند. این
هدفشان بیشتر  .کردند کردند و برایشان سخنرانی می وران( جمع می ها و پیشه بازاری

  خواستند غیرمستقیم به های سیاسی بود، ضمناً می کردن مردم از سازماندور
ای  در جلسه ،همین دلیل دانند. به را نمایندۀ مردم نمی ها آن  ها بفهمانند که ناسازم

معروف شد  «هیئت نمایندگی خلق کرد»  به  ای کهشرکت عدهبا  ٢١/٩/٥٨در   که
  شیخ اعضای هیئت را معرفی کرده  کههمین (،فدائی،  له الدین، حدکا، کومهشیخ عزّ)

نیروهای سیاسی گفتگو   بودند ما با نمایندگان  بودند و گفته  شده  بود، برافروخته
طرح بیست   ،در این جلسه  ن بود کهبودند. قرار بر ای  را ترک کرده  کنیم و جلسه نمی

 هم نشد.   حتا خوانده  که ،شود  بحث گذاشته  های خودمختاری ب و شش ماده
کردها آن را جدی   نه  ها داد که روزنامه  نام طرح خودگردانی به بعدها فروهر طرحی به

مضاء ما برای ا»صباغیان هم بعدها اقرار کرد که:حکومت. و فراموش شد.   و نه گرفتند
  * «رد.خودمختاری نرفته بودیم. دستی که چنین سندی را امضا کند باید قطع ک

در   که  زادهداران مفتیدر کردستان پیدا شد. طرف «جاش»پدیدۀ   در این زمان بود که
  پیشمرگۀ»بودند، شهرها را رها کردند و با نام   با حکومت همکاری کرده  ماهه جنگ سه
سنندج را در خروجی   به  کرمانشاه  ها جادۀ پاسداران شدند. آن  هجزو سپا رسماً «مسلمان
کردند.  ، دستگیر می ایی کردهزیر کنترل داشتند و مسافران را شناس ،کامیاران  به  کرمانشاه

کار و زندگی معمولی خود مشغول   اوضاع اجتماعی آرام بود. مردم به ،جز این مورد به

                                                 
 .٣١٨٤ ،٢ رۀشما ،«انداز ایرانچشم»صاحبه با صباغیان نشریه *( م
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کردستان   به ـ ها و روشنفکرها سیاسی  ویژه بهـ نی بودند. از نقاط مختلف ایران کسا
خواستند بدانند سرانجام  کردند. می آمدند و از نیروها و اشخاص سیاسی کرد دیدن می می

ها، آزادی و  نادر خیاب  سیاهنبودن پاسدار و زنان چادر .کشد کجا می  مشکل کردها به
شهرها و دهات مناطق دیگر ایران   کهدیدند  داد. می ها می آن  ای به امنیت، احساس ویژه

بار تیجۀ مشخص سیاسی به ناما این بازدیدها هیچ  اند. از دست داده راچیزهایی   چه
 نیاورد.

خواستند  نیروهای سیاسی و مسلح. مردم می  این امنیت تنها مدیون مردم بود، نه
جاد نکنند، اگر پلیس و ارتش و جاش مشکل ای  زورمداران تهران نشان بدهند که  به

شهر و دهات در دست   هایی که آن ماه  کنند. در همۀ  توانند خود را اداره مردم می
  جز از جانب گروهی که به ؛دی و راهزنی و قتل روی نداددز  خودمان بود، یک نمونه

بودند.   ها لخت کرده مردم را در جاده بود و یکی دو بار  توسط ژاندارمری ایجاد شده
راستی  و اعدام شدند. به  خلقی محاکمه  ا را دستگیر کرد و در دادگاهه آن  له کومه
،  کرده  آماده تر مردم را برای یک انقالب مترقی  ها این فرصت را داشتند که ناسازم

ای  نمونه  رند کهوجود بیاو و تشکیالت اجتماعی نوینی به  دارها و سازماندهی کنند
از رژیم تقاضا   بایست آن چیزی را که میها و برای تاریخ.  خلقبشود برای دیگر

  آن فکر کرده  به  گاهدانم هیچ ش شوند. نمیدادن کار تشکیل کردند، خود دست به می
چیزی   )محل تجمع( که  «بنکه»حال کاری از پیش نبردند. چند هره، اما ب بودند یا نه
در   آن هم نه ؛وجود آمد ایران بود، در محالت به ها در شهرهای دیگر مثل کمیته

 ،ظاهراً برای تنظیم خدمات در محالت دایر شد، اما در عمل  شهرها. بنکه  همۀ
محلی برای   ها و جوانان طرفدار این یا آن سازمان آن را اشغال کردند و به بچه

انست صورت انقالبی تو  تشکیالت اداری بود و نه  نه  رقابت و تبلیغات بدل شد. بنکه
وجود  بورژوایی، شوراهای کمونیستی به خرده یرد. در شهری کامالًخود بگ شوراها را به

طور مصنوعی آن را ایجاد کنند، در عمل تبدیل  اگر به شد( آید، )چنین ادعا می نمی
این درک رسید   زمانی به  له کومه  متأسفانههای مساجد خواهد شد.  همان کمیته  به
های  پیشمرگه  دن چند جوان بهجز تبدیل کر  بود. بنکه  چندین سال گذشته  که
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 ثمر دیگری نداشت.  تجربه بی
 یزئفروشی بود. در اواخر پاهای مشروب آلیسم نیروها بستن دکهاز ایده  یک نمونه

 عام شکستند.  ها را در مالءِ و بطری کردند ها را تعطیل این دکه  له حزب و کومه ،٥٨
یا کسانی بود؟ طرفداران  کس  چه  دانم این حرکت مذهبی برای جلب توجه نمی
مردم نشان   به شان را«گری انقالبی»خواستند  یا می ؟زاده یا جمهوری اسالمیمفتی
بازرگان در دوره   درست همان کاری که ...مذهبی  شیوهبه بودن انقالبی  البته ؟بدهند

خواستار دموکراسی بودند، بدون هیچ پرسشی از   هایی که ند. آشدر قزوین انجام 
 کردند. هیچ، اخالقشان را هم تعیین می  م، سرنوشت کهمرد

خمینی اسامی نامزدهایی   اهانتخابات ریاست جمهوری در دستور قرار گرفت. دستگ
صالحیتشان   آوردند و بهشده درخودشان نبودند، از فهرست اعالم  نشاندۀدست را که

 !بود «انتخابات آزاد»رأی ندادند. اسمش هم 
که چون ،( مسعود رجوی بود له های کردستان )حدکا و کومه کاندیدای سازمان

اما خمینی او را یید کرده بود. أرا ت «خودمختاری کردستان» ،ای رجوی در مصاحبه
کردها در این انتخابات هم شرکت نکردند. )در انتخابات   حذف کرد. این بود که

همان تضادی است  ند. ایننک می اما بعداً از حکومت تقاضای سهم ،ندنک شرکت نمی
رئیسو ر را گرفت صد پشت بنیخمینی   ( دستگاه.دارد  بعدها و هنوز هم ادامه  که

سربازها   ، فرمان داد که هم هنوز جایش گرم نشده او ٥/٣٣/٥٨ .جمهورش کرد
پاک  «طلبان تجزیه»هایشان را درنیاورند تا زمانی که کردستان را از وجود  پوتین
ای، اکثریت همین سیدعلی خامنه فدائیو  دهب حزب توکاندیدای منتخ نکنند.

 دیکتاتور فعلی بود.
( تنها سازمان چپ ایران بود و پس از ٣١٢٧/٣١١٢های  زمانی )سال  که  حزب توده

مسکو گریخته بودند، این بار با راهنمایی   رهبرانشان به ٣١١٢سال   مرداد ٢٨ماجرای 
ون پنجم ست  باشد، نقش  ها خواسته ز آنخمینی ا  دستگاه  کهها و بدون این روس

ها باید  ها با جاش کارهای این  گرفتند. در مقایسۀ  عهده حکومت را در کردستان به
جنگیدند و تکلیفت مشخص بود.  رو در رو با تو می  ها که جاش  گفت صد رحمت به
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 حزب توده سیاست تسلیم و بود. شعار  دست روی حزب دموکرات گذاشته  حزب توده
خواستند حزب  نمی  ها بودند که کردستان هم آن پشتیبانی از حاکمان تهران بود. در

فکر گفتگو با   سرانجام با تهران، بهجای کوشش در جهت گفتگوی بی به دمکرات
  بردند و به (١١/٣٣/٥٨)کنگرۀ چهارم حزب   ها این سیاست را به مردم خود باشد. آن

کنیم،  می  هچهارم حزب را نگا  کنگرۀ  برنامۀ  ۀمقدم  آن رسمیت بخشیدند. حاال که
آثار سوء این   گرچهدارد.   با کردار بعدی حزب فاصله  اندازه تا چه  بینیم که می

 است.   حزب رسانده  های فراوان به است و خسارت  حال هم مانده سیاست تا به
هفت   هک  کشید، جماعت طرفدار حزب توده  زبانه  دوباره  های جنگ که شعله

جدا  ،٥٩در بهار  «طرفداران کنگرۀ چهار»نام   مرکزی بودند، به  نفرشان در کمیتۀ
های  یکی از سیاست بودند.  در حزب ماندهای از طرفدارانشان همچنان  دهشدند. اما ع

بود، این   له اش رشد کومه شد و نتیجه می  له موجب نرمش در مقابل کومه  که  قاسملو
باشد، اما این کس   ضد حزب توده  ر کردستان باید کسی باشد کهگفت: د می  بود که

 دهد.  خود این کار را انجام می خودبه  له گذارید کومهما نباشیم. ب

  ویژههها و ب خلق  بدون شرکت نمایندۀ  رفراندم قانون اساسی که ٩/٥٨/ ٣٢و٣٣
  شد و طبعاً همۀ بود، برگزار  شده  نوشته  خلق کرد و تنها با شرکت آخوندهای شیعه

در این  «هیئت نمایندگی خلق کرد»پیشنهاد  . کردها هم بهبود «آری»ها  یأر
هیئت   ای به این عدم شرکت نامه موردرفراندم شرکت نکردند. شیخ عزالدین در 

این قانون   در مقدمۀ «حق تعیین سرنوشت « که این  به  دولت  نوشت و بعد از اشاره
ای  آینده  و  شود در شرایطی چنین آشفته راستی می آیا به»  :کهکرد   ، اضافه ذکر نشده

توان باور کرد و  حکومت و دولت مرکزی هم نامشخص است، می احت  نامعلوم که
قضا و قدر سپرد، یا اسیر خواست مختلف و   سرنوشت تاریخی مردم کرد را به

چنین، شرایطی اینشد؟ و اصوالً در   ندههای مختلف و پراک  رنگارنگ کسان و گروه
  *«وجود دارد؟  تضمینی برای آینده  اگر توافقی هم بشود، چه احت

                                                 
 .٣٢/٩/٥٨وزنامۀ کیهان، *( ر
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ها  پس چرا با آن ،جاست. پرسش این است: اگر چنین استهها کامالً ب این گفته
  شود که معلوم می ؟شما عطا کنند  خود مختاری به  کنید و انتظار دارید که می  مذاکره

  کمتر از طرف مقابل نیست.در جبهۀ کردها هم آشفتگی 
در هر انقالب یا تغیر بنیادین، از طرف نیرو یا نیروهایی و شاید همه یا بخشی از 

ها  گیری کرد. آنیأها ر سر آن توان بر شود که نمی هایی عنوان می شرطپیش ،مردم
حقوق برابر  ،در تحوالت آتی ایران شوند. برای نمونه کاست تلقی میوکماصول بی

ها خواهند بود و  شرطپیش جزوِمانند آن مرد یا آزادی بیان و آزادی احزاب وزن و 
ی دادند، أتساوی زن و مرد ریک مردم به عدم ۀفاضاگفت اگر نصف به توان نمی

ی أها جزو الینفک یک تغیر اجتماعی است و با قانون و ر باید قبول کرد. این
برای نیروهای کرد و  «قوق ملیح»شت. توان از آن گذ نمی رهاکثریت و فتوا و غی

ین انویس قانون اساسی و چون پیش ها بود. شرطمردم کردستان جزو این نوع پیش
 یید باشد. أد تتوانست مور امر را در نظر نگرفته بود، نمی

بتوانند   کهکردها داد   کنم بیشترین فرصت را به فکر می  انتخابات دیگری که
مجلس »اسمش را   انتخابات مجلس شورا بود، کهدست بگیرند،  سرنوشت خود را به

 . (٢٤/٣٢/٥٨)گذاشتند  «شورای اسالمی
حزب دمکرات بیشترین رأی کردستان را از آن خود کرد. تهران  ،در این انتخابات

مردم،  ءِاساس همان آرا وقت و برشد همان ن را قبول نکرد. آیا نمیانتخابات کردستا
شد یک دولت موقت و یک  نظر من می ند؟ بهو حکومت خود را تشکیل بدهمجلس 

با دولت مرکزی را   ی و رابطهکارهای اجتماع  پارلمان خودمختار تشکیل شود که
در   )همان کاری که دار باشد دهرا عهتنظیم نیروی پیشمرگ  احتبگیرد،   عهده به

 ( .انجام شد ٣١٢٥زمان جمهوری کردستان 
تگی و انحصارطلبی نیروهای سیاسی دسکنم تنها دودستگی و چند من فکر نمی

چنین دید و چشم نکردن از این فرصت شد، بلکه کالً  استفاده  دلیل  کرد بود که
ها با  اختالف نیروهای کرد با هم بیشتر از اختالف آن  اندازی نداشتند، وگرنه

  شد با هم کنار بیایند. گذاشتند، می رأی مردم احترام می  اگر به .حکومت مرکزی نبود
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 تیره شدن اوضاع    

 اعتصاب عمومی مردم سنندج

کند.  زی میاپاسداران تیراند  یک جیپ سپاه  رزگاری به  سپاه ،٩/٣٣/٥٨در تاریخ 
  در باشگاه  داخل پایگاهشان که  شود و دو نفر دیگر خود را به می  یک پاسدار کشته

 رسانند.  وسط شهر بود، می
ماشین نگهبانان مسلح رادیو و تلویزیون   به های حزب نیز پیشمرگه، در همین روز

و پاسدارها حق  بود  قبالً شده  است که  کنند. دلیلش گویا توافقی بوده می  تیراندازی
 تردد در شهر را نداشتند.

از  نفر  شود. سه طرف میدان مرکزی شهر تیراندازی می به  از باشگاه ،٣٣/٣١/٥٨
شود. مردم در  ند. بازار تعطیل میشو و هشت نفر زخمی می  کشته مردم عادی

شورای »شود. کنند و در مسجد جامع اعتصاب غذا اعالم می استانداری تحصن می
ها و بازاریان و معلمان و... در آن  ناسازم  شود که نمایندگان تشکیل می «اعتصاب

گروگان   شرکت دارند. خواستشان بیرون رفتن پاسداران از باشگاه است. استاندار به
گفت  کرد و می نحوی همکاری می خود از حزب ملت ایران بود و به او .شد  تهگرف

کرد. اعتصاب غذا با  پادگان گفتگو می  هبا فرماند  فعالً مرا آزاد نکنید. هم او بود که
شامل همۀ ادارات و   یافت، اما اعتصاب و تحصن که  الدین خاتمهپیام شیخ عزّ

گفت به من دستور  پادگان می هاشت. فرماندد  شد ادامه ها می ها و مغازه بانک
  باالخره ؟این مردم قهرمان را به گلوله بستشود  ، اما چطور میدهش دهسرکوب دا

پیمایی،  مردم با یک راه. شد و به ارتش تحویل داده از پاسداران خالی  باشگاه
 رد.رزگاری را خلع سالح ک  سپاه  لهکومه ،پیروزیشان را جشن گرفتند. همان روز

دفش از این کار قبل رزگاری ارتجاعی است، اما ه  سپاه  گفت که می  له کومه  گرچه
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  حزب پناه  رزگاری به  ترسید که می .ها بود های آندست آوردن سالح از هرچیز به
توسط عراق مسلح شد و تشکیالت   رزگاری دوباره  وگرنه ،د و به او سهمی نرسدنببر

 «دفتر ماموستا»نام   به  له کومه ،٥٩  در فروردین ماه  ی کهتا جای کرد بازسازیخود را 
)انبار ها را خلع سالح کردند  بعدها بار دیگر آن  شد. البته  ها وارد مذاکره با آن
 شد.  ها هم برچیده رفت و بساط آن  ترکیه  شیخ عثمان به ،پس از آن ؟!( اسلحه

این بار   ارتش و پاسداران، کهیک روز بعد از پایان اعتصاب سنندج، واحدهایی از 
  کامیاران به  خواستند از راه مانند راهنما همراهشان بودند، می  زادهطرفداران مفتی
ها هم در  ها بستند. آن آن  را بر  نشستند و راه  باز هم مردم در جادهسنندج بیایند. 

 ،گ و گریزبا جن ،زدند و سنگر ساختند تا در فرصت مناسب  اطراف کامیاران پایگاه
در اعتصاب مردم   خاطر جبران شکستی بود که خود را باز کنند. این شاید به  راه

 بودند.   سنندج متحمل شده
دورانی پر از  ؛ای بود زهها مقدمات جنگی بود که آغازگر دوران تا این ۀو هم

هایی  دگراندیش و حتا آننیروهای  ۀهم علیهبلکه  ،کردستانتنها در   نه ،خونریزی
 شدند.  دهنامی «خودیغیر»ه ک
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 پایانجنگ بی

از همان اوایل آموختم که جنگ فرهنگِ خاصِ خود را شکل 
سوی جنگ اعتیادی است قوی و اغلب مُهلک. جنگ  دهد. شتاب به می

مادّۀ مُخدّری است که من چند سالی خود را آلودۀ آن کردم و گرفتارش 
ران، خبرنگارانِ جنگی، نگا گرد، تاریخ سازانِ دوره بودم. اُسطوره

شوند و  جا یافت می ها که همه نویسان و دولت فیلمسازان، داستان
ای  بخشند که اغلب از آن بهره ارزشمندی می همگی به جنگ کیفیّت

گذارند: هیجان، جذابیّت، قدرت،  ندارد، جنگ را در مَعرَض فروش می
یی تخیلی و مان و دنیا هایی برای فرارفتن از مراتب حقیر زندگی فرصت

پُر از شگفتی که زیبایی غریب و مرموزی دارد. جنگ بر فرهنگ 
کند، زبان را مخدوش و مَسخ  ها را تحریف می شود، خاطره مُستولی می

کند؛ حتا  چه را پیرامونش قرار دارد آلوده و عُفونی می کند و هر آن می
ه و هایِ ترسناک و بیمارگون ای از شرارت و انحراف طنز را در آمیزه

مان نگاه  های کند. وقتی به دور و بری بندی می ستایش مرگ، بسته
 های غلتند، پرسش می ترین درجۀ انحطاط فُرو کنیم که به پست می

معنا بودن موقعیّت ما روی کُرۀ زمین آشکار  بُنیادین دربارۀ بامعنا یا بی
کند  می آمیزی را افشا شود. جنگ ظرفیّت اَعمال اهریمنی و شرارت می

های درونی ما کمین کرده و خود را پنهان  که زیر پوست و در اندیشه
پایان  که جنگ به محض این همین دلیل، از نظر بسیاری، به اند. به ساخته

*شود. مورد آن بسیار دشوار می رسد، بحث در می
 

                                                 
 ز.کریس هج ،دهد نگ نیرویی که به ما معنا می*( ج



 

132 

 

جلس خبرگان و بود. م  بنیادهای اداری خود را مستقر کرده  رژیم همۀ ،٥٩در بهار 
تنها  پیدا کنند.  بر امور سیطره  که بودند  جمهور و دولت آمادهاسی و رئیسقانون اس

  تند کهدانس . البد میبیابند ایبرایش چارهبایست  می  شان کردستان بود که مشکل
در میان نیروها   دانستند که ینیست. م ،نماید می ظاهر به  کردستان آن چیزی که

  با حکومت «مسلمان  پیشمرگۀ»نام  به و اختالف وجود دارد؛ جماعتی دستگیدو
مدت  ،بتوانند در برابر ارتش  و مهمات چندانی ندارند که  ها اسلحه هستند. پیشمرگه

  مدام خواهان مذاکره ،حزب دمکرات باشد  شان که زیادی مقاومت کنند. نیروی اصلی
  ی حاضر بها هیچ شیوه  به  این بود که .خارجی هم آن زمان نداشتند ست. پشتیبانیِا

را در   ارتش و سپاه قدرت خواستند وفاداری و می ،از طرف دیگرآمدن نبودند.   کوتاه
عام کند، ر ارتشی بتواند هموطن خود را قتلآزمایش بگذارند. اگ  به ،یک جنگ

 اعتماد کرد.  او ان بهتو می
 کرد های گوناگون از شرایط داشتند. حدکا فکر می نیروهای کردستان هم تحلیل

از  ،هنگام درگیری ااین خاطر حت  گفتگو تن خواهد داد. به  رژیم ضعیف است و به
دهد.   جنگ خاتمه  ای حزب را قبول کند و به طرح شش ماده  صدر خواست کهبنی

و   شده  ریزیآمادگی برای رویارویی نظامی برنامه  شد که شک باعث می بی  این شیوه
  داشت این بود که  زمینهدر این حزب   که مناسبی منظم کاهش یابد. تنها موضع

 ،در مقابل نبینند.  مردم بیش از این صدمه کهنباید در شهرها درگیری ایجاد شود 
ها هم  شاید ارزیابی آن .هر قیمتی وارد درگیری نظامی شود خواست به می  له کومه

کلی هو استراتژی مشخصی نداشتند و ب  اما هیچ برنامه ،ناتوان بودن رژیم بود
فریادشان  ،دادند و سپس قرار می دهشسردرگم بودند. مردم را در مقابل عمل انجام

 . ..اند و باید انتقام گرفت. درست همان تاکتیک رژیم مردم را کشته  شد که بلند می
وقایع حرکت دنبال بهسیاسی کردستان مشخصۀ عملکرد آن روزهای نیروهای 

 دارد.   هنوز هم ادامه  امری که .بود کردن
رویارویی نظامی با رژیم را  ها برنامۀ بود، آن  بست افتادهدر بن فدائیسازمان 

در  ،اینوجودِ دانستند. با  می «انقالبیضد»ها را  نداشتند. رهبرانشان این حرکت
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اعضای شاخۀ کردستان   کهشرکت کردند، چرا  بسیار فعاالنه جنگ سنندج
همین دلیل هم  باران تنها بگذارند. به گلولهر هایشان را زی توانستند همشهری نمی

های شجاعشان را  بعدها از جانب رهبران مورد انتقاد شدید قرار گرفتند و پیشمرگه
تحویل رژیم دادند که همگی تیرباران شدند. )این یکی از کارهای این سازمان است 

ها  رات با آنحاال حزب دمک  نخواهد شد. متأسفانه  بخشوده  گاهخاطر آن هیچ به  که
 هاست!( مشترک با آن  جبهۀ کند و خواهان تشکیل مشترک امضاء می  اطالعیۀ

ترین  بزرگ  رژیم تصمیم گرفت پادگان سنندج را که  در چنین شرایطی بود که
پادگان کردستان بود، تقویت کند. کاروانی از سرباز و نیروی زرهی را عازم سنندج 

اصلی   ، در راه له های هوادار کومه ای شاگرد مدرسه کرد. مردم سنندج، بیشتر جوانان و
رئیس  صدر کهبر کاروان بستند. بنی  نشستند و راه  در میان جاده ،شهر  ورود به

کنند.  را برای ارتش باز  راه  خواست کهنیروهای نظامی بود از مردم  هجمهور و فرماند
سه ،باوریز  گرفت از راهکاروان تصمیم  ،مردم گوش ندادند. پس از معطلی فراوان

ها  با هجوم پیشمرگه ،آن سامانهای  را دور بزند، اما در درهّ سنندج کیلومتری شهر
ها در این هجوم شرکت داشتند(. ستون درهم شکست و  ناسازم  )همۀ .روبرو شد

  فراوانی هم به های نابود شدند. اسلحه  د و بقیهپادگان رسان  شی از آن خود را بهبخ
 کنندگان افتاد. لهدست حم

  توپ بست و تالش کرد شهر را به  ی بود. شهر را بها انهدنبال چنین به رژیم به
کرد، ابتدا با  نشان می  جایی را که اشغال کند. هر  محله  به  و محلهدرآورد   محاصره

های   های بسیار و قربانی دادن کوبید. شهر با وجود قهرمانی رد سنگین میسالح دوربُ
 را نداشت.  ارتشی تا دندان مسلحان، آمادگی یک جنگ کالسیک با فراو

اتمام بود. اگر از   رو به فشنگ نیروهای مدافع شهر  روز چهارم جنگ، ذخیرۀدر 
رسید و بخشی از سربازان ارتش در داخل شهر خلع  کمک نمی حدکااورامانات برای 

 ها کنند و بیرون بروند. ها شهر را ر گهبایست همان روز پیشمر شدند، می سالح نمی
مقرها   کردند و به بود. برق و نان نبود. مردم دهات نان جمع می  آب قطع شده

گرفتند. نیروهای داخل شهر اسلحۀ  آمدند مقداری می فرستادند و مردم می می
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کرد.  باران پادگان را بدهند. ستون پنجم هم کار می جواب خمپاره  سنگین نداشتند که
گزارش پادگان   ها را به و جای پیشمرگهبودند   سیم گذاشتهها بی در برخی خانه

باعث شد منزل طرفداران   کشف این مسئله کوبیدند. ها آن محل را می آنو  ندداد می
تفتیش کنند. کسانی هم م ـ را ه یگناهان احتماالً بی ـو کسان دیگری را   زادهمفتی

 اعدام شدند.  له توسط کومه  میان،در این 
خواهم وارد  حاال من نمی .است  شده  و نوشته  فتهاین جنگ بسیار گ  بارۀ در 

 کنم. می دهبسن نمونه یک ذکر نها به ت ،جزئیات بشوم

دو پیشمرگ به  راههم یی که جنگ در سنندج ادامه داشت،ها در یکی از شب
 لهها حام کردند. یکی از زن دو زن و یک مرد زندگی می  ،ای رفتیم. در این خانه خانه

های آب شوفاژ را هم خالی  رهگرفت. آخرین قط درد می ل  د ،رهر خمپابود. با انفجار ه
نان که  هایش را تر کند. با دو عدد تخم مرغ و مقداری لبهِ بودند که او لب  کرده

آخرین غذایشان بود از ما پذیرائی کردند. رفتیم از مقر برایشان نان بیاوریم، اما 
 ما نداد. بازگشت به آن کوچه را به ۀزشدت درگیری اجا

نفع ارتش خواهد بود. در   اش به جهنتی  از همان اولین روزهای جنگ آشکار بود که
امید   به ایم ما آمده» :گفت دیگری می  پایگاه  پاسدارها به هفرماند ،سیمیک پیام بی

  «خدا نگذاریم یک دیوار این شهر سرپا بماند.
های پیشمرگان  کل کشته .دها خراب نشدن ۀ آن، اما همدیوارهای زیادی خراب شد

طبق آمار  ،از مردم عادی .)بیست و پنج نفر از حدکا( ندچهل و نه نفر بود
 و زخمی شدند.   هزار و هشتصد نفر کشته  نزدیک به ،ها نابیمارست

 دانیم زیاد بودند.  اما می ،هایشان را آشکار نکردند تعداد کشته  گاهمهاجمان هیچ
  شهر را به ٢٤/٢/٥٩در  ،یست و دو روز درگیرینیروهای مدافع شهر پس از ب

 دشمن سپردند. 
گردی پرداختند.  خانه  به ،ها پاسدارها با راهنمایی جاش .حکومت نظامی اعالم شد

  د کهدادن را لو می ها ابتدا کسانی . اما جاشتقصیر نبودکس بیهیچ ،ها از نظر آن  البته
اعدام   دانیم که بودند. می  منالشان چشم دوختهمال و   یا به داشتند  ها کینه خود از آن
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 هایی از این دست است.  جنگ  ها( نتیجۀ در مورد پیران و بچه او زندان و تبعید )حت
درگیر بودند و  تر، کوتاه  در جنگ خونینی، گرچه هم  سقز و بانه ،در همین زمان

 اش هم همانند سنندج بود. نتیجه
  به ٦٧از سال   است، گرچه  نوز هم تمام نشدهه  این جنگ سرآغاز جنگی بود که

دالیلش را خواهم گفت(  اًجنگی در کار نیست. )بعد ،و در عمل  بعد دچار رکود شده
 :دارد  و درس قابل توجه  اما چند نتیجه

  این افتخار و سربلندی برای جانبازان و مبارزان آن باقی است که ،ـ قبل از هرچیز
فاشیسم اسالمی را بنیاد نهاد و خواری و   حاکمیتی نرفتند کهزیر بار  ،از همان ابتدا
 ،پس از سی و اندی سال ،با آن همکاری کردند و حال  هایی ماند که ذلت برای آن

 کنند.  توانند این شرمساری را توجیه اند، نمی پشیمان شده  که کسانی
دن مردم است و کشتن دا  معنای به به ،جنگ در داخل شهر  ـ نیروها یاد گرفتند که

مهاباد و پیرانشهر و  ،بعد از آن ،همین دلیل ستاورد سیاسی و نظامی ندارد. بههیچ د
 شدند.  رژیم سپرده  بوکان بدون درگیری به

آید.  نمی  حکومت کوتاه  رسید که می  این نتیجه  بایست به ـ حزب دموکرات می
و پیام   نجام دادند. نامهالزم دیدند، ا  ها برای متوقف کردن جنگ هر تالشی که آن

اعالم کردند و هیئت   طرفهبس یکآتش افرستادند و حت صدربرای خمینی و بنی
دست نیامد.  ای به هاباد رفت، اما هیچ نتیجهم به اشراقی اهلل سرکردگی آیت آخوندی به
اشراقی پیشنهاد  .تقاضای آشتی دارد  این تنها حزب است که  دانستند که چون می

رژیم هم  ؛بگیرد دهعه سال به د که حزب امنیت کردستان را برای یکبو دهکر
 ،از یک سال آلت دست حکومت شود. پسحزب  ،کالمکمک خواهد کرد. در یک 

خودمختاری اعالم شود. اما حزب قبول نکرد. )غنی بلوریان که آن زمان در دفتر 
اگر ما قبول »گوید:  پیوست، در خاطراتش می دهسیاسی حزب بود و بعد به حزب تو

  دانستند که ( اما هم حزب و هم رژیم می«کردیم، حاال دارای خودمختاری بودیم. می
  جنگ همچنان ادامه بنابراین .های دیگر را ندارد نسازماحزب توانایی سرکوب 

 خبر نبود. های داخل حزب هم بی خواهد داشت. البته رژیم از دودستگی
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  حدکا که  ویژه ها پیوستند. به ف پیشمرگهصفو  هـ بخش زیادی از جوانان شهر ب
  پانصد پیشمرگه  جا نیروی کمی داشت، بعد از جنگ سنندج نزدیک به پیشتر در آن

  به نبود که خاطر سیاست درست یا غلط نیروهاهها ب ناداشت. جو  ساکن آن منطقه
ام و البته در شهر مساوی است با زندان و اعد دانستند ماندن می  ها پیوستند، بلکه آن
 خواستند از کرامت خویش دفاع کنند. می

دفاعی باالیی   کردند، روحیۀاز جنگ پیدا  بسیار تلخی که  ربۀرغم تجـ مردم علی
 یابی نشد. از جانب نیروهای سیاسی ارزش  متأسفانه  داشتند که

بایست زیان دودستگی و نبودن فرماندهی مشترک را  ـ نیروهای سیاسی می
کردند.  تالش میفرماندهی مشترک  وجود آمدن  برای بهبایست  میو  فهمیدند. می

 دفاعی  روحیۀ ضعیفتگرفتند. همین امر باعث   صلهبیشتر از همدیگر فا ،اما برعکس
 مردم شد.

با   هایشان در روز حادثه گرفتند که رهبران سازمان بایست یاد می ها می ـ پیشمرگه
اعضای  ،گویند. در تمام روزهای جنگ سنندج ها نیستند و تنها از دور آفرین می آن

خواستند بدانند  بودند و می  ای نشستهدر شهر بوکان در جلسه  له مرکزی کومه  کمیتۀ
 ؟داری مستعمره است یا سرمایهـ نیمهفئودال آیا ایران نیمهیا لنین؟  گفتهمائو درست 

می را داشتند، الها هم بحث ضدامپریالیست بودن یا نبودن رژیم اس حزب دمکراتی
سنندج،  چند روز بعد از پایان جنگ ،موسوم به هفت نفر وهشدن گراش جدا نتیجه  که
پیوست و غنی بلوریان عضو   دهبه حزب تو وهسرکردگی غنی بلوریان بود. این گر به

 شد.  افتخاری دفتر سیاسی حزب توده

ل ؤمس نسهای حدکا بودم. با همکاری سید یو در جنگ سنندج من با پیشمرگه
ها را از  نام کمال و دو پیشمرگ دیگر، زخمی  پزشک بهو یک کمک سازمان جوانان

  زمان درمانگاهرساندیم. هم شهر می  مردم را به های بردیم و کمک شهر بیرون می
برپا  (بود یکه آبادی کوهستانی بزرگ و از نظر امنیتی محکم) موقتی در توریور

  ۀمحل  دربارۀ .با چند جوان بودم ،نمامه باخه ۀمحل کردیم. شبی در یکی از سنگرهای
بود.   بود. خانۀ ما در آن محله  توسط ارتش اشغال شده  استانداری صحبت شد که
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راست است؟ گفتم اگر من   شده  گویند کاک طیفور کشته ها پرسید، می نوایکی از ج
ز شهر بود که بعد از بیرون آمدن ا  خودم نباشم، راست است. واقعیت این بود که

نظامی منظمی در میان   . رابطۀ شده  و کی کشته ندهنیروها فهمیدند چه کسی ما
شهر   آباد به حسن  راه ،های مختلف نیروها وجود نداشت. در روزهای آخر جنگ شاخه
 ما با شهر قطع گردید.   شد و رابطۀ  بسته

لیت ؤمس ،د. بعدش دهزا مقر مرکزی نیروی شریف  ل مقر توریور بودم کهؤمدتی مس
از کامیاران تا  ،آن زمان در  شد که  من سپرده به  هزادنیروی شریف هجانشین فرماند

 داشت.   گرفت و ششصد پیشمرگه میرا دربر  ره ددیوان
. در «های الزم برای پیشمرگ دانستنی»نام   نوشتم به  چند جزوه ،در آن مدت

شد.   گم ای در تهران فرستادم که سندهمورد جنگ سنندج کتابی نوشتم و برای نوی
را در سوئد دیدم و سراغ کتابم را گرفتم. گفت:   آن نویسنده ،سال بعد بیست و پنج

 شد.  ردههای خودم بُ با کتاب  در یورش پاسداران همراه
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 بود و نبود

 
 شد.  آن خیره  کرد، مشتی آب برداشت و به فرو  مادر دستش را در آب چشمه

 دانم. شنوم، می بینمش، نیست، بویش را نمی نمی  گفت: نه
 جست. بود، دلبندش را می  دنبال پسرش آمده  به
، اما امروز نیست. مادر دیروز بود ،خالی استجایش  گفتیم ها می نوقتآ

بگوییم مادر پسرت دیگر نیست. مادر   گفت، ما دلش را نداشتم که راست می
پدر دیگر نبود و من در   ی کهاز همان زمان .دانستم دانست. من هم می می

  دیدم که ها مادرم را می بودم و از پشت تور اشک  ای کز کرده گوشه
و صورتش را در  بویید ، آن را میزد زار می ،کرد پدر را جمع می رختخواب

لرزیدند، من معنای دیگر نبودن و  هایش می کرد و شانه لحاف پدر پنهان می
 ،ر دیروز بود و امروز دیگر نبود و بعد از اورفتن را فهمیدم. پد  برای همیشه

 زندگی پر شد از بود و نبود.
از زندان بردند و های دیگر را  او و آن  حسن دیگر نبود، زمانی که  زمانی که
  ریست، اما من بهاتاقیمان سرش را زیر پتو قایم کرد و گ کشتند، هم

دیگر   وابی کهجای خ :بودم  شده  گوشۀ اتاق خیره  شدۀ رختخواب پیچده
ریخت.  بوییدش و اشک می می  دیدم که دید و مادر را می میرا ن شمهمان

 گفتیم: جایش خالی است. بسیار هم خالی بود. خالی ماند.
مان  گفتیم آی اگر زنجیری نبودیم، اگر زندان ذلیل در خواب و بیداری می

در گلو   بود که... و این فریادی  گلوله  ده ، بود، در ازای هر گلوله  نکرده
 رها ماند و ، اما میفشرد میگلو را  و کرد میهایمان را گرم  شکست، چشم می

 شد آزادش کرد، فریاد هم همچون ما زندانی بود. شد. نمی نمی
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پژواکشان بر   فریادها آزاد شدند، اما پیش از آن که ،روزی از روزها
زندان و پای دیوار کنج   شدند. یکی به  های آزادی طنین افکند، خفه دامنه

بودن  پیشواز مرگ رفت و داستان امروز  به ،تیرباران برگشت و یکی در سنگر
،  ، قالتان، پاوه در سنندج، سقز، قارنه :جا تکرار شد و فردا نبودن در همه

 قصر و اوین و قزل حصار و... ...، مهاباد و سردشت کرمانشاه
تو  ...بود  پوای زیبای پَه آن سال سال چشم ؟خواهی از آن سال بگویم می

بودم، در   ش را گرفتههای کوچک بودم. من دست  من دیده .بودی  پو را ندیدهپَ
بود، من   بود و افتاده  بودم. وقتی دویده  اش نگریسته خندههای پر چشم

بودم.   انگشت پاک کردههایش را با سر بودم. اشک  تکاندهپیراهن گلدارش را 
شود. زمانی گ دیگر بال می یگل  از گلی به  ای که نهاروهم گل بود و هم پ  پوپَ

 اش را دیدم.  خورده بود. من سر گلوله  سالهدیگر نبود، هشت  که
  گیر نکرده  سینه  حال دیگر فریادها در قفسۀ ... جای هر گلوله به  گلوله  ده
رگی هر ساعت زندگی م  ،پوپَریختند. در آبادی  تفنگ بیرون می  ۀاز لول ،بودند

 آرزوی مرگ بود. ...بود
؟ آیی پسرم را ببینی نمی»پدر صالح لبخند تلخی بر لب داشت، گفت: 

  .«اند جسدش را آورده
بودند، تمام بدنش   بود. دست و پایش را شکسته  توسط سازمانش لو رفته

 جای زخم شالق بود.
حریفم نخواهند   جالل هنگام رفتن گفت: مگر در خواب اسیر بشوم، وگرنه

 شد. 
 راهنمایی دوستش در خواب گرفتندش.  پاسدارها به

 بود، خیانت هم بود.  مبارزه ،در آن سال !آری رفیق 
ها را  هو درّ  سرازیر شدم، بویش را نشنیدم. همۀ کوه  که  مادر گفت از گردنه

ای از زیر درختی برداشت، زیر لب گفت: بیا  بود. میوه  دنبال دخترش گشته به
 بخور.   تر نازنینم، بیا میوهعزیزم، بیا دخ
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 دیگر نبود.   دختری بدهد که  به  را در جیب گذاشت که  میوه
 گفتم: جایش خالی است مادر!

هایی دیگر و  شدهو گم  کردهای دیگر و گم هو درّ  و مادری دیگر و کوه
  بودند. همۀپو پَبود و حسن بود و صالح و جالل و پدر و مادر پو پَهنوز هم 

  هنوز هم هستند و هنوز هم خون ریخته و روز بعد دیگر نبودند  کهها  آن
 ...شود می

زانو بغل  ،سنگی تخته  ای، در پناه روی تپه  انههای روز از دویدن  خسته
 شب و بوی شب، زیر تور ستارگان، کرخ از هوایبا صدای  اهایم. همر زده

ک کردیم. شباب هنوز دو همرزم را خا ،ایم. امروز گریبان برده  نمدار، سر به
کرد.  معنا پیدا نمی  زند: اگر در جنگ نیروها برابر بودند، مبارزه زیر لب غر می

تیرباران شدند. من اشکی ندارم برای کسی   کردند و ایستاده  ها هم مبارزه آن
بریزم. مگر قرار بود غیر از این باشد؟ این شیون و زاری و وامصیبتا برای 

 چیست؟
آرزو داشتم  .های کودکی من هنوز در جای خود هستندهای رؤیا ستاره

کردم. اما  دیگر نبودند، تقسیم می  هایی که زیبایی این شب را با همۀ آن
 ؟تقسیم کنم  نیستند، چگونه

گوید: جایشان خالی  است، می  ام، اما شباب شنیده ها را زیر لب گفته این
 است.
 . ..گویم: تا آزادی می

 اندازم. دوش می  را بهشوم و تفنگم  بلند می
 است.   گوید: آزادی الزم نبودن این اسلحه می
 
 

 



 

141 

 

 جنگ و شناخت
 
 

صوالت کشاورزی در مناطق مختلف کشاورزی است. مح  ایهکردستان کالً منطق
بیشتر گندم و جو  ،ها حسب آب و هوا و موقعیت جغرافیایی متفاوت است. در دشتبر

 ،های بلند آید. در دشت عمل می بار به رهو ت  همیو ،کارند و در مناطق کوهستانی می
  مناطق مختلف نیاز دارند که ،از این رو ( استوار است.یاقتصاد بر دامداری )پرواربند

ه بود پایاپای  این معاوضه ،های دور ناکنند. در زم مبادلههایشان را با هم  وردهافر
یک قسمت از کاالهای گرفت.  حال این داد و ستد از طریق شهرها صورت می.  است

خریدند. از  و نفت و ابزار کار را باید در شهر می  ضروری مانند قند و چای و پارچه
  . هرچهندهستدیگر، شهرها مرکز داد و ستد کشاورزان هم  جاهایهمانند  ،این رو
شود. داشتن تراکتور و دیگر  شهرها بیشتر می  کند، نیاز به زندگی تغییر می  چهرۀ

است. شهرها مراکز   شهر را بیشتر کرده  کشاورزی این وابستگی بههای  ماشین
های ارتش و  نانیز هستند. ادارات دولتی، بازار، بانک و بیمارستان و پادگ خدماتی

آالت و های کوچک برای ساختن ابزار و تعمیرات ماشین کارگاه  ژاندارمری و البته
 از ،ها در آن سال شهر است.حتیاجات روزمره، همه در خیاطی و کفاشی و دیگر ا

 خبری نبود. ی کردستانیک از شهرهابزرگ در هیچ  و کارگاه  کارخانه

های  پس از جنگ شهرها در کردستان و ضربه خوردن نیروهای سیاسی، پیشمرگه
شان از جوانان  اکثریت  بودند که  شده  در دهات پراکنده فراوانی از تمام نیروها،

  مربوط به  هنوز پایگاه ،بودند. در آن زمان  هات خو نگرفتهشهری بودند و با زندگی د
دهات خواهند شد.   کردند روزی آوارۀ شاید فکر نمی .خود و وسایل معیشت نداشتند

ها پیوستند. این ترکیب در  صفوف پیشمرگه  نشین هم به )بعدها اقلیتی از جوانان ده
در منطقۀ   ویژه دهات، به حدکا از همان ابتدا در .نیروهای مختلف متفاوت بود
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بیشتر نیروهایش اهل شهرهای  له و عضو و هوادار داشت. کومه  پایگاه ،سردشت
 جنوب کردستان بودند و فدائیان تقریباً کسی را در دهات نداشتند(.

