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نام کتاب :نيم قرن کوشش و فعاليت.
واپس نگری به گذشته مبارزه و کوشش حزب دموکرات کردستان اﯾران.
تأليف :آقای عبدﷲ حس زاده
مردادماه 1374خورشيدی
برابر 1995ميالدی
ترجمه :حاميد رهشيدی زهرزا
مقدمه :مترجم.
شاﯾد سؤال شود چرا فکر ترجمه کتاب استاد مالعبدﷲ حسن زاده به مغزم خطور کرد؟ اﯾن
روزھا که دستم خالی بود اﯾن کتاب را با دقت خواندم ،آنچه نظرم را به خود جلب کرد بعالوه از
موشکافی مؤلف در تمام زمينهھا اﯾن ) (7مورد بيش از ھمه بيشتر وادارم به ترجمه کتاب کرد:
-1مؤلف با صراحت درص)  ( 274کتاب ميگوﯾد :الزم است در اﯾنجا تکرار نماﯾم که ما نه در
گذشته و نه در حال حاضر)اکنون( و نه در آﯾنده ،آماده نبوده و نخواھيم بود به داخل ھيچ
تيره)بهره( بروﯾم که خواستهھای اساسی مردم کردستان اﯾران را در برنامه خود نگنجانده
باشد(.
من ميخواھم بگوﯾم آری آن فکرو ادبيات حزب دموکرات کردستان بوده ،آﯾا اگر مؤلف ھنوز بر
سر آن فکر و نظرﯾات پا بر جا و استوار است! پس چرا از جنبش سبز و آن دو رھبر که اولی
)ھشت سال نخست وزﯾر( و دومی ھشت سال رئيس مجلس( بود و صرف نظر از آن که آن
دو در تمام جناﯾت ھا دستشان تا آرنج به بخون مليت ھای اﯾران از جمله ملت کرد رنگين
است و صرف نظر از نگنجاندن حقوق کردھا در برنامه تبليغاتی خودشان حتی پالت فرم ھم در
دست نداشتند که نام کرد در آن به چشم بخورد! جنابعالی آنرا تاﯾيد کردﯾد و اظھارات سکرتير
حزب شما در بی بی سی فارسی موارد دﯾگر که نمی خواھم قلم فرسائی کنم ،چگونه با
ھم تلفيق داده ميشوند؟
-2ص)  (239درمورد اعتراض ﯾکعده از متن اعالميه حزب دموکرات کردستان در باره )گروه
ھفت نفری( کلمه )خيانت( و ...استعمال شده ،ميگوﯾد :آنھا برای کسی که چند سال در
صفوف حزب مبارزه کرده ﯾا اﯾنکه چند سال زندان کشيدهاند ،خيانت را براﯾش حالل ميدانند!.
تفسير و تحليل متماﯾز در بين انشعابات مثال ﯾکی خاطی و دﯾگری محق و ﯾکی محکوم و
دﯾگری مبرا بر ھمان سبک و سلک در کدام روﯾه و اصول شرعی است!
-3درص)( 67ميگوﯾد :درحقيقت آن گردھمائی ھای حزب )الاقل برای من( مثل کار آموزی بود.
زﯾرا اول بار بود چنين بحث سياسی با اﯾن شيوه و قواره که دکتر قاسملو بر آن مسلط و خبره
و آگاه بود به داخل گردھمائی حزب دموکرات کردستان می آمد .بدون شک ھمگی ما اعضای
کميته مرکزی فکر و نظرﯾات پر نفع و سودمند در مورد برنامه و پيرو داشتيم ،ليکن نمگ
شناسی حکم ميکند که بگوﯾم نقش استاد تئوری فقط دکتر قاسملو بود(.
-4در تمام متن کتاب ارادت و اخالص مؤلف نسبت به زنده ﯾاد شھيد دکتر قاسملو به چشم
ميخورد .اما بعدا چرا ...در اﯾنجا ﯾکی از فرماﯾشان زنده ﯾاد دکتر قاسملو بيادم آمد ميفرمودند:
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تا انسان نميرد صحيح نيست از او ستاﯾش ﯾا ذم شود زﯾرا بشر دائم در حال تغيير است! آالن
"لبيک" ميگوﯾم.
 -5با بر داشت که از نظرﯾات ماموستا ميشود ميتوان گفت از انشعاب متنفر بوده به اﯾن دليل
ھم در کتابھا و نوشتهھا عليه گروھای منشعب بسيار قلم فرساﯾی کرده اما جای بسيار
تأسف است که عاقبت االمر خود ھمان راه را بر گزﯾد و آنچه برای دﯾگران روا نداشت برای خود
روا داشت که با ھيچ منطق جور درنمی آﯾد!
 -6مؤلف در اکثر جاھا به کرات گفته که حزب دموکرات کردستان اﯾران و پيش از ھمه زنده ﯾاد
دکتر قاسملو به نظرﯾات پليدی آخوند ھا و کار فرماﯾان جمھوری اسالمی پيش از ھمه خمينی
پی بردهبود به اﯾن جھت ھم بود که تمام تالش و کوشش مسالمت آميز و صلح جوﯾانه و
آشيخواھانه حزب دموکرات کردستان اﯾران سودمند واقع نشد،وحتی مؤلف چندﯾن بار برای راه
حل مسله کرد به قم مسافرت نموده و با خمينی و بعضی آخوندھا از جمله مکارم شيرازی
و ..نشست نموده با ھيئت حسن نيت و مالقات با بنی صدر رئيس جمھوری وقت و آقای
بازرگان نخست وزﯾر،دﯾدار داشته ولی نتيجه عاﯾد نشده،آﯾا اگر مؤلف از آنھا درس عبرت گرفته
است و بر آن نظرﯾه و عقاﯾد پای بند مانده ،پس چرا پس از انشعاب در پی تماس با جمھوری
اسالمی بر آمده و گفتگو وی با قانعی فرد)ماموراطالعات( رژﯾم و سخن رانی و سيمنارھای
سسکرتير آن حزب با رجاءواسق از رژﯾم!! آخر چطور می شود اﯾن سخنان را پھلوی ھم
گذاشت!!
 -7در رابطه با گروه انشعابی)ھفت نفری( درص  ،238به صراحت ميگوﯾد :جالب توجه آن بود
که آنھای که بيانيه را امضا کرده بودند،نام)حزب دموکرات کردستان( را بر خود نھاده بودند .در
اﯾنجا نشان ميدھد که چقدر برای مؤلف تعجب آور بوده،در حقيقت درست گفتهاند .اما بعدا...
با عرض معذرت بسيار آﯾا اﯾن به منزله تکذﯾب و ابطال اظھارات خود مؤلف در کتاب نيست؟
از طرف دﯾگر بطورﯾکه از متن کتاب برمی آﯾد مولف در گذشته مشفق و آشتی درميان احزاب و
سازمانھا بوده و بر ﯾگانگی واتحاد تکيه نموده و حتی باآن ھای که از حزب دموکرات کردستان
نيز برﯾده بودند ،طالب حفظ دوستی و مودت متقابل بودهاند اما متاسفانه در حال حاضر اﯾن
تصور مربوط به ھمبستگی از جانب استاد زﯾاد بهچشم نميخورد و ھيچ گونه جست و خيز از
مؤلف دﯾده نميشود بطورﯾکه انتظار مردم کردستان است لذا ميتوانم سؤال کنم آﯾا اﯾن
عوارض ﯾکی از نشانه پيری و خانه نشينی است ﯾا...؟ به نظر من کوتاه آمدن نسبت به
خودی نشانه استقالل فکری و بلند اندﯾشی است.
در خاتمه ميخواھم بگوﯾم متأسفانه ھنوز در کردستان اﯾران بخصوص طيف روشنفکران کمتر
عالقه به خواندن زبان کردی دارند پس چرا اﯾن کتابھا که خزائن تارﯾخ مبارزه و قھرمانی و آﯾنه
افکار رھبران و مملو از حماست و شجاعت و دور اندﯾشی و فراز و نشيب و سوابق درخشان
حزب دموکرات کردستان اﯾران است ،فارسی زبانان نتواند آنھارا بخوانند ،شاﯾد بر گردان آن به
زبان فارسی ھر چند ھمراه با کم و کاست باشد اما مفھوم آن درک ميشود
حاميدرهشيدی زهرزا سيدنی تارﯾخ .2010 /10/20
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پيش گفتار:
پيشکش به روان پاک و منزه و بی آالﯾش رفيق شھيد ،عبدﷲ شرﯾفی ،که بيش از ھمه
کس مرا برای نوشتن اﯾن نوشتار تشوﯾق و ترغيب و دلگرم نمود و تقدﯾم به ھمگی فعاالن
مخلص و صدﯾق و کارکشته و نستوه و خستگی ناپذﯾر حزب دموکرات کردستان اﯾران .آن ھای
که ميخواھند بيشتر به گذشته حزب خودشان آشنا و آگادار و با اطالع بوده باشند .عبدﷲ
حسن زاده.
مقدمه :مؤلف:
در سال) (1364ش)(1980م .با تأئيد دفتر سياسی ،زنده ﯾاد دکتر قاسملو ،تصميم گرفت برای
جشن چھلمين سالگرد تشکيل ﯾافتن حزب دموکرات کردستان اﯾران ،اگر بطور اختصار نيز
باشد ،تارﯾخ فعاليت اﯾن حزب را برشته تحرﯾر در آورد .قاسملوی عالم و دانا و متبحر ،کمر
ھمت اﯾن کار را بست،و در مدت محدود جلد اول )خالصهای از تارﯾخ پر فراز و نشيب حزب
دمکرات کردستان اﯾران( را که نام "چل سال مبارزه" در راه آزادی"بر او نھاده بود ،آماده چاپ
نمود .آرزوی شھيد دکتر قاسملو آن بود که در فاصله چھلمين سال تشکيل ﯾافتن حزب ،جلد
دوم و سوم آن زﯾر چاپ بروند و به دست خوانندگان محترم برسند (1).اما متأسفانه مشغله و
پر کاری و اوضاع و احوال سخت و دشوار و سنگين ،ڕاه فعاليت را بر دکتر بسته بود ،تا در
مدت پيشبينی شده اﯾن مھم را به اتمام برساند،او اﯾن وظيفه را بعھده خود گرفته بود و
مطمئينا اﯾن کار بھتر از ھر کس از دست او ساخته بود .اما تنھا کار که براﯾش ميسر شد
انجام دھد ،نوشتن فصل سوم کتابش بود که در سال (1991)1370م بعد از شھيد شدنش از
زﯾر چاپ خارج شد.
) (1چھل سال مبارزه در راه آزادی ،مقدمه چاپ اول،چاپ دوم،1367،ص .4
و ازآن وقت تا اکنون چه در داخل حزب و چه در بيرون از آن ،رفقاو دوستان انتظار داشتهاند که
کار "زنده ﯾاد دکتر قاسملو" را که نيمه تمام مانده بود ،به اتمام برسانم .دليلش نيز اﯾن بوده
که اﯾنجانب در ميان اعضای فعلی و رھبران حزب از ھمه شان معمر و مسن ترم ،و نيز از
ھمه آنان بيشتر با روﯾداھای حزب در برخورد و ھم آغوش و انس و مؤنس بودهام.
اما چرا تا کنون کمر اﯾن کار را نبستهام علل و موجبات زﯾاد سر راه بوده ﯾکی از آن ھا عدم
امکان دسترس به اطالعات کافی در مورد تارﯾخ پر فراز و نشيب حزب دموکرات کردستان و نيز
دسترس نداشتن به مدارک و دالﯾل و منابع الزم ،جرأت اﯾن را بر من سد کرده بود ،بوﯾژه
چونکه ھيچ گونه مھارت در نوشتن و تحليل و تفسير روﯾداھای تارﯾخی را در خود گمان نمی
بردم.
تا کار به پنجاھمين سالروزی تأسيس حزب دموکرات کردستان اﯾران رسيد .درخواست
دوستان زﯾاد و زﯾادتر شد .تدرﯾجا خودم ھم به اﯾن قناعت رسيدم که الزم است آنچه در کوله
پشتی دارم روی کاغذ بياورم ،ھر چند کال و نرسيده و ناتمام و داراﯾی نواقص ھم باشند به
قول کردھا "از ھيچ بھتر است" .بعالوه از اﯾن نيز به ﯾاد آوردم که دور نيست منھم چند صباح
دﯾگر رخت سفر به دﯾاری خاموشان ببرم و اﯾن مقدار که درسينه من ذخيره است با خود به
زﯾر خاک برم و مدفون شوند .بدﯾن جھت به خود وعده دادم که دست بکار بشوم ،تا بتوانم
برای جشن سالروز شالوده افکنی حزب،چيز که)ھيچ موقع به خود اجازه نميدھم که نام تارﯾخ
بر آن بگذارم( در مورد رخدادھای تارﯾخ حزب دموکرات کردستان ،به روی کاغذ بياورم.
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معلوم است وقتی که در کتاب دکتر قاسملو ،تارﯾخ سال ھای نخست تشکيل ﯾافتن حزب،
طومار شده ،الزم نيست منھم دو باره آن را از اول شروع کنم زﯾرا زنده ﯾاد دکتر قاسملو ،در
سه فصل " چھل سال مبارزه" خالصه از تارﯾخ حزب را تا سال (1953)1332م شرح داده
است.
بنا بر آن پاﯾه ميباﯾستی من از" "1332ببعد ادامه بدھم ،که البته چنان ھم کردهام .باآن ھمه
با صراحت ميگوﯾم :اﯾن کار من دنباله کردن کاری قاسملو نيست زﯾرا کار او کجاو مال من کجا!
به مصداق :خال محبوبان سياه و دانه فلفل سياه .ھر دو جان سوزند اما آن کجاو اﯾن کجا!
آنکه دکتر قاسملو ،نوشته فصل از تارﯾخ و مبارزات حزب است که به طرز و شيوه و اسلوب
علمی و بسيار ادﯾبانه و استادانه آماده کرده است .اما آنچه من وعده دادهام بنوﯾسم ،تنھا
ميشود نام روﯾداھای گذشته و مملو و انباشته از کوشش و آفرﯾدن حماست و شجاعت و
دليری و دالوران حزب دموکرات بر آن نھاد .از بخت بد ،برای اﯾن کار نيز وقت مناسب براﯾم
خيلی کم بود .از ﯾک طرف به کارھای روزانه حزب مشغول بودم و از طرف دﯾگر سرگرم آماده
کردن کنگره دھم .و با توجه به اﯾنکه پس از ھر کنگرهای معموال ﯾخهی سکرتير حزب را
ميگيرند،اوضاع و احوالی به وجود آوردند که به ھيچ وجه براﯾم ممکن نشد تا دو ماه از بھار
 1374دست به قلم ببرم و ال اقل چيزی در باره گذشته حزبمان بنوﯾسم.
اغلب وقت)ممکن است ھمين طور بھتر باشد( ،مقدمه برای کتاب بعد از خاتمه کتاب ،نوشته
شود .اما من از کار نوشتن اﯾن جور چيزھا مجرب و آزمون دﯾده نيستم ،بطورﯾکه می بينيند
اولين سطور ،اﯾن مقدمه ھستند.
آنھم برای آن است که در مقدمه ،سخن از کم و کاست ھا نموده و انگشت به روی مشکالت
و گرفتاری ھاﯾم گذاشته باشم .تا آن ھا را به ﯾاد آورم .حزب دموکرات کردستان اﯾران در مدت
پنجاه سال عمر خود کمتر از دو سال به طرز آشکار و در اوضاع و احوال مناسب مبارزه کرده
است .در سال ھای دﯾگر ﯾا اﯾنکه با مبارزه بسيار زﯾر زمينی و مخفی و توأم با تند و تيزی و
تحت تعقيب پليس ﯾا اﯾنکه در شراﯾط بسيار نامساعد با مبارزه مسلحانه درگير بوده است .و
به اﯾن علل حفاظت مدارک اسناد و دﯾکومند نه تنھا برای ﯾکی ﯾکی مبارزﯾن حزب ،بلکه برای
خود حزب سيار سخت و سنگين و مشکل و حتی بعضی اوقات از توانا خارج بوده است.
منجمله چند بار آرشيو خود من سوخته و آنچه که مدتھای متمادی با رنج و محنت و دردسر
زﯾاد جمع آوری کرده بودم از بين رفتهاند .و ھم اکنون قسمت زﯾاد از نوشتهھا و اسناد و
مدارک حزبی را در محلی گداشتهام که متاسفانه به ھيچ نحوی از انحا دسترسی بدانجا
براﯾم امکان پذﯾر نيست.
مسلما در چنين اوضاع و احوالی اﯾن رخداھای حزب که ميخواھم طومار بکنم ،اغلب روزو
وقوع و حتی ماه روﯾداھا روشن نيست و پر واضع است که اﯾن مھم از ارزش کارتارﯾخی من
بسيار کم ميکند .برخی وقت نام اﯾن مبارزﯾن که در فصل تعيين شده از تارﯾخ حزب نقش به
سزای داشتهاند از ﯾاد نمانده است،ﯾا اﯾنکه بعضی مدارک بطور که الزم است در دسترس
نيستند .اﯾن مورد ھم بعالوه از اﯾنکه برای کار من به کم و کاست به شمار ميآﯾد ،ﯾک نوع حق
کشی از مبارزﯾن در آن بچشم ميخورد،که فقط ميتوانم بگوﯾم که اﯾن از ﯾاد رفتن ،تعمدی
نيست و در اﯾن باره از ارواح پاک و بی آالﯾشی شھدا و ھمچنين از مبارزﯾن نستوه که ھنوز
زنده ھستند و در ميان ما ميباشند ،با سر تکرﯾم و تعظيم فرود آوردن ،تقاضای عفو و بخشش
بکنم.
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"گوﯾند :اعتراف و اقرار کردن به گناھان از سزای آنھا می کاھد" در اﯾن جا ميخواھم اقرار و
اعتراف به خطاھاﯾم بکنم،اما نه به اﯾن خاطر که شانه از زﯾر بار خطاھاﯾم سبک نماﯾم .زﯾرا
اگر ھمه دنيا مرا مورد عفو و اغماض قرار دھد ،خودم از خودم صرف نظر نميکنم و خود را نمی
بخشم ،تنھا برای اﯾن است که خوانندگان اﯾن مقدمه بوﯾژه جوانان و نوباوگان و محصلين
سخنم را تحوﯾل بگيرند .من در طول زندگی روخداھای عادی و سياسی را ھر گيز در دفتر
خاطرات ﯾاد داشت نکردهام تا در روزی مبادا بدردم بخورد و به کمکم آﯾد .در بين خودمان باشد
بيشتر بخاطر آن بود از خودم مطمئن بودم و فکر ميکردم که مغز من کاميپيوتر است و تصور
ميکردم ھر چه بشنوم درمخيلهام محفوظ خواھد ماند لذا الزم نمی دانستم ھيچ ﯾک از
روﯾداھا را در دفتری ﯾاد داشت کنم،اما اکنون می بينم اﯾن لوح مغز گرد و غبار گرفته و زنگ
آورده است،اکنون ميفھمم مرتکب چه اشتباه فاحش و بزرگی شدهام .و آن رخدادھای که
اکنون ما در به در به دنبال آنھا ميگردﯾم و خود را به سنگ و چوپ ميزنيم تا مشت از خروار آنھا
را ھر چند با کم کاست و ناقص بدست بياورﯾم ،آنھا ھمگی در موقع خودشان رخداھای عادی
و ساده و حتی کم ارزش زندگی رفتهگان و گذشتگان ما بودند .پس الزم است جوانان امروز و
پيران آﯾنده اﯾن مرز بوم ما ،از اﯾن ھا پند و اندرز بگيرند و از آنکه به سر ما آمده است آزمون فرا
گيرند ھمه رخدادھا را اعم از عادی و سياسی حتی چيزھای کم ارزش را نيز فراموش نکنند
بلکه به سادگی و روشنی در دفتر خاطرات خود بنوﯾسند تا اﯾنکه در فردای زندگی چون من
دست حسرت و تغابن به زانو نزنند .بعلت موارد که از آنھا سخن به ميان آورم می توانم بگوﯾم
آنکه منبعد بروی کاغذ می آورم در حقيقت طرح آن کار است که مبارزﯾن حزب از من انتظار
داشتند .بدﯾن جھت از تمام مبارزﯾن گذشته حزب و بوﯾژه از آنھاﯾکه جزو کادرھا اجرائی بودند
درخواست ميکنم با چشم بصيرت و بصارت و بارﯾک بينی اﯾن کتاب را بخوانند و بدون اغماض
مورد مداقه قرار بدھند ھر کم و کاستی را که مشاھده کردند ﯾادداشت نماﯾند و اشتباھات
مرا تصحيح کنند و منت دارد مرا در جرﯾان بگذارند تا در چاپ ھای بعدی بطور تصحيح شده که
نظر ھمگی مبارزﯾن است به زﯾور چاپ تزﯾين گردد .و اگر اجل ﯾخهم را گرفت نتوانستم اﯾن
وظيفه مھم را به انجام برسانم ،مسئوليت آن در آﯾنده بعھده رھبر حزبمان ميباشد که دنبال
آنرا بگيرد و به اتمام برساند.
بسيار از اشخاص ھستند که در خارج از داﯾره حزب دموکرات زندگی کرده و ميکنند ،ممکن
است درميان آنھا اشخاص باشند که تماﯾل به حزب دموکرات نداشته باشند اما در برھهھای
متفاوت شاھد و ناظر تغييرات جو منطقه بوده آشناﯾشان با تحوالت پنجاه ساله حزب دمکرات
که با آن بزرگ شدهاند باشند .از تمام آن سروران ھم ميخواھم اﯾن کتاب را بدقت بخوانند و
انگشت روی اشتتباھات حقير بگذارند و نظر خودشان را در مورد مطالب آن اعالم دارند ،ﯾقين
بدانيد که بدﯾن وسيله مرا رھين منت خود خواھيد ساخت .زﯾرا اگر اﯾن تارﯾخ مال آن سروران
نيست اما در ھر حال ﯾک قسمت از تارﯾخ ملت ما است .ميخواستم اﯾن را ھم بگوﯾم که
متأسفانه برای ما زود است که رخداھای زندگی سياسی خودمان را آن طورکه اتفاق
افتادهاند ،مو به مو روی کاغذ بياورﯾم و کرد گفتنی " :گليلم از روی ﯾتيمان بر دارﯾم"لذا
مجبورﯾم از شرح برخی روﯾداھای تارﯾخی بکلی طفره بروﯾم و بگذرﯾم و ﯾا آنکه با کم و کاست
و به اختصار از آنھا سخن برانيم .آنکه براﯾم خيلی اھميت دارد در اﯾنجا اطمينان وجدانی خود
را به خوانندگان ميدھم که آنچه مينوسم اعم از رخدادھای خوب و ﯾا بد ،از احساس انتقام
جوﯾی بدور می باشند و تنھا به منظور روشن ساختن قضيه )آنطورﯾکه خود به دانھا آگاھی
دارم( مينوسم .بر ھيچ کس پوشيده نيست منی که چھل سال در صفوف مبارزﯾن حزب
دمکرات کردستان اﯾران بودهام ممکن است چنين تصور بشود که در تحليل و تفسير بيشتر
جانب حزب را بگيرم،اما در اﯾن مورد ھم وعده وجدانی ميدھم که ﯾک دموکرات متعصب نباشم
8

و به اندازه درک واقعيت که فھم خودم به من راه ميدھد راستگوﯾی را پيشه سازم و از اراجيف
بپرھيزم و ھر چند در بعضی موارد اﯾن راستگوی به ضرر حزب دموکرات کردستان نيز باشد.
جا دارد بی پرده و بطور علنی بگوﯾم که اﯾن نوشته بيشتر آﯾنه نظر نوﯾسنده می باشد لذا
نميتوان گفت که صد در صد نظرﯾات تحليل و تفسير حزب دمکرات کردستان اﯾران است ،اما با
وجود اﯾن شکی در آن نيست که بيشتر آن از سياست و نظرﯾات حزب دمکرات بر کشيده و
باور حزب را نشان ميدھد.
لکن ممکن است در بعضی موارد نظرﯾات انتقادی از سياست ھای حزب دموکرات کردستان در
آن بطور برجسته به چشم بخورد ،لذا مسئولت گذشته و آﯾنده دراﯾن گونه موارد خود نوﯾسنده
ميباشد و ربطی به سياست حزب ندارد .اميدوارم اﯾن کار با ھمه کم و کاستی در موقع خود
تمام بشود و به موقع به دست عالقمندان و مبارزﯾن چندﯾن ساله حزب دموکرات کردستان و
جنبش آزادﯾخواھانه ملت کرد در کردستان اﯾران برسد.
تنھا چيزی که ناگفته مانده و الزم است بگوﯾم اﯾن است :در اﯾن نوشتار اغلب اوقات مجبور
ميشوم از خود بيشتر بگوﯾم و اﯾن تکرار و مکررات ،مثال :نوﯾسند اﯾن طور گفت و آن طور نگفت.
ﯾا اﯾنکه :عبدﷲزاده به آنجا رفت و اﯾنجا نرفت .قافيه سخن را تنگ نموده .اﯾن ھم به اﯾن
علت است که من بر حسب وظيفه و معمرترﯾن شخص در داخل حزب ،در تمام جرﯾانات
بودهام لذا نياوردن نام خود بمنزله نگفتن رخداھای حزب دموکرات کردستان است .با وجود اﯾن
عذر موجه تقاضای عفو بخشش از خوانندگان دارم.
فصل اول:
از کودتا  28مرداد  1332تاکنگرهدوم)(1343
کودتای  28مرداد (1953)1332که ناشی از توطئه مستقيم جاسوسی امرﯾکا)سياه(
بود،حکومت تماﯾل به امپرﯾاليسم و مرتجع را بر اﯾران مسلط کرد .قانون ملی کردن نفت که
بھره مبارزه دوورو دراز مليت ھای اﯾران بود ،لگدمال شد و بار دﯾگر حمله ددمنشانه ارتجاع بر
نيروھای ميھن پرست و آزادﯾخواه اﯾران شتاب گرفت و تمام مطبوعات ممنوع اعالم شدند و
آثار و نشانه از آزادی و دموکراسی باقی نماند .ھزاران انسان با شرف و مروت و آزاده به زندان
افتادند ﯾا اﯾنکه مجبور به ترک وطن گردﯾدند ﯾا در زﯾر شکنجه شھيد شدند.
مناطق کردستان و حزب دمکرات نيز از اﯾن حمالت وحشيانه بی سھم نشد .صدھا نفر از
اعضای حزب دستگير و شکنجه شدند و به حبس ھای طوﯾل المدت محکوم شدند .اما حزب
ﯾک عقب نشينی بسيار مدبرانه نمود و مبارزه خود را بطور زﯾر زمينی شروع کرد و با جمع
آوری و تنظيم اعضای خود ،تشکيالت خود را از دست پليس محافظت نمود.
با وجود آنکه بعد از کودتای)  (28مرداد ،1332اکثر مسئولين و اعضای رده باالی حزب دستگير
شدند،لکن مبارزه و فعاليت حزب محکم تر و با نظم و نظام و مرتب تر بود .و تشکيالت حزبی
ھم با قدرت تر بودند و برای بار اول بعد از سقوط جمھوری کردستان روزنامه"کردستان" ارگان
حزب در خفا و بشکل زﯾر زمينی انتشار ﯾافت و در تمام کردستان منتشر شد .و برای اولين بار
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کميته باالی حزب بنام کميته کردستان تشيکل ﯾافت ،که در منطقه سلدوز )نقده( تشکيالت
حزب را مستقر کرد و درصدد برآمد در مناطق کرمانشاه نيز فعاليت خود را گسترش بدھد(1).
) (1گزارش کميته مرکزی حزب دموکرات کردستان اﯾران برای کنگره سوم حزب .مھرماه-1352
سپتامبر،1973برگ .19
چنانکه در بيشتر جاھا گفته شده ،و زنده ﯾاد شھيد دکتر قاسملو ،نيز در فصل سوم از "چھل
سال مبارزه" از آن سخن بميان آورده ،در آن موقع اتحاد تشکيالتی در بين حزب توده و حزب
دموکرات کردستان اﯾران به وجود آمده بود و در عمل حزب دمکرات کردستان سازمان از حزب
توده در کردستان بود) (1بدﯾن جھت است که می بينيم برای امور حزب کميته کردستان،ﯾعنی
کميته حزب توده برای فعاليت در کردستان استقرار می ﯾابند.
کودتای  28مرداد ،1332اگر برای تمام نيروھای ميھن خواه و دموکراتيک اﯾران انجام بد و شوم
به دنبال داشت ،برای حزب توده اﯾران ضربه بسيار کاری و سخت و جبران ناپدﯾز و زﯾانبار و
ھمراه با سقوط بود .لذا تمام سازمان ھای اﯾن حزب کال و جزء متالشی گردﯾد و بسياری از
فعاالن سياسی به سياه چالھای رژﯾم افتادند و از اﯾن تلخ تر ،پليس شاه در داخل سازمانھای
آنان نفود پيدا کرد و تارو پودآن ھا را بر ھم زد .بدﯾن جھت کميتهی کردستان برای حفاظت
تشکيالت حزب دموکرات کردستان از حمله و نفود پليس ،تصميم گرفت ارتباط سازمانی خود را
با حزب توده اﯾران قطع نماﯾد و اولين سنگ بنای تشکيالت مستقيم حزب دموکرات را پی رﯾزی
کند .به تعبير دﯾگر کميته کردستان استقالل تشکيالت حزب دموکرات کردستان را به محل
اصلی خوﯾش آورد .و ﯾکی از مھمترﯾن و بلندترﯾن گام ھای کميته کردستان و به شيوه
عمومی تشکيالت حزب دموکرات کردستان در اﯾن مدت به وجود آوردن اولين کنفرانس حزب
بود .اما متأسفانه نسبت به چگونگی اﯾن کنفرانس نه اطالعاتی چندان در دست است و نه
اسناد و مدارک قابل اعتماد که بتوان بدان خاطر جمع و مطمئين بود.
) (1فقط برای زکاب مغز ﯾادآور ميشوم ،ﯾکی از اعضا حزب که مرا به صف حزب دموکرات دعوت
کرد ،تنھا به اﯾن توضيح مرا اقناع ميکرد اگر عضو حزب باشم اسم من به تھران حتی به
"مسکو" ھم ميرود .من ھم باعقل آنوقت حدس ميزدم که افتخار بسيار بزرگ بدست می
آورم.
ما اکنون درپيرو داخل حزب ،طرح روشن برای انعقاد کنفرانس حزب دارﯾم .ميدانيم که
کنفرانس حزب آن موقع منعقد ميگردد که گرفتن کنگره امکان نداشته باشد و نيز اگر چنان
مشکل پيش آمده باشد که کميته مرکزی نتواند آن را حل کند .در چنين اوضاع و احوال
کنفرانس صالحيت کنگره را دارا ميباشد .اما بدون گمان اگر آن وقت چيز بنام پيرو داخل
داشتهاﯾم ،اصلی در اﯾن مورد در باره کنفرانس در آن دﯾده نشده است .با اﯾنھمه به وجود
آوردن کنفرانس اول در آن موقع ،گام بسيار دموکراتيک و مبارزانه بوده است که توانسته است
بعض از مشکالت و تنگای آن زمان حزب را ھر چه بھتر حل و فصل و رفع بنماﯾد.
آنچه در باره کنفرانس از زبان مردم شنيده شده است بياددارم،و ميدانم که قسمت دوم آن
در بھار 1334شروع شد،محل کنفرانس نيز در منطقه باالی ميدان در نزدﯾکی مھاباد بود و زنده
ﯾاد سيد رسول دھقان)معروف به سيد رسول باب گهوره( ميزبان کنفرانس بود .شرکت
کنندگان )(20الی ) (25نفر بودند و تصميمات کنفرانس ھم در وھله بدوی قطع ارتباط
تشکيالتی از حزب توده اﯾران و بدست آوردن استقالل تشکيالتی برای حزب دموکرات بوده و
دوم انتخابات کميته اجرائی .اعضای اﯾن کميته عبارت از-1 :عزﯾز ﯾوسفی-2غنی بلورﯾان-3
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رحمت ﷲ شرﯾفی -4عبدﷲ اسحاقی)معروف به احمد توفيق( -5زنده ﯾاد شهھيد دکتر
عبدالرحمان قاسملو ،بودند-6.دکتر مولوی نيز بعنوان مشاور برگزﯾده شد(1).
کودتای  14ژوئيه  1958عراق.
سال  (1958)1337در کشور ھمساﯾه ما عراق انقالب دموکراتيک و مترقی عليه رژﯾم
شاھنشاھی در آن مملکت برپاشد و به حکومت نوری سعيد و سيستم شاھنشاھی
خاتمهداد .در واقع انقالب عراق ﯾکی از مھمترﯾن روﯾدادھای آن زمان در خاورميانه بود .اﯾن
انقالب به سيستم ارتجاعی وابسته به امپراليست در عراق پاﯾان داد و رژﯾم دموکراسی و
ملی را جاﯾگزﯾن آن کرد .بعالوه از آن انقالب حلقه پيمان مربوط به امپرﯾاليستی "سنتو" را
منقطع کرد و راه برای مبارزات ميھن پرستانه ھموار نمود .اﯾن پيمان در سال  1357کال از ھم
پاشيده و گسسته بود ،ﯾک قسمت از تارﯾخ )اگر نگوﯾم در زبالهدان تارﯾخ رفت( .ميدانيم ،پيمان
ﯾادشده سنتو ﯾک توطئه نظامی با شراکت دولتھای حاکم بر کردستان بود و ﯾکی از اھداف او
دشمنداری با جنبش آزادﯾخواھانه ملت کرد بود و از جانب دولت ھای امپرﯾاليستی معاصر به
گرمی از او حماﯾت و پشتيبانی می شد.
)(1ﯾک ﯾاد داشت دست نوﯾس کاک جليل گادانی .آقای حسن رستگار به قول و نقل از
خاطرات مرحوم سيدرسول دھقان،درﯾاد داشتی براﯾم نوشته بود :که رھبری پنج نفره از زنده
ﯾاد شھيد عبدالرحمان قاسملو ،اسعد خداﯾاری ،عزﯾز ﯾوسفی ،عبدﷲ اسحاقی و ھاشم اقل
الطالب ،انتخاب شدهاند.
انقالب سال  1958عراق اگر برای ھمگی ساکنين عراق مژده آزادی و دوران تازه در زندگی
خلق ھای آن کشور را با خود آورد ،برای ملت کرد در کردستان عراق بوﯾژه سوغات و بھره
مورد توجه بدنبال داشت .خلق کرد را در عراق به رسمی مثل ﯾک ملت شناخته شده در
قانون اساسی آن کشور گنجاند ،که "عرب و کرد در ميھن مشترکند" زبان و ادبيات فرھنگ
کرد به طرز بی نظير راه ترقی و تعالی پيمودن براﯾش امکان پذﯾر شد ،و حزب و تشکيالت
کردی فعاليت رسمی خود را بطور علنی شروع کرد .خالصه کالم افق نو پيش خلق کرد در
عراق گشاده شد و اﯾن ملت فصل تازهای از زندگی سياسی خود را آغاز کرد.
بدﯾن جھت الزم بود در اﯾن نوشتار از انقالب عراق سخن به ميان آﯾد،زﯾرا آن روﯾداد در زنگی
کردھای اﯾران و بخش ھای دﯾگر کردستان و بوﯾژه در مبارزه و فعاليت حزب دموکرات بی تأثر
نبود .معلوم است که سست و ضعيف شدن زﯾر بنای خم پيمان )سنتو( و نيز به رسمی
شناختن ملت کرد در ﯾکی از بخش ھای کردستان بھره پر ارزش بودند .ليکن از اﯾن بيشتر،برپا
شدن شورش 14ژوﯾيه عراق به نوع چشمگير در تحرک و تحرﯾک و برانگيختن احساس ملی در
ميان کردھای اﯾران و شعله مبارزه و تقالی حزب دموکرات را بيشتر از پيش تقوﯾت کرد و به
پيش برد.
رژﯾم منحوس محمد رضا شاه،اﯾن نوکر امپرﯾاليست با سر کار آمدن رژﯾم جمھوری در عراق،
بسيار تند خو و عصبانی شد و آن را چون زنگ خطر در برابر اقتدار پادشاھی خود تلقی و
بحساب ميآورد و با تمام امکانات باﯾسته در صدد مخالفت با انقالب عراق بر آمده بود و با
توطئه چينی و بندو بست و سمپاشی تبليغاتی سعی در سست کردن پاﯾهھای آن داشت و
ﯾقينا اگر براﯾش امکان پذﯾر می شد از ھيچ ترفند و حقه و نيرنگ عليه آن رژﯾم تازه پا گرفته در
عراق مضاﯾقه و کوتاھی نمی کرد.
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رھبران شورش عراق نيز با توجه به اﯾنکه در داخل کشور موقعيت اجتماع خودشان را محکم
ميدﯾدند و نيز در منطقه از حماﯾت مليت ھا بر خوردار بودند و نيروھای مترقی را حامی خود
مملوس ميکردند ،با تمام نيرو قواو عليه رژﯾم پھلوی اﯾستاده بودند .رادﯾو و رسانهھای جمعی
عراق بطور آشکار اﯾرنيان و بوﯾژه ملت کرد را برای ﯾک شورشی عمومی بر ضد رژﯾم
شاھنشاھی تحرﯾک ميکرد و کردستان اﯾران که در جنگ چالدران  1515به زور به خاکی اﯾران
ملحق گرﯾده ﯾادآور ميشدند .اﯾن وضح زمينه خوبی برای وسعت بخشيدن و گسترش مبارزات
سياسی حزب دموکرات ھموار نموده و به وجود آورده بود.
بعالوه از اﯾن موارد ،خاک عراق به پناھگاه و ملجا پر اھميت برای آزادﯾخواھان کشور ھای
ھمساﯾه تبدﯾل شده بود .مخصوصا کردستان عراق برای مبارزﯾن حزب دموکرات کردستان
شرقی ،تبدﯾل به قلعه مستحکم و غيره قابل نفوذ شده بود .در حقيقت اوضاعی را پيش آورده
بود که ھر گاه مبارزﯾن کرد اﯾران خطر تعقيب و ﯾا دستگيری خود را از جانب نيروھای شاه
اعم از مأمورﯾن ساواک و غيره احساس ميکردند به کردستان عراق پناه می آوردند و در آن جا
از طرف حکومت شورش با آغوش گشاده اسکان و پناه داده می شدند.
اﯾنھا بر شمردن کارھای نيک بود که انقالب 1958م عراق در مورد مبارزه سياسی حزب
دموکرات کردستان داشت .لکن ماﯾلم اگر ھيچ کس نيز ھمصداﯾم نباشد بگوﯾم :که به وجود
آمدن اﯾن وضع تاثر ناھموار و منفی نسبت به مبارزه حق طلبانه حزب دموکرات کردستان
گذاشت .آنھم حد اقل از سه محور:
اول اﯾنکه :شعلهور شدن احساس ملی بطرز ناگھانی از روی سنجش و ارزﯾابی نبود ،بدﯾن
علت که از ﯾکطرف تشکيالت حزبی به طرز نامنطق و بدون در نظر گرفتن طرح مخفی کاری
گسترﯾش شود و وسعت ﯾابند،و از طرف دﯾگر اﯾن محکم کاری و مخفی کاری که آن وقت مد
نظر بود،کنار گذاشته شود و مبارزﯾن حزب اقتدار و قدرت پاﯾگاھای جاسوسی دولت را به ناچيز
بگيرند و راه را برای شناسائی خودشان از طرف پليس ھموار بکنند.
دوم اﯾنکه :برای اولين بار مبارزﯾن حزب به شيوه پراکنده و خارج از داﯾره تنظيم و دﯾسپلين،
بطور جسته و گرﯾخته راه ترک وطن را پيش گرفتند و بجای انجام دادن وظاﯾف حزبی در ميان
گروھای مردم ،به دنبال تسکين عاطفه ،زندگی کمپ ھا را در دﯾار پناھندگی برای خود بر
گزﯾدند .در حقيقت کار بجای رسيده بود که بعض از افراد بدون احساس مخاطره و تحت تعقيب
بودن ،تنھا برای آنکه بياﯾند و جوو فضای آزاد کردستان عراق را ببينند و در کردستان شرقی
ھم ھمچو مبارز به آنان نگرﯾسته شود کوله بار سفر پناھندگی را برميداشتند خود را به
کردستان عراق ميرساندند و فی الواقع ميدان مبارزه را خالی ميکردند.
سوم اﯾنکه :از ھمه آن ھا مھمتر اﯾن بود که در دﯾار پناھندگی و در به دری و بيکاری و دور از
صحنه کار برای اولين بار تخم نفاق و دو دستگی و اختالف در صفوف کادر و اعضای حزب
شکل گرفت و آن احساس مسئوليت که قبال در ميان دوستان بود سست و ضعيف و کم
اھميت گردﯾد .صرف نظر از ھمه ،اﯾن موضوع تا حد زﯾر بنای استقالل سياسی را در ميان
حزب تکان داد و به لرزه در آورد و رفقا و دوستان ما برای سنگين نمودن کفه ترازو بطرف خود،
گاه بيگاه عليه ھمفکران خود تکيه به نيروھای خارج از حزب مينمودند ،که نتيجه بسيار تلخ از
آن زاﯾده شد .متأسفانه نميشود از اﯾن بيشتر در اﯾن مورد قلم فرسای بکنم ،فقط اﯾن را
خواھم گفت :رحمت به گور پدر آن کس ،که آوارگی و سرگردانی مبارزﯾن سياسی را به "
دربدر لعنتی" نام برد.
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حملهپراکندهپليس
گفتيم که ﯾکی از ضررو زﯾان،ﯾا اﯾنکه آثار ناھموار شورش عراق در مورد جنبش کرد اﯾران از
دست دادن محکم کاری و مخفی کاری در صفوف حزب بود).پر واضح است که گناه و خطا اﯾن
مسئله تماما به گردن خودمان بر ميگردد و به ھيچ وجه از ارزش کودتای 14ژوئيه 1958عراق
نمی کاھد( .در اسفند ماه سال  (1959)1337ﯾکی از عضو حزب بنام اسماعيل قاسملو،در
منطقه بانه در تله پليس افتاد و دستگير شد .اما چون دستگيری نامبرده داستان مخصوص
بخود دارد که به چند نوع از آن رواﯾت شدهاست و با توجه به اﯾنکه ھيچ گونه مدارک معتبر و
مورد اعتماد نسبت به ھيچ کدام رواﯾت در دست نيست ،از شرح آن می گذرﯾم و به نتيجه آن
بر ميگردﯾم:
"در پاﯾيز سال) (1338پليس حمله گسترده بجانب تشکيالت حزب آغاز کرد .نزدﯾک به)(250نفر
از اعضای حزب دموکرات کردستان دستگير شدند و اکثر دستگير شدگان از مقامات بلند پاﯾه
اجرائی و بدنه حزب ما بودند که به اعدام و حبس ابد و زندانھای طوﯾل المدت محکوم شدند.
علل ساده موفقيت اﯾن حمله شيوه کار سونتی تشکيالتی و دو دستگی در قسمت فوقانی و
"رﯾاست" حزب بود.
) -(1حمله سال  1338پليس بر اعضای حزب دموکرات از بسيار جنبه روﯾداھای تلخ به دنبال
داشت .آنچه از ھمه بيشتر موجب تغابن و تأسف و بھم زدن دست افسوس بود اﯾن است
که در نتيجه بی اعتنائی و عدم مخفيکاری وضعی پيش آمده بود که دشمن خيلی سھل و
آسان توانسته بود مبارزﯾن حزب را ﯾکی ﯾکی شنانساﯾی کند و به آدرس و محل نشيمن آنھا
پی ببرد ،تعجب اﯾنکه اﯾن ھمه افراد در مدت دو سه روز حتی بيشتر آنان در روز اول حمله
دستگيرشده و به سياه چال ھای رژﯾم برده شده بودند.
در واقع نقطه ضعف حزب ما درآن زمان آن بود که دشمن طوری از چگونگی کار تشکيالت حزب
و تارو پود آن آگاھی پيدا کرده بود که راه بر امتناع تمام دستگير شدگان عمال بسته بود .ﯾقينا
از اﯾن گروه کسی نماند بود که اعتراف نکند .درست است که شکنجه و آزار بدنی
دستگيرشدگان از حدو حصر خارج بود اما در اﯾن مورد که ھيچ کس نتواند امتناع کند ،بستگی
به آن داشت که دشمن تمام حلقهھای زنجيره را شناساﯾی کرده بود و اﯾن عمل راه بر عدم
اعتراف آنان سد کرده بود .و کار به جای رسيده بود وقتی ﯾکی را در زندان برای بازجوﯾی کردن
صدا ميکردند آنھای که پيشتر بازجوﯾی داده بودند به او ميگفتند بيخود خود را به کشتن مده،
ما ھمه چيز را گفتهاﯾم آنچه ميدانی بی پرده بگو و خود را نجات بده.
)(1گزارش کميته مرکزی حزب دموکرات کردستان برای کنگره سوم حزب،ص) (.20
از آن ھا بدتر بار دﯾگر دو دستگی در بين مبارزان حزب رخ داد .آنھا که ھمگی اعضای ﯾک حزب
بودند و به زندان دشمن افتاده بودند ،بيخود و بی جھت در مورد بعض مساﯾل در داخل زندان با
ھم صف آراﯾی مينمودند که اﯾن کار به ھيچ وجه نظر حزب دموکرات نبود .در حقيقت رفقای
حزب ما در بين ھواه خواھان و طرفداران و مخاليفن حزب توده تقسيم شده بودند ،خدا قبول
نکند برخی از اعضای حزب توده نيز که با آنھا در زندان بودند از آتش افروزی اﯾن فتنه و نفاق
بی تاثر نبودند.
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توضيح اﯾنکه :از رفقای ما آقای عزﯾزی ﯾوسفی)مھاباد(،آقای غنی بلورﯾان)مھاباد( ،آقای
رحمت شرﯾعتی)سنندج( ،به اعدام محکوم شده بودند و چند ماه نيز زﯾر حکم اعدام ماندند.
ليکن وقتی که جنبش کردھای عراق بر ضد ژنرال عبدالکرﯾم قاسم در سال 1961م برپا شد،
شاه خواست بعلت دشمنداری با قاسم ،نه اﯾنکه دوستی با ملت کرد ،نفوذ خود را به داخل
جنبش کردھای عراق ببرد .به اﯾن جھت در حاليکه او ميخواست خودش را چون دوست
کردھای عراق قلمداد کند ،بنا بر اﯾن نميشد در داخل کشور خود مبارزﯾن کرد را اعدام نماﯾد.
اﯾن بود که "عفو ملوکانه" برای اﯾن دوستان محکوم به اعدام ،از طرف شاھنشاه اعالم گردﯾد
و محکوميت ھر کدام از آنھا با ﯾک درجه تخفيف به حبس ابد تقليل ﯾافت.
از اﯾن دوستان آقای رحمت شرﯾعتی زودتر از بقيه شمول اغماض شاه شدو آزاد گردﯾد و
آنھای دﯾگر تدرﯾجا مورد عفو قرار گرفتند و دو نفر از آنھا اعم از آقاﯾان عزﯾز ﯾوسفی و غنی
بلورﯾان ،اولی در بھار)( 1356و دومی در پاﯾيز سال)  ( 1357زﯾر فشار امنيتی
انترناشنال)سازمان عفو ملل متحد( از زندان آزاد شدند .متأسفانه آقای عزﯾز ﯾوسفی بعد از
آزادی در خرداد ماه)  ( 1356بعلت بيماری که در زندان بدان دچار شده بود در گذشت.
البته ھمزمان با دوستان ما چند نفر از مبارزﯾن آذرباﯾجانی ھم به اعدام محکوم شده بودند ،که
ھمگی اعدام شدند .اما متأسفانه نام ھيچکدام از آن فعاالن سياسی در دست نيست.
انتقال مرکز رھبری به عراق
قبال گفتم که ﯾکی از آثار تلخ شورش عراق در حزب دموکرات اﯾن بود که اکثر مبارزﯾن حزب
وطن را ترک کردند و به عراق رو آوردند .طبيعی است که آنھای که پيش از ھر کس از طرف
مامورﯾن اطالعات در مظان اتھام و تحت تعقيب و پيگرد قرار ميگيرند اعضای رھبری حزب می
باشند .پس خواه ناخواه مرکز تصميم گرفتن و پاﯾگاه رھبری حزب بعد از شورش)  (1958م
عراق ،کم و بيش به عراق انتقال شد .بدون اﯾنکه تصميم وﯾژه و عمدی در اﯾن مورد صادر
شده باشد ،شاﯾد ھمين طور عمال بر حزب تحميل گردﯾد .با اﯾن زمينه سازی که برای اختالف
و دو دستگی در ميان اندام رھبری و بقيه پائين تر موجود بود،باز حزب ما مثل ﯾک حزب متحدو
ﯾکپارچه و صاحب رھبری ﯾک قواره و متحد نماند و در داخل کشور و در خارج با عدم اتفاق رو
برو گشت و دچار اختالف و چند دستگی بود.
ما عضو حزب که در داخل کشور می زﯾستيم،نگاه خود را به حرف اﯾن آقاﯾان دوخته بودﯾم که
در عراق و بوﯾژه آنھای که از کردستان عراق بر ميگشتند .از شما چه پنھان! بعد از باز گشت
زنده ﯾاد بارزانی از شوروی در)(1958م به عراق و بوﯾژه پس از جنبش کردھای عراق عليه
حکومت ژنرال عبدالکرﯾم قاسم شروع شد،اکثر ما در اﯾران ميخواستيم بدانيم نظر مال
مصطفی چيست؟ در حقيقت در ميان آنھای نيز که خود را به رھبر و ھمه کاره حزب
ميدانستند ،آنھا را محق ميدانستيم که بارزانی از آنھا حماﯾت ميکرد .پوشيده نيست که اﯾن
گمان،خيال نادرستی بود .زﯾرا با ھمه احترام و حرمت که ھميشه برای بارزانی داشتهام و
اکنون نيز دارم،حزب دموکرات ﯾک حزب آزاد و مستقل است ،ميباﯾست قياس معيار و محک ما
اعضا حزب برای تشخيص ھر گونه حق و ناحق ،چيزی دﯾگر بعالوه از حماﯾت و پشتبانی
بارزانی ميبود .اما ھر چه بود آن نعمت بود که از کردستان عراق و از جانب آنان که رھبری
حزب را عھده دار بودند برای ما در داخل کردستان شرقی به سوغات آمده بود ،ميباﯾستی
بدان شاکر ميبودﯾم .و از اﯾن بی معنی تر نيز در اﯾن باره در داخل صفوف حزب چه در اﯾران و
چه در عراق به چشم ميخورد .آنھم اﯾن بود که بعد از سبز شدن تخم اختالف در داخل پارتی
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دموکرات کردستان عراق ،رھبران حزب دموکرات نيز ،ميان خودشان عمال به دو دسته مخالف
و موافق تقسيم شدند و اﯾن نفاق و دو دستگی را بران بدنه حزب به سوغات فرستادند.
بسيار اوقات دﯾده ميشد که اعضای حزب در کردستان اﯾران در مورد اﯾنکه آﯾا مالﯾی محق اند
ﯾا جاللی؟ در بين شان جرو بحث و ھياھو برپا ميشد،و پيوند و ارتباط حزبی را با ﯾکدﯾگر
ميگسالندند.
ناشکر نباشد،آثار اﯾن وضع تا مدت مدﯾد در ميان صفوف حزب باقی مانده بود و حتی بعد از
انقالب اﯾران نيز کم نبودند آنھای که دوستی ﯾا نبودن دوستی با فالن نيروی سياسی
کردستان عراق را به معيار محق بودن ،ﯾا محق نبودن رھبر حزب دموکرات کردستان)اﯾران( می
دانستند.
از اﯾن تلخ تر اﯾنست که متأسفانه آن آب پس از شورش عراق برای رھبران حزب دموکرات به
ھاون رﯾخته شد،اکنون نيز پاﯾان نيافته ،بعالوه از چند سال ،بعد از انقالب مليت ھای
اﯾران) 1358تا (1362ھميشه مرکز تصميم گيری حزب و پاﯾگاه رھبری در آن طرف ثغور فيمابين
اﯾران و عراق بوده است ،پدﯾدهای که ھم اکنون بدست آن گرفتارﯾم.
راست و چپ ،ﯾامستقل و وابسته
دو دستگی در ميان آنھا که به عضو رھبری محسوب می شدند در اکثر موارد و در اغلب اوقات
نماﯾان ميشد .اما می شود گفت :موضوع اﯾن دو دستگی مثل شخص ،دکتر قاسملو از ﯾک
طرف و ازطرف دﯾگر احمد توفيق)عبدﷲاسحاقی( بودند .و از زاوﯾه دﯾد سياسی اﯾن اختالف در
مورد عقاﯾد و نظرﯾات چپ و دموکرات طلب و ترقی خواه که دکتر قاسملو از آن طيف طرفداری
ميکرد ،بود .با عقاﯾد و فلسفه و نظرﯾات ناسيوناليستی تنگ نظرانه که آقای احمد توفيق به
سمبل آن بحساب می آمد .اﯾن دو عقاﯾد و نظرﯾات دو موضعگيری و ﯾا دو سياست دﯾگر را به
ميدان آورده بود .آنکه دکتر قاسملو بود)بااﯾنھمه نميشود در ھمه سطوح از گناه مبرا شمرده
شود( ھوا خواه بی پرواﯾی استقالل سياسی و استقالل تصميم گيری حزب دموکرات
کردستان بود و تا آنروز که شھيد شد و دنيای فانی را وداع گفت از اﯾن راه صحيح و درست
منحرف نشد و انحراف نرفت ،اما آنکه آقای عبدﷲ اسحاقی بود،به ھر دليل که خود را قانع
کرده بود ،حزب دموکرات کردستان را طفيلی پارت دموکرات کردستان کرده بود و عمال آن را زﯾر
نظر و ارشاد رھبران پارتی و شخص مرحوم مال مصطفی اعمال ميکرد و ميگرداند(1).
)(1شاﯾد مثل نمونه بد نيست بدانيم که تنھا منتشر شده حزب دموکرات ،که اسحاقی انتشار
ميداد ،نامش)بار دﯾگر بارزانی( بود که متن آن باز دﯾفاع از بارزانی در برابر مخالفين بود که
آنھمم درد سر کم برای حزب بدنبال نداشت.
جای به خاطر آوردن است که اﯾن بخش از ھم چشمی و رو در رو اﯾستادن عنقرﯾب پاﯾان
پذﯾرفت .زﯾرا احمد توفيق و ھمرزمانش به راھی که نميشود در اﯾن جا توضيح داد به زودی
طرﯾقه اخراج دکتر قاسملو را از عراق فراھم ساختند .و قاسملو تا بعد از انعقاد پيماننامه صلح
11مارس  1970در بين دولت عراق و جنبش کرد ،در اروپا می زﯾست و دعوی رھبری حزب
دموکرات کردستان اﯾران را نيز نميکرد.
دکتر قاسملو که بر عکس اسحاقی اھل فکرو سياست و قلم و نوشتن بود با ھمکاری بعض از
دوستان چند سالی بود روزنامهی در اروپا منشتر ميکرد که نام)کردستان( بر آن نھاده بود .اما
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با توجه به اﯾنکه خود را رھبر حزب نمی دانست روی برگ روزنامهاش ھم نمی نوشت ارگان
حزب دموکرات،ھر چند به حقيقت نظرﯾات حزب را منتشر ميکرد.
 .1معلوم است که با رفتن دکتر قاسملو رو در رو اﯾسادن با عقاﯾد و نظرﯾات و رفتار مطلق
العنانی آقای اسحاقی تمام نشد .اغلب اوقات کادرھای صف مقدم حزب عليه خط
مشی کج اسحاقی که اکنون دﯾگر عمال حزب را در دست خود قبضه کرد بود زبان
ميگشودند اما نتيجه نمی داد .زﯾرا از ﯾک طرف شخصا با مخالفين بی رحمانه رفتار
ميکرد حتی در موقع ضرورت به ترور ھم پناه ميبرد)نمونهاش ترور شھيد اسعد خدا
ﯾاری( بود .از طرف دﯾگر حماﯾت و پشتيبانی بی درﯾغ مرحوم بارزانی از نامبرده ،راه ھر
گونه پيشرفت و فعاليت را بر عکس فعاليت احمد توفيق تنگ و سد کرده بود.
می توانيم بی پرده و علنی بگوﯾيم تمام اﯾن مخالفت ھا که بر ضد اقتدار احمد توفيق براه
انداخته شدند ،در برابر سياست و اعمال ناشاﯾسته نامبرده ،بيش و کم محتوای مترقی
خواھانه و آزادﯾخواھانه داشتند ،ھر چند اﯾن رو در رو اﯾستادن برخی وقت ادامه ﯾکدﯾگر نبودند
و در ھمان موقع صاحب ﯾک خط روشن سياسی و گاه بيگاه صاحب رخسار شناخته شده
سياسی ھم نبودند.
کميته واضح سازی)ساخکهرهوه(
چنانکه گفته شد ،رو در رو اﯾستادن و مخالفت عليه مطلق العنانی عبدﷲ اسحاقی اغلب
وقت پيدا ميشد) ،مال احمد شلماشی( معروف به مال آواره ،با اﯾنکه ھيچ وقت دعوی رھبری
نمی کرد ،خودش نظری مستقل و تشکيالت به دور از اقتدار احمد توفيق بنيات نھاده بود .او
که در منطقه سردشت محل زادگاه خود رشد و نمو کرده بود و به آن ناحيه و افکار مردم آن
سامان آگاھی کامل داشت تشکيالت وسيع و گسترده و منسجم و دارای پسته فکری دراﯾن
بخش به وجود آورده بود که تا کنون چنين تشکيالت نمونهاش کمتر از ھيچ کدام بخشھای
کردستان دﯾده شده است .زﯾرا آن تشکيالت نه از لحاظ فکری و نه از لحاظ حزبی ارتباط به
دﯾدگاه اسحاقی نداشت و مستقيما به نام حزب دموکرات فعاليت ميکرد ،بدون اﯾنکه کسی
غير از مال آوره به نحوی تشکيالت را بشناسد.
بعالوه از اﯾن در سالھای 1341و،1342جنبش دﯾگر بر ضد دﯾدگاه اسحاقی به راه افتاد که به
نام"کاوه و مصطفی)محمد اﯾلخانی زادهو صالح الدﯾن مھتدی( معروف شده بود .آنھا نيز به
سھم خود بعض کار سياسی و تشکيالتی در مناطق سردشت و بوکان کردند که الاقل در
مورد روشنگری فکری نفع و استفاده داشت.
