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   !؟زندگی یا مرگ
  

  برای زندگی از جاده ای سخت 
  .عبور می کنم

  .جاده سنگالخ است
  .آنچھ از این راه دشوار بدست می آورم

  . یا زندگی است
  . یا مرگ

  :زندگی تنھا زنده ماندن نیست
  اگر آزاد نباشی

   را برای چھ می خواھی؟زندگی 
                            

      از یک شعر کردی                         
 

 بھ کردستان نقطھ اوج یک سلسلھ مبارزات، ٥٨ مرداد ٢٨یورش » 
درگیریھا و جنگھای کوچک اما پراھمیت بود کھ از ماھھا قبل در این 

  .خطھ شکل گرفتھ بود
جمھوری اسالمی از ھمان آغاز استقرارش کردستان در برابر سلطھ 

، ٥٧حتی در روزھای پر جوش و خروش پاییز . نافرمانی می کرد
ًزمانی کھ رھبری جنبش ضدسلطنتی در سراسر ایران عمدتا تحت 
رھبری خمینی بود؛ کردستان راه خود را می رفت و بھ جو مسلط 

  . کاری نداشت
یچ پایگاھی در جریان خمینی و دستگاه روحانیت تحت رھبریش ھ

این واقعیت بخوبی در شعارھای . میان مردم کردستان نداشت
در حالیکھ در . تظاھراتھای توده ای ضد رژیم شاه منعکس می شد

درود "و " استقالل، آزادی، جمھوری اسالمی"سایر نقاط ایران شعار 
گوشھا را کر می کرد، در راھپیمایی ھای کردستان شعار " بر خمینی
  ."، بر سرنیزه پیروز می شودس و چکشدا"این بود 

ُستم ملی و مذھبی علیھ توده ھای کرد طی سالھای طوالنی حاکمیت 
پھلوی، عقب ماندگی اقتصادی و فقر و فالکت زحمتکشان شھر و 
روستا، بی حقوقی کامل سیاسی، تحقیر اجتماعی، استفاده از کارگران 

 پروژه ھای عظیم ُمھاجر کرد بعنوان نیروی کار فوق ارزان در انجام
دولتی و خصوصی در سراسر ایران؛ تجارب انقالبی ارزشمند، و 
حضور متشکل نیروھای انقالبی آتشفشان نیم خفتھ ای از خشم و نفرت 

  . انقالبی را در این خطھ ایجاد کرده بود
  
ف بر شھر حملھ بردند و  مردم مھاباد بھمراه نیروھای انقالبی و جوانان کمونیست بھ پادگان مشر١٣٥٧ بھمن ٢٩روز  »

جمھوری . سالح ھای سبک و سنگین بی شمار بدست مردم و جریانات سیاسی افتاد. در نبردی حماسی آنرا تسخیر کردند
اسالمی این اقدام انقالبی علیھ ارتش مزدور شاه را بعنوان غارت بیت المال مسلمین و اموال دولت محکوم کرد و خواھان 

  . لع سالح مردم شدبازگرداندن اسلحھ ھا و خ
  
. بوقوع پیوست" اولین بھار آزادی"ُنخستین درگیری میان خلق کرد و جمھوری اسالمی تنھا دو روز قبل از باصطالح  »

 اسفند ماه در شھر دست بھ راھپیمایی زده و ٢٨ماجرا از آنجا آغاز شد کھ مردم در روز . سنندج صحنھ این درگیری بود
قرار داشت کھ چند روز " شاطر محمد"در رأس این کمیتھ، شخصی بنام . ب اسالمی سنندج شدندخواھان انحالل کمیتھ انقال

مردم . بعد از قیام بھمن در شھر قروه جنگ شیعھ و سنی براه انداختھ و بدست خود بسیاری را با ساتور قصابی کرده بود
افراد کمیتھ انقالب اسالمی سنندج . نندسنندج نمی توانستند چنین مقامی را در جایگاه حافظ نظم شھر خود تحمل ک

خمپاره باران . شورش شھر را فراگرفت. در این میان دو نفر کشتھ و جمعی زخمی شدند. تظاھرکنندگان را بھ گلولھ بستند
  .  زخمی بود٣٤٣ کشتھ و ٧٢ :نتیجھ. وپتر شھر را زیر آتش گرفت ھلیک٧شھر آغاز شد، ارتش با سالح سنگین و مجھز بھ 
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یم در نخستین آزمون سیاسی خود در این خطھ رژ »
رفراندم جمھوری اسالمی در فروردین . شکست خورد

 را مردم کردستان بطور گسترده تحریم کردند و ١٣٥٨
  . ضد دموکراتیک و فریبکارانھ بودن آنرا ابراز داشتند

رد ُکرک و ُسالمی با براه اندازی جنگ میان تجمھوری ا »
ُ، سعی کرد خیزش خلق کرد را در استان آذربایجان غربی

.  جنگ نقده برپا شد٥٨ فروردین ٣١روز. مخدوش کند
 روز ٣طی .  روز بطول انجامید١٠درگیریھای مسلحانھ 