  همه از این  نداشت که  ذخیره  اولین مشکل این نیروها غذا بود. هیچ دهی آن اندازه
ها در دهات تقسیم شوند. این خود بایست پیشمرگه اچار میمهمان پذیرایی کند. ن

ای  انهی در کار نبود. خیشد. قرارگاه و اردو ری نیروها میپذی باعث پراکندگی و ضربه
کردن خورد و خوراک از ای هم برای پیدا کردند و برنامه آبادی را مقر می  ۀرسیا مد

بودند، در مدت   کرده  ات ذخیرهدیگری وجود نداشت. اگر هم قبالً چیزی در ده  راه
 شد. کوتاهی تمام 

برای جبران خدمات، یا نوعی خودنمایی، گاهی در شخم  له های کومه گهپیشمر
  کردند، اما بعدها از خود انتقاد کردند که زدن و درو کردن با دهقانان همکاری می

مردم   را ترک کردند. چیزی نگذشت که  است و آن «پوپولیستی»این نوع رفتار 
  کردند و از کم بودن مواد خوراکی شکایت داشتند. مناطقی که گزاری می گله

بود و از   آمدهدرمحاصرۀ اقتصادی  بود، از طرف رژیم به  ساکن شده در آن  پیشمرگه
 ۀها برای تهی گر اهالی این آبادیکردند. ا جلوگیری می و سوخت آمدن خوراکی

شدند و مورد آزار قرار  ها شناسایی می اشاز طرف ج ،رفتند شهر می  مایحتاج به
لشان ضبط یکردند و وسا الهایشان جلوگیری میگرفتند. افراد رژیم از فروش کا می
خودتان برانید.   ها را از منطقۀ خواهید چنین نباشد، پیشمرگه گفتند اگر می شد. می می

ای  هیچ برنامه هم  ها قرار دهد. پیشمرگه خواست مردم را در مقابل پیشمرگه رژیم می
ای بکنند  ها گله گاه از کسی شنیده نشد که از پیشمرگه هیچجویی نداشت.  برای چاره

 ها بخواهند که منطقه را ترک کنند.  یا از آن
بود. این هم با دست خالی انجام  دوم تدابیر امنیتی و تأمین امنیت منطقه  مسئلۀ

بود. هیچ   خود آویزان کرده  به  همهمات داشت ک  همان اندازه  پذیر نبود. پیشمرگه
باشد.   داشته  چهار صندوق فشنگ اضافی همراه  دیدی که ای را نمی پیشمرگه  دستۀ
 بود.  کمر بسته  به  بود همان چهار خشاب بود که  هرچه

مشکالت فراوان بود، از کمبود جا برای خوابیدن تا نظافت و حمام و شستشوی 
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مهمتر نبودن دکتر و دارو و   ول برای سیگار و... از همهها با آب سرد و نبودن پ لباس
بر اثر یک زخم   دردناکتر بود. گاهی پیشمرگه  ها. واین از همه برای زخمی  درمانگاه
نبود. در   سپرد و کاری از دست کسی ساخته در مقابل چشمانمان جان می ،کوچک

  ایر نشدهد  ن و درمانگاهجز در شهرها، یک بیمارستاهایران، ب  تمام مناطق کردنشین
شهر   یک حمام وجود نداشت. مردها شاید وقتی به ،خانواریبود. حتا در دهات هزار

خود   بایست در طویله می  های بیچاره خورد، اما زن تنشان می  رفتند آب گرمی به می
زد، اما در  حرف می «تمدن بزرگ»انداخت و از  غبغب می  باد به  شستند. شاه را می

 باشد.  مستراح در حیاط خود داشته  یافتی که ای می انهندرت خ جا به این
برای آرام کردن خود از بازگشت   داشت که ها را بر آن می ها پیشمرگهسختی  این

خوش کنند. این نشینی رژیم بگویند و دل شهرها، موقتی بودن شرایط و عقب  به
کردند سناریوی قبلی تکرار خواهد  می بود. فکر  وجود آورده به  ماهه انتظار را جنگ سه

در چشم   گشت. البته دهان می بهالی بود که دهانؤس «؟گردیم میکی بر»شد. 
 «پس من چی؟»گوید:  می  شد خواند که هم می  پیشمرگۀ اهل ده

نشد کسی   کدام جواب این پرسش را نداشتند. شنیدها هیچه انسازم ،در واقع
 ،یمزن می » :رکن بسیار بودپُشود. شعارهای دهن ختم میکجا   بهاین روند   بگوید که

ها یک از حرفدر هیچ «جنگیم و... کنیم، تا آخرین نفس می شان می ویران کُشیم، می
شود تا مدتی شکم مردم را با شعار سیر  تحلیل مشخصی از شرایط موجود نبود. می

 شوند. می  کرد، اما بعد شعارها هم گرسنه
سال وقت  بیست و پنجدست آوردن خودمختاری  گفت تا به ا میدکتر قاسملو باره

 دانستند. و حاال سی و اندی سال از آن می  را بدبینانه  الزم داریم. دیگران این گفته
 است!  موقع گذشته

بود. مشغول سازمان دادن خود و   بود و قدرتش را نشان داده  اش را زده رژیم ضربه
بود و تعداد زیادی از   را دستگیر و زندانی کرده ده ایعداشتن شهرها بود.  ساکت نگاه

  شان را هم به های بود. خانه  اطراف یزد تبعید کرده  ها را به پیشمرگه  هایخانواده
، از خانوادۀ ما تنها مادرم در سنندج  عنوان نمونههبودند. ب  ها و پاسدارها داده جاش
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  اش را هم مقر سپاه انهال در تبعید. خیک سال در زندان بود و دو س  بود که  مانده
 بودند.  کرده

اول  :کند  کم دایرۀ کنترل خود را گستردهکم  رژیم این بود که  نقشۀ ،از نظر نظامی
تابی نداشت. . در این کار هم چندان ش..اطراف شهرها و سپس دورتر و دورتر

اگر   مهمی که  کارخانۀو   کارگاه  نفت، نه  چاه  ارزشی داشت، نهمعدن با  کردستان نه
آرام نیروهای خواست آرام قتصاد مملکت برسد. میا  ضرری به ،باشد  درش بسته

 کند و در دهات هم ستون پنجم خود را مستقر سازد.  را خسته  پیشمرگه
گذاشتند.  ای کمین می کردند، یا در جاده می  پایگاهی حمله  به  گاه ها هم گاه پیشمرگه

  های ثابت کنترل، گاه ها بود. رژیم هم عالوه بر پست های پیشمرگه این یکی از تاکتیک
شدند.  کسانی از دو طرف اسیر می ،ها گذاری کرد. در این تله می  از همین تاکتیک استفاده

کردند. در یکی  با خودروهای معمولی مسافربری آمد و رفت می  هایی که خصوص آنهب
هایش  خاطر جانفشانی شود. او به اسیر می فدائیامی یکی از فرماندهان نظ ،ها از این تله

 در جنگ سنندج بسیار محبوب بود.
بودند و   ها را زمین گذاشته اسلحه فدائیافراد سازمان   مادرش نزد ما آمد. زمانی بود که

کردستان را ترک   بقیه ،بودند  مریوان مانده  در منطقۀ  جز چهار نفر هوادار اقلیت که به
دانست  کاری بکنیم پسرش را آزاد کنیم. می  د. این مادر از ما خواست بلکهبودن  کرده
شد می  چه ،آخرین امیدش ما بودیم  این مادر که  به ؟شد کرد کار می  کشندش. چه می

های پسرش  سایید و از بچگی هم می هایش را به ریخت و دست گفت؟ آرام اشک می
فرزند دیگرم را   غم آن سه»گفت:  یاست. م  گفت. گویی بر سنگ مزارش نشسته می

او زیر   کنم که ها پیش شماها هستند، اما وقتی فکر می ها جایی در این کوه آن .ندارم
  «.کوبم زمین می  است، از درد، سر به  شکنجه

  نزد رژیم داشتیم کهزندانی   یک شب در منزل آشنایی ماند و فردایش رفت. ما هم سه
اسرا  ،رسید. در زمان جنگ جایی نمی  بودند. فکرمان به  یر شدههمین شکل اس تقریباً به

 آیند. حساب می جزو تلفات جنگ به
پیرمردی سرگردان در آبادی   گذشت. روزی خبر آوردند که  یک ماه  نزدیک به
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، یک کیسۀ  و تشنه  مقر آوردند. خسته  اند. پیرمرد را به دنبالش افتاده  ها به گردد و بچه می
یزدی   از خیس شدن شلوار جلوگیری کند. با لهجه  بود که  میان پاها بسته  به پالستیکی
گردم، شوفر ابوشریف )از رؤسای پاسدارن، معاون  دنبال پسرم می»زد. گفت:  حرف می

.  دیپلم گرفته  تازه .همین یک پسر را داریم .شود می  چمران( است. مادرش دارد دیوانه
هر  بوشریف گفتم اگر پیدایش کنم بها  د پیش شما باشد. بهمن گفتند بای  ، به.اسیر شده

  «باید آزادش کنی.  قیمتی شده
کردیم. معلوم شد در   هایمان نگاه اسامی زندانی فهرست  اسمش را گفت و ما هم به

 زیر کنترل ماست.   زندان منطقۀ
چنان پسرش را  پیرمرد دادیم.  با او مالقات کند، نان و آبی به  تا پسرش را بیاورند که

  اشک کسانی از ما را هم درآورد. اسامی چهار زندانی از جمله  بوسید که بویید و میمی
  ها معاوضه ایم پسرت را با این زندانی پیرمرد دادیم و گفتیم ما آماده  ها را به فدائی  فرماندۀ

 کنیم. پیرمرد خوشحال شد و رفت. 
  بودند. معلوم بود سمبۀ  زندانی شده  واستار دوازدهخ  آمد که  ای از سپاه با نامه ،فرداپس

کی دوبار ی پیرمرد «یک نفر در ازای یک نفر.» :رزور است. ما هم جواب دادیمابوشریف پُ
ها در مقابل چهار نفر ما.  شش نفر آن  جا کشید کهنآ  ها به زدن دیگر آمد و رفت و چانه

 دیم.را تعیین کر  قبول کردیم و محل و زمان معاوضه
بودند و پاسداران هم در   موضع گرفته  هیک درّ  ای مشرف به ها روی تپه پیشمرگه

و س آن  گرفت و با خود به ها را می آمد دست یکی از زندانی های مقابل. پیرمرد می تپه
  گرفت و این راه طرف را می های آن کرد، دست یکی از زندانی می  نفسی تازه ،برد می

تحویل   از همه آخر  بودند که  را گذاشته فدائی  ها فرماندۀ گشت. آن متری را برمیپانصد
آخر نگه   خاطر او بود تا به به  در واقع همۀ این برنامه  ما هم پسر پیرمرد را که .بدهند

همدیگر اعتماد نداشتند. شاید هر دو هم نگران   کدام از دو طرف بهشک هیچ داشتیم. بی 
اما  ،ما اعتماد داشت  سکته کند. پیرمرد به ،د در این آمد و رفتمبادا این پیرمر  بودند که

 را آورد، بعد پسرش را برد.  اول فرمانده  . این بود که ها نه آن  به
آورد،  برد و می شهر می  روزی یک بار مسافر به  بوسی که مینی ۀرانند ،فردای آن روز
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سرا را با اُ  خواهیم مادر فرمانده ا میم  که . پاسداران نوشته بودنددست من داد  ای به نامه
ما »نوشتم:   بودند. من هم زیر نامه  بودند و مادر را گرفته  کنیم. شب قبل رفته  معاوضه

  چون فکر کردم با این شیوه «ها. با پیرزن  نه ،کنیم مرد جنگی را با مرد جنگی عوض می
  سال در زندان ماند و بعد به گیرند. مادر یک ما را گروگان می  های همۀ ها خانواده آن

 پیدا کرد.   گیری خاتمهشد. اما گروگان  تبعید فرستاده
مردم   بردن روحیۀ ها و باال گهتاکتیک جنگ و گریز بیشتر برای فعال بودن پیشمر

با زدن   چنان نبود که دست آوردن مقداری مهمات. اما این عملیات ایذائی آن د و بهبو
 به فرستادن پیام وادار کند.   ، امام را دوباره چند ستون و چند پایگاه

کشش داشت.  ؛ای بود زهتا ۀزدن در دهات تجرب سهها، گشتن و پر گهبرای پیشمر
بودند )راست یا ده هایی که در جنگ کر ها و قهرمانی ای درگیریه انی داستیبازگو

کرد.  رور میسرمست از غ ،زهها را در آن شرایط تا مخدری بود که آن ۀددروغ( نیز ما
 این خصوصیت جنگ است.

ژه ویهها، ب گه، الاقل برای پیشمرزهشدن مبار دهدرازا کشیه نکته مثبتی که ب
مردم و شرایط زندگی در روستاهای دست آوردن شناخت از ها داشت، به شهری

، اسیر بودن در دام مذهب و  های ناشی از فقر، روابط پدرساالرانه کردستان بود. رنج
، آب سالم، کمبود بهداشت و هجادسوادیشان را دیدند. عواقب نبودن  و بیخرافات 

وفور کک و شپش دهات را از نزدیک لمس کردند و در همه حال فهمیدند که خود 
 ای بهتر.  دهجز جنگیدن برای آین ،ای برای آن ندارند رهچا اهر

 گوید: می موردها بعد در این  یکی از سرلشکرهای رژیم پیشین سال

مسئلۀ کرد منطبق با   هم حاکمیت باز عنایتی به  شاهزمان محمدرضا در
  کهبا وجود این  شاهنداشت. در زمان تسلط کامل محمدرضا ها ناستدیگر ا

،  زاگرس واقعاً مرکز تجمع قوای ایرانی در مقابل تهدید شوروی شده بود
- همسئلۀ کردستان منتفی شد؛ کردستان مسئلۀ ناچیزی شد. در تمام منطق

جا مستقر بخش بزرگی از نیروی[ عظیم ]نظامی[ مملکت در آن  ای ]که
اش زندگی قرون وسطایی اما[ کردستان با همان بساط نیمهبودند، ]
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های  پیشرفت  می دیدم کهجا بودم، کرد. چرا؟ وقتی من در آن می
یا با اسب یا با   جا رسوخی ندارد... وقتی من پیادهنشینی اصالً در آنشهر

دیدم که طوایف کرد واقعاً در فقر و  گشتم می پ سراسر کردستان را میجی
و  ٣٩تمدن قرن   کهبرند، و مثل این سر می ، به فالکت و زندگی غیرمرفه

  سوختن از نظر اشخاصی که. خوب این دل جا رسوخی نداشتهاصالً آن ٢١
. این داد دست می  همه  کرد نبودند و در کردستان حضور داشتند، به احت

 *انقالب رسیدیم.  پیدا کرد تا به  ادامه  مسئله

دانند و در طول  می «مسئلۀ ملی»شدن را داشتهاهنگکردها خود دلیل این عقب
اند، یا وادار به  دهدست آوردن حقوق ملی خود جنگی تاریخ خود بارها و بارها برای به

بهانۀ به ،اول  زمان پهلویهای دور برگردم، در  خواهم به تاریخ اند. نمی دهمقاومت ش
بهانۀ به ،کردن )جلوگیری از ییالق و قشالق(، در زمان پهلوی دومقاپو تخته

(، و کمک ٣١١٥) حهاسل آوری جمعتان(، جمهوری کردس ٣١٢٥وابستگی به شوروی )
 اند.  ده(، سرکوب، تبعید و مورد تبعیض واقع ش٣١٤٨به کردستان عراق در سال )

ای پیدا  نوشتم. برنو کهنه میحه ا، برای مرد مسنی جواز اسلروزی در یکی از مقره
. «کاک»نوشتم  «آقا»جای جواز داشته باشد. جلو اسم او به خواست بود، می دهکر

  .«نمردم و دیدم آقا تبدیل به کاک شد !الهی شکر»گفت: 
تر از آن است که در ذهن روشنفکران ما وجود  دارتر و عمیق ملی ریشه لهمسئ

های رهبران  کردند، گرچه با تئوری دیدند و حس می ها می گهاین را پیشمرداشت. 
تضادی بود که نتایج  ،دوگانگی دیدگاهنشین زیاد همخوانی نداشت. این عاجبرج

بارآورد. روند رویدادها خود گویای این ها و هم برای افراد به نامهلکی هم برای سازم
 به روند رویدادها:امر است. بازگردم 

 

                                                 
  .٣١٨٤پاییز  ،انداز ایرانچشم ،فتگو با سرلشکر ناصر فربد*( گ
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 اولین انشعاب در حزب دمکرات
 
 
عبدالرحمن قاسملو از غنی   این پرسشی بود که «؟ ها را زمین بگذاریم یا نه اسلحه»

 مردم را راضی کند.   بلوریان کرد و او نتوانست جوابی درخور بدهد که
 بیست و پنجبود. بلوریان   شده تر از بلوریان شناختهقاسملو بسیار کم ،در آن مقطع

بود و   داشت و مردم او را دوست داشتند. قاسملو از خارج آمده  ان در پروندهسال زند
رابطۀ مردم کرد و  . اماندای روشنفکر، شناخت کافی از او نداشت هنوز مردم، جز عده

هویت، این ابزار   سال ممنوع بودن این وسیلۀهای  چیز دیگری است. سال  اسلحه
 . زمینبود جادویی تبدیل کرده یطلسم  ها به کنندۀ پیروزی را برای آنتضمین

تنها معنایش شکست بود و بس. و قاسملو این روانشناسی مردم را   گذاشتن اسلحه
اران کنگرۀ چهار( کردستان را بلوریان و گروهش )طرفد  کار گرفت. این بود که به
سازمان و  ودهتبعیت از حزب تها به بیرون رفتند. آن  ۀ مبارزهگذاشتند و از دایرجا به

جمهوری اسالمی ضدیت کرد،  نباید با  اکثریت )بخوان شوروی( بر این باور بودند که
،  گرفتند که در نظر اسالم شیعه می دهرا نادی لهآمریکاست. اما این مسئ چون ضد
ها این دو  مذهب بودند یا کافر )نزد آنسنییا  :گردن داشتند بزرگ بر  گناه  کردها سه

دانستند  خود را کرد می و بودند  (، ضد حکومت امام وقت جنگیدهتفاوت چندانی ندارد
 بودند.   و خواهان حقوق ملی

  این خاطر بود که  شان بیشتر به و عصبانیت  کینه  دانیم که دانستیم و می ما می  البته
 بود.   شان کردهبود و زخمی  شده  ال بردهؤانحصارطلبی بدون چون و چرایشان زیر س

 ان اقلیت از اکثریت آن سازمان.فدائیی ئتقریباً همزمان است با جدایی نها  این واقعه
ها  این شرایط حساس و نامطمئن طولی نکشید. جنگ ایران و عراق آغاز شد و مؤلفه

  تغییر کردند.
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 جنگ ایران و عراق
 
 

ویران کردن شهرها   جنگ ایران و عراق شروع شد و هر دو طرف به ،١٣/٦/٥٩در 
مدیگر پرداختند. این جنگ نیروهای رژیم در کردستان را از حرکت و کشتار ه

بود، رژیم بخشی از نیروهای   جنگ از جنوب ایران آغاز شده  بازداشت. چون که
مدتی  عراقهای جنوب فراخواند. هر دو رژیم ایران و  جبهه  مستقر در کردستان را به

نیروهای  کردستان  در جبهۀبود   کاری با کردستان نداشتند. شاید عراق فکر کرده
  ها کمک داده آن  مانع پیشروی نیروهای ایران خواهند شد. کافی است به  پیشمرگه
بود، او هم   بدهند. ایران هم این فکر عراق را خوانده انجام را این کاربتوانند   شود که

 ،همین دلیل بود. به  داشته نگه  همین منطقهنیروهای پیشمرگۀ کرد عراق را در 
بیشتر هدف عراق بود.   بودند که  آن نقاطی فرستاده  نیروهای ارتش و پاسدار را به

 . ..ها های نفت و پاالیشگاه اقتصادی بود، چاه  جنوب ایران گلوگاه
هایمان  اگر رژیم ایران خودمختاری کردستان را اعالم کند، ما اسلحه  ای داد که حدکا بیانیه

 نیم. گردا ارتش عراق برمی  را رو به
دو  یک استراتژی بنیادی. حدکا و رژیم ایران هر  این بیشتر تاکتیک بود، نه

عراق نخواهد بود و باید ارتش جلودار ارتش   پیشمرگه  اسلحۀ  دانستند که خوبی می به
یچ ه ،کردن جبهۀ شمال بود. از طرف دیگرمعنای باز کمک بیاید. این هم به به

نیروهای دیگر هیچ استقبالی از این پیشنهاد   که  هویژ کردها نداشت، به  اعتمادی به
هیچ، پرسش از   بود. مردم که  الی نکردهؤها س حدکا هم از آن  حدکا نکردند. البته

 و ندارد.   وجود نداشته  گاهمردم نزد نیروهای کرد و ایرانی هیچ
اصطالح هب های سازمان  نیروهای مستقر در کردستان، چه  این شد که  نتیجه
 ،با عراق ارتباط گرفتند. پیشتر ،کردستانی، یکی بعد از دیگری  و چه سراسری
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  ۀستانآسازمان فدائی اکثریت در کردند.  متهم می «نوکر عراق بودن»  همدیگر را به
 اعدام کرد. یکی از« عراق با داشتن طهراب»جرم  را به حامدبگ ،خروج از کردستان

داشتن و  طهکرد، راب دشمن را با آن ارزیابی می دوست و ،لیاوا له ی که کومهیمعیارها
. نیروی رزگاری و حدکا را البته مبنای واقعی نداشتاتهام  این نداشتن با عراق بود،

اما از شیخ جالل  ،نداشت( طهکرد )آن زمان حدکا هنوز با عراق راب بدان متهم می
نیروی »عنوان بهگرفت،  می حهالدین که همانند رزگاری از عراق اسلبرادر شیخ عزّ
  کرد. دفاع می «ملی و مترقی

بدون پشتیبان ناممکن   هم فهمید مبارزۀ مسلحانه له کومه  چیزی نگذشت که
برقرار کردند. با  طههای دیگر همگی با عراق راب هم او و هم سازمان ،است. بنابراین

 های عراق، نابیمارست  ها به گرفتن کمک پولی و تسلیحاتی و فرستادن زخمی
روهای سیاسی به نیروی نی  مقداری از مشکالت کم شد، اما همین موجب شد که

در میان مردم را   یژهو شوند و کار سیاسی و تشکیالتی بهعیار تبدیل نظامی تمام
شد،  هوادار می  گرفت. هرکس که تصمیم می  بود که  ندازند. این اسلحهپشت گوش بی
اش  «نیروی مقاومت ملی»یا  «رگهپیشم»انداختند و  اش می  هناتفنگی بر ش

 انقالبی. اغلب حتی اخالق و کارکرد  نه در کار بود،  انقالبی یآموزش  کردند. نه می
و مردن را یاد کردند  را از شعار پر می شکمشگرفت.  تیراندازی هم یاد نمی

های رژیم(. تمام کارهای سیاسی و اجتماعی از  بسیجی  شیوۀ گرفت )درست به می
نتوانستند ضربۀ تعین  گاهدر این مورد هم هیچ  کردند. گرچه نظامی پیروی میاهداف 
یک   به  نفری برای حملهنتوانستند یک نیروی هزار  گاهرژیم بزنند. هیچ  ای به کننده

اسمش را   شدن در آن سرزمین پهناوری بود که  پادگان بفرستند. دلیلش هم پراکنده
گفتیم  بایست می بودیم، می  ما آزاد نکرده  یم. گرچهبود  گذاشته  «شدهآزاد  منطقۀ»
 .  «نشدهاشغال  ۀمنطق»

  حدکا طرحی برای گرفتن پادگان سردشت ریخته ،با شروع جنگ ایران و عراق
 های عراق. د. این طرح همزمان بود با آمدن کمکیدننام «عقاب»طرح آن را   بود که

  ایش نیروهای حدکا پیشنهاد دادهممکن است عراق برای آزم  توان حدس زد که می
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برایشان بفرستد. یا شاید این   یکی دو شهر را تصرف کنند و او هم اسلحه  باشد که
باشد نیروی انسانی   استدالل کرده  باشد که  های حزب بوده نماییدر جواب بزرگ

 نرسید.  نتیجه  طرح به  دانیم که و مهمات ندارند. و می  اما اسلحه ،دارند
، رقابت حدکا دهنشکردن نیرو در سراسر منطقۀ اشغال پخشدیگر از دالیل یکی 
کردند از  فکر می دیگری نبود،ای یکی حضور داشت و  بود. اگر در منطقه  له و کومه

دشمن،   اجبار حمله شد، مگر به  دیدهندرت  . بهشود حاکمیت سراسریشان کم می
 اهافتاد با موفقیت همر که اتفاق می اهگباشد. و هر  همکاری در میان این دو نیرو بوده

 گرفتند. بود. گرچه از آن درس نمی

توانست  هم می دو سال ـ باز  رفته همروی زیاد طول نکشید ـ  گرچه وضعیتاین 
اعالم ر ـ الاقل خودمختاـ  نیروها متحد شوند و دولتی سمبلیک  فرصتی باشد که

و متحد، بخشی از  انبا نیروی فرو، سازندای برقرار  اجتماعی نمونهکنند و نظم 
حکومت   هایشان را به خواست  ،گاهستانند و توان خود را نشان دهند و آنشهرها را باز

طرف شهرها سازمان دهند و حقوق  زاران نفر را برای راهپیمایی بهبقبوالنند. یا ه
 ،نشد  یدهها د در اندیشه  شان را بخواهند. یا آشتی طلب کنند. اما تنها چیزی که ملی

اربر بودند، نفهم و بودند، ب  دهندهآور و نانها نان نیروی مردم بود. مردم برای آن
های سیاسی نظر  در تصمیم اها پرسش شود؟ حت آن  بایست از میچرا  ...بیسواد بودند

کمیتۀ مرکزی هم  ااز کادر و حت  شد، اگر نگویم که نمی  ها هم شنیده پیشمرگه
جا هم  و در آن بود اجرائی دفتر سیاسی ۀمیتکگیرنده  نها تصمیمتشد.  نمی نظرخواهی

 «دمکراسی»از خمینی   همهگرفتند. با این که تصمیم می یکی دونفر بودند فقطشاید 
جا  دمکراسی برای ایران است، این» :گفتند طنز می ها به پیشمرگه !خواستند می

بود. بگذریم   شده  یین آوردهتا حد سرباز ارتش پا  مقام پیشمرگه «خودمختاری است.
کردند.  تعریف و تمجید می ها دائم از آن ،و گفتارهای رادیویی ها  در بیانیه  کهاز این

  کند. این کار را ارتش هم می
  جا سرچشمه کنم این ارزش قائل نشدن برای نیروی مردم از آن فکر می 
  طبقات باالی جامعه خود از  (له هم حدکا و هم کومه) رهبری جنبش  گرفت که می
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بورژوازی  خردهیا از قشر  ؛بودند  زاده و خان های خان دهبیشترشان از خانوا ؛بودند  آمده
بودند. اغلب یا از خارج کشور یا   ها تربیت شده شیوۀ این نوع خانواده بودند و به  مرفه

این   د، بهوجود آور به ٥٧سرنگونی رژیم در سال   که ، با شرایطی از زندان و دانشگاه
بودند. اگر بخواهیم   ها در میان طبقات پایین زندگی نکرده بودند. آن  رسیدهها  مقام

اجتماعی و زندگی و   بودند. تجربۀ «روشنفکر» لی طرفدارشان باشیم، باید بگوییمخی
وجود هم این فرصت را برای خود به  « کوه»را نداشتند. در زندگی   کار در جامعه

مبارزۀ   ها این پروسۀ انقالب  شان بیفزایند. در همۀ دانش و تجربه  هب  نیاوردند که
در مبارزۀ تند سیاسی و   کسی که :کند رهبر تعیین می  اجتماعی و نظامی است که
  مانند رهبران ما که  نه ؛شود تر باشد، رهبر می شایسته  اجتماعی و نظامی از همه

شان  دفتر سیاسی  ودند و در منطقۀ امنب  بودند، اما ژنرال شده  سربازی هم نرفته
هایشان وجود داشت. تصویری  بودند. مردم زحمتکش و فقیر تنها در نوشته  نشسته
است.   رنگ و پر از اشتباه بی ،دهند هایشان از مردم زحمتکش می ها در نوشته که آن

ند. ها درس بگیر های آن از تجربه  شدند که قدر دمخور نمیها آن با پیشمرگه احت
  «کنگره»چیدند،  شان را دور و بر خود می شد و دار و دسته که جایشان گرم می همین

 «انشعاب» ،آوردند شدند و اگر رأی نمی انتخاب می «رسماً»دادند و تشکیل می
های پیروی از نظریه  کردند. به کردند. جز در مسجدها برای مردم سخنرانی نمی می

هم  داشتند، آن  تنها یک وظیفه  شکیل دادند کهای، تعدادی شورای دهات ت کلیشه
سازمان و حزبی هم ها بود. هر  ها برای خوردن و خوابیدن در خانه تقسیم پیشمرگه

آن ده هوادار آن   ای بود که انهشورا را هوادار خود کند و این نش  که وشیدک می
ای. زمانی  هل ی کومهدو شورا بود یکی حزبی و یک ،سازمان است. گاهی در یک آبادی

 هوادارها.  ماند و نه شورا می  نه ،افتاد دست رژیم می به  ده  که
هم دارد و محصول زمان جنگ های قدیمی  ها نمونه نشد ژنرال  روزهاین یک

ژنرالی   ۀدرج  ساله سه  جنگ دوم افرادی بودند که  ۀدر زمان ناپلئون و در دور است.
وجود داشت. بودند   هر دو طرف این پدیدهدر  ،گرفتند. در جنگ ایران و عراق می
سرتیپ و سرلشکر  ،در جبهۀ جنگ  بعد از گذراندن شش ماه  هایی که قصابردشاگ
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دامن   زودتر دستشان به  هایی بودند که نادار هم هم نهال و خزؤشدند. وزیر و مس می
باشی،  پسر کدام خانوادهکه  این .نزد ما هم چنین شد  بود. متأسفانه  امام رسیده
باشد و طرفدار کدام خط و ایدئولوژی باشی   کسی باشی و برادرت چکاره  آشنای چه

یا قوم و خویش   له های حزب دمکرات و کومه و... بیشتر اعضای دفتر سیاسی
های باالی بودند، یا دوستان قدیمی. تصادفی نیست که هنوز هم در ردههمدیگر 

و دو سال پیش عضو هیئت سیاسی اند که سی  هایی نشسته نااین دو حزب هم
 اند.  دهبو

سازمان مجاهدین هنوز مورد یورش آخوندها  ،دو سال اول بعد از انقالبدر این 
گفتگویی با قاسملو انجام  ٥٩در سال  شد. اش پخش می بود و روزنامه  واقع نشده

  نکردند(. این گفتگو نتیجۀ  گاه نیروهای چپ هیچ  دادند و چاپ کردند )کاری که
مجاهدین کمک کرد،  بامشخصی برای کردستان نداشت، اما به ایجاد رابطۀ حدکا 

تنگ   روزی عرصه  هدانستند ک ها می کردند. آن  بعدها مجاهدین از آن استفاده  که
داشت و آید. یعنی این گفتگو را بدون چشم کار می کردستان به ،وقتخواهد شد و آن

 نقالبی کردها نکردند.خاطر پشتیانی از مبارزات ا صرفاً به
هر صدای   کهو باند رفسنجانی داد  خمینی  این فرصت را به جنگ با عراق

ظن غالب توسط دار و  نفجار حزب جمهوری اسالمی )که بها کنند.  مخالفی را خفه
مشغول   اش که شدن بهشتی و دارودسته  دستۀ خمینی صورت گرفت( و کشته

در مجلس و شورای   ویژه ها را به لیتؤیشتر مساستقرار حاکمیت باند خود بودند و ب
از یک او را بودند، حاکمیت بالمنازع خمینی را تأمین کرد و   انقالب اشغال کرده

از آن پس توانستند یک قدرت سیاسی نظامی تبدیل کرد.   رهبر روحانی به
از  د.از هم پاشیدن بساط نیروهای چپ و مجاهدین بپردازن  را ببندند و به ها دانشگاه

نیروی بسیج را  ،کفار  شهادت و جنگ اسالم علیه  با تشویق مردم به ،طرف دیگر
همدستی با  اگر تنها برای نان بود، احت ،ند. هر اعتراض یا خواستیبدهسازمان 
دست   به  مرگ بود. این سیاست را گاه آمد و سزایش زندان یا حساب می دشمن به

داد.  رفت فرزند خودش را لو می مادر می  ود کهب  بردند. چنان شده خود مردم پیش می
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کنند و کالم او  میاقتداء وقت امام   به  آید که میبر  این تنها از مذهب شیعه  لبتها
های مدنی و  آزادی سرکوب ،تبعیت شود. از این رو از آنم امام زمان است و باید کال

ما هم کوشش   هنداشت. البت در میان مردم واکنشیسرکوب جنبش کردستان هیچ 
امکانش را  در حقیقت،چندانی برای آگاهی دادن به مردم نقاط دیگر نکردیم، 

  هم خود را به غفلت زدند.ی ـ نیروهای سراسر ـنداشتیم. دوستان 

های ایران هم نعمت  ، بلکه برای بازاریبود «برکت»تنها برای آخوندها   نه جنگ
های  ک و دیگر وسایل مورد نیاز جبههلباس و خورا  ها بودند که فراوان داشت. آن

 زدند. جیب می  لیاردهای نفتی را بهیکردند و م را تأمین میجنگ 
بود، جنگ وارد مرحلۀ   در اوایل جنگ اشغال شده  گرفتن خرمشهر که با بازپس

از طرف خمینی   صدر کهجمهور بنیی شد. صدام خواستار صلح شد. رئیسا تازه
  داشت، مانند قهرمان جنگ با غنیمت به  عهده ا نیز بهرماندهی نیروهای ارتش رف

تهران برگشت و از صلح جانبداری کرد. آخوندها او را خطری برای خود دیدند. بازار 
با خاتمۀ جنگ مخالفت می ،گنج دست یافته بودند  به  تازه  که  و صاحبان سرمایه
المقدس( س )بیتها بود، گفت تا آزادی قد سخنگوی همۀ آن  کردند. خمینی که

 او حت  مسئلۀ همۀ خاورمیانه  جنگ را به ،این ترتیب . بهخواهیم داد  جنگ را ادامه
ایران   طور غیررسمی به به  هم پشت صدام را گرفت. البتهآمریکا تبدیل کرد. آمریکا 

یک مسئلۀ کوچک   مانندکردستان   مسئلۀ  فروخت. این بود که می  هم اسلحه
 شد.  وشی سپردهفرام به ،ای منطقه

بود، با رأی مجلس   میلیون رأی آورده  ظاهراً یازده  صدر کهبنی ،٢١/٤/٦١در تاریخ 
  د و بهشبود، مخفی   احساس خطر کرده  از کار برکنار شد. او کهو دستور خمینی 

 توانند پنداشتند که می ،از شرایط نادرستد. مجاهدین با تحلیل بر  مجاهدین پناه
جمهور کنند و خود حاکم شوند. با رئیس  صدر را دوباره، بنی ن کردهرژیم را سرنگو

و تظاهرات  کشاندندها  ناخیاب  بهنیرو داشتند   هرچه ،اندازیچنین چشم
ها غلط از آب درآمد، مردم پشتیبانی نکردند  انداختند. اما حساب  ای راه انهمسلح نیمه
هر که را توانستند بکشند، کشتند.  ودستگیرکردند را توانستند   سدارها هم هرکسو پا
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  ها هم به شد و آن  نامیده «ضدانقالب و منافق»سازمان مجاهدین از جانب خمینی 
  صدر بهرهبرشان مسعود رجوی با بنی پرداختند.و ترور آخوندها   رزۀ مسلحانهمبا

ای  را اعالم کردند. عده «شورای ملی مقاومت»تشکیل  ،جا در آن پرواز کرد وپاریس 
 انداختند.  راه  رادیو ،کردستان آمدند و با کمک حدکا  هم به

کرد و  می  حمله  او بود که ،حال .بود  های جنگ سبکتر شده در جبهه بار رژیم
تعداد  ،٣١٦١در سال  بود.  دهشای حل  اختالفات درونی تا اندازهبردار نبود. دست

اش بسیاری در بیشتر شهرهای زیادی از زندانیان سیاسی را اعدام کردند. نیروی ج
هم برای   هواداران حزب توده و اکثریت  ،میانبودند. در این   سازمان دادهکردستان 

کردند. شعار  مک میها ک آن  شناسایی و دستگیری مبارزان و مخالفان در شهرها به
پاسداران را به سالح » !«ها معرفی کنید به کمیته انقالب راضد» :ها این بود آن

 «انقالبضد»ها هم نیروهای کردستان را  یهنشر ۀالبته در هم !«ن مجهز کنیدسنگی
حدکا را به گرفتن پول از ناتو متهم  ، کردند و همصدا با حزب توده معرفی می

ها، هفت نفر از اعضای  به کمیته انقالبدض واست معرفیبه درخ کردند. در پاسخ می
اران اکثریت در توسط هواد ،بودندسال  هجدهجوانان دمکرات که همه زیر  ۀیاتحاد

 اعدام شدند.در یک روز و لو رفتند و هر هفت نفر شدند ی یشهر مهاباد شناسا
ماجرای رحمان کریمی اتفاق افتاد. رحمان از اعضای   در همین زمان بود که

بودند.   نفوذ کرده صفوف حزب دموکرات  چهار به  در کنگرۀ  فدائیان اکثریت بود که
ها نرفته بود و همچون عضو  چهار، او با آن  طرفداران کنگرۀ  یی گروهبعد از جدا

او   دانست که بود. حزب می  نیروی پیرانشهر باقی مانده  کمیتۀ مرکزی و فرماندۀ
  او با مشاورت سپاه  کارش نداشت. باالخره  اما کاری به ،ای دارد گرایشات توده
بهانۀ گفتگو با  ب را بهدفتر سیاسی حز کشد و دو نفر از اعضای ای می پاسداران نقشه

ضعف  رهحزب در این مورد مذاک  دانستند که کند. )میپیرانشهر دعوت می  حکومت به
، گرچه شاید نه با حکومت بلکه با نیروهای دارد  دارد. این ضعف هنوز هم ادامه

 روند، با دیدن اوضاع پیرانشهر می  (. صادق شرفکندی و مصطفی شلماشی بهمشابه
ها را اسیر کنند. شرفکندی  خواهند آن ای در کار است و می توطئه  شوند که می  متوجه
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گوید رحمان کریمی را دستگیر کنند. رحمان  ها می پیشمرگه  کند و بهدستی می پیش
با اطالع از ناخرسندی سنار  ،رود. او چندی بعد پاسداران می  پایگاه  به و دنکمیفرار 

کند.  سلماس دعوت می  برای گفتگو دربارۀ خودمختاری به او را ،مامدی از حزب
سنار   گوید که پاسدارها هم می  زند. به می اشراقی جا  اللـهرا فرستادۀ آیترحمان خود 

نماز از  بهانۀ دست  شود و به می  توطئه  سنار متوجهخود را تحویل بدهد.   آید که می
پیش سنار   اصطالح مذاکرههب  ادامۀکند. رحمان چند روز بعد برای  فرار می  تله
کریمی در فهرست  حال رحمان *د.نک میسنار هم او را دستگیر و اعدام  .رود می

 شهدای اکثریت است.

،  فرانسه در «شورای ملی مقاومت»کردستان و تشکیل   با آمدن مجاهدین به
 رگحکومت ایران در جبهۀ کردستان احساس خطر کرد. شاید احساس درستی بود ا

پزشکان »کردند. دو سازمان فرانسوی  خوبی ارزیابی می کردها هم این فرصت را به
های کردستان آمدند و در یکی دو  کمک زخمی به «پزشکان جهان»و  «مرزبدون 

  روستای قسمت مرکزی کردستان بیمارستان درست کردند. یکی از این دکترها به
 در مقامدی را هم یاد گرفت. سپس سال در کردستان ماند و زبان کر  نام میشل سه
در   در امور کردستان تعیین شد. حاال هم کنسول فرانسه  جمهور فرانسهمشاور رئیس

 ،کرد و بعد از نشان دادن آن  فیلمی از کردستان تهیه  اربیل است. کانال دو فرانسه
لمان و از آ انو فیلمبردار هانگار ا قاسملو گفتگو کرد. روزنامهب  چهل و پنج دقیقه

کردند و در  می  آمدند و خبر و گزارش تهیه کردستان می  به انگلیس و سوئد
  فرانسه  داد که نشان می  ها همه گمان من، ایندادند. به های اروپا نشان می یونتلویز
گذاری  خواهد روی جنبش کردستان بر ضد حکومت جمهوری اسالمی سرمایه می

گذاری سرمایه  ایران را تالفی کند. چون که  بهدادن و فرستادن خمینی   کند و پناه
جنبش   این امید بود که  توان گفت غرب بهبود. می  فرانسه روی خمینی پوچ درآمده

هم مخالف شوروی باشد،   مجاهدین افغان تبدیل شود که  جنبشی شبیه  کردستان به

                                                 
 سوئد ٣٩٩٩مامدی. چاپ باران،  جوع شود به خاطرات سنار*( ر



 

157 

 

ن با حکومت ایرا که هنگامیکردند  ها فکر می هم ضد حکومت مرکزی. چون آن
. طرفداری و کمک کردشوروی روی خواهد   جبهۀ  غرب نزدیک نباشد، ناچار به

های ها در ارزیابی کرد. آن می شوروی هم این گمان را تقویت  به  وابسته  حزب توده
یکپارچگی و   تنها کردستان ،در تمام ایران  کهخود به این نتیجه رسیده بودند 

  وارد کرد و او را به  شود ضربه جا می ابراین از آناست، بن  قدرتی خمینی را شکستهقدر
  ن را بهمجاهدین نیرویشا  بودند که  زانو درآورد، یا سرنگونش کرد. چنین فرض کرده

هم بدون کمک نیروهای کرد میسر نبود. در این راستا بود کردستان بفرستند، که آن
شورای   به ،٥/٣٣/٦١ر مرکزی د  و بدون تصویب و آگاهی کمیتۀ  حدکا با عجله  که

صدر و چند مجاهدین و بنی  ای بود که جبهه  مثابههگفتیم ب  ملی مقاومت پیوست که
کیل را تش  ها و افراد مستقل آنسازمان کوچک خارج کشور و تعدادی از شخصیت

شعار  ،٣٥/٩/٦١پنجم   مشی سیاسی، حدکا در کنگرۀداده بودند. بر اساس همین خط
 را تصویب کرد. «سرنگونی رژیم»

کردستان تصویب شود، برای خودمختاری   اولین کوشش حدکا در شورا این بود که
با   شدهکردند. طرح خودمختاری توافق ت میدس  دست به ٦٢اما مجاهدین تا سال 

 تصویب شد.  ٦٢ششم حدکا در سال   شورا در کنگرۀ
  سوسیالیسم نوشتۀ ۀمبحث کوتاهی دربار  حاویای هجزو  ،همزمان، در این کنگره

ها را برای حزب هموار  عضو شدن در مجمع سوسیال دموکرات  راه  دکتر قاسملو، که
تصویب رسید )در   گیری، بهکرد، بعد از بحث و جدل فراوان و بعد از دو بار رأی می

 (.ها بود دموکراتدر دست سوسیال  حکومت فرانسه ،آن زمان
در بین کادرها  ، قبل از کنگره  وجود آمد که بهن رو آاز   بارۀ این جزوه کشمکش در

بود. اکثریت شرکت  بود و بحث و گفتگو نشده  آن صورت نگرفتهمورد  کار الزم در
قاسملو اعتماد داشتند،   ای چون به بودند. عده  را نخوانده کنندگان در کنگره اصالً آن

اگر   دید کردته  ا حدی کهت ،قاسملو هم بسیار پافشاری کرد  آن رأی دادند. البته  به
 در انتخابات شرکت نخواهد کرد. ،رأی نیاورد  این جزوه

این داد و بیداد برای چیست؟   بود که  از دیگری پرسیده  یکی از نمایندگان کنگره
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بود:   ب گفتهمگر تفاوت سوسیالیسم و سوسیالیسم دموکراتیک چیست؟ و او در جوا
دومی  که  ، البته؟اللـهمحمد رسولر است یا بهتیم محمد یبگوشبیه این است که »

  «بهتر است.
دست گذاشتم و   دهندگان بود. من درست روی همین نکتهاین سطح آگاهی رأی

 .ما مبارزۀ ایدئولوژیک بلد نیستیم .را درگیر مسائل ایدئولوژیک نکنیمحزب »گفتم: 
 چنین هم شد. «شکنیم. گردن همدیگر را با آن می

ایدئولوژی   مثابه به  کرد رسمی شدن این جزوه می ربری حزب فکرهاز طرف دیگر 
د. وش می  ای در داخل حزب زده ه تفکرات تود  به  ای است که آخرین ضربه ،حزب

تسلیم جمهوری اسالمی شدند، یا  ، هم یا از حزب بیرون رفته  گرایشات مخالف جزوه
خارج از کشور   ی بیابند و بهشدند. کسانی هم ساکت ماندند تا فرصت  بیرون انداخته

این کوشش برای پاکسازی حزب، آن ساختار تاریخی حزب را مخدوش   بروند. البته
بود و   هر نوع فکر و ایدئولوژی را در خود گرد آورده ،همچون یک حزب ملی  کرد که

کردند. ابتدا  می  نقطۀ اشتراک همه بود و برای آن مبارزه  حزب بود که  تنها برنامۀ
  رانده  زمینهپس  ها به ت، اما بعد عوض شد. چپای داش ب چنین ترکیب و چهرهحز

شدن بخشی از   این حرکت موجب پراکنده و مالها پیش آمدند. هاشدند و کدخدا
از طرف  ،در آن زمان  ای هم نبودند. )حزب توده توده  کادرهای کارآمد حزب شد که

تلویزیون   بهو رهبرانش دستگیر جمهوری اسالمی مورد غضب قرار گرفته بود و 
اند و خواهان عفو شدند.  کرده برای شوروی جاسوسی می  شدند و گفتند که  آورده

ر حزب د اآمدند. حت حساب نمی ها هیچ خطری برای حزب دمکرات به یعنی آن
توانند مانند  می  و رهبران و هواداران حزب توده اعضا  ای اعالم کرد که اطالعیه
بود،   فرانسه  کردستان بیایند. بنابراین، جزوۀ مذکور بیشتر برای جلب توجه  به  پناهنده

 بود.(  هم دیر شده کنم آن من فکر می  که

های  با سازمان  مجاهدین هیچ باری از دوش کردستان برنداشتند. سیاست رابطه
  کردن دوست، در عمل هیچ ثمری نداشت. تصور چنین بود کهپیدا و سراسری ایرانی

قدرت برسند، ما مشکل کمتری خواهیم   ر رژیم سرنگون شود و مجاهدین بهاگ
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این تصور باطل بود و مجاهدین هیچ ارزشی   داشت. رویدادهای بعدی نشان داد که
بودند و چند نفری   تهران دوخته  برای کردستان قائل نبودند. مجاهدین تنها چشم به

 باشند.  ارج شدن از طریق عراق را داشتهخ  بودند تا راه  داشته  را در کردستان نگاه
سیاسی و   دستگی و نداشتن تجربۀواقعیت نپیوست. دو  به  ی فرانسهها خواب

اشتند، در این ها انتظارش را د آن  ایفای نقشی که  نظامی نیروهای کُرد نشان داد که
آید. خواست خودمختاری در هر صورت در سطح یک خواست  نمیشرایط از کردها بر

شود و  می  داخلی شناخته ای همسئل چونکند.  و پشتیبان پیدا نمی المللی نیست نبی
 کشورهای دیگر حق دخالت ندارند، مگر از طریق مسائل حقوق بشری.

را جبران  شود با پیروزی نظامی آن آمد، می اگر در سیاست شکست :شود می  گفته
آن با دستاورد سیاسی شود  عکس اگر از نظر نظامی شکست محرز شد، می کرد و به

  جبران کرد.را 
  خاطر فقدان استراتژی روشن، کار نظامی عبارت بود از حمله به ،ها در آن سال

  نشدهکم منطقۀ اشغالو کم ها های رژیم و کمین گذاشتن در جاده پایگاه  کردن به
 شدند. می  شد و نیروها به مرزهای ایران و عراق رانده تنگتر و تنگتر می

روی آورد.  «شورای ملی مقاومت» به ،ر جستجو برای دستاورد سیاسیحزب د
حزب » اسم خودش را به ،«سهند»نام و نشان هم در وحدت با سازمان بی  له ومهک

 ،جا له برگزار شد و در آنسوم کومه  کنگرۀ ،٣١٦٢تغییر داد. در بهار  «کمونیست ایران
یست ایران تصویب شد و رهبران حزب کمون ۀخودمختاری کردستان و برنام  نامۀبر

بود که با   از همان ابتدا تالش کرده له کومه *.حزب در ماه شهریور انتخاب شدند
کند.  یهخود را توج «رهبر پرولتاریا بودن»بتواند  تایک سازمان سراسری وحدت کند 

بههای  ها خود را برتر از سازمان اما آن بود.  حساب کرده «سازمان پیکار»ابتدا روی 
سازمان  له خواستند کومه دانستند و در بهترین حالت می می «محلی»ها  قول آن

ها باشد. در کردستان هم هیچ کاری نداشتند جز تالش برای ایجاد  کردستانی آن

                                                 
 ٣٧ناد کنگرۀ ششم، ص.*( اس
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 «طلبی یهتجز»له و دمکرات. خواست خودمختاری را هم  دشمنی بین کومه
ل آن از طرف رهبرانش پایانی شدن رهبران پیکار و اعالم انحالدانستند. دستگیر می

 این نقش را بازی کرد.  «سازمان سهند»که ها بود. چندی نگذشت  بر این محاسبه
های حزب  رسد. پایه جایی نمی هایش به زب بدون سازماندهی پایهح  روشن است که

جای  کشد، باید در همه ران را یدک میکارگر باشد و اگر اسم ای  کمونیست باید طبقۀ
بورژوازی  مانند احزاب برادر شوروی تنها در میان خرده  وگرنه ،باشد  وذ داشتهایران نف
ند و ز می دست و پاماند یا در چهارچوب تنگ روشنفکری  طلب باقی میفرصت

بودند که حزب   ها استدالل کرده بر روی کاغذ خواهد بود. سهندی موجودیتش تنها
کارگر شرط نیست. این  ۀقبا طب هطرابشود و  تنها بر اساس برنامه است که تشکیل می

  *بریم و... پرولتاریای هشیار هستیم که امر انقالب را به پیش می «ما»
له هم  له را هم پوپولیستی و اکونومیستی قلمداد کردند و کومه کومه ۀگذشت ها آن

ناپذیری بود جنگ کردستان واقعیت انکار ،هر حالهخود مبلغ این انتقادها شد. اما ب
ها را زمین  حهکه اسل ها از چنگ آن خالص شد، مگر این شد با این تئوری نمیکه 
رفتند. این هم مساوی بود با از دست دادن کل  گذاشتند و از معرکه بیرون می می

ماندند. که این فرصت بعدها پیش  بایست منتظر فرصت مناسب می نیروها. پس می
سال،   همهز هم، پس از گذشتن اینهنو ،باریه آن خواهیم رسید. ب ،آمد. در ادامه

حزب »از آن )  شدههای جدا ( و سازمان«حزب کمونیست ایران» ،له )حاال کومه
اصفهانی، شیرازی یا تبریزی را کارگر  نفر اند چهار و...( نتوانسته «کمونیست کارگری

 «نامناسبشرایط »گردن   را به  شود همۀ تقصیرها . نمیوارد صفوف خود کنند
 و توجیهاترغم  علی ،اهگرفت. نتیجۀ این دیدگ  خود را نادیده  و اشتباهانداخت 

بیست، بیست   از مردم و مسائل کردستان بود. البته  له شدن کومهتبلیغات آشفته، جدا
خیلی دیر  دیگراین نتایج رسیدند، اما   این حزب خود به نامؤسس ،و پنج سال بعد

همان   گرنهو ،را طرح کرد  مبارزه  برنامۀ، مبود. باید بر اساس نیاز و رشد مرد  شده
 دیدیم.  که بودسراشیبی خواهد افتادن به 

                                                 
 کنید.  های آن زمان منصور حکمت مراجعه توانید به نوشته می رهر این با*( د
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هم المللی نداشت یا اگر  های بین ای با سازمان رابطه  له کومه ،ها در این سال
 شود گفت در خارج از کشور هیچ انعکاسی نداشت. بسیار ضعیف بود. می ،داشت

 ،٦٢در سال   تا جایی که ،چرخاند دستان میطرف کر کم نیروهایش را به رژیم کم
بود و   صورت پارتیزانی درآمده ای وجود نداشت. جنگ به نشدهاشغال  ۀعمالً منطق

 کردستان نیز با هم درگیر شدند.   های ایران و عراق در جبهۀ ارتش

در   من و چند پیشمرگه در مرز مریوان، های ایران و عراق در یکی از درگیری
را   ها چند تپه راهی برای عبور پیدا کنیم. عراقی  کهاهد بودیم و منتظر ای ش گوشه

دست  ها تفنگ به کردند. ایرانی اع میدر اختیار داشتند و با مسلسل از آن دف
کردند و فریاد  می  ها حمله آن  صورت موجی بهبه .باال بروند  خواستند از دامنه می
و با   !«اللـهلبیک یا رسول» :زدند یاد میها هم فر عراقی !«اکبر اللـه» :زدند می

جان  کردند. خدا و پیغمبر به ها را مثل برگ خزان درو می هاشان ایرانی مسلسل
آمد.  همان صورت پیش می موج دیگری به ،افتاد بودند. یک موج می  همدیگر افتاده

 ،رانجامسپردند. س می  گلوله  به  تاکتیکی. سینه  نه در کار بود، گرفتنیسنگر  نه
ها را رها کردند و  ها از نظر روانی توان کشتن را از دست دادند. مسلسل عراقی
 رفتند. 

تنها برای نیروهای پیشمرگ، بلکه برای مردم هم   میدان جنگ ایران و عراق نه
  شتر شروع شدهطرف شهرها پی ن مناطق جنگی بهاکوچ ساکن  البته. جای ماندن نبود

باران و اقتصادی، موجب توپ  از محاصرۀ  ناطق، گذشتهدر م بود. وجود پیشمرگه
نشینان را بسیار  زندگی ده شد. این مسایل شان می سوختن محصوالت کشاورزی

هم باری بود بر دوش اقتصادشان و هم   بود. مهمانداری پیشمرگه  دشوار کرده
 گفتند:  ها پس بدهند. خودشان می رژیم و جاش  بایست تاوانش را به می

 .ها[فحش پیشمرگه] «سگپدر» ،و شب [پاسدارها ]دشنامهستیم  «پدرسوخته» ،ما روزـ 
کاری برای این مشکالت مردم انجام دادند؟ هیچ!  چهمدار جنبش رهبران قدرت اام

 شد. نه برنامۀ هیچ کمکی نمی ،بودند  و دشت شده  با ما آوارۀ کوه  هایی که آن  به احت
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بشری و رساندن فریاد های حقوق نه خبری از کمک داشت و ای وجود شدهبینیپیش
  عراق تسلیم کردند که  زیادی خود را به  . عدۀ..گوش دیگران در بین بود. هیچ ها به آن
 ،حکومت صدام سرنگون شد  که ٢١١١شدند و تا سال   فرستاده  های رمادیه اردوگاه  به

بودند   بودند و بزرگ شده  دنیا آمده  هب  در آن اردوگاه  جا ماندند. کسانی را دیدم که در آن
  دنیا آورده  به  شان را در همان اردوگاه بودند و خود بچه  جا ازدواج کرده و در همان

 دارد.  کردستان همان داستان ادامه اقلیمهای  بودند. حاال هم در اردوگاه
ن آاز ها در خاک عراق بود.  یشمرگهبیشتر مراکز و مقرهای پ  کم چنان شد کهکم

ها با کردها  جا سر نزدند. دیگر تلویزیون آن  های غربی به نویس روزنامه ،بعد  زمان به
را   خاک فرانسه  آورد کهمجاهدین فشار می  کردند. دولت فرانسه هم به گفتگو نمی

صدر مخالف این خاک عراق بروند. بنی  به  بودند که  ریزی کرده ها برنامه ترک کنند. آن
باران هنوز خاکمان را بم  ببریم که  دشمنی پناه  شود به گفت نمی د. میسیاست بو

وی هم دختر ـدند. رجزل کرـصدر را از شورا عبنی، ٤/٣/٦٢کند. مجاهدین در  می
کم فشارهای بود، طالق داد. کم  به زنی گرفته ،در آغاز موجودیت شورا صدر را کهبنی
  ین را که در کمپی نزدیک پاریس ماندهای از مجاهد ی رسید که عدهیبه جا سهفران

 ها پس از چندی از گابن به عراق رفتند. . آنندبه کشور گابن تبعید کرد ،بودند
 

* 
 

کنم ایوان  ای که من در آن زندگی می سهمدر  ۀرفتزهواردر دوم ساختمان قهدر طب
 همین ها و به یهو حیاط همسا  بزرگی وجود دارد مشرف به حیاط بزرگ جلو خانه

کنم با تعصبی که در  جا بنشینم و غروب را تماشا کنم. فکر می توانم آن دلیل نمی
ها دوست ندارند آدم مجردی مثل من چشم به حیاطشان  یهجا وجود دارد، همسا این

کنم و  سراغم بیایند، من خود رعایت می که با کالشینکف به د. قبل از اینداشته باش
های بلند و  وارهایش دو متر بلند است. درختنشینم که دی های حیاط می لهروی پ

های  غروب موسیقیهاست. سروصدایشان  ر شاخ و برگ حیاط مسکن گنجشکپُ
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کنم و ذهنم را  روشن می گذارم، سیگاری ام را کنار دستم می وهمن است. فنجان قه
 خواهد سفر کند. ها به هرجا که می جیک گنجشکبا جیک اهگذارم که همر آزاد می

  و کمک به  من در جنوب کردستان بودم، یکی دو بار برای آوردن اسلحه  که زمانی
)منطقۀ سردشت( بود، به آن  جو یوهپیشتر درسرشاخان و بعد در ش  دفتر سیاسی که

ساختن یک فیلم مستند صحبت  قاسملو از کترد ،فرهامنطقه رفتم. در یکی از این س
  ها را تهیه آن  ،. او در سفر فرانسهاو دادم  الزم را به وسایلکرد و من هم صورت 

فیلمبرداری از زندگی و جنگ   مرکز رفتم و شروع به  و آورد. من از جنوب به کرد
داشتم ـ مشغول   عهده به  های حزبی کهلیتؤسال ـ غیر از دیگر مس  مردم کردم. سه

حزب ها و مهمانان خارجی نویس های خام را توسط روزنامه فیلمبرداری بودم. فیلم
 .چاپ به اروپا میفرستادمو  برای ظهور 

آرای اکثریت قریب به  ( با٣١٦١من در کنگرۀ پنجم حزب دمکرات )زمستان 
مرکزی انتخاب شدم. در کمیسیون   عضویت کمیتۀ به ،کنندگاناتفاق شرکت

الن و برگزاری کنگرۀ آ بودم. قبل از جنگ «جوانان  اتحادیۀ»ل ؤتشکیالت، مس
 مونتاژداشتم، چهار فیلم   هایی که پاریس رفتم. با فیلم  ها به ژ فیلممونتا برای ،ششم

نام   ها به شدند و یکی از آن  ها در پاریس نشان داده این فیلم ،٦١کردم. در سال 
 ـ دست آورد. یکی دیگر های مستند پاریس را به وال فیلمتقدیرنامۀ فستی «هوار»
  که «نان و آزادی»وکن را گرفت. فستیوال زاربر  جایزۀـ  «های سرفراز قله»

  در سینمائی در پاریس و در فستیوال نانت به ،بود  بلندترین فیلم این مجموعه
بعد از سال   ها اولین تصویرهایی بودند که نمایش درآمد. بد نیست بدانیم این فیلم

شدند و شرایط زندگی دشوار و جنگ دشوارتری را نشان  از ایران خارج می ،٥٧
  ها سکوت کردند. روزنامۀ آن  های اپوزیسیون ایرانی، دربارۀ ند، اما روزنامهداد می
ی در ینکرد! هنر جا چاپ خبرش را هم احت (ارگان حزب دمکرات) «کردستان»

ها به این فیلم داشتند. یتها بیشتر ارزش سند این فیلم گرچهها نداشت،  سیاست آن
انگیزی پیدا کردند.  غم های حزب و تغییر مواضع، سرنوشت خاطر انشعاب

های اقلیم  ا حزبها )حت های تلویزیونی حزب هایی از آن را در برنامه صحنه
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کدام از  اش، اما هیچ بینیم، البته بدون ذکر نام فیلم و سازندهکردستان( می
آن  اجا نشان بدهند. حت را یکحزب دمکرات حاضر نیستند تمام آن  های شاخه

 کنند. است را سانسور می مپنج ۀکنگربخشی که گزارش قاسملو به 
هم  «شورای ملی مقاومت»در جلسات  ،کردم می  ها را آماده فیلم  زمان که هم

 هم بودم.  «تشکیالت پاریس»ل ؤکردم. مس شرکت می
هر دو   پسرم هژان و همسرم ژیال را که  از دفتر سیاسی خواستم که ،در آن زمان

دفتر  .پاریس بفرستند  به برای معالجه هیپزشک نیاز داشتند برای مدت کوتا  به
. من جواب تندی به ها حق سفر ندارند آن ،سیاسی جواب داد، تا تو در خارج هستی

 های بعدی با من بود ها و کارشکنی این تصیم دادم. شاید همین زمینه مخالفت
  .ها آزاد شدند گروگان کردستان برگشتم.  به ،در اوج جنگ آالن، ٣١٦٢تابستان 

ها و  برای تمام کردن فیلم  ،خودم را کاندید نکردم. بعد از کنگرهششم  ۀر کنگرد
 پاریس رفتم.   به  دوباره ،...«شورا»شرکت در جلسات 

آن   بود که  بود و در شورایی عضو شده  شعار سرنگونی رژیم را داده  حدکا گرچه
با   برای مذاکره  سطهکردن وافکر پیدا  اش بود، به شعار اصلی هم شعار سرنگونی رژیم

  بگویند بین ما و مذاکره  جایی کشاند که  بود. این امر مجاهدین را به  رژیم افتاده
ما سیاست »  که  این درخواست با بیان این جمله  به را باید انتخاب کنید. حدکا یکی

 ( داد. «نه»هم  ،«آری»جواب )هم  .«کنیم حزب را خودمان تعیین می
نکردن با رژیم را شرط همکاری  رهمذاک نیزبدانیم رژیم عراق  است که جهقابل تو

 بود.  با حدکا قرار داده
حزب در   ای که این را هم برای ثبت در تاریخ بگویم که در آخرین جلسه

دانستم مجاهدین از  بودم. می  شرکت کرد، من با دکتر قاسملو همراه ...«شورا»
این بار مثل » :دکتر قاسملو گفتم ند. بهاشایعۀ مذاکرۀ حزب با رژیم بسیار عصبانی

  که  داخل جلسه «اند. سیاست بلد نیستند. ها بچه این» :او گفت «دفعات پیش نیست.
بودند.   یک پرچم ایران قرار داده ،ای داشت. در مقابل هر نفر سالن آرایش تازه ،یمشد

ها  از این بازی ،پیشتر بودند شروع شد.  ها خوانده هم با پخش سرودی که بچه  جلسه
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 که در بود  پیشنهاد کرده ...«شورا»برای دموکراسی در   ماده  خبری نبود. قاسملو ده
رجوی  ..دیگر. یبارۀ موضوع بحث شود. شاید برای پرهیز از بحث در ها آن  بارۀ

بخواند گفت:  متن را  کهآنت و بیقاسملو گذاش جلوِ ،دستش را روی ورق کاغذ
با رژیم   کنم! اما تو هم یک خط برای من بنویس که ضاء میام ...قبول  ندیده»

 نداد.  هم  بحث و جدل باال گرفت و نتیجه «کنی. نمی  مذاکره
در سازمان مجاهدین اعالم شد و  «انقالب ایدئولوژیک» پس از چندی، زمانی که

مریم را  ،صدرجای بنی عضدانلو را از شوهرش گرفتند و به رجوی دادند و بهمریم 
دو عضو دفتر سیاسی ـ و صادق شرفکندی   زاده . عبداللـه حسن،جمهور کردندئیسر

حاال »گفتم:  ها آن  پاریس آمدند و خواستار مالقات با رجوی شدند. من به  بهـ حزب 
: ندگفت «حزب پیشدستی کند و خروج خود از شورا را اعالم کند.  فرصتی است که

در مجاهدین  «؟!هم بزنیم تن یک نفر بهخاطر زن گرف ای را به خواهی جبهه می»
صبر کنید، جواب   تا جمعه .ندارد رجوی وقت برادر»گفتند: جواب درخواست مالقات 

  جمعه روز دانید چرا به می» :گفتمسابقه بود.  آمیز بی این برخورد توهین «خواهیم داد.
در این  شود و حتماً چیزی منتشر میجمعه  مجاهد  ند؟ چون روزنامۀا همحول کرد

  «شود. در آن درج می  مورد
 بود.  را تیتر کرده ...«شورا»لحنی بسیار تند اخراج حزب از  بهمجاهد روزنامۀ   ،روز جمعه

های عضو شورا نیز یکی پس از دیگری  ها و شخصیت ناسازم ،پس از این ماجرا
با  خودش. رجوی به  هد ماند و چند سازمان وابستهگرفتند و مجا  از شورا کناره
بغداد رفت و با صدام دیدار کرد و عکس دونفریشان منتشر شد. و این   سازمانش به

اگر  حتماً فکر کرده بودند نقش بر آب کرد.آخرین امید غرب در مورد کردستان را 
هم مجاهدین را در دست دارد و هم   که کردد نای باشد، با صدام خواه قرار بر معامله

 گند و در خاک او هستند.جن کردها با پشتیبانی او می
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 جنگ داخلی

ئولُژیک یا تئولُژیک  که یک نظامِ عقیدتی ایده محضِ این به
پذیریم که خود را مظهری از نیکی و احسان  را با آغوشِ باز می

مانَد این است که  که باقی می داند، تنها چیزی و روشنایی می
 کُشتارِ جمعی را چگونه به مرحلۀ عمل درآوریم.

معنایِ  جنگ به»دست آید:  تِ کاذبی میانِ پرولترها بهتا وحد
تر بگویم ـ جنگ  واقعیِ کلمه تداوم داشته است. اگرچه ـ دقیق

همیشه همان جنگِ پیشین نبوده است... دشمن در آن لحظه، 
 *«شود از اهریمنِ مُطلق. پیوسته تجسم و مظهری می

جنگ   ها، همیشه نارو در همۀ دو های کردستان ترین جنگ در همۀ بخشدردناک
و اگر این   دیل شده استشناسنامۀ این مردم تب  به  گویی این پدیده است.  داخلی بوده

  ماند. حال با هر شعاری کهجنبش ناتمام می هویتنگیرد، قسمتی از  جنگ صورت
تگی و شکس ها جز دل کدام از این جنگخواهد باشد، تفاوتی ندارد. چون با هیچ می

 است.  دست نیامده هیچ چیزی به بیزاری مردم،
 بود. دالیل  له ترین جنگ بین حدکا و کومه دردناکشک هم بی ایراندر کردستان 

  های مارکس که این جنگ در میان سر و صدای تبلیغات پوچ گم شد. یکی از گفته
چیز، دالیل اقتصادی  هر جنگی قبل از هر»: گوید می  واقع پیوست این است که به

  «.دارد
                                                 

 .، همان*( کریس هجز
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کاالهای فراوانی  ه ـسالدر دوران جنگ هشت  ویژه ـ به ر مرزهای ایران و عراقد
زیر کنترل حدکا بود.   رو بیشتر در آن مناطقی بود که کاروان  شد. راه رد و بدل می

ها پست بازرسی داشت و از بارها گمرک  کاروانچی  حدکا بر سر راه  ۀپیشمرگ
بسیار کم بود.  ،یا اگر داشت نداشت از این درآمد سهمی  له ومهگرفت. ک می
  یا درآمد را تقسیم کنند. حدکا به جاها پست دایر کند او هم در همان  خواست که می

این پول نیاز واقعی   یک از دو طرف بهباید گفت که هیچ  ضی نبود. البتهکدام راهیچ
فرستادند. اما  می خارج  سهم بزرگی را به  گرفتند که قدر از صدام میها آن نداشتند. آن

و گرفتن گمرک رمز قدرت و حاکمیت را با خود داشت. قبالً   وجود مقر پیشمرگه
این دو نیرو دو دید کامالً متفاوت از جنبش داشتند. تبلیغات منفی هر دو   گفتم که
انجامید. اگر هم  درگیری فیزیکی می  فراوان بود، اما کمتر به یکدیگر نیز  نیرو علیه

 هر ،شد. اما این بار نمی  سیاست رسمی و جنگ سراسری کشیده  فتاد، بها میاتفاق 
  دادند.سر !«یا او ،یا من»و شعار  کردنددو پا را در یک کفش 

 کنم: کوچکی نقل می  خاطرۀ ،این جنگ  ۀبرای نشان دادن زمین
دفتر   بود. من به  روی داده  له های حدکا و کومه درگیری بین پیشمرگه ،یک بار

  وقتی را برای گفتگو تعیین کنیم. یکی از آشناهای قدیمی که  رفتم که  له سی کومهسیا
ل پذیرایی بود. ابتدا حال و خبر و حرف از خویشان و ؤبودیم، مس  در سنندج همسایه

  دوستان بود و بعد صحبت درگیری اخیر پیش آمد. من برای نشان دادن عمق فاجعه
ر دو پدر و پسر ه یادر دو طرف درگیری هستند،  دو برادر  شود که می  گاه»گفتم: 

 ،هم بود  دانآشنای من که حقوق «شود.  دست او کشته نگرانند مبادا آن دیگری به
باید اتفاق این یک جنگ طبقاتی مابین پرولتاریا و بورژوازی است. یک روز »جواب داد: 

ا طبقۀ شمسایۀ خانۀ چند ،دارمیاد   من به  جا که تا آن» :گفتم «...، فردا فتد. امروز نهبی
تو پرولتاریا شدی و من   شد که  بگو چه ...شد ما می  طبقۀیک  خانۀ  مانع رسیدن آفتاب به

دار را در  است یک نفر سرمایه  آن زمان و هنوز هم نتوانسته  له کومه ،در واقع «بورژوا؟
 حزب نام ببرد. 

 دو طرف چنین است:ها و اسناد  هر  ها بر اساس نوشته جریان درگیری
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در آن یک   که  در سردشت اتفاق افتاده ٣٢/٢/٥٩شب   له اولین درگیری حدکا و کومه
 درگیری هست و هر  گاه گاه ٦٢نهم سال   شود. از این تاریخ تا ماه می  کادر حزب کشته

 شوند.  می  بار هم یکی دو نفر کشته
شوند،  می  کشته  له از افراد کومه نفر  سیزده ،گذاری انتقامیدر یک کمین ،٢٨/٩/٦٢در 

بر این زخم   ،هر نحو شده است. بهدر یک درگیری  کشته تعدادتا آن تاریخ بیشترین   که
ها همچنان آتش را زیر  شود، اما جنگ تبلیغاتی در رادیو و نوشته می  هم مرهم گذاشته

  نوبۀ به یکره .دارد و اختالف بر سر پست گمرک همچنان وجود دارد می هخاکستر نگا
اکثراً اهل   له های کومه قدرت نشان بدهد. پیشمرگهد خود را صاحبکن خود تالش می

  مرزی تا حدودی خود را بیگانه  شهرهای جنوبی کردستان هستند و در میان مردم منطقۀ
و این کمبود روانی را  دانند حزب دموکرات را مقصر می زمینه،این  کنند و در س میساحا

 کنند. های تئوریک آن( جبران می )جدا از انحراف «پرولتاریای پیشرو»ار با طرح شع

حدکا نفر از  ٣٩و   له نفر از کومه ٢٤ ،در دو درگیری ،٢٥/٨/٦١در  :جنگ اورامان
  .یابد می ادامه ٦٨تا سال   سراسری است که شوند. این شروع یک جنگ می  کشته

، ٢٣/٣٢/٦١، ٦/٣٣/٦١ند: ا ها روی داده های بزرگ در این تاریخ درگیری
آخرین درگیری است. بعد   ، که٢٦/٦/٦٨و  ٢/٨/٦٤، ٤.٥/٦/٦٤، ٣/٥/٦٤، ٣٣/٣/٦٤

  وگرنه درگیری همچنان ادامه ،بودند  کدام در خاک کردستان ایران نماندههم هیچ
 اند.  کدام پایان جنگ را رسماً اعالم نکردهداشت. هنوز هم هیچ می

  له های کومه پیشمرگه نفر از ٣٤٨ حدکا و ۀپیشمرگ ٣٧٦ ها، کالً در این جنگ
همه فرزند  ،ها اند. بر اساس شهیدنامه قربانی سیاست غلط و رقابت رهبرانشان شده

صفوف   شوند، اگر هم به نمی  اند. پسران ثروتمندها پیشمرگه های فقیر بوده خانواده
است. در  «یاسیدفتر س»و  «مرکزی ۀکمیت»جنبش بپیوندند، جایشان در مقرهای 

کدام از طرفین هیچ یک نفر از اعضای مرکزیتنامِ  ،فهرست شهیدان جنگ داخلی
  !وجود ندارد

جنگ و   برضد تمام قوانین  است که  یک رسم غیرانسانی برقرار بوده ،ها در این جنگ
کاری ؛ است  لۀ اسیران همدیگر بودهحقوق بشر و رسوم اخالقی است و آن اعدام بالفاص
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های هر دو طرف  شد. )رجوع شود به شهیدنامه ها و پاسدارها هم انجام نمیا جاشب  که
 (.های اینترنت در سایت

شورای »شدن از  مثالً حدکا با جدا کرد. منافع سیاسی را هم دنبال میجنگ داخلی 
است حاکمیت   ستهو خوا  خاک عراق احساس شکست کرده  و رفتن به «ملی مقاومت

  را از سر راه  له برای آزادی در گفتگو با رژیم یا هر کس دیگری، کومه و خود را کامل کند
است.   شده  حرف زده » له تمام کردن کار کومه»از  ،ها در نشست  بردارد. این بود که

  مثابه ا در دست خود بگیرد و حزب را بهی( ریحاکمیت )پرولتاریا خواست هم می  له کومه
  ۀو جزو ...«شورا»حزب بعد از ماجرای   کرد که کر میف  له ببرد. کومه دشمن از بین

گیری بخشی از کادرها شد، چنان  رهکه منجر به کنا «سوسیالیزم ۀربحث کوتاهی در با»
بورژوازی میدان   نباید به» :گویند شود بر آن فائق آمد. خودشان می می  که  ضعیف شده

 «مثلث بورژوازی»مقالۀ  در ن تفکرایتئوریک  توجیه «.بداند خود را برتر  شود که  داده
مسئلۀ ملی را از اسالم در این نوشته و . اانعکاس یافته است به قلم عبداهلل مهتدی

  .ه استو به آتش جنگ داخلی کردستان دمید هتر دانست بورژوازی حاکم خطرناک
 

  توانست ارزیابی درستی از نیروهای خود و رژیم بدهد، به نمی  که طورهمان  حدکا
شد.   هم دچار اشتباه  له ومههمان صورت در ارزیابی واقعی از نیروهای خود و ک

 را از بین ببرند.  له توانند کومه کنند، می  اراده  خودشان، هرگاه  گفتۀ به
 ،با حزب دمکرات از همان ابتدا لهضدیت کومو قدیمی حزب، گمان برخی از اعضایبه

حزبی های درون ( از روزگار درگیری له صالح مهتدی )مشاور کومه  ضدیتی بود که
(، ١ۀ )طرفداران کنگر  و جناح دیگر حزب انند ضدیت با قیاده موقتم( ٤١  های دهۀ )سال

این نقش را ایفا  «سازمان سهند»کرد. بعدها هم  تلقین می  له کومه  بود و به  با خود آورده
س و قوم و خویش اغلب همشهری و همکال ها و کادرها پیشمرگه  وگرنه. کرد می

 همدیگر بودند. 
ری انتخاب نکردند. هر دو دیگ  هیچ راه  این دو نیرو جز اسلحه ،در هر صورت

مبارزۀ »را  خود آن  که  بودند و در این شیوه  ارتش تبدیل شده  تمامی به طرف به
و کی شروع   ت جنگ چگونهبودند. مهم نیس  نامیدند، غرق شده می « مسلحانه
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خواهی و انتقام راه را بر عقل  دیگر خون ،کشید  آتش آن زبانه  که امیهنگ .دوش می
حرفی  ،فتندرف یا هر دو از پای نیتا یکی از دو ط  رسد که جایی می  کار به و بندد می

 ،عمق در ظاهر است و در تنها ،آن هم اگر صورت بگیرد  آید کهمیان نمی از آشتی به
 .ور شود تا شعله صت خواهد بوددارد و در پی فر  ادامههمچنان جنگ 

  تشکیالتی در میان مردم دور شده ـ سیاسی  از مبارزۀ  مبارزۀ مسلحانه  هنگامی که
چنین   گیرد. که شود و در سراشیب سقوط قرار می باشد، پر از فساد و گندیدگی می

 هم شد.

هرکس بگوید این جنگ   در زمان جنگ داخلی، دستور حزبی این بود که
ها را  کردم هر دو طرف آستین جایش در حزب نیست. من فکر می ،است برادرکشی

تصمیم گرفتم از عضویت  ،همدیگر را نابود کنند. در همین زمان  بودند که  باال زده
دیگر جای من نبود و من این جنگ را برادرکشی   کهحزب استعفاء بدهم. چرا در

 دانم. دانستم و می می

شاید در   کنم، تنها بدین منظور که  و آرزو اشاره  نکتهچند   خواهم به جا می در این
 آن فکر کند:   ، نسلی دیگر به آینده

مناطق نفوذ را تقسیم  ،پرسی بر اساس یک همه  له حزب و کومه شد اگر می  ـ چه
  )کاری که ؟آوردند وجود می به  نشستند هماهنگی در مبارزه کردند و سپس می می

  اما این فکر به (!حکم جنگ داخلی آن هم به  اند، البته دهعراق کرحاال در کردستان 
کردند. تنها در فکر رهبری و  نفع مردم فکر نمی به  کدام نرسید چون کهمغز هیچ

نفع  هاست به نفع آن به  که  چه کردند آن ها فکر می انحصارطلبی خویش بودند. آن
  دیدهناین گفتار دو چیز در ا !«ملت کرد باماست» :گفتند که میمردم هم هست! چرا

که چرا ،معنی نفع احزاب دیگر نیستبه یک: نفع یک حزب الزاماً :شود گرفته می
: ملت را در همان بخش ها هم بر اساس همین گفته بخشی از ملت هستند. دوم آن

کردستان اقلیم در ، اکنون لهبینند. این مسئ کوچکی که دور و بر خودشان هستند می
ضرر احزاب نفع احزاب اقلیم کردستان است، بهچه بهاغلب آن ند.ک پیدا می مصداق

به ترور  نجنگ با پ.ک.ک و دادن امکا  نمونهاست.  یهکردستان ایران و ترک
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 است. در اقلیم کردستان مبارزان کردستان ایران توسط جمهوری اسالمی
 ها واگذار کند.  تناسیونالیس  ای را به نباید هیچ منطقه  این بود که  له اندیشۀ کومه 

باشد، شریک حاکمیت او   له در اختیار کومه ای کرد اگر منطقه حدکا هم فکر می
 خواهد شد. 

  خواستند که نبودند خودشان شریک همدیگر باشند، از رژیم می  آماده  ها که این
ها  این  رژیم هم صدها دلیل دارد که ،بر همین اساس !ها را در قدرت شریک کند آن

انجام آن   خود آمادۀ  شود خواستی از دیگران داشته باشی که م نکند. نمیرا سهی
 نیستی. 

باوری به جنبش و دلناها بازتابی هم از جانب مردم داشت و آن  این اختالف
خودبینی، حسادت و شدن مردم بود. واقعیت این است که هر دو نیرو دچار سرد
ا و هبر اساس گفته  و نه ،را در عملی دهقانی بودند. و این یبورژوا نظری خرده تنگ

 ثابت کردند. ،ها نوشته

(، در جنگ داخلی ابعد از آن و حت  در جنگ شهرها و چه  چه)در تمام آن مدت  ـ
ها و  نگاران و شخصیت روشنفکران و روزنامه سویو هیچ حرکتی از   هیچ اعالمیه

این  گری در بین انجیهای حقوق بشر و... برای پشتیبانی از مردم کرد و می سازمان
جنبش مقاومت کردها؟   ترس؟ ناباوری بهدالیلش چه بود؟ دو نیرو صورت نگرفت. 