لکن تا پيش از کنگره دوم حزب ،مھمترﯾن جنبش و رو در رو اﯾستادن با عبدﷲ اسحاقی آن بود
که نام"کميته ساخکرهوه ،حزب دموکرات کردستان" بر آن گذارده بود .آن کميته تابستان سال)
 ( 1342از چھار عضو پا گرفت که عبارات از-1 :مرحوم قادر شرﯾف-2آقای حسن رستگار-3آقای
حسين مدنی-4آقای سعيد کوﯾستانی ،بودند .در اول کار ،اﯾن کميته نام وﯾژه بر خود نگذارده
بود،تا" :در پاﯾيز)  (1342اعضای کميته گردھماﯾی در"زﯾنوش خ" به وجود آورد .در آنجا در مورد
انتخاب نام کميته توافق شد ،و نام آن را)کمته ساخکرهوه حزب دموکرات کردستان( نھادند .ھر
چند قرار به اﯾن بود کميته ﯾاد شده الاقل ﯾک سال بطور مخفی و زﯾر زمينی شروع بکار بکند و
نام و قواره حزب به تمامی در آن جا افتاده بشود اما پس از شش ماه نام آن ھوﯾدا گردﯾد .و
احمد توفيق از اﯾن اتحاد تشکيالتی احساس مخاطره نمود و با تمام توانا مشغول درھم
شکستن و متالشی شدن آن برآمد .اولين تقالی او اﯾن بود مالمصطفی را عليه آنھا تحرﯾک و
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بد بين نماﯾد .کميته مذکور ھم از اﯾن موضوع آگاھی داشت .بنا بر اﯾن از ﯾک طرف می کوشيد
بارزانی را از خود نرنجاند در ھمان اثنا نيز ميخواست در بين بارزانی و دفتر سياسی پارتی خود
را بيطرف نگھدارد ...اما در اﯾن کار موفق نشد .در آغاز بھار) ( 1343کميته ﯾادشده درخواست
مالقات حضوری با بارزانی کرد که آنوقت در"سنگسر" بود .در ھمين گردھمائی شش ساعته
با بارزانی آشکارا عقاﯾد و نظرﯾات خود شانرا در مورد احمد توفيق اظھار نمودند و گفتند احمد
توفيق را بعنوان سکرتير حزب قبول ندارند )(1ھر چند حاضرند)حرمتش را نگھدارند( اما در
مقابل بارزانی گردنشان از مو بارﯾکتر است .ليکن بارزانی گفتار آنان را مردود دانست و علنا
گفت) :من در مقاﯾسه با شما از احمد توفيق جانبداری ميکنم( .بعد از آشکار شدن
موضعگيری بارزانی ،کميته مذکور زﯾر فشار و گزاف و تھدﯾد احمد توفيق قرار گرفت و نتوانست
در منطقه پشدر باقی بماند ،در اردبھشت) (1343به دفتر سياسی پارتی در آبادی مالومه پناه
برد،سپس مقر خود را به منطقه" ئاالن" انتقال داد و در آبادی"گرگاشه"مستقر گردﯾد(1).
در حقيقت احمد توفيق سکرتيری حزب نبود .زﯾرا آنموقع در حزب ھيچ پستی بنام پست
سکرتيری وجود نداشت.
)کميته ساخکهرهو( نيز بعد از اﯾن رخدادھا بعض کار مثبت انجام دا .برای نمونه دو عضو دﯾگر را
اضافه نمود که عبارت بودند از :مال آواره و مال ابوبکر فلسفی .و دو عضو دﯾگر را به نام ھای
)مالرسول پيشنماز و قادر قاضی ،معروف به مامند( به عنوان مشاور تعيين و معرفی کرد .نيز
کالس سياسی را برای اعضای حزب به وجود آورد که مدت مدﯾدی بود اﯾن نوع کالس در حزب
تشکيل نشده بود .بعالوه از اﯾن ھا با انتشار ﯾک بيانيه ضمن اعالم موجودﯾت خود برخی از
اعمال عبدﷲ اسحاقی را بر مال ساخت .از اﯾن ھا مھمتر آن بود که کميته ﯾاد شده توجه خود
را به داخل کشور و کار حزبی معطوف داشت و سه تيم تشکيالتی را در سه منطقه کردستان
به وجود آورد که در تير ماه) (1343ھر سه به داخل کردستان بر گشتند و شروع به کار حزبی
نمودند(2).
)(1ﯾادداشت دست نوﯾس آقای حسين مدنی.
)(2ھمان منبع
بار دﯾگر حمله پليس
در آخرﯾن ماه زمستان سال )1343مارسی (1960م بار دﯾگر پليس به تشکيالت حزب شبيخون
زد .در اﯾن شبيخون که تا دو الی سه روز بعد از نوروز ادامه داشت،دهھا کس از مبارزﯾن حزب
دموکرات کردستان دستگير و روانه سياه چال ھای رژﯾم پادشاھی شدند .و اﯾن بار احکام
سنگين بر آنھا تحميل گردﯾد ولی اکثر آنان ،پس از تحمل کردن کمتر از دو سال ،از زندان آزاد
شدند.
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فصل دوم
از کنگره دوم تا کنگره سوم )(1343-1352
در چنين اوضاع و احوالی که پيشتر از آن سخن به ميان آوردﯾم ،رھبر حزب،ﯾا بھتر بگوﯾيم
راھبری و پيشاھنگی اسحاقی تصميم گرفت که کنگره حزب را بر پا کند .البته نميتوان اﯾن
واقعيت را نادﯾده گرفت که کوشش و تقال برای گرفتن کنگره در ھر شراﯾط و از ناحيه ھر کس
خود ﯾک کار دموکراسی و پر ارزش است ،مشرط بر اﯾنکه تشکيل آن نه به تخيالت بلکه به
نيت صداقت و رفع مشکالت و استحکام بخشيدن به صفوف حزب و احيا نمودن روحيه
کارآﯾی و بجرﯾان انداختن تکاپو و خالقيت و تامين فضای اعتماد سازی و رفع نقاھدو اختالفات
در چھار چوب دﯾسپلين کامل حزب باشد .اما متأسفانه بر پا کردن کنگره ﯾاد شده حاوی ھيچ
کدام از اھداف مورد بحث نبود و ھيچ ﯾک از موارد ﯾاد شده را در برنمی گرفت زﯾرا :درجای خود
حزب دموکرات صاحب تشکيالت منظم و ﯾکپارچه نبود .و در داخل کردستان مدتی بود کمتر
توجه به کار تشکيالتی ميشد و انجام آن مقدار کار ھمم بيشتر اھداف دﯾگر و غيره ضروری در
آنھا مورد توجه و مداقه قرار ميگرفت ،ھر چند ﯾک قسمت از آنھا)مثل جمع آوری اعانه ملی
برای پشتيبانی از جنبش کرد عراق(چيز مبارک بود،اما روﯾھمرفته برای ﯾک حزب سياسی و
مخفی در درجه دوم بود .صرف نظر از آن ،آنچه در داخل کشور انجام ميشد نام تشکيالت بر آن
نھاد در بين گروھای رنگا رنگ تقسيم شده بود ،که بعض از آنھا ساﯾه ﯾکدﯾگر را به تير می
زدند.
در چنين مخمصهای معلوم است ،بر پا ساختن کنفرانس ھا و انتخاب نماﯾندگان مناطق
مختلف ،امکان پذﯾر نبود .بعالوه از اﯾن ،در چنين اوضاع و احوال مبارزه مخفی،انجام اﯾن عمل
بطور کلی خارج از توان است .اگر چنين بود الجرم ميباﯾستی افراد که در داخل کردستان برای
شرکت کردن در کنگره دعوت می شدند از ناحيه رھبر مشخص بشوند،که اﯾن عيب زﯾاد
نداشت .عيب کار در اﯾن بود که چه در کردستان اﯾران و چه در کردستان عراق ،نماﯾندگان
کنگره در ميان آن افراد برگزﯾده ميشدند که پيروان دﯾدگاه عبدﷲ اسحاقی بودند .به اﯾن علت
بيشترﯾن اعضای حزب از حق شرکت نمودن در کنگره ،ﯾا اﯾنکه از فرستادن نماﯾنده به کنگره
محروم شدند.
در روزھای انعقاد کنگره)آذر ماه سال)  (1343عده از فعاالن حزب که در عراق بودند به جانب
آبادی"سونی')محل تشکيل کنگره( به راه افتادند ،به اﯾن منظور ﯾا اﯾنکه به آنان اجازه داده
شود در کنگره مشارکت نماﯾند،ﯾا اﯾنکه الاقل ﯾکی از کميسيون ھای انتخاب شده کنگره با
آنان به گفتگو بنشينند و نظرﯾات آنھا را به کنگره ببرد .متاسفانه قراول و دﯾدهبان ھای مسلح
جلو آنان را گرفتند و مانع نزدﯾک شدن آن عده به محل نشست کنگره شدند.
تصميمات کنگره نيز نشانه از دون پاﯾه بودن بحث سياسی کنگره داشت" .برنامه که گذاشته
شده ،بعالوه از فرود پاﯾه سياسی و فرھنگی،برنامه ﯾک حزب عقب افتاده ناسيوناليستی
است که با گذشته ترقی خواھانه و دموکراتيک حزب ما نمی آميزد .و بعض از تصميمات در
مورد چند نفر از فعاالن حزب گرفته شده،باز نمونه از شيوه پليسی در داخل حزب است(1).
) (1گزارش کميته مرکزی برای کنگره سوم،ص(24
برای اﯾنکه بفھميم آﯾا کنگره دوم تا چه اندازه از نظرگاه حزب دموکرات کردستان دور افتاده
بود،شاﯾد اﯾن مقدار کافی باشد که بدانيم در اعالميه پاﯾان کنگره ،آنچه حرمت و احترام و
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اعتبار به جمھوری کردستان و رھبران آن بود سزاوار و استحقاق ندانسته بودند و بی رحمانه
حمله به آنھا شده بود .وقتی که اﯾن اعالميه منتشر شد در تمام مناطق با نفرت و خشم
بدنه حزب رو به رو شده بود .بدﯾن جھت کميته مرکزی بر گزﯾده کنگره دوم مجبور شد برای
آرام سازی جو مشوش و آشفته ،به ﯾاد سالروز دھم )فروردﯾن( روزی شھيد پيشوا و
ھمرزمانش ،اعالميهای صادر بکند و در آن تکرﯾم و تجليل از ﯾادی رھبران حزب و جمھوری
کردستان در سالھای)  ( 1324-25نماﯾد .ھوﯾدا است اﯾن آگھی ھر چند در جای خود بد
نبود،اما به ھيچ وجه نتوانست کفاره اﯾن گناھان بشود که در اعالميه پاﯾانی کنگره صدور ﯾافته
بود.
کنگره دوم کميته مرکزی را از) (15نفر برگزﯾد .اگر اشتباه نکرده باشم ،اﯾن آقاﯾان بودند:
-1عبدﷲاسحاقی)احمدتوفيق(
-2صدﯾق انجيری
 -3سليمان معينی
 -4اميرقاضی
 -5مالرشيد حسينی
 -6مالرحيم وردی)ميزااحمد(
 -7نهحو)باپيرشکاک
-8عزﯾزﯾوسفی
 -9غنی بلورﯾان
 -10عبدالرحمن شرفکندی)ھژار(
-11دکترعلی مولوی
 -12سيدکامل مولوی
 -13حبيب ورزﯾر
 -14دکتررحيم قاضی
-15سنارمامدی
با نگاه سطحی و گذرا به ليست اعضای کميته مرکزی معلوم ميشود که اﯾن کنگره بيش از
آنچه در مورد سياسی با مسائل بر خورد کند ،به بعض مسائل عاطفی چسپيده است .برای
نمونه الزم است گفته شود رفقا عزﯾز ﯾوسفی ،غنی بلورﯾان و دکتر علی مولوی در آن موقع
زندانی بودند لذا انتخاب آنھا اگر ضرر نداشته باشد مطلقا نتوانسته ھيچ منافعی در بر داشته
باشد ،و آقای استاد ھژار شاعر ،نيز ھيچ وقت عضو حزب دموکرات نبوده و حتی مخالف
برچيدن کومله.ژ.ک و ادغام آن در حزب دموکرات بود و تا روز وفات نيز بر اﯾن عقيده استوار و
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پاﯾدار ماند .بنا بر اﯾن وقتی که به او خبر ميدھند که به عضو کميته مرکزی حزب دموکرات بر
گزﯾده شده است باشوخی گفته بود ":من که اصال کرد اﯾرانی نيستم.
جالب اﯾن بود وقتی که کنگره تصميم خود را اعالم کرد مرحوم ژنرال مصطفی بارزانی را به
رھبر حزب تعيين کرده بود،که ھمه ميدانند اﯾشان رھبر پارتی دموکرات کردستان )عراق( بود
بعالوه از اﯾن جناب بارزانی به حزب و حزب بازی تماﯾل نداشت.
در آن کنگره کميتهای نيز به نام "کميته نظارت باال" برگزﯾد شد که اعضای مرکزی آن را بياد
دارم ،به پرس وجو براﯾم معلوم شدند ،اﯾن آقاﯾان بودند.
 -1رئوف مالحسن)رهوفی خهبات(
 -2عبدﷲ معينی
 -3رشيدفالحی)رشيدقاچاقچی
 -4مالقادر الچينی
 -5سيدحاجی کلوی
 -6مالکرﯾم ساردهکوسانی
 -7مالنجم الدﯾن کوکبی
 -8سيدطاھر امامی
 -9مصطفی اسحاقی)بردراحمدتوفيق(
 -10عبدﷲمولوی
 -11سيدرسول دھقان)معروف بهبابی گهوره(
با مدقه و بارﯾک بينی به ليست اعضای کميته مرکزی ميتوانيم بفھميم که آن کميته شانس
موفقيت در رھبری حزب دموکرات و جنبش کرد اﯾران را در وھله اول نداشت .زﯾرا تنھا ھفت
نفر جلو ،عمال در صف مبارزه بودند .اما عالقهو مودت و ھمکاری در بين اﯾن ھفت نفر ھم مدت
زﯾاد طول نکشيد و قبل از آنکه اقدامی در جھت پيشبرد حزب بکنند با ھم دچار کشمکش و
اختالف سليقه شدند .خيلی زود مرحوم صدﯾق انجيری به دليل انتقاد از خود رای آقای احمد
توفيق ،در آبادی)ليوژی( در منطقه "ناودشت" منزوی و گوشه نشين گردﯾد و بعد از مدتی
بطور مشکوک!! به قتل رسيد (1).و بقيه در بين خودشان روح ھمکاری نماند .ھر چند چيزی
به نام "سکرتير حزب دموکرات کردستان" تھيه شده بود .اما در عمل بار دﯾگر حزب احمد
توفيق بود و احمد توفيق ،حزب.
)(1چند سال بعد از مرگ صدﯾق انجيری،وقتی که احمد توفيق و مالسيد رشيد از منطقه زﯾر
کنترل پيشمهگه خارج ميشوند به محوط زﯾر کنترل دولت عراق ميرسند،احمد توفيق پيش مال
رشيد اعتراف ميکند که صدﯾق به دستور او و به دست برادر زادهاش سيد حسن در
راه"ليوژی" به طرف "سوربان" در سرا زﯾری وسان)،سه دھکده درمنطقه ناودشت ودره بالهﯾان
می باشند( کشته شدهاست .اﯾن مسئله موجب نفاق وجدای بين احمدتوفيق و
مالسيدرشيد ،شده بود ،زﯾرا مال رشيد اھل اﯾن کارھا نبود.
20

کميته انقالبی
چند ماه پس از کنگره دوم رھبری انتخاب شده کنگره با کميته" ساخکروه" ارتباط بر قرار کرد و
از او درخواست نمود که به صفوف حزب باز گردد و با اﯾن قسمت که کنگره را تشکيل نموده
است به مبارزه خود ادامه دھد .در باره اﯾن ارتباط ﯾک ھيئت از رھبری برگزﯾده کنگره که
عبارت بودند از آقای صدﯾق انجيری ،آقای سليمان معينی وآقای نحو"باپير شکاک" .و)از کميته
مرکزی(آقای عبدﷲ معينی ،آقای رئوف مالحسن و آقای رشيد فالحی)از کميته نظارت باال( با
ﯾک ھيئت از کميته ساخکرهوه ،تشکيل شده از آقای حسن رستگار ،آقای سيدحسين مدنی،
مالآواره و مال رسول پيشنماز گردھم آمدند و بر اﯾن توافق کردند که اعضای کميته
"ساخکرهوه" به مشاور کميته مرکزی بر گزﯾده شوند.
اﯾن توافقنامه از طرف کميته مرکزی تائيد شد و در بھار سال  1345اعضای "کميته ساخکرهوه"
داخل رھبری بر گزﯾده کنگره شدند .در اﯾن ميان مرحوم قادر شرﯾف)ھاشم اقل الطالب( که
عضو "کميته ساخکهرهوه" بود ،به اﯾن توافقنامه راضی نبود .نامبرده که در آبادی "ورچهک"
داخل کردستان اﯾران ،مقر به وجود آورده بود ،حاضر نشد به ميان برادران دﯾگر بر گردد ،در
اﯾنجا چند نفر از دوستان) حسن رستگار ،اعم از :مال آواره ،مامند قاضی ،رسول پيشنماز و
منتقيم( به "ورچهک" رفتند تا با زور ﯾا خواھش قادر شرﯾف را به صفوف خودشان بياورند.
نامبرده با آشتی زﯾر بار نرفت در نتيجه با آنھا وارد جنگ شد .سر انجام پس از زدو خورد شدﯾد
او را گرفتند و با خود به مقر فرماندھی در"سونی" آوردند .بدﯾن شکل طومار عمر "کميته
ساخکهرهوه" برای ھميشه در ھم پيچيده شد(1).
) (1از ﯾاد داشت دست نوﯾس آقای حسن رستگار استفادهشدهاست.
اما رو در رو اﯾستادن با شيوه مطلق العنانی احمد توفيق پاﯾان نه پذﯾرفت و پيش از تمام شدن
کار"کميته ساخکهرهوه"بذر افکنی جنبش دﯾگر پی رﯾزی شد که نام "کميته انقالبی حزب
دموکرات کردستان( بر او نھاده شد .اولين کسانی که اﯾن جرﯾان را پی افکندند .تا جائيکه من
به ﯾاد دارم عبارت بودنداز :آقاﯾان محمدامين سراجی ،اسماعيل شرﯾف زاده ،مالآواره و
ساالری حيدری .اﯾنھا ﯾک حرکت فکری و تشکيالتی منظم شروع کردند .با وجود آنکه امکانات
بسيار ناچيزی در اختيار داشتند ،توانستند در داخل بدنه جای برای خود گير بيارند .آنان برای
اﯾنکه عقاﯾد نظرﯾات خود را منتشر نماﯾند ،جزوی به نام"تيشک"انتشار دادند که بواسطه نبودن
چاپخانه تنھا چند نوسخه را با کاربون تاﯾپ کردند .اگر اشتباه نکرده باشم فقط سه شماره از
آن منتشر شد.
کميته انقالبی ،بعدا وسعت و گسترش ﯾافت و پس از شعلهور شدن آتش اختالف در صفوف
رھبران بر گزﯾده کنگره ،برخی از اعضای راھبری ملحق به آنھا شدند ،از آنان ميتوان آقاﯾان -1
سليمان معينی  -2عبدﷲ معينی -3سنار مامدی ،را نام برد .در حقيقت ھمان کميته انقالبی
بود که جنبش مسلحانه سالھای) ( 1346 -1347را در کردستان اﯾران رھبری کرد.
جنبش مسلحانه سالھای .1346 -1347
"وضع درون حزب دموکرات کردستان در سال  1346از ﯾک طرف اعمال زور و فشار که روی
حزب بود و از اطرف دﯾگر برخی از رھبران و کار کنان حزب دموکرات کردستان را مجبور کرد تا
کردستان عراق را ترک کنند و به کردستان اﯾران برگردند .رژﯾم شاه احساس خطر کرد و نيروی
تجھيز شده و مھيا و مسلح از ﯾگان ھای زبده خود را برای از بين بردن آنان اختصاص و در
منطقه مستقر نمود .کادر و اعضا حزب ما به استثنا از مقاومت و اﯾستادگی در برابر نيروی
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مجھز به ساز و برگ نظامی پيشرفته تا دندان مسلح ،ھيچ راه دﯾگر براﯾشان باقی نمانده بود.
بدﯾن شکل مبارزه مسلحانه بر بعض از پيشمهرگان حزب ما از ناحيه رژﯾم منفور شاھنشاھی
تحميل گردﯾد"(1).
قبل از برپا شدن شورشی مسلحانه  46-47آن کادر و پيشمهرگهھای که برای تازه کردن
دﯾدار از کردستان عراق به کردستان اﯾران بر ميگشتند)آنھای که با رھبری عبدﷲ اسحاقی
ميانه نداشتند( اغلب اوقات از اﯾن سخن به ميان می آوردند که :کردستان عراق جای برای
زﯾست آنان نمانده و بھتراست به وطن خوﯾش برگردند و در آنجا شورش مسلحانه عليه شاه
به راه اندازند .آنھا اغلب اﯾن ضرب المثل کردی را تکرار ميکردند) :شهنده له مهنده کمتر نيه".
اما حقيقت اﯾن بود که فکری برپا کردن شورش مسلحانه از ناحيه بيشتر آنان که سپس آنرا
رھبری کردند و حتی جان خود را در راه آن نثار نمودند ،به چيز نادرست ميدانيستند .شھيد مال
آواره در ﯾکی از نامهھاﯾش که اول بھار) ( 1346برای من ارسال کرد ،نوشته بود":چنانکه
ميدانی مدتی است که ھياھوو صدای مبارزه مسلحانه پر آوازه شده است .مبارزه مسلحانه
بدون تشکيالت،مبارزه مسلحانه بدون تفنگ و فشنگ و تجھيزات ،مبارزه مسلحانه بدون پشت
جبھهو ...از شما مصرانه ميخواھم آنچه در توان دارﯾد بکن و نگذار اﯾن تفکر گسترش ﯾابد و
درميان مردم کرد جا افتد"
با آن حال متأسفانه دﯾدﯾم که اﯾن شورش بر رفقا و دوستان حزب دموکرات تحميل شد .زﯾرا در
کردستان عراق فشار مضاعف شده بود .متأسفانه ،رھبران جنبش کردستان عراق ،رفت و آمد
رفقای ما به کردستان اﯾران را برای انجام دادن کار حزبی در ميان مردم ،به گناه کبيره و
نبخشوده ميدانسستند .چونکه رژﯾم شاه مشروط به اﯾن!!! کمک به جنبش کردھای عراق
ميکرد که راه ھر گونه مبارزه را از کردھای ناراضی و آزادﯾخواه کردستان اﯾران بگيرد .سرانجام
کار به جای رسيد که در پاﯾان بھار  1345امنيت اکثر رفقای حزب در کردستان عراق به خطر
افتاد ،و چند نفر از آنان دستگير و برای مدتی به زندان برده شدند .حتی بعض از آنان
متأسفانه زنده ﯾا مرده به اﯾران تحوﯾل داده شدند)(1
با آن ھمه دوستان ما مقاومت دليرانه و شجاعت قھرمانه از خود نشان دادند و مدت) (18ماه
پرچم مبارزه مسلحانه را عليه رژﯾم شاه مرد و مردانه در دست داشتند .اﯾن شورش در ھمان
وقت در ميان مردم جای واالی داشت و دوست و طرفدار و ھواخواه بسيار پيدا کرده بود و از
حماﯾت و پشتيبانی بيدرﯾغ خلق کرد برخوردار بود .بدون پرده ميتوان گفت اگر ھمکاری
مسئولين جنبش کرد عراق با رژﯾم شاه ھمدست نمی بود،اﯾن شورش با وجود تمام کم و
کاستی ھا می توانست مدت بسيار بيشتر در عرصه جنگ پارتی زانی سر پای خود محکم
باﯾستد و ضربه کاری به رژﯾم محمد رضا شاه واردآورد.
) (1برای نمونه مال رحيم وردی" پس از ﯾک ماه زندانی وقتی درصدد بودند او را تحوﯾل اﯾران
بدھند از طرف پيشمرگان نيروی خهبات در نزدﯾکی )تهوﯾله" در مرز اﯾران و عراق کشته
شد")کاروان از شھدا کردستان اﯾران( نوشته کرﯾم حسامی ،1971ص .79
ھم چنانکه می دانيد نمی شود ھمه چيز را در اﯾنجا بازگو کرد .به قول کردھا" آنچه زﯾر گليم
است روی گليم آورد! " لکن برای تارﯾخ الزم است گفته شود که متأسفانه ھمکاری و
ھمراھی رھبر جنبش کرد عراق)بارزانی( با رژﯾم کرد کش محمد رضا شاه ،به آنجا رسيد که
پيشمهرگهھای کرد کردستان عراق در درون کردستان اﯾران دوش به دوش نيروھای نظامی
و انتظامی و چرﯾک)جاش( شاه ،در شکار کردھای کردستان اﯾران ھمقدم و ھمگامی ميکرد و
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در کردستان عراق نيز تله برای مبارزﯾن حزب ما می نھاد ،تا آنان را بگيرند زنده و ﯾا مرده
تحوﯾل دژخيم و ميرغضب و جالدھای رژﯾم شاه بدھند.
در شورش  46-47سرماﯾهھای عظيم انسانی از دست رفتند .مبارزﯾن امثال رحيم
وردی،سليمان معينی ،عبدﷲ معينی ،مالمحمود زنگنه ،نحو ،مالآواره ،اسماعيل شرﯾف زاده
و قھرمانان چون مينهشم ،صالح الجانی و سيد فتاح و دهھای دﯾگر در ميدان جنگ با نوکران و
کاسه ليسان و جيره بگيران رژﯾم شاھنشاھی شھيد شدند،ﯾا اﯾنکه به طرز تأسف آور تحوﯾل
به رژﯾم انسان کش شاه داده شدند که بيگمان به زحمت اﯾن زخم ھا التيام می بخشند و
اﯾن دردھا جبران پذﯾر و اﯾن جاھای خالی ترميم خواھند ﯾافت .با اﯾن ھمه" شورش سالھای
 1346-1347ﯾکی از صفحات زرﯾنی مبارزه حزب دموکرات کردستان است و جاﯾگاه وﯾژه در
تارﯾخ ما دارد"(1).
) (1گزارش کميته مرکزی برای کنگرهسوم ص .25
شورش در ھم شکست ،زﯾرا :در درون خاک اﯾران اوضاع و احوال برای بر پا کردن جنبش
مسلحانه آماده نبود .و شاه اﯾران با افتخار می گفت :اﯾران جزﯾره ثبات و آرام در اقيانوس مملو
از گرداب خاورميانه است .در درون حزب نيز اتحاد و ھبستگی نبود ،نه آمادگی مادی و معنوی
برای براه انداختن جنبش مسلحانهای و سيع و گستردهو به قدرتمند .شورش نه تنھا فقط
پشت جبھهی مورد اعتماد نداشت،بلکه بزرگ ترﯾن ضربه ھا را در آنجا ميخورد که انتظار
داشت براﯾش به پشت جبھه تبدﯾل بشود .و از طرف دﯾگر نيروھای سياسی اﯾران،آنھای که
امکان ارتباط با آنان بود ،مثل اغلب دفعات تارﯾخ اﯾران کاری برای اﯾن شورش از دست شان
برنيامد و جنبش مسلحانه کردستان تنھا ماند .حزب توده اﯾران که بسيار وعده وعيد ھمکاری
و پشتيبانی مالی و سياسی به رھبران اﯾن جنبش داده بود ،در موقع تنگنا و درگيری ھيچ
گونه گامی بر نداشت و به ضرب المثل ":آتش سرخ باشد از من دور" عمل کرد .و از دور
نظارهگر بود.
سرانجام پس از شھيد شدن اکثری رھبران جنبش ،به ميانجگری بعض افراد خير خواه رھبر
جنبش کرد در عراق به اﯾن تن داد آنھای که در جنبش کردستان اﯾران مشارکت داشتهاند اعم
از کادر پيشمهگهھا ميتوانند به کردستان عراق باز گردند و پناه داده شوند .اما متأسفانه در
اﯾن باره نيز به وعده خود عمل نکرد و گروه زﯾاد ازاﯾن دوستان که خود را به نيروھای جنبش
کرد درعراق تسليم کرده بودند از طرف جنبش کرد دستگير و به رژﯾم اﯾران تحوﯾل داده
شدند) (1بنا بر اﯾن بقيه دچار وحشت شدند زﯾرا جان خود را در مخاطره می دﯾدند ناچار فرار
را بر قرار ترجيع دادند و خود را تسليم به ارتش عراق کردند تا آنان را به دفتر سياسی پارتی
که آن وقت با رھبر جنبش )بارزانی( اختالف داشت و در داخل حکومت عراق می زﯾستند
برسانند).داستان مالﯾی وجاللی(
درھم شکستن شورش مسلحانه  46-47وضع تشكيالت ھای حزب دموکرات کردستان را
بيشتر آشفته و پرﯾشان کرد .در درون کشور بعالوه از اتصال و ھمبسگی عاطفی و عقاﯾد و
نظرﯾات ،چيزی به نام پيوند تشکيالت در ميان اعضای حزب نماند .عالوه بر اﯾن رژﯾم شاه حمله
وسيع پراکنده به کردستان انجام داد و صدھا اشخاص بشکل رشبگير)بسيج عمومی( توقيف
و روانه زندانھا شدند .قصابخانهای که تيمسار اوﯾسی به فرمان شاه در "جلدان" براه برد ،تا
االبد از ﯾاد نخواھد رفت ،و مثل وصله سياه در تارﯾخ مملو از جناﯾت و خيانت رژﯾم شاه باقی
خواھد ماند .البته اﯾن ھم به نوبت خود تاثر مثبت بر ضعيف بودن فعاليت حزب و تشکيالت
گذاشت .جای تأمل توجه است گفته شود از منطقه "سردشت" که محل شھيد شدن
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مالآواره) (1بود ،بيش از صد نفر دستگير شدند ،لکن فقط چند کهس در ميان اﯾن افراد باز
داشت شده عضو حزب بودند .آنھا ھم محرز نشد که اعضا حزب بودهاند .بدﯾن جھت بود که
اﯾن حمله را به رشبگير)بسيج عمومی( نام بردند.
) (1نمونه شھيدان :صالح الجانی ،سليمان کهرقشان ،محمدامين شرﯾژ و عبدﷲ باﯾزه قنجه
بودند که پس از تحوﯾل دادن به اﯾران به دست انسان کشان رژﯾم شاه تيره باران شدند.
در نتيخه جنبش  46-47اﯾضا عدهای دﯾگر که از حمله رشبگير نجات پيدا کرده بودند مجبور به
ترک خانه و زادگاه خود شدند و در کردستان عراق و در شھرھای دﯾگر پراکندهو آواره و سر
گردان بودند .البته چه اﯾنھا و چه آنھای که پيشتر در کردستان عراق بودند ،به ھيچ نوع
مختلط شورش مسلحانه نشده بودند ،و بعد از مدتی از ترس توفيف و بيم تسليم کردنشان
به اﯾران ،بيصدا نشستند به اصطالح به دو دست به کاله خود چسپيده بودند ،باد نبرد .به اﯾن
ترتيب در درون اعضای حزب در کردستان عراق نيز در عمل چيزی به نام حزب نماند که بشود
نام پيوند و ارتباط تشکيالت بر آن نھاد.
) (1مال آواره در اردبھشت ماهسال  1347به دست چند خود فروش کرد درآبادی "دﯾواالن" در
منطقه سردشت به تله افتاد و دستگير شد و بعد از چند ماه شکنجه و آزار بدنی در صبحگاه
روزی 11شھرﯾور1347در شھر سردشت تيره باران شد .روانش شاد.
کنفرانس دوم
در چند ماه بعدی درھم شکستن شورش ،اعضای کميته مرکزی ،با ھمکاری ﯾک دو نفر از
"کميته نظارت باال" که در کردستان عراق ساکن بودند و تھمت مشارکت درشورش  46-47را
بر گردن نداشتند ،مشغول جمع آوری اعضای حزب در کردستان عراق و تھيه کردن حد اقل
پيوندی تشکيالتی در ميان آنان شدند .بدﯾھی است که اعضای کميته مرکزی ،آن ھای که در
بداﯾت امکان فعاليت حزبی را دارا بودند ،چھار نفرشان)مال رحيم وردی،صدﯾق انجيری،سليمان
معينی و نحو شکاک( شهھيد شده بودند .عبدﷲ اسحاقی به فرمان مال مصطفی بارزانی در
منطقه بادﯾنان )تحت نظر( بود و اجازه رفت و آمد به منطقه سوران به او داده نمی شد،و اکثر
اعضای حزب دموکرات در آن ناحيه بودند .آقاﯾان اميری قاضی و مال سيد رشيد حسينی آنجا
مانده بودند که خودشان بيشتر و گاه بيگاه با ھمکاری آقای سيد رسول دھقان و کمتر از آن
آقای رئوف مالحسن و آقای رشيد فالحی ،تقالی دﯾدار رفقای حزبی و دلنوازی آنھا را پيشه
کرده بودند.
کوشش آن دوستان و به فرﯾاد رسيدن فعاالن دﯾگر حزب موجب شد که در تير ماه
(1969)1348دومين کنفرانس حزب در ﯾکی از دھکدهھای مرز کردستان عراق به وجود آﯾد .اﯾن
کنفرانس در بسيار مورد تھدﯾستی و عدم اقتدار بر آن ھوﯾدا و مشھود بود .در داخل ميھن نيز
ھيچ نماﯾندهای در آن مشارکت نکرده بود ،و آنھای که در عراق نيز زندگی ميکردند و)گناه(
مشارکت در شورش  46-47بر گردن داشتند ،بيشترﯾشان نتوانسته بودند نماﯾنده به کنفرانس
اعزام دارند .حتی از سه عضو کميته مرکزی که ﯾکی )احمدتوفيق( بود ،رخصت نيافته بود
شرکت کند .عالوه از اﯾن ھا ميزان شرکت کنندگان کنفرانس و درجه و مرتبه ھوشياری
سياسی اعضای کنفرانس نيز اميد بخش نبود.
با وجود ھمگی اﯾن کم و کاست ھا ،آن کنفرانس" ﯾک مقدار گام نافع و سودمند بر داشت .در
چھار چوب حزب در مقاﯾسه با آن عضو و کادرھای حزب که در کردستان عراق می زﯾستند،
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اتحاد و عقاﯾد و کردار و عمل تقرﯾبا خوب به وجود آورد و رھبری را انتخاب کرد ،که برای احيا و
زنده کردن تشکيالت حزب در ميان اعضای در بدر و آواره حزب ،کوشش برومندی کرد(1).
) (1گزارش کميته مرکزی برای کنگره سوم،ص .28
الزم به توضيح است آن وقت نيز در"پيروی" درون حزب،صالحيت کنفرانس حزب بدﯾن شيوه که
اکنون ھست ،روشن نشده بود .اما کنفرانس سه نفر را به نام)ترميم( کميته مرکزی ،شبيه
عضو کميته مرکزی برگزﯾد که عبارت از :حسن رستگار،ھيمن شيخ االسالمی)شاعر( و
عبدﷲ حسن زاده،بودند .ﯾکی از رفقا که در سال 1358به توپ جمھوری اسالمی اﯾران
شهھيد شد ،اﯾن سه نفر را"برھه خ" دﯾوار پشتيبانه ،نام نھاده بود)(1
در مورد کنفرانس دوم ،الزم است دو چيز را به ﯾاد بياورﯾم .ﯾکی آنکه ھر چند آن راھبری
کنفرانس را ترتيب داده و فراھم نموده بود ،مخالف شورش مسلحانه  46-47بود ،لکن در اﯾن
مورد با مسئوليت رفتار کرد و برای مبارزه رفقای شرکت کننده در اﯾن شورش ،بسيار احترام
قائل شد و با تکرﯾم و حرمت نام شھدا را آورد .و حتی در اﯾن رابطه کنفرانس پيامی انتقاد
آميزی برای مرحوم بارزانی و"دفتر سياسی" پارتی دموکرات کردستان)عراق( فرستاد و
ناخرسندی خود را از آن موضعگيری اعالم داشت که پارتی و جنبش کردی عراق نسبت به
اﯾن شورش در پيش گرفتند.
دومی مربوط به آقای احمد توفيق بود .بطورﯾکه در باال از آن سخن راندﯾم ،نامبرده در
کنفرانس مشارکت ننمود .عالوه بر آن در ﯾک فقره نامه بعنوان کنفرانس و در نامه دﯾگر بعنوان
کميته مرکزی ،استعفای خود را از عضوﯾت کميته مرکزی اعالم کرده بود .کنفرانس دست از
کار کشيدن وی را قبول نکرد و آن را بدست کميته مرکزی داد تا اﯾنکه با او تماس گرفته شود و
گفتگو شود آن وقت اگر استعفا را پس نگرفت ،بجای کنفرانس از او قبول کند .لذا کميته
مرکزی بعد از پاﯾان کنفرانس ،نامهای بسيار دوستانه برای احمد توفيق نوشت و از طرﯾق
مرحوم سيد رشيد براﯾش فرستاد،تا از نزدﯾک با او گفت وشنود کند و او را قانع نماﯾد استعفا
نامه را پس بگيرد .مدت بر مسافرت سيد رشيد گذشت ،ھيچ خبری نبود .تااﯾنکه روزی ناگھان
مطلع شدﯾم که احمد توفيق با اتفاق سيد رشيد به ميان ارتش عراق رفته است.
در حقيقت نه آنکه فقط کميته مرکزی بلکه تمام مبارزﯾن حزب با درﯾافت اﯾن خبر مضطرب و
پرﯾشان شدند .موجب پرﯾشانحالی ھمگی شد زﯾرا به علت اساس کار به معنی ترک حزب،
چيز خود سرانه بود ،دوم آنکه نگران بودﯾم رھبر جنبش کرد عراق اﯾن عمل را به تصميم حزب
دموکرات قلمداد کند و عکس العمل تند در برابر حزب از خود نشان دھد .کميته مرکزی
گردھمائی وسيعی از اعضای حزب به جھت اخذ نظرﯾات در مورد رفع اﯾن مشکالت به وجود
آورد و پس از دو روز تبادل نظر ،تصميم گرفته شد ھيئتی به بارگاه بارزانی و دفتر سياسی
پارتی برود .ھيئت مشخص گردﯾد و شرکت کنندگان گردھمائی آنان را بدرقه کردند .اما رخسار
اﯾن بدرقه ھيچ وقت از خاطر نمی رود ،زﯾرا تمام مشارکت کنندگان اﯾن رفقا را آن طور با گرﯾه و
بوسه براه انداختند مثل اﯾنکه ﯾک زندان محکوم به اعدام را به پای دار بدرقه بکنند.
ليکن وقتی که دسته نماﯾندگان حزب ما به دفتر سياسی پارتی ميروند و در بارهگاه بارزانی
نيز با مرحوم ئيدرس بارزانی دﯾدار می کنند ،متوجه می شوند که آنھا مسئله را طور دﯾگر
تحليل نمودهاند .با وجود آنکه از عمل احمد توفيق و مال سيد رشيد ناراضی بودند اما کردار آنھا
را ﯾک کار شخصی بحساب می آوردند و اطمينان داده بودند که درصدد انتقام از اعضای حزب
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بر نخواھند بود .حتی ﯾکی از عضو دفتر سياسی به ھيئت گفته بود"آنچه با شما شده پينهی
شرم بر پيشانی پارتی است،اما خاطر جمعی ميدھيم تکرار نشود.
وسپس معلوم شد که عبدﷲ اسحاقی ،مالسيد رشيد را نصف با زور و نصف با ترساندن با
خود برده و موقع که به بغدا رسيدهاند ،مالسيد رشيد از احمد توفيق جدا شده است و تا
اواخر ھم ﯾکدﯾگر را ندﯾدند .امکان دارد علت اﯾن روگردانی مال سيد رشيد اﯾن بوده باشد که
احمد توفيق پيش او کشتن صدﯾق انجيری را بدستور خودش اقرار کرده بود .ناگفته نماند بعد
از صدور اعالميه 11مارس  1970کميته مرکزی با احمد توفيق ارتباط بر قرار کرد اما چون بر
استعفا خود اصرار داشت در بھار سال  1970استعفای او را قبول کرد.
صدور اعالميه11مارس .1970
فقط در کردستان عيراق)منطقه زﯾر کنترل پيشمهرگه( تشکيالت حزب دموکرات کردستان
نفس تازه کشيدند .برخی گردھمائی حزبی تشکيل شدند و گاه بيگاه به مناسبت جشن
ھای حزب کوميته مرکزی اعالميهای با تاﯾب و کاغذ و کاربن منتشر ميکرد تا در گردھمائی
اعضاحزب به نوبت خوانده شوند .ارتباط گرفتن با اعضاحزب در درون ميھن ھم برای کادرھای
حزب زحمت بود،و زﯾرا از طرف رھبری جنبش کرد عراق راه داده نمی شد.
در پاﯾيز سال  (1969)1348شاﯾعه برافواه افتاد که در ميان جنبش و حکومت عراق گفتگو برای
راهحل مسئله کرد درعراق درجرﯾان است .اﯾن اخبار اگرچه چندان روشن نبود اما بيش از
کردھای عراق برای ما اعضا حزب دموکرات کردستان اﯾران جای خوشحالی و اميدوارکننده بود.
زﯾرا برداشت ما اﯾن بود با پيدا کردن راه حل مسئله کرد در عراق ،منبعد رھبر جنبش کرد
دستش زﯾرسنگ شاه نمی ماند و جو و فضای آزادی ھم برای ما به وجود خواھد آمد که بدون
ترس واھيمه از دستگير شدن و فراری و تحوﯾل دادن ،در ميھن خودمان کاری حزبی بکنيم
وحتی شورش مسلحانه ھم براه اندازﯾم.
چند ماه بيشتر نکشيد شاﯾعه مذاکره جامه عمل به خود پوشيد و خبر رفت و آمد نماﯾندگان
دولت عراق و رھبر جنبش کرد نزد ﯾکدﯾگر به گوش رسيد .درنتيجه درعصر روزی 11مارس
)1970اگر اشتباه نکرده باشم( ساعت  7بعد از ظھر( اعالميه تارﯾخی و معروف 11مارس از
رادﯾو جمھوری عراق اعالم گردﯾد .اﯾن اعالميه که نتيجه چندماه مذاکره و سرانجام توافق رھبر
جنبش کرد عراق و حکومت آن کشور بود به رسمی اعتراف به ئوتونومی کردستان عراق کرده
بود و راهحل خوبی برای مسئله کرد درعراق تسليم کرده بود.
انتشار اعالميه 11مارس موج از خوشحالی و جشن وسرور و شادمانی نه فقط در کردستان
بلکه در سر تاسر عراق براه انداخت و گروھای از ملت کرد را در بخش ھای دﯾگری کردستان
به شعف و شادی واداشت .اما مبالغه نکردهاﯾم اگر بگوﯾم اعضای حزب دموکرات کردستان با
شنيدن اﯾن خبر از کليه مردم خوشحال تر بودند و از ھمه بيشتر احساس شادمانی ميکردند.
زﯾرا به عقيده ما با انتشار اﯾن اعالميه زنجير اسارات از دست و پای ما باز گردﯾده بود و از اﯾن
ببعد می توانيستيم به اشتھا و عالقه فراوان بال ھای خود را کبوتر وار تکان بدھيم بگوﯾم
باالخره ما ھم چيزی ھستيم.
برای اﯾنکه بيشتر سھم خود را از اﯾن ارمغان بدست آورده باشيم کميته مرکزی گردھمائی
کرد و ﯾکدسته نماﯾنده سه نفره که عبارات از :اميرقاضی ،ھيمن شاعر وعبدﷲ حسن زاده
بودند تشکيل داد تا اﯾنکه بخدمت بارزانی برسند و ضمن تھنيت گفتن اﯾن موفقيت بزرگ از
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اﯾشان استدعا نماﯾند که قدغن فرماﯾند به اﯾن ممانعت که سر راه حزب دموکرات سبز شده
رفع بشود و نيز دستور به نيروھای پيشمهرگه و کميته پارتی بفرماﯾند جلو کار و کوشش حزب
دموکرات را نگيرند.
بعد از دو بار مراجعه به بارگاه بارزانی و مالقات با آقای کاک ادرﯾس ،برای دﯾدار با ژنرال بارزانی
در دﯾلمان تعيين وقت شد .وقتی که به دﯾلمان رفتيم با تعجب دهھا اشخاص را آنجا دﯾدﯾم که
برای تھنيت گفتن اﯾن روز فرخنده ﯾا اﯾنکه برای کار شخصی دﯾگر به انتظار دﯾدار با بارزانی،
صف کشيده بودند .و چون مسئله ما جنبه سياسی داشت الزم دانستيم به آخر وقت موکول
شود ھر چند خيلی زود طرﯾقه مالقات فراھم شد،اما با توجه به اﯾنکه بتوانم مسائل را عميقا
بعرض اﯾشان برسانيم لذا ساعت دو صبح بخدمت رسيدﯾم .زﯾرا دﯾدار بارزانی در آن موقع
فرصت بود و به آسانی ميسر نميشد بوﯾژه برای ما ھم غنيمت بود .درخواستھاﯾمان را ﯾکی
ﯾکی بيان کردم .با حوصله و تانی زﯾاد و دقت کامل گوش به سخنان ما کرد اما وقتيکه به مقام
پاسخ بر آمد بدون رو درباﯾستی و رک و بی پرده و پوست کنده و بطور عرﯾان اظھار داشت" :
درمورد شماھا ھيچ چيز عوض نشده است و نمی توانيد انتظار ھيچ گونه توقع و چشمداشت
و کمک و مساعدت از پارتی داشته باشيد .و اگر نيز ميخواھيد کار حزبی را دنبال کنيد و
فعاليت سياسی داشته باشيد می توانيد به بغداد بروﯾد و با دولت بغداد ارتباط بر قرار کنيد.
وقتی ما گفتيم ھيچ گونه پيوند با عراق ندارﯾم و برای اخذ جواز رفتن به عراق ھم نيامدهاﯾم،
پاسخ داد که اکنون مثل سابق نيست،اوضاع تغير کرده است .ئوتونومی دارﯾم .وزﯾر کرد
ھست و چی و چی ...خالصه آنکه تمام آرزوھا بر باد رفت و به ﯾأس و نا اميدی از خدمت
بارزانی برخواستيم.
باز گشت ما به ميان دوستان و باز گو کردن چگونگی سفر ،ضربه بزرگی به کاخ اميال و
آرزوھای ھمگی ما زد و فھميدﯾم که برای رسيدن به آن روزی که اميد بر آن بنا نھاده و
بستهاﯾم و انتظارش را ميکشيم ،متأسفانه راه بس دور و درازو صعب و پر پيچ و خم و پر
سنگالخ در پيش است و بوﯾژه ھنوز آن اعتماد دو طرفه در فيما بين دولت عراق و جنبش کرد
محکم نشده است که رھبر جنبش کرد عراق پل ارتباط پشت خود را باشاه اﯾران خراب کند.
با اﯾن ھمه چاره نبود می باﯾستی به اﯾن سھمی که خدا داده بود بسازﯾم و شاکر باشيم.
بازگشت دکتر قاسملو.
درآن موقع دکتر قاسملو ،از اروپا به عراق باز گشته بود .در بغداد محمدامين سيراجی و آقای
ﯾوسف رﯾضوانی را دﯾدار کرده بود .با اتفاق آن ھا پيش بارزانی رفته بود تا به مناستب
موافقتنامه 11مارس به او تھنيت بگوﯾد .درآن وقت اميرقاضی آنجا بود .با دکتر ھم دﯾدار می
شوند .مسئله مراجعت دکتر و ﯾکی شدن طيف ھا به ميان می آﯾد در نتيجه با ھم توافق
ميکنند که امير قاضی به کميته مرکزی بر گردد و مسئله را مطرح نماﯾد و دکتر تا حصول نتيجه
در بغداد بماند .اما در آنجا دکتر گفته بود که تنھا نيست بلکه کرﯾم حسامی و محمدامين
سيراجی و ﯾوسف رضوانی ھمراه او ھستند.
آقای امير قاضی به محل کميته مرکزی برگشت .بد نيست بدانيم محل کميته مرکزی ،اطاقی
بود در خانه ميھن پرستی،در آبادی)سهرگهی نيلی(در منطقه شاروﯾشان ،که ﯾک دو نفری
کميته مرکزی و ﯾک دو پيشمهرگه درآن می زﯾستند .امير قاضی پس از مراجعت درخواست
کرد که اعضای کميته مرکزی)که اکنون چھار نفرشان مانده بودند :خود امير قازی و ھيمن و
حسن رستگار و عبدﷲ حسن زاده( گردھمائی بکنند .در گردھمائی کميته مرکزی تصميم
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گرفته شد گردھمائی گسترده و وسيع از کادرھای ساکن کردستان عراق تشکيل شود و با
آنان مشورت شود .به ﯾاد دارم آقای امير اﯾن گردھمائی را"پلينوم"نام گذاشت .ھر چند نام
سيمنار ﯾا گردھمائی مشاوره بر آن مناسبتر بود.
به ھر جور که بود رفقا را جمع آوری کردﯾم و موضوع مطرح شد .با وجود آنکه در آن جمع کم
کس از نزدﯾک دکتر قاسملو را می شناخت ،ليکن اکثرﯾت موافق بودند که دکتر به کميته
مرکزی برگردد و تا گشاﯾش کنگره ﯾا کنفرانس ،کميته مرکزی در تمام امور حزبی با او مشورت
کند .اما برای بقيه بوﯾژه آقای محمدامين سيراجی کشمکش زﯾاد رخ داد و در پاﯾان با بر گشت
او موافقت نشد .اﯾن گردھمائی نامهای برای دکتر نوشت .از او دعوت بعمل کرد برای امور
حزب به کردستان بر گردد وعده به اﯾشان داد کميته مرکزی در امور خود با او مشورت نماﯾد
حتی از نظرﯾات او پيروی کند!!
پس از اﯾن گردھمائی سه نفر از اعضا کميته مرکزی به بغداد رفتيم و با دکتر قاسملو و آقای
محمدامين سيراجی و آقای ﯾوسف دﯾدار کردﯾم .حد اقل ﯾک ھفته گفتگو بود .در مورد دو
مسئله با دکتر اختالف و ناسازگاری زﯾاد داشتيم .ﯾکی اﯾن بود که بخاطر جلب نظر کادرھای
حزبی نمی خواستيم آقای محمدامين سيراجی را تحوﯾل گرفته و جا بجا کنيم و دکتر نيز دو پا
در ﯾک کفش گذاشته بود و ميگفت بدون اﯾن رفقا ھمکاری نمی کند .بين خودمان باشد
بيشتر از کادر و پيشمهرگهھای حزب که پس از شورش  46-47فرار کرده بودند در ميان
حکومت در منطقه سليمانی در کنار دفتر سياسی قدﯾم پارتی بطور مسلح مقر داشتند که
آنھا نيز ارتباط با سيراجی داشتند و به نيروی مسلحانه آن برادران بحساب می آمدند .و تعداد
آنھا از تعداد آن کسان که در منطقه زﯾر دست پيشمهرگه می زﯾستند و به طور پراکنده با
کميته مرکزی بودند ،کمتر نبود .با توجه به اﯾن تکيه گاه آنان محکم بود .مسئله دوم اﯾن بود
که دکتر قاسملو قبول نمی کرد با ﯾک کميته مرکزی که برگزﯾده کنگره دوم است ،کنگرهای که
تھمت جاسوسی به او داده بود ،ھمکاری کند .ميخواست ارگان نوی رھبری شکل بگيرد .ھر
نامی برآن نھاده ميشد برای او فرق نمی کرد .بعد از چند روز ھنگامه و داد و بيداد در جبھه ما
شکاف افتاد .حسن رستگار اعالم کرد من از عھده جنگ با قاسملو برنمی آﯾم ،اگر شما
نميتوانيد با او توافق کنيد .من خدا حافظ (1).اﯾن تصميم موضعگيری ما را بسيار ضعيف کرد
سرآنجام به اﯾن تماﯾل نشان دادﯾم که ارگان دﯾگر به ھمان نام کميته مرکزی تھيه کنيم .به
اﯾن منظور در قھوخانهای در خيابان"ابونواس" در بغداد با مشارکت شش نفر :قاسملو،
محمدامين سيراجی ،امير قاضی ،حسن رستگار و عبدﷲ حسن زاده ،کميتهای مرکزی را
تشکيل دادﯾم که شش عضو داشت .اﯾن شش نفر و ھمين شاعر .بياد دارم که کرﯾم
حسامی را جزو کميته ردﯾف کرده بودﯾم که تعداد ما به ھشت نفر رسيد.
) (1سال  1367وقتی که حسن رستگار و ﯾارانش از حزب انشعاب کردند ،توصيه کردم که او
18سال پيش نمی توانست با قاسملو رقابت کند،حاال که قاسملو در دنيا شناخته شده است
چطور می تواند بااو به رقابت کند ،ھنوز پاسخ نگرفتهام.
آن عمل در ميان بدنه حزب معضالت و دشواری فراوان آفرﯾد .بوﯾژه آنکه ما بر عکس تصميم
گردھمائی "شارووشيان" عمل کرده بودﯾم،رفقای حزبی را بسيار عصبانی و خشمگين و
غضبناک کرده بود .اما از طرف دﯾگر سازواری و سازگاری و توافق با قاسملو سود و فاﯾده و
بھره زﯾاد برای حزب دموکرات بدنبال داشت .در حقيقت تنھا بعد از ھمکاری با قاسملو بود که
ما چيزی از معنی درست حزب و امورات حزبی و اصول حزبی به نظر رسيد و کم و زﯾاد ﯾاد
گرفتيم .آن اتفاق و سازواری درست کردن تشکيالت آراسته و مرتب و منظم ،ما را به حزب و
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سازمان ھای کرد و اﯾرانی و منطقهای و جھانی و خود پرورده و تربيت ﯾافته برای بر پاساختن
کنفرانس حزبی و تقال برای پخش و انتشار روزنامهای حزب شناساند .در ھمان برھه توافق
بارزانی را در اﯾن مورد بدست آوردﯾم ،آن رفقای که در"بکرهجو" در منطقه سليمانيه می
زﯾستند به آن ناحيه بياورﯾم که دوستان دﯾگری حزب آنجا اقامت داشتند.
به دنبال آن امورات خانهای را در بغداد اجاره کردﯾم نه اﯾنکه مقر حزب ،بلکه بھتر است بگوﯾم
خانه حزب را در اﯾن شھر تشکيل دادﯾم .در اﯾن خانه دکتر و ھيمن و کرﯾم حسامی و
سيراجی ،با ﯾک نفر پيشمهرگه به نام خالد علی پور و ھمسرش) (1بطور دائم در آنجا بودند
بقيه اعضا کميته مرکزی ھر وقت کار گردھمائی و ﯾا عازم بغداد می شدند به جای ھتل ،آنجا
می رفتند.
) (1اﯾن رفقا درسال  1367به دست آدم کشان جمھوری اسالمی اعدام شد .روانش شاد.
ناگفته نماند در ھمان اوان )بھار (1349ارتباط حزب ما با حزب بعث عراق به وجود آمد .دکتر
قاسملو در ميان حزب و تشکيالت و شخصيت ھای عراقی دوست و رفيق بسيار داشت.
بحقيقت اکنون ھم نميدانم برای اولين بار از طرﯾق چه کسی حلقه اﯾن ارتباط وصل شد.
سپس خودش زﯾر بنای اﯾن ارتباط و پيوندی را روی کاغد آورد و به عربی به نماﯾندگان حزب
بهعس تسليم شدند که از طرف آنھا تائيد گردﯾد .متأسفانه متن آن نوشته در دست نيست.
اما بياد دارم بعض نقطه شراکت در بين حزب دموکرات و حزب بعث مورد بحث قرار گرفته بودند
به اﯾن مضمون :ھر دو حزب مبارزه ضد امپرﯾاليستی ميکنند،ھر دو طرف خود را به دوست
کشورھای سوسياليستی ميدانند،حزب دموکرات برای خودمختاری کردستان فعاليت ميکند
وحزب بعث نيز خودمختاری را برای کردستان عيراق به رسمی شناخته و چيزھای دﯾگر شبيه
آنھا.
و باز در اﯾن نوشته آمده بود که حزب دموکرات کردستان ھم دوست بعث سوسياليستی عرب
و ھم دوست پارتی دموکرات کردستان است .حزب خوشحال است که اﯾن دو دوست اکنون با
ھم دوست و ھم پيمانند .اما اگر خدا نکرده روزی در فيمابين آن دو اختالف بروز کند،حزب
دموکرات دوستی ھيچ ﯾک از آنان را برای دﯾگری کنار نمی گذارد و به نفع ﯾکی عليه دﯾگری
اقدام نمی کند.
ھمين زﯾر بنای محکم و درست شکل گرفتن ارتباط با حزب بعث و دولت عراق بود که اغلب
بار ما را درگرفتن موضعگيری نادرست برابر جنبش کرد عراق حفظ کرده است و دائما از طرف
خود و ملت خودمان سر بلند ھستيم که در ارتباط با دولت عراق گامی عليه کرد عراق بر
نداشتهاﯾم و در ھمان اثنا در برابر دولت عراق نيز موضع دشمنداری نگرفتهاﯾم.
پس از آنکه کمی جا افتادﯾم دکتر قاسملو وظيفه نوشتن برنامه و پيروی حزب را به عھده
گرفت و در ھمان وقت تسھيالت برای تشکيل کنفرانس حزب شروع شد.
در زمستان سال)  ( 1349تصميم گرفتيم برای پخش عقائد و نظرﯾات حزب روزنامهای منتشر
کنيم و با تاﯾيد کميته مرکزی نام"کردستان"برای ارگان حزب انتخاب شد که قبال نيز در زمان
جمھوری کردستان ھمچنين در زمان مبارزه مخفی و ارگان حزب به اﯾن نام انتشار ﯾافته بود.
بطورﯾکه پيشتر سخن به ميان آوردﯾم رھبر جنبش کرد عراق و شخص مرحوم بارزانی به
انتشار ارگان حزب نظر مساعد نداشتند و راضی نبودند ليکن وقتی که اولين شماره از زﯾر
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چاپ خارج شد و اولين نسخه را برای آنان فرستادﯾم بيصدا شده و مانع انتشار آن نگردﯾدند .از
آن تارﯾخ تا اکنون آن روزنامه به دو زبان کردی و فارسی منتشر ميشود.
کنفرانس سوم
انتشار ارگان حزب در آن موقع که نقش بر جسته تبليغات داشت ،رل تشکيالت را نيز بازی
کرد .کادرھا و اعضای حزب خيلی خوشحال بودند کم کم نيز در داخل ميھن شروع به منتشر
شدن کرد اعضای درون کشور نيز با خبر منتشر شدن "کردستان" جان تازه گرفتند .آن ھا ھم
تدرﯾجا ارتباط به تشکيالت را تازه نمودند و نامه نوشتن به ارگان حزب شروع شد .اکنون موقع
آن آمده بود که گردھمائی وسيع و گسترده حزب و رھبر تازه برای حزب به شيوه انتخابی)نه
آنکه به شيوه ابونواس(پسند شود.
در مورد برنامه و پيروی حزب ،الزم ميدانم بياد بياورم که بعد از آماده کردن طرح ،چندﯾن
گردھمائی کميته مرکزی راجع به آن برپا شد .به راستی آن گردھمائی حزبی)حد اقل برای
من( بيشتر شبيه به کالسی کار آموزی بود .زﯾرا اولين بار بود گفتگو سياسی به آن شکل و
قواره که دکتر قاسملو آگاه و عالم بدان بود به ميان گردھمائيھا حزب دموکرات می آمد .بی
گمان ما اعضای کميته مرکزی نظر و عقاﯾد پر منافع و سودمند در مورد برنامه و پيرو
داشتيم،اما نمگ شناسی حکم ميکند که بگوﯾم نقش استاد و تئوری دان فقط دکتر قاسملو
بود.
بعد از تشکيل کنفرانس احزاب -تنھا در ميان دوستان ساکن عراق -سرانجام در خرداد
ماه(1971)1350م کنفرانس سوم حزب در شھر"کوﯾه" در استان "ھولير" کردستان عراق برپا
شد .متاسفانه برای اﯾن کنفرانس ھم ممکن نشده بود در داخل ميھن نماﯾنده انتخاب کنند.
اما دﯾگر کنفرانس سوم در مورد سياسی پله و پاﯾه دﯾگری داشت.
"کنفرانس سوم بعلت تاﯾيد نمودن برنامه و پيروی داخل چند اصل مھم و ترقيخواھانه را در
ميان حزب مستقر کرد در آﯾنده نيز کوشش حزب فقط در مورد آن اصل ھا ادامه خواھد
داشت .کنفرانس استراتژی و تاکتيک حزب را مسير امروز مبارزه ملت ما تعيين کرد که بدون
آنھا ھيچ حزب و سازمان سياسی نمی تواند در مبارزه پيروز گردد.
کنفرانس راه مبارزه ملت کرد را در کردستان اﯾران روشن کرده و ملت ما را از اﯾن سرگردانی و
رنج و محنت نجات داد که در سال ھای گذشته برخی منحرف و آشوبگر و فتنه جو و خود بين
و خود پسند به وجود آورده بود...