چند روز بعد پرده دوم . اول درگیریھا، صدھا نفر کشتھ شدند
حسن نیت و "ارتش ارتجاعی تحت عنوان . نمایش آغاز شد

ُر توده ھای کرد را آغاز بھ میدان آمد و کشتا" میانجی گری
تعدادی از روستاھا با خاک یکسان و اھالی اش آواره . کرد

  . اردوگاھھا شدند
  
 کھ تظاھرات ده ھزار نفره در کرمانشاه تحت رھبری ، در سراسر کردستان برگزار شد١٣٥٨جشن اول ماه مھ  »

  . کمونیستھا یک نمونھ قدرتمند آن بود
  
ابتکار عمل  با حمایت و ١٣٥٨در بھار  »

 مناطق بسیاری "جنبش دھقانی"کمونیستھا، 
از کردستان را کھ ھنوز تحت کنترل و نفوذ 

. گرفت بر فئودالھای محلی قرار داشت، در
 با خوانین ،جمھوری اسالمی تالش می کرد

در برابر جنبش را  و آنھا ؛مرتجع متحد شود
  .انقالبی مردم مسلح کند

   
نخستین  تیرماه  مردم ٦ و ٥در روزھای  »

ضرب شست خود را با خلع سالح فئودالھای 
روستائیان . ادند بھ آنھا نشان د"منگور"منطقھ 

انھای پرافاده را سوار بر خر چند تن از این خ
کرده و با گرداندن در روستاھا؛ سکھ یک 
پولشان کردند و چند تن از سرسخت ترین 

  .ھایشان توسط مردم اعدام شدند
  
یوان شاھد یکی از  مر،٥٨اواخر تیرماه  »

پرشورترین مبارزات توده ای علیھ ایجاد و 
استقرار پایگاھھای نظامی رژیم در شھر 

اتحادیھ دھقانی . مریوان و اطراف آن بود
مریوان نقش مھمی در سازماندھی این 

  . مبارزات داشت
مردم مریوان در اعتراض بھ سرکوبگریھای 

و . رژیم جدید دست بھ یک کوچ ھمگانی زدند
 تیر دستھ جمعی شھر را ترک کرده و بھ ٢٩

  . رفتند-  در اطراف شھر–دارستان 
در سنندج " جمعیت دفاع از آزادی و انقالب"

از محالت مختلف برای مردم مریوان آذوقھ 
جمع آوری کردند و آنھا را بھ مریوان ارسال 

 نفر از کسانی کھ محمولھ را حمل ١٦. داشتند
ط نیروھای می کردند در نزدیکی مریوان توس

  .پاسدار دستگیر شدند
 نفره مردم از ٥٠٠ مرداد، راھپیمایی ٥روز 

این . سنندج بھ سمت مریوان آغاز شد
ا کردن راھپیمایی ابتکار جسورانھ ای در رھ

تشکالت . رد بودُانرژی انقالبی توده ھای ک
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توده ای چون سازمان زنان سنندج، کانون معملین و ھمھ نیروھای انقالبی و اھالی روستاھا 
تا رسیدن بھ مریوان، تعداد کسانی کھ بھ این . از این راھپیمایی بھ حمایت پرداختند

زمانی کھ صف راھپیمایی بھ نزدیکی پادگان .  ھزار نفر رسید١٥راھپیمایی پیوستند بھ 
راھپیمایی مریوان حرکت موفق و الھام بخشی بود، این . جی آزاد شدند اسیر سنند١٦رسید، 

  . راھیپیمایی پیام رسان تعمیق انقالب در سراسر کردستان بود
  
  

  
  

  

در مرداد ماه ھمین سال مبارزات دھقانان علیھ تعرضات خوانین و  »
 قوای ارتش و پاسدار می کوشیدند از. مزدوران مسلحشان اوج گرفتھ بود

مصطفی چمران با دار و دستھ . ھر موضوعی برای مداخلھ استفاده کنند
و ھجوم بھ قوای " سپاه ضربت"سپاھی تحت فرماندھی اش قصد برقراری 

بدنبال یک رشتھ درگیریھا و تحریکات . ُکرد و پیشمرگھ را کرده بود
مزدوران .  زده شد"پاوه" مرداد ماه جرقھ جنگ در ٢٣سرانجام در 

 و چند چمرانÎ .یشمرگان افتادند و بسختی متحمل تلفات شدندرژیم بدام پ
 با کمک  او آخراالمر. فرمانده سپاھی دیگر در محاصره افتادند

چند روز بعد خمینی . ھلیکوپترھای ارتش توانست جان سالم بدر ببرد
از شھرھای مختلف، ھجوم . ُفرمان جھاد بر علیھ خلق کرد را صادر کرد

آنھا قساوت و وحشی . ی ھا بھ کردستان آغاز شدپاسداران و حزب اللھ
خلخالی بھ منطقھ اعزام شد تا بیدادگاھھای . گری را از حد گذراندند

دھھا نفر از کمونیستھا و انقالبیون . ُاسالمی را علیھ مردم کرد برپا دارد
و انسانھای آزاده در شھرھای مختلف در مدت کوتاھی بھ جوخھ ھای 

