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 .و فعاليت  نيم قرن کوشش: نام کتاب
  .و کوشش حزب دموکرات کردستان ایران  مبارزه  گذشته واپس نگری به 

  حس زاده  آقای عبدهللا: تأليف
  خورشيدی1374  مردادماه

  ميالدی 1995برابر

  رزا شيدی زه رهحاميد   :ترجمه

  .مترجم:  مقدمه
مغزم خطور کرد؟ این  به   حسن زاده  کتاب استاد مالعبدهللا شاید سؤال شود چرا فکر ترجمه 

از   خود جلب کرد بعالوه  نظرم را به  دستم خالی بود این کتاب را با دقت خواندم، آنچه روزھا که 
 :کتاب کرد  ترجمه وادارم به    بيشتر  ز ھمهمورد بيش ا ) 7(ھا این  موشکافی مؤلف در تمام زمينه

در  ما نه   الزم است در اینجا تکرار نمایم که: کتاب ميگوید)  274( مؤلف با صراحت درص-1
داخل ھيچ    و نخواھيم بود به  نبوده  ، آماده در آینده  و نه) اکنون(در حال حاضر  و نه  گذشته
  خود نگنجانده  ی مردم کردستان ایران را در برنامهھای اساس خواسته برویم که ) ره به( تيره
  .)باشد

، آیا اگر مؤلف ھنوز بر  من ميخواھم بگویم آری آن فکرو ادبيات حزب دموکرات کردستان بوده 
اولی   پس چرا از جنبش سبز و آن دو رھبر که! سر آن فکر و نظریات پا بر جا و استوار است

آن   بود و صرف نظر از آن که) ال رئيس مجلسو دومی ھشت س) ھشت سال نخست وزیر(
ملت کرد رنگين   بخون مليت ھای ایران از جمله  دو در تمام جنایت ھا دستشان تا آرنج به
تبليغاتی خودشان حتی پالت فرم ھم در   در برنامه  است و صرف نظر از نگنجاندن حقوق کردھا

عالی آنرا تایيد کردید و اظھارات سکرتير جناب! چشم بخورد نام کرد در آن به   دست نداشتند که
با   نمی خواھم قلم فرسائی کنم، چگونه حزب شما در بی بی سی فارسی موارد دیگر که 

  ميشوند؟ ھم تلفيق داده 

  گروه(  حزب دموکرات کردستان  در باره  از متن  اعالميه  درمورد اعتراض یکعده) 239( ص-2
چند سال در  آنھا برای کسی که : ، ميگوید تعمال شدهاس... و) خيانت( کلمه   )ھفت نفری

  .!اند، خيانت را برایش حالل ميدانند چند سال زندان کشيده  یا اینکه  کرده  صفوف حزب مبارزه

یکی خاطی و دیگری محق و یکی محکوم و  تفسير و تحليل متمایز در بين انشعابات مثال 
  !و اصول شرعی است  رویهدیگری مبرا بر ھمان سبک و سلک در کدام 

. مثل کار آموزی بود) الاقل برای من(درحقيقت آن گردھمائی ھای حزب : ميگوید) 67(درص-3
  دکتر قاسملو بر آن مسلط  و خبره  که  و قواره  زیرا اول بار بود چنين بحث سياسی با این شيوه

شک  ھمگی ما اعضای  بدون. داخل گردھمائی حزب دموکرات کردستان می آمد بود به   و آگاه
و پيرو داشتيم، ليکن نمگ   مرکزی فکر و نظریات پر نفع و سودمند در مورد برنامه کميته 

  .)بگویم نقش استاد تئوری فقط دکتر قاسملو بود  شناسی حکم ميکند که

چشم  یاد شھيد دکتر قاسملو به  زنده  در تمام متن کتاب ارادت و اخالص مؤلف نسبت به -4
: یاد دکتر قاسملو بيادم آمد ميفرمودند در اینجا یکی از فرمایشان زنده ... ما بعدا چراا. ميخورد
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آالن ! تا انسان نميرد صحيح نيست از او ستایش یا ذم شود زیرا بشر دائم در حال تغيير است
  . ميگویم"  لبيک"

این دليل   به  هاز نظریات ماموستا ميشود ميتوان گفت از انشعاب متنفر بود  با بر داشت که -5
اما جای بسيار   گروھای منشعب بسيار قلم فرسایی کرده  ھا عليه ھم در کتابھا و نوشته

برای خود   برای دیگران روا نداشت  و آنچه  را بر گزید  عاقبت االمر خود ھمان راه  تأسف است که
  ! با ھيچ منطق جور درنمی آید روا داشت که 

یاد  زنده   حزب دموکرات کردستان ایران و پيش از ھمه که    ت گفتهکرا  مؤلف در اکثر جاھا به -6
خمينی     پليدی آخوند ھا و کار فرمایان جمھوری اسالمی پيش از ھمه دکتر قاسملو به نظریات 

تمام تالش و کوشش مسالمت آميز و صلح جویانه و   این جھت ھم بود که بود به  پی برده
تان ایران سودمند واقع نشد،وحتی مؤلف چندین بار برای راه حزب دموکرات کردس  آشيخواھانه

مکارم شيرازی   و با خمينی و بعضی آخوندھا از جمله  قم مسافرت نموده کرد به   حل مسله 
با ھيئت حسن نيت و مالقات با بنی صدر رئيس جمھوری وقت و آقای   نشست نموده.. و

  ،آیا اگر مؤلف از آنھا درس عبرت گرفته اید نشدهع  ولی نتيجه  بازرگان نخست وزیر،دیدار داشته
پس چرا پس از انشعاب در پی تماس با جمھوری    و عقاید پای بند مانده،  است و بر آن نظریه
رژیم و سخن رانی و سيمنارھای ) ماموراطالعات(و گفتگو وی با قانعی فرد  اسالمی بر آمده

طور می شود این سخنان را پھلوی ھم آخر چ!! سسکرتير آن حزب با رجاءواسق از رژیم
  !!گذاشت

آن بود   جالب توجه: صراحت ميگوید  ، به238درص ) ھفت نفری(انشعابی  با گروه  در رابطه -7
در . بودند  را بر خود نھاده) حزب دموکرات کردستان(بودند،نام را امضا کرده   بيانيه  آنھای  که  که

... اما بعدا. اند ،در حقيقت درست گفته تعجب آور بوده چقدر برای مؤلف اینجا نشان ميدھد که 
  تکذیب و ابطال اظھارات خود مؤلف در کتاب نيست؟  منزله با عرض معذرت بسيار آیا این به 

مشفق و آشتی درميان احزاب و   از متن کتاب برمی آید مولف در گذشته  از طرف دیگر بطوریکه
از حزب دموکرات کردستان   و حتی باآن ھای که  نموده  هو بر یگانگی واتحاد تکي  سازمانھا بوده

در حال حاضر این    اند اما متاسفانه بودند، طالب حفظ  دوستی و مودت متقابل بوده  نيز بریده
جست و خيز از  چشم نميخورد و ھيچ گونه  ھمبستگی از جانب استاد زیاد به  تصور مربوط به

مردم کردستان است  لذا ميتوانم سؤال کنم آیا این انتظار   نميشود بطوریکه مؤلف دیده 
آمدن نسبت به   نظر من کوتاه   ؟ به...نشينی است یا  پيری و خانه  عوارض یکی از نشانه

  .استقالل فکری و بلند اندیشی است  خودی نشانه 

 در کردستان ایران بخصوص طيف روشنفکران کمتر  ھنوز   ميخواھم بگویم متأسفانه در خاتمه 
  و قھرمانی و آینه  خزائن تاریخ مبارزه  خواندن زبان کردی دارند پس چرا این کتابھا که به   عالقه

افکار رھبران و مملو از حماست و شجاعت  و دور اندیشی و فراز و نشيب و سوابق درخشان 
آن به  فارسی زبانان نتواند آنھارا بخوانند، شاید بر گردان  حزب دموکرات کردستان ایران است،

  باشد اما مفھوم آن درک ميشود با کم و کاست   زبان فارسی ھر چند ھمراه 

    . 2010/ 20/10رزا سيدنی تاریخ  شيدی زه حاميدره

  



 

6 
 

  :پيش گفتار
  از ھمه شریفی، که بيش  و  بی آالیش  رفيق شھيد، عبدهللا   روان پاک و منزه پيشکش به 

ھمگی فعاالن   ترغيب و دلگرم  نمود و تقدیم بهکس مرا برای نوشتن این نوشتار تشویق و 
آن ھای . و خستگی ناپذیر حزب دموکرات کردستان ایران  و نستوه  مخلص و صدیق و کارکشته

  عبدهللا. باشند حزب خودشان آشنا و آگادار و با اطالع بوده   گذشته ميخواھند بيشتر به  که 
 . حسن زاده

  :مؤلف:  مقدمه
یاد دکتر قاسملو، تصميم گرفت برای  با تأئيد دفتر سياسی، زنده . م)1980(ش)1364( در سال

  تشکيل یافتن حزب دموکرات کردستان ایران، اگر بطور اختصار نيز  جشن چھلمين سالگرد
قاسملوی عالم و دانا و متبحر، کمر . تحریر در آورد  باشد، تاریخ فعاليت این حزب را برشته

ای از تاریخ پر فراز و نشيب حزب  خالصه(محدود جلد اول  ھمت این کار را بست،و در مدت
چاپ  بود، آماده  بر او نھاده "آزادی در راه "  چل سال مبارزه"نام  را که ) دمکرات کردستان ایران

چھلمين سال تشکيل یافتن حزب، جلد  در فاصله   آرزوی شھيد دکتر قاسملو آن بود که. نمود
و   اما متأسفانه مشغله) 1.(دست خوانندگان محترم برسند  به دوم و سوم آن زیر چاپ بروند و

بود، تا در   بر دکتر بسته فعاليت را   پر کاری و اوضاع  و احوال سخت و دشوار و سنگين، ڕاه
بود و  خود گرفته   را بعھده  اتمام برساند،او این وظيفه  این مھم را به  مدت پيشبينی شده

برایش ميسر شد  اما تنھا کار که . بود کس از دست او ساخته   مطمئينا این کار بھتر از ھر
م بعد از شھيد شدنش از )1991(1370در سال  انجام دھد، نوشتن فصل سوم کتابش بود که 

  .زیر چاپ خارج شد

  .4،ص 1367چاپ اول،چاپ دوم،  آزادی، مقدمه  در راه  چھل سال مبارزه) 1(

  اند که در بيرون از آن، رفقاو دوستان انتظار داشته  و چه در داخل حزب  و ازآن وقت تا اکنون چه
  دليلش نيز این بوده. اتمام برسانم بود، به  تمام مانده  نيمه  را که " یاد دکتر قاسملو زنده "کار 
شان معمر و مسن ترم، و نيز از  اینجانب در ميان اعضای فعلی و رھبران حزب  از ھمه   که

  .ام یداھای حزب در برخورد و ھم آغوش و انس و مؤنس بودهآنان بيشتر با رو ھمه 

یکی از آن ھا عدم  بوده   ام علل و موجبات زیاد سر راه اما چرا تا کنون کمر این کار را نبسته
اطالعات کافی در مورد تاریخ پر فراز و نشيب حزب دموکرات کردستان و  نيز   امکان دسترس به

بود، بویژه   ل و منابع الزم، جرأت این را بر من سد کردهمدارک و دالی دسترس نداشتن به 
مھارت در نوشتن و تحليل و تفسير رویداھای تاریخی را در خود گمان نمی   ھيچ گونه  چونکه 

  . بردم

درخواست . پنجاھمين سالروزی  تأسيس حزب دموکرات کردستان ایران رسيد  تا کار به
  در کوله الزم است آنچه  این قناعت رسيدم که   ھم به تدریجا خودم. دوستان زیاد و زیادتر شد

و ناتمام و دارایی نواقص ھم باشند به   پشتی دارم  روی کاغذ بياورم، ھر چند کال و نرسيده
دور نيست منھم چند صباح  یاد آوردم که  از این نيز به   بعالوه".  از ھيچ بھتر است"قول کردھا  

  است با خود به من ذخيره   درسينه ان ببرم و این مقدار که دیاری خاموش دیگر رخت سفر به 
بتوانم  دست بکار بشوم، تا  دادم که   خود وعده  ین جھت به بد. شوند  زیر خاک برم و مدفون

نام تاریخ  نميدھم که  خود اجازه   ھيچ موقع به( افکنی حزب،چيز که  برای جشن سالروز شالوده
  .روی کاغذ بياورم  دھای تاریخ حزب دموکرات کردستان، بهدر مورد رخدا) بر آن بگذارم
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در کتاب دکتر قاسملو، تاریخ سال ھای نخست تشکيل یافتن حزب،   معلوم است وقتی که
یاد دکتر قاسملو، در  آن را از اول شروع کنم زیرا زنده   ، الزم نيست منھم دو باره طومار شده

  م شرح داده)1953(1332تاریخ حزب را تا سال از   خالصه"   چھل سال مبارزه" فصل  سه 
  . است

  باآن ھمه. ام چنان ھم کرده  البته  بدھم، که  ببعد ادامه"  1332"ميبایستی من از  بنا بر آن پایه
! کردن کاری قاسملو نيست زیرا کار او کجاو مال من کجا این کار من دنباله : با صراحت ميگویم

  !ھر دو جان سوزند اما آن کجاو این کجا.  فلفل سياه  و دانه  خال محبوبان سياه: مصداق  به

شيوه و اسلوب  به طرز و   فصل از تاریخ و مبارزات حزب است که  دکتر قاسملو، نوشته  آنکه
ام بنویسم، تنھا  داده  من وعده  اما آنچه. است کرده   آماده  و استادانه  علمی و بسيار ادیبانه 

از کوشش  و آفریدن حماست و شجاعت و   و مملو و انباشته  ذشتهميشود نام رویداھای گ
از بخت بد، برای این کار نيز وقت مناسب برایم . آن نھاد دليری و دالوران حزب دموکرات بر 

حزب مشغول بودم و از طرف دیگر سرگرم آماده   کارھای روزانه از یک طرف به . خيلی کم بود
ی سکرتير حزب را  ای معموال یخه ھر کنگره  پس از  اینکه  ه ب  و با توجه. دھم  کردن کنگره 

از بھار   برایم ممکن نشد تا دو ماه  ھيچ وجه به   وجود آوردند که ميگيرند،اوضاع و احوالی به 
  .حزبمان بنویسم  گذشته  قلم ببرم و ال اقل چيزی در باره  دست به 1374

کتاب، نوشته   برای کتاب بعد از خاتمه  مه،مقد) ممکن است ھمين طور بھتر باشد(اغلب وقت
می بينيند   نيستم، بطوریکه  اما من از کار نوشتن این جور چيزھا مجرب و آزمون دیده. شود 

  .اولين سطور، این مقدمه ھستند

روی مشکالت   و انگشت به  ، سخن از کم و کاست ھا نموده در مقدمه آنھم  برای آن است که 
حزب دموکرات کردستان ایران در مدت .  یاد آورم آن ھا را به   تا. باشم ته و گرفتاری ھایم گذاش

کرده   طرز آشکار و در اوضاع و احوال مناسب مبارزه سال عمر خود کمتر از دو سال به   پنجاه
بسيار زیر زمينی و مخفی و توأم با تند و تيزی  و  با مبارزه   در سال ھای دیگر یا اینکه. است 

و . است  درگير بوده  مسلحانه در شرایط  بسيار نامساعد با مبارزه   پليس یا اینکه تحت تعقيب
برای   تنھا برای یکی یکی مبارزین حزب، بلکه  این علل حفاظت مدارک اسناد و دیکومند نه  به

. است خود حزب سيار سخت و سنگين و مشکل و حتی بعضی اوقات از توانا خارج بوده 
مدتھای متمادی با رنج و محنت و دردسر   که  و آنچه  آرشيو خود من سوخته چند بار   منجمله

ھا و اسناد و  و ھم اکنون قسمت زیاد از نوشته. اند بودم از بين رفته زیاد جمع آوری کرده 
ھيچ نحوی از انحا دسترسی بدانجا  به   متاسفانه  ام که مدارک حزبی را در محلی گداشته

  .برایم امکان پذیر نيست

ميخواھم طومار بکنم، اغلب روزو    مسلما در چنين اوضاع و احوالی این رخداھای حزب که
این مھم از ارزش کارتاریخی من   رویداھا روشن نيست و پر واضع است که  وقوع و حتی ماه
  از تاریخ حزب نقش به  در فصل تعيين شده  برخی وقت نام این مبارزین که. بسيار کم ميکند
الزم است در دسترس  بعضی مدارک بطور که   است،یا اینکه اند از یاد نمانده  سزای داشته

شمار ميآید، یک نوع حق   کم و کاست به برای کار من به   از اینکه  این مورد ھم بعالوه. نيستند
این از یاد رفتن، تعمدی   فقط ميتوانم بگویم که کشی از مبارزین در آن بچشم ميخورد،که 

ھنوز   که  از ارواح پاک و بی آالیشی شھدا و ھمچنين از مبارزین نستوه  ن بارهنيست و در ای
ھستند و در ميان ما ميباشند، با سر تکریم و تعظيم فرود آوردن، تقاضای عفو و بخشش  زنده 
  . بکنم
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در این جا ميخواھم اقرار و " گناھان از سزای آنھا می کاھد   اعتراف و اقرار کردن به: گویند"
زیرا . از زیر بار خطاھایم سبک نمایم شانه  این خاطر که   به خطاھایم بکنم،اما نه   راف  بهاعت

دنيا مرا مورد عفو و اغماض قرار دھد، خودم از خودم صرف نظر نميکنم و خود را نمی   اگر ھمه
 جوانان و نوباوگان و محصلين  بویژه  خوانندگان این مقدمه بخشم، تنھا برای این است که 

من در طول زندگی روخداھای عادی و سياسی را ھر گيز در دفتر . سخنم را تحویل بگيرند
در بين خودمان باشد . کمکم آید ام تا در روزی مبادا بدردم بخورد و به  خاطرات یاد داشت نکرده

مغز من کاميپيوتر است و تصور  بيشتر بخاطر آن بود از خودم مطمئن بودم و فکر ميکردم که 
ام محفوظ خواھد ماند لذا الزم نمی دانستم ھيچ یک از  بشنوم درمخيله م ھر چه ميکرد

زنگ  رویداھا را در دفتری یاد داشت کنم،اما اکنون می بينم این لوح مغز گرد و غبار گرفته و 
  و آن رخدادھای که. ام فاحش و بزرگی شده  اشتباه است،اکنون ميفھمم مرتکب چه  آورده 

سنگ و چوپ ميزنيم تا مشت از خروار آنھا  دنبال آنھا ميگردیم و خود را به  در به   اکنون ما در به
را ھر چند با کم کاست و ناقص بدست بياوریم، آنھا ھمگی در موقع خودشان رخداھای عادی 

پس الزم است جوانان امروز و . گان و گذشتگان ما بودند و حتی کم ارزش  زندگی رفته  و ساده
است آزمون فرا  سر ما آمده  به  این مرز بوم ما، از این ھا پند و اندرز بگيرند و از آنکه   پيران آینده
رخدادھا را اعم از عادی و سياسی حتی چيزھای کم ارزش را نيز فراموش نکنند   گيرند ھمه

در فردای زندگی چون من  سادگی و روشنی در دفتر خاطرات خود بنویسند تا اینکه  به  بلکه 
ميان آورم می توانم بگویم   از آنھا سخن به بعلت موارد که . زانو نزنند  رت و تغابن بهدست حس

مبارزین حزب از من انتظار   منبعد بروی کاغذ می آورم در حقيقت طرح آن کار است که   آنکه
جزو کادرھا اجرائی بودند   از آنھایکه  حزب و بویژه  بدین جھت از تمام مبارزین گذشته. داشتند

و باریک بينی این کتاب را بخوانند و بدون اغماض  درخواست ميکنم با چشم بصيرت و بصارت 
کردند یادداشت نمایند و اشتباھات  مشاھده  قرار بدھند ھر کم و کاستی را که   مورد مداقه

مرا تصحيح کنند و منت دارد مرا در جریان بگذارند تا در چاپ ھای بعدی بطور تصحيح شده که 
م را گرفت نتوانستم این  و اگر اجل یخه.  زیور چاپ تزیين گردد مگی مبارزین است به نظر ھ 

دنبال   رھبر حزبمان ميباشد که  بعھده  انجام برسانم، مسئوليت آن در آینده  مھم را به  وظيفه
  .اتمام برساند  آنرا بگيرد و به

و ميکنند، ممکن   دگی کردهحزب دموکرات زن  در خارج از دایره بسيار از اشخاص ھستند که 
ھای  باشند اما در برھه حزب دموکرات نداشته   تمایل به  ميان آنھا اشخاص باشند که است در

حزب دمکرات   ساله آشنایشان با تحوالت پنجاه   بوده متفاوت شاھد و ناظر تغييرات جو منطقه 
ین کتاب را بدقت بخوانند و از تمام آن سروران ھم ميخواھم ا. اند باشند با آن بزرگ شده که 

انگشت روی اشتتباھات حقير بگذارند و نظر خودشان را در مورد مطالب آن اعالم دارند، یقين 
زیرا اگر این تاریخ مال آن سروران . مرا رھين منت خود خواھيد ساخت  بدین وسيله  بدانيد که

  را ھم بگویم که ميخواستم این. نيست اما در ھر حال یک قسمت از تاریخ ملت ما است
اتفاق   آن طورکه  رخداھای زندگی سياسی خودمان را  برای ما زود است که متأسفانه 

لذا "گليلم از روی یتيمان بر داریم: " مو روی کاغذ بياوریم و کرد گفتنی مو به  اند،  افتاده
ا کم و کاست ب برویم و بگذریم و یا آنکه  مجبوریم از شرح برخی رویداھای تاریخی بکلی طفره 

برایم خيلی اھميت دارد در اینجا اطمينان وجدانی خود  آنکه . اختصار از آنھا سخن برانيم و به 
مينوسم اعم از رخدادھای خوب و یا بد، از احساس انتقام  آنچه خوانندگان ميدھم که  را به 

دانھا آگاھی   خود به آنطوریکه (  منظور روشن ساختن قضيه جویی بدور می باشند و تنھا به 
چھل سال در صفوف مبارزین حزب   نيست منی که بر ھيچ کس پوشيده . مينوسم) دارم

در تحليل و تفسير بيشتر   ام ممکن است چنين تصور بشود که دمکرات کردستان ایران بوده
یک دموکرات متعصب نباشم   ميدھم که جانب حزب را بگيرم،اما در این مورد ھم وعده وجدانی 
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سازم و از اراجيف   ميدھد راستگویی را پيشه من راه  فھم خودم به    درک واقعيت که اندازه  و به 
  .ضرر حزب دموکرات کردستان نيز باشد بپرھيزم و ھر چند در بعضی موارد این راستگوی به 

می باشد لذا   نظر نویسنده  بيشتر آینه  این نوشته  و بطور علنی بگویم که  جا دارد بی پرده
صد در صد نظریات تحليل و تفسير حزب دمکرات کردستان ایران است، اما با  نميتوان گفت که 

و   بيشتر آن از سياست و نظریات حزب دمکرات بر کشيده  شکی در آن نيست  که وجود این  
  .باور حزب را نشان ميدھد

ردستان در لکن ممکن است در بعضی موارد نظریات انتقادی از سياست ھای حزب دموکرات ک
  خود نویسنده  موارد  دراین گونه و آینده   چشم بخورد، لذا مسئولت گذشته به   آن بطور برجسته

کم و کاستی در موقع خود   اميدوارم این کار با ھمه. سياست حزب ندارد  ميباشد و ربطی به
کردستان و  حزب دموکرات  دست عالقمندان و مبارزین  چندین ساله موقع به  تمام بشود و به 

  .ملت کرد در کردستان ایران برسد  جنبش آزادیخواھانه

در این نوشتار اغلب اوقات مجبور : الزم است بگویم این است  و  مانده  تنھا چيزی که ناگفته
. نویسند این طور گفت و آن طور نگفت: ميشوم از خود بيشتر بگویم و این تکرار و مکررات، مثال

این   این ھم به.  سخن را تنگ نموده قافيه . آنجا رفت و اینجا نرفت به   دهزا عبدهللا :  یا اینکه
و معمرترین شخص در داخل حزب، در تمام جریانات   من  بر حسب وظيفه  علت است که

با وجود این . نگفتن رخداھای حزب دموکرات کردستان است  ام لذا نياوردن نام خود بمنزله بوده
 .خشش از خوانندگان دارمتقاضای عفو ب   عذر موجه

  :فصل اول   

 )1343(دوم تاکنگره 1332مرداد  28از کودتا 
 

)  سياه(مستقيم جاسوسی امریکا  ناشی از توطئه که ) 1953(1332مرداد 28کودتای 
  ملی کردن نفت که  قانون. ایران مسلط  کرد امپریاليسم و مرتجع را بر   بود،حکومت تمایل به

ارتجاع  بر   ددمنشانه  دوورو دراز مليت ھای ایران بود، لگدمال شد و بار دیگر حمله  زه مبار  بھره
ایران شتاب گرفت و تمام مطبوعات ممنوع اعالم شدند و  نيروھای ميھن پرست و آزادیخواه 

زندان  به   ھزاران انسان با شرف و مروت و آزاده. از آزادی و دموکراسی باقی نماند  آثار و نشانه
  . شھيد شدند  شکنجه ترک وطن گردیدند یا در زیر مجبور به  دند یا اینکه افتا

صدھا نفر از . بی سھم نشد  مناطق کردستان و حزب دمکرات نيز از این حمالت وحشيانه
اما حزب . حبس ھای طویل المدت محکوم شدند شدند و به   اعضای حزب دستگير و شکنجه
خود را بطور زیر زمينی شروع کرد و با جمع  مبارزه  نمود و  یک عقب نشينی بسيار مدبرانه

  .آوری و تنظيم اعضای خود، تشکيالت  خود را از دست پليس محافظت نمود

باالی حزب دستگير  ،اکثر مسئولين و اعضای رده 1332مرداد ) 28( بعد از کودتای با وجود آنکه 
و تشکيالت حزبی . مرتب تر بود و فعاليت حزب محکم تر و با نظم و نظام و  شدند،لکن مبارزه

ارگان " کردستان" ھم با قدرت تر بودند و برای بار اول بعد از سقوط  جمھوری کردستان روزنامه
و برای اولين بار . حزب در خفا و بشکل زیر زمينی انتشار یافت و در تمام کردستان منتشر شد
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تشکيالت )  نقده(سلدوز   منطقه در کردستان تشيکل یافت، که   باالی حزب بنام کميته  کميته
 )1.(نيز فعاليت خود را گسترش بدھد  حزب را مستقر کرد و درصدد برآمد در مناطق کرمانشاه

-1352 مھرماه. سوم حزب مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران برای کنگره   گزارش کميته) 1(
 .19،برگ 1973 سپتامبر

چھل "یاد شھيد دکتر قاسملو، نيز در فصل سوم از   ، و زنده شده در بيشتر جاھا گفته   چنانکه
و حزب   از آن سخن بميان آورده، در آن موقع اتحاد تشکيالتی در بين حزب توده"  سال مبارزه

بود و در عمل حزب دمکرات کردستان سازمان از حزب  وجود آمده   دموکرات کردستان ایران به
کردستان،یعنی  می بينيم برای امور حزب کميته  بدین جھت است که ) 1(در کردستان بود  توده

  .برای فعاليت در کردستان استقرار می یابند  حزب توده کميته 

و دموکراتيک ایران انجام بد و شوم   ،اگر برای تمام نيروھای ميھن خواه1332مرداد  28کودتای 
ناپدیز و  زیانبار و بسيار کاری و سخت و جبران   ایران ضربه  دنبال داشت، برای حزب توده  به

متالشی گردید و بسياری از  ءلذا تمام سازمان  ھای این حزب کال و جز. بود  با سقوط   ھمراه
در داخل سازمانھای   چالھای رژیم افتادند و از این تلخ تر، پليس شاه  سياه فعاالن سياسی به 

ی کردستان برای حفاظت  بدین جھت کميته. آنان نفود پيدا کرد و تارو پودآن ھا را بر ھم زد
و نفود پليس، تصميم گرفت ارتباط سازمانی خود را  تشکيالت حزب دموکرات کردستان از حمله 

ایران قطع نماید و اولين سنگ بنای تشکيالت مستقيم حزب دموکرات را پی ریزی  با حزب توده 
محل  تان را به کردستان استقالل تشکيالت حزب دموکرات کردس تعبير دیگر کميته   به. کند

  شيوه کردستان و به  و یکی از مھمترین و بلندترین گام ھای کميته . اصلی خویش آورد
وجود آوردن اولين کنفرانس حزب   عمومی تشکيالت حزب دموکرات کردستان در این مدت به

اطالعاتی چندان در دست است و نه   چگونگی این کنفرانس نه اما متأسفانه نسبت به . بود
  .بود بتوان بدان خاطر جمع و مطمئين  ناد و مدارک قابل اعتماد که اس 

صف حزب دموکرات دعوت  مرا به   فقط برای زکاب مغز یادآور ميشوم، یکی از اعضا حزب که) 1(
  تھران حتی به این توضيح مرا اقناع ميکرد اگر عضو حزب باشم اسم  من به  کرد، تنھا به 

بسيار بزرگ بدست می  افتخار  قل آنوقت حدس ميزدم که من ھم باع. ھم ميرود" مسکو"
  .آورم

ميدانيم که . ما اکنون درپيرو داخل حزب، طرح روشن برای انعقاد کنفرانس حزب داریم
باشد و نيز اگر چنان  امکان نداشته  گرفتن کنگره   کنفرانس حزب آن موقع منعقد ميگردد که 

در چنين اوضاع و احوال . تواند آن را حل کندمرکزی ن کميته   باشد که  مشکل پيش آمده
اما بدون گمان اگر آن وقت چيز بنام پيرو داخل . را دارا ميباشد  کنفرانس صالحيت کنگره

وجود    به  با اینھمه. است  نشده  کنفرانس در آن دیده ایم، اصلی در این مورد در باره  داشته
است    توانسته است که  بوده   کراتيک و مبارزانهآوردن کنفرانس اول در آن موقع، گام بسيار دمو
  . بھتر حل و فصل و رفع بنماید   بعض از مشکالت و تنگای آن زمان حزب را ھر چه

قسمت دوم آن  است بياددارم،و ميدانم که  شده  کنفرانس از زبان  مردم شنيده   در باره  آنچه
الی ميدان در نزدیکی مھاباد بود و زنده با شروع شد،محل کنفرانس نيز در منطقه 1334در بھار 

شرکت . ميزبان کنفرانس بود)  وره سيد رسول باب گه  معروف به(یاد سيد رسول دھقان 
بدوی قطع ارتباط    نفر بودند و تصميمات کنفرانس ھم در وھله) 25(الی )20(کنندگان 

و   حزب دموکرات بودهایران و بدست آوردن استقالل تشکيالتی برای   تشکيالتی از حزب توده
-3غنی بلوریان-2عزیز یوسفی-1: عبارت از  اعضای این کميته. دوم انتخابات کميته اجرائی
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ھيد دکتر  یاد شه زنده -5) احمد توفيق  معروف به(اسحاقی عبدهللا -4شریفی  رحمت هللا 
 )1( .شد  دکتر مولوی نيز بعنوان مشاور برگزیده-6.عبدالرحمان قاسملو، بودند

  .عراق 1958  ژوئيه 14دتای کو
رژیم  ما عراق انقالب دموکراتيک و مترقی عليه   در کشور ھمسایه) 1958(1337سال 

حکومت نوری سعيد و سيستم شاھنشاھی   شاھنشاھی در آن مملکت برپاشد و به
این . بود  در واقع انقالب عراق یکی از مھمترین رویدادھای آن زمان در خاورميانه. داد خاتمه

امپراليست در عراق پایان داد و رژیم دموکراسی و  به   سيستم ارتجاعی وابسته  نقالب  بها
را " سنتو"امپریاليستی   پيمان مربوط  به  از آن انقالب حلقه بعالوه . ملی را جایگزین آن کرد

ھم کال از  1357این پيمان در سال . ھموار نمود  منقطع کرد و راه برای مبارزات ميھن پرستانه
ميدانيم، پيمان ). تاریخ رفت دان  اگر نگویم در زباله(قسمت از تاریخ  یک   بود،  و گسسته  پاشيده
نظامی با شراکت دولتھای حاکم بر کردستان بود و یکی از اھداف او   سنتو یک توطئه  یادشده

اصر به ملت کرد بود و از جانب دولت ھای امپریاليستی مع  دشمنداری با جنبش آزادیخواھانه
  .گرمی از او حمایت و پشتيبانی می شد 

قول و نقل از   آقای حسن رستگار به. یک یاد داشت دست نویس کاک جليل گادانی)1(
از زنده   رھبری پنج نفره  که: بود خاطرات مرحوم سيدرسول دھقان،دریاد داشتی برایم نوشته 

اسحاقی و ھاشم اقل   عبدهللا یاد شھيد عبدالرحمان قاسملو، اسعد خدایاری، عزیز یوسفی، 
 .اند الطالب، انتخاب شده

در زندگی   آزادی  و دوران تازه  عراق اگر برای ھمگی ساکنين عراق مژده 1958انقالب سال 
  سوغات و بھره  خلق ھای آن کشور  را با خود آورد، برای ملت کرد در کردستان عراق بویژه

در   شده  رسمی مثل یک ملت شناخته خلق کرد را در عراق به . بدنبال داشت مورد توجه 
زبان و ادبيات فرھنگ " عرب و کرد در ميھن مشترکند"  آن کشور گنجاند، که قانون اساسی

ترقی و تعالی پيمودن برایش امکان پذیر شد، و حزب و تشکيالت  بی نظير راه   طرز کرد به 
کالم افق نو پيش خلق کرد در  صه  خال. کردی فعاليت رسمی خود را بطور علنی شروع کرد

  . ای از زندگی سياسی خود را آغاز کرد فصل تازهشد و این ملت  عراق گشاده 

ميان آید،زیرا آن رویداد در زنگی   بدین جھت الزم بود در این نوشتار از انقالب عراق سخن به
و فعاليت حزب دموکرات بی تأثر   در مبارزه  کردھای ایران و بخش ھای دیگر کردستان و بویژه

رسمی  و نيز به ) سنتو(بنای خم پيمان سست و ضعيف شدن زیر   معلوم است که. نبود
ليکن از این بيشتر،برپا . پر ارزش بودند  کردستان بھره شناختن ملت کرد در یکی از بخش ھای 

نوع چشمگير در تحرک و تحریک و برانگيختن احساس ملی در  عراق به   ژویيه14شدن شورش 
را بيشتر از پيش تقویت کرد و به ی حزب دموکرات  و تقال  مبارزه  ميان کردھای ایران و شعله

  .پيش برد 

،این نوکر امپریاليست با سر کار آمدن رژیم جمھوری در عراق،  رژیم منحوس محمد رضا شاه
بسيار تند خو و عصبانی شد و آن را چون زنگ خطر در برابر اقتدار پادشاھی خود تلقی و 

بود و با   ا انقالب عراق بر آمدهدر صدد مخالفت ب  بحساب ميآورد و با تمام امکانات بایسته
ھای آن داشت و   تبليغاتی سعی در سست کردن پایه  چينی و بندو بست و سمپاشی توطئه 

در   پا گرفته آن رژیم تازه   و نيرنگ عليه  یقينا اگر برایش امکان پذیر می شد از ھيچ ترفند و حقه
  .و کوتاھی نمی کرد  عراق مضایقه
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در داخل کشور موقعيت اجتماع خودشان را محکم    اینکه  به با توجه رھبران شورش عراق نيز 
خوردار بودند و نيروھای مترقی را حامی خود   از حمایت مليت ھا بر  ميدیدند و نيز در منطقه

ھای جمعی  رادیو و رسانه. بودند  رژیم پھلوی ایستاده مملوس ميکردند، با تمام نيرو قواو عليه 
ملت کرد را برای یک شورشی عمومی بر ضد رژیم   رنيان و  بویژهعراق بطور آشکار ای

خاکی ایران  زور به  به  1515در جنگ چالدران  شاھنشاھی تحریک ميکرد و کردستان ایران که 
خوبی برای وسعت بخشيدن و گسترش مبارزات   این وضح  زمينه. یادآور ميشدند  ملحق گریده

  .بود وجود آورده  به و  سياسی حزب دموکرات ھموار نموده 

پناھگاه و ملجا پر اھميت برای آزادیخواھان کشور ھای   از این موارد، خاک عراق به  بعالوه
مخصوصا کردستان عراق برای مبارزین حزب دموکرات کردستان . بود ھمسایه تبدیل شده 

را پيش آورده در حقيقت اوضاعی . بود   قابل نفوذ شده مستحکم و غيره  قلعه  شرقی، تبدیل به 
  مبارزین کرد ایران  خطر تعقيب و یا دستگيری خود را از جانب نيروھای  شاه  ھر گاه  بود که 

در آن جا  می آوردند و  کردستان عراق پناه  احساس ميکردند به   اعم از مأمورین ساواک و غيره
  .می شدند داده  اسکان و پناه   از طرف حکومت شورش با آغوش گشاده

سياسی حزب  م عراق در مورد مبارزه 1958انقالب   بر شمردن کارھای نيک بود که اینھا
وجود  به  که : لکن مایلم اگر ھيچ کس نيز ھمصدایم نباشد بگویم. دموکرات کردستان داشت

حزب دموکرات کردستان    حق طلبانه  مبارزه آمدن این وضع تاثر ناھموار و منفی نسبت به 
  : محور  ز سهآنھم حد اقل ا. گذاشت

ور شدن احساس ملی بطرز ناگھانی از روی سنجش و ارزیابی نبود، بدین  شعله:  اول اینکه
طرز نامنطق و بدون در نظر گرفتن طرح مخفی کاری  از یکطرف تشکيالت حزبی به   علت که

آن وقت مد   گستریش شود و وسعت یابند،و از طرف دیگر این محکم کاری و مخفی کاری که
ناچيز  شود و مبارزین حزب اقتدار و قدرت پایگاھای جاسوسی دولت را به  د،کنار گذاشته نظر بو

  .را برای شناسائی خودشان از طرف پليس ھموار بکنند  بگيرند و راه

تنظيم و دیسپلين،   و خارج از دایره  پراکنده  شيوه برای اولين بار مبارزین حزب به :  دوم اینکه 
ترک وطن را پيش گرفتند و بجای انجام دادن وظایف حزبی در ميان   راه  و گریخته  بطور جسته

بر  ، زندگی کمپ ھا را در دیار پناھندگی برای خود دنبال تسکين عاطفه  گروھای مردم، به
و تحت تعقيب   بعض از افراد بدون احساس مخاطره بود که   در حقيقت کار بجای رسيده. گزیدند

بيایند و جوو فضای آزاد کردستان عراق را ببينند و در کردستان شرقی   بودن، تنھا برای آنکه
ه بار سفر پناھندگی را برميداشتند خود را ب  شود کوله آنان نگریسته  ھم ھمچو مبارز به 

  .  را خالی ميکردند کردستان عراق ميرساندند و فی الواقع ميدان مبارزه  

دری و بيکاری و دور از   در دیار پناھندگی و در به  آن ھا مھمتر این بود که  از ھمه:  سوم اینکه
کار برای اولين بار تخم نفاق و دو دستگی و اختالف در صفوف کادر و اعضای حزب   صحنه

قبال در ميان دوستان بود سست و ضعيف و کم   احساس مسئوليت کهشکل گرفت و آن 
، این موضوع تا حد زیر بنای استقالل سياسی را در ميان  صرف نظر از ھمه. اھميت گردید

ترازو بطرف خود،    در آورد و رفقا و دوستان ما برای سنگين نمودن کفه لرزه  حزب تکان داد و به 
بسيار تلخ از  نتيجه  نيروھای خارج از حزب مينمودند، که   به  ود تکيهھمفکران خ  عليه بيگاه   گاه

نميشود از این بيشتر در این مورد قلم فرسای بکنم، فقط این را   متأسفانه. شد   آن زایده
"  آوارگی و سرگردانی مبارزین سياسی را به   گور پدر آن کس، که رحمت به : خواھم گفت
 .نام برد" دربدر لعنتی
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  پليس پراکنده هحمل
آثار ناھموار شورش عراق در مورد جنبش کرد ایران از  یکی از ضررو زیان،یا اینکه   گفتيم که

این   گناه و خطا پر واضح است که .(دست دادن محکم کاری و مخفی کاری در صفوف حزب بود
عراق  1958 هژوئي14از ارزش کودتای   ھيچ وجه گردن خودمان بر ميگردد و به   تماما به  مسئله

یکی از عضو حزب بنام اسماعيل قاسملو،در ) 1959(1337سال   در اسفند ماه). نمی کاھد
داستان مخصوص   دستگيری نامبرده  اما چون. پليس افتاد و دستگير شد  در تله   بانه منطقه 

رک معتبر و مدا ھيچ گونه   اینکه  به  است و با توجه چند نوع از آن روایت شده به   بخود دارد که
آن   نتيجه  ھيچ کدام روایت در دست نيست، از شرح آن می گذریم  و به مورد اعتماد نسبت به 

  :بر ميگردیم

نفر )250( نزدیک به. بجانب تشکيالت حزب آغاز کرد  گسترده  پليس حمله)1338( در پایيز سال"
  مقامات بلند پایه از اعضای حزب دموکرات کردستان دستگير شدند و اکثر دستگير شدگان از

. اعدام و حبس ابد و زندانھای طویل المدت محکوم شدند به   حزب ما بودند که  اجرائی و بدنه
کار سونتی تشکيالتی و دو دستگی در قسمت فوقانی و   شيوه  موفقيت این حمله  علل ساده

  .حزب بود" ریاست"

دنبال   رویداھای تلخ به  جنبه پليس بر اعضای حزب دموکرات از بسيار 1338سال   حمله -)1(
بيشتر موجب تغابن و تأسف و بھم زدن دست افسوس بود این است   از ھمه   آنچه. داشت

دشمن خيلی سھل و  بود که   مخفيکاری وضعی پيش آمده بی اعتنائی و عدم   در نتيجه  که
ل نشيمن آنھا آدرس و مح بود مبارزین حزب را یکی یکی شنانسایی کند و به  آسان توانسته 

  روز حتی بيشتر آنان در روز اول حمله افراد در مدت دو سه   این ھمه  پی ببرد، تعجب اینکه
  .بودند شده  چال ھای رژیم برده   سياه و به   دستگيرشده

دشمن طوری از چگونگی کار تشکيالت حزب   ضعف حزب ما درآن زمان آن بود که   در واقع نقطه
یقينا . بود بر امتناع  تمام دستگير شدگان عمال بسته  راه  بود که   پيدا کردهو تارو پود آن آگاھی 

و آزار بدنی   شکنجه  درست است  که. اعتراف نکند کسی نماند بود که   از این گروه
ھيچ کس نتواند امتناع کند، بستگی  دستگيرشدگان از حدو حصر خارج بود اما در این مورد که 

بر عدم  بود و این عمل راه  را شناسایی کرده   ھای زنجيره تمام حلقه دشمن آن داشت که  به 
بود وقتی یکی را در زندان برای بازجویی کردن  جای رسيده   و کار به. بود اعتراف آنان سد کرده 

،  کشتن مده او ميگفتند بيخود خود را به  بودند به   پيشتر بازجویی داده صدا ميکردند آنھای که 
  . بگو و خود را نجات بده ميدانی بی پرده  ایم آنچه  يز را گفتهچ ما ھمه 

  .)20( سوم حزب،ص  مرکزی حزب دموکرات کردستان برای کنگره  گزارش کميته)1(

ھمگی اعضای یک حزب  آنھا که . بين مبارزان حزب رخ داد از آن ھا بدتر بار دیگر دو دستگی در  
بيخود و بی جھت در مورد بعض مسایل در داخل زندان با  بودند،  زندان دشمن افتاده بودند و به 

در حقيقت رفقای . نظر حزب دموکرات نبود  ھيچ وجه این کار به  ھم صف آرایی مينمودند که 
بودند، خدا قبول   تقسيم شده  خواھان و طرفداران و مخاليفن حزب توده  حزب ما در بين ھواه

و نفاق   با آنھا در زندان بودند از آتش افروزی این  فتنه نيز که   نکند برخی از اعضای حزب توده
  .بی تاثر نبودند
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، آقای )مھاباد(،آقای غنی بلوریان)مھاباد(از رفقای ما آقای عزیزی یوسفی:  توضيح اینکه
. نيز زیر حکم اعدام ماندند  بودند و چند ماه  اعدام محکوم شده ، به )سنندج(رحمت شریعتی
م برپا شد، 1961کردھای عراق بر ضد ژنرال عبدالکریم قاسم در سال  جنبش  ليکن وقتی که

داخل  دوستی با ملت کرد، نفوذ خود را به   اینکه خواست بعلت دشمنداری با قاسم، نه  شاه 
او ميخواست خودش را چون دوست   این جھت در حاليکه  به. جنبش کردھای عراق ببرد

. ميشد در داخل کشور خود مبارزین کرد را اعدام نمایدکردھای عراق قلمداد کند، بنا بر این ن
اعالم گردید   اعدام، از طرف شاھنشاه برای این دوستان محکوم به  "عفو ملوکانه"  این بود که

  .حبس ابد تقليل یافت  تخفيف به و محکوميت ھر کدام از آنھا با یک درجه 

شدو آزاد گردید و   اغماض شاه شمول  از این دوستان آقای رحمت شریعتی زودتر از بقيه
آنھای دیگر تدریجا مورد عفو قرار گرفتند و دو نفر از آنھا اعم از آقایان عزیز یوسفی و غنی 

زیر فشار امنيتی )  1357( و دومی در پایيز سال) 1356(بلوریان، اولی در بھار
زیز یوسفی بعد از آقای ع  متأسفانه. از زندان آزاد شدند) سازمان عفو ملل متحد(انترناشنال