کنفرانس دوست و دشمنانش را در داخل و خارج مشخص کرد و مبارزه متحد ملت کرد را با
نيروھای ترقيخواه و تمام مليت ھای اﯾران به دست آوﯾز مھم و پيروزی مبارزه دانست(1).
) (1کردستان،ارگان کميته مرکزی حزب دموکرات کردستان )اﯾران( شماره ،17خردادماه
1972)1351م(ص  1ﯾاد رخداد مھم.
بطورﯾکه ميدانيد تا انعقاد کنفرانس سوم نام حزب ما" تنھا حزب دموکرات کردستان" بود .اما با
توجه به اﯾنکه اغلب وقت مردم خارج آن را با پارتی کردستان اشتباه ميگرفتند ،بنا بر اﯾن در آن
کنفرانس تصميم گرفته شد نام اﯾران به دنبال نام حزب و در ميان پرانتز به اﯾن شکل)اﯾران(
اضافه شود .اﯾن نام تا کنگره چھارم به اﯾن شکل ماند .قبل از بستن کنگره چھارم ،عده از
فعاالن تشکيالت سياسی اﯾران در مورد گذاشتن نام اﯾران داخل پرانتز مالحظات داشتند .آنان
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اﯾن را به نشانه آن ميدانستند که حزب دموکرات برای تمام بخش ھای کردستان ﯾک حزب
است و گذاشتن نام اﯾران در پرانتز برای اﯾن است که نشان بدھد منظور شاخه حزب اﯾران
است .برای رفع اﯾن گمان در کنگره چھارم پرانتز بر داشته شد و نام حزب به "حزب دموکرات
کردستان اﯾران" تبدﯾل شد.
معلوم است کنفرانس سوم حزب زﯾاد کار داشت ،اصول حزب را پسند کرد ،خط مشی
سياسی گذاشت ،برنامه و پيروی تازه برای حزب قبول کرد و کميته مرکزی تازه برگزﯾد که
از)(11نفر به اسامی زﯾر:
ا -دکترقاسملو
 -2کرﯾم حسامی
 -3محمدامين سيراجی
 -4ھيمن
 -5حسن رستگار
 -6رسول پيشنماز
7سيدرسول دھقان
 -8قادروردی
 -9کرﯾم حداد
 -10اميرقاضی
 -11عبدﷲحسن زاده
پس از تمام شدن کنفرانس نيز از کميته مرکزی اﯾن پنج نفر مثل دفترسياسی انتخاب شدند:
ا -دکترقاسملو-سکرتير
 -2کرﯾم حسامی
 -3محمدامين سيراجی
 -4ھيمن)شاعر(
 -5عبدﷲحسن زاده
اما مسئلهای در کنفرانس مطرع شد برای ابراز حقيقت و تارﯾخ جادارد به تفصيل از آن گفته
شود ،ھر چند اﯾن مسئله زﯾر بنای کنفرانس نبود:
عبدﷲ اسحاقی که پيش از کنفرانس دوم از عضوﯾت کميته مرکزی استعفا داده بود پس از
چند بار درخواست کميته مرکزی آماده نبود استعفای خود را پس بگيرد ،بعد از اﯾنکه از ناحيه
کميته مرکزی)کميته مرکزی برگزﯾده کنگره دوم و کنفرانس دوم( به او ابالغ شد که
استعفاﯾش قبول شده است ،شروع به داد زدن و اعمال خود سرانه بر ضد حزب کرد .گاه
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بيگاه اعالميهای صادر ميکرد و پخش می نمود آنچه نمی باﯾست ﯾک عضو حزب بنوﯾسد می
نوشت و نيز خود را به حزب و به کميته مرکزی و ھمه چيز فرض ميکرد.
آن رفتار اسحاقی عدم رضاﯾت فراوان در بدنه حزب درست کرده بود .بدﯾن جھت در کنفرانس
به تندی درخواست شد که از حزب اخراج بشود .داشت تصميم اخراج او گرفته ،شود که
شھيد زنده ﯾاد دکتر قاسملو به جواب برآمد وگفت رفقا! من ميدانم که احمد توفيق مطلق
العنان است و سزاوار مجازات از طرف حزب است .و در بين شما ھم کسی نيست به اندازه
من از ناحيه نامبرده بدی به او نسبت داده شده باشد .اما ما سرگرم و مشغول استقرار اصول
حزب ھستيم چطور می شود در اﯾنجا خودمان لگد کوب نماﯾيم .اﯾن برادر عضو حزب است.
الزم است برای گردھمائی حزب دعوت بشود ،با او گفتگو بشود و بکوشد رفتار خود را اصالح
کند و راه و رسم حزب را بجا آورد چ اشکال .اگر ھم نکرد ،آنوقت کميته مرکزی می تواند
اخراجش کرد .کنفرانس نظرﯾات دکتر را قبول کرد و روشنگری وضع حزب احمد توفيق را به
کميته مرکزی توصيه کرد.
پس از کنفرانس کميته مرکزی دو نفر را از عضو دفتر سياسی برای گفتگو با اسحاقی تعين
کرد :محمدسيراجی و عبدﷲ حسن زاده ،اﯾن دو نفر حد اقل سه بار با نامبرده نشستند و
بسيار دلسوزانه کوشيدند او را قانع کنند تا به صفوف حزب بر گردد و دست از اﯾن مطلق
العنانی و دشمنداری با حزب بردارد .اما متاسفانه اﯾن مرد که چنان معلوم بود دچار بيماری
سادﯾسم شده ،تنھا شرط او برای بر گشتن به ميان صفوف حزب اﯾن بود که او بعض افراد را
می شناسد که ميداند جاسوس ھستند .اما برای او به تله نمی افتند .لذا باﯾد حزب آنھا را به
بغداد فراخواند و آنان را تحوﯾل اسحاقی کند که به گفته خودش محل برای بازداشت و شکنجه
و آزار و اقرار گرفتن دارد .آنوقت آنھا را اعدام می کند و به حزب باز می گردد .ھر چند سعی
شد تا بگوﯾد اﯾن اشخاص چه کسانی ھستند حاضر نشده نام شان را بياورد .ميخواست
نامهای ممھور کميته مرکزی ،ﯾا دفتر سياسی به او داده شود که در آن حزب تعھد نماﯾد اﯾن
اشخاص را تسليم او بکند،آنوقت حاضر ميشود نام آنان را فاش کند.
از طرف دﯾگر رفتار خود را چون صدور اعالميه و بد گوﯾی حزب امتداد بخشيد و از دشمنداری
حزب دست نکشيد .در نتيجه دﯾماه 1350کميته مرکزی با صدور اعالميهای کوتا در روزنامه
کردستان اخراج احمد توفيق را ازحزب دموکرات کردستان اﯾران اعالم کرد .متن آگھی چنين
بود ":عبدﷲ اسحاقی)احمد توفيق(بعلت اغلب کردار ناروا که با عضوی حزب دموکرات
کردستان منافات دارد و نيز به علت رفتار و طرز عمل ضد حزبی،از حزب دموکرات
کردستان)اﯾران( اخراج شد"(1) .
روزنامهکردستان،ژماره ،12دﯾماه (1972)،1350م ص .2
با وجود آنکه آن کار ھم نتوانست احمد توفيق را از دشمنداری حزب بر حذر دارد و آنچه از
دستش برآمد بر ضد حزب کوتاھی و درﯾغ نکرد ،ليکن چند ماه بعد در ﯾافتيم که احمد توفيق از
جانب دولت بغداد دستگير و بازداشت شده است ،دکتر قاسملو از دفتر سياسی درخواست
کرد آﯾا در مورد تسھيالت آزادی نامبرده چه ميتوانيم بکنيم؟ در مدت چند ماه نماﯾنده ارتباطات
حزب چندﯾن بار درخواست آزادی احمد توفيق را از دولت عراق کرد .بار آخر به او گفته بودند از
عراق اخراج شده است .از چگونگی سرنوشت احمد توفيق ھمچنان بی اطالع بودﯾم تا آنکه
سپس اطالع ﯾافتيم که گوﯾا متاسفانه در زندان )بھر دليل که بوده؟( فوت کردهاست.
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نوشتن اﯾن مطالب بدﯾن دليل الزم و ضرورﯾست ،زﯾرا بعض افراد که در راه خودشان
دشمنداری با دکتر قاسملو می کردند و پخش مينمودند که گوﯾا دکتر قاسملو در دستگيری
احمد توفيق مقصر است .مجددا ميگوﯾم ،متاسفانه ھنوز موقع آن نيامده که کرد بتواند ھمه
چيز را آن طور که بوده و وقوع ﯾافته آشکارا روی کاغذ آورد .و گرنا شاﯾد امکان داشت چيزی
بيشتر در آن باره بنوﯾسيم .وآنچه مھم و از اھميت برخوردار است ،امانتی است بر دوش
نوﯾسينده اﯾن سطور و تمام اشخاص با وجدان و آگادار از مسائل،آن است که دکتر قاسملو نه
تنھا مقصر نبود و خطای در مورد دستگيری اسحاقی مرتکب نشده بود ،بلکه تالشی فراوان
برای آزاد کردن او نمود اما متاسفانه موفق نشد .آنھای که تھمت و بھتان برای قاسملو می
پيچيند،در حقيقت چنانکه باﯾدو شاﯾد قاسملو را نشناخته بودند و شاﯾد ھر گيز نمی توانستند
روان واالی قاسملو را بشناسند.
اولين شھيدان اﯾن رخداد تارﯾخی
بعد از کنفرانس ) (3جدو جھد تشکيالتی شروع شد و در داخل کشور بخش قابل مالحظ از
تشکيالت حزب به انتعاش آمدند .روزنامه کردستان در خارخ منتشتر می شد ،و به نحو رضاﯾت
بخش بدست اعضا حزب و طرفداران آن می رسيد و در داخل کشور استقبال خوبی از او می
شد .تنھا در تھران و درميان دانشجوﯾان دانشگاه نيز تشکيالت حزب شکل گرفته بود و
نوشتهھای حزب دربين دانشجوﯾان ھم پخش می شد.
ﯾکی از اﯾن کادرھا که در اﯾن ميدان چست و چابک تالش ميکرد ،رفيق مال قادر وردی عضو
کميته مرکزی بود .او اغلب وقت از کردستان عراق به طور مخفيانه به داخل کشور برميگشت
و امور تشکيالت را انجام ميداد .در ﯾکی از اﯾن مسافرت ھا رفيق وردی با مبارز دﯾگری حزب،
به نام محمد صدﯾق ،روز دوم فروردﯾن  1352در "شھر بانه" در منزل ﯾکی از رفقای حزبی به
دام پليس می افتند .در تالشی به جھت نجات دادن رفيق وردی،وی به گلوله ﯾکی از جيره
خواران رژﯾم شاه ،شھيد شد .و رفيق محمد صدﯾق نيز زخمی شده دستگير مشود .در ھمان
روز رفيق عزﯾز مصطفی زاده ميزبان رفيق قادر وردی دستگير و با محمد صدﯾق به زندان اعزام
ميشوند..
"ھنوز خون نابحق رفيق قادر وردی عضو کميته مرکزی حزب ما در کوچهھای "شھربانه"
خشک نشده بود و حزب و ملت کرد درغم جانکاه شھيد زنده ﯾاد" ماالقادر" قھرمان نترس و
نستوه ملت کرد،در ماتم بود ،که خبرگزارﯾھای خارج اخبار جناﯾت تازهای حکومت جبار و
خونرﯾزی محمد رضا شاه را پخش کردند .شاه بار دﯾگر دست خود را به خون ﯾکی دﯾگر از عضو
حزب دموکرات کردستان و ﯾکی دﯾگر از دليران زحمت کش ملت کرد سرخ کرد .بنا بر اخبار
واصيله و منتشر شده روزی  26فروردﯾن محمد رمضانی و حسين توفيقی در شھر سنندج از
طرف نيروھای درنده حکومت شاه کشته شدهاند")(1
الزم است گفته شود که شھيد حسين توفيقی ،عضو حزب نبود ،اما چون عقاﯾد و نظرﯾات
آزادﯾخواھانه و ضد دﯾکتاتوری در مغز داشت در قاموس رژﯾم شاه تحميل حکم اعدام بر او
مستوجب و سزاوار بود.
دوستان محمد صدﯾق و عزﯾز مصطفی زاده نيز تقرﯾبا بعد از ھشت ماه آزار و شکنجه روزی
10فروردﯾن ماه 1352در شھر سنندج به دست آدم کشان رژﯾم پھلوی تيره باران شدند و به
کاروان پر افتخار شھيدان راه آزادی پيوستند.
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) (1روزنامه کردستان،شماره ،25فروردﯾن ماه (1973).1352م.
شھيد شدن رفقا قادر وردی و دستگير شدن محمد صدﯾق عزﯾر مصطفی زاده ضربه سنگين بر
تشکيالت حزب بود .زﯾرا نه تنھا در منطقه بانه بلکه در بعض نواحی دﯾگر مبارزان که به شيوه
تشکيالتی ارتباط با آن دوستان داشتند در معرض تحت تعقيب و دستگير شدن قرار گرفتند و
عده از آنان مجبور به ترک کشور و پناه بردن به کردستان عراق گردﯾدند .با توجه به اﯾنکه
برخی از اعضای حزب در رابطه با اﯾن مسئله دستگير شدند مدتی تشکيالت حزبی دچار
عقب نشينی شدند.
نيز در کردستان عراق ھمدردی فراوان با حزب دموکرات
شھيد شدن قادر وردی
کردستان)اﯾران( به راه انداخت و برای اولين بار آوازهاش در رسانهھای جمعی خارج از کشور
از خود بجا گذاشت .حتی از سوئيد تظاھراتی به جھت انزجار و بيزاری عليه اﯾن جراﯾم شاه به
راه انداخته شد.
فصل سوم :در کنگره سوم تا کنگره چھارم.
)(1352-1358
کنفرانس سوم نقطه تحول و تغييرات مھم تارﯾخی حزب دموکرات کردستان)اﯾران( بود که در
اغلب مورد اﯾن حزب را به پيش برد که ما پيشتر خالصه وار از آن سخن راندﯾم .با وجود اﯾن
برای اﯾنکه تمام تحول درون حزب و تمام گامھای کنفرانس رنگ و رخساری شرعی و اصولی
به خود بگيرند ،الزم بود کنگره حزب تشکيل بشود .برای نمونه از پيروی داخلی تاﯾيد شده
کنفرانس سوم در آن جا که بحث از کنفرانس حزب به ميان آمده ،گفته شده که" :درچنين
اوضاع و احوالی کنفرانس صالحيت کنگره را دارد" اما اﯾن اصل پيشتر در کنگرهی حزب تصميم
در بارهش گرفته نشده بود ،تا رنگ شرعی و قانونی به خود بگيرد .مسئله فقطه اﯾن بود که
نمی شد دو سال دﯾگر دست روی دست بگذارﯾم و کاری نکنيم ،تا امکان انعقاد کنگره ممکن
شود .اﯾن را ھم کنار بگذارﯾم اگر حزب کنفرانس را بر پا نمی کرد و به دنبال کنفرانس
تشکيالت حزبی را احيا نمی کرد،اساسا امکان منعقد شدن کنگره وجود نداشت .زﯾرا ھمگی
ميدانيم که کنگره از اعضای رھبری و نماﯾندگان تشکيالت حزب شکل ميگيرد.
البته چنانکه قبال گفتيم کادر رھبری حزب دموکرات کردستان چه در کنفرانس دوم و چه در
گردھمائی بغداد کميته مرکزی برگزﯾده بود که در ھيچ ﯾک از نوشتار حزبی سخن از چنين
شيوه برگزﯾدن نشده بود .اما مثل ﯾک عضو حزب مثل کسی که خود در تمام بر گزﯾده و
برگزﯾدن ھا مشارکت کردهام،به ھيچ نوع از آنھا پشيمان نيستم وھر سه تاﯾی آن روﯾدادھا را
به صفحات درخشان تارﯾخ حزب و به عمل انقالبی اعضا رھبری ميدانم .مبرا بودنم ھم آن
است که ھر چه بعدا به دست آوردهاﯾم بر اساس اﯾن عمل به ظاھر برعکس و مخالف اصول
بنيات نھاده شده است.
خالصه که نمی شد برای چندﯾن سال دﯾگر حزب دموکرات در عھد انتقال بماند ،بلکه
ميباﯾست برای بر پاکردن کنگرهای تالش شود تا تمام تاﯾيد شدهھای کنفرانس را بار دﯾگر در
آن جا موﯾد نمود و حزب به راه طبيعی و عادی خود بيفتد .آن بود که در نخست دومين سال
بعد از کنفرانس سوم کميته مرکزی تصميم گرفت کنگره حزبی تشکيل دھد و در اﯾن راه
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مشغول سعی و کوشش شد .اﯾن کنگره عاقبت االمر در مھر ماه سال (1973)1352م با
مشارکت ) (49نفر عضو در دﯾار در به دری و آوارگی در شھر بغداد پاﯾتخت عراق تشکيل شد.
با وجود آنکه در موقع برپا کردن کنگره ،حزب ما در باره تشکيالتی ﯾکپارچه بود و بھترﯾن
سيستم اتحاد سياسی تا آن وقت در ميان صفوف وجود داشت ،لکن در مورد مسئله مھم چه
از رھبری و چه درميان بدنه اختالف عقاﯾد و نظرﯾات بسيار تند بود .زنده ﯾاد دکتر قاسملو و
بعض افراد دﯾگر بر اﯾن باور بودند که آن کنگره که در پيش است ،کنگره دوم است .زﯾرا کنگره
که در سال  1343بسته شده شرعی نبوده .قسمت دﯾگر) که نوﯾسنده اﯾن سطور ﯾکی از
آنھا بود( چنان تصور ميکردند کنگره که در پيش است ،کنگره سوم است زﯾرا تارﯾخ تمام احزاب
عبارت از کليه رخدادھا است چه خوب و چه بد و صحيح و غلط و پيروزی و شکست.
اما در ھر دو ارگان اعم :از دفتر سياسی و کميته مرکزی نظرﯾات دکتر قاسملو و ھمفکرانش
تاﯾيد شد .بدﯾن جھت در گزارش کميته مرکزی نوشته شد".گزارش کميته مرکزی بعنوان کنگره
دوم حزب دموکرات کردستان)اﯾران( و بدﯾن شکل در کنگره خوانده شد .اما با خواندن نام آن
صدای ناخرسندی و نارضاﯾت در ميان اعضای کنگره بلند شد و سر انجام کنگره با اکثرﯾت آرا
اعالم کرد که کنگره دوم با آن ھمه کم و کاستی که داشت ،قسمتی از تارﯾخ حزب محسوب
و به رسمی شناخته می شود و کنگره فعلی کنگره سوم است.
در مورد مسئله دﯾگر بعض اختالف در بين بود .آنھم تحليل و تفسير در باره شورش مسلحانه
سال ھای  46-47بود .اکثرﯾت کميته مرکزی بر آن باور بودند که آن روﯾداد ﯾکی از صفحات زرﯾن
تارﯾخ حزب ميباسشد و باﯾد به آن افتخار شود ،بعضی افراد)پيش از ھمه امير قاضی( برآن
معتقد بود به علت آنکه کميته مرکزی بر گزﯾده کنگره تصميم در باره آن نگرفته ،آن جنبش
کاری ناحزبی است و آن رھبران جنبش که ماندهاند باﯾد مجازات بشوند .در مورد آن به آسانی
به تيجه رسيدﯾم که جنبش  47و 46به فصل زرﯾن از تارﯾخ حزب گذاشته شد.
کنگره سوم با کنگره دوم نيز و دو کنفرانس قبل از خود منافات فاحشی داشت .قبل از ھر
چيز ،اﯾن کنگره بر پاﯾه اصل ھای پيرو داخل فراھم شده بود .چه در ميان اعضای حزب درعراق
و چه در ميان دوستان ساکن اروپا نماﯾندگان کنگره به انتخابات تعيين شده بودند و اگر چه در
داخل کشور فرصت فراھم شدن کنفرانس و انتخابات نماﯾندگان نبود ،اما در آنجا نيز بر پاﯾه
تقسيم شدن سازمان ھا نماﯾنده دعوت شده بودند .متاسفانه بعلت اوضاع و احوال دشوار
مبارزه تمام آنھای که در داخل کشور برای شرکت در کنگره دعوت شده بودند ،نتوانسته بودند
بياﯾند .اما با ھمه اﯾنھا با کنفرانسھای دوم و سوم که ھيچ ﯾک از نماﯾندگان و دوستان داخل
کشور در آنھا مشارکت نکرده بود،فرق زﯾاد داشت.
اﯾن بار برای کنگره سوم گزارش سياسی بامفھوم متين از طرف کميته مرکزی آماده شده بود
که سنجش و مقاﯾسه با دقت و بارﯾک بينی ازگذشته حزب و اوضاع و احوال مبارزه را در خود
جا داده بود و خط مش عمومی سياست و رھگذر و ھدف حزب را مد نظر قرار داده بود .سزاوار
و درخور بحث است که در گزارش کميته مرکزی برای اولين بار مبارزه مسلحانه با راه و روش
مبارزه بر ضد رژﯾم محمد رضا شاه مجاز شمرده شده بود،در ھمان حال نشان داده بود که
چگونگی اﯾن شيوه مبارزه به آرزو و دلخواه انتخاب نشده است ،بلکه رژﯾم شاه آن را به
نيروھای شورشی تحميل کرده است) (1واﯾن کنگره طرح برنامه و پيروی داخل حزب به قاعده
نو و علمی آماده کرده بود و برای خواندن و اظھار نظر،اختيار به نماﯾندگان شرکت کنده در
کنگره داده شده بود.
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عالوه بر ھمه اﯾنھا درجه و پاﯾه ھوشياری و بخردی و بيداری سياسی شرکت کنندگان کنگره
در تخمين با کنگره و کنفرانس ھای پيشتر بسيار باال بود و صحبت ھای کنگره در پله و رتبه
بسيار عالی سياسی بودند .بياد دارم خودم شخصا از ﯾک نماﯾنده کنگره سئوال کردم"بحثھای
کنگره را چگونه تحليل ميکنی؟ در پاسخ گفت چه بگوﯾم" کنجکاوی و جستجو و کاوش و
کنکاش و مناقشه و مجادله اعضای پارلمان ﯾک دولت ھم اﯾن قدر پر محتوا ھستند .اما چکنيم
ما کرد ھستيم و بدون پشتيبان و مدد کار").آن رفقا ﯾکی از آن دسته نماﯾندھا بود که از داخل
کشور آمده و در کنگره شرکت کرده بودند(.
) (1گزارش کميته مرکزی برای کنگره سوم،ص .47
با تشکيل و پاﯾان گرفتن کنگره سوم حزب دموکرات کردستان)اﯾران( در تمام موارد جای در خور
و شاﯾسته خود را گرفت .برنامه و پيروی اﯾن بار تاﯾيد شده کنگره بودند و شرعيت تمام
داشتند ،اعضای کميته مرکزی در ﯾک کنگره شرعی و صاحب صالحيت انتخاب شده بودند و
گزارش سياسی کميته مرکزی که کنگره سوم تاﯾيد کرده بود ،چراغ روشنگری وسيع مبارزﯾن
حزب بود و بسيار نقطه با قدرت دﯾگر.
کنگره سوم ،ﯾک کميته مرکزی)(15نفره را برگزﯾد که اسامی شان به شرح زﯾر است:
-1دکترقاسملو
-2کرﯾم حسامی
 -3محمدامين سيراجی
 -4اميرقاضی
 -5ھيمن)شاعر(
 -6کرﯾم حداد
 -7رسول پيشنماز
 -8دکترسلطان اطميشی
 -9محمدمھتدی
 -10دکترحسن شتوی
 -11ھاشم کرﯾمی
 -12محمدرسول حسن پور
 -13سالم شفيعی
 -14اسماعيل حاجی
 -15عبدﷲحسن زاده
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درخور بحث است کميته مرکزی در اولين گردھمائی خود اﯾن پنج رفقا را به عضو دفتر
سياسی برگزﯾد:
 -1دکتر قاسملو
 -2کرﯾم حسامی
 -3محمدامين سيراجی
 -4دکتر سلطان وطميشی
 -5عبدﷲ حسن زاده
پيشرفت حزب چه از جنبه سياسی و دﯾپلوماسی ،چه از جنبه تبليغاتی و چه از جنبه
تشکيالتی بعد از کنگره سوم شيوه شتابندهتری به خود گرفت .تشکيالت حزب در اغلب
مناطق تغيرشکل دادند و ارتباط تشکيالت شان با رھبری محکم ترکردند .شناسائی حزب به
جھان خارج حزب چه در اﯾران ،و چه در بخش ھای دﯾگر کردستان،چه در منطقه خاورميانه و
چه از نظر جھانی چند گام پيشتر رفت .بوﯾژه ارتباط با کشورھای سوسياليستی که آن
وقت)به حق ﯾا به ناحق( بدان اھميت زﯾاد داده می شد خيلی به پيش رفته بود به ندرت دﯾده
شد که جشن و مناسبت در سفارت آن کشور در بغداد تشکيل شود و نماﯾنده ما را به آنجا
دعوت نکنند .خالصهوار دوران شکوفای و پيشرفت حزب دمکرات کردستان)اﯾران( بود.
جنگ شش روزه فيمابين اسرائيل واعراب.
در اولين روزھای اکتبر) (1973م جنگ تازه دربين اسرائيل و اعراب شروع شد .در اﯾن جنگ
اسرائيل به اندازهای برای سورﯾه فشار آورد که شھر دمشق پاﯾتخت سورﯾه در معرض خطر
تسخير و سقوط قرار گرفت .ھر چند در آن موقع دولت عراق با سورﯾه ارتباط خوبی نداشت،
اما با صدور اعالميهای اعالم کرد با تمام قوا برای دﯾفاع از خاکی عرب در اﯾن جنگ شرکت
خواھد کرد و عمال نيز بدون تاخير و معطلی ارتش عراق به طرف سورﯾه به راه افتاد و با ارتش
اسرائيل وارد نبرد و کارزار شد.
در ھمان موقع عراق که با اﯾران نيز ناسازگاری داشت برای اﯾنکه از پشت جبھه خود مضطرب
و نگران نباشد اعالم کرد که تمام اختالف ھا را با اﯾران معلق ميکند و حاضر است مشکالت را
با اﯾران از طرﯾق گفتگو حل و فصل نماﯾد .ھر چند برداشتن اﯾن دو گام عراق مستقيما ارتباط
با حزب ما نداشت ،بوﯾژه تصميم دﯾفاع از دول عربی ﯾک تصميم ملی و به جا بود اما اﯾن
عوارض برای حزب دموکرات نتيجه ناھموار به دنبال داشت:
چند ماھی بود با موافقت دولت عراق رادﯾوی ،به نام"رادﯾو صدای کردستان اﯾران" به راه
انداخته بودﯾم .که عراق تصميم جنگ با اسرائيل و عادی کردن روابط با اﯾران داد ،به ما نيز
ابالغ کرد که حق ندارﯾم منبعد در رادﯾو خودتان از اﯾران حرف بزنيم .ما گفتيم رادﯾو ما در جای
خود برای بحث پيرامون دولت اﯾران و آشکار کردن سياست ھای غلط اﯾران است ،اگر قرار
باشد از اﯾران سخن نگوﯾم رادﯾو ما ارزش خود را از دست خواھد داد .اما ھر چند تالش کردﯾم
فاﯾده نداشت و سرانجام ما نيز حاضر نبودﯾم شرائط عراق را قبول کنيم ،رادﯾوﯾی ما را بستند.
در خور توجه است در سال) (1972م نيز رادﯾو دﯾگری به نام" صدای آزادﯾخواھان اﯾران" براه
انداختيم که با سه زبان کردی و فارسی و ترکی برنامه پخش ميکرد قسمت کردی را ما اجرا
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ميکردﯾم و ترکی و فارسی را بعض تشکيالت دﯾگر اﯾرانی .آن ھم در ﯾک رخداد شبيه به آن
ناچار بيصدا شد.
تازه شدن جنگ درعراق
متاسفانه عمر اﯾن روزگار ترقی خواھی خيلی دراز نبود .ﯾواش ﯾواش از 11مارسی سال
1974م نزدﯾک ميشدﯾم .در سال 1970م وقتی که توافقنامه ئوتونومی در بين جنبش کرد و
دولت عراق امضا شده بود ،چھار سال وقت تعيين کرده بودند که در اﯾن فرجه زمينه خود
مختار بودن کردستان عراق آماده بشود و آنگاه تشکيالت ئوتونومی به رسمی امور خود را
شروع کنند.
درخور مالحظه است که روزگار اعتماد و باور به ھمدﯾگر در بين دولت عراق و رھبران جنبش
کرد اگر بتوان گفت بعداز 11مارس 1970م پيدا شده بود ،دراز مدت نبود .به زودی از ﯾکدﯾگر بد
گمان شدند و حمله تبليغاتی را عليه ھمدﯾگر گسترش دادند و ارتباطات دربين شان تا حدودی
از ھم گسسته شد.
ناخوش آﯾند آن بود که در سه سال و نيم آن چھار سال نتوانسته بودند تسھيالت ممکن برای
امور اجرائی قانون خودمختاری و مشخص کردن منطقه خودمختار فراھم بکنند و نقطه
نظرھای خود را از ھم نزدﯾک کنند .تنھا در شش ماه پاﯾان در اوضاع واحوال بسيار نامساعد و
ناسازگار وعدم اعتماد و باور بھم ،ھر ﯾک مشغول بود طرحی خود را برای قانون خودمختاری
آماده ميکرد .گاه گاه گردھمائی مشترک در بين اﯾن دو ،و گاه بيگاه حزب شيوعی عراق
تشکيل می شد .بعض وقت نيز شخص دکتر قاسملو)نه اﯾنکه حزب دموکرات( در برخی
گردھمائی به مشورت و صالح اندﯾشی دعوت می شد.
اوضاع طوری بود که ميشود گفت ھيچ کس آن اميدواری را نداشت در11مارس 1874م خود
مختاری کردستان عراق با رضاﯾتی طرفين اعالم شود و مثل 11مارسی 1970م تبدﯾل
بهجشن و سرور و شادمانی گردد .برعکس ھمه نگران آن بودند که بعد از انقضای مدت بار
دﯾگر جنگ و کشت و کشتار آغاز بشود و آنکه بنيان و پی افکن شده نيز وﯾران گردد.
پنھان نيست که حزب دموکرات نمی توانست خود را از زﯾر تاثر رخدادھای کردستان عراق دور
نگھدارد .زﯾرا نقطه حرکت و مرکز تصميم گيری و قسمت زﯾاد از کادرھای زبده و برگزﯾده و
زبردست و ماھر و چابک در عراق و به وﯾژه در کردستان عراق بودند .به اﯾن جھت با آغاز
نمودن گفتگو در بين پارتی و دولت عراق در مورد قانون حکم زاتی و ثغور منطقه حکم
ئوتونومی در ميان رھبری حزب ما و بحث و مشاوره و کنکاش و راﯾزنی و موضعگيری آﯾنده
حزب در مقابل روﯾدادھای کردستان عراق شروع شد .مسئله اﯾن نبود که اگر جنگ و کارزار
آغاز شود ما پشتيبانی از کدام طرف بکنيم .زﯾرا ھم چنانکه قبال بدان اشاره کردم آن قسمت
از روزھای آغاز ارتباط ما با عراق درآن باره تصميم گرفته شده بود .ما اعالم کرده بودﯾم اگر
روزی بر خالف ميل ما در بين پارتی دموکرات و حزب بعث سوسياليستی عرب اختالف کدورت
بروز کند ما در اﯾن ميان بی طرفيم و به ضرر ﯾکی از آنھا پشتيبانی از طرف دﯾگر نمی کنيم.
زﯾر بنای گرفتاری ما آن بود ،که برای حفظ خودمان و دوستانمان و از آن مھم تر برای آنکه
بتوانيم آن بی طرفی را محفوظ کنيم باﯾد چه کار کنيم و در کجا اقامت نماﯾيم و کجا سکنی
گزﯾنيم.
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اعضا حزب در عراق به ظاھر چھار راه پيش رو داشتند که مباﯾستی ﯾکی را انتخاب کنند :اولی
برگشت به اﯾران و شروع کردن مبارزه مخفی و تشکيالتی که معلوم بود زﯾاد نمی کشيد به
مبارزه مسلحانه تبدﯾل ميشد .دوم جمع شدن در منطقه زﯾر کنترل پيشمهرگه و رھبری
جنبش کرد ،سوم منتقل کردن ھمگی اعضای حزب به شھرھای زﯾر کنترل ارتش و دولت
عراق و چھارم خروج از عراق.
اما ھيچ کدام از آن راھھا اﯾن قدر سطحی و ھموار و بی درد سر نبودند .باز گشت به اﯾران و
شعلهور ساختن مبارزه مسلحانه بدون آمادگی از ھيچ طرﯾق،نه تنھا ﯾک نوح خودکشی بود،
بلکه به معنی زدن ضربه بزرگ به زندگی ملت ما بود ،جمع شدن در کردستان عراق به غيراز
دست و پای خود بستن در باره کار سياسی و تشکيالتی و تبليغاتی ،رخدادھای تلخ دھهی
پيشين را بياد می آورد و لرزه بر اندام ھمگی دلسوزان می انداخت .انتقال ھمه اعضای حزب
به شھرھای زﯾر کنترل دولت بعالوه از گرفتاری اقتصادی و اجتماعی خطر اﯾن داشت که حزب
نتواند بی طرفی خود و استقالل سياسی خود را حفظ کند ،ﯾا دچار روﯾداد ناخواسته دﯾگر
بشود .رفتن به خارج از عراق عالوه از آن در حقيقت امکان پذﯾر نبود ،زﯾرا به معنی پناھنده
شدن صدھا کس و خانواده به کشورھای بيگانه بود،ما را ھم مثل ﯾک حزب سياسی از وطن
و ملت خوﯾش دور ميکرد و دچار مرگ سياسی می نمود .بدﯾن جھت بود که ما برای مدت
مدﯾد نتوانستيم تصميم بگيرﯾم(1).
) (1در اﯾن ميان ﯾکی از رفقا کار خود را آسان کرده بود .آن آقای کرﯾم حسامی بود که می
گفت :الزم به اﯾن توضيحات نيست صبر کنيد تا اﯾنکه جنگ شروع شود بدانيم کی از کی
پشتيبانی ميکند .آنوقت ما ھم تصميم ميگيرﯾم ،وقتی که سئوال کردﯾم ،منظورش اﯾن بود
وقتی که جنگ آغازشد،کشورھای سوسياليستی پشتيبانی از ھر کدام کردند ما ھم از آن
پستيبانی ميکنيم،که خوشبختانه آن نظرﯾه ﯾک جور گوش در مشت بود،رد شد.
سر انجام بعد از چندﯾن گردھمائی گفگتو در اﯾن مورد به توافق رسيدﯾم که ھيچ ﯾک از اﯾن
راھھا را انتخاب نکنيم و راھی وسط را پيش بگيرﯾم .بدﯾن معنی که ھم رھبری و ھم بدنه در
ﯾکجا گرد و فراھم شوند .در نتيجه تاﯾيد آن تصميم اعضای رھبری به اﯾن شکل تقسيم شدند:
 -1دوعضو کميته مرکزی به اسامی :محمد رسول حسن پور وسالم شفيعی در داخل کشور
به طور مخفی زندگی ميکردند.
 -2دکترشتوی و محمد مھتدی و امير قاضی در اروپا بودند و تصميم گرفته شد دکتر قاسملو
نيز به اروپا برود -3.عبدﷲ حسن زاده و رسول پيشنماز به منطقه زﯾر کنترل پيشمهرگه برای
منظم کردن امورات آن دوستان که در آن منطقه می زﯾستند و بدان جھت نيز که نگذارند از راه
مستقيم حزب منحرف شوند -4 .ھاشم کرﯾم حداد و اسماعيل حاجی که خانهشان در
سليمانيه بود ھمان جا بمانند -5.کرﯾم حسامی و محمدامين سيراجی و دکتر اطميشی و
ھيمن در بغداد باشند .خير و نفع آن تقسيم شدن آن بود که ھر چند امور حزب ما لنگ می
شد،اما الاقل در مورد مسائل سياسی فشار ھيچ ﯾک از طرفين بر دوش ما سنگينی نمی
کرد و می توانستيم استقالل سياسی خود را محفوظ کنيم .با آن تقسيم شدن تصميم
گرفته شد ارگان حزب"کردستان" در بغداد منتشر شود .کرﯾم حسامی مسئول سياسی و
ھيمن مسئول ادبی روزنامه باشد .جزو درونی حزب نيز)ت کوشهر( که پيشتر در بغداد منتشر
می شد در کردستان منتشرشود و مسئول سياسی و ادبی آن عبدﷲحسن زاده باشد ،که
متاسفانه"کردستان" درمدت ﯾک سال تنھا دو شماره ،و"ت کوشهر" نيز دوشماره را منشتر
کرد،بدﯾن تفاوت که"کردستان" ماھيانه بود اما"تيکوشهر" گاه گاه انتشار و پخش می شد(1).
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به نزدﯾکی ماه مارس رسيدﯾم از سر گرفتن جنگ دور از تردﯾد شد .بدﯾن جھت تصميم از ھم
پراکنده شدن کميته مرکزی جامه عمل به خود پوشيد .سال  1974م سالی پر از رخدادھای
ناخوش آﯾند و ناگوار بود ،بعالوه از آن که جنگ کردستان در آن شروع شد ،چنان معلوم بود
طبيعت ھم با ملت کرد مظلوم سر سازگاری ندارد .بھار مملو باران ،با سيالبھای زﯾاد ،بيشتر
شوارع را خراب کرد بود اغلب پل ھا را از بن کنده بود .در آن اوضاع و احوال نيز رھبر جنبش
کرد از مردم خواسته بود شھرھا را ترک کنند و به داخل پيشمهرگه بروند .در حقيقت مردم نيز
به درخواست پارتی پاسخ مثبت داده بودند.
) (1آقای کرﯾم حسامی در خاطرات خود چنان نشان ميدھد که"کردستان" و"تيکوشهر" در آن
مدت ھر دو دربغداد منتشرمی شدند .اما واقعيت اﯾن بود که من بدان اشاره کردم .حتی امور
تاﯾپ و تکثيرھم خودم انجام ميدادم .زﯾرا آن ھای سر رشته اﯾن نوع کارھا را داشتند در بغداد
بودند و درپيش ما غير از خودم کسی دﯾگر تاﯾپ و تکثير بلد نبود.
در اولين ماھھای بھار به ھر دھکده کردستان عراق که ميرفتی،صدھا و گاه ھزاران مھمان در
آن می دﯾدی که با وضع بد حال و بدبخت و مضطرب و پرﯾشان در خانهھای دﯾگران جا و نان
داده ميشدند.
به وجود آوردن آن اوضاع ظاھرا بخاطر آن بود که شاﯾد جلو دو باره شروع شدن جنگ را بگيرد،
اما متاسفانه نه تنھا آن استفاده را نداشت بلکه نتيجه معکوس ببارآورد زﯾرا ،آن جمعيت زﯾاد
موجب فشار بيشتر بر رھبر جنبش از ﯾک طرف و ساکنين دھکدهھای زﯾر کنترل پيشمهرگه از
طرف دﯾگر شد .در نتيجه برای سبک کردن آن بار گران ،راه اﯾران به روی شان باز شد و به
صدھا ھزار نفر به اﯾران شاه پناھنده شدند که آن کار بار دﯾگر نتيجه درست و حسابی به
دنبال نداشت .زﯾرا بخواھيم و نخواھيم آن جمعيت به گروگان در دست شاه تبدﯾل شدند تا
برای اﯾنکه در روز الزم برای مقاصد شوم و ناميمون خود ،مثل اسباب فشار عليه جنبش کرد
به کار گيرد و در آن راه شراﯾط خود را تحميل کند.
چنانکه پيشبينی ميشد رھبری جنبش کرد و دولت عراق در مورد قانون ئوتونومی با ھم به
توافق نرسيدند و سرانجام درروز11مارس 1975م دولت عراق ﯾکطرفه قانون ئوتونومی منطقه
کردستان را اعالم کرد .آن عمل آشکارا به منزله و مفھوم خارج کردن پارتی از حساب حکم
زاتی و نزدﯾک شدن جنگ بود .زمان زﯾاد سپری نشد که آتش جنگی گرم و خانمانسوز و
وﯾرانگر در سر تاسر کردستان شعلهور شد.
چنانکه قبال گفته شد مدتی بود عدم اعتماد در بين دولت و رھبر جنبش خلق کرد عراق بروز
کرده بود،اما به ھيچ عنوان نمی شود نقش دولت محمد رضا شاه اﯾران را در از سر گرفتن
جنگ کردستان از ﯾاد ببرد .شاه که دشمنداری کھن با خلق عراق داشت ،و در اصل نيز ضد
کرد و ضد به دست آوردن حقوق ملت کرد در ھر ﯾک از بخشھای کردستان بود ،لذا بسيار جد
و جھد و تالش کرد تا آن دو دشمن را با ھم به ستيز و جنگ وا دارد به ضرب المثل پيشينيان
از آب گل آلود ماھی بگيرد .مامورﯾن و صاحب منصبان رژﯾم شاه وعده و وعيد پشتيبانی بی
حد و حصر به رھبر جنبش کرد عراق داده بود .برای آنکه آن سخن بر افواه مردم افتاده بود :که
دولت عراق به ھر اسلحه به کردھا حمله کند به ھمان اسلحه از جانب کردھا پاسخ به او
داده ميشود .آن" ھر اسلحه" ھواپيما و تانگ و موشک و ھمه چيز را در بر ميگرفت.
اما وقتی که جنگ از سر گرفته شد ھمه دﯾدند آن وعده وعيدھای شاه تنھا برای شعلهور
شدن دو باره جنگ بود و"پشتيبان" بی حدو حصر" شاه ،از سالح سبک و نيمه سنگين بيشتر
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نرفت .از تجھيزات بيشتر خبری نبود و بنابر اﯾن در تمام کردستان ھواپيماھای جنگی ارتش
عراق ھمچون بازی گرسنه به دنبال شکار می گشتند .اما حتی در اغلب جاھا پدافند ضد
ھوائی برای بر خورد وشليک در دسترس نبود .البته ارتش شاه بعض توپ دورانداز و چند
موشک ضد ھوائی و چند دستگاه آتش بار ضد ھوائی به جبھه زﯾر کنترل پيشمهرگه آورده
بود .اما آنھا را در ﯾد اختيار پيشمهرگه قرار نداده بود .بلکه سربازان شاه خودشان آنھا را
بکارمی گرفتند ،تا به مقتضيات ،اگر به صالح و نفع رژﯾم شاه بود بکار گيرند و درغير اﯾن صورت
بيصدا شوند.
اﯾن سياست ضربه بسيار کاری به جنبش کرد عراق زد که متخصصين سياسی و نظامی باﯾد
در باره آن کنکاش و تفحص نماﯾند که توضيح و تحليل آن از توانای اﯾن نوشتار نيست.
اما بزرگترﯾن ضرر و زﯾان به جنبش کرد به باور من دو چيز بود :ﯾکی آن بود که پيشمهرگه کرد
آن اعتماد و اﯾمان قبلی را در خود نمی دﯾد ،ﯾا بھتر بگوﯾم عمال از دست داده بود .و بيشتر
چشم اميد بدان دوخته بود آﯾا توپ ھای دور انداز اﯾران چگونه شليک ميشوند و به طور کلی
چشم به رژﯾم شاه و ارتش شاه بود .دوم آن بود :وقتی که رژﯾم شاه در جنگ به ﯾکی از ارکان
اصلی تبدﯾل شده بود طبيعی بود در ھنگام صلح و آشتی ھم به طرف اصلی و تصميم گيرنده
تبدﯾل خواھد شد .ارتش عراق توانست در مدت بسيار کم اغلب مناطق را از زﯾر کنترل
پيشمهرگه خارج نماﯾد و تسخير کند و نيروی جنبش کرد را در بازنه بارﯾک نزدﯾک به مرز اﯾران و
عراق زﯾر فشار قرار دھد .کار به جای رسيد که آواخر ماھھای سال 1974م قسمت بيشتر از
پيشمهرگه ھا نيز عائله خودشان را روانه اﯾران کرده بودند و در آن اوضاع و احوال ھر ﯾک مدت
از وقت خود را برای دﯾدار از خانوادھای خود در اﯾران صرف ميکرد.
در اﯾن بحبوحه و گيرو دار تبليغات بر افواه مردم افتاده بود که اﯾران و عراق در صدد توافق با ھم
ھستند و اﯾران از حماﯾت کردھا خود را کنار خواھد کشيد .در دﯾماه1353ﯾکی از خبرنگار بيگانه
از محمد رضا شاه سئوال کرد " :آﯾا امکان دارد شما به حساب کردھا با دولت عراق توافق
نمائيد؟ شاه در پاسخ گفت" :ما ھيچ موقع در نظر ندارﯾم کردھا را بفروشيم .اما معلوم است
وقتی که دو طرف با ھم به توافق می رسند،طرف سوم باﯾد چيزی ببازد" .اﯾن پاسخ شاه در
واقع از آن روشنگرتر بود که الزم به تحليل و تفسير باشد .ھر چند متاسفانه رھبر جنبش کرد
جھد و تالش نکرد که خودرا از چنگال اﯾن مخاطره که او را عمال تھدﯾد ميکرد نجات دھد و
سعی و کوشش برخی از دوستان کرد نيز ،برای نمونه ﯾهکيهتی شوروی که نوﯾسنده اﯾن
سطور خودش در جرﯾان گوشه از آن بود ،در اﯾن بار به نتيجه نرسيد.
سر انجامش اﯾن بود که در نخست ماه مارس) (1975م وقتی که گردھمائی تشکيالت اوپک
در الجزاﯾره پاﯾتخت الجزاﯾر برپا شد ،شاه اﯾران و جانشين رﯾاست انجمن باالی شورش عراق و
رئيس جمھور فعلی عراق صدام حسين به ميانجيگری"ھوار بومدﯾن" ھمدﯾگرا مالقات کردند و
توافقنامه معروف شش مارسی) (1975م امضا کرد .اﯾن توافقنامه بعض کدورت قدﯾم بين اﯾران
و عراق را بوﯾژه درباره"شط العرب" حل و فصل کرد ،اما شاه بيت قصيده در آن پاﯾان بخشيدن
به پشتيبانی شاه از جنبش کرد وحتی اگر الزم باشد ھمکاری ھر دو دولت عليه آن جنبش
بود.
در اﯾن جا دفتر سياسی پارتی برای اﯾنکه راه برای سازش با دولت عراق پيدا کند تلگراف صلح
خواھانه از طرﯾق سپاه عراق برای صاحب منصبان دولت فرستاد .اما عراق که با اﯾران به
توافق رسيده بود ،ھمه گونه گفتگو را با نماﯾندگان کرد رد نمود و بدﯾن شيوه شورش
41

مسلحانه چھارده ساله کرد عراق به پاﯾان عمر خود نزدﯾک می شد ،تا اﯾنکه باالخره در نيمه
مارس رسما تمام مقاومت به نھاﯾت رسيد و نيروھای درون جنبش ﯾا اﯾنکه خود را تسليم
عراق نمودند ﯾا به اﯾران رفتند.
در فاصله ﯾک سال جنگ ميان دولت عراق و کردھا حزب دموکرات کردستان نيز در وضع خوبی
نبود .فقط اﯾن قدر که حزب توانست به حيات خود ادامه دھد و سياست خود را حفظ کند،
سودمند بود .اما اگر آن را تفرﯾق کنيم کار دﯾگری برای محکم کردن جای پای خود از دست
نمی آمد ارتباط در بين طيف ھای رھبری اموری آسان نبود .به اﯾن خاطر عمال ھر قسمت از
اعضای کميته مرکزی در ھر جای که بودند تنھا به امورات حاشيه خودشان می رسيدند و اﯾن
فرصت نبود که ھمه با ھم برای تمام امورات حزب جرو بحث بکنند و تصميم بگيرند .آن قسمت
که در کردستان عراق می زﯾستند ،ميباﯾست دو دست خود را به کاله خود ميگرفتند تا باد آن
را نبرد و ﯾاد آوردن کوشش تشکيالت در درون ميھن کمتر در مغز جا ميگرفت .زﯾرا انتظار رخداد
بد ميرفت.
در آخرﯾن روزھای پيش از توافق)  (6مارس) (1975م در الجزﯾره قرار گذاشتيم که آن اعضا
کميته مرکزی که در عراق می زﯾستند در سليمانيه ﯾکدﯾگر را ببينند و گردھمائی در مورد
چگونگی وضع خودمان بکنيم .آنھای که در منطقه پيشمهرگه بودند ،در راه سليمانيه بودند که
توافقنامه الجزﯾره اعالم شد .به ھر طرﯾق که بود راه خود را ادامه دادﯾم اگر اشتباه نکرده
باشم،روزی ھشتم مارس به سليمانيه رسيدﯾم و با آن دوستان که در سليانيه بودند ﯾيکدﯾگر
را پيدا کردﯾم .آنھای که در بغداد بودند نه ھمه فقط آقای کرﯾم حسامی آمد و چند روز ھم با
ھم رازو نياز و درد دل کردﯾم .در واقع دردسر بين خودمان زﯾاد بود .اما وضع تازه کردستان
عراق تا اندازهای مشکالت ھای قبلی را تحت الشعاع خود قرار داد و ما بيشتر در فکر آن بودم
که چه کار بکنيم.
آخرﯾن تصميم که کميته مرکزی ،ﯾا بھتر است بگوﯾم آن قسمت از کميته مرکزی که گردھمائی
را تشکيل داده بود ،آن بود که پيامی به رھبری جنبش کرد و مقدم از ھمه به بارزانی بدھد و
از او درخواست نماﯾد که آن خيانت شاه را بی پاسخ نگذارد .با نيروھاﯾش بداخل اﯾران برود و
بر ضد رژﯾم شاه دست بکار شود .حزب دموکرات نيز بالدرنگ اعالميه صادر ميکند از مردم
کردستان اﯾران ميخواھد از اﯾن جنبش پشتيبانی بکنند و خود حزب نيز تمام اعضا و ھواخواھان
و طرفداران را برای مشارکت در آن شورش بسيج می کند .آن پيام به نوﯾسنده اﯾن سطور
داده شد که به بارگاه بارزانی و دفتر سياسی پارتی برسانم .اما وقتی که به منطقه رھبری
)بالهکاﯾهتی( رسيدم متاسفانه کسی آنجا نمانده بود که در اﯾن باره با او حرف زده شود و
ميباﯾستی ھر کس در اﯾن اوضاع و احوال)که سگ صاحب خود را نمی شناخت( از خود
مواظبت ميکرد ،مبادا بخاطر پول ﯾا اسلحه قربانی نشود.
دولت عراق اعالم کرده بود که اولين روز از ماه آورﯾل سپاه به مناطق کردستان بر ميگردد و
آنھائيکه اسلحه خود را تسليم نکرده باشند مجازاتشان ميکند .ما ھم تعداد پيشمهرگه
داشتيم که در آبادی"شارووشيان" به نام"ئاشقولکه" مقر داشتند .و نبودن ارتباط با آن برادران
که در بغداد و سليمانيه زندگی ميکردند و بی اطالعی از آن که چه بالی بر سرﯾشان آمده
است و نگرانی درآن مورد که اگر سپاه عراق به منطقه بياﯾد چگونه بتوانيم سربازھای عراقی
را متوجه مسئله کنيم که آنھا کی ھستند و چکارهاند ،برای ھمه اضافه بار شده بود.
برای نجات پيدا کردن از آن مخمصه و بن بست ،به ھر نحوی بود نوﯾسنده اﯾن سطور خود را
به شھر"قالدزه" رساند و از طرﯾق برخی از دوستان با بردران ساکن بغداد نامه رد و بدل کرد.
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پس از آن به ھر رنج و محنت که بود خود را به بغداد رسانيد تدرﯾجا اﯾن گرفتاری ھا حل و فصل
شدند .ناگفته نماند در راه"قهالدزه"سوار قاطر بودم ،آھسته می رفت منھم عجله داشتم،
سيخونک زدم ،جفتک پ انی کرد،مرا زمين انداخت روی سنگ افتادم دستم شکست،چون
رستم ﯾک دست به طرف ﯾيالق ﯾاران عازم راه شدم .خالصه بار دﯾگر اغلب اعضا کميته
مرکزی در بغداد با ھم دﯾدار کردند .اما چون در حقيقت مثل ﯾک حزب سياسی ميتوان گفت
دست و پاﯾمان بسته شده بود .نه تنھا فقط راه آن را نداشتيم ارتباط خوب و تشکيالتی با
درون ميھن بر قرار کنيم ،بلکه ارتباط گرفتن با آن اعضای حزب که در کردستان عراق نيز و
حتی در شھرھا می زﯾستند کار بس دشوار و سخت بود .ما با پاسپورت در عراق نبودﯾم ،تا
بتوانيم با پاسپورت در داخل کشور رفت و آمد کنيم .ھيچ نامهی رفت و آمد ھم در دست نبود
و در راھھا نيز در ھر چند کيلو متری جای تفتيش و پرس و جو بود درباره شناسنامه و نامه
رفت و آمد.
دولت عراق بتازگی با دولت اﯾران توافق کرده بود ،نمی خواست در انجام دادن توافقنامه
الجزﯾره خردهگيری شود .به آن علت به ما اجازه کار سياسی نداد .قبال روزنامه حزب در بغداد
انتشار می ﯾافت .اﯾن بار راه آن را ھم از ما گرفتند .درخواست کردﯾم رفقای حزبی که در اروپا
ھستند برای گردھمائی به عراق بر گردند ،از دادن وﯾزای عراقی خود داری کردند .در اﯾن تنگنا
ناچار بودﯾم برای بعض مشورت با برادران رھبری در خارج از کشور که دکتر قاسملو سکرتير
نيز با آنھا بود ،دو نفر از عضو دفتر سياسی"کرﯾم حسامی و عبدﷲ حسن زاده" به اروپا بروند
و در آن جا ھمدﯾگر را ببينند .خوب بود عراق با اﯾن سفر مخالفت نکرد و آن دو نفر توانستند به
خارج سفر بکنند و با دکتر و اعضا دﯾگر کميته مرکزی در اروپا دﯾدار کنند و الاقل بازنگری به
اوضاع حزب انجام دھند.
شلتاق حزب توده
ضرب المثل کردی ميگوﯾد" :جھود اگر مفلس شد اقوام دور و قرض کھن را به ﯾاد می آورد" .در
آن برھه اضافه بر آن ھمه محنت ،رھبری حزب توده اﯾران نيز به ﯾاد ھمان افتاده بود " که از آن
تنور نان به او برسد"پيام دور درازی منتشتر کرد و ضمن سخن به ميان آوردن از شکست
مفتضحانه جنبش کرد در کردستان عراق ،حزب دموکرات کردستان را قسمتی از آن مسئله
کرده بود و رھبرحزب " به سخن آن پيام" دست راست حزب دموکرات کردستان )اﯾران( را به
شرﯾک آن شکست و مسئول ھمه آن عقب افتادهگی ھا شناسانده بود که بر جنبش کرد و
جنبش نجات بخشی سرتاسری اﯾران آمدهاند.
به دنبال آن صغرا و کبرا تراشيدن،پيام حزب توده از مبارزﯾن کرد خواسته بود که تشکيالت حزب
دموکرات را احيا بکنند و ارتباط با حزب مادر)حزب توده( بگيرند وسونتی شورشی و اتحاد را
زنده نگھدارند" خر کجا افتاده و کونده از کجا پاره شده است؟"در واقع حزب توده در ھمان پيام
اعتراف بدان کرده بود که آن حزب درميان مردم کردستان اﯾران خرﯾدار و طرفدار ندارد .بدان
جھت ناچار است درخواست بکند که مبارزﯾن کرد تشکيالت حزب دموکرات را زنده بکنند و به
حقوق و معاش خودشان به چماق به دست حزب مادر! تبدﯾل شوند!
پيام حزب توده در شماره)  ( 26روزنامه"مردم" چاپ شده بود و چند بار نيز از رادﯾو پيک اﯾران
خوانده شد .اما جالب آن بود ھيچ ﯾک از آن افراد که حزب توده می خواست آنان را منحرف
کند ارزش به گفتاھاﯾش قائل نبودند و نه از تبليغات او استقبال کردند .زﯾرا به حقيقت پيام
حزب توده مملو از بھتان و تھمت ناروا ،وارونهگری بود .و آن طور نشان داده بود که گوﯾا"حزب
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دموکرات کردستان اﯾران در سال ھای  1324-25از ھمکاری نزدﯾک با حزب توده اﯾران و فرقه
دموکرات آذرباﯾجان تشکيل شده ") (1در حاليکه آنان که آگادار تارﯾخ جنبش نجات بخشی کرد
اﯾران ھستند ،ھمگی ميدانند که آن وقت"حزب دموکرات کردستان تشکيل ﯾافت ،نه حزب توده
در آن مناطق تشکيالت داشت و نه فرقه دموکرات آذرباﯾجان شکل گرفته بود"(2).
) (1و) (2کردستان،شماره ،37تابستان 1975-،1354م
سپس نيز آن ،که ادعا شده بود گوﯾا حزب دموکرات کردستان )اﯾران( حتی شکست جنبش
کرد عراق نيز شبيه نوعی پارتی دموکرات کردستان)عراق( عمل کرده ،دروغ محض بود .زﯾرا
حزب دموکرات در سال) ( 1349راه ترقيخواھانه خود را پيش گرفته بود و تمام راھکارھای
استقالل سياسی و استقالل تصميم گيری را بدست آورده بود.
صدور آن پيام نه تنھا کار دوستانه ،بلکه رفتار بسيار فرصت طلبانه و آشوبگرانه بود .بوﯾژه که
حزب توده می خواست از احساس زخمی شده مردم کردستان در آن اوضاع واحوال استفاده
نابجا بکند و از اﯾن راه به نان و نوائی برسد.
پاسخ آن پيام از ناحيه کرﯾم حسامی آماده شد و نوﯾسنده اﯾن ﯾاد داشتهھا چيزھای را طرح
کرد .لکن وقتی که در برلن المان غربی گردھمائی شکل گرفت ،ضمن گفتگوی بسيار در مورد
مسائل حزبی آن موضوع را نيز مطرح نمودﯾم ،دکتر قاسملو نظرش آن بود که متن ھر دو
پاسخ تند و تيزند ،لھذا تصميم گرفته شد بار دﯾگر جواب دستکاری شود .آن بود بعد از پاﯾان
گرفتن گردھمائی ،دکتر و نوﯾسنده اﯾن سطور چند روز بيشتر در برلن تاخير کردﯾم ،تا اﯾن
پاسخ دستکاری شد و تغييرات الزم در آن بعمل آمد و نيز چند مقاله دﯾگر آمده شدند برای
اﯾنکه گنجاﯾش شماره"کردستان" را تکميل کنند.
