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آشنایی با احزاب و سازمان  های ضدانقالب ناحیه کردنشین ایران

اکبر رستمی*

مقدمه
در 29 بهمن ۱357 یعنی یک هفته پس از پیروزی انقالب، 
احزاب و گروه های سیاسی حمله ای به پادگان مهاباد را 
ناحیه  در  طوالنی مدت  بحرانی  سرآغاز  که  دادند  انجام 
کردنشین ایران بود. هدف اولیۀ مهاجمان که شامل احزابی 
مانند حزب دموکرات کردستان ایران، کومه له، سازمان 
چریک های فدایی خلق، گروه اشرف دهقانی و برخی افراد 
اتحادیۀ میهنی کردستان عراق می شدند، به دست آوردن 
سالح و تجهیزات بود. آنان چون به سالح  و تجهیزات 

بیشتری برای تجزیۀ ناحیه کردنشین ایران نیاز داشتند، در 
آخر اسفندماه درصدد برآمدند تا سالح و تجهیزات پادگان 
لشکر28 سنندج را غارت کنند. گرچه مهاجمان موفق 
نشدند پادگان را تصرف کنند، سالح و تجهیزات پادگان 
ژاندارمری را در سنندج به یغما بردند و با این اقدام جنگی 
را در ناحیه کردنشین ایران به وجود آوردند که تا سال ها 
کشور ایران را درگیر خنثی سازی این بحران تجزیه طلبی 
کردند، هزاران کشته و مجروح برجای گذاشتند و مانع 

خدمات رسانی دولت به مردم ساکن منطقه شدند.
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مذاکراه با احزاب ضدانقالب برای کنترل بحران
پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران و آغاز بحران در 
کردستان، حضرت امام خمینی)ره( در روز اول فروردین 
۱358، هیئتی را به سرپرستی آیت اهلل طالقانی و عضویت 
حجت االسالم  بنی صدر،  ابوالحسن  بهشتی،  آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی و آقایان حاج  سیدجوادی، سحابی، 
جلوگیری  و  پیش آمده  مشکالت  برای حل  و...  فروهر 
به ویژه  بروز درگیری مسلحانه در منطقه بحران زده  از 
سنندج اعزام کرد. طی مذاکرات، به احزاب و گروه های 
مردم  خواست  به  که  شد  داده  اطمینان  ضدانقالب 
کردستان توجه خواهد شد، اما آنان باید مدتی تحمل 
به  و  امور کشور مسلط شود  بر  موقت  دولت  تا  کنند 
خواسته هایشان رسیدگی کند. با آنکه در این مذاکرات، 
گروه های ضدانقالب متوقف کردن درگیری ها را پذیرفتند، 
با تحریک جریان های تندرو به ویژه کمونیست ها، حمالت 
احزاب ضدانقالب به مراکز نظامی و انتظامی ادامه یافت 

و مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسید. 

هیئت اعزامی ازسوی امام)ره( به سنندج
با ادامۀ درگیری ها در منطقه، چند هیئت دیگر ازجانب امام 
خمینی)ره( برای مذاکره به کردستان رفت. مدتی آیت اهلل 
شیخ حسین کرمانی در شهریور ۱358 مأمور مذاکره شد 
و چند بار نیز آیت اهلل اشراقی در دی  ۱358 به کردستان 
رفت تا با گروه های ضدانقالب مذاکره کند، اما نتیجه ای 
می کردند  تصور  احزاب  نیامد.  دست  به  گفت وگوها  از 
هنگامی که دولت در ضعف است، باید به حمالت ادامه 
دهند تا به اهدافشان برسند. پس از حوادث مرداد ۱358 
و محاصره نیروهای سپاه در پاوه و قتل عام تعدادی از آنها 
در مقابل بیمارستان پاوه، امام در تاریخ 27 مرداد ۱358، 

به نیروهای مسلح کشور دستور داد به کمک نیروهای 
محاصره شده در پاوه بشتابند و با نجات آنان از محاصره، 

گروه های ضدانقالب را سرکوب کنند. 
این دستور موجب حرکت ارتش، سپاه و نیروهای 
همۀ  ۱5روز  مدت  در  و  شد  کردستان  به  مردمی 
شهرها از کنترل گروه ها خارج و تسلط نسبی بر ناحیه 
ارتش اشتباهی  کردنشین حاکم شد. در آن شرایط، 
به دلیل  ارتش  نیروهای  که  کرد  اعالم  و  مرتکب شد 
تا برقراری  وجود تسلط نسبی، به پادگان ها برگردند 
امنیت به ژاندارمری سپرده شود. با برگشت یگان های 
و  نیروهای سپاه  از  زیادی  تعداد  پادگان ها،  به  ارتش 
مردم که به صورت داوطلب به منطقه اعزام شده بودند، 
به شهرهای محل اعزام خود برگشتند؛ بنابراین احزاب 
دوباره به شهرها بازگشتند و وضعیت قبلی تکرار شد. 

در آن زمان، هنوز دولت موقت مهندس بازرگان 
رسیدکه  نتیجه  این  به  دولت  هیئت  و  بود  حاکم 
را کنترل کند، چراکه سال  بحران  مذاکره  با  دوباره 
اول انقالب بود و ارتش، ژاندارمری و شهربانی انسجام 
خود را پیدا نکرده بودند و سپاه نیز سازمان و ساختار 
مناسبی نداشت و بسیج به وجود نیامده بود. دولت 
احساس می کرد توانایی کافی برای ورود به یک جنگ 

داخلی که سال ها ادامه یابد، را ندارد.
در این شرایط، امام خمینی)ره( مخالف مذاکره بود، 
اما بعد آن را پذیرفت. دولت موقت، هیئت حسن نیت را 
متشکل از آقایان هاشم صباغیان وزیر کشور، عزت اهلل 
سحابی رئیس سازمان برنامه و بودجه و داریوش فروهر 
وزیر مشاور، به شمال غرب اعزام کرد. شهید مصطفی 
با  چون  اما  بود،  مذاکره کننده  هیئت  در  هم  چمران 

مذاکره موافق نبود، در مذاکرات شرکت نمی کرد. 
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نخستین دور مذاکرات هیئت حسن نیت، سنندج، فروردین ۱358. 

دولت  سوی  از  اعزامی  مذاکرات  دور  اولین  هنوز 
موقت شروع نشده بود که دانشجویان پیرو خط امام 
سفارت امریکا را تصرف کردند و دولت موقت استعفا 
موقت  دولت  استعفای   ،۱358 آبان   ۱4 در  امام  داد. 
که  داد  هیئت حسن نیت  به  هم  پیامی  و  پذیرفت  را 
زیر نظر شورای انقالب مذاکرات را انجام دهد. هیئت 
طرح  تا  داد  انجام  را  مذاکره  دور  چند  حسن نیت 
خمینی)ره( هم  امام  شد.  آماده  کردستان  خودگردانی 
طرح خودگردانی کردستان را پذیرفت، اما جریان های 
فدایی  ازجمله چریک های  کردستان،  در  فعال  تندرو 
خلق، کومه له و عزالدین حسینی که اهداف دیگری را 
در سر می پروراندند، با طرح خودگرانی موافقت نکردند. 
احزاب شورشی طرح دیگری را برای "خودمختاری" 
پیشنهاد دادند که اعضای هیئت حسن نیت چون آن 
را مقدمه تجزیه ناحیه کردنشین ایران می دانستند، آن 
را رد کردند و به این ترتیب، مذاکرات به نتیجه نرسید.