  .بود در گذشت در زندان بدان دچار شده   بعلت بيماری که)  1356 ( آزادی در خرداد ماه

بودند، که  اعدام محکوم شده   ھمزمان با دوستان ما چند نفر از مبارزین آذربایجانی ھم به  البته
 .ست نيستنام ھيچکدام از آن فعاالن سياسی در د  اما متأسفانه. ھمگی اعدام شدند 

 عراق انتقال مرکز رھبری به 
اکثر مبارزین حزب   یکی از آثار تلخ شورش عراق در حزب دموکرات این بود که قبال گفتم که 

پيش از ھر کس از طرف   آنھای که  طبيعی است که. عراق رو آوردند وطن را ترک کردند و به 
ر ميگيرند اعضای رھبری حزب می مامورین اطالعات در مظان اتھام و تحت تعقيب و پيگرد قرا

م ) 1958( مرکز تصميم گرفتن و پایگاه رھبری حزب بعد از شورش  ناخواه  پس خواه. باشند
و عمدی در این مورد صادر   تصميم ویژه  بدون اینکه. عراق انتقال شد عراق، کم و بيش به 

برای اختالف  سازی که  با این زمينه . باشد، شاید ھمين طور عمال بر حزب تحميل گردید شده 
پائين تر موجود بود،باز حزب ما مثل یک حزب متحدو  و دو دستگی در ميان اندام رھبری و بقيه 

و متحد نماند و در داخل کشور و در خارج با عدم اتفاق رو   صاحب رھبری یک قواره یکپارچه و 
  .برو گشت و دچار اختالف و چند دستگی بود

بودیم که   خود را به حرف این آقایان دوخته کشور می زیستيم،نگاه در داخل   ما عضو حزب که
بعد از باز گشت ! پنھان از شما چه . از کردستان عراق بر ميگشتند آنھای که  در عراق و بویژه  

پس از جنبش کردھای عراق عليه   عراق و بویژه  م به)1958(یاد بارزانی از شوروی در  زنده
قاسم شروع شد،اکثر ما در ایران ميخواستيم بدانيم نظر مال  حکومت ژنرال عبدالکریم 

حزب    کاره رھبر و ھمه  خود را به   مصطفی چيست؟ در حقيقت در ميان آنھای نيز که
این   نيست که  پوشيده. بارزانی از آنھا حمایت ميکرد ميدانستند ،آنھا را محق ميدانستيم که 

ام و  برای بارزانی داشته  ھميشه احترام و حرمت که   زیرا با ھمه. گمان،خيال نادرستی بود
اکنون نيز دارم،حزب دموکرات یک حزب آزاد و مستقل است، ميبایست قياس معيار و محک ما 

از حمایت و پشتبانی   حق و ناحق، چيزی دیگر بعالوه  اعضا حزب برای تشخيص ھر گونه
رھبری  ردستان عراق و از جانب آنان که از ک بود آن نعمت بود که  اما ھر چه . بارزانی ميبود

بود، ميبایستی   سوغات آمده  دار بودند برای ما در داخل کردستان شرقی به حزب را عھده 
در ایران و   در داخل صفوف حزب چه  و از این بی معنی تر نيز در این باره. بدان شاکر ميبودیم

از سبز شدن تخم اختالف در داخل پارتی بعد   آنھم این بود که. چشم ميخورد در عراق به  چه 
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مخالف   دو دسته  دموکرات کردستان عراق، رھبران حزب دموکرات نيز، ميان خودشان عمال به
. سوغات فرستادند  حزب به و موافق تقسيم  شدند و این نفاق و دو دستگی را بران بدنه 

آیا مالیی محق اند   ورد اینکهاعضای حزب در کردستان ایران در م ميشد که  بسيار اوقات دیده 
یا جاللی؟ در بين شان جرو بحث و ھياھو برپا ميشد،و پيوند و ارتباط حزبی را با یکدیگر 

  .ميگسالندند

بود و حتی بعد از  ناشکر نباشد،آثار این وضع تا مدت مدید در ميان صفوف حزب باقی مانده 
ن دوستی با فالن نيروی سياسی دوستی یا نبود  انقالب ایران نيز کم نبودند آنھای که

می ) ایران(معيار محق بودن، یا محق نبودن رھبر حزب دموکرات کردستان  کردستان عراق را به
  .دانستند

  آن آب پس از شورش عراق برای رھبران حزب دموکرات به  متأسفانه  از این تلخ تر اینست که
چند سال، بعد از انقالب مليت ھای  از ،  بعالوه  شد،اکنون نيز پایان نيافته ھاون ریخته 

رھبری در آن طرف ثغور فيمابين   مرکز تصميم گيری حزب و پایگاه  ھميشه) 1362تا 1358(ایران
 .ھم اکنون بدست آن گرفتاریم  ای که است، پدیده  ایران و عراق بوده

   راست و چپ، یامستقل و وابسته
وب می شدند در اکثر موارد و در اغلب اوقات عضو رھبری محس به   دو دستگی در ميان آنھا که

موضوع این دو دستگی مثل شخص، دکتر قاسملو از یک : اما می شود گفت. نمایان ميشد
سياسی این اختالف در  و از زاویه دید . بودند) اسحاقی عبدهللا(طرف و ازطرف دیگر احمد توفيق

دکتر قاسملو از آن طيف طرفداری   که  مورد عقاید و نظریات چپ و دموکرات طلب  و ترقی خواه
  آقای احمد توفيق به که   و نظریات ناسيوناليستی  تنگ نظرانه  با عقاید و فلسفه.  ميکرد، بود

این دو عقاید و نظریات دو موضعگيری و یا دو سياست دیگر را به .  سمبل آن بحساب می آمد
مبرا شمرده  سطوح از گناه   ميشود در ھمهن  بااینھمه(دکتر قاسملو بود  آنکه. بود  ميدان آورده 
بی پروایی استقالل سياسی و استقالل تصميم گيری حزب دموکرات   ھوا خواه) شود 

صحيح  و درست    شھيد شد و دنيای فانی را وداع گفت از این راه  کردستان بود و تا آنروز که
خود را قانع   ھر دليل که  د،بهاسحاقی بو آقای عبدهللا   منحرف نشد و انحراف نرفت، اما آنکه

بود و عمال آن را زیر  طفيلی پارت دموکرات کردستان کرده  بود، حزب دموکرات کردستان را  کرده 
  )1.(نظر و ارشاد رھبران پارتی و شخص مرحوم مال مصطفی اعمال ميکرد و ميگرداند

اسحاقی انتشار  ات، که حزب دموکر  تنھا منتشر شده بد نيست بدانيم که  شاید مثل نمونه )1(
متن آن باز دیفاع از بارزانی در برابر مخالفين بود که  بود که ) بار دیگر بارزانی(ميداد، نامش

 .آنھمم  درد سر کم برای حزب بدنبال نداشت 

این بخش از ھم چشمی و رو در رو ایستادن عنقریب پایان   خاطر آوردن است که  جای به
زودی   نميشود در این جا توضيح داد به  راھی که ھمرزمانش به  زیرا احمد توفيق و. پذیرفت
صلح   و قاسملو تا بعد از انعقاد پيماننامه   .اخراج دکتر قاسملو را از عراق فراھم ساختند  طریقه

در بين دولت عراق و جنبش کرد، در اروپا می زیست و دعوی رھبری حزب  1970مارس 11
  .نميکرددموکرات کردستان ایران را نيز 

بر عکس اسحاقی اھل فکرو سياست و قلم و نوشتن بود با ھمکاری بعض از  دکتر قاسملو که 
اما . بود  بر آن نھاده) کردستان(نام  ی در اروپا منشتر ميکرد که دوستان چند سالی بود روزنامه



 

16 
 

ارگان اش ھم نمی نوشت  خود را رھبر حزب نمی دانست روی برگ روزنامه  اینکه  به  با توجه
  .حقيقت نظریات حزب را منتشر ميکرد حزب دموکرات،ھر چند به 

با رفتن دکتر قاسملو رو در رو ایسادن با عقاید و نظریات و رفتار مطلق   معلوم است که .1
خط   اغلب اوقات کادرھای صف مقدم حزب عليه. العنانی آقای اسحاقی تمام نشد

کرد بود زبان  اکنون دیگر عمال حزب را در دست خود قبضه  مشی کج اسحاقی که 
رفتار  از یک طرف شخصا با مخالفين  بی رحمانه زیرا . نمی داد  ميگشودند اما نتيجه

اش ترور شھيد اسعد خدا  نمونه(ميبرد ترور ھم پناه   ميکرد حتی در موقع ضرورت به
ھر   ، راه از طرف دیگر حمایت و پشتيبانی بی دریغ مرحوم بارزانی از نامبرده. بود) یاری
  . بود و سد کرده  پيشرفت و فعاليت را بر عکس فعاليت احمد توفيق تنگ گونه 

بر ضد اقتدار احمد توفيق براه   و علنی بگویيم تمام این مخالفت ھا که می توانيم بی پرده 
، بيش و کم محتوای مترقی  نامبرده  شدند، در برابر سياست و اعمال ناشایسته  انداخته 

یکدیگر نبودند   دامهچند این رو در رو ایستادن برخی وقت ا  داشتند، ھر  و آزادیخواھانه  خواھانه
  شده  صاحب رخسار شناخته  بيگاه و در ھمان موقع صاحب یک خط روشن سياسی و گاه 

 .سياسی ھم نبودند

  ) وه ره ساخکه(واضح سازی  کميته
اسحاقی اغلب  مطلق العنانی عبدهللا   شد، رو در رو ایستادن و مخالفت عليه گفته   چنانکه

ھيچ وقت دعوی رھبری   ، با اینکه مال آواره  معروف به) اشیمال احمد شلم(  وقت پيدا ميشد،
او . بود  دور از اقتدار احمد توفيق بنيات نھاده  نمی کرد، خودش نظری مستقل و تشکيالت به

و افکار مردم آن   آن ناحيه بود و به  خود رشد و نمو کرده  سردشت محل زادگاه   در منطقه که 
فکری دراین  و منسجم و دارای پسته   ت وسيع و گستردهسامان آگاھی کامل داشت تشکيال

کمتر از ھيچ کدام بخشھای   اش تا کنون چنين تشکيالت نمونه بود که  وجود آورده   بخش به
  از لحاظ حزبی ارتباط به  از لحاظ فکری و نه  زیرا آن تشکيالت نه. است  شده کردستان دیده 

کسی   نام حزب دموکرات فعاليت ميکرد، بدون اینکه اسحاقی نداشت و مستقيما به  دیدگاه 
    .تشکيالت را بشناسد نحوی   غير از مال آوره به

  به  افتاد که  راه اسحاقی به   ،جنبش دیگر بر ضد دیدگاه1342و1341از این در سالھای   بعالوه
ھا نيز به آن. بود  معروف شده) و صالح الدین مھتدی محمد ایلخانی زاده(و مصطفی  کاوه"نام

الاقل در  سھم خود بعض کار سياسی و تشکيالتی در مناطق سردشت و بوکان کردند که  
  . داشت مورد روشنگری فکری نفع و استفاده 

اسحاقی آن بود  دوم حزب، مھمترین جنبش و رو در رو ایستادن با عبدهللا   لکن تا پيش از کنگره
( تابستان سال  آن کميته. بود بر آن گذارده " ستان، حزب دموکرات کرد وه ساخکره  کميته"نام که 

آقای - 3آقای حسن رستگار- 2مرحوم قادر شریف-1: عبارات از  از چھار عضو پا گرفت که)  1342
  بر خود نگذارده  نام ویژه  در اول کار، این کميته. آقای سعيد کویستانی، بودند- 4حسين مدنی

خ"گردھمایی در  اعضای کميته) 1342(  در پایيز: "بود،تا در آنجا در مورد . وجود آورد  به" زینوش
ھر . نھادند)  وه حزب دموکرات کردستان ساخکره  کمته(توافق شد، و نام آن را  انتخاب نام کميته

الاقل یک سال بطور مخفی و زیر زمينی شروع بکار بکند و   یاد شده  این بود کميته چند قرار به 
و . نام آن ھویدا گردید   اما پس از شش ماه  می در آن جا افتاده بشودتما  حزب به  نام و قواره 

نمود و با تمام توانا مشغول درھم  احمد توفيق از این اتحاد تشکيالتی احساس مخاطره 
آنھا تحریک و   اولين تقالی او این بود مالمصطفی را عليه. شکستن و متالشی شدن آن برآمد
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بنا بر این از یک طرف می کوشيد . م از این موضوع آگاھی داشتمذکور ھ  کميته. بد بين نماید
بارزانی را از خود نرنجاند در ھمان اثنا نيز ميخواست در بين بارزانی و دفتر سياسی پارتی خود 

درخواست   یادشده  کميته) 1343( در آغاز بھار. اما در این کار موفق نشد... را بيطرف نگھدارد
  در ھمين گردھمائی شش ساعته.  بود" سنگسر"آنوقت در  ی کرد کهمالقات حضوری با بارزان

با بارزانی آشکارا عقاید و نظریات خود شانرا در مورد احمد توفيق اظھار نمودند و گفتند احمد 
اما در ) حرمتش را نگھدارند(ھر چند حاضرند)1(توفيق را بعنوان سکرتير حزب قبول ندارند 

ليکن بارزانی گفتار آنان را مردود دانست و علنا . و باریکتر استمقابل بارزانی  گردنشان از م
بعد از آشکار شدن ). با شما از احمد توفيق جانبداری ميکنم  من در مقایسه: (گفت

مذکور زیر فشار و گزاف و تھدید احمد توفيق قرار گرفت و نتوانست   موضعگيری بارزانی، کميته
پناه   دفتر سياسی پارتی در آبادی مالومه به )1343( ھشتپشدر باقی بماند، در اردب در منطقه 

  )1.(مستقر گردید" گرگاشه"انتقال داد و در آبادی" ئاالن"  منطقه برد،سپس مقر خود را به  

زیرا آنموقع در حزب ھيچ پستی بنام پست . در حقيقت احمد توفيق سکرتيری حزب نبود
  .سکرتيری وجود نداشت

دو عضو دیگر را   برای نمونه. بعد از این رخدادھا بعض کار مثبت انجام دا نيز) و ره ساخکه  کميته(
نام ھای   و دو عضو دیگر را به. و مال ابوبکر فلسفی  مال آواره: عبارت بودند از  نمود که  اضافه

نيز . عنوان مشاور تعيين و معرفی  کرد به )  مامند مالرسول پيشنماز و قادر قاضی، معروف به (
وجود آورد که مدت مدیدی بود این نوع کالس در حزب   ياسی را برای اعضای حزب بهکالس س

ضمن اعالم موجودیت خود برخی از    از این ھا با انتشار یک بيانيه  بعالوه. بود  تشکيل نشده 
خود   توجه  یاد شده کميته  از این ھا مھمتر آن بود که . اسحاقی را بر مال ساخت  اعمال عبدهللا

کردستان  منطقه   تيم تشکيالتی را در سه کار حزبی معطوف داشت و سه  داخل کشور و   بهرا 
کار حزبی   داخل کردستان بر گشتند و شروع به به  ھر سه )1343  ( در تير ماه  وجود آورد که  به

  )2.(نمودند

  .یادداشت دست نویس آقای حسين مدنی)1(

 ھمان منبع)2(

  پليس  بار دیگر حمله
تشکيالت حزب شبيخون  م بار دیگر پليس به )1960مارسی (1343زمستان سال  رین ماه در آخ
ھا کس از مبارزین حزب  داشت،ده روز بعد از نوروز ادامه   دو الی سه در این شبيخون که تا . زد

و این بار احکام . چال ھای رژیم پادشاھی شدند  سياه  دموکرات کردستان دستگير و روانه
ھا تحميل گردید ولی اکثر آنان، پس از تحمل کردن کمتر از دو سال، از زندان آزاد سنگين بر آن

  . شدند
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  فصل دوم

 )1343- 1352(سوم   دوم تا کنگره  از کنگره
ميان آوردیم، رھبر حزب،یا بھتر بگویيم  پيشتر از آن سخن به   در چنين اوضاع و احوالی که

نميتوان این    البته. حزب را بر پا کند  کنگره  راھبری و پيشاھنگی اسحاقی تصميم گرفت که
ھر کس  در ھر شرایط و از ناحيه   کوشش و تقال برای گرفتن کنگره  گرفت  که واقعيت را نادیده 

  به  تخيالت بلکه  به نه   تشکيل آن  خود یک کار دموکراسی و پر ارزش است، مشرط بر اینکه
  صفوف حزب و احيا نمودن روحيه بخشيدن به نيت صداقت  و رفع مشکالت  و استحکام   

کارآیی و بجریان انداختن تکاپو و خالقيت  و تامين فضای اعتماد سازی و رفع نقاھدو اختالفات 
حاوی ھيچ   یاد شده  اما متأسفانه بر پا کردن کنگره. دیسپلين کامل حزب باشد  در چھار چوب

درجای خود   :را در برنمی گرفت زیرا  د یاد شدهکدام از اھداف مورد بحث نبود و ھيچ یک از موار
و در داخل کردستان مدتی بود کمتر . نبود  حزب دموکرات صاحب تشکيالت منظم و یکپارچه

ضروری در  انجام آن مقدار کار ھمم بيشتر اھداف دیگر و غيره   ميشد و کار تشکيالتی    به  توجه
ملی    مثل جمع آوری اعانه(ند یک قسمت از آنھاقرار ميگرفت، ھر چ   آنھا مورد توجه و مداقه

برای یک حزب سياسی و   چيز مبارک بود،اما رویھمرفته)برای پشتيبانی از جنبش کرد عراق
در داخل کشور انجام ميشد نام تشکيالت بر آن   صرف نظر از آن، آنچه. دوم بود  مخفی در درجه

تير می   یکدیگر را به  بعض از آنھا سایه ه بود، ک بين گروھای رنگا رنگ تقسيم شده  نھاد در 
  .زدند

بر پا ساختن کنفرانس ھا و انتخاب نمایندگان مناطق   ای معلوم است، در چنين مخمصه 
مخفی،انجام این  عمل   از این، در چنين اوضاع و احوال  مبارزه بعالوه . مختلف، امکان پذیر نبود

در داخل کردستان برای   الجرم ميبایستی افراد که اگر چنين بود. بطور کلی خارج از توان است
این عيب زیاد  رھبر مشخص بشوند،که   دعوت می شدند از ناحيه  شرکت کردن در کنگره

در کردستان عراق، نمایندگان   در کردستان ایران و چه  چه عيب کار در این بود که . نداشت
این علت  به . اسحاقی بودند  عبدهللا   ن دیدگاهپيروا  ميشدند که در ميان آن افراد برگزیده   کنگره

  کنگره  به  از فرستادن نماینده  ، یا اینکه بيشترین اعضای حزب از حق شرکت نمودن در کنگره
  .محروم شدند

جانب  در عراق بودند به  از فعاالن حزب که   عده) 1343( سال آذر ماه ( در روزھای انعقاد کنگره
  داده آنان اجازه  به   این منظور یا اینکه افتادند، به  راه  به )  کنگره محل تشکيل('سونی"آبادی

با  کنگره   الاقل یکی از کميسيون ھای انتخاب شده  مشارکت نمایند،یا اینکه شود در کنگره 
بان ھای  مسلح  قراول و دیده  متاسفانه. ببرد  کنگره گفتگو بنشينند و نظریات آنھا را به   آنان به

  .شدند  محل نشست کنگره  به  آنان را گرفتند و مانع نزدیک شدن آن عده جلو 

گذاشته  که   برنامه. "داشت  بحث سياسی کنگره از دون پایه بودن   نيز نشانه  تصميمات کنگره
ناسيوناليستی   یک حزب عقب افتاده  سياسی و فرھنگی،برنامه  از فرود پایه  ، بعالوه شده 

و بعض از تصميمات در . و دموکراتيک حزب ما نمی آميزد  ترقی خواھانه  با گذشته است که 
  )1.(پليسی در داخل حزب است از شيوه   ،باز نمونه شده مورد چند نفر از فعاالن حزب گرفته 

  )24سوم،ص  مرکزی برای کنگره  گزارش کميته) 1(

ب دموکرات کردستان دور افتاده حز  از نظرگاه  اندازه دوم تا چه   آیا کنگره بفھميم   برای اینکه
حرمت و احترام و   ، آنچه  پایان کنگره  بدانيم در اعالميه  ،شاید این مقدار کافی باشد که بود
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  بودند و بی رحمانه  جمھوری کردستان و رھبران آن بود سزاوار و استحقاق ندانسته اعتبار به 
شر شد در تمام مناطق با نفرت و خشم منت  این اعالميه  وقتی که. بود  آنھا شده به  حمله 
دوم مجبور شد برای   کنگره  مرکزی بر گزیده  بدین جھت کميته. بود  رو شده حزب رو به    بدنه

روزی شھيد پيشوا و )  فروردین(یاد سالروز دھم  ، به  آرام سازی جو مشوش و آشفته
دی رھبران حزب و جمھوری ای صادر بکند و در آن تکریم و تجليل از یا ھمرزمانش، اعالميه
ھر چند در جای خود بد   ھویدا است این آگھی. نماید)  1324-25( کردستان در سالھای

  صدور یافته  پایانی کنگره  در اعالميه  این گناھان بشود که  نتوانست کفاره ھيچ وجه  نبود،اما به 
  .بود 

  :باشم، این آقایان بودند نکرده  ه اگر اشتبا. نفر برگزید) 15(مرکزی را از  دوم کميته  کنگره

  )احمدتوفيق(اسحاقی عبدهللا-1

  صدیق انجيری-2

  سليمان معينی -3

  اميرقاضی -4

  مالرشيد حسينی -5

  )ميزااحمد(مالرحيم وردی -6

  باپيرشکاک(حو نه -7

  عزیزیوسفی-8

  غنی بلوریان -9

  )ھژار(عبدالرحمن شرفکندی -10

  دکترعلی مولوی-11

  سيدکامل مولوی -12

  حبيب ورزیر -13

  دکتررحيم قاضی -14

  سنارمامدی-15

بيش از   این کنگره مرکزی معلوم ميشود که   ليست اعضای کميته با نگاه سطحی و گذرا به  
برای . است  بعض مسائل عاطفی چسپيده  در مورد سياسی با مسائل بر خورد کند، به   آنچه
بلوریان و دکتر علی مولوی در آن موقع  شود رفقا عزیز یوسفی، غنی  الزم است گفته  نمونه

ھيچ منافعی در بر داشته   باشد مطلقا نتوانسته  زندانی بودند لذا انتخاب آنھا اگر ضرر نداشته
و حتی  مخالف   باشد، و آقای استاد ھژار شاعر، نيز ھيچ وقت عضو حزب دموکرات نبوده 

ا روز وفات نيز بر این عقيده استوار و ک و ادغام آن در حزب دموکرات بود و ت.ژ. برچيدن کومله
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مرکزی حزب دموکرات بر   عضو کميته به   ميدھند که او خبر  بنا بر این  وقتی که به . پایدار ماند 
  .اصال کرد ایرانی نيستم من که :" بود است باشوخی گفته  شده  گزیده 

  ال مصطفی بارزانی را بهتصميم خود را اعالم کرد مرحوم ژنر  کنگره  جالب این بود وقتی که
بود ) عراق(ميدانند ایشان رھبر پارتی دموکرات کردستان   ھمه  بود،که  رھبر حزب تعيين کرده

 .حزب و حزب بازی تمایل نداشت  از این جناب بارزانی به  بعالوه

بياد اعضای مرکزی آن را  برگزید شد که " نظارت باال  کميته"نام   ای نيز به کميته  در آن کنگره
  .پرس وجو برایم معلوم شدند، این آقایان بودند دارم، به 

  )بات وفی خه ره(رئوف مالحسن -1

  معينی  عبدهللا -2

  رشيدقاچاقچی(رشيدفالحی -3

  مالقادر الچينی -4

  سيدحاجی کلوی -5

  کوسانی مالکریم سارده -6

  مالنجم الدین کوکبی -7

  سيدطاھر امامی -8

  )يقبردراحمدتوف(مصطفی اسحاقی -9

  مولوی عبدهللا -10

  ) وره بابی گه معروف به(سيدرسول دھقان -11

شانس   آن کميته  مرکزی ميتوانيم بفھميم که  ليست اعضای کميته  و باریک بينی به با مدقه 
زیرا تنھا ھفت . اول نداشت  موفقيت در رھبری حزب دموکرات و جنبش کرد ایران را در وھله

و مودت و ھمکاری در بين این ھفت نفر ھم مدت  اما عالقه. بودند  نفر جلو، عمال در صف مبارزه
اقدامی در جھت پيشبرد حزب بکنند با ھم دچار کشمکش و   زیاد طول نکشيد و قبل از آنکه

دليل انتقاد از خود رای آقای احمد  خيلی زود مرحوم صدیق انجيری  به . شدند  اختالف سليقه
نشين گردید و بعد از مدتی   منزوی و گوشه" ناودشت"  هدر منطق) ليوژی(توفيق، در آبادی
ھر چند چيزی . در بين خودشان روح ھمکاری نماند   و بقيه) 1.(قتل رسيد به !! بطور مشکوک

اما در عمل بار دیگر حزب احمد . بود  شده تھيه " سکرتير حزب دموکرات کردستان"نام  به 
  .بود و احمد توفيق، حزب توفيق 

زیر   احمد توفيق و مالسيد رشيد از منطقه ل بعد از مرگ صدیق انجيری،وقتی که چند سا)1(
دولت عراق ميرسند،احمد توفيق پيش مال  محوط  زیر کنترل  خارج ميشوند به   گه کنترل پيشمه

اش سيد حسن در  دست  برادر زاده دستور او و به  صدیق به  رشيد اعتراف ميکند که 
یان  باله  ناودشت ودره  درمنطقه  دھکده  سه(در سرا زیری وسان،" وربانس"طرف  به " ليوژی" راه

موجب نفاق وجدای بين احمدتوفيق و  این مسئله . است شده کشته ) می باشند
  .بود، زیرا مال رشيد اھل این کارھا نبود  مالسيدرشيد، شده
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  انقالبی  کميته
ارتباط  بر قرار کرد و  "ساخکروه"  با کميته  کنگره  دوم رھبری انتخاب شده  پس از کنگره  چند ماه

را تشکيل نموده  کنگره   صفوف حزب باز گردد و با این قسمت که به   از او درخواست نمود که
  که  کنگره  این ارتباط  یک ھيئت از رھبری برگزیده در باره . ھد د  خود ادامه  مبارزه  است به 

  از کميته(و". باپير شکاک"ای سليمان معينی وآقای نحوعبارت بودند از آقای صدیق انجيری، آق
با ) نظارت باال  از کميته(معينی، آقای رئوف مالحسن و آقای رشيد فالحی  آقای عبدهللا)مرکزی

از آقای حسن رستگار، آقای سيدحسين مدنی،  ، تشکيل شده  وه ساخکره یک ھيئت از کميته 
  اعضای کميته  ند و بر این توافق کردند کهو مال رسول پيشنماز گردھم آمد  مالآواره

  .شوند مرکزی بر گزیده   مشاور کميته  به "وه ساخکره"

 "وه ساخکره  کميته"اعضای  1345از طرف کميته مرکزی تائيد شد و در بھار سال   این توافقنامه
که ) البھاشم اقل الط(در این ميان مرحوم قادر شریف.  شدند  کنگره  داخل رھبری بر گزیده

" ک ورچه"در آبادی  که   نامبرده. راضی نبود این توافقنامه  بود، به  "وه ره ساخکه کميته "عضو  
ميان برادران دیگر بر گردد، در  بود، حاضر نشد به  وجود آورده   داخل کردستان ایران، مقر به

، رسول پيشنماز و ، مامند قاضی مال آواره: حسن رستگار، اعم از( اینجا چند نفر از دوستان
. صفوف خودشان بياورند رفتند تا با زور یا خواھش قادر شریف را به " ک ورچه"  به) منتقيم
سر انجام پس از زدو خورد شدید . با آنھا وارد جنگ شد  با آشتی زیر بار نرفت در نتيجه  نامبرده

  کميته"طومار عمر بدین شکل . آوردند" سونی"مقر فرماندھی در او را گرفتند و با خود به 
  )1.(شد در ھم پيچيده   برای ھميشه "وه ره ساخکه

  .است شده از یاد داشت دست نویس آقای حسن رستگار استفاده) 1(

پذیرفت و پيش از تمام شدن  مطلق العنانی احمد توفيق پایان نه  اما رو در رو ایستادن با شيوه 
انقالبی حزب   کميته"نام   که  شد پی ریزی بذر افکنی جنبش دیگر " وه ره ساخکه  کميته"کار

من   تا جائيکه. این جریان را پی افکندند اولين کسانی که . شد  بر او نھاده) دموکرات کردستان
و   ، مالآواره آقایان محمدامين سراجی، اسماعيل شریف زاده: یاد دارم عبارت بودنداز به 

امکانات   با وجود آنکه. منظم شروع کردند اینھا یک حرکت فکری و تشکيالتی. ساالری حيدری
آنان برای . جای برای خود گير بيارند  بسيار ناچيزی در اختيار داشتند، توانستند در داخل بدنه

نبودن  بواسطه  انتشار دادند که "تيشک"نام عقاید نظریات خود را منتشر نمایند، جزوی به   اینکه
از   شماره  باشم فقط سه  نکرده  اگر اشتباه. تایپ کردند را با کاربون  تنھا چند نوسخه  چاپخانه

  .آن منتشر شد

ور شدن آتش اختالف در صفوف  انقالبی، بعدا وسعت و گسترش یافت و پس از شعله کميته 
- 1آنھا شدند، از آنان ميتوان آقایان  ، برخی از اعضای راھبری ملحق به  کنگره  رھبران بر گزیده

انقالبی   در حقيقت ھمان کميته. سنار مامدی، را نام برد-3معينی   عبدهللا -2سليمان معينی 
 .را در کردستان ایران رھبری کرد) 1346 - 1347( سالھای  جنبش مسلحانه بود که 

  .1346 -1347سالھای   جنبش مسلحانه
روی   از یک طرف اعمال زور و فشار که 1346وضع درون حزب دموکرات کردستان در سال "

حزب بود و از اطرف دیگر برخی از رھبران و کار کنان حزب دموکرات کردستان را مجبور کرد تا 
احساس خطر کرد و نيروی   رژیم شاه. کردستان ایران برگردند کردستان عراق را ترک کنند و به 

خود را برای از بين بردن آنان اختصاص و در   و مھيا و مسلح از یگان ھای زبده  هتجھيز شد
استثنا از مقاومت و ایستادگی در برابر نيروی  کادر و اعضا حزب ما به . مستقر نمود  منطقه
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. بود  تا دندان مسلح، ھيچ راه دیگر برایشان باقی نمانده  ساز و برگ نظامی پيشرفته  مجھز به
رژیم منفور شاھنشاھی  گان حزب ما از ناحيه  ر بر بعض از پيشمه  مسلحانه  ل مبارزهبدین شک

  )1".(تحميل گردید

کردن   برای تازه  ھای  که رگه آن کادر و پيشمه 46-47  قبل از برپا شدن شورشی مسلحانه
اسحاقی   با رھبری عبدهللا آنھای که (کردستان ایران بر ميگشتند دیدار از کردستان عراق به 

کردستان عراق جای برای  : ميان می آوردند که  اغلب اوقات از این سخن به) نداشتند ميانه 
  شاه  عليه  وطن خویش برگردند و در آنجا شورش مسلحانه  و بھتراست به  زیست آنان نمانده

 ". کمتر نيه  نده مه  له  نده شه: (آنھا اغلب این ضرب المثل کردی را تکرار ميکردند. اندازند راه  به 

سپس آنرا  بيشتر آنان که   از ناحيه  فکری برپا کردن شورش مسلحانه  اما حقيقت این بود که
شھيد مال . چيز نادرست ميدانيستند نثار نمودند، به   آن  کردند و حتی جان خود را در راه رھبری 
چنانکه :"بود  د، نوشتهبرای من ارسال کر) 1346( اول بھار ھایش که  در یکی از نامه  آواره

  مسلحانه مبارزه . است شده  پر آوازه   مسلحانه  ھياھوو صدای مبارزه  ميدانی مدتی است که 
بدون پشت   مسلحانه  بدون تفنگ و فشنگ و تجھيزات، مبارزه  مسلحانه بدون تشکيالت،مبارزه 

ر این تفکر گسترش یابد و در توان دارید بکن و نگذا  ميخواھم آنچه  از شما مصرانه... و جبھه
  "درميان مردم کرد جا افتد

زیرا در . این شورش بر رفقا و دوستان حزب دموکرات تحميل شد دیدیم که   با آن حال متأسفانه
، رھبران جنبش کردستان عراق، رفت و آمد  متأسفانه. بود  کردستان عراق فشار مضاعف شده

و   کبيره  گناه دادن کار حزبی در ميان مردم، به رفقای ما به کردستان ایران را برای انجام 
جنبش کردھای عراق  کمک به !!! این مشروط  به   رژیم شاه  چونکه. ميدانسستند  نبخشوده
سرانجام . کردستان ایران بگيرد  را از کردھای ناراضی و آزادیخواه  مبارزه  ھر گونه راه  ميکرد که 

  خطر امنيت اکثر رفقای حزب در کردستان عراق به  1345 در پایان بھار جای رسيد که  کار به 
حتی بعض از آنان . شدند  زندان برده  افتاد، و چند نفر از آنان دستگير و برای مدتی به

  )1(شدند ایران تحویل داده   به یا مرده  زنده  متأسفانه

  ماه)18( دادند و مدتاز خود نشان   و شجاعت  قھرمانه دوستان ما مقاومت دليرانه   با آن ھمه
این شورش در ھمان . در دست داشتند  مرد و مردانه  رژیم شاه  را عليه  مسلحانه  پرچم مبارزه

بود و از  بسيار پيدا کرده   وقت در ميان مردم جای واالی داشت و دوست و طرفدار و ھواخواه
ن گفت اگر ھمکاری ميتوا  بدون پرده. حمایت  و پشتيبانی بيدریغ خلق کرد برخوردار بود

ھمدست نمی بود،این شورش با وجود تمام کم و   مسئولين جنبش کرد عراق با رژیم شاه
جنگ پارتی زانی سر پای خود محکم   کاستی ھا می توانست مدت بسيار بيشتر در عرصه

  . واردآورد  کاری به رژیم محمد رضا شاه  بایستد و ضربه

زندانی وقتی درصدد بودند او را تحویل ایران   ز یک ماهپس ا" مال رحيم وردی  برای نمونه) 1(
در مرز ایران و عراق کشته "  ویله ته(بات در نزدیکی  بدھند از طرف پيشمرگان نيروی خه

  .79،ص 1971کریم حسامی   نوشته) کاروان از شھدا کردستان ایران"(شد 

زیر گليم    آنچه" قول کردھا  به. چيز را در اینجا بازگو کرد  می دانيد نمی شود ھمه  ھم چنانکه 
ھمکاری و   متأسفانه  شود که لکن برای تاریخ الزم است گفته ! " است روی گليم آورد

آنجا رسيد که  ، به  با رژیم کرد کش محمد رضا شاه) بارزانی(ھمراھی  رھبر جنبش کرد عراق
دوش  نيروھای نظامی   ھای کرد کردستان عراق در درون کردستان ایران  دوش به رگه پيشمه 

، در شکار کردھای کردستان ایران ھمقدم و ھمگامی ميکرد و  شاه) جاش(و انتظامی و چریک
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  و یا مرده برای مبارزین حزب ما می نھاد، تا آنان را بگيرند زنده   در کردستان عراق نيز تله
  .بدھند  تحویل دژخيم و ميرغضب و جالدھای رژیم شاه

مبارزین امثال رحيم . ھای عظيم انسانی  از دست رفتند هسرمای 46-47در شورش 
  ، اسماعيل شریف زاده ، نحو، مالآواره معينی، مالمحمود زنگنه  وردی،سليمان معينی، عبدهللا

ھای دیگر در ميدان جنگ با نوکران و  شم، صالح الجانی و سيد فتاح و ده و قھرمانان چون مينه
طرز تأسف آور تحویل   به  شاھنشاھی شھيد شدند،یا اینکه بگيران رژیم ليسان و جيره  کاسه 

زحمت این زخم ھا التيام می بخشند و  بيگمان به   شدند که داده   رژیم انسان کش شاه به 
شورش سالھای "  با این ھمه. این دردھا جبران پذیر و این جاھای خالی  ترميم خواھند یافت

در   ویژه  حزب دموکرات کردستان است و جایگاه  یکی از صفحات زرینی مبارزه 1346- 1347
  )1".(تاریخ ما دارد

  .25سوم ص  مرکزی برای کنگره  گزارش کميته) 1(

در درون خاک ایران اوضاع و احوال برای بر پا کردن جنبش : شورش در ھم شکست، زیرا 
آرام در اقيانوس مملو ثبات و   ایران جزیره: ایران با افتخار می گفت  و شاه. نبود آماده   مسلحانه

آمادگی مادی و معنوی  در درون حزب نيز اتحاد و ھبستگی نبود، نه . است از گرداب خاورميانه 
تنھا فقط  شورش نه  . قدرتمند  و به ای و سيع و گسترده انداختن جنبش مسلحانه برای براه 

انتظار   ميخورد کهھا را در آنجا   بزرگ ترین ضربه  ی مورد اعتماد نداشت،بلکه پشت جبھه
  و از طرف دیگر نيروھای سياسی ایران،آنھای که. تبدیل بشود  پشت جبھه  داشت برایش به

امکان ارتباط با آنان بود، مثل اغلب دفعات تاریخ ایران کاری برای این شورش از دست شان 
وعيد ھمکاری   بسيار وعده ایران که  حزب توده . کردستان تنھا ماند  برنيامد و جنبش مسلحانه

بود، در موقع تنگنا و درگيری ھيچ   رھبران این جنبش داده  و پشتيبانی مالی و سياسی به
و از دور . عمل کرد" آتش سرخ باشد از من دور:" ضرب المثل گامی بر نداشت و به   گونه
  .گر بود نظاره

رھبر   ر خواهميانجگری بعض افراد خي سرانجام پس از شھيد شدن اکثری رھبران جنبش، به 
اند اعم  در جنبش کردستان ایران مشارکت داشته آنھای که  این تن داد  جنبش کرد در عراق به 

در   اما متأسفانه. شوند داده  کردستان عراق باز گردند و پناه   ھا ميتوانند به گه از کادر پيشمه
نيروھای جنبش  خود را به  که دوستان  زیاد ازاین   خود عمل نکرد و گروه وعده  نيز به   این باره

رژیم ایران تحویل داده  بودند از طرف جنبش کرد دستگير و به   کرد درعراق تسليم کرده
می دیدند ناچار فرار  جان خود را در مخاطره  دچار وحشت شدند زیرا   بنا بر این بقيه) 1(شدند 

دفتر سياسی پارتی  ا آنان را به ارتش عراق کردند ت را بر قرار ترجيع دادند و خود را تسليم به 
اختالف داشت و در داخل حکومت عراق می زیستند ) بارزانی(آن وقت با رھبر جنبش  که 

 )داستان مالیی وجاللی.(برسانند

وضع تشكيالت ھای حزب دموکرات کردستان را  46-47  درھم شکستن شورش مسلحانه
از اتصال و ھمبسگی عاطفی و عقاید و   در درون کشور بعالوه. و پریشان کرد بيشتر آشفته 

حمله   بر این رژیم شاه عالوه . نام پيوند تشکيالت در ميان اعضای حزب نماند نظریات، چيزی به 
توقيف ) بسيج عمومی(کردستان انجام داد و صدھا اشخاص بشکل رشبگير  به  پراکنده وسيع 

برد، تا  براه " جلدان"در   فرمان شاه به تيمسار اویسی   ای که قصابخانه.  زندانھا شدند و روانه 
باقی   در تاریخ مملو از جنایت  و خيانت رژیم شاه  سياه   االبد از یاد نخواھد رفت، و مثل وصله

نوبت خود تاثر مثبت بر ضعيف بودن فعاليت حزب و تشکيالت   این ھم به  البته. خواھد ماند
محل شھيد شدن   که" سردشت "طقه شود از من  گفته است   جای تأمل توجه. گذاشت
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س در ميان این افراد باز  بود، بيش از صد نفر دستگير شدند، لکن فقط  چند که) 1( مالآواره
  بدین جھت بود که. اند اعضا حزب بوده آنھا ھم محرز نشد که . عضو حزب بودند  داشت شده

  .نام بردند) بسيج عمومی(رشبگير  را به این حمله 

  قنجه بایزه   رقشان، محمدامين شریژ  و عبدهللا صالح الجانی، سليمان که: ھيدانش نمونه ) 1(
  .باران شدند  تيره  دست انسان کشان رژیم شاه  ایران به پس از تحویل دادن به  بودند که 

بودند مجبور به   رشبگير نجات پيدا کرده از حمله  ای دیگر که  ایضا عده 46-47جنبش   در نتيخه
سر  و آواره و  خود شدند و در کردستان عراق و در شھرھای دیگر پراکنده و زادگاه   نهترک خا 

ھيچ نوع  پيشتر در کردستان عراق بودند، به   آنھای که  اینھا و چه   البته چه.  گردان بودند
بودند، و بعد از مدتی از ترس توفيف و بيم تسليم کردنشان   نشده  مختلط شورش مسلحانه

این  به . بودند، باد نبرد   خود چسپيده کاله  دو دست به   اصطالح به ن، بيصدا نشستند به ایرا  به
بشود   نام حزب نماند که  ترتيب در درون اعضای حزب در کردستان عراق نيز در عمل چيزی به

  .پيوند و ارتباط  تشکيالت بر آن نھاد نام 

در " دیواالن"ت چند خود فروش کرد درآبادی دس به  1347سال  در اردبھشت ماه  مال آواره) 1( 
  و آزار بدنی در صبحگاه شکنجه   افتاد و دستگير شد و بعد از چند ماه تله  سردشت به   منطقه
  .روانش شاد. باران شد  در شھر سردشت تيره1347شھریور11روزی 

  کنفرانس دوم
ھمکاری یک دو نفر از مرکزی، با  بعدی درھم شکستن شورش، اعضای کميته   در چند ماه

را  46-47در کردستان عراق ساکن بودند و تھمت مشارکت درشورش  که " نظارت باال کميته "
کردن حد اقل   بر گردن نداشتند، مشغول جمع آوری اعضای حزب در کردستان عراق و تھيه

در  ه مرکزی، آن ھای ک  اعضای کميته بدیھی است که . پيوندی تشکيالتی در ميان آنان شدند
مال رحيم وردی،صدیق انجيری،سليمان (بدایت امکان فعاليت حزبی را دارا بودند، چھار نفرشان

فرمان مال مصطفی بارزانی در   اسحاقی به عبدهللا .  بودند ھيد شده  شه) معينی و نحو شکاک
شد،و اکثر  نمی او داده  سوران به   منطقه  رفت و آمد به  بود و اجازه) تحت نظر(بادینان  منطقه 

آقایان اميری قاضی و مال سيد رشيد حسينی آنجا . بودند اعضای حزب دموکرات در آن ناحيه 
ھمکاری آقای سيد رسول دھقان و کمتر از آن  با   بيگاه خودشان بيشتر و گاه   بودند که مانده 

ا پيشه آقای رئوف مالحسن و آقای رشيد فالحی، تقالی دیدار رفقای حزبی و دلنوازی آنھا ر
  .بودند کرده  

  در تير ماه  فریاد رسيدن فعاالن دیگر حزب موجب شد که کوشش آن دوستان و به 
این . وجود آید ھای مرز کردستان عراق به  دومين کنفرانس حزب در یکی از دھکده)1969(1348

ن نيز در داخل ميھ. کنفرانس در بسيار مورد تھدیستی و عدم اقتدار بر آن ھویدا و مشھود بود
)  گناه(در عراق نيز زندگی ميکردند و  بود، و آنھای که  در آن مشارکت نکرده  ای ھيچ نماینده

کنفرانس   به  بودند نماینده بر گردن داشتند، بيشتریشان نتوانسته  46- 47مشارکت در شورش 
بود   رخصت نيافته بود، ) احمدتوفيق(یکی   مرکزی که  عضو کميته  حتی از سه. اعزام دارند
ھوشياری   و مرتبه  شرکت کنندگان کنفرانس و درجه از این ھا ميزان  عالوه . شرکت کند

  .سياسی اعضای کنفرانس نيز اميد بخش نبود

در . و سودمند بر داشت  یک مقدار گام نافع" با وجود ھمگی این کم و کاست ھا، آن کنفرانس
در کردستان عراق می زیستند،   کهبا آن عضو و کادرھای حزب   چھار چوب حزب در مقایسه
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برای احيا و  وجود آورد و رھبری را انتخاب کرد، که  اتحاد و عقاید و کردار و عمل  تقریبا خوب به 
  )1.(حزب، کوشش برومندی کرد  ر و آواره کردن تشکيالت حزب در ميان اعضای در بد  زنده

  .28سوم،ص   مرکزی برای کنگره  گزارش کميته) 1(

که   درون حزب،صالحيت کنفرانس حزب بدین شيوه" پيروی"آن وقت نيز در  توضيح است  الزم به
  مرکزی، شبيه  کميته) ترميم(نام نفر را به  اما کنفرانس سه . بود  اکنون ھست، روشن نشده 

و ) شاعر(حسن رستگار،ھيمن شيخ االسالمی: عبارت از  مرکزی برگزید که  عضو کميته
توپ جمھوری اسالمی ایران   به1358در سال  یکی از رفقا که . بودند، حسن زاده  عبدهللا
  )1(بود ، نام نھاده  دیوار پشتيبانه" خ برھه"نفر را  ھيد شد، این سه شه

ھر چند آن راھبری  یکی آنکه . یاد بياوریم در مورد کنفرانس دوم، الزم است دو چيز را به 
بود، لکن در این  46-47  ود، مخالف شورش مسلحانهب  و فراھم نموده  کنفرانس را ترتيب داده