بعد از سپری شدن ﯾک سال درھم رﯾختن وضع کردستان عراق،حزب دموکرات کردستان
خواست گردھمائی کميته مرکزی صورت داده شود .وقتی که درخواست وﯾزا برای برادران اروپا
شد،دولت عراق موافقت نکرد اﯾن گردھمائی در بغداد باشد،اما وعده داد برای سفر اعضای
کميته مرکزی)آنھای که در عراق بودند(به خارج از کشور ھمکاری کند .در آن موقع دولت
بلغارسيتان برای اﯾنکه جلب تورﯾست به کشورش نماﯾد وضع اقتصاد خود را بھبود بخشد
نماﯾندگی "بالکان تورﯾست" را به بعض کشورھا کرده بود که مردم می توانستند کراﯾه ھواپيما
و خرج توقف و ماندن در بلغارستان به پول کشورش بپردازند و به ھواپيمای بلغاری سفر بکنند
و در بلغار نيز خهرج آنھا را دولت بلغارستان تحمل کند .ما ھم از اﯾن فرصت استفاده کردﯾم و از
طرﯾق بالکان تورﯾستی در شھر "ﭬارنا" در کنار درﯾای سياه جای رزرو کردﯾم وھم آنھای عراق و
ھم آنھای که در اروپا بودند به آن شھر رفتيم و گردھمائی کميته مرکزی شکل گرفت .در
حقيقت من شخصا تارﯾخ آن مسافرت را به ﯾاد ندارم ،اما بطورﯾکه آقای کرﯾم حسامی نوشته
است :روزی 1876/5/12م ھمگی ما به ھواپيما به"ﭬارنا" رفتيم و روز بعدی گردھمائی کميته
مرکزی شروع شد")(1
) (1کرﯾم حسامی درخاطراتم 1979-1875ص پنجم،ستوکھولم ،1991ص.99
) (1ھمان منبع ص .74
در حاشيه گردھمائی "ﭬارنا" کرﯾم حسامی"تھمت" به من ميزند که نوﯾسنده اﯾن
سطور"گوﯾا"به او بھتان کرده است .با اجازه خوانندگان ھر چند ارتباط زﯾاد به نوشتار ما ندارد،
خالصهوار اشاره ميکنم .مقدمتا ميگوﯾم کاک کرﯾم درتمام نوشتهھاﯾش بسيار تالش مذبوحانه
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برای بد نام کردن من و دکتر قاسملو کرده بود ،باﯾد بگوﯾم"خدا به حالش رحم کند"در حقيقت
اگر نوشتن اﯾن جرﯾان تارﯾخی نبود حاضر نبودم به ھيچ وجه جواب گفتهھاﯾش را بدھم و حتی
کاک کرﯾم به قلم بياورم .ھمچنانکه دکتر قاسملو ھيچ وقت پاسخ به ﯾاوهگوﯾی ھاﯾش نداد.
امادرجای دﯾگری اﯾن نوستار چيزی در مورد آقای کرﯾم حسامی می نوﯾسم که شاﯾد ھوﯾدا
سازد اﯾن ھمه بدگوی در حق به من چيست .دراﯾنجا فقط از آن تھمت سخن می رانم گوﯾا
براﯾش درست کردهام! داستان آن است که کرﯾم دالر از بازار سياه عوض ميکرد اضافه را در
جيب خودمی گداشت .اما واقعيت چه بود؟
ما که در بغداد با بالکان تورﯾستی توافق کرده بودﯾم پول دادهبودﯾم ،در ﭬارنا بعالوه از ھتل
برای ھرﯾک روزانه"10ليﭫ"بلغاری را خرج به ما داده می شد که خدا قبول نکند کافی نبود.
کاک کرﯾم نيز راھنماو مسئول خرج برادران بود .خدا ميداند او ھيچ وقت دالر از بازار سياه
عوض نمی کرد .اما از روز اول که دانست اﯾن پول راگذاشتهاند و برای خرج بردران کافی
نيست ،به تلفن از منزل خودش خواست برﯾش پول بلغاربفرستند و خودم دو مرتبه در جرﯾان
تلفن کردنش بودم که ميگفت پولمان تمام شدهاست براﯾم بفرست .موقع که حساب کردﯾم
کاک کرﯾم ھزار دالرخرج کرده بود که ھردالر از قرار"92ستوتينگ" برای حزب حساب کرده
بود)ليﭫ بلغار 100ستوتينگ بود( وقتی که من بدون رو درباﯾستی مسئله را مطرح کردم به
دست بهجيب خود برد و ) (50دالر بيرون آورد که در بانگ عوض کرده بود بالغ بر)(46ليﭫ.
ناگفته نماند خودم در"ﭬارنا" باخبر شدم که آن پنجاه دالر را عوض کرد .زﯾرا چون مدتی بود
درافغانستان نبود مجبور بود پولی تعوﯾض کند تا بداند چگونهباﯾددالررابراﯾمان حساب کند.
باتوجه بهاﯾن واقعيت که ﯾک دالردربازرسياه2/5تا3ليﭫ بودکاک کرﯾم بدون انکه خودای
ناخواسته منظورش دزدی باشد!! از ھر دالر دو ليﭫ بھره بدست آورده بود که رزق خدا بود
نمی شد رزق خود را پس داد .پس اگر دکتر قاسملو)بهقول که کاک کرﯾم می نوسد(گفته
باشد"خصلت مالﯾانهدارد" که الاقل پيش خودم نگفته است،شاﯾد مقاومت بر ضد دزدی و
دست بری خصلت مالھا باشد ومن نسبت به خودم ازآن خصلت پشيمان نيستم.
ميخواھم اﯾن بحث را بااﯾن چند کلمه خاتمهدھم آنھای که از نزدﯾک کاک کرﯾم رامی شناسند
و بااو ھمنشين بودهاند ميدانند که نامبرده چقدر دربرابرثروت دنيا ضعيف است و ھر ﯾک از آنھا
چند نمونه از اﯾن شيوه کردار از کاک کرﯾم بياد دارند .من شخصا چند مرتنه او را در حالی
دزدی دﯾدهام که حتی ) (25فلس عراقی درآن به چشم ميخورد .برای نمونه درعراق روزنامه
به) (25فلس بود .ھر موقع روزنامه می خرﯾد اگر فرصت دست ميداد بجای ﯾک نسخه چند
نسخه را برميداشت و روزنامه فروش بدبخت ھم تصور نميکرد که افندی با اﯾن ھيکل و قواره
) (25فلس دزدﯾده باشد .بطورﯾکه می دانيد اﯾن کار کاک کرﯾم برای منافع نبود زﯾرا آن را نمی
فروخت،اما که می توانست احساس دزدی و دست بری خودران رابدان تسکين دھد ،برای
اﯾن آقاﯾک بھرهمندی بود.
گردھمائی "ﭬارنا" گردھمائی موفق نبود .راستش بخواھی گردھمائی بعد از شکست و نا
اميدی بود و برعکس موقع پيروزی کدورت ھا از ﯾاد برده می شوند،در اﯾن گونه اوقات اختالف
عقاﯾد و نظرﯾات و کدورت ھا بيشتر ميشود ،نوﯾسنده اﯾن سطور که پيشتر استعفا داده بود به
گفته کرﯾم حسامی بخاطر پنج دنيار بود).(1با وجود اصرار بسيار زﯾاد از طرف رفقا استعفا را
پس نگرفت و ناچار از او قبول کرده شد .اوضاع ھم طوری بود که برادران ساکن اروپا برای امور
و مبارزه بيشتر به داخل کردستان اﯾران ﯾاعراق برگردند.
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تحوالت و شيوه انقالبی دراﯾران.
روزی )29بھمن(  1356به مناسبت چھلمين روزی شھدا قم ،عصيان وآشوب گسترده در شھر
تبرﯾز استان آذرباﯾجان شرقی بر پا شده بود .مردم خشمگين و غضبناک به بانکھا و ساختمان
ھای دولتی حمله کرد بودند و چند بانک و ادارات دولتی و چندﯾن دستگاه ماشين دولتی را
آتش زده بودند و در زدو خورد ميان پليس و مردم عدهای کشته و زخمی شده بودند .ھر چند
پيش از) 29بھمن( نيز بعض مقاومت با مامورﯾن رژﯾم شاه در شھرھای دﯾگر رخ داده بود.
شورش تبرﯾز خودش به بھانه چھلم شھيدان قم تنظم شده بود ،اما برای ھمگی روشن بود
که آشفتگی تبرﯾز گامی تازه مبارزه بر ضد رژﯾم پادشاھی بود .اﯾن رخداد نيز در داخل کشور
به شھرھای دﯾگر ،الگو شد و از لحاظ جھانی آوازه وسيع و گستردهای داشت.
ھماھنگ با آن بروز عصيان ،دولت عراق نيز به شيوه از حزب دموکرات خواست که باﯾد از عراق
خارج شود ،ﯾا اﯾنکه اعضای حزب رسما درخواست پناھنده سياسی کنند و از مبارزه سياسی
دست بکشند .کميته مرکزی )البته آنھای که در عراق بودند( گردھمائی به مشارکت ﯾک
بخش از کادرھای حزب برای مذاکره پيرامون اﯾن مسئله در بغداد تشکيل داد .بعد از جر و بحث
کامل و مفصل بر اﯾن نقطه مھر تاﯾيد زدند که اگر دولت عراق از فشاری خود دست بردار
نشد،حزب زﯾر بار خروج از عراق نرود .بلکه زن و بچه و پير و از کار افتاده ھا را پناھنده کند و
کادرھا و اعضای حزب نيز با اعضای رھبری به داخل کشور برگردند و کار سياسی و مبارزه
سياسی و تشکيالت خودشان را در ميان گروھای جامعه ادامه دھند .ﯾا بھتربگوﯾم گسترش
دھند.
به علت تغير اوضاع اﯾران و سست شدن پاﯾهھای حکومت پھلوی ﯾا به ھر دليل دﯾگر ،دولت
عراق بر فشار خود اصرار نورزﯾد که حتما باﯾد عراق را ترک کنيد .اما از طرف دﯾگر تغيرات اﯾران
فشار بزرگی معنوی آورده بود که مبارزﯾن حزب دموکرات بجای اﯾنکه از دور گوش به اخبار اﯾران
فرا بدھند بھتر است به ميان مردم خودشان برگردند .اﯾن چيز بود که ھمه ما آن را احساس
ميکردﯾم .ھر چند کمتر به پيشواز اﯾن فراخوانی وﯾجدانی ميرفتيم .در حقيقت کس که بدون
قيد و شرط آماده بود به داخل کردستان اﯾران برگردد و امور حزب را انجام دھد شھيد سيد
رسول دھقان)سيدرسول باب گهوره( بود .او در بھار) ( 1357تنھا به کردستان اﯾران برگشت و
بيش از دو ماه در منطقه مھاباد و نقده و پيرانشھر درميان مردم کار کرد.
رفقا دو دسته بودند .ﯾک گروه اعضای کميته مرکزی ،که اکثرشان کمتر خود را در امور عملی
نزدﯾک ميکردند .به طرز که حتی اواخر پاﯾيزی) ( 1357که از اﯾن ببعد از آن خوھيم گفت،ﯾک
قسمت از اعضای کميته مرکزی به اﯾران برگشتند،و به تمام اعضای کميته مرکزی بيش از ﯾک
ھفته در داخل ميھن نبودند .و آن قسمت دﯾگر ،کادرھای رھبری بودند .آنھا ) که نوﯾسنده اﯾن
سطور نيز ﯾکی از آنھا بود( ميگفتند کميته مرکزی باﯾد از اﯾن دو مورد ﯾکی را انجام دھد :ﯾا
اﯾنکه اکثرﯾت اعضا)بعالوه از ﯾک دو نفر که برای امور حزب الزم است در خارج باشند( به ميھن
برگردند -که در اﯾن حال کادرھای دﯾگر مثل پيشمهرگه در خدمت اﯾشان ھستند -ﯾا اﯾنکه باﯾد
از صالحيت رھبری کنارهگيری کنند و اﯾن صالحيت به آن کسان بدھند که حاضر ميشوند به
کردستان بر گردند و در ميان مردم خودشان مبارزه کنند.
اﯾن کشمکش اﯾن طور بدون راهحل باقی ماند .انقالب اﯾران روز به روز گسترش می ﯾافت و
حزب دموکرات نيز که ميباﯾستی در صف مبارزه و فعاليت بوده باشد درگوش گاو خوابيده بود.
به غير از سيدرسول دھقان تنھا کسانی که سفر به کردستان کردند آقای حسن شيوهسلی
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و نوﯾسنده اﯾن سطور بودند .کاک حسن خودش سفری کرد منھم به اتفاق آقای سيد رسول
بمدت)  ( 20روزی به منطقه منگور و )سرشاخان( واقع در منطقه مھاباد رفتم.
در نھاﯾت تابستان)  ( 1357دکتر قاسملو به بغداد مراجعت نمود .اﯾنجانب عضو کميته مرکزی
نبودم و مطلع نبودم که در ميان کميته مرکزی چه خواھد گذشت .اما آنچه ما کادرھا از آن با
اطالع بودﯾم آن بود که دکتر ابرام و پافشاری ميکرد تا عنقرﯾب به کردستان بر گردﯾم (1).زﯾرا
آشکارا می گفت انقالب اﯾن بار چيز دﯾگری است ،شاه بدون شک و گمان ميرود و اگر ما به
موقع به ميان مردم خودمان نروﯾم،سرمان بی کاله ميماند .با اﯾن حال نيز مشکل اھمال از
مسئوليت و آماده نبودن اعضای رھبری برای باز گشت به کردستان ھمچنان بر قرار بود.
) (1درنشستی که دکتر به بازگشت به اﯾران پا فشاری ميکرد،آقای حسن رستگار به نجوا به
گوشم گفت :حساب شاه تمام شد .گفتم چطور می دانی؟ جواب داد :اﯾن آقا بو ميکند.
اکنون که از اروپا بر گشته و پافشاری به مراجعت به اﯾران دارد مطمئنم که دﯾگر شاه رفت
)نوﯾسنده(.
کادرھای درجه)( 2کميته مرکزی نيز بر حرف خود پا بر جا بودند و اﯾن بار آقای سيد رسول
دھقان ھم بااﯾشان ھم عقيده بود که اگر کميته مرکزی مراجعت نکند،الزم است صالحيت
رھبری بدان افراد بدھد که به داخل کردستان ميروند .بعد از جر و بحث و کشمکش زﯾاد کميته
مرکزی در مقابل درخواست اﯾن رفقا تسليم شد و در ﯾک گردھمائی کميته مرکزی ،سه نفر از
عضو کميته مرکزی به اسامی-1سيدرسول دھقان  -2مالحسن شيوهسلی  -3نوﯾسنده اﯾن
سطور در آن شرکت داشتند ،تصميم گرفته شد کميته تازه رھبری به نام"زاگروس" تشکيل
بشود و کليه صالحيت کميته مرکزی به آن کميته تفوﯾض ﯾابد .زاگروس در اصل از سه عضو
کميته مرکزی -1،دکترقاسملو -2اميری قاضی  -3ھاشمی کرﯾمی ،و نيز سه کادر دﯾگر به
اسامی  -1سيد رسول دھقان  -2مالحسن شيوه سلی  -3عبدﷲحسن زادسازمان ﯾافته
بود .اما تصميم آن بود ھر ﯾک اعضای کميته مرکزی پس از باز گشت "زاگروس" به طور دائم به
داخل کشور عضو آن کميته شود و ھر موقع نيز تمام اعضای کميته مرکزی به کشور مراجعت
نمودند صالحيت زاگروس پس داده شود و کميته مرکزی صالحيت خود را پس بگيرد.
با اﯾن نوع در وسط پاﯾيز)  ( 1357زاگروس آماده باز گشت بود .در ھمان حال با مخالفت دولت
عراق رو به رو بودﯾم .لذا نماﯾنده ارتباطات به ما ابالغ کرده بود که به ھيچ افراد راه نمی دھيم
از مرزھای ما خارج شود ،اما حاضرﯾم بليط ھواپيما را براتيان تھيه نماﯾم به ھر جای که می
خواھيد و از مرز ھر کشوری ميروﯾد آزاد ھستيد .معلوم بود اﯾن برای ما،آنھم در آن موقع امکان
پذﯾر نبود .بنا بر اﯾن تصميم به باز گشت گرفتيم اما برای اﯾنکه عراقی ھا بوی از آن نبرند بر
گشتيم ،زﯾرا ميباﯾست به طور غيره مجاز از مرز عبور کنيم ،لذا دکتر قاسملو را به آخر نوبت
گذاشتيم تا با اتفاق سيد رسول دھقان مراجعت کنند .سر انجام در فاصيله ھشت نو روز آن
شش نفری که اساميشان را در باال بردهام با اتفاق سليم بابان زاده که از سوئيد باز گشته
بود بدون اﯾنکه عضو "زاگروس" باشد حاضر بود به کردستان بر گردد ،عراق را به سوی اﯾران
ترک کردند ،چند روز بعد از مراجعت اﯾن دوستان ،آقای محمدامين سيراجی نيز باز گشت و بر
پاﯾه تصميم ،عضو زاگروس شد .رفقای دﯾگر کميته مرکزی تا سقوط رژﯾم شاه تصميم به
مراحعت نگرفتند و حتی بعض شان در موقع باز گشت ما،برای گردش و جھانگردی راه اروپا را
پيش گرفتند .سپس که رژﯾم بکلی سقوط نمود راه ھموار گرﯾد به کيف و شادمانی رقص و
پاﯾکوبی و صدای دھل و زرنا به ميھن باز گشتند و ھزاران فشنگ به افتخار آنان به آسمان
شليک شد و بار دﯾگر رھبر شدند(1).
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) (1درشروع اﯾن موضوع قول دادم چيزی درباره آقاکرﯾم حسامی نبوﯾسم،که بلکه اﯾن نوشتار
کوتاه بتواندعلت اﯾن ھمه لطف و محيبت که در خاطرات خود در حق به من ابرازنموده اداکند.
زﯾرا ﯾکی از علل مراجعه نکردن کرﯾم حسامی به ميھن و صدور تصميمی است که برای محلق
نمودنش دادهشد ارتباط به اﯾن مسئله دارد ،بد نيست به وعده خود در اﯾنجا وهفا کنم .آقاکرﯾم
درجای ازخاطرات خود که بيادندارم درکدام صفعه ازکتابش بود ،گله ميکند که تھمت
جاسوسی بهاﯾشان نسبت داده شده ،بدون آبکه بگوﯾندجاسوس کجابوده است ،شاﯾداﯾن
صحبت من درآن بارهھم کمک کند.
در مقدمه اﯾن بحث از خودم گله کردهام که رخدادھا را در دفتر روزانه ﯾاداشت نکردهام .بدﯾن
جھت درحقيقت روز و ماه روﯾداھا را بياد ندارم و نمی توانم بگوﯾم چيزی که در اﯾنجا از او
سرسخن باز ميکنم چ وقت بوده است .اما ميدانم که آخرﯾن سفر کاک کرﯾم حسامی از
بغداد به خارج ،پيش از برگشت دکترقاسملو به عراق بود .ما چنانکه پيشتر بدان اشاره کردﯾم
با اغلب سفارت ھای کشورھای سوسياليستی ارتباط داشتيم .انسان ازحق خارج نشود
آقاکرﯾم نيز دراستقرار اغلب از ارتباطات نقش کارﯾگر داشت .خوب به ﯾاد داارم مسئول ارتباطات
با سفارت اتحادشوروی آقامحمدامين سيراجی بود.
آقای حسامی تصميم سفر خارج را گرفته بود .با وجود آن خوداحق است ھميشه با من گرم
بود ،چند روز بود احساس ميکردم با من گرمتر شده .ازمن خواست باماشين اﯾشان گشتی
درشھربزنيم ،عصرانهای بيرون بروﯾم سر به دوستان بزنيم،چون من مشروب نمی نوشيدم
گفت بروﯾم بهستنی بخورﯾم اﯾن جورجيزھا .منھم دراﯾن گونه موارد حرفش راردنمی
کردم،اماميدانستم حرف نگفه دارد اماسئوال نکردم .سرانجام دو سه روز از قبل از رفتن
سوارماشين شدﯾم گشتی به دور بغداد کردﯾم.آقای حسامی سرصحبت رابازکردوگفت :اﯾن
روزھا پيش"الکساندر"رفتم سالم داشت) .الکساندر سکرتير اول سفارت شوروی دربغداد بود
که بسيارخوب به زبان عربی ھم حرف می زد .اغلب نيز به خانه حزب سر ميزد وﯾگدﯾگررامی
دﯾدﯾم( من ھم تشکرميکردم.
پس از ﯾک مدت بار دﯾگر کاک کرﯾم داستان را مرور کرد و گفت :اليکساندر گفته است :اکنون
شما داری سفر ميکنی ،پس ارتباط ما چ ميشود؟ من گفتم در مدت نبودن من رفيق عبدﷲ
کارھا را ردﯾف ميکند .که از ھر مورد جای اعتماد و باور است و خيلی ھوشيار و دانا و نازانم
چی وچی .اليکساندر نيز گفته است :به حقيقت چنين است من ھم خيلی از ھوشياری و
آگاھی نامبرده رضاﯾت دارم .اکنون خوشحال می شوم)سخن کاک کرﯾم است( دراﯾن عصر
درمنزل به دﯾدارش بروﯾم .من ھم گفتم :چه گونه ميشود باشخص دﯾپلومات بدون خبر دﯾدار
کرد .امشب بااو تلفن بزن فرداعصر درمنزل باشد .کاک کرﯾم پيشنھاد مرا تاﯾيد کرد.وشب بااو
قرار گداشتيم که فردا ساعت پنج غروب به منزل او بروﯾم .خالصه فردای روز در موقع مقرر
بااتفاق کاک کرﯾم به منزل اليکساندر درمحله"منصور" رفتيم اما ھر چند زنگ منزل را زدﯾم
پاسخ نبود .بعدا متوجه شدﯾم ﯾک تکه کاغذ را الی در گذاشته ،کاک کرﯾم کاغذ رابيرن
آورد،بهروسی نوشتهبود :گرفتاری برﯾش پيش آمده ناچاررفته وفردا ھمين موقع رفيق عبداله
خودش بياﯾد )چون او ميدانست که کاک کرﯾم شب ميرود(شب کاک کرﯾم را بدرقه کردﯾم و
تصميم گرفته شد صبح موقع عصرمن به دﯾدار اليکساندر بروم .اما به کاک کرﯾم گفته بودم اگر
خوشت می آﯾد با محمدامين سراجی بروم .گفت ناوﷲ محمدامين خول است ،ھمه چيز
راخراپ ميکند،بهحقيقت سرزبان خودراگزﯾدم.
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روزبعد درموقع تعين شده به خانه اليکساندر رفتم .وقتی که رسيدم درحياط انتظارمرامی
کشيد.الزم بهدرزدن نبود،درراگشود به درون رفتيم .وقتی که نشستيم دست بهجيبم بردم که
پاکت سيگار بيرون آورم)آنوقت سيگارمی کشيدم( دﯾدم که از ﯾادم رفته ،آھسته دستم بيرون
آوردم،اما اليکساندر متوجه شد که سيگار نياوردهام فورا برخوست ،نه تنھا ﯾک سيگار ،نه تنھا
ﯾک پاکت ،نه ھر ﯾک بوکس ،بلکه دو بوکس سيگار"روزمن" پيشم گذاشت .گفتم من پاکت
سيگار ﯾادم رفته تنھا ﯾک سيگار از پاکت سيگار خود بمن بده،اما قبول نکرد.ناچار ﯾک بوکس
رابازکردم و از ﯾک پاکت ،ﯾک دانه سيگار در آوردم و روشن کردم .اﯾن را ھم بگوﯾم عادت کاک
کرﯾم آن بود که اغلب بار از حزب ميخواست برای فالن کارمند سفارت کادوی بخرد که البته
براﯾش تھيه ميشد،خودش می برد و در مقابل چندبوکس سيگار خارجی و چند بطری وﯾسکی
اودکا ميگرفت اﯾنھا برای حزب نبودند خودش به اطاق خودش می برد احيانا از اﯾن ھدﯾه
اگربهکسی چيزی ميداد سه الی چھار برابر آن را پس می گرفت.
سرموضوع برگردﯾم .اليکساند شروع بهگفتاردلچسب نمود بهاصطالح ھندواند زﯾربغلم قراردادو
آنقدربهھيکل وقيافهو کردارمن راموردتشوﯾق وتمجيدقرارداد کم ماندهبود خودرانشانسم.
گوﯾارفيق کرﯾم چقدرازھوش ذکاوت ودلسوزی وارادت من بهکشورھای سوسياليستی وچی
وچی براﯾش تعرﯾف کردهاست وخودش ھم درنشتھامان اﯾن ھا بهحقيقت براﯾش بهاثبات
رسيدهاست .سپس خوال کردآﯾاکاک کرﯾم ھمهچيزرابرﯾش گفهاست؟ ﯾانا؟ گفتم آنچه واقعيت
داشتهباشد آنقدرازمن خواسته کهدرفاصيلهآن سفر،من بهسفارت آمدورفت داشتهباشم
وازھمدﯾگرآگاهباشيم .چون قرارباھم باجنابعالی بنشينيم چيز دﯾگر رانگفتهاست.
خالصهسرمطلب اصلی آمدوگفت :بارفيق کرﯾم دوست دﯾرﯾنيم .اوﯾکی ازدوستان
دلسوزاتحادشوروی است ودرآن موقع ھم کردی دلسوزی است .زﯾرا ميداند نفع کرددرھمکاری
باشوروی است وخيلی دلسوزانه ھمکاری می کند .بهنفع حزب دموکرات است که تاحدامکان
ازمانزدﯾکی کند .زﯾرابرای آﯾندهکرد اﯾران اﯾن ضمانت پيروزی است .گفتم :آن تنھا رفيق کرﯾم
نيست ،بلکهحزب ما،مثل ﯾک حزب عالقهمند به دوستی کشورھای سوسياليستی وازھم
بيشتر به اتحاد جماھير شوروی است .بنابراﯾن ﯾکی ازعضودفترسياسی)رفيق محمدامين
سيراجی( بهمسئول ارتباطات باسفارت شوروی تعيين کردهاست.
درجواب اﯾن قصه اليکساندر گفت :آری آری رفيق محمدامين مسئول ارتباطات است و ھمکار
خودمان با او ادامهمی دھيم و ھر موقع بخواھد می تواند به سفارت بياﯾد .اما آن ﯾک چيزی
رسمی است لکين ارتباط دربين حزب و سفارت شوروی چيز دﯾگراست .در حاليکه ارتباط ما و
رفيق کرﯾم ﯾا ما و رفيق عبدﷲ چيز دﯾگر .رفيق کرﯾم به شيوه وﯾژه تمام آن چيزھای که در
منطقه رخ ميدھند،در ميان حزب دموکرات،در ميان تشکيالت اﯾرانی ھا ،در ميان احزاب
کردستان عراق ،در ارتباط با کردهھا ودولت عراق ،خالصه مارا درجرﯾان تمام چيزھا ميگذارد و
ما روی اخبار و دانستنی ھای رفيق کرﯾم حساب ميکنيم از ھوش و ذکاوت شما نيزمی بينيم
مطمئينم کهمی توانی مثل رفيق کرﯾم ھمکاری خوبمان باشد و من و حزب کمونيست
شوروی نيز اﯾن ھمکارھای دلسوزانه فراموش نمی کنيم و اﯾن کار درآﯾنده به ارتباط ميان ملت
کرد و اتحاد جماھير شوروی تاثر ميکند.
احساس کردم خوب فھميدم ،بدون کهخودم بدانم  ...نوکر ! K.G.Bشدم الزم بود به ھر شيوه
که باشد خودم را از اﯾن تله نجات دھم .گفتم از آن ھمه اعتماد و امتنان که به من دارﯾد
متشکرم،اما برای اﯾنکه بتوانم کارم را بخوبی انجام دھم الزم است بيشتر باھم گفتگوکنيم.
اکنون درجای دﯾگر قرارمالقات دارم و باﯾد آنجا بروم و فردا ھم به کردستان سفرميکنم امکان
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دارد سه الی چھار روز آنجا بمانم .در مراجعت براﯾت تلفن ميکنم ﯾا خودتان تلفن کنيد .گفت:
نمی خواھم تلفن کنم و باتوجه به اﯾنکه رفيق محمدامين مسئول ارتباطات است ترا بخواھم-
نمی شود بھتراست خودت تلفن کنيد البته بھترااست درجای دﯾگر تلفن بزنيد نه اﯾنکه در خانه
حزب .دﯾگر ھر چند اصرار کرد سيگارھا را قبول نکردم وجاگداشتم وخداحافظی کردم.
برگشتم و مسئله را برای محمدامين سيراجی بازگو کردم .کاک محمدامين گفت چرا به
کردستان ميروی؟ گوتم خانهات خراب نشود ،ميخواستم خود را از اﯾن مخمصه نجات پيداکنم،
قرارچه و سفر چه!!نامبرده خيلی تالش کرد که پس از چند روز بهاليکساندر تلفن کنم وبار
دﯾگر با او بنشينم تا بيشتر از کار کاک کرﯾم حسامی سر در بياورم .گفتم دﯾگر اﯾن نه! من نه
تنھا حاضر نيستم به نفع شوروی جاسوسی کنم .بلکه حاضرنيستم به نفع حزب خودمان نيز
اﯾن کار را بکنم.
وقتی که درپاﯾيز 1357کميته مرکزی گردھمائی سازمان داد،من اﯾن داستان را به
تمامی)کهمعلوم است آن وقت بھتربياد داشتم( با حضور کاک کرﯾم برای کميته مرکزی بازگو
کردم و بعد از تمام شدن قصهھای من ،کاک کرﯾم گفت" :اشھددوبيال" آنچه فالن کس ميگوﯾد
تا آنجا که من سفر کردم حقيقت دارد،اما بعد از رفتن من اﯾن دﯾپلومات پدرسوخته ھر گفته
باشد مسئول آن نيستم .معلوم است برای کميته مرکزی و برای ھرکس که اﯾن سطور را
خوانده است حساب کاک کرﯾم را بدست آورده و الزم به توضيح بيشتر من نيست .بد نيست
آن را به ﯾاد بياورم که کاک کرﯾم درصفحه66جلد پنجم خاطرات خود صحبت از چھار ھزار دالر
ميکند که ﯾکی از مسئولين عراق به او داده بود .من آن وقت عضو کميته مرکزی نبودم و از آن
حساب وکتاب خبرندارم .بهالم بگمان ھستم که اﯾن مبلع از جانب حزب آشکارشده باشد .اما
ﯾک مامور دولت عراق چرا و به چه علت چھار ھزار دالر به ﯾکی از عضو حزب دموکرات می
دھد نه اﯾنکه به حزب دموکرات؟ جای سوال است شاﯾد کاک کرﯾم بتواند پاسخ بدھد .نکند
ذکات ثروت شخصی خودش نباشد؟
زاگروس درداخل ميھن
چنانکه پيشتر گفته شد،در فاصيله کمتر از ﯾک ھفته اعضا"زاگروس" به وطن باز گشتند و ھر
ﯾک به جای معين خود رفت .ھنوز" زاگروس" در عراق بود که تصميم گرفته شده بود اعضای
داخل کشور به اﯾن شکل تقسيم شوند :دکتر قاسملو به تھران ،امير قاضی ،به کرمانشاه،
ھاشم کرﯾمی به سنه ،رسول دھقان به منطقه پيرانشھر و نقده ،حسن شيوه سلی ،به
اروميه ،و عبدﷲحسن زاده به بوکان تعيين شده بود .سپس محمدامين سيراجی که بر
گشت به سقز ،تعيين شد.
الزم است گفته شود که"زاگروس" حتی بعد از سقوط رژﯾم شاه عمال مثل ﯾک ارگان براﯾش
فعاليت نشد .زﯾرا اعضای آن از ھم پاشيده و پراکنده شده بودند و امکان گردھمائی و تصميم
گيری نداشتند .متاسفانه ﯾک دو عضو" زاگروس" به )اسامی آقای اميرقاضی و آقای ھاشم
کرﯾمی(کمتر براﯾشان ممکن شد به محل خدمت خود بروند و اگر الزم می شد که عقائد و
نظرﯾات خود را مبادله کنند ميباﯾستی با تلفن ردو بدل شود و مکالمه تلفنی نيز در بين دو نفر
امکان پذﯾز بود و شيوه تصميم جمعی را نمی پذﯾرفت .تنھا مرکز تصميم گيری)در حقيقت به
تصميم نيز چنين صالحيت داده نشده بود( مھاباد بود .در آن جا آقای غنی بلورﯾان با عبدﷲ
حسن زاه امکان گردھمائی و مبادله عقاﯾد و نظرﯾات داشتند اگر وقتی در مورد چيزی توافق
ميکردند ،به تلفن نظر دکتر قاسملو را می خواستند و تا جائيکه الزم بود رفقای دﯾگر نيز به
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تلفن در جرﯾان قرار ميگرفتند .ضمن آن دو سه بار نيز دکتر قاسملو به مھاباد آمد و گردھمائی
محوری شکل گرفت.
کار "زاگروس" اشکال دﯾگری داشت .آن ھم آن بود که قبل از مراجعت به ميھن بعض تصميم
گرفته بود که باوضع داخلی خود سازوار و ھماھنگ نبود و نيز امکان نداشت بدون گردھائی بر
عکس تصميمات رفتار شود .برای نمونه تصميم گرفته شده بود که اعضا"زاگروس" مخفی
باشند و در ھيچ محل بيشتر از چھار الی پنج نفر آنان را نشناسند .بدﯾن ترتيب باﯾستی در
فاصله ﯾک سال آنھای که به داخل تشکيالت حزب آورده خواھند شد تعدادشان ﯾک از ھزار
ساکنين شھرھا بوده باشد .ﯾعنی شھر چون مھاباد که آن وقت پنجاه ھزار نفر جمعيت تخمين
زده بودند .مسئول مھاباد بعد از ﯾک سال کار کردن ،می توانست ) (50نفر را به صفوف حزب
ببرد و حق آن را ھم نداشت رابط مستقيم با بيشتر از سه نفر داشته باشد .ھر چند کار کردن
در داخل کردستان در آن زمان طور دﯾگری بود .برای نمونه :اگر دکتر قاسملو پيش از سقوط
رژﯾم شاه ،در ﯾک ميتينگ سخن رانی و نطق اجتماعی و ﯾا سياسی ميکرد ،شاﯾد به اندازه دو
سال کار تشکيالت تاثر گذار بود .عالوه بر آن،برای نشان دادن نفوذ حزب،وبرای آنکه حزب
بتواند شعارھا را ميان مردم ببرد محتاج و نيازمند به نيروی چند ھزار نفری در ھر شھر بود.
ھر چند بر مبنای تصميم قبلی "زاگروس" ما نتوانستيم ھيچ ﯾک از آن افعال را انجام دھيم .من
شخصا از مھاباد بجھت جبران نمودن عضو و ھواخواه حزب،به ھمکاری چند جوان دلسوز و
مشفق و غمخوار و چند خواھر نستوه و خستگی ناپذﯾر و دو تشکيالت سينفی به نام اتحاد
جوانان مھاباد و اتحاد زنان مھاباد مستقر نمودم که در موقع تظاھرات و گردھمائی فراوان به
نيروی انسانی حزب تبدﯾل ميشدند بدون آنکه نام حزب بر آنھا اطالق شود و ﯾا مربوط به حزب
دموکرات بوده باشند).بعداز مھاباد در شھرھای دﯾگر کردستان نيز اﯾن نوع اتحاد جوانان پاﯾه
گذاری و شروع به کار کرد( .به ﯾاد دارم وقتی که به مناسبت روزی دوم بھمن)  ( 1357در
مھاباد مردم را برای تصاھرات و گردھمائی دعوت کرده بودﯾم،شب دوم "بھمن" پيشنھاد
کردم که فردای آن روز در"مسجد سور"به نام خودم برای مردم سخنرانی بکنم،اما به بھانه
اﯾنکه "زاگروس" تصميم گرفته به مخفی زندگی کنيم ،دکتر قاسملو و با او نيز آقای غنی
بلورﯾان در اﯾن باره موافقت نکرد .رخدادھا به حدی جلو ميرفتند که ما به آنھا نمی رسيدم .و
چون مدت مدﯾدی بود از وطن دور بودﯾم ،بعض تصميمات خشک دست و پاﯾمان بسته شده
بود .به دﯾن جھت زﯾاد نگفتهام اگر بگوﯾم وقتی که رژﯾم شاه سقوط کرد بر سر ما سقوط کرد.
زﯾرا در ھيچ موارد نتوانسته بودﯾم خود را آماده کنيم و کادر الزم ھم برای پاسخ دادن به وظاﯾف
آن اوضاع پرورش نشده بود که ھيچ ،دراصل نداشتيم.
به خاطردارم وقتی که حکومت زمان شاه مستقر شد ،مرحوم شاپور بخيار در اولين نطق خود
به کردھا حمله کرد و آنان را جداﯾی طلب خواند ،ليکن چون درخواست کرد مردم حزب دلخواه
خودشان را تشکيل دھند و در مسائل سياسی کشور مشارکت کنند .ما در مھاباد تصميم
گرفتيم که نباﯾد با بختيار مخالفت کنيم .زﯾرا اﯾن مرد اجازه به فعاليت احزاب داده است آن ھم
برای ما ﯾک فرصت بود که تشکيالت حزب را سرو سامان دادهو احيا و گسترش دھيم .به
دنبال تصميم من و آقای غنی،دکتر قاسملو نيز از تھران با ما تماس تلفنی بر قرار کرد و
درخواست نمود که ھيچ چيز را بر ضد بختيار ننوﯾسيم .بدان علت بود که وقتی در ﯾکی از
شھرھای کردستان اعالميهای براﯾمان آمد که ﯾکی از عضو" زاگروس" نوشته بود و در آن
حمله به بختيار کرده بود،آن را در مھاباد پخش نکردﯾم و تلفن به آن رفيق زدﯾم که در شھر
خودش نيز اعالميه راجمع آوری کند.
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سقوط رژﯾم پادشاھی
اگر در اوان سال) ( 1357سقوط رژﯾم تنھا برای صاحب نظران سياسی پيشبينی می شد،در
اول ماھھای پاﯾيز آن سال تمام مردم اﯾران و اغلب از کشورھای جھان مسئله سقوط شاه را
به ﯾک مسئله ماه و ھفته و روز می دانستند .در اﯾن ميان فقط بعض از کشورھای
سوسياليستی و پيش از ھمه کشور بزرگ و ھمساﯾه اﯾران شوروی بود که نمی خواست اﯾن
واقعيت را بفھمند .اعالم حکومت نظامی در تھران و در شھرھای بزرگ دﯾگر اﯾران،و دادن امتياز
مادی و اضافه کردن حقوق کارمندان دولت و تغييرات ﯾک به دنبال ﯾکی کابينهھا ھيچ کدام
نتواستند کاری کنند و جلو ﯾکپارچه مردم اﯾران را بگيرند که در صدد بودند به عمر) ( 2500ساله
سيستم پادشاھی در اﯾران خاتمه بدھند .در آواخر ماھھای پيش از سقوط رژﯾم" ،محمد رضا
شاه"صدای شورش خلق اﯾران را شنيد" اما دﯾر شده بود.
از طرف دﯾگر پشتيبانان و حماﯾت کنندگان رژﯾم در خارج فھميده و متوجه شده بودند که شاه
دﯾگر برای آنان فاﯾده ندارد و سودمند نيست لذا به دنبال" الترناتيو" می گشتند که بعد از
سقوط و رفتن شاه بتواند منافع آنان را در اﯾران و در منطقه حفظ نماﯾد .زﯾرا تاآن موقع اختالف
در ميان کشورھای سرماﯾهدار غربی و جھان خارج خودشان و با کمونيزم و کشورھای
سوسياليستی بوﯾژه شوروی بود ،چنان معلوم بود سيستم مذھبی مثل آن رژﯾم که بعد از بر
کناری شاه به کشور ما مسلط بود و"الترناتيو" دلخواه آنان بود .به دﯾن جھت تدرﯾجا دوستان
شاه پشت خود او رژﯾم را خالی کردند و رخ بطرف آن دستگاه آﯾينی برگرداندند که انتظار
ميرفت جای شاه را براﯾشان پر کند.
بياددارﯾم درآخر روزھای دﯾماه) ( 1357شاه به نام معالجه ظاھرا از اﯾران بار سفر به خارج
بست .اما خود شاه و مردم اﯾران می دانستند که آن آخرﯾن سفر شاه و ترک وطن است و بار
دﯾگر به اﯾران بر نمی گردد )).ناگفته نماند شاه جنازه مومياﯾی شده پدرش رضا شاه و برادرش
علی رضا را باخود برده،و جنازه خودش ھم در جوار پدر و برادرش در مسجد الرفاعی ...در
قاھره به امانت دفن شدهاند .مترجم ((.در ھمان اوان خانواده شاه در حقيقت در اﯾران خاتمه
داده شده بود .و از دارائی اﯾران ھر چه به قيمت گران و به وزن سبک بود با خودشان برده بود.
چند روز پس از رفتن شاه از اﯾران،در) (12بھمن ماه) 1357آﯾت ﷲ خمينی مثل ﯾک سردار
پيروز از فرانسه به اﯾران بر گشت و با بزرگترﯾن پيشوازی از طرف مردم اﯾران رو به رو شد .ملت
اﯾران شاﯾد ھيچ وقت آن را از ﯾاد نبرند که پيش از رسيدن خمينی خبرنگاری در داخل ھواپيما
از او پرسيد که اکنون به آسمان اﯾران رسيدهاﯾم چ گونه احساسی دادرﯾد؟ خمينی به تلخی
در ﯾک کلمه پاسخ داد که" :ھيچ" با اﯾن حال نيز مراجعت خمينی وجود آن حقيقت بود که
سفر شاه بدون برگشت است .روز بعدی روزنامهھا به خط درشت نوشتند"شاه رفت" بعد از
مراجعت خمينی به اﯾران باز روزنامهھا به خط درشت نوشتند :امام "آمد" .به نظر من برای
ھمگی دانندگان علوم سياسی جھان اولی به معنی تمام شدن دوران تارﯾخی و دومی به
معنی آغاز کردن دوران دﯾگر بود .اما متاسفانه کم کس بود بداند،آن دوران که با آمدن خمينی
شروع ميشود چه روز سياه برای خلق اﯾران به دنبال دارد و به چه نوع در اواخر ربع قرن
بيستم ،وطن ما را صدھا سال به عقب آفتادگی بر ميگرداند.
روزھای انقالب مردم اﯾران بر عليه رژﯾم پادشاھی،روزھای پر جوش و خروش و فعاليت و
کوشش بودند و در ھمان موقع پر بھره .ھر ماه و ھر روز شورش مردم چند قدم به پيش
ميرفت و دشمن چند گام عقب می نشست .خيلی پيش از سقوط شاه ،دستگاهھای پليس
جمع آوری شده بودند،در تمام شھر و شھرک ھا شورای ملی مستقر شده بودند و عمال
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حکومت در دست مردم بود .خدا برکت ھر روز نيز حزب و سازمان تازه شکل گرفته چون قارچ
سر از زمين بيرون می آورد ،ھيچ کس ھم خود را از دﯾگری کمتر نمی دانست .ھمه پيشرهو
ھمه رزگارﯾخواه و رھائی بخش بود .و آنچه در ذھن و مغز جای نداشت اتحاد و ھمبستگی و
برنامه رﯾختن بود .در آن اوضاع و احوال قصهای زﯾبا بر زبان ھر بخش و گروه و دسته سياسی
مرسوم بود که ميگفت :ھمه کس می دانست چه نمی خواھد! اما ھيچ کس نمی دانست
چه ميخواھد!!
در حقيقت اﯾن حرف در جای خود بود" .شعار مرگ بر شاه" بر سر زبان ھمگی بود،اما ھيچ
کنجکاوی و کنکاش گروھی در اﯾن مورد نمی شد که پس از سقوط رژﯾم شاه،چه رژﯾمی بر
سرکار می آﯾد و جای آن ر اپر ميکند .اما از حق نگذرﯾم در آن اثنا آخوندھا برنامه داشتند .آنھا
ھنوز رژﯾم سقوط نکرده بود شعار جمھوری اسالمی را بلند کرده بودند و طرفداران خود را در
اﯾن مورد بسيج نمودند .در حاليکه نيروھای چپ و شورشی ھيچ کدامشان آن توانای نداشتند
به تنھا کار کنند و نه برنامهای برای اتحاد و شعار مشترک .شاﯾد بھتر باشد بگوﯾيم :که فقط
در ﯾک چيز ھمصدا بودند آن ھم آن بود که اغلب بلندگوی دارو دسته خمينی ميشدند و
شعارھای آنان را تکرار ميکردند.
ھنوز کابينه بعد از محمد رضا شاه جا نيفتاده بود)در حقيقت ھيچ وقت جا نيفتاد(که نخستين
کابينه رژﯾم اسالمی تشکيل شد .آﯾت ﷲ خمينی با صدور فرمانی مرحوم "مھدی بازرگان" را
مثل ﯾک نخست وزﯾر معرفی کرد و نامبرده نيز بعد از به وجودآوردن اعضای کابينه،در
جای"خداﯾگان شاھنشاه آرﯾامھر" کابينه خود را به"حضرت امام"معرفی کرد .ھر چند دارو
دسته شاه کابينه بازرگان را به"حکومت ساﯾه" نامبرد .اما برای ھمه معلوم بود که آن کابينه
شانس بيشتر ماندن از کابينه آقای بختيار را دارد .در ﯾک دو رو در رو اﯾستادن قدرت و خود
نماﯾی کردن که دو کابينه رقيب از خودنشان داد،علنا ضعف و بی بنيادی کابينه بختيار و
قدرتمندی کابينه بازرگان به وضوح معلوم شد.
در نھاﯾت قبل از ظھر روزی)  ( 22بھمن ماه 11)1357فورﯾه (1979ارتش شاه اعالم کرد در ميان
دو کابينه رقيب،بی طرفی خود را اعالم ميکند :مردم اﯾران خودشان تصميم خودشان ميگيرند.
اعالم بی طرف ارتش به معنی سقوط حکومت بختيار و از آن بيشتر به منزله انقراض رژﯾمی)
 (2500ساله شاھنشاھی در اﯾران بود .آن بود که قبل از غروب روزی)  ( 22بھمن ماه)(1357
معلوم شد"شاپور بختيار" از اﯾران فرار کرده و پاﯾان حکومتش بسر رسيد .چنانکه ميدانيد
بازرگان و بختيار ھر چند در اﯾن برھه در دو سنگر عليه ﯾکدﯾگر اﯾستاده بودند اما ھر دو از
فعالين پيشين جبھه ملی بودند .روی اﯾن واقعيت اغلب تصور ميکردند فرار بختيار از طرﯾق
بازرگان صورت گرفته است حتی ﯾکی از روزنامهھا به شيوه غيره مستقيم نوشته بود :بختيار
از مرز بارزگان گذشت .که ھم می توانست منظور از مرز بازرگان ،ميان اﯾران و ترکيه باشد و
ھم آقای بازرگان تسھيالت فرارش را فراھم کرده باشد.
اظھرمن الشمس است که سقوط رژﯾم دﯾکتاتوری شاھنشاھی تا چه اندازه موجب
خوشحالی مردم اﯾران بوﯾژه خلق کردستان بود .در تمام مناطق کشور جشن و پاﯾکوبی و
شادمانی به راه افتاد و اغلب پاﯾگاھای ژاندارمری و شھربانی ،که دو چماق بدست رژﯾم شاه
بودند برای سرکوب جنبش آزادﯾخواھان مليت ھای اﯾران استقرار داشتند مورد حمله قرار
گرفتند و خلع سالح شدند .در بعض محل از جمله در اطراف پادگان نظامی تھران مردم به
داخل پادگانھا رخنه نمودند و ارتش را تارو مار کردند .به قول برخی آمار نامشخص تنھا در
پادگان ھا اطراف پاﯾتخت نزدﯾک به ﯾک ميليون قبضه اسلحه به دست فرزندان خلق افتاد.
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جای تأسف آن بود که بيشتر اﯾن اسلحه و مھمات نه برای حفظ پيروزی شورش از آنھا
استفاده شد و نه در مقاومت در برابر دﯾکتاتوری مذھبی که خيلی زود چنگ و دندان به مردم
نشان داد استفاده گردﯾد .بلکه بيشتر بمثابه وسائل بی ارزش و سامان ارزان بدست آمده در
بازار حراج شدند و قسمتی نيز تسليم رژﯾم تازه به قدرت رسيده شد تا بار دﯾگر در سرکوب
مردم اﯾران بکار گيرد .تنھا در کردستان بحمدﷲ اوضاع طور دﯾگر بود ،ھر چند انکار نميتوان کرد
بعض فرصت طلب جيب ھای خود را از خرﯾدو فروش اﯾن سالح پر کردند ،اما باز جای افتخار بود
که قسمت مورد مالحظه از اﯾن اسلحه و مھمات بدست تشکيالت سياسی و انسان مسئول
افتادند که برای دﯾفاع از حقوق و آزادی ھای مردم اﯾران از آنھا استفاده شد .و جای افتخار
است که تا اکنون کردستان در برابر اﯾن دﯾکتاتوری با مقاومت اﯾستاده و ھنوز به زانو در نيامده
است و ھمچنين خار چشم دشمنان آزادی است.
حزب دموکرات و رژﯾم اسالمی
از نخستين روز آغاز شورش،حزب دموکرات کردستان )اﯾران( در دو مسئله نظرﯾه واقع بينانه
داشت .ﯾکی آنکه محتوای دارو دسته خمينی را خوب شناخته بود .به اﯾن معنی فکر نمی
کرد که اﯾن ھا ﯾک نيروی به حقيقت آزادﯾخواه و پيشرفته ھستند و اگر به قدرت رسيدند می
توانند درخواست ھای دموکرات طلبانه گروھای مردم را تامين و برآورد کنند .دوم آنکه چنان
می پنداشت اﯾنھا شانس موفقيت و به قدرت رسيدن را از ھمه فرقه و دسته و گروه
سياسی بيشتر دارند .به اﯾن لحاظ حزب دموکرات خيلی زود به فکر آن افتاد که راه برای
نزدﯾک شدن با خمينی و تفھيم کردن او به خواستهھای خلق کردستان پيدا کند .و آن برای
اﯾن بود که بلکه بتواند موافقت خمينی را بطرف خود برای به رسمی شناختن حقوق مردم
کرد جلب نماﯾد و پس از سقوط رژﯾم پادشاھی ،ملت کرد مجبور نباشد دور تازه از مبارزه و
قربانی دادن را در راه رسيدن به ھدفھاﯾش شروع کند.
وحزب برای رسيدن به آن ھدف از خيلی راھھا شروع به سعی و کوشش کرد .ھنوز آقای
خمينی در شھر نجف در عراق بود که دفتر سياسی دستهای نماﯾنده شکل گرفته از آقای
محمدامين سيراجی و نوﯾسنده اﯾن سطور به دﯾدار او فرستاد ،نماﯾندگان حزب به ھر زحمت
که بود خود را به محل نشست خمينی رساند و با نوشتن ﯾاد داشتی درخواست مالقات کرد.
اما نامبرده آن تقاضا را قبول نکرد و نماﯾنده خودش را بنام"محمود دعائی")که پس از سقوط
شاه ﯾکمدت سفير اﯾران درعراق و مدتی نيز سرپرست اداره اطالعات" بود( پيش شان
فرستاد .معلوم بود که نماﯾنده مزبور ھيچ گونه اختياری ندارد غير از آنکه گوش به سخنان
نماﯾندگان حزب فرا دھد و ﯾاد داشت کند .آﯾا اﯾن گفگتوھا به خمينی رسيدند ﯾا نه ،پاسخ
داشتند ﯾانه؟ تاکنون معلوم نبودهاست.
و موقع که خمينی در"نوفل لوشاتوی" پارﯾس زندگی ميکرد .دکتر قاسملوی شھيد به دﯾدارش
رفته بود تا با او گفتگو کند،آن بار نيز دکتر ھر چند خواسته بود به"تکيه"امام برود خمينی
موافتقت نکرده بود او را تنھا مالقات کند و معلوم است که حرفھای قاسملو چيزی نبودند در
مجلس عام که ھر گونه افراد حضور دارند مطرح شوند.
چند روز پس از مراجعت خمينی به اﯾران نيز کميته مرکزی حزب در نامه بسيار دوستانه
پيروزی و موفقيت نيروھای شورشی اﯾران را به او تھنيت گفت ،و تکرﯾم و احترام برای مبارزه
و فعاليت و پافشاری و الحاح نامبرده گذاشت و از او تقاضا کرده بود برای به وجود آوردن اتحاد
و نزدﯾکی در ميان دسته و گروهھای اپوزﯾسيون بکوشند و اجازه ندھد بھره انقالب در انحصار
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ﯾکدسته و گروھی مشخص شده افتاده شود .در آخر اﯾن نامه که روزی  19بھمن ماه
1358بعنوان خمينی نوشته شده بود،خواستهھای مليت ھای اﯾران به اﯾن نوع مطرح شده
بود:
"حضرتعالی بعد از ﯾک سال نشان دادهاﯾد که جرأت دارﯾد با شجاعت و دليری بی ھمتا با
مسائل برخورد نمائيد .بيا اﯾن بت که نامش گذاشته شده تھمت جداﯾی طلبی و ﯾکی از آثار
باقی مانده رژﯾم شوم و نحس پھلوی است درھم بشکن و به نام انسانيت و دادپروری و
عدالت ،دﯾفاع از حقوق مليت ھای ستمدﯾده اﯾران بکن .مطمئن باشيد تارﯾخ ھر گيز اﯾن
خدمت فروزنده و درخشنده را فراموش نخواھد کرد.
ما اميدوارﯾم که حضرتعالی در آن باره راھنمائی الزم به دولت "مھندس بازرگان" بدھيد تا
مسئله فراھم نمودن حقوق مليت ھای ستمدﯾده اﯾران را در برنامه خود بگنجاند و به اﯾن
شيوه حماﯾت و پشتيبانی ھمگی خلق ھا را بطرف خود جلب کند")(1
روزی 11اسفندماه)(1357به دعوت حزب دموکرات کردستان متينگ صد تا صدو پنجاه ھزار
نفری در استادﯾوم ورزشی شھر مھاباد تشکيل شد .در آن متينگ شھيد زنده ﯾاد دکتر
قاسملو پيام حزب دموکرات کردستان را قرائت کرد .در آن پيام بار دﯾگر از انقالب اﯾران و بھره
که بدست آمده تجليل و پشتيبانی شده بود ،مردم کردستان و سرتاسر اﯾران به اتحاد و
ﯾگانگی و برادری دعوت شده بودند و آمادگی حزب برای ھمکاری با نيروھای ميھن پرست
نشان داده شده بود .در ھمان پيام در مقابل توطئهھای دشمنان انقالب ھوشياری داده شده
بود و از تمام سازمانھای ھای سياسی ترقيخواه درخواست آگاھداری شده بود.
خالصه آنچه در قدرت و توانای حزب دموکرات بود بکار بست تا اﯾنکه ملت کرد در ساﯾه رژﯾم نو
پا ،به حداقل خواسته ملی خود برسد و ناچار نشود برای بدست آوردن حقوق خود پناه به
مبارزه تند و تيز و سخت و دشوار ببرد .اما به وضوح دﯾده شد که پاسخ دادن به خواسته ھای
برحق مليت ھای و دسته و گروھای دموکراتيخواه مردم اﯾران با جوھر رژﯾم تازه روی کار آمده و
به اقتدار رسيده بسيار منافات دارد .به اﯾن جھت آن ھمه سعی و کوشش متاسفانه بی
نتيجه ماند و خمينی و رژﯾميش از ھمه فرصت و تقال برای شلتاق فروختن به ملت کرد
استفاده کرد تا اﯾنکه سر انجام جنگی طوﯾل المدت را بر مردم کرد تحميل نمود که تا اکنون نيز
ادامه دارد.
تسخير پادگان مھاباد
روزی)  (22بھمن ماه)  (1357با مطلع شدن از سقوط رژﯾم شاه در اغلب شھر و شھرک ھا و
دھکدهھای کردستان)مثل بيشتر دﯾگر ميھن( پاﯾگاه پليس و ژاندارمری مورد ھجوم و حمله
مردم قرار گرفتند و خلع سالح شدند .برای شب  23اسفندماه خيال تسخير پادگان مھاباد در
مغز رھبران و نماﯾندگان بعض از سازمان ھای چپ افتاد .آن شب نوﯾسنده اﯾن کتاب در منزل
آقای غنی بلورﯾان بود که ﯾک ھيئت از نماﯾندگان آن سازمان ھا برای بحث پيرامون آن مسئله
پيش غنی بلورﯾان آمدند ،با توجه به اﯾنکه من به مخفی زندگی ميکردم ،خودم پيش آن
نماﯾندگان نرفتم و در اطاق دﯾگر نشستم .پس از اﯾنکه مسئله را مطرح نموده بودند،آقای
غنی به بھانهی از آن اتاق خارج و پيش من آمد مسئله را باز گو کرد و از من نظر خواھی کرد.
بعد از بحث مختصر به اﯾن نتيجه رسيدﯾم که آقای بلورﯾان آنھا را قانع کند که دست به چنين
کاری نزنند زﯾرا پادگان ارتش با پاسگاه ژاندارمری تفاوت بسيار دارد به آسانی تسليم نخواھد
شد .اگر چنين است بھتر است از حمله به آن خودداری کنند و مردم را به کشتن ندھند.
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ظاھرا نماﯾندگان به حرف آقای بلورﯾان قانع شده بودند وعده داده بودند از اﯾن تصميم منصرف
شوند .اما با کمال تعجب فردا ناگھان متوجه شدﯾم که در دورا دور پادگان صدای شليک گلوله
به گوش ميرسيد .تيراندازی تا عصر ادامه داشت اگر خوب به ﯾاد داشته باشم ) (56نفر شھيد
و زخمی شده بودند،بدون آنکه پادگان را وادار به تسليم کرده باشند .ضررو زﯾان داخل پادگان
ھم برای ھيچ کس معلوم نبود .اما اﯾن حمله پادگان را تا اندازه بسيار ھوشيار کرده بود بدﯾن
جھت مشغول آمادهسازی از قبيل سنگر زدن شدند در مدت دو سه روز تمام بلندﯾھای پشت
پادگان را تبدﯾل به سنگر نمودند.
اما حزب دموکرات می دانست تا وقتی که پادگان مھاباد با آن فرماندھای شاه پرست در آنجا
بماند،مردم مھاباد نمی توانند طعم آزادی را بچشند و سقوط رژﯾم شاه را کامال لمس و
احساس کنند .زﯾرا پادگان مھاباد در داخل شھر واقع شده است و جنبش و حرکت مردم دائم
زﯾر مراقبت و نظارت پادگان است .برای اﯾنکه آن موانع از سر راه مبارزات علنی حزب دموکرات
بر داشته شود و مردم مھاباد بار دﯾگر شھر خود را آزادانه ببينند و مردم کردستان نيز عموما
پاﯾتخت جمھوری جوانمرگ کردستان را آزاد ببينند،حزب دموکرات به فکر ارتباط گرفتن با
افسران ميھن پرست داخل پادگان و ھمچنين چند افسر مبارز از بيرون پادگان از ھمه پيشتر تر
شھيد سرگرد عباسی زنده ﯾاد افتاد .در ھمان وقت حزب مشغول جمع آوری نيرو ،و از اغلب
مناطق اطراف ،نيروی مسلح به مھاباد آورد.
در نھاﯾت تمام مراحل برای تسخير پادگان طی شد و نيروی مسلح در اطراف پادگان مستقر
شد .و روز)  30اسفند ماه)  ( 1357که روز تعيين شده برای تصرف پادگان در نظر گرفته شده
بود،اما خوشبختانه در نتيجه طرحی زﯾرکانه افسران و درجهداران ميھن پرست داخل پادگان
اﯾن پاﯾگاه سرکوبگر و خطرناک ،بدون جنگ و خونرﯾزی خود را تسليم کرد و تنھا رخداد خونين
عبارات از تيراندازی ﯾک سرباز به جانب سرتيپ پزشکپور فرمانده پادگان بود که الحمدﷲ
زخمی او ھم سطحی بود ھر چند فورا به تھران فرستاده شد اما بزودی از بيمارستان مرخص
شد.
پس از تصرف پادگان مھاباد ﯾکی از افسران ملی به فرمانده پادگان منصوب و پيامی به مرکز
مخابره شد که پادگان مھاباد به دست مردم و افسران ميھن پرست خود را تسليم کرده است
و فرمانده تازه به انقالب سرتاسری مردم اﯾران وفادار است .رادﯾو تھران نيز در برنامه خبری
ساعت)  (2بعد از ظھر خبری نجات پادگان مھاباد را خواند و به ﯾکی از موفقيت انقالب توصيف
کرد .با وجود آن بعدا که دولت متوجه شد فرمانده پادگان به اھداف مردم و انقالب وفادار
است180،درجه چرخش داد و تسليم پادگان مھاباد را به کار"اوباش و ضد انقالب" نامبرد .ھر
چند فرمانده قبلی پادگان از مرکز ھم تقاضای کمک کرد و ھواپيماھای ارتش بر فراز شھر
مھاباد برای ترساندن مردم دﯾوار صوتی راه نيز شکستند .اما چون جنگی درميان نبود و پادگان
خود را تسليم کرده بود بدون شيلک باز گشتند.