  . اعدام سپرده شدند
  
ھمزمان با این فرمان، ھجوم بھ نیروھای مترقی و انقالبی، تشکل ھای  »

پا بھ . توده ای، روزنامھ ھای آزاداندیش در سراسر کشور نیز آغاز شد
ُپای مقاومت مردم کرد، نیروھای انقالبی در سایر نقاط بھ یاری کردستان 

  . کردستان بھ قلب تپنده انقالب ایران بدل شد. شتافتند
ا و مدارس بھ مرکز افشاگری از جنایات رژیم بدل شد، بھ محلی دانشگاھھ

برای جمع آوری کمکھای مالی و دارویی؛ و جوانان بسیاری راھی دیار 
. ُکردستان شدند تا بھ اشکال گوناگون بھ مقاومت مردم کرد یاری رسانند

ُپیوندی عمیق بین جنبش انقالبی خلق کرد با مبارزات سراسری مردم  َ
در آن مقطع؛ مقاومت مردم کردستان تناسب قوا را بھ نفع . برقرار شد

  . مبارزه سراسری بر ھم زد



 ٤ 

  
جنگ . جنایات و پلیدیھای اشغالگران کردستان، بی جواب نماند »

پارتیزانی در شھرھای اشغال شده، در جاده ھا و روستاھا آغاز شد و 
ده ھا اتکا این جنگ عادالنھ ای بود کھ بھ تو. دشمن را بھ ستوه آورد
 توانست رژیم را بھ عقب نشینی ٥٨ آبان ٢٦داشت و سرانجام در 

  . خمینی مجبور بھ قبول آتش بس شد. وادارد
  

ُتوده ھای کرد از آتش بس شادمان شده بودند و شور و شوق فراوانی 
  . فضا از احساس پیروزی آکنده بود. شھرھا و روستاھا را پر کرده بود

  
  
اعزامی » حسن نیت«تشکیل شد و با ھیأت " ُلق کردھیأت نمایندگی خ" »

ُھیأت نمایندگی خلق کرد نخست مطالباتی را . از تھران بھ مذاکره نشست
.  ماده در برابر ھیأت دولتی گذاشت٢٦تحت عنوان مفاد خودمختاری در 

اما ھیأت دولت بھ بھانھ جویی پرداخت و گفت کھ این مطالبات مردم 
 ماده کاھش ٨ ماده بھ ٢٦ُای ھیأت کرد از خواستھ ھ! کردستان نیست

ُبرخی نیروھای سیاسی کرد . ُعمال در ھیأت کرد اختالف باال گرفت. یافت
بھ سازشکاری روی آوردند و مانع از اقدام متحد ھمھ مردم و جناحھای 

 ٦سرانجام دولت طرح خود را  بطور دم بریده در . درگیر در مبارزه شدند
نھاد کھ بعدھا در کردستان " طرح خودگردانی"نام ماده منتشر کرد و برآن 

  ! بھ نام طرح سرگردانی معروف شد
  

با بھ بن بست رسیدن کار ھیأت، جنگ در کردستان باال گرفت و کرستان 
  . برای سی سال بھ صحنھ مقاومت بدل شد

  
دور انقالب در کردستان کشیده سیر وقایع و روند تحوالت سیاسی بھ دالیل گوناگون بھ گونھ ای رقم خورد کھ حصاری ب »
تقویت شد و اتحاد میان ستمدیدگان و استثمار شدگان ) عظمت طلبی فارس(و شوونیستی ) ُکرد(گرایشات ناسیونالیستی . شد

این روند نھ تنھا ضربھ سختی بھ انقالب در سراسر ایران زد بلکھ باعث . ُکرد با سایر توده ھای تحتانی تضعیف شد
ُاما بار دیگر زمینھ مساعدی برای برقراری پیوند انقالبی میان مبارزات مردم کرد .  جنبش کردستان شدعقبگردھای جدی در

ایران نھ تنھا اسارتگاه زنان، جوانان، روشنفکران، و کارگران و زحمتشکان . با مبارزات مردم در سراسر ایران برقرار شد
، آگاھانھ و داوطلبانھ میان بخشھای مختلف جامعھ، نمی توان از این بدون اتحاد انقالبی. است، بلکھ زندان ملل نیز می باشد

  . زندان خالصی یافت
  
ھرآنکس . رد نداشتھ باشدُھرآنکس کھ طالب رھایی ستمدیدگان است، نمی تواند احترام و عالقھ ای درخور بھ ستمدیدگان ک»

م کردستان و دفاع از خواستھ ھای برحق ملت کرد را کھ در پی تغییر بساط ستم و استثمار است، باید ھمبستگی فعال با مرد
 آگاه بود و دانست کھ بدون اتحاد آزادانھ و رفیقانھ ھمھ خلق ھا و ملل  باید.و ضرورتی مبرم در راه رھایی تلقی کندوظیفھ 

تن و مبارزه پیش شرط چنین اتحادی بھ رسمیت شناخ.  بھ سرمنزل مقصود نخواھد رسیدانقالبستمدیده در ایران کاروان 
  .برای تأمین حق تعیین سرنوشت برای ملل ستمدیده است
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