در این شورش، بسيار احترام   رفقای شرکت کننده  مورد با مسئوليت رفتار کرد و برای مبارزه
کنفرانس پيامی انتقاد    و حتی در این رابطه. قائل شد و با تکریم و حرمت نام شھدا را آورد

فرستاد و ) عراق(پارتی دموکرات کردستان" دفتر سياسی"آميزی برای مرحوم بارزانی و
پارتی و جنبش کردی عراق نسبت به  ناخرسندی خود را از آن موضعگيری اعالم داشت که 

  .این شورش در پيش گرفتند 

در   در باال از آن سخن راندیم، نامبرده  بطوریکه. آقای احمد توفيق بود دومی مربوط  به 
دیگر بعنوان   بعنوان کنفرانس و در نامه نامه  ن در یک فقره بر آ  عالوه. کنفرانس مشارکت ننمود

کنفرانس دست از . بود مرکزی اعالم کرده   مرکزی، استعفای خود را از عضویت کميته کميته 
شود و  تماس گرفته   با او  مرکزی داد تا اینکه  کار کشيدن وی را قبول نکرد و آن را بدست کميته

  لذا کميته. عفا را پس نگرفت، بجای کنفرانس از او قبول کندگفتگو شود آن وقت اگر است
برای احمد توفيق نوشت و از طریق   ای بسيار دوستانه مرکزی بعد از پایان کنفرانس، نامه
استعفا  از نزدیک با او گفت وشنود کند و  او را قانع نماید   مرحوم سيد رشيد برایش فرستاد،تا

روزی ناگھان   تااینکه. افرت سيد رشيد گذشت، ھيچ خبری نبودمدت بر مس. را پس بگيرد  نامه
  .است  ارتش عراق رفته احمد توفيق با اتفاق سيد رشيد به ميان  مطلع شدیم که 

تمام مبارزین حزب با دریافت این خبر مضطرب و   مرکزی بلکه  فقط  کميته  آنکه  در حقيقت نه
معنی ترک حزب،    علت اساس کار به  به موجب پریشانحالی ھمگی شد زیرا. پریشان شدند

تصميم حزب  نگران بودیم رھبر جنبش کرد عراق این عمل را به  بود، دوم آنکه  چيز خود سرانه 
مرکزی   کميته. دموکرات قلمداد کند و عکس العمل تند در برابر حزب از خود نشان دھد

وجود  رفع این  مشکالت به جھت اخذ نظریات در مورد   گردھمائی وسيعی از اعضای حزب به
بارزانی و دفتر سياسی   بارگاه  شد ھيئتی به آورد و پس از دو روز تبادل نظر، تصميم گرفته 

اما رخسار . کردند ھيئت مشخص گردید و شرکت کنندگان گردھمائی آنان را بدرقه . پارتی برود
و   این رفقا را آن طور با گریهھيچ وقت از خاطر نمی رود، زیرا تمام مشارکت کنندگان   این بدرقه

  .بکنند پای دار بدرقه  اعدام را به  یک زندان محکوم به  انداختند مثل اینکه   براه  بوسه

بارزانی  گاه  دفتر سياسی پارتی ميروند و در باره  نمایندگان حزب ما به  دسته ليکن وقتی که 
طور دیگر  آنھا مسئله را   شوند که نيز با مرحوم ئيدرس بارزانی دیدار می کنند، متوجه می 

از عمل احمد توفيق و مال سيد رشيد ناراضی بودند اما کردار آنھا   با وجود آنکه. اند تحليل نموده
درصدد انتقام از اعضای حزب   بودند که را یک کار شخصی بحساب می آوردند و اطمينان داده 
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ی  پينه  با شما شده آنچه "بود  ئت گفتهھي حتی یکی از عضو دفتر سياسی به . بر نخواھند بود
  .شرم بر پيشانی پارتی است،اما خاطر جمعی ميدھيم تکرار نشود

اسحاقی، مالسيد رشيد را نصف با زور و نصف با ترساندن با  عبدهللا  وسپس معلوم شد که 
و تا است  اند، مالسيد رشيد از احمد توفيق جدا شده  بغدا رسيده به  و موقع که   خود برده

  باشد که  امکان دارد علت این روگردانی مال سيد رشيد این بوده. اواخر ھم یکدیگر را ندیدند
نماند بعد   ناگفته. بود  پيش او کشتن صدیق انجيری را بدستور خودش اقرار کرده احمد توفيق 

چون بر  مرکزی با احمد توفيق ارتباط بر قرار کرد اما  کميته 1970مارس 11  از صدور اعالميه
  .استعفای او را قبول کرد 1970استعفا خود اصرار داشت در بھار سال 

  .1970مارس 11 صدور اعالميه
تشکيالت حزب دموکرات کردستان )  رگه زیر کنترل پيشمه  منطقه(فقط در کردستان عيراق

مناسبت جشن  به   بيگاه برخی گردھمائی حزبی تشکيل شدند و گاه . کشيدند  نفس تازه
در گردھمائی  ای با تایب و کاغذ و کاربن منتشر ميکرد تا  مرکزی اعالميه  حزب کوميتهھای 

ارتباط گرفتن با اعضاحزب در درون ميھن ھم برای کادرھای . شوند نوبت خوانده   اعضاحزب به
  .نمی شد داده    حزب زحمت بود،و زیرا از طرف رھبری جنبش کرد عراق راه

در ميان جنبش و حکومت عراق گفتگو برای  افتاد که  برافواه   ایعهش) 1969(1348در پایيز سال 
چندان روشن نبود اما بيش از   این اخبار اگرچه. کرد درعراق درجریان است  حل مسئله راه

. بود  کردھای عراق برای ما اعضا حزب دموکرات کردستان ایران جای خوشحالی و اميدوارکننده
کرد در عراق، منبعد رھبر جنبش کرد  حل مسئله  دا کردن راه زیرا برداشت ما این بود با پي

بدون  وجود خواھد آمد که  نمی ماند و جو و فضای آزادی ھم برای ما به   دستش زیرسنگ شاه
از دستگير شدن و فراری و تحویل دادن، در ميھن خودمان کاری حزبی بکنيم   ترس واھيمه

  .اندازیم ھم براه   وحتی شورش مسلحانه

خود پوشيد و خبر رفت و آمد نمایندگان   عمل به جامه   مذاکره  بيشتر نکشيد شایعه  ند ماهچ
مارس 11درعصر روزی   درنتيجه. گوش رسيد دولت عراق و رھبر جنبش کرد نزد یکدیگر به 

مارس از 11تاریخی و معروف   اعالميه) بعد از ظھر 7ساعت ) باشم نکرده  اگر اشتباه (1970
و سرانجام توافق رھبر   مذاکره  چندماه  نتيجه  که  این اعالميه. ری عراق اعالم گردیدرادیو جمھو

  ئوتونومی کردستان عراق کرده رسمی اعتراف به   جنبش کرد عراق و حکومت آن کشور بود به
  .بود کرد درعراق تسليم کرده  حل خوبی برای  مسئله  بود و راه

فقط در کردستان  حالی و جشن وسرور و شادمانی نه مارس موج از خوش11  انتشار اعالميه
انداخت و گروھای از ملت کرد را در بخش ھای دیگری کردستان   در سر تاسر عراق براه  بلکه
ایم اگر بگویم اعضای حزب دموکرات کردستان  با  نکرده اما مبالغه . شعف و شادی واداشت به 

. بيشتر  احساس شادمانی ميکردند   د و از ھمهمردم خوشحال تر بودن  شنيدن این خبر از کليه
بود و از این   زنجير اسارات از دست و پای ما باز گردیده  انتشار این اعالميه  ما با  عقيده زیرا به 

فراوان  بال ھای خود را کبوتر وار تکان بدھيم بگویم   اشتھا و عالقه  ببعد می توانيستيم به
  .ما ھم چيزی ھستيم  باالخره

مرکزی گردھمائی   باشيم کميته بيشتر سھم خود را از این ارمغان بدست آورده   ای اینکهبر
  حسن زاده اميرقاضی، ھيمن شاعر وعبدهللا : عبارات از  که  نفره  سه   نماینده  کرد و یکدسته

بخدمت بارزانی برسند و ضمن تھنيت گفتن این موفقيت بزرگ از    بودند تشکيل داد تا اینکه
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  حزب دموکرات سبز شده سر راه   این ممانعت که قدغن فرمایند به  ان استدعا نمایند که ایش
پارتی بفرمایند جلو کار و کوشش حزب   و کميته  رگه نيروھای پيشمه رفع بشود و نيز دستور به 

  .دموکرات را نگيرند

س، برای دیدار با ژنرال بارزانی بارزانی و مالقات با آقای کاک ادری بارگاه   به  مراجعه بعد از دو بار 
ھا اشخاص را آنجا دیدیم که  دیلمان رفتيم با تعجب ده به  وقتی که . در دیلمان تعيين وقت شد

انتظار دیدار با بارزانی،   برای کار شخصی دیگر به  یا اینکه  برای تھنيت گفتن این روز فرخنده 
آخر وقت موکول  اشت الزم دانستيم به سياسی د ما جنبه    و چون مسئله. بودند  صف کشيده

بتوانم مسائل را عميقا  اینکه   به مالقات فراھم شد،اما با توجه   شود ھر چند خيلی زود طریقه
زیرا دیدار بارزانی در آن موقع . بعرض ایشان برسانيم لذا ساعت دو صبح بخدمت رسيدیم

درخواستھایمان را یکی . مت بودبرای ما ھم غني آسانی ميسر نميشد بویژه  فرصت بود و به 
مقام  به   سخنان ما کرد اما وقتيکه  زیاد و دقت کامل گوش به با حوصله و تانی . یکی بيان کردم

: " و بطور عریان اظھار داشت  پوست کنده  پاسخ بر آمد بدون رو دربایستی و رک و بی پرده و
ار ھيچ گونه توقع و چشمداشت است و نمی توانيد انتظ  درمورد شماھا ھيچ چيز عوض نشده

و اگر نيز ميخواھيد کار حزبی را دنبال کنيد و . باشيد کمک و مساعدت از پارتی داشته  و 
. بغداد بروید و با دولت بغداد ارتباط  بر قرار کنيد  باشيد می توانيد به فعاليت سياسی داشته 
ایم،  عراق ھم نيامده  جواز رفتن بهپيوند با عراق نداریم و برای اخذ   وقتی ما گفتيم ھيچ گونه

وزیر کرد . ئوتونومی داریم. است  اکنون مثل سابق نيست،اوضاع تغير کرده  پاسخ داد که
یأس و نا اميدی از خدمت   تمام آرزوھا بر باد رفت و به  آنکه خالصه ... ھست و چی و چی
  .بارزانی برخواستيم

کاخ اميال و   بزرگی به چگونگی سفر، ضربه ميان دوستان و باز گو کردن  باز گشت ما به 
و   اميد بر آن بنا نھاده آن روزی که  برای رسيدن به   آرزوھای ھمگی ما زد و فھميدیم که

دور و درازو صعب و پر پيچ و خم و پر  راه بس   ایم  و انتظارش را ميکشيم، متأسفانه بسته
در فيما بين دولت عراق و جنبش کرد   هھنوز آن اعتماد دو طرف  سنگالخ در پيش است و بویژه

. ایران خراب کند  رھبر جنبش کرد عراق پل ارتباط  پشت خود را باشاه  است که محکم نشده 
 .بود بسازیم و شاکر باشيم خدا داده  این سھمی که   نبود می بایستی به چاره   با این ھمه

  .بازگشت دکتر قاسملو
در بغداد محمدامين سيراجی و آقای . بود  عراق باز گشته  بهدرآن موقع دکتر قاسملو، از اروپا 
مناستب  بود تا به  با اتفاق آن ھا پيش بارزانی رفته . بود یوسف ریضوانی را دیدار کرده 

با دکتر ھم دیدار می . درآن وقت اميرقاضی آنجا بود. او تھنيت بگوید مارس به 11  موافقتنامه
با ھم توافق   ميان می آید در نتيجه  ی شدن طيف ھا بهمراجعت دکتر و یک  مسئله. شوند

  را مطرح نماید و دکتر تا حصول نتيجه  مرکزی بر گردد و مسئله  کميته امير قاضی به  ميکنند که 
کریم حسامی و محمدامين   تنھا نيست بلکه بود که  اما در آنجا دکتر گفته . در بغداد بماند

  .  و ھستندا  سيراجی و یوسف رضوانی ھمراه

مرکزی، اطاقی   بد نيست بدانيم محل کميته. مرکزی برگشت محل کميته   آقای امير قاضی به
یک دو نفری  شارویشان، که  در منطقه )ی نيلی رگه سه(ميھن پرستی،در آبادی  بود در خانه

امير قاضی پس از مراجعت درخواست . درآن می زیستند  رگه مرکزی و یک دو پيشمه  کميته
خود امير قازی و ھيمن و : بودند اکنون چھار نفرشان مانده   که(مرکزی  اعضای کميته  د کهکر

مرکزی تصميم  در گردھمائی کميته . گردھمائی بکنند)  حسن زاده  حسن رستگار و عبدهللا
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و وسيع از کادرھای ساکن کردستان عراق تشکيل شود و با   شد گردھمائی گسترده  گرفته
ھر چند نام . نام گذاشت"پلينوم"یاد دارم آقای امير این گردھمائی را  به. آنان مشورت شود

  . بر آن مناسبتر بود  سيمنار یا گردھمائی مشاوره

در آن جمع کم   با وجود آنکه. بود رفقا را جمع آوری کردیم و موضوع مطرح شد  ھر جور که به 
کميته  دکتر به  ق بودند که کس از نزدیک دکتر قاسملو را می شناخت، ليکن اکثریت مواف

مرکزی در تمام امور حزبی با او مشورت  یا کنفرانس، کميته   کنگره مرکزی برگردد و تا گشایش  
آقای محمدامين سيراجی کشمکش زیاد رخ داد و در پایان با بر گشت   بویژه  اما برای بقيه. کند

او دعوت بعمل کرد برای امور  از. ای برای دکتر نوشت این گردھمائی نامه. او موافقت نشد
مرکزی در امور خود با او مشورت نماید   ایشان داد کميته به  کردستان بر گردد وعده  حزب به 

  !!حتی از نظریات او پيروی کند

بغداد رفتيم و با دکتر قاسملو و آقای   مرکزی به نفر از اعضا کميته   پس از این گردھمائی سه
در مورد دو . گفتگو بود  حد اقل یک ھفته. وسف دیدار کردیممحمدامين سيراجی و آقای ی

بخاطر جلب نظر کادرھای   یکی این بود که. با دکتر اختالف و ناسازگاری زیاد داشتيم مسئله 
و جا بجا کنيم و دکتر نيز دو پا   حزبی نمی خواستيم آقای محمدامين سيراجی را تحویل گرفته

بين خودمان باشد . دون این رفقا ھمکاری نمی کندبود و ميگفت ب در یک کفش گذاشته 
بودند در ميان  فرار کرده  46-47پس از شورش   ھای حزب که رگه بيشتر از کادر و پيشمه

  سليمانی در کنار دفتر سياسی قدیم پارتی بطور مسلح مقر داشتند که  حکومت در منطقه
و تعداد . آن برادران بحساب می آمدند ه نيروی مسلحان  آنھا نيز ارتباط  با سيراجی داشتند و به

با   طور پراکنده می زیستند و به   رگه زیر دست پيشمه در منطقه   آنھا از تعداد آن کسان که
دوم این بود  مسئله . آنان محکم بود  گاه  این تکيه به  با توجه . مرکزی بودند، کمتر نبود  کميته

ای که  دوم است، کنگره  کنگره  برگزیده  مرکزی که ته دکتر قاسملو قبول نمی کرد با یک کمي که 
ھر . ميخواست ارگان نوی رھبری شکل بگيرد. بود، ھمکاری کند او داده   تھمت جاسوسی به 

ما  و داد و بيداد در جبھه  بعد از چند روز ھنگامه . ميشد برای او فرق نمی کرد نامی برآن نھاده 
جنگ با قاسملو برنمی آیم، اگر شما   من از عھده حسن رستگار اعالم کرد. شکاف افتاد

این تصميم موضعگيری ما را بسيار ضعيف کرد ) 1.(من خدا حافظ. نميتوانيد با او توافق کنيد
  به. کنيم مرکزی تھيه   ھمان نام کميته  ارگان دیگر به این تمایل نشان دادیم که  سرآنجام به 

قاسملو، : در بغداد با مشارکت شش نفر" ونواساب"ای در خيابان این منظور در قھوخانه
ای مرکزی را  ، کميته حسن زاده  محمدامين سيراجی، امير قاضی، حسن رستگار و عبدهللا

کریم   بياد دارم که. این شش نفر و ھمين شاعر. شش عضو داشت  تشکيل دادیم که
  .سيدھشت نفر ر تعداد ما به   بودیم که  ردیف کرده  حسامی را جزو کميته

کردم که او   حسن رستگار و یارانش از حزب انشعاب کردند، توصيه وقتی که  1367سال ) 1(
است  شده  قاسملو در دنيا شناخته  سال پيش نمی توانست با قاسملو رقابت کند،حاال که 18

   .ام رقابت کند، ھنوز پاسخ نگرفته چطور می تواند بااو به 

ما بر عکس تصميم   آنکه  بویژه. و دشواری فراوان آفرید حزب معضالت   آن عمل در ميان بدنه
بودیم،رفقای حزبی را بسيار عصبانی و خشمگين و  عمل کرده " شارووشيان"گردھمائی 

و  اما از طرف دیگر سازواری و سازگاری  و توافق با قاسملو سود و فایده . بود غضبناک کرده 
  ر حقيقت تنھا بعد از ھمکاری با قاسملو بود کهد. زیاد برای حزب دموکرات بدنبال داشت بھره 

نظر رسيد و کم و زیاد یاد   ما چيزی از معنی درست حزب و امورات حزبی و اصول حزبی به
حزب و   و مرتب و منظم، ما را به  آن اتفاق و سازواری درست کردن تشکيالت آراسته  .گرفتيم
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برای بر پاساختن   و تربيت یافته  ود پروردهای و جھانی و خ سازمان ھای کرد و ایرانی و منطقه
توافق   در ھمان برھه. ای حزب شناساند کنفرانس حزبی و تقال برای پخش و انتشار روزنامه

می   سليمانيه  در منطقه" جو بکره"در بارزانی را در این مورد بدست آوردیم، آن رفقای که 
  .ب آنجا اقامت داشتنددوستان دیگری حز  بياوریم که  آن ناحيه زیستند به 

بھتر است بگویم  مقر حزب، بلکه   اینکه کردیم نه  ای را در بغداد اجاره  دنبال آن امورات خانه  به  
دکتر و ھيمن و کریم حسامی و   در این خانه. حزب را در این شھر تشکيل دادیم  خانه

طور دائم در آنجا بودند ب) 1(نام خالد علی پور و ھمسرش به   رگه سيراجی، با یک نفر پيشمه
جای ھتل، آنجا  بغداد می شدند به  عازم   مرکزی ھر وقت کار گردھمائی و یا  اعضا کميته بقيه 

  .می رفتند

  .روانش شاد. دست آدم کشان جمھوری اسالمی اعدام شد به  1367این رفقا درسال ) 1(

دکتر . وجود آمد  ارتباط حزب ما با حزب بعث عراق به) 1349بھار(در ھمان اوان   نماند ناگفته  
. قاسملو در ميان حزب و تشکيالت و شخصيت ھای عراقی دوست و رفيق بسيار داشت

. ارتباط  وصل شد کسی حلقه این   بحقيقت اکنون ھم نميدانم برای اولين بار از طریق چه
نمایندگان حزب   عربی به ای این ارتباط و پيوندی را روی کاغد آورد و به سپس خودش زیر بن

. در دست نيست  متن آن نوشته  متأسفانه. از طرف آنھا تائيد گردید  عس تسليم شدند که به
بودند  اما بياد دارم بعض نقطه شراکت در بين حزب دموکرات و حزب بعث مورد بحث قرار گرفته 

دوست  ضد امپریاليستی ميکنند،ھر دو طرف خود را به   و حزب مبارزهھر د: این مضمون به 
کشورھای سوسياليستی ميدانند،حزب دموکرات برای خودمختاری کردستان فعاليت ميکند 

و چيزھای دیگر شبيه   رسمی شناخته خودمختاری را برای کردستان عيراق به   وحزب بعث نيز
  .آنھا 

حزب دموکرات کردستان ھم دوست بعث سوسياليستی عرب  که بود  آمده  و باز در این نوشته 
این دو دوست اکنون با   حزب خوشحال است که. و ھم دوست پارتی دموکرات کردستان است

روزی در فيمابين آن دو  اختالف بروز کند،حزب   اما اگر خدا نکرده. ھم دوست و ھم پيمانند
دیگری   نفع یکی عليه نار نمی گذارد و به دموکرات دوستی ھيچ یک از آنان را برای دیگری ک

  .اقدام نمی کند

اغلب  ھمين زیر بنای محکم و درست شکل گرفتن ارتباط با حزب بعث و دولت عراق بود که  
است و دائما از طرف  بار ما را درگرفتن موضعگيری نادرست برابر جنبش کرد عراق حفظ  کرده 

کرد عراق بر  ارتباط با دولت عراق گامی عليه  در  خود و ملت خودمان سر بلند ھستيم که
  .ایم ایم و در ھمان اثنا در برابر دولت عراق نيز موضع دشمنداری نگرفته نداشته

  عھده و پيروی حزب را به   نوشتن برنامه کمی جا افتادیم دکتر قاسملو وظيفه   پس از آنکه
  .وع شدگرفت و در ھمان وقت تسھيالت برای تشکيل کنفرانس حزب شر

ای منتشر  تصميم گرفتيم برای پخش عقائد و نظریات حزب روزنامه)  1349( در زمستان سال
قبال نيز در زمان   برای ارگان حزب انتخاب شد که"کردستان"مرکزی نام  کنيم و با تایيد کميته

. ودب این نام انتشار یافته   مخفی و ارگان حزب به  جمھوری کردستان ھمچنين در زمان مبارزه
ميان آوردیم رھبر جنبش کرد عراق و شخص مرحوم بارزانی به   پيشتر سخن به  بطوریکه

از زیر   اولين شماره انتشار ارگان حزب نظر مساعد نداشتند و راضی نبودند ليکن وقتی که  
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از . و مانع انتشار آن نگردیدند  را برای آنان فرستادیم بيصدا شده چاپ خارج شد و اولين نسخه 
 .دو زبان کردی و فارسی منتشر ميشود  به  تاریخ تا اکنون آن روزنامه آن

  کنفرانس سوم
تبليغات داشت، رل تشکيالت را نيز بازی   نقش بر جسته انتشار ارگان حزب در آن موقع که 

منتشر   کادرھا و اعضای حزب خيلی خوشحال بودند کم کم نيز در داخل ميھن شروع به. کرد
آن ھا ھم . گرفتند جان تازه " کردستان"خبر منتشر شدن  ون کشور نيز با شدن کرد اعضای در

اکنون موقع . ارگان حزب شروع شد نوشتن به  نمودند و نامه  تشکيالت را تازه   تدریجا ارتباط به
  نه(انتخابی  شيوه  برای حزب به  حزب و رھبر تازه گردھمائی وسيع و گسترده   بود که آن آمده 

  .پسند شود)ابونواس  شيوه به   آنکه

کردن طرح، چندین  بعد از آماده   و پيروی حزب، الزم ميدانم بياد بياورم که در مورد برنامه 
حد اقل برای (راستی آن گردھمائی حزبی  به. آن برپا شد  مرکزی راجع به گردھمائی کميته 

آن شکل و   گو سياسی بهزیرا اولين بار بود گفت. کالسی کار آموزی بود به  بيشتر شبيه ) من
بی . ميان گردھمائيھا حزب دموکرات می آمد و عالم بدان بود به   دکتر قاسملو آگاه  که  قواره

و پيرو   نامه سودمند در مورد بر مرکزی نظر و عقاید پر منافع و  گمان ما اعضای کميته 
قط  دکتر قاسملو بگویم نقش استاد و تئوری دان ف داشتيم،اما نمگ شناسی حکم ميکند که 

  .  بود

سرانجام در خرداد  -تنھا در ميان دوستان ساکن عراق -بعد از تشکيل کنفرانس احزاب
کردستان عراق برپا " ھولير"در استان "  کویه"م کنفرانس سوم حزب در شھر)1971(1350 ماه
. کنند انتخاب  بود در داخل ميھن نماینده  متاسفانه برای این کنفرانس ھم ممکن نشده. شد

   .دیگری داشت  و پایه  اما دیگر کنفرانس سوم در مورد سياسی پله

را در   و پيروی داخل چند اصل مھم و ترقيخواھانه  کنفرانس سوم بعلت تایيد نمودن برنامه"
خواھد   نيز کوشش حزب فقط  در مورد آن اصل ھا ادامه ميان حزب مستقر کرد در آینده 

بدون  ملت ما تعيين کرد که   اکتيک حزب را مسير امروز مبارزهکنفرانس استراتژی و ت. داشت
  . پيروز گردد آنھا ھيچ حزب و سازمان سياسی نمی تواند در مبارزه 

و ملت ما را از این سرگردانی و   ملت کرد را در کردستان ایران روشن کرده  مبارزه  کنفرانس راه
جو و خود بين  ی منحرف و آشوبگر و فتنه برخ  در سال ھای گذشته رنج  و محنت نجات داد که 

  ...بود   وجود آورده  و خود پسند به

متحد ملت کرد را با   و خارج مشخص کرد و مبارزه  کنفرانس دوست و دشمنانش را در داخل
  )1.(دانست  دست آویز مھم  و پيروزی مبارزه  و تمام مليت ھای ایران به  نيروھای ترقيخواه

  ،خردادماه17  شماره) ایران(مرکزی حزب دموکرات کردستان   کميتهکردستان،ارگان ) 1(
 .یاد رخداد مھم 1ص )م1972(1351

اما با . بود" تنھا حزب دموکرات کردستان" ميدانيد تا انعقاد کنفرانس سوم نام حزب ما  بطوریکه
بنا بر این در آن  ميگرفتند،  اغلب وقت مردم خارج آن را با پارتی کردستان اشتباه  اینکه به   توجه

) ایران(این شکل دنبال نام حزب و در ميان پرانتز به  شد نام ایران به  کنفرانس تصميم گرفته 
از   چھارم، عده  قبل از بستن کنگره. این شکل ماند  چھارم به این نام تا کنگره . شود  اضافه

آنان . ز مالحظات داشتندفعاالن تشکيالت سياسی ایران در مورد گذاشتن نام ایران داخل پرانت
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حزب دموکرات برای تمام بخش ھای کردستان یک حزب  آن ميدانستند که   نشانه این را به 
حزب ایران  نشان بدھد منظور شاخه   است و گذاشتن نام ایران در پرانتز برای این است که

حزب دموکرات "  شد و نام حزب به  چھارم پرانتز بر داشته برای رفع این گمان در کنگره . است
  .تبدیل شد" کردستان ایران

معلوم است کنفرانس سوم حزب زیاد کار داشت، اصول حزب را پسند کرد، خط مشی 
  که برگزید   مرکزی تازه برای حزب قبول کرد و کميته   و پيروی تازه سياسی  گذاشت، برنامه 

  :اسامی زیر  نفر به)11(از

  دکترقاسملو -ا

  کریم حسامی -2

  دامين سيراجیمحم -3

  ھيمن -4

  حسن رستگار -5

  رسول پيشنماز -6

  سيدرسول دھقان7

  قادروردی -8

  کریم حداد -9

  اميرقاضی -10

   حسن زاده عبدهللا -11

  :مرکزی این پنج نفر مثل دفترسياسی انتخاب شدند  پس از تمام شدن کنفرانس نيز از کميته

  سکرتير-دکترقاسملو -ا

  کریم حسامی -2

  سيراجیمحمدامين  -3

  )شاعر(ھيمن -4

   حسن زاده عبدهللا - 5 

تفصيل از آن گفته  ای در کنفرانس مطرع شد برای ابراز حقيقت و تاریخ جادارد به  اما مسئله
  :زیر بنای کنفرانس نبود شود، ھر چند این مسئله  

از  بود پس   مرکزی استعفا داده  پيش از کنفرانس دوم از عضویت کميته  اسحاقی که  عبدهللا
از ناحيه  نبود استعفای خود را پس بگيرد، بعد از اینکه   مرکزی آماده  چند بار درخواست کميته

او ابالغ شد که  به ) دوم و کنفرانس دوم کنگره   مرکزی برگزیده کميته (مرکزی کميته  
  گاه. بر ضد حزب کرد  داد زدن و اعمال خود سرانه  است، شروع به استعفایش قبول شده  



 

32 
 

نمی بایست یک عضو حزب بنویسد می   ای صادر ميکرد و پخش می نمود آنچه اعالميه  يگاهب
  . چيز فرض ميکرد مرکزی و ھمه  کميته    حزب و به نوشت و نيز خود را به 

بدین جھت در کنفرانس . بود  حزب درست کرده   آن رفتار اسحاقی عدم رضایت فراوان در بدنه
شود که  ،  تصميم اخراج او گرفته  داشت. ز حزب اخراج بشودا  تندی درخواست شد که به 

احمد توفيق مطلق   من ميدانم که! جواب برآمد وگفت رفقا یاد دکتر قاسملو به   شھيد زنده 
  اندازه  و در بين شما ھم کسی نيست به. العنان است و سزاوار مجازات از طرف حزب است

اما ما سرگرم و مشغول استقرار اصول .  باشد   داده شده او نسبت  بدی به  نامبرده من از ناحيه 
. این برادر عضو حزب است. حزب ھستيم چطور می شود در اینجا خودمان لگد کوب نمایيم

الزم است برای گردھمائی حزب دعوت بشود، با او گفتگو بشود و بکوشد رفتار خود را اصالح 
مرکزی می تواند  ر ھم نکرد، آنوقت کميته اگ. و رسم حزب را بجا آورد چ اشکال کند و راه 

کنفرانس نظریات دکتر را قبول کرد و روشنگری وضع حزب احمد توفيق را به . اخراجش کرد
  .کرد مرکزی توصيه   کميته 

مرکزی دو نفر را از عضو دفتر سياسی برای گفتگو با اسحاقی تعين  پس از کنفرانس کميته 
نشستند و   بار با نامبرده  ، این دو نفر حد اقل سه زادهحسن   محمدسيراجی و عبدهللا: کرد

صفوف حزب بر گردد و دست از این مطلق  کوشيدند او را قانع کنند تا به   بسيار دلسوزانه
چنان معلوم بود دچار بيماری   این مرد که  اما متاسفانه. العنانی و دشمنداری با حزب بردارد

او بعض افراد را   ميان صفوف حزب این بود که گشتن به سادیسم شده، تنھا شرط  او برای بر 
لذا باید حزب آنھا را به . نمی افتند تله  اما برای او به . ميداند جاسوس ھستند  می شناسد که

  خودش محل برای بازداشت و شکنجه گفته  به  بغداد فراخواند و آنان را تحویل اسحاقی کند که  
ھر چند سعی . حزب باز می گردد نوقت آنھا را اعدام می کند و به آ. و آزار و اقرار گرفتن دارد

ميخواست . نام شان را بياورد  کسانی ھستند حاضر نشده  شد تا بگوید این اشخاص چه
در آن حزب تعھد نماید این   شود که او داده  مرکزی، یا دفتر سياسی به   ای ممھور کميته نامه

  . ر ميشود نام آنان را فاش کنداشخاص را تسليم او بکند،آنوقت حاض

و بد گویی حزب امتداد بخشيد و از دشمنداری   از طرف دیگر رفتار خود را چون صدور اعالميه
ای کوتا در روزنامه  صدور اعالميه مرکزی با   کميته 1350 دیماه  در نتيجه. حزب دست نکشيد

متن آگھی چنين . اعالم کردکردستان اخراج احمد توفيق را ازحزب دموکرات کردستان ایران  
با عضوی حزب دموکرات  بعلت اغلب کردار ناروا که )احمد توفيق(اسحاقی  عبدهللا:" بود

علت رفتار و طرز عمل ضد حزبی،از حزب دموکرات   کردستان منافات دارد و نيز به
  )1". (اخراج شد) ایران(کردستان

  .2م ص )1972(،1350  ،دیماه12  کردستان،ژماره روزنامه

از   آن کار ھم نتوانست احمد توفيق را از دشمنداری حزب بر حذر دارد و آنچه  با وجود آنکه
احمد توفيق از   بعد در یافتيم که دستش برآمد بر ضد حزب کوتاھی  و دریغ نکرد، ليکن چند ماه 

است، دکتر قاسملو از دفتر سياسی درخواست  جانب دولت بغداد دستگير و بازداشت شده 
ارتباطات   نماینده  ميتوانيم بکنيم؟ در مدت چند ماه چه  آیا در مورد تسھيالت آزادی نامبرده کرد 

بودند از  او گفته  بار آخر به . حزب چندین بار درخواست آزادی احمد توفيق را از دولت عراق کرد
  هاز چگونگی سرنوشت احمد توفيق ھمچنان بی اطالع بودیم تا آنک. است عراق اخراج شده 

  .است فوت کرده) ؟ بوده بھر دليل که (در زندان   گویا متاسفانه  سپس اطالع یافتيم که
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خودشان   در راه  نوشتن این مطالب بدین دليل الزم و ضروریست، زیرا بعض افراد که 
گویا دکتر قاسملو در دستگيری  دشمنداری با دکتر قاسملو می کردند و پخش مينمودند که  

کرد بتواند ھمه  که   ھنوز موقع آن نيامده  مجددا ميگویم، متاسفانه. ر استاحمد توفيق مقص
و گرنا شاید امکان داشت چيزی . آشکارا روی کاغذ آورد  و وقوع  یافته  بوده چيز را آن طور که  

مھم و از اھميت برخوردار است، امانتی است بر دوش   وآنچه. بنویسيم بيشتر در آن باره 
دکتر قاسملو نه   سطور و تمام اشخاص با وجدان و آگادار از مسائل،آن است کهاین  نویسينده 

تالشی فراوان   بود، بلکه  تنھا مقصر نبود و خطای در مورد دستگيری اسحاقی مرتکب نشده 
تھمت و بھتان برای قاسملو می  آنھای که . موفق نشد  برای آزاد کردن او نمود اما متاسفانه

بودند و شاید ھر گيز نمی توانستند   بایدو شاید قاسملو را نشناخته  انکهپيچيند،در حقيقت چن
  .روان واالی قاسملو را بشناسند

  اولين شھيدان این رخداد تاریخی
جدو جھد تشکيالتی شروع شد و در داخل کشور بخش  قابل مالحظ از   )3(بعد از کنفرانس  

نحو رضایت  کردستان در خارخ منتشتر می شد، و به   روزنامه. انتعاش آمدند  تشکيالت حزب به
بخش بدست اعضا حزب و طرفداران آن می رسيد و در داخل کشور استقبال خوبی از او می 

بود و  نيز تشکيالت حزب شکل گرفته   ران و درميان دانشجویان دانشگاهتنھا در تھ. شد
  .بين دانشجویان ھم پخش می شد ھای حزب در نوشته

در این ميدان چست و چابک تالش ميکرد، رفيق مال قادر وردی عضو  یکی از این کادرھا که 
داخل کشور برميگشت   به  طور مخفيانه او اغلب وقت از کردستان عراق به . مرکزی بود کميته 

در یکی از این مسافرت ھا رفيق وردی با مبارز دیگری حزب، . و امور تشکيالت را انجام ميداد
فقای حزبی به  در منزل یکی از ر "شھر بانه"در  1352نام محمد صدیق، روز دوم فروردین   به

یکی از جيره   ولهگل جھت نجات دادن رفيق وردی،وی به   در تالشی به. دام پليس می افتند 
در ھمان . دستگير مشود  و رفيق محمد صدیق نيز زخمی شده. ، شھيد شد خواران رژیم شاه 

زندان اعزام   ميزبان رفيق قادر وردی دستگير و با محمد صدیق به  روز رفيق عزیز مصطفی زاده
  ..ميشوند 

 "شھربانه"ھای  مرکزی حزب ما در کوچه  ھنوز خون نابحق رفيق قادر وردی عضو کميته"
قھرمان نترس و "  ماالقادر" یاد  شھيد زنده  بود و حزب و ملت کرد درغم جانکاه  خشک نشده

ای حکومت جبار و  خبرگزاریھای خارج اخبار جنایت تازه ملت کرد،در ماتم بود، که   نستوه
یگر از عضو خون یکی د  دست خود را به بار دیگر   شاه. را پخش کردند  خونریزی محمد رضا شاه

بنا بر اخبار . حزب دموکرات کردستان و یکی دیگر از دليران زحمت کش ملت کرد سرخ کرد
فروردین محمد رمضانی و حسين توفيقی در شھر سنندج از  26روزی   و منتشر شده  واصيله

  )1"(اند شده  کشته  حکومت شاه  طرف نيروھای درنده

ی، عضو حزب نبود، اما چون عقاید و نظریات حسين توفيق  شھيد شود که  الزم است گفته 
تحميل حکم اعدام بر او   و ضد دیکتاتوری در مغز داشت در قاموس رژیم شاه  آزادیخواھانه

  .مستوجب و سزاوار بود

روزی   آزار و شکنجه  نيز تقریبا بعد از ھشت ماه  دوستان محمد صدیق و عزیز مصطفی زاده
باران شدند و به  دست آدم کشان رژیم پھلوی تيره  به  در شھر سنندج 1352 فروردین ماه10

  .آزادی پيوستند کاروان پر افتخار شھيدان راه  
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  .م)1973.(1352  ،فروردین ماه25  کردستان،شماره روزنامه ) 1(

سنگين بر   ضربه  شھيد شدن رفقا قادر وردی و دستگير شدن محمد صدیق عزیر مصطفی زاده
  شيوه به   در بعض نواحی دیگر مبارزان که  بلکه  بانه  تنھا در منطقه  هزیرا ن. تشکيالت حزب بود

تشکيالتی ارتباط با آن دوستان داشتند در معرض تحت تعقيب و دستگير شدن قرار گرفتند و 
  اینکه  به  با توجه. کردستان عراق گردیدند بردن به  ترک کشور و پناه  عده از آنان مجبور به 
دستگير شدند مدتی تشکيالت حزبی دچار  با این مسئله  زب در رابطه برخی از اعضای ح
  .عقب نشينی شدند

شھيد شدن قادر وردی  نيز در کردستان عراق ھمدردی فراوان با حزب دموکرات 
ھای جمعی خارج از کشور  اش  در رسانه انداخت و برای اولين بار آوازه راه  به ) ایران(کردستان

  به  این جرایم شاه  جھت انزجار و بيزاری عليه ی از سوئيد تظاھراتی به حت. از خود بجا گذاشت
  . شد انداخته   راه

  .چھارم  سوم تا کنگره  در کنگره: فصل سوم

)1358-1352(  
در  بود که ) ایران(تحول و تغييرات مھم تاریخی حزب دموکرات کردستان  کنفرانس سوم نقطه

با وجود این . از آن سخن راندیم ما پيشتر خالصه وار   کهپيش برد  اغلب مورد این حزب را به 
تمام  تحول درون حزب و تمام گامھای کنفرانس رنگ و رخساری شرعی و اصولی   برای اینکه

  از پيروی داخلی تایيد شده  برای نمونه. حزب تشکيل بشود  خود بگيرند، الزم بود کنگره  به
درچنين : " که  شده ، گفته  ميان آمده  انس حزب بهبحث از کنفر کنفرانس سوم در آن جا که 

ی حزب تصميم  اما این اصل پيشتر در کنگره" را دارد  اوضاع و احوالی کنفرانس صالحيت کنگره
این بود که   فقطه  مسئله. خود بگيرد  بود، تا رنگ شرعی و قانونی به    ش گرفته نشده در باره

ممکن  گذاریم و کاری نکنيم، تا امکان انعقاد کنگره نمی شد دو سال دیگر دست روی دست  ب 
دنبال کنفرانس   این را ھم کنار بگذاریم اگر حزب کنفرانس را بر پا نمی کرد و به. شود

زیرا ھمگی . وجود نداشت  تشکيالت حزبی را احيا نمی کرد،اساسا امکان منعقد شدن کنگره
  .تشکيالت حزب شکل ميگيرداز اعضای رھبری و نمایندگان   کنگره  ميدانيم که

در   در کنفرانس دوم و چه  قبال گفتيم کادر رھبری حزب دموکرات کردستان چه  چنانکه  البته
در ھيچ یک از نوشتار حزبی  سخن از چنين  بود که   مرکزی برگزیده  گردھمائی بغداد کميته

و   مام بر گزیدهخود در ت  اما مثل یک عضو حزب مثل کسی که. بود  برگزیدن نشده  شيوه
تایی آن رویدادھا را   ھيچ نوع از آنھا پشيمان نيستم وھر سه  ام،به برگزیدن ھا مشارکت کرده

مبرا بودنم ھم آن . عمل انقالبی اعضا رھبری ميدانم تاریخ حزب و به  صفحات درخشان  به 
مخالف اصول ظاھر برعکس و   ایم بر اساس این عمل به دست آورده بعدا به   ھر چه  است که

  .است شده  بنيات نھاده 

عھد انتقال بماند، بلکه   نمی شد برای چندین سال دیگر حزب دموکرات در  که  خالصه
ھای کنفرانس را بار دیگر در  تمام تایيد شده  ای تالش شود تا ميبایست برای بر پاکردن کنگره 

در نخست دومين سال  ن بود که آ. طبيعی و عادی خود بيفتد راه   آن جا موید نمود و حزب  به
  حزبی تشکيل دھد و در این راه مرکزی تصميم گرفت کنگره   بعد از کنفرانس سوم کميته
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م با )1973(1352سال  عاقبت االمر در مھر ماه   این کنگره. مشغول سعی و کوشش شد
  .شکيل شددری و آوارگی در شھر بغداد پایتخت عراق ت نفر عضو در دیار در به ) 49(مشارکت 

بود و بھترین   تشکيالتی یکپارچه در باره   ، حزب ما در موقع برپا کردن کنگره  با وجود آنکه
  مھم چه سيستم اتحاد سياسی تا آن وقت در ميان صفوف وجود داشت، لکن در مورد مسئله 

قاسملو و یاد دکتر   زنده. اختالف عقاید و نظریات بسيار تند بود  درميان بدنه  از رھبری و چه
  زیرا کنگره. دوم است  در پيش است، کنگره   که  آن کنگره بعض افراد دیگر بر این باور بودند که 

این سطور یکی از  نویسنده   که( قسمت دیگر.  شرعی نبوده  شده  بسته 1343در سال  که 
خ تمام احزاب سوم است زیرا تاری در پيش است، کنگره   که  چنان تصور ميکردند کنگره) آنھا بود

  .بد و صحيح و غلط  و پيروزی و شکست  خوب و چه رخدادھا است چه   عبارت از کليه

مرکزی نظریات دکتر قاسملو و ھمفکرانش   از دفتر سياسی  و کميته: اما در ھر دو ارگان اعم
مرکزی بعنوان کنگره   گزارش کميته."شد مرکزی نوشته  بدین جھت در گزارش کميته . تایيد شد

اما با خواندن نام آن . شد خوانده   و بدین شکل در کنگره) ایران(دوم حزب دموکرات کردستان 
با اکثریت آرا   بلند شد و سر انجام کنگره  صدای ناخرسندی و نارضایت در ميان اعضای کنگره

داشت، قسمتی از تاریخ حزب  محسوب  کم و کاستی که  دوم  با آن ھمه   کنگره  اعالم کرد که
  .سوم است فعلی کنگره  می شود و کنگره   رسمی شناخته به  و

  شورش مسلحانه  آنھم تحليل و تفسير در باره. دیگر بعض اختالف در بين بود در مورد مسئله 
آن رویداد یکی از صفحات زرین   مرکزی بر آن باور بودند که  اکثریت کميته. بود 46-47سال ھای 

برآن ) امير قاضی  پيش از ھمه(آن افتخار شود، بعضی افراد  تاریخ  حزب ميباسشد و باید به
،آن جنبش    آن نگرفته  تصميم در باره  کنگره  مرکزی بر گزیده کميته   علت آنکه معتقد بود به 

آسانی  در مورد آن به . اند باید مجازات بشوند مانده   کاری ناحزبی است و آن رھبران جنبش که
  .شد فصل زرین از تاریخ حزب گذاشته  به  46و 47نبش ج  رسيدیم که تيجه  به 

قبل از ھر . دوم نيز و دو کنفرانس قبل از خود منافات فاحشی داشت  سوم با کنگره  کنگره
در ميان اعضای حزب  درعراق   چه. بود اصل ھای پيرو داخل فراھم شده   بر پایه  چيز، این کنگره

در  بودند و اگر چه   انتخابات تعيين شده به   نمایندگان کنگرهدر ميان دوستان ساکن اروپا   و چه
  داخل کشور فرصت فراھم شدن کنفرانس و انتخابات نمایندگان نبود، اما در آنجا نيز بر پایه

بعلت اوضاع و احوال دشوار   متاسفانه. بودند  دعوت شده  تقسيم شدن سازمان ھا نماینده
بودند  بودند، نتوانسته   دعوت شده  کشور برای شرکت در کنگره در داخل تمام آنھای که   مبارزه
ھيچ یک از نمایندگان و دوستان داخل  اینھا با کنفرانسھای دوم و سوم که  اما با ھمه . بيایند

 .بود،فرق زیاد داشت کشور در آنھا مشارکت نکرده 

بود  شده  مرکزی آماده  سوم گزارش سياسی بامفھوم متين از طرف کميته  این بار برای کنگره 
را در خود   حزب و اوضاع و احوال مبارزه  سنجش و مقایسه با دقت و باریک بينی ازگذشته  که

سزاوار . بود بود و خط مش عمومی سياست و رھگذر و ھدف حزب را مد نظر قرار داده  جا داده 
و روش  با راه   مسلحانه مرکزی برای اولين بار مبارزه  در گزارش کميته  و درخور بحث است که 