الزم به تذکر است ،شب قبل از تسخير پادگان ﯾک ھيئت از طرف دولت برای آرامش اوضاع و
پرس و جو در باره خواستهھای مردم کردستان به مھاباد آماده بود و با نماﯾندگان سازمانھای
سياسی و اجتماعی نشتی داشتت .اما آن ھيئت نه پيغامی برای خلق کردستان ھمراه
داشت ،و نه صالحيت ھيچ گونه تصميمگيری .اما ھيئت دولت به تصرف پادگان مھاباد بسيار
عصبانی بود فکر ميکرد آن عمل بی حورمتی به ھيئت بوده ،ھر چند براﯾش روشن و پر واضع
بود که تسخير پادگان مدتی بود براﯾش نقشه طرح رﯾزی شده بود و روز مشخص شده،مثل
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ھر کار دﯾگر عقب انداختنش مصلحت نبود،بدان جھت در موقع خود اقدام شد و به تاخير
نيفتاد،و گر نا به ھيچ جور نياز بی حورمتی به ھيئت مطرح نبود.
اعالم مبارزه آشکار و علنی.
روز  11اسفندماه ،1357حزب دموکرات کردستان برای اعالم کردن سياست و موضعگيری ھای
خود ميتنگ بزرگی در استادﯾوم ورزشی شھر مھاباد فراھم آورد .در آن متينگ بعالوه از مردم
منطقه مھاباد ،نماﯾندگان ھمه مناطق کردستان و اغلب از احزاب و سازمان ھای سياسی و
شماری از روزنامه نوﯾسان داخلی شرکت کرده بودند ،بعد از سی سال مبارزه مخفی،حزب
دموکرات اعالم کرد که منبعد مبارزه علنی و قانون خود را شروع خواھد کرد.
در ھمين متينگ دکتر قاسملوی زنده ﯾاد سياست ھای حزب دمکرات را تحليل و تفسير نمود و
با تکرار کردن پشتيبانی از طيف ھای ضد امپراليستی انقالب اﯾران ،اشاره به شلتاق بازی و
مرافعه پس مانده رژﯾم کھن و دشمنان شورش کرد آشکار کرد که حزب دموکرات کردستان و
ملت کرد در مقابل توطئه دشمنان دست روی دست نمی گذارد .دکتر قاسملو ھمه قشرھای
اجتماعی و سازمان ھای سياسی را به اتحادو متحد شدن و ھمکاری دعوت کرد و آن واقعيت
را بياد آورد که دموکراسی در کشور ما رﯾشه ندارد و برای اﯾنکه ھمگی ما از اﯾن فضای آزادی
که با سقوط رژﯾم پا گرفته ،سود ببرﯾم ،الزم است تمرﯾن دموکراسی بکنيم ،ﯾعنی ﯾاد بگيرﯾم
چگونه دموکراسی را انجام دھيم.
انحالل زاگروس
چنانکه در مقدمه و در جای خود گفته شد"زاگروس" بر مبنای آن استقرار ﯾافته بود که ھر
موقع اعضای کميته مرکزی به ميھن مراجعت کردند آن کميته منحل شود و کميته مرکزی
اقتدار خود را پس بگيرد .از شانس اعضای کميته مرکزی،رژﯾم شاه سرﯾع و با شتاب سقوط
کرد و اوضاع و احوال مساعد برای باز گشت آن رفقا فراھم گشت .به اﯾن لحاظ ھمگی به
ميھن باز گشتند و در اولين گردھمائی کميته مرکزی که با مشارکت ھمه اعضای زاگروس به
وجود آمد،انحالل اﯾن کميته اعالم شد .کميته مرکزی درخواست از سی عضو زاگروس )که
عضو کميته مرکزی نبودند( کرد ،تبدﯾل به مشاور کميته مرکزی بشوند .اما ھر سی نفر آن
پيشنھاد را رد کرداند.
الزم است به ﯾاد بياورﯾم که با باز گشت کميته زاگروس به ميھن ،آقای غنی بلورﯾان عضو آن
کميته شد و پس از انحالل زاگروس به عضو کميته مرکزی تعيين گردﯾد وحتی با الحاق دفتر
سياسی ... .آن تصميم آن بود که گوﯾا وقتی او به زندان افتاده عضو رھبری بوده .اکنون روا
نيست پس از) (25سال در زندان بودن پله مسئوليت وی در حزب پائين آورده شود .عالوه از
آن کميته مرکزی چند نفر را نيز به عنوان مشاور تعيين کرد که متاسفانه تنھا نام سی نفر را
بياد دارم .که عبارت بودند از:
-1شھيد دکتر صادق شرفکندی
 -2مرحوم دکتر رحيم سيف قاضی
 -3کاک جليل گادانی
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جنگ ﯾکم درشھر سنندج
چنانکه پيشتر از آن سخن رفت ،جمھوری اسالمی ھيچ گونه مجال و فرصت را برای سر کوب
نمودن ملت کرد و نشاندادن عداوت و بغض و کينه و دشمنداری عميق خود ،در برابر آن ملت
مظلوم واقع شده از دست نداد .در حال و حوش نوروز  1358و تنھا پنج ھفته پس از پيروزی
انقالب ،پس ماندگان رژﯾم پادشاھی و جيره بگيران رژﯾم تازه به اقتدار رسيده از پادگان سنندج
کينه خود را به خلق آن شھر قھرمانان رﯾختند و کشتاری بيداد از پيرو جوان و زن و بچه و بزرگ
و کوچک آن شھر کرد.
فرماندھان پادگان حمله مردم را بر پاﯾگاھھا ژاندارمری و خلع سالح کردن آنان ،بھانه اﯾن حمله
وحشيانه و پراکنده خود قرار دادند .در حاليکه چنانکه پيشتر گفتم در اکثر مناطق اﯾران
پاﯾگاھای پليس و ژاندارمری خلع سالح شده بودند و در اغلب منطقه نيز به پادگانھا ارتش
حمله شده بود و اسلحه و مھمات به غارهت رفته بود بدون اﯾنکه کشتاری چنين بی رحمانه
مردم بيدفاع به دنبال داشته باشد.
در مدت چند روز جنگ در اطراف پادگان سنندج جيره خواران داخل پادگان با توپ و خمپاره و
بازوکا ھيلکوپترھای ھوا نيروز با راکت و شصت تير کوچهھای بيدفاع اطراف و نزدﯾک به پادگان
ھا را به آتش و آھن می کوبيدند به موجب آمار ناقص و ناتمام نزدﯾک به)(450نفر از مردم
شرﯾف و فدا کار آن شھر شھيد شدند .در اﯾنجا بود که نام نوروز خونين شھر سنندج مثل
مدارکی ضد مليت بودن رژﯾم اسالمی در تارﯾخ کردستان ثبت شد و در اﯾن رابط شعار"در بھار
آزادی جای آزادی خالی" بر سر زبانھا افتاد.
برای اﯾنکه خود را از حق گوﯾی پنھان نکرده باشيم ،باﯾد راستگوﯾی را پيشه سازﯾم و بگوﯾيم
که برخی از سازمان ھای کوچک و کم تجربه و بی آزمون در آفرﯾدن اﯾن اوضاع بی تاثر نبودند.
آنھا در آن موقع که رو در رو اﯾسادن با حزب دموکرات کردستان را بر ھر مسائل دﯾگر مھمتر و
پر اھميت تر ميدانستند ،بر اﯾن پندار و گمان تکيه کرده بودند مادام که حزب دموکرات پادگان
مھاباد را خلع سالح کرده ،برای ھموزن و توازن نيرو الزم است آنان نيز پادگان سنندج را)که
مھمتر ھم ھست( بگيرند .اما از اﯾن نامطلع و بی اطالع بودند که تسخيرو تصرف ﯾک پادگان
نظامی بدون برنامه مو شکاف و دقت و بارﯾک بينی نقشه درست و حساب شده و بدون اﯾنکه
در داخل صفوف دشمن ھمدست و ھمکار بوده باشد،اﯾن طور سھل و آسان ھم نيست.
به نظرم سه روز از آغاز جنگ گذشته بود که حزب دموکرات کردستان در مھاباد نيروی صد و
پنجاه نفره را با چند کاميون خوراک و پوشاک که از کمک مردم فراھم شده بود ،به شھر
سنندج گسيل داشت .به رسيدن پيشمهرگهھای حزب ،رھبران آن سازمان ھا که از آن سخن
گفته شد ،بجای اظھار خوشحالی ،نگران شدن دامنشان گرفت ،وغرو لند را آغاز کردند که
گوﯾا حزب دموکرات فرصت طلبی ميکند و اکنون که به کوشش و ھيمت آنان پادگان سنندج
دارد تسليم ميشود! ميخواھد خود را شرﯾک اﯾن پيروزی و تسخير پادگان نماﯾد آن را به نام
خود تمام کند .بدﯾن جھت ھيج گونه ھمکاری با نيروی حزب دموکرات نکردند و تا جائيکه
براﯾشان امکان داشت نگذاشتند پيشمهرگهھای حزب از جبھه جنگ نزدﯾکی کنند .در نتيجه
بعد از آنکه پادگان سنندج از لحاظ روحی و نظامی تقوﯾت شد،با آمدن ھيئت از جانب دولت به
سنندج و نشست با نماﯾندگان سازمان ھا و بعض شخصيت امثال استاد شيخ عزالدﯾن
حسينی و آقای مفتی زاده ،جنگ متوقف و"محاصره" اطراف پادگان پاﯾان گرفت .نتيجه آن
جنگ برای رژﯾم اسالمی معلوم شدن جوھری ضد انسانی آن رژﯾم و برای سازمان ھای
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سياسی مشترک در آن عمليات ناموفقيت و برای مردم شرﯾف شھر سنندج از دست دادن
شمار بسيار از عزﯾزان و چندﯾن ميليون تومان ضررو زﯾان و خسارت مالی بود.
رفتن ھيئت بهنزد خمينی
ضمن آن ھمه بد نظری که از رھبران حکومت اسالمی و عوامل شان در کردستان دﯾده می
شد ،حزب دموکرات کردستان و دلسوزان و غمخواران دﯾگری ملت کرد ،از تالش بی وقفه و
جد و جھد صلح و سازش خودشان مسامحه ننمودهو دست نکشيدند .آن ھا بوﯾژه حزب
دموکرات کردستان بر اﯾن باور پا بر جاو استوار بودند که اگر امکان نداشت دست اندرکاران رژﯾم
اسالمی را به خواستهھای محق و شرعی و قانونی ملت کرد وادار کنيم ،الاقل سعی و
تالش آشتی اﯾن منافع را خواھد داشت که اگر روزی در بين دولت و نيروھای محافظ کرد در
کشور درگيری رخ داد ،مردم کردستان ،احزاب وطن پرست کرد را ،به خاطی نام نبرند.
راستش اﯾنطور بود .در نتيجه حمله نظامی رژﯾم به کردستان دهھا ھزار نفر از افراد بيدفاع
شھيد شده بودند و به ھزاران نفر روانه سياه چال ھای مخوف جمھوری اسالمی شدند و ﯾا
زﯾر شکنجه قرار گرفتند حتی اعدام گردﯾدند و صدھا خانواده مجبور به ترک وطن گردﯾدند و ﯾا
تبعيد شدند و ميلياردھا تومان ضرر و زﯾان مالی به مردم وارد شد .با وجود آن مردم کردستان
ھيچ گاه حزب دموکرات را مورد شماتت قرار ندادند و تھمت شعلهور شدن جنگ را به او
نسبت ندادند .زﯾرا می دانستند که حزب دموکرات به جھت دور شدن از ضررھای جنگ از ملت
کرد از ھيچ جھدو تالش برای آشتی مضاﯾقه نکرد و تا توانست از خود درستکاری و صداقت
نشان دادهاست.
به نياز مطرح کردن خواستهھای بحق ملت کرد با مسئوالن رژﯾم تازه پا گرفته ،پيش از ھمه
شخص آﯾت ﷲ خمينی،حزب دموکرات کردستان از مرکز درخواست کرد که موافقت فرماﯾند
ھئيت از نماﯾندگان حزب به تھران و قم سفر کنند تا با آقای خمينی و آقای بازرگان نخست
وزﯾر دولت فعلی مالقات کنند .با اﯾن درخواست موافقت شد .وروز  7ﯾا 8فروردﯾن ماه1358
ھيئت رسمی حزب دموکرات کردستان در راس زنده ﯾاد دکتر عبدالرحمن قاسملو به سوی
تھران به راه افتادند .اﯾن ھيئت از چند نفر اعضای دفتر سياسی و چند مبارز حزب تشکيل
شده بود ،در شھر قم با آﯾت ﷲ خمينی دﯾدار کردند و در مورد مشکالت منطقه با او بحث و
گفتگو کرد .اما نامبرده اﯾن مالقات را در چھار چوب زﯾارت خانقاه شيخ ماندگار کرد و پاسخ
خواستهھا رانداد .در اﯾن باره ظاھرا مسئله را به آقای بازرگان نخست وزﯾر ارجاع کرد)(1
) (1تابستان سال  1357نيز ھيئت ھشت نفری از طرف مردم مھاباد پيش آقای خمينی رفتند
که نوﯾسنده اﯾن سطور ھم جزو ھيئت بود .در اﯾن دﯾدار خمينی مسئله را فقط به موعظه و
راھنمائی به اتمام رساند و آن را بنام راه حل حواله کار بدستان دولت کرد.
روز 11فروردﯾن ھيئت حزب دموکرات کردستان با آقای بازرگان دﯾدار کرد و مسئله را با او مطرح
نمود .دکتر قاسملو پشتيبانی حزب دمکرات را از دولت وقت اعالم کرد و درخواست کرد که راه
داده شود ھئيت حزب دموکرات از طرﯾق رادﯾو تلوﯾزﯾون خواستهھای خلق کردستان را برای
مليت ھای اﯾران تحليل کند .و نيز تقاضا کرد برای اﯾنکه خواستهھای مردم کردستان در قانون
اساسی گنجانده شوند اجازه داده شود نماﯾندگان مردم کردستان نيز در تدوﯾن آن قانون
مشارکت نماﯾند .در ھمين دﯾدار دسته نماﯾندگان حزب طرحی برای راه حل حقوق بحق مردم
کردستان تقدﯾم به نخست وزﯾر کرد.
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مرحوم بازرگان خوشحال خود را از اﯾن دﯾدار ابراز کرد،اصل خودمختاری را به چيز خوب و قابل
قبول نام برد و اعالم کرد کميسيونی از وزرای دﯾفاع و کشور به وجود آمده برای اﯾنکه با
نماﯾندگان واقعی کردستان مسائل را بررسی کنند .در مورد رادﯾو تلوﯾزﯾون گفت موانعی در راه
نمی بينم شما خودتان با مسئولين رادﯾو تلوﯾزﯾون ارتباط بر قرار کنيد و تعيين وقت نماﯾد.
متأسفانه تمام آن وعده وعيد بدون نتيجه بودند .نه راه دادهشد نماﯾندگان خلق کرد از طرﯾق
رادﯾو تلوﯾزﯾون برای مردم اﯾران صحبت کنند ،نه کوچکترﯾن واپس نگرﯾستن به خواستهھای
مردم کردستان شد و نه کميسيون وزرا ھيچ وقت با نماﯾندگان واقعی کردستان مسئله را
مطرح کرد .البته علت ھيچ کدام از آنھا بد نظری آقای بازرگان نبود ،زﯾرا او انسانی سياسی و
مبارز و وطن پرست بود و ظرفيت و گنجاﯾش پاسخ دادن به خواستهھای مردم کردستان را
داشت .اما گرفتاری آن بود که آقای نخست وزﯾر نيز به اندازه نماﯾندگان حزب دموکرات
کردستان قدرت تصميم گيری آن مسئله را داشت .در نتيجه ھيئت حزب دموکرات با دست
خالی از دﯾدار با رھبران رژﯾم تازه پا گرفته ،به کردستان باز گشتند.
رفراندوم تعيين کردن نظام
روز 10فروردﯾن  1358به روز رفراندوم مشخص کردن سيستم حکومت ،بعد از سقوط رژﯾم
شاه تعيين شده بود) (1ظاھرا اﯾن گام دمکراتيک بود که رژﯾم تازه به قدرت رسيده برمی
داشت .به مردم اﯾران راه داده شد که در ﯾک ھمه پرسی سيستم حکومت دلخواه خود را بر
گزﯾنند .ھر چند در پشت آن گام به ظاھر دموکراتيک بدترﯾن شيوه قبضه کردن حق انتخاب
کردن ،مخفی شده بود،آن برگ که به مردم در رفراندوم داده شده بود در صندوق بيندازند
سفيد نبود که ھر چه بخواھند روی آن بنوﯾسند ،سسيستم رژﯾمھای مختلف شناخته شده
جھان در اﯾن برگه نوشته نشده بودند تا مردم مخير باشند ﯾکی از آن سيستم ھا را انتخاب
نماﯾند .بلکه در برگ رفراندوم مردم مخير بودند در بين رژﯾم شاھنشاھی و رژﯾم جمھوری
اسالمی ﯾکی را انتخاب کنند.
مردم اﯾران رژﯾم پادشاھی را شناخته بود،از دست او بسيار رنج و مرارت و بدبختی چشيده و
دﯾده بود .بعالوه از ﯾک عده آخوند صاحب قدرت ھيچ کس نمی دانست جمھوری اسالمی
ميوه چه درختی است .اﯾن سيستم نه در ھيچ گوشه از جھان آزمون شده بود نه در ھيچ
قاموسی تحليل و تفسير شده بود .رژﯾم تازه پا گرفته با ژﯾست دمکراسی،سمور داخل گونی
را به مردم اﯾران می فروخت که معلوم نبود سالم است ،بيمار است ،بزرگ است ،کوچک
است ،زرداست ،قرمز است ...،پير است،جوان است ،اﯾن ھم به اﯾن علت بود که رژﯾم
پادشاھی آن رژﯾم بود که آن ھمه قربانی در راه سقوط او داده شده بود ،در حقيقت مشارکت
در رفراندوم حق برگزﯾدن نبود .اﯾن رفراندوم ضرب المثل کردی بياد می آورد :کبک ميخواھی
اﯾن سمور،سمور ميخوھی اﯾن سمور"
) (1معلوم نبود چرا،از) (365روز سال ،روز 10فروردﯾن،ﯾعنی روز اعدام شھيد پيشهوا قاضی
محمد و رفقای او برای رفراندوم مشخص و تعيين شده بود؟ خودش جای سؤال است ،آﯾامی
شود اتفاقی باشد؟!
بعلت اﯾن واقعيت ھای درست و صحيح حزب دموکرات و اکثر مردم کردستان به نشانه نا
خرسندی از دموکراسی نبودن رفراندوم آن ھمه پرسی عمومی را تحرﯾم کرد و در آن
مشارکت ننمود .نتيجه ھمه پرسی عمومی در پيش نيز روشن بود ،زﯾرا از ﯾک طرف کمتر
کس حاضر بود رأی به برگشت رژﯾم پادشاھی بدھد و از طرف دﯾگر سخنگوﯾان رژﯾم به چيزی
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غير از جمھوری اسالمی راضی نمی شدند .خمينی زود تر اعالم کرده بود که" :جمھوری
اسالمی آری ،ﯾعنی اسالم آری! و جمھوری اسالمی نه! ﯾعنی اسالم نه"! .بدﯾن جھت بود
که روز12فروردﯾن که نتيجه رفراندوم اعالم گردﯾد ،معلوم شد که جمھوری اسالمی با اکثرﯾت
نزدﯾک به اتفاق رأی انتخاب شده است.
با اﯾن ھمه که حزب دموکرات در آن رفراندوم شرکت نکرده بود ،سپس اعالم کرد که به رأی
مردم اﯾران احترام می گذارد و بوﯾژه در اﯾن مورد که روز 12فروردﯾن  1358روز انقضای دوران
سياه دﯾکتاتوری پادشاھی بود،آن روز را به روز تارﯾخی می داند .به اﯾن نوع نظامی جمھوری
اسالمی به ئالترناتيو سيستم  2500ساله شاھنشاھی تبدﯾل شد و آن ضرب المثل کردی
تحقق ﯾافت که ميگوﯾد ":از درخت رميده ،بر گراز افتاد" ﯾا بھتر است بگوﯾم :از چاله بيرون آمد و
به چاه افتاد.
جنگ نقده
پس از ميتنگ  11اسفندماه  1357در مھاباد عادت شده بود در تمام شھرھای کردستان
متينگ برپا می شد و در ضمن نطق کردن برای مردم و تحليل و تفسير سياست و
موضعگيرﯾھای حزب مقر حزب ھم در آن شھر به رسمی باز گشائی و فعاليت علنی شروع
ميکرد .اﯾن کار در بعض از شھرھای کردستان اجرا شده بود ،نوبت به شھر نقده ،شھری که
اکثر ساکنانش آذرباﯾجانی ھستند .لذا حزب دموکرات کردستان چنان در نظر گرفته بود که
ميتنگ شھر نقده از شھرھای دﯾگر منظم تر و بزرگتر باشد و عالوه بر سياست ھای عمومی
حزب،در مورد برادری و ھمکاری دو ملت کرد و آذرباﯾجانی پافشاری شود و زﯾر بنای تازه برای
ھماھنگی فرزندان اﯾن دو ملت استقرار ﯾابد .بخاطر اﯾن بود که در اغلب مناطق دﯾگر کردستان
نماﯾنده برای آن ميتنگ دعوت شده بودند ،بی خبر از آن که پس ماندھای رژﯾم شاه و
آخوندھای مرتجع چه توطئهای بر ضد کرد و برای به خون آغشته کردن آن ميتنگ دردست
دارند.
روز  31فروردﯾن  1358ميتنگ نقده برپا شد و دھھا ھزار کس از کرد و آذرﯾھا در آن شرکت کرده
بودند .در اولين لحظات کار رسمی ميتنگ ھنوز شھيد دکتر قاسملو اولين جملهھای نطق خود
را نخوانده بود که از داخل و بيرون ميتنگ تيراندازی شروع شد ،بدون آنکه روشن شود از کجا
شليک ميشود و از جانب کی و به کی تيراندازی ميشود .ما بيخبر! جيره خوران رژﯾم بر پاﯾه
نقشه طراحی شده تقسيم شده و برای آشوب و غوغا برپا کردن در ميتنگ از اﯾن بيشتر برای
بی نتيجه ماندن اھداف اﯾن گردھمائی آشتيخواھانه در چند نقطه شھر مستقر شده بودند.
ميتنگ ناچار بود پراکنده شود و جنگ ناخواسته به توطئه ارتجاع بر دو ملت کرد و آذری تحميل
شد .اﯾن جنگ تنھا چھار روز ادامه داشت سپس با مداخله ارتش به نفع آذرﯾھا پاﯾان پذﯾرفت.
اما در آن مدت کوتاه به صدھا کس از فرزندان دو ملت برادر آذرباﯾجان و کرد شھيد و مجروح
شده بودند ،به ھزاران خانواده کرد از خانه و آشيانه خودشان متواری و ھنوز به خانه و
کاشانهھای خود باز نگشتهاند از ھمه بد تر آن جنگ تاثر ناھموار با رابط دوستانه در بين آن دو
ملت گذاشت که تا اکنون به تمامی از ميان نرفته است.
گمان در آن نيست چنانکه گفته شد آن جنگ خانمانسوز نتيجه توطئه کثيف باقی ماندهھای
جرثومه فساد رژﯾم شاه و جيره خواران رژﯾم اسالمی بر ضد مردم کردستان و حزب دموکرات
کردستان بود .اما به ھيچ جور درست نيست در اﯾن جا حزب دموکرات کردستان نيز از خطا
مبرا قلمداد شود .واقعيت آن است که دور بودن رھبران حزب دموکرات برای مدت دھھا سال از
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کردستان و بعض احساس می توانم بگوﯾم :کار بچهگانه کار کنان منطقه نقده ماﯾه و علل آن
شد که حزب دموکرات ،حساس بودن اوضاع و احوال آن شھر را مفھوم نکند و نفھمد که
فراھم شدن ميتنگی دهھھا ھزار نفری-که اغلب شان مسلح بودند -ميتواند چه رخداد ناگوار
به دنبال داشته باشد.
جنگ نقده با صدور بيانهای مشترک به پاﯾان رسيد که در شھرک"محمدﯾار"در بين اعضای
ھيئت حس نيت مھاباد که ﯾکی از اعضای فرمانداری مھاباد بود از ﯾک طرف و استاندار
آذرباﯾجان غربی مورد اعتماد شھرھای اروميه و نقده از سوی دﯾگر امضا شده بود .با وجود
آنکه در آن موقع که اعضای ھيئت کرد برای از ھم جداشدن نيروھا به سه راه"محمد ﯾار" رفته
بودند ،ﯾکی از ھم سفران آن ھيئت و عضو با وفای حزب به نام عثمان کرﯾمی ساکن بانه از
طرف نيروھای رژﯾم ربوده شد و مفقوداالثر گردﯾد،که پس از چند روز جسد بی جان او در
رودخانه گادر پيدا شد.(1).
) (1در گردھمائی محمدﯾار خاطرات تلخی دارم کهنمی توانم در اﯾن جا بازگو نکنم .اﯾنجانب
چون نماﯾنده حزب دموکرات کردستان اﯾران و عضو ھيئت "حسن نيت" بودم و به اعتراف
استانداری آذرباﯾجان غربی درجه حس نيت حزب دموکرات کردستان ھم بودم .از اعضای
ھيئت آذرباﯾجان آقاﯾی بود به نام "ماشاﷲخان بوزچلو" که وکيل دادگستری بود و ﯾک بار در
موقع شورش در مھاباد در سخن رانی خود نظر اکثر کردھا را به طرف خو مجذوب و جلب
نموده بود .اما آنچه برای درھم پاشيدگی اﯾن گردھمائی از او در آن اوضاع بخرنج مشاھده
شد در حقيقت شاﯾسته ھيچ پاسدار بيسواد و جاھل و متعصب نبود برای نمونه:
-1ﯾک ترک پيره مرد را به ميان گردھمائی آورد که مثل باران بھاری اشک از چشمانش جاری
بود و به سر خود ميزد .ماشاﷲخان گفت بيخود سرخودتان را به درد می آورﯾد،حزب دموکرات
آتش بس نمی کند،ھمين امروز صبح به آبادی محمشه پائين حمله کرده و تمام زن و بچه
آذرﯾھا را کشته است .اﯾن پير مرد اکنون از آنجا آمده است که زن و بچهھاﯾش قتل عام
شدهاند ،فقط خودش نجات پيدا کرده است .مثل اﯾنکه از غيب براﯾم الھام آمده باشد ،جواب
دادم و گفتم دروغ است .و حاضرم االن برای صحت و سقم مسئله به دھکده محمهشه پائين
بروم .رحيم خرازی ﯾادش بخير که عضو ھيئت بود گفت :منھم باشمامی آﯾم .بر خواستيم و
سواری جيب ميرزا رحيم شدﯾم و به "محمهشه"رفتيم ،که رسيدﯾم دنيای آرام و خبری نبود.
ﯾک عده اھل آبادی در جلو درب مدرسه نوشسته بودند ،به گرمی از ما پيشوازی کردند ما را
به خانه خود تعارف کردند،گفتيم سپاس .اما ما برای چنين خبری آمدهاﯾم .صورت جلسه
نوشتند و سه نفر معلم مدرسه و کدخدای ده آن را امضا کردند با خود بردﯾم .نوشته شده بود
دراﯾن آبادی ھيچ واقعهای رخ نداده است.
 -2بعد از آرام شدن فضای گردھمائی بار دﯾگر ماشاﷲخان رفت بيرون و پس از مدتی به درون
آمدو گفت :بابا بی سوداست،اکنون جسد سر برﯾده ﯾک بچه 3ماھه ترک را از رودخانه
گرفتهاند که کردھا سرش رابرﯾدهاند .بقدر با احساس دلسوزی آن قصه را گفت که باز فضای
گردھمائی در ابر غم فرو رفت .استاندار خطاب به من گفت :آقای حسن زاده واقعا اﯾن جناﯾت
نيست؟ باز بدون گمان دانستم دروغ است،در پاسخ گفتم آقای استاندار جنگ خودش ﯾک
چيزبدی است مطلقا کار بد ھم درآن رخ می دھد اما ھمگی ما باﯾد به عقل و فراست آقای
بوزچلو آفرﯾن بگوﯾيم که چگونه بچه) (3ماه آن ھم با سر برﯾده شناخته می شود! که بچه
آذری است! وقتی که اﯾن را گفتم به حقيقت استاندار مثل فنر در ھم رفت بار دﯾگر فضا آرام
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شد .اﯾن ھا را به اﯾن جھت نوشتم که ھيچ کس با زدن دو حرف لوس و چربی تصميم در باره
حسن نيت و صداقت ندھد.
مسئله زمين وجنگ منگورھا
باسقوط رژﯾم شاه و سر کار آمدن رژﯾم اسالمی،چنانکه به دنبال ھر شورش و انقالب رسم و
عادت است،اكثر مسائل اجتماعی سر برافراشته و کدورت و اختالف و آشوب و مشاکل قدﯾم
و کھنه زنده شدهاند .در کردستان خودمان شاﯾد بتوانيم بگوﯾيم از ھمه مھمتر مسائل زمين
)اصالحات ارضی( بود .اﯾن مسئله که در دوران شاه با جشن و پاﯾکوبی و ھورا جنجال و
سمپاشی تبليغاتی مطرح گردﯾد و نام ﯾکی از بندھای شاه و ملت را به خود اختصاص داد،در
حقيقت ھر گيز حل و فصل نشد.
مأمورﯾن رشوه بگير آزمند و حسود رژﯾم شاه در موقع اجرای قانون اصالحات ارضی سال 1342
پيش از آنکه در فکر حل و فصل مشکالت مربوط به تقسيم زمينھا باشند در فکر پر کردن جيب
خودشان بودند .به اﯾن جھت در تمام نواحی از مالک و زارع کدام ﯾک رشوه بيشتر به کار کنان
سازمان اصالحات ارضی ميداد ،می توانست سھم بيشتر از زمينھا را اعم از زمين ھای آبی و
نزدﯾک رودخانه و چشمه سارھا را تصاحب کند .بدان جھت بسيار افراد مستحق ﯾا اصال زمين
به آنھا تعلق نگرفت ﯾا آنقدر ناچيز بود که الجرم مجبور شدند زمين ھا فروخته ﯾا اﯾنکه رھا
کرده و خود برای بدست آوردن کار به شھرھا و کورخانهھای آجر پزی پناه بردند .و نيز اغلب از
مالکين متمول بيشتر از زمينھا را بنام خود و اعضای خانواده انتقال و ثبت نموده بودند و فقط
ﯾک مقدار آنھم به قول کردی)لم ﯾزرع( را در بين زارعين تقسيم کردند .و زارعين ثروتمند نيز کم
نبودند که با دادن رشوه زمينھای بسيار زﯾاد به نام خودشان نوشته و ھمساﯾهگان خود را
مضمحل کرده بودند.
در اﯾن رابط در بسيار نواحی کردستان زارعين فاقد زمين درخواست دو باره تقسيم اراضی را
مطرح کردند و به تصور آنکه در زمان شاه متظلم واقع گردﯾدهاند و اکنون که انقالب شده،
باﯾستی از آنھا رفع ظلم شود .از طرف دﯾگر مالکين که قانون اصالحات ازضی را درحق به خود
ظلم ميدانستند درصدد تظلم خواھی بر آمدند .و در بعض جاھا قھرا و جبرا از زارعين
درخواست پس گرفتن زمينھا و ﯾااﯾنکه بھره مالکانه )،صرف نظر از سنوات چندﯾن ساله(
کمافی السابق ميکردند.
اﯾن مسئله دو موضعگيری مخالف و دو طرف ناموافق در آن اضافی شده بود .از ﯾک طرف
مأمورﯾن حکومت و بوﯾژه ژاندارمری و کميتهچی ھای اروميه مالکين را برمی انگيختند و اسلحه
و مھمات به آنان می دادند تا اﯾنکه زمينھای تقسيم در اصالحات ارضی)نسق زراعی( را پس
بگيرند .معلوم بود که ھدف اصل آنان آماده سازی آشوب و بلوا در کردستان بود .از سوی دﯾگر
بعض از سازمانھای کوچک تازه پا گرفته برای اﯾنکه"شورشی" بودن خودشان را در مالی عام
نشان دھند بدون تفسير نتيجه اعمال خود ،زارعين را تحرﯾک به رو در رو اﯾستادن با مالکين و
آنان را تحرﯾص ميکردند تا از طرﯾق قھری آن زمينھا را به حق ﯾا ناحق که در دست مالکين) به
صورت مستثنيات(مانده بود به نفع خود شخم نماﯾند.
با اﯾن عنوان در آن اوضاع و احوال حساس و در آن موقع که ملت کرد احتياج مبرم به صفوف
فشرده اتحاد قشرھای جامعه کردستان داشت ،آشوبگری در اﯾن بی موقع برای ﯾک مسئله
کم بھا در کردستان سر بر کشيد .حزب دموکرات کردستان با احساس به مسئوليت و ادراک
اوضاع حساس آن روز بسيار کوشش نمود تا آن آتش زﯾر خاکستر را خاموش کند و راه حل
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برای مسئله زمينھای اصالحات را به بعد از حل و فصل مسائل کردستان)تعيين سرنوشت
خلق کرد( با دولت مرکزی ،که خيلی از آن مھمتر است موکول نماﯾد،حتی در اﯾن رابطه حزب
دموکرات کردستان اعالميهای انتشار داد که متاسفانه اصل مقاله در دسترس نيست .و در آن
از مشاجره کنندگان اعم از) زارع ذی نسق و مالک(خواسته شده بود که برای حفظ منافع
عمومی،اختالفات خودشان را در مورد زمينھا برای آن وقت که دولت تازه قانون برای راه حل
زمينھا از تصوﯾب ميگذراند دست نگھدارند و الزم است تا آنوقت بر سبک قانون قبلی اکتفا
نموده و ھيچ ﯾک از طرفين اعم از ماليک و زارع حق تعدی و تجاوز به زمين ھای تحت تصرف
ﯾکدﯾگر را ندارند .در ھمان اعالميه آمده بود اگر مالکين به حقوق قانونی زارعين تجاوز
نماﯾند،حزب دموکرات با تمام توانا از زارعين در برابر ھر گونه اقدام مالکين حماﯾت و پشتيبانی
خواھد کرد.
مشاجره زمين و آشوبگری برخی از کار فرماﯾان رژﯾم ھمچنان ادامه داشت .به وﯾژه در
مناطق اروميه و مھاباد آشوب و بلوا بيشتر به چشم ميخورد .حزب دموکرات کردستان نيز از
تمام طرق ممکن مشغول خاموش کردن آتش آشوبگری و بلوا بود .در خرداد ماه 1357برای
حزب دموکرات روشن شد که مالکين منگور صدھا قبضه اسلحه برنو از ژاندارمری اروميه
گرفتهاند و به اتکا و پشت گرمی به آن سالح و وعده وعيد ارتش و ژامدارمری از دھقانان
خواستند که الزم است بھره مالکانه 15ساله)سنوات گذشته( را بدھند .در اﯾنجا حزب اعالميه
دﯾگر پخش کرد و ضمن اشاره به آن مسئله درخواست آرام نمودن آن اوضاع و احوال را کرد .و
در مقدمه اعالميه گفت" :حزب دموکرات کردستان ...از تمام مردم کردستان،از دھقانان زحمت
کش ساکن دﯾھات،از عشاﯾر ميھن پرست که در گذشته نيز فرﯾب دشمنان نخورده ،از
زحمتکشان شھری ،از بازارﯾان ،از روشنفکران و از ھمه انسانھای باشرف درخواست ميکند که
با اتحاد عملی جلو اﯾن نقشه ضد خلقی رابگيرند و در نطفه خفه نماﯾند(1).
) (1اعالميه کميتهمرکزی حزب دموکرات کردستان اﯾران  ،1358/4/5کردستان ژماره ،شھرﯾور .
) (1اعالميه کميته مرکزی حزب دموکرات کردستان اﯾران  1358/4/5ھمان منبع.
از طرف دﯾگر حزب بسيار کوشش و اصرار بامالکين نمود که آن اسلحه و مھمات را به دولت باز
گردانند و دست از آشوب و فتنه و بلوا بردارند .متاسفانه اﯾن تقال و کوشش موثمر واقع نشد.
عاقب االمر مالکين چند پاﯾگاه درنواحی ﯾادشده گشودند و با صدور ﯾک برگ اگھی اعالم
کردند که منطقه منگور ھا ﯾک منطقه انحصاری و منحصر به خودشان است و ھيچ حزب و
سازمانی در آن جا حق اظھار وجود ندارد .بهاصطالح" بالدار بال ھاﯾش کنده ميشود و دارنده
نعل ،نعل ھاﯾش".
وقتی که آن ھا پاسخ موضعگيری نرم حزب دموکرات را به اﯾن تند و تيزی دادند ،دﯾگر موقع
عمل فرا رسيد .الزم بود درس به آنھا داده شود که برای عشاﯾر دﯾگر و مالکين مناطق دﯾگر
پند و عبرت بشود .پس از اتمام حجت به اربابھا ،نيروی پيشمهرگه حمله خود را برق آسا
شروع کرد و با نيروی بی حدو حصر برزگر ھمگام گردﯾد .عشاﯾر منگور در برابر نيروی ملی
نتوانستند خود را نگھدارند و در مدت کمتر از ﯾک ھفته از ھم پراکنده و مضمحل شده و از
طرف دولت اکثر خلع سالح و اغلب نيز از طرف پيشمهرگه ھا و نيروی ملی دستگير گردﯾدند
ولی بعد از مدت کوتاه آزاد شدند .متاسفانه در آن جنگ که مالکين به حزب تحميل کرده بودند
چند پيشمهرگه حزب که تنھا نام نفر از شھدان)مالقادر عباسی و سيد قادر سيدی( بياد دارم
و چند نفر نيز مجروح شدند .و از منگورھا نيز چند نفر کشته شدند.
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بعد از درھم شکستن آن ﯾاغی گری منگورھا نيز حزب دموکرات دچار غرور و خودخواھی نشد
و سياست اصول خود را کنار نگذاشت .و درﯾک اعالميه که به مناسبت خاتمه جنگ منگورھا
زﯾر نام)درھم شکستن توطئه ارتجاع( صادر کرد ،اﯾن موفقيت را به پيروزی مردم کردستان
نامبرد و سر نوازش و تکرﯾم از ھمکاری صادقانه ھمگی اقشار و گروھای سياسی فرود آورد و
بار دﯾگر پانبد خود را بر سياست اصولی خود تاﯾيد کرد.
"حزب دموکرات کردستان بر اﯾن عقاﯾد و نظرﯾات متکی است که در اﯾن برھه حساس کنونی
الزم است قانون و قواعد که تا اکنون بدانھا عمل شده ،محترم شمرده شوند .نه مالکين حق
دارند به نفع خود اﯾن ارتباط ھا را از ھم بگسالنند ،نه منافع در آن است که دھقانان به حقوق
که قانون برای مالکين مشخص کرده است تجاوز کنند .فعال کردستان بيشتر از قبل احتياج به
آرامی و دوستی و مودت و صلح و صفا در بين ھمه قشرھای جامعه دمکرات دارد(1).
چون ﯾک حقيقت تارﯾخی بد نيست دانسته شود که ھيچ کدام از آن دسته و گروه"انقالبی"
که زمين را با طناب ميتراژ و تقسيم ميکردند و دھقانان را بر ضد مالکين تحرﯾک ميکرد ﯾک دانه
گلوله بر عليه مالکين منگور شليک نکردند و تنھا چرﯾکھا ﯾک مانور کوتاه ﯾکساعته در مھاباد تا
نزدﯾکی پاﯾگاه منگورھا)واقع در دره ئافان( دادند .آنھا نيز وارد جنگ نشده و عقب نشينی
کردند.
برگزﯾدن مجلس خبرگان
در تمام کشورھای جھان رسم بر اﯾن است وقتی که کشوری به استقالل می رسد ،ﯾا اﯾنکه
انقالب در آن برپا ميشود ،مجلسی به نام مجلس تشکيل دادن" مجلس موسسان" برای تاﯾيد
کردن قانونی زﯾر بنای"قانون اساسی" برگزﯾده ميشود .اما جمھوری اسالمی که ھيچ چيزش
به کشورھای دﯾگر شبيه نبود ميباﯾست در اﯾن نيز تفاوت داشت باشد .بدﯾن علت اعالم شد
که به جای مجلس تشکيل دادن،مجلس خبرگان برمی گزﯾند".رضا به قضای خدا" ھمه قبول
کردند،بدﯾن نظرﯾه آنچه مھم است محتوای مسئله است زﯾرا نامش مشکل ساز نيست .اما
ترکيب مجلس خبرگان نشان داد که آن مسئله آنقدر ھم ساده نيست و اگر راستش بخواھی
آن مجلس از لحاظ محتوا چيزی تازه است .زﯾرا بيشتر به تکيه و خانقاه شبيه بود تا مجلس
قانون گذاری.
خالصه نماﯾندگان مجلس خبرگان بر پاﯾه استان تقسيم شده بودند .برای استان آذرباﯾجان
غربی -که مھاباد مرکز جنبش کرد اﯾران نيز در آن واقع شده -3 -نماﯾنده نامزد شده بودند .اگر
به بد گمانی تعبير نشود شاﯾد آن ھم به خاطر آن بوده باشد که شخصيت مستقل به منطقه
چون مھاباد داده نشود و"خطر" رفتن کردی از منطقه به مجلس جمھوری اسالمی دور بشود.
به ھر شيوه که بود از طرف کردھا اﯾن سه شخصيت برای عضوﯾت در مجلس خبرگان کاندﯾد
شدند-1 :دکترقاسملو -2آقای غنی بلورﯾان از حزب دمکرات و -3ماموستا مالرحيم عباسی
مستقل.
در روز  12مردادماه سال 1358انتخابات اعضای مجلس خبرگان از سر تاسر کشور برپا شد.
خدا قبول نکند کار فرمان جمھوری اسالمی قبل از روز انتخابات نيز و در موقع انتخابات ھم
آنچه از دست شان بر آمد جلوگيری از انتخاب نامزد کردھا به وﯾژه دکتر قاسملو مضاﯾقه نکرد.
با اﯾن حال نيز نتيجه انتخابات نشان داد که شھيد زنده ﯾاد دکتر قاسملو به) (113773رأی به
عضو آن مجلس بر گزﯾده شده بود .جالب توجه آن بود که اغلب حوزهھای داخل شھر اروميه
که بيشتر ساکنين آذرباﯾجانی ھستند دکتر قاسملو در جلو کاندﯾدھای دﯾگر بود .در اﯾن وقت
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بود که جمھوری اسالمی برای پيشگيری از رفتن شخصی چون دکتر قاسملو به مجلس در
صدد برآمد راه دﯾگر پيدا کند .زﯾرا آن مجلس ،مجلس نماﯾندگان فکر رژﯾم صاحب قدرت بود،در
حاليکه قاسملو نماﯾنده انتخابی مردم و وکيل منافع طلب آنان بود.
در اﯾن جا بود که آشوبگری در تمام نواحی کردستان شروع شد و در تمام مناطق اﯾران برخی
عناصر چشم و گوش بسته و متعصب به حالت کوک شده به طرف کردستان به راه افتادند.
برای آنکه "کفر"! در کردستان رﯾشه کش شود .قبل از گشاﯾش مجلس ظرف چند روز جنگی
ارتجاعی درشھر "پاوه" به مردم تحميل گردﯾد ،که آغازی شد برای حمله سرتاسری به ھمه
کردستان .با آنکه منظور کار فرماﯾان رژﯾم برای ھمه کس و شاﯾد قبل از ھمه برای دکتر
قاسملو روشن بود،اما دکتر قاسملو مصرانه بر آن بود که برای شرکت نمودن در مجلس به
تھران برود .زﯾرا مردم به او اعتماد کرده بودند و نمی شد پشت به متکی بودن آنھا بکند .اما
کميته مرکزی آن نظرﯾات را رد کرد و نگذاشت دکتر برای ورود به مجلس به تھران برود .زﯾرا
معلوم بود آن رژﯾم شخصی ھمچون قاسملو را تحمل نمی کند و اگر او را ھم نکشد به جای
مجلس به زندان روانه خواھد کرد.
سرانجام مجلس خبرگان در روز"تارﯾخی"  28مرداد سالزوز کودتاه"پيروز"شاه و زاھدی گشاﯾش
ﯾافت و در ھمان روز"پيروز" نيز فتوای جھاد عليه مردم کردستان از طرف آﯾت ﷲ خمينی صادر
شد .مدتی بعد از گشاﯾش مجلس خبرگان وقتی که اعضای مجلس پيش خمينی رفتند ،او
پرده از بد نظری جمھوری اسالمی بر داشت و با مطرح نمودن ماجرای کردستان و دکتر
قاسملو گفت " :اﯾکاش آمده بود ،من خيال داشتم اگر بياد ھمينجا نگرش دارم" در اﯾنجا برای
ھمه معلوم شد که کار فرماﯾان رژﯾم پيش از ھمه خمينی چقدر با ملت کردستان حسن نيت
دارند! چه قدر احترام به قانون ميگذارند و اگر دکتر قاسملو به مجلس ميرفت چه خطر بزرگ
سر راھش بود.
به دنبال آن فتوای "بدنامی" خمينی برای ھيچ کس شک و کمان در آن نماند که رژﯾم
اسالمی تصميم گرفته کينه دل خود را به ملت کرد برﯾزد .به دنبال پيروزی انقالب مليت ھای
اﯾران در اکثر مناطق کشور گروھای مردم و فرزندان مليت ھای زﯾر ظلم وستم خواسته ھای
دلخواه شان را با حکومت تازه پا گرفته مطرح کردند ،که تمام اﯾن خواستهھا با سرکوب و آتش
و آھن پاسخ داده شدند و در حلقوم خفه گردﯾدند .در آن ميان تنھا کردستان بود که سنگين و
محکم در ميدان اﯾستاده بود و بر سر خواسته حقوق و آزادﯾھا پافشار و مصر بود .بر آن پاﯾه
کردستان مانع سر راه استقرار دﯾکتاتوری مذھبی بود و ميباﯾستی از سر راه برداشته می
شد! از ھر طرف لشکر کشی به کردستان آغاز شد در اغلب مناطق دست آوردهھای خلق
مورد حمله قرار گرفتند.
معلوم است مھاباد که به شيوه سننتی مرکزی جنبش کرد اﯾران بود و درآن موقع نيز به مرکز
رھبری حزب دموکرات کردستان و در حقيقت به ستاد اجرائی جنبش ملی -دموکراتيک مردم
کردستان تبدﯾل شده بود بيشتر از ھمگی مناطق ،خار چشم مرتجع بود .بدﯾن جھت با
شعلهور شدن جنگ در شمال و جنوب ،ارتجاع از دو جبھه نيرو برای حمله به مھاباد جمع آوری
کرده بود و از اﯾن دو محور به جلو آمد .برای حزب دموکرات روشن بود اگر در داخل شھر مھاباد
مقاومت مسلحانه شروع شود ،بھانه دلخواه بدست رژﯾم جمھوری اسالمی می افتد تا اﯾنکه
آن شھر را با خاک ﯾکسان کنند .بدﯾن جھت ھنوز نيروھای حملهگر از ھر دو محور اروميه و
مياندوآب دھھا کيلومتر راه داشتند تا به مھاباد برسند،حزب با پخش ﯾک آگھی از مردم مھاباد
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خواست شھرشان راترک نکنند و اطمينان به آنان داد در مدخل شھر دربرابر قوای دولتی
حکومت سرکوب مقاومت نمی کند.
درآن اوضاع و احوال حزب دموکرات کردستان پس از 24سال مبارزه سخت و دشوار و طاقت
فرسای برای اولين بار جشن استقرار) جمھوری خودمختار مھاباد( را بطور علنی در ﯾک
گردھمائی دھھا ھزار نفری در شھر مھاباد و درست در جنب پادگان مھاباد که تا چند ماه از آن
پيش ،پاﯾگاه سر کوب مردم کردستان بود برپا کرد .آن جشن بقدر باشکوه عظمت بود که به
حقيقت اشک شوق و شادمانی در چشم اغلب شرکت کنندگان جاری کرده بود .حزب در
ھمان مناسبت بار دﯾگر راجع به خواستهھای مردم کردستان از ﯾک طرف و کوشش برای راه
حل صلح جوﯾانه مسئله کرد از سوی دﯾگر پافشاری کرد .اما در ھمان موقع اعالم کرد که اگر
جمھوری اسالمی پاسخ به خواستهھای بحق مردم کردستان ندھد و کردستان مقاومت گر را
مورد حمله قرار دھد،حزب دموکرات کردستان به پشتيبانی گروھای ملت کرد حاضر است
مسلحانه از ماندن و حقوق و آزادﯾھای ملت مردم کردستان جانانه دﯾفاع بکند.
با توجه باﯾنکه ﯾورش به مھاباد به وضوح معلوم بود،بعد از ) (25مرداد تدرﯾجا پاﯾگاه ھای حزب از
شھر بيرون رفتند و زمينه برای خالی کردن ﯾک بارگی شھر از نيروی پيشمهرگه آماده شد.
بدان سبب روز 12شھرﯾور ،1358وقتی که نيروھای جمھوری اسالمی وارد مھاباد شدند با
مقاومت جدی رو به رو نشد و به آسانی آن شھر را تصرف کرد .معلوم است قسمت زﯾاد از
اھالی شھر مھاباد بر پاﯾه آسودگی خاطر که به حزب دموکرات داشتند در خانه خودشان
ماندگار شدند .با وجود آن قسمتی از ترس تھمت و افترائی نيروھای دولتی شھر را ترک
نمودند که بحمدﷲ اغلب ﯾشان به زودی به داخل شھر و محل کسب و کار خود باز گشتند.
نگرانی حزب دموکرات از قتل عام اھل مھاباد به بھانه و دست آوﯾز آن که پيشمهرگه در داخل
شھر با پاسداران جمھوری اسالمی جنگيده ،بيخود نبود .رژﯾم جمھوری اسالمی سياست از
ميان بردن و نابود کردن مردم کردستان را پيش گرفته بود و از آن محلھای که از طرف
پيشمهرگه به او ضربه کاری زده ميشد انتقام آن را از مردم بيدفاع ميگرفت.
"جناﯾت روز11شھرﯾور سال ،1358در آبادی)قارنه( نمونه بارز از انجام دادن آن سياستی ضد
انسانی در مورد ملت کردستان بود .چند روز قبل پيشمهرگهھای حزب دموکرات در بين
آبادﯾھای"قارنه" و" دوآب" و در محلی به نام"جهوالهرشه" ضربه کاری به نيروھای سرکوب گری
رژﯾم زده بود .به اﯾن بھانه ،ده "قارنه" که در چند کيلومتری شھر نقده و سر راه پيرانشھر-
نقده واقع شده است،از ھر طرف محاصره شد .ظاھرا لشکر اسالم به منظور تعقيب و رد پای
برداشتن پيشمهرگه بطرف آن آبادی رفته بود .مردم بيدفاع آبادی برخی داخل ده و بعض در
مزرعه و مشغول کار روزانه خودشان بودند و با توجه به اﯾنکه ھيچ پيشمهرگه در آن حوالی
نبود به دﯾدن افراد رژﯾم نگران نبودند .اما وقتی ﯾک بارگی از ھمه تپهو گرﯾوه و ارتفاعات اطراف
و اکناف ده را به گلوله بستند ،به حقيقت وحشت بر آنھا مستولی گشت و با عجله ھر چه
تمامتر به طرف آبادی و ميان زن وبچه و عائله خود به راه افتادند .چندی نکشيد چند تانگ و
چندﯾن ماشين ارتشی از آبادی نزدﯾکی کردند و ژ 3-به دوش قمه بدست به کوچه و کوی و
برزن دھکده وارد شدند و پاسدار و کميتهچی ھای خشمگين و کينه در دل ،که عضب از
چھرو پيشانی شان ميبارﯾد و رنگ رخسار و رفتار شان گوﯾاﯾی اﯾن بود که تشنه خون اند .مال
محمود پيشنماز آبادی که خيلی زود ھدف کشيف آنھا را فھميد .قرآن را از تاقچه اطاق پائين
آورد و به طرف آنان به راه افتاد .در حاليکه تنھا دلگرمی او اھل آبادی در آن اثنا و لحظات پر
مخاطره قرآن بود .اما احترام از قرآن و جواب سالم مال ﯾک رگبار گلوله به سينه مالی قرآن در
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دست بود .با اﯾن جناﯾت اھالی بيدفاع آبادی متوجه نيت ددمنشانه آنھا شدند اما متاسفانه
دﯾر شده بود زﯾرا راه نجات و فرار خود مخفی کردن بر ھمه مسدود شده بود .جناﯾتکاران
دسته دهسته به خانهھا می رفتند درو دﯾوار را به رگبارمی بستند و ھر کی را می دﯾدند ھر
جنبدهای از انسان و حيوان از برناو پير و کودک با کتک و کوفتن قنداق تفنگ به سرو صورتشان
از خانهھاﯾشان بيرون کشيدند و در جلو درب منزل ﯾا در کوی و برزن و معابر ﯾا اﯾنکه در مسجد
به رگبار می بستند .پس از چند ساعت کشتار خرده خرده اژدھای دل خونخوار شان ﯾک
مقدار تسکين و آرام گرفت .جنازه  68نفر در منزل و کوی و برزن آبادی در خون غلتيد بود .بعد
از آنکه آن مأمورﯾت شرعی تمام شد ،سربازان اسالم و ﯾاران خمينی برای دستمزد گرفتن اﯾن
اعمال شرعی! به پيشگاه فرماندھاﯾشان باز گشتند و آبادی "قارنه" را درميان خون و عزا جا
گذاستند.
اما با اﯾن جناﯾت وحشتناک ،مردم آزادﯾخواه کردستان تمام و کمال به محتوای پوچ رژﯾم عمامه
و عبا آخوندی و لشکرﯾان بنامی حفظ اسالم پی بردند".
ارتجاع ،مھاباد را به آسانی تسخير کرد ،اما آن شھر لقمهای نبود به سھولت از گلوی ضد
مليت ھا فرو رود .عصر روز 12شھرﯾور مسئول حزب در گردھمائی صد ھزار نفری در شھر
سردشت که ﯾک قسمت از آوارگان شھر مھاباد نيز در آن شرکت داشتند گفت :بر عکس
عقائد کارفرماﯾان رژﯾم تسخير مھاباد خاتمه کار نيست ،بلکه مقدمه مبارزه دورو دراز بر ضد
غصب حقوق و آزادﯾھای مردم کردستان است .بعد از آن چند روزی کميته مرکزی در
اعالميهای خاطر نشان کرد که حزب دموکرات کردستان مبارزه دورو درازی به شيوه جنگی
پارتيزانی شروع می کند.
) (1روزنامهکردستان" شماره  ،141شھرﯾور ،1367سپتامبر ،1988ص .5
نباﯾد نھفته بماند که نيروی پيشمهرگه -ھنوز در بوته آزمون مبارزه مسلحانه گداخته نشده
بود -با تسخير مھاباد برای مدتی دچار سر در گم و نامنظم شدن گشت .به اﯾن خاطر نيز بود
که بعد از دو سه روز پس از تصرف مھاباد نيروی رژﯾم به سھولت توانست از طرﯾق بانه خود را
به سردشت برساند و آن شھر را نيز تصرف کند .اﯾن دو پيروزی نيروھای جمھوری اسالمی را
تا اندازهای بيشتر در خود فرﯾفته و مغرور کرد به اﯾن جھت پس از تسخير سردشت از دو طرف
حمله خود را متوجه راه پيرانشھر -سردشت نمودند .نيروی رژﯾم در روز  21شھرﯾور از جانب
سردشت به طرف پيرانشھر به حرکت درآمد و شاﯾد منظورش آن بود در نيمه راه با آن نيرو که
از طرف پيرانشھر می آمد ھماھنگ شوند ،در وسط آبادﯾھای" واوان" و"گرژال" به کمين
ﯾکدسته کوچک از قھرمانان حزب دموکرات می افتد .آن نيرو که به ھمه انواع اسلحه مدرن
مجھز بود با ھيليکوپتر پشتيبانی از آن می شد با شکستی رو به رو شد که دور نيست اکنون
نيز از ﯾادی افراد شرکت کننده در آن حمله فراموش شده باشد .آنھا با از دست دادن نزدﯾک به
ھشتاد کشته مجروح ھای زﯾاد و از کار افتادن ﯾک تانگ به پادگان سردشت باز گشتند و با اﯾن
شکست فھميدند که به قول ھژار شاعير:
" کوردهواری له دهمی بيگانه
شيره ترﯾاک نيه ،وهک سندانه"
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متاسفانه در آن جنگ ﯾکی از کادر بسيار مھم حزب بنام عثمان ﯾزدان پناه معروف به"جالل
ميراوهﯾی" بدون اسلحه و نا بلد در کمين افتاده و اسير شده بود .نيروی حملهگر که چنين با
شرمساری باز گشته بود با رسيدن به پادگان بدون محاکمه و پرس و جو آن فرزند قھرمان و
فداکار را ناجوانمردانه تيره باران کرد .ﯾادش بخير و روانش شاد .دراﯾن جنگ پيشمهرگه دﯾگر
مجروح شده بود.
ھنوز نيروھای رژﯾم در داخل شھر مھاباد جا نيفتاده بودند که اولين حرکت نارضاﯾت مردم
قھرمان شھر به روی جيره بگيران و نوکران ارتجاع منفجر شد .مردم مھاباد درتظاھرات وسيع و
گسترده وفاداری خود را نسبت به حزب دموکرات و جنبش ملی_ دموکراتيک ملت خودشان
اعالم نموده و انزجار و تنفر خود را از باز گشت نيروھای سرکوبگر به شھرﯾشان و کارفرماﯾان
نشان داد .آن دو حرکت -ﯾکی در کوه و دﯾگری درشھر -درمدت بسيار کوتاه در تمام کردستان
آوازه داد و روحيه و اﯾمان تازه به مبارزﯾن راه آزادی داد.
آن جنگ که ارتجاع برای وﯾران کردن کردستان و به زانو درآوردن ملت کرد شعلهور کرده بود،در
عمل به آتش تبدﯾل شد که در تخت و بخت و پيشاھنگان جمھوری اسالمی افتاد .شھر و ده
و کوه و دشت و جلگه و صحرا وآبادانی مثل ھم در زﯾر پای نيروھای حملهگر به لرزه درآمدند و
در تمام شھرھا فرزندان کرد حماست آفرﯾدند و مردانگی و شجاعت از خود نشان دادند .اگر
بخواھيم داستان اﯾن قھرمانی ھا را بازگو کنيم در حقيقت باﯾد انجمن براﯾش فراھم کنيم که
به صدھا و ھزاران صفحات کتاب در باره آن نوشته شود .آنقدر نکشيد که شھر بوکان به دست
فرزندگان ملت کرد آزاد شد و از نيروی حملهگر دشمن پاکسازی شد ،اما مھاباد چه؟ آن شھر
ﯾکپارچه به حماسه و قھرمانی و فداکاری تبدﯾل شد .ھمه کوی و برزن ،ھمه خانه و منزل ،و
ھمه سنگر جای استراحت پيسمهرگه بود .آنقدر نکشيد که خيابانھای شھر تبدﯾل به
گورستان حملهوران و ظرف اشغال تانک و رزهپوس و ماشينھای سوخته ارتش و سپاه
پاسداران شدند.