آغاز دور جدید آزادسازی شهرها
بعد از اینکه مذاکرات با بن بست مواجه شد، شهید محمد 
هماهنگی  از  پس  کشور،  غرب  سپاه  فرمانده  بروجردی 
با شورای انقالب، آزادسازی شهرها را از اشغال احزاب و 
سازمان های ضدانقالب آغاز کرد. ابتدا عملیات آزادسازی 
کامیاران در ۱0 بهمن ۱358 و پس از آن عملیات آزادسازی 
سنندج در اردیبهشت ۱359 اجرا شد. حدود دو سال طول 
کشید تا در دور دوم، شهرها یک به یک آزاد شدند. اقدامی 
که در دور اول، ۱5 روزه به نتیجه رسیده بود، به دلیل تقویت 
و کسب آمادگی احزاب ضدانقالب و توسعۀ سازمان رزمی 
آنان، در دور دوم حدود دو سال ادامه یافت تا همه شهرها 
از اشغال گروه های ضدانقالب آزاد شوند؛ هرچند آزادسازی 
جاده ها و مناطق روستایی بین شهری تا نوار مرزی ایران 
با عراق، تا سال ۱365 ادامه یافت و درگیری با واحدهای 
پارتیزانی احزاب شورشی نیز تا سال ۱375 در جریان بود تا 

امنیت نسبی در ناحیه کردنشین ایران برقرار شد.
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جغرافیای گسترش و فعالیت احزاب شورشی
محــدودۀ تحــت اشغال احزاب و گروه های شورشی 
در سال ۱360 از نزدیک پل قطور در غرب خوی شروع  
ارومیه،  و شهر  تا غرب سلماس، غرب دریاچه  و  می شد 
محـــدودۀ شهرستــان های اشنویه، نقده، مهاباد، غرب و 
جنوب میاندوآب، غرب تکاب و شاهین دژ، مهاباد، بوکان، 
پیرانشهر، سردشت، بانه، سقز، دیواندره، سنندج، کامیاران، 
مریوان، پاوه، روانسر، جوانرود و باینگان ادامه می یافت. طول 
هوایی این منطقه حدود 500 
به طور  آن  عرض  و  کیلومتر 
متوسط ۱50 کیلومتر می شود 
کیلومتر   75000 حدوداً  که 
مربع است. برای مقایسه کافی 
است بدانیم وسعت این منطقه، 
کوچک  کشورهای  وسعت  از 
این  در  البته  است.  بیشتر 
محدود  نقاط  برخی  مناطق، 
در  ارتش  پادگان های  مانند 
کنترل دولت باقی مانده بود و 
به جز پادگان ارتش در مهاباد 
در  ژاندارمری  پادگان  های  و 
سنندج و سردشت، بقیۀ پادگان های منطقه سقوط نکرده 

بودند.

مناطق  در  ضدانقالب  گروه های  و  احزاب 
کردنشین ایران

احزاب شورشی در ناحیه کردنشین ایران اعم از بومی 
بومی  گروه های سیاسی  و  احزاب  بودند.  غیربومی  و 
از: حزب دموکرات کردستان،  بودند  )کردی( عبارت 

سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران یا کومه له، 
حزب رزگاری، سازمان خبات اسالمی، اتحادیه میهنی 
گروه  سیمیتقو،  طاهرخان  گروه  عراق،  کردستان 
مسلح.  عشایر  و  مریوانی  علی  گروه  مامدی،  صنار 
سیدعزالدین حسینی )ماموستا حسینی( امام جمعه 
مهاباد هم اگرچه یک فرد بود، اما یکی از عناصر اصلی 

بحران آفرین در کردستان محسوب می شد. 
فعال  کشور  در  که  نیز  غیربومی  سازمان های 
ناحیه کردنشین حضور  در  آنها  از  و شاخه ای  بودند 
از: سازمان چریک های فدایی  داشتند، عبارت بودند 
خلق، سازمان رزمندگان در راه آزادی طبقه کارگر، 
اشرف  گروه  )منافقین(،  خلق  مجاهدین  سازمان 
کارگر.  آزادی طبقه  راه  در  پیکار  و سازمان  دهقانی 
عالوه بر اینها، احزاب دیگری مثل راه کارگر، اتحادیه 
بودند  نیز  و سهند  مبارزان کمونیست  کمونیست ها، 

که بعد از حوادث سال ۱360 وارد منطقه شدند.

1. حزب دموکرات کردستان ایران
هسته اولیه و اصلی این حزب را 28 کرد مهابادی و 2 
کرد عراقی، با هدف خودمختاری کردستان ایران در 
سال ۱32۱ تأسیس کردند. اسم اولیه آن "جمعیت 
رستاخیز کردستان" بود که به کردی "کومه له ژیانی 
آن  به  به طوراختصار  و  می شد  نامیده  کردستان" 

کومه له ژـ کاف می گفتند.
با جنگ جهانی دوم  این حزب، هم زمان  تشکیل 
بود. منطقه  متفقین  نیروهای  به دست  ایران  اشغال  و 
با  و  داشت  قرار  شوروی  کنترل  در  ایران  شمال غرب 
دولت  پیشه وری  سیدجعفر  کشور،  این  همکاری 
خودمختار آذربایجان را در تبریز به وجود آورده بود. 

بعــد از اينکه مذاکــرات با 
بن بســت مواجه شد، شهيد 
محمد بروجردی فرمانده سپاه 
غرب کشور، پس از هماهنگی 
با شــورای انقالب، آزادسازی 
شــهرها را از اشغال احزاب و 
آغاز  شورشی  ســازمان های 
کــرد. حدود دو ســال طول 
تا در دور دوم، شهرها  کشيد 

يک به يک آزاد شدند.
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جمعیت رستاخیز کردستان هم توانست با پشتیبانی 
رهبری  به  را  مهاباد  خودمختار  جمهوری  شوروی ، 
سفری  جمعیت  این  سران  کند.  ایجاد  محمد  قاضی 
به آذربایجان شوروی کردند و زمانی که بازگشتند، در 
به  را  کردستان  رستاخیز  نام جمعیت  آبان ۱324   2
بهمن  تغییر دادند و در 2  حزب دموکرات کردستان 
را  مهاباد  خودمختار  جمهوری  تأسیس  سال،  همین 
اعالم کردند که حدود ۱۱ماه دوام آورد. بعد از خاتمۀ 
را ترک  ایران  جنگ جهانی و هنگامی که اشغالگران 
کردند، ارتش ایران درصدد برآمد تمامیت ارضی ایران 
را حفظ کند. مالقات هایی بین مقامات ارتش و سران 
جمهوری مهاباد انجام گرفت و قاضی محمد برای اینکه 
جنگی واقع نشود، پذیرفت که مهاباد را تسلیم ارتش 
کند و واحدهای ارتش ایران بدون درگیری وارد مهاباد 
شوند. بعد از آزادسازی مهاباد، ارتش به توافقات خود 
عمل نکرد و قاضی محمد و عده ای از سران جمهوری 
مهاباد دستگیر و پس از محاکمه در دادگاه نظامی اعدام 
بقیه هم  و  تبعید  نیز  از سران حزب  شدند. چند تن 
متواری شدند. همان موقع حزب دموکرات منحل شد و 
پس از آن فعالیت خود را به صورت غیرقانونی ادامه داد.

عملکرد حزب دموکرات قبل از انقالب
از سال ۱325 به بعد، حزب دموکرات فقط چند اقدام 
 ۱345 سال های  در  داد.  انجام  کردستان  در  کوچک 
معینی،  سلیمان  شریف زاده،  اسماعیل   ،۱347 تا 
محمدامین سراجی و مال آواره تصمیم گرفتند دوباره 
حزب را در کردستان فعال کنند و چند عملیات کوچک 
هم انجام دادند. بعضی از آنها دستگیر و برخی متواری 
شدند و به عراق فرار کردند. تا پیروزی انقالب، فعالیت 

مشاهده  کردستان  در  دموکرات  حزب  از  عمده ای 
در  قاسملو  عبدالرحمان  مانند  باقیمانده  افراد  و  نشد 
کشورهای اروپایی زندگی می کردند. زمانی که انقالب 
پیروز شد، این افراد از کشورهای اروپایی به کردستان 
ایران برگشتند و با احیای حزب دموکرات، اعالم کردند 
هنگام  آنها  کردستان اند.  برای  خودمختاری  به دنبال 
احیای حزب، طرف دارانی داشتند، ولی سالح و تجهیزات 
نداشتند، لذا درصدد برآمدند بعد از پیروزی انقالب، با 

حمله به پادگان  های ارتش و 
ژاندارمری، سالح و تجهیزات 

به دست آورند.