بود که    بود،در ھمان حال نشان داده شده   مجاز شمرده  بر ضد رژیم محمد رضا شاه  مبارزه
آن را به  رژیم شاه   است، بلکه  انتخاب نشده  دلخواه مبارزه به آرزو و   چگونگی این شيوه 
  قاعده  پيروی داخل حزب بهو  طرح برنامه   واین کنگره) 1( است  نيروھای شورشی تحميل کرده 

در   نمایندگان شرکت کنده   بود و برای خواندن و اظھار نظر،اختيار به  کرده   نو و علمی آماده
  .بود   داده شده کنگره 
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  ھوشياری و بخردی و بيداری سياسی شرکت کنندگان کنگره و پایه  اینھا درجه   بر ھمه  عالوه
  و رتبه در پله   ی پيشتر بسيار باال بود و صحبت ھای کنگرهو کنفرانس ھا  در تخمين با کنگره

بحثھای "سئوال کردم  کنگره  بياد دارم خودم شخصا از یک نماینده. بسيار عالی سياسی بودند
کنجکاوی و جستجو و کاوش و " بگویم تحليل ميکنی؟ در پاسخ گفت چه  را چگونه  کنگره 

اما چکنيم . ان یک دولت ھم این قدر پر محتوا ھستنداعضای پارلم   کنکاش و مناقشه و مجادله
از داخل  نمایندھا بود که   آن رفقا یکی از آن دسته".(ما کرد ھستيم و بدون  پشتيبان و مدد کار

  ).بودند شرکت کرده   و در کنگره  کشور آمده

  .47سوم،ص   مرکزی برای کنگره  گزارش کميته) 1(

در تمام موارد جای در خور ) ایران(وم حزب دموکرات کردستانس  با تشکيل و پایان گرفتن کنگره
بودند و شرعيت تمام   کنگره  و پيروی این بار تایيد شده برنامه . خود را گرفت  و شایسته

بودند و   شرعی و صاحب صالحيت انتخاب شده مرکزی در یک کنگره  داشتند، اعضای کميته 
بود، چراغ روشنگری وسيع مبارزین  م تایيد کرده سو کنگره  مرکزی که  گزارش سياسی کميته 
  .با قدرت دیگر حزب بود و بسيار نقطه 

  :شرح زیر است اسامی شان به   را برگزید که  نفره)15(مرکزی سوم، یک کميته   کنگره

  دکترقاسملو-1

  کریم حسامی-2

  محمدامين سيراجی -3

  اميرقاضی -4

  )شاعر(ھيمن -5

  کریم حداد -6

  ازرسول پيشنم -7

  دکترسلطان اطميشی -8

  محمدمھتدی -9

  دکترحسن شتوی -10

  ھاشم کریمی -11

  محمدرسول حسن پور -12

  سالم شفيعی -13

  اسماعيل حاجی -14

   حسن زاده عبدهللا -15



 

37 
 

عضو دفتر  مرکزی در اولين گردھمائی خود این پنج رفقا را به  درخور بحث است کميته 
  :سياسی برگزید

  دکتر قاسملو -1

  کریم حسامی -2

  محمدامين سيراجی -3

  دکتر سلطان وطميشی -4

   حسن زاده عبدهللا  -5

  از جنبه  تبليغاتی و چه   از جنبه  سياسی و دیپلوماسی، چه   از جنبه  پيشرفت حزب چه 
تشکيالت حزب در اغلب . خود گرفت تری به  شتابنده  سوم شيوه  تشکيالتی بعد از کنگره

  شناسائی حزب به. مناطق تغيرشکل دادند و ارتباط  تشکيالت شان با رھبری محکم ترکردند
و   خاورميانه  در منطقه در بخش ھای دیگر کردستان،چه  در ایران، و چه   چه جھان خارج حزب

آن   ارتباط با کشورھای سوسياليستی که  بویژه. از نظر جھانی چند گام پيشتر رفت  چه
ندرت دیده  بود به   پيش رفته می شد خيلی به   بدان اھميت زیاد داده) ناحق حق یا به   به(وقت

آنجا  ما را به   اسبت در سفارت آن کشور در بغداد تشکيل شود و نمایندهجشن و من شد که  
 .بود) ایران(وار دوران شکوفای و پيشرفت حزب دمکرات کردستان خالصه. دعوت نکنند

  .فيمابين اسرائيل واعراب  جنگ شش روزه
ن جنگ در ای. دربين اسرائيل و اعراب شروع شد  م جنگ تازه)1973( در اولين روزھای اکتبر 

در معرض خطر   شھر دمشق پایتخت سوریه فشار آورد که   برای سوریه  ای اندازه  اسرائيل به
ارتباط  خوبی نداشت،   ھر چند در آن موقع دولت عراق با سوریه. تسخير و سقوط  قرار گرفت

ت ای اعالم کرد با تمام قوا برای دیفاع از خاکی عرب در این جنگ شرک صدور اعالميه اما با 
افتاد و با ارتش  راه   به  طرف سوریه خواھد کرد و عمال نيز بدون تاخير و معطلی ارتش عراق به 

  .اسرائيل وارد نبرد و کارزار شد

خود مضطرب   از پشت جبھه  با ایران نيز ناسازگاری داشت برای اینکه  در ھمان موقع عراق که
ایران معلق ميکند و حاضر است مشکالت را  تمام اختالف ھا را با و نگران نباشد اعالم کرد که 

ھر چند برداشتن  این دو گام عراق مستقيما ارتباط . با ایران از طریق گفتگو حل و فصل نماید
جا بود اما این  تصميم دیفاع از دول عربی یک تصميم ملی و به   با حزب ما نداشت، بویژه

  :اشتدنبال د  ناھموار به  عوارض برای حزب دموکرات نتيجه

راه  به " رادیو صدای کردستان ایران"نام چند ماھی بود با موافقت دولت عراق رادیوی، به 
ما نيز   عراق تصميم جنگ با اسرائيل و عادی کردن روابط  با ایران داد، به  که. بودیم انداخته  

دیو ما در جای ما گفتيم را. حق نداریم منبعد در رادیو خودتان از ایران حرف بزنيم ابالغ کرد که 
خود برای بحث پيرامون دولت ایران و آشکار کردن سياست ھای غلط ایران است، اگر قرار 

اما ھر چند تالش کردیم . باشد از ایران سخن نگویم رادیو ما ارزش خود را از دست خواھد داد
  .را بستندنداشت و سرانجام ما نيز حاضر نبودیم شرائط عراق را قبول کنيم، رادیویی ما  فایده 

براه " صدای آزادیخواھان ایران" نام م نيز رادیو دیگری به )1972( است در سال در خور توجه 
پخش ميکرد قسمت کردی را ما اجرا   زبان کردی و فارسی و ترکی برنامه با سه  انداختيم که  
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آن  به   آن ھم در یک رخداد شبيه. ميکردیم و ترکی و فارسی را بعض تشکيالت دیگر ایرانی
 .ناچار بيصدا شد

  شدن جنگ درعراق  تازه
مارسی سال  11یواش یواش از. عمر این روزگار ترقی خواھی خيلی دراز نبود  متاسفانه

توافقنامه ئوتونومی در بين جنبش کرد و   م وقتی که1970در سال . م نزدیک ميشدیم1974
خود  زمينه   در این فرجه که بودند  بود، چھار سال وقت تعيين کرده  دولت عراق امضا شده 

رسمی امور خود را   تشکيالت ئوتونومی به  بشود و آنگاه مختار بودن کردستان عراق آماده 
      . شروع کنند

بين دولت عراق و رھبران جنبش  ھمدیگر در  روزگار اعتماد و باور به   است که درخور مالحظه 
زودی از یکدیگر بد   به. بود، دراز مدت نبود ده م پيدا ش1970مارس  11کرد اگر بتوان گفت بعداز

ھمدیگر گسترش دادند و ارتباطات دربين شان تا حدودی  تبليغاتی را عليه  گمان شدند و حمله 
  .شد از ھم گسسته 

  بودند تسھيالت ممکن برای  سال و نيم آن چھار سال نتوانسته  در سه  ناخوش آیند آن بود که
  خودمختار فراھم بکنند و نقطه ختاری و مشخص کردن منطقه امور اجرائی قانون خودم

پایان در اوضاع واحوال بسيار نامساعد و  تنھا در شش ماه . نظرھای خود را از ھم نزدیک کنند
ناسازگار وعدم اعتماد و باور بھم، ھر یک مشغول بود طرحی خود را برای قانون خودمختاری 

حزب شيوعی عراق  بيگاه  شترک در بين این دو، و گاه گردھمائی م  گاه  گاه. ميکرد  آماده
در برخی ) حزب دموکرات اینکه  نه (بعض وقت نيز شخص دکتر قاسملو. تشکيل می شد

  . مشورت و صالح اندیشی دعوت می شد  گردھمائی به

م خود 1874مارس 11ميشود گفت ھيچ کس آن اميدواری را نداشت در  اوضاع طوری بود که
م تبدیل 1970مارسی 11رضایتی طرفين اعالم شود و مثل  ان عراق با مختاری کردست

بعد از انقضای مدت بار  نگران آن بودند که  برعکس ھمه . جشن و سرور و شادمانی گردد به
  .  نيز ویران گردد  شده بنيان و پی افکن  دیگر جنگ و کشت و کشتار آغاز بشود و آنکه 

وانست خود را از زیر تاثر رخدادھای کردستان عراق دور حزب دموکرات نمی ت  پنھان نيست که
و   و برگزیده  حرکت و مرکز تصميم گيری و قسمت زیاد از کادرھای زبده  زیرا نقطه. نگھدارد

این جھت با آغاز  به . در کردستان عراق بودند  ویژه زبردست و ماھر و چابک در عراق و به 
حکم   در مورد قانون حکم زاتی و ثغور منطقه نمودن گفتگو در بين پارتی و دولت عراق

  و کنکاش و رایزنی و موضعگيری آینده ئوتونومی در ميان رھبری حزب ما و بحث و مشاوره 
اگر جنگ و کارزار  این نبود که  مسئله . حزب در مقابل رویدادھای کردستان عراق شروع شد

کردم آن قسمت  قبال بدان اشاره   انکهزیرا ھم چن. آغاز  شود ما پشتيبانی از کدام طرف بکنيم
بودیم اگر  ما اعالم کرده . بود  شده  تصميم گرفته  از روزھای آغاز ارتباط  ما با عراق درآن باره

روزی بر خالف ميل ما در بين پارتی دموکرات و حزب بعث سوسياليستی عرب اختالف کدورت 
.  ز آنھا پشتيبانی از طرف دیگر نمی کنيمضرر یکی ا بروز کند ما در این ميان بی طرفيم و به 

  برای حفظ خودمان و دوستانمان و از آن مھم تر برای آنکه زیر بنای گرفتاری ما آن بود، که 
کار کنيم و در کجا اقامت نمایيم و کجا سکنی  بتوانيم آن بی طرفی را محفوظ  کنيم باید چه 

  .گزینيم
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اولی : مبایستی یکی را انتخاب کنند  ش رو داشتند کهپي ظاھر چھار راه   اعضا حزب در عراق به
  معلوم بود زیاد نمی کشيد به  مخفی و تشکيالتی که  ایران و شروع کردن مبارزه برگشت به 

و رھبری   رگه زیر کنترل پيشمه  دوم جمع شدن در منطقه. تبدیل ميشد  مسلحانه  مبارزه
شھرھای زیر کنترل ارتش و دولت   جنبش کرد، سوم منتقل کردن ھمگی اعضای حزب به

 .عراق و چھارم خروج از عراق

ایران و  به  باز گشت . اما ھيچ کدام از آن راھھا این قدر سطحی و ھموار و بی درد سر نبودند
تنھا یک نوح خودکشی بود،   بدون آمادگی از ھيچ طریق،نه  مسلحانه  ور ساختن مبارزه شعله
غيراز   زندگی ملت ما بود، جمع شدن در کردستان عراق به به  بزرگ معنی زدن ضربه  به  بلکه 

ی  کار سياسی و تشکيالتی و تبليغاتی، رخدادھای تلخ دھه دست و پای خود بستن در باره 
اعضای حزب  انتقال ھمه . اندام ھمگی دلسوزان می انداخت بر  پيشين را بياد می آورد و لرزه 

حزب  از گرفتاری اقتصادی و اجتماعی خطر این داشت که   شھرھای زیر کنترل دولت بعالوه به 
دیگر   نتواند بی طرفی خود و استقالل سياسی خود را حفظ کند، یا دچار رویداد ناخواسته

معنی پناھنده  از آن در حقيقت امکان پذیر نبود، زیرا به   خارج از عراق عالوه  رفتن به. بشود
بود،ما را ھم مثل یک حزب سياسی از وطن   بيگانه کشورھای به   شدن صدھا کس و خانواده 

ما برای مدت   بدین جھت بود که. و ملت خویش دور ميکرد و دچار مرگ سياسی می نمود
  )1.(مدید نتوانستيم تصميم  بگيریم

می   آن  آقای کریم حسامی بود که. بود  در این ميان یکی از رفقا کار خود را آسان کرده) 1(
جنگ شروع شود بدانيم کی از کی   ین توضيحات نيست صبر کنيد تا اینکها الزم به : گفت

سئوال کردیم، منظورش این بود   آنوقت ما ھم تصميم ميگيریم، وقتی که. پشتيبانی  ميکند 
جنگ آغازشد،کشورھای سوسياليستی  پشتيبانی از ھر کدام کردند ما ھم از آن   وقتی که

     .گوش در مشت بود،رد شد  یک جور  نظریه خوشبختانه آن پستيبانی ميکنيم،که 

ھيچ یک از این  توافق رسيدیم که   سر انجام بعد از چندین گردھمائی گفگتو در این مورد به
در  ھم رھبری و ھم بدنه  بدین معنی که . راھھا را انتخاب نکنيم و راھی وسط  را پيش بگيریم

  :این شکل تقسيم شدند تصميم اعضای رھبری به تایيد آن  در نتيجه . یکجا گرد و فراھم شوند

محمد رسول حسن پور وسالم شفيعی در داخل کشور : اسامی مرکزی به  دوعضو کميته  -1
  .طور مخفی زندگی ميکردند  به

شد دکتر قاسملو  دکترشتوی و محمد مھتدی و امير قاضی در اروپا بودند و تصميم گرفته  -2
برای   رگه زیر کنترل پيشمه  منطقه و رسول پيشنماز به   حسن زاده  عبدهللا -3.اروپا برود نيز به 

  نگذارند از راه می زیستند و بدان جھت نيز که   در آن منطقه  منظم کردن امورات آن دوستان که
شان در  خانه ھاشم کریم حداد و اسماعيل حاجی که  -4. مستقيم حزب منحرف شوند

کریم حسامی و محمدامين سيراجی و دکتر اطميشی و  - 5.بود ھمان جا بمانند سليمانيه 
ھر چند امور حزب ما لنگ می  خير و نفع آن تقسيم شدن آن بود که . ھيمن در بغداد باشند

مسائل سياسی فشار ھيچ یک از طرفين بر دوش ما سنگينی نمی  شد،اما الاقل در مورد 
با آن تقسيم شدن تصميم . کرد و می توانستيم استقالل سياسی خود را محفوظ  کنيم

کریم حسامی مسئول سياسی  و  .در بغداد منتشر شود" کردستان"شد ارگان حزب  گرفته
کوشه(جزو درونی حزب نيز. باشد  ھيمن مسئول ادبی روزنامه پيشتر در بغداد منتشر   که) ر ت

ه باشد، ک حسن زاده  می شد در کردستان منتشرشود و مسئول سياسی و ادبی آن عبدهللا
کوشه"، و درمدت یک سال تنھا دو شماره" کردستان" متاسفانه  منشتر  نيز دوشماره را " ر ت

  )1.(انتشار و پخش می شد  گاه  گاه" ر تيکوشه"بود اما  ماھيانه" کردستان" کرد،بدین تفاوت که
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بدین جھت تصميم از ھم . مارس رسيدیم از سر گرفتن جنگ دور از تردید شد نزدیکی ماه   به
م سالی پر از رخدادھای  1974سال . خود پوشيد  عمل به  مرکزی جامه  شدن کميته  راکندهپ

جنگ کردستان در آن شروع شد، چنان معلوم بود  از آن که  ناخوش آیند و ناگوار بود، بعالوه 
بھار مملو باران، با سيالبھای زیاد، بيشتر . طبيعت ھم با ملت کرد مظلوم سر سازگاری ندارد

در آن اوضاع و احوال نيز رھبر جنبش . بود را خراب کرد بود اغلب پل ھا را از بن کنده   شوارع
در حقيقت مردم نيز . بروند  رگه داخل پيشمه  بود شھرھا را ترک کنند و به کرد از مردم خواسته 

  . بودند  درخواست پارتی پاسخ مثبت داده  به 

در آن " ر تيکوشه"و" کردستان" نشان ميدھد کهآقای کریم حسامی در خاطرات خود چنان ) 1(
حتی امور . کردم  من بدان اشاره  اما واقعيت این بود که. مدت ھر دو دربغداد منتشرمی شدند
این نوع کارھا را داشتند در بغداد   زیرا آن ھای سر رشته. تایپ و تکثيرھم  خودم انجام ميدادم

  .تایپ و تکثير بلد نبودخودم کسی دیگر   بودند و درپيش ما غير از 

ھزاران مھمان در  ميرفتی،صدھا و گاه   کردستان عراق که  ھر دھکده در اولين ماھھای بھار به 
ھای دیگران جا و نان  با وضع  بد حال و بدبخت و مضطرب و پریشان در خانه  آن می دیدی که

  .ميشدند  داده

شروع شدن جنگ را بگيرد،   ید جلو دو بارهشا  وجود آوردن آن اوضاع ظاھرا بخاطر آن بود که  به
معکوس ببارآورد زیرا، آن جمعيت زیاد  نتيجه  نداشت بلکه  تنھا آن استفاده را   نه  اما متاسفانه

از   رگه ھای زیر کنترل پيشمه موجب فشار بيشتر بر رھبر جنبش از یک طرف و ساکنين دھکده
روی شان باز شد و به  ایران به  گران،  راه  برای سبک کردن آن بار  در نتيجه. طرف دیگر شد

  درست و حسابی به  آن کار بار دیگر نتيجه شدند که  پناھنده   ایران شاه  صدھا ھزار نفر به 
تبدیل شدند تا   گروگان در دست شاه  زیرا بخواھيم و نخواھيم آن جمعيت به. دنبال نداشت
جنبش کرد   اميمون خود، مثل اسباب فشار عليهدر روز الزم  برای مقاصد شوم و ن  برای اینکه

  .شرایط خود را تحميل کند  کار گيرد و در آن راه به 

  پيشبينی ميشد رھبری جنبش کرد و دولت عراق در مورد قانون ئوتونومی با ھم به چنانکه 
  قانون ئوتونومی منطقه  م دولت عراق یکطرفه1975مارس 11توافق نرسيدند و سرانجام درروز

و مفھوم خارج کردن پارتی از حساب حکم  منزله  آن عمل آشکارا به . ردستان را اعالم کردک
آتش جنگی گرم و خانمانسوز و  زمان زیاد سپری نشد که . زاتی و نزدیک شدن جنگ بود

  .  ور شد ویرانگر در سر تاسر کردستان شعله

ھبر جنبش خلق کرد عراق بروز شد مدتی بود عدم اعتماد در بين دولت و ر قبال گفته  چنانکه 
ایران را در از سر گرفتن   ھيچ عنوان نمی شود نقش دولت محمد رضا شاه بود،اما به   کرده

دشمنداری کھن با خلق عراق داشت، و در اصل نيز ضد  که   شاه. جنگ کردستان از یاد ببرد
د، لذا بسيار جد دست آوردن حقوق ملت کرد در ھر یک از بخشھای کردستان بو کرد و ضد به 

ستيز و جنگ وا دارد به ضرب المثل پيشينيان  و جھد و تالش کرد تا آن دو دشمن را با ھم به 
و  وعيد پشتيبانی بی  وعده   مامورین و صاحب منصبان رژیم شاه. از آب گل آلود ماھی بگيرد

که : بود  مردم افتاده  آن سخن بر افواه  برای آنکه. بود رھبر جنبش کرد عراق داده   حد و حصر به
او   پاسخ  به ھمان اسلحه از جانب کردھا  کند به  کردھا حمله   به  ھر اسلحه دولت عراق به  

  . چيز را در بر ميگرفت ھواپيما و تانگ و موشک و ھمه "  ھر اسلحه" آن. ميشود داده 

ور  نھا برای شعلهت  وعيدھای شاه  وعده دیدند آن  شد ھمه  جنگ از سر گرفته   اما وقتی که
سنگين بيشتر  شاه، از سالح سبک و نيمه " بی حدو حصر" پشتيبان"جنگ بود و شدن دو باره 
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از تجھيزات بيشتر خبری نبود و بنابر این در تمام کردستان ھواپيماھای جنگی ارتش . نرفت
ضد اما حتی در اغلب جاھا پدافند . دنبال شکار می گشتند  به  عراق ھمچون بازی گرسنه

بعض توپ دورانداز و چند   ارتش شاه البته  . ھوائی برای بر خورد وشليک در دسترس نبود
آورده   رگه زیر کنترل پيشمه  جبھه  آتش بار ضد ھوائی به  موشک ضد ھوائی و چند دستگاه

را خودشان آنھا  سربازان شاه   بلکه. بود قرار نداده  رگه  اما آنھا را در ید اختيار پيشمه. بود 
بود بکار گيرند و درغير این صورت   نفع رژیم شاه مقتضيات، اگر به صالح و  بکارمی گرفتند، تا به 

  .بيصدا شوند

متخصصين سياسی و نظامی باید   جنبش کرد عراق زد که کاری به  این سياست ضربه بسيار 
  .تار نيستتوضيح و تحليل آن از توانای این نوش  آن کنکاش و تفحص نمایند که در باره 

کرد  رگه  پيشمه یکی آن بود که : باور من دو چيز بود  جنبش کرد به  اما بزرگترین  ضرر و زیان به
و بيشتر . بود نمی دید، یا بھتر بگویم عمال از دست داده   آن اعتماد و ایمان قبلی را در خود

طور کلی  يشوند و به شليک م  بود آیا توپ ھای دور انداز ایران چگونه چشم اميد بدان دوخته 
یکی از ارکان  در جنگ به   رژیم شاه وقتی که : دوم آن بود. بود  و ارتش شاه رژیم شاه  چشم به 

  طرف اصلی و تصميم گيرنده  بود طبيعی بود در ھنگام صلح و آشتی ھم به  اصلی تبدیل شده
ز زیر کنترل ارتش عراق توانست در مدت بسيار کم اغلب مناطق را ا. تبدیل خواھد شد

مرز ایران و   باریک نزدیک به خارج نماید و تسخير کند و نيروی جنبش کرد را در بازنه   رگه پيشمه
م قسمت بيشتر از 1974آواخر ماھھای سال  جای رسيد که  کار به . عراق زیر فشار قرار دھد

ضاع و احوال ھر یک مدت بودند و در آن او ایران کرده   خودشان را روانه ھا نيز عائله   رگه پيشمه
  . از وقت خود را برای دیدار از خانوادھای خود در ایران صرف ميکرد

ھم  ایران و عراق در صدد توافق با  بود که  مردم افتاده  و گيرو دار تبليغات بر افواه   در این بحبوحه
  خبرنگار بيگانهیکی از 1353 در دیماه. ھستند و ایران از حمایت کردھا خود را کنار خواھد کشيد

حساب کردھا با دولت عراق توافق  آیا امکان دارد شما به : " سئوال کرد  از محمد رضا شاه
اما معلوم است . ما ھيچ موقع در نظر نداریم کردھا را بفروشيم: "در پاسخ گفت نمائيد؟ شاه 

در   سخ شاهاین پا". توافق می رسند،طرف سوم باید چيزی ببازد دو طرف با ھم به   وقتی که
رھبر جنبش کرد  ھر چند متاسفانه . تحليل و تفسير باشد  الزم به واقع از آن روشنگرتر بود که 

او را عمال تھدید ميکرد نجات دھد و   که  خودرا از چنگال این مخاطره  جھد و تالش نکرد که
این   دهنویسن  تی شوروی که کيه یه  سعی و کوشش برخی از دوستان کرد نيز، برای نمونه

  .نرسيد نتيجه  از آن بود، در این بار به  سطور خودش در جریان گوشه 

گردھمائی تشکيالت اوپک   م وقتی که)1975( مارس در نخست ماه   سر انجامش این بود که
ایران و جانشين ریاست انجمن باالی شورش عراق و  پایتخت الجزایر برپا شد، شاه   در الجزایره

ھمدیگرا مالقات کردند و " ھوار بومدین"ميانجيگری  راق صدام حسين بهرئيس جمھور فعلی ع
بعض کدورت قدیم بين ایران   این توافقنامه. م امضا کرد)1975( معروف شش مارسی  توافقنامه

در آن پایان بخشيدن   بيت قصيده  حل و فصل کرد، اما شاه" شط العرب "درباره  و عراق را بویژه
آن جنبش   جنبش کرد وحتی اگر الزم باشد ھمکاری ھر دو دولت عليه از  پشتيبانی شاه به 
  .بود

راه برای سازش با دولت عراق پيدا کند تلگراف صلح   در این جا دفتر سياسی پارتی برای اینکه
  با ایران به اما عراق که . عراق برای صاحب منصبان دولت فرستاد  از طریق سپاه  خواھانه

شورش   گفتگو را با نمایندگان کرد رد نمود و بدین شيوه  گونه ه بود، ھم  توافق رسيده
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در نيمه   باالخره  پایان عمر خود نزدیک می شد، تا اینکه  کرد عراق به  ساله  چھارده  مسلحانه
خود را تسليم  نھایت رسيد و نيروھای درون جنبش یا اینکه   مارس رسما تمام مقاومت به 

  .رفتند ایران عراق نمودند یا به 

یک سال جنگ ميان دولت عراق و کردھا حزب دموکرات کردستان نيز در وضع خوبی  در فاصله 
دھد و سياست خود را حفظ کند،  حيات خود ادامه  حزب توانست به  فقط این قدر که .  نبود

اما اگر آن را تفریق کنيم کار دیگری برای محکم کردن جای پای خود از دست . سودمند بود
این خاطر عمال ھر قسمت از  به . مد ارتباط  در بين طيف ھای رھبری اموری آسان نبودنمی آ

خودشان می رسيدند و این   امورات حاشيه بودند تنھا به   مرکزی در ھر جای که اعضای کميته 
آن قسمت . با ھم برای تمام امورات حزب جرو بحث بکنند و تصميم بگيرند  ھمه  فرصت نبود که

خود ميگرفتند تا باد آن  کاله  دستان عراق می زیستند، ميبایست دو دست خود را به در کر که 
زیرا انتظار رخداد . را نبرد و یاد آوردن کوشش تشکيالت در درون ميھن کمتر در مغز جا ميگرفت

  .بد ميرفت

 آن اعضا قرار گذاشتيم که   م در الجزیره)1975( مارس) 6( در آخرین روزھای پيش از توافق
یکدیگر را ببينند و گردھمائی در مورد   در عراق می زیستند در سليمانيه  مرکزی که کميته 

  بودند که بودند، در راه سليمانيه  رگه  پيشمه در منطقه   آنھای که. چگونگی وضع خودمان بکنيم
نکرده  تباه دادیم اگر اش  خود را ادامه بود راه   ھر طریق که  به. اعالم شد  الجزیره  توافقنامه

بودند یيکدیگر  در سليانيه  رسيدیم و با آن دوستان که  سليمانيه  باشم،روزی ھشتم مارس به  
فقط آقای کریم حسامی آمد و چند روز ھم با  ھمه   در بغداد بودند نه آنھای که . را پيدا کردیم

وضع تازه کردستان اما . در واقع دردسر بين خودمان زیاد بود. ھم رازو نياز و درد دل کردیم
ای مشکالت ھای قبلی را تحت الشعاع خود قرار داد و ما بيشتر در فکر آن بودم  عراق تا اندازه

  .بکنيم چه کار   که

گردھمائی   مرکزی که مرکزی، یا بھتر است بگویم آن قسمت از کميته  کميته   آخرین تصميم که
بارزانی بدھد و   به  نبش کرد و مقدم از ھمهرھبری ج پيامی به  بود، آن بود که  را تشکيل داده 

با نيروھایش بداخل ایران برود و . را بی پاسخ  نگذارد  آن خيانت شاه  از او درخواست نماید که
صادر ميکند از مردم  حزب دموکرات نيز بالدرنگ اعالميه . دست بکار شود  بر ضد رژیم شاه

بکنند و خود حزب نيز تمام اعضا و ھواخواھان کردستان ایران ميخواھد از این جنبش پشتيبانی 
این سطور  نویسنده   آن پيام به. و طرفداران را برای مشارکت در آن شورش بسيج می کند

رھبری  منطقه  به   اما وقتی که. بارزانی و دفتر سياسی پارتی برسانم بارگاه  به   شد که داده 
شود و   با او حرف زده  در این باره  بود که  دهکسی آنجا نمان رسيدم متاسفانه ) تی کایه باله(
از خود ) سگ صاحب خود را نمی شناخت که (ميبایستی ھر کس در این اوضاع و احوال 

  .نشود  قربانی   مواظبت ميکرد، مبادا بخاطر پول یا اسلحه

ميگردد و  مناطق کردستان بر  به  آوریل سپاه  اولين  روز از ماه  بود که دولت عراق اعالم کرده 
رگه  ما ھم تعداد پيشمه. باشند مجازاتشان ميکند خود را تسليم نکرده   اسلحه  آنھائيکه

و نبودن ارتباط با آن برادران . مقر داشتند"  ئاشقولکه"نام  به" شارووشيان"در آبادی داشتيم که  
سریشان آمده  بالی بر چه   زندگی ميکردند و بی اطالعی از آن که  در بغداد و سليمانيه  که

بتوانيم سربازھای عراقی   بياید چگونه  منطقه عراق به   اگر سپاه  است و نگرانی درآن مورد که 
  .بود بار شده   اضافه  اند، برای ھمه آنھا کی ھستند و چکاره  کنيم که  مسئله  را متوجه

این سطور خود را  ھر نحوی بود نویسنده  و بن بست، به   دن از آن مخمصه برای نجات پيدا کر
. رد و بدل کرد  با بردران ساکن بغداد نامه رساند و از طریق برخی از دوستان "  قالدزه"شھر به 
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بغداد رسانيد تدریجا این گرفتاری ھا حل و فصل  بود خود را به  ھر رنج و محنت که  پس از آن به 
داشتم،   می رفت منھم عجله  سوار قاطر بودم، آھسته" الدزه قه" نماند در راه ناگفته . شدند

انی کرد،مرا  زمين انداخت روی سنگ افتادم دستم شکست،چون  سيخونک زدم، جفتک پ
بار دیگر اغلب اعضا کميته   خالصه. شدم  طرف یيالق یاران عازم راه  رستم یک دست به

ت اما چون در حقيقت مثل یک حزب سياسی ميتوان گف. مرکزی در بغداد با ھم دیدار کردند 
آن را نداشتيم ارتباط  خوب  و تشکيالتی با   تنھا فقط  راه  نه. بود شده  دست و پایمان بسته 

در کردستان عراق نيز و   ارتباط  گرفتن با آن اعضای حزب که درون ميھن بر قرار کنيم، بلکه 
 ما با پاسپورت در عراق نبودیم، تا. حتی در شھرھا می زیستند کار بس دشوار و سخت بود

ی رفت و آمد ھم در دست نبود  ھيچ نامه. بتوانيم با پاسپورت در داخل کشور رفت و آمد کنيم
و نامه   شناسنامه  و در راھھا نيز در ھر چند کيلو متری جای تفتيش و پرس و جو بود درباره

  .رفت و آمد 

بود، نمی خواست در انجام دادن توافقنامه   دولت عراق بتازگی با دولت ایران توافق کرده
حزب در بغداد  قبال روزنامه . کار سياسی نداد ما اجازه  آن علت به  به . گيری شود خرده  الجزیره 

در اروپا   درخواست کردیم رفقای حزبی که. آن را ھم از ما گرفتند این بار راه . انتشار می یافت
در این تنگنا . عراق بر گردند، از دادن ویزای عراقی خود داری کردند  ھستند برای گردھمائی به

دکتر قاسملو سکرتير   ج از کشور که  ناچار بودیم برای بعض مشورت با برادران رھبری در خار
اروپا بروند  به  " حسن زاده کریم حسامی و عبدهللا "نيز با آنھا بود، دو نفر از عضو دفتر سياسی

  خوب بود عراق با این سفر مخالفت نکرد و آن دو نفر توانستند به. و در آن جا ھمدیگر را ببينند
مرکزی در اروپا دیدار کنند و الاقل بازنگری به  خارج سفر بکنند و با دکتر و اعضا دیگر کميته 

 . اوضاع حزب انجام دھند 

   شلتاق حزب توده
در ". یاد می آورد را به   جھود اگر مفلس شد اقوام دور و قرض کھن: "دضرب المثل کردی ميگوی

از آن  که " بود  یاد ھمان افتاده  ایران نيز به   محنت، رھبری حزب توده  بر آن ھمه اضافه   آن برھه
ميان آوردن از شکست   پيام دور درازی منتشتر کرد و ضمن سخن به"او برسد تنور نان به 
  کرد در کردستان عراق، حزب دموکرات کردستان را قسمتی از آن مسئله جنبش  مفتضحانه

را به ) ایران(دست راست حزب دموکرات کردستان " سخن آن پيام به " بود و رھبرحزب  کرده 
جنبش کرد و  بر   بود که  گی ھا شناسانده آن عقب افتاده شریک آن  شکست و مسئول ھمه  

  .اند آمدهجنبش نجات بخشی سرتاسری ایران 

تشکيالت حزب  بود که  از مبارزین کرد خواسته   دنبال آن صغرا و کبرا تراشيدن،پيام حزب توده  به
بگيرند وسونتی شورشی و اتحاد را )  حزب توده(دموکرات را احيا بکنند و ارتباط  با حزب مادر

در ھمان پيام   قع حزب تودهدر وا"است؟ شده    از کجا پاره و کونده  خر کجا افتاده " نگھدارند زنده 
بدان . آن حزب درميان مردم کردستان ایران خریدار و طرفدار ندارد  بود که اعتراف بدان کرده 

بکنند و به  مبارزین کرد تشکيالت حزب دموکرات را زنده  جھت ناچار است درخواست بکند که 
  !تبدیل شوند! دست حزب مادر چماق به   حقوق و معاش خودشان به 

بود و چند بار نيز از رادیو پيک ایران   چاپ شده" مردم" روزنامه)  26  (در شماره  يام حزب تودهپ
می خواست آنان را منحرف   حزب توده اما جالب آن بود ھيچ یک از آن افراد که . شد خوانده 

يقت پيام حق زیرا به . از تبليغات او استقبال کردند   گفتاھایش قائل نبودند و نه کند ارزش به 
حزب "گویا  بود که  و آن طور نشان داده.  گری بود مملو از بھتان و تھمت ناروا، وارونه  حزب توده
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  قه ایران و فر از ھمکاری نزدیک با حزب توده  1324-25دموکرات کردستان ایران در سال ھای 
بش نجات بخشی کرد آگادار تاریخ جن  آنان که در حاليکه ) 1"(   دموکرات آذربایجان تشکيل شده

  حزب توده حزب دموکرات کردستان تشکيل یافت، نه "آن وقت ایران ھستند، ھمگی ميدانند که 
  ) 2".(بود دموکرات آذربایجان شکل گرفته  فرقه   تشکيالت داشت و نه در آن مناطق 

 م1975-،1354،تابستان 37  کردستان،شماره) 2(و) 1(

حتی شکست جنبش ) ایران(یا حزب دموکرات کردستان بود گو ادعا شده   سپس نيز آن، که
زیرا . ، دروغ محض بود   عمل کرده) عراق(نوعی پارتی دموکرات کردستان  کرد عراق نيز شبيه

بود و تمام راھکارھای  خود را پيش گرفته  ترقيخواھانه  راه ) 1349( حزب دموکرات در سال
  .بود ورده استقالل سياسی و استقالل تصميم گيری را بدست آ

که  بویژه . بود  و آشوبگرانه  رفتار بسيار فرصت طلبانه  ، بلکه تنھا کار دوستانه صدور آن پيام نه 
  مردم کردستان در آن اوضاع واحوال استفاده می خواست از احساس زخمی شده   حزب توده 

  .نان و نوائی برسد به   نابجا بکند و از این راه

ھا چيزھای را طرح  این یاد داشته شد و نویسنده  کریم حسامی آماده  پاسخ آن پيام از ناحيه 
در برلن المان غربی گردھمائی شکل گرفت، ضمن گفتگوی بسيار در مورد   لکن وقتی که. کرد

ھر دو  مسائل حزبی آن موضوع را نيز مطرح نمودیم، دکتر قاسملو نظرش آن بود که متن 
آن بود بعد از پایان . شد بار دیگر جواب دستکاری شود ه پاسخ تند و تيزند، لھذا تصميم گرفت
این سطور چند روز بيشتر در برلن تاخير کردیم، تا این   گرفتن گردھمائی، دکتر و نویسنده

شدند برای  دیگر آمده    پاسخ دستکاری شد و تغييرات الزم در آن بعمل آمد و نيز چند مقاله
  .ميل کنندرا تک" کردستان" شماره اینکه گنجایش 

بعد از سپری شدن یک سال درھم ریختن وضع کردستان عراق،حزب دموکرات کردستان 
درخواست ویزا برای برادران اروپا  وقتی که . شود  مرکزی صورت داده  خواست گردھمائی کميته

داد برای سفر اعضای   شد،دولت عراق موافقت نکرد این گردھمائی در بغداد باشد،اما وعده
در آن موقع دولت . خارج از کشور ھمکاری کند  به)در عراق بودند آنھای که (کزیمر کميته 

کشورش نماید وضع اقتصاد خود را بھبود بخشد  جلب توریست به  بلغارسيتان برای اینکه 
ھواپيما  مردم می توانستند کرایه   بود که را به بعض کشورھا کرده " بالکان توریست"نمایندگی 

ھواپيمای بلغاری سفر بکنند  پول کشورش بپردازند و به   دن در بلغارستان بهو خرج توقف و مان
کردیم و از   ما ھم از این فرصت استفاده. رج آنھا را دولت بلغارستان تحمل کند و در بلغار نيز خه

جای رزرو کردیم وھم آنھای عراق و  در کنار دریای سياه " ڤارنا"طریق بالکان توریستی در شھر 
در . مرکزی شکل گرفت آن شھر رفتيم و گردھمائی کميته   در اروپا بودند به  ای کهھم آنھ

کریم حسامی نوشته  یاد ندارم، اما  بطوریکه آقای  حقيقت من شخصا تاریخ آن مسافرت را به 
رفتيم و روز بعدی گردھمائی کميته " ڤارنا "ھواپيما به  م  ھمگی ما به12/5/1876روزی : است 
  )1"(ع شدمرکزی شرو 

  .99،ص1991ص پنجم،ستوکھولم 1979-1875کریم حسامی درخاطراتم ) 1(

  .74ھمان منبع ص ) 1(

این  نویسنده  من ميزند که  به " تھمت"کریم حسامی" ڤارنا"گردھمائی   در حاشيه
نوشتار ما ندارد،   خوانندگان ھر چند ارتباط  زیاد به  با اجازه. است او بھتان کرده   به"گویا"سطور
ھایش بسيار تالش مذبوحانه  مقدمتا ميگویم کاک کریم درتمام نوشته. ميکنم وار اشاره  خالصه
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در حقيقت "حالش رحم کند خدا به "بود، باید بگویم  رای بد نام کردن من و دکتر قاسملو کردهب 
ھایش را بدھم و حتی  جواب گفته ھيچ وجه  اگر نوشتن این جریان تاریخی نبود حاضر نبودم به 

. گویی ھایش نداد یاوه  دکتر قاسملو ھيچ وقت پاسخ به  ھمچنانکه. قلم بياورم کاک  کریم به 
شاید ھویدا  امادرجای دیگری این نوستار چيزی در مورد آقای کریم حسامی می نویسم که 

دراینجا فقط  از آن تھمت سخن می رانم گویا . من چيست بدگوی در حق به  سازد این ھمه 
را در  عوض ميکرد اضافه  کریم دالر از بازار سياه   داستان آن است که! ام برایش درست کرده

  بود؟ اما واقعيت چه . داشتجيب خودمی گ

از ھتل  بودیم، در ڤارنا بعالوه  بودیم پول داده در بغداد با بالکان توریستی توافق کرده  ما که  
. خدا قبول نکند کافی نبود می شد که   ما داده بلغاری را خرج به "ليڤ"10 برای ھریک روزانه

اند او ھيچ وقت دالر از بازار سياه خدا ميد. کاک کریم نيز راھنماو مسئول خرج برادران بود
اند و برای خرج بردران کافی  دانست این پول راگذاشته اما از روز اول که . عوض نمی کرد 

در جریان   تلفن از منزل خودش خواست بریش پول بلغاربفرستند و خودم دو مرتبه نيست، به 
حساب کردیم  موقع که . است برایم بفرست ميگفت پولمان تمام شده تلفن کردنش بودم که 

برای حزب حساب کرده " ستوتينگ"92دالر از قرار ھر بود که  کاک کریم ھزار دالرخرج کرده 
را مطرح کردم به  من بدون رو دربایستی مسئله   وقتی که) ستوتينگ بود 100ليڤ بلغار(بود 
. ليڤ)46(بالغ بربود   در بانگ عوض کرده دالر بيرون آورد که ) 50(جيب خود برد و  دست به 

زیرا چون مدتی بود . دالر را عوض کرد  آن پنجاه باخبر شدم که " ڤارنا"نماند خودم در  ناگفته
  .بایددالررابرایمان حساب کند درافغانستان نبود مجبور بود پولی تعویض کند تا بداند چگونه

خودای   دون انکهليڤ بودکاک کریم ب3تا5/2 یک دالردربازرسياه  این واقعيت که به  باتوجه
رزق خدا بود  بود که  بدست آورده   از ھر دالر دو ليڤ بھره!! منظورش دزدی باشد  ناخواسته

گفته )کاک کریم می نوسد   قول  که به(پس اگر دکتر قاسملو. نمی شد رزق خود را پس داد
دی و است،شاید مقاومت بر ضد دز الاقل پيش خودم نگفته  که " دارد خصلت مالیانه"باشد 

  .خودم ازآن خصلت پشيمان نيستم دست بری خصلت مالھا باشد ومن نسبت به 

از نزدیک کاک کریم رامی شناسند   دھم آنھای که خاتمه  ميخواھم این بحث را بااین چند کلمه
چقدر دربرابرثروت دنيا ضعيف است و ھر یک از آنھا   نامبرده  اند ميدانند که و بااو ھمنشين  بوده

او را در حالی   من  شخصا چند مرتنه. کردار از کاک کریم بياد دارند از این شيوه   هچند نمون
درعراق روزنامه   برای نمونه. چشم ميخورد فلس عراقی درآن به ) 25(حتی   ام که دزدی دیده

چند   می خرید اگر فرصت دست ميداد بجای یک نسخه ھر موقع روزنامه . فلس بود) 25 (به 
  افندی با این ھيکل و قواره فروش بدبخت ھم تصور نميکرد که  يداشت و روزنامه را برم نسخه 

می دانيد این کار کاک کریم برای منافع نبود زیرا آن را نمی  بطوریکه . باشد  فلس دزدیده) 25(
می توانست احساس دزدی و دست بری خودران رابدان تسکين دھد، برای   فروخت،اما که
  .ی بودمند این آقایک بھره

راستش بخواھی گردھمائی بعد از شکست و نا . گردھمائی موفق نبود" ڤارنا"گردھمائی 
اوقات اختالف   می شوند،در این گونه  اميدی بود و برعکس موقع پيروزی کدورت ھا از یاد برده
  بود به  پيشتر استعفا داده  این سطور که  عقاید و نظریات و کدورت ھا بيشتر ميشود، نویسنده

با وجود اصرار بسيار زیاد از طرف رفقا استعفا را ).1(کریم حسامی بخاطر پنج دنيار بود  گفته
برادران ساکن اروپا برای امور  اوضاع ھم طوری بود که . شد  پس نگرفت و ناچار از او قبول کرده

  .داخل کردستان ایران یاعراق  برگردند بيشتر به  و مبارزه 
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  .درایرانانقالبی   تحوالت و شيوه
در شھر   مناسبت چھلمين روزی شھدا قم، عصيان وآشوب گسترده  به 1356) بھمن(29روزی 

بانکھا و ساختمان   مردم خشمگين و غضبناک به. بود  تبریز استان آذربایجان شرقی بر پا شده
ماشين دولتی را  کرد بودند و چند بانک و ادارات دولتی و چندین دستگاه  ھای دولتی حمله 

ھر چند . بودند  و زخمی شده  ای کشته بودند و در زدو خورد ميان پليس و مردم عده  تش زدهآ
. بود در شھرھای دیگر رخ داده   نيز بعض مقاومت با مامورین رژیم شاه) بھمن( 29پيش از

بود، اما برای ھمگی روشن بود   شھيدان قم تنظم شده چھلم  بھانه   شورش تبریز خودش به
این رخداد نيز در داخل کشور . بر ضد رژیم پادشاھی بود  مبارزه  تبریز گامی تازه آشفتگی که 
  .ای داشت وسيع و گسترده  الگو شد و از لحاظ جھانی آوازه شھرھای دیگر،   به

باید از عراق  از حزب دموکرات خواست که   شيوه ھماھنگ با آن بروز عصيان، دولت عراق نيز به 
سياسی  سياسی کنند و از مبارزه  اعضای حزب رسما درخواست پناھنده  خارج شود، یا اینکه 

مشارکت یک  گردھمائی به ) در عراق بودند آنھای که   البته(مرکزی   کميته. دست بکشند
بعد از جر و بحث . در بغداد تشکيل داد  پيرامون این مسئله  بخش از کادرھای حزب برای مذاکره