در نتيجه آن قھرمانی و از جان گذشتگی اھالی شھر و ھمکاری در بين پيشمهرگه و مردم
بزودی شار مھاباد بار دﯾگر بدست پيشمهرگه افتاد و پاﯾگاھای حزب دموکرات در داخل شھر
شروع به کار و کوشش خودشان کردند .ارتش جمھوری اسالمی ضعيف شده بود که ناچار
بود از پادگان به ھيليکوپتر پاﯾگاھای اطراف و اکناف شھر را تدارک بکند .در ﯾک حرف اراده مردم
بر توپ و تانک و نيروی مسلحانه رژﯾم ارتجاع پيروز شده بود.
در اﯾنجا با اجازه خوانندھای محترم کمی از موضوع دور ميشوم و پرانتزی بازمی کنم" .روز
13شھرﯾور سال  1358گروھی که نام" دانشجوﯾان"مسلمان پيروی خط امام" بر خود نھاده
بود،به سفارت امرﯾکا واقع در تھران حمله برد و ھمه کارمندان آن سفارت را به گروگان گرفت.
اگر چه دولت جمھوری اسالمی ظاھرا آن عمل را به عمل دستهای دانشجو بحساب آورد و
ميخواست چنان وانمود کند که گوﯾا از آن خبر ندارد .اما تبليغات بسيار وسيع و گسترده در باره
آن به راه انداخت و اﯾن شاھکار را به نشانه ضد امپرﯾاليست بودن و پيشرفته بودن رژﯾم خواند.
گروه از احزاب و سازمان ھای که دائما افکار و کردار و تبليغات رژﯾم را تاﯾيد ميکردند بيش از آن
گام )بهاصطالح( ضد امپراليستی" را بزرگتر کرده و حتی سازمانھای بودند که گوﯾا عضو و
ھوادار نيز در ميان"دانشجوﯾان مسلمان پيروی خط امام" داشت و بطور علنی بدان افتخار
ميکرد .ھر چند آن سازمان خودش مارکسيست بود اما در مبارزه بر ضد امپرﯾاليست،مسلمان
و مارکسست می توانستند در ﯾک سنگر با ھم باشند اشکالی نداشت!!
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جالب آن بود که تمام حزب و سازمان ھای سياسی اوپوزﯾسيون ،آشکارا برای اﯾن کارھای
غيره قانونی کف می زدند ﯾا اﯾنکه در بھترﯾن حالت در برابر اﯾن اوضاع سکوت اختيار ميکردند.
در اﯾن ميان تنھا حزب دموکرات کردستان اﯾران موضعگيری و عقاﯾد و نظرﯾات جداگانه داشت.
حزب در اعالميهای که متاسفانه آن ھم مثل بسيار چيز دﯾگر در دسترس نيست،اعالم کرد با
اﯾنکه حزب دموکرات از قدﯾم تا کنون مبارزه ضد امپرﯾاليستی انجام داده ،آن گام رژﯾم جمھوری
اسالمی را به چيزی برخالف قواعيد و قانون سازمان ملل ميداند و آن را محکوم ميکند.
حزب ما اﯾن کار را به سعی و کشش برای انحراف و بيراه بردن عقاﯾد و نظرﯾات مردم اﯾران از
مسئله زﯾر بنای ميدانست و به ھيچ عنوان فرﯾب آن فضا را نخورد که تبليغات کنندگان رژﯾم
فراھم کرده بودند .در ھمان موقع نيز ميدانستيم که آن عمل ضربه بزرگ به اعتبارو ارزش
ومنزلت اﯾران خواھد زد و برای مردم اﯾران سنگين و پر بھا و گران تمام ميشود.
چنانکه به ﯾاد دارﯾم ھر چند کوشش و تقال دولت کارتير برای رھاﯾی و رستگاری گروگان ھا با
شکست و ھزﯾمت شرمسارانه رو به رو بود،اما در نھاﯾت جمھوری اسالمی بعد از) ( 444روز
نگھداشتن گروگانھا در ﯾک معامله رﯾسواو بی نتيجه با ھمکاران "رونالد رﯾگان" آن ھا را آزاد
کرد و آنکه برای اﯾران جمھوری اسالمی باقی ماند ،بد نامی در سازمان ملل بود .در ھمان
وقت دود آن آتش به چشم مليت ھای اﯾران رفت و اﯾن عمل و سياست ناشيانه و ناپخته
ھای دﯾگر رژﯾم آن ھا را با اغلب مشاکل اقتصادی سياسی درگيرو رو بهرو کرد .اکنون سر
موضوع بر گردﯾم،بقول ضرب المثل کردی " با ب ينهوه سهرخهتی"
در اثنای اﯾن پيروزھای بزرگ کميته مرکزی حزب دموکرات در روز  1358/7/20نامهای
سرگشاده به مليت ھای اﯾران و حزب و سازمان ھای ملی و پيشرفته و مترقی و شخصيت
ھای ملی و مذھبی ھا منتشر کرد که آوازهای پھناوری داشت.
"ما اﯾن نامه را در اوضاع و احوالی می نوﯾسيم که راستش بخواھی بعالوه از برخی شھرھای
کردستان ...سر تا سر کردستان زﯾر کنترل پيشمرگه کردھا...است
حزب دموکرات کردستان در اﯾن موقع حساس انقالب اﯾران رفع تمام مشکالت و راهحل ھمه
مسائل ،بوﯾژه مسئلهی کردستان را از طرﯾق گفتگو مسالمت آميز بيش از قبل الزم ميداند و
تکرار ميکند که اﯾن تنھا راه است...
اﯾن نامه در زمان بی اقتدار بودن نوشته نشدهاست،وضع نظامی و سياسی کردستان برای
حزب ما از ھر وقت دﯾگر بھتر و ھموارتر است و حماﯾت خلق کردستان از حزب ما ھر گيز به
اﯾن اندازه نبوده .با اﯾن حال به نظرما در جنگ برادر کشی غالب و مغلوب نيست .آتش بس
اﯾن جنگ به نفع ھمگی مردم اﯾران است و برای حفظ دست آوردھای انقالب الزم است"
آن نامه مشروط به چھار مورد به شرح زﯾر بود:
 -1آزادی ھای دموکرسی در کردستان و سرتاسر اﯾران فراھم شوند و حزب دموکرات
کردستان کوشش علنی خود را شروع نماﯾد.
 -2پاسداران بی تجربه که بنياد تفرقه و آشوب ھستند از تمام مناطق کردستان فراخوانده
شوند.
 -3به ارتش راه داده نشود در امورات داخلی اﯾران مداخله نماﯾد و تنھا مشغول وظيفه خود که
دﯾفاع از مرزھا و تماميت ارضی و استقالل کشور است باشد.
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 -4زندانيان سياسی آزاد شوند و اعدام مبارزﯾن متوقف گردد".
سياست صلح جوﯾانه و آشتيخواھانه و موضعگيری روشن حزب ما بی پاسخ نماند و بالنتيجه
در) (26آبان ماه 1358آﯾت ﷲ خمينی که سه ماه پيشتر فتوای جھاد عليه ملت کرد داده بود،
راستش بخواھی اعتراف به شکست خود نمود و پيامی برای برادران کرد انتشار داد .در آن
پيام خمينی از ھمه درخواست کرده بود که لولهی تفنگ ھای خود را بطرف دشمن نشانه
روﯾد و اطمينان داده بود که مشکالت اقتصادی و اجتماعی مردم کردستان حل و فصل شوند و
ھمچنين آسودگی خاطر داده بود که به ھيئت دولت دستور ميدھد تا با نماﯾندگان مردم
کردستان برای راه حل مشکالت و گفتگو بيشتر و جدﯾتر عمل کند .قابل مالحظهاست قبل از
صدور پيام خمينی ھيئتی با مشارکت آقای دارﯾوش فروھر و آقای ھاشم صباغيان و مھندس
عزت ﷲ سحابی برای گفتگو با نماﯾندگان ملت کرد فراھم شده بود که ﯾک دو بار نيز به
کردستان آمده بودند و با بعض از نماﯾندگان کرد درحزب دموکرات و کسان دﯾگر مذاکره کرده
بودند.
پيام  26آبان خمينی راه حل و فصل سياسی مسئله کرد را نشان نداده بود ،اساسا از حقوق
سياسی -ملت کرد نيز سخن به ميان نياورده بود .اما حزب دموکرات که در نخست طرفدار
آشيخواھی مسئله کرد بود و اعالم کرده بود که" :مسئله کرد ڕاه نظامی نيست" جواب آن
پيام را بسيار دوستانه داد .به اﯾن نوع پس از سه ماه جنگ با صدور پيام خمينی و نشست
مقدماتی با ھيئت وﯾژه ،آتش بس درسرتاسر کردستان برقرار شد به اﯾن خاطر تابستان 1358
بهنام جنگی سهماھه در تارﯾخ ثبت گردﯾد.
به دنبال صدور پيام خمينی بر پاﯾه درخواست دفتر سياسی سيمناری پھناور از کادرھای حزب
و مسئولين کميتهھا و نيروھای پيشمهرگه از آبادی "دولهتوی" مامهشان ،در نزدﯾکی مرز
عراق فراھم شد .در آن سيمنار به طور مفصل در باره آن پيام گفتگو شد و نقاط قوی وضعف
آن بر آورد و ھمسنگ و توازن شدند ،روﯾھم رفته شرکت کنندگان سيمنار برآﯾن اعتقاد بودند
که الزم و ضروری است از آن استقبال بشود و سعی شود جنگ و کشت و کشتار
بيشتر،دچار خاک کردستان نشود .بعد از تمام شدن سيمنار دکتر قاسملو با پارهای از اعضای
دفتری سياسی و کادرھای مقر دفتر به سوی مھاباد براه افتاد و بعد از دو روز به مھاباد رسيد.
در مھاباد در ﯾک ميتينگ که روزی  20ﯾا  30آبان ماه تشکيل شده بود دکتر قاسملو به رسمی
از پيام خمينی پيشوازی کرد و آمادگی حزب دموکرات و ملت کرد را برای گفتگو پيرامون راه
حل آشتيخواھانه مسئله کرد نشان داد .حتی در سخنان خود کلمه )لبيک( را بکار برد که
نشانه نھاﯾت حسن نيت بود .اما ببينيم که گفتگو تا چه اندازه حسن نيت کار فرماﯾان را ابراز
کرد.؟
گروه نماﯾندگان ملت کرد و گفتگو با دولت.
پس از منتشر شدن پيام  26آبان ماه خمينی ،بيشتری پاﯾگاھھا حزب و سازمان ھای
سياسی به داخل شھرھا باز گشتند و مقر فرماندھی اغلب گروھا در شھر مھاباد مستقر
بود .پيش از بر گشت به شھرھا و پس از بحث و مناقشهی زﯾاد دربين حزب و سازمان ھا
مرتبط به مسئله کرد گروه از نماﯾندگان به نام دسته نماﯾندگی ملت کرد فراھم شد که
اسامی شان بشرح زﯾر بود :شيخ عزالدﯾن حسينی رئيس،حزب دموکرات کردستان اﯾران
پيشاھنگ و سخنگو ،و کومله و چرﯾک فيدای ھا ملت اﯾران،شاخه کردستان عضو .مشخص
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است چنانکه قبال از آن سخن راندﯾم از طرف دولت نيز ﯾک دسته سه نفره ظاھرا برای گفتگو
با نماﯾندگان کرد شکل گرفته بود.
دسته نماﯾندگان ملت کرد بعد از مراجعت به مھاباد به ھمکاری گروھی متخصص و روشنفکرو
و دانا بوﯾژه حقوقدان بزرگوار کرد جناب صارم الدﯾن وزﯾری طرحی برای خودمختاری )مطبوع
خاطر( انتخاب کرد تا آنکه به زﯾر بنای گفتگو با نماﯾندگان دولت مرکزی قرار گيرد .اﯾن طرح
از) (26ماده و)  ( 9تبصره تشکيل شده بود .البته به فارسی نوشته شده بود ،ما در اﯾنجا به
زبان کردی بر می گردانيم :
طرحی گروھی نماﯾندگان ملت کرد در باره خودمختاری کردستان اﯾران.
ماده) (1کردستان اﯾران سر زمينی است در چھار دﯾوار جوغرافياﯾی اﯾران که از لحاظ تارﯾخی
محل سکونت اقوامی کرد بوده و اکنون نيز اکثر ساکنانش از ملت کرد تشکيل ﯾافته است .اﯾن
سرزمين تمام مناطق کردنشين استانھای اﯾالم ،کرمانشاه ،کردستان ،وآذرباﯾجان غربی را
شامل ميشود.
ماده) (2کردستان اﯾران قسمتی از کشور جمھوری اسالمی اﯾران است که ارتباط عميق
تارﯾخی ،اقتصادی ،سياسی و فرھنگی و پيوستگی مليت کردی ساکنان آن جا را با ملت ھای
ساکنين اﯾران مکحم کرده است.
ماده) (3اقتدار ملت کرد بر سر زمين کردستان اﯾران به سيستم خودمختاری در چھارچوب
اتحاد سياسی،اقتصادی و تماميت ارضی کشور اﯾران بکار برده ميشود.
ماده) (4دولت مرکزی جمھوری اسالمی اﯾران برای خاطر جمعی اتحاد سياسی و تماميت
ارضی کشور اختيار ارتباطی به اﯾن مسائل پائين در سرزمين خودمختاری کردستان اجرا
ميکند:
1لف -امور مربوط به دﯾفاع از نوار سرحدات و مرزھا،استقالل و تماميت ارضی اﯾران در برابر
تجاوز بيگانگان به وسيله سه نيروی زمينی و ھواﯾی و درﯾاﯾی سپاه اجرا ميشود و از طرﯾق
ارگان ھای حکومتی مرکزی سرپرستی ميشود.
ب -امور مرتبط به سياست و پيوستگی ھای خارجی و ھمچنين ارتباط با کنسولگرﯾھای دول
خارج که در سر زمين کردستان اﯾران استقرار دارند،در صالحيت دولت مرکزی می باشد.
ج -بازرگانی خارجی و گمرگات و آن سياست ھمگانی که ارتباط شان به اﯾن مسائل دارد،
به وسيله ارگان ھای دولتی انجام داده و سرپرستی ميگردند.
د -طرح برنامه طوﯾل المدت اقتصادی،که پيوستگی به سرماﯾه بسيار کالن دارد ،و مرتب و
منظم کردن و انجام دادن سيستم پولی و ارزی کشور در صالحيت ارگان ھای دولت مرکزی
می باشد.
تبصره) (1در مورد امورات دﯾفاعی ،الزم است دائما اﯾن اصل مورد توجه باشد که پادگانھا و
ادارات نظامی باﯾد ھميشه در مرزھا بوده و دور از شھرھا بوده باشند ،به نوعی که به بھانه
احتياج به نيروی نظامی و چيز دﯾگر از اﯾن امثال ،ھيچ گونه مورد رخ ندھد که منجر به مداخله
در امور داخلی سر زمين خودمختاری کردستان تلقی گردد.
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تبصره) (2سرباز وظيفهھای ساکن سر زمين خود مختاری کردستان اﯾران باﯾد در پاﯾگاھھای
نظامی و سرباز خانهھای کردستان انجام وظيفه کنند.
تبصره) (3در آن ادارات مناطق که ارتباط شان با بازرگانی خارجی و گمرگات و برنامهرﯾزی طوﯾل
المدت اقتصادی و اجرای سيستم پولی در سرزمين خودمختاری کردستان دارد،باﯾد از
کارمندان داخل کشور استفاده شود.
ماده) (5بعالوه از چيزھای که در ماده) (4بحث شد،بکار گيری اختيارات در تمام امور سر زمين
خودمختاری کردستان اﯾران بدون ھيچ گونه استثنا در صالحيت ارگانھای خودمختار می باشد.
ماده) (6انجمن ملی کردستان باالترﯾن ارگان صاحب اقتدار ملت کرد در سر زمين خودمختاری
کردستان اﯾران است .اﯾن انجمن ھر دو سال ﯾکبار از راه انتخابات آزاد ،به طور مستقيم و
مخفی و ھمگانی تمام ساکنان کردستان اﯾران انتخاب ميشود و فراھم ميگردد.
تبصره) (1برای ھر پنجاه ھزار نفر ازساکنان سرزمين کردستان اﯾران نماﯾندهای برای انجمن
کردستان انتخاب می کنند.
ماده) (7انجمن ملی کردستان تمام عادات و تقاليد مرتبط به پيروی داخلی خود و ھمچنين به
انتخاب انجمن ھای شھر و ده را تعيين و پسند می کند.
ماده) (8انجمن ملی کردستان با درنظر گرفتن قانون ھمگانی کشور تمام قانون و شيوه بکار
برده شده در ادارات خودمختار و ھمچنان بودجه وﯾژه سر زمين خودمختار کردستان راپسند
می کند.
ماده) (9انجمن ملی کردستان ،حکومت خودمختاری کردستان برای اجرای ھمه امور
سياسی ،اقتصادی ،فرھنگی و انتظامی سر زمين خودمختاری کردستان ،برگزﯾده می شود.
ماده) (10حکومت خودمختاری کردستان در برابر انجمن ملی کردستان مسئوليت مشترک
خواھد داشت و ھر کدام از اعضای حکومت ملی خود مختار نيز به تنھا در برابر انجمن ملی
کردستان مسئول ھستند.
ماده) (11انجمن ملی کردستان به حق و وظيفه خود ميداند که اوضاع و احوال کوشش آزاد و
دموکراتيک زندگی اجتماعی در گدار آزادی احزاب و گردھمائی ھا و مطبوعات و انتشارات و
بيان عقاﯾد و قلم و نظرﯾات ومذاھب و انجمن ھای دموکراتيک و حق اعتصاب در تمام سر
زمين کردسستان فراھم کند و به دقت نظارت بر انجامدادن تقاليد و عادتھا از طرف نيروی
اجرائی بکند.
ماده) (12بودجه کردستان خودمختار به وسيله حکومت خودمختاری کردستان مرتب و تنظيم
ميشود و به انجمن ملی کردستان پيشنھاد ميشود و پس از پسند کردن اجرا خواھد شد.
ماده) (13منابع فراھم کردن بودجهی کردستان خودمختار عبارت اند از:
الف -ماليات و گمرگ و عواﯾد مناطق دﯾگر.
ب -ﯾک قسمت از بودجه عمومی کشور از طرف حکومت مرکزی به حکومت خودمختاری
کردستان داده ميشود.
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ماده) (14برنامه رﯾزی برای ارتقای پيشبرد و رشد و نمود اقتصادی در سرزمين کردستان و
برای جبران آن عقب افتادگی ھای که بعلت ظلم و ستم ملی به وجود آمده بود ،مثل انجام
دادن صناﯾع ملی ،گسترش کشاورزی و دامداری،به پيش بردن امور آبادانی و خوش زﯾستی و
خدمات عمومی به طورﯾکه زندگی اجتماعی زحمت کشان ملت کرد تغيير حاصل آﯾد  ،بعالوه
از آن چيزھای که در بند)د( ماده) (4گفته شد ،قسمتی از وظاﯾف حکومت کردستان است.
تبصره) (14بعد از تفرﯾق بودجهی امورات دولت مرکزی از عاﯾدات عمومی بودجه پيشرفت
اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی بر پاﯾه جمعيت در ميان مناطق مختلف کشور تقسيم ميشود.
اصول تقسيم کردن اﯾن بودجه طوری خواھد بود که برای جبران آن عقب افتادگی ھای
اقتصادی که بعلت ظلم و ستم ملی به وجودآمده ،سھم ساکنان اﯾن مناطق و ﯾکی از آنھا
کردستان خودمختار بر پاﯾه عقب افتادگی ھا بيش از در آمد متوسط سرتاسری کشور باشد.
ماده) (15زبان کردی در تمام دواﯾر سرزمين خودمختار کردستان چه ادارات و ارگانھای
خودمختار و چه ادارات دﯾگر زبان رسمی است،با تکرار نمودن آن بند که زبان فارسی مثل
گذشته زبان رسمی سرتاسری اﯾران و کردستان خواھد بود.
ماده) (16در سر زمين خودمختار کردستان اﯾران آموزش در تمام سطوح از ابتدائی و متوسط و
عالی به زبانی کردی خواھد بود،اما تدرﯾس زبان فارسی نيز پس از پاﯾان سال چھارم ابتدائی
در تمام مدارس سر زمين کردستان اﯾران اجباری ميشود.
تبصره) (1اقليت ھای ملی در زمين خودمختاری کردستان اﯾران محق ھستند فرھنگ و راه و
رسم و عادت و تقاليد خودشان را محفوظ نماﯾند و به پيش ببرند و در مدارس به زبان مادری
خودشان درس بخوانند.
ماده) (17فراھم کردن ادارات و ارگانھا و مراکز آموزش و فرھنگ و برنامهرﯾزی برای کوشش آن
ادارات و ارگانھا و مراکز در سر زمين خودمختاری کردستان اﯾران در تمام سطوح اتبدائی و
متوسط و عالی ﯾک قسمت از اختيارات حکومت خودمختاری کردستان اﯾران است.
تبصره) (1مرکز رادﯾو تلوﯾزﯾون سر زمين خودمختاری کردستان در زﯾر نظارت حکومت
خودمختاری کردستان اﯾران انجام می گيرد.
ماده) (18حفظ امنيت داخلی و امورات نظم و انتظامات درسرزمين خود مختاری کردستان
اﯾران درشھر و ده به وسيله نيروھای پيشمهرگه که به رسمی از ناحيه حکومت خودمختاری
کردستان استخدام و استقرار می شوند فراھم می ميگردد.
ماده) (19رؤسا و مسولين نظم و حفاظت شھرو ده درسر زمين خودمختاری کردستان اﯾران به
طور مستقيم از طرف حکومت خودمختاری کردستان گماشته و تعيين ميشوند و در برابر او
مسئول و جوابگو خواھند بود.
ماده) (20ھر سال عدهھای دانشجو از طرف حکوت خودموختاری کردستان اﯾران برای تامين
احتياج نيروھای دﯾفاعی سر زمين خودمختار برای تحصيل به مدارس نظامی فرستاده
ميشوند ،سازمانھای حکومت مرکزی مرتبط با حکومت مرکزی بر آنھا است تمام احتياج
آموزس و پرورش آن دانشجوﯾان را فراھم کنند و ماﯾحتاج ھای مسلح کردن نيروی انتظامی
داخل کردستان را به شيوه معقول و شاﯾسته تامين کنند.
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ماده) (21اختيار قضائی در سر زمين خودمختارکردستان جدا از نيروھای دﯾگر به وسيله دادگاه
مستقل انجام ميشود.
ماده) (22دادگاھای سر زمين خودمختاری کردستان اﯾران در مسائل عرفی بر پاﯾه قانون
عرفی سرتاسری کشور و آن قوانين که از طرف انجمن ملی کردستان خودمختار پسند
شدهاند و در چھار چوب صالحيت ھای آن انجمن گذاشته ميشوند و با اصل پيرو شده حقوقی
و اعالميه جھانی حقوق بشر و ميثاق جھانی حقوق مدنی ھمتراز ھستند رأی ميدھند و در
آن مسائل که مرتبط به"احوال شخصيه" دارند بر پاﯾه قوانين مذاھب ھر دو طرف قضيه عمل
ميشود.
ماده) (23شاخه از دﯾوان عالی کشور در سرزمين خودموختاری کردستان اﯾران مستقر ميشود
و اﯾن شاخه به درخواست فرجام خواھی از احکام دادگاھای سرزمين خودموختاری کردستان
اﯾران رسيدگی و بازنگری ميکند.
تبصره :رسسيدگی در داگاھای سر زمين خودموختاری کردستان اﯾران به ھر دو زبان کردی و
فارسی انجام ميشود.
ماده) (24برای تقوﯾت ﯾگانگی مليت ھای اﯾران بعالوه از اﯾن که ساکنان سر زمين کردستان
مثل قسمتھای دﯾگر اﯾران نماﯾندگان خود را به انجمن ميھنی ميفرستند و عدهھای نامزد
شده با جمعيت کردستان با اتفاق ،در ارگانھای حکومت مرکزی)در ھيئت وزرا و زارتخانهھا(
انباز ميشوند.
ماده) (25برای تضمين زﯾر بنای خودمختاری و حفظ حقوق ھمگی مليت ھای اﯾران"شورای
عالی مليت ھای اﯾران( از مرکز کشور تشکيل ميشود و ھر کدام از مليت ھای اﯾران سه
نماﯾنده به شورای عالی مليت ھا اﯾران ميفرستند".
تبصره :سه نفر نماﯾنده سر زمين خودمختاری کردستان اﯾران از طرف انجمن ملی کردستان
دست نشان ميشوند.
ماده) (26ھمه قوانين پسندﯾده شده در انجمن مليت ھای اﯾران اگر مرتبط با مسائل حقوق
ھای مليت ھای اﯾران باشد باﯾد در"شورای عالی مليت ھای اﯾران" مطرح و تاﯾيد بشوند.
دسته نماﯾندهگان ملت کرد.1358/10/4 .
قابل توجه است که گفته شود دسته نماﯾندگان ملت کرد که برای گفتگو با نماﯾندگان دولت
مرکزی تشکيل ﯾافته بود،ھيچ موقع با ھيئت وﯾژه دولت که او ھم ظاھرا برای گفتگو با
نماﯾندگان ملت کرد در مورد راه حل مسالمت آميز مسئله کرد فراھم شده بود ،با ھم ننشنند
که به شيوه واقعی نقطه نظرھای خود را مبادله و مطرح نماﯾند و در باره آنھا بحث و گفتگو
کنند .دليلش ھم آن بود که اگر در وھله اول تنھا به تصور چنان معلوم ميکرد که دولت بيشتر از
آن به دنبال راه حل مسئله کرد کنکاش کند،به دنبال بدست آوردن وقت برای خودآمادگی بود،
سپس برای ھمه آشکار شد که کار فرماﯾان جمھوری اسالمی و پيش از ھمه خمينی چقدر
نظر پليد و دشمنداری درحق به مردم کردستان دارد .خمينی در پيام  26آبان ماه 1358خود بد
کاران را در اختالف ميان ملت کرد و دولت مرکزی خاطی دانسته بود اما سپس برای ھمه
صاحب نظران معلوم شد که خود خمينی سر دسته تمام فتنهو فسادو بدکاران و بد خواھان
به ملت کرد است.
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اما از حق نگذرﯾم از طرف دﯾگر نيز کم و زﯾاد خطا بود ،پارهای از اعضای نماﯾندگان ملت کرد،نه
تنھا فقط به حرف ،بلکه به نوشته رسمی می نوشتند ما برای افشاگری مذاکره ميکنيم.
راستش را که بخواھی چنان کردند .زﯾرا وقت که نماﯾندگان دولت به کردستان می آمدند تا با
ملت کرد مذاکره کند آن دوستان با صدور اعالميه تندو تيز آنچه از نزاکت خارج بود به دولت
ميگفتند آنھا نيز که دائم در پی بھانه جستن بودند از خدا چنين اوضاع و احوال را می
خواستند و صدور اﯾن گونه اعالميهھا را دستاوﯾز و بھانه سازی قرار می دادند تا با رسمی با
ملت کرد مذاکره نکنند و وقت بيشتر برای آمادگی جمھوری اسالمی ستنج کنند.
سر انجام دولت و اعضای ھيئت وﯾژه دولت اعالم کردند که عاضر نيستند با نماﯾندگان حزب و
سازما ھای سياسی برای راه حل مسئله کرد بنشينند و گفتگو کنند .حزب دموکرات
کردستان ھر چند معتقد بر اﯾن بود که اﯾن بھانه است که برای خود دزدﯾدن از مذاکره واقعی،
اما باز از نماﯾندگان ملت کرد خواست که اﯾن بھانه را به نماﯾندگان دولت ندھند .به اﯾن جھت
تصميم گرفته شد اگر چه اعضای دسته نماﯾندگان از نماﯾندگان احزاب و سازمانھا تشکيل
شده بود ،در گردھمائی با ھيئت وﯾژه دولت اعضای نماﯾندگی ملت کرد تنھا به نام خودشان
شناخته شوند و از اﯾن سخن به ميان نياورند که از کدام حزب و سازمان ھستند .ظاھرا
نماﯾندگان دولت ھم اﯾن را قبول کرده بود .ھر چند در حقيقت اکثر اعضای نماﯾندگی ملت کرد
برای آنھا شناخته شده بود و می دانستند ھر کدام از آنھا با کدام ﯾک حزب و سازمانی است.
در آواخر آبان ماه  1358تا اواخر بھار ،1359اغلب نماﯾندگانی با مسئوليت ھای مختلف به
کردستان می آمدند ،به وﯾژه مھاباد و با مسئولين کرد نيز دﯾدار ميکردند .اما تنھا ﯾک بار در
آخرﯾن روزھای آذر ماه  58ھيئت وﯾژه دولت با سه اندام به ظاھر برای گفتگو واقعی در مورد
خواستهھای مردم کردستان به مھاباد آمد و تصميم گرفته شد با نماﯾندگان ملت کرد گفتگو
کند .اما ناگفته نماند اﯾن بار نيز نماﯾندگان دولت " برای پيدا کردن راه حل مسئله کرد حسن
نيت نداشتند .و قرار بر اﯾن گذاشته شد که نشست در فرمانداری مھاباد صورت گيرد .ﯾک روز
قبل از نشست ،حزب بزرگان شھر مھاباد را دعوت کرده بود که روز  29آذر ماه در سالن
فرمانداری مھاباد جمع بشوند .ﯾکی از اعضای ھيئت وﯾژه دولت وقت را غنيمت شمرده بود و
بدون اطالع آگاداری نماﯾندگان ملت کرد پيش اﯾشان رفت و با آنان به سخن پرداخت ،خدا
قبول نکند ،گوﯾا بيشتر به حزب و سازمانھا سياسی کردستان حملهور و توپيده بود .بنا بر اﯾن
ﯾکی از اعضای گروه نماﯾندگان ملت کرد ناچار شده بود در ھمان گردھمائی پاسخ او را بدھد،
و اﯾن موجب رنجيدگی و گلهﯾه آن دوستمان شد.
خالصه اﯾنکه اولين و دومين گردھمائی رسمی نماﯾندگان ملت کرد با ھيئت وﯾژه دولت در
ﯾکی از اطاق ھای فرمانداری شکل گرفت .ضمن خوش آمد گفتن چنانکه عادت شده طرفين
باﯾد اعضای نماﯾندگان خود را به ﯾکدﯾگر معرفی کنند .اگر درست بياد داشته باشم آقای
صباغيان اعضای ھيئت وﯾژه دولت را شناساند و نوبه به ماموستا شيخ عزالدﯾن حسينی سر
پرست نماﯾندگان کرد رسيد .با تعجب بسيار دﯾدﯾم که ﯾکا ﯾکی نماﯾندگان احزاب را به نام
سازمان ھای خودشان به نماﯾندگان دولت معرفی کرد .در حاليکه طبق قرار قبلی بر اﯾن توافق
کرده بودﯾم که نام احزاب برده نشود تا بھانه به دست نماﯾندگان دولت ندھد .و چون ھيئت
وﯾژه دولت برای آن نيامده بود تا گفتگوی واقعی بکنند و نيز چيزی برای ملت کرد نداشت که
رو کند اﯾن را بھانه کرد و گفت ما نمی توانيم با کومله و چرﯾکی فيداﯾی گفتگو کنيم و حتی
حاضر نيستيم با آنھا بنشينيم .به اﯾن شيوه آن تنھا گردھمائی رسمی بدون وارد شدن به
موضوع پاﯾان پذﯾرفت و بار دﯾگر آن دو ھيئت با ھم گردھمائی نکردند ﯾکدﯾگر را مالقات
ننمودند.
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خودگردانی
اکنون که از گفتگوی نماﯾندگان و طرح خود مختاری صحبت به ميان آورده شد ،الزم است از
خود گردانی نيز چيزی بگوﯾيم .زﯾرا آن روزھا مسئله خود گردانی و طرح خود گردانی نيز اغلب
بار مورد گفتگو قرار ميگرفت و بر سر زبان ھا بود .از اﯾن بگذرﯾم که بعض از مردم خودگردانی را
به ھم معنی سرگردانی تشبيه ميکردند.
تا جائيکه به ﯾاد دارم خود گردانی دو مرتبه نامش مطرح شد و دو طرح ھم براﯾش آماده شدند.
بار اول قبل از صدور پيام)  (26آبان ماه آﯾت ﷲ خمينی بود .ھيئت از دولت به مھاباد آمد و با
ھيئت حزب دموکرات کردستان نشست .و اعضای ھيئت دولت ھمان سه نفر)صباغيان و
فروھرو سحابی( بودند .ھيئت حزب دموکرات نيز)غنی بلورﯾان،کرﯾم حسامی ،عزﯾز ماملی ،و
نوﯾسنده اﯾن ﯾاد داشت ھا بود .در آن نشست ابدا سخن از خودمختاری و مسئله کرد به ميان
نيامد ،گفتگو تنھا در محور آتش بس دور ميزد .پس از آن نشست ،من به دفتر سياسی
برگشتم و برادران دﯾگر در مھاباد ماندند .گوﯾا گروھی از نماﯾندگان حزب توده متشکل از آقاﯾان
عموئی و شلتوکی که آن وقت در مھاباد بودند ،پس از مراجعت اﯾنجانب با آقای غنی بلوری
دﯾدار کرده بودند و طرحی را به نام طرح خودگردانی به او داده بودند تا آنکه حزب دموکرات
کردستان آن طرح خودگردانی را به نام خود برای راهحل مسئله کرد تقدﯾم به ھيئت دولت
کند.
آقای غنی بلورﯾان پس از چند روز به دفتر سياسی مراجعت نمود و گزارش سفر خود را به
دسته نماﯾندگی حزب برای گفتگو با دولت ،که ﯾکی ازاعضا آن ،نوﯾسنده اﯾن سطور بود
تسليم کرد .با تاسف شاه بيت گزارش آقای بلورﯾان طرح خود گردانی بود .متاسفانه آن طرح
در دست نيست که در اﯾنجا به نظر خوانندگان محترم برسد ،و قصد آن ھم ندارم از محتوای آن
انتقاد به ميان بياورم،زﯾرا راستش بخواھی از مفاد آن چيزی آنطور در حافظهام نمانده است.
اما از طرف دﯾگر ماﯾلم داستان آن طرح را بازگو کنم :طرح خودگردانی با خوش آمد گوﯾی
ھيئت دولت به کردستان شروع شد و با سپاسگذاری دو باره از ھيئت دولت و اميدوار بودن به
موفقيت گفتگوھا به پاﯾان می رسيد .در حقيقت به زور تا تمام شدن آقای غنی بلورﯾان از
خواندن طرح ﯾاد شده توانستم خودم را نگھدارم .ترحم به ملت کرد و حزب دموکرات در خيالم
نقش بست .وقتی که بلورﯾان به حرفھاﯾش پاﯾان داد ،چون بومب به روﯾش منفجر شدم .گفتم
خجالت نکشيدی ملت کرد و حزب دموکرات را آنقدر پائين آوردی که حزب توده نه تنھا براﯾش
طرح خواستهھا را آماده کند ،بلکه خوش آمد گوﯾی ميھمانانش را ھم براﯾش بنوﯾسد! ﯾعنی
حزب دموکرات ﯾک نفر نداشت فارسی بلد باشد و بگوﯾد خوش آمدﯾد! خالصه اﯾنکه آن طرح
دﯾگر زنده به چال گردﯾد و ھيچ وقت مطرح نشد.
بار دوم نام خودگردانی از زبان اعضا ھيئت و ﯾژه دولت و درست از زبان آقای دارﯾوش فروھر
شنيده شد .او گاه گاه آن نام را بر زبان می آورد .بين خودمان باشد ھيچ موقع به نوشته
چيزی به نام خودگردانی تسليم نماﯾندگان حزب ما .ﯾا دسته نماﯾندگی ملت کرد نهکرد .اما
روزی  (1979/12/20)58 /9/29چيزی به نام"حقوق و وظاﯾف مناطق خودگردان" در
روزنامه"اطالعات" منتشتر شد .برگردان کردی اﯾن طرح در صفحات .292تا 294جلد ھفتم
خاطرات کاک کرﯾم حسامی چاپ شده که متن ترجمه بشرح زﯾراست:
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الف -حقوق:
 -1سرحدات،سياست خارجی ،بازرگانی و گمرک ،برنامه رﯾزی اقتصادی سرتاسری ،تنظيم
بودجه و ماليات،پست و تلگراف ،راه آھن و ھواﯾی و درﯾاﯾی ،صنعت سنگين و نفت و گاز ،در
اختيار دولت مرکزی خواھند بود.
تمام امورات محلی ،برنامه رﯾزی آبادانی منطقه ،گسترش اقتصادی و کشاورزی ،آموزش و
پرورش ،درمان و تندرستی ،راھھا و ساختمان و آبادانی ،مطبوعات و انتشارات از اختياری
منطقه خودگردان ميباشند.
 -2کارمندان ادارات منطقه خود گردان به پيشنھاد شورای عالی منطقه و تاﯾيد و از وزارتخانهھا
از مردم منطقه می باشند .اما آن کار فرماﯾان که وظيفه امورات مرکزی را به عھده دارند ،به
پيشنھاد وزارت و تائيد شورای منطقه نامزد و تعيين خواھند شد.
 -3کارمندان دادگاھھا از طرف شورای منطقه پيشنھاد ميشوند و بعد از تاﯾيد دولت شروع به
کار می کنند .اما حکم دادگاھھا در دﯾوان عالی کشور بازنگری ميشود(1).
) (1چنان به نظرمی رسد اﯾن ترجمه در اﯾنجا و چند جای دﯾگر درست ترجمه نشده
است،متاسفانه متن فارس آن دردست نبود و گرنا تصحيح ميکردم.
نيروی انتظامی پليس شھر و دھکده از مردم منطقه تشکيل می ﯾابد .رئيس ژاندارمری و
شھربانی به پيشنھاد وزارت داخلی و تاﯾيد شورای منطقه تعيين و نامزد ميشوند .بقيه امورات
منطقه امثال ازدواج و طالق و شرع و راه و رسمی آئينی که در چھار چوب قانون اساسی
خارج نشوند ،از اختيارات شورای منطقه خودگردان خواھند بود.
منطقه خودگردان حق دارد بعالوه از سھمی که در بودجه عمومی تعلق ميگيرد ،در منطقه نيز
مجاز به اخذ ماليات است .در تقسيم بودجه دولت ،سھم بيشتر به مناطق عقب افتاده برای
آبادانی داده شود.
در منطقه خود گردان تحصيل زمان قومی امثال کردی،آذری و بلوجی ،درمدارس در کنار زبان
فارسی خواھد بود .نامه نوشتن به ھر دو زبان منطقهﯾی و فارسی رسمی ميباشد .اما
ارسال مبادله نامه در بين ادارات دولتی به زبان فارسی خواھد بود.
در ھر منطقه دانشگاه دانش و فن تشکيل ميشود که دروس آن به زبان فارسی خواھند بود.
شاخه کلتور و ادبيات به زبان اقوامی اﯾرانی مستقر ميگردد .در دانشگاه تھران نيز ﯾک صندلی
زبان اقوام اﯾرانی تشکيل ميشود.
رادﯾو تلوﯾزﯾون در ھمه مناطق مرتبط به مرکز ميباشند .اما وقت بيشتر برای برنامه مناطق
تعيين ميشود .مطبوعات و روزنامه به زبان محلی آزاد و در صالحيت منطقه خودگردان می
باشد.
ب – وظاﯾف:
 -1تمام مناطق خودگردان برای حفظ استقالل و تماميت ارضی خاک اﯾران و اتحاد ملی اﯾرانيان
می کوشند.
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 -2منطقه خود گردان برای ﯾگانگی ملی تمام اقوام اﯾرانی در تمام مسائل امثال حزب و
تشکيالت و انجمن استفاده ميکند،قانون اساسی دولت را نظارت ميکند،کارفرماﯾان منطقه
خود گردان در برابر قانون مسئول می شناسد .در مورد نظم و فرھنگ و اوضاع و احوال
اقتصادی،دولت مرکز را مطلع و در جرﯾان می گذارد .سرباز به خدمت ارتش ميدھد ،اما در
منطقه خود گردان باﯾد خدمت سر بازی کنند .نھاﯾت فرصت و آسانکاری برای آمد و رفت ارتش
و ماﯾحتاج او فراھم ميکند".
بطورﯾکه می بينيم .طرح خودگردانی حد اقل حقوق مليت ھای اﯾران را درخود نگنجانده .ھر
چند آن طرح در ارتباط با جنگ کردستان و مسئله کرد مطرح و نونشته شده .اما به ھيچ نوع از
کردستان و مسئله کرد سخن به ميان نياورده .باﯾد گفته شود اگر طرح خودگردانی حقوق و
آزادﯾھای مليت ھای اﯾران را در خود می گنجاند،حزب آن را نه اﯾنکه بد نمی دانست بلکه
بيشتر ھم از آن استقبال ميکرد " .کم و کاست تحتانی اﯾن طرح اعتراف نکردن به وجود ظلم و
ستم مليت ھای اﯾران و پشت گوش انداختن به ستم ملی و قومی و موارد مختلف اﯾن طرح
برای برداشتن ستم ملی از نظر سياسی و اقتصادی و فرھنگی پيشنھاد نشده ،بلکه ھدف
او اعطا برخی اختيارات اداری داخلی به استان ھا است،عيب و نقص دﯾگر آن طرح آن است:
که لغت جعل و مبھم خودگردانی بجای مفھوم روشن و علمی خودموختاری گذاشته است.
البته چند نکته مثبت ھر چند خيلی کم در طرح به چشم می آﯾند :برای نمونه می توانيم به
رسميت شناختن زبان کردی و اصل محول کردن انتظامات داخلی به شوراھا نام برد")(1
بعض کوشش و تقالی دﯾگر
حزب دموکرات کردستان تمام سعی آن بود اگر امکان داشته باشد از طرﯾق گفتگوی
آشتيخواھانه ال اقل حقوقی زﯾرﯾن مردم کردستان را به دولت مرکزی قبول کند و اگر در اﯾن راه
موفق نشد حد اقل به مردم کردستان نشان داده باشد که آنچه از دستش بر آمده برای
رسيدن به صلح و سازش قصور و درﯾغ نکرده است .وقتی گفتگوی ھيئت وﯾژه دولت و
نماﯾندگان ملت کرد به بھانهھای واھی دولت وبی تاکتيک ماموستا شيخ عزالدﯾن به بن بست
رسيد،حزب دموکرات کردستان درصدد سعی و کوشش برآمد تا راه دﯾگری برای گفتگو و
دﯾالوک با نماﯾندگان دولت پيدا کند.
برای آن منظور حزب درخواست کرد ﯾک ھيئت به قم فرستاده شود تا با آﯾت ﷲ خمينی دﯾدار
کند و نکات نظرﯾات خود را حضورا با او مطرح کند،به آن اميد که اگر قبول کرد دستور به کار
فرماﯾان دولت بدھد در آن مورد گفتگوی بيشتر با نماﯾندگان کرد بکنند .با آن درخواست موافقت
شد و با تاسف وقت آن را بياد ندارم ،ﯾک گروه از نماﯾندگان به سرپرستی نوﯾسنده اﯾن سطور
و مھندس آراﯾاﯾی و آقای احمد قاضی به قم رفتيم .به ﯾاد دارم در تھران با ﯾکی از کسان مورد
اعتماد آقای خمينی به نام دکتر صدر،که معلوم بود روحانی است و شخص خيلی زﯾرک و به
ظاھر پاک نظر بود با ما آمد و در قم از دفتر کاری آقای ناصر مکارم شيرازی که آخوندی آگاه و
نزدﯾک به آﯾت ﷲ خمينی بود و در زمان شاه به مھاباد تبعيد شده بود ،از ما استقبال کرد.
نامبرده در واقع مثل نماﯾنده امام با ما گفتگو ميکرد.
در اولين دﯾدار آقای شيرازی به ما گفت که با تاسف امام مرﯾض است و زحمت است بتواند با
شماھا دﯾدار کند .اما من گفتهھای شماھا را به امام عرض ميکنم ببينيم چه ميفرماﯾد .روز
بعدی به ما خبرداد که امام نمی تواند شماھا را مالقات کند ،اما احمد آقا پسرش را به وکيل
تعيين کرده که با شماھا گفتگو کند .دﯾدار ما با احمد آقا در خانه آقای مکارم شيرازی صورت
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گرفت ،ما احمد آقا را در جرﯾان خواستهھای ملت کرد گذاشتيم و آقای شيرازی نيز گفتهھا ﯾاد
داشت کرد .پس از اتمام صحبت،آقای شيرازی خطاب به احمد آقا آﯾا نظر شما چيست؟ پاسخ
احمد آقا اﯾن بود :اگر اﯾنھا خواستهھای مردم کردستان باشند ،معتقدم امام قبول کند)(1
روز دﯾگر ماندﯾم پاسخ نبود مجبور به مھاباد برگشتيم و تصميم گرفته شد سپس به تلفن
ﯾکدﯾگر را با خبر کنيم .ھيئت به مھاباد باز گشت و گزارش کار خود را به دکتر قاسملو داد که
معلوم بود او ھم با دفتر سياسی مطرح نموده بود .بعد از دو سه روز آقای مکارم شيرازی
تلفن کرد ،گفت :امام در اصول خواستهھای شما را قبول کرده .به اﯾن جھت درخواست می
کنيم خواستهھا را بنوﯾسيد و براﯾمان بفرستيد تا بيشتر در جرﯾان آن قرار بگيرﯾم.
دکتر قاسملو از من خواست اکنون که چنين است خودت چيزی آمده کن و خودتان به قم
ببرﯾد .به ھر حال خواستهھا را روی کاغذ آوردم پس از ارتباط تلفن دﯾگر با آقای شيرازی برای
بار سوم) (2زﯾارت قم به نسيب بود برای اﯾنکه طرح را تسليم آقای شيرازی بکنم .اما اﯾن بار
به تنھا بودم.
) (1خواستهھا ﯾک مشت از طرح دسته نماﯾندگان ملت کرد بود -2.بار اول در تابستان  58با
ھيئت  8نفره به قم رفته بودم که آن بار با آقای خمينی و آقای شيرازی شرﯾعتمداری دﯾدار
داشتم.
مدتی بعد از مراجعت دو باره به مھاباد ،آقای شيرازی با تماس تلفن بامن ،اعالم کرد که
خواستهھای تان به منطق پذﯾرفته شدهاند و روﯾھمرفته اميد به قبول بودنشان زﯾاد است.
البته اﯾن مژده خوب بود .اما نه آنھا از ما خواستند دو باره به تھران بر گردﯾم و نه ما ھم فرصت
سفر به تھران داشتيم زﯾرا آن وقت در صدد تھيه تدارکات کنگره چھارم حزب بودﯾم.
برای اﯾنکه رشته انصاف را از دست رھا نکرده باشيم ،ماﯾلم آن حقيقت را بگوﯾم که بار اول
وقتی که به ما گفتند آغا مرﯾض است باور نکردﯾم .ھر چند ما در تھران بودﯾم که اﯾشان را
برای عيالج آنجا آوردند،فکر ميکنم دومين سفر بود .دﯾگر به قم برنگشت و تا سال  1369که
سفر آخرت کرد ،در آن جا ماند.
فصل چھارم :ازکنگره چھارم تاکنگره پنجم)1358 -1390
آتش بس جنگ کردستان اگر به دنبال صدور پيام 26آبان خمينی اگر برای رژﯾم اسالمی آن
فرصت را فراھم کرد که نفس تازه کند و خود را برای جنگ پراکنده و پھناور آماده کند ،برای
حزب دموکرات کردستان نيز در برخی موارد منافع داشت .زﯾرا بعلت شکست حمله ارتجاع و
پيروزی نيروی پيشمهرگه ،اﯾمان به حق خواستهھای ملت کرد بيشتر شد .وگر نا وقتی که
جنگ سه ماه بر مردم کرد تحميل شد ،حزب دموکرات نه صاحب نيروی آزمون دﯾده پيشمهرگه
بود ،نه پيشمهرگه دوره دﯾده و به آزمون زﯾاد داشت نه برنامه رﯾزی مرتب و منظم برای جنگ و
رو در رو اﯾستادن و مقاومت با نيروھای حکومت داشت ،از ھمه اﯾنھا مھمتر نه صاحب
تشکيالت منظم و کاردان و نه راھبر با قدرت بود .به دنبال سقوط رژﯾم شاه و سر کار آمدن
رژﯾم اسالمی و به وﯾژه پس از اعالم مبارزه علنی و آشکاری حزب دموکرات کردستان اﯾران،به
دھھا و صدھا ھزار نفر از فرزندان ملت کرد به صفوف حزب پيوستند .و معلوم است که حزب
دموکرات نتوانست آن فرصت را از دست بدھد و دست به سينه آن مردم مشتاق بزند .اما
واقعيت آن بود که آن ھمه نيروی انسانی با آن کمبود کادر که حزب داشت با آن ھمه
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مشکالت که حزب و مردم با آنھا رو به رو بودند به آسانی نه فراھم می شد و نه حتی به
تمامی شناخته ميشد.
به اﯾن جھت ،آزاد شدن شھرھا پس از جنگ سه ماھه و آتش بس)ھر چند به شيوه موقت(
آن فرصت را به وجود آورد که حزب در تمام مناطق ،کوشش پھناور تشکيالتی شروع کند .البته
در دﯾھات آن عمل در روزھای جنگ سه ماھه آغاز شده بود .زﯾرا بيشتری آبادﯾھا ھمان وقت
زﯾر کنترل نيروی پيشمهرگه بودند و از طرف دﯾگر مبارزه مسلحانه و آن ھمه پيروزﯾھای
چشمگير که پيشمهرگه بدست می آورد خودشان دليل بارز و مثبت برای تسھيالت امور
تشکيالتی و ارزﯾاد عالقه فرزندان ملت برای پيوستن به صفوف حزب دموکرات کردستان اﯾران
بودند.
معلوم است اولين وظيفه مھم که آن تارﯾخ بر دوش رھبران حزب و تمام تشکيالتھا سنگينی
ميکرد،آماده کردن کنگره حزب بود .زﯾرا بيش از شش سال از کنگره سوم حزب سپری شده
بود .بر آن پاﯾه از لحاظ اصول حزب ،بر پا کردن کنگره ضرورﯾت پيدا کرده بود .اما از آن بيشتر در
کشور ما تغييرات مھم رخ داده بود که الزم بود تفسير و تحليل در بارهاش بشود و سياست
ھای حزب با در نظرگرفتن وضع تازه طراحی شوند.
روزھای آخر در تحليل و تفسيرھای حزب برای موقع بعد از پيروزی شورش دﯾگر دﯾر بودند.
عالوه از آن ھا،انجام دادن وظاﯾف اﯾن حوادث حزب احتياج به رھبری قدرتمند تر و آگاه تر از قبل
داشت.
برای انجام دادن وظيفه پيروز تشکيل کنگره چھارم از طرف کميته مرکزی ،چنانکه ھميشه
عادت است ،کميته آمده کاری کنگره فراھم شد و جنبش برای انعقاد کنفرانس ھای حزبی
شروع گردﯾد .ميباﯾست اﯾن فرصت را غنيمت بشمرد ،لذا ضروری بود در فضای آزاد آن موقع
برای گرفتن و بر پا کردن کنگره حزب حداکثر استفاده شود.
کوشش و تقالی کميته آماده کردن سرﯾعا به نھاﯾت رسيد .گزارش کميته مرکزی برای کنگره
چھارم از طرف شھيد زنده ﯾاد دکتر عبدالرحمان قاسملو رھبر آماده شد) (1برنامه و پيرو
داخلی حزب دستکاری شدند برای آنکه در کنگره در باره آن ھا اظھار نظر بشود و تاﯾيد و
پسند شوند ،کنفرانسهھای شھرھا ﯾکی به دنبال دﯾگر تشکيل و نماﯾندگان خودشان برای
مشارکت در کنگره انتخاب کرد ،نماﯾندگان برخی احزاب و سازمانھای دوست و بعضی
شخصيت ميھن پرست کرد برای شرکت در گردھمائی اولين کنگره)گردھمائی بازگشاﯾی
کنگره( دعوت سدند و در اغلب حزب و تشکيالت و شخصيت ھای اﯾران و کردستان و بيگانه
دوست کرد ھم درخواست شد پيام تھنيت گفتن برای کنگره بفرستند .خالصه تمام آماده
کاری الزم برای تشکيل دادن کنگره به انجام رسيد و عاقبت االمر روز  30بھمن ماه سال
 19)1358فورﯾه  (1980کنگره چھارم حزب درسالون سينما اميد شھر مھاباد شروع به کار کرد.
در کنگره چھارم  310نماﯾنده مشارکت داشتند که ھر کدام نماﯾنده شماری زﯾاد از اعضای
حزب بودند(1).
) (1ھرچند نوﯾسنده اﯾن ﯾاد داشت ھا،آن وقت عضو کميته مرکزی نبود ،اما آن افتخار به او
محول گردﯾد که چند فصل از گزراش کميته مرکزی را بنوﯾسد.
کنگره چھارم برخی طبيعت وﯾژه داشت که ضرورﯾست در اﯾنجا بر آنھا انگشت گذاشت .قبل از
ھر چيز اﯾن کنگره اولين کنگره حزب بود که بر پاﯾه بندھای پيروی داخلی حزب بر پا شده بود.
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تمام اعضا و مشاوران کميته مرکزی و نماﯾندگان تمام تشکيالت حزبی در آن شرکت داشتند.
اﯾن بار بعد از ) (34سال مبارزه سخت و دشوار اﯾن اولين کنگره حزب دموکرات بود که به طور
آزاد در داخل کشور و مستقيم در شھر مھاباد پاﯾتخت جمھوری جوانمرگ کردستان بر پا
ميشد.
) (1اگر درست به ﯾاد داشته باشم ،برای  200نفر از اعضای حزب،ﯾک نماﯾنده تعيين شده بود.
بر اﯾن پاﯾه نماﯾندگان نزدﯾک به شصت ھزار عضو،در کنگره چھارم مشارکت داشتند.
در اﯾن کنگره برای اولين بار ميھمانان حزب شرکت کردند و پيام خواندند .حتی مھمان داشتيم
که تا به نھاﯾت رسيدن امور کنگره در تمام گردھمائی ھا با ما بود(1).
) (1صارم خان صادق وزﯾری اندام قدﯾمی حزب وفعال شناخته شده کرد.
از ھمه آنان مھمتر آن کنگره در حقيقت کنگره ھمه خلق کردستان بود .ﯾکی از ميھمانان
کنگره اعضای مختلف کنگره را به نشانه ملی بودن حزب دموکرات گذاشت وان را دليل آن
حقيقت دانست که حزب نماﯾنده ھمگی اقشار جامعه کردستان است .عالقه مردم به
سرنوشت اﯾن کنگره قابل بازگو نمودن نيست .ھر وقت نماﯾندگان کنگره از گردھمائی رسمی
بيرون می آمدند ،با صدھا نفر ازمردم مھاباد که در کوچه و برزن و خيابان نزدﯾک به سالن
کنگره اﯾستاده بودند و با عالقه وافر به دنبال اخبار و تصميم و توصيهھای کنگره بودند روبرو
می شدند .بعالوه از اﯾن ھر روز صدھا تلفن در تمام شھرھای کردستان زده ميشد که اخبار
کنگره و نتيجه امورات کنگره را پرس و جو ميکردند .جا دارد به نشانه نمک شناسی از مردم
فعال و نستوه مھاباد اﯾن را اضافه کنم که در مدت کار کنگره تمام نماﯾندگان کنگره ميھمان
مردم شرﯾف و به شرف آن شھر بودند و به گرمی و احترام از آنھا پذﯾرای می شد.
کنگره چھارم گزارش کميته مرکزی را پسندﯾد .در آن گزارش پشتيبانی از انقالب اﯾران و
بھرمندﯾھا شده بود 3و ضرورت و و لزوم راه حل صلح جوﯾانه مسئله ملی دراﯾران اصرار و
پافشاری شده بود و آمادگی حزب برای کوشاﯾی درآن را نشان داده بود .ھمچنين فراھم
کردن سھم و حصه اقتصادی و اجتماعی ھمه قشر جامعه و زحمتکشان مردم درخواست
شده بود و ضرورت فراھم کردن دموکراسی و آزادی و دموکراسی بياد آورده شده بود .در باره
مسئله ملی )مليتھا( در گزارش کميته مرکزی آمده بود که:
" مھيا نمودن سھم و حصه ملی مليت ھای ستمدﯾده اﯾران که بيشتر از نصف ساکنان کشور
را تشکيل می دھند ،چه به شيوه خودمختاری و چه به شيوه فيدراتيو نقش بزرگ در درست
کردن و ساختار استقرار نمودن سياسی کشور کمک می کند...
راه حل مسئله ملی ،فکر و اندﯾشه علمی و دليری و بی باکی و جرأت انقالبی ميخواھد .باﯾد
آن واقعيت تکرار بشود که تا وقتی مسئله ملی به شکل زﯾر بناﯾی در اﯾران حل و فصل
نشده،انتظار درست شدن استقرار سياسی در کشور ﯾک انتظار بيھوده بيشتر نيست .آنکه
می گوﯾند اول باﯾد آساﯾش و آرامش مستقر شود و آن وقت مسئله ملی حل و فصل شود ﯾک
اظھار نظر نادرست و غلط است .بر عکس برای فراھم کردن آساﯾش و آرامی باﯾد قبال اعتراف
رسمی به حقوق مليت ھای ستمدﯾده اﯾران بشود و سپس در فضای آرام عمال مسئله مليت
ھا حل و فصل گردد")(1
) (1گزارش کميته مرکزی برای کنگره چھارم ،به زبان فارسی ص .73
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کنگره چھارم برنامه و پيروی داخلی را پسند کرد .بر پاﯾه تغييرات زﯾر بناﯾی که بر وضع کشور
حکم فرما شده بود ،برنامه حزب دموکرات نيز دچار تحول شده بود .به وﯾژه در اول آن برنامه
تحليل و تفسيری وضع سياسی اﯾران و کردستان و منطقه خاورميانه و جھانی در آن است،
بسيار دستکاری شده بود .و در پيروی داخلی نيز برخی اصالح مھم صورت گرفته بود که از
ھمه مھمتر به باور و عقيده من حذف شرط دو سال گذشته حزب برای کاندﯾدھای اعضای
کميته مرکزی بود .آن کار بدان منظور شد که آن روشنفکران که در داخل کشور بودند و از وضع
داخلی اﯾران آگاھدار بودند،اما بتازگی به عضوﯾت حزب درآمده بودند بتوانند به داخل کميته
مرکزی بياﯾند .ھر چند آزمون ثابت کرد آن شرط برای اعضای کميته مرکزی بيھوده گذاشته
نشده بود زﯾرا کسانيکه کمتر از دو سال در صفوف حزب فعاليت کرده باشند ،زﯾاد نمی شود
روی آنھا حساب کرد .آن کسانيکه در زﯾر ساﯾه حذف شرط دو سال گذشته فعاليت حزبی،
اعضای کميته مرکزی شدند ،تنھا ﯾک نفر برای حزب بھره داد ،بقيه قبل از به اتمام رسانيدن
ﯾک سال فعاليت در کميته مرکزی،حزب دموکرات کردستان را ترک کردند .بدان جھت در کنگره
پنجم حزب آن شرط حذف شده را به جای قبلی خود بر گرداند.
در کنگره چھارم بعالوه از کميته مرکزی ،ارگان دﯾگری رھبری نيز به نام کميسيون بازرسی
انتخاب شد .خدا قبول نکند آن ارگان نيز برای حزب دموکرات نفعی در بر نداشت.
اعضای کميته مرکزی برگزﯾده کنگره چھارم به اسامی زﯾر می باشند:
 -1دکترقاسملو
 -2غنی بلورﯾان
 -3جليل گادانی
 -4دکتر شرفکندی
-5مصطفی سلماسی
 -6نوﯾد معينی
 -7احمدعزﯾزی
 -8فاروق کيخسروی
 -9دکتر رحيم سيف قاضی
 -10سنارمامدی
 -11جھانگير اسماعيل زاده
 -12رحمن کرﯾمی
 -13سرگردعباسی
 -14ابوبکرھداﯾتی
 -15قادرعبدی
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 -16سيدرسول دھقان
 -17مصطفی ھجيری
 -18حسن شيوهسلی
 -19حسن رستگار
 -20حسين مدنی
 -21اميرقاضی
 -22کمال دبباغی
 -23ھاشم کرﯾمی
 -24عبدﷲحسن زاده
 -25فوزﯾه قاضی
 -26ھيمی شاعر عضوافتخاری.