حزب  سازمان  توسعه 
دموکرات و انشعابات آن
حزب  افراد  همه  ازآنجایی که 
همانند قاسملو فکر نمی کردند، 
در اولین کنگره حزب که در 
و  شد  برگزار   ۱358 سال 
کنگرۀ چهارم حزب محسوب 
کادرهای  از  تعدادی  می شد، 
حزب به رهبری غنی بلوریان، 

سیاست های قاسملو را نپذیرفتند و اعالم کردند که 
باشد  جمهوری اسالمی ممکن است عقایدی داشته 
جدید،  نظام  درمجموع،  اما  نپذیریم،  را  آن  ما  که 
نظامی ضدامپریالیست و ضدامریکاست و چون یک 
باید  و  کنیم  جنگ  آن  با  نباید  است،  انقالبی  نظام 
دولت  با  تفاهم  و  گفت وگو  ازطریق  را  حزب  اهداف 
تأمین کنیم. این دیدگاه، هماهنگ با سیاست حزب 
توده در آن دوره بود و سبب شد تعدادی از نیروهای 

محدوده تحت اشغال احزاب 
ضدانقــالب  گروه هــای  و 
نزديک  از   1360 ســال  در 
خوی  غــرب  در  قطور  پل 
باينگان  تا  و  می شد  شروع 
مســاحت  می يافت.  ادامه 
اين منطقه حــدوداً 75000 

کيلومتر مربع است.
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نقشه محدوده تحت اشغال احزاب و گروه های شورشی در مناطق غرب و شمال غرب، ۱358 تا ۱36۱.

احزاب، سازمان ها و گروه های شورشی ناحیه کردنشین ایران، ۱357 تا ۱367.

)کومه له(
دموکرات

های
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از حزب جدا شوند  حزب دموکرات در سال ۱359 
آورند که جنگ  به وجود  را  پیروان کنگره چهارم  و 
از  با آنکه مخالف بعضی  مسلحانه را رد می کردند و 
مسلحانه  مبارزه  مسیر  در  بودند،  نظام  سیاست های 

حرکت نکنند. 
دومین انشعاب در سال ۱367 اتفاق افتاد که به 
رهبری جلیل گازدانی و درجهت نزدیک شدن جناح 

انشعابی به سازمان مجاهدین خلق )منافقین( بود. 
تا کنگرۀ نهم، عبدالرحمان قاسملو رهبر حزب بود. 
او در حین مذاکره با افرادی از ایران در وین اتریش 
دموکرات  حزب  دبیرکل  شرفکندی  صادق  و  کشته  
شد. او هم دو سال بعد در رستوران میکونوس کشته 
تا مصطفی هجری دبیرکل حزب شود. سومین  شد 
را در حزب، مال عبداهلل حسن زاده در سال  انشعاب 

۱385 انجام داد. 
هر دو جناح حزب دموکرات در کردستان عراق 
کشورهای  در  عمدتاً  سرانشان  و  دارند  استقرار 
بعداً  که  حسن زاده  عبداهلل  مال  جناح  اروپایی اند. 
و  است  اقلیت  در  شد،  جایگزینش  شرفی  مصطفی 
دبیرکل جناح اکثریت هنوز مصطفی هجری می باشد.

ساختار تشکیالتی حزب دموکرات
سال  در  دموکرات  حزب  تشکیالتی  ساختار  در 
و  داشت  قرار  رأس  در  مرکزی  کمیته   ،۱360
زیر  بودند.  آن  منتخب  دبیرکل  و  سیاسی  دفتر 
ازجمله  متعددی  کمیسیون های  دبیرکل،  نظر 
کمیسیون  خارجی،  روابط  پیشمرگان،  تشکیالت، 
داشت.  قرار  اجتماعی  و  تبلیغات  تدارکات،  و  مالی 
در زیرمجموعه کمیسیون تشکیالت نیز چند کمیته 

منطقه ای بود که عبارت بودند از:
سلماس،  شهرهای  که  آرارات  یا  شمال  کمیته 

ارومیه و اشنویه در حوزۀ آن قرار داشت؛ 
مهاباد،  شهرهای  شامل  مرکزی  منطقه  کمیته 
منطقه جنوب،  کمیته  بود؛  پیرانشهر  و  بوکان  نقده، 
شهرهای تکاب، سقز، دیواندره، بانه، سنندج، مریوان 

و کامیاران را تحت پوشش داشت؛ 
مرکزی  کمیته  حفاظت  و  مرزی  منطقه  کمیته 
هم شامل شهرهای سردشت، ربط و منطقۀ اورامان 

می شد. 
که  داشت  حزبی  ساختار  منطقه ای  کمیته  هر 
شامل کمیسیون های تبلیغات، پیشمرگانه، تشکیالت، 

اجتماعی، مالی و تدارکات می شد.
هیز   2 برخی  و  هیز  یک  شهرستان  کمیته  هر 
داشت. هر هیز نیز به طور متوسط 2 تا 3 لَک داشت 
که هر لک بین ۱50 تا 200 نفر می شدند. هر لک هم 
برای خود 2 تا 3 پَل داشت و هر پل به طور متوسط 

50 تا 70 نفر بودند.
در ضرباتی که در سال های بعد در عملیات ها به 
آنها تسلیم  از  حزب دموکرات وارد شد، عده زیادی 
دولت شدند و تغییراتی در تشکیالت حزب به وجود 
آمد که ادغام برخی از هیزها ازجملۀ آن بود. هیزهای 
هیزهای  و  آگری،  هیز  به  تبدیل  ارومیه  و  سلماس 
نقده و پیرانشهر تبدیل به هیز قندیل شدند؛ هیزهای 
سنندج و مریوان پس از ادغام به هیز زاگرس تغییر 
نام دادند؛ و هیزهای اورامان و داالهو هم هیز بیستون 
را به وجود آوردند. حفاظت کمیته مرکزی هم هیز 
سامرند شد. بقیۀ هیزها باقی ماندند و نامشان تغییر 

کرد، اما کوچک تر از قبل شدند.
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طبق برآورد، حزب دموکرات به جز تشکیالت مخفی، 
در سال ۱362 بین 6500 تا 7500 رزمنده داشت. آنها با 
غارت پادگان مهاباد، تجهیزات زیادی حتی تانک، نفربر، 
توپخانه و تفنگ۱06 هم داشتند، اما به مرور در عملیات های 
آزادسازی، تجهیزات سنگین و نیمه سنگین را از دست 
دادند و فقط سالح های سبک همانند خمپاره60، گرینوف، 
آر.پی.جی7، کالشینکف و مین در اختیارشان باقی ماند که 

در جنگ پارتیزانی می توانستند با خود حمل کنند.