اگر دولت عراق از فشاری خود دست بردار   ر تایيد زدند کهمھ  کامل و مفصل بر این نقطه
را پناھنده کند و  و پير و از کار افتاده ھا   زن و بچه بلکه . نشد،حزب زیر بار خروج از عراق نرود

داخل کشور برگردند و کار سياسی و مبارزه   کادرھا و اعضای حزب نيز با اعضای رھبری به
یا بھتربگویم گسترش . دھند  ادامه  در ميان گروھای جامعهسياسی و تشکيالت خودشان را  

  .دھند

دولت  ھر دليل دیگر،   ھای حکومت پھلوی یا به علت تغير اوضاع ایران و سست شدن پایه  به 
اما از طرف دیگر تغيرات ایران . حتما باید عراق را ترک کنيد عراق بر فشار خود اصرار نورزید که 

اخبار ایران  از دور گوش به   مبارزین حزب دموکرات بجای اینکه بود که   هفشار بزرگی معنوی آورد
ما آن را احساس  ھمه  این چيز بود که . ميان مردم خودشان برگردند  فرا بدھند بھتر است به

بدون   در حقيقت کس که. پيشواز این فراخوانی ویجدانی ميرفتيم ھر چند کمتر به . ميکردیم
داخل کردستان ایران برگردد و امور حزب را انجام دھد شھيد سيد   ود بهب قيد و شرط آماده 

کردستان ایران برگشت و  تنھا به )   1357(او در بھار. بود)  وره سيدرسول باب گه(رسول دھقان
 .و پيرانشھر درميان مردم کار کرد  مھاباد و نقده  در منطقه  بيش از دو ماه

کمتر خود را در امور عملی  مرکزی، که اکثرشان  عضای کميته ا  یک گروه. بودند  رفقا دو دسته
از این ببعد از آن خوھيم گفت،یک  که ) 1357( حتی اواخر پایيزی طرز که   به. نزدیک ميکردند

مرکزی بيش از یک  تمام اعضای کميته  ایران برگشتند،و به  مرکزی به  قسمت از اعضای کميته 
این   نویسنده  که( آنھا . آن قسمت دیگر، کادرھای رھبری بودندو . در داخل ميھن نبودند  ھفته

یا : مرکزی باید از این دو مورد یکی را انجام دھد ميگفتند کميته  )سطور نيز یکی از آنھا بود
ميھن  به ) برای امور حزب الزم است در خارج باشند از یک دو نفر که  بعالوه (اکثریت اعضا اینکه 
باید  یا اینکه  -در خدمت ایشان ھستند  رگه ن حال کادرھای دیگر مثل پيشمهدر ای  که -برگردند

  حاضر ميشوند به  آن کسان بدھند که گيری کنند و این صالحيت به  از صالحيت رھبری کناره
   .کنند  کردستان بر گردند و در ميان مردم خودشان مبارزه

روز گسترش می یافت و  یران روز به انقالب ا. حل باقی ماند این کشمکش این طور بدون راه
. بود  باشد درگوش گاو خوابيده و فعاليت بوده   ميبایستی در صف مبارزه  حزب دموکرات نيز که

سلی  کردستان کردند آقای حسن شيوه سفر به   غير از سيدرسول دھقان تنھا کسانی که به 
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اتفاق آقای سيد رسول   کاک حسن خودش سفری کرد منھم به. این سطور بودند  و نویسنده
  .مھاباد رفتم واقع در منطقه ) سرشاخان(منگور و  منطقه  روزی به )  20( بمدت

مرکزی  اینجانب عضو کميته . بغداد مراجعت نمود دکتر قاسملو به )  1357( در نھایت تابستان
کادرھا از آن با ما   اما آنچه.   خواھد گذشت مرکزی چه  در ميان کميته  نبودم و مطلع  نبودم که 
زیرا ) 1.(کردستان بر گردیم دکتر ابرام و پافشاری ميکرد تا عنقریب به   اطالع بودیم آن بود که

بدون شک و گمان ميرود و اگر ما به  آشکارا می گفت انقالب این بار چيز دیگری است، شاه 
يز مشکل اھمال از با این حال ن. ميماند  ميان مردم خودمان نرویم،سرمان بی کاله موقع به  

  .کردستان ھمچنان بر قرار بود  نبودن اعضای رھبری برای باز گشت به مسئوليت و آماده 

نجوا به   ایران پا فشاری ميکرد،آقای حسن رستگار به بازگشت به  دکتر به  درنشستی که ) 1(
. ميکنداین آقا بو : گفتم چطور می دانی؟ جواب داد. تمام شد  حساب شاه:  گوشم  گفت 

رفت  دیگر شاه  ایران دارد مطمئنم که   مراجعت به  و پافشاری به  از اروپا بر گشته  اکنون که
  ). نویسنده(

مرکزی نيز بر حرف خود پا بر جا بودند و این بار آقای سيد رسول  کميته ) 2 (کادرھای درجه
الزم است صالحيت مرکزی مراجعت نکند، اگر کميته  بود که   دھقان ھم باایشان ھم عقيده

بعد از جر و بحث و کشمکش زیاد کميته . داخل کردستان ميروند به  رھبری بدان افراد بدھد که 
نفر از  مرکزی، سه   مرکزی در مقابل درخواست این رفقا تسليم شد و در یک گردھمائی کميته 

این  ه نویسند -3سلی  مالحسن شيوه -2سيدرسول دھقان - 1اسامی مرکزی به  عضو کميته 
تشکيل " زاگروس"نام  رھبری به تازه   شد کميته  سطور در آن شرکت داشتند، تصميم گرفته

عضو  زاگروس در اصل از سه . تفویض یابد  آن کميته  مرکزی به  صالحيت کميته  بشود و کليه
کادر دیگر به  ھاشمی کریمی، و نيز سه  -3اميری قاضی  - 2دکترقاسملو -1مرکزی، کميته 

  حسن زادسازمان یافته عبدهللا - 3سلی  مالحسن شيوه  - 2سيد رسول دھقان  - 1ی اسام 
  طور دائم به  به" زاگروس"مرکزی پس از باز گشت  اما تصميم آن بود ھر یک اعضای کميته . بود

کشور مراجعت   مرکزی به  شود و ھر موقع نيز تمام اعضای کميته  عضو آن کميته داخل کشور 
  .مرکزی صالحيت خود را پس بگيرد و کميته   زاگروس پس داده شودنمودند صالحيت 

در ھمان حال با مخالفت دولت . باز گشت بود  زاگروس آماده)  1357( با این نوع در وسط پایيز
نمی دھيم    ھيچ افراد راه بود  که به   ما ابالغ کرده  ارتباطات به  لذا نماینده. رو بودیم عراق رو به 
می  ھر جای که  نمایم به   ا خارج شود، اما حاضریم بليط  ھواپيما را براتيان تھيهاز مرزھای م

معلوم بود این برای ما،آنھم در آن موقع امکان . خواھيد و از مرز ھر کشوری ميروید آزاد ھستيد
ر عراقی ھا بوی از آن نبرند ب  باز گشت گرفتيم اما برای اینکه  بنا بر این تصميم  به. پذیر نبود

آخر نوبت  مجاز از مرز عبور کنيم، لذا دکتر قاسملو را به  طور غيره   گشتيم، زیرا ميبایست به
ھشت نو روز آن  سر انجام در فاصيله . گذاشتيم تا با اتفاق  سيد رسول دھقان مراجعت کنند

گشته  از سوئيد باز که   ام با اتفاق سليم بابان زاده اساميشان را در باال برده  شش نفری که
سوی ایران  کردستان بر گردد، عراق را به  باشد حاضر بود به " زاگروس"عضو  بود بدون اینکه  

ترک کردند، چند روز بعد از مراجعت این دوستان، آقای محمدامين سيراجی نيز باز گشت و بر 
تصميم به   مرکزی تا سقوط رژیم شاه  رفقای دیگر کميته. تصميم، عضو زاگروس شد پایه 

اروپا را   مراحعت نگرفتند و حتی بعض شان در موقع باز گشت ما،برای گردش و جھانگردی راه 
کيف و شادمانی رقص و  ھموار گرید به  رژیم بکلی سقوط  نمود راه  سپس که . پيش گرفتند

آسمان  افتخار آنان به  ھزاران فشنگ به  ميھن باز گشتند و   پایکوبی و صدای دھل و زرنا به
  )1.(د و بار دیگر رھبر شدندشليک ش
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این نوشتار  بلکه   آقاکریم حسامی نبویسم،که  درشروع این موضوع قول دادم چيزی درباره) 1(
. اداکند  من ابرازنموده در خاطرات خود در حق به   لطف و محيبت که بتواندعلت این ھمه   کوتاه

برای محلق  ور تصميمی است که ميھن و صد  نکردن کریم حسامی به زیرا یکی از علل مراجعه 
آقاکریم . فا کنم خود در اینجا وه  وعده دارد، بد نيست به   این مسئله شد ارتباط به  نمودنش داده

تھمت  ميکند که    گله ازکتابش  بود،   بيادندارم درکدام صفعه  درجای ازخاطرات خود که
است، شایداین  سوس کجابوده جا بگویند  ، بدون آبکه شده  ایشان نسبت داده جاسوسی به

  . ھم کمک کند صحبت من درآن باره

بدین . ام یاداشت نکرده  ام که  رخدادھا را در دفتر روزانه کرده این بحث از خودم گله  در مقدمه 
در اینجا از او   رویداھا را بياد ندارم و نمی توانم بگویم چيزی که  جھت درحقيقت روز و ماه
آخرین سفر کاک کریم  حسامی از   اما ميدانم که. است  ت بودهسرسخن باز ميکنم چ وق

کردیم  پيشتر بدان اشاره  ما چنانکه . عراق بود خارج، پيش از برگشت دکترقاسملو به   بغداد به
انسان ازحق خارج نشود . با اغلب سفارت ھای کشورھای سوسياليستی ارتباط داشتيم

یاد داارم مسئول ارتباطات   خوب به. ت نقش کاریگر داشتآقاکریم نيز دراستقرار اغلب از ارتباطا
  .با سفارت اتحادشوروی آقامحمدامين سيراجی بود

با من گرم  است ھميشه   با وجود آن خوداحق. بود آقای حسامی تصميم سفر خارج را گرفته 
ازمن خواست باماشين ایشان گشتی .  بود، چند روز بود احساس ميکردم با من گرمتر شده

دوستان بزنيم،چون من مشروب نمی نوشيدم  ای بيرون برویم سر به  رشھربزنيم، عصرانهد
موارد حرفش راردنمی  منھم دراین گونه . ستنی بخوریم این جورجيزھا گفت برویم به

روز از قبل از رفتن   سرانجام دو سه. دارد اماسئوال نکردم  کردم،اماميدانستم حرف نگفه
این : آقای حسامی سرصحبت رابازکردوگفت.دور بغداد کردیم  سوارماشين شدیم گشتی به

الکساندر سکرتير اول سفارت شوروی دربغداد بود . (رفتم سالم داشت"الکساندر"روزھا پيش
حزب سر ميزد ویگدیگررامی   خانه اغلب نيز به . زبان عربی ھم حرف می زد بسيارخوب به   که

  . من ھم تشکرميکردم) دیدیم

اکنون   :است اليکساندر گفته : بار دیگر کاک کریم داستان را مرور کرد و گفت پس از یک مدت
  شما داری سفر ميکنی، پس ارتباط ما چ ميشود؟ من گفتم در مدت نبودن من رفيق عبدهللا

از ھر مورد جای اعتماد و باور است و خيلی ھوشيار و دانا و نازانم   که. کارھا را ردیف ميکند
حقيقت چنين است من ھم خيلی از ھوشياری و  به : است در نيز گفته اليکسان. چی وچی

دراین  عصر ) سخن کاک کریم است(اکنون خوشحال می شوم. رضایت دارم  آگاھی نامبرده
ميشود باشخص دیپلومات بدون خبر دیدار  گونه  چه : من ھم گفتم. دیدارش برویم درمنزل به 

وشب بااو .کاک کریم پيشنھاد مرا تایيد کرد. زل باشدامشب بااو تلفن بزن فرداعصر درمن. کرد
فردای روز در موقع مقرر  خالصه .  منزل او برویم  فردا ساعت پنج غروب به  قرار گداشتيم که

رفتيم اما ھر چند زنگ منزل را زدیم " منصور" منزل اليکساندر درمحله بااتفاق کاک کریم به 
، کاک کریم کاغذ رابيرن  کاغذ را الی در گذاشته  شدیم یک تکه بعدا متوجه . پاسخ نبود

  وفردا ھمين موقع رفيق عبداله  ناچاررفته  گرفتاری بریش پيش آمده  :بود روسی نوشته به آورد،
کردیم و   شب کاک کریم را بدرقه)کاک کریم شب ميرود چون او ميدانست که (خودش بياید 
بودم اگر  کاک کریم گفته  اما به . يکساندر برومدیدار ال  شد صبح موقع عصرمن به تصميم گرفته 

چيز  محمدامين خول است، ھمه   گفت ناوهللا. خوشت می آید با محمدامين سراجی بروم
  .حقيقت سرزبان خودراگزیدم راخراپ ميکند،به
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رسيدم درحياط انتظارمرامی  وقتی که . اليکساندر رفتم خانه   به  روزبعد درموقع تعين شده
  جيبم بردم که نشستيم دست به وقتی که . درون رفتيم درزدن نبود،درراگشود به  به الزم.کشيد

دستم بيرون  ، آھسته  از یادم رفته  دیدم که) آنوقت سيگارمی کشيدم(پاکت سيگار بيرون آورم
تنھا  تنھا یک سيگار، نه  ام فورا برخوست، نه  سيگار نياورده شد که   آوردم،اما اليکساندر متوجه

گفتم من پاکت . پيشم گذاشت" روزمن"دو بوکس سيگار  ھر یک بوکس، بلکه پاکت، نه  یک
ناچار یک بوکس .،اما قبول نکرد تنھا یک سيگار از پاکت سيگار خود بمن بده  سيگار یادم رفته

این را ھم بگویم عادت کاک . سيگار در آوردم و روشن کردم  رابازکردم و از یک پاکت، یک دانه
البته  اغلب بار از حزب ميخواست برای فالن کارمند سفارت کادوی بخرد که   ود کهکریم آن ب

ميشد،خودش می برد و در مقابل چندبوکس سيگار خارجی و چند بطری ویسکی   برایش تھيه 
  اودکا ميگرفت اینھا برای حزب نبودند خودش به اطاق خودش می برد احيانا از این ھدیه

  .چھار برابر آن را پس می گرفت الی  کسی چيزی ميداد سه اگربه

اصطالح ھندواند زیربغلم قراردادو  گفتاردلچسب نمود به اليکساند شروع به. سرموضوع برگردیم 
. بود خودرانشانسم و کردارمن راموردتشویق وتمجيدقرارداد کم مانده ھيکل وقيافه آنقدربه

ورھای سوسياليستی وچی کش گویارفيق کریم چقدرازھوش ذکاوت ودلسوزی وارادت من به
اثبات  حقيقت برایش به است وخودش ھم درنشتھامان این ھا به وچی برایش تعریف کرده

واقعيت   است؟ یانا؟ گفتم آنچه چيزرابریش گفه سپس خوال کردآیاکاک کریم ھمه. است رسيده
م باش سفارت آمدورفت داشته آن سفر،من به درفاصيله که  باشد آنقدرازمن خواسته داشته

  .است چون قرارباھم باجنابعالی بنشينيم چيز دیگر رانگفته. باشيم وازھمدیگرآگاه

اویکی ازدوستان . بارفيق کریم دوست دیرینيم: سرمطلب اصلی آمدوگفت خالصه
زیرا ميداند نفع کرددرھمکاری . دلسوزاتحادشوروی است ودرآن موقع ھم کردی دلسوزی است

تاحدامکان   نفع حزب دموکرات است که به. ری می کندھمکا  باشوروی است وخيلی دلسوزانه
آن تنھا رفيق کریم : گفتم. کرد ایران این  ضمانت پيروزی است زیرابرای آینده. ازمانزدیکی کند
دوستی کشورھای سوسياليستی وازھم  مند به  حزب ما،مثل یک حزب عالقه نيست، بلکه
رفيق محمدامين (ی ازعضودفترسياسیبنابراین یک.  اتحاد جماھير شوروی است  بيشتر به
  . است مسئول ارتباطات باسفارت شوروی تعيين کرده به) سيراجی

آری آری رفيق محمدامين مسئول ارتباطات است و ھمکار : اليکساندر گفت  درجواب این قصه
اما آن یک چيزی . سفارت بياید می دھيم و ھر موقع بخواھد می تواند به  خودمان با او ادامه

ارتباط ما و   در حاليکه. ی است لکين ارتباط  دربين حزب و سفارت شوروی چيز دیگراسترسم
در   تمام آن چيزھای که    ویژه  شيوه  رفيق کریم به. چيز دیگر  رفيق کریم یا ما و رفيق عبدهللا

رخ ميدھند،در ميان حزب دموکرات،در ميان تشکيالت ایرانی ھا، در ميان احزاب   منطقه
مارا درجریان تمام چيزھا ميگذارد و  ھا ودولت عراق،  خالصه  عراق، در ارتباط با کرده کردستان

ھای رفيق کریم حساب ميکنيم از ھوش و ذکاوت شما نيزمی بينيم  ما روی اخبار و دانستنی 
می توانی مثل رفيق کریم ھمکاری خوبمان باشد و من و حزب کمونيست  مطمئينم که

تباط ميان ملت  ار به   ی دلسوزانه فراموش نمی کنيم و این کار درآیندهشوروی نيز این ھمکارھا
  .کرد و اتحاد جماھير شوروی تاثر ميکند

  ھر شيوه الزم بود به   شدم!  K.G.Bنوکر... خودم بدانم  احساس کردم خوب فھميدم، بدون که
من دارید  به   نان کهاعتماد و امت گفتم از آن ھمه . نجات دھم  باشد خودم را از این تله که 

. بتوانم کارم را بخوبی انجام دھم الزم است بيشتر باھم گفتگوکنيم  متشکرم،اما برای اینکه
کردستان سفرميکنم امکان  اکنون درجای دیگر قرارمالقات دارم و باید آنجا بروم و فردا ھم به 
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: گفت. خودتان تلفن کنيد در مراجعت برایت تلفن ميکنم یا. الی چھار روز آنجا بمانم دارد سه 
 -رفيق محمدامين مسئول ارتباطات است ترا بخواھم  اینکه به  نمی خواھم تلفن کنم و باتوجه 

در خانه   اینکه بھترااست درجای دیگر تلفن بزنيد نه  نمی شود بھتراست خودت تلفن کنيد البته 
  .م وخداحافظی کردمدیگر  ھر چند اصرار کرد سيگارھا را قبول نکردم وجاگداشت. حزب 

کاک محمدامين گفت چرا به . را برای محمدامين سيراجی بازگو کردم برگشتم و مسئله 
نجات پيداکنم،   ات خراب نشود، ميخواستم خود را از این مخمصه کردستان ميروی؟ گوتم خانه 

کنم وبار اليکساندر تلفن  خيلی تالش کرد که پس  از چند روز به نامبرده !! و سفر چه  قرارچه
  من نه !  گفتم دیگر این نه. کریم حسامی سر در بياورم دیگر با او بنشينم تا بيشتر از کار کاک 

نفع حزب خودمان نيز  حاضرنيستم به   بلکه. نفع شوروی جاسوسی کنم تنھا حاضر نيستم به 
  .این کار را بکنم

  ین داستان را بهمرکزی گردھمائی سازمان داد،من ا کميته 1357درپایيز   وقتی که
مرکزی بازگو  با حضور کاک کریم برای کميته ) معلوم است آن وقت بھتربياد داشتم که(تمامی

فالن کس ميگوید   آنچه" اشھددوبيال: "ھای من ،کاک کریم گفت کردم و بعد از تمام شدن قصه
گفته    ھر  تهمن سفر کردم حقيقت دارد،اما بعد از رفتن من این دیپلومات پدرسوخ تا آنجا که 

این سطور را   مرکزی و برای ھرکس که معلوم است برای کميته . باشد مسئول آن نيستم 
بد نيست . توضيح بيشتر من نيست و الزم به   است حساب کاک کریم را بدست آورده خوانده 

ر جلد پنجم خاطرات خود صحبت از چھار ھزار دال66 کاک کریم درصفحه یاد بياورم که  آن را به 
مرکزی نبودم و از آن  من آن وقت عضو کميته . بود او داده  یکی از مسئولين عراق به  ميکند که 

اما . باشد این مبلع از جانب حزب آشکارشده   الم بگمان ھستم که به.  حساب وکتاب خبرندارم
می یکی از عضو حزب دموکرات  علت چھار ھزار دالر به   چه یک مامور دولت عراق چرا و به 

نکند . حزب دموکرات؟ جای سوال است شاید کاک کریم بتواند پاسخ بدھد  به اینکه  دھد نه 
 ذکات ثروت شخصی خودش نباشد؟

  زاگروس درداخل ميھن

وطن باز گشتند و ھر  به " زاگروس"اعضا  کمتر از یک ھفته  شد،در فاصيله  پيشتر گفته  چنانکه
بود اعضای   شده  تصميم گرفته در عراق بود که  "زاگروس" ھنوز. جای معين خود رفت یک به 

،  کرمانشاه  تھران، امير قاضی، به  دکتر قاسملو به: این شکل تقسيم شوند داخل کشور به 
  سلی، به  ، حسن شيوه پيرانشھر و نقده  منطقه  ، رسول دھقان به سنه  ھاشم کریمی به

بر  سپس محمدامين سيراجی که . بود  بوکان تعيين شده  به  حسن زاده ، و عبدهللا اروميه
  .سقز، تعيين شد گشت به 

عمال مثل یک ارگان برایش   حتی بعد از سقوط  رژیم شاه" زاگروس" شود که الزم است گفته 
بودند و امکان گردھمائی و تصميم    و پراکنده شده  زیرا اعضای آن از ھم پاشيده. فعاليت نشد

اسامی آقای اميرقاضی و آقای ھاشم  (به " زاگروس" عضویک دو   متاسفانه. گيری نداشتند
عقائد و   خدمت خود بروند و اگر الزم می شد که  محل  کمتر برایشان ممکن شد به)کریمی

تلفنی نيز در بين دو نفر   کنند ميبایستی با تلفن ردو بدل شود و مکالمه  نظریات خود را مبادله
در حقيقت به (تنھا مرکز تصميم گيری. ا نمی پذیرفتتصميم جمعی ر امکان پذیز بود و شيوه  
  در آن جا آقای غنی بلوریان با عبدهللا. مھاباد بود) بود  نشده تصميم نيز چنين صالحيت داده  

عقاید و نظریات داشتند اگر وقتی در مورد چيزی توافق   امکان گردھمائی و مبادله  حسن زاه
الزم بود رفقای دیگر نيز به  ا می خواستند و تا جائيکه تلفن نظر دکتر قاسملو ر  ميکردند، به



 

51 
 

مھاباد آمد و گردھمائی  بار نيز دکتر قاسملو به   ضمن آن دو سه.  تلفن در جریان قرار ميگرفتند 
  .شکل گرفت محوری 

ميھن بعض تصميم   قبل از مراجعت به  آن ھم آن بود که. اشکال دیگری داشت" زاگروس"کار 
باوضع داخلی خود سازوار و ھماھنگ نبود  و نيز امکان نداشت بدون گردھائی بر  بود که  گرفته 

مخفی " زاگروس"اعضا بود که  شده   تصميم گرفته  برای نمونه. عکس تصميمات رفتار شود
بدین ترتيب بایستی در . باشند و در ھيچ محل بيشتر از چھار الی پنج  نفر آنان را نشناسند

خواھند شد  تعدادشان یک از ھزار   داخل تشکيالت حزب آورده به   کهیک سال آنھای   فاصله
ھزار نفر جمعيت تخمين  آن وقت پنجاه  یعنی شھر چون مھاباد که . باشد ساکنين شھرھا بوده 

صفوف حزب  نفر را به ) 50(مسئول مھاباد بعد از یک سال کار کردن، می توانست . بودند  زده
ھر چند کار کردن . باشد نفر داشته  رابط مستقيم با بيشتر از سه ببرد و حق آن را ھم نداشت 

اگر دکتر قاسملو پيش از سقوط :  برای نمونه. در داخل کردستان در آن زمان طور دیگری بود
دو   اندازه ، در یک ميتينگ سخن رانی و نطق اجتماعی و یا سياسی ميکرد، شاید به  رژیم شاه

حزب   بر آن،برای نشان دادن نفوذ حزب،وبرای آنکه عالوه . ودسال کار تشکيالت تاثر گذار ب
  .نيروی چند ھزار نفری در ھر شھر بود  بتواند شعارھا را ميان مردم ببرد محتاج و نيازمند به

من . ما نتوانستيم ھيچ یک از آن افعال را انجام دھيم" زاگروس"ھر چند بر مبنای تصميم قبلی 
ھمکاری چند جوان دلسوز و  حزب،به  نمودن عضو و ھواخواه شخصا از مھاباد بجھت جبران 

نام اتحاد   و خستگی ناپذیر و دو تشکيالت سينفی به مشفق و غمخوار و چند خواھر نستوه 
در موقع تظاھرات و گردھمائی فراوان به  جوانان مھاباد و اتحاد زنان مھاباد مستقر نمودم که 

حزب   شود و یا مربوط  به نام حزب بر آنھا اطالق  آنکه  نيروی انسانی حزب تبدیل ميشدند بدون 
  بعداز مھاباد در شھرھای دیگر کردستان نيز این نوع اتحاد جوانان پایه.(باشند دموکرات بوده 

در )  1357( مناسبت روزی دوم بھمن به  یاد دارم وقتی که  به ). کار کرد گذاری و شروع به 
پيشنھاد " بھمن"بودیم،شب دوم   گردھمائی  دعوت کرده مھاباد مردم را برای تصاھرات و

  بھانه  نام خودم برای مردم سخنرانی بکنم،اما به  به"مسجد سور"فردای آن روز در  کردم که
مخفی زندگی کنيم، دکتر قاسملو و با او نيز آقای غنی   به  تصميم گرفته" زاگروس"   اینکه

و . آنھا نمی رسيدم ما به   حدی جلو ميرفتند که ادھا به رخد. موافقت نکرد بلوریان در این باره 
  شده بعض تصميمات خشک دست و پایمان بسته   چون مدت مدیدی بود از وطن دور بودیم،

. سقوط کرد بر سر ما سقوط کرد رژیم شاه  ام اگر بگویم وقتی که  دین جھت زیاد نگفته  به. بود
وظایف  کنيم و کادر الزم ھم برای پاسخ دادن به  را آماده  بودیم خود زیرا در ھيچ موارد نتوانسته 

  .ھيچ، دراصل نداشتيم بود که   نشده آن اوضاع پرورش 

مستقر شد، مرحوم شاپور بخيار در اولين نطق خود   حکومت زمان شاه  خاطردارم وقتی که  به
  مردم حزب دلخواه کرد و آنان را جدایی طلب خواند، ليکن چون درخواست کرد کردھا حمله   به

ما در مھاباد تصميم . خودشان را تشکيل دھند و در مسائل سياسی کشور مشارکت کنند
است آن ھم  فعاليت احزاب داده  به  زیرا این مرد اجازه . نباید با بختيار مخالفت کنيم  گرفتيم که

  به. دھيمو گسترش  و احيا  تشکيالت حزب را سرو سامان داده  برای ما یک فرصت بود که
دنبال تصميم من و آقای غنی،دکتر قاسملو نيز از تھران با ما تماس تلفنی بر قرار کرد و 

وقتی در یکی از   بدان علت بود که. ھيچ چيز را بر ضد بختيار ننویسيم  درخواست نمود که
بود و در آن   نوشته" زاگروس" یکی از عضو ای برایمان آمد که  شھرھای کردستان اعالميه

در شھر  آن رفيق زدیم که   بود،آن را در مھاباد پخش نکردیم و تلفن به بختيار کرده  به   ملهح
 .راجمع آوری کند خودش نيز اعالميه 
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  سقوط رژیم پادشاھی
سقوط  رژیم تنھا برای صاحب نظران سياسی پيشبينی می شد،در ) 1357( اگر در اوان سال

را  سقوط  شاه  ن  و اغلب از کشورھای جھان مسئله اول ماھھای پایيز آن سال تمام مردم ایرا
در این ميان فقط  بعض از کشورھای . و روز می دانستند  و ھفته ماه   یک مسئله  به

نمی خواست این   ایران شوروی بود که  کشور بزرگ و ھمسایه سوسياليستی و پيش از ھمه 
ھای بزرگ دیگر ایران،و دادن امتياز اعالم حکومت نظامی در تھران و در شھر. واقعيت را بفھمند

ھا ھيچ کدام  دنبال یکی کابينه کردن حقوق کارمندان دولت و تغييرات یک به  مادی و اضافه 
  ساله)  2500(عمر به   در صدد بودند  مردم ایران را بگيرند که  نتواستند کاری کنند و جلو یکپارچه
محمد رضا "ر ماھھای پيش از سقوط رژیم، در آواخ. بدھند  سيستم پادشاھی در ایران خاتمه

  .بود اما دیر شده " صدای شورش خلق ایران را شنيد" شاه

  شاه بودند که   شده و متوجه   از طرف دیگر پشتيبانان و حمایت کنندگان رژیم در خارج فھميده
بعد از   می گشتند که" الترناتيو" دنبال ندارد و سودمند نيست لذا به  دیگر برای آنان فایده 
زیرا تاآن موقع اختالف . حفظ  نماید  بتواند منافع آنان را در ایران و در منطقه  سقوط  و رفتن شاه

دار غربی و جھان خارج خودشان و با کمونيزم و کشورھای  در ميان کشورھای سرمایه
بر  بعد از  شوروی بود، چنان معلوم بود سيستم مذھبی مثل آن رژیم که  سوسياليستی  بویژه

دین جھت تدریجا دوستان   به. آنان بود  دلخواه" الترناتيو"کشور ما مسلط بود و به  کناری شاه 
انتظار  آیينی برگرداندند که  آن دستگاه  پشت خود او رژیم را خالی کردند و رخ بطرف   شاه

  .را برایشان پر کند ميرفت جای شاه 

خارج   نام معالجه ظاھرا از ایران بار سفر به  به  شاه)  1357 (بيادداریم درآخر روزھای دیماه
و ترک وطن است و بار   آن آخرین سفر شاه  و مردم ایران می دانستند که  اما خود شاه. بست

و برادرش  پدرش رضا شاه   موميایی شده جنازه  نماند شاه   ناگفته.(( ایران بر نمی گردد دیگر به 
در ... ھم در جوار پدر و برادرش در مسجد الرفاعی خودش علی رضا را باخود برده،و جنازه 

در حقيقت در ایران خاتمه   شاه در ھمان اوان خانواده ))  .مترجم. اند امانت دفن شده به   قاھره
  .بود وزن سبک بود با خودشان برده  قيمت گران و به   به  و از دارائی ایران ھر چه. بود  شده  داده 

خمينی مثل یک سردار   آیت هللا 1357 (بھمن ماه) 12(از ایران،در  چند روز پس از رفتن شاه
ملت . رو شد  ایران بر گشت و با بزرگترین پيشوازی از طرف مردم ایران رو به به   پيروز از فرانسه

پيش از رسيدن خمينی خبرنگاری در داخل ھواپيما  ایران شاید ھيچ وقت آن را از یاد نبرند که 
تلخی    احساسی دادرید؟ خمينی به  ایم  چ گونه آسمان ایران رسيده کنون به ا از او پرسيد که 

با این حال نيز مراجعت خمينی وجود آن حقيقت بود که " ھيچ" : پاسخ داد که یک کلمه  در 
بعد از " رفت  شاه"خط درشت نوشتند ھا به  روز بعدی روزنامه. بدون برگشت است  سفر شاه 

نظر من برای   به".  آمد"امام : خط  درشت نوشتند ھا به  ن باز روزنامهایرا  مراجعت خمينی به
  معنی تمام شدن دوران تاریخی و دومی به ھمگی دانندگان علوم سياسی جھان  اولی به 

با آمدن خمينی  که   کم کس بود بداند،آن دوران  اما متاسفانه. معنی آغاز کردن دوران دیگر بود
نوع در اواخر ربع قرن   چه دنبال دارد و به  برای خلق ایران به   هروز سيا شروع ميشود چه 

  .عقب آفتادگی بر ميگرداند بيستم، وطن ما را صدھا سال به 

رژیم پادشاھی،روزھای پر جوش و خروش و فعاليت و  عليه  روزھای انقالب مردم ایران بر 
پيش  مردم چند قدم به  و ھر روز شورش ھر ماه .  کوشش بودند و در ھمان موقع پر بھره

ھای پليس  ، دستگاه خيلی پيش از سقوط شاه. ميرفت و دشمن چند گام عقب می نشست
بودند و عمال  بودند،در تمام شھر و شھرک ھا شورای ملی مستقر شده  جمع آوری شده 
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چون قارچ   شکل گرفته خدا برکت ھر روز نيز حزب و سازمان تازه . حکومت در دست مردم بود
و  پيشره  ھمه. از زمين بيرون می آورد، ھيچ کس ھم خود را از دیگری کمتر نمی دانستسر 
در ذھن و مغز جای نداشت اتحاد و ھمبستگی و   و آنچه. بود  رزگاریخواه و رھائی بخش  ھمه
سياسی   و دسته  ای زیبا بر زبان ھر بخش و گروه در آن اوضاع و احوال قصه. ریختن بود  برنامه

اما ھيچ کس نمی دانست ! نمی خواھد  کس می دانست  چه ھمه : ميگفت  ود کهمرسوم ب
  !!ميخواھد چه 

بر سر زبان ھمگی بود،اما ھيچ " شاه شعار مرگ بر . "در حقيقت این حرف در جای خود بود
رژیمی بر  ،چه  پس از سقوط رژیم شاه  کنجکاوی و کنکاش گروھی در این مورد نمی شد که

آنھا . داشتند  اما از حق نگذریم در آن اثنا آخوندھا برنامه. جای آن ر اپر ميکندسرکار می آید و 
بودند و طرفداران خود را در  بود شعار جمھوری اسالمی را بلند کرده  ھنوز رژیم سقوط نکرده 
نيروھای چپ و شورشی ھيچ کدامشان آن توانای نداشتند  در حاليکه . این مورد بسيج نمودند

که فقط : شاید بھتر باشد بگویيم. ای برای اتحاد و شعار مشترک برنامه ر کنند و نه تنھا کا  به
خمينی ميشدند و   اغلب بلندگوی دارو دسته  در یک چيز ھمصدا بودند آن ھم آن بود که 

  .شعارھای آنان را تکرار ميکردند

نخستين  که )جا نيفتاددر حقيقت ھيچ وقت (بود جا نيفتاده  بعد از محمد رضا شاه  ھنوز کابينه  
را " مھدی بازرگان"صدور فرمانی مرحوم   خمينی با آیت هللا . رژیم اسالمی تشکيل شد  کابينه

،در  وجودآوردن اعضای کابينه نيز بعد از به   مثل یک نخست وزیر معرفی کرد و نامبرده
ھر چند دارو  .معرفی کرد"حضرت امام" خود را به  کابينه" آریامھر  خدایگان شاھنشاه"جای

آن کابينه  معلوم بود که  اما برای ھمه . نامبرد"  حکومت سایه" بازرگان را به  کابينه  شاه دسته 
در یک دو رو  در رو ایستادن قدرت و خود . آقای بختيار را دارد شانس  بيشتر ماندن از کابينه  

بختيار و  نيادی کابينه رقيب از خودنشان داد،علنا ضعف و بی ب  دو کابينه نمایی کردن که 
  .وضوح معلوم شد  بازرگان به قدرتمندی کابينه 

اعالم کرد در ميان   ارتش شاه) 1979 فوریه11(1357  بھمن ماه)  22( در نھایت قبل از ظھر روزی
. مردم ایران خودشان تصميم خودشان ميگيرند: رقيب،بی طرفی خود را اعالم ميکند  دو کابينه

( انقراض رژیمی  منزله معنی سقوط  حکومت بختيار و از آن بيشتر به   به اعالم بی طرف ارتش
) 1357 (بھمن ماه)  22( قبل از غروب روزی آن بود که . شاھنشاھی در ایران بود  ساله) 2500

ميدانيد  چنانکه . و پایان حکومتش بسر رسيد  از ایران فرار کرده" شاپور بختيار"معلوم شد
بودند اما ھر دو از   یکدیگر ایستاده در دو سنگر عليه    چند در این برھه بازرگان و بختيار ھر

روی این واقعيت اغلب تصور ميکردند فرار بختيار از طریق . ملی بودند فعالين پيشين جبھه 
بختيار  : بود  مستقيم نوشته غيره  شيوه  ھا به  حتی یکی از روزنامه  است بازرگان صورت گرفته 

باشد و  ھم می توانست منظور از مرز بازرگان، ميان ایران و ترکيه   که. ان گذشتاز مرز بارزگ
  .باشد  ھم آقای بازرگان تسھيالت فرارش را فراھم کرده

موجب   اندازه  سقوط رژیم دیکتاتوری شاھنشاھی تا چه  اظھرمن الشمس است که
ر جشن و پایکوبی و در تمام مناطق کشو. خلق کردستان بود  خوشحالی مردم ایران بویژه

  دو چماق بدست رژیم شاه افتاد و اغلب پایگاھای ژاندارمری و شھربانی، که  راه  شادمانی به 
قرار   استقرار داشتند مورد حمله مليت ھای ایران   بودند برای سرکوب جنبش آزادیخواھان

  ھران مردم بهدر اطراف پادگان نظامی ت بعض محل از جمله  در . گرفتند  و خلع سالح شدند
برخی آمار نامشخص تنھا در  به قول . نمودند و ارتش را تارو مار کردند داخل پادگانھا رخنه 

  .دست فرزندان خلق افتاد به  اسلحه  یک ميليون قبضه  پادگان ھا اطراف پایتخت نزدیک به 
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آنھا  برای حفظ  پيروزی شورش از مھمات نه  بيشتر این اسلحه و  جای تأسف آن بود که 
مردم   خيلی زود چنگ و دندان به در مقاومت در برابر دیکتاتوری مذھبی که  شد و نه   استفاده

در   ارزان بدست آمده وسائل بی ارزش و سامان  بيشتر بمثابه  بلکه . گردید  نشان داد استفاده
در سرکوب  شد تا بار دیگر  قدرت رسيده به  بازار حراج شدند و قسمتی نيز تسليم رژیم تازه 

اوضاع طور دیگر بود، ھر چند انکار نميتوان کرد   تنھا در کردستان بحمدهللا. مردم ایران بکار گيرد
بعض فرصت طلب جيب ھای خود را از خریدو فروش این سالح پر کردند، اما باز جای افتخار بود 

ن مسئول و مھمات بدست تشکيالت سياسی و انسا از این اسلحه  قسمت مورد مالحظه  که 
و جای افتخار . شد برای دیفاع از حقوق و آزادی ھای مردم ایران از آنھا استفاده   افتادند که
زانو در نيامده  و ھنوز به   تا اکنون کردستان در برابر این دیکتاتوری با مقاومت ایستاده  است که

 .است و ھمچنين خار چشم دشمنان آزادی است 

  حزب دموکرات و رژیم اسالمی
واقع بينانه   نظریه  در دو مسئله) ایران(ز نخستين روز آغاز شورش،حزب دموکرات کردستان ا
فکر نمی   این معنی  به . بود خمينی را خوب شناخته   محتوای دارو دسته  یکی آنکه. داشت 

قدرت رسيدند می  ھستند و اگر به   و پيشرفته  حقيقت آزادیخواه این ھا یک نيروی به   کرد که
چنان   دوم آنکه. گروھای مردم را تامين و برآورد کنند  انند درخواست ھای دموکرات طلبانهتو

  و گروه دسته  و   فرقه قدرت رسيدن را از ھمه  می پنداشت اینھا شانس موفقيت و به 
راه برای  فکر آن افتاد که   این لحاظ حزب دموکرات خيلی زود به  به. سياسی بيشتر دارند

و آن برای . ھای خلق کردستان پيدا کند خواسته   با خمينی  و تفھيم کردن او بهنزدیک شدن 
رسمی شناختن حقوق مردم   بتواند موافقت خمينی را بطرف خود برای به بلکه   این بود که

و   از مبارزه کرد جلب نماید و پس از سقوط  رژیم پادشاھی، ملت کرد مجبور نباشد دور تازه 
  . ھدفھایش شروع کند  رسيدن به ر راه قربانی دادن را د

ھنوز آقای . سعی و کوشش کرد آن ھدف از خيلی راھھا شروع به  وحزب برای رسيدن به 
از آقای   شکل گرفته  نماینده  ای دفتر سياسی دسته  خمينی در شھر نجف در عراق بود که

ھر زحمت   گان حزب بهدیدار او فرستاد، نمایند این سطور به   محمدامين سيراجی و نویسنده
. محل نشست خمينی رساند و با نوشتن یاد داشتی درخواست مالقات کرد بود خود را به  که 

پس از سقوط    که"(محمود دعائی"خودش را بنام آن تقاضا را قبول نکرد و نماینده   اما نامبرده
پيش شان  )بود" اطالعات  یکمدت سفير ایران درعراق و مدتی نيز سرپرست اداره  شاه

سخنان   گوش به اختياری ندارد غير از آنکه   ھيچ گونه نماینده مزبور   معلوم بود که. فرستاد
، پاسخ  خمينی رسيدند یا نه  آیا این گفگتوھا به. نمایندگان حزب فرا دھد و یاد داشت کند

  .است ؟ تاکنون معلوم نبوده داشتند یانه

دیدارش  دکتر قاسملوی شھيد به . یس زندگی ميکردپار" نوفل لوشاتوی"خمينی در و موقع که 
امام برود خمينی  "تکيه "بود به  خواسته بود تا با او گفتگو کند،آن بار نيز دکتر ھر چند   رفته

حرفھای قاسملو چيزی نبودند در  بود او را تنھا مالقات کند و معلوم است که   موافتقت نکرده
  .ارند مطرح شوندافراد حضور د  ھر گونه  مجلس عام که

  بسيار دوستانه  مرکزی حزب در نامه  ایران نيز کميته چند روز پس از مراجعت خمينی به 
  او تھنيت گفت، و تکریم و احترام برای مبارزه پيروزی  و موفقيت نيروھای شورشی ایران را به 

وجود آوردن اتحاد  به  بود برای  گذاشت و از او تقاضا کرده  و فعاليت و پافشاری و الحاح نامبرده
انقالب در انحصار  ندھد بھره  ھای اپوزیسيون بکوشند و اجازه  و گروه  و نزدیکی در ميان دسته
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  بھمن ماه 19روزی  در آخر این نامه که . شود افتاده   و گروھی مشخص شده  یکدسته
ع مطرح شده این نو  ھای مليت ھای ایران به بود،خواسته  شده  بعنوان خمينی نوشته1358

  :بود 

با شجاعت و دليری بی ھمتا با   جرأت دارید   اید که حضرتعالی بعد از یک سال نشان داده"
تھمت جدایی طلبی و یکی از آثار   شده نامش گذاشته  بيا این بت که . مسائل برخورد نمائيد

نام انسانيت و دادپروری و  ھم بشکن و به  رژیم شوم و نحس پھلوی است در  باقی مانده
مطمئن باشيد تاریخ ھر گيز این . ایران بکن  اع از حقوق مليت ھای ستمدیدهعدالت، دیف

  . را فراموش نخواھد کرد  و درخشنده خدمت فروزنده 

بدھيد تا " مھندس بازرگان"دولت  راھنمائی الزم به   حضرتعالی در آن باره ما اميدواریم که 
این  خود بگنجاند و به  در برنامه  ایران را   فراھم نمودن حقوق مليت ھای  ستمدیده  مسئله 

  )1"(حمایت و پشتيبانی ھمگی خلق ھا را بطرف خود جلب کند  شيوه

ھزار  دعوت حزب دموکرات کردستان متينگ صد تا صدو پنجاه   به)1357 (اسفندماه11روزی 
یاد دکتر  در آن متينگ شھيد زنده . نفری در استادیوم ورزشی شھر مھاباد تشکيل شد

  در آن پيام بار دیگر از انقالب ایران و بھره. يام حزب دموکرات کردستان را قرائت کردقاسملو پ
اتحاد و   بود، مردم کردستان و سرتاسر ایران به تجليل و پشتيبانی شده   بدست آمده که 

گی حزب برای ھمکاری با نيروھای ميھن پرست  بودند و آماد  یگانگی و برادری دعوت شده
شده  ھای دشمنان انقالب ھوشياری داده  در ھمان پيام در مقابل توطئه. بود  هشد نشان داده 

  .بود  درخواست آگاھداری شده  سازمانھای ھای سياسی ترقيخواه بود و از تمام  

رژیم نو   ملت کرد در سایه  در قدرت و توانای حزب دموکرات بود بکار بست تا اینکه  آنچه  خالصه
به   ملی خود برسد و ناچار نشود برای بدست آوردن حقوق خود پناه  حداقل خواسته به   پا،

ھای   خواسته پاسخ دادن به   شد که  وضوح دیده اما به . تند و تيز و سخت و دشوار ببرد مبارزه  
و   روی کار آمده  مردم ایران با جوھر رژیم تازه  و گروھای دموکراتيخواه  حق مليت ھای و دسته بر

بی  سعی و کوشش متاسفانه  این جھت آن ھمه   به. بسيار منافات دارد  رسيدهاقتدار  به 
ملت کرد   فرصت و تقال برای شلتاق فروختن به  ماند و خمينی و رژیميش از ھمه نتيجه 

تا اکنون نيز  سر انجام جنگی طویل المدت را بر مردم کرد تحميل نمود که  کرد تا اینکه  استفاده 
 .دارد ادامه 

  ير پادگان مھابادتسخ
در اغلب شھر و شھرک ھا و   با مطلع شدن از سقوط رژیم شاه) 1357  (بھمن ماه) 22( روزی 