کميته مرکزی در اولين گردھمائی پس از کنگره ،دکتر قاسملو را به سکرتير حزب برگزﯾد و اﯾن
شش نفر را به عضو دفتر سياسی تعيين کرد:
 -1غنی بلورﯾان
 -2جليل گادانی
 -3دکترشرفکندی
 -4اميرقاضی
 -5مصطفی شلماسی
 -6عبدﷲحسن زاده
اعضای کميسيون بازرسی عبارت بودند از:
 -1فتاح کاوﯾان
 -2دکترخسروی
 -3مھندس آرﯾاﯾی
 -4سروان افشين
 -5صدﯾق قوی پنجه
 -6محمودپورآذر
 -7قادرشھابی
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 -8سرھنگ ربيعی
 -9سرھنگ قادری
 -10علی حسنيانی
 -11سعيدسلطانيان
کميته مرکزی بر گزﯾده کنگره چھارم در گردھمائی بعد از کنگره و چند گردھمائی دﯾگر،اﯾن
دوستان را بعنوان مشاور کميته مرکزی انتخاب کرد:
 -1سيدحسين ھاشمی
 -2ط عتيقی
 -3حسين ابراھيمی
 -4رحمن حاجی احمدی
-5مالرحمان کاژهلی
 -6عثمان اسراری
 -7حکيم رضاﯾی
 -8فرﯾدون ميتران
 -9طهحق طلب
 -10شاپورفيروزی
 -11رسول پيشنماز
 -12حسن شرفی
 -13سيدعلی رحمانی
 -14عزﯾزماملی
 -15زبيده طالب پور
اولين دوره بر گزﯾدن رئيس جمھور و موضعگيری حزب.
در پاﯾيز سال ،1358جنجال و ھياھوﯾی بسيار برای انتخاب اولين رئيس جمھوری اسالمی
اﯾران براه انداخته شد .کار فرماﯾان رژﯾم می کوشيدند آن انتخابات را دليل انکار ناپذﯾر دموکرات
بودن و ملی بودن جمھوری اسالمی وا نمود و قلمداد کنند .سخن در آن نيست که انتخابات
آزاد و دموکراتيک ھر نھاد دولهتی در ھر سيستم حکومت،خود ﯾکی از بستر دموکراسی می
باشد .اما آن دموکراسی جمھوری اسالمی تا می آمد کم رنگ و کم رنگتر می شد و ميدان و
فضاﯾش تنگ تر منقبض و محقر تر می گردﯾد .در ميان دهھھا شخص که خود را برای مقام
رﯾاست جمھوری نامزد کرده بود،در غربال پاکسازی تنھا11نفر باقی مانده بودند که نام شان
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در ليست کاندﯾدا بماند .و از آن)  (11نفر نيز سه نفر به اصطالح به فينال رسيدند،ﯾعنی به آخر
منزل رو دررواﯾستادن و برگزﯾدن ھم گام شدند و نام شان به داخل صندوق ھا افتاد.
و چون آقای مسعود رجوی در برنامه خود اعالم کرده بود که سعی خواھد کرد مسئله کرد را
از طرﯾق گفتگو حل و فصل نماﯾد و طرح  26مادهای دسته نماﯾندگان ملت کرد را بمثابه زﯾر
بناﯾی گفتگوو قبول دارد،حزب دموکرات در ﯾک اگھی اعالم کرد که در انتخابات رﯾاست
جمھوری شرکت ميکند و رأی نيز به آقای مسعود رجوی می دھد .ناگفته نماند به موجب
قانون جمھوری اسالمی در حقيقت کردھا نمی توانستند کاندﯾدای پست رﯾاست جمھوری
داشته باشند .به اﯾن علت در کردستان ھيچ کس برای اﯾن مقام خود را نامزد نکرد.
ميدانيم که اولين دوره انتخابات رﯾاست جمھور در روز)  (5ھمين سال  ،1358راه اندازی شد.
پس از خواندن برگھای رأی معلوم گردﯾد که آقای ابوالحسن بنی صدر با بدست آوردن بيش از)
 ((11ميليون رأی دراﯾن رو در رو اﯾستادن انتخاباتی اولين رئيس جمھوری اﯾران شده است.
آنھائيکه از نزدﯾک آقای بنی صدر را می شناسند ﯾا گوش به سخنانش فرا ميدھند و ﯾا
نوشتارھاﯾش را ميخوانند ،ميدانند که نامبرده ھنوز ھم خود را رئيس جمھوری قانونی اﯾران
ميداند و بر کناری خود را از طرف خمينی به چيزی ناروا و بر خالف قانون ميداند.
در آن شک و گمان نيست که بر کناری آقای بنی صدر از پست رﯾاست جمھوری گامی کامال
نا دموکراسی و صرفا به انتقام اظھار نظرھای ناچيز او بود که گاه بيگاه در مسائل سياسی
ابراز می نمود .اما اﯾنجانب شخصا در مورد انتخاب اقای بنی صدر اﯾن خاطرات را بياد دارم و
بازگو کردن آن را ضروری ميدانم .و آن اﯾن است که نشان ميدھد اگر برکناری جناب رئيس
جمھور از طرف خمينی بود آخر انتخاب او ھم به توصيه خمينی بود .وگرنا خود بنی صدر نفوذ
چندان در ميان مردم اﯾران نداشت که شرط بندی بر گزﯾدن را از آقاﯾان مدنی و حبيبی ببرد.
اکنون ﯾادآوری من:
پيش از اﯾن از آن مطب سخن رفت که چندﯾن بار در رابط با گفتگوی آشتيخواھانه و پيدا کردن
راهحل سازش مندانه برای مسئله کرد اﯾران به شھر قم سفر کردم .درست بياد ندارم چه
مدت به انتخاب رﯾاست جمھوری مانده بود که سفر به قم نمودم .ھنوز در تھران بودم که به
دستور امام نام آقای مسعود رجوی از ليست کاندﯾدا توری حذف شد .وقتی که به قم رسيدم
و با آقای مکارم شيرازی دﯾدار کردم ،در ﯾکی از مذاکرات از من سوال کرد حزب دموکرات در
انتخابات شرکت می کند ﯾا خير؟ در جواب گفتم وقتی که از مھاباد آمدم قرار بود شرکت کنيم
و رأی به آقای رجوی بدھيم ،اما اکنون که می بينيم او از گردونه خارج شده است ،نميدانم آﯾا
حزب تصميم دﯾگری گرفته ﯾا نا؟ آقای شيرازی گفت :دوستانه به شما ميگوﯾم در انتخابات
شرکت کنيد،به نفع تان است،گفتم آخر ھيچ کدام از کاندﯾدھا چيزی در باره کرد در برنامه
کاری خودشان نگنجاندهاند .نميدانيم به چه کسی رأی بدھيم .گفت رأی به آن بدھيد که بر
گزﯾده ميشود تا نظری وی با شما خوب باشد .گفتم منظورتان حبيبی است .گفت نا! گفتم
آخر)حوزه علميه"از او پشتيبانی کرده .که اﯾن را گفتم ،در ﯾک جمله گفت اﯾنھا ظاھر قضيه
است .رئيس جمھور آﯾنده اﯾران ابوالحسن بنی صدراست.
اﯾن جمله بقدر واضح و روشن بود که دﯾگر تردﯾد و شک و گمان در آن نماند و فھميدﯾم که
آقای خمينی در ميان نامزدھا از آقای بنی صدر پشتيبانی ميکند .وقتی که به مھاباد بر گشتم
آن مسئله را با دکتر قاسملو در ميان گذاشتم و در عمل ھم دﯾدﯾم که چنان بود .البته اﯾن به
نوبه خودش حدود ثغور دموکراسی رژﯾم جمھوری اسالمی را نشان داد .به ھر حال نشان
می دھد که ﯾازده ميليون رأی آقای بنی صدر بيشتر به خمينی داده شده تا اﯾنکه به او .اما باز
86

چيزی از شخصيت دکتر بنی صدر کم نمی کند .زﯾرا او نشان داد که پيشرفته تر از آخوندھای
داخل قدرت فرمانرواﯾی است و بنحوی دﯾگر فکر می کند.
طرح شش مادهﯾی
ھر چند حزب دموکرات در انتخابات رﯾاست جمھوری شرکت نکرده بود اما بخاطر اﯾنکه آقای
بنی صدر در بعض پرس و جو اعالم کرده بود که به باور به خودمختاری در مورد امورات داخلی
دارد،حزب الزم دانست که دستهای نماﯾنده برای گفتگو با رئيس جمھور به تھران روانه کند .به
اﯾن لحاظ در روزھای کنگره ،نامهای برای آقای بنی صدر نوشته شد و درخواست دﯾدار با او
شد .متن نامه در دست نيست،اما بياد دارم نوشته شده بود که :ھر چند ما در انتخابات
شرکت نکرده بودﯾم و رأی به جنابعالی ندادهاﯾم،اما ما احترام آرای اکثرﯾت مردم اﯾران را
ميگيرﯾم و جناب عالی را به رئيس جمھور اﯾران می پذﯾرﯾم .و خوشحال ميشوﯾم که دستور به
تعيين وقت فرمائيد که نماﯾندگان ما در مورد پيدا کردن راه حل مسالمت آميز مسئله کرد به
تھران می آﯾند ،با جنابعالی دﯾدار کند.
در فاصيله اﯾن پيام ھا که کنگره چھارم برای حزب و سازمانھا و شخصيت ھا فرستاده
بود،پيامی ھم برای آقای بنی صدر داشت که به اﯾن پراگراف خاتمه می ﯾافت:

" اصرار و پافشاری آقای رئيس جمھور در مورد مسئله خودمختاری )مليت ھای اﯾران( در
انجامدان و اداره کردن امورات داخلی و آزادی بيان و حق بھرهمند شدن از دستگاھای
تبليغاتی برای ابراز عقاﯾد و افکار و نظرﯾات و منقبض کردن مراکز تصميم گيری و پيوند و
انسجام دادن سعی و کوشش مردم در راه پی افکنی بنياد و شالوده آن و و رونق اقتصادی
دادن به بی سروسامان کشور ،مژده اداره کردن کشور را به تدابير مدبر و دور اندﯾشی
حکيمانه به ما ميدھد .به اﯾن جھت ما با اتکا به آﯾنده روشن چشم دوختهاﯾم اميدوارﯾم اﯾن
پيشبينی ھر چه زود تر تحقق ﯾافته و جامه عمل به خود بپوشاند(1).
کنگره چھارم روزی)  ( 5اسفند  24)1358فيورﯾه  (1980پاﯾان پذﯾرفت .به دنبال تمام شدن
کنگره پاسخ از طرف بنی صدر درﯾافت شد که روز) (9اسفند را برای دﯾدار با گروه نماﯾندگان
حزب مشخص کرده بود .روز) (8اسفند ﯾک ھيئت پنج نفره از اعضای رھبری به سوی تھران به
راه افتادند و روزی بعدی با رئيس جمھور مالقات کردند .اعضای نماﯾندگی حزب به سوی رئيس
جمھور اسامی شان به شرح زﯾر است:
-1غنی بلورﯾان
 -2عبدﷲحسن زاده)دفترسياسی(
 -3خانم فوزﯾه قاضی
 -4نوﯾدمعينی)درکميته مرکزی(
 -5آقای احمد قاضی)ﯾکی از دوستان حزب که درتھران زندگی ميکرد(
در ابتدائی نشست آقای بنی صدر بسيار با تندی عليه اعضای نماﯾندگان حزب موضع گرفت و
برخورد کرد در حقيقت با زبان دﯾپلوماسی ﯾک قسمت از آن تھمت ھا را به حزب و به ملت
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نستب داد که قبال ھمان اتھام و تھمت ھا از ناحيه کار فرماﯾان کھن و تازه اﯾران و روﯾھمرفته
شوﯾنست ھا به ملت کرد می زدند .اما از حق نگذرﯾم وقتی ﯾکی از نماﯾندگان حزب
خواستهھای ملت کرد و حزب دموکرات را براﯾش روشن ساخت،موضع را تغيير داد و تاسف
خود را از موضعگيری قبلی ابراز کرد .آقای بنی صدر پس از تمام شدن حرفھاﯾش گفت اگر
خواستهھای مردم کردستان اﯾن ھا باشند ،شما آن را به شيوه ﯾک طرح روی کاغذ بياورﯾد و
به من بدھيد،تا ھمين عصر آن را به شورای انقالب بدھم و می کوشم توافق آن را بگيرم.
دسته نماﯾندهگان حزب از اﯾشان خواست اتاق در اختيار ھيئت گذاشته شود تا بتوانند
خواستهھا را بنوﯾسند و تسليم رئيس جمھور کنند.
آن بود که اطاقی را در کاخ رئيس جمھوری برای ھيئت خالی کردند و طرح )(6مادهﯾی که) (8
ماده تبصره نيز با او بود در آن اتاق آماده شد .قابل مالحظه است در دﯾدار نماﯾندگان حزب و
رئيس جمھور و اعضای ھيئت وﯾژه دولت)آقاﯾان دارﯾوش فروھر،ھاشم صباغيان و عزت
ﷲسحابی( نيز شرکت داشته بودند .طرح )(6مادهﯾی که نام شش اصل خودمختاری بر آن
نھاده شد ،به شرح زﯾر بود:
 -1خلق کرد در چھار چوب استقالل و تماميت خاک کشور جمھوری اسالمی اﯾران ،حقوق
ملی خود را به طرز خودموختاری بدست بياورد و اﯾن حقوق در)متمم( قانون اساسی جا داده
شوند.
 -2چھار چوب جغرافياﯾی کردستان با در نظر گرفتن اوضاع و احوال تارﯾخی و جغرافياﯾی و
اقتصادی و خواست اکثر ساکنان ھر منطقه را معين کند.
 -3کردستان خودمختار ،شوراﯾی سرتاسری با انتخابات آزاد،مخفی،مستقيم و عمومی بر
گزﯾند.
 -4شورای سرتاسری کردستان ﯾک ھيئت اجرائی برای اداره کردن امور اقتصادی،
فرھنگی،اداری و انتظامی انتخاب بکند.
 -5زمان کردی در سر زمين خودمختاری کردستان برای نامه نوشتن ميان ادارات و تدرﯾس در
کنار زبان فارسی به رسمی شناخته شود.
 -6تمام امورات داخلی چه اداری و چه اقتصادی و فرھنگی و اجتماعی و انتظامی به ارگان
ھای منطقه خودمختار محول گردد.
در پاﯾان طرح ،پيشنھاد شده بود برای بر گرداندن آساﯾش و آرامی به کردستان و ستردن و
زدودن اثرات ﯾکسال جنگ داخلی کردستان امور زﯾر جامه عمل به خود بپوشاند:
 -1صدور عفو عمومی برای تمام آن افراد که به نحوی از انحا در روﯾدادھای کردستان مشارکت
کرده بودند.
 -2حقوق ماھيانه)مستمری( به وراث شھدای کردستان داده شود.
 -3مسئولين و خاطيان رخداد ناگوار"قارنه" شناسائی و مجازات شوند.
 -4تمام کسانيکه در بر خوردھای کردستان ناقص العضو شدهاند براﯾشان حقوق باز
نشستگی داده شود.
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 -5کليه زندانيان از ھر دو طرف بدون قيد و شرط آزد شوند و تمام آن کارکنان که به اتھام و
تھمت مشارکت در روﯾدادھای کردستان از کنار بر کنار ﯾا تبعيد شدهاند ﯾا بجای دﯾگر نقل و
انتقال شدهاند،به محل کار خود بر گردانده شوند و حقوق سنواتی ھم به اﯾشان داده شود.
 -6ضررو زﯾان مالی کليه کسانی که در زدوخورد اﯾن اواخر متحمل شدهاند جبران گردد.
 -7تمام افسران و درجهداران کرد که به علت مسئله کردستان محل مأمورﯾتی خودشان را
ترک کرده ،در ارگانھای انتظامی منطقه خودمختار کردستان به خدمت گمارده شوند.
 -8تصميم گيری مرتبط به اعالم انحالل حزب دموکرات کردستان اﯾران ،از ھم گسيخته
شود(1).
اﯾن طرح فقط برای آن آماده شده بود ،اگر بشود قبال اصول عمومی خودمختاری از طرف دولت
به رسمی شناسائی شود بعدا در فضای بھتر خرده کارﯾھا مورد بحث و گفتگو قرار گيرد .اما
تعجب آن بود در ميان اعضای نماﯾندگان دسته نماﯾندگی حزب دو نظرﯾه در موردآن اصول مطرح
بود .ﯾکی ميگفت اﯾنھا خالصه از طرح  26ماده دسته نماﯾندگی ملت کرد ھستند و دﯾگری
تصورش آن بود خالصهای است از طرح خود گردانی(2).
) (1تالش در راه تفاھم ،به زبان فارسی،انتشارات و تبليغات حزب دموکرات اﯾران ،اسفند ماه
ماه ،1359ص جلد ،2ص .38 -40
 -2گفتگوی مطبوعات،غنی بلورﯾان و عبدﷲ حسن زاده با روزنامهھای عصر تھران"کيھان و
اطالعات" روز  .1358/12/11در مھاباد کسان که روزنامهھا را خوانده بودند ،گفته بودند عبدﷲ
حسن زاده نظر حزب دموکرات را بيان ميکرد و کاک غنی نظر حزب توده.
بر گردﯾم سر موضوع :طرح)  (6مادهﯾی تسليم ھيئت وﯾژه دولت شد که تقدﯾم به رئيس
جمھور کند و او نيز برای تصميم نھاﯾی پيشکش به"شورای انقالب" نماﯾد .عصر ھمان روز
مالقات از دفتر"حزب ملت اﯾران" به نوﯾسنده اﯾن سطور تلفن زدند ،گفتند آقای فروھر گفته
است امشب به تلوﯾزﯾون نگاه کنيد،رئيس جمھور در مورد خواستهھای مردم کردستان و طرح
تقدﯾم شده صحبت می کند.
و با توجه باﯾنکه آقای بنی صدر بی پرده خواستهھا را قبول کرده بود و از طرف دﯾگر پيشتر
آقای ناصر مکارم شيرازی به ما گفته بود که امام نظر مساعد نسبت به خواستهھا دارد،تصور
ميکردم که طرح ﯾاد شده در"شورای انقالب" تائيد می شود .به اﯾن جھت با آرزو انتظار برنامه
خبر ساعت ) (8عصر تلوﯾزﯾون بودﯾم.
لذا بالدرنگ به مھاباد تلفن کردم و به زحمت زﯾاد دکتر قاسملو را پيدا کرده از او خواستم که
شب به برنامه تلوﯾزﯾون بدقت نگاه کنند تا اگر مالحظات از سخنان رئيس جمھور داشتند
نماﯾندگان حزب در تھران را در جرﯾان بگذارند .خالصه ما از تھران و برادران دﯾگر در
کردستان)شاﯾد بگوﯾم برای اولين و آخرﯾن بار( از ساعت  8عصر تا خاموش شدن تلوﯾزﯾون
چھار چشمی به تلو زﯾون نگاه ميکردﯾم تا ببينيم آقای رئيس جمھور چه مژدهای برای مردم
کردستان دارد .نه از طرح)  (6مادهای و خواستهھای مردم کردستان نامی از تلوﯾزﯾون به ميان
آمد و نه از آمدن آقای رئيس جمھور خبری!!.
فردای آن روز وقتی که به درخواست آقای فروھر به دفتر حزب ملی اﯾران رفتيم،اﯾشان گفتند
که رئيس جمھور روی حرف خود اﯾساده و طرح را تماما قبول کرده بود،اما وقتی به"شورای
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انقالب" داده،شورا بالدرنگ آن را رد کرده است .در اﯾنجا بار دﯾگر معلوم شد که نظام جمھوری
اسالمی و به وﯾژه در زمان خمينی،رئيس جمھور و نخست وزﯾر چه مھرھای فاقد اقتدار و
قدرت اند .ما دسته نماﯾندگان حزب دموکرات نيز ھمچنانکه در دادستان کردی کھن ميگفتند":
چارق ھاﯾمان در اﯾن راه پاره شد ولی چيزی نصيب نشد" دست خالی بر گشتيم.
انتخابات مجلس
ﯾکی از سبب خواستهھای حزب دموکرات برای جلوگيری از تصميم ممنوع کردن فعاليت حزب
آن بود که بتواند به رسمی در انتخابات ﯾکم دوره مجلس شورای ملی شرکت کند و در ھمه
مناطق کردستان کاندﯾدا بر گمارد .زﯾرا در اوائل زمستان  1358خودآماده سازی برای انتخابات
مجلس شروع شده بود .چنانکه گفتيم خواستهھای حزب و ﯾکی از آنھا جلوگيری از فعاليت
حزب ﯾعنی آن تصميم غيره منطقی و ظالمانه بود (1).و خواستهھا نيز از طرف شورای انقالب
نيز رد شده بود،بر اﯾن پاﯾه حزب نمی توانست رسما کاندﯾدا برای نماﯾندگی مجلس
بشناساند .اما شرکت کردن در انتخابات چيزی نبود که حزب بتواند آن را کنار بگذارد .زﯾرا عالوه
از آن که ارزش مجلس قانون گذار برای ھر کشور و ھر حزب دارد برای حزب دموکرات مھم بود
تا اﯾنکه اندازه نفوذ خود را در ميان گروھای از مردم در قالب قياس و سنجش بياورد و به دولت
نشان دھد که اگر در حقيقت ماﯾل است با نماﯾندگان واقعی ملت کرد برای راه حل مشکالت
کردستان مذاکره کند،آن نماﯾندگان چه کسانی ھستند و مربوط به کدام سازمان و احزاب
سياسی ميباشند.
) (1در دﯾدار با رئيس جمھور،وقتی که از تصميم) انحالل حزب دموکرات( سخن به ميان آمد،در
حقيقت آن را مسخره دانست! و گفت :آن ھمه حزب و سازمان که از صبح تا غروب به دولت
ناسزا می گوﯾند ھيچ کدام از فعاليت منع نشدهاند،حزب دموکرات که آماده پشتيبانی از
انقالب است چرا منحل شده!!.
در آن اوضاع و احوال تنھا راه آن بود که کاندﯾداھای حزب به نام خود شان ثبت نام کنند و از
حزب شان نام نبرند .الزم است بگوﯾم که در ميان دسته نماﯾندگی ملت کرد اﯾن فکر مطرح
شد که دسته نماﯾندگی ھمه با ھم کاندﯾدای خودشان را معين کنند و ھر چھار عضو از دسته
نماﯾندگان از ھوادارن خود بخوھند رأی به آنان بدھند .اما با وجودآن از جمع آن کاندﯾدا چند نفر
از حزب دموکرات باشند و چند نفر نيز از سازمانھای دﯾگر به توافق نرسيدند .حزب دموکرات
درخواست کرد بيش از نصف کاندﯾدا حزب تعين کند .بار دﯾگر سازمانھای دﯾگر آماده نبودند
حتی نصف کاندﯾدا را به حزب بدھند .در نتيجه حزب دموکرات به تنھا کاندﯾداھای خود را معين
کردو بقيه اعضای دﯾگر دسته نماﯾندگان مردم کرد نيز با بعضی سازمانھای کوچک دﯾگر متحد
شدند و کاندﯾدای مشترک معرفی نمودند .بعالوه از آنھا حزب توده نيز چند نفر را کاندﯾد نمود و
کاندﯾدی اﯾن جور ھم بود که ارتباط با ھيچ حزب وسازمان و تشکيالتی نبود.
اگر چه در نام نوﯾسی ھيچ ﯾک از نامزدھا نام حزب و سازمانھای خود را نياورده بود،اما ھم
مردم و ھم دولت نيز می دانستند ھر ﯾک از کاندﯾدھا مربوط به کدام حزب سياسی است.
زﯾرا ھر حزب ﯾا سازمان با پوستر و اعالميه ﯾا با بر پا کردن ميتنگ و گردھمائی تبليغاتی از
مردم ميخواست رأی به کاندﯾدای مورد پشتيبانی خود بدھند .راستش بخواھيد حرکت
انتخابات بی سابقه بود و مردم با عالقه وافر خود را برای آن انتخابات آماده ميکرد .روز انتخابات
نيز اطراف صندوق ھای انتخابات شلوغ بود.
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روز 1980/3/14)1358/12/24م( روز رأی به انتخاب نماﯾندگان مجلس بود .آن روز در کردستان
روزی آفتابی بود .در حقيقت عالقه مردم به مشارکت نمودن در انتخابات آن روز را بيشتر زﯾبا و
دل ربا کرده بود .قابل مالحظه است :ھمگی نامزدھا بر سر ھمه صندوقھای انتخابات ،ﯾک نفر
را به مثابه ناظر گذاشته بود .بعالوه از آن نماﯾندگان دولت مرکزی بر سر تمام صندقھا حاضر
بودند .به شاھد ھمگی و به وﯾژه به اقرار نماﯾندگان دولت ،انتخابات درنھاﯾت نظم و ترتيب
انجام شد وھيچ حقه و نيرنگ در آن مشاھده نشد.
نتيجه انتخابات در کردستان آن بود که بعالوه از دو سه حوزه که به دور دوم راه ﯾافت ،ﯾا
بواسطه برخی بھانه و دست آوﯾز از ناحيه دولت موقوف شد در تمام مناطق دﯾگر آن نامزدھا
موفق شدند که حزب دموکرات از آنھا پشتيبانی کرده بود .به ھمين نحو بار دﯾگر دوست
داشتنی و نفوذ حزب در ميان گروھای مردم برای دوست و دشمن معلوم شد .اما دشمن
بجای آنکه تسليم نظر اکثرﯾت مردم کردستان بشود و احترام برای انتخابات مردم قائل باشد،
سياست دﯾگر پيش گرفت و تصميم گرفت خصومت و دشمنداری خوﯾش را با حزب صاحب
نفوذ و دوست داشتنی مردم کردستان بيشتر گسترش بدھد .نامزدھای حزب دموکرات
در %57الی  %97آرا را بدست آورده بود و در جاھائيکه انتخابات به دور دوم کشيده شده
بود ،کاندﯾدھای حزب جلو تر از ھمه نامزدھای دﯾگر بودند.
دور از انتظار نبود که رژﯾم جمھوری اسالمی به نماﯾندگان انتخابی مردم راه ندھد به مجلس
شورای ملی ،بروند به وﯾژه آنانکه از طرف حزب دموکرات نامزد شده بودند .آن بود که نتيجه
انتخابات در کردستان ابطال اعالم شد و بعد از مسلط شدن ارتجاع به شھرھا و سنارﯾوی به
نام انتخابات نيم دورهﯾی به راه افتاد و چند نفر معلول الحال مورد اعتماد ارتجاع فرمانروا به نام
نماﯾندگان خلق کردستان روانه مجلس شدند.
بھتراست آنھم به ﯾاد آورده شود که مجلس چنانکه قبال بدان اشاره شد،در قانون اساسی
جمھوری اسالمی به"مجلس شورای ملی" نام برده شده بود .اما بعد از تمام شدن انتخابات
بعض از متعصبين و انحصار طلب نام مجلس را به شورای اسالمی بر افواه جاری ساختند و
سر انجام در اولين دﯾدار نماﯾندگان مجلس با آﯾت ﷲ خمينی نامبرده)فرمان( داد که مجلس
شورای ملی به)مجلس شورای اسالمی( تبدﯾل شود .دﯾگر قانون اساسی چه نوشته مھم
نيست و فرماﯾش امام مافوق تمام قوانين و ھمه قانون و مقنن است!!
بار دﯾگر شلتاق و مرافعه حزب توده
در فصل سوم اﯾن کتاب درباره شلتاق فروشی حزب توده چيزی برای خوانندگان محترم واگوﯾه
کرده بودم .آنکه حقيقت باشد بر خالف حسن نيت رھبران حزب دموکرات کردستان و با اﯾنکه
بعضی دﯾدار دوستانه در ميان رھبران حزب دموکرات و حزب توده روخ داده بود،رھبران آن حزب
دست بردار از دشمنی با حزب دموکرات نبود .شاﯾد به آسانی بشود گفت علت آن خصومت
عالوه از نمک نشناسی و نمک حرامی رھبران توده ھيچ چيز دﯾگر نبود .زﯾرا در ميان حزب و
سازمان ھای اﯾرانی تنھا حزب که دشمنی وعداوت با حزب توده نمی کرد،حزب دموکرات
کردستان اﯾران بود،حتی آن وقت) (1975که تودﯾی ھا آستين از انحالل حزب دموکرات ورماليده
بود،حزب دموکرات به آنان پيشنھاد داد که اﯾن خيال را گور کنند واما اگر ميخواھند در ميان
جمعيت اﯾران جای پای برای خود پيدا کنند بھتر است در انتعاش تشکيالت قدﯾمی خودشان
کوشا باشند و در اﯾن رابط حزب دموکرات آماده است برای تامين راه رفت و آمد کادرھای
شان از کمک باﯾسته درﯾغ ننماﯾد.
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اما چنان معلوم بود که حزب توده از آن نا اميد بود که به نام خود و به کوشش و تقالی
کادرھای خود بتواند بار دﯾگر در اﯾران از آن آبرو و منزلت و اعتماد و اعتبار برخوردار باشد .به آن
جھت رھبران حزب تصميم گرفته بودند از طرق و کانال حزب و سازمان ھای دﯾگر به ميان
گروھای مردم بروند و سياست ھای خودشان را از آن راه بخورد جوانان صاحب احساس
کشورمان بدھند .بالی که حزب توده با آن رفتار بيمار گونه بر سر سازمان با نفوذ
چون"سازمان چرﯾکای فيداﯾی ھای ملت اﯾران" آورد ،از صاحب نظران اھل خبره و آگاه و مطلع
تغييرات بيست سالهای بعدی اﯾران پنھان و پوشيده نيست.
خالصه اﯾنکه ،چنانکه پيشتر از آن بحث کردم در مقدمه شروع کردن سعی و کوشش گفتگو
در ميان جنبش کرد و نماﯾندگان دولت ،رھبران حزب توده طرحی خودگردانی را به آقای غنی
بلورﯾان داده بودند تا اﯾنکه به نام نظرﯾات حزب دموکرات کردستان اﯾران با نماﯾندگان دولت
مطرح کند و به نام خواستهھای مردم کردستان از دولت درخواست شود.
حتی پيش از آن وقت نيز،در اغلب جا حزب توده عدهھای از ھواداران خود را تحرﯾک و ترغيب
کرده بود که برنفوذ خود در ميان تشکيالت حزب دموکرات بيفزاﯾند و از آن راه نظرﯾات و
سياست ھای آن حزب را بخورد فعالين دموکرات بدھند .البته تودهﯾی ھا در ميان جرگهی
رھبری حزب دموکرات نيز کسانی داشتند که خدمت به سياست ھای آنان بکنند .از آنھا
ميتوان محمدامين سيراجی وآقای غنی بلورﯾان را نام برد) (1آنان می کوشيدند برای اﯾنکه
بيشتر امکان داشته باشند خواستهھای حزب توده را در ميان و صفوف حزب دموکرات
بچسپانند،مرکزﯾت بھتر در رھبری حزب را به دست بياورند .در اولين گردھمائی پس از باز
گشت رھبران حزب از عراق که با شرکت ھمه اعضای کميته مرکزی و اعضای زاگروس فراھم
شد،آقای محمدامين سيراجی پيشنھاد کرد برای آنکه دولت شوروی حاضر به ارتباط دوستانه
با حزب دموکرات باشد،آقای غنی بلورﯾان به سکرتير حزب برگزﯾده شود .و دليل دﯾگر آقای
سيراجی برای آن پيشنھاد آن بود که آقای بلوری  25سال در زندان ماندهاست.
با مطرح شدن آن پيشنھاد ﯾکی از اعضای گردھمائی پاسخ آقای سيراجی را داد و ھر دو
دليل آن را به اﯾن پاراگراف رد نمود :خالصه نظر آن دوست آن بود :آقای بلورﯾان به آن جھت
که) (25سال در زندان بوده و از دنيای خارج و اوضاع واحوال داخل اﯾران و مناطق کردستان
بی اطالع است نمی تواند پست مھم چون سکرتيری را اشغال کند و دوم اﯾنکه :بر گزﯾدن
سکرتير حزب دموکرات در گردھمائی حزب دموکرات با عقائد و نظرﯾات اعضای کميته مرکزی
انتخاب ميشود نه با خواسته و فکر و اندﯾشه مسکو و رھبران حزب کمونيست شووروی.
خوشبختانه پيشنھاد آقای سيراجی با اﯾن پاسخ رد گردﯾد .سپس معلوم شد که آن پيشنھاد
در تھران از طرف رھبران حزب توده به آقای محمدامين سيراجی دﯾکته شده است.
) (1آنھا پس از انحالل گروه ھفت نفره،به اعضای کميته مرکزی حزب توده تبدﯾل شدند و حتی
آقای غنی بلورﯾان عضو دفتر سياسی توده شد .سپس در اعالمييهای اعتراف نمودند که در
ميان حزب دموکرات مباﯾست چه کار باﯾد بکنند.
بعد از تمام شدن دوره چھار ساله کنگره چھارم بار دﯾگر کاندﯾداتوری آقای غنی بلورﯾان برای
سکرتيری مطرح گردﯾد و اﯾن بار طرفداران بيشتری نيز داشت .ھر چند آقای محمدامين
سيراجی در کميته مرکزی نمانده بود ،اما آنان که سپس به نام گروه ھفت نفری شناخته
شدند و دو اعضای کميته مرکزی که ھر دو زﯾاد و کم در اﯾن خط بودند حماﯾت از آقای غنی
بلورﯾان کرد .وقتی که دکتر قاسملو به اکثر آرا به سکرتير کميته مرکزی بر گزﯾده شد،آقای
بلورﯾان تقاضا نمود به رﯾاست حزب منصوب شود .درآن اواخر چون پستی به نام رﯾاست حزب
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در پيرو داخلی پيشبينی نشده بود ،بدون اﯾنکه آن درخواست به کميته مرکزی فرستاده شود
رد گردﯾد.
اما دوستان تودهﯾی از آن پر روتر بودند که به آن سھل و آسانی دست از ﯾخه حزب بر دارند.
آنھا که خيال آن درسر می پروراندند که گوﯾا از طرﯾق تماس با جمھوری اسالمی می توانند
خرده خرده زﯾر پای آخوندھا را خالی کنند و در ﯾک"کودتاﯾی بدون خونرﯾزی" قدرت اﯾران را
بدست بگيرند،در بين خود قرار گذاشته بودند ھمه مخالفين جمھوری اسالمی را از راه وﯾژه
منحصر به خود از ميدان بدر کنند .و چون امکان رو در رو اﯾستادن مستقيم با حزب دموکرات نيز
نداشتند تنھا راه آن بود اﯾن حزب را در داخل کرم زده کنند .به اﯾن جھت از طرﯾق فرمانبران
مطيع خودشان که ھنوز در داخل رھبری حزب نيز افراد داشتند به تفرقه افکنی و بر پاکردن
فساد و فتنه و آشوب و پراکندگی وجداﯾی در صفوف حزب دامن زدند و تا توانستند آتش آن را
بيشتر شعلهور ساختند.
پوشيده نيست که تودهﯾی ھا ناچار بودند برای بی ازرش و ميان تھی کردن ھر گونه عقاﯾد و
نظرﯾات عليه انحصار طلبی رھبران جمھوری اسالمی و برای راه برﯾدن از ھر گونه افکار و
اندﯾشه آزاد و حساب سازی کردن ،بعضی تئوری انقالبی را بتراشند .آن بود که مسئله مبارزه
عليه امپرﯾاليزم را بزرگ کرده و آن تئوری را گسترش وسعت بخشيدند که اوضاع فعلی ﯾک
وضع مبارزه برضد امپيرﯾاليزم است و تا وقتی که خطر امپرﯾاليزم مطرح است نباﯾد ھيچ
مسئلهای دﯾگر بمثابه مبارزه برای دموکراسی و حقوق مليت ھای زﯾر ظلم و ستم در اﯾران
مطرح بشود .و با توجه به آنکه حزب دموکرات پرچمدار مبارزه برای دموکراسی و حقوق مليت
ھا بود ،ضروری بود پيش از ھر جاﯾی و بيشتر از ھمه جای برای ملصق و چسپاندن تئورﯾی"
مھمتر بودن مبارزه عليه امپرﯾاليزم" در داخل صفوف حزب دموکرات کوشش بشود.
به اﯾن سبب نيز که رھبران حزب توده می دانستند،حزب دموکرات آن حزب نيست که تازه
آموزش مبارزه عليه امپرﯾاليزم را ﯾاد بگيرد و اﯾن حزب در سرتاسر تارﯾخ زندگی مبارزانه خود
حزب ضد امپرﯾاليستی بوده است ،مجبور می شد برای اغفال نمودن بعض اشخاص ساده
بھتان تازه برای حزب دموکرات درست کنند و تھمت وابستگی بدھند .حزب توده که در طول
عمر خود به اقرار صرﯾح رھبرانش نه آنکه وابسته ،بلکه فرمانبر بيگانه بوده ،حزب دموکرات را
به اتھام آن متھم و گناھکار ميکرد که وابسته به دولت عراق است و به دستور عراق و به
سود و منفعت دولت عراق رو در روی نظام )ضد امپرﯾاليزم( جمھوری اسالمی اﯾران می
اﯾستد .طبيعی است که ميباﯾست برای در ھم رﯾختن صفوف حزب دموکرات آن اسلحه"تازه
کشف کرده" به دست متنفذﯾن حزب توده داده شود تا در ميان صفوف حزب دموکرات آن را
بکار گيرند.
در اﯾنجا بود که آشوب و ھرج و مرج فکری تنگنای قابل مالحظه تشکيالتی به خفيه آن تودهھا
که در صفوف حزب دمکرات رخنه کرده بودند) (1فکر و اندﯾشه ذھنی رھبران و بدنه حزب را به
خود مشغول کرد و برای چند ماه قسمتی از وقت و انرژی کادرھای حزب دموکرات برای بی اثر
و بی ارزش کردن شان اختصاص داده شد .فرمانبرنده و مطيع حزب توده در داخل رھبران حزب
دموکرات که خودشان شاھد استقالل فکری و سياسی حزب دموکرات بودند و به چشم خود
می دﯾدند اﯾن حزب چگونه از استقالل سياسی و تصميم گيری دﯾفاع می کند ،باور و اعتماد
بدان نداشتند که خودشان در ميان صفوف حزب بودهاند و حتی در گردھمائی کميته مرکزی
نيز آن اتھام و تھمت ھای ناروا و فاقد بنيان را نوشخوار ميکردند که تودهھا برای حزب
دموکرات سر ھم بند کرده بودند.
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) (1برخی از تودهھا داخل حزب دموکرات خيلی زود اقرار به اﯾن کردند که از طرف حزب توده به
داخل حزب دموکرات فرستاده شدهاند و سپس که توطئه گروه ھفت نفره درھم شکست
ھمه به داخل حزب توده رفتند،ﯾا به قول خودشان حزب مادر!!
سرشاخان وشيوهجو
اھمال و سھل انگاری ھيئت دولت در گفتگوی پوست کنده با دسته نماﯾندگان ملت کرد ،از
تبليغات زھراميغ و زھراگين رادﯾو تلوﯾزﯾون و روزنامهھای دولتی ،از سالحدار و مسلح کردن
عشاﯾر در شمال و مرکز کردستان ،از لشکر کشی ارتش و سپاه پاسداران و خالصه ھمه
نشانهھا معلوم کرد که رژﯾم جمھوری اسالمی خود را برای حمله گسترده و پھناور به مناطق
آزاده شده کردستان آماده می کند .دﯾگر برای ھمه معلوم و مفھوم شد که پيام ) (26آبان
خمينی نيز فقط بخاطر آن بوده که نيروھای رژﯾم فرصت برای منظم کردن خود پيدا کنند .در
چنين اوضاع و احوالی صحيح نبود مرکز رھبری حزب دموکرت بی خيال در مھاباد پائين پادگان
مجھز و تجھيز شده و مھيا ارتش و سپاه پاسداران بماند .به وﯾژه که تمام ارتفاعات و بلندﯾھای
اطراف و اکناف شھر به مقر و پاﯾگاه نظامی تنيده و بافته شده بودند.
بنا بر اﯾن در آغاز بھار) ( 1359به فکر آن افتادﯾم که محلی برای مقر دفتر سياسی در خارج از
شھرھا تھيه شود .برای آن منظور منطقه "سرشاخان" در نظر گرفته شد و چند اتاق استوار و
پاﯾدار ،اما در حقيقت زشت و مرطوب و نمناک و نمدار که ميشود گفت خطر آن بمراتب از
لحاظ تندرستی از مخاطره توپ و خمپاره کمتر نبود ،در زﯾر زمين ساخته شدند .پس از آماده
شدن چند تا از آن اتاق ھای کس ندﯾده و کس نشنيده تدرﯾجا دفتر سياسی به آنجا انتقال
ﯾافت .البته بخاطر آنکه آن محل بسيار کوھستانی و سخت و پر برف است،از اول روشن بود
که برای فصل زمستان و برف و سرمای شدﯾد و ﯾخ بندان به درد نمی خورد .بالنتيجه پس از
انتقال به"سرشاخان" مجبور شدﯾم در فکر جای گرمتر و مناسبت تر برای مقر زمستانی خود
باشيم.
پس از رفت و آمد و جستجو و نگاه کردن محل ھای مختلف سرانجام جای در نزدﯾک "شيوه
جو" در منطقه "گهورک سردشت" پسند شد و بعضی خانهھای خوب در آنجا ساختند که در
وسط پاﯾيز دفتر سياسی به آن جا نتقال شد .در پاﯾيز سال  1359تاپاﯾيز  1361دفتر سياسی
در آن محل که سپس به"دره دموکرات" معروف گشت،ماندگار شد.
زندگی در"سرشاخان" و"شيوهجو" و سپس بعض محل دﯾگر مثل"آالن" سردشت ،و"نلوسه"
در منطقه "گهورگ سردشت" و"بيھهنگوﯾن" در منطقه منگوران مھاباد برای مبارزﯾن دموکرات
ﯾک زندگی سخت و دشوار بود .زﯾرا عالوه از اﯾن که آن محالت در داخل جرگه نيروھای
دوشمن بودند و ھميشه امکان خطر حمله دشمنان احساس ميشد ،در مورد ماﯾحتاج زندگی
نيز بسيار در مضيقه بودﯾم .شاﯾد تنھا دو ماه زندگی درآبادی"پشت شکاو" در نوار مرز عراق در
جنگ سه ماھه سال)  ( 1358از آن تلخ تر و ناگوار تر بوده باشد .اما باﯾن حال نه تنھا اکنون
بدان افتخار ميکنيم ،بلکه آن موقع نيز به ما روحيه ميداد که در داخل خاک خودمان و روی خاک
خودمان ھستيم .از ته دل ھزار آخ و افسوس به آن روزھا.
گروه ھفت نفری
آشوبگری ھای حزب توده در بطن صفوف حزب دموکرات کار خودش را کرد .کدورت و اختالف و
دل رنجيدگی در ميان کميته مرکزی گسترش ﯾافت و به نقطه انفجار رسيد .برای آنکه بلکه
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بشود راه حل برای وضع موجود پيدا کنيم ،کميته مرکزی گردھمائی کوته در آبادی"براﯾمه" در
منطقه منگوران و در نزدﯾکی شھر مھاباد فراھم کرد .در آن گردھمائی آقای غنی بلورﯾان که
معلوم بود خوب کوک شدهاست ،نوشتاری دورو درازی از جيب بيرون آورد و شروع به خواندن
کرد که گوﯾا ھمه افشاگری مربوط به حزب دموکرات کردستان اﯾران بود .پس از تمام شدن -که
بدون شک نوشته خودش نبود) (1تھدﯾد کرد که اگر کميته مرکزی زﯾر بار آن نظرﯾات او
ھمکارانش نرود،آن نوشتار را منتشر می کند.
) (1وقتی که آقای غنی بلورﯾان از خواندن نوشتار تمام شد ،گفتم :امکان دارد بدھيد
بخوانم،گفت نخير ،ميدانم تو تصور ميکنی که من طبل ميان تھی ھستم ،گفتم من ھيچ وقت
چنين چيزی نگفتهام اما سوال اﯾن است شما که در طول عمر خود ﯾک صفحه کاغد برای
حزب ننوشتهاﯾد چرا بر عليه حزب ميرزا مھدی خان شدهای؟ اگر کسی در راه خدا براﯾت
نانوشته است.
الزم است گفته شود که آقای بلورﯾان برای آنکه کميته مرکزی را بترساند،به وسيله ﯾکی از
چماق به دستانش نيروی از پيشمهرگه را آورده بود و در اطراف محل گردھمائی مستقر کرده
بود .اما کميته مرکزی و به وﯾژه رقبای کاک غنی"آن درخت نبودند که با اﯾن نوع بادھا بلرزند"
به آن جھت زﯾر بار تھدﯾد و الف و گزاف و التيماتوم آقای بلورﯾان نرفتند .گردھمائی کميته
مرکزی عقاﯾد و نظرﯾات آقای غنی بلورﯾان را خود تسليم کردن و ميدان خالی کردن به حساب
آورد -راستش آن طور بود -و تصميم گرفت بر اراده خود محکم و استوار و پابرجا خواھد ماند و
راه خود را مستدام خواھد کرد و اسلحه را زمين نخواھد گذاشت و تسليم نخواھد شد و
مبارزه را تداوم و ادامه خواھد داد.
ضرب المثل کردی ميگوﯾد :آھنگر از صبح تا ظھر به شاگرد ميگوﯾد :پف کن جوش است...
وقتی که بيرون می آﯾد نوک دوک است .فارس گفتنی :کوه موش زائيد" .تھدﯾد آقای غنی
بلوراﯾان به وقوع پيوست و در اواخر روزھای بھار 1359اعالميه نزدﯾک به)(30صفحهای به نام
ھواداران کنگره چھارم را پخش شد که آقای غنی بلورﯾان ،دکتر رحيم سيف قاضی ،فوزﯾه
قاضی ،فاروق کيخسروی ،نوﯾد معينی ،احمدعزﯾزی و ھيمن شاعر -که در کنگره عضو
افتخاری کميته مرکزی انتخاب شده بود -امضا کرد بود.
در آن اعالميه حزب دموکرات را به آتش افروز وابسته به بيگانه و اغلب چيز تمسخر نام برده
بود و جمھوری اسالمی را به رژﯾم ضد امپرﯾاليستی و پيشرفته شناساﯾی کرده بود .قابل
توجه و جالب آن بود آنھای که آن بيانيه را امضا کرده بودند ،نام خود را "حزب دموکرات
کردستان اﯾران – پيروان کنگره چھارم " گذاشته بودند .علتش ھم آن بود که در کنگره چھار و
در ادبيات کنگره چھارم راجع به ضد امپرﯾاليستی انقالب اﯾران پشتيبانی شده بود و آمادگی
ھمکاری با جمھوری اسالمی و راه حل و فصل آشتيخواھانه و صلح آميز مسئله کرد ابراز
شده بود .دﯾگر از آن فکر نکرده بودند که در آن ادبيات ھيچ کدام از آنھا کمترﯾن رل و نقش در
نوشتن آن نداشته و تماما آن اسناد که در کنگره چھارم پسند و تاﯾيد شدهاند و اکنون دﯾگر
سياست و عقاﯾد و نظرﯾات حزب دموکرات می باشند .در حقيقت بنا برآن آنھا ادبيات کنگره
چھارم را خوب نخوانده بودند و نمی دانستند که کنگره چھارم تاکيد بر ادامه مبارزه و تسليم
نبودن در برابر بيداد و ستمگری کرده است.
پخش و توزﯾع اﯾن اعالميه بعض نگرانی فکری برای دلسوزان و غمخواران کرد درست کرد.
منتھا آن نگرانی زﯾاد نکشيد .دفتر سياسی در اولين روز بعد از انتشار آن اعالميه چيزی
کوتاھی زﯾر نام"خيانت گروه ھفت نفری" منتشر کرد .در آن ضمن اعالم بيرون رفتن آن چند
95

نفر از حزب ،در گردھمائی کميته مرکزی نيز آن را مطرح کرده ابراز اميدواری کرده بود که
گردھمائی کميته مرکزی آنھا را به"جاش" بشناسد .اﯾن قسمت از نوشتار برخی از افراد
دروﯾش مسلک بی اراده در داخل رھبری حزب را نيز خشمگين و عصبانی کرد .زﯾرا چنان
معلوم ميکرد آنان برای شخصی که چند سال در صفوف حزب مبارزه کرده ﯾا آنکه چند سالی
زندان کشيده ،خيانت را حالل ميدانند.
سر انجام کميته مرکزی در گردھمائی خود کردار و اعمال ناموجه "گروه ھفت نفره" را به
خيانت دانست و گروھای مردم نيز پيش از کميته مرکزی موضعگيری واقع بينانه خود را گرفته
بودند .دفتر سياسی که آن وقت مقر را به منطقه سرشاخان انتقال داده بود از ﯾکی اعضای
دفتر خواست که به مھاباد برود و مردم را برای مشارکت در ميتنگ دعوت نماﯾد ،تا سکرتير
عمومی حزب در مورد آن مسئله برای مردم سخن رانی کند .آن دوستمان که پس از دو روز از
مھاباد برگشته بود گفت :ھيچ کاری از دستم بر نيامد .در مھاباد نمی شود بر ضد غنی
بلورﯾان صحبت کرد .پاسخ دادم از من و تو ﯾکی مردم مھاباد را نشناختهاﯾم .من معتقدم مردم
مھاباد قبل از ما غنی بلورﯾان را شناختهاند و با او تسوﯾه حساب کردهاند .من حاضرم ھم
اکنون به مھاباد بروم و مردم را دعوت کنم ،آنوقت خواھيد فھميد چند ھزار نفر گردھم آﯾند.
ھمان روز به شھر مھاباد رفتم و با اعالميه کوتاه و بلندگو از مردم دعوت کردم که ساعت 4
بعد از ظھر در ميدان )چوارچرا( حاضر باشند .به سرشاخان ھم خبر فرستادم که دکتر قاسملو
به مھاباد بياﯾند ،ساعت چھار در ميدان مھاباد و تمام خيابان ھای که منتھی به آن ميدان
ميشد مملو از جمعيت بود ،اگر سوزن می انداختی به زمين نمی افتاد .اما درست در ساعت
مقرر ﯾاد داشتی درﯾافت کردم که دکتر نمی تواند امروز بياﯾد به فردا ساعت ﯾادشده موکول
شود.
با شرمندگی زﯾاد پشت ميکروفون رفتم و ضمن عذر خواھی اعالم کردم فردا در ھمين ساعت
تشرﯾف بياورند .در حقيقت تمام وجودم ميلرزﯾد زﯾرا نگران بودم که مردم رنجيده خاطرشده
باشند و نظر دوستم به حقيقت گراﯾد ،اما ساعت  4بعد از ظھر روزی بعدی بيش از ھزاران
کس بيشتر آمدند .بياد دارم دکتر قاسملو مسئله "گروه ھفت نفری" را ناچيز شمرد ضمن
تحليل و تفسير وضع سياسی کشور در چند دقيقه و در ﯾک جمله کوتاه گفت :فلسفه بافی
نمی خواھد،مسئله آن است :اسلحه را بزمين بگذارﯾم ﯾانا؟ بيش از شصت ھزار نفر ﯾک صدا
گفتند اسلحه بزمين نمی گذارﯾم.
بعد از چند روز"گروه ھفت نفره"آقای احمد عزﯾزی،ﯾعنی شاﯾسته و زبده ترﯾن افراد در زمره
گروه ﯾاد شده را برای سخن رانی تعين کرده بود .آقای عزﯾزی که خوشبختانه اکنون به صفوف
حزب دموکرات بر گشته ،ﯾکی از کادرھای آگاه آن گروه بود ،در جنگ سنندج نيز تير خورده
بود ،با چوبدست راه ميرفت .اما که دھان گشوده و خواسته بود درباره دکتر قاسملو چيزی
بگوﯾد جمعيت بروﯾش منفجر شده بودند بالنتيجه ناچار شده بود صحنه سخن رانی را خالی
کند.
بر آن پاﯾه"گروه ھفت نفره" در حقيقت مورد خشم و غضب مردم قرار گرفتند .اما خود و
معلمانشان به سھل و آسانی از رو نرفتند .آنھا که تصور ميکردند اگر ﯾک مقدار خوش خدمتی
به جمھوری اسالمی بکنند)امام امت(دلش نرم ميشود ﯾک نوع خود مختاری به اﯾشان می
دھد که در برابر مردم کردستان به چشم بگيرند،لذا آنچه در توانا داشتند و از دستشان آمد
درﯾغ و مضاﯾقه نکردند .تھمت به حزب دموکرات زدند ،براﯾش بھتان ساختند و اتھام تراشيدند،
فحش و ناسزا نثارش کردند .به اﯾن ھم قانع نشدند عليه او سخن چينی و جاسوسی کردند.
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در جاسوسی نيز آن قدر پيش رفتند که به نوشته به اصطالح آن"خدمت انقالبی" را بجا
آوردند .بياد دارم اعالميهای منتشر کرد بودند که با کذب و دروغ در آن نوشته شده بود که دو
افسر بعث عراق به اسامی فالن سروان و فالن سرگرد)که نامشان به ﯾاد ندارم( در
آبادی"باﯾرم" آموزش به افرادی قاسملو می دھند .ﯾک پاسگاه قدﯾمی در دھکده باﯾرم بود که
حزب از آن چون بيمارستان استفاده ميکرد و چند بيمار و مجروح در آن بستری بودند.
ھيليکوپترھای جمھوری اسالمی در نتيجه آن راھنماﯾی)دوستان( آن بيمارستان را به تندی
بومباران کرد و چند نفر از آن مجروح ھا بار دﯾگر مجروح شدند .اما به ﯾاد ندارم شھيد داشتيم
ﯾانه؟ به اﯾن شيوه برای افراد با انصاف معلوم شد آن "گروه" درآن موقع استحقاق لقب"جاش و
خائين و اغلب چيز دﯾگر در اﯾن مورد بودند و در حقيقت آن نام و لقب برای آن)دوستان( کاالو
متاع شاﯾسته قد و قوارهو قامت شان بود.
نو شدن جنگ
ھنوز سال  1359آغاز نشده بود که آشوبگری و لشکر کشی از شمال و جنوب کردستان
شروع شد و ﯾواش ﯾواش زمين را در نوردﯾد تا اول بھار در بسيار ناحيه شکل و شيوه ﯾک
جنگی ارتجاعی قتل و عام ملت کرد را به خود گرفت .در شمال کردستان ارتش با پشتيبانی
مالکين قدﯾمی به ده نشينان حمله کرد و با تانگ و توپ و فانتوم و ھيليکوپتر ھمه گونه سالح
خانمانسوز و وﯾرانگر زارعين را از زمين و ھوا درھم کوبيد .در جنوب کردستان نيز به بھانه اﯾنکه
گوﯾا خطر حمله عراق مطرح است و ارتش ميخواھد در نوار مرزی استقرار ﯾابد نيروھای
بيشمار و مجھز به ھمه گونه صالح سبگ و سنگين برای سرکوب نمودن جنبش رستگار
خواھانه ملت کردستان به راه افتاد و در بسيار شھر چون سنندج،سقز،بانه وھتد...سيالب
خون به راه انداخت .در جنگ دوم شھر سنندج بر پاﯾه آمار ناقص دو ھزار و چھار صد نفر از
مردم بيدفاع شھيد شده بودند .سرھنگ صدری فرمانده پادگان سنندج با افتخار ميگفت :ما در
ھر ساعت چھار صد گلوله خمپاره به داخل شھر پرتاب ميکنيم که پراکندگی تکه ھای ھر ﯾک
از آنھا تا دوصد متری شعاع اطراف کاربرد دارد.
روز  29فروردﯾن  1359کميته مرکزی حزب دموکرات کردستان اﯾران برای آخرﯾن بار نامهی سر
گشاده برای آﯾت ﷲ خمينی نوشت و توطئه فرماندھان ارتش را بياد آورد .در آن نامه از
خمينی درخواست شده بود از ﯾک طرف موافقت خود را در مورد شش اصل خودمختاری اعالم
نماﯾد تا اﯾنکه راه برای پيدا شدن حسن نيت در ميان دولت و مردم کردستان ھموار گردد .از
طرف دﯾگر به نيروھای ارتش دستور دھد به پادگانھای خود بر گردند و از آشوبگری دست
بردارند .در خاتمه نامه نوشته شده بود:
"ھنوز نيز بدخواھان دو باره وضع کردستان را آشوب نموده و ھر روز به بھانهای مردم کردستان
را سرکوب ميکنند ،از طرف حزب دموکرات کردستان اﯾران ،حزب که اکثر نزدﯾک به تمام مردم
کردستان پشتيبانی از او می کنند ،برای آخرﯾن بار ھشدار می دھد که اگر حمله ارتش و
ژاندارمری و پاسداران برای سرکوب جنبش کردستان متوقف نشود و کشتار مردم بيدفاع
ادامه ﯾابد ،پيشمهرگهھا به پشتيبانی تمام ملت کرد به تمام نيرو دﯾفاع از خود می کند و
آشکار است در نظر مردم کردستان و مليت ھای اﯾران مسئوليت جنگ برادر کشی بر گردن
کار فرماﯾان دولت مرکزی ميباشد و ملت کرد راه نمی دھد به بھانه واھی مبارزه بر ضد
امپرﯾاليزم جنبش انقالبی دموکراتی ضد امپرﯾاليستی ملت کرد سرکوب بشود(1) .
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) (1تالش در راه تفاھم،انتشارات و تبليغات حزب دمکرات کردستام،جلد ،2اسفند ماه
،1359ص .61-62
جنگ اﯾن بار جنگی کثيف و بی رحمانه تر از جنگ تابستان سال  1358بود .مرتجع نه تنھا تمام
امکانات نظامی خود را برای سرکوب جنبش دموکراتيک مردم کردستان بکار بسته بود ،بلکه از
لحاظ اقتصادی و اجتماعی نيز با مردم کردستان در جنگ بود .با چنان شدت و حدت محاصره
اقتصادی بر کردستان مسلط کرده بود که حتی درمان بيماران و شير خشک کودکان شير خوار
به مناطق تحت کنترل پيشمهرگه نمی رسيد .رژﯾم بيمارستان و درمانگاھا را عمال بسته بود.
مدارس نيز بعلت کم بودن ﯾا عدم ابراز آموزش داد و فرﯾادشان به آسمان می رسيد .معلوم
است که جمھوری اسالمی با اﯾن وضع نيز اکتفا نکرد خرده خرده اکثر مدارس دﯾھات را بست
و دﯾگر راه نداد آموزگاران اﯾن گونه دبستان ھا سر کالس بروند .در اﯾنجا الزم و ضروری بود
فرﯾاد مردم ستمدﯾده کردستان به گوش سازمان ھای دموکرات و پيشرفته جھان و شخصيت
ھای سياسی و بشر دوستان و انجمن ھای انسانی و دوستان و سازمان ھای دﯾفاع از
حقوق بشر برسد .آن بود که دکتر قاسملو زنده ﯾاد نامهی زﯾر را در روز
1980/4/25م) (1359/2/5منتشر کرد ھر چند فی الفور موثر واقع نشد اما اﯾن اولين گام برای
باطالع بودن جھان از بد بختی مردم کردستان و سپس کمک و ھمدردی و ھمکاری گروه
انساندوستان را به طرف ملت ستمدﯾده کرد اﯾران جلب کرد:
" دوستان محترم!