ویـــژگی های حــزب 
دموکرات

حـزب دمـوکـرات از هـمـۀ 
اقشار عضو داشت و ترکیب 
نیروهایش به گونه ای بود که 
افراد باسواد و بیسواد، جوان و 
میانسال، شهری و روستایی را 
شامل می شد. این حزب یک 
تشکیالت مقبول بین مردم 
بود و حتی بین روشنفکران، 
روحانیون و نخبگان کردستان 
و  بود  بانفوذ  تشکیالتی  هم 
بیش از سایر احزاب در منطقه هوادار داشت. ایدئولوژی 
حزب دموکرات، سوسیالیسم بود، اما مانع فعالیت افراد 
مسلمان در حزب نمی شد. مثالً در دوره ای دبیرکل حزب، 
مال عبداهلل حیاکی شد که یک روحانی بود یا مال حسن 

رستگار، فرمانده هیز معینی بود. 
حـزب دمـوکرات ارتـبـاط زیـادی بـا کشـورهـای 
سوسیالیستی داشت. برخالف نظری که حزب را عامل 
امریکا و شوروی می دانست، عمده ارتباط حزب با عراق 

و فرانسه بود. البته ارتباطات پنهانی با برخی کشورهای 
از  نیز  تجهیزات حزب  و  عمده سالح  داشتند.  غربی 

عراق تهیه می شد. 
روحیه جنگندگی حزب در سطح متوسط بود و 
حزب  این  داشت.  انعطاف پذیری  سیاسی  عرصۀ  در 
مهاباد  جمهوری  جریان  در  و  داشت  مذاکره  روحیۀ 
کرد  مذاکره  محمد  قاضی  شد،  اشاره  که  همان طور 
چند  در  هم  قاسملو  داد.  ارتش  تحویل  را  منطقه  و 
مرحله با واسطه و بی  واسطه با ایران مذاکره کرد. در 
دورۀ جنگ تحمیلی، هنگامی که به دلیل عملیات های 
اجراشده، توان رزمی حزب کاهش یافته بود و دیگر 
امیدی به موفقیت نداشت، حزب پیشنهاد کرد دست از 
جنگ با ایران بکشد و در آالن سردشت مستقر شود تا 
تکلیف جنگ عراق با ایران مشخص شود. در آن زمان، 
این پیشنهاد پذیرفته نشد و جنگ ادامه یافت. بعد از 
خاتمۀ جنگ عراق با ایران، دوباره مذاکرات آغاز شد 
که در حین آن، قاسملو کشته شد. حزب در رقابتی 
که با کومه له داشت، انعطاف پذیری خود را نشان داد 
تا مذاکره کند، اما این جریان درحال حاضر تأثیری در 
مسائل امنیتی ـ نظامی ناحیه کردنشین ایران ندارد تا 

مذاکره با آن، دستاوردی برای کشور داشته باشد.

سرانجام حزب دموکرات 
 ضربات مؤثری که به کادرها و نیروهای رزمی حزب 
ایران،  کردنشین  ناحیه  در  زمین  نداشتن  شد،  وارد 
انشعابات  عراق،  سرزمین  در  طوالنی مدت  استقرار 
پی درپی  کشته شدن  و  کومه له  با  درگیری  متعدد، 
صادق  و  قاسملو  )عبدالرحمان  حزب  دبیرکل  دو 
نیروهای  رفتار محبت آمیز  و  از یک سو  شرفکندی( 

حزب  اصلی  و  اوليه  هســته 
مهابادی  کرد  را 28  دموکرات 
و 2 کــرد عراقــی، با هدف 
ايران  کردستان  خودمختاری 
در سال 1321 تأسيس کردند. 
“جمعيت  آن  اوليــه  اســم 
رســتاخيز کردســتان” بود 
که به کــردی “کومه له ژيانی 
کردســتان” ناميده می شد و 
به طوراختصــار به آن کومه له 

ژ-کاف  می گفتند.
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همکاری  اکراد،  با  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح 
و  مسلح  نیروهای  با  منطقه  مردم  از  زیادی  تعداد 
از  کردنشین  ناحیه  در  مردم  به  ارائه شده  خدمات 
به دولت  نگاه مردم منطقه  سوی دیگر، موجب شد 
مرکزی تغییر یابد و به این نتیجه برسند که دولت 
ایران یک نظام ضدکرد نیست و در خدمت آنهاست. 
این  دموکرات،  حزب  از  مردم  جداشدن  با  ازاین رو، 

تشکیالت موقعیت خود را از دست داد. 
عراقی  اکراد  و  احزاب  گسترده  همکاری  البته 
تأثیرگذار  بینش  تغییر  این  در  ایران،  با  ترکیه ای  و 
حزب  گسترده  همکاری  ایران  کردهای  وقتی  بود. 
دموکرات کردستان عراق و اتحادیۀ میهنی کردستان 
جمهوری  که  شد  باورشان  دیدند،  را  ایران  با  عراق 

اسالمی دشمن اکراد نیست. 
این به معنای تمام شدن فعالیت حزب دموکرات در 
ناحیه کردنشین نیست. این تشکیالت، تجربه، کادر و 
سازمان دارد و ممکن است در شرایط بحرانی، مجدداً 

فعال شود و در شمال غرب ایران نقش آفرینی کند.

2. سـازمان انقــالبـی زحمتکشان کردستــان 
)کومه له(

محفل اولیۀ سازمان کومه له در سال ۱348 به دست 
تعدادی از جوانان دانشگاهی کرد که عقاید مارکسیستی 
در  گرفت.  تبریز شکل  و  تهران  دانشگاه  در  داشتند، 
سال ۱353 محفل آنان شناسایی شد و اکثر افراد به 
زندان افتادند تااینکه در نیمۀ سال ۱357 براثر وقوع 
انقالب، آزاد شدند و به فعالیت  در کردستان پرداختند. 
فؤاد مصطفی سلطانی و عبداهلل مهتدی که از نفرات 
اصلی این محفل بودند، تشکیالت "اتحادیه کشاورزان 

از همین محفل،  افراد دیگری  ایجاد و  را  کردستان" 
مثل صدیق کمانگر و شعیب زکریایی "جمعیت دفاع 
از آزادی و انقالب سنندج" را تأسیس کردند. این دو 
جریان در دی ماه ۱357، در سنندج تشکیالت جدیدی 
را به نام سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران 

که به اختصار کومه له گفته می شد، به وجود آوردند. 
کومه له ابتدا تحت تأثیر افکار فؤاد مصطفی سلطانی، 
گرایش مائوئیستی داشت. ازنظر فؤاد چون اقتصاد کردستان 

مشی  از  باید  بود،  کشاورزی 
مائو استفاده شود تا کومه له با 
همکاری دهقانان و کشاورزان 
طراح  وی  برسد.  اهدافش  به 
کردستان  آشوب های  اصلی 
جمعیت های  تشکیل  و  بود 
گونـــاگون، اتحــادیـــه های 
دهقــانی، طـرح ریزی کـــوچ 
حضور  به  اعتراض  در  مردم 
پادگان ها در شهرها و طراحی 
کیلومتری   ۱30 راهپیمایی 
سنندج  و  سقز  شهرهای  از 
مردم  از  حمایت  در  بانه  و 

مریوان، ازجمله اقدامات او بود. وقتی فؤاد همراه  با طهمورث 
اکبری عضو سازمان چریک های فدایی خلق ایران، در نهم 
شهریورماه ۱358 در درگیری در منطقه سرشیو سقز کشته 
شدند، کومه له ضربه سختی خورد. از آن زمان به بعد عبداهلل 
مهتدی دبیرکل کومه له شد و تشکیالت بالفاصله از گرایش 

مائوئیستی فاصله گرفت و به مشی لنین روی آورد. 
بودند  تندرویی  و  خشن  افراد  کومه له  نیروهای 
و جریان های کردی را قبول نداشت. یکی از عوامل 

حزب دموکرات در سال 1362 
رزمنده   7500 تــا   6500 بين 
داشــت. آنها با غارت پادگان 
حتی  زيادی  تجهيزات  مهاباد، 
تفنگ  و  توپخانه  نفربر،  تانک، 
به مرور  اما  106 هم داشــتند، 
آزادســازی،  عمليات های  در 
تجهيزات سنگين و نيمه سنگين 
فقط  و  دادنــد  از دســت  را 
سالح های سبک در اختيارشان 

باقی ماند.
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اصلی به هم خوردن مذاکرات در سال ۱358، کومه له 
به دلیل  کومه له  بودند.  خلق  فدایی  چریک های  و 
 ۱۱ در  نظری،  و  تئوریک  مسائل  زمینه  در  ضعف 
محفل  شامل  جریان  چند  اتحاد  با   ۱362 شهریور 
انقالبی،  رزم  گروه های  فراکسیون  از  سهند، افرادی 
پیکار کمونیست، وحدت انقالبی و عده ای از کادرهای 

ارتش رهایی بخش ایران )آرخا(، در روستای مرزن آباد 
را  ایران  کمونیست  حزب  مؤسس  کنگرۀ  سردشت، 
تشکیل داد و ازآن پس، کومه له شاخۀ کردستانی آن 
محسوب شد. در این کنگره، عبداهلل مهتدی دبیرکل 
کومه له  دبیرکل  علیزاده  ابراهیم  و  کمونیست  حزب 

شد.