  پليس و ژاندارمری مورد ھجوم و حمله  پایگاه) بيشتر دیگر ميھن  مثل(ھای کردستان دھکده
ھاباد در خيال تسخير پادگان م  اسفندماه 23برای شب . مردم قرار گرفتند و خلع سالح شدند

این کتاب در منزل  آن شب نویسنده . مغز رھبران و نمایندگان بعض از سازمان ھای چپ افتاد
  یک ھيئت از نمایندگان آن سازمان ھا برای بحث پيرامون آن مسئله  آقای غنی بلوریان بود که

آن  مخفی زندگی ميکردم، خودم  پيش من به   اینکه به   پيش غنی بلوریان آمدند، با توجه
بودند،آقای   را مطرح نموده مسئله  پس از اینکه . نمایندگان نرفتم و در اطاق دیگر نشستم

. را باز گو کرد و از من نظر خواھی کرد ی از آن اتاق خارج و پيش من آمد مسئله  بھانه غنی به 
چنين   ت بهدس آقای بلوریان آنھا را قانع کند که   رسيدیم که این نتيجه   بعد از بحث مختصر به

آسانی تسليم نخواھد  ژاندارمری تفاوت بسيار دارد به   کاری نزنند زیرا پادگان ارتش با پاسگاه
  .کشتن ندھند آن خودداری کنند و مردم را به  به  اگر چنين است بھتر است از حمله . شد
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ین تصميم منصرف بودند از ا داده   بودند وعده  حرف آقای بلوریان قانع شده ظاھرا نمایندگان به 
  در دورا دور پادگان صدای شليک گلوله شدیم که  اما با کمال تعجب فردا ناگھان متوجه . شوند

نفر شھيد ) 56(باشم  یاد داشته  داشت اگر خوب به  تيراندازی تا عصر ادامه . گوش ميرسيد به 
ضررو زیان داخل پادگان  .باشند  تسليم کرده پادگان را وادار به   بودند،بدون آنکه  و زخمی شده

بود بدین  بسيار ھوشيار کرده   پادگان را تا اندازه  اما این حمله. ھم برای ھيچ کس معلوم نبود
روز تمام بلندیھای پشت  سازی از قبيل سنگر زدن شدند در مدت دو سه  جھت مشغول آماده
  .سنگر نمودند  پادگان را تبدیل به

پرست در آنجا   پادگان مھاباد با آن فرماندھای شاه ی که اما حزب دموکرات می دانست تا وقت
را کامال لمس و  بماند،مردم مھاباد نمی توانند طعم آزادی را بچشند و سقوط  رژیم شاه 

است و جنبش و حرکت مردم دائم  زیرا پادگان مھاباد در داخل شھر واقع شده . احساس کنند
مبارزات علنی حزب دموکرات   آن موانع از سر راه  هبرای اینک. زیر مراقبت و نظارت پادگان است

ببينند و مردم کردستان نيز عموما   شود و مردم مھاباد بار دیگر شھر خود را آزادانه بر داشته 
فکر ارتباط  گرفتن با  پایتخت جمھوری جوانمرگ کردستان را آزاد ببينند،حزب دموکرات به 

پيشتر تر  چند افسر مبارز از بيرون پادگان از ھمه  افسران ميھن پرست داخل پادگان و ھمچنين
در ھمان وقت حزب مشغول جمع آوری نيرو، و از اغلب .  یاد افتاد شھيد سرگرد عباسی زنده 

  . مھاباد آورد  مناطق اطراف، نيروی مسلح به

در نھایت تمام مراحل برای تسخير پادگان طی شد و نيروی مسلح در اطراف پادگان مستقر 
شده  برای تصرف پادگان در نظر گرفته   روز تعيين شده که )  1357  (اسفند ماه 30( و روز. شد

داران ميھن پرست داخل پادگان  افسران و درجه  طرحی زیرکانه  در نتيجه  بود،اما خوشبختانه 
سرکوبگر و خطرناک، بدون جنگ و خونریزی خود را تسليم کرد و تنھا رخداد خونين  این پایگاه 

الحمدهللا   پادگان بود که سرتيپ پزشکپور فرمانده  ارات از تيراندازی یک سرباز به جانب عب
شد اما بزودی از بيمارستان مرخص  تھران فرستاده  زخمی او ھم سطحی بود ھر چند فورا به 

    .شد

ز مرک  پادگان منصوب و پيامی به فرمانده   پس از تصرف پادگان مھاباد یکی از افسران ملی به
است  دست مردم و افسران ميھن پرست خود را تسليم کرده  پادگان مھاباد به   مخابره شد که

خبری   رادیو تھران نيز در برنامه. انقالب سرتاسری مردم ایران وفادار است به   تازه  و فرمانده
توصيف یکی از موفقيت انقالب  بعد از ظھر خبری نجات پادگان مھاباد را خواند و به ) 2( ساعت
اھداف مردم و انقالب وفادار  پادگان به  شد فرمانده  دولت متوجه   با وجود آن بعدا که. کرد

ھر .  نامبرد" اوباش و ضد انقالب"کار چرخش داد و تسليم پادگان مھاباد را به   درجه180است،
شھر قبلی پادگان از مرکز ھم تقاضای کمک کرد و ھواپيماھای ارتش بر فراز  چند فرمانده 

اما چون جنگی درميان نبود و پادگان . مھاباد برای ترساندن مردم دیوار صوتی راه نيز شکستند
  .بود بدون شيلک باز گشتند خود را تسليم کرده 

تذکر است، شب قبل از تسخير پادگان یک ھيئت از طرف دولت برای آرامش اوضاع و   الزم به
بود و با نمایندگان سازمانھای   مھاباد آماده  ن بهھای مردم کردستا خواسته  پرس و جو  در باره

پيغامی برای خلق کردستان ھمراه   اما آن ھيئت نه. سياسی و اجتماعی نشتی داشتت
تصرف پادگان مھاباد بسيار  اما ھيئت دولت به . تصميمگيری  صالحيت ھيچ گونه  داشت، و نه 

، ھر چند برایش روشن و پر واضع   ودهھيئت ب  به عصبانی بود فکر ميکرد آن عمل بی حورمتی 
،مثل  بود و روز مشخص شده  تسخير پادگان مدتی بود برایش نقشه طرح ریزی شده  بود که
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تاخير   ھر کار دیگر عقب انداختنش مصلحت نبود،بدان جھت در موقع خود اقدام شد و به
 . ھيئت مطرح نبود  ھيچ جور نياز بی حورمتی به نيفتاد،و گر نا به 

  .آشکار و علنی  عالم مبارزها
،حزب دموکرات کردستان برای اعالم کردن سياست و موضعگيری ھای 1357  اسفندماه 11روز 

از مردم   در آن متينگ بعالوه. خود ميتنگ بزرگی در استادیوم ورزشی شھر مھاباد فراھم آورد
مان ھای سياسی و مناطق کردستان و اغلب از احزاب و ساز مھاباد، نمایندگان ھمه  منطقه 

مخفی،حزب   بودند، بعد از سی سال مبارزه نویسان داخلی شرکت کرده  شماری از روزنامه 
  .علنی و قانون خود را شروع خواھد کرد  منبعد مبارزه دموکرات اعالم کرد که 

یاد سياست ھای حزب دمکرات را تحليل و تفسير نمود و  در ھمين متينگ دکتر قاسملوی زنده 
شلتاق بازی و   به  ار کردن پشتيبانی از طيف ھای ضد امپراليستی انقالب ایران، اشارهبا تکر
حزب دموکرات کردستان و   دشمنان شورش کرد  آشکار کرد که رژیم کھن و    پس مانده  مرافعه

قشرھای  دکتر قاسملو ھمه . دشمنان دست روی دست نمی گذارد  ملت کرد در مقابل توطئه
اتحادو متحد شدن و ھمکاری دعوت کرد و آن واقعيت  مان ھای سياسی را به ساز اجتماعی و 

ھمگی ما از این فضای آزادی   ندارد و برای اینکه  دموکراسی در کشور ما ریشه  را بياد آورد که
الزم است تمرین دموکراسی بکنيم، یعنی یاد بگيریم  ، سود ببریم،  با سقوط رژیم پا گرفته  که

 .سی را انجام دھيمدموکرا چگونه 

  انحالل زاگروس
ھر  بود که  بر مبنای آن استقرار یافته " زاگروس"شد و در جای خود گفته   در مقدمه  چنانکه

مرکزی  منحل شود و کميته   ميھن مراجعت کردند آن کميته مرکزی به  موقع اعضای کميته 
سریع و با شتاب سقوط   همرکزی،رژیم شا  از شانس اعضای کميته. اقتدار خود را پس بگيرد

  این لحاظ  ھمگی به  به. کرد و اوضاع و احوال مساعد برای باز گشت آن رفقا فراھم گشت
اعضای زاگروس به  با مشارکت ھمه   مرکزی که  ميھن باز گشتند و در اولين گردھمائی کميته

که (زاگروس مرکزی درخواست از سی عضو  کميته . اعالم شد  وجود آمد،انحالل این کميته 
اما ھر سی نفر آن . مرکزی بشوند  مشاور کميته  کرد، تبدیل به) مرکزی نبودند عضو کميته  

  . پيشنھاد را رد کرداند

ميھن، آقای غنی بلوریان عضو آن  زاگروس به   با باز گشت کميته  یاد بياوریم که  الزم است به
زی تعيين گردید وحتی با الحاق دفتر مرک عضو کميته   شد و پس از انحالل زاگروس به کميته 

اکنون روا .  عضو رھبری بوده  زندان افتاده گویا وقتی او به   آن تصميم آن بود که. ... سياسی
از   عالوه. شود مسئوليت وی در حزب پائين آورده   سال در زندان بودن پله) 25(نيست پس از

تنھا نام سی نفر را   متاسفانه يين کرد که عنوان مشاور تع  مرکزی چند نفر را نيز به آن کميته 
  :عبارت بودند از  که. بياد دارم

  شھيد دکتر صادق شرفکندی-1

  مرحوم دکتر رحيم سيف قاضی -2

  کاک جليل گادانی -3
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  جنگ یکم درشھر سنندج
مجال و فرصت را برای سر کوب   پيشتر از آن سخن رفت، جمھوری اسالمی ھيچ گونه  چنانکه

و دشمنداری  عميق خود، در برابر آن ملت   کرد و نشاندادن  عداوت و بغض و کينهنمودن ملت 
پس از پيروزی   و تنھا پنج ھفته 1358در حال و حوش نوروز . از دست نداد  مظلوم واقع شده

از پادگان سنندج   اقتدار رسيده  به  بگيران رژیم تازه  انقالب، پس ماندگان رژیم پادشاھی و جيره
و بزرگ   خلق آن شھر قھرمانان ریختند و کشتاری بيداد از پيرو جوان و زن و بچه ود را به خ کينه 

  .و کوچک آن شھر کرد

مردم را بر پایگاھھا ژاندارمری و خلع سالح کردن آنان، بھانه این حمله   فرماندھان پادگان حمله
م در اکثر مناطق ایران پيشتر گفت  چنانکه  در حاليکه. خود قرار دادند وحشيانه و پراکنده 

پادگانھا ارتش  نيز به   بودند و در اغلب منطقه  پایگاھای پليس و ژاندارمری خلع سالح شده
  کشتاری چنين بی رحمانه  بود بدون اینکه  ت رفته غاره و مھمات به  بود و اسلحه   شده حمله 

    .باشد  دنبال داشته مردم بيدفاع به 

و   خواران داخل پادگان با توپ و خمپاره راف پادگان سنندج جيره در مدت چند روز جنگ در اط
پادگان   ھای بيدفاع اطراف و نزدیک به راکت و شصت تير کوچه بازوکا ھيلکوپترھای ھوا نيروز با 

نفر از مردم )450( موجب آمار ناقص و ناتمام نزدیک به  آتش و آھن می کوبيدند به ھا را به 
نام نوروز خونين شھر سنندج مثل  در اینجا بود که . شھيد شدند شریف و فدا کار آن شھر

در بھار "مدارکی ضد مليت بودن رژیم اسالمی در تاریخ کردستان ثبت شد و در این رابط شعار
  .بر سر زبانھا افتاد" آزادی جای آزادی خالی

سازیم و بگویيم  باشيم، باید راستگویی را پيشه   خود را از حق گویی پنھان نکرده  برای اینکه
. و بی آزمون  در آفریدن این اوضاع بی تاثر نبودند  برخی از سازمان ھای کوچک و کم تجربه  که

رو در رو ایسادن با حزب دموکرات کردستان را بر ھر مسائل دیگر مھمتر و   آنھا در آن موقع که
حزب دموکرات پادگان  ام که بودند ماد  کرده پر اھميت تر ميدانستند، بر این پندار و گمان  تکيه 

که (، برای ھموزن و توازن نيرو الزم است آنان نيز پادگان سنندج را مھاباد را خلع سالح کرده
تسخيرو تصرف یک پادگان  اما از این نامطلع و بی اطالع بودند که . بگيرند) مھمتر ھم ھست 

و بدون اینکه   حساب شدهدرست و  مو شکاف و دقت و باریک بينی نقشه   نظامی بدون برنامه
  . باشد،این طور سھل و آسان  ھم نيست در داخل صفوف دشمن ھمدست و ھمکار بوده  

حزب دموکرات کردستان در مھاباد نيروی صد و  بود که  روز از آغاز جنگ گذشته   نظرم سه  به
شھر  ، به بود از کمک مردم فراھم شده   را با چند کاميون خوراک و پوشاک که  نفره پنجاه 

از آن سخن  ھای حزب، رھبران آن سازمان ھا که  رگه رسيدن پيشمه به . سنندج گسيل داشت
وغرو لند را آغاز کردند که  شد، بجای اظھار خوشحالی، نگران شدن دامنشان گرفت،  گفته 

کوشش و ھيمت آنان پادگان سنندج   به گویا حزب دموکرات فرصت طلبی ميکند و اکنون که  
نام  ميخواھد خود را شریک این پيروزی و تسخير پادگان نماید آن را به ! تسليم ميشوددارد 

  ھمکاری با نيروی حزب دموکرات نکردند و تا جائيکه  بدین جھت ھيج گونه. خود تمام کند
  در نتيجه. جنگ نزدیکی کنند ھای حزب از جبھه  رگه برایشان امکان داشت نگذاشتند پيشمه

ادگان سنندج از لحاظ روحی و نظامی تقویت شد،با آمدن ھيئت از جانب دولت  به پ  بعد از آنکه
سنندج و نشست با نمایندگان سازمان ھا و بعض شخصيت امثال استاد شيخ عزالدین  

آن   نتيجه. اطراف پادگان پایان گرفت "محاصره"، جنگ متوقف و حسينی و آقای مفتی زاده
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

 نزد خمينی ھيئت به رفتن
می  از رھبران حکومت اسالمی و عوامل شان در کردستان دیده   بد نظری که  ضمن آن ھمه

و   شد، حزب دموکرات کردستان و دلسوزان و غمخواران دیگری ملت کرد، از تالش بی وقفه
حزب   آن ھا بویژه. و دست نکشيدند ننموده  جد و جھد صلح و سازش خودشان مسامحه

اگر امکان نداشت دست اندرکاران رژیم   ات کردستان بر این باور پا بر جاو استوار بودند کهدموکر
ھای محق و شرعی و قانونی ملت کرد وادار کنيم، الاقل  سعی و  خواسته اسالمی را به 

بين دولت و نيروھای محافظ  کرد در  اگر روزی در   تالش آشتی این منافع را خواھد داشت که
  .خاطی نام نبرند  يری رخ داد، مردم کردستان، احزاب وطن پرست کرد را، بهدرگ  کشور

ھا ھزار نفر از افراد بيدفاع  کردستان ده  نظامی رژیم به   حمله  در نتيجه. راستش اینطور بود
چال ھای مخوف جمھوری اسالمی شدند و یا    سياه  ھزاران نفر روانه بودند و به  شھيد شده 
ترک وطن گردیدند و یا  مجبور به   صدھا خانواده ر گرفتند حتی اعدام گردیدند و قرا زیر شکنجه 

با وجود آن مردم کردستان . مردم وارد شد تبعيد شدند و ميلياردھا تومان ضرر و زیان مالی به 
او  جنگ را به  ور شدن  حزب دموکرات را مورد شماتت قرار ندادند و تھمت  شعله  ھيچ گاه

جھت دور شدن از ضررھای جنگ از ملت  حزب دموکرات به  زیرا می دانستند که  .نسبت ندادند
نکرد و تا توانست از خود درستکاری و صداقت   کرد از ھيچ جھدو تالش برای آشتی مضایقه

  .است نشان داده

  پيش از ھمه  پا گرفته، ھای بحق ملت کرد با مسئوالن رژیم تازه  نياز مطرح کردن خواسته  به
موافقت فرمایند  خمينی،حزب دموکرات کردستان از مرکز درخواست کرد که   آیت هللاشخص 

تھران و قم سفر کنند تا با آقای خمينی و آقای بازرگان نخست  ھئيت از نمایندگان حزب  به 
 1358 فروردین ماه 8یا 7وروز .  با این درخواست موافقت شد. مالقات کنند وزیر دولت فعلی 

سوی   یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو به دموکرات کردستان در راس زنده  ھيئت رسمی حزب
این ھيئت از چند نفر اعضای دفتر سياسی و چند مبارز حزب تشکيل . افتادند راه  تھران به 

با او بحث و   خمينی دیدار کردند و در مورد مشکالت منطقه بود، در شھر قم با آیت هللا   شده
شيخ ماندگار کرد و پاسخ  این مالقات را در چھار چوب زیارت خانقاه   اما نامبرده. گفتگو کرد
  )1(آقای بازرگان نخست وزیر ارجاع کرد   را به ظاھرا مسئله   در این باره. ھا رانداد خواسته

نيز ھيئت ھشت نفری از طرف مردم مھاباد پيش آقای خمينی رفتند  1357تابستان سال ) 1(
و   موعظه  را فقط به در این دیدار خمينی مسئله . جزو ھيئت بود این سطور ھم نویسنده  که 

  . کار بدستان دولت کرد  حل حواله  اتمام رساند و آن را بنام راه  راھنمائی به

را با او مطرح  فروردین ھيئت حزب دموکرات کردستان با آقای بازرگان دیدار کرد و مسئله 11روز 
راه   مکرات را از دولت وقت اعالم کرد و درخواست کرد کهدکتر قاسملو پشتيبانی حزب د. نمود

ھای خلق  کردستان را برای  شود ھئيت حزب دموکرات از طریق رادیو تلویزیون خواسته داده  
ھای مردم کردستان در قانون  خواسته  و نيز تقاضا کرد برای اینکه. مليت ھای ایران تحليل کند

شود نمایندگان مردم کردستان نيز در تدوین آن قانون    داده  شوند اجازه  اساسی گنجانده
حقوق بحق مردم  نمایندگان حزب طرحی برای راه حل   در ھمين دیدار دسته. مشارکت نمایند

  .نخست وزیر کرد  کردستان تقدیم به
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چيز خوب و قابل  مرحوم بازرگان خوشحال خود را از این دیدار ابراز کرد،اصل خودمختاری را به 
با  برای اینکه   وجود آمده نام برد و اعالم کرد کميسيونی از وزرای دیفاع و کشور به قبول 

  در مورد رادیو تلویزیون گفت موانعی در راه. نمایندگان واقعی کردستان مسائل را بررسی کنند
  .نمی بينم شما خودتان با مسئولين رادیو تلویزیون ارتباط  بر قرار کنيد و تعيين وقت نماید

شد نمایندگان خلق کرد از طریق  داده  راه نه . بودند  وعيد بدون نتيجه تمام آن وعده   أسفانهمت
ھای  خواسته  کوچکترین واپس نگریستن به رادیو تلویزیون برای مردم ایران صحبت کنند، نه 

را  کميسيون وزرا ھيچ وقت با نمایندگان واقعی کردستان مسئله  مردم کردستان شد و نه 
علت ھيچ کدام از آنھا بد نظری آقای بازرگان نبود، زیرا او انسانی سياسی و   البته. کرد مطرح

ھای مردم کردستان را  خواسته مبارز و  وطن پرست بود و ظرفيت و گنجایش پاسخ دادن به 
نمایندگان حزب دموکرات  اندازه   آقای نخست وزیر نيز به اما گرفتاری آن بود که . داشت

ھيئت حزب دموکرات با دست   در نتيجه. را داشت رت تصميم گيری آن مسئله کردستان قد
  .کردستان باز گشتند به   پا گرفته، خالی از دیدار با رھبران رژیم تازه 

  رفراندوم تعيين کردن نظام 
روز رفراندوم مشخص کردن سيستم حکومت، بعد از سقوط  رژیم  به  1358فروردین 10روز 
برمی   قدرت رسيده به   رژیم تازه ظاھرا این گام دمکراتيک بود که ) 1(ودب تعيين شده   شاه

خود را بر  پرسی سيستم حکومت دلخواه   در یک ھمه شد که  داده  مردم ایران راه   به. داشت
کردن حق انتخاب  قبضه   ظاھر دموکراتيک بدترین شيوه  ھر چند در پشت آن گام به. گزینند

بود در صندوق بيندازند   شده مردم در رفراندوم داده   به  آن برگ کهبود،  کردن، مخفی شده
  شده بخواھند روی آن بنویسند، سسيستم رژیمھای مختلف شناخته  ھر چه  سفيد نبود که 

بودند تا مردم مخير باشند یکی از آن سيستم ھا را انتخاب   نشده نوشته   جھان در این برگه
وم مردم مخير بودند در بين رژیم شاھنشاھی و رژیم جمھوری در برگ رفراند  بلکه. نمایند

  .اسالمی یکی را انتخاب کنند

و   بود،از دست او بسيار رنج و مرارت و بدبختی چشيده مردم ایران رژیم پادشاھی را شناخته 
آخوند صاحب قدرت ھيچ کس نمی دانست جمھوری اسالمی   از یک عده بعالوه . بود  دیده
در ھيچ  بود نه   از جھان آزمون شده  در ھيچ گوشه   این سيستم نه. تی استدرخ  چه  ميوه

با ژیست دمکراسی،سمور داخل گونی   پا گرفته  رژیم تازه. بود  قاموسی تحليل و تفسير شده
معلوم نبود سالم است، بيمار است، بزرگ است، کوچک   مردم ایران می فروخت که را به 

رژیم   این علت بود که پير است،جوان است، این ھم به  ...است، زرداست، قرمز است،
بود، در حقيقت مشارکت  شده  سقوط او داده  قربانی در راه    آن ھمه پادشاھی آن رژیم بود که 

کبک ميخواھی : این رفراندوم ضرب المثل کردی بياد می آورد. در رفراندوم حق برگزیدن نبود
  "این سمور،سمور ميخوھی این سمور

وا قاضی  فروردین،یعنی روز اعدام شھيد پيشه 10روز سال، روز) 365( معلوم نبود چرا،از )1(
بود؟ خودش جای سؤال است، آیامی   محمد و رفقای او برای رفراندوم مشخص و تعيين شده

  !شود اتفاقی باشد؟

نا   نشانه بعلت این واقعيت ھای درست و صحيح حزب دموکرات و اکثر مردم کردستان به 
پرسی عمومی را تحریم کرد و در آن  رسندی از دموکراسی نبودن رفراندوم آن ھمه خ

پرسی عمومی در پيش نيز روشن بود، زیرا از یک طرف کمتر  ھمه   نتيجه. مشارکت ننمود
چيزی   برگشت رژیم پادشاھی بدھد و از طرف دیگر سخنگویان رژیم به کس حاضر بود رأی به 
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جمھوری : " بود که خمينی زود تر اعالم کرده . ی نمی شدندغير از جمھوری اسالمی راض
بدین جھت بود "!.  یعنی اسالم نه  ! و جمھوری اسالمی نه! اسالمی آری، یعنی اسالم آری

جمھوری اسالمی با اکثریت   رفراندوم اعالم گردید، معلوم شد که نتيجه  فروردین که 12روز  که
  . تاس  اتفاق رأی انتخاب شده نزدیک به 

رأی  به   بود، سپس اعالم کرد که  حزب دموکرات در آن رفراندوم شرکت نکرده که   با این ھمه
دوران  روز انقضای  1358فروردین  12روز در این مورد که   مردم ایران احترام می گذارد و بویژه

نظامی جمھوری این نوع   به. روز  تاریخی می داند دیکتاتوری پادشاھی بود،آن روز را به   سياه
شاھنشاھی تبدیل شد و آن ضرب المثل کردی  ساله  2500ئالترناتيو سيستم  اسالمی به 

بيرون آمد و  از چاله : یا بھتر است بگویم" ، بر گراز افتاد از درخت رميده:" ميگوید  تحقق یافت که
  .افتاد چاه  به 

   جنگ نقده
ده بود در تمام شھرھای کردستان در مھاباد عادت ش 1357  اسفندماه 11پس از ميتنگ 

متينگ برپا می شد و در  ضمن نطق کردن برای مردم و تحليل و تفسير سياست و 
رسمی باز گشائی و فعاليت علنی شروع  موضعگيریھای حزب مقر حزب ھم در آن شھر به 

ه شھری ک  شھر نقده،  بود، نوبت به این کار در بعض از شھرھای کردستان اجرا شده . ميکرد
بود که   لذا حزب دموکرات کردستان چنان در نظر گرفته. اکثر ساکنانش آذربایجانی ھستند 
بر سياست ھای عمومی  از شھرھای دیگر منظم تر و بزرگتر باشد و عالوه   ميتنگ شھر نقده 

برای   حزب،در مورد برادری و ھمکاری دو ملت کرد و آذربایجانی پافشاری شود و زیر بنای تازه
در اغلب مناطق دیگر کردستان   بخاطر این بود که. نگی فرزندان این دو ملت استقرار یابدھماھ
و   پس ماندھای رژیم شاه بودند، بی خبر از آن که   برای آن ميتنگ دعوت شده  نماینده

کردن آن ميتنگ دردست   خون آغشته ای بر ضد کرد و برای به  توطئه  آخوندھای مرتجع چه 
  .دارند

برپا شد و دھھا ھزار کس از کرد و آذریھا در آن شرکت کرده   ميتنگ نقده 1358فروردین  31روز 
ھای نطق خود  در اولين لحظات کار رسمی ميتنگ ھنوز شھيد دکتر قاسملو اولين جمله. بودند 

روشن شود از کجا   از داخل و بيرون ميتنگ تيراندازی شروع شد، بدون آنکه  بود که را نخوانده 
  خوران رژیم بر پایه  جيره!  ما بيخبر. کی تيراندازی ميشود  ميشود و از جانب کی و به شليک
و برای آشوب و غوغا برپا کردن در ميتنگ از این بيشتر برای   تقسيم شده  طراحی شده نقشه 

. بودند شھر مستقر شده   در چند نقطه  ماندن اھداف این گردھمائی آشتيخواھانه  بی نتيجه
ارتجاع بر دو ملت کرد و آذری تحميل   توطئه به   شود و جنگ ناخواسته ناچار بود پراکنده ميتنگ 
. نفع آذریھا پایان پذیرفت ارتش به   داشت سپس با مداخله این جنگ تنھا چھار روز ادامه . شد

 صدھا کس از فرزندان دو ملت برادر آذربایجان و کرد شھيد و مجروح به   اما در آن مدت کوتاه
و   خانه خودشان متواری و ھنوز به   و آشيانه کرد از خانه  ھزاران خانواده   بودند، به  شده

در بين آن دو   بد تر آن جنگ تاثر ناھموار با رابط دوستانه اند از ھمه  ھای خود باز نگشته کاشانه
  .است تمامی از ميان نرفته   تا اکنون به  ملت گذاشت که

ھای  کثيف باقی مانده  توطئه  شد آن جنگ خانمانسوز نتيجه ه گفته گمان در آن نيست چنانک
خواران رژیم اسالمی بر ضد مردم کردستان و حزب دموکرات  و جيره   فساد رژیم شاه  جرثومه

ھيچ جور درست نيست در این جا حزب دموکرات کردستان نيز از خطا  اما به .  کردستان بود
دور بودن رھبران حزب دموکرات برای مدت دھھا سال از   که واقعيت آن است. مبرا قلمداد شود
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و علل آن   مایه  نقده  کار کنان منطقه  گانه کار بچه: کردستان و بعض احساس می توانم بگویم
اوضاع و احوال آن شھر را مفھوم نکند و نفھمد که  حزب دموکرات، حساس بودن    شد که

رخداد ناگوار   ميتواند چه -اغلب شان مسلح  بودند  که-ھھا ھزار نفری فراھم شدن ميتنگی ده 
  .باشد دنبال داشته   به

در بين اعضای "محمدیار"در شھرک  پایان رسيد که  ای مشترک به با صدور بيانه  جنگ نقده
یکی از اعضای فرمانداری مھاباد بود از یک طرف و استاندار   ھيئت حس نيت مھاباد که
با وجود . بود از سوی دیگر امضا شده   و نقده  د شھرھای اروميهآذربایجان غربی مورد اعتما

رفته " محمد یار" راه  سه اعضای ھيئت کرد برای از ھم جداشدن نيروھا به  در آن موقع که   آنکه
از   نام عثمان کریمی ساکن بانه بودند، یکی از ھم سفران آن ھيئت و عضو با وفای حزب به  

پس از چند روز جسد بی جان او در  شد و مفقوداالثر گردید،که   طرف نيروھای رژیم ربوده
   ).1.(گادر پيدا شد  رودخانه

اینجانب . نمی توانم در این جا بازگو نکنم در گردھمائی محمدیار خاطرات تلخی دارم که) 1(
اعتراف   بودم و به" حسن نيت"حزب دموکرات کردستان ایران و عضو ھيئت   چون نماینده

از اعضای . حس نيت حزب دموکرات کردستان ھم بودم  ی آذربایجان غربی درجهاستاندار
وکيل دادگستری بود و یک بار در   که" خان بوزچلو ماشاهللا"نام  ھيئت آذربایجان آقایی بود به 

طرف خو مجذوب و جلب  موقع شورش در مھاباد در سخن رانی خود نظر اکثر کردھا را به 
برای درھم پاشيدگی این گردھمائی  از او در آن اوضاع بخرنج  مشاھده   اما آنچه.  بود نموده 

    :ھيچ پاسدار بيسواد و جاھل و متعصب نبود برای نمونه  شد در حقيقت شایسته 

مثل باران بھاری اشک از چشمانش جاری  ميان گردھمائی آورد که  مرد را به   یک ترک پيره-1
درد می آورید،حزب دموکرات  ن گفت بيخود سرخودتان را به خا ماشاهللا. سر خود ميزد  بود و به

  و تمام زن و بچه  کرده  پائين حمله  آبادی محمشه  آتش بس نمی کند،ھمين امروز صبح به
ھایش قتل عام  زن و بچه است که  این پير مرد اکنون از آنجا آمده . است آذریھا را کشته 

باشد، جواب  از غيب برایم الھام آمده  مثل اینکه  .است اند، فقط خودش نجات پيدا کرده  شده
پائين   شه محمه  دھکده به   و حاضرم االن برای صحت و سقم مسئله. دادم و گفتم دروغ است

بر خواستيم و . منھم باشمامی آیم: عضو ھيئت بود گفت  رحيم خرازی یادش بخير که. بروم
. رسيدیم دنيای آرام و خبری نبود  يم، کهرفت "شه محمه" سواری جيب ميرزا رحيم شدیم و به 

گرمی از ما پيشوازی کردند ما را  بودند، به  نوشسته   اھل آبادی در جلو درب مدرسه یک عده 
  صورت جلسه. ایم اما ما برای چنين خبری آمده. خود تعارف کردند،گفتيم سپاس خانه  به 

بود  شده  نوشته . ضا کردند با خود بردیمآن را ام  و کدخدای ده  نفر معلم مدرسه  نوشتند و سه
  .است  ای رخ نداده دراین آبادی ھيچ واقعه

درون  خان رفت بيرون و پس از مدتی به  بعد از آرام شدن فضای گردھمائی بار دیگر ماشاهللا -2
ترک را از رودخانه   ماھه 3 یک بچه بابا بی سوداست،اکنون جسد سر بریده : آمدو گفت

باز فضای   را گفت که  بقدر با احساس دلسوزی آن قصه. اند کردھا سرش رابریده ه اند ک گرفته 
واقعا این جنایت   آقای حسن زاده: من گفت  استاندار خطاب به. گردھمائی در ابر غم فرو رفت

نيست؟ باز بدون گمان دانستم دروغ است،در پاسخ گفتم آقای استاندار جنگ خودش یک 
عقل و فراست آقای  ما باید  به   بد ھم درآن رخ می دھد اما ھمگیچيزبدی است مطلقا کار 
بچه   که! می شود  شناخته آن ھم با سر بریده   ماه)3  (بچه چگونه  بوزچلو آفرین بگویيم که 

حقيقت استاندار مثل فنر در ھم رفت بار دیگر فضا آرام  این را گفتم به  وقتی که ! آذری است 
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  ھيچ کس با زدن  دو حرف لوس و چربی تصميم در باره جھت نوشتم که  این این ھا را به . شد
  .حسن نيت  و صداقت ندھد

  زمين وجنگ منگورھا  مسئله
دنبال ھر شورش و انقالب رسم و   به  و سر کار آمدن رژیم اسالمی،چنانکه  باسقوط رژیم شاه

آشوب و مشاکل قدیم  و کدورت و اختالف و  عادت است،اكثر مسائل اجتماعی سر برافراشته
مھمتر مسائل زمين  در کردستان خودمان شاید بتوانيم بگویيم از ھمه . اند شده زنده   و کھنه

با جشن و پایکوبی و ھورا جنجال و   در دوران شاه که   این مسئله. بود) اصالحات ارضی(
ختصاص داد،در خود ا و ملت را به   سمپاشی تبليغاتی مطرح گردید و نام یکی از بندھای شاه

  .     حقيقت ھر گيز حل و فصل نشد

 1342در موقع اجرای قانون اصالحات ارضی سال   بگير آزمند و حسود رژیم شاه  مأمورین رشوه
تقسيم زمينھا باشند در فکر پر کردن جيب   در فکر حل و فصل مشکالت مربوط  به  پيش از آنکه

کار کنان   بيشتر به مالک و زارع کدام یک رشوه  این جھت در تمام نواحی از به . خودشان بودند
سازمان اصالحات ارضی ميداد، می توانست سھم بيشتر از زمينھا را اعم از زمين ھای آبی و 

زمين  بسيار افراد مستحق یا اصال   ان جھت بد. سارھا را تصاحب کند چشمه  و   نزدیک رودخانه
رھا   یا اینکه  الجرم مجبور شدند زمين ھا فروخته  آنھا تعلق نگرفت یا آنقدر ناچيز بود که  به

و نيز  اغلب از . بردند  ھای آجر پزی پناه شھرھا و کورخانه  کرده و خود برای بدست آوردن کار به
بودند و فقط  انتقال و ثبت نموده  متمول بيشتر از زمينھا را بنام خود و اعضای خانواده   مالکين

و زارعين ثروتمند نيز کم . را در بين زارعين تقسيم کردند) لم یزرع(یقول کرد  یک مقدار آنھم به
گان خود را  و ھمسایه  نام خودشان نوشته زمينھای بسيار زیاد به   با دادن رشوه ند که  نبود

  .بودند  مضمحل کرده

تقسيم اراضی را   در این رابط در بسيار نواحی کردستان زارعين فاقد زمين درخواست دو باره
  انقالب شده،   اکنون که   اند و متظلم واقع گردیده  در زمان شاه   تصور آنکه  طرح کردند و بهم

خود  قانون اصالحات ازضی را درحق به   از طرف دیگر مالکين که. بایستی از آنھا رفع ظلم شود
و در بعض جاھا قھرا و جبرا از زارعين . ظلم ميدانستند درصدد تظلم خواھی بر آمدند

)  صرف نظر از سنوات چندین ساله( ، مالکانه بھره  خواست پس گرفتن زمينھا و یااینکه در
  .کمافی السابق ميکردند

از یک طرف . بود  دو موضعگيری مخالف و دو طرف ناموافق در آن اضافی شده  این مسئله
تند و اسلحه مالکين را برمی انگيخ  چی ھای اروميه ژاندارمری و کميته  مأمورین حکومت و بویژه

را پس ) نسق زراعی(زمينھای تقسيم در اصالحات ارضی  آنان می دادند تا اینکه و مھمات به  
از سوی دیگر . سازی آشوب و بلوا در کردستان بود ھدف اصل آنان آماده   معلوم بود که. بگيرند

ر مالی عام بودن خودشان را د" شورشی" برای اینکه  پا گرفته بعض از سازمانھای کوچک تازه 
رو در رو ایستادن  با مالکين و   اعمال خود، زارعين را تحریک به  نشان دھند بدون تفسير نتيجه

به ( در دست مالکين  حق یا ناحق که آنان را تحریص ميکردند تا از طریق قھری آن زمينھا را به 
  .نفع خود شخم نمایند  بود به مانده )صورت مستثنيات 

صفوف   کرد احتياج مبرم به  ملت   اوضاع و احوال حساس و در آن موقع که با این عنوان در آن
  کردستان داشت، آشوبگری در این بی موقع برای یک مسئله اتحاد قشرھای جامعه   فشرده

مسئوليت و ادراک   احساس به حزب دموکرات کردستان با . کم بھا در کردستان سر بر کشيد
حل  نمود تا آن آتش زیر خاکستر را خاموش کند و راه  اوضاع  حساس آن روز بسيار کوشش
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تعيين سرنوشت (بعد از حل و فصل مسائل کردستان    زمينھای اصالحات را به برای مسئله 
حزب   خيلی از آن  مھمتر است موکول نماید،حتی در این رابطه با دولت مرکزی، که ) خلق کرد

و در آن  . در دسترس نيست اصل مقاله   متاسفانه  ای انتشار داد که دموکرات کردستان اعالميه
برای حفظ  منافع   بود که  شده خواسته )زارع ذی نسق و مالک( اعم از  کنندگان  مشاجره از 

حل    قانون برای راه  دولت تازه عمومی،اختالفات خودشان را در مورد زمينھا برای آن وقت که 
الزم است تا آنوقت بر سبک قانون قبلی اکتفا  زمينھا از تصویب ميگذراند دست نگھدارند و

زمين ھای تحت تصرف  و ھيچ یک از طرفين اعم از ماليک و زارع حق تعدی و تجاوز به   نموده
حقوق  قانونی زارعين تجاوز   بود اگر مالکين  به آمده   در ھمان اعالميه. یکدیگر را ندارند

اقدام مالکين حمایت و پشتيبانی   برابر ھر گونه در  نمایند،حزب دموکرات با تمام  توانا از زارعين
  .خواھد کرد

در   ویژه  به. داشت  زمين و آشوبگری برخی از کار فرمایان رژیم ھمچنان ادامه  مشاجره  
حزب دموکرات کردستان نيز از . چشم ميخورد و مھاباد آشوب و بلوا بيشتر به   مناطق اروميه

برای 1357  در خرداد ماه. دن آتش آشوبگری و بلوا بودتمام طرق ممکن مشغول خاموش کر
  برنو از ژاندارمری اروميه  اسلحه مالکين منگور صدھا قبضه   حزب دموکرات روشن شد که

وعيد ارتش و ژامدارمری از دھقانان  آن سالح و وعده   اتکا و پشت گرمی به اند و به  گرفته
  در اینجا حزب اعالميه. را بدھند)  سنوات گذشته( لهسا15  مالکانه الزم است بھره   خواستند که

و . درخواست آرام نمودن آن اوضاع و احوال را کرد  آن مسئله  به  دیگر پخش کرد و ضمن اشاره
از تمام مردم کردستان،از دھقانان زحمت ... حزب دموکرات کردستان: "گفت اعالميه   در مقدمه

، از  نيز فریب دشمنان نخورده  در گذشته  کش ساکن دیھات،از عشایر ميھن پرست که
  انسانھای باشرف درخواست ميکند که زحمتکشان شھری، از بازاریان، از روشنفکران و از ھمه 

  )1.(نمایند  خفه ضد خلقی رابگيرند و در نطفه   با اتحاد عملی جلو این نقشه

  .، شھریور  کردستان ژماره ،5/4/1358مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران  کميته  اعالميه) 1(

 .ھمان منبع 5/4/1358مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران  کميته  اعالميه ) 1(

دولت باز   و مھمات را به آن اسلحه  بامالکين نمود که   از طرف دیگر حزب بسيار کوشش و اصرار
. کوشش موثمر واقع نشداین تقال و   متاسفانه. و بلوا بردارند  گردانند و دست از آشوب و فتنه
گشودند و با صدور یک برگ اگھی اعالم    درنواحی یادشده  عاقب االمر مالکين چند پایگاه

خودشان است و ھيچ حزب و   انحصاری و منحصر به منگور ھا یک منطقه  منطقه  کردند که 
  شود و دارندهمي  بالدار بال ھایش کنده" اصطالح به.  سازمانی در آن جا حق اظھار وجود ندارد

  ".ھایش نعل، نعل 

این تند و تيزی دادند، دیگر موقع   آن ھا پاسخ موضعگيری نرم حزب دموکرات را به وقتی که 
برای عشایر دیگر و مالکين مناطق دیگر  شود که  آنھا داده   الزم بود درس به. عمل فرا رسيد

خود را برق آسا  حمله   رگه مهاربابھا، نيروی پيش  پس از اتمام حجت به. پند و عبرت بشود
عشایر منگور در برابر نيروی ملی . شروع کرد و با نيروی بی حدو حصر برزگر ھمگام گردید
و از   و مضمحل شده از ھم پراکنده  نتوانستند خود را نگھدارند و در مدت کمتر از یک ھفته 
ی ملی دستگير گردیدند ھا و نيرو  رگه طرف دولت اکثر خلع سالح و اغلب نيز از طرف پيشمه

بودند  حزب تحميل کرده  مالکين به   در آن جنگ که  متاسفانه. آزاد شدند  ولی بعد از مدت کوتاه
بياد دارم ) مالقادر عباسی و سيد قادر سيدی(تنھا نام نفر از شھدان  حزب که  رگه چند پيشمه

 . شدند و از منگورھا نيز چند نفر کشته .  و چند نفر نيز مجروح  شدند
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بعد از درھم شکستن آن یاغی گری  منگورھا نيز حزب دموکرات دچار غرور و خودخواھی نشد 
جنگ منگورھا   خاتمه مناسبت  به  که   و دریک اعالميه. و سياست اصول خود را کنار نگذاشت

پيروزی مردم کردستان  صادر کرد، این موفقيت را به ) ارتجاع  درھم شکستن توطئه(زیر نام
ھمگی اقشار و گروھای سياسی فرود آورد و   برد و سر نوازش  و تکریم از ھمکاری صادقانهنام

  .بار دیگر پانبد خود را بر سياست اصولی خود تایيد کرد

حساس کنونی   این برھه در   حزب دموکرات کردستان بر این عقاید و نظریات متکی است که"
مالکين حق   نه. شوند ، محترم شمرده  ا عمل شدهتا اکنون بدانھ   الزم است قانون و قواعد که

حقوق  دھقانان به   منافع در آن است که نفع خود این ارتباط ھا را از ھم بگسالنند، نه  دارند به 
  فعال کردستان بيشتر از قبل احتياج به.  است تجاوز کنند قانون برای مالکين مشخص کرده  که 

  )1.(دمکرات دارد  قشرھای جامعه در بين ھمه  آرامی و دوستی و مودت و صلح و صفا

" انقالبی" و گروه  ھيچ کدام از آن دسته شود که    چون یک حقيقت تاریخی بد نيست دانسته
  زمين را با طناب ميتراژ و تقسيم ميکردند و دھقانان را بر ضد مالکين تحریک ميکرد یک دانه که 

در مھاباد تا  یکساعته   و تنھا چریکھا یک مانور کوتاه مالکين منگور شليک نکردند  بر عليه  گلوله
و عقب نشينی   آنھا نيز وارد جنگ نشده. دادند) ئافان  واقع در دره(منگورھا  نزدیکی پایگاه

 .کردند

  گان برگزیدن مجلس خبر
استقالل می رسد، یا اینکه  کشوری به  در تمام کشورھای جھان رسم بر این است وقتی که 

برای تایيد " مجلس موسسان" نام مجلس تشکيل دادن ر آن برپا ميشود، مجلسی به انقالب د 
  ھيچ چيزش  اما جمھوری اسالمی که . ميشود برگزیده " قانون اساسی"کردن قانونی زیر بنای

بدین علت اعالم شد . کشورھای دیگر شبيه نبود ميبایست در این نيز تفاوت داشت باشد  به
قبول   ھمه"  قضای خدا  رضا به."يل دادن،مجلس خبرگان برمی گزیندجای مجلس تشک به  که 

اما . است زیرا نامش مشکل ساز نيست مھم است محتوای مسئله   آنچه کردند،بدین نظریه 
نيست و اگر راستش بخواھی  آنقدر ھم ساده  آن مسئله   ترکيب مجلس خبرگان نشان داد که

بود تا مجلس  شبيه   و خانقاه  تکيه زیرا بيشتر به . تاس آن مجلس از لحاظ  محتوا چيزی تازه 
  .قانون گذاری

برای استان آذربایجان . بودند  استان تقسيم شده  نمایندگان مجلس خبرگان بر پایه  خالصه
اگر . بودند  نامزد شده  نماینده -3 - مھاباد مرکز جنبش کرد ایران نيز در آن واقع شده  که -غربی
  منطقه شخصيت مستقل به   باشد که خاطر آن بوده  نشود شاید آن ھم به  ير بد گمانی تعب  به

. مجلس جمھوری اسالمی دور بشود به   رفتن کردی از منطقه" خطر"نشود و چون مھاباد داده 
شخصيت برای عضویت در مجلس خبرگان کاندید  بود از طرف کردھا این سه  که   ھر شيوه  به

ماموستا مالرحيم عباسی  -3ای غنی بلوریان از حزب دمکرات وآق -2دکترقاسملو-1: شدند
 .مستقل

. انتخابات اعضای مجلس خبرگان از سر تاسر کشور برپا شد1358سال   مردادماه 12در روز 
خدا قبول نکند کار فرمان جمھوری اسالمی قبل از روز انتخابات نيز و در موقع انتخابات ھم 