"بار دﯾگر قدرت فرمانروا در اﯾران جنگ تازه و وﯾرانگر بر ضد مردم کردستان شروع کرده .در حال
حاضر در شھرھای سنندج ،سقز ،و بانه ،ارتش به سالح مدرن فانتوم و ھيليکوپتر و توپ و
تانک مردم کردستان رامی کوبد .ھدف قدرت فرمانروا از اﯾن جنگ ،از بين بردن جنبش
دموکراتيک کردستان است که به سنگر آزادی اﯾران تبدﯾل شده است .تا کنون ھزاران کس از
مردم بيگناه،اعم از زن و مردان پير و کودکان در شھر و روستاھای کردستان قتل عام شدهاند.
صدھا خانه در شھرھای سنندج و سقز و بانه وﯾران شدهاند .کردستان در محاصره اقتصادی
است ،نه مواد خوراکی و نه مواد سوختنی و نه درمان به کردستان نمی رسد .ما از شماھا
تقاضا ميکنيم بار دﯾگر صدای اعتراض خودتان را عليه جناﯾت ھای قدرت فرمانروا در تھران بلند
بکنيد .عقاﯾد و نظرﯾات ھمگانی جھان بر ضد جناﯾت ھای ارتش اﯾران که به دستور رئيس
جمھور عمل می کند ،تحرﯾک کنيد و راه ندھيد بودن نسل و نژادی که تنھا گناھش دﯾفاع از
دموکراسی در اﯾران و حقوق ملی است به مخاطره از بين رفتن بيفتد .از کمک مادی و معنوی
به مردم ستمدﯾده کردستان اﯾران درﯾغ نفرمائيد .ھمکاری و کمک کنيد و اجازه ندھيد ملت کرد
در برابر چشمان انسانيت در خاک و خون دفن شود .باسالم زﯾاد:
سکرتيری عمومی حزب دموکرات کردستان اﯾران.
عبدالرحمن قاسملو
1980/4/25م.
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رادﯾو صدای کردستان اﯾران
قبل از آغازﯾدن جنگ سه ماھه سال  1358تا آن وقت دفتر سياسی از مھاباد بود،
روزنامه"کردستان" ارگان کميته مرکزی در تيراژ زﯾاد منتشرمی شد و برای تمام شھرھای
کردستان و برای تھران نيز فرستاده می شد .اما پس از جنگ سه ماھه عالوه از آن که امکان
چاپ شماره زﯾاد و توزﯾع "کردستان" در داخل شھرھا نماند در حقيقت انتشار روزنامه به شيوه
ماھيانه با مشکل رو برو شد .گاه می شد در مدت چند ماه از ﯾک شماره تاﯾپ و فتوکپی
منتشر ميکرد .آن ھم در تيراژ بسيار کم .بر آن پاﯾه در حاليکه وظيفه و مسئوليت ھای حزب
دموکرات اغلب از پيش بيشتر بودند و در مورد تبليغات در وضع نامساعد بود .عالوه از آنھا
بخاطر آنکه اغلب مرم کردستان بيسواد بودند ،روزنامه نمی توانست ﯾک زنجيرهای ارتباط در
ميان حزب و گروھای مردم باشد.
بخاطر آن در پاﯾيز سال  1358فکر براه انداختن رادﯾوﯾی که به زبان حال حزب دموکرات
کردستان تبدﯾل شود در ميان کادر رھبری حزب بروز شد .پس از سعی و کوشش زﯾاد دو
دستگاه بزرگ بی سيم که ميشد مثل رادﯾو از آنھا استفاده کرد،از اﯾن طرف و آن طرف پيدا
شد ﯾکی از آن دو به شيوه وقت به راه انداخته شد و به شيوه آموزشی شروع به انتشار
برنامه کرد)(1
) (1آقای کرﯾم حسامی که از بدوی استقرار حزب تا چند سال از اﯾن پيش قھرمان تمام
داستان ھااست!! در خاطرتھای خود به راهانداختن رادﯾو را نيز مثل تمام افتخارات ھای دﯾگر
حزب به نام خوﯾش طومار ميکند و تمام رھبران حزب را از آن بی خبر نام ميبرد .ھر چند
اﯾنجانب آن وقت اعضای رھبری نبودم و نقش در بهراهانداختن رادﯾو نداشتهام .در حقيقت آقای
حسامی و ھمچنين مرحوم سيد رسول دھقان)باب گهوره( که تنھا کسی است که آقای
کرﯾم حسامی از او نام ميبرد ،دراﯾن رابط زحمات زﯾاد کشيدند .اما آن ادعای کاک کرﯾم که گوﯾا
رھبری حزب از به راهانداختن رادﯾو ھيچ گونه اطالع نداشته ،مثل بقيه ادعاھای آن برادر
نادرست می باشند.
پس از شروع کردن به نام گفتگو درميان نماﯾندگان ملت کرد و دولت مرکزی به علت برخی
موارد فنی و نيز برای آنکه پخش برنامه رادﯾوی تبدﯾل به بھانهای در دست نماﯾندگان نشود
مصلحت بر آن شد صدای رادﯾو متوقف شود .و تا خرداد ماه سال  1359بار دﯾگر رادﯾو بکار افتاد
و به نام"رادﯾو صدای کردستان اﯾران" شروع به پخش برنامهھاﯾش کرد .قابل مالحظه است
بعالوه از آن رادﯾو برای مدتی برنامه آزماﯾشی پخش کرد ،برنامهھای رسمی را نيز دو باره
شروع کرد .سابقا "وقت ساعت " "9شب بود" و روز 24ﯾا  25خرداد ماه دست بکار شد .ھر
چند بعد از دو روز معلوم شد در بعض جاھای نزدﯾک ھم صدای رادﯾو شنيده نشده .بالنتيجه
کادر فنی رادﯾو تصميم گرفت ساعت ) (9شب را به ساعت" "7بعد از ظھر تغير دھد .با اﯾن
شيوه)کار رادﯾوی دهنگی کردستان اﯾران( روزی"  "27خرداد سال  1359شروع شد.
"رادﯾو صدای کردستان اﯾران" شکاف بسيار بزرگی برای حزب دموکرات کردستان اﯾران پر کرد.
اﯾن رادﯾو که در حقيقت مؤنس ھمه خانوادهھا در شھر و آبادی کردستان شده بود و به
آسانی ميتوان گفت که به ميليون شنونده عالقمند دارد ،نه تنھا در مورد و رابط با تبليغات
تمام کم و کاستی ھای نبودن روزنامه را پر کرده بود ،بلکه در حقيقت مثل ﯾک کادر چابک
تشکيالت نيز کار ميکرد و مردم را به دوری حزب دموکرات گرد می آورد .ھم عالقمندان اعضای
حزب و به وﯾژه کار گردانان رادﯾو و ھم ارتباط جانی گروھای مردم ،به رادﯾوی صدای کردستان
اﯾران به راستی بی نظير بود .گام به گام بر پاﯾه پيشرفت و کيفيت شيوه جنبش رھبری حزب
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برای به پيش بردن رادﯾو کوشش کرد .پرسنل رادﯾو بی اعتنا از ھمه تلخ و شوری ھای زندگی
و خطر بومباران و توپ باران روز از روز دلگرم تر درآن رادﯾو کار کرد و گروھای کرد نيز نه تنھا به
ھمدم و شنونده تمام برنامهھای رادﯾو بودند،بلکه ھر موقع نيز رادﯾو محتاج به کمک آنھا
ميداشت به دادش ميرسيدند و در راھش فداکاری ميکردند.
در فاصله نزدﯾک به پازدهسال کار رادﯾو صدای کردستان اﯾران ،اﯾن رادﯾو)  ( 15مرتبه جای خود
را تغير داد و اغلب نيز بر دوش ھم ميھنان دلسوز دھھا کيلو متر به کوه و دشت و صحرا و
بيابان دره کردستان گردانده شد ،تا جای مناسب و محکم و دور از دسترس دشمن پيدا
کند،اما در اﯾن فاصله زمانی تنھا ﯾک روز آنھم در پاﯾيزی سال  1362از کار اﯾستاد ،آن نيز به ﯾک
دستگاه بيسيم تا حدودی جاﯾش پر شد و به مردم ابالغ گردﯾد که امروز بعلت چند مورد فنی
رادﯾو صدای کردستان برنامه پخش نمی کند.
اما با تأسف بسيار آن رادﯾو که دشمن ھر گيز نتوانست بر او غلبه کند و با بکار بردن دھھا
دستگاه پخش پرانتز نيز از صدا نيفتاد ،در زمستان سال  1373به دست دوستان از صدا افتاد!!
آن دوست محبوب و الﯾق و شاﯾسته از گروھای مردم کردستان)ھمه قسمت ھای کردستان
نه تنھا کردستان اﯾران( جدا شد !.چند روز بعد از مسدود کردن به ظاھر )خيرو صالح( بالنتيجه
روز  27اسفندماه 18)،1373مارس 1995م( ﯾک گروه از پيشمهرگه ھای)اتحاد ميھنی(
کردستان در اثر درخواست ارتجاع فرمانروا در اﯾران ،مقر رادﯾو صدای کردستان اﯾران ،را تصرف
کرد و جلو پخش برنامهھای رادﯾو را گرفت!!.
بستن رادﯾوی حزب دموکرات کردستان از طرف اتحاد ميھنی برای بسيار از مردم و طيف جای
تحير و سرگشتگی و تعجب و شگفتگی و در ھمان وقت جای تأسف و غم انگيز و افسوس
و تاثر آور بود .اکثر حزب و سازمان ھای سياسی رسما نارضاﯾتی خود را از رفتار اتحاد ميھنی
نوشته و ابراز داشتند و بيشتر طيف نيز نامهھا اظھار نارضاﯾت ابراز کردند و برای رﯾاست اتحاد
ميھنی نوشته و کپی آنھا را برای اتحاد ميھنی فرستادند ،در اﯾن اعتراض و ناخرسندی ھا از
احزاب و شخصيت ھای کرد تا سازمان ھا و شخصيت ھای اﯾرانی گرفته و حتی بيگانه نيز در
آن دﯾده می شد .اما متاسفانه بار دﯾگر اتحاد ميھنی در زﯾر فشار جمھوری اسالمی در گوش
گاه خوابيد و به ھيچ ﯾک از درخواستھای بزرگان و روشنفکران و احزاب و سياستمداران گوش
فرا نداد که برای راه دادن به پخش دو باره برنامه ھای رادﯾوی صدای کردستان از او شده بود.
البته گروھای مردم کردستان نيز به وﯾژه در کردستان اﯾران و عراق به شيوه گوناگون
ناخرسندی خودشان را از بستن رادﯾوی حزب دموکرات کردستان ابراز داشتند و نيز ھمدردی با
مبارزﯾن حزب دموکرات کردند .آﯾن ھا ھمه پاسخ دادن به استغاثه حزب بود که در اعالميه
 1373/12/27آمده بود .اﯾنھم متن آن اعالميه که در زﯾر تيتر" رفتار دشمنانه اتحاد ميھنی
کردستان" صادر شده بود:
ھم ميھنان عزﯾز !
احزاب و سازمانھای اﯾران و بخش ھای دﯾگر کردستان !
انجمن و گروھای سياسی سازمان ملل متحد !
مداخله جمھوری اسالمی اﯾران در امور داخلی کردستان عراق روز به روز بيشتر گسترش
می ﯾابد و عرﯾانتر خود را به نماﯾش ميگذارد .اﯾن رژﯾم نه تنھا دشمن کرد اﯾران ،بلکه دشمن
جنبش کرد در ھر چھار بخش کردستان است .به اﯾن علت از ھمه طرق تقال ميکند اﯾن
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جنبش را بی اعتبار و بی ارزش نماﯾد ،و در آن مداخله کند ،و اگر نشد منحرف و از راه خارج و
مطيع و فرمانبردارش کند و دچار شکستش نماﯾد.
اکنون حدود چند ماه است کار فرماﯾان اﯾران فشار زﯾاد بر اتحاد ميھنی کردستان تحميل
کردهاند ،برای آنکه وسيله او "رادﯾوی صدای کردستان اﯾران" را خاموش کنند .در حقيقت
رفقای اتحاد ميھنی کردستان چند بار از ما خواستهاند که خود)به اصطالح برای مصلحت و
خير و صالح اتحاد ميھنی( رادﯾو خودمان را ببندﯾم .اما ما زﯾر بار آن نرفتيم و براﯾشان روشن
کردﯾم که آن عمل نه تنھا به ضرر و زﯾان حزب ما و کرد اﯾران است ،بلکه ضربه مھلک بر
اعتبار و حثيت کرد عراق نيز می زند و آثار بسيار ناگوار در ارتباط برادرانه مردم آن دو قسمت
از کردستان می گذارد.
ظاھرا دوستان "اتحاد ميھنی" آن عقاﯾد را درست دانستند و ﯾک مدت بود از بستن رادﯾو
سکوت کرده بودند .اما با کمال تاسف در1995/3/18)1373 /12/27م( واحدی پيشمهرگه
اتحادميھنی کردستان محل رادﯾو صدای کردستان اﯾران را محاصره و برای جلب رضاﯾت ﯾکی از
لجوج و سرسخت ترﯾن دشمان ملت کرد آن رادﯾو را بست.
ما در حاليکه پر به دل از آن کردار و اعمال غيره دوستانهی اتحاد ميھنی متأسفيم ،قبل از ھر
چيز از رﯾاست اتحاد ميھنی تقاضا ميکنيم برادری کرد اﯾران و عراق را به وعده و وعيد کذب و
دروغين رژﯾم جمھوری اسالمی مبادله نکند و بالدرنگ دستور دھد پيشمهرگهھای اتحاد
ميھنی اطراف مقر رادﯾو خالی کنند و راه بدھند رادﯾو صدای کردستان اﯾران ،پخش برنامهھا را
ادامه دھد.
سپس از گروھای مردم کردستان به وﯾژه در کردستان اﯾران و عراق که بيشتر مشتاق به
برنامهھای رادﯾو صدای کردستان اﯾران ھستند درخواست ميکنيم ھر ﯾک از طرﯾق خود از اتحاد
ميھنی درخواست نماﯾند به محاصره رادﯾو حزب دموکرات کردستان خاتمه دھد و از اﯾن بيشتر
زﯾر فشار جمھوری اسالمی نرود.
در اﯾن اثنا از انجمن و گروھای سياسی و سازمان ملل متحد درخواست ميکنيم بر دولت
اﯾران فشار بياوردند تا اﯾنکه از مداخله در امور کردستان عراق دست بردارد و از اﯾن راه از فشار
بر حزب ما و سازمانھای دﯾگر داخل جنبش کرد اﯾران بکاھند.
شک و گمان در آن نيست اگر جمھوری اسالمی مجاز باشد آن توطئه ضد انسانی را ادامه
دھد ،در آﯾنده به اﯾن نيز اکتفا نخواھد کرد و بار دﯾگر فشار بر سازمانھای داخل جنبش کرد در
عراق خواھد آورد و برای آنکه اعمال نادرست تر و نادوستانه تر و حتی بی آبرو و ناجوانمردانه
تر در حق مبارزﯾن کرد اﯾران بکند.
اميدوارﯾم تمام احزاب و سازمانھای کردستان )در ھر چھار بخش( به وﯾژه در کردستان عراق
صدای خودشان را ھمراه صدای ما و ناراضی بودن خودشان را در اﯾن عمل اتحاد ميھنی
کردستان ابراز دارند .بدون گمان تصحيح اﯾن اشتباه قبل از ھمه به نفع اتحاد ميھنی تمام
ميشود و نمی گذرارد گذشته مملو از مبارزه و کوشش و اتحاد با چنين عملی ناروا غث ورث و
معيوب گردد.
به اميد ھمدلی و ھمصداﯾی ھمگی تان.
دفتر سياسی  -حزب دموکرات کردستان اﯾران1995/3/18)1373/12/27 .م( )(1
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نخستين شھيد کميته مرکزی دراﯾن راه
سرگرد حبيب ﷲ عباسی ﯾکی از افسران آزادﯾخواه کرد و اھل مھاباد بود .او در موقع انقالب
مليت ھای اﯾران در تھران مشغول انجام وظيفه بود .او در ھمان جا با حزب دموکرات ارتباط
گرفت و بمثابه ﯾکی از ھواداران فعال و زبر دست و حاذق و ماھر شروع به کوشش کرد .پس
از پيروزی انقالب به مھاباد برگشت و در برنامه رﯾزی برای تصرف پادگان مھاباد رل و نقش قابل
مالحظهای بازی کرد.
در جنگ سه ماھه سال 1358خدمت بزرگی به تعليم و آموزش پيشمهرگه کرد و در جبھهھای
جنگ نيز در ھر جا که الزم می بود شرکت ميکرد و بحق آماده فداکاری بود .به خاطر آن مورد
توجه اعضای حزب و گروھای مردم کردستان بود و در کنگره چھارم حزب به عضو کميته مرکزی
انتخاب شد.
بعد از کنگره سرگرد عباسی به فرمانده شورای نظامی حزب دموکرات کردستان اﯾران در
مھاباد منصوب شد .دشمن خيلی از او کينه در دل داشت و در خفا به قصد از بين بردنش
مشغول توطئه بود .سر انجام جمھوری اسالمی بر او غلبه کرد .روز31آبانماه  1359ﯾکی از
پاسداران اھل اروميه که گوﯾا ﯾکی ازعوامل نفوذی او در ميان رژﯾم بود با پاسدار دﯾگر به
شورای نظامی برای دﯾدار با سرگرد ميروند .سرگرد اجازه مالقات ميدھد و نامبرده با سالح
اتوماتيک به اطاق سرگرد وارد ميشود  .بعد از چند دقيقه سرگرد و ھمکارانش را در اتاق به
رگبار می بندد و بالدرنگ سرگرد و ﯾکی از ھمکارانش به نام سروان چلبی کشته ميشوند و
آنھا بيرون ميروند).(1
بعدا از انجام آن عمليات ھر دو پاسدار به سوی پادگان مھاباد فرار ميکنند و پيشمهرگهھا نيز
دنبال شان ميکنند .بالنتيجه در اثر تيراندازی پيشمهرگهھا ﯾک پاسدار کشته ميشود اما
مرتکتب اصلی خود را به پادگادن مھاباد ميرساند .مرگ سرگرد عباسی حسرت اندوه سنگين
بردل گروھای مردم کردستان نھاد و سند دﯾگر بر غدر و ظلم پرونده مملو از خونخواری و
خيانت فرمانروای ستمگر اﯾران به وﯾژه رژﯾم جناﯾتکار و ترورﯾست پرور آخوندی گذاشت.
) (1برای حقيقت در پيشگاه تارﯾخ الزم است گفته شود سال ،1361مجاھدﯾن خلق اﯾران در
داخل شھر اروميه آن مجرم را به سزای اعمال ننگين و خيانتکارانه خودش رساند.
جنگ اﯾران وعراق
در ابتدائی استقرار رژﯾم جمھوری اسالمی اﯾن رژﯾم با دولت عراق ميانه خوبی نداشت.
زﯾرا خود خمينی و اغلب طرفداران آﯾت ﷲ خمينی ،بيرون کردن او را از عراق در سال
 1357بمثابه دشمنی بزرگ عراق در حق به رژﯾم اسالمی اﯾران نگاه ميکردند و درپی
انتقام بودند .اغلب کارفرماﯾان جمھوری اسالمی در خطبه نماز جمعه و سخنان دﯾگر
صحبت از نجات و رھاﯾی عراق و سقوط رژﯾم بعث ميکردند .از طرف دﯾگر عراق به شيوه
عمومی کمتر دﯾده شده که با اﯾران ارتباط خوبی داشته باشد .بيشر وقت در تارﯾخ
اختالفات با اﯾران به پيکار و زدو خورد منجر شده ،لذا عراق با سرکار آمدن رژﯾم اسالمی
زﯾاد خوشحال نبود .از طرف دﯾگر آن ھرج و مرج که پس از سقوط رژﯾم شاه در اﯾران به
وجود آمده بود،شاﯾد برای دولت عراق چون ﯾک فرصت بدان نگاه شده باشد،برای آنکه
کفه ترازو را در کشمکش د ھھا ساله ميان دو کشور به طرف خود پائين بکشاند .تمام اﯾن
ھا در ميان اﯾران و عراق را روز به روز بيشتر به طرف آشوب می برد .مخصوصا آشوبگری و
توپ باران و حتی بومباران ھواﯾی پاسگاھای عراق در جنوب از طرف نيروھای اﯾران ،اوضاع
را بيشتر مغشوش و آشفته و آبستن جنگ خانمانسوز کرده بود .کار به جای کشيد که
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حکمران فعلی عراق)صدام حسين( ،پيش چشم انظار عموم و در برابر دوربين ھای
تلوﯾزﯾون پيماننامه سال  1975الجزاﯾر را پاره کرد و ﯾک طرفه انحالل پيماننامه را اعالم
نمود.
به دنبال آن رخداد ارتباط ميان دو کشور آشوب تر و پر بلوا تر شد و اختالف و کدورتھا
شيوه آشکار تر به خود گرفت .بالنتيجه روز31شھرﯾور  22)،1359سپتامبر 1980م( ارتش
عراق حمله پھناور به خاک اﯾران را شروع کرد و در فاصله چند روز سرزمين بزرگی از
مناطق جنوب کشور ما را تصرف و تسخير کرد .به اﯾن شکل اﯾران و عراق رسما وارد جنگ
شدند و برای مدت ھشت سال با تمام قوا و توانای نظامی خودشان عليه ﯾکدﯾگر
جنگيدند .جنگ ھشت ساله اﯾران و عراق پس از جنگ دوم جھانی پر تلفات ترﯾن و پر
ھزﯾنه ترﯾن جنگ منطقه بود .عالوه از اﯾن ،چنان ضربه محکم به اقتصاد ھر دو کشور
زده شد که شاﯾد تا دھه ھا سال دﯾگر ھيچ کدام شان نتوانند پشت خميده خود را زﯾر بار
ناگوار آن راست کنند.
اما آنچه در اﯾن جا مورد بحث است نه اﯾنکه تحليل و تفسير و علل شعله ور ساختن و
معرفی کردن حمله کننده اصلی در رخ دادن جنگ و تخمين زﯾانھای وﯾرانگر آن است .زﯾرا
آن عمل از حوصله اﯾن نوشتار و تواناﯾی نوﯾسنده خارج است و الزم است افراد خبره و
حاذق و متخصص و دانا و آگاه آستين باال بزنند .آنکه در اﯾنجا جای بحث است موضعگيری
حزب دموکرات کردستان اﯾران در برابر به آن جنگ و پاسخ کار فرماﯾان جمھوری اسالمی،
به موضعگيری مسئوالنه حزب ما است.
"کميته مرکزی حزب چند روز پس از شروع جنگ اﯾران و عراق در پيام رسمی تجاوز دولت
عراق را به خاک اﯾران محکوم کرد و اعالم کرد که اگر دولت مرکزی خواسته ھای اساسی
مردم کردستان را به رسمی بشناسد،حزب ما آماده است تمام نيروی خود را در مقابل
حمله ارتش عراق و گالوﯾز شدن با او به کار بگيرد .کميته مرکزی در ھمان موقع نيز
آشکار کرد که ﯾورش عراق به اﯾران تا حدود زﯾاد محصول سياست کجروی و ناشيانه کار
فرماﯾان جمھوری اسالمی است که ھميشه صحبت از صدور انقالب به خارج نموده و
مردم کشورھای ھمساﯾه را بر ضد دولتھای آنان تحرﯾک و وسوسه نموده  .البته حسن
نيت ما مثل ھميشه بی پاسخ ماند و حتی انجام برعکس داد .زﯾرا به دنبال آن پيام
حمله نيروھای سر کوب جمھوری اسالمی به کردستان تند و تيزتر بود"(1).
حزب ما مثل بعض سازمانھای دﯾگر سياسی دچار ميھن پرستی کاذب نشد و به نفع
قدرتمندان رژﯾم فرزندان خود را به کشتن نداد (2).اما در مدت ھشت سال جنگ دو دولت اﯾران
و عراق نيز ھيچ وقت موضعگيری ميھن دوستانه خود را کنار نگذاشت،ھر گيز با نيروھای
ارتش عراق نيز عمليات مشترک عليه ارتش اﯾران انجام نداد و اغلب بار نيز به توندی و علنی
حمله ھواﯾی ارتش عراق به شھرھا و محلھای بيدفاع را محکوم کرد.
معلوم است که در فاصله ھشت ساله جنگ اﯾران و عراق ،حزب دموکرات از دﯾفاع مسلحانه
بر ضد حمله نيروھای سرکوبگر رژﯾم اسالمی دست نکشيد .اما آن جنگ که حزب دموکرات
کردستان با جيره خواران ارتجاع ميکرد ،ھم در باطن و ھم در اھداف با جنگ فيمابين آن دو
دولت از ھم و جدا و فرق زﯾاد داشت .در حاليکه جنگ حزب دموکرات بر ضد نيروی سرکوب گر
و نافراخ و پارتيزانی بود ،ودر حاليکه جنگ آن دو دولت از ھر دو طرف جنگ تجاوزکارانه و بزرگ
خواھانه بود،جنگ کردستان،ﯾک جنگی دﯾفاعی بود آنھم به منظور حفاظت ملت کرد و ناچار
کردن رژﯾم قدرتمند به رسمی شناختن حقوق ملی آن ملت در چھار چوب اﯾران بود.
) (1گزارش کميتهمرکزی حزب دموکرات کردستان اﯾران برای کنگر پنجم،آذرماه ،1360ص .20
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) (2برخی احزاب و سازمان امثال توده و مجاھيدﯾن بی قيدو شرط نيروھای خود را برای
مقاومت جنگ اﯾران و عراق فرستادند .اما رژﯾم اسالمی نه تنھا آن عمل را به گام مثبت و
ميھن دوستانه به حساب نياورد،بلکه دراثنای جنگ پاسداران از پشت ،مبارزﯾن آنان را زﯾر رگبار
گرفتند و به غدر و خيانت از آنھا کشت.
امور اجتماعی
در پيش گفتيم که رژﯾم جمھوری اسالمی دومين جنگ کردستان را با محاصره توند اقتصادی
به کردستان مختلط و ھماھنگ کرد و از لحاظ خوراک و درمان و تندرسستی و آموزش و
پرورش محرومت بسيار بر کردستان تحميل کرد .در حاليکه حزب دموکرات کردستان اﯾران چون
مجری جنبش حق طلبانه ملت کرد الزم بود به مقياس و اقتدار و تواناﯾی در فکر رفع
مشکالت گروھای مردم باشد .چيزی طبيعی است وقتی که ھزاران کيلو متر از خاک
کردستان در زﯾر اختيار و کنترل پيشمهرگه بود ،فرزندان ملت تقاضای راه حل تمام اختالفات و
شکاﯾت خود به حزب برده و شکواﯾهھای خود را به مقر و پاﯾگاھای پيشمهرگه و سازمانھای
دﯾگر حزب مطرح ميکردند.
برای رسيدگی به آن مسائل ضروری بود که حزب دموکرات کردستان اﯾران ارگان مخصوص به
اﯾن گونه مسائل اختصاص دھد و نيز قانون و طرﯾقه الزم برای راه حل آن مشکالت اجتماعی
تھيه نماﯾد .ھنوز مقرھای حزب در شھرھا بودند که حزب دموکرات بفکر نوشتن کتاب درسی
به زبان کردی افتاد ھر چند اميد خيلی کم بود که رژﯾم حق خواندن به زبان مادری برای
بچهھای کرد به رسمی بشناسد .اما وقتيکه دولت کردستان را زﯾر بار محاصره اقتصادی قرار
داد و مدارس دﯾھات را بست و بيمارستان و درمانگاھا)ھر چند در محل خيلی کم بودند( بدون
دکتر و درمان گذاشت لذا وظيفه حزب نيز سنگين ترشد و فکر ﯾادآوری برای آمادهکاری
مدارس در آبادی ھا و بعضی بيمارستان و درمانگاه برای رفع احتياج بيماران و مجروحان جنگ
ضرورﯾت پيدا کرد.
در اﯾن جا بود که حزب کميسيون به نام کميسيون امورات اجتماعی استقرار کرد .کار اﯾن
کميسيون سر پرستی مدارس و امور آموزش و پرورش و اداره کردن بيمارستان و درمانگا و
رسيدگی به اختالفات مردم در مورد مسئله آب و زمين و ھر مسائل اجتماعی دﯾگر بود.
کميسيون اجتماعی برای فيصله دادن امورات خود انجمن و آموزش و پرورش و بخش قضائی
فراھم کرد و به ھکماری برخی افراد متخصص و عالم و فاضل ،قانون مجازات عمومی تدوﯾن
کرد که مختلط بود از قانون مدنی کشور و بعض مسئله وﯾژه به کردستان.
پنھان نيست که حل و فصل آن ھمه مشاکل با آن ھمه بی امکانات و کم آزمون و کار آموزی
عمل چقدر سخت و دشوار و طاقت فرسا بود .با اﯾن حال ھم حزب دموکرات در آن ميدان
پيروزی قابل مالحظه به دست آورد و خدمت شاﯾان به توسعه زبان و فرھنگ کردی و به راه
انداختن مدارس کرد و از لحاظ تندرستی نيز تا اندازه اغلب مردم را از تنگنا نجات داد .در اﯾن
جا الزم و ضرورﯾست از دلسوزی و فدکاری ھم ميھنان کرد و غيره کرد ارج و قدردانی شود که
از مناطق زﯾر کنترل رژﯾم و حتی از پاﯾتخت با کارتن و حتی با کاميون درمان و ابزار ضروری و
وسائل پزشکی راجمع آوری و از طرﯾق قاچاق دور از چشم دشمنان آزادی به مناطق آزاد
شده کردستان ميرساندند.
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کاری کميسيون اجتماعی در مورد آموزش و پرورش عاﯾد خوب بدست داد ".در سال تحصيلی
 1359-60در تمام مناطق آزاده شده برپاﯾه توانا بخش از مدارس باز شدند و برای نمونه در
منطقه مھاباد شمار آن مدارس باز شده به ھمکاری و سعی مسئولين حزب به140واحد
بيشتر بود" (1).تابستان  1360در بيشتر مناطق آزادو رھاﯾی ﯾافته کالس کار آموزی)تربيت
معلم( به راه انداخته شد و برای سال تحصيلی  1360-61در تمام مناطق شمار خيلی بيشتر
مدرسه دﯾھات به سعی و کوشش حزب و فداکاری آموزگاران انقالبی از دختر و پسر به راه
انداخته شد و حتی در بعض جاھا مدارس برای کودکان تھيه شد که ھيچ وقت آن محل
دبستان دولتی وجود نداشت.
در خور بحث است در سال ھای -60تا 62کتاب ھای درسی اول و دوم دبستان به زبان کردی
آماده شدند و به چاپ رسيدند و در مدارس مناطق آزاد شده تدرﯾجا تحصيل به زبان کردی جا
افتاد .از آن وقت تا کنون حزب دموکرات کردستان اﯾران مسئوليت خواندن کودکان کادر و
پيشمهرگه بر گردن دارد و به نحوی جای خرسندی و رضاﯾت و افتخار به آن وظيفه پيروز عمل
می کند.
در مورد درمان و تندرستی در روزھای جنگ سه ماھه سال  1358حزب شروع کرد به براه
انداختن حد اقل بيمارستان و درمانگاه و خرده خرده در مورد کيفيت توسعه دادن .کار بجای
رسيد که در سال ھای  1360تا  1362در بيشتر منطقه کردستان قسمت بسيار از ماﯾحتاج
درمانی مردم در بيمارستان و درمانگاھا حزب تأمين می شد.
در رابط با امور تندرستی و درمانی شرط وفاداری و نمک شناسی است که ھمکاری ھای دو
سازمان پزشکی فرانسهوی به اسامی"ئيدميدﯾکال" و"انترناسيونال")کمک ھای درمانی
سازمان ملل متحد( و" ميدسهن دوموند" )پزشکان جھانی( را به تکرﯾم و احترام به ﯾاد بياورﯾم.
آن دو سازمان بشر دوست اولی از سال  1360و دومی از سال  1362به فرﯾاد مردم ستمدﯾده
کردستان اﯾران آمده بودند .از آن موقع تا کنون دھھا اکيپ پزشکی را به بيمارستان ھای
حزب فرستاده و ھزاران پيشمهرگه را عمل جراحی نموده که بيشترشان از خطر مرگ نجات
داده ،و دھھا ھزار بيمار را درمان کرده و چندﯾن تن درمان و ابراز و سائل بيمارستان را جمع
آوری و به مردم کرد رسانيدهاند.
اھم کار آن دوستان آن وقت بھتر آشکار می شود که موضعگيری انسانی آنھا با موضعگيری
پزشکان کرد مقاﯾسه بکنيم .در تمام آن مدت تنھا چھار پزشک کرد در بيمارستانھای حزب
خدمت به بيمار و مجروحين کرد کرده که آنکه از ھمه بيشتر مانده نزدﯾک به دو سال و آنکه
کمتر مانده نزدﯾک به ﯾکماه در بيمارستان منطقه آزاد شده بوده است .در اﯾنجا تشکر از
زحمات آن چھار پزشک کرد و سه پزشک غيره کرد اﯾرانی که ھر ﯾک مدت چند ماه در
بيمارستان حزب کار کرده .اما ھزار سپاس و وفاداری و نمک شناسی برای دو سازمان A.M.I
و  M.D.Mکه ھزاران کيلومتر دور تر به فرﯾاد مردم کردستان آمده بودند و ھزاران ساعت در زﯾر
بالين بيمار و مجروحان کرد نشستهاند.
امورات قضائی کميسيون اجتماعی اگر چه پنھان نمی کنم از بعضی مورد ضرر و زﯾانش از
منافع بيشتر بود) (1اما خدمت زﯾاد بزرگ به فيصله دادن اختالفات ميان ھم ميھنان کرده .حتی
پس از آنکه منطقه آزاد شده در اختيار و کنترل پيشمهرگه نماند ،باز اکثر ھم ميھنان راه گره
گشائی اختالفات خودشان را پيش حزب می بردند با قضاوت کميسيون اجتماعی حل و فصل
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ميشد .اﯾن خود سندی بسيار روشن و گوﯾا از محبت و عالقه مردم به حزب بوده و دوست
داشتنی حزب را در ضمير و درون اجتماعی ملت کرد ميرساند.
از امورات کميسيون اجتماعی ،ﯾکی رسيدگی به مسئله زمين عالوه از آن که کشمکش و
اختالف ھا در ارتباط با موضوع زمين در صالحيت بخش قضائی بود،کميسيون اجتماعی از بعض
منطقه صدھا ھيکتار زمين را در بين زارعين بدون زمين و ﯾا کم زمين را تقسيم کرد .اﯾن ھم
ھر چند با ﯾک کم و کاست درھم بود .اما ﯾکی از بندھای برنامه حزب بود که ميگوﯾد" :زمين
مال آن کس است که روی آن کار ميکند .الزم است از شيوه کنونی مالکيت زمين تغييرات
مھم به نفع دهنشينان زحمتکش)خوش نشين( و بدون زمين رخ بدھد".
) (1نمومهاش :ﯾک وقت چنان شده بود که به ھر کميته شھرستان ميرفتی ميدﯾدی چند نفر
که دختر فراری داده بودند آمده بودند از مسئولين حزب مشورت ميخواستند .در حاليکه پيشتر
آنان به خانه پيشنماز ده و ﯾا خانه اشخاص شناخته شده که بدون دخالت دستگاھای حکومت
کارشانرا بر پاﯾه عرف و عادت فيصله ميدادند و بھتر نيز بود .لذا به ھيچ جور درست نبود وقت
کادرھای حزب برای راه حل اﯾن نوع موارد اختصاص داده شود.
مجاھدﯾن و شورای ملی مقاومت
سازمان مجاھدﯾن خلق اﯾران که ﯾکی از دو سازمان بزرگ و با نفوذ سرتاسری در اﯾران بود ،در
نخستين سرکار آمدن رژﯾم اسالمی بيشتر از سازمان ھای دﯾگر خود را نزدﯾک به رژﯾم تازه
ميدانست .سعی و تقال آن سازمان آن بود که با نظام جمھوری اسالمی دچار درگيری و تند
وتيزی نشود و از طرﯾق مسالمت آميز و کوشش سياسی و انتخابات آزاد قدرت را به دست
بگيرد ﯾا آنکه در قدرت سھيم و شرﯾک باشد.
به اﯾن علت از نخست کار با وجود اﯾنکه مجاھدﯾن در ميدان سياسی بسيار ماھر و حاذق
بودند و می کوشيدند خود را از آن حزب و سازمان ھا که به نحوی از انحا با قدرت فرمانراوا
دارند دور نگھدارند .برای نمونه حزب دموکرات کرستان اﯾران بيش از ﯾک سال پس از استقرار
جمھوری اسالمی در 27فروردﯾن  1359طرحی برای ھمبستگی دادن اتحاد ملی بخش نمود.
در آن طرح بعض ھدف ھای مشترک ھمه احزاب و سازمان ھای سياسی مطرح شده بود و از
ھمه درخواست شده بود طرح را مورد مطالعه و مداقه قرار دھند و سعی کنند در مورد بعض
ھدف مشترک تفاھم حاصل شود و برنامه برای مبارزه متحد و بھم پيوست و رھاﯾی اﯾران از
آن مخاطره که آن را تھدﯾد ميکرد فراھم کنند .آن ھدف مشترک در طرح حزب دموکرات
کردستان گنجانده شده بود،عبارت بودند از :پاﯾان دادن به نفوذ سياسی ،اقتصادی ،نظامی و
فرھنگی امپرﯾاليزم ،استقرار دموکراسی و آزادی ھای دموکراتيک در سرتاسر اﯾران ،استقرار
حقوق سياسی و اقتصادی و اجتماعی ھای کارﯾگران و دھقانان و ھمه زحمتکشان شھرو
روستا و استقرار حقوق ملی)مليت ھای ستمدﯾده اﯾران( در چھار چوب اﯾرانی آزاد و مستقل.
در طرح آمده بود که اولين بار اﯾن اتحاد و ھمبستگی با سازمان مجاھدﯾن خلق ،سازمان
چرﯾکھای فدائی خلق اﯾران و حزب دموکرات کردستان اﯾران فراھم ميشود .اما مجاھدﯾن برای
حفظ خود از آن وضع که در تھران داشتند ھمکاری نکردند و حاضر نبودند در مورد کيفيت آن
ھمبستگی و برنامه و ھدفھای آن گفتگو و بحث نماﯾند .آن درحالی بود که در اصل مجاھدﯾن
مخالف به وجود آوردن آن اتحاد نبودند.
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اما آن موضع گيری دوستانه مجاھد خلق نيز مثل حسن نيت حزب دموکرات و فرمانبر بعض
سازمان از طرف جمھوری اسالمی به انحصار طلبی و سرکوب پاسخ شان داد شد و تدرﯾجا
مجاھدﯾن تحت فشار قرار گرفتند و ناچار شدند کم و زﯾاد به مبارزه مخفی رو نماﯾند .در اﯾنجا
ارتباط محکم ترو نزدﯾکتر در ميان مجاھدﯾن خلق وحزب دموکرات کردستان اﯾران شروع شد.
در زمستان سال  1359وقتی که سکرتير عمومی حزب در سفر خارج از کشور بود به
درخواست مجاھدﯾن با نماﯾنده اﯾشان دﯾدار کرد و باب تازه از ارتباط در ميان دو سازمان
گشوده شد.
در ھمان سال انتشارات "مجاھد" گفتگوی دورو درازی با دکتر قاسملو زنده ﯾاد فراھم کرد و
منتشر داد .آن وقت"مجاھد" به شيوه نيمه علنی و نميه مخفی در صدھا ھزار نسخه در
سرتاسر اﯾران پخش ميشد .آن عمل "مجاھد" آن توطئه بيصدا بودن را درھم شکست که بر
ضد جنبش رھاﯾی بخشی ملت کرد و حزب دموکرات کردستان اﯾران پشت گوش انداخته شده
بود  .رژﯾم اسالمی می خواست مردم اﯾران از روﯾداھای کردستان به تمامی بی خبر بمانند.
به آن جھت نه خود در دستگاهھای تبليغاتی اخبار کردستان را منتشر ميکرد و نه راه ميداد در
نوشتهھای حزب و سازمان ھای دﯾگر چيزی از آن منتشتر بشود .برای آنکه انتشار گفگتوی
قاسملو در"مجاھد" بحق عمل جسورانه بود ،که کمکی بسيار در روشنگری ذھن ھم ميھنان
درمورد رخدادھای کردستان کرد.
قدم به قدم آشوب و بلوا و ناھنجار و سر در گمی ارتباط مجاھدﯾن و دولت مرکزی ،ارتباط
ميان حزب دموکرات و مجاھدﯾن را به پيش می برده .در 30خردادماه  1360خورشيدی
مجاھدﯾن تظاھرات بزرگی در تھران به راه انداخت .قبال آنھا و بعض سازمان ھای دﯾگر اعالم
کرده بودند که ميتنگی به منظور ناخرسندی در برابر برکناری اقای بنی صدر از پست فرمانده
کل قوا برپا ميکنند)(1اما وقتی که رژﯾم راه به آن ميتنگ نمی دھد،مجاھدﯾن تظاھرات روزی
 30خردادماه را براه انداخت .رژﯾم خمينی که از ﯾک طرف در مورد اعالم ھر صدای نارضاﯾت
زھرهاش ترکيده بود ،و از طرف دﯾگر تا حدودی جای پای خود را محکم ميدانست بر عليه اﯾن
تظاھرات دست بکار شد .ھزاران کس از ژ 3-بدستان به خيابانھا رﯾختند و اجازه تيراندازی از
تظاھرات کندگان را داشتند .برپاﯾه آن آمارھای که آن وقت منتشر شد به ھزاران نفر از
تظاھرات کنندگان کشته شده ﯾا مجروح گردﯾده و ﯾا دستگير و روانه زندان شدند .به دنبال آن
روﯾداد خصومت در ميان مجاھدﯾن و رژﯾم جمھوری اسالمی شيوه رسمی و آشکار به خود
گرفت و دﯾگر مجاھدﯾن ناچار و مجبور شدند تاکتيکی رو در رو اﯾستادن و مقاومت خودشان را
با رژﯾم تا اندازهای زﯾاد دستکاری نماﯾند .قابل توجه است روز  1360/4/1آقای بنی صدر از
پست رﯾاست جمھوری بيرون رانده شد.
پس از آن رخداد در تيرماه  1360گروھی از مجاھدﯾن خود را به کردستان رسانيده و در کنار
دفتر سياسی حزب دمکرات مستقر شدند .حزب به آغوش باز و گرم آن مجاھدﯾن را تحوﯾل
گرفت و تمام امکانات جای و تامين زندگی و اسلحه و مھمات براﯾشان آماده و در اختيار شان
گذاشت در حقيقت از ھر بابت مثل ﯾک قسمت از حزب دموکرات نه اﯾنکه چون پناھنده و
مھمان برآنھا نظارت داشت.
به دنبال آن ،مجاھدﯾن درخواست کردند برنامه رادﯾو از دستگاه"فرستنده" حزب دموکرات
کردستان پخش کنند .حزب با دل عالقه با آن درخواست نيز روی خوش نشان داد و
برنامهرادﯾوی مجاھدﯾن شروع به پخش نمود .از آن طرف مجاھدﯾن اخبار کردستان را به
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شيوهی قابل مالحظه در انتشارات ارگان ھای خود منتشر ميکردند خالصه اﯾنکه ارتباط و
ھمکاری بسيار دوسستانه در ميان دو سازمان برقرار شده بود.
وقتی که در سال  1359اختالف در بين آقای بنی صدر و آخوندھا درون فرمانروا آشکار شد ،ﯾا
بھتراست بگوﯾم خود را نماﯾان ساخت،رئيس جمھور برای آنکه موضعگيری خود را در برابر
رقبای مقتدر قوی کند از مجاھدﯾن نزدﯾکی کرد .آنھا نيز روﯾھمرفته برای رو در رو اﯾستادن با
سياست ارتجاعی و انحصار طلبی آخوندھا آمادگی با بنی صدر و پشتيبانی از سياست ھای
او را داشتند .از آن بيشتر حزب دموکرات نيز در ميتنگ دھھا ھزار نفری اعالم کرد که اگر آقای
رئيس جمھور خواستهھای ملت کرد را به رسمی بشناسد و اعالم کند،حزب در برابر آخوندھا
درون قدرت پشتيبانی از او خواھد کرد(1).
) (1اکنون که بدان می اندﯾشم از آن موضعگيری حزب پشيمانم .زﯾرا نه آقای بنی صدر برای
تأمين حقوق ملت کرد کاری از دستش بر می آمد ،و نه رژﯾم او رژﯾمی دموکراتی بود که در
مورد رئيس جمھور گوش به نظرﯾات و آرای مردم بدھد ،تا پشتيبانی ما و مردم کردستان
سودی برای رئيس جمھور داشته باشد.
اما آقای بنی صدر مثل ضرب المثل کردی ميگوﯾد " :به نعل می زد و نيز به ميخ" اگر از ﯾک
طرف برای جلب نظر نيروھای پيشرفته خواھان ،بعض موضعگيری پيشرفتانه مثل قبول کردن
شش اصل خودمختاری از خود نشان می داد،از طرف دﯾگر در پی آن بود اگر ممکن باشد
آخوندھا را از خود رنجيده خاطر نکند و الاقل دل خمينی را به دست آورد .برای نمونه در ارتباط
به جنبش کردستان،آن آقای بنی صدر بود که فرمان ميدھد تا آنکه پيشمهرگه کرد خلع سالح
نشود،سربازان نباﯾد پوتين شان از پای در آورند .دﯾگر چنانکه در ميتنگی در مھاباد گفتيم،
رئيس جمھور از آن فکر نکرده بود که اﯾن فقير و بيچارهھا پاﯾشان در پوتين گندﯾده ميشود.
به سبب اﯾن وسوسه آقای بنی صدر ،پيش بر کنارشدنش از پست رئيس جمھوری از آقای
مسعود رجوی درخواست کرد شورای دﯾفاع تشکيل دھد و برنامهای ھم برای آن شورا
پيشنھاد کرد ،حزب دموکرات استقبال از آن پيشدستی نه کرد معلوم بود به خاطر دوستی در
بين مجاھدﯾن و حزب موضعگيری آشکار برابر آقای بنی صدر نگرفت،اما در ﯾک ﯾاد داشت
رسمی برای مجاھدﯾن در باره آقای بنی صدر نوشت که ما" :نه او را به رﯾاست شورا قبول
ميکنيم و نه برنامهاش را به چيزی پيشرفته ميدانيم .زﯾرا در آن برنامه خواستهھای ملت کرد و
مليت ھای دﯾگر اﯾران گنجانده نشدهاند"(1).
) (1گزارش کميتهمرکزی برای کنگره پنجم حزب،آذرماه ،1360ص .3
اما پس از فرار آقای بنی صدر و آقای مسعود رجوی از اﯾران) که ھر چند مثل مجاھدﯾن آن را
به)پرواز تارﯾخساز" نميدانم ،اما به نظرم کار مھم و نشانه نفوذ مجاھدﯾن بود( وقتی که آقای
رجوی در پارﯾس چيزی به نام " برنامه دولت موقت جمھوری اسالمی" منتشر کرد بعلت آنکه
در آن برنامه خواستهھای اساسی اغلب مليت ھای اﯾران را در خود گنجانده بود ،حزب
دموکرات خيلی زود از آن پشتيبانی کرد" .الزم است در اﯾنجا گفته شود و تکرار بکنيم که ما نه
در گذشته و نه اکنون ونه در آﯾنده آماده نبوده و نخواھيم بود به درون ھيچ ھمبستگی و
ﯾگانگی شرکت نماﯾيم که خواستهھای اساسی مردم کردستان اﯾران را دربرنامه خود
نگنجانده باشد.
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پس از ارتباط و گفتگوی زﯾاد در ميان رھبری حزب ما و مجاھدﯾن روز پنجم آبان ماه 1360حزب
ما در نامه رسمی بعنوان آقای مسعود رجوی رفتن خود را به درون شورای دﯾفاع ملی اعالم
کرد"(1).
الزم است ﯾاد آوری شوم که ما برنامه دولت موقت را نيز تماما قبول نکردﯾم و بعضی کم و
کاست در آنھا دﯾده می شد به اﯾن دليل ھيچ وقت نه آن را امضا کردﯾم و نه خودمان را در برابر
آن "متعھد دانستيم .اما آقای رجوی وعده داد که اگر حزب بيشتر به ميان شورا برود و به اﯾن
شکل سنگين خود را بيشتر بر شورا ببخشد ،در گذاشتن وظيفهھای فوری دولت
موقت)وظاﯾف مبرم دولت موقت( آن کم وکاست ھا جبران ميشوند .در حقيقت وظاﯾف فوری
دولت موقت در برابر برنامهھای دولت موقت خيلی پيشرفته تر و پر محتوا تر بودند .برعکس
عقاﯾد و نظرﯾات و تحليل مجاھدﯾن که ميگوﯾند " :خود بودن مجاھد در اﯾن منطقه برای حزب
دموکرات پشتيبانی پر ارزش سياسی بود")(1
) (1اﯾران زمين،ضميمهی شماره  -44پنجسنبه 17فروردﯾن ،1374ص .2
ھمکاری دربين حزب دموکرات کردستان اﯾران و مجاھدﯾن بعض دردسر برای حزب داشت .از
آن بگذرﯾم که بيشتر از سازمان ھای سياسی ميانه شان با مجاھدﯾن خوب نبود و ھمکاری
حزب با آنان را به چيز نادرست تعبير ميکردند .زﯾرا بر آن باور بودند آن ھمکاری موضعگيری
مجاھدﯾن را در برابر رقبا نيرو می بخشد ،چنان ھم بود .اما در حقيقت در داخل کردستان کم و
زﯾاد ھيچ کس آنان را قبول نداشت و اﯾن ھم پيمانی دلخواه اکثرﯾت مردم کردستان نبود.
اساسا در گردھمائی حزب و ميتنگی بزرگ مردم ﯾکی از سئوال اساسی که از مسئولين
حزب ميشد آن بود که آﯾا شما چطور به مجاھدﯾن اعتماد ميکنيد؟
با آن چگونگی و در آن اوضاع و احوال ھمکاری در بين حزب و مجاھدﯾن به باور من نفع برای
ھر دو طرف و برای جنبش رھاﯾی بخش سرتاسری نيز داشت .بر آن باور ھستم اگر
مجاھدﯾن در سال ھای بعدی آنقدر دچار غرور و نخوت و خود خواھی و انحصار طلبی نمی
شد ،با ھمه نيروھای اوپوزﯾسيون دشمنی نمی کرد و مصرانه به آن اصول که قبول کرده بود
وفادار ميماند ،ھمکاری فيمابين آن دو نيرو نخست می توانست به محوری برای گردھمائی
قسمت زﯾاد از نيروی ھم ميھنان اوپوزﯾسيون تبدﯾل بشود .در چنين اوضاع و احوال شاﯾد برای
اوپوزﯾسيون دمکراتيک اﯾران وضع خوبتر از حال حاضر ميبود و رژﯾم جمھوری اسالمی نتوانسته
بود به اﯾن شيوه به سرنوشت مليت ھای اﯾران بازی بکند.
اما حقيقت آن است که ﯾا حزب دموکرات مجاھدﯾن را نشاخته بود،ﯾا آنکه در سال ھای بعدی
مجاھدﯾن بيش از اندازه مختال و از خود راضی بودند و از شعار ميھن پرستی و دموکراتيک دور
شده بودند اگر چه اﯾن شعارھا به رسمی از برنامه کار و فعاليت زدوده نشده باشند .داستان
چند سال ھمکاری حزب دموکرات کردستان اﯾران داستان دورو دراز است اگر به دقت از آن
سخن گفته شود کتاب چند صد برگی است ،و اگر امکان داشته باشد در فصول دﯾگر بازنگری
خواھند شد برای آنکه علل بيرون رفتن حزب از شورا ،ﯾا واضح تر بگوﯾم :اخراج حزب دموکرات
از شورای ملی مقاومت را تفسير و تحليل کنم.
جنگی ناخواسته
ﯾکی از تلخ ترﯾن روﯾدادھای آن زمان در زندگی حزب دموکرات کردستان اﯾران آن جنگ زشت و
ناخواسته بود که در ميان حزب ما و پارتی دموکرات کردستان -عراق -که آن وقت به"قياده
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موقت" شناخته می شد ،رخداد .در اﯾنجا نمی شود به تفصيل ميان آن روﯾداد ناگوار بروﯾم .اما
چون ﯾک روﯾداد مھم و تارﯾخی است نميشود خود را از توضيح آن دور نگھداشت .الجرم به
خالصه از آن اشاره ميشود:
جنگ و زد و خورد در تابستان سال  1360در بين حزب دموکرات کردستان و پارتی رخ داد و
چندﯾن ماه بطول انجاميد ،وقوع آن بدان سبب بود که بعض افراد آتش افروز و بدخواه ،حزب
دموکرات کردستان اﯾران را به نبش قبر مرحوم مالمصطفی بارزانی و بيرون آوردن جنازه وی
متھم و خاطی ميدانستند .متأسفانه رھبران پارتی خيلی سھل و آسان آن اتھام ناروا را باور
کردند و به ھر دليل که بود اعتماد به آن بھتان کردند .به اﯾن لحاظ پيشتر حمله پھناور و
پراکنده تبليغاتی را برضد حزب دموکرات کردستان بهراه انداخت و سپس خرده خرده زمينه را
برای جنگ فرساﯾشی و برخورد مستقيم فراھم نمود .اما واقعيت چگونه بود؟
روز دھم تير ماه سال  "1360در اشنوﯾه خبر به مجرﯾان حزب ما داده شد که گروھی خود
فروش و خدانشناس شبانه نبش قبر مالمصطفی بارزانی را نموده و جنازه را نيز دزدﯾدهاند.
رھبری حزب با درﯾافت اﯾن خبر بسيار ناراحت شد و به رسمی از"صدای کردستان اﯾران" آن
تاوان را چون عمل ضد انسانی و ضد اسالمی محکوم کرد .خوشبختانه ھمان روز خبر رسيد
که جنازه را پيدا نموده و باعزت و احترام تسليم خانوادهاش کرداند .بار دﯾگر کميته مرکزی
تصميم گرفت در باره آن مسئله بدقت پرس و جو کند و سعی نماﯾد مرتکبين و مسببين آن را
پيدا کنند و به به سزای اعمال ننگين خودشان برساند .در اﯾن مورد دستور الزم به کميته
شھرستان حزب در منطقه اشنوﯾه داده شد".
آنانکه بھتان دزدﯾن جنازه بارزانی را به حزب دموکرات نسبت دادند .برای آنکه چنان نشان
بدھند که گوﯾا خيلی خوب از چگونگی و کيفيت آن روﯾداد بصير و آگاھند ،شهھيد سيد رسول
باب گهوره)سيد رسول دھقان( را چون مھره اصلی آن عمل ضد انسانی نام برده بود .در
حاليکه ھمان موقع که آن جناﯾت رخداد حزب دموکرات گردھمائی کميته مرکزی فراھم کرده
بود و شھيد سيد رسول دھقان نيز ھمچون عضوی کميته مرکزی در گردھمائی آماده و حضور
داشت!.
و عالوه از آن که تاوان ضد انسانی از اﯾن نوع ھر گيز شاﯾسته حزب دموکرات کردستان اﯾران
نبود و نخواھد بود،و شھيد سيد رسول دھقان نيز در حقيقت احترام فوق العاده برای مرحوم
بارزانی قائل بود .به عقيده و باور من اگر جھان را شش دانگ به او ميدادند نه تنھا بی
احترامی به مقبره بارزانی نمی کرد بلکه حاضر نبود سنگی به مزار آن مرحوم بزند .که چنين
است در حقيقت آن گروه که ذھن رھبران پارتی را پرﯾشان و مغشوش کرده بود و آن جنگ
ناخواسته را بر ملت کرد تحميل کرد،ھمان دسته بود که عمل نبش قبر بارزانی را مرتکب شد
و جنازه او را از گور بيرون آورد بود.
خالصه اﯾنکه بعض از حزب و سازمان ھای خير خواه کردستان برای جلوگيری از برخورد و جنگ
و خونرﯾزی حاالت ميانجيگری بخود گرفتند .با پيشنھاد آنان تصميم گرفته شد کميسيون
مشترک از نماﯾندگان حزب شيوعی عراق،حزب سوسياليست کردستان)عراق( حزب دموکرات
کردستان اﯾران و پارتی دموکرات کردستان)قياده موقت( فراھم شود و از مسئله پرس و جو و
تحقيق بعمل آﯾد .آن کميسيون با مشارکت نماﯾندگان ھر سه حزب عالوه بر پارتی تشکيل
شد و برای بررسی به سوی اشنوﯾه محل واقعه رفتند و کار خود را با دقت و بارﯾک بينی
شروع کرد .اما متأسفانه مراجعت کرد .زﯾرا برعکس تمام کوشش و تقال احزاب ميانجی گر،
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پارتی دموکرات کردستان ،نماﯾنده خود را به کميسيون بر رسی و تحقيق نفرستاد و ھيچ گونه
ھمکاری نيز نکرد.
شخصی در اشنوﯾه بود به نام رحيم ميران که در موقع خود محافظت از مقبره مرحوم بارزانی
به او سپرده شده بود و بر پاﯾه قاعده ميباﯾستی قبل از ھمه از او پرس و جو و تحقيق و بر
رسی بشود .پارتی دموکرات کردستان آن آقا را بجای مجازات در آغوش خود گرفت ھر چند
کميسيون خواھش و الحاح و اصرار کرد پارتی راضی نبود حتی برای ﯾک ساعت آن مرد به
کميسيون بياﯾد به سواالت پاسخ دھد .بر اﯾن پاﯾه کار کميسيون تحقيق و بررسی بی نتيجه
ماند پس از چند روز که معلوم کرد پارتی آماده ھمکاری نيست ،کميسيون بی آنکه به نتيخه
دلخواه رسيده باشد مجبور به ترک محل و از ھم گسيختن شد.
مثمر آن عمل آن بود که پارتی پس از چند ھفته حمله و شاﯾعه تبليغاتی و تحرﯾک به جوش
آوردن احسان"انتقام جوﯾی" افراد به وﯾژه بارزانی ھا ،بطور مستقيم ﯾورش مسلحانه را بر
محل ھای حزب دموکرات در منطقه اشنوﯾه و اروميه شروع کرد به اﯾن شيوه جنگی ناخواسته
برادرکشی بر فرزندان مردم کردستان تحميل کرد .آن جنگ موجب شھيد شدن و مجروح بودن
دھھا نفر از پيشمهرگه و مردم بيدفاع و ضرر و زﯾان بسيار به مردم دهنشين آن مناطق رساند،
ضربه کاری نيز به ارتباط و اتحاد و دوستی ميان دو برادر و فرزندان ملت کرد از ھر دو قسمت
کردستان اﯾران و کردستان عراق زد.
پس از آنکه آتش افروزان ظاھرا به ھدف تعيين شده خود رسيدند ،جنگ عمال متوقف شد .اما
آثار و نشانهھای آن تا چند سال بعد نيز در رابط ميان اﯾن دو حزب کردستان مانده بود.
راستش بخواھيد تنھا پس از شورش سال  1991کردستان عراق بود که رھبری پارتی و
شخصی مسعود بارزانی سری به مقر رھبری حزب دموکرات زد و بدون آنکه در آن باره سخن
و گفتگوی بشود ﯾا اعالميهای صادر شود ارتباط در بين حزب دمکرات و پارتی دمکرات
کردستان حالت عادی خود را پيش گرفت .خوشبختانه تا کنون اﯾن روﯾش به پيش رفته و در
حال حاضر پيوندی سالم و دوستانه در ميان اﯾن دو حزب بر قرار است .نفرﯾن از جنگ برادر
کشی در تمام نقاط جھان ،به وﯾژه در کردستان و نفرﯾن بر ھر کس که ماﯾه آتش افروزی و
برادرکشی ميشود.
کتاب جناب آقای مال عبدﷲ حسن زاده در مدت ﯾک ماه،از2010 /9/15م شروع و از
2010/10/15م ترجمه شد.
شھر سيدنی استراليا.
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