هيزشهرهيزشهر
۱۱0 بیانبوکانسروان عباسیسلماس
افشارتکابنحو حاتمارومیه
معینیسردشتسمکواشنویه
مینه شمربطافشیننقده

آربابابانهمال آوارهپیرانشهر
عزیز یوسفیسقزپیشوامهاباد

شریف زادهسنندجشهیداندیواندره
شاهواورامانبیستونکامیاران
هژارکمیته مرکزیزریوارمریوان

گسترش هیزهای حزب دموکرات کردستان ایران در سال ۱362.

چارت کمیسیون تشکیالت حزب دموکرات در سال ۱360.
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تشکیالت کومه له
در تشکیالت کومه له بعد از کمیته مرکزی و دبیرکل، 
روابط  اجتماعی،  امور  انتشارات،  کمیسیون های 
تدارکات  و  ارتباطات  نظامی،  تشکیالت،  خارجی، 
منطقۀ  شمال،  منطقه  کمیتۀ  چهار  داشت.  وجود 
مکریان، منطقۀ سرسنور، منطقۀ جنوب و تشکیالت 

تهران زیر نظر کمیسیون تشکیالت بود. 
ناوچه  دو  شمال،  منطقۀ  کمیتۀ  زیرمجموعۀ  در 
ارومیه و اشنویه؛ در کمیتۀ منطقۀ مکریان، ناوچه های 
مهاباد، بوکان و سقز؛ در کمیتۀ منطقۀ سرسنور، سه 
منطقۀ  کمیتۀ  در  بانه؛  سردشت،  پیرانشهر،  ناوچۀ 
جنوب، ناوچه های دیواندره، سنندج، مریوان و کامیاران 
ناوچۀ  نام  به  هم  مستقل  ناوچه  یک  و  داشتند  قرار 

باختران وجود داشت.
گردان  یا  تیپ  یک  ناوچه  هر  زیرمجموعه   در 
فعالیت می کرد. ناوچه هایی که تیپ داشتند. استعداد 
کومه له بین ۱20 تا ۱40 نفر و استعداد گردان ها بین 
60 تا 70 نفر بود. هر گردان حداقل 2 پَل و بعضی 
هم 3 پل داشتند و هر پل بین 30 تا 35 نفر رزمنده 
بود که هر دسته  زیرمجموعۀ پل هم دسته  داشت. 

بین ۱5 تا ۱7 نفر استعداد داشت.
افراد  بدون   ۱362 سال  در  کومه له  استعداد 
این  که  می شد  نفر   ۱200 حدود  مخفی،  تشکیالت 
تعداد شورشی، افراد معمولی نبودند. در درگیری هایی 
که اتفاق می افتاد، گاهی یگان های سپاه دو، سه روز با 
کومه له درگیر بودند. در این درگیری ها، از یگان های 
نظامی ممکن بود حدود 20 نفر کشته شوند، ولی از 
افراد  عمدۀ  می شد؛ چون  کشته  نفر   3 یا   2 کومه له 
یگان ها، بسیجی و سرباز اعزامی از دیگر استان ها بودند 

و آموزش و تجربۀ کافی در جنگ چریکی نداشتند، اما 
کومه له افرادی داشت که شش، هفت سال در منطقه 
جنگیده و خیلی از نفراتشان بومی همان منطقه بودند. 

در نتیجه آسیب پذیری آنها کمتر بود. 
در سال ۱364، بین کومه له و دموکرات درگیری ای 
به وجود آمد که به صورت پراکنده تا یک سال طول 
زیادی  تلفات  این درگیری ها هر دو گروه  در  کشید. 
تا  می کردند  تبلیغات  یکدیگر  علیه  مدت ها  و  دادند 

به مرور درگیری بین آنها قطع شد.

انشعابات در کومه له
کومه له پس از دریافت ضربات متعدد و ازدست دادن 
کادرها در درگیری با نیروهای سپاه، از سال ۱370 
به بعد در عراق استقرار یافت. از سال ۱379 به بعد، 
چند انشعاب در کومه له ایجاد شد که عبارت بودند از:

۱. در سال ۱379، عبداهلل مهتدی از ابراهیم علیزاده 
دبیرکل کومه له انشعاب یافت و ابتدا تشکیالت "کومه له 
ـ سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران" و سپس 

"حزب کومه له کردستان ایران" را به وجود آورد.
اولیۀ کومه له، در  از رهبران  ایلخانی زاده  2. عمر 
سال ۱387 از جریان عبداهلل مهتدی انشعاب یافت 

و "کومه له زحمتکشان کردستان" را به وجود آورد.

ویژگی های سازمان کومه له 
کومــه له در اکثــر منــاطق کردنشین ایــران گستــرش 
داشت. بیشتــر نیروهای آن جوان، شهری و تحصیل کرده 
بودند و از استان های دیگر هم افرادی در کومه له عضویت 
داشتند. پایگاه مردمی کومه له کمتر از حزب دموکرات بود، 
اما در بین روشنفکران و نخبگان کردستان مقبولیت داشت. 
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شورشیــان کومــه له انگیزه و روحیــه جنگندگی زیادی 
داشتند و به راحتی اسیر نمی  شدند. آنها از پشتیبانی عراق و 
کشورهای سوسیالیستی برخوردار بودند؛ انعطاف پذیر و اهل 
مذاکره نبودند و روحیه ای خشن داشتند و از موضع باال به 

احزاب دیگر به ویژه حزب دموکرات نگاه می کردند.

سرانجام کومه له
 عوامل متعددی سبب شد که کومه له تأثیرگذاری در 
کردستان را از دست بدهد و 
اگر بحران جدیدی به وجود 
می رسد  نظر  به  بعید  آید، 
نقش  آن  در  بتواند  کومه له 
مهمی داشته باشد. ازجمله 
این عوامل می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
۱. ضربات مؤثری که به 
کومه له  نیروهای  و  کادرها 
وارد شد. 2. نداشتن محلی 
کردستان  در  استقرار  برای 
ایران. 3. آگاهی و هوشیاری 
درگیری   .4 مردم.  بیشتر 
با حزب دموکرات. 5. انشعابات متعدد در کومه له. 6. 
همکاری گسترده احزاب کرد عراقی با ایران. 7. استقرار 
اندیشه  فروپاشی   .8 عراق.  در  کومه له  طوالنی مدت 

مارکسیسم در شوروی. 9. پیدایش پژاک و... . 