ها  ، این حرکتباشد یک چیز مسلم است  خودمان؟ هرکدام که  ینیسم؟ یا اشتباهوشو
جز  های ما به شد، اما سازمان بایست از جانب خود این نیروها پیشنهاد می می

المللی را  های بین سازمان  ها نتوانستند توجه گرفتند. این یخودشان کسی را جدی نم
 جلب کنند.به این مسئله 

طرف  دوها بیزار بودند، اما  پریدنهم مردم از این دودستگی و به  دانیم که ـ می
برایشان . ندپرسید نظر مردم را نمی ،و جمهوری اسالمی  انند حکومت شاهم ،مخاصمه

 ،وجود داشت  کنند. تنها چیزی که فکر می  هند و چهخوا می  مهم نبود مردم چه
اعضا   جای همۀ رهبری به !ها بود. امر است و باید اجرا شود رسانه  فرمان دادن از راه

 .هایشان بودند پیشمرگه ،ها مردم، برای آن .کرد گرفت و ابالغ می تصمیم می
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هم فرمان از  «کزیمر  کمیتۀ» .بود «کمیتۀ مرکزی»هم در اختیار تصمیم   پیشمرگه
 ،کرد. او هم از ابتدا می  اداره «دبیرکل»را  «دفتر سیاسی» .برد می «دفتر سیاسی»

 سانترالیسمِ»بود. این اسمش   فرمان خودش را دورش چیده بهچند نفر گوش
 «نیرو»اند و این  تبدیل شده «نیروی مسلح»  به  همه  بود! زمانی که «دموکراتیک

گیرد.  تصمیم می  است که  ار دیگری ندارد، این فرماندهک امورات نظامیجز  به
 کودکانهفریبی عوام نوعی چیزی جز ،در چنین روابطی «دموکراسی»ردن لغت بُکار به

  با دگراندیشان سنجیده   خواهانهنیست. دموکراسی در چگونگی رابطۀ سیاسی و آشتی
 شود. می

تندی جواب انتقادها را  و به ستن و انتقاد از خود نکردنـ همدیگر را مقصر دان
اگر دولت هیچ کاری  ...گردن شرایط و دشمن انداختن  دادن، یا همۀ تقصیرها را به

غیر از  ، پس ما بهگذرانی و کشتن و سرکوب و زندان نداشت جز دروغ و وقت به
کار دیگری  کردن، چهرفتار  افتادهفهم و نادان و عقبپاسدار کشتن و با مردم مثل ن

 ،دو سو، در تمام طول دوران رهبریشان هر «کمیتۀ مرکزی» ؟دادیم ن انجام برایشا
  عهدهبه ،جا و شکست های نابه لیتی در مقابل اشتباهات و تصمیمؤهیچ مس  گاههیچ

نیروهای  ـ زنند حرف می  از گذشته  زمانی که ـ اند. هنوز هم هر دو حزب نگرفته
  به  گاهکنند و هیچ خود معرفی می تنادرسهای  حرکت دیگری و یا رژیم را باعث

  مایه را با چند دروغ بی پرسشکنند.  لیتی را قبول نمیؤمس ، خود اعتراف نکرده  اشتباه
 ،رژیم محکم کردن قدرت خویش است، و برای انجام آن  ند. وظیفۀده می جواب

جنگند.  همین دلیل هم باید با او جنگید و می به .کند  باید هر صدای مخالفی را خفه
، یا «کارگر  طبقۀ»نام  هم به آن ؟کنیم میعمل از رژیم با خود بدتر پس ما چرا 

با   ، این ما هستیم که ملت کرد باشد؟ نه چرا باید طبقۀ کارگر ضد «!ملت کرد»
 ایم.  خود گذاشته ایم و این اسم را بر تن کرده  این پیراهن را به ،توهم

ها از  آن کنند هبران کردستان را بخوانند، فکر میهای ر کسانی نوشته ،ها بعد اگر سال
 اند. هیچ اشتباهی مرتکب نشده  گاه اند و هیچ دانسته چیز را می اند و همه آسمان آمده

بر  ،بدین وسیلهخواستند  میاین بود که این جنگ  درهر دو طرف هدف دیگر ـ 
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 هابر آن ،هایبهانۀ این درگیر زبی خود فائق آیند، یا حداقل بهحمشکالت درون
توسط جمهوری اسالمی هم از همان   که)  شده این تاکتیک کهنه .سرپوش بگذارند

وی انقالبی زهری برای یک نیر (،قرار گرفت  ابتدای جنگ با عراق مورد استفاده
گذارد و  ها می ها نیست، تنها سرپوشی بر آن ساز ناهمواری چاره  کهاست. چون  کشنده

ها  گ هم دلیلی برای اختالفات درونی خواهد شد. این اختالفخود جن ،بعد از مدتی
  گرفت و چون می  رچشمهبندی و دیکتاتوری رهبران تشکیالت س از دسته بیشتر
مطرح  «و ایدئولوژی  اختالف دیدگاه»صورت  را آشکارا گفت، بهها شد آن نمی
 تالشی کرد.روی داد و نیروها را م  هایی بود که شد. نتایج بعدی آن انشعاب می

هنگام خروج اجباری از   باعث شد که شدن نیروها میانهای  کشمکش  ـ سرگرم
ما خدمت   به  همهآن  تماعی، رفتاری برای مردمی کههیچ یادگار فرهنگی، اج ، منطقه
 باشند.  داشته  خوشی از دوران کنترل پیشمرگه  الاقل خاطرۀ   جا نماند که بودند، به کرده

حاکمیت نیروهای سیاسی در   سالۀدر دورۀ دو  ح اجتماعی کهاصطال کارهای به
 (بود  اغلب با کمبود دارو و پزشک همراه  که)  انجام شد، از ایجاد چند درمانگاه  منطقه

کرد. که بودند، تجاوز نمی  مالکانشان فرار کرده  و تقسیم اراضی برخی از دهات که
  این خاطر که  ن نبود. ابتدا بهمورد رضایت کشاورزا «تقسیم اراضی»این  تازه
کند، اربابان بازگردند و تالفی  را ترک می  طقهمن  پیشمرگه  ترسیدند زمانی که می

  به ،هر خانوار برای تأمین زندگی ،بر اساس محاسبات  کهنآبیاورند. دوم سرشان در
زمین نداشت. در آن   این اندازه  داشت، اما ده بهاحتیاج مقدار مشخصی زمین 

اشت و ک  ل مکانیزهیصورت جمعی و تعاونی و با وسا ها به بایست زمین می ،صورت
 (گفتم  دلیلی که  به)کشاورزان   ل وجود داشت و نهیآن وسا  نه  برداشت شود که

 شد.   با شکست مواجه «تقسیم اراضی»این   کهنآ  این امر بودند. نتیجه  راضی به
زبان  های دهات به ل تا سوم( برای بچهی )در حد کالس اوئایجاد مدارس ابتدا

مشکالتی داشت. پیش   چه  پیداست که  ولی ناگفته ،ها بود کردی هم از اقدامات آن
ن اهایی برای آموزش معلم البته حزب کالس ...دیدهنداشتن معلم آموزش ،چیز از هر

های  ابکت  از ترجمۀ  دوم نداشتن کتاب درسی. گاه دود بود.ع، اما بسیار مر کردئدا
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پر از لغات   نوشتند که خود کردها آن را می  شد و گاه می  درسی فارسی استفاده
 ناشدنی. ها بود. چاپ کتاب هم خود معضلی بود حل شعاری و نامأنوس برای بچه

سیستم   به ،قبل از هر چیز  و تقسیم اراضی و غیره  کارهایی مانند ایجاد مدرسه
 ایجاد آن نبودند.  نیروهای سیاسی قادر به  دارد که نیاز ای تأمین اجتماعی و امنیتی

ارزشی نخواهد داشت. حتا  هیچ این مدارس بعداً  کارنامۀ  دانستند که پدرمادرها می
داری و سرگرم کردن ها بیشتر حالت نگه را مخفی کرد. بنابراین، این مدرسه باید آن

 ها را داشت. بچه

 
 



 

175 

 

 دوران رکود
 
 

و  خاراند را می ریش جوگندمی ته .است در نشسته مِدَسیمانی  لۀروی پ
های درخت توت که از باالی دیوار گلی حیاط به کوچه خم  خهبه شا

 گوید:  کند و می می اهاند نگ شده
. ..جا هستیم. بیست و اندی سال عمر این درخت ما در این زهاندابهـ 
تفاوت  دی.وسعت یک آبازندانی است به بیشتر نیست.  یک ده اهاردوگ  این

وند به کار ش می ها از صبح که از خواب بلند که آنها این است  ما با دهاتی
ش کار باشد رسند. ما هیچ کاری که اسم شان میداری کشاورزی و حیوان

 خورم. م، نان و پنیر و چای شیرینم را میوش مینداریم. من صبح که پا
خورشت بی نان ...پزد همسرم نان خانگی می ،بگاهی پنیر هم نیست. خُ

روم و  ساعتی می یک ...گذارم به این بیابان هم خوردنی است. بعد سر می
آیم  خورم و می می لهکنیم. یک پیا گرم می رهگردم. چای صبح را دوبا برمی

یک  رسم. چه میغکمی به بابعد زنم.  را دور می  های ده یک دور کوچه
آیم  می رهزنم. دوبا می هار چرتیان از چینم. بعد هار میابرای نمشت سبزی 

م و ایست اند من هم می نفر جمع شده سه افتم. هرجا که دو می اهر  دور ده
م. یا اخبار تلویزیون را برای ده میدم  شان شدهتکرارهزاربارهای  حرفبه 

 ،ایم. غروب خودمان از تلویزیون دیده اخباری که ؛کنیم ر تعریف میهمدیگ
ها هم مثل ما این شش متر و نیم اتاق و  . زن ..چهاردیواری خانه رهدوبا

کمی بیشتر  ،کوچک دارند ۀی که بچیها کنند. آن حیاط را صد بار گز می
 شویم. هی از می رهتلویزیون خی ارنگرنگ ۀحبه این صف ،ند. شبرمسرگ

دانیم دنبال چی هستیم. فردا  کنیم و نمی یکی عوض میبه آناین کانال 
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 ،دوسال  نه ،یک سال  ، نهاهدو م  ، نهاهک می  همان دیروز است. نه رهدوبا
دانم منتظر  . نمی..شو رهشین و به این دشت خینبیست، سی سال ب بلکه

بابا اقال یک میدان فوتبال برای این » :گویم چه چیزی هستیم. می
ها و این  هم تماشا کنیم. این کوچه ها درست کنید که بازی کنند، ما نواج

ها توی گرد و خاک نلولند. روی آن  د که بچهیک خیابان را اسفالت کنی
 «هم درستش کنیم! بیایید با مان کرد. فهکه بوگندش خزیراب را بگیرید 

یک سال است به این شهر  «زنی. ر میغُخیلی  !کاک سمین» :گویند می
 اردنداست. آدم که پول  راهساعت  نیم  ام. پیاده نرفته است، نزدیکمان که

  جز این دهبه .بیست سالشان بود ...اند هام رفته بچه کار کند؟هبرود شهر چ
مان  دیدنه گاهی ب ...بودند. بزرگ شدند، رفتند شهر  جا را ندیدههیچ
دست  .زن و بچه دارند رهکشیم. باالخ رویم. خجالت می یند. ما نمیآ می

گویند  ها می ها اعتقادی به این جنبش ما ندارند. آن خالی خوب نیست. آن
دانم. کسی از کار دنیا  نمیجنبیدن است. ش نیست، این ناین جنب

 . ..آورد نمیسردر

تمامی  بود به  کی دو سال بود شروع شدهی  بعد، ابعاد شکستی که  به ٦٢از سال 
بود. نیروها   خود را نشان داد. یک وجب خاک در کنترل نیروهای سیاسی نمانده

سر  در خاک عراق، جدا از مردم، به  یهای در اردوگاه ،اندازچشمو بیزار و بی  خسته
  را از بین برده  هاهای رژیم اسالمی امنیت اردوگاه نابمبار ،بردند. از یک طرف می

عام مردم کردستان  قتل ،نبود. از طرف دیگر  بود و از رژیم عراق هم کاری ساخته
اق اتفها  توسط رژیم بعث در مقابل چشمان این ،مشهور شد «انفال»عراق که به 

باعث ناامیدی و این امر  .آن بنویسند  علیه  ند یک اعالمیهتوانست نمی احت افتاد و می
ای  هیچ شیوه بود. اما رهبران به  ها شده قبول شکست از جانب اعضا و پیشمرگه

بایست جوابگو باشند و  می  کهروی خود بیاورند، چون ها را به این واقعیت  خواستند ینم
 کنند. پیشنهاد  چاره  راه

و با سازمان دادن   کوچکی شروع شده  از منطقۀ  جنبش مسلحانه  ویژه ها به جنبش
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ما از  .کنند تدریج حاکمیت خود را برقرار میهب ، نفوذشان را گسترش داده ،مردم
را از دست دادیم  کم آنخاک لبنان( شروع کردیم. کمبرابر  بسیار وسیعی )سه  منطقۀ

طرف  قدم به بهشدیم. یعنی که ما قدم  راندهطرف مرز  نآ خودمان به  ،و باالخره
آوردیم و هیچ استراتژی  روی مبارک نمی ست گام برداشتیم. اما همچنان بهشک

باران بودیم. در چنین  منتظر ،بر آسمان دوختهمشخصی برای آن نداشتیم. چشم 
-کن برای عقبمم  نیروها را تا حد  توانست باشد که این می  شاید تنها راه ،شرایطی

 این کار برای نیروها در آن زمان آسان نبود،  کنیم. البته  میان مردم آماده  نشینی به
هم امکان داشت. ودند، اما بازب  جا نگذاشته چون تشکیالت کارآمدی پشت سر به

باشد.  « مبارزۀ مسلحانه»ترین راه  است. شاید آسان  آسان نبوده  گاهانقالب هیچ
حرکت نکردند. تشکیالت نیرومند طرف این استراتژی  به رهبران سیاسی ما

ای کاری جنبش در شیوهکرد، هم ادامه هم روحیۀ افراد را بهتر می  کهای استراتژی
گشود.  می  اندازی برای آیندهچشم ،ساخت، و هم در پیوند با مردم را ممکن می  تازه

برشان داشتند و و  ورشدن درهبران از خلوت  الش ترسی بود کهدلیل این عدم ت
ها را ضعیف ارزیابی کند  شود، یا عراق آن  خواستند از جالل و شوکتشان کاسته نمی

نخواهد   کرد رژیم هم دیگر با او مذاکره ها بدهد. حدکا فکر می آن  و پول کمتری به
 کرد.

 ترک کردنمقاومت یا  :ندارد در پیش رو بیشتر  راه دو ،هنگام سختی انسان به
گیرد. افراد  دوم را در پیش می  توان اولی را نداشت یا شکست خورد، راه اگر .میدان

معنا  بی  را  بود. چون ماندن در اردوگاه  دوم برایشان باقی مانده  نشین تنها راه اردوگاه
 بود.  نیز فروریختهقدرت نفوذ رهبری   خصوص کههب ؛دانستند می

نتیجه انشعاب در حزب دموکرات بود.  درازا بکشد. اولینهتوانست ب این وضع نمی
اعالم جدایی کردند. اینان  ٣/٣/٦٧در  «حزب دموکرات انقالبی»نام   ای به دسته

ها را با خود داشتند.  و پیشمرگه زیادی از اعضا  عدۀ  ری بودند کهبخشی از رهب
 و  تنها گله ،ای نداشت سیاست و استراتژی تازه اعالمیۀ جدایی این گروه نشانی از

قاسملو و دکتر  در حزب بود و ضدیت زیاد با دکتر انتقاد از نبودن دموکراسی
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 «ها وی و باندبازیرَدیکتاتوری و تک»موجب این   عنوان کسانی که شرفکندی، به
بودند.   کرده متهم «حفظ نکردن دموکراسی»  یگر را بهبودند. هر دو طرف همد  شده

 بود!  «حزب دموکرات»هر دو هم اسمشان 
باشد،   وجود نداشته  گوید: هر چیزی که می  است که ت درستین سخن برشا

 شود. می  آن حرف زده  بیشتر دربارۀ
 از زیر بار  شانه  هایش، اولین هدفش این است که از بهانه  شدن گذشتهاین نوع جدا

گردن کسان دیگری   و آن را به خالی کند  آمدهوجود لیت شکست و مشکالت بهؤمس
 یک یا دو نفر.   ند، نهالؤای مس عده ،در هر رویدادی ،شک بیندازد. بی

 ؛ای نتوانست میدان را از قاسملو بگیرد در هیچ زمینه «حزب دموکرات شمارۀ دو»
مجاهدین روی آورد، اما   به ادر اروپا. حت  و نهدر نزد رژیم عراق   در میان مردم ، نه  نه

با   . تنها برای مقابلهندنداد  راه ...«شورا» ها را به آن ،ی قبلی«حدکا»مجاهدین مانند 
بر  سنگینی. تأمین معیشت بار ندداد ها می آن مقداری کمک مالی به ،قاسملو

کنند. برای   ها را تغذیه مردم آن  دوششان بود. حاال دیگر در دهات نبودند که
 خارج هم هیچ کاری نتوانستند انجام بدهند.  فرستادن اعضا به

 :پرسد کنند. او می می  اوجالن مراجعه  اهللعبد  برای گرفتن کمک به شود می  گفته
: دهند جواب می «است؟  گذاشتهقاضی محمد بنیان   حزبی هستید کههمان شما »
  .» بله»

 کنید؟  می  مبارزه  سال است که  شما پنجاهـ 
  .بلهـ 
سال نیست شروع   ده  خواهید که اید از ما کمک می آمده ،سال  بعد از پنجاه ،حاالـ 
 ایم؟  کرده
 ! .بلهـ 
 اید؟ بروید بیرون!  کار کردههسال چ  همهپس اینـ 

 بودند.   دست خالی برگشته
  کرد، تا جایی که ها برخورد می هم بسیار تند با آن «یک  حزب دموکرات شمارۀ»
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  له کومه  از فاجعۀ ،شود گفت اگر در منطقۀ خودشان در داخل خاک ایران بودند می
، ها ریختند. این همسنگر بودند، خون یکدیگر را می تا دیروز  شد و کسانی که بدتر می

 باید پرسید: .نافقین(م چیزی چون) «منحرفین»بودند   را گذاشته «شمارۀ دو»اسم 
ها  آن  کنید که می  اند. شما چه ها نکرده آن  اید که کرده  منحرف از چی؟ شما چه

کنید. در  مردم باشد هر دو هیچ کاری نمی  خدمت به کنند؟ اگر ارزیابی در نمی
  های دیکتاتوری که مگر در رژیم ،وجود ندارد «منحرف»نام   سیاست چیزی به

دو فکر یا   دانند. وگرنه می درست و ممکن  نقص و راهشان را تنها راهخودشان را بی
  از شرایطی مشخص است. مجزا بینی یا تحلیلدو جهان

ها غذا  آن  گفتند حق ندارید به مردم می  به احت  قدر تند بود کهاین کشمکش آن
 تان آمدند بیرونشان کنید.  خانه  بدهید و اگر به

 کسانی ذکر شده است.  های این برخوردها بسیار زیاد است. در خاطرات نمونه

در عمق   که  است. مردابی بوده  هم وضع بهتری نداشته  له کومه ،ها بر اساس نوشته
  «حزب کمونیست کارگری»درست شدن   رسد به می  که نآاست. تا   جوشیده یم

های طوالنی  بحث و مبارزۀ کردستان  از جامعه «سازمان سهند»عدم شناخت 
ها  کشاند. گویا تفوق محفوظات تئوریک سهندی له میان صفوف کومه روشنفکری را به

  دو دسته  را به  له است، نیروهای کومه  ها بوده بینی و تحقیر محلیبا خودبزرگ  همراه  که
ای )بیشتر  ند و دستهنام می «حزب کمونیست کارگری»ای خود را  دسته :کند تقسیم می
 کنند.  قناعت می «حزب کمونیست ایران» عنوانهمان  رهبران( به

این   رسیدم که  این نتیجه  ها به ها و گفتار و کردار آن من بعد از کنکاش در نوشته
 است.  داشته  ب چهار مؤلفهانشعا

 ،کند را برای نارضایتی نیروها فراهم می  عملی زمینه نشینی و بی ـ شرایط اردوگاه
ت مو مقاو  ای از مبارزه زند و تحلیل تازه گوشی و باندبازی دامن میهای درِ حرف  به

 طلبد.  را می
کنند و  ارزیابی می  افتادهملی را عقب  در کردستان و مسئلۀ  ها مبارزه« کمونیست کارگری»ـ 

کنند.  شدن در دام روابط فئودالی متهم میگرفتار  را به «حزب کمونیست»رهبران 
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های قدیمی فئودال، موجب تقویت این  خویشاوندی اکثریت رهبری و تعلق داشتن به خانواده
 ست. ا  پایین هم مزید بر علت بوده  است. برقراری نوع روابط از باال به  شده فکر می

انترناسیونالیسم کارگری است و باید   دوران مبارزۀ  کهها مبنی بر این ـ استدالل آن
سو هدایت کرد )بعدها مدعی رهبری جنبش انترناسیونالیسم کارگری هم  آن  جنبش را به

از پیش   که  له های کومه پیشمرگه ( برای.الوقوع ارزیابی کردند شدند و پیروزی آن را قریب
شد و پیش محسوب می  گامی به ،بودند  ت و تبلیغات حزب کمونیست تهیج شدهبا تعلیما

خود را برتر از دیگران بدانند. رومانتیسیسم انقالبی هنوز   داد که ها می آن  ای به هویت تازه
 بود.   هم کارایی خود را از دست نداده

دالل بیرون خارج از طرف جناح کمونیست کارگری، با است  ـ طرح اعزام نیروها به
ها از آن، نقطۀ چرخشی بود  ها و طبیعتاً استقبال کادرها و پیشمرگه رفتن از گرداب اردوگاه

 انشعاب را عملی ساخت.  که

کردند، از صفوف هر خارج رسیدند و چشم و گوشی باز  هاکثریت این نیروها وقتی ب
 دنبال زندگی معمولی خود رفتند.   دو جریان بریدند و به

کرد.  کسی هم کمک نمیداد و به  را اجازه نمیبه کشورهای دیگر  حدکا رفتن
شان روا  پیشمرگه و کادرهایی که ماندن در کردستان عراق را برای خود و خانواده

و  شده نبودندمعروف و شناخته  هایی که آنگشتند.   دانستند، به دنبال گریزگاهی می نمی
عامل  طرف داخل ایران رفتند. غیر از معدودی، ای برای خود پیدا کنند، به اسطهتوانستند و

فکر اروپا بودند.   به بود،  برایشان بسته  این راه  رژیم هم نشدند. اما بخش بزرگی که
المللی  در غرب عراق بود و ناظران بین  رفتند که  رمادیه  اردوگاه  همین امید به کسانی به

جا  سال در آن  هفت تا ده  دند کسانی کهبو .ها از یاد رفتند کردند. این آن سرکشی می  به
ماندند و  ٢١١١هایی هم تا سال  رفتند و خانواده  ترکیه  جا به ماندند. برخی هم از آن

 گشتند. بازهای کردستان عراق  اردوگاه  سپس به
رساندند و بعد از مدتی از طریق سازمان   ترکیه  کمک قاچاقی خود را بهای به عده

 اروپا رسیدند.   اقی بهملل، یا بازهم قاچ
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 پایان جنگ ایران و عراق
 
 
 

 است.   ای در خاورمیانه شروع دوران تازه ٦٧پایان جنگ ایران و عراق در سال 
  به  بود که  کرده عزم جزمدید و  خواب گرفتن کربال و نجف را می  ایران که

رت بزرگ یک قده مثابد و اسرائیل را از بین ببرد و بهدیوارهای اورشلیم برس
ها  ها را مطیع خویش کند، با سرشکستگی عقب نشست و خیال عرب عرب ،اسالمی

جلوگیری از ایران   وظیفۀ  بودند که  صدام رسانده  ها را به ها انواع کمک شد. آن  آسوده
در این جنگ نصیب   بودند. تنها سودی که  هدف رسیده  بگیرد و حال به  عهده را به

نشدند. در منطقۀ زیر   سربازی برده  های کرد به ناجو  که این بود ،ما کردها شد
و دهات دیگر هم کسانی  هارفت. در شهر سربازی نمی  کسی به ،ها  کنترل پیشمرگه

ها اعتماد نداشتند.  فرستادند چون به آن ها نمی جبهه  به ،بردند سربازی می  به  را که
د. برای ما جسدهای در جنگ دنفرستا شهرهای شرق ایران می  بیشتر به را ها آن

نداریم. از  هم« شهید بهمان»و « شهید فالن»و کوچۀ گشت  نمیشده بر پاره تکه
خصوص هدور ماندیم. جنگ این دو، ب های دوربرد عراق به بمباران هواپیما و موشک

در مبارزۀ کردها   هایی که نشد. آن  کردستان کشیده  بسیار شدید بود، به  اوایل که
کردند  می  اقالً برای هدفی و برای حقوق مردمشان مبارزه ،شدند می  م کشتهرژی یهعل
ررها مناطق ایران کمتر است. باقی ض  ها هم از همۀ این  . شمارۀجان می باختندو 

مردم   شود زیان جنگ را همیشه می  گفته درستی به  کههمانند سایر نقاط بود. چنان
جعه بمباران شیمایی هلبجه اتفاق افتاد. گویی در اواخر جنگ بود که فا پردازند. می

ها و شرکت نکردن کردها در جنگ را از  خواست تالفی همه زیان رژیم عراق می
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 عام کردها )فاجعه انفال( پرداخت. کردها بگیرد. بعد از جنگ هم به قتل

کشتار   بس، رژیم ایران مانند خرس زخمی بهپس از پایان جنگ و برقراری آتش
هزاران نفر را اعدام کرد. عراق هم کرد و   ،ماهای سیاسی پرداخت و در دو ه زندانی
هزار نفر( و ویران کردن  ٣٨١عام اش فاجعۀ انفال )قتل رفت و نتیجهرا هدف گ  شیعه
 های کردستان بود.  آبادی

اصطالح حقوق بشری ههای ب نشد. سازمان  هیچ صدای اعتراضی شنیده در دنیا
  حمله کویت  عراق به  که نآزدند. تا  هیچ، لبخند می  ها که دولت بود.  خوابشان برده

سردادند و صدام را  !«وامصیبتا»هم فریاد با  همه ،خطر افتاد که به «نفت» کرد.
 لقب دادند. «شیطان قرن بیستم»

آفرین  از شرایط، فاجعه  های اشتباه اپوزیسیون ایران و عراق هم تحلیل  در جبهۀ
بس از جانب خمینی نشانۀ زبونی رژیم است آتش پذیرش کر کردندجاهدین فبود. م

  جادۀ بغداد ـ کرمانشاه ،از مرز عراق  از پای درخواهد آمد. این بود که  و با یک ضربه
  تمامی وارد تله ها به تش ایران ساکت ماند تا آنتهران بروند. ار  به  را پیش گرفتند که

هزار و پانصد  ،ای گفته . بهرا آغاز کرد متقابل ۀحمل  ،گاه کرند رسیدند. آن  شدند و به
  مرز رساندند. این حملۀ  به  خود را دوباره ،نفر قربانی شدند و کسانی هم با بدبختی

  ای ههدوران جنگ جب  ها فهمیدند که برداشت. آندرس بزرگی برای کردها در ناپخته
   رسیدهپایان   رد، بهتجربۀ هشت سال جنگ را پشت سر دا  بر ضد ارتش ایران که

 .پذیرفته شد ،در عملاعالم نشد، اما   گاه هیچ  گرچه ،است. شکست این استراتژی

که اول این :دارد  دو نشانه  تداوم و درست بودن مبارزۀ مسلحانه ،گوارا گفته چهبه
 آن بپیوندند و  به یروز مردم بیشتر  باشد و روز به  مردمی داشته  نیروی مبارز پایگاه

های  دچار مرض سد. وگرنهپیروزی بر  سرعت به که به دوم این .گسترش بیابد
آورد )حال با هر توجیهی( و مانند برف بهار  نشینی روی میعقب  به  ،گوناگون شده

چیز خود را در رفتار و اخالق غیرانسانی  هم قبل از هر ها . ناخوشیآب خواهد شد
 دهند. نشان می
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هر چهار عامل  . ماوجود نداشتباال نزد ما  وضعیتدو  کدام ازهیچ ،ن زمانآدر 
 ابزار ،نفع ما نبود به زمان ،بودیم  جا گذاشته را به مکان :بودیم  استراتژی را از دست داده
ل در گِگریز بودند، یا پادر هایمان هم یا پابهنیروناچیز بود،  ما در مقابل ابزار دشمن

کرد.  رهبری در هوای دیگری سیر می ،گفتم  کهبودند. اما همچنان   ها مانده اردوگاه
شکل  ،زمانی بود از چهارچوب یک نیروی سیاسی بیرون آمدهدیر  له و کومه حدکا

بیکار   جنگ و درگیری در کار نبود و همه  کهآنبودند و حال   خود گرفته به «ارتش»
ی مهمتر شکست روح  دچار افسردگی شدند. از همه و در نتیجه، مانده بودند

بودند، اما   وخیم بودن اوضاع پی برده  و اعضا بود. هر دو حزب به ها پیشمرگه
 ای بودند.  انهچارۀ آبرومند  دنبال راه شود گفت به تند اقرار کنند و میخواس نمی

گویم  پرسی از اعضا )نمی رسید همه فکرشان نمی  به  زی کهتنها چی ،در این جستجو
 بود.  «سپاه»و   «فرمانده» شکل هنوز به  مردم( بود. رابطه
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 ترور دکتر قاسملو
 
 

وین شهرِ ن و اعضای تشکیالت حدکا در الؤپنج نفر از مس ،٢٢/٦/٦٨غروب 
اند و منتظر برگشتن دکتر قاسملو دبیرکل حزب و  ای نشسته در کافه ،تریشپایتخت اُ

رویم  اری میاند برای ک گفته  ل دفتر حدکا در پاریس هستند کهؤعبداللـه قادری مس
 گردیم.  و زود برمی

آمد و رفت آمبوالنس و پلیس در آن خیابان  متوجهها  آن ،بعد از مدت کوتاهی
آن   اند. با کنجکاوی به مردم در مقابل دری جمع شده ،شوند. در انتهای خیابان می

شود چند نفر در این  می  ؟ گفته روی داده  چه  پرسند که شوند و می می  طرف کشیده 
  «اند؟ کارههو چ کی هستندها  کشته شده». اند شده  کشته  انهخ

ها وارد  آن  به  دو ضربه ها منتظرشان بودند. آن  شود کسانی هستند که معلوم می
ها را  کسی آن اطالعیشان. چه خاطر بی و دیگری به  عهجخاطر خود فا یکی به :شود می

جز یکی دو نفر از اعضای دفتر  به  هند؟ بعد معلوم شد کاهجا بود است؟ چرا آن  کشته
جمهوری اسالمی از   که  کسی اطالع نداشته کسانی()مشخص نیست چه سیاسی
است. این هم دومین   شده  خواهان مذاکره «میهنی کردستان عراق  اتحادیۀ»طریق 

نشست مخفی بماند و طرف سومی در   که  است. شرطشان هم این بوده  نشست بوده
  است. مهماندار  حضور داشته *شخص دیگری ،در نشست اول  کهنبین نباشد، چو

قاسملو و همراهش   است. زمانی که  بوده ...«میهنی  اتحادیۀ»گویا عضو مرکزیت 
  گلوله  ا را بهه آن  ،ن یکسر وارد شدهبندد. قاتالبیرون را نمی شوند، او درِ وارد می

ن خاطر که شاهدی باقی نماند. ه ایید باکشند. ش را هم می  خانهبندند و صاحب می

                                                 
 نهگوید خا جمهور اسبق الجزایر، یکی میبال رئیسگوید بن اقوال مختلف است. یکی می ره،ر این باد (*

 . مانند رابط رژیم با حزب آمده استو.. اسم جالل طالبانی  دهاما خود او نبو ده،بال بوبن بهمتعلق 
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 این کل داستان است. ...همین سادگی. به
است.   شده  خاطر روابط دیپلماتیک، هنوز سرپوش گذاشته بر تحقیقات پلیس هم، به

تحلیل )شاید عمداً(   به  راه  قدر زیاد است که، تعریف و تمجید آن شده  حرف بسیار زده
شود   گفته  و چه  دانایی و چه و مجید شود و از زیرکیبیشتر ت  هرچه  است. گرچه  بسته
لیت یک حزب یا ؤشود. اگر کسی مس بیشتر نمایان می  ، اشتباه تر شدهلیت سنگینؤمس

دلش خواست   گرفت، حق ندارد هرچه  عهده جنبش )اگر نگوییم یک ملت( را بهیک 
این  باشند و او هم بهکار و کردارش  انتظارها و اعضای حزب چشم انجام دهد. پیشمرگه

ـ رهبران کرد   این اولین بار نیست که  سادگی خود را در دسترس دشمن بگذارد؟ البته
 اندازند. خود را در دام دشمن می  این شیوه  بهـ  اند مردم خود نداشته  چون باور به

را گفتگو با دولت مرکزی اصولی   دربارۀ ٣١٦١  ماه مرکزی حدکا در پلنوم مرداد  کمیتۀ
 بود بدین شرح:   تصویب رسانده  به

های سیاسی حزب دموکرات و مردم کردستان باشد  خواست  بارۀ گفتگو باید در ـ
 است.   کامالً مشخص است و در برنامۀ حزب ذکر شده  که

رسماً  ،کند. گفتگو باید علنی بوده حزب بدون اطالع مردم در گفتگو شرکت نمیـ 
 با حزب دموکرات صورت بگیرد. از طرف دولت جمهوری اسالمی 

 *گفتگو باید در کردستان انجام شود.ـ 
است. جز   کدام از مواد این مصوبه رعایت نشدهجز مورد اول هیچ ،در این مذاکره

 توان داد؟ روی چه نام دیگری به آن میکتَ
حزب در آن زمان در آن قرار   شرایط نامساعدی کهدر مورد جویی  قاسملو برای چاره

شاید بتواند آن بار سنگین را از دوش حزب   کهکند  را انتخاب می  مذاکره  بود، راه  تهگرف
گیر شدن در  شد عبارت بود از گیر افتادن و زمین  اشاره  کهبردارد. شرایط نامساعد چنان

ها و دیگر اعضا، پایان یافتن  های پیشمرگه های عراق، سنگین بودن بار زن و بچه اردوگاه
انشعاب در حزب  **،الجزایر ۀنام توافق  ای شبیه نامه و عراق و ترس از توافق جنگ ایران

                                                 
 ٩٩، شمارۀ کردستان  وزنامۀ*( ر

 رهبری مصطفی بارزانی شد.سالح جنبش عراق بهه منجر به خلعک و صدام  بین شاه ٧٥سال وافق ( ت**
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ها و کادرهای باتجربۀ حزب و  ، از دست دادن شمار زیادی از پیشمرگه له و جنگ با کومه
بود.   بسته شده سههای سیاسی اتحاد با مجاهدین و امیدهایی که به فران شکست برنامه

 کند. نمی یهگرفتن مصوبۀ پلنوم را توج  دیدهها نا کدام از این اما هیچ
برای جنبش   وظیفه  بینیم که سهکنیم می  های خود قاسملو مراجعه نوشته  اگر به

 قائل است: 
 برنامۀ منظم.ردم کردستان زیر پرچم حزب با یک سازماندهی اقشار م .٣
 خلق کرد با سراسر ایران.  پیوند زدن مبارزۀ .٢
 ی خارجی.جلب حمایت نیروها .١

بود. نیروهای مردمی   نرسیدهثمر   کدام از این اهداف بههیچ ،شد  اشاره  کهچنان
. حال دلیلش ه بودشد بزرگش نصیب رژیم جمهوری اسالمی  شدند و تکۀ  پاره تکه

های ما هم دلیل دیگری  کاریتفاوتی ندارد. کم ،ضرورت زندگی باشد یا ناآگاهی
 ن راستا باید دانست. است. جنگ داخلی را هم در همی

  او هم دشمن شد. تا جایی که  بود، که  نیروهای سراسری هم تنها مجاهد مانده زا
 ها موجب تیره شدن روابط حزب با عراق هم بشوند.  رفت آن گمان می

تکان دادن و لبخند  ل استقبالی کردند، اما بعد جز سریاوا  گرچهنیروهای خارجی هم 
قاسملو بود، تنها مدیون خود   دادند. این یکی البته حویل نمیتوخالی چیزی ت  دوستانۀ

 باشد.   ای با خارج داشته جز با عراق نتوانست هیچ رابطه به  له کومه  وگرنه

  شمی بهچ  گوشۀ  بود که  تنها فرانسه  در سیاست خارجی هم پیشتر گفتم که
در ابتدا   ای که برنامهما نبود! جدا از   خاطر چشمان سیاه هم به کردستان داشت. آن

داشته   رابطۀ محکمی با فرانسه  اسرائیل همواره  دانیم که داشتند و شرحش آمد، می
کردها را همچون تنها  ،مدت خوددارد. اسرائیل در استراتژی دراز است، هنوز هم

ندارند و زیر   ها میانه با عرب  آورد که حساب می به  همتای غیرعرب خود در خاورمیانه
ای برقرار کنند. قبل از روی  موازنه ،توانند در کنار اسرائیل ها هستند و می عرب ستم

برقرار را   این موازنه  رژیم شاهنشاهی ایران بود که ،کارآمدن جمهوری اسالمی
نگتن. پس باید توان کردها را باال برد یـ واش تل آویو شد: تهران ـ می  گفته کرد. می
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برای این هدف کار کردند. از  ،خود  نوبۀ ها به باشند. آن  هنقش را داشت تا بتوانند این
(  جمهور وقت فرانسهیتران )همسر فرانسوا میتران رئیسطریق خانم دانیل م

ها از  کنند و توسط استادان یهودی دانشگاه را در دنیا مطرح «کرد  مسئلۀ» کوشیدند
خاطر مسلمان  ستان بههای موجود کرد اما جنبش های کردها پشتیبانی کردند. انجمن

عربی، مجال و توانایی این بازی  های دولتبا دشمنان اسرائیل،   بودن و داشتن رابطه
 را نداشتند.

، اما یک سوق داد طرف مذاکره اسملو را بهق  امل فشاری بود کهمجموعۀ این عو
  گِل نشسته  ایران در جنگ با عراق به  شد: زمانی کهال جدی هم باید مطرح میؤس

  همهبود و در مقابل، ما آن  اقتصادی هم شده  ۀبود، جنگ داخلی هم داشت، محاصر
تن دهد و یک   مذاکره  بهو سرزمینی وسیع در اختیار داشتیم، حاضر نبود   پیشمرگه

ما چیزی در بساط نداریم و   های ایران بردارد. حال که سوی دادن حقوق خلق گام به
جنگ عراق و جنگ داخلی را هم ندارد، ارتش بزرگ و است،   این امر آگاه  او هم به

  های چپ را سرکوب کرده با پاسدار و بسیج در اختیار دارد، سازمان  ای همراه آزموده
است، زندانیان سیاسی را بدون هیج دادگاهی   خاک عراق تارانده  است، مجاهد را به

ضر باشد با ما گفتگو است، چرا باید حا  نیامدهاست و از کسی صدا در  اعدام کرده
خلق کرد؟ پیداست جز گذاشتن تلۀ مرگ   کند؟ آن هم برای دادن خودمختاری به

  دانستند. چگونه بایست این را می باشد. می  توانست داشته هیچ هدف دیگری نمی
گردیم و پای میز  اول بازمی  نقطۀ  به ،و قربانی دادن  سال مبارزه  بعد از ده  است که

از آن صحبت   نشینیم؟ آن هوشمندی و دانایی که خودمختاری می برای  مذاکره
مانند ؟ چرا باید هنشد  میان گذاشته با کسی در موضوع، کجاست؟ چرا دوش می

چرا باید یک نفر  *؟خبر باشد هم بی «دفتر سیاسی» ابسیاری چیزهای دیگر حت
نشستی با دشمن اگر قرار است  تصمیم بگیرد؟ بعد هم او را معلم دموکراسی بنامیم؟

خودمان صورت   چرا نباید در خاک خودمان و زیر چتر حمایت پیشمرگۀ ،باشیم  داشته
گوید و حرفی با او نداریم  ، یعنی دروغ میچنین شرطی راضی نیست  ؟ اگر بهبگیرد

                                                 

  زادهحسن  ، عبداللـه سال مبارزه  پنجاه.: اگ*( ن
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 بزنیم.   که
خاک   به  باشد هر فرزند کردی که  چهتاریخی بزرگی بود. هر  شتباها  متأسفانه

را  شبایست مردم شود. دریغ و درد،  قاسملو نمی می  لی از باغ انقالب کندهگُ افتد، می
 نصیب کند.از داشتن خود بی

در   از لحاظ اقتصادی و چه  چه ؛حزب دچار آشفتگی درونی شد ،بعد از قاسملو
بود و دیگران از  دکتر قاسملوها انحصاراً در دست  این  چون همۀ ،المللی روابط بین

کسی در میان  با مطلقاً چنین مسائلی را نبودند. او هم اهآن آگ چونو چند 
خواهد دارایی حزب را  کس میگفت: هر شد، می ر کسی خواستار میگذاشت و اگ مین

یک  ابود که حزب نتوانست حت زهبیاید سکرتر بشود. این آشفتگی تا بدان اندا ،بداند
اگر  ؛ریش اعتراض کندتولت ابه د بیندازد و مثالً اهتظاهرات سراسری در اروپا ر

 اوجالن کردند. در مورد عبداهلل یهنگوییم مانند کاری که کردهای ترک

ها  کسریوکرد کم تالش می ،جانشین دکتر قاسملو شد  دکتر صادق شرفکندی که
باهم درگیر   گاهدر عمل متوقف شد. در خاک عراق هیچ  له را جبران کند. جنگ کومه

  اتحادیۀ» ،(٣١٧٢ردستان عراق زیر حاکمیت کردها قرار گرفت )ک  بعدها که .اند نشده
طور رسمی  به اما این درگیری و جنگ ممنوع کرد.جنگ بین آن دو را  ...«میهنی

  مشترکی، به  ای یا در بیانیۀ کدام از نیروها در هیچ کنگره است. هیچ  هنوز پایان نیافته
 اند. دهاند و پایان آن را اعالم نکر آن برخورد نکرده

  دوشش. در همۀباری است بر   جنگ و درگیری نیست، تفنگ پیشمرگه  که زمانی
اندازی برای تغییر اوضاع ، چشم جز جنگ چیزی یاد نگرفته است ها هم به این سال

را تحمل کند. این  داند چرا باید این سرما و گرما و گرسنگی بنابراین نمیهم نیست، 
ای ندارد. کار سیاسی و تشکیالتی در میان  برنامه رهبری هیج  که  را هم فهمیده

، یا او هم  شده  کادر نیاز دارد و کادر هم یا به خارج رفته، یا فراری داده  مردم به
این شرایط سخت و حساس  جوابگوی  که  ای نیازموده چیزی بلد نیست و تجربه

  ی حفظ جایگاهجز کوشش برا آسانی نیست. رهبران بهکار   کردن این گرهباشد. باز
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خواستند  چنین شرایطی را نداشتند. اما نمی  ها هم تجربۀ کنند. آن کاری نمی ،خود
اند.  نشده  چادری دارند و کشته  گذاشتند که ت میآشکار شود. بر اعضا منّ  این مسئله

کادرها و   ،آمدهوجودیط بهدر شرا  نشینی این زیان را برای رهبری داشت که اردوگاه
  بودند و شیوۀ  ها دور بودند، در کنارشان قرار گرفته قبالً از آن  هایی که پیشمرگه

د در ذهن از خو  دیدند و آن تصویری که زندگی و کردار و رفتارشان را از نزدیک می
 دیدند.  ها را می بینی آنو خودبزرگ ریخت و واقعیت بودند فرومی  ها ساخته آن

بودند و از   ای برایشان قائل شده ویژه  جایگاه  هوجود چند نفر غیرکرد ک  له در کومه
حساب  التر و داناتر و... از کردها بهها هم خود را با امتیازاتی برخوردار بودند و آن

کسانی در  ،خصوصی را در دل کردها انباشته بود. بعدهاهآوردند، انتقاد نگفتۀ ب می
ها هم در فکر رهایی  هاز این مسئله سخن گفتند. کادرها و پیشمرگ  شانخاطرات

ای بنشینی و  بتوانی در گوشه  نحوی نبود که شان بودند. شرایط به و خانواده خودشان
  کار کسی نداشته  بیندازی و کاری به  ات کاسبی کوچکی راه برای تأمین خانواده

یکی از نیروها باشی، یا با سازمان امنیت عراق   بایست در حوزۀ اردوگاه باشی. یا می
قاچاق پر از   رفتند و کسانی هم راه  رمادیه  اردوگاه  ای به گفتم عده  کهکنی. چنانکار 

 را پیش گرفتند.  خطر ترکیه
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 جنگ کویت

نگارِ معروف، محاسبه کرده است که در تمامِ  ویل دورانت، تاریخ
توان سراغ گرفت  طولِ تاریخِ بشر، فقط بیست و نُه سال را می

 رۀ زمین، جنگی در جریان نبوده است.که در جایی رویِ کُ

: دو ٣٩٩١هایِ دهۀ  فقط کافی است که نگاهی بیندازیم به سال
میلیون کُشته در افغانستان، یک و نیم میلیون کُشته در سودان، حدودِ 

صد هزار نفر که در نود روز در رواندا قصابی شدند، نیم میلیون  هشت
شته در بوسنی، دویست هزار کُشته در آنگوال، دویست و پنجاه هزار کُ

کُشته در گواتماال، دویست و پنجاه هزار کُشته در بروندی، صد و پنجاه 
شماری  هزار کُشته در لیبریه، هفتاد و پنج هزار کُشته در الجزایر، تعدادِ بی

هایِ مرزی بینِ اتیوپی و اریتره، جنگ در کُلُمبیا،  کُشته در درگیری
النکا، جنوبِ شرقیِ ترکیه،  چچن، سرینبردهایِ اسرائیل و فلسطین، 

که  و و جنگِ آمریکا در خلیجِ فارس )جاییوسیرالئونه، شمالِ ایرلند، کوسو
نظامیِ عراق کُشته شدند(  احتماالً بیش از سی و پنج هزار شهروندِ غیرِ

هایِ قرنِ بیستم، حدودِ شصت و دو میلیون  اند. در جنگ جا گذاشته شده بر
اند؛ تقریباً بیست میلیون بیش از رقَمِ  ود را از دست دادهنظامی جانِ خ غیرِ

 *شدگانِ نیروهایِ نظامی. چهل و سه میلیون کُشته

                                                 
 ، همان*( کریس هجز
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 شد. صدام  ای در خاورمیانه اشغال کویت از طرف ارتش عراق موجب تغییرات تازه
سال پیش  چهل سی  چرا نزدیک به  فهمید که دانست و نمی که ظاهراً تاریخ نمی

را چپاول کند.  اند، خواست آن در آن گوشۀ دنیا برپاکرده «کویت»ام ن  کشوری به
داری و های سرمایه عشیره  آمریکا دراز کرد. همۀ «ناموس» سوی دست به

اسلحۀ   شان از خشم عرق کردند. هرچه قدرتمداران و آدمخواران دنیا و دار و دسته
 سی و سهبرگرداندند. طرف خلیج فارس  ویشان را بهشد، ر یافت می  و کهنه  تازه

کویت را آزاد کنند. افکار عمومی دنیا   کردند که می  کشور رسماً و عمالً خود را آماده
ها علیه  کردند هر کاری این دولتهمه فکر می  که  و تحریک شده بود  چنان آماده

شب کویت را گرفت و   در یک  عراق انجام دهند، روا خواهد بود. آن ارتش راهزن که
شد. رادیو صدای سازمان سیای آمریکا، از  در مدت صد ساعت متالشی  ،کرد غارت

برخیزند و   کرد که های عراق را تشویق می فرستاد و کردها و شیعه عربستان پیام می
ها هم  آمریکا کمکشان خواهد کرد. آن  داد که صدام را سرنگون کنند. قول می

 ما هشتاد در  گفت کهاید آمریکا میاما از کمک آمریکا خبری نبود. ش ،شورش کردند
اما  ..عهدۀ شما.هم به  مانده صد باقی صد ارتش صدام را نابود کردیم، بیست در

از پشتیبانی ایران هم   را، که  رد و هم شیعههم کُ  صد کافی بود که همین  بیست در
و رهبران کند   بیابان و کشورهای همسایه  و کوه  آوارۀ  ،برخوردار بود، سرکوب کرده

المللی  یک شب بین  آن هم درست در آن زمان که ؛بفرستد بوسی صدامدست  را به
های مشهور  در آن همۀ خواننده  بود که  در لندن برای پشتیبانی کردها برگزار شده

 !دنیا شرکت داشتند
  در فرار هم افراد بیشتری کشته .گریختن و فرار بود .نگرفتجنگی در ،در واقع

زخم عمیقی   سال آوارگی و جنگ داخلی و ویرانی است که  این شروع دهشوند.  می
گذشت   نیاز به التیامش  است که  جای گذاشته خاطرۀ یک نسل بربر در جسم و 

 زمان دارد.
بود، بر مهمانان هم اثر گذاشت و   گرفتهرا فرا  خانهصاحب  گمان این سیالبی کهبی

هم ریخت. همچون روز  ها را به در اردوگاه  زندگی و روحیۀ نیروهای سیاسی نشسته
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بایست هرکس  همین دلیل می سابق نخواهد ماند. به ۀشیو دنیا به  روشن پیدا بود که
  مشترکی نبود و هرکس به  هیچ برنامۀ  البته  باشد. که  ای داشته برنامه  برای آینده

 فکر حال خود بود.
افتد و در  )ایرانی( می «دوستان» کردنبرای پیدابه تالش  ،گذشته  شیوه حدکا به
 ها ضد راستداند  نمی  به این خاطر که  نیروهای راست دارد. نه  چشم به ،این راستا

کدام نیروی هیچ  که)ها  در میان آن  این خاطر که  حقوق ملی کردها هستند، بل به
در   گاهچنین کوششی هیچ  وگرنه ؛حزب دست باال را خواهد داشت (چندانی ندارند

از خود حزب که   خصوص آن دستههب ؛نیروهای کردستان انجام نگرفتبا دیگر  پیوند
 بودند.   جدا شده

 دیگری تحمل کند تا این واقعیت را بفهمد.  جانکاه  بایست حدکا ضربۀ می
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 برلین  فاجعۀ
 
 

کنگرۀ »برای شرکت در  شرفکندی دکتر ،(٣٩٩٢)سپتامبر  ٣١٧٣در ماه شهریور
در   برلین رفته بود. یکی از کادرهای قدیمی حزب که هب «ها کراتدموسوسیال

خودش منتظر   ۀروبروی خان  تشکیالت آلمان بود و شرفکندی مهمان او بود، در کافۀ
ها برگردد و شب در خانۀ او  دموکراتسوسیال  دکتر از کنگرۀ ،طبق قرار  بود که

مد و هیچ خبری هم نداد. چند چرا نیا  شود که شب نگران می دوازدهبخوابد. ساعت 
جا،  گویند بیا این می .زند پلیس تلفن می  به  هیچ جوابی نیست. باالخره .زند تلفن می

 است.  شده  دنبالش هستی کشته  تو به  آن کسی که
  جلسه  ست. تفاوت این است کهماجرا درست تکرار داستان قاسملو ،از نظر امنیتی

افراد و   چنین است که رویداد  یون ایرانی است. خالصۀاصطالح اپوزیسهای از ب با عده
یک رستوران  پوزیسیون برای یک نشست مشورتی بههایی از ا اصطالح شخصیتبه

صاحب رستوران )یکی از   قبل از تاریخ جلسه، به  شوند. یک هفته ایرانی دعوت می
ت ایران کار با سازمان اطالعا  که بعداً معلوم شد ان اکثریتفدائیاعضای سازمان 

تلفن   باید در جلسه شرکت کنندبه افرادی که می  شود که می  گفته *.(کرده است می
شود. او هم  می  جلو کشیده یک شب به  دهد. بعداً زمان جلسهها اطالع ب آن  بزند و به

تیم ترور ایران در برلین هم   زند و به چهار نفر تلفن می سه  جای بیست نفر تنها به  به
 دهد. است، اطالع می  کرده  خود را آماده  که

شود و ( تشکیل می٩٢سپتامبر  ٣٧) ٣١٧٣شهریور  ٢٦جلسه در تاریخ  ،سرانجام

                                                 
م. در این فیلم مامور امنیتی آلمان آرمان نج ۀساخت «برلین اهدادگ»رجوع شود به فیلم مستند *( 

دارد که او غفاری و اردالن را بارها در جلسات امنیتی سفارت ایران دیده است. او این  اظهار می
 .مطالب را در کتابش هم نوشته است
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پشتیبان، بدون هیچ پوشش امنیتی، در یک رهبر جنبش مسلحانۀ قومی مبارز و بی
خود   بارۀ ترور قاسملوست که در برلین مشغول گفتگو در (نام میکونوس  به)رستوران 

 د.نشو های رژیم ایران ترور میو همراهانش نیز توسط تروریست
های  انجام شد و دولت برخالف سایر ترورهایی که توسط جمهوری اسالمی در اروپا

سیاسی خود بر آن سرپوش گذاشتند و هیچ دادگاهی  ـ خاطر منافع اقتصادیاروپایی به
الفت شدید دولت، زیر فشار افکار رغم مخآلمان علی اهدادگ ،به آن رسیدگی نکرد، این بار

 ن را محاکمه کرد. ادادگاهی تشکیل داد و مجرم ،عمومی
وجود آورد و محکوم شدن چند دولتمرد  به ای گسترده پژواک  برلین که  دادگاه

المللی مطرح کرد. اما  کرد را در محافل بین  پی داشت، بار دیگر مسئلۀ ایران را در
  نتوانست هیچ دستاوردی از آن داشته ،ر چشم داشتاشک د  این بار هم رهبری که

 باشد. 

قول خودشان  به «٢ حدکا شمارۀ »  در نبود آن دو نفر )قاسملو و شرفکندی( که
بودند، فرصت برای اتحاد مجدد پیدا   از حزب جدا شده انبی آنآخاطر دیکتاتورم به

  همراه اسی بهاما اتحادشان هم همانند جداشدنشان هیچ دستاورد سی .بود  شده
فرسود. بود و تشکیالت را می  اما پوشیده ،نداشت. مسائل مورد اختالف همچنان بود

اعضای مرکزیت صاحب پاسپورت اروپایی شدند، بار دیگر   همۀ  که و بعد هم، زمانی 
 انشعاب کردند. این بار نیز بدون هیچ تغییر و دستاوردی، جز ناامیدی برای مردمِ

 ... راه  چشم به  بیچارۀ
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 دیگر های سرزمین

جغرافیایی گفتم. حق باتوست، در  قۀتو از وطن پرسیدی و من از منط
هم  کنیم، من، تو و حتا فرزند تو را جا که اکنون ما زندگی می این

به هوای وطنی خواهی بود   خطاب خواهند کرد و تو همیشه  «بیگانه»
 ..ای. این هم سرنوشتی است. که ندیده

های  و بیابان و شهر و سرزمین  دری در کوه هها درب سال من پس از
  رسهدر مد  جغرافیایی نیست که  وطن آن نقشۀ  فهمیدم که ،رنگ به رنگ

 ،دهم مینشانت   انگشت آن را روی نقشهدهند، یا من با سر نشانت می
، یا در ریگزاری، یا  در سنگری باالی یک تپه ،در زمان سربازی  یا

گمارندت. وطن  پاسبانی مرزهایش می  های مرموز به یهجنگلی پر از سا
ماند. وطن  در خاطرمان باقی می  تصویرهای کودکی ماست که

کردیم،  در آن بازی می  جا که آن ؛های کودکی است های محله کوچه
، دیوار  کوچه برای اولین بار عاشقی را یاد گرفتیم، دکان سرِ  جا که آن

در  ها مان با ردیف گنجشک بام خانه پشت  ۀ، هر همسایه  فروریختۀ نیمه
سنگ،   ، خستگی درکردن روی یک تخته گریز از مدرسه  ، راهغروب
جاست. سرودها و شعارها برای  وطن آن ...آب باغ کنار شهر کم  چشمۀ
  ماند تا توست، با تو می با  است. وطن تو همیشه  مردان حاکم دولت
 ...برگردی اگر اجا را برایت غربت کند، حت همه
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دستان سازمان امنیت و  و کاربه  طرفداران شاه ،٥٧در روزهای پیش از انقالب 
هایشان را برداشتند  پول .ها نیست مناسب حال آن دیگر شرایط  ها فهمیدند که ژنرال
 دند. حکومت آخوندهاانآمریکا رس  بهخود را شان  فرار کردند. بیشترینطرف غرب  و به

ها و کردها و  گرفتن و کشتن چپ  به ،ها های آن ز بازماندهپس از اندکی کشتار ا
ها  ای برای انحصارطلبی آن شیوه به کرد فکر می  مجاهدین و هر کس دیگری که

های چپ دارای نیرویی برای مقاومت نبودند.  آور است مشغول شدند. سازمانزیان
ران و کادرهای شد رهب  گفته  که پای رفتن داشتند، رفتند. همچنان  هایی که آن

جای  وارگان جنگ ایران و عراق در همهپاریس رفتند. بسیاری از آ  مجاهدین هم به
در خاک ایران ی یجنگ در کردستان فروکش کرد و جا  دنیا پخش شدند. زمانی که

به   نبودند که ها تنها ایرانی  اروپا روی آوردند. البته  ها هم به کردها هم نماند، آنبرای 
  است.  بعد وجود داشته از جنگ جهانی دوم به  بودند. این پدیده  شدههنده پنااروپا 

ی سوسیالیستی )شوروی و بلوک شرق یا کشورها  پس از جنگ جهانی دوم که
روی مردمشان بستند و جنگ سرد شروع شد،  وجود آمد و درها را به شرکا( به

جا فرار  از آن  کسانی که  به ،طبق آن  کردند که ءای امضا نامهکشورهای غربی پیمان
بخش در آفریقا  های رهایی شود. چیزی نگذشت که جنبش  کنند، پناهندگی داده می

هاشان مستقیم و آسیا و آمریکای التین شروع شد، یعنی در کشورهایی که حکومت
ها با  حکومتاین نشانده یا وابستۀ کشورهای غربی بودند. و غیرمستقیم دست

ها ضعیف  که جنبش کردند. زمانی را سرکوب می ی مخالفها پشتیانی غرب جنبش
  کرد. اسمش را هم انساندوستی گذاشته ها باز می فراری برای آن  راهغرب  ،شدند می

ن را با دادن اکردند و از طرف دیگر مبارز ها را ضعیف میبودند. از طرفی جنبش
روح انقالبی را  کردند. یعنی جاروکش و خدمتکار خودشان تبدیل می  پناهندگی به

که با  ، آنان مانده در ملل عقب»چرچیل که  ۀاین گفت کشتند. در مبارزان می
ی گسیخته گدایهای ازهم کنند، روزی با مشت می انقالب  کرده های گره مشت

 ها در مورد انقالبیون است. بیان استراتژی آن ،در واقع «خواهند کرد.
 .داشت همحکم شمشیر داموکلس را   وابسته های ها برای حکومت پناهنده  اینالبته  
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حکومت  مبادا روزی فالن  کرد کهاستفاده می عنوان یک وسیلهبه همسئلاین غرب از 
گذاری  توان به آن مثل یک نوع سرمایهمی شان از زیر فرمان خارج شود. وابسته

ها توانستند  ندهناهپاگر شرایط تغییر کرد و   به این اعتبار که .هم نگاه کرد  برای آینده
برند و الاقل  را با خود می  کشورشان برگردند، فرهنگ و دوستی کشور پناه داده  به

پذیری در غرب است.  ها خواهند بود. این فلسفۀ سیاست پناهنده خریدار کاالهای آن
ها  شدند، این می  کشورهای شرقی )شوروی و شرکا( پناهنده  به  کسانی هم بودند که

مانند حزب  ،شدند می  احزاب برادرخوانده  هایی باشند که آن حزب بایست عضو می
 ،شد و اخراج می  گرفت زندانی شده ها قرار نمی یید آنأاگر کسی مورد ت  .تودۀ ایران

های  شد. بعد از فروپاشی شوروی پناهنده می  فرستاده  کشورهای غربی همسایه  یا به
 کشورهای غربی کوچ کردند.   جا هم به آن

 است. بر اساس  مبارزه  دادن به  ادامه ،چیز ظیفۀ یک پناهندۀ سیاسی پیش از هرو
  کند، پناهندۀ هنگام ورود به کشور میزبان امضا می هرکس به  هایی که قانون و برگه

اجازۀ اقامت   که نآکشورهای دیگر را ندارد. اما بعد از   سیاسی حق فعالیت علیه
ها و انند آزادی بیان و مطبوعات و ایجاد کانونهای دیگری م بر قانونگرفت، بنا

ها را  تواند فعال باشد. اما امکانات این فعالیت های فرهنگی و... اگر بخواهد می انجمن
 کند.  باید تهیه خود می
نسبت جمعیت،  اند. به خارج از ایران آمده  بهچهار میلیون ایرانی   شود که می  گفته

از یک کشور در دنیاست. از این   م بیشترین تعداد پناهندهها این رق بعد از افغانستانی
اند و فعال هستند. سیاسی درگیر کرده  تعداد اندکی خود را در مبارزۀ ،چهار میلیون

در انتظار تمام شدن جنگ ایران و عراق و مرگ خمینی بودند و   های اول همه سال
روی داد   د. هر دو واقعهدو عامل موجب سرنگونی رژیم خواهد ش  کردند این فکر می

های اپوزیسیون در  هرهترور کردن مُ  رژیم به  تنها هیچ تغییری ایجاد نشد، بلکه  و نه
ارتشبد غالمعلی اویسی از فرماندهان  ،طلبان: از سلطنت داد. برای نمونه  خارج ادامه
یتالیا، کاظم رجوی در ا ،از مجاهدین سه،یون شاپور بختیار در فرانلاز م و  ارتش شاه

ن قاسملو در اعبدالرحم ،غالم کشاورز در قبرس و از حزب دموکرات ،له از کومه
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های رژیم قرار گرفتند.  هدف حملۀ تروریست ،اتریش و صادق شرفکندی در آلمان
های جمهوری اسالمی  تروریست ۀگستردگی شبکمحل ترورها خود بهگوناگونی 
 دهد. گواهی می

باید مشغول  های اول می اسی بودند و هستند، سالغمخوار مسائل سی  هایی که آن
  یادگیری زبان و یافتن شغلی برای تأمین زندگی باشند. این هم وقت و نیروی زیادی

ای تظاهرات یا  انهبه گاهی بهحداکثر این بود که گاه گذاشت. برای فعالیت باقی نمی
کانون کردن  و برپا  دهبیهو  و حرف و اعالمیۀاش حرف است  بیفتد. بقیه  اعتصابی راه

. چیزی است برای دلخوشی خود و  نتیجهو بی امحتوو انجمن و جلسۀ سخنرانی بی
ها چنان اظهار ها و مقاالت و نوشته هم در اعالمیه  . همه اعالم ماندن در میدان

  هاست و هرگاه کارگر زیر فرمان آن  د، یا طبقۀانگویا نمایندۀ واقعی مردم  کنند که می
 شود و چیزهایی از این دست...   مانشان فرمان بدهد، انقالب میساز

بودند و   پشتوانهتمامی گفتارها بی  شود گفت که می ،حاال، بعد از سی و اندی سال
کنید؟ شکست  چرا در ایران فعالیت نمی ،اگر چنین است  ال نشود کهؤس  کهبرای این

شکست انقالب بسیار گرم   بارۀ رسایی درفکردند. زمانی بازار قلم می  انقالب را بهانه
دانست و یکی از  ن انقالب از جانب آخوندها میه شدبود. یکی علت آن را دزدید

آورد و... اما هیچ ها را دلیل می راند و دیگری ناآگاهی تودهوفایی آمریکا سخن می بی
 م.توانستیم بکنیم و نکردی می  گفت ما چهدانست و نمی کس خود را مقصر نمی

اساس آن تغییر نظام سیاسی است، در یر نظام حاکم و برمعنای تغیاگر انقالب به
رفته بود   بود. شاه  جمهوری شده  بود. نظام پادشاهی تبدیل به  ایران این امر رخ داده

های سال از  المعنای آمدن سوسیالیسم نیست. س بود. انقالب تنها به  خوند آمدهو آ
های سوسیالیستی  اکنون دوران انقالب  شد که می  گفته  هاشتبا طرف کمپ شوروی به

هایی از نوع بعث عراق تئوریشان هویدا نشود، حکومت نادرستی  که نآاست. و برای 
کردند در ایران  فکر میها  چپ ،خواندند. از این رو را هم سوسیالیستی می یهو سور

است، پس انقالب شد و چون نشده  بایست رژیم سوسیالیستی برقرار می هم می
 است.  شکست خورده
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خود مردم را پشتیبان   شود که گیرد و پیروز می نیرویی انقالب را دردست می
نظام  ـ آورد و ـ مترقی باشد یا ارتجاعی میدان می  دهد و به کند، سازمان می می

ندارند، این خود   کنندهنقش تعیین  کند. نیروهای دیگر که بعدی را او مستقر می
خورند. اما اپوزیسیون ما، حاال هم، شکست خود را شکست  شکست می  د کههستن

 زند. تجربگی و اشتباهات خود دم نمی داند و از استراتژی غلط خود و بی انقالب می

، در خارج از کشور، سازمان کنفدراسیون دانشجویان پهلویدر زمان حکومت 
  سیاسی را در خود جا دادهبخش بزرگی از دانشجویان فعال   ایرانی وجود داشت که

های مختلف، مرکزی برای  مناسبت ها جدا از تظاهرات و اعتصاب به بود. فدراسیون
کوبا و   کسانی برای تعلیمات سیاسی نظامی به ،همگرایی سیاسی بودند. در آن زمان

  بود و آن افراد اغلب در بازگشت به  ساواک از این حرکات آگاه  رفتند. گرچه چین می
ها  های بعدی از همین ای از سیاسی هرحال عدههافتادند، اما بن در تور ساواک میایرا

کنفدراسیون باقی   نه ،خمینی پیوستند. حال  دار و دسته  هایشان به بودند. مذهبی
  پرنده  زد. آن زمان که آن احساس همبستگی. هر کس ساز خود را می  بود و نه  مانده
داخل کشور نفوذ   امید فعالیت سیاسی به  ند، کسانی بهتوانست از مرزها عبور ک نمی
رفتن   اند، کسی روحیۀ بخش اعظمی از مرزها بی در و دروازه  کردند. حال که می

 است.  امید نمانده . چرا؟ زیراندارد

حاال   که  له و مجاهدین و بعدها کومه حدکادر خارج بودند،   هایی که در میان سازمان
  برجسته ،است  و... شده «حزب کمونیست کارگری»و  «حزب کمونیست»اسمش 

  . گرچهدها غایب بو های پناهنده حزب دموکرات در فعالیت ،تشکیالت  بودند. از این سه
پناهندگان اصالً اهمیت  ۀمسئل  فتر در پاریس داشت، اما بهد  اولین تشکیالتی بود که

توانست  خواست می گر میا  نداد. بعد از مجاهدین، حدکا تنها سازمانی بود که
در   ای که اما حسادت ویژه ،سیاسی خارج از کشور فعال کند یدانم  کادرهایش را در

بود   خوش کرده «شورای ملی مقاومت» آن بود. دل به مانعِ ،داخل صفوف خود داشت
ر دی  فکر افتاد که  فکر نکرد. زمانی به  این مسئله  از شورا بیرون رفت نیز به  که و زمانی

 بود.  هم توانش را گرفته بودند و انشعاب  شده  بود، کادرها پراکنده  شده
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  ها و پوسترها پر بود از پیام یورش و مبارزه اعالمیه ،های پیش از انقالب در سال  هرچه
  پر بود از فریاد مظلومیت و دادخواهی و توسل به ،های بعد ، در سال کرده و مشت گره

هنوز هم   نشینی روانی کهخود را قربانی دانستن. این عقب های حقوق بشر و سازمان
تواند  خیزد. نسلی در حال رفتن است و نمی از نفس قبول کردن شکست برمی ،دارد  ادامه

؟( تا  ای تصادفی است )معجزه در انتظار واقعه ،راهنمای نسل بعدی باشد. گیج و سردرگم
است و   ابطۀ ایران و آمریکا خوش کردهبدی ر  شاید بار دیگر فرصتی پیدا کند. دل به

بعد(  به ٥٧سال ها )از  داند چیست. در تمام این سال خود هم نمی  منتظر چیزی است که
ها  و این  وجود آورده را به   است. رژیم واقعه بوده  رو رویدادها دنباله  کل اپوزیسیون همواره

صورت  به  باشد. چه  درخور واقعهی که ا زهاندا به هم نهاند، آن العمل نشان داده عکس
اند. و این  دم نبودهق پیش ،در حوادث  گاهای. هیچ یا نوشتن اعالمیه ،باشد  مسلحانه بوده

  است.  شده عمومی عملی بیو نهایتاً   ماندن از واقعه عقب موجب یک نوع
 و مجامع در جوان نیروی حضور عدم عمل، ابتکار فقدان این نتایج از یکی 

 برای چیزی احت یعنی هاست. ناسازم این گاهی گاه های فعالیت دیگر و تتظاهرا

 جنبش  کههمچنان کنم می فکر من  البته ندارد. وجود هم خودی فرزندان جلب

 نسل آمد، میدان  هب بقا( تئوری )رد  توده حزب استراتژی درّ با  پنجاه های سال

  کرد. خواهد انتخاب را ودخ مبارزۀ روش ،خویش زمان شرایط اساسبر نیز  آینده
 کنند. می زندگی آن در  سیاسی های پناهنده  که ای خفه و  سیاه فضای است این کل، در

 ،«ها کردهکوچ» بگوییم دسته این به است بهتر شاید یا ها پناهنده از دیگری ۀعد
 مشخص دلیل بدون هرحالبه یا ،اند شده  آواره جنگ دوران در یا  که هستند کسانی

 بیشتری رفاهی امکانات  که کوچیدند کشورهایی  به اغلب ها این اند. کرده فرار یاسیس

 دغدغۀ کمتر  کهجا آن از ها،این اکثر کانادا. و اسکاندیناوی کشورهای مانند ،دارند

 توجهی قابل شبخ کنند. ریزی برنامه زندگیشان ای بر توانستند بیشتر ، داشتند سیاسی

  به مدآ و رفت برای فضا  که خاتمی جمهوریریاست دوران در و ،پرداختند کاسبی  به
 مقابل در مطلق عملیبی سفرها این  نتیجۀ کردند. سفر ایران به بود،  شده مناسب ایران

 در بگیرند. قرار  بازجویی مورد ،برگشتند وقتی ترسند می است. ایران سیاسی مسائل
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 تحریم مختلف عناوین به را رفت و آمد این کردند سعی سیاسی های سازمان ،رهدو یک

 جمهوری هواپیماهای نداد. گوش کسی چربید. معنوی منافع  به مادی منافع اما کنند،

  .گردند برمی پر و آیند می پر  که دارند، اروپا  به پرواز ها ده  هفته هر اسالمی

 ند.دار نجومی لۀفاص والدین سیاسی دنیای از هستند اول نسل فرزندان که دوم نسل

  پرورده آن در که است ای جامعه از ثرأمت انسان است. طبیعی کامالً امری این و
 گیرد. می یاد خورد، می  جامعه این در زندگیش و کار درد به که را چه آن هر او شود. می

 ،کند  مبارزه بخواهد اگر او باشد. اول نسل رو لهدنبا دوم نسل که داشت انتظار نباید
 هم اول نسل البته کند. می زندگی آن در که بود خواهد ای جامعه با طهراب در گمان بی

 نادرند بسیار نداد. ایران سیاسی مسائل با جدید نسل کردن آشنا به چندانی اهمیت

 گهپیشمر برای را اروپا در  شدهبزرگ جوانان پ.ک.ک. مانند توانندب که هایی سازمان

  کنند. دیار آن راهی ،کردستان در شدن

 بیست .ندا بیگانه کامالً اول نسل با هم بعد( به ٣١٨١ سال )از سوم نسل های ندهپناه

 و بماند خود پیلۀ در اول نسل است  شده باعث  جامعه از بودندور و لهفاص سال سی
 یابی ارزش است،  شده بزرگ اسالمی جمهوری دوران های آموزش با که سوم نسل

 واقعیت باشد. کار در ای مبارزه اگر البته ؛اشدب داشته  مبارزه روند و سیاست از دیگری

 با ای عده هستند. گریزسیاست شدتبه ایرانی های پناهنده سوم نسل هک است این

 های پرونده هم تعدادی و پیوندند می خویش و قوم به ای عده آیند، می مصلحتی ازدواج

 شاناقامت رگب هرمُ هنوز اما ،بگیرند پناهندگی که کنند می درست سیاسی سنگین

  کنند. می سفر ایران به ، نشده خشک

ها گرفته تا  طلببه بعد کارنامۀ اپوزیسیون ایران از سلطنت ٧١های دهۀ  از سال
زند. همه هم رفقای دیروز خود  پی رقم می در های پی های مختلف چپ را انشعاب سازمان

کنند.  و... متهم می  «افتادهعقب»، «خائن»، «نوکر امپریالیسم»هایی چون  را با صفت
ثمری های بی کوشش اهشود و گ می  داده «اتحاد»شعار   ها همواره البته در همۀ طیف

گیرد. اما  هم انجام می و... «الئیک خواهانِاتحاد جمهوری»و  «اتحاد چپ»مانند 



 

202 

 

 ،ی که زمانی در کردستان فعال بودندیاست. از نیروها «یهتجز»طرف کرد همچنان بهروی
کردن که مدعی متحد «حزب کمونیست کارگری»له( و  )کومه «کمونیست ایرانحزب »

ها  ای از آن درپی شدند. دسته های پی شدنو جدا پراکندگیکارگران جهان بود، خود دچار 
را  «حزب کمونیست ایران»له قدیم برگشتند و تشکیل  )جناح مهتدی( به مواضع کومه

 کردند.  ارزیابی  اهاشتب

مچنان درگیر تضادهای داخلی بود و توان برخورد و تحلیل حزب دموکرات ه
در   به انشعاب دوباره، ٣١٨٥که سرانجام در سال  تا آن شرایط تازۀ کردستان را نداشت

ها در اغلب  شد، بدون هیچ اختالف سیاسی قابل ذکر. کالً انشعاب منجر حزب
 تشکیالتی هستند.  ،که سیاسی باشند پیش از آن ،ها ناسازم

است. این امر جدا از   از اینترنت هم آسان شده  کردن رادیو و تلویزیون و استفادهردای
ای است برای اعالم وجود و  له، وسیطهجنبۀ مشغول کردن سازمان یا گرایش مربو

ها را اگر کنار هم بگذاریم از نظر سیاسی به اندازۀ  عملی. همۀ آن پرکردن کاذب خالء بی
و  اها که در کردستان بودند، محتو له در آن سال حزب و کومه ی پر از پارازیتهاآن رادیو

دیدند و  ای را در محیط زندگی خود می که شنوندگان آن رادیوها مبارزهکاربرد ندارند. چرا
هاست.  اما اکنون تکرار اخبار دیگر خبرگزاری ،خواستد از چند و چون آن باخبر شوند می

کنند. در خانۀ کردهای مقیم اقلیم  نمی اهنگشان  ها به تلویزیون ناخود اعضای سازم
له باشد.  های دموکرات یا کومه ندیدم تلویزیون روی کانال حزب اهگهیچ ،کردستان

 ..های دیگر هم که اصالً و ابداً. آن
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 شوروی
 
 

 موجب  که (م٣٩٨٩) برلین دیوار ریختنفرو  به رسیم می م.افتاد جلو وقایع از کمی

 جماهیر اتحاد امپراتوری فروریختن برای بود ای مقدمه و دش غرب سرور و جشن

 خوش خانه به !آلمانی برادر» نوشتند: دیوارها روی غربی بخشِ های آلمانی شوروی.

 «نگیر. من از را کارم ولی ،آمدی

 را سرد جنگ تنها  نه شوروی در گورباچف میخائیل توسط قدرت گرفتن دست  به

 دنیا سیاسی  موازنۀ و غرب و شرق بین رقابت در یقیعم تغییرات  بلکه ،بخشید پایان

 از من پاشید. هم از ها( ای توده  گفتۀ )به «سوسیالیسم مادر» سرزمین آورد. وجود به

 بودم. ریختنفرو این گر نظاره ،نزدیک

 نیز «ها انجمن سرزمین» را سوئد کردیم. می زندگی سوئد در ما بود، ٩١ سال

 تشکیل یانجمن تواند می ،هدفی هر با و ای انهبه هر هب ،بخواهد کسهر .خوانند می

 سیاسی کار ها انجمن این  گاه بگیرد. سوئدی بنیادهای از مالی کمک مقداری و بدهد

 از دفاع برای تظاهرات اندازی راه و ها پناهنده  به کردن کمک مانند ،دهند می انجام هم

  راه «ردکُ سینماگران انجمن» نام  به انجمنی هم ما دست. این از کارهایی و بشر حقوق
  بقیه .بودم من انجمن این سینماگر تنها نگرفتیم. مالی کمک نوع هیچ اما انداختیم،
 دانشجوی یکی بود، خواننده یکی :بودند فعال هنر از دیگری هایرشته در هرکدام

 ی)مهد خواند می نویسیفیلمنامه درس مسکو در  که کسانی از یکی و... بود سینما
 آمد سوئد  به شدند، سرازیر غربی اروپای  به شوروی کمپ های پناهنده  که زمانی امید(

 تحصیلی  نامۀ پایان برای او خواند. می درس مسکو در همچنان اما گرفت، پناهندگی  و

 از کوتاهی فیلم دیمیکوش بسازد. ای دقیقه ده الاقل لمفی یک بایست می اول سال
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 در دیگر، وسایل با  اههمر  شده گرفته های فیلم بسازیم. کرد های بچه سنتی های بازی

 قرار و کردیم صحبت داستانی فیلم یک ساختن از ،بعد مدتی رفت. سرقت به ماشین

 آن هم من و کند تنظیم را عارف حسین نوشتۀ «گرگ گلۀ» داستان سناریوِ مهدی شد

 نرسیدیم. جایی  به اما یم،کرد کمک تقاضای سوئد فیلم انستیتوی از کنم. کارگردانی را

 بسیار  که بسازیم  روسیه در را فیلم و کنیم قرض پول کردها از  کرد پیشنهاد مهدی

 در سینما دانشجوی  که کریم فتحی نام  به انجمن عضو یک شود. می تمام رتارزان

 کردم. قرض پول بانک از ،دوستی ضمانت با من شد. همراهی  به حاضر بود، سوئد

 ها آن شراکت با فیلم  که بود  کرده توافق قزاقستان در خصوصی شرکت یک با مهدی

 فکر ،من نظر به نبود.  استفاده قابل اما شت،نو را فیلمنامه بار  سه مهدی شود.  ساخته

 های مدرسه  که فهمیدم بعدها بود. نارس و لخت آن ینمایش ۀجنب نداشت، سینمایی

 هنرهای  ۀدانشکد در مثالً بگیرد. یاد یزیچ کسی  که نداشتند شرایطی چنان شوروی

 به مربوط شان یهبق دادند، می درس را مدرن نقاشی دوران از قبل های نقاش تا ،زیبا

 از ژهوی به ؛شد نمی گرفته یجدّ ها درس اصوالً و ممنوع. و بودند امپریالیستی دوران

 در  باالخره بگیرند. یقبول  ۀنمر دالر چند کردن خرج با توانستند می که ها خارجی جانب

 مسکو  به و کردم عوض را فیلمنامه صد در شصت ،فیلم تصویری( فیلمنامۀ) دکوپاژ

  ترجمه روسی  به را آن مهدی هستیم، ویزا منتظر فتحی و من   که زمانی در  تا فرستادم
  کنند.  آماده را فیلم مقدمات قرارداد، طرف شرکت با و کند

 را دوستان از بعضی اخالق هم  که دهم می شرح تر صلمف کمی را فیلم این ساختن

 خروشچف  عقیدۀ به  که بگویم را شوروی فروپاشی داستان هم و باشم  کرده تصویر

 طبق آن، رد  که باشد،  شده «کمونیسم دوران» وارد هشتاد های سال از بایست می

  شد. خواهد نیازبی انسان و بود خواهد فراهم  جامعه در چیز همه مارکس، گفتۀ

هم از یکی بود، هنوشت را «پروسترویکا» و بود هآمد کار سر بر گورباچف  که زمانی
 پا رشد دوران  به شوروی حاال» :گفت می بود  شده اکثریتی  که من قدیم های زندانی

من گورباچف. از تمجید و تعریف و ...«اند بوده مانع ها پرست کهنه لحا به تا گذارد، می
 را کار همین باز هم حاال کردید، می تعریف شوروی رهبران از هم قبالً شما» :گفتم
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 ،بودید  آگاه وضعیت از  که شما ،بگویند چیزی خود ها آن  کهاین از قبل چرا کنید. می
 نوکر گفتید می  بالفاصله ،کرد می انتقاد کسی اگر چرا ؟ننوشتید و نگفتید  کلمه یک

 «است؟ امپریالیسم

 یکی تأیید بدون اگر  دوره این از قبل رفتیم. مسکو  به ما و شد  آماده ویزا ٩١ زمستان

 کردی. نمی دریافت جوابی  گاههیچ کردی، می ویزا تقاضای برادر احزاب از
 بودند.  آمده ما استقبال  به مهدی و قزاقستانی شرکت آن طرف از نفر دو ، فرودگاه در

 رفتند ها قزاق کردند. توقیف را آن ،کنترل بخش در .داشتیم  همراه ویدئو دوربین یک ما

  یک. این گرفتند. پس و دادند پولی
 بغل آینۀ دو  راننده رفتیم، ماشین طرف به و آمدیم بیرون که  فرودگاه ۀمحوط از

  را آن ،نداریمبر اگر» گفتند: «؟چرا» :پرسیدیم کرد. وصل و آورددر جیبش از را ماشین
  دو. این «دزدند! می

 گیر غذا جاهیچ حاال گفتند بود.  شده تاریک هوا ،برسیم هتل  به تا .دبو غروب

 بود،  شده واقع سرخ میدان کنار در و بود خارجی مهمانان هتل  گرچه هم هتل آید. نمی

 مقداری هتل خدمتکاران از  ،رشوه با رفتند نبود. باز ساعت آن در یا نداشت، رستوران

  گرفتند. کالباس و ماست و نان
  بود. کافی من برای ،شوراها کشور با آشنایی برای مورد  سه نای

 بگذارم. بیرون را پاهایم بایست می متوسط قد با من  که بود  کوتاه قدرآن تختخواب

  که هتل این در ندازم.بی زمین روی را کتش بتوانم  که نبود بزرگ قدرآن هم اتاق
 از لوکس اشیاء و قوری و سماور از رپُ داشت وجود فروشگاهی ،بود مسکو هتل اسمش

 خود برای هم دالر شد. می  فروخته دالر با چیزهمه ،فروشگاه این در .چینی جنس

 بازار در بود. دالر شش با برابر روسی( پول )واحد روبل یک بانک، در داشت. داستانی

 آن از استیمنخو ما دلیل این  به .هشت و صد  به یک بود. روبل جدهه دالر یک  ،سیاه

 در اگر گفتیم خود با شد. نمی پیدا چیزها نآ از هم بازار در .بخریم چیزی  فروشگاه

 حتا ،برگشتیم مسکو  به  که  ماه  سه از بعد خریم. می سوغاتی ماند، باقی پولی سفر پایان

 را چینی زیبای اشیاء و سماور جای و بود  نمانده دست این از  هفروشگا یک
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  گرفته آمریکایی نیوکارت های فیلم دیگر و سوپرمن و ربیبا پالستیکی های عروسک
 بودند.
  به رحمت صد ،کردند مان منتقل دیگری هتل  به بعد .بودیم هتل نآ در روز  سه
 خرج و باشد قزاقستانی شرکت  عهدۀ به ما اقامت و هتل خرج  که بود این بر قرار اولی.

  بودند. گذاشته قرار طورینا چرا  که شدیم  متوجه بعدها ما. عهدۀ به فیلم
 زبان روسی جز هم ها روس بود. روسی زبان ندانستن فتحی و من اصلی مشکل

 عوض  چهره حاال  که بود مهدی ما مترجم و راهنما نداشتند. الزم نبودند. بلد دیگری

  به  کهاین مثل ؛زد می سر ما  به بار یک روزی و کرد می رفتار ها سرکرده مانند بود.  کرده
  به این ود.ب  نشده امضاء قرارداد احت بود.  نشده  آماده فیلم برای چیزهیچ بزند. سر یتیمان

 طمع به تنها و  نبوده راست  گفته می ما  به تلفن در مهدی  که ییچیزها  که فهماند ما

 قرض آن و این از پول مقداری هم او خود  گرچه است.  کشانده جا آن  به را ما ، پول

  ندیدیم. را آن رنگ ما اما بود،  کرده
 برای  که گفتندمی و کردند می  مراجعه ما  به کسانی ،برگشتیم سوئد  به  که زمانی

 است این واقعیت بپردازیم. را آن ما خواستند می و اند داده پول مهدی  به فیلم ساختن

 است من  شیوۀ نای اما دادیم، نمی ادامه را کار و گشتیم برمی مسکو از بایست می ما  که

 .داد خواهم  ادامه آخر  به تا کردم، شروع را کاری اگر  که
 رفتیم. قزاقستان پایتخت آلماآتا  به و خریدیم  سیاه بازار از خام فیلم مقداری سرانجام،

 از )بعد جدیداً  که است کئوپراتیوهایی از یکی ما قرارداد طرف شرکت  که فهمیدیم جا آن

 تولیدات پول اما کنند، می  استفاده دولتی وسایل از و اند شده درست ن(برلی دیوار فروریختن

 نداشتیم.  خانهصاحب برای خرجی ما یعنی گذارند. می خودشان جیب در را
 عوض بعد به استالین دوران از کردیم، می  استفاده آن از ما  که «فیلم قازاق» وسایل

 دکترای دورۀ دانشجوی یک  به را رداریب فیلم بود. ای انهویر استودیو این بود.  نشده

 تحصیل مسکو در بود سال شش گویا و بود مهدی دوست که دادیم فیلمبرداری

می را بردارم فیلم زبان الاقل  که بود شانسی من برای بود. ایران شمال اهل کرد. می
 ندوربی در را فیلم نیست بلد احت او  که شدم  متوجه کردیم، کار روز دو یکی فهمم.
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 دکترا دورۀ داشت مثالً هیچ. دیگر که و... فیلم حساسیت فهمیدن و نورپردازی بگذارد.

 داشتند، «دکترا» چیز همه برای ،شوروی در  که بود جالب من برای کرد. می طی هم را

 هم ضرورتی و ندارد وجود دنیا دیگر جایهیچ در  که برداری فیلم  رشتۀ برای  جمله از

 انجام فیلمبردار دستیار کمک به بایست می خودم را کارها   وعن نآ د،نبو ای چاره ندارد.

 بگذارد. دوربین چشمی  به چشم تنها او و بدهم
 چیزهیچ .کنم باور بود سخت من برای .رفتیم بازار  به  صحنه لیوسا نخرید برای

 قاچاقی  که کنی پیدا آشنایی بایست می باتری عدد چهار خریدن برای شد. نمی پیدا

  چایخانۀ یک از مسکو فرستادیم خوری، چای استکان تا چهار خرید برای بخرد. برایت
 پا  به مردم استالین زمان در  که بود اییه انهم کفش کنند.  تهیه را ها آن ترکی

 ها هنرپیشه تن که بودم  برده خود با کردی لباس دست چند من  خوشبختانه کردند. می

 آن اما ، بوده  چگونه کشور این قبالً دانم نمی من شد.  هدزدید نصفش البته  که کردم،

 نبود. بند سنگ روی سنگ آن در  که بود ای انهویر ،دیدم می من  که چیزی

 .بغل به بچه بود زنی ،دیدم که گدایی اولین ...چرا ،آلماآتا در .ندیدم گدا ،مسکو در
 بازار در ،تر طرف آن کمی زد. حرف کردی هم او ،زنیم می حرف کُردی ما شنید وقتی

  هستند. کرد زنان لبنیات و پنیر و ماست فروشندگان بیشتر دیدم ،دستفروشان
 نفر چند  که بودند  شده باخبر  سوریه اهل کرد دانشجوی یک طریق از جا آن کردهای

 مان کمک کارها در و آمدند دیدارمان  به نفر چند اند. آمده آلماآتا  به فیلم  تهیۀ برای کرد

 کرد ما  کهاین از بودند خوشحال عجیب و کردند می رفتار احترام با بسیار ردند.ک

 دورۀ اواخر در .است  سوریه جزو حاال که بودند ایقهمنط کردهای ها این هستیم.