. نکرد  دکتر قاسملو مضایقه  ویژه ی از انتخاب نامزد کردھا به از دست شان بر آمد جلوگير  آنچه
رأی به ) 113773( یاد دکتر قاسملو به زنده   شھيد انتخابات نشان داد که   با این حال نيز نتيجه

  ھای داخل شھر اروميه اغلب حوزه  آن بود که  جالب توجه. بود شده   عضو آن مجلس بر گزیده 
در این وقت . ربایجانی ھستند دکتر قاسملو در جلو کاندیدھای دیگر بودبيشتر ساکنين آذ  که
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مجلس در  جمھوری اسالمی برای پيشگيری از رفتن شخصی چون دکتر قاسملو به   بود که
زیرا آن مجلس، مجلس نمایندگان فکر رژیم صاحب قدرت بود،در . دیگر پيدا کند  صدد برآمد راه

  .ی مردم و وکيل منافع طلب آنان بودانتخاب  قاسملو نماینده  حاليکه

آشوبگری در تمام نواحی کردستان شروع شد و در تمام مناطق ایران برخی   در این جا بود که
. افتادند راه   طرف کردستان به به   حالت کوک شده و متعصب  به   عناصر چشم و گوش بسته

مجلس ظرف چند روز جنگی قبل از گشایش . کش شود در کردستان ریشه "! کفر"  برای آنکه
ھمه   سرتاسری به  آغازی شد برای حمله  مردم تحميل گردید، که  به"  پاوه"ارتجاعی درشھر 

برای دکتر  کس و شاید قبل از ھمه   منظور کار فرمایان رژیم  برای ھمه  با آنکه. کردستان 
  مودن در مجلس بهبرای شرکت ن  بر آن بود که  قاسملو روشن بود،اما دکتر قاسملو مصرانه

اما . متکی بودن آنھا بکند  بودند و نمی شد پشت به او اعتماد کرده  زیرا مردم به .  تھران برود
زیرا . تھران برود  مجلس به مرکزی آن نظریات را رد کرد و نگذاشت دکتر برای ورود به   کميته

جای   را ھم نکشد بهمعلوم بود آن رژیم شخصی ھمچون قاسملو را تحمل نمی کند و اگر او 
  .خواھد کرد  زندان روانه مجلس به 

و زاھدی گشایش   شاه"پيروز" مرداد سالزوز کودتاه 28" تاریخی"سرانجام مجلس خبرگان در روز
خمينی صادر   مردم کردستان از طرف آیت هللا  نيز فتوای جھاد عليه" پيروز"یافت و در ھمان روز

اعضای مجلس پيش خمينی رفتند، او  خبرگان وقتی که مدتی بعد از گشایش مجلس .  شد
از بد نظری جمھوری اسالمی بر داشت و با مطرح نمودن ماجرای کردستان و دکتر   پرده

در اینجا برای " بود، من خيال داشتم اگر بياد ھمينجا نگرش دارم  ایکاش آمده: " قاسملو گفت
خمينی چقدر با ملت کردستان حسن نيت   کار فرمایان رژیم پيش از ھمه  معلوم شد که ھمه 
خطر بزرگ   مجلس ميرفت چه قانون  ميگذارند و اگر دکتر قاسملو به   قدر احترام به  چه! دارند

  .سر راھش بود

رژیم   خمينی برای ھيچ کس شک و کمان در آن نماند که" بدنامی"دنبال آن فتوای   به
دنبال پيروزی انقالب مليت ھای   به. کرد بریزد ملت  دل خود را به کينه   اسالمی تصميم گرفته

  ایران در اکثر مناطق کشور گروھای مردم و فرزندان مليت ھای زیر ظلم وستم خواسته ھای
ھا با سرکوب و آتش  تمام این خواسته  مطرح کردند، که  پا گرفته  شان را با حکومت تازه  دلخواه

سنگين و   در آن ميان تنھا کردستان بود که. دیدندگر  شدند و در حلقوم خفه  و آھن پاسخ داده
  بر آن پایه. حقوق و آزادیھا پافشار و مصر بود  بود و بر سر خواسته  محکم در ميدان ایستاده
می   برداشته  استقرار دیکتاتوری مذھبی بود و ميبایستی از سر راه  کردستان مانع سر راه

ھای خلق  ز شد در اغلب مناطق دست آوردهکردستان آغا از ھر طرف لشکر کشی به ! شد
  .قرار گرفتند  مورد حمله

مرکز  سننتی مرکزی جنبش کرد ایران بود و درآن موقع نيز به   شيوه  به  معلوم است مھاباد که
دموکراتيک مردم  - ستاد اجرائی جنبش ملی رھبری حزب دموکرات کردستان و در حقيقت به 

بدین جھت با . مناطق، خار چشم مرتجع بود  ز ھمگیبود بيشتر ا کردستان تبدیل شده 
مھاباد جمع آوری   به  نيرو برای حمله  ور شدن جنگ در شمال و جنوب، ارتجاع از دو جبھه شعله
برای حزب دموکرات روشن بود اگر در داخل شھر مھاباد . جلو آمد بود و از این دو محور به   کرده

  بدست رژیم جمھوری اسالمی می افتد تا اینکه  لخواهد  شروع شود، بھانه  مقاومت مسلحانه
و   گر از ھر دو محور اروميه بدین جھت ھنوز نيروھای حمله. آن شھر را با خاک یکسان کنند

مھاباد برسند،حزب با پخش یک آگھی از مردم مھاباد   داشتند تا به  مياندوآب دھھا کيلومتر راه
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آنان داد در مدخل  شھر دربرابر قوای دولتی   به  خواست شھرشان راترک نکنند و اطمينان
 . حکومت سرکوب مقاومت نمی کند

سخت و دشوار و طاقت   سال مبارزه 24درآن اوضاع و احوال حزب دموکرات کردستان پس از
را بطور علنی در یک ) جمھوری خودمختار مھاباد( فرسای برای اولين بار جشن استقرار

از آن   تا چند ماه  شھر مھاباد و درست در جنب پادگان مھاباد کهگردھمائی دھھا ھزار نفری در 
  به  عظمت بود که  آن جشن بقدر باشکوه. سر کوب مردم کردستان بود برپا کرد  پيش، پایگاه

حزب در .  بود  حقيقت اشک شوق و شادمانی در چشم اغلب شرکت کنندگان جاری کرده
ای مردم کردستان از یک طرف و کوشش برای راه ھ خواسته  ھمان مناسبت بار دیگر راجع به

اگر   اما در ھمان موقع اعالم کرد که. کرد از سوی دیگر پافشاری کرد  مسئله  حل صلح جویانه 
ھای بحق مردم کردستان ندھد و کردستان مقاومت گر را  خواسته جمھوری اسالمی پاسخ به 

بانی گروھای ملت کرد حاضر است پشتي قرار دھد،حزب دموکرات کردستان به   مورد حمله
  . دیفاع بکند از ماندن و حقوق و آزادیھای ملت مردم کردستان جانانه   مسلحانه

ھای حزب از   مرداد تدریجا پایگاه) 25(وضوح معلوم بود،بعد از  مھاباد به   یورش به  باینکه  با توجه
. شد  آماده  رگه يروی پيشمهبرای خالی کردن یک بارگی شھر از ن  شھر بيرون رفتند و زمينه

نيروھای جمھوری اسالمی وارد مھاباد شدند با   ،وقتی که1358شھریور 12بدان سبب روز 
معلوم است قسمت زیاد از . آسانی آن شھر را تصرف کرد رو نشد و به   مقاومت جدی رو به

خودشان   هحزب دموکرات داشتند در خان به  آسودگی خاطر که   اھالی شھر مھاباد بر پایه
با وجود آن قسمتی از ترس تھمت و افترائی نيروھای دولتی شھر را ترک . ماندگار شدند

  .داخل شھر و محل کسب و کار خود باز گشتند زودی به  اغلب یشان به   بحمدهللا  نمودند که

داخل در   رگه پيشمه و دست آویز آن که   بھانه  نگرانی حزب دموکرات از قتل عام اھل مھاباد به
رژیم جمھوری اسالمی سياست از . بيخود نبود  شھر با پاسداران جمھوری اسالمی جنگيده،

از طرف  بود و از آن محلھای که   ميان بردن و نابود کردن مردم کردستان را پيش گرفته
  .ميشد انتقام آن را از مردم بيدفاع ميگرفت  کاری زده او ضربه  به   رگه پيشمه

انجام دادن آن سياستی ضد   بارز از  نمونه)  قارنه(،در آبادی1358ر سال شھریو11جنایت روز"
ھای حزب دموکرات در بين  رگه چند روز قبل پيشمه. انسانی در مورد ملت کردستان بود

نيروھای سرکوب گری   کاری به ضربه "  رشه واله جه"نام  و در محلی به" دوآب" و"  قارنه"آبادیھای
 - پيرانشھر  و سر راه  در چند کيلومتری شھر نقده  که"  قارنه"  ، ده ین بھانها به . بود  رژیم زده

منظور تعقيب و رد پای   ظاھرا لشکر اسالم به . شد  است،از ھر طرف محاصره  واقع شده  نقده
و بعض در   مردم بيدفاع آبادی برخی داخل ده. بود بطرف آن آبادی رفته   رگه برداشتن پيشمه

در آن حوالی   رگه ھيچ پيشمه   اینکه به   خودشان بودند و با توجه ول کار روزانه و مشغ مزرعه 
و ارتفاعات اطراف   و گریوه تپه  اما وقتی یک بارگی از ھمه. دیدن افراد رژیم نگران نبودند  نبود به

ه ھر چ آنھا مستولی گشت و با عجله   حقيقت وحشت بر بستند، به   گلوله  را به  و اکناف ده
چندی نکشيد چند تانگ و . افتادند راه  خود به  و عائله   طرف آبادی و ميان زن وبچه تمامتر به  

و کوی و   کوچه  بدست  به  دوش قمه  به 3-چندین ماشين ارتشی از آبادی نزدیکی کردند و ژ
ز عضب ا در دل، که   چی ھای خشمگين و کينه وارد شدند و پاسدار و کميته   زن  دھکده بر

مال . خون اند تشنه  چھرو پيشانی شان ميبارید و رنگ رخسار و رفتار شان گویایی این بود که 
اطاق پائين   قرآن را از تاقچه. خيلی زود ھدف کشيف آنھا را فھميد محمود پيشنماز آبادی که 

و لحظات پر  تنھا دلگرمی او اھل آبادی در آن اثنا  در حاليکه. افتاد راه   طرف آنان به آورد و به 
مالی قرآن در  سينه   به  اما احترام از قرآن و جواب سالم مال یک رگبار گلوله . قرآن بود  مخاطره
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  آنھا شدند اما متاسفانه  نيت ددمنشانه  با این جنایت اھالی بيدفاع آبادی متوجه. دست بود
جنایتکاران . بود ده ش مسدود   نجات و فرار خود مخفی کردن بر ھمه بود زیرا راه   دیر شده
رگبارمی بستند و ھر کی را می دیدند ھر  ھا می رفتند درو دیوار را به  خانه به   سته ده  دسته
سرو صورتشان   قنداق تفنگ به  ای از انسان و حيوان از برناو پير و کودک با کتک و کوفتن جنبده
مسجد  در   برزن  و معابر یا اینکه ھایشان بيرون کشيدند و در جلو درب منزل یا در کوی و  از خانه

اژدھای دل خونخوار شان یک    خرده  پس از چند ساعت کشتار خرده. رگبار می بستند  به
بعد . نفر در منزل و کوی و برزن آبادی در خون غلتيد بود 68  جنازه. مقدار تسکين و آرام گرفت

خمينی برای دستمزد گرفتن این  آن مأموریت شرعی تمام شد، سربازان اسالم و یاران  از آنکه
را درميان خون و عزا جا "  قارنه"فرماندھایشان باز گشتند و آبادی   پيشگاه به ! اعمال شرعی

  .گذاستند

محتوای پوچ رژیم عمامه   کردستان تمام و کمال به  اما با این جنایت وحشتناک، مردم آزادیخواه
  ".بردندو عبا آخوندی و لشکریان بنامی حفظ اسالم پی  

سھولت از گلوی ضد  ای نبود به  آسانی تسخير کرد، اما آن شھر لقمه ارتجاع،  مھاباد را به 
شھریور مسئول حزب در گردھمائی صد ھزار نفری در شھر  12عصر روز. مليت ھا فرو رود

بر عکس : یک قسمت از آوارگان شھر مھاباد نيز در آن شرکت داشتند گفت سردشت که 
دورو دراز بر ضد   مبارزه  مقدمه  کار نيست، بلکه یان رژیم تسخير مھاباد خاتمه عقائد کارفرما

مرکزی در  بعد از آن چند روزی کميته .  غصب حقوق و آزادیھای مردم کردستان است
جنگی   شيوه  دورو درازی به  حزب دموکرات کردستان مبارزه  ای خاطر نشان کرد که اعالميه

  .پارتيزانی شروع می کند

  .5،ص 1988،سپتامبر 1367، شھریور 141  شماره" کردستان روزنامه) 1(

  نشده  مسلحانه گداخته  آزمون مبارزه  ھنوز در بوته   -  رگه نيروی پيشمه  بماند که  نباید نھفته
این خاطر نيز بود  به . با تسخير مھاباد برای مدتی دچار سر در گم و نامنظم شدن گشت -بود
خود را   سھولت توانست از طریق بانه  روز پس از تصرف مھاباد نيروی رژیم به  بعد از دو سه  که
این دو پيروزی نيروھای جمھوری اسالمی را . سردشت برساند و آن شھر را نيز تصرف کند به 

این جھت پس از تسخير  سردشت از دو طرف  و مغرور کرد به   ای بيشتر در خود فریفته تا اندازه
شھریور از جانب  21نيروی رژیم در روز . سردشت نمودند -پيرانشھر راه    توجهخود را م  حمله

راه با آن نيرو که   حرکت درآمد و شاید منظورش آن بود در نيمه طرف پيرانشھر به  سردشت به 
کمين   به"  گرژال"و" واوان" از طرف پيرانشھر می آمد ھماھنگ شوند، در وسط  آبادیھای 

مدرن  انواع اسلحه  ھمه  به   آن نيرو که. قھرمانان حزب دموکرات می افتد کوچک از   یکدسته
دور نيست اکنون  رو شد که  مجھز بود با ھيليکوپتر پشتيبانی از آن می شد با شکستی رو به 

آنھا با از دست دادن نزدیک به . باشد فراموش شده  در آن حمله   نيز از یادی افراد شرکت کننده
پادگان سردشت باز گشتند و با این   جروح ھای زیاد و از کار افتادن یک تانگ بهم  ھشتاد کشته 

  :ار شاعير قول ھژ به  شکست فھميدند که 

   می بيگانه ده  واری له کورده" 

  " ک سندانه ، وه تریاک نيه  شيره
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الل ج" در آن جنگ یکی از کادر بسيار مھم حزب بنام عثمان یزدان پناه معروف به متاسفانه  
چنين با  گر که  نيروی حمله. بود  و اسير شده  و نا بلد در کمين افتاده  بدون اسلحه" یی ميراوه

و پرس و جو آن فرزند قھرمان و   پادگان بدون محاکمه بود با رسيدن به   شرمساری باز گشته
دیگر   رگه مهدراین جنگ پيش. یادش بخير و روانش شاد. باران کرد تيره   فداکار را ناجوانمردانه

  .بود   مجروح شده

اولين حرکت نارضایت مردم  بودند که  ھنوز نيروھای رژیم در داخل شھر مھاباد جا نيفتاده 
مردم مھاباد درتظاھرات وسيع و . روی جيره بگيران و نوکران ارتجاع منفجر شد قھرمان شھر به 

وکراتيک ملت خودشان دم_ حزب دموکرات و جنبش ملی  گسترده وفاداری خود را نسبت به
شھریشان و کارفرمایان   و انزجار و تنفر خود را از باز گشت نيروھای سرکوبگر به  اعالم نموده
در تمام کردستان   درمدت بسيار کوتاه - و دیگری درشھر  یکی در کوه -آن دو حرکت. نشان داد

   .آزادی داد مبارزین راه  به   و ایمان تازه  داد و روحيه آوازه 

بود،در  ور کرده  زانو درآوردن ملت کرد شعله ارتجاع برای ویران کردن کردستان و به   آن جنگ که 
  شھر و ده. در تخت و بخت و پيشاھنگان جمھوری اسالمی افتاد  آتش تبدیل شد که  عمل به

مدند و درآ لرزه  گر به  و صحرا وآبادانی مثل ھم در زیر پای نيروھای حمله  و دشت و جلگه و کوه 
اگر . نشان دادند در تمام شھرھا  فرزندان کرد حماست آفریدند و مردانگی و شجاعت از خود 

بخواھيم داستان این قھرمانی ھا را بازگو کنيم در حقيقت باید انجمن برایش فراھم کنيم که  
دست   هشھر بوکان ب  آنقدر نکشيد که. شود آن نوشته  صدھا و ھزاران صفحات کتاب در باره    به

؟ آن شھر  گر دشمن پاکسازی شد، اما مھاباد چه فرزندگان ملت کرد آزاد شد و از نيروی حمله
و منزل، و  خانه  کوی و برزن، ھمه   ھمه. و قھرمانی و فداکاری تبدیل شد  حماسه به   یکپارچه
خيابانھای شھر تبدیل به   آنقدر نکشيد که. بود رگه  سنگر جای استراحت پيسمه ھمه 

  ارتش و سپاه  پوس و ماشينھای سوخته وران و ظرف اشغال تانک و رزه گورستان حمله 
  .پاسداران شدند

و مردم  رگه  آن قھرمانی و از جان گذشتگی اھالی شھر و ھمکاری در بين پيشمه  در نتيجه
افتاد و پایگاھای حزب دموکرات در داخل شھر  رگه  بزودی شار مھاباد بار دیگر بدست پيشمه

ناچار  بود که   ارتش جمھوری اسالمی  ضعيف شده. کار و کوشش خودشان کردند به   شروع 
مردم   در یک حرف اراده. ھيليکوپتر پایگاھای اطراف و اکناف شھر را تدارک بکند بود از پادگان به 

  .بود رژیم ارتجاع پيروز شده   بر توپ و تانک و نيروی مسلحانه

روز . " ھای محترم کمی از موضوع دور ميشوم و پرانتزی بازمی کنمخوانند  در اینجا با اجازه
  بر خود نھاده" مسلمان پيروی خط امام"دانشجویان" نام  گروھی که 1358شھریور سال 13

  . گروگان گرفت کارمندان آن سفارت را به   برد و ھمه  سفارت امریکا واقع در تھران حمله بود،به 

ای دانشجو بحساب آورد و  عمل دسته ظاھرا آن عمل را به  دولت جمھوری اسالمی  اگر چه
در باره   اما تبليغات بسيار وسيع و گسترده. گویا از آن خبر ندارد  ميخواست چنان وانمود کند که

  . بودن رژیم خواند ضد امپریاليست بودن و پيشرفته   نشانه این شاھکار را به  انداخت و  راه  آن به  

دائما افکار و کردار و تبليغات رژیم را تایيد ميکردند بيش از آن   سازمان ھای که از احزاب و  گروه
گویا عضو و   و حتی سازمانھای بودند که را بزرگتر کرده " ضد امپراليستی )اصطالح به(گام 

داشت و بطور علنی بدان افتخار " دانشجویان مسلمان پيروی خط امام"ھوادار نيز در ميان
بر ضد امپریاليست،مسلمان   آن سازمان خودش مارکسيست بود اما در مبارزهھر چند . ميکرد

  !!و مارکسست می توانستند در یک سنگر با ھم باشند اشکالی نداشت



 

70 
 

تمام حزب و سازمان ھای سياسی اوپوزیسيون، آشکارا برای این کارھای  جالب آن بود که 
. در برابر این اوضاع سکوت اختيار ميکردنددر بھترین حالت   کف می زدند یا اینکه  قانونی  غيره

. داشت در این ميان تنھا حزب دموکرات کردستان ایران موضعگيری و عقاید و نظریات جداگانه 
آن ھم مثل بسيار چيز دیگر در دسترس نيست،اعالم کرد با   متاسفانه ای که  حزب در اعالميه

، آن گام رژیم جمھوری  پریاليستی انجام دادهضد ام  حزب دموکرات از قدیم تا کنون مبارزه  اینکه
  .چيزی برخالف قواعيد و قانون سازمان ملل ميداند و آن را محکوم ميکند اسالمی را به 

بردن عقاید و نظریات مردم ایران  از   سعی و کشش برای انحراف و بيراه حزب ما این کار را به 
تبليغات کنندگان رژیم   ن فضا را نخورد کهھيچ عنوان فریب آ زیر بنای ميدانست و به   مسئله

ارزش  بزرگ به اعتبارو   آن عمل ضربه در ھمان موقع نيز ميدانستيم که . بودند  فراھم کرده
  .سنگين و پر بھا و گران تمام ميشود ومنزلت ایران خواھد زد و برای مردم ایران 

ی رھایی و رستگاری گروگان ھا با یاد داریم ھر چند کوشش و تقال دولت کارتير برا  به  چنانکه
روز )  444(رو بود،اما در نھایت جمھوری اسالمی بعد از شکست و ھزیمت شرمسارانه رو به 

آن ھا را آزاد " رونالد ریگان"با ھمکاران   ریسواو بی نتيجه  نگھداشتن گروگانھا در یک معامله
در ھمان . در سازمان ملل  بود برای ایران جمھوری اسالمی باقی ماند، بد نامی  کرد و آنکه

و ناپخته    چشم مليت ھای ایران رفت و این عمل و سياست ناشيانه وقت دود آن آتش به 
اکنون سر . رو کرد ھای دیگر رژیم آن ھا را با اغلب مشاکل اقتصادی سياسی درگيرو رو به

ينه" موضوع بر گردیم،بقول ضرب المثل کردی    "تی رخه سه وه  با ب

ای  نامه 20/7/1358مرکزی حزب دموکرات در روز   ای این پيروزھای بزرگ کميتهدر اثن
و مترقی و  شخصيت   مليت ھای ایران و حزب و سازمان ھای ملی و پيشرفته  به  سرگشاده
  .ای پھناوری داشت آوازه و مذھبی ھا منتشر کرد که   ھای ملی

از برخی شھرھای   راستش بخواھی بعالوه  را در اوضاع و احوالی می نویسيم که  ما این نامه"
  است...کردھا  سر تا سر کردستان زیر کنترل پيشمرگه... کردستان

  حل ھمه مشکالت و راه  حزب دموکرات کردستان در این موقع حساس انقالب ایران رفع تمام
داند و الزم مي بيش از قبل   ی کردستان را از طریق گفتگو مسالمت آميز مسئله  مسائل، بویژه 

  ...است  این تنھا راه تکرار ميکند که 

است،وضع نظامی و سياسی کردستان برای  نشده در زمان بی اقتدار بودن نوشته   این نامه
حزب ما از ھر وقت دیگر بھتر و ھموارتر است و حمایت خلق کردستان از حزب ما ھر گيز به 

آتش بس . ادر کشی غالب و مغلوب نيستنظرما در جنگ بر  با این حال به.  نبوده  این اندازه 
  "نفع ھمگی مردم ایران است و برای حفظ دست آوردھای انقالب الزم است  این جنگ به

  :شرح زیر بود چھار مورد به  مشروط به  آن نامه 

آزادی ھای دموکرسی در کردستان و سرتاسر ایران فراھم شوند و حزب دموکرات  -1
  .شروع نمایدکردستان کوشش علنی خود را 

و آشوب ھستند از تمام مناطق کردستان فراخوانده   بنياد تفرقه  که  پاسداران بی تجربه  -2
  . شوند 

  خود که  نشود در امورات داخلی ایران مداخله نماید و تنھا مشغول وظيفه داده   ارتش راه  به -3
  .باشد دیفاع از مرزھا و تماميت ارضی و استقالل کشور است 
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  ."دانيان  سياسی آزاد شوند و اعدام مبارزین متوقف گرددزن -4

  و موضعگيری روشن حزب ما بی پاسخ نماند و بالنتيجه  و آشتيخواھانه  سياست صلح جویانه
بود،  ملت کرد داده   پيشتر فتوای جھاد عليه ماه   سه  خمينی که  آیت هللا1358  آبان ماه) 26(در

در آن . خود نمود و پيامی برای برادران کرد انتشار دادشکست  راستش بخواھی اعتراف به 
  ی تفنگ ھای خود را بطرف دشمن نشانه لوله بود که  درخواست کرده   پيام خمينی از ھمه
مشکالت اقتصادی و اجتماعی مردم کردستان حل و فصل شوند و  بود که   روید و اطمينان داده

ئت دولت دستور ميدھد تا با نمایندگان مردم ھي  به   بود که ھمچنين آسودگی خاطر داده 
است قبل از  قابل مالحظه. حل مشکالت و گفتگو بيشتر و جدیتر عمل کند کردستان برای راه 

صدور پيام خمينی ھيئتی با مشارکت آقای داریوش فروھر و آقای ھاشم صباغيان و مھندس 
یک دو بار نيز به   بود که  دهسحابی برای گفتگو با نمایندگان ملت کرد فراھم ش  عزت هللا

   کرده  بودند و با بعض از نمایندگان کرد درحزب دموکرات و کسان دیگر مذاکره کردستان آمده  
  .بودند

بود، اساسا از حقوق  کرد را نشان نداده   حل و فصل سياسی مسئله  آبان خمينی راه 26پيام 
در نخست طرفدار  ا حزب دموکرات که ام. بود ميان نياورده   ملت کرد نيز سخن به - سياسی

جواب آن " نظامی نيست   کرد ڕاه  مسئله: " بود که کرد بود و اعالم کرده  آشيخواھی مسئله 
جنگ با صدور پيام خمينی و نشست  ماه  این نوع پس از سه   به. داد پيام را بسيار دوستانه 
 1358این خاطر تابستان   شد به آتش بس درسرتاسر کردستان برقرار  مقدماتی با ھيئت ویژه،

  .در تاریخ ثبت گردید  ماھه نام جنگی سه به

درخواست دفتر سياسی سيمناری پھناور از کادرھای حزب   پایه دنبال صدور پيام خمينی بر   به
شان، در نزدیکی مرز  مامه" توی دوله"از آبادی   رگه ھا و نيروھای پيشمه و مسئولين کميته
آن پيام گفتگو شد و نقاط  قوی وضعف   طور مفصل در باره  ر آن سيمنار  بهد. عراق فراھم شد

شرکت کنندگان سيمنار برآین اعتقاد بودند   آن بر آورد و ھمسنگ و توازن شدند، رویھم رفته
الزم و ضروری است از آن استقبال بشود و سعی شود جنگ و کشت و کشتار  که 

ای از اعضای  تمام شدن سيمنار دکتر قاسملو با پاره بعد از. بيشتر،دچار خاک کردستان نشود
. مھاباد رسيد  افتاد و بعد از دو روز به سوی مھاباد براه  دفتری سياسی و کادرھای مقر دفتر به 

رسمی  بود دکتر قاسملو به   تشکيل شده  آبان ماه 30یا  20روزی  در مھاباد در یک ميتينگ که 
مادگی حزب دموکرات و ملت کرد را برای گفتگو پيرامون راه از پيام خمينی پيشوازی کرد و آ

را بکار برد که ) لبيک( حتی در سخنان خود کلمه . کرد نشان داد  مسئله  حل آشتيخواھانه 
حسن نيت کار فرمایان را ابراز   اندازه  گفتگو تا چه اما ببينيم که . نھایت حسن نيت بود  نشانه 

 ؟.کرد

  . رد و گفتگو با دولتنمایندگان ملت ک  گروه
خمينی، بيشتری پایگاھھا حزب و سازمان ھای   آبان ماه 26پس از منتشر شدن پيام 

داخل شھرھا باز گشتند و مقر فرماندھی اغلب گروھا در شھر مھاباد مستقر   سياسی به
ی زیاد دربين حزب و سازمان ھا  شھرھا و پس از بحث و مناقشه  پيش از بر گشت به. بود

نمایندگی ملت کرد فراھم شد که  نام دسته   از نمایندگان به  کرد گروه مسئله  به  مرتبط
شيخ عزالدین حسينی رئيس،حزب دموکرات کردستان ایران : اسامی شان بشرح زیر بود 

مشخص . کردستان عضو و چریک فيدای ھا ملت ایران،شاخه   پيشاھنگ و سخنگو، و کومله
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ظاھرا برای گفتگو   نفره سه  اندیم از طرف دولت نيز یک دسته قبال از آن سخن ر  است چنانکه
  .بود با نمایندگان کرد شکل گرفته 

ھمکاری گروھی متخصص و روشنفکرو   مھاباد به  نمایندگان ملت کرد بعد از مراجعت به  دسته
 مطبوع(حقوقدان بزرگوار کرد جناب صارم الدین وزیری طرحی برای خودمختاری   و دانا بویژه

این طرح  . زیر بنای گفتگو با نمایندگان دولت مرکزی قرار گيرد به   انتخاب کرد تا آنکه) خاطر
ما در اینجا به  بود،  شده  فارسی نوشته   به  البته. بود  تشکيل شده  تبصره)  9( و ماده ) 26(از
  :زبان کردی بر می گردانيم  

  .ی کردستان ایرانخودمختار  طرحی گروھی نمایندگان ملت کرد در باره

از لحاظ تاریخی   کردستان ایران سر زمينی است در چھار دیوار جوغرافيایی ایران که) 1( ماده
این . است و اکنون نيز اکثر ساکنانش از ملت کرد تشکيل یافته   محل سکونت اقوامی کرد بوده

یجان غربی را ، کردستان، وآذربا سرزمين تمام مناطق کردنشين استانھای ایالم، کرمانشاه
  .شامل ميشود

ارتباط  عميق   کردستان ایران قسمتی از کشور جمھوری اسالمی ایران است که) 2( ماده
تاریخی، اقتصادی، سياسی و فرھنگی و پيوستگی مليت کردی ساکنان آن جا را با ملت ھای 

  .است ساکنين ایران مکحم کرده 

سيستم خودمختاری در چھارچوب   ران بهاقتدار ملت کرد بر سر زمين کردستان ای) 3( ماده
  .ميشود اتحاد سياسی،اقتصادی و تماميت ارضی کشور ایران بکار برده 

دولت مرکزی جمھوری اسالمی ایران برای خاطر جمعی اتحاد سياسی  و تماميت ) 4( ماده
این مسائل پائين در سرزمين خودمختاری کردستان اجرا   ارضی کشور اختيار ارتباطی به

  :ندميک

دیفاع از نوار سرحدات و مرزھا،استقالل و تماميت ارضی ایران در برابر  امور مربوط  به  -لف1
اجرا ميشود و از طریق   نيروی زمينی و ھوایی و دریایی سپاه  سه  وسيله تجاوز بيگانگان به 

  .ارگان ھای حکومتی مرکزی سرپرستی ميشود 

ارجی و ھمچنين ارتباط با کنسولگریھای دول سياست و پيوستگی ھای خ  امور مرتبط  به -ب
  .در سر زمين کردستان ایران استقرار دارند،در صالحيت دولت مرکزی می باشد  خارج که

این مسائل دارد،   ارتباط  شان به بازرگانی خارجی و گمرگات و آن سياست ھمگانی  که  - ج
  .و سرپرستی ميگردند  ارگان ھای دولتی انجام داده  وسيله به 

بسيار کالن دارد، و مرتب و   سرمایه پيوستگی به   طویل المدت اقتصادی،که  طرح برنامه - د
منظم کردن و انجام دادن سيستم پولی و ارزی کشور در صالحيت ارگان ھای دولت مرکزی 

  .می باشد

و  پادگانھا  باشد که  در مورد امورات دیفاعی، الزم است دائما این اصل مورد توجه) 1( تبصره
  بھانه  به  نوعی که باشند، به   و دور از شھرھا بوده  در مرزھا  بوده   ادارات نظامی  باید ھميشه

  مداخله به  مورد رخ ندھد که منجر  ھيچ گونه   نيروی نظامی و چيز دیگر از این امثال،  احتياج به
  .در امور داخلی سر زمين خودمختاری کردستان تلقی گردد
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ھای ساکن سر زمين خود مختاری کردستان ایران باید در پایگاھھای  ز وظيفهسربا) 2( تبصره
  . کنند  ھای کردستان انجام وظيفه نظامی و سرباز خانه

ریزی طویل  ارتباط شان با بازرگانی خارجی و گمرگات و برنامه  در آن ادارات مناطق که) 3( تبصره
ختاری کردستان دارد،باید از المدت اقتصادی و اجرای سيستم پولی در سرزمين خودم

  .شود کارمندان داخل کشور استفاده 

بحث شد،بکار گيری اختيارات در تمام امور سر زمين ) 4( در ماده  از چيزھای که  بعالوه) 5( ماده
  .استثنا در صالحيت ارگانھای خودمختار می باشد  خودمختاری کردستان ایران بدون ھيچ گونه

انجمن ملی کردستان باالترین ارگان صاحب اقتدار ملت کرد در سر زمين خودمختاری ) 6( ماده
طور مستقيم و  انتخابات آزاد، به   این انجمن ھر دو سال یکبار از راه. کردستان ایران است

  . مخفی و ھمگانی تمام ساکنان کردستان ایران انتخاب ميشود و فراھم ميگردد

ای برای انجمن  ھزار نفر ازساکنان سرزمين کردستان ایران نماینده  پنجاهبرای ھر ) 1( تبصره
  .کردستان انتخاب می کنند

  پيروی داخلی خود و ھمچنين به انجمن ملی کردستان تمام عادات و تقاليد مرتبط  به ) 7( ماده
  .را تعيين و پسند می کند  انتخاب انجمن ھای شھر و ده

بکار   درنظر گرفتن قانون ھمگانی کشور تمام قانون و شيوه با  انجمن ملی کردستان) 8( ماده
سر زمين خودمختار کردستان راپسند   ویژه  در ادارات خودمختار و ھمچنان بودجه  شده برده 

  .می کند

امور  انجمن ملی  کردستان، حکومت خودمختاری کردستان برای اجرای ھمه ) 9( ماده
  .می شود  ی سر زمين خودمختاری کردستان، برگزیدهسياسی، اقتصادی، فرھنگی و انتظام

حکومت خودمختاری کردستان در برابر انجمن ملی کردستان مسئوليت مشترک ) 10( ماده
انجمن ملی   تنھا در برابر  خواھد داشت و ھر کدام از اعضای حکومت ملی خود مختار نيز به 

  .کردستان مسئول ھستند

اوضاع و احوال کوشش آزاد و   خود ميداند که  حق و وظيفه  انجمن ملی کردستان به) 11( ماده
دموکراتيک زندگی اجتماعی در گدار آزادی احزاب و گردھمائی ھا و مطبوعات و انتشارات و 

نظریات ومذاھب و انجمن ھای دموکراتيک و حق اعتصاب  در تمام سر  بيان عقاید و  قلم و 
رت بر انجامدادن تقاليد و عادتھا از طرف نيروی دقت  نظا زمين کردسستان  فراھم کند و به 

  .اجرائی بکند

حکومت خودمختاری کردستان مرتب و تنظيم  وسيله  کردستان خودمختار به   بودجه) 12( ماده
  .انجمن ملی کردستان پيشنھاد ميشود و پس از پسند کردن اجرا خواھد شد  ميشود و به

  :ستان خودمختار عبارت اند ازی کرد منابع فراھم کردن بودجه)  13( ماده

  .دیگر  ماليات و گمرگ و عواید مناطق - الف

حکومت خودمختاری  از طرف حکومت مرکزی به  عمومی کشور   یک قسمت از بودجه -ب
  .ميشود  کردستان داده
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ریزی برای ارتقای پيشبرد و رشد و نمود اقتصادی در سرزمين کردستان و   برنامه) 14( ماده
بود، مثل انجام   وجود آمده بعلت ظلم و ستم ملی به   ن عقب افتادگی ھای کهبرای جبران آ

پيش بردن امور آبادانی و خوش زیستی و   دادن صنایع ملی، گسترش کشاورزی و دامداری،به
  زندگی اجتماعی زحمت کشان ملت کرد تغيير حاصل آید ، بعالوه  طوریکه  خدمات عمومی به
  .شد، قسمتی از وظایف حکومت کردستان است  گفته) 4( ماده) د(در بند  از آن چيزھای که

پيشرفت   ی امورات دولت مرکزی از عایدات عمومی بودجه بعد از تفریق بودجه) 14( تبصره
. جمعيت در ميان مناطق مختلف کشور تقسيم ميشود  اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی بر پایه

برای جبران آن عقب افتادگی ھای   د کهطوری خواھد بو  اصول تقسيم کردن این بودجه
، سھم ساکنان این مناطق و یکی از آنھا  وجودآمده بعلت ظلم و ستم ملی به   اقتصادی که

  .عقب افتادگی ھا بيش از در آمد متوسط  سرتاسری کشور باشد  کردستان خودمختار بر پایه

ادارات و ارگانھای   چهزبان کردی در تمام دوایر سرزمين خودمختار کردستان ) 15 (ماده
زبان فارسی مثل  ادارات دیگر زبان رسمی است،با تکرار نمودن آن بند که   خودمختار و چه

  .زبان رسمی سرتاسری ایران و کردستان خواھد بود  گذشته

در سر زمين خودمختار کردستان ایران آموزش در تمام سطوح از ابتدائی و متوسط و ) 16( ماده
ردی خواھد بود،اما تدریس زبان فارسی نيز پس از پایان سال چھارم ابتدائی زبانی ک  عالی به

  .در تمام مدارس سر زمين کردستان ایران اجباری ميشود

و  اقليت ھای ملی در زمين خودمختاری کردستان ایران محق ھستند فرھنگ و راه ) 1( تبصره
زبان مادری   رند  و در مدارس بهپيش بب رسم و عادت و تقاليد خودشان را محفوظ  نمایند و به 

  .خودشان درس بخوانند

ریزی برای کوشش آن  فراھم کردن ادارات و ارگانھا و مراکز آموزش و فرھنگ و برنامه) 17( ماده
ادارات و ارگانھا و مراکز در سر زمين خودمختاری کردستان ایران در تمام سطوح اتبدائی و 

  .ومت خودمختاری کردستان ایران استمتوسط و عالی یک قسمت از اختيارات حک

مرکز رادیو تلویزیون سر زمين خودمختاری کردستان در زیر نظارت حکومت ) 1( تبصره
  .خودمختاری کردستان ایران انجام می گيرد

حفظ امنيت داخلی و امورات نظم و انتظامات درسرزمين خود مختاری کردستان  ) 18( ماده
حکومت خودمختاری   رسمی از ناحيه به  که   رگه يروھای پيشمهن  وسيله  به  ایران درشھر و ده

  .کردستان استخدام  و استقرار می شوند فراھم می ميگردد

  درسر زمين خودمختاری کردستان ایران به  رؤسا و مسولين نظم و حفاظت شھرو ده) 19( ماده
و در برابر او  و تعيين ميشوند  طور مستقيم از طرف حکومت خودمختاری کردستان گماشته

  .مسئول و جوابگو خواھند بود

ھای دانشجو از طرف حکوت خودموختاری کردستان ایران برای تامين  ھر سال عده) 20( ماده
مدارس نظامی فرستاده  احتياج نيروھای دیفاعی سر زمين خودمختار  برای تحصيل به 

است تمام احتياج  ميشوند، سازمانھای حکومت مرکزی مرتبط با حکومت مرکزی بر آنھا 
آموزس و پرورش آن دانشجویان را فراھم کنند و مایحتاج ھای مسلح کردن نيروی انتظامی 

  .تامين کنند  معقول و شایسته  شيوه  داخل کردستان را به
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  دادگاه  وسيله اختيار قضائی در سر زمين خودمختارکردستان جدا از نيروھای دیگر به ) 21( ماده
  .مستقل انجام ميشود

قانون   دادگاھای سر زمين خودمختاری کردستان ایران در مسائل عرفی بر پایه) 22( ماده
از طرف انجمن ملی کردستان خودمختار پسند   عرفی سرتاسری کشور و آن قوانين که

حقوقی    ميشوند و با اصل پيرو شده  اند و در چھار چوب صالحيت ھای آن انجمن گذاشته شده
جھانی حقوق مدنی ھمتراز ھستند رأی ميدھند و در   قوق بشر و ميثاق جھانی ح  و اعالميه

عمل   قوانين مذاھب ھر دو طرف قضيه   دارند بر پایه"   احوال شخصيه" مرتبط به  آن مسائل که
  .ميشود

از دیوان عالی کشور در سرزمين خودموختاری کردستان ایران مستقر ميشود   شاخه) 23( ماده
رخواست فرجام خواھی از احکام دادگاھای سرزمين خودموختاری کردستان د  به  و این شاخه

  .ایران رسيدگی و بازنگری ميکند

ھر دو زبان کردی و  رسسيدگی در داگاھای سر زمين خودموختاری کردستان ایران به :  تبصره
  .فارسی انجام ميشود

ساکنان سر زمين کردستان   از این که  یگانگی مليت ھای ایران بعالوه  برای  تقویت) 24( ماده
ھای نامزد  انجمن ميھنی ميفرستند و عده مثل قسمتھای دیگر ایران  نمایندگان خود را به 

) ھا در ھيئت وزرا و زارتخانه(، در ارگانھای حکومت مرکزی  با جمعيت کردستان با اتفاق  شده
  .انباز ميشوند

شورای "ق ھمگی مليت ھای ایرانبرای تضمين زیر بنای خودمختاری و حفظ حقو) 25( ماده
  از مرکز کشور تشکيل ميشود و ھر کدام از مليت ھای ایران سه) عالی مليت ھای ایران

  ".شورای عالی مليت ھا ایران ميفرستند به   نماینده

سر زمين خودمختاری کردستان ایران از طرف انجمن ملی کردستان   نفر نماینده  سه:  تبصره
  .دست نشان ميشوند

در انجمن مليت ھای ایران اگر مرتبط با مسائل حقوق   شده  قوانين پسندیده  ھمه) 26( دهما
  .مطرح و تایيد بشوند" شورای عالی مليت ھای ایران"ھای مليت ھای ایران باشد باید در

 .4/10/1358. گان ملت کرد نماینده  دسته

برای گفتگو با نمایندگان دولت   نمایندگان ملت کرد که  شود دسته گفته  است که   قابل توجه
او ھم ظاھرا برای گفتگو با   دولت که  بود،ھيچ موقع با ھيئت ویژه  مرکزی تشکيل یافته

بود، با ھم ننشنند   کرد فراھم شده  مسئله  حل مسالمت آميز نمایندگان ملت کرد در مورد راه 
آنھا بحث و گفتگو  ند و در باره و مطرح نمای  نظرھای خود را مبادله  واقعی نقطه  شيوه به  که 
دولت بيشتر از   اول تنھا به تصور چنان معلوم ميکرد که  اگر در وھله  دليلش ھم آن بود که. کنند
دنبال بدست آوردن وقت برای خودآمادگی بود،  کرد کنکاش کند،به   حل مسئله دنبال راه   آن به

خمينی چقدر   سالمی و پيش از ھمهکار فرمایان جمھوری ا  آشکار شد که  سپس برای ھمه
خود بد  1358 آبان ماه 26خمينی در پيام . مردم کردستان دارد  نظر پليد و دشمنداری درحق به

  بود اما سپس برای ھمه  خاطی دانسته کاران را در اختالف ميان ملت کرد و دولت مرکزی 
دو بدکاران و بد خواھان و فسا تمام فتنه  خود خمينی سر دسته  صاحب نظران معلوم شد که

  .ملت کرد است  به
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ای از اعضای نمایندگان ملت کرد،نه  اما از حق نگذریم از طرف دیگر نيز کم و زیاد خطا بود، پاره
. ميکنيم  رسمی می نوشتند ما برای افشاگری مذاکره  نوشته به   حرف، بلکه  تنھا فقط به 

کردستان می آمدند تا با   نمایندگان دولت به که   وقت  زیرا   .بخواھی چنان کردند  راستش را که
دولت   از نزاکت خارج بود به  تندو تيز آنچه  کند آن دوستان با صدور اعالميه ملت کرد مذاکره 

از خدا چنين اوضاع و احوال را می    دائم در پی بھانه جستن بودند  ميگفتند آنھا نيز که
رسمی با  سازی قرار می دادند تا با  را دستاویز و بھانه ھا  اعالميه  خواستند و صدور این گونه

  .نکنند و وقت بيشتر برای آمادگی جمھوری اسالمی ستنج کنند ملت کرد مذاکره 

عاضر نيستند با نمایندگان حزب و   دولت  اعالم کردند که  سر انجام دولت و اعضای ھيئت ویژه
حزب دموکرات . ند و گفتگو کنندکرد بنشين  حل مسئله سازما ھای سياسی برای راه 

واقعی،   برای خود دزدیدن از مذاکره است که  این بھانه  کردستان ھر چند معتقد بر این بود که 
این جھت  به . نمایندگان دولت ندھند را به  این بھانه   اما باز از نمایندگان ملت کرد خواست که

ز نمایندگان احزاب و سازمانھا تشکيل نمایندگان ا  اعضای دسته  شد اگر چه تصميم گرفته 
نام خودشان   دولت اعضای  نمایندگی ملت کرد تنھا به  شده بود، در گردھمائی با ھيئت ویژه

ظاھرا . از کدام حزب و سازمان ھستند ميان نياورند که   شوند و از این سخن به شناخته 
اکثر اعضای نمایندگی ملت کرد  ھر چند در حقيقت. بود نمایندگان دولت ھم این را قبول کرده 

  .بود و می دانستند ھر کدام از آنھا با کدام یک حزب و سازمانی است شده  برای آنھا شناخته 

،اغلب نمایندگانی با مسئوليت ھای مختلف به 1359تا اواخر بھار  1358  در آواخر آبان ماه
اما تنھا یک بار در . یدار ميکردندمھاباد و با مسئولين کرد نيز د  ویژه  کردستان می آمدند، به 