3. سپاه رزگاری 
 شیخ محمد عثمان نقشبندی متولد روستاي صفي آباد 
جوانرود، روحانی و رهبر طریقت نقشبندیه بود. وی 

در دوران رژیم گذشته با ساواک و دربار ایران ارتباط 
خیلی خوبی داشت و بعد از پیروزی انقالب، تشکیالتی 
به نام سپاه رزگاری )رستگاری( را به وجود آورد که در 
اطراف مریوان، پاوه، سنندج و کامیاران فعالیت داشت. 
سپاه رزگاری حدود 2000 نفر را جذب و سازماندهی 
کرده بود و در سال ۱358 شرارت هایی در محدودۀ 
عراق  حمایت  از  گروه  این  داد.  انجام  خود  فعالیت 
برخوردار بود و از حزب بعث این کشور پول، تجهیزات 

و امکانات دریافت می کرد. 
حزب کومه له که هم احتیاج به تجهیزات داشت و 
هم نمی توانست محبوبیت سپاه رزگاری را در بین مردم 
تحمل کند، در ۱3 بهمن ۱358 با حمله به مراکز سپاه 
رزگاری بسیاری از افراد آن را دستگیر و خلع سالح 
کرد. این درگیری ها بین کومه له و سپاه رزگاری تا بهار 
از  به مرور  این تشکیالت  اعضای  ادامه داشت.   ۱360
یگان های قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( سپاه پاسداران 
نفر  گریختند. حدود 200  عراق  به  و  خوردند  ضربه 
نیز در عملیات  آنها  باقی ماندند که  از سپاه رزگاری 
یا اسیر شدند. پس  والفجر۱0 )اسفند ۱366( کشته 
از آن، شیخ عثمان به آلمان و سپس به ترکیه رفت و 

پس از مرگ در خانقاه استانبول به خاک سپرده شد.

4. سازمان خبات کردستان ایران
رهبر سازمان خبات )مبارزه( ماموستا سیدجالل الدین 
بود.  سیدعزالدین حسینی  کوچک تر  برادر  حسینی، 
به  عضو   ۱50 با  را  سازمان  این   ۱36۱ سال  در  او 
به  اقدام  سردشت  و  بانه  اطراف  در  و  آورد  وجود 
شرارت می کرد. خبات با عراق ارتباط داشت و عمدتاً 
به  را  ایران  یگان های  تحرک  به  مربوط  اطالعات 

محفل اوليۀ سازمان کومه له در 
ســال 1348 به دست تعدادی 
از جوانان دانشــگاهی کرد که 
داشتند،  مارکسيستی  عقايد 
در دانشگاه تهران و تبريز شکل 
گرفت. در دی مــاه 1357، در 
سنندج تشکيالت جديدی را به 
نام سازمان انقالبی زحمتکشان 
به اختصار  که  ايران  کردستان 
به وجود  کومه له گفته می شد، 

آوردند.
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عراق گزارش می داد. آنها ازطریق قاچاق کاال، کسب 
بود،  ضعیف  تشکیالت  این  چون  می کردند.  درآمد 
به آن حمله می کردند،  ایرانی  نیروهای  هنگامی که 
درگیر نمی شد تا آسیب کمتری ببیند. از مهم ترین 
ـ  بانه  جاده  در  کمین  اجرای  خبات،  شرارت های 
آن،  در  که  بود   ۱363 سال  آبان   27 در  سردشت 
مهدی زین الدین فرمانده لشکر۱7 علی ابن ابی طالب)ع( 

و برادرش مجید را به شهادت رساندند.
تشکیالت خبات در پی عملیات های متعدد یگان های 
 ۱368 سال  در  دید.  آسیب  زمان  به مرور  سپاه، 
این  سیدجالل،  از  عباسی  خدر  مال  جداشدن  با 
تشکیالت بیش از پیش ضعیف شد. سیدجالل در ۱۱ 
اردیبهشت ۱389 در شهر اربیل درگذشت و فرزندش 

بابا شیخ حسینی، رهبر گروه شد.

5. اتحادیه میهنی کردستان عراق
اتحادیه میهنی کردستان عراق یک حزب عراقی است 
که از حزب دموکرات کردستان عراق در سال ۱975 جدا 
شد. دبیرکل اتحادیه از ابتدای انشعاب تا هنگام مرگ، 
جالل طالبانی بود. در ابتدای انقالب جالل طالبانی با 
رهبران انقالب دیدار کرد و به آنها تبریک گفت، اما وقتی 
بحران در کردستان آغاز شد، در برخی از درگیری ها 
واسطۀ  طالبانی  درسال ۱358، جالل  کردند.  شرکت 
بعضی مذاکرات دولت موقت با احزاب تجزیه طلب بود، 
اما وقتی مذاکرات به نتیجه نرسید، نیروهای اتحادیه که 
در مناطق مرزی کردستان ایــران حضــور داشتنــد، با 

یــگان های ارتش، سپــاه و ژاندارمری جنگیدند. 
اتحادیه بعدها به این نتیجه رسید که مواضع سیاسی دولت 
ایران علیه اکراد نیست و جنگ با نیروهای سپاه و ارتش 

اشتباه است؛ در نتیجه نیروهایش را به داخل عراق انتقال 
داد و از سال ۱364 با همکاری قرارگاه رمضان  سپاه و 
مشارکت در عملیات های برون مرزی این قرارگاه، علیه 
ارتش بعث صدام وارد جنگ شد و در چندین عملیات 

شرکت فعال داشت.

6. گروه طاهرخان سیمیتقو
و  بود  عبدوي  طایفه  سرپرست  سیمیتقو  طاهرخان 

تعــدادی افــراد مســلــح 
تحــت امــر داشــت کـــه 
در اطراف شهرهای سلماس 
و ارومیه اقــدام به شــرارت 
و ایجــاد ناامنــی می کردند 
و پایگاهشـان در روستــای 
دوستان سلماس بود. گروه او 
لیــلهًْ القــدر  عملیــات  در 
 ۱363 خــرداد   30 در  که 
به همــت یــگان های سپاه، 
ارتش و ژاندارمری اجرا شد، 
مضمحل و خود نیز متواری 

شد.

7. گروه صنار مامدی
تا  از عشیره شکاک،  ایل مامدی  صنار مامدی رئیس 
سال ۱362 عضو حزب دموکرات بود و سپس از حزب 
سلماس  اطراف  و  داشت  نیرو  تعدادی  وی  شد.  جدا 
ارومیه شرارت می کرد. گروه صنار هم در عملیات  و 
لیلهًْ القدر که با تالش قرارگاه حمزه اجرا شد، آسیب 

دید و در نتیجه صنار به سوئد گریخت.

استعداد کومه له در سال 1362 
مخفی،  تشکيالت  افراد  بدون 
حدود 1200 نفر می شد که اين 
معمولی  افراد  شورشی،  تعداد 

نبودند.



آشنايی با احزاب و سازمان  های شورشی ناحيه کردنشين ايران

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

22

8. گروه علی مریوانی
اطراف  در  مریوانی،  علی  به  معروف  قادرزاده  توفیق 
مریوان فعالیت می کرد. او نیز از حزب دموکرات جدا 

علی  داشت.  مسلح  نیروی   ۱20 حدود  و  بود  شده 
مریوانی در اطراف مریوان شرارت و برای ارتش عراق 
ایران کمین  او به رزمندگان  افراد  جاسوسی می کرد. 

گردان/پل ناوچه منطقه

يک پل اروميه
شمال

گردان سامرند اشنويه- نقده

گردان پيرانشهر پيرانشهر

گردان سردشتسرسنور سردشت

گردان بانه بانه

گردان 24 مهاباد مهاباد

گردان 31 بوکانمکريان بوکان

گردان 26 سقز سقز

گردان کاوه - گردان چيا ديواندره

جنوب
گردان شوان - گردان آريز سنندج

گردان فؤاد - گردان نکروز مريوان

گردان شاهو کامياران

گردان داالهو اورامانات اورامانات

چارت کمیسیون تشکیالت حزب کومه له در سال ۱362

جدول ساختار سازمانی و استعداد حزب کومه له در سال ۱362
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می زدند، آنان را اسیر می کردند و تحویل ارتش عراق 
می دادند. درپی ضرباتی که یگان های سپاه و ژاندارمری 
افراد گروه  از  تعدادی  وارد کردند،  این گروه  افراد  به 
از  بعد  شدند.  تسلیم  هم  عده ای  و  زخمی  یا  کشته 
شد،  قطع  و  رفت  مین  روی  مریوانی  علی  پای  آنکه 

شرارت های وی هم به میزان زیادی کاهش یافت. 

9. عزالدین حسینی
سیدعزالدین حسینی )ماموستا حسینی( امام جمعه 
اصلی  عناصر  از  از  یکی  اما  بود،  فرد  یک  مهاباد 
به دلیل  می شد.  محسوب  کردستان  در  بحران آفرین 
وزن سیاسی باالی عزالدین حسینی در ایجاد و تداوم 
بحران در کردستان، به معرفی و نقش وی در غائله 

کردستان نیز پرداخته می شود.
در  را  او  بود.   ۱30۱ متولد  حسینی  عزالدین 
کردستان به عنوان ماموستا )استاد( می شناختند و امام 
به عنوان  ســال ۱357  در  وی  بـــود.  مهاباد  جمعه 
سال  در  شد.  انتخــاب  مهاباد  شهر  شورای  رئیس 
۱358 بــا امــام خمیــنی)ره( مالقات کرد و امام به 
ایشان گفت: من امنیت کردستان را از شما می خواهم. 
او هم جواب داد: من هم خودمختاری کردستان را از 

شما  می خواهم. 
عزالدین   ،۱358 سال  بی نتیــجۀ  مذاکــرات  در 
بر  را  نماینــدگی خلق کرد"  "هیئت  ریاست  حسینی 
عهده داشت و مواضعش با کومه له و چریک های فدایی 
هماهنگ بود. این دو سازمان به همراه عزالدین، از موانع 
اصلی به نتیجه نرسیدن مذاکرات هیئت حسن نیت بودند. 
اگر مذاکرات به نتیجه می رسید، چه بسا جنگ به این 

گستردگی در کردستان به وقوع نمی پیوست. 

کومه له و چریک های فدایی خلق )اقلیت( به دلیل آنکه 
مارکسیست بودند، می دانستند اگر با عزالدین حسینی 
متحد باشند، با کسب مقبولیت میان مردم می توانند با 
رابطۀ  کردند  تالش  آنان  کنند.  رقابت  دموکرات  حزب 
تنگاتنگی با عزالدین داشته باشند تا او به حزب نزدیک 

نشود و مذاکرات به نتیجۀ موردنظر حزب نرسد.

10. عشایر مسلح
ناحیه  شهرهای  برخی  در 
محدودۀ  به ویژه  کردنشین 
ساکن  کرد  عشایر  مرزی، 
بودند که برخی از آنان پس از 
انقالب مسلح شده بودند و در 
حوزۀ نفوذشان ایجاد ناامنی 
می کردند. این عشایر به مرور 
زمان خلع سالح شدند یا با 
مشاهدۀ قدرت دولت، با سپاه، 
ژاندارمری همکاری  و  ارتش 
ناحیه  تجزیۀ  مانع  تا  کردند 

کردنشین شوند. 
یکی از این عشایر، عشیرۀ 

جاف بود که سردار جاف آنان را سازماندهی و با حمایت 
عراق، در شهرهای پاوه، جوانرود و نوسود شرارت می کرد. 
آنان هرازگاهی به پایگاه های سپاه، ژاندارمری و شهربانی 
حمله می کردند، در جاده های منطقه مین می گذاشتند و در 

مسیر عبور نیروها کمین می کردند. 

11. احزاب ضدانقالب غیربومی
اولیـن  خلق:  فدايی  چريـک های  سازمــان  الف( 

اوليــن ســازمان غيرکرد که 
بالفاصله پس از پيروزی انقالب، 
در کردستان جنگ با جمهوری 
اســالمی ايــران را آغاز کرد، 
سازمان چريک های فدايی خلق 
بود. اگر کومه له در جنگ افروزی 
در کردستان رتبۀ اول را داشت، 
آِن چريک های  از  رتبه  دومين 

فدايی خلق بود.
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انقالب،  از پیروزی  غیرکرد که بالفاصله پس  سازمان 
در کردستان جنگ با جمهوری اسالمی ایران را آغاز 
کرد، سازمان چریک های فدایی خلق بود. اگر کومه له 
در جنگ افروزی در کردستان رتبۀ اول را داشت، دومین 

رتبه از آِن چریک های فدایی خلق بود.
سازمان چریک های فدایی خلق در سال ۱350 از 
تلفیق دو گروه بیژن جزنی و مسعود احمدزاده به وجود 
آمده بود که بعد از چند عملیات مسلحانه، اکثریت افراد 
آن دستگیر و تعدادی اعدام 
شدند و بقیه تا زمان پیروزی 
بودند.  زندان  در  انقالب 
پیدایش دو دیدگاه متفاوت 
"ماهیت  دربارۀ  سازمان  در 
جمهوری  طبقاتی  پایگاه  و 
در  شد  سبب  اسالمی" 
خرداد ۱359 این سازمان به 
دو جناح تقسیم شود. جناح 
اکثریت، جنگ با نظام را به 
نفع امپریالیسم ارزیابی کرد 
و جناح مقابل که در اقلیت 
بود، به مبارزه مسلحانه ادامه 
داد. جناح اقلیت که از ابتدا در کردستان می جنگید، در 
کردستان باقی ماند و به جنگ ادامه داد. درپی اقدامات 
امنیتی  ـ  انتظامی  ـ  نظامی  نیروهای  ضدشورشگری 
به ویژه سپاه در ناحیه کردنشین ایران، برخی از افراد این 

سازمان کشته شدند و بقیه به اروپا گریختند.
انقالب  پیروزی  از  بعد  دهقانی:  اشرف  گروه  ب( 

اسالمی، اشرف دهقانی و محمد حرمتی پور از اعضای 
سازمان چریک های فدایی خلق، این تحلیل را داشتند 

که انقالب ایران نافرجام مانده و پایگاه طبقاتِی دولِت 
برآمده از انقالب، همان پایگاه طبقاتی حکومت پهلوی 
است  امپریالیسم  به  وابسته  جدید  حاکمیت  و  است 
و بنابراین، باید به مبارزه با آن ادامه داد. این دو در 
تشکیالت  و  کردند  انشعاب  سازمان  از   ۱358 سال 
جدید، "چریک های فدایی خلق ایران" )با حذف کلمۀ 
سازمان( نامیده شد که معموالً آن  را به نام "جریان 

اشرف دهقانی" می شناسند. 
دهقانی  اشرف  از  حرمتی پور   ۱360 شهریور  در 
جدا شد و چریک های فدایی خلق )ارتش رهایی بخش 
جنگل های  به  را  خود  افراد  او  کرد.  ایجاد  را  ایران( 
مازندران منتقل کرد تا با نظام مبارزه کند. افراد این دو 
جریان ابتدا به عراق و سپس به اروپا رفتند تا در خارج 
از کشور، برای براندازی جمهوری اسالمی مبارزه کنند.