 اطراف در قزاقستان.  به ،استالین  دورۀ در و بودند  شده  داده کوچ ایروان  به ،عثمانی

 نداشت. ما کردستان دهات با چشمگیری اختالف دهاتشان کردند. می زندگی آلماآتا

 و بود  آشپزخانه در جایشان زنان هم هنوز بود.  نکرده چندانی تغییر رسومشان و آداب
 های سرکرده از یکی  خانۀ در کردند. می خوریعرق و دادند می  تکیه پشتی  به مردان

 و آمدند بزرگش دختر و زن شدیم،  خانه وارد او اتفاقبه وقتی   بودیم. مهمان  عشیره
 برای بودند.  چیده مرتبی بسیار سفرۀ کردند. باز از را او های کفش از یکی بند هرکدام
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  به خواستم بودند. گذاشته کنارش را خودش مخصوص گیالس ،مشروبی هر
 و گرفت بیابان  به رو را  قوهچراغ و داد دستم  به ای آفتابه رخدمتکا بروم. دستشویی

  «کند!نمی فرقی نشستی هرجا» ت:گف
 یادشان  که یا بسازد، کردها این برای توالت بود  نتوانسته سوسیالیسم ؟سال هشتاد

  بسازند. خودشان بدهد،
 از خود که فنارداُ پرفسور گفتار از کوتاهی بخش نقل به سرزمین آن کردهای مورد در

 کنم: می  بسنده شد، شوروی کردهای کنفرانس سازماندهی کمیتۀ لؤمس و بود آلماآتا کردهای

 هم از با اههمر (٣٩٣١) اول جهانی جنگ از پیش سرکوب های سال در»

 طقمنا آن به پیشتر که هم کردها آذربایجان، و ارمنستان شیرازۀ گسیختن

 از را ها آن ،٣٩٤٤ سال در شدند. پاشیدگیازهم دچار بودند،  شده  آورده

 از بسیاری کوچاندند. قزاقستان و  میانه آسیای های جمهوری به گرجستان

 دهات به ها شب مأموران  ای شیوه چه به که دارند یاد به هنوز ما سالمندان

 بردند. می قطار گاهایست به و کردند می دستگیر را مردها آمدند، می کردنشین

 نامعلوم مقصدی سوی به قطار و انداختند می باری های واگون در را ها آن

 کوچ دیگر جاهای به جمعی دسته را هایشان خانواده بعد زهایرو رفت.می

 ببرند. خود با را مایملکشان از چیزی هیچ نداشتند  اجازه ها آن دادند. می

 بگیرند. خبر همدیگر از بتوانند  خانواده یک افراد تا کشید می طول ها سال
 ندگیز تبعیض و سختی نهایت در ٦١ دهۀ اواخر های سال تا کردها

 بادانی.آ  نه و بود آب  نه که بودند  داده اسکان ییجاها در را ها آن کردند. می

 نُه در را ها آن شود. خارج خود منطقۀ از نباید کسهیچ که بود این هم دستور

 قومی همبستگی بردن بین از سبب خود این و بودند  کرده پخش جمهوری

 بردند. می یاد از را شان رسوم و آداب و زبان و فرهنگ مردم شد. می ها آن

 آن ترور و امحاء، سرکوب، از خواهیم می گالسنوست زمان در هم حاال

 نداشتند. را خود ملی هویت ابراز جرأت مردم که بزنیم حرف ییها سال

 و مناطق به را مان کردن پرت چگونگی مردم برای خواهیم می
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  ونهچگ که دهیم شرح ها آن برای کنیم. بازگو  جداگانه های جمهوری
 چراکه بزنند، حرف احت و بخوانند را مادریشان زبان توانستند نمی هایمان بچه

 تلخ ها واقعیت این گرچه بگیرند. یاد خوبیبه ار دیگری زبان بایست می

 در که ییکردها بسیارند است.  بوده چنین ...گفت توان می چه اما ،است

 به حق آوردن دست به و تبعید از گریز برای شدند ناچار دیکتاتوری دوران

 به هم بعدها و کنند مخفی را شان ملی هویت و شان اسم رفتن، سهمدر

*«.بروند  جنگ های بههج
  

 چنین به لنینی حزب پرولتاریای شد چه پرسیدم می خودم از بارها من ،جا آن در

  ؟است  آمده گرفتار روزی
 حزب دادند. حزب به و گرفتند مردم و پرولتاریا از را قدرت داشتم: جواب یک تنها

 فساد و بوروکراسی گرداب در و گرفت لهفاص مردم از تدریجهب سپس شد،  کارههمه

  افتاد. کار از و شد غرق
 و ها ناسازم دوم نسل کردم می فکر کردم، می سهمقای خودمان وضعیت با وقتی و

 و «نقالبا» و «گهپیشمر» از تصویری چه اند، شده بزرگ ها اردوگاه در که ما احزاب
 را «حزب» ها آن ؟رفته رو و رنگ نوشتۀ و مستند فیلم چند جز دارند، گذشته روزهای

 دست در ،نان احت قدرت، همۀ و هستند برشان و دور که بینند می کسانی همین

 از و «مرکزی کمیتۀ» به کرد خواهند تالش ،حالت بهترین در ،بنابراین هاست. آن

 امروز ناخوشی این شوند. منزلت و قدرت صاحب و بروند «سیاسی دفتر» به ،جا آن

 شود. می تکرار  پدیده همین هم سوئد مانند کشوری در دید خواهیم بعداً ماست. جوامع

  هنرپیشۀ کرد. درستی ریزی برنامه شد نمی .رفت می پیش کندی به بسیار فیلم کار
 .کرد می بازی هم دیگر فیلم یک در و کرد می زندگی مسکو در (سموخینا آنا) فیلم اول
  باشیم. او آزاد های وقت منتظر بایست می نتیجه، در

 در ای انهخ نبود. لیوسا نرفت. پیش بودم  نوشته من  که صورتی آن  به هم فیلمنامه

                                                 
  .٢١١٢. انتشارات نیما، دهزا ، ایوب ایوب«چپ در کردستان شرقی»رگرفته از کتاب *( ب
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 برداریفیلم آن جلو را فیلم از هایی صحنه  که کردیم درست کوهستانی  ۀمنطق یک

  نمانده جا به  خانه ،گشتیمباز  که  دوشنبه بود.  تههف آخر تعطیلی ،کار روز  سه از بعد کنیم.
 از قسمتی .بسازیم  دوباره نشد بودند.  گذاشته جا را هایش میخ بود!  شده  زدیدهد بود.

  شد. حذف خود خودبه فیلمنامه
 پشت از و ای کاراته جنگ از هایی صحنه  که کردند می پیشنهاد بودند  آمده گروهی

 ها صحنه این برای را کسانی ها آن بگذاریم. فیلم در عملیات نوع این و پریدن بام

  سپاس. و  نه گفتیم داشتند.

 های صحنه از بود پر کولزنیتسف و پودوفکین ،نشتینزیآی سرزمین جدید های فیلم

 بدون خشونت و سکس ..کردن. لخت را زنی ،ای هنابه هر به و کاریکتک معنایبی

 تر. مریض های فیلم و مریض  جامعۀ ..ماجراها. بین  هنری یا منطقی رابطۀ هیچ

 جشن مردم بود  شده  داده  اجازه  که بود سالی اولین بودیم جا آن در ما  که سال آن

 آن برگزاری و  هشد می  شمرده «ارتجاعی» یجشن جشن این ،پیشتر کنند. برگزار نوروز

  است.  بوده ممنوع
  کرده بار گوشت بزرگ پاتیل چند و دبودن  آمده عمومی پارک  به  همه شهر مردم

 بزن و رقص و آواز غروب تا گرفت. می غذا و بود  آورده خود با ای کاسه هرکس و بودند

 بود.  شده ممنوع قبالً  که دادند می نشان  عالقه چیزهایی آن  به مردم کالً بود. بکوب و

 های سبیل و تالیناس عکس احت غربی، لیوسا و لباس تا  گرفته راک و پاپ قییسمو از

 را بود آن روی لخت های عکس  که پاسورهایی ورق  که دیدم مسکو در ...استالینی

 تبلیغات و خبریبی بودند.  بسته صف مردم !روبل دو برگی :فروختند می برگ برگ

 تشنگی و آمریکایی( لیونرهاییم )زندگی گالموری ویدئوهای پخش  راه )از غرب

 دست  همه مرزها، بودن بسته و اداری فساد ،گفت می دولت  چهنآ  به نداشتن باور مردم،

 بودند  دهیکوش بود سال هشتاد  که چیزی آن پاشیدنازهم برای بودند  داده هم دست  به

 اما بودند، بضاعتبی کل در مردم  گرچه  که کرد  اشاره هم واقعیت این  به باید بسازند.

 نفر یک  که کاری مثالً .بود فراوان پنهان کاری)بی نبود بیکار کسی نبود،  گرسنه کسی

 درمان و پزشک و بهداشت و  مدرسه ،بود.(  شده  داده نفر شش  به بود کافی برایش
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 مثالً  که کسانی نبودند زیاد نبود.  سرپناهبی کسی اما نبودند، خوب ها خانه بود. مجانی

 و سر چون ،کردند می وشخام بایست می شب داشتند هم اگر داشتند،  خانه در یخچال
  خوابید. شد نمی  که بود زیاد قدرآن صدایش
 مصرفی  جامعۀ خواهیم نمی ما» :بود  گفته سرد نگج های سال وزیرنخست برژنف

 تولیدات کیفیت اگر حاال گرفت،می صورت که تولید اما درست، این «باشیم.  داشته

 قدر آن بود، وزنش کیلو یک تراشیریش ماشین ؟داشت اشکالی  چه ،بود باالتر و بهتر

نمی ،کوبیدی می زمین  به اگر  البته و سوزاند. می را صورت پوست  که کرد می داغ
  شکست!

 توالتکاغذ تا  گرفته ماشین از ،شدمی دیده چه آن مجموعۀ از است هایی مثال ها این

 هرکس ،شود باز اه دروازه اگر کردند می فکر مردم  که بود این و بود(.  روزنامه  )که

  شد. خواهد شیک هایلباس و خوب آپارتمان یک و بنز ماشین یک صاحب
 باور بینید، می ها فیلم در شما  که نیست غرب زندگی واقعیت این گفتی می اگر

 نفر هامیلیون و بیکارند نفر ها میلیون غرب در  که دیدند و آمدند  الخرهاب تا کردند. نمی

  نکرد. باز برایشان را دری هیچ ،ها خانه فاحشه در جز غرب و خوابند.می خیابان در
 های بچه تعداد ،بعد به شوروی فروپاشی از  که کنم  اضافه هم را این ،یادآوری برای

  نمونه ،فروشیانسان و خودفروشی در  روسیه کند. می رقابت برزیل با مسکو خیابانی
 دو توانست نمی کسی آن در  که کشوری .است رقابت در آمریکا با میلیاردرها تعداد شد.

 بگویم خواهم می است.  شده تبدیل مافیاها سرزمین  به باشد،  داشته  خانه دو یا ماشین

 بود. بدتر بسیار شد جانشین  چه آن

  به شود، مونتاژ مسکو در فیلم شد قرار ،من اصرار به کشید. طول  ماه  سه برداری مفیل
 شرکت کنترل زیر از و باشد  داشته وجود بهتری مونتور و لوسای مسکو در  کهاین امید

  بیاییم. بیرون هم هاقزاقستانی
 و اتاق یک  که دادند جا پیرزن یک  خانۀ در را فتحی و من  ماه یک حدود ،مسکو در

 زن !اوین زندان های انفرادی  به رحمت صد بود.  داده ما  به را  نصفه داشت، نصفی

  کرد. می صحبت داستایوسکی و پوشکین از و بود بلد نگلیسیا کمی بود، باسوادی
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  ۀکوچ  به را خود هم مهدی بودند.  گرفته اقامت تمدید  بهانۀ به را مان های گذرنامه
 به و روم می سوئد سفارت  به گفتم و خواستم را مهدی من  الخرهاب بود.  زده چپ علی

 مرا یتجدّ  که مهدی ؟کنیم زندگی قیقاچا کشور این در باید ما چرا گردم. برمی سوئد

 حس من دادند. پس هم را ها گذرنامه و گرفتند هتل .گرفت تماس ها قزاق با ،دید

 نخواهد مدعی کسی بیندازند، ای خرابه  به را جسدمان و بکشند را ما روز یک اگر کردم

 مه مهدی و گرفتاریم مافیایی چنگ در کردم حس نداشت. خبر ما از کسی چون بود،
 پلیس  به ،آمد سرت بالیی هر بودند  گفته من  به کردها ،تاآآلما در هاست. آن همکار

  کنند. می لختت بدترند. مافیاها از ها آن ،نکن  مراجعه
 و بودم  شده آشنا کرد دانشجوی چند با بود. دانشجویان  خوابگاه نزدیک ما  ۀتاز هتل

  ده حدود ساعت برگردم، هتل  به مخواست شب یک زدم. می سر ها آن  به گاهی ها شب
 گفتند نیست. بیشتر متر ٥١١ هتل تا نیست الزم گفتم کنیم. می همراهیت گفتند بود.

 خودت  به بعد و گیرند می ازت را آن نکشندت، اگر ی،اهکرد تنت چرم کاپشن

  د.انشریک هم با  همه که نزن حرفی هم پلیس از فروشند. می
 سازمان خود برای مافیایی ،داشتند تن  به حکومتی لباس  که یی ها آن ۀهم  ،خالصه

  که حالی در بود،  شده روبل هشتاد دالر بودند.  انداخته  راه کلوب و  قمارخانه بودند.  داده
 آدم ،دالر یک برای  که نبود  بیهوده بود. روبل نود هنوز  ماهانه، کارگر، یک دستمزد

 راننده کردی، می بلند که دست کردند. نمی ارسو مسافر  شبانه ها تاکسی کشتند. می

 !قاچاق فروشیعرق «خواهی؟ می طربُ چند» :پرسید می و دز می ترمزینیش
 یغما  به کارگرها احت و نالؤمس طرف از تولیدشان یا بودند  خوابیده یا ها کارخانه

 .بودند خالی دولتی های فروشگاه رسید. می فروش به  سیاه بازار در و رفت می
 دست در را ها ناخیاب بازار بودند،  شده دایر شخصی های سرمایه با  که  کئوپراتیوها

 !بود روبل چهل  هندوانه یک قیمت اما شد، می پیدا بازارها این در چیز همه داشتند.
  کارگر. یک روز  پانزده حقوق یعنی

  که رودب محلی  به است  خواسته می دوست یک با روزی  که کرد می تعریف نفر یک
 :گوید می  راننده پرسند. می شهری سرویس اتوبوس  رانندۀ از اند. دانسته نمی را آدرسش
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  ۀهم  راننده دهند. می او به دالر پنج «رسانم. می را شما خودم ،بدهید من  به چیزی»
  !برد می شهر سر آن  به را ها آن و کند می  پیاده را مسافرها
مدرک :است  شده دردسر دیگر کشورهای رایب حاال  که داشت وجود ای پدیده
 و نداری خاطرهب  دانشگاه استادان  دکترا. مدرک تا گرفته رانندگی گواهینامه از فروشی.
  بسته صف هم کردها فروختند. می دکترا مدرک ،کمی  وجه ازای در معیشت، سختی
روسیهاز  ۀهم ،نکردستا اقلیم در حاال شدند. می «دکتر»  شبهیک و خریدند می بودند.

 نالؤمس از یکی دیدار  به دوستی با بودم، که )اربیل( ولیر هه در دارند. دکترا ها برگشته
 جناب  به من دوست کرد. پذیرایی ما از مبل و میز از پر سالن یک در  که بودیم  رفته

 گویی نمی من  به چرا تو» :که درآمد صدا به ایشان  باالخره .«دکتر» گفت نمی لؤمس

 که نبودیم هم با مگر بگویم؟ باید هم من» گفت: رودربایستیبی من دوست «دکتر؟

 «؟خریدی دالر  ه پنجا و صد با را مدرک آن
 انسان گفتند می ها ای توده  که بود دنیا قدرتراب دومین پایتخت روز و حال این

  است.  شده تربیت آن در شوروی
 نیروی  مثابه به «کمونیست حزب» از کردیم، می صحبت که عادی مردم با بارها

 افتاد. اتفاق هم اسالمی مهوریج در  که ای پدیده همان درست ؛زدند می حرف اشغالگر

 در بگو پس» :گفتند می ها آن گفتیم، می اسالمی جمهوری جنایات از ما  که زمانی احت

  «اند. آمده کار سر بر ها کمونیست هم جا آن
  گفت. خواهیم را حقایق مردم  به این از بعد ما گفت سخنرانی یک در گورباچف

 و آید می کسی هم فردا اند. گفته دروغ حال به تا یعنی گفتند می و خندیدند می مردم
 گوید. می را همین هم باز

  تجربۀ این  چهآن ها، ناگفتم و ها تئوری ۀهم از جدا کنم می فکر من سخن،  کوتاه
 دفتر در یلتسین مثل کسانی  که جایی ات کشاند، شکست  به را سوسیالیسم بزرگ

 برای حزب» از شوروی کمونیست حزب  که بود این گرفتند، جای حزب این سیاسی

 بشر  که مرضی ؛است قدرت بیماری هم دلیلش شد. تبدیل «مردم بر حزب»  به «مردم

 آمد؟ خواهد  چه ما سر بر  که فکرم این در است.  نیافته آن برای دوایی هنوز
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 بمانم من نماند، جا آن در  بیهوده و برگردد سوئد  به او  که رسیدیم توافق  به یفتح با

  که دمش متوجه ،آوردند را فیلم(  اولیۀ )کپی ها راش وقتی کنم. مونتاژ را فیلم  بلکه
 فیلمبردار جناب و  بوده تیفیزوپ فیلم از هایی حلقه است.  شده  سیاه ها فیلم از بخشی

 پس اند. شسته نگاتیف جای به را آن و اند نفهمیده هم البراتوار رد .است بوده  نفهمیده

 نداشت. وجود هم ها آن دوبارۀ فیلمبرداری امکان و دادیم دست از هم را ها تقسم این

 شد. شکماِ و مدُ و یال بی شیر  به تبدیل فیلم
 و ذکاغ روی کشیدن طرح و چشم و دست  اشارۀ با نداشتم. مترجم ،مونتاژ زمان در
 دستیارش و مونتور با ،«نیست خوب» و  «خوبه» و  «نه»   «آره» روسی  کلمه چهار

  زدم. می حرف
 با  که کنم تشکر فریقی  مرضیه شادروان از جا همین) کردم. تمام را مونتاژ  الخرهاب

 از بعد (آمدند. مسکو  به سوئد از فیلم دوبالژ برای دیگری دوست دختر و دخترش

 کارهای انجام برای فیلم بایست می نداشتم، مسکو در کاری دیگر من ،صداگذاری

 برگشتم. سوئد  به و بردم در به جان هم من شود.  فرستاده قزاقستان  به  دوباره ،البراتواری
 نواقصی  همۀ از  گذشته مفیل این اگر بودیم. فیلم شدن تمام منتظر نیم و سال یک

  گرفته قرار تهاجم مورد عراق کردهای قتیو) مناسبی زمان در داشت من نظر به  که
 محکوم را صدام ندگیدرّ این دنیا  همۀ و بودند  شده  آواره بیابان و  کوه در و بودند

 دست  به فیلم زمانی اما آوردیم. می دست به زیادی موفقیت ما شد، می پخش (کرد می

 تغییر عمومی کاراف بود، گرفته نجاما کرد رهبران توسط صدام دستبوسی  که رسید ما

 بود.  شده ارزشبی عمومی افکار در کردها  ۀمسئل و بود  کرده
  به وقتی نداد. تحویل را فیلم نگرفت، سینماگران انجمن از کرون هزار پنج تا مهدی

 مهدی  به «صفر کپی» و  نشده انجام ها افکت از کدامهیچ بینممی ،کنم می  نگاه فیلم

 ساختن فکر در ،ها این  ۀهم با بود.  نفهمیده و دانست نمی را چیزها این هم او اند. داده

 بود. دیگری فیلم
  به را آن فتحی و من سپس و شد  داده شماین اروپا سینمای چند در فیلم سرانجام
 بایست می  که کسی شود.  داده سرپرستبی های بچه  به درآمدش  که فرستادیم کردستان
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 آن داستان این گرفت. عروسی خودش برای آمد،دست به  که پولی با ،دهد انجام را کار این

  شد. ها گرگ طعمۀ خود  که بود گرگی گلۀ
 فیلمی هرکس ،بعد های سال بود. کردی زبان به داستانی فیلم اولین این بود  هرچه

 بشود )اگر یدیگر فیلم در مهدی خود احت است. کردی فیلم اولین این گفت ساخت

  که بعدها نامید. کردی فیلم اولین را آن و کرد بازی  روسیه در گذاشت( فیلم را اسمش
 معرفی آن سازندۀ را خود و برد خود با را «گرگ  گلۀ» از ای نسخه رفت، کردستان  به

 داشت. چشم یک هم او و بود کوران شهر کرد.

 سر بر برلین دیوار آورد. وجود به روشنفکران میان در عجیبی الءخ شوروی فروپاشی

 صد توانمی چطور کنند  توجیه توانستند نمی و بودند  شده ناامید فروریخت. فدارانشطر

 و ها تروتسکیست مانند) ها گروه و ها ناسازم از بعضی چرخید.  درجه هشتاد و
  داده دست از را شانتموضوعیّ بود، شوروی با یتضدّ کارشان تنها  که (ها مائوئیست

 تمام هم ها آن ...هیچ بعد؟ خب، «نیست! سوسیالیسم نای نگفتیم» گفتند: مدتی بودند.

  کلمۀ ـ باشند  نبوده هم شوروی طرفدار  گرچه ـ هم ما چپ های سازمان کردند.
 تن چند احت نرفتند. فراتر کارگران و دمکراسی از و گذاشتند گیومه در را «سوسیالیسم»

 کردند. پاک قدیمشان شعرهای از را «سوسیالیسم» کلمۀ کرد شاعران از
 ،«سوسیالیسم» جز به دیگری بدیل هیچ هنوز انسان ، نه یا بخواهیم ها، این  همۀ با

 نیافته هست، داری سرمایه جوامع در  که استثماری و نابرابری ضد بر برابری معنای به

 بار زیر شکمر و نتوانست یکی این فعالً رسید؟ خواهد آن  به عمل در  چگونه اما . است

 های موج  به را خود ـ فروپاشی ترس از شاید ـ هم چین گذشتن چیزی شکست.

 بحث این است. دنیاخواری مشغول فعالً که طوریبه ،سپرد داری سرمایه سیالب

 و قطب هم مائوئیستی های سازمان  که کرد  اشاره شود می تنها ،جا این در است. دیگری
 مقدس یها نوشته تنها فیلَسَ های وهابی همچون همگی و دادند دست از را شان قبله

  است.  مانده دستشان در
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 اقلیم کردستان
 
 

بر کار و زندگی کردهای  )اقلیم کردستان( پیشتر گفتم که شرایط بد کردستان عراق
وع گرچه مردم سزایی داشت. برقراری خط پرواز ممنهثیر بأجا هم ت در آن  ایرانی پناهنده

صدام هم کردستان را  ،ما از طرف دیگرا ،ی صدام نجات دادیرا از خطر حملۀ هوا
رسید. مردم  و خدمات دولتی به کردستان نمی  بود. حقوق ماهانه  محاصرۀ اقتصادی کرده

گفتند بهترین  شد. می چیزی برای خریدن یافت نمی ،داشتند پول نداشتند، اگر هم می
فشار محاصرۀ آرد بود. کل عراق زیر کیلو برای دوستان یک لیتر نفت سفید یا یک  یههد

کرد به   سازمان ملل فرمولی پیاده ،شان بود. بعدها پیمانانغربی و هم هایلتاقتصادی دو
مقداری غذا و سوخت  ،حسب سرشماریها بر . خانواده«نفت در مقابل خوراک»نام 

 کنند. را دریافت میایرانی هم آن های  پناهندهکردند که هنوز هم ادامه دارد.  دریافت می
بود و پارلمان نصف به نصف در بین دو   در کردستان انتخابات شده ،٣٩٩٣در سال 

بود. که این خود به  تقسیم شده  «پارت دمکرات کردستان»و  «اتحادیۀ میهنی»حزب 
گیری بر اساس اقلیت و اکثریت بود. یک دولت نمادین معنای غیرممکن بودن تصمیم

چیز در وزیر از اتحادیۀ میهنی بود. همهخستها بود. ن رۀ امور در دست حزبداشتند، اما ادا
همه شد. با این به پارلمان ابالغ می گرفت و سپسها مورد توافق قرار می  سطح رهبری

یابد. احزاب در  ماند و این وضع ادامه می ی کسی باور نداشت که در آن سرزمین مییگو
شان خالی  های ار جیباین ب ،برای خود بودند که اگر فراری شدند  فکر انباشت خزانه

 نباشد.
که فرزندی داشتند که بتواند به  ها  های دیگری در پیش گرفتند. آن مردم اما راه

اروپا  اهاش بفرستد، ر اروپا برود و از پول کمک اجتماعی یا کار مقداری برای خانواده
به  یههای پر از کردهای عراقی از طریق روس ها کشتی در پیش گرفتند. در آن سال



 

217 

 

توانستند  اگر می ،کسانی که خویشاوند یا دوستی در خارج داشتند ند.آمد سکاندیناوی میا
گذاشتند. از  شام زمین نمیکمک مالی برایشان بفرستند، سر بیها را قانع کنند که  آن

است که کردها سرزمین   مملکتی را غارت کرده  طرف دیگر، کمتر اشغالگری به آن شیوه
های سد آب  حتا توربین ،بیمارستان وسایلهای برق گرفته تا  ز سیمخود را غارت کردند. ا

ی کشورهای دیگر را دزدیدند و در ایران و ئهای سبک و سنگین ادارات، اهدا ینو ماش
شود از اخالق و تربیت  اند نمی مردم گرسنهکه فهمم که زمانی  فروختند. این را می یهترک

شود. اما  هایی سیر نمی حرفبا چنین   های گرسنه شکم بچه ،ها صحبت کرد با آن
  ؟چنین کنندبایست  می راامکان و توان داشتند چ ی کهیها آن

ها دوستی به کردستان رفته بود و از من خواست که برای طرح ساخت و  در آن سال
یک فیلم به او کمک کنم. گفتم، بسیار خوب اما من اهل کردستان ایران هستم و  تهیۀ

کشند؟  کنی اگر صد دالر به کسی بدهند، مرا نمی گردد. فکر می می رژیم هم دنبال سرم
 «کشندت. ، با پنج دالر هم میهصد دالر چی»گفت: 

در میان نیروهای احزاب سیاسی حکومت   پاسداران و مزدوران ایران )که متأسفانه
جا  در آن  اهنده( به ترور اعضای نیروهای سیاسی پنعواملی داشتندکردستان هم 

نفر و  ٦٧از حزب دموکرات کردستان ایران  ،٣١٧٨تا  ٣١٧١ی که از سال یتند. تا جاپرداخ
ی هر «ها شهیدنامه»اند. با نگاهی به  نفر در خاک کردستان عراق ترور شده ٣١له  از کومه

  اتحادیۀ میهنی بوده تسلطاین ترورها در منطقۀ زیر  اکثرتوان دید که می ،دو سازمان
نشد اعتراضی هم   اطالع بوده. شنیده ها بی تحادیۀ میهنی از آنتوان گفت ا است. نمی

ند که ا هبود  خود آورده اهدار همر های قفس باشند. یک بار پاسداران ایران کامیون  کرده
گیرند.  ها سر راهشان سنگر می گهبا خود ببرند. پیشمر،  حزب را اسیر کرده اهتمام اردوگ

پاسداران را تا مرز   ،گری کرده میانجی ،بیند کل میاتحادیۀ میهنی که کار را به این ش
 کند. می قههای خودش، بدر گهایران، در حمایت پیشمر

های  شدن که موجب آمدن سیلی از پناهنده قتصادی و امنیتی و واقعیت آوارهشرایط بد ا
های  ف و فعالیتیبرای کردهای مقیم اروپا وظا ،و اروپا شد یهبه کشورهای همسا عراق کرد



 

218 

 

 ای را مطرح کرد. تازه
در دو  ،با هر توانی که داشتند و در هر کجا که بودند ی مقیم اروپاهای کردها انجمن

دوم  .سرپرستهای بی ها و بچه آوری کمک برای آواره اول جمع :مورد فعال بودند
و برگزاری تظاهرات  یهرساندن اخبار کردستان از طریق تماس با مقامات و پخش اعالم

 های نوروز و کنفرانس و سمینارهای متعدد.  ی شبو برگزار
 عصابهدست یهنیروهای کردستان ایران و ترک ،ها کرد که در این فعالیت باید یادآوری

های ایران و عراق.  دلیل وابستگی به رژیمشاید به .کردند بودند و کمتر خود را درگیر می
که باید )و طور آن رد(کُغیرِ) های چپ ایرانی ن و سازمانانشد که منفرد  اما دیده

  ها شرکت کنند. کند( در این حرکت انترناسیونالیسم ایجاب می
های دنیا، آب  دیدار صدام از جانب رهبران احزاب کردستان و پخش آن از تلویزیون

خاطر مردم کار  ن بیشتر بهگرچه این فعاال ؛ن کرد ریخته شدسردی بود که بر سر فعاال
 ال اثر بسیار بدی در روحیۀ همۀ ما داشت. هرح هکردند، اما ب می

بعد از اعالم پرواز ممنوع و به گِل نشستن کشتی جنگی صدام، اکثریت مردم به 
بخش بزرگی از سرزمین کردستان در دست دو حزب  ،هایشان برگشتند. حال خانه

درآمد در مورد  ژهوینند. بهرا بین خودشان تقسیم ک ای آن شیوهبایست به بود و می
شد. گرچه پارلمان  جا وارد می گمرگ مرز شمال که بیشتر مایحتاج مردم از آن

 ٣٩٩٤هم به توافق نرسیدند و در سال  باز ،پنجاه داشتند/مشترک و دولت پنجاه
 اختالفات منجر به جنگ داخلی گردید.  ،(٣١٧١)

ری که برآمدند. اخبا  ها از عهده آن ،چه صدام نتوانسته بود بر سر مردم بیاورد آن
پاسداران ایران  اهرسید وحشتناک بود. اتحادیۀ میهنی با کمک و همراهی سپ می

پارت   بود و باالخره  اربیل را به تصرف درآورده لهاز جماز منطقه ای  بخش عمده
ها  و آن (١٣/٨/٩٦)نیروهای صدام را به اربیل فراخواند  ،دموکرات گویا با تأیید آمریکا

 را تصرف کردند و تحویل پارتی دادند. اربیل  ،در مدت شش ساعت
چنان زخمی بر جسم و روان و فرهنگ آن  ،کرد ادامه پیدا ٣٩٩٨این جنگ که تا 

از  هنوز هم پسها باقی خواهد ماند.  جای گذاشته که نسلرشان ب مردم و سرزمین



 

219 

 

عدم همکاری   ،رغم پیمان استراتژیک و قول و قرارها علی ،سپری شدن بیست سال
ها  ق این زخم است. آنعم  ۀدهند نشان... و اهو نیرو در ادارات و ارتش و دانشگافراد د

اند، پس  نفر بوده ٢٦٨ ،اساس آمارس هم اسیرهای یکدیگر را که بربَبعد از آتش
 !اند اند. یعنی همه را کشته گویند، نمانده سال می ٣٧بعد از  ،ندادند و حاال

ژیک، توطئه و سرکوبِ ئولُ رحمی، تعصبِ ایده جنگِ داخلی، بی
توأم با کُشتار بخشی از شرایطِ انسانی است؛ در واقع، خوراکِ 

 *امتیاز. استثناءِ اقلیّتی صاحب روزمرۀ بسیاری از مردمِ معمولی به

 .توانستند انجام دهند تأسف کار دیگری نمی کردهای خارج از کشور جز اظهارِ
توسط  ،ر خارج و هم در داخلهایی در سطح تظاهرات و اعتصاب غذا هم د فعالیت
السابق به مردم و نظر آنان   صورت گرفت، اما آن نیروها کمافی ،ن و روشنفکرانامنفرد

ها را سر جایشان نشاند. در  که گویا آمریکا به هر دو اخطار داد و آنبودند. تا این جهتو بی
ن یا آن نیرو های خارج از کشور صرفاً در اختیار هواداران ای انجمن ،تمام مدت جنگ

 بودند.  ها را بایکوت کرده ن آناو منفرد ندبود

البته از مردم برای  .پارلمان کردستان بین دو نیرو تقسیم شد  دوباره ،٢١١١در سال 
کدام حاضر نبودند اقلیت پارلمانی باشند. اما هیچ ،ها رأی گرفته بودند انتخاب نماینده

 یهوزیر از پارتی و معاونش از اتحادنخست حل شد. لهمسئ ،با توافق رهبران ،نهایتاً
  ..میهنی، وزرای دولت هم تقسیم بر دو و هر کدام در منطقۀ خودشان.

. هر ندشد  کار گماردهوزیر به ٤٦براساس توافق دوطرف،  ،٢١١٤در سال 
و یکی در منطقۀ پارتی. یا  یهیکی در منطقۀ نفوذ اتحاد :زیر داشتودو   خانه وزارت

 و یکی در اربیل.  یهیم: یکی در سلیمانیوتر است بگبه

اساس نوبت، به اتحادیۀ میهنی رسید، دو وزیری، برزمانی که نخست ،٢١١٨در سال 
هنوز  ،٢١٣٢تدریج درهم ادغام کنند. تا سال ها را به تصیم گرفتند وزارتخانه رهبری

                                                 
 .، همانزریس هج*( ک
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 هکال یهادهای منطقۀ اتح . نظامیندهمچنان جدا بود گهوزارت اقتصاد و وزارت پیشمر
های اقتصاد هر دو  های وازرتخانه قرمز. اما پول هکال ،دارند و در منطقۀ پارتیبر سر سبز 

شود.  یک رنگ هستند. الزم به گفتن نیست که چرا در مورد وزارت اقتصاد توافق نمی
نهادهای مدنی، وابسته به یکی از این دو  اها و نهادها، حت ت که تمام ادارهواقعیت این اس

 هستند و همکاریشان بسیار دشوار است.  حزب
توان با شعار و نصیحت و لبخند و عکس یادگاری  های سالیان را نمی برادرکشی

 رهبران در کنار هم، از ذهن مردم سترد.

های کرد غیروابسته به احزاب، به  ها، گذشته از فعالیت در انجمن من در این سال
زبان کردی و تاریخ و فرهنگ جامعۀ  یادگیری زبان سوئدی )برای امرار معاش( و

از خواندن و نوشتن زبان  ،مناطق کردنشین مشغول شدم. ما در کردستان ایران
درک کند  ،را نداشته است لهخودمان محروم بودیم. مشکل است کسی که این مسئ

اند،  ها در آن شکل گرفته چه آن احساس ی احساسات به زبانی غیر از آنیکه بازگو
قول ابراهیم یونسی، ما به است. به  با گوینده یا نویسنده  دشوار و بیگانه  هتا چه انداز

کندنی بود، این دو هر جانکردیم. به می یهخوردیم و به کردی گر فارسی کتک می
هایی است که  ها و ترجمه ها، نوشته هم پیش بردم. ثمر زبان کردی کتاب زبان را با

می سینما و مر زبان سوئدی یافتن کار معلاست. و ث  به دست خوانندگانش رسیده
ادامه  ٢١١٦کار که تا سال عالی شهرمان بود. این  یکی از مدارستلویزیون در 

تر از هرچیز آشنایی با دنیای جوانان ای به روی من گشود. مهم دنیای تازه ،داشت
 اسکاندیناوی و شاید همۀ اروپا بود. چون شاگردان من همه جوان بودند و بعد از

ها،  ترکیبی بودند از آنارشیست ؛آمدند ها می دیپلم دبیرستان به آن کالس
دانستند من هم فعال  که می عالقمندان به فیلم و سیاست. این ها و آکتیویست

پوشی و سانسور  پردهشان را بی افزود و مشکالت ها می بر عالقۀ آن ،ام سیاسی بوده
ها با  آن راهکردم و هم رشد می ها کردند. من هم در کنار آن با من مطرح می

 شدم.  درگیر می  مشکالت جامعه

توان خالصه طور خیلی کلی، مشکالت جوانان این جوامع را در دو مورد میهب
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مخدر  کاری و قربانی موادِ اول بیکاری که خود زمینۀ مناسبی است برای بزه :کرد
 یاسی. اجتماعی موجود و نداشتن قطب س سیستمشدن. دوم ناباوری به 

، ندازیمبیی یبه سیستم دموکراسی اروپا اهینگمورد نیست اگر بی ،هزمیندر این 
و در بین همۀ کشورها،   چیزی که قبلۀ آمال بخشی از مجموعۀ مخالفان ایرانی شده

سوئدی که صد  ؛اندهها در آرزویش بود است که آن فاضلهسوئد گویا همان مدینۀ 
 است.   م بودهسال سوسیال دموکراسی بر آن حاک

 ببینیم چرا جوانان خودشان به آن باور ندارند.

خابات حزبی است. هر حزبی که چهاردرصد آرای اساس انتدمکراسی سوئد بر نظام
ی کمون یبه پارلمان یا به کمیتۀ اجرا  دهد، نماینرَکنندگان را به دست آوَانتخاب

بلکه برای  ،ی ندارندتنها رأ  احزاب کوچک نه ،فرستد. بنابراین )شهرداری( می
کنند. این احزاب که اکثراً احزاب چپ  ای دریافت نمی جهتبلیغات انتخاباتی هم بود

 هر حزباین شکل است که  مانند. شیوۀ انتخاب به می یهحاشهمچنان در  ،هستند
کند. این فهرست را کمیتۀ انتخابات حزب تعیین  می یهفهرستی از نمایندگان خود ته

آن چند  ،ها رأی بدهند. در واقع یکی از حزب توانند به فهرست میها کند. مردم تن می
ها  کنند. آن نمایندگان مردم را تعیین می ،اند نفری که در کمیتۀ انتخابی حزب نشسته

بیشتر به حزبشان  یهدهند که از بق یهم البته کسانی را در فهرست انتخابات جای م
صد  در حداکثر هفتاد ،دیگر است. از طرفوفادارند و منافع حزب برایشان در اولویت 

صد به این نظام  ریزند. سی در ها می شان را به صندوق اشخاص واجد شرایط آرای
یک درصد آرا را به دست بیاورد، اه و باور ندارند. حزب یا ائتالفی از احزاب که پنج

د. ده ، دولت تشکیل میاستدهندگان یأکه در واقع نمایندۀ سی و شش در صد از ر
وزیرانش را  ،از بین کادرهای باالی حزب شود و او هم وزیر مینخست حزبرئیس 

ها هم مدیران ادارات  نن نهادهای حساس را و آالؤکند. وزیران هم مس انتخاب می
گمارند. مدیران هم اعضای حزب را بین کارمندان و  میبه کار ... را و مدارس و

چینی کنند. سهچوب بزنند و برایشان دسی کنند که زاغ رقبا را ها پخش می کارخانه
هایشان تفاوت چندانی  دهند، اگرچه برنامه ها رأی می شود مردم به برنامۀ آن گفته می
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 باشد.  که قول و قرارهای انتخاباتی اجرا شده  نشده  دیده اهگ با هم ندارند. هیچ
قتصاد ند. اا تبدیل شده یههای امروزی در واقع به دفتر کار صاحبان سرما دولت 

دار  یهسرما»قول پل آ باران، اقتصاددان آمریکایی، است که به  چنان تنظیم شده
ها را  هرهاحزاب حاکم فقط مُ «یک.فتد و کارگران جُرَآوَ شش میفتجُ  همیشه

کنند که بخواهند از این نردبام  هایی به این احزاب گرایش پیدا می نااندازند. جو می
داشته باور شان  که به برنامه یا ایدئولوژیاین  کنند، نه  ستفادهرفتن ابرای باالحزبی 

ی نمایندۀ مجلس شود یا وزیر و اگر فردی آرزو داشته باشد که روز ،جا باشند. در این
نردبان حزبی وجود ندارد. لیاقت و  به عضویت شورای شهر درآید، هیچ راهی جز احت

ها اوامر حزب را اجرا کرد و  بود و سال یکند. باید حزب کمکی نمی حتا نبوغ کاردانی و
حزبی  های رفتن از پلهباال بودن . زیرکیافتبه آن آرزو دست  م برنیاورد تا بشوددَ

ها طلبیاز این نوع فرصت ،های اخیر دانشمند بودن و انسان بودن. در سال  نه ،است
نیم که اسمش در بی کمونیست سابق را میو مثالً فالن   زیاد شدههم در بین ایرانیان 

  حزب دست راستی قرار دارد.فالن فهرست 
اند. در واقع از  دهی شده کارگران و کارمندان این والیت همه در سندیکاها سازمان

جز نیاست، اما همۀ این سندیکاها )بهترین کشور د یافته سوئد سازمان ،این نظر
سراسری عضو  در یک اتحادیۀ (است که سندیکای بسیار کوچکیها  سندیکالیست

در کمیتۀ مرکزی حزب  یههاست. رئیس اتحاد هستند که در دست سوسیال دموکرات
 یهها دولت را دردست دارند، این اتحاد نشسته است. زمانی که سوسیال دموکرات

دهد. سندیکا رابطۀ کارگر و  اجازۀ اعتراض به کارگرها و کارمندان نمی جهوهیچ به
ر نوع حرکت و اعتراضی باید ابتدا از جانب سندیکا مورد کند و ه کارفرما را تنظیم می

 :گوید راستی سوئد می وزیر دستِکه البته سندیکا هم همانند نخست تأیید قرار گیرد.
   «ت اعتصاب نداریم.ما سنّ»

اعتصاب  :ی صورت گرفته استیک اعتصاب جدّ ،بار در سوئد یک ،در تمام قرن بیستم
دار که دربست جانب  سندیکای خودشان بوده یههم عل که آن ٣٩٦٩چیان در سال نمعد

به ـ چه دولتی ،چه خصوصیـ کار . هنوز هم رابطۀ سندیکا و صاحبه استکار بودصاحب
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یعنی اگر کارگری  ؛حقوق بیکاری هم در دست سندیکا بود ،همین منوال است. پیشتر
جدا مورد از هم گرفت. اخیراً این دو  حقوق زمان بیکاری هم نمی ،عضو سندیکا نبود

  شدن بسیاری از کارگرها و کارمندها از سندیکاها شدهاند و همین امر موجب جدا شده
 است. 

فشارهای ناروا با ظاهری آراسته و سخنانی  ۀاین هم از دموکراسی سندیکائی. البته هم
  های آسمانی خبری نیست. یهگیرد و از عبا و نعلین و آوردن آ انجام می  مؤدبانه
های  های سوئد بسیار بیشتر از ماده ن نکته هم اشاره کنم که اختیارات شهرداریبه ای

طلبی هم زده ها اتهام تجزیه خودمختاری و فدرالی پیشنهادی احزاب ماست. تازه به آن
 شود. می
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 اشغال عراق
 
 

ارتباط جمعی هستند و برای  ۀرشت ۀامروز از شاگردهایم که همه دیپلم
 ۀص، خواستم که هر کس قآیند میجا  گی برای کار به اینیادگیری بیشتر و آماد

را به صورت  صهها چند ق ن آنایمکوتاهی در چند سطر بنویسد که بعد از 
 ؛جنگ بود ۀرها در با صهق ۀکه هم . باورکردنی نبود. اول ایندرآوریم فیلمنامه

ها  این و دهفتااتفاق نی اقلیم کردستان  سال است هیچ جنگی در دهکه دواز حالیدر
که همچنان ادامه  ـ ها رهکدام بیست سال بیشتر ندارند. شاید بازگویی خاطهیچ
که فکر  است، یا این دهها را هم مشغول کر توسط بزرگترها ذهن آن ـ دارد
این تنها موضوعی است که در  ـ های محلی تلویزیونتقلید از رادیو به ـکنند  می
چهارم  ها در حد کالس سوم نوشتهکه  باید از آن حرف زد. دوم این سهمدر
خوانند؟ تنها یک نفر دست  اند یا می دهخوان قصهها پرسیدم آیا  ی بود. از آنئابتدا

است. به کار   دهای را در کتاب درسی زبان انگلیسی خوان صهبلند کرد و گفت ق
 است؟  دهاول باید بدانم چرا چنین ش .کنم مشکلی که پیش رو دارم فکر می

ی ها به روزگار کودک اریک شدن هوا و ساکت شدن گنجشکبا ت اههمر
ارتش صدام به کردستان و  لۀحم (،٣١٧١) ٣٩٩١ ۀهل دیگردم. اوا شاگردانم برمی

ای در  سهشک مدربی .یههای همسا و بیابان و سرزمین وهشدن مردم در ک رهآوا
برای  جهجنگ داخلی و نبودن دولت و بود ،کار نخواهد بود. بعد از آن

مانند. از  سواد باقی می شوند و بی ها در فضای جنگ بزرگ می رس. بچهمدا
 ۀربود، اما عراق با محاص دهبه بعد جنگ، الاقل در کردستان، تمام ش ٩٧سال 

کتاب نبود،  شدید اقتصادی روبرو بود و ارتباط با حکومت مرکزی هم قطع بود.
آموزش وجود  ها حقوق نداشتند و مرکزیتی در کردستان برای تنظیم معلم
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. پس از آن امدرک بدون محتو :دهش می دهها کارنامه دا نداشت، اما به بچه
های  ل سالیهایی که در اوا وب فرو نشیند، آنتا موج آش هم اشغال عراق و...

اند. با دستی خالی و مغزی فقیر و  لهاند بیست و چند سا دهبه دنیا آم ٩١ ۀهد
 های جنگ.  رهباری از خاط لهبا کو

زند، شمار  می  خصوص جنگ داخلی به یک جامعهبزرگی که جنگ و به ۀبضر
ها هم نیست. بی یهها نیست. فقر مادی و از بین رفتن سرما ها و زخمی کشته

 سواد ماندن نسلی است که وارث بقایای جنگ است. 
سرعت جبران های مادی به نادر مدت این چند سال آرامش نسبی، زی

خواهد که گویی کسی  افتادگی کارزار دیگری می ن عقباند، اما جبران ای دهش
اند در  دهبه فکر آن نیست. احزاب حاکم که دولت را هم بین خود تقسیم کر

های  هایشان تنها به ادامه دادن و تقویت احساس رادیو و تلویزیون و روزنامه
ها از آن  نان چیزی است که جوهماها درست  ند و ایناملی میهنی مشغول

ها مربوط نیست.  ای که به آن که یادگار جنگ است و گذشته نند. چراگریزا
شماری دسترسی دارند. این امر های بی به کانال رهها از طریق ماهوا آن

های کشورهایی که هیچ  از مدل  موجب سردرگمی، تقلیدهای کورکورانه
 ۀجشود. نتی شدن با محیط خودی می  ندارند و بیگانه  تشابهی با این جامعه

مقابل  طهچنین وضعی فرافکنی تفکر و نبودن ایدئولوژی است. درست نق
 های جوانی ما. سال

میالدی سال سرنگونی صدام بود. آمریکا بعد از جنگ کویت در  ٢١١١سال  
به عراق بود. جدا از محاصرۀ اقتصادی و کار روی جانشینان  لهتدارک مقدمات حم

بود. صدام را همچون شیطان واقعی و   دهش  ها پیش آماده از سال لهبعدی، طرح حم
ها و  در کتاب ،ای در افکار عمومی جا انداخته بودند. در همین سوئد دیکتاتور نمونه

شد. ضربه به  می  مثال زده  عنوان بدترین نمونۀ دیکتاتوری هموارهصدام به ،ها نوشته
کنند.  هیرا توج لهوجود آورد که این حمهای دوقلوی نیویورک فرصتی بهبرج

شان را گرفته  ها تصمیم ها انسان در سراسر دنیا هم کارساز نبود. آن اعتراض میلیون
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بودند. در فیلم مستندی که یک خانم سوئدی در مورد جنگ عراق ساخته است، به
های  خبرنگاران آمریکایی در هتل ،لهقبل از حم اهشود که یک م می  روشنی دیده

وقت کنید چه پرسد شما فکر می می نسی.ان.ابرنگار اند. او از خ بغداد مسکن کرده
گوید سوم مارس. و این زمانی است که هنوز نمایندگان سازمان  می ؟شود جنگ می

وقت انجام سرِ لهگفتگو هستند. حمحال ملل و حقوق بشر در رفت و آمد و ظاهراً در 
 داختند.ها به پایکوبی پر ناشد. کردها سقوط بغداد را جشن گرفتند و در خیاب

اولی دالر فراوانی بود که به جیب  :ها با خود دو چیز به کردستان آوردند ییآمریکا
دانیم که نصیب نماندند. می سران عشایر و رهبران سیاسی ریختند. البته مردم هم بی

را بدتر  همچنان بسیار بد بود و جنگ هم آنشرایط زندگی مردم  ،٢١١١تا سال 
اش  جهشد و نتی «دالری»ه بعد زندگی در کردستان عراق بود. از این مقطع ب  کرده

بود. درست همان اتفاقی که در جامعۀ ایران روی داد. پول تنها   تغییر اخالق جامعه
برادری مهربان است که پول  .ها شد. پدری خوب است که پول دارد معیار ارزش

ۀ پولی برقرار قوم و خویشی و دوستی و رفاقت زمانی ارزش دارد که رابط .بخشد می
شود، با توان  باشد. سازمان سیاسی با ایدئولوژی و تاریخ و عملکردش شناخته نمی

ل دولتی ؤکند. مس است که عضو و هوادار پیدا می  انهیاستخدامی و سطح حقوق ماه
زند، مقداری هم به زیردستان برساند، یا  چه به جیب میزمانی احترام دارد که از آن

اجراست که بخشی از ای قابلِپوشی کند. طرح و برنامههم چشمها  دستی آناز کج
وضوح و شدت به شایدای که  پدیده ؛برسد  و امضاکننده طهل مربوؤبودجۀ آن به مس

 و تاجیکستان نیست.   یههای دیگر عراق یا ایران و ترک قسمت
ان، اندازی ایر از دست قهها برای کردستان حفاظت منط آمریکائی ردِوَادومین ره

ها بود. چرا که کردستان از نظر منابع زیرزمینی نفت بسیار غنی است و  و عربیه ترک
کنند. پیش از حملۀ آمریکا و  بودند که به آن دست پیدا  کرده  همه خود را آماده

 قهبودند و در واقع منط  کرده  شرکاء، کردها که از پیش نیروهای رزمی خود را آماده
عراق »ها بود، در سایۀ این حفاظت توانستند فرمول  و حاکمیت آن  زیر سیطره

را در قانون اساسی عراق وارد کنند و حکومت فدرال خود را رسمیت  «فدرال



 

227 

 

در صد از کل بودجۀ عراق به اقلیم کردستان  ٣٧ببخشند. بر اساس تعداد جمعیت، 
 «خرج اداری فدرال»عنوان درصد را به  شت درصد از این هفدهرسد. بغداد ه می

فرستد. از این پول ابتدا  را به کردستان می یهدارد و بق میبرای حکومت مرکزی بر
حدود   ،پارلمان شان درشود. احزاب بر اساس تعداد نمایندگان برداشته می «سهم شیر»

ای بپردازند که  انهویر بایست به مرمتند. با بقیۀ آن میدار میرا بر شصت درصد آن
 اند.  بوده  آورده وجود رژیم بعث و خودشان به

ی بود که با تمام قوا یهااما کار به این آسانی نبود. کردستان در محاصرۀ کشور
ترسیدند سرمشقی  که می ه آزادی کردستان عراق بودند، چرامخالف همین نیمچ
  بخش عربی عراق اجازه  و نه یهو سور یهایران و ترک  ها بشود. نه برای کشورهای آن

کیلواتی را موتوربرق چهار اسنگین به کردستان وارد شود. حتدادند کاالهای  نمی
ی که در خارج به زبان کردی برای مدارس یها چاقی وارد کنند. کتاببایست قا می

اگر  یه( اجازۀ ورود نگرفت. در مرز ترک بصره اکدام از مرزها )حت بود از هیچ  چاپ شده
شد. ها گرفته می از آن ،تندداش اهمسافرهای کردستان کتاب کردی )از هر نوع( همر

 لهکردها راهی برای حل این مسئ  آمریکا هم کاری به این کارها نداشت. باالخره
های ترکی و ایرانی  خورد و خوراک را به شرکت اعمران و آبادانی و حت :پیدا کردند

ها و کارگران ایرانی  شد از شرکت رسپردند. بوی دالر سیاست را پس زد. کردستان پُ
شان که برای استراحت  جز ثروتمنداننصیب ماندند، بهها بی ای. اما عرب یهکو تر

 آیند.  های کردستان می ناتابستان به کوهست
 رساندند.  می  دوستانههای بشر ها مقداری کمک ییها و ایتالیا ای رهکُ در بخش بهداشت،

 :گذاشت در کردستان ایران  ای پا به میدان مبارزه نیروی تازه ،٢١١٤در سال 
شدن از   بعد از رانده «پ.ک.ک»دانیم که  حزب حیات آزاد کردستان. می «پژاک»

ها در های اعضایشان را به ایران فرستادند. این ها و خانواده بخشی از پایگاه ،یهسور
در جوانان زیادی  ،ها بودند و در این سال  و سنندج و... اقامت کرده یهشهرهای اروم
با  پ.ک.کبودند. زمانی که روابط   زمان گرایش پیدا کردهبه این سااین شهرها 

این نیروها به اقلیم کردستان آمدند. اما نیروهای حاکم در  ،یدیایران به سردی گرا
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ها را از شهرها بیرون  ، در جنگی خونین آنیهخاطر تهدیدهای ترکهاقلیم کردستان ب
ایرانی خود را سازماندهی هواداران کرد پ.ک.ک های شمال راندند.  به کوه ، کرده

کنند. رهبری این سازمان به   کرد که خود مستقالً بتوانند در بخش شرقی مبارزه
 شد.   رحمان حاجی احمدی که از کادرهای سابق مرکزیت حزب دمکرات بود سپرده

رسماً موجودیت خود را اعالم کرد و  ،٢١١٤پژاک پس از اولین کنفرانس در 
های  امی ایران درگیر شد. ایدئولوژی حزب تبعیت از اندیشهبا نیروهای نظ لهبالفاص
گویند آپوئیسم. آنان با  یا چنان که خود می ،است پ.ک.کاوجالن رهبر  عبداهلل

ال اقلیم کردستان مستقر در مناطق کوهستانی شم پ.ک.ککمک و پشتیبانی 
و یران ا اهتوسط آتشبارهای ارتش و سپ  این مناطق همواره ،همین خاطرشدند. به

شوند. اخیراً با پادرمیانی پارت دموکرات  می  و مردم محلی آواره  باران شده توپترکیه 
سرنگونی  شعاراند.  پژاک  شان را متوقف کرده عملیات ظاهراًهر دو طرف  ،کردستان

گردد. هدف اصلی حزب را خواهد دین از دولت جدا  ، بلکه میدهد را نمیرژیم ایران 
هاست( دموکراتیک کردستان ذکر  )این اصطالح از خود آن «مدیریتیخود»ایجاد 

در اولویت قرار دارد. این  «دفاع مشروع مسلحانه» ،کند و برای رسیدن به آن می
توان  قرار گرفت و می مردم کردستان ایران جهمورد تو ،سازمان در مدت کوتاهی

اهد بود. دلیل یکی از نیروهای مطرح در جنبش کردستان  ایران خو ، گفت در آینده
 است که نیروهای دیگر ایرانی فعال نبودن  این حزب نمایان بودن فعالیتاصلی 

 اند.  گر آینده نظارهتنها  ،بدون عمل مشخص

صدام بیشتر از همه  فروپاشی رژیمیکی از نیروهای اپوزیسیون ایرانی که پس از 
با  ،٣٩٩١سال  افتاد سازمان مجاهدین خلق ایران بود. این سازمان در صهبه مخم

 عراقهای جنوب  مبارزات مردم کردستان و شیعه نیروهای صدام در سرکوب
هنی )ویدئوهای آن در خصوص در منطقۀ اتحادیۀ میههمکاری و همراهی کرد، ب

های محلی هم نمایش  کنم در تلویزیون گشت و فکر می دست میبهکردستان دست
چون نیروهای اتحادیۀ میهنی با ایران این عمل شاید این بود که  یهشد.( توج  داده

 ،جنگیم. به هر رو وابسته به ایران می ۀکنند، بنابراین ما با دار و دست همکاری می
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ها نتوانستند در خاک  ها شد و آن این امر موجب خصومت مردم کردستان عراق با آن
را  ناردوگاهی نزدیک بغداد که نام آ کردستان و در جوار مرز ایران بمانند و در

گذاشته بودند اقامت گزیدند و به آموزش و بازسازی نیروهای خود  «شهر اشرف»
ها را همچون وابستگان رژیم بعث خلع  ها آن ییق آمریکاپرداختند. پس از اشغال عرا

گرفتند. این عمل در مورد نیروهای کرد   در محاصره اهسالح کردند و در همان اردوگ
ایران به دولت اقلیم کردستان فشار  ،دیگرساکن عراق صورت نگرفت. از طرف 

هنی و پارت آورد که اپوزیسیون ایران را از خاک خود بیرون کند. اتحادیۀ می می
توانستند این کار را در مورد نیروهای کرد انجام  خاطر وجهۀ ملی نمیدموکرات به

در   حانهدهند و زیر بار نرفتند. اما به این توافق رسیدند که کردها حق عملیات مسل
رفتند. حزب کمونیست  بیرون قهرا نداشته باشند. نیروهای غیرکرد هم از منط ایران

شود  است. می  جا مانده بودن در آن به کرد یهو با تک «له کومه»عنوان ایران هم به
گیر کرد و مجاهدین را از  هایش رسید. نیروهای کرد را زمین گفت ایران به هدف
 مرزهایش دور کرد. 

خواست امنیت عراق را به خود نیروهای  ت آمریکا در مسیری افتاد که میسیاس
عراقی بسپارد، که هم خود کمتر درگیر شود و کشته بدهد، هم بتواند به این ارتش 

سال  سهبایست ارتش را بازسازی کنند. دو  ابتدا می ،بفروشد. در این راستاحه اسل
حفاظت  لهاز جم ،ها سپردند قی را به آنمناط ،مروربه ،مشغول این کارها بودند و بعد

شنوی دولت شیعۀ عراق از ایران و خواست ایران مبنی بر مجاهدین. حرف اهاردوگ
ی بین یها اهدین از خاک عراق موجب کشمکشتحویل دادن یا بیرون کردن مج
با پادرمیانی آمریکا و سپردن   شد تا باالخره اهمجاهدین و ارتش محافظ اردوگ

ها را به اردوگاهی در نزدیکی  آن ،٢١٣٢به سازمان ملل، در سال  اهوگسرنوشت ارد
 جا به خارج بفرستند. که از آن بغداد منتقل کردند اهفرودگ
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 کردستان اقلیم به سفر
 
 

 کردستان عراق ٧١/٧٥های جنبش  گهیکی از پیشمر  ۀچند روز پیش به خان
نشسته بود. گلیم  از بلوک سیمانی دهشرفته بودم. در اتاق کوچکی ساخته

برقی کز  پای سماور ،اتاق  ۀبود. همسرش گوش دهای نصف اتاق را پوشان کهنه
بار  بایست دو را می لهشنید. هر جم خوبی نمیهای پیرمرد به بود. گوش  کرده

چیز همه» :گفت «کردستان آزاد راضی هستی؟از » :کردیم. پرسیدم تکرار می
وقت هیچ  ن طور که آاجباری است. همان زندگی ما اجباری است. آزادیمان هم

خوشا به آن  شدن نبود. از مردن در زندان بعث بهتر بود.گهراهی جز پیشمر
باید یک ساعت جلو یک  ،کسی بودیم. حاال برای چندرقاز حقوق اقالً ...رهدو
 گهگویند تو پیشمر باز می ،مبایستم. حاال هم هر کاری بکن  سینهبهلی دستکُفُ

نبودم شما هم سراغم گه اگر پیشمر ،رهد تحمل داشته باشی. آبودی بای
م حاکمیت ماست که حاال شما حاکم هستید. این ه ندگوی آمدید. می نمی
سالمتی ما  اند، توی قصرهایشان به یدهی که آن روزها را ندیها بینی. آن می

 «باشی بودم.حاال تاجر ،کردم خورند. اگر کاسبی می ویسکی می
 و تلخ بود. اهیچای پیرمرد س

 یک در کار برای ،عراق کردستان در نهادی دعوتبه و دوستی درخواستبه ،٢١١٦ سال

 از من رفتم. (کردستان اقلیم پایتخت) اربیل به ،سینما و تلویزیون زمینۀ در آموزشی برنامۀ

  :داشتم نظر در هدف دو سفر این
 از اگر خدمتی و خودم نگفره هم و زبان هم مردم میان در کار و  زندگی اول: هدف

 چهار مدت در است. مثبت بسیار سفر این از من ارزیابی  ،زمینه این در برآید. دست

 ارتباط و تلویزیون کادر آموزش های کالس در نفر اهپنج و دویست حدود ،اندی و سال
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  دوره هر پایان در که هایی ارزیابی در خودشان و کردند شرکت ها زمینه همۀ در جمعی
 تربیت و مقدمات تهیۀ در ،زمان هم بودند.  داده ئهارا مثبت بسیار نظر شد، می امانج

 تلویزیون شش و بشود جمعی ارتباط برای مرکزی بود قرار که وسیعی طرح برای کادر

 پیش فرانسوی نامشاور کمکبه طرح این کردم. کار گردد، یجادا آن در رادیو سه و

 هم آن وسایل از مقداری و شد  آماده خیرأت لسا سه با آن ساختمان شد. می  برده

به این و شد. متوقف ،بود نامعلوم من برای که دالیلیبه و اهناگبه اما شد، خریداری
 بود. جا آن در من کار پایان معنی

 با آن تطابق ،کردستان اقلیم اجتماعی/سیاسی اوضاع درک و دیدن دوم: هدف

 سخت مبارزۀ نتایج دبرآور ،ملی دولت یک اشتند و آزادی برای ما رؤیاهای و ها گفته

 است.  چگونه و چیست قربانی همهاین ثمرۀ دریابم کهاین ...سال همهاین طوالنی و

 :است چنین صهخال طور به من بندیجمع ام. نوشته جا این به تا را آن از تصویرهایی

 توان اقتصادی فقر کردم،  اشاره پیشتر که چنان ،٢١١١ تا ٣٩٩٣ بین های سال در

 با آزادی شود. نمی نان قاتق آزادی» :که بود ها نازب سر بر ای لهجم بود. گرفته را مردم

 از ترس کردن النه موجب بعث رژیم شوم سایۀ  ههموار و «معناست.بی  گرسنه شکم

 ها سفره در هم نان و است رفته بین از بعث یمرژ که حال .است هبود مردم دل در  آینده

 دهند؟ می سامان و سر را شان جامعه  چگونه کنند؟ می چه آزادی با مردم شود، می پیدا

 من که بودند ییها الؤس ها  این ،هستیم ایران ٣١٥٧ انقالب های خوردهزخم که ما برای

  افتادم. اهر به و برداشتم را کشکولم  دوباره ها، آن جواب دنبال به

 به مسافربری هواپیمای ممنوع، پرواز یبرقرار سبببه عراق اشغال از قبل های سال

 به را خودشان یهسور یا یهترک طریق از بایست می مسافرها کرد. نمی پرواز یهسلیمان یا اربیل

 از مشکالت انواع ،رفتند می یهترک از که ییها آن برسانند. کردستان اقلیم ایمرزه

 بایست می را ترک بانانمرز طرف از هاتوهین انواع تا گرفته بکردیارِ جادۀ های راهزن

 احزاب از یکی در ییآشنا بود الزم رفتند، می یهسور طریق از که هایی آن کردند. می تحمل

 امنیتی مشکالت دچار  وگرنه ،برساند مرز به اهفرودگ از را ها آن که داشتند می کردستانی

 بودند. خشنودنا کردستان به مردم آمد و رفت از کشورها این دوِ هر شدند. می یهسور رژیم
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 بگوید یا بگوید را شهر نام یا بایست می مسافر «روی؟ می جاک» :پرسیدند می  ،ترکیه مرز در

 ،کشور دو هر در البته شد. می جریمه یا بازداشت ،.«کردستان روم می» : گفت: می اگر عراق.
  شد. خالص  ،رشوه مقداری با شد می  همیشه

 و بازرگانان شد. دایر یهسلیمان به بعدها و اربیل به سوئد از چارتر پرواز بعد به ٢١١٤ سال از
 معمولی مردم و بود گران بسیار که کردند می سفر اتریش طریق از سیاسی وابستگان

 طریق از هم کردستانی احزاب کادرهای کنند. پرداخت را ای هزینه چنین توانستند نمی

  کردند. می آمد و رفت تهران
 اهگ و بود یونانی اهگ شد، می یهکرا کردستانی شرکت یک توسط که چارتر هواپیمای

 پروازهای رسمی برنامۀ جزو یعنی شد، نمی اعالم اهفرودگ اکران روی پرواز بلغاری.

 استانبول. یا آتن :وشتندن می هم گاهی کند. می پرواز قاچاقی ییگو نبود. اهفرودگ

 در و کرد می پرواز رسید، می هم ساعت ٢٤ به گاهی که بسیار، تأخیر از بعد هواپیما

 و بردند می اضطراری در به زمینزیر از را مسافرها کرد. می توقف مدتی  ترکیه یا یونان
 ثبت کامپیوتری هیچ در نامسافر اسامی کردند. می سوار مشاننا فهرست روی از

 کسانی چه و نفر چند دانست نمی کسهیچ ،آمد می هواپیما سر ییبال اگر شد. نمی

 و هترکی مرزبانان های توهین و خطرات با شدندرگیر و زمینی اهر بر ،هرحالهب .اند بوده
  داشت. ترجیح  یهسور
 گذرنامه به ویزا هفته یک (نبود عراقی گذرنامه اگر) و ورود هرمُ ،اربیل  فرودگاه در

 به آمدن و ها ناچمد بازرسی از بعد بود. عربی و کردی به هایش نوشته که زدند می

 ناهم در ،ندداشت نالؤمس از یخویشاوند یا آشنا که کسانی ، فرودگاه لوِج محوطۀ
 بود. منتظرشان که شدندمی تویوتا سیستم آخرین های ماشین سوار ترانزیت، محوطۀ

  فرودگاه از خارج محوطۀ به را ها آن که بمانند اتوبوس منتظر بایست می مسافران بقیۀ
 ،نفر هر یازابه کرد حساب شد می بودند. انتظار در همه خویشاوند و قوم ،جا آن در ببرد.

 و ردندب می هجوم اتوبوس هر رسیدن با و اند ایستاده خاکی توقفگاه محوطۀ در نفر  ده
  شد. می انجام ها روبوسی ،ماشین در دم همان
 اقامت ادارۀ به بایست می بمانی بیشتر خواستی می و نبودی کردستان اقلیم اهل اگر
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 همان ماندی می هتل در اگر البته شود. تمدید اهم دو برای ویزایت که کنی  مراجعه

 جواب و الؤس برای بایست می فردایش و رفت می پلیس ادارۀ به اتگذرنامه اول شب

 مسئلۀ حاال که بود بعث دورۀ نظام همان امنیتی و اداری نظام کنی. مراجعه جاآن به

  بود.  دهش فهاضا آن به هم تروریسم مورد در هشیاری
 کردند، می  استفاده کامپیوتر از ها گذرنامه ثبت برای که  فرودگاه در جزبه اداری امور

 داشتم کار و سر آن با بار آخرین برای من که ٢١٣٢ سال تا بود.  نشده کامپیوتری هنوز

 امضا از بعد امضا و شدند می  برده دیگر میز هب میزی از که بودند کاغذی های فرم هنوز

 را فرم یکی رفتم. می اتاق نُه به بایست می نامه وکالت یک صدور برای .ندخورد می

 یکی کند، می پر برایت را فرم یکی دوم، اتاق در گیرد. می را پول دیگری آن .فروشد می

 به رسی می تا ،اتاق از بعد اتاق و کنندمی امضا و زنند می تمبر بعدی اتاق .زند می مهر

 همۀ که است خودمان( محضردار )همان رئیس به مربوط خرآ اتاق و هویت کنترل

 تر طوالنی همه از و طوالنی های صف هم ها اتاق همۀ در پشت کند. تأیید باید را ها این

 نامۀوکالت یک مراسم این داد. صندوق به را الزحمه حق پول باید که است آخر صف

 اگر است. خبر چه ویزا گرفتن برای کنید فکر حال د،رَبَ می وقت روز یک که است  ساده

 را ها انتظارکشیدن این همۀ البته انداخت. باال را هکال باید فتدبی اهر کار هفته یک در

 از معتبری نامۀ معرفی یا کنی پیدا را داللش اگر کرد، حل دالر مقداری خرج با شود می

  باشی. داشته ای اداره یا کسی
 شوروی در و کشورهاست، نوع این مختص که بوروکراسی شیوۀ این اصلی علت

 پیدا مردم از بخشی برای مشغولیتی باید است.  جامعه در فراوان بیکاری دیدیم، هم

  شیوه این با اما شود. می منفجر  جامعه  وگرنه رساند، ها سفره به نانی  بهانه این به و کرد
 :اند کرده داپی دیگری سرگرمی ها آن برای است.  نشده حل جوانان بیکاری مسئلۀ هم

 است، فراوان ،دولتی و آزاد ، دانشگاه و عالی مدارس ای، فهحر مدارس خواندن. درس

 دولت دستور به اغلب و اند پذیرفته شاگرد خود ظرفیت برابر دو کنی  نگاه را کدامهر اما

 دانشجوها هب زند. می لطمه آموزش کیفیت به امر این شکبی اند. کرده را کار این

 حقوق شد، تمام درسشان هم وقتی دهند، می هم مالی کمک دهند، یم  خوابگاه
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 معلم دبیرستان آخر سال آموزاننشدا که است دلیل همین به شاید گیرند. می بیکاری

 دانشجو انتخاب چون بروند،  اهدانشگ به و کنند کسب باال نمرۀ که گیرند می خصوصی

 هزار  ده تا درس هر برای صیخصو معلم نرخ که است ذکر قابل است.  نمره اساسبر

  است. رفته باال سال در دالر

 کردستان اقلیم در ولی عباس کوشش با و وزیر نخست درخواست به دانشگاهی

 اروپا های دانشگاه کرد استادان شد. می تدریس انگلیسی زبان به  ،آن در که شد سیسأت

 کردند، نمی قبول ارشسف هم دانشجو انتخاب در کردند. می تدریس جا آن در آمریکا و

 سران ،کوتاهی مدت از پس باشد. باال متقاضی انگلیسی نمرۀ ژهویبه ها  نمره بایست می

 بودند، اههمر او با که را  استادانی و  دانشگاه رئیس و نتابیدندبر را مقررات این باندها و

 او که دند،کر  دانشگاه این رئیس را انگلیسی بازنشستۀ افسر یک و کردند اخراج کار از

 در هیدانشگا به وابسته بود قرار که دانشگاهی داد. استعفا کوتاهی مدت از بعد هم

 با ؛دارد وجود دیگر های دانشگاه در که روابطی همان به برگشت باشد، انگلیس

 دیکتاتوری زمان در که نظمی و است پیش سال اهپنج به مربوط شان علم که استادانی

 سفارش بود بعث حزب هاوقت آن که اختالف این با است.  شده  داده آموزش نظامی

  وطنی. عشیرتی احزاب حاال کرد، می
 ست.نی خبری کار از پلیس، و ارتش و معلمی چون هایی بخش در جزبه   ،دانشگاه از بعد

 این هستند. تدول بگیرحقوق کردستان مردم  %٧٤ ،ییآمریکا مؤسسۀ یک آمار براساس

 قدرت محلی تولید  است. صنعتی تولید ژهویبه تولید سطح بودن ینئپا نشانگر خود آمار

 گفت می ساخت می  گالوانیزه های لهلو که ای انهکارخ صاحب ندارد. را وارداتی تولید با رقابت

 ،مرز در توان می را همین شود. می تمام دالر  دوازده ای خهشا جا این در من برای ها لهلو این
   دارم؟گهن را  کارخانه توانم می چطور من .خرید دالر هفت قیمتبه

 به یمتک و کم شدتبه ها فرآورده باقی و است گندم دتولی تنها کشاورزی بخش در

 ها اردوگاه در ها آن آوری جمع و دهات از کشاورزان کردنبیرون اصلی علت است. واردات

 رها ها زمین و کردند کور را ها چشمه است. کردستان سرکوب های سال در شهرها و

 کاریصیفی و باغداری به بازگشت دادند. دست از را کشاورزی عادت کشاورزان و شدند
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 است. تر آسان گندم پاشیدن و تراکتور با زمین زدن شخم نیست. آسان  غیره و
  بازار. و سازیساختمان :کنند می رو بخش دو به ها یهسرما تولید، شرایط این با
 ییها زمین صدام، رژیم سرنگونی از بعد بنابراین ،شد ملی نزمی ،بعث رژیم دوران در

 تقسیم را ها زمین ها( )حزب اقلیم دولت .ندشد دولت ملک نداشتند شخصی سند که

 وزیران و مدیران و نالؤمس طبیعتاً دادند. زمین  قطعه یک خانواری هر به و کردند

  خانه خود یبرا ها زمین این روی ای عده کردند. خود آن از را ها بیشترین و ها بهترین
 یکی آن و فروختند می را یکی داشتند،  زمین قطعه چند یا دو که ییها  خانواده ساختند.

 که بردند باال را زمین قیمت کاذب طورهب نالؤمس داشتند. میگهن خود برای را

 یدرس ییجا به زمین روی سوداگری بفروشند. گرانتر توانند می هرچه را خود های زمین

 به ای عده ،اهر این از و شد گرانتر نیویورک از کردستان شهرهای در زمین که

 داراها رفت. باال نسبت همانبه هم  خانه قیمت شکبی رسیدند. آورسرسام های ثروت

 ساختن و سازیهتل کردند. قناعت نشینی اجاره به ندارها و ساختند قصرها خود برای

 تعداد ٢١٣١ تا ٢١١٦ سال از است. خصوصی بخش دست در هم )پاساژ( خرید مراکز

  رسید. برابر چهار تا سه به یهسلیمان و اربیل های نارستور و ها هتل

المللی نفت در اقلیم کردستان مشغول کشف  شرکت بین  پانزده ،(٢١٣٢)در حال حاضر 
کوچک در بخش   پاالیشگاه صد و سیدولتی و   پاالیشگاه  و استخراج نفت هستند. سه

حکومتی و سران حزبی هستند.  نالؤها از مس خصوصی وجود دارد که صاحبان آن
هنوز بیشتر مصرف داخلی دارد.   شدهشود. نفت پاالیش صادر می  ترکیه بیشترین نفت به

؟ یا به شود خرج می  چگونه ؟دانند درآمد نفتی چقدر است پارلمان نمی  مردم و نه  هم نه
ها هم حساب به  آن ؛دانند ها می سای حزبؤس دولت و رتنها رئی ؟رود کسی میجیب چه

پارلمان تصویب کرد که یک حساب بانکی برای  ،٢١١٧دهند. در سال  کسی پس نمی
  رج آن معلوم باشد. اما این حساب هنوز باز نشدهای نفتی باز شود که دخل و خدرآمده
 ه دارد. همچنان ادامهم کشمکش بر سر قانون نفت بین اقلیم و بغداد است. 
 در هم واردات واردات. به متکی شدتبه و است سوداگر داری یهسرما دست در بازار

 و مجلس وکیل و وزیر یا حزبی نالؤمس از خود که است بازرگانانی و ها شرکت انحصار



 

236 

 

 از و  ترکیه ایران، خارج، از ها جنس هستند. اشخاص این اقوام و خویشان از یا مدیرکل

 در را هاآن شد،  اشاره که بازرگانی همان یا فروش عمده آید. می چین بیشتر همه

 هر در و  شده تبدیل بزرگ بازار یک به شهر تمام گرچه کند. می تقسیم بازار های نادک

 به را اش انهخ گاراژ هرکس و دارد وجود مختلف مغازۀ و بقالی چند ،ای کوچهپسکوچه

 و محل حسببر ها قیمت فقط دارند، جنس نوع یک همه اما است،  کرده تبدیل دکان
 پیدا را دلخواهت پیراهن ،بازار فروشیلباس یک در اگر است. متفاوت  ،فروشنده انصاف

 اه اندک همۀ که است همان همه بروی. دیگر دکان به دکانی از است  بیهوده نکردی،
-رخت ماشین و تلویزیون و موتوربرق تا گرفته عسل و ماست و شیر از ها جنس دارند.

 خیابان کنار های دستفروشی در قبالً که بنزینی در ند.اتقلبی همه کامپیوتر، و ییشو

 است. ایرانی تقلبی داروهای تر خطرناک همه از کردند.  می قاطی شاش ،شد می فروخته

 لباس و خوراک و آید، می چین از «ها کپی» این بیشتر اند.« شدهکپی» خودشان قولبه

 از چه آن اما تقلبی. کمتر و است تر مرغوب  ترکیه های جنس البته .ایران و  ترکیه از

 از رپُ ها سبزی و اند گندیده پنیرها ندارد. بو  نازعفر :نیست باور جای ،آید می ایران

 کردستان بازار در  ترکیه خود از تر ارزان و آید می  ترکیه از الکلی مشروبات ...آشغال

 درست آن محتویات کنید،باز را ویسکی مختلف مارک بطری ارچه اما شود. می فروخته

 و آورند می تانکر با را ویسکی گویا ...ویسکی نوع ترین آشغال از و است همدیگر مثل
 اقلیم از مشروبات این کنند. می رپُ آن از را مختلف های شیشه ،مرزی شهر یک در

 و تریاک ،جایشبه دارد. فراوان مشتری جاآن در و شود می قاچاق ایران به کردستان
 را کسی اگر اما دارد، سنگینی جرم گرچه فرستند. می برایشان گردان روان های قرص

 خواهان و ماست مورمأ شخص آن که فرستد می ای نامه انپاسدار سپاه کنند، دستگیر

 یک  نه ،شد می پیدا عراق در معتاد یک  نه ،بعث زمان در که دانیم می شود. می آزادیش

 کم ،راه این در و است عراق جوانان کردنمعتاد مشغول سپاه بازرگانی مخدر. دموا مرَگِ

  ند.اسهیم بازرگانی این در هم باال سایؤر از کسانی که شود می  شنیده است.  نشده موفق
 بوی سیگارها همۀ کنند. می کپی کردستان خود در را آن اما است، «کپی» هم سیگار

 وینستون. دیگری آن و است کِنت یکی گرچه دارند. را کردستان توتون همان
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 شود. می فروخته کپی سیگارهای قیمت برابر پنج به  ترکیه برچسب با سیگارهای

 آن روی پوشش فقط اما خرید، شود می ،مالیات منهای ،اروپا بازار قیمت به را کامپیوتر

  است. کردستان خود یا چین شدۀپر یهبق ،اروپاست کامپیوترهای یهشب
 روز به روز تورم و شوند می تلنبار هم بر ها یهسرما و چرخد می  جامعه ،ها این همۀ با

 شاگردی یا دستفروشی به را هایشان بچه ،گرانی با لهمقاب برای ندارها شود. می بیشتر

 کشورهای با  مقایسه در و جمعیت نسبتبه ها بچه کار فرستند. می بازار های نادک

  است. جهتو بلقا اما ،نیست زیاد همجوار
 نیستند. ها ریضم تعداد گویجواب دولتی های بیمارستان اما ت،اس رایگان بهداشت

 نبودن دلیلبه و هستند گران بسیار ،فقیر مردم درآمد نسبتبه خصوصی های مطب

 شود. می  شنیده فراوان مالی  سوءِاستفادۀ و مرج و هرج خبرهای ،پزشکی نظام قانون

 روند. می  ترکیه یا ایران به جراحی عمل برای دارند، ریبهت مالی وضع که آنان
 نوبتیدو ها کالس مدارس، برای ساختمان کمبود دلیلبه اما است، رایگان آموزش

 که است حالی در این و عصرها. ای دسته و روند می  مدرسه به ها صبح ای دسته :هستند

 از که پولی با اسالمی احزاب را مساجد است.  شده ساخته مسجد یک ،ای کوچه هر در

 روز برای چراغی هم دارها یهسرما  گاه سازند. می گیرند می اسالمی های دولت

 در گرچه هم دولت ندارد. ساختن  مدرسه تهمّ کسی اما کنند. می روشن شان قیامت

 جمعیت نیست. کافی  جهوهیچهب اما پرداخته، لهمسئ این به بیشتر آخر های سال این

 که مشکلی ؛است جوان بسیار ،سنی ترکیب لحاظ از  جامعه و شود می شتربی روز به روز

  د.انگریبان به دست آن با پیشرفت حال در کشورهای اغلب

 کرد. می تقویت را آن هم صدام است.  مانده ای عشیره همچنان  جامعه عراق در

 هنوز پلیس ارۀاد هاینامه پرسش در کنند. می  اداره ها عشیره و ها فامیل هم را ها حزب

 تعجب با مأمور «نداریم.  عشیره ما» :گفتم من وقتی کردند. می ثبت را  عشیره نام

 را خودم «سوران. بنویس» گفتم: «بنویسم. جا این در چیزی باید من هرحالبه» گفت:

 کردم! منتصب عشیره بزرگترین به
  کند. می شغالا  جامعه در را بیشتری جای باشد بزرگتر که ای عشیره هر طبیعتاً
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 انداخته ها نازب سر بر ها ییآمریکا توسط که ی(سنّ/شیعه/)کرد مصنوعی بندیتقسیم

وانافر اما هاست شیعه دست در حکومت ندارد. عراق جامعۀ در روشنی ازای مابه ،هشد
  شیعه کردهای ند.امخالف ایران نشاندۀدست حکومت با هک مذهب شیعه های گروه ندا

 ند.اکردستان حکومت مخالف سلفی های یسنّ بودند.  نداده رأی یسنّ ردک نمایندگان به

 مورد که کرکوک شهر جمعیت نیستند. نظرهم سیاست در که دانیم می هم ردهاک خود

 ترکمن و کرد و عرب از ،است عراق مرکزی حکومت و کردستان حکومت اختالف

 هم با و کنندیم طرفداری حاکمیت جناح یک از هرکدام که است  شده تشکیل

  ند.امذهبسنی سه هر اما دارند، درگیری
 مذهبی تعلقات حسببر تواننمی را ایران و عراق و نکردستا مثل مناطقی اصوالً

 گرچه ند،امذهب از تر قوی بسیار ملی و قومی ای، عشیره گرایشات کرد. بندی تقسیم

 که اسالمی جوّ مثال طوربه شود. گرفته نظر در باید که ستا ای فهمؤل هم مذهب

 اسالمی حزب دو از جدا است.  کرده سرایت هم جا آن جامعۀ به ، هفراگرفت را قهمنط

 ایران طرفدار دیگری و عربستان طرفدار یکی و دارند  نماینده پارلمان در که رسمی

 و اند شده  داده تعلیم و سازماندهی ایران توسط طالبانشبه و سلفی باحزا است،
 مرز های شهرک از) ویلی ته در ها آن از گروهی اند. کرده خود مأوای را مرزی شهرهای

 زدند. می شالق عام مالءِ در را مردم و بودند  کرده برقرار شرعی قوانین (اورامانات

 تمام معنایبه این اما کردند. نابود را ها نآ  پایگاه ،آمریکا کمک با ها گهپیشمر  باالخره

 حقوق و هستند اوقاف وزارت نظر زیر مالها ،حاضر حال در نیست. ها آن نفوذ شدن

 گیرند. می  ماهیانه
 وجود  غیره و فروشیمشروب یا حجاب برای مقرراتی ،کردستان اقلیم شهرهای در

 فقط ،اربیل در مثالً است.  آورده وجودبه را مقررات این مردم خود فشارهای اما ،ندارد

 بازار به روسری و چادر بی ها زن دارد. ودوج فروشیمشروب ،نشینمسیحی محلۀ در

 هم اسیدپاش و کشتیغ های گروه ،اول های سال ندارند.  مقنعه و نقاب البته روند. نمی

 های سنت و اجتماعی فشار شدند. سرکوب ها گهپیشمر توسط که بودند  کرده درست

 صویبت را همسریتک قانون نتوانست پارلمان که است حدی هب ،فرهنگی ـ مذهبی
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 مثالً دارند. زن دو اغلب خود قدرت سیستم اندرکاراندست و ها نماینده کهچرا ،کند

 لؤمس باشد. دوم همسر شود می حاضر زن آزادی و حقوق طرفدار و فیمینیست شاعر
 ای اندازه تا  پدیده این و... بگیرد دوم زن شوهرش که است  کرده قبول «زنان سازمان»

 نداشتن درآمد، نداشتن بالطبع و بیکاری گردد. برمی انانجو نمیا ازدواج کمبود به

 همه و همه خارج، به رفتن برای پسران بودنگریز پابه ، آینده برای روشن انداز چشم

 حد آن تا است.  شده  نکردهازدواج دختران شمار ازدیاد به جرمن که اند پدیده این دالیل

  شده  کشیده هم ها روزنامه به ت،اس سنتی جامعۀ مسئلۀ که «پیردخترها» مسئلۀ که
 را ها آن ازدواج ،مراسمی طی و کند می تقبل را ای عده ازدواج خرج دولت  ،گاه  گاه است.

  دهند. می نشان هم تلویزیون در و گیرند می جشن
 این از را پا اگر است. دختران و زنان زندان همچنان دلتنگ های خانه دیواریچهار

 روبرو مادر احت و برادر پدر، طرف از مجازات با بگذارند، فراتر ـ محتوم سرنوشت ـ گلیم

 و زنان برای مراکزی که است زیاد قدرآن ها مجازات این گسترگی و تشدّ شوند. می
 اهپن ها نامک آن به دختران و زنان این که  شده ساخته ، شدهواقعستمموردِ دختران

  آید. دستبه آشتی فرصت ،بعد تا برند، می
  شده معروف «ناموسی های قتل» به که ستا ای پدیده زنان بر فشار نمود یدترینشد
 این که ییها خانواده گذشتۀ به اگر افتد. یم اتفاق هم اروپا کردهای میان در  گاه و است

 مناطق های عشیره از همگی که بینیم می کنیم،  نگاه افتد می اتفاق هاآن در ها قتل

 است  شده باعث  غیره و قحطی جنگ، مانند اجتماعی، شرایط تغییر هستند.  دورافتاده

  سنتی رسوم به ها وادهخان این بگریزند. اروپا به یا کنند کوچ بزرگ شهرهای به

 را بازی قاعدۀ همه اند. نداشته مشکلی خود محل در اند. گرفته خو عشایری

 تری گسترده و اوتمتف جامعۀ به که زمانی اما اند. کرده می رعایت و اند دانسته می

 و چنگ با گیرند. قرار فرهنگی هجوم مورد ترسند می دارد. می برشان هراس آیند، می
 کوششی چنین که نیمدا می اما دارند، گهن را پیشین روابط همان خواهند می دندان

 اعضای برای شکست. خواهند ها سنت این ،زود یا دیر و است یدنیسا سنگ بر چنگ

 است. چیزهمه از مهمتر خونی روابط حفظ و رپدرساال سنن و دابآ داشتن نگه  عشیره
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 خود حق از احت فردی طوربه ندارد حق کسی است.  عشیره مامت ناموس فرد ناموس

 کنیم،  نگاه هم اسالم آئین به اگر است.  شده حفظ و  بوده ها سنت این ،دیرباز از بگذرد.

 شوهر غیرمسلمان به تواند نمی دختر اما بگیرد، زنی به غیرمسلمان دختر تواند می پسر

 مسلمانان کل و است  شده آئین وارد که  بوده زمان آن عرب های عشیره  سنت این کند.

 .اند کرده وضع دست این از قوانینی ،آن حفظ برای و  کرده فرض ای لهقبی همچون را
 به تعدی مورد رد ،کنیم  نگاه دقتبه اگر البته است. پدرساالر امیلف مایملک ءِجز زن

  دزدیده که  آمده پیش بسیار دارد. وجود سنگینی های مجازات هم  عشیره مایملک سایر
 اما کشند، نمی را گاو یا اسب خود البته است.  شده قتل به منجر گاو یا اسب یک شدن

 کشتار این  گاه شست. «خون» با باید را «ننگ لکۀ» ،خودشان قول به زنان، مورد در

 دیگران زبانزخم و گروهی فشار گاه گیرد. می صورت افترا یک خاطرهب فاًصر ناموسی

 کردستان های مسیحی جامعۀ که بدانیم است جالب زمینه، این در است. اصلی موجب

 بسیار آن، در زنان کنترل و است جوامع ترین بسته از یکی ،حق اهل و ها ایزدی از بعد

  قاعده این هم کردها میان در شود. می نجرم ناموسی قتل به ندرتبه اما ،است شدید
 خیانت شود. می گرفته آسان بسیار پسر با دختر فرار ،عشایر از بعضی میان در نیست.

 هم حد از بیش روی زیاده  همیشه  ،جامعه در اما شود. می حل طالق یک با شوهر به زن

 ناموسی قتل ،عثب دوران عراقِ در نیست. گیرهمه و کلی ای قاعده هیچ و دارد وجود

 اما ، شده گذاشته آن برای مجازات اشد ،کردستان قوانین در .نداشت سنگینی مجازات

 ندارند. را ها آن محاکمۀ جرأت ها قاضی مانند. می زندان در محاکمه بدون ها قاتل

 قاتل  گاه کنند. می تهدید را ها آن :شوند کشته  عشیره اعضای دیگر طرف از ترسند می

 که زنانی ترسد. می خود آیندۀ از قاضی و دارد حکومتی  دستگاه در انفوذیب وابستگان

 و شوند می واقع اهانت و تهدید مورد اغلب کنند می  مبارزه زن حقوق و آزادی برای
 بیشترشان اما ،شمارندپُر زنان های انجمن شوند. می خود دیار و شهر ترک به مجبور

 ندارند. فعالیتی اما ،کنند می دریافت را لشپو نفری چند و هستند کاغذ روی بر تنها

 است.  شده کم ها قتل دادتع ،ها این همۀ با اند. وابسته  احزاب از یکی به ها آن همۀ تقریباً

 که شنویم می اخبار در مثالً نشود. معلوم که کشند می دیگری شیوۀبه را ها آن شاید
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 این اغلب که میرند، می پزیوراکخ چراغ انفجار اثر بر یا زنند می آتش را خود ها زن

 طورهب ،رسمی های سازمان آمار اساس بر عمد. قتل به است مشکوک ها مرگ نوع

  اشاره کهطورهمان شود. می خشونت قربانی کردستان اقلیم در زن دو روزی ،متوسط
 این تداوم برای عاملی خود اجرائی های دستگاه و قضائی یینارسا ،کردم

 هاست. خشونت
 دادگستری( دولت، )مجلس،  گانه سه قوای استقالل و تفکیک که است این عیتواق 

 درون در ،طرف  یک از ها آن است. نگرفته صورت امور، همۀ بر  احزاب تسلط خاطربه

 که ای هجامع ادارۀ توان ،دیگر طرف از و هستند خانوادگی /ای عشیره روابط اسیر خود

 فساد نتیجه ندارند. را رود می مدرن دنیای سویبه علنچهار و است مشکالت از پر

 شود. می بازتولید همواره که است حزبی و اداری
 از اما دید، توان می ها ناخیاب در را ها ماشین مدل آخرین کنند، می تر پهن را ها ناخیاب

 کشته شینما تصادف در نفر ها ده ، روزانه نیست. خبری رانندگی فرهنگ و اخالق

 با حزبی و دولتی النؤمس که  زمانی اما هست، رانندگی و ییراهنما قوانین شوند. می

  نادیده را قوانین همۀ ،عبور حالدر اسکورت، ماشین  سه و اهسی شیشه های ماشین
  ؟کنند رعایت را هاآن باید چرا دیگران گیرند، می

 اما شود، می  داده هم ورزش لباس و کفش ها ناجو به شود. می ساخته ورزشی های نامید

 شود. نمی  داده یاد چیزی ورزشکاری اخالق از
 هنوز اما دارند، اههمر تلفن مدل آخرین و اینترنت دارند، ساتالیت تلویزیون همه

 برق هنوز اما است، مدرن برقی اشیاء از پر ها مغازه ندارد. وجود دولتی کانال یک

 یک روزی قطف و است  نشده یهتصف آب و است طوالنی های خاموشی دچار سراسری

  داده لهمح هر به برق ساعت چهار روزی ٢١١٦ سال در رسد. می ها خانه به ساعت
 در این و بود. که است همان اما آب است.  رسیده ساعت دوازده به ٢١٣٢ در شد. می

 بغداد از که پولی و مرزها گمرک پول ایران، به قاچاق نفت فروش پول که است حالی

 اقلیم در که شماریبی قصرهای از گذشته النؤمس که است دزیا قدرآن شود می گرفته

  هستند. استانبول و بیروت های هتل خریدن حال در ،اند ساخته
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 در ست،اروپا و خلیج عربی کشورهای در چه آن مانند شیک یهای نارستور و ها هتل

 است گذشته مصرفشان تاریخ که خوراک تن صدها هفته هر اما شود، می ساخته اقلیم

 شود. می  سوزانده ایران مرزهای در
 را شهر روی دودش و سوزانند می شهر کنار در را همه اما کنند، می جمع را ها آشغال 

  پوشاند. می
 ها، شرکت اما کنند. می فکر فرار به فقط و شوند می یأس دچار بیکاری از جوانان

 و فیلیپینی بنگالدشی، یهاکارگر از است پر بزرگ های فروشگاه و  فرودگاه ها، استانداری
 کشورهای از است تقلیدی این و کنند. کار کمی بسیار مزد با حاضرند ها آن چون ؛ییآفریقا

 و کنند نمی کار باال  رده اداری های شغل در جز خودشان که دوبی مانند عربی ثروتمند بسیار
 فقیر بیکاران از پر خود کردستان که  صورتی در دهند. می فقیر های خارجی به را کارها یهبق

 هم ییشومستراح و جاروکشی است حاضر د،آی می که اروپا به کرد جوان همان اما است.

 فرهنگ این ترویج و اصالح باشد. که هرچه ،است کار کار محیط این در چون ؟چرا ،بکند

  نیست. اما باشد. باید آموزشی مراکز و ها حزب کار ،نباشد دولت کار اگر جا آن در
 کسی چه اما شود. نمی رد سانسور ادارۀ نام به ای اداره از انتشار اجازۀ و است، آزاد مهروزنا

 ژهیوبه ؟نباشد یههمسا های دولت یا و احزاب از یکی به وابسته اگر دارد، روزنامه چاپ پول

 بنابراین آید. نمیدر آن فروش از روزنامه چاپ خرج و است کم بسیار  خواننده دانیم می که

 ها آن سیاست و هستند ها حزب از یکی به مربوط شوند، می منتشر که فروانی های مهروزنا

 و حزب هیچ به» :دباش شده نوشته اولشان صفحۀ سربرگ روی اگر حتی برند، می پیش را
 کرد. شک باید بیشتر ،دارند را عنوان این که ییها آن به اتفاقاً «.نیست وابسته سازمانی

 از خبر یک ندیدم  گاه هیچ کردم، می  نگاه سال دو یکی را ها«هغیروابست»  همین از یکی

 مورد در ،نویسد می  ترکیه برای چه آن یهشب تحلیلی بار یک یا باشد، داشته ایران اپوزیسیون

 یکی یا خود که کند چاپ کتاب تواند می کسی اما ندارد، وجود سانسور  ۀادار کند. درج ایران

 و دارند  چاپخانه که هستند ها آن تنها چون ،باشد ها حزب از کیی سردمداران از نزدیکانش از
 و تلویزیونی یها کانال شامل وضعیت این کنند. نمی چاپ هم را کتابی هر البته

 انتقادهای ،ها روزنامه در  گاه و اینترنتی تارنماهای در شود. می هم ییرادیو های ایستگاه
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 شنوا؟ گوش کو اما گیرد، می صورت احزاب و دولت از شدیدی
 است. فرهنگ وزارت اختیار در دست این از ییها فعالیت دیگر و فیلم و هنری اتامکان

 وزارت بودجۀ ،بنابراین است.  شده  گمارده پست این به ها حزب از یکی طرف از هم وزیر

  شود. می مصرف حزب آن هنری وابستگان برای
 حزبی امنیت سازمان که شود یم انجام سازمانی توسط حزبی های کنترل این همۀ و

 دو هر رهبران دارد.  عهدهبه هم را ضدتروریستی و سیاسی و اجتماعی امنیت لبتها و است

 حفظ دیگری مقابل در را خود چگونه اند. داده بیشتری اهمیت خود حزبی امنیت به حزب

 لباس و نشان با را خود ارتش هرکدام است. داخلی جنگ نتیجه همدیگر از ترس این کنند.

 تا پردازند، می رقیب حزب از مراقبت به بیشتر هم امنیتیشان های سازمان دارند، جداگانه

 نفر ١٤١١١ به عراق در ایران عوامل ها روزنامه از یکی تهشنو به بنا دیگر. کشورهای

  است. کردستان اقلیم در آن عمده بخش گفت توان می که رسد، می

 فساد در را جهانی  جایگاه دومین کردستان اقلیم لهجم از و عراق ها  این همۀ خاطربه و 

 چپ، نیروهای جای البته و هستند اقلیم تمام کارفرمای حزب دو تنها کهچرا داراست. ریادا

 آزادی نیست، بودن ممنوع خاطر به بودن خالی این است. خالی ،جدید چه و سنتی چه

 واقعیت از دور شعارهای و سنتی( پ)چ گذشته کردار خاطرهب بلکه شود. می رعایت احزاب

 کمونیست حزب» را خود ،ایران له کومه از تقلیدبه که ییها آن ژهویهب است. جدید( )چپ

 که را چهآن که اند داده نشان اینان هستند. حکمت منصور پیرو و اند نهاده نام «کارگری

 به کاری مردم ،رو نای از است. دمکراسی رعایت واقع در و دیگران با شراکت ندرپذی نمی

 در چپ احزاب ،غیردولتی های سازمان توسط آمارگیری یک اساس بر ندارند. کارشان

 در اند. داده دست از را نبودند( زیاد هم پیشتر )که هوادارانشان چهارم سه ،گذشته سال بیست

 اما آوردند، دستبه رأی هزار شصت باهم زحمتکشان و شیوعی حزب ،٣٩٩٢ سال انتخابات

*.است  نکرده تجاوز یأر هزار  پانزده از ،رفته همروی ،چپ حزب هفت آرای ،٢١١٩ سال در
 

 داری یهسرما دنیای شدن قطبی یک خاطر به بیشتر را نشینیعقب این ها آن خود البته

 دهند. ئهارا که ندارند آلترناتیوی یا  تازه فکر هیچ که است این واقعیت اما دانند. می

                                                 
 ٢١٣٢آبان  هاوواڵتیوزنامه *( ر
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 ،)تغییر «انگورّ» اسم که جدید سازمان شد. انشعاب دچار میهنی حادیهات ،٢١١٧ سال در
 وجودبه را «اپوزیسیون ۀجبه» ،اسالمی حزب دو با همراه کرد، انتخاب را اصالحات(

 شرکت انتخابات در حزب این اگر دارد. پارلمان در  نماینده پنج و بیست گوران آوردند.

 های حزب سیاست از که مردم شدند. می اپوزیسیون تنها و نیرو سومین ها اسالمی ،کرد نمی

 نداشت. شانسی هم بازی این در چپ اما کنند. می رو مخالفی هر به ند،اناراضی قدیمی

 تا اند بردهفرو گریبان در سر باشند  جامعه ربیدا وجدان باید می که واقعی روشنفکران

 ولمشغ یا یهبق باشند. داشته را تفکرشان انتشار امکان ها آن و بگذرد هم موج این شاید

 اصطالحهب یا هستند عربی و فارسی خاصیتبی و  سانسورشده های متن تکرار و ترجمه

  سینه ها رسانه دیگر و هاروزنامه و مجامع در که هستند «مزدیبهقلم روشنفکران»
  فرستد. می میدان به را ها آن ،بداند الزم حزبشان  هرگاه و کنند می سپر

 از قهمنط این در که کردی میلیون پنج و چهل از میلیون پنج اکنون ها، این همۀ با

 بنویسند، بخوانند، کردی زبان به که دارند را موقعیت این کنند می زندگی  خاورمیانه

 ،پیشتر که کنند می تجربه را آزادی از احساسی ها آن .کنند فکر کردی و کنند تحصیل
 حل نوبت ،حال نیست. روزمره مشکل دیگر ها آن برای ملی مسئلۀ اند. نداشته  گاه هیچ

به که ییکشورها در که مشکالتی ؛است سیاسی و اقتصادی اجتماعی، طبقاتی، مسائل
  است.  نشده حل هنوز ،دارند لهسا ٢٥١١ سابقۀ خودشان قول

های  شکل پلهها به ار کوه واقع شده است. خانهتقاطع چه ۀپایدر کوه *آگری شهر
 روی است. نوروز شب یک حیاط دیگری است. بام هر اند و پشت هم دادهشت به، پپلکان

 شانۀ به شانه صف چند در جوان پیر و مرد و زن ،شده واقع شهر روبروی که ای تپه

 ،بامی پشت هر بر ،روبرو رقصند. می آتش خرمن دور ،کرده گره همبه ها دست همدیگر،
 که سوزد می نفت به آلوده ۀماس از هایی کپه  ،بام پشت هر دورتادور شده. افروخته آتشی

 چلچراغی همچون پارچه یک شهر اند. کرده احاطه نگین همچون را بام وسط بزرگتر آتش

 شهر ۀکوچ آخرین از دست به مشعل جوان صدها شکند. می را شب تاریکی که است

                                                 
 اند. را آکری خوانده ها آن معنای آتش است. عربر در زبان کردی بهآگ*( 
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 گاهآتش های ابهخر که جا آن قله، الیبا در کنند. می طی را مارپیچی راه کوه ۀقل طرف به

 هر روی ،ناگهانبه اند. کرده آماده کهنه تایرهای و چوب از تلی ،پیش از دارد، قرار قدیمی

 همین در روند. می هوا به آتش های شعله ،قدیمی گاهآتش چهار هر جایگاه در ،قله چهار

 آتش با ،پاست به جشن آن در که ستا ای تپه روبروی که ها کوه از یکی ۀسین بر ،زمان

 و آواز باد کردستان(. و مردم همراه با  آهنگ )زنده« بژی کوردستان» :شود می نوشته
هایی هستم که  سال  های نوروز آن . و من به یاد شبرقصند می« بژی بژی کوردستان»

رساندند و آتش روشن  های دور شهرها می کوه ها با چه زحمتی خود را به قلۀ رگهپیشم
دانستند  دیدند و می را می شان این بود که از دور آن وشیدلخ ۀکردند. مردم هم هم می

 ای هست و آتشی روشن است. هنوز پیشمرگه

 یهای آن ،خاطر همین به است. شده کردها ما ملی هویت از یئجز گویی نوروز شب آتش
 این در که آیند می کردستان اقلیم به است شده ممنوع برایشان آتش این ایران در که

 هزاردو به نزدیک ،٣١٩٣ نوروز شب ن،امسافر و ها روزنامه گفتۀبه .ندکن شرکت مراسم

 به که نداد اهر ها جاده ازدحام و بودند  مانده کردستان اقلیم مرزهای پشت گردشگر ماشین

 .است آزادی آرزوی بیانگر این بروند. آزاد کردستان شهرهای نوروز مراسم تماشای
 هزاران که است ییآرزو الؤس این داشت؟ واهدخ را سرنوشت همین هم ما کردستان آیا

 .پرسند می خود از کنند، می سفر کردستان اقلیم به ایران کردستان از  روزانه که گردشگر
 است. الزم تأمل کمی الؤس این جواب یافتن به کمک برای بود؟ خواهد چه ما سرنوشت

 دارد. ما برای ییها درس کردستان اقلیم تاریخی وندر این
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 ملی لۀمسئ اندازچشم

 کسانی هرچند شد. نخواهد تکرار ایران در عراق ٢١١١ سال سناریوی ،من نظر به

 شمتحدان و آمریکا که اند نشسته آن امید به سیاسی نیروهای برخی انندهم که هستند
 آرزو این رسیدن ثمربه برای برگردند. صلوات و سالم با ها آن و کنند ساقط را ایران دولت

 پنجم دست مأمور با دیدار و سابق اهش پسر خدمت به رهبران رفتن :اند کرده مه ارک

  له(. کومه و حدکا سایت به کنید  )نگاه هاست. فعالیت قماش این از آمریکا اطالعات سازمان
  کنم: می صهخال بنابراین بپردازم. روز مد سیاسی بحث یک به جا این بینم نمی الزم
 ما مردم برای اهر تنها و... فردی اجتماعی، های آزادی و ملی حقوق به رسیدن برای

 وظیفۀ .گرفت خواهد صورت اجتماعی عمومی های خیزش با آن و است. انقالب

 سازی آماده بلکه ،نشستن  معجزه انتظار به چشم و کردن لهمعام  نه ها ناسازم و احزاب

 و کجا و کی ست.ا خیزشی چنین یک برای خودی نیروهای مهمتر همه از و مردم
در نداشتن  که در اثر حضور  واضح است ،حالهربه بگیرند. یاد بروند باید را اش چگونه

ها  وعیدهای تلویزیونی هیچ واکنشی از جانب توده ها و وعده حرف ،درون جامعه
روی به نیرویی مردم   .کاربردی ندارد نخواهد داشت. سخن زیبای بدون عمل

در زمان تعرض سرکوبگران به حیات و و خت که در روزهای سآورند  می
 . باشد شان پشتیبانعمال  ،شان هستی

 اولین است( ملی مسئلۀ حل ،جا این در )که هدف تعیین واقعی، مبارزۀ با پیوند در
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 چیست؟ بعدی های قدم کشید؟ خواهد کجا به خیزش این بدانند باید مردم است. قدم

 است شمعی نور تنها است. استراتژی فاقد ،بینیم می احزاب های برنامه در من چه آن اما

 تاریک. بیابان یک کردن روشن برای

 ندنیست قوی قدرآن نیروها از کدام هیچ است. عمل اتحاد برای کوشش بعدی مسئلۀ

 نوعی از داخلی جنگ تکرار از پیشگیری برای این و د.نبگیر  نادیده را دیگری بتواند که

  است. الزم افتاد، اتفاق کردستان اقلیم در که

 هوادار هرچند ،باشند متخصص و کارآمد های ناانس کارگیری به فکر به باید حاال از

 تقاضا احت و داد فرصت ها آن به باید هستند، ملت این کادرهای ها آن .نباشند حزب

 چند آوردن دست به با که بدانند باید نیروها کنند. کمک انقالب امر در بیایند که کرد

 امر این شوند. نمی دنیا علوم همۀ دانای شدن حزب یک دبیرکل و ها خودی از رأی

 اداری /اجتماعی /سیاسی های پست در ناکارآمد النؤمس گماردن از گیری پیش برای

 کردن  دموکراتیزه های راه ما. کشور مانند ییکشورها در فساد کردن کم نهایتاً و است

 نشان و رنگ با کتاتوریدی و دیکتاتور  گرنهو ،داد اهمیت آن به و کرد  مطالعه باید را

 تجربه را امر این نیز خود حزبی تشکیالت در کهطور همان ؛گشت بازخواهد دیگری

  اند. کرده

 است. قدرت تعادل معنای به دمکراسی نیست. شاعرانه زیبای های حرف دمکراسی

 بخش مهمترین گفتارها در اغلب شد. نخواهد داده سهمی کسی به آن بدون

 خاک زیر از ثروتشان تمامی که کشورهایی در ویژه )به ثروت تقسیم یعنی دمکراسی

 در و تاریخ تمام در همواره بخش نای کنند. می فراموش را جامعه در ( آید. می در

 قدرت نیرویی اگر و بود. خواهد و بوده قدرت صاحبان دردست ها نظام ترین دمکرات

 دریوزگی با شود، سهیم آن در یا بگیرد ممکن( شیوه هر )به را سهمش که باشد نداشته

 رسید. نخواهد دمکراسی به

 اعتال به کردند،  مبارزه داشتند، حقانیت که ییها جنبش ندافراوان سخن،اهکوت

  کردند. اهاشتب ههبر یک در که چرا ؛شدند فراموش و مردندفرو اما رسیدند،
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است. زمان   بنیادینی شده دچار تغییرات  خاورمیانه ژهوی هکه دنیا و ب و سرانجام این
بررسی کرد.   نظرها را دوبارهطهرا نو کرد و نق  های کهنه است که بحث  رسیدهآن فرا

بخشی از اتیوپی با رأی مردم جدا شد. دیکتاتورهای دنیای عرب یا فروریختند، یا در 
است. اقلیم   ند. فلسطین خواست استقالل را به سازمان ملل بردهاحال فروریختن

ا امری است. گرچه هنوز دشمنانی دارد، ام  کردستان منطقۀ فدرال خود را سامان داده
رفته المللی فرو گرداب بحران تازۀ بینبازگشت ندارد. ایران در  اهر شده و است واقع

نیروهای موجود در کردستان باید با  ،رود. بنابراین است و انتظار تغییرات عمیقی می
برنامه و نقشۀ  ،بر اساس آن  ،و تحلیل کرده یهشرایط را تجز ،یدقت و هوشیار

 ریزی کند. مبارزاتی خود را طرح

وجه  ها در آن کشمکش اصلی ما در کردستان جدا از مشکالتی که با دیگر نقاط
 است.  مسئلۀ ملی، مشترک داریم

شود و  ای است سیاسی که در زمان و مکان مشخصی مطرح می لهمسئ خواست ملی
 حل سیاسی دارد. اهاز به رنی

 آگاهی مشترک از هویت و کیان خود ای به جامعهاز تعریف ملت آغاز کنیم: 
چه آمدن این باور وجودبه شود. رسد و هویت جداگانۀ ملی برای خود قائل می می
مدار یا دیکتاتوری انحصارطلب  خاطر اشغال یک سرزمین یا ظلم و زور ملت قدرت به
 ۀکنند حل مسئل چندانی ندارد. مهم این است که آن مردم فکر میباشد، اهمیت  دهبو

 را برای حل مشکالت اجتماعی باز اهحل مشکالت دیگر است یا راه، رشان ملی
شود و  می زهآید و برای آن مبار به میدان می لهزمانی که این مسئ ،کند. در واقع می

شود. در این  الت دیگر میگذارد، سدی در برابر حل مشک قربانی و ویرانی برجای می
دیگر مسائل طبقاتی، دموکراسی و زدودن آداب و  ،تا این مانع برطرف نشود ،جوامع

  ۀشوند. اما خود مسئل بازند و جدی گرفته نمی رسوم و فرهنگ مضر سنتی رنگ می
صورت معضلی در دستور کار همچنان به ،ای حل شود که بعد وهملی هم باید به شی

ت، مذهب و غیره ی چون زبان، اقتصاد، قومیّهای ؤلفهم ،هزمیناین  در باقی نماند.
، اما فرعی هستند. ایرلند با انگلیس زبان مشترک دارد گرچه کاربرد دارند، اما کامالً
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، اما بیست و و یک دین دارند قومیتزبان، یک ها یک  ی است. عربخواهان جدای
دن مسئله است. مهم اندی کشورند. تکیه بر این مشکالت فرعی مخدوش کر

شود که ما مسئله ملی نداریم و  خواست مشترک مردم است. بارها گفته و نوشته می
که به مسئله  کنند. در حالی صورت مسئله را پاک می ،ها «ملیت»خواندن  «قوم»با 

 حلی یافت.باید جواب داد و راه

 «خودمختاری»این خواست با شعار  ،های ملی کرد تا همین اواخر از ابتدای جنبش
اما با کار  ،اند است. گرچه بعضی از نیروها شعارهای دیگری هم داده  بوده  خورده  گره

 است.  و به شعار مردم تبدیل نشده  جدی توأم نبوده
کنند، از جنگ دوم به بعد که شکل  ی که کردها در آن زندگی مییکشورهادر 

های مرکزی مانع تأمین  ریدیکتاتو  شود، همواره داری حاکم می یهنوینی از سرما
 اند. حتا از شرکت دادن های ملی بوده یتاقلحقوق فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 

سی و : جمهوری اسالمی  نمونه رایاند. ب های دولتی خودداری کرده ها در دستگاه آن
یا  یک وزیر ،سال است که بر اریکۀ قدرت نشسته است. در تمام این مدت چند
است. همۀ قدرت در   نشده  مذهب دیدهیبلوچ، ترکمن و سنّ پایۀ کرد،ل بلندؤمس

 ها خود را یتاقلشود که این  میاین امر باعث است.   و آخوندها بوده ها انحصار شیعه
 بدانند و خواهان رسمیت دادن به هویت خود باشند.  در این سرزمین بیگانه

عدم »ز خواست که ا است «حق تعیین سرنوشت»عنوان این خواست از نظر سیاسی 
  گیرد. میرا دربر« استقالل»تا  (مانند کشورهای اسکاندیناوی) «تمرکز

حداقل باز که  هآن مطرح شد «خودمختاری»شیوۀ همواره  ،های کردستان در جنبش
 رود. شمار میبه «حق تعیین سرنوشت»خواست در 

ام.  های این نتوانستن را گفته را تأمین کنیم. چگونگی نشد، نتوانستیم آن
  مان فقیر و ناآزموده بودند، رهبری ناکارآمد بود، مردم  نیروهایمان ضعیف و پراکنده

الملل پشتیبان نداشت، چون مسئلۀ داخلی  مان از نظر حقوق بین بودند، خواست
از  ،اهخلقی بود و در این رینیست و ضدومان انحصارطلب و شو شد. دشمن می  شمرده

باز  ،شدیم اگر چنین نبود و پیروز می ،ها این ۀبا هم هیچ عمل غیرانسانی ابا نداشت.



 

250 

 

)از  «خودمختاری»های   طرح ۀچون در هم ؟چرا برجای خود باقی بود. لههم مسئ
ماند و در همۀ  قدرت بنیادی در دست حکومت مرکزی باقی می  ابتدا تا به حال( سه

 سیاست خارجی. ارتش، اقتصاد و :نداعامل  های قدرت همین سه یهپا ،کشورهای دنیا
در این   و غیره «های مدنی آزادی»و  «دمکراسی»بعضی شعارهای جنبی مانند 

کنندۀ اقتصادی یک مملکت تعیین نظامندارند.   هیچ تضمینی برای آینده ،ها طرح
سیستم اداری و قدرت طبقاتی آن است. منطقۀ خودمختار چه بخواهد چه نخواهد، 

کند. اکثریت هم  یقانون را اکثریت تصویب م رو حکومت مرکزی خواهد شد. لهدنبا
خمینی و قانون شریعتش را تصویب کرد. حتا اگر فدرال هم  ،خاطردیدیم با رضایت

باشد، قانون مرکزی قانون فدرال است و باید از آن تبعیت کرد. از نظر اقتصادی هم 
 هم خالفبخش خودمختار باید منتظر کَرَم و رأفت حکومت مرکزی باشد. حرف 

شود. اگر دمکراسی پارلمانی واقعی هم برقرار  می  ارتش برای سرکوب فرستاده ،بزند
کند، شرایط را به   اراده  هرگاهرا ندارد و اکثریت  برتررأی   گاههیچ اقلیتباشد،   شده

ای برای دفاع از خود ندارد و هیچ  لههم وسی «خودمختار»گرداند و منطقۀ  میاول باز
 «خودمختاری»که شعار  این صهها. خال جز بازگشت به کوه ،یستکاری از او ساخته ن

ها نیست و هیچ فرصتی  ملت «حق تعیین سرنوشت»گوی  جوابحداقل در کشور ما، 
 آورد. وجود نمیین بردن استثمار بههم برای از ب

اگر دمکراسی واقعی برقرار شود، احتیاجی به خودمختاری نیست. دوران دیگری از 
باشد. اما من با شناختی که   از خواهد شد که ستم ملی نباید باقی ماندهتاریخ مردم آغ

چنین دموکراسی و  ،از تاریخ ههباور ندارم که در این بر ،از جامعۀ ایران و ایرانی دارم
 اعجازی در ایران رخ بدهد. 

سرزمین اداره شده که خود این شکل از حاکمیت به/دولت ۀشیوهمیشه بهایران 
مر است. از ا مولد دیکتاتوری است. تمام تاریخ ایران گویای این اویژه در آسی

 همگی ار،جقا اندورمحروسۀ تا ممالک  گرفته هخامنشی های مستقل دورۀ ساتراب
. پهلوی اول سعی کرد اند همراه با دیکتاتوری امپراتورها بودهتمرکز ای از عدمِ شیوه

ها ریخته شد، اما  خون ،این راه و در .ملتی با هویت مشترکد؛ سرزمین بساز/که ملت
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ما مسئله جمهوری آذربایجان و کردستان،  ،داد به نتیجه نرسید. اگر نتیجه می
 را نداشتیم.  گیالنخوزستان و خراسان و جمهوری 

احزاب  جهفدرالیسم در اقلیم کردستان، این شعار مورد تو و تصویببعد از طرح 
ل و بررسی عمیق و جدی که مردم را بدون هیچ تحلی ،کردستان ایران قرار گرفت

 اصطالحراضی کند. واقعیت این است در عراق هم هنوز از طرف حکومت مرکزی 
به اجرا در آمده  و  در عمل تثبیت شدهاگرچه  ،شود برده نمیکار  را به «عراق فدرال»

وجود ای بود که این فرصت را به ژهنیروها و شرایط وی توازننتیجۀ  البتهاست، این 
 بحث دیگری است.  ؟دوام خواهد داشت و چه برسر آن خواهد آمد  ورد. چه اندازهآ

وجود خواهد آمد؟ اولین تفاوت نیم که این شرایط در ایران هم بهچرا باید فکر ک
اما در ایران حداقل  ،دو ملیت بیشتر وجود ندارد )کرد و عرب( ،این است که در عراق
 شش ملیت وجود دارد.

صد مردم  . چهل درهای کامالً معمولی دنیای امروز است نظامی از فدرالی یک نظام
این نظام که در برخی از کشورها  دارای نظام فدرالی هستند. ،کشور بیست و ششدنیا در 

حساب نیاوریم، ابتدا ، اگر دوران فئودالی را بهدیکتاتوری و در برخی دیگر دمکراتیک است
هم آمدند و  ردِگِ ٣٧٧٧سال  مستقل آن سرزمین در های است. ایالت  از آمریکا شروع شده

. «ایاالت متحده» شد شان اسم ،همین دلیلادر کردند و با هم متحد شدند. بهای ص یهبیان
در یک بلوک متحد شدند  یهکشورهای مستقل امپراتوری روس ،بعد از جنگ جهانی اول

پاشید، از هم « اداتح»وقتی هم این گذاشتند.  «اتحاد جماهیر شوروی»و اسمش را 
ها برای خود رئیس ایالت ،در آلمان و سوئیسها بر جای خود باقی ماندند.  جمهوری

 جمهور دارند و... 
مشترک  جهدو و ،کنیم  اگر به گذشته و چگونگی تشکیل و ادارۀ کشورهای فدرال نگاه

ق شروع مستقل مناط وجود آمدن فدرالیسم از خواست و مبارزۀکه بهاین اول :بینیم می
های  اند و یکی خود را به آن که همۀ طرفین آزادی انتخاب داشتهاست. دوم این  شده

آزادی  ،بنابرایناند.  نشده  فراخوانده نظام درونزور کدام به و هیچ  دیگر تحمیل نکرده
فدرالی  نظام مقدم برو استقالل   انتخاب در چگونگی حق سرنوشت اولین شرط بوده
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 است.  کنندهها برای کسب آن تعیین خواست آشکار مردم و مبارزۀ آن ،اهاست. در این ر
بینیم که آمادگی برای یک فدرالیسم  های دیگر ایران، می به وضع فعلی خلق جهبا تو

 های ایران از گفتگوهای روشنفکری خارج کشوری فراتر نرفته و سراسری مابین خلق

 د باید برای آن کار کرد.است. شای  وجود نیامدهی از طرف مردم بهیهمصدا
مورد فدرالیسم درشرطی با کردها جهی از اپوزیسیون حکومت ایران بهتوبخش قابل

 ال قرار نگیرد. ؤمورد س «حفظ تمامیت ارضی»شرط  کنند که پیش گفتگو می
همراهی  ها، با آن به این خواست تن داده  ،نیروهای کرد هم گردن کج کرده  متأسفانه

. این است ایرانی اهخو ینیسم تمامیتوتن دادن به شو معنایبهاین شرط  پذیرشکنند.  می
اما محتوا همان است که بود.  ، یعنی بازگشت به همان خودمختاری. اسمش عوض شده

 اند. شمشیرها را از رو بسته ،از همین حاال هم شرط آزادی انتخاب پیشبرای 

شود. هر ملت یک   داده «استقالل»باید شعار  ،«فدرالیسم»قبل از هر شعاری در مورد 
المللی را هم با خود دارد. ملت بودن را خود مردم  دولت. این امر پشتیبانی قوانین بین

که مستقل  یماآوریم و آماده میحساب که ما خود را یک ملت به زمانیکنند.  تعیین می
توان  می  اهگ، آنبودنداستقالل خویش دست آوردن  به ۀآمادها هم  باشیم و دیگر خلق

 بازار مشترک اروپا.  یهیا چیزی شب ،وجود آوردیک اتحاد فدرالی یا کنفدرالی به نشست و

سال  اهی که امروز وجود دارند، پنجیهیچ چیزی مقدس نیست. مرزها ،در سیاست
 ایاکثریت کشورهای امروزی آفریقا در هیچ نقشه ،ند. سی سال پیشا هپیش وجود نداشت
 روز عضو سازمان ملل هستند.موجود نبودند، ام

دنیا در حال از میان برداشتن » :گویند است. می  ای هست که بارها تکرار شده گفته
  «درست کنید؟  خواهید مرز تازه مرزهاست )منظور اروپاست( شما می

 میان رنگ شدن مرزها در اروپا است. کم  کودکانه فریبی عواماز ای  گونهاین 
هنوز هم استقالل خود را حفظ  ها ته است و آنکشورهای مستقل صورت گرف

گویند که نباید با عرب و ترک مرز داشته باشیم، اما مرز بین ما و  اند. به ما می کرده
مسئله است.   و دیوار سیمانی از هم جدا شده ردمان، با سیم خارداربرادران همسایۀ کُ

 شند.گیرنده خویش با مرز نیست، مهم این است که مردم خود تصمیم
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روند تاریخی چنین اقتضا  و این امر پیشینۀ تاریخی دارد» :ممکن است گفته شود
  .«است  کرده

  «سرزمین ایران است.  همۀ مناطق کردنشین» :گویند ها هم می بعضی
 ۀتوانید هم نوشتن تاریخ است. شما هم اگر می  کار انقالب دوباره» :گویم من هم می

  !«را بازسازی کنید ساسانینید و امپراتوری مناطق کردنشین را از آن خود ک
گرچه این حق ماست و آرزوی  ،نیست «کردستان بزرگ» معنای خواستها به این

شود. بگذار  ها بازگو می این آرزو سیصد سال است در اشعار و چکامههر کردی است. 
از  کان دست دهد، بایدکه ام  برای هر گوشه ؟چه اشکالی دارد .چهار کردستان باشد

 . فترگ  آن بهره
کنم  زنم و فکر می میمن دربارۀ شعار امروز در کردستان ایران حرف  ،هرحال به

آمادگی دارند و  ،کنیم چه فکر میمردم ما بیشتر از آناست.   رسیدهزمان آن فرا
 است.   جانشان به لب رسیده

اد وجود با بغد طهاکنون در اقلیم کردستان در رابکه مشکالتی که هم برای این
 تهدید به تااز بیست سال به نقطۀ آغاز برنگردیم  پسدارد، نداشته باشیم و نهایتاً 

این تنها . است «استقالل»بکنیم، از همین حاال تنها شعار درست شعار  «استقالل»
این بختک دیکتاتوری را   بار برای همیشهیک کم کردن قدرت مرکزی است.  اهر

این را هم کنیم.   آماده ،ها در آن برابرند که انسان بشکنیم و خود را برای دنیایی
  حال شدهر با ما دشمنی خواهد شد که تا بهقدخاطر این شعار هماندانیم که بهب

که  این  بگذار از همین حاال مشخص باشند، نه ،ی هم که با ما نیستندیها است. آن
 ی تنهایمان بگذارند. یها خاطر مصلحتبه ،فردا

رسد )مانند بسیار چیزهای  که بحث فدرالیسم به ما می چرا زمانی مشکل کجاست؟
دهد؟ آیا نادانی رهبران است؟ تقلید بدون  دیگر( یال و دم و اشکمش را از دست می

سرمان رفته  هبینی است؟ تحلیل غلط از شرایط است؟ یا کالتحلیل است؟ خودکم
هم ترس از بروز این  آن ؛باشد، یک چیز روشن است  واملکدام از این عاست؟ هر
به  ،همین دلیلبه ...ماندن، ترس از ناتوانی در پیش بردن آنترس از تنها ؛شعار است
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یستند. امروز به ما ما ن اهها رفیق ر دانیم که آن گردیم، گرچه می پیمان می دنبال هم
کنند. در این شکی نیست که ما خود  مان را هم فراموش می اسم  گرنهو ،نیاز دارند

، رسد فراق کرد باید بداند اگر آن روز خل .های خود را به کرسی بنشانیم د خواستبای
نفس را به او بازگردانیم. فریاد خود برسد. ما باید اعتمادبه تنها اوست که باید به

شدن و رهبری غلط از او سرکوب و زیردست واقعها  ه طی سالکنفسی بهاعتماد
سرنوشت را رقم  انیم که داشتن قدرت است کهاست. و نهایتاً باید بد  گرفته شده

های شیرین پشت میز  حرف  نهآید،  دست میدمکراسی از توازن قوا به .زند می
 هایش را دیکته کند. ی برسانیم که بتواند خواستی. باید نیرویمان را به جاجلسات

 «ملی ۀمسئل»شرط خود را که همانا  ید پیشما با ،در هر اتحاد انقالبی برای سرنگونی
شود  و نمیند ا«شرطپیش»واردی در هر انقالب هستند که است در دستور قرار دهیم. م

تساوی زن و  ،ایران ۀدر انقالب آیند ی یا تصویب قانون کرد. مثالًأرا موکول به رها آن
گفت اگر شود  . نمیهایی است شرط از جملۀ چنین پیش مرد، برداشتن قانون شریعت و...

پس باید بماند. دیدیم که خمینی  ،ی ندادنداوی یا به این قانون رأبه این تس مردم
رد. کسی هم با تفسیر خودش( بود و با آن انقالبش را پیش بُالبته شرطش اسالم ) پیش

شرط قرار  را پیش «خودمختاری»نیامد. تنها کردها بودند که صدایش در در این زمینه
 باشد. «حق استقالل»و  «مسئله ملی» ،قالبشرطشان در ان باید پیش ،دادند. اما این بار

، از امروز «خودمختاری»و چه  «فدرال»باشد، چه  «استقالل»چه شعار ما  ،به هرحال
کاری که  ؛دست بگیردادارۀ امور را به  ،باید به فکر تشکیل دولتی باشیم که در آینده

  گ داخلی کشیدهبه جن  کردیم. و اگر نخواهیم دوباره بایست خیلی پیش از این می می
ی در استراتژی هماهنگ :هماهنگی همۀ نیروهای معتقد به حقوق ملی الزم است شویم، 
ای در میان این نیروهاست، که امیدوارم دیر  جانبهگوی همهمعنای گفت. و این به مبارزه
طلبی شرط آن هم کنار گذاشتن انحصارطلبی، هژمونی انجام برسد. پیش بهباشد و   نشده

خواهند  ی هم که با خرج کردن خون کردها مییها وی این نیروهاست. آنرو تک
 آورند، بگذار در خواب خوش خویش بمانند.زانو در بهحکومت تهران را 
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 ٢١٣٢ دسامبر                                                             ...امید آن روز به

 :شده به همین قلمآثار منتشر

 :کردی

 فیلمنامە(داستان، )ژ گالوێـ 

 (داستان)وه  م زریانە ده ژیان بەـ 

 )پژوهش( مافی ژن لە کۆمەڵی کوردەواریداـ 

 (فیلم ـ آموزشی) گرتن فیلم ـ  ڕۆژنەـ 

 )آموزشی ـ تلویزیون( ڤیزیۆن لە ریی تە گە ڕۆژنامەـ 

 (خاطرات) سەفەری خەیاڵـ 

 کوێسانی بێ هەڵۆ )فیلمنامە( -

 :کردی بهترجمه 

 (از فارسی .داستان) /حسین دولت آبادی/  . مامە باخە نەـ 

 (از فارسی .نمایشنامەبهرام بیضائی ) /. تۆماری شێخ شەرزینـ 

 (از فارسیمە.نمایشنا) تولت برشتبر/ .گوتی ئەرێ، ئەوەی گوتی نە ئەوەی ـ

 (از سوئدی .سینمایی ـ آموزشی)شل سونستد /. نووسینی سەناریۆ بۆ فیلمـ 

 :فارسی

 (طنز) آقای چوخ بخت یوخـ 

 ـ از آنچە بر ما گذشت )چهار روایت(

 ـ زندگی در باد )داستان(

 به فارسی:ز سوئدی ا ترجمه

 ()اقتصادی ـ آموزشی ستفان روسیلیوس. نوشتۀ:ـ دارا و ندار در دنیا
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