ظاھر برای گفتگو واقعی در مورد  اندام به  دولت با سه   ھيئت ویژه 58  آخرین روزھای آذر ماه
شد با نمایندگان ملت کرد گفتگو  مھاباد آمد و تصميم گرفته  ھای مردم کردستان به  خواسته

کرد حسن   حل مسئله برای پيدا کردن راه  "نماند این بار نيز نمایندگان دولت   اما ناگفته. کند
یک روز . نشست در فرمانداری مھاباد صورت گيرد  شد که و قرار بر این گذاشته . نيت نداشتند

در سالن   آذر ماه 29روز  بود که   قبل از نشست، حزب بزرگان شھر مھاباد را دعوت کرده
بود و   دولت وقت را غنيمت شمرده  یکی از اعضای ھيئت ویژه. فرمانداری مھاباد جمع بشوند

سخن پرداخت، خدا  نمایندگان ملت کرد پيش ایشان رفت و با آنان به  بدون اطالع  آگاداری 
بنا بر این . بود  ور و توپيده حزب و سازمانھا سياسی کردستان حمله  قبول نکند، گویا بيشتر به

در ھمان گردھمائی پاسخ او را بدھد، بود   نمایندگان ملت کرد ناچار شده  یکی از اعضای گروه
  .آن دوستمان شد  یه و این موجب رنجيدگی و گله

دولت در   نمایندگان ملت کرد با ھيئت ویژه  اولين و دومين گردھمائی رسمی   اینکه  خالصه
طرفين   عادت شده  ضمن خوش آمد گفتن چنانکه. یکی از اطاق ھای فرمانداری شکل گرفت

باشم آقای  اگر درست بياد داشته . یکدیگر معرفی کنند  گان خود را بهباید اعضای نمایند
به ماموستا شيخ عزالدین حسينی سر   دولت را شناساند و نوبه  صباغيان اعضای ھيئت ویژه
نام   یکا یکی نمایندگان احزاب را به  با تعجب بسيار دیدیم که. پرست نمایندگان کرد رسيد
طبق قرار قبلی بر این توافق   در حاليکه. ندگان دولت معرفی کردنمای  سازمان ھای خودشان به

و چون ھيئت . ندھد  دست نمایندگان دولت  به    نشود تا بھانه نام احزاب برده   بودیم که کرده 
نداشت که   بود تا گفتگوی واقعی بکنند و نيز چيزی برای ملت کرد برای آن نيامده  دولت   ویژه 

و چریکی فيدایی گفتگو کنيم و حتی   کرد و گفت ما نمی توانيم با کومله انه رو کند این را بھ 
  آن تنھا گردھمائی رسمی بدون وارد شدن به  این شيوه به . حاضر نيستيم با آنھا بنشينيم

موضوع  پایان پذیرفت و بار دیگر آن دو ھيئت با ھم گردھمائی نکردند یکدیگر را مالقات 
  .ننمودند
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  خودگردانی 
شد، الزم است از   ميان آورده  از گفتگوی نمایندگان و طرح خود مختاری صحبت به  اکنون که

خود گردانی و طرح خود گردانی نيز اغلب   زیرا آن روزھا مسئله. خود گردانی نيز چيزی بگویيم
ی را بعض از مردم خودگردان از این بگذریم که . بار مورد گفتگو قرار ميگرفت و بر سر زبان ھا بود

  .ميکردند  ھم معنی سرگردانی تشبيه  به

. شدند نامش مطرح شد و دو طرح ھم برایش آماده   یاد دارم خود گردانی دو مرتبه  به  تا جائيکه
مھاباد آمد و با   ھيئت از دولت به. خمينی بود  آیت هللا  آبان ماه) 26( بار اول قبل از صدور پيام

صباغيان و (نفر  و اعضای ھيئت دولت ھمان سه. ھيئت حزب دموکرات کردستان نشست
غنی بلوریان،کریم حسامی، عزیز ماملی، و (ھيئت حزب دموکرات نيز. بودند) فروھرو سحابی

ميان  کرد به   در آن نشست ابدا سخن از خودمختاری و مسئله. این یاد داشت ھا بود  نویسنده
دفتر سياسی  ن نشست، من به پس از آ. نيامد، گفتگو تنھا در محور آتش بس دور ميزد

متشکل از آقایان   گویا گروھی از نمایندگان حزب توده.  برگشتم و برادران دیگر در مھاباد ماندند
آن وقت در مھاباد بودند، پس از مراجعت اینجانب  با آقای غنی بلوری   عموئی و شلتوکی که

حزب دموکرات   بودند تا آنکه داده  او  نام طرح خودگردانی به  بودند و طرحی را به  دیدار کرده
ھيئت دولت  کرد تقدیم به   حل مسئله نام خود برای راه  کردستان آن طرح  خودگردانی را به

  .کند

دفتر سياسی مراجعت نمود و گزارش سفر خود را به  آقای غنی بلوریان پس از چند روز به 
این سطور بود   ا آن، نویسندهیکی ازاعض نمایندگی حزب برای گفتگو با دولت، که  دسته  

آن طرح   متاسفانه. بيت گزارش آقای بلوریان طرح خود گردانی بود  با تاسف شاه. تسليم کرد
نظر خوانندگان محترم برسد، و قصد آن ھم ندارم از محتوای آن  در اینجا به   در دست نيست که

. است ام نمانده  نطور در حافظهميان بياورم،زیرا راستش بخواھی از مفاد آن چيزی آ  انتقاد به
طرح خودگردانی با خوش آمد گویی : اما از طرف دیگر مایلم داستان آن طرح  را بازگو کنم

  از ھيئت دولت و اميدوار بودن به  کردستان شروع شد و با سپاسگذاری دو باره  ھيئت دولت به
شدن آقای غنی بلوریان از زور تا تمام   در حقيقت به. پایان می رسيد موفقيت گفتگوھا به 
ملت کرد و حزب دموکرات در خيالم   ترحم به. توانستم خودم را نگھدارم  خواندن طرح یاد شده

گفتم . رویش منفجر شدم حرفھایش پایان داد، چون بومب به   بلوریان به  وقتی که. نقش بست
تنھا برایش   نه  تودهحزب   خجالت نکشيدی ملت کرد و حزب دموکرات را آنقدر پائين آوردی که

یعنی ! خوش آمد گویی ميھمانانش را ھم برایش بنویسد   کند، بلکه ھا را آماده  طرح خواسته
آن طرح   اینکه  خالصه! فارسی بلد باشد و بگوید خوش آمدید حزب دموکرات یک نفر نداشت 

  . چال گردید و ھيچ وقت مطرح نشد به   دیگر زنده

دولت و درست از زبان آقای داریوش فروھر    ز زبان اعضا ھيئت و یژهدوم نام خودگردانی ا بار 
  نوشته بين خودمان باشد ھيچ موقع به . آن نام را بر زبان می آورد  گاه  او گاه. شد شنيده 

اما . کرد نمایندگی ملت کرد نه یا دسته .  نام خودگردانی تسليم نمایندگان حزب ما چيزی به 
در " حقوق و وظایف مناطق خودگردان"نام چيزی به ) 20/12/1979(58/ 29/9روزی 
جلد ھفتم  294تا.292برگردان کردی این طرح در صفحات . منتشتر شد" اطالعات" روزنامه

 :بشرح زیراست  متن ترجمه  که  خاطرات کاک کریم حسامی چاپ شده
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  :حقوق - الف

تصادی سرتاسری، تنظيم ریزی اق سرحدات،سياست خارجی، بازرگانی و گمرک، برنامه  -1
و ماليات،پست و تلگراف، راه آھن و ھوایی و دریایی، صنعت سنگين و نفت و گاز، در   بودجه

  .اختيار دولت مرکزی خواھند بود

، گسترش اقتصادی و کشاورزی، آموزش و  ریزی آبادانی منطقه تمام امورات محلی، برنامه 
آبادانی، مطبوعات و انتشارات از اختياری پرورش، درمان و تندرستی، راھھا و ساختمان و 

  .خودگردان ميباشند  منطقه

ھا  و تایيد و از وزارتخانه  پيشنھاد شورای عالی منطقه خود گردان به  کارمندان ادارات منطقه  -2
دارند، به   عھده  امورات مرکزی را به  وظيفه اما آن کار فرمایان که . می باشند  از مردم منطقه

  . نامزد و تعيين خواھند شد  وزارت و تائيد شورای منطقهپيشنھاد  

پيشنھاد ميشوند و بعد از تایيد دولت شروع  به   کارمندان دادگاھھا از طرف شورای منطقه -3
  )1.(اما حکم دادگاھھا در دیوان عالی کشور بازنگری ميشود. کار می کنند 

نشده   ای دیگر درست ترجمهدر اینجا و چند ج  نظرمی رسد این ترجمه چنان به ) 1(
 .متن فارس آن دردست نبود و گرنا تصحيح ميکردم  است،متاسفانه 

رئيس ژاندارمری و . تشکيل می یابد  از مردم منطقه  نيروی انتظامی پليس شھر و دھکده
امورات   بقيه. تعيين و نامزد ميشوند  پيشنھاد وزارت داخلی و تایيد شورای منطقه شھربانی به 

در چھار چوب قانون اساسی   و رسمی آئينی که و طالق  و شرع و راه   امثال ازدواج  منطقه
  .خودگردان خواھند بود  خارج نشوند، از اختيارات شورای منطقه

نيز   عمومی تعلق ميگيرد، در منطقه  در بودجه از سھمی که   خودگردان حق دارد بعالوه  منطقه
برای   عقب افتاده  مناطق دولت، سھم بيشتر به   تقسيم بودجهدر . اخذ ماليات است  مجاز به

  .شود آبادانی داده 

خود گردان تحصيل زمان قومی امثال کردی،آذری و بلوجی، درمدارس در کنار زبان   در منطقه
اما . یی و فارسی رسمی ميباشد ھر دو زبان منطقه نوشتن به  نامه . فارسی خواھد بود

  .زبان فارسی خواھد بود  در بين ادارات دولتی به  نامه  ارسال مبادله

. زبان فارسی خواھند بود  دروس آن به دانشگاه دانش و فن تشکيل ميشود که   در ھر منطقه
تھران نيز یک صندلی   در دانشگاه. زبان اقوامی ایرانی مستقر ميگردد  کلتور و ادبيات به  شاخه

  .زبان اقوام ایرانی تشکيل ميشود

مناطق   اما وقت بيشتر برای برنامه. مرکز ميباشند مناطق مرتبط  به  ویزیون در ھمه رادیو تل
خودگردان می   زبان محلی آزاد و در صالحيت منطقه  به  مطبوعات و روزنامه. تعيين ميشود

  .باشد

  :وظایف –ب 

رانيان تمام مناطق خودگردان برای حفظ استقالل و تماميت ارضی خاک ایران و اتحاد ملی ای -1
  . می کوشند
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خود گردان برای یگانگی ملی تمام اقوام ایرانی در تمام مسائل امثال حزب و   منطقه -2
  ميکند،قانون اساسی دولت را نظارت ميکند،کارفرمایان منطقه  تشکيالت و انجمن استفاده
 در مورد نظم و فرھنگ و اوضاع و احوال. مسئول می شناسد خود گردان در برابر قانون 

خدمت ارتش ميدھد، اما در  سرباز به . اقتصادی،دولت مرکز را مطلع و در جریان می گذارد
نھایت فرصت و آسانکاری برای آمد و رفت ارتش . خود گردان باید خدمت سر بازی کنند منطقه 

  ."و مایحتاج او فراھم ميکند

ھر . رخود نگنجاندهطرح خودگردانی حد اقل حقوق مليت ھای ایران را د. می بينيم  بطوریکه
ھيچ نوع از  اما به . شده کرد مطرح و نونشته   چند آن طرح در ارتباط با جنگ کردستان و مسئله

شود اگر طرح خودگردانی حقوق و  باید گفته .  ميان نياورده کرد سخن به   کردستان و مسئله
  د نمی دانست بلکهب  اینکه آزادیھای مليت ھای ایران را در خود می گنجاند،حزب آن را نه 

وجود ظلم و   کم و کاست تحتانی این طرح اعتراف نکردن به. " بيشتر ھم از آن استقبال ميکرد
ستم ملی و قومی و موارد مختلف این طرح   ستم مليت ھای ایران و پشت گوش انداختن به

دف ھ ، بلکه  برای برداشتن ستم ملی از نظر سياسی و اقتصادی و فرھنگی پيشنھاد نشده
: استان ھا است،عيب و نقص دیگر آن طرح آن است  او اعطا برخی اختيارات اداری داخلی به

. است  لغت جعل و مبھم خودگردانی بجای مفھوم روشن و علمی خودموختاری گذاشته  که
  می توانيم به  برای نمونه: چشم می آیند  مثبت ھر چند خيلی کم در طرح به  چند نکته  البته

  )1"(شوراھا نام برد  ختن زبان کردی و اصل محول کردن انتظامات داخلی بهرسميت شنا

  بعض کوشش و تقالی دیگر
باشد از طریق گفتگوی   حزب دموکرات کردستان تمام سعی آن بود اگر امکان داشته 

  دولت مرکزی قبول کند و اگر در این راه  ال اقل حقوقی زیرین مردم کردستان را به  آشتيخواھانه
برای   از دستش بر آمده  آنچه باشد که  مردم کردستان نشان داده   فق نشد حد اقل بهمو

دولت و   وقتی گفتگوی ھيئت ویژه.  است صلح و سازش قصور و دریغ نکرده  رسيدن به 
بن بست  ھای واھی دولت وبی تاکتيک ماموستا شيخ عزالدین به  بھانه نمایندگان ملت کرد به 
دیگری برای گفتگو و   کردستان درصدد سعی و کوشش برآمد تا راهرسيد،حزب دموکرات 

  .دیالوک با نمایندگان دولت پيدا کند

خمينی دیدار   شود تا با آیت هللا قم فرستاده   برای آن منظور حزب درخواست کرد یک ھيئت به
کار  تور به اگر قبول کرد دس آن اميد که   کند و نکات نظریات خود را حضورا با او مطرح کند،به

با آن درخواست موافقت . فرمایان دولت بدھد در آن مورد گفتگوی بيشتر با نمایندگان کرد بکنند
این سطور   سرپرستی نویسنده  از نمایندگان به  شد و با تاسف وقت آن را بياد ندارم، یک گروه

ا یکی از کسان  مورد یاد دارم در تھران ب  به. قم رفتيم  و مھندس آرایایی و آقای احمد قاضی به
معلوم بود روحانی است و شخص خيلی زیرک و به  نام دکتر صدر،که   اعتماد آقای خمينی به

آخوندی آگاه و   ظاھر پاک نظر بود با ما آمد و در قم از دفتر کاری آقای ناصر مکارم شيرازی که 
. بود، از ما استقبال کرد  مھاباد تبعيد شده  به  خمينی بود و در زمان شاه آیت هللا   نزدیک به
  .امام با ما گفتگو ميکرد در واقع مثل نماینده   نامبرده

با تاسف امام مریض است و زحمت است بتواند با  ما گفت که   در اولين دیدار آقای شيرازی به
روز . ميفرماید  امام عرض ميکنم ببينيم چه  ھای شماھا را به اما من گفته. شماھا دیدار کند

وکيل  امام نمی تواند شماھا را مالقات کند، اما احمد آقا پسرش را به  ما خبرداد که   بهبعدی 
آقای مکارم شيرازی صورت  دیدار ما با احمد آقا در خانه . با شماھا گفتگو کند که   تعيين کرده



 

80 
 

یاد ھا  ھای ملت کرد گذاشتيم و آقای شيرازی نيز گفته گرفت، ما احمد آقا را در جریان خواسته
احمد آقا آیا نظر شما چيست؟ پاسخ  پس از اتمام صحبت،آقای شيرازی خطاب به . داشت کرد

  )1(ھای مردم  کردستان باشند، معتقدم امام قبول کند اگر اینھا خواسته: احمد آقا این بود

تلفن   شد سپس به مھاباد برگشتيم و تصميم گرفته   روز دیگر ماندیم پاسخ نبود مجبور به
  دکتر قاسملو داد که مھاباد باز گشت و گزارش کار خود را به   ھيئت به. را با خبر کنيم یکدیگر

روز آقای مکارم شيرازی  بعد از دو سه .  بود  معلوم بود او ھم با دفتر سياسی مطرح نموده
درخواست می   این جھت  به.  ھای شما را قبول کرده امام در اصول خواسته: تلفن کرد، گفت

  .ھا را بنویسيد و برایمان بفرستيد تا بيشتر در جریان آن قرار بگيریم واستهکنيم خ

قم  کن و خودتان به   چنين است خودت چيزی آمده  دکتر قاسملو از من خواست اکنون که
ھا را روی کاغذ آوردم پس از ارتباط  تلفن دیگر با آقای شيرازی برای  ھر حال خواسته  به. ببرید

اما این بار . طرح را تسليم آقای شيرازی بکنم  نسيب بود برای اینکه قم به  زیارت) 2(بار سوم
  .تنھا بودم به 

با  58بار اول در تابستان  - 2.نمایندگان ملت کرد بود  ھا یک مشت از طرح دسته خواسته) 1(
ر آن بار با آقای خمينی و آقای شيرازی شریعتمداری دیدا بودم که  قم رفته  به   نفره 8ھيئت 
  .داشتم

مھاباد، آقای شيرازی با تماس تلفن بامن، اعالم کرد که  به   مدتی بعد از مراجعت دو باره
. قبول بودنشان زیاد است  اميد به  اند و رویھمرفته شده منطق پذیرفته   ھای تان به خواسته 

ما ھم فرصت  ردیم و نه تھران بر گ  به  آنھا از ما خواستند دو باره اما نه . خوب بود  این مژده  البته
  .چھارم حزب بودیم  تدارکات کنگره تھران داشتيم زیرا آن وقت در صدد تھيه  سفر به 

بار اول  باشيم، مایلم آن حقيقت را بگویم که  انصاف را از دست رھا نکرده   رشته  برای اینکه
ایشان را   بودیم کهھر چند ما در تھران . ما گفتند آغا مریض است باور نکردیم به  وقتی که 

که  1369قم برنگشت و تا سال  دیگر به . برای عيالج آنجا آوردند،فکر ميکنم دومين سفر بود
 .سفر آخرت کرد، در آن جا ماند 

  1358 - 1390(پنجم  چھارم تاکنگره  ازکنگره: فصل چھارم

المی آن آبان خمينی اگر برای رژیم اس26دنبال صدور پيام  آتش بس جنگ کردستان اگر به 
کند، برای  و پھناور آماده   کند و خود را برای جنگ پراکنده نفس تازه  فرصت را فراھم کرد که 

ارتجاع و   زیرا بعلت شکست حمله. حزب دموکرات کردستان نيز در برخی موارد منافع داشت
  کهوگر نا وقتی . ھای ملت کرد بيشتر شد حق خواسته ، ایمان به  رگه پيروزی نيروی پيشمه

  رگه پيشمه  صاحب نيروی آزمون دیده ماه بر مردم کرد تحميل شد، حزب دموکرات نه   جنگ سه
ریزی مرتب و منظم برای جنگ و  برنامه  آزمون زیاد داشت نه   و به  دیده دوره    رگه پيشمه  بود، نه

صاحب  اینھا مھمتر نه   رو در رو ایستادن و مقاومت  با نيروھای حکومت داشت، از ھمه
و سر کار آمدن   دنبال سقوط  رژیم شاه  به. راھبر با قدرت بود  تشکيالت منظم و کاردان و نه

علنی و آشکاری حزب دموکرات کردستان ایران،به   پس از اعالم مبارزه  ویژه  رژیم اسالمی و به
حزب   هو معلوم است ک. صفوف حزب پيوستند دھھا و صدھا ھزار نفر از فرزندان ملت کرد به  

اما . آن مردم مشتاق بزند  سينه  دموکرات نتوانست آن فرصت را از دست بدھد و دست به
  حزب داشت با آن ھمه  آن کمبود کادر که  نيروی انسانی با  آن ھمه واقعيت آن بود که 
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حتی به  فراھم می شد و نه   آسانی نه رو بودند به  مشکالت که حزب و مردم با آنھا رو به 
  .ميشد  ی شناختهتمام 

) موقت  شيوه  ھر چند به(و آتش بس  ماھه  این جھت، آزاد شدن شھرھا پس از جنگ سه  به
  البته. حزب در تمام مناطق، کوشش پھناور تشکيالتی شروع کند  وجود آورد که  آن فرصت را به

ا ھمان وقت زیرا بيشتری آبادیھ. بود  آغاز شده  ماھه  در دیھات آن عمل در روزھای  جنگ سه
پيروزیھای   و آن ھمه  مسلحانه بودند و از طرف دیگر مبارزه   رگه زیر کنترل نيروی  پيشمه

بدست می آورد خودشان دليل بارز و مثبت برای تسھيالت امور   رگه پيشمه چشمگير که 
 صفوف حزب دموکرات کردستان ایران فرزندان ملت برای پيوستن به   تشکيالتی و ارزیاد عالقه

     .بودند

آن تاریخ بر دوش رھبران حزب و تمام تشکيالتھا سنگينی   مھم که  معلوم است اولين وظيفه
سوم حزب سپری شده   زیرا بيش از شش سال از کنگره. حزب بود  کردن کنگره  ميکرد،آماده

ز آن بيشتر در اما ا. بود  ضروریت پيدا کرده  از لحاظ  اصول حزب، بر پا کردن کنگره  بر آن پایه. بود 
اش بشود و سياست  الزم بود تفسير و تحليل در باره  بود که کشور ما تغييرات مھم رخ داده 

  .طراحی شوند  ھای حزب با در نظرگرفتن وضع تازه

. روزھای آخر در تحليل و تفسيرھای حزب برای موقع بعد از پيروزی شورش دیگر دیر بودند
تر از قبل   قدرتمند تر و آگاه رھبری   این حوادث حزب احتياج بهاز آن ھا،انجام دادن وظایف   عالوه
  .داشت

  ھميشه  مرکزی، چنانکه  چھارم از طرف کميته پيروز تشکيل کنگره   برای انجام دادن وظيفه
فراھم شد و جنبش برای انعقاد کنفرانس ھای حزبی   کاری کنگره  آمده  عادت است، کميته

رصت را غنيمت بشمرد، لذا ضروری بود در فضای آزاد آن موقع ميبایست این ف. شروع گردید
  .شود حزب حداکثر استفاده   برای گرفتن و بر پا کردن کنگره

  مرکزی برای کنگره  گزارش کميته. نھایت رسيد  کردن سریعا به آماده   کوشش و تقالی کميته
و پيرو   برنامه) 1(شد  هیاد دکتر عبدالرحمان قاسملو رھبر آماد  چھارم از طرف شھيد زنده

آن ھا اظھار نظر بشود و تایيد و  در باره   در کنگره  داخلی حزب دستکاری شدند برای آنکه
دنبال دیگر تشکيل و نمایندگان خودشان برای  ھای شھرھا یکی به  پسند شوند، کنفرانسه

بعضی انتخاب کرد، نمایندگان برخی احزاب و سازمانھای دوست و   مشارکت در کنگره
گردھمائی بازگشایی ( شخصيت ميھن پرست کرد برای شرکت در گردھمائی اولين کنگره

  دعوت سدند و در اغلب حزب و تشکيالت و شخصيت ھای ایران و کردستان و بيگانه)  کنگره
تمام آماده   خالصه. بفرستند  دوست کرد ھم درخواست شد پيام تھنيت گفتن برای کنگره

سال   بھمن ماه 30انجام رسيد و عاقبت االمر  روز   به  ل دادن کنگرهکاری الزم برای تشکي 
. کار کرد  چھارم حزب درسالون سينما اميد شھر مھاباد شروع به  کنگره) 1980  فوریه 19(1358

شماری زیاد از اعضای   ھر کدام نماینده مشارکت داشتند که   نماینده 310چھارم  در کنگره 
  )1.(حزب بودند

او  مرکزی نبود، اما آن افتخار به   این یاد داشت ھا،آن وقت عضو کميته  ند نویسندهھرچ) 1(
  .مرکزی را بنویسد  چند فصل از گزراش کميته محول گردید که 

قبل از . ضروریست در اینجا بر آنھا انگشت گذاشت داشت که   چھارم برخی طبيعت ویژه کنگره 
. بود بندھای پيروی داخلی حزب بر پا شده   بر پایه  د کهحزب بو  اولين کنگره  ھر چيز این کنگره



 

82 
 

. مرکزی و نمایندگان تمام تشکيالت حزبی در آن شرکت داشتند  تمام اعضا و مشاوران کميته
طور  به  حزب دموکرات بود که   سخت و دشوار این اولين کنگره  سال مبارزه) 34(این بار بعد از 

ھر مھاباد پایتخت جمھوری جوانمرگ کردستان بر پا آزاد در داخل کشور و مستقيم در ش
  .ميشد

. بود  تعيين شده  نفر از اعضای حزب،یک نماینده 200باشم، برای  یاد داشته   اگر درست به) 1(
  .چھارم مشارکت داشتند شصت ھزار عضو،در کنگره   نمایندگان نزدیک به  بر این پایه

حتی مھمان  داشتيم . زب شرکت کردند و پيام خواندندبرای اولين بار ميھمانان ح  در این کنگره
  )1.(در تمام گردھمائی ھا با ما بود  کنگره نھایت رسيدن امور   تا به  که

  .کرد  شده  صارم خان صادق وزیری اندام قدیمی حزب وفعال شناخته) 1(

ميھمانان یکی از . خلق کردستان بود ھمه   در حقيقت کنگره  آنان مھمتر آن کنگره  از ھمه
ملی بودن حزب دموکرات گذاشت وان را دليل آن   نشانه را به   اعضای مختلف کنگره  کنگره

مردم به   عالقه. کردستان است  ھمگی اقشار جامعه  حزب نماینده  حقيقت دانست  که
از گردھمائی رسمی   ھر وقت نمایندگان کنگره. قابل بازگو نمودن نيست  سرنوشت این کنگره 

سالن  و برزن و خيابان نزدیک به   در کوچه  می آمدند، با صدھا نفر ازمردم مھاباد کهبيرون 
بودند روبرو   ھای کنگره دنبال اخبار و تصميم و توصيه  وافر به  بودند و با عالقه  ایستاده  کنگره

ار اخب  ميشد که صدھا تلفن در تمام شھرھای کردستان زده  از این ھر روز  بعالوه . می شدند
نمک شناسی از مردم   نشانه جا دارد به . را پرس و جو ميکردند  امورات کنگره  و نتيجه  کنگره

ميھمان   تمام نمایندگان کنگره  در مدت کار کنگره کنم که   مھاباد این را اضافه  فعال و نستوه
  .گرمی و احترام از آنھا پذیرای می شد شرف آن شھر بودند و به  مردم شریف و به 

در آن گزارش پشتيبانی از انقالب ایران و . مرکزی را پسندید  چھارم گزارش کميته کنگره 
ملی درایران اصرار و   مسئله   حل صلح جویانه و ضرورت و و لزوم  راه  3بود بھرمندیھا شده 
ھمچنين فراھم . بود  بود و آمادگی حزب برای کوشایی  درآن را نشان داده پافشاری شده 

و زحمتکشان مردم درخواست   قشر جامعه  اقتصادی و اجتماعی ھمه  و حصه کردن سھم
در باره . بود  شده بود و ضرورت فراھم کردن دموکراسی و آزادی و دموکراسی بياد آورده  شده 

  : بود که  مرکزی آمده در گزارش کميته ) مليتھا(ملی  مسئله  

بيشتر از نصف ساکنان کشور   ایران که  ملی مليت ھای ستمدیده  مھيا نمودن سھم و حصه" 
فيدراتيو نقش بزرگ در درست   شيوه به   خودمختاری و چه  شيوه به   را تشکيل می دھند، چه

  ...کردن و ساختار استقرار نمودن سياسی کشور کمک می کند

د بای. علمی و دليری و بی باکی و جرأت انقالبی ميخواھد  ملی، فکر و اندیشه  حل مسئله  راه
شکل زیر بنایی در ایران حل و فصل  ملی به   تا وقتی مسئله  آن واقعيت تکرار بشود که

  آنکه. بيشتر نيست  ،انتظار درست شدن استقرار سياسی در کشور یک انتظار بيھوده نشده
ملی حل و فصل شود یک   می گویند اول باید آسایش و آرامش مستقر شود و آن وقت مسئله

بر عکس برای فراھم کردن آسایش و آرامی باید قبال اعتراف . و غلط است اظھار نظر نادرست
مليت   ایران بشود و سپس در فضای آرام عمال مسئله   حقوق مليت ھای ستمدیده  رسمی به

  )1"(ھا حل و فصل گردد

  .73زبان فارسی ص   چھارم، به  مرکزی برای کنگره گزارش کميته ) 1(
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بر وضع کشور   تغييرات زیر بنایی که  بر پایه. و پيروی داخلی را پسند کرد چھارم برنامه  کنگره 
  در اول آن برنامه  ویژه به . بود حزب دموکرات نيز دچار تحول شده  بود، برنامه    حکم فرما شده

ن است، و جھانی در آ  خاورميانه  تحليل و تفسيری وضع سياسی ایران و کردستان و منطقه
از  بود که    و در پيروی داخلی نيز برخی اصالح مھم صورت گرفته. بود  بسيار دستکاری شده

حزب برای کاندیدھای اعضای   من حذف شرط  دو سال گذشته  باور و عقيده مھمتر به  ھمه 
وضع در داخل کشور بودند و از  آن روشنفکران که   آن کار بدان منظور شد که. مرکزی بود کميته 

  داخل کميته  بودند بتوانند به  عضویت حزب درآمده  داخلی ایران آگاھدار بودند،اما بتازگی به
  گذاشته  مرکزی بيھوده  ھر چند آزمون ثابت کرد آن شرط برای اعضای کميته. مرکزی بيایند

شود باشند، زیاد نمی  کمتر از دو سال در صفوف حزب فعاليت کرده  بود زیرا کسانيکه   نشده
فعاليت حزبی،   حذف شرط  دو سال گذشته  در زیر سایه  آن کسانيکه. روی آنھا حساب کرد

اتمام رسانيدن  قبل از به   داد، بقيه مرکزی شدند، تنھا یک نفر برای حزب بھره  اعضای کميته 
  بدان جھت در کنگره. مرکزی،حزب دموکرات کردستان را ترک کردند  یک سال فعاليت در کميته

  .جای قبلی خود بر گرداند را به   نجم حزب آن شرط حذف شدهپ

نام کميسيون بازرسی   مرکزی، ارگان دیگری رھبری نيز به  از کميته  چھارم بعالوه در کنگره 
  . خدا قبول نکند آن ارگان نيز برای حزب دموکرات نفعی در بر نداشت. انتخاب شد

  :به اسامی زیر می باشندچھارم   کنگره  مرکزی برگزیده اعضای کميته 

  دکترقاسملو -1

  غنی بلوریان -2

  جليل گادانی -3

  دکتر شرفکندی -4

  مصطفی سلماسی-5

  نوید معينی -6

  احمدعزیزی -7

  فاروق کيخسروی -8

  دکتر رحيم سيف قاضی -9

  سنارمامدی -10

   جھانگير اسماعيل زاده -11

  رحمن کریمی -12

  سرگردعباسی -13

  ابوبکرھدایتی -14

  ادرعبدیق -15
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  سيدرسول دھقان -16

  مصطفی ھجيری -17

  سلی حسن شيوه -18

  حسن رستگار -19

  حسين مدنی -20

  اميرقاضی -21

  کمال دبباغی -22

  ھاشم کریمی -23

   حسن زاده عبدهللا -24

  قاضی  فوزیه -25

  .ھيمی شاعر عضوافتخاری -26

سکرتير حزب برگزید و این   به، دکتر قاسملو را  مرکزی در اولين گردھمائی پس از کنگره کميته 
  :عضو دفتر سياسی تعيين کرد  شش نفر را به

  غنی بلوریان -1

  جليل گادانی -2

  دکترشرفکندی -3

  اميرقاضی -4

  مصطفی شلماسی -5

   حسن زاده عبدهللا -6

  :اعضای کميسيون بازرسی عبارت بودند از

  فتاح کاویان -1

  دکترخسروی -2

  مھندس آریایی -3

  نسروان افشي -4

   صدیق قوی پنجه -5

  محمودپورآذر -6

  قادرشھابی -7
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  سرھنگ ربيعی -8

  سرھنگ قادری -9

  علی حسنيانی -10

  سعيدسلطانيان -11

و چند گردھمائی دیگر،این   چھارم در گردھمائی بعد از کنگره کنگره   مرکزی بر گزیده  کميته
  :مرکزی انتخاب کرد دوستان را بعنوان مشاور کميته 

  ھاشمیسيدحسين  -1

  ط عتيقی -2

  حسين ابراھيمی -3

  رحمن حاجی احمدی -4

  لی مالرحمان کاژه-5

  عثمان اسراری -6

  حکيم رضایی -7

  فریدون ميتران -8

  حق طلب طه -9

  شاپورفيروزی -10

  رسول پيشنماز -11

  حسن شرفی -12

  سيدعلی رحمانی -13

  عزیزماملی -14

  طالب پور  زبيده -15

  .بر گزیدن رئيس جمھور و موضعگيری حزب  اولين دوره 

،جنجال و ھياھویی بسيار برای انتخاب اولين رئيس جمھوری اسالمی 1358در پایيز سال 
دليل انکار ناپذیر دموکرات   کار فرمایان رژیم می کوشيدند آن انتخابات را. شد انداخته  ایران براه 

انتخابات   سخن در آن نيست که. بودن و ملی بودن جمھوری اسالمی وا نمود و قلمداد کنند
تی در ھر سيستم حکومت،خود یکی از بستر دموکراسی می  د و دموکراتيک ھر نھاد دولهآزا

اما آن دموکراسی جمھوری اسالمی تا می آمد کم رنگ و کم رنگتر می شد و ميدان و . باشد
خود را برای مقام  ھھا شخص که  در ميان ده. فضایش تنگ تر منقبض و محقر تر می گردید

نام شان  بودند که  نفر باقی مانده 11بود،در غربال پاکسازی تنھا ده ریاست جمھوری نامزد کر
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آخر   فينال رسيدند،یعنی به اصطالح به   نفر به نفر نيز سه ) 11( و از آن. در ليست کاندیدا بماند
  .داخل صندوق ھا افتاد منزل رو درروایستادن و برگزیدن ھم گام شدند و نام شان به 

کرد را  سعی خواھد کرد مسئله   بود که خود اعالم کرده   وی در برنامهآقای مسعود رج  و چون 
زیر   نمایندگان ملت کرد را بمثابه ای دسته  ماده 26از طریق گفتگو حل و فصل نماید و طرح 

در انتخابات ریاست   بنایی گفتگوو قبول دارد،حزب دموکرات در یک اگھی اعالم کرد که
موجب   نماند به  ناگفته. آقای مسعود رجوی می دھد به  جمھوری شرکت ميکند و رأی نيز

قانون جمھوری اسالمی  در حقيقت کردھا نمی توانستند کاندیدای پست ریاست جمھوری 
  .این علت در کردستان ھيچ کس برای این مقام خود را نامزد نکرد  به. باشند  داشته

. اندازی شد ، راه 1358ھمين سال ) 5 (انتخابات ریاست جمھور در روز  اولين دوره  ميدانيم که
( بدست آوردن بيش از آقای ابوالحسن بنی صدر با  پس از خواندن برگھای رأی معلوم گردید که 

. است  ميليون رأی دراین رو در رو ایستادن انتخاباتی اولين رئيس جمھوری ایران شده)) 11
سخنانش فرا ميدھند و یا   هاز نزدیک آقای بنی صدر را می شناسند یا گوش ب  آنھائيکه
رئيس جمھوری قانونی ایران  ھنوز ھم خود را   نامبرده  ھایش را ميخوانند، ميدانند که نوشتار

  .چيزی ناروا و بر خالف قانون ميداند ميداند و بر کناری خود را از طرف خمينی به 

گامی کامال  بر کناری آقای بنی صدر از پست ریاست جمھوری در آن شک و گمان نيست که 
در مسائل سياسی   بيگاه  گاه  انتقام اظھار نظرھای ناچيز او بود که  نا دموکراسی و صرفا به 

اما اینجانب شخصا در مورد انتخاب اقای بنی صدر این خاطرات را بياد دارم و . ابراز می نمود
جناب رئيس  نشان ميدھد اگر برکناری  و آن این است که. بازگو کردن آن را ضروری ميدانم

وگرنا خود بنی صدر نفوذ . خمينی بود توصيه  جمھور از طرف خمينی بود آخر انتخاب او ھم به 
  .شرط  بندی بر گزیدن را از آقایان مدنی و حبيبی ببرد چندان در ميان مردم ایران نداشت که 

  :اکنون یادآوری من

و پيدا کردن   تگوی آشتيخواھانهچندین بار در رابط با گف پيش از این از آن مطب سخن رفت که 
  درست بياد ندارم چه. شھر قم سفر کردم کرد ایران به   برای مسئله  حل سازش مندانه راه

  به ھنوز در تھران بودم که . قم نمودم سفر به  بود که   انتخاب ریاست جمھوری مانده  مدت به
قم رسيدم  به  وقتی که . شد دستور امام نام آقای مسعود رجوی از ليست کاندیدا توری حذف

و با آقای مکارم شيرازی دیدار کردم، در یکی از مذاکرات از من سوال کرد حزب دموکرات در 
از مھاباد آمدم قرار بود شرکت کنيم  یا خير؟ در جواب گفتم وقتی که  انتخابات شرکت می کند 

است، نميدانم آیا  خارج شده   نهمی بينيم او از گردو  آقای رجوی بدھيم، اما اکنون که و رأی به 
شما ميگویم در انتخابات  به   دوستانه: یا نا؟ آقای شيرازی گفت  حزب تصميم دیگری گرفته

کرد در برنامه   نفع تان است،گفتم آخر ھيچ کدام از کاندیدھا چيزی در باره شرکت کنيد،به 
بر   آن بدھيد که گفت رأی به  .کسی رأی بدھيم چه  نميدانيم به . اند کاری خودشان نگنجانده 

گفتم ! گفت نا. گفتم منظورتان حبيبی است. ميشود تا نظری وی با شما خوب باشد گزیده 
  گفت اینھا ظاھر قضيه  این را گفتم، در یک جمله  که.  از او پشتيبانی کرده" علميه  حوزه(آخر

  .ایران ابوالحسن بنی صدراست رئيس جمھور آینده . است

دیگر تردید و شک و گمان در آن نماند و فھميدیم که   بقدر واضح و روشن بود که  این جمله
مھاباد بر گشتم  به  وقتی که . آقای خمينی در ميان نامزدھا از آقای بنی صدر پشتيبانی ميکند 

این به  البته . چنان بود  را با دکتر قاسملو در ميان گذاشتم و در عمل ھم دیدیم که  آن مسئله
ھر حال نشان  به . خودش حدود ثغور دموکراسی رژیم جمھوری اسالمی  را نشان داد  نوبه 

اما باز . او به  تا اینکه   شده خمينی داده  ميليون رأی آقای بنی صدر بيشتر به  یازده   می دھد که
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تر از آخوندھای   پيشرفته  زیرا او نشان داد که. چيزی از شخصيت دکتر بنی صدر کم نمی کند
 .خل قدرت فرمانروایی است و بنحوی دیگر فکر می کنددا

  یی طرح شش ماده
آقای   بود اما بخاطر اینکه  ھر چند حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمھوری شرکت نکرده

خودمختاری در مورد امورات داخلی    به باور به بود که  بنی صدر در بعض پرس و جو اعالم کرده 
  به. کند تھران روانه  برای گفتگو با رئيس جمھور به   نماینده ای  دسته  دارد،حزب الزم دانست که

شد و درخواست دیدار با او   ای برای آقای بنی صدر نوشته نامه  این لحاظ در روزھای کنگره،
ھر چند ما در انتخابات :  بود که شده   در دست نيست،اما بياد دارم نوشته  متن نامه. شد

ایم،اما ما احترام آرای اکثریت مردم ایران را  جنابعالی نداده و رأی به بودیم  شرکت نکرده 
دستور به   و خوشحال ميشویم که. رئيس جمھور ایران می پذیریم  ميگيریم و جناب عالی را به

کرد به   حل مسالمت آميز مسئله نمایندگان ما در مورد پيدا کردن راه   تعيين وقت فرمائيد که 
  .با جنابعالی دیدار کند تھران می آیند، 

  چھارم برای حزب و سازمانھا و شخصيت ھا فرستاده کنگره   این پيام ھا که  در فاصيله
  :می یافت  این پراگراف خاتمه به   بود،پيامی ھم برای آقای بنی صدر داشت که

  

 در)  مليت ھای ایران(خودمختاری   اصرار و پافشاری آقای رئيس جمھور در مورد مسئله" 
مند شدن از دستگاھای  کردن امورات داخلی و آزادی بيان و حق  بھره  انجامدان و اداره

تبليغاتی برای ابراز عقاید و افکار و نظریات و منقبض کردن مراکز تصميم گيری و پيوند و 
آن و و رونق اقتصادی   پی افکنی بنياد و شالوده  انسجام دادن سعی و کوشش مردم در راه

تدابير مدبر و دور اندیشی    کردن کشور را به اداره   سروسامان کشور، مژده بی  دادن به
ایم اميدواریم این  چشم دوخته آینده روشن  این جھت ما با اتکا به   به. ما ميدھد  به  حکيمانه

  )1.(خود بپوشاند عمل به  و جامه   زود تر تحقق یافته پيشبينی ھر چه 

دنبال تمام شدن   به. پایان پذیرفت) 1980  فيوریه 24(1358 اسفند)  5( چھارم روزی کنگره 
نمایندگان   اسفند را برای دیدار با گروه) 9(روز پاسخ از طرف بنی صدر دریافت شد که   کنگره

  سوی تھران به  از اعضای رھبری به  اسفند یک ھيئت پنج نفره) 8(روز. بود حزب مشخص کرده 
سوی رئيس  اعضای نمایندگی حزب به . ئيس جمھور مالقات کردندافتادند و روزی بعدی با ر راه 

  :شرح زیر است  جمھور اسامی شان به

  غنی بلوریان-1

   )دفترسياسی(حسن زاده عبدهللا -2

  قاضی  خانم فوزیه -3

  )مرکزی  درکميته(نویدمعينی -4

  )درتھران زندگی ميکرد  یکی از دوستان حزب که(آقای احمد قاضی -5

اعضای نمایندگان حزب موضع گرفت و   در ابتدائی نشست آقای بنی صدر بسيار با تندی عليه
ملت  حزب و به  برخورد کرد در حقيقت با زبان دیپلوماسی یک قسمت از آن تھمت ھا را به 
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  ایران و رویھمرفته  فرمایان کھن و تازه  کار   قبال  ھمان اتھام و تھمت ھا از ناحيه  نستب داد که
اما از حق نگذریم وقتی یکی از نمایندگان حزب . ملت کرد می زدند شوینست ھا به 

ھای ملت کرد و حزب دموکرات را برایش روشن ساخت،موضع را تغيير داد و تاسف  خواسته
آقای بنی صدر پس از تمام شدن حرفھایش گفت اگر . خود را از موضعگيری قبلی ابراز کرد

یک طرح روی کاغذ بياورید و  شيوه  ین ھا باشند، شما آن را به ھای مردم کردستان ا خواسته
. شورای انقالب بدھم و می کوشم توافق آن را بگيرم من بدھيد،تا ھمين عصر آن را به  به 

شود تا بتوانند   گان حزب از ایشان خواست اتاق در اختيار ھيئت گذاشته نماینده  دسته
  .مھور کنندھا را بنویسند و تسليم رئيس ج خواسته

) 8(  یی که ماده)6(اطاقی را در کاخ رئيس جمھوری برای ھيئت خالی کردند و طرح  آن بود که 
است در دیدار نمایندگان حزب و  قابل مالحظه . شد نيز با او بود در آن اتاق آماده  تبصره   ماده

عزت  آقایان داریوش فروھر،ھاشم صباغيان و(دولت  رئيس جمھور و اعضای ھيئت ویژه
نام شش اصل خودمختاری بر آن  یی که  ماده)6(طرح . بودند  نيز شرکت داشته) سحابی هللا

  :شرح زیر بود شد، به   نھاده

خلق کرد در چھار چوب استقالل و تماميت خاک کشور جمھوری اسالمی ایران، حقوق  -1
  اساسی جا داده قانون) متمم(طرز خودموختاری بدست بياورد و این حقوق در ملی خود را به 

  .شوند

چھار چوب جغرافيایی کردستان با در نظر گرفتن اوضاع و احوال تاریخی و جغرافيایی و  -2
  .را معين کند  اقتصادی و خواست اکثر ساکنان ھر منطقه

کردستان خودمختار، شورایی سرتاسری با انتخابات آزاد،مخفی،مستقيم و عمومی بر  -3
  .گزیند

کردن امور اقتصادی،  دستان یک ھيئت اجرائی برای اداره شورای سرتاسری کر -4
  .فرھنگی،اداری و انتظامی انتخاب بکند

نوشتن ميان ادارات و تدریس در  زمان کردی در سر زمين خودمختاری کردستان برای نامه  -5
  .شود رسمی شناخته   کنار زبان فارسی به

ارگان   رھنگی و اجتماعی و انتظامی بهاقتصادی و ف  اداری و چه  تمام امورات داخلی چه -6
  .خودمختار محول گردد  ھای منطقه

کردستان و ستردن و  بود برای بر گرداندن آسایش و آرامی به   در پایان طرح، پيشنھاد شده
  :خود بپوشاند عمل به  زدودن اثرات یکسال جنگ داخلی کردستان امور زیر جامه 

نحوی از انحا در رویدادھای کردستان مشارکت   به اد که صدور عفو عمومی برای تمام آن افر -1
  .بودند  کرده

  .شود  وراث شھدای کردستان داده  به) مستمری( حقوق ماھيانه -2

  .شناسائی و مجازات شوند"  قارنه"مسئولين و خاطيان رخداد ناگوار -