اولیه  ج( سازمان مجاهدين خلق )منافقين(: هسته 

سازمان مجاهدین خلق، در سال ۱344 توسط سعید 
محسن، محمد حنیف نژاد و عبدالرضا نیک بین )عبدی( 
دورۀ  در  را  عملیات هایی  سازمان  افراد  گرفت.  شکل 
پهلوی اجرا کردند و پس از پیروزی انقالب، به رهبری 
گسترش  ضمن  خیابانی،  موسی  و  رجوی  مسعود 
تشکیالت در همه استان ها و شهرها، شاخۀ کردستان 
سازمان را نیز به وجود آوردند. آنان ابتدا در عملیات 
نظامی شرکت نمی کردند. مجاهدین خلق )منافقین( 
در  و  شدند  مسلحانه  فاز  وارد   ۱360 خرداد  در30 
اواخر اردیبهشت ۱36۱ ابراهیم ذاکری )صالح( را به 
کردستان فرستادند تا فرماندهی فعالیت های سیاسی 
ـ نظامی مجاهدین و سپس نمایندگی مسئول شورای 

ملی مقاومت در کردستان را بر عهده بگیرد. 
مرکز اصلی استقرار سازمان مجاهدین خلق)منافقین( 

کردســتان  ميهنی  اتحاديه 
عراقی  حــزب  يــک  عراق 
اســت که از حزب دموکرات 
کردستان عراق در سال 1975 
اتحاديه  دبيرکل  شــد.  جدا 
از ابتدای انشــعاب تا هنگام 

مرگ، جالل طالبانی بود.
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ناحیه  در  نیز  عملیات  چند  و  بود  سردشت  آالن  در 
کردنشین اجرا کردند. در سال ۱364 که گفت وگوهای 
مخفیانۀ حزب دموکرات کردستان و دولت ایران آشکار 
شد، اختالفات سازمان و حزب دموکرات افزایش یافت 
و حزب دموکرات از شورای ملی مقاومت خارج شد. با 
سازمان  سپاه،  به ویژه  ایران  مسلح  نیروهای  اقدامات 
مجاهدین خلق)منافقین( پایگاه های خود را در کردستان 

از دست دادند و به عراق منتقل کردند.
این  کارگر:  طبقه  آزادی  راه  در  پيکار  سازمان  د( 

سازمان را افرادی ایجاد کردند که در سال ۱354 عقاید 
مجاهدین خلق را از اسالم به مارکسیسم تغییر دادند. 
بعد از وقایع سال ۱360 و دستگیری تعدادی از افراد 
کمیته مرکزی و کادرهای پیکار، جمع کوچکی از این 
سازمان که خود را "پیکار کمونیست" می نامیدند، در 
شهریور ۱36۱ به کومه له و اتحاد مبارزان کمونیست 

پیوستند و حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند.

سازمان  این  کارگر:  آزادی طبقه  رزمندگان  ه( سازمان 

رزمندگان  کادرهای  اکثریت  شد.  ایجاد  سال ۱356  در 
مبارزان  )اتحاد  سهند  محفل  و  کومه له  با  نزدیکی  در 
کمونیست(، حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند. در 
جریان دستگیری تشکیالت کومه له در تهران، بیشتر افراد 
رزمندگان  بقایای  آخرین  و  شدند  دستگیر  سازمان  این 
گریختند.  کردستان  به  کایدپور،  داریوش  رهبری  به 
فعالیت   ،۱367 سال  در  کایدپور  اعدام  و  دستگیری  با 

رزمندگان در ایران و کردستان نیز به پایان رسید.

جمع بندی و نتیجه گیری
بعد از شروع بحران در مناطق غرب و شمال غرب، 
دولت موقت راهبرد مذاکره و مصالحه با ضدانقالبیون 
را در دستور کار خود قرار داد و به دنبال توافق هیئت 
سپاه  نیروهای  ضدانقالب،  گروهک های  با  اعزامی 
شهرهای  از  بسیاری  از  اسالمی  انقالب  پاسداران 

سیدعزالدین حسینی )ماموستا حسینی( امام جمعه مهاباد، ۱358.
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مناطق غرب و شمال غرب خارج و نیروهای ارتش 
خود  پادگان های  به  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
برای  را  زمینه  وضعیت  این  شدند.  بازگردانده 
سازماندهی دوباره گروهک ها و تقویت حضور عناصر 
به  و  کرد  فراهم  شهرها  در  آنها  اصلی  کادرهای  و 
این  در  انجامید.  آنان  به دست  مناطق  این  کنترل 
حضرت  اسالمی  جمهوری  کبیر  بنیان گذار  دوران، 
امام خمینی)ره(، در مناسبت های مختلف با دعوت از 
شخصیت های مذهبی، سیاسی، ملی و سایر اشخاص 
بومی مناطق غرب و شمال غرب، آنان را به وحدت 
و برادری با سایر اقشار ملت، حفظ مرزهای کشور، 
ضدانقالب،  و  ملحد  گروهک های  و  منحرفان  طرد 
صبر و استقامت و همیاری با دولت برای ایجاد رفاه 
به  فریب خوردگان  تشویق  با  و  توصیه  منطقه،  در 
از معاندین،  بازگشت به دامن اسالم و روی گردانی 
مقابله،  در  عمل  شدت  به  را  شورشگران  درنهایت 

تهدید فرمودند تا اتمام حجت را به کمال برسانند.
نیروهای  راهبرد   ،۱358 سال  پاییز  اواخر  تا 
برخی  و  ضدانقالب  گروهک های  دعوت  خودی 
نیروهای فریب خورده به سازش، آرامش و همکاری 
ماه(،  )چند  بسیار کمی  زمان  با گذشت  ولی  بود، 
شد،  آشفته تر  مناطق  برخی  و  شهرها  وضعیت 
به صورتی که در برخی از مناطق، عناصر ضدانقالب 
)ازجمله دموکرات ها ( به طورکامل بر شهرها مسلط 
شده بودند و ازاین طریق، کمبودهای مالی خود را 
به دلیل  اما  مردم جبران می کردند.  اموال  غارت  با 
ادامه یافتن ناآرامی ها در مناطق غرب و شمال غرب 
و ادامه  انحراف گروهک های معاند از احکام اسالمی 
مبارزه  و  فقیه  والیت  با  عناد  به  آنان  پافشاری  و 

حضور  زمینه  آماده شدن  و  اسالمی  حکومت  با 
رزمندگان اسالم در مناطق بحرانی، راهبرد نظامی 
تغییر  به طورکامل  منطقه  این  در  نیروهای خودی 

یافت.
با درنظرداشتن این وضعیت و سختی های نبرد 
فعالیت طیف های  آن شاهد  که طی  کردستان  در 
در  ضدانقالب  احزاب  و  گروهک ها  از  زیادی 
اهمیت است  نکته حائز  این  بودیم، ذکر  کردستان 
که گروهک های مختلف با وجود مشی و روش های 
مختلف فکریـ  اجرایی، در کل فعالیت های ضد نظام 
و انقالب را دنبال می کردند. در چنین اوضاعی نظام 
جمهوری اسالمی و نیروهای مسلح و در رأس آن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، با رعایت اصولی چون 
مردمی کردن  ضدانقالب،  از  مردم  صف  جداکردن 
امنیت و جنگ، مهلت دادن به دشمن برای تسلیم 
انقالبی  فرماندهان  و  مسؤالن  تعیین  و  بازگشت  و 
ازقبیل برخورد  اجرایی  انواع روش های  با  توانستند 
همه جانبه،  و  همسو  حرکت های  دشمن،  با  قاطع 
تقسیم وظایف بین نیروهای مختلف خودی )سپاه، 
ارتش، ژاندارمری، شهربانی و رده های اطالعاتی( و 
درنظرداشتن راهبردهای فرهنگیـ  اجتماعی، روانی، 
امنیتی و سرانجام راهبرد قاطع نظامی، این غائله را 
کنترل کنند و خاتمه دهند. واضح است که قواعد و 
مبانی اساسی مورداستفاده سپاه در مناطق غرب و 
شمال غرب کشور، نشئت گرفته از فرایندی پرشتاب 
انجام  و  نوآوری  ابتکار،  انقالبی،  روحیه  بستر  در 
تغییرات اساسی در وضع موجود با تکیه بر ارزش های 
اسالمی بدون تبعیت از یک راهبرد مکتوب و تنها در 

صحنه عمل به وقوع پیوسته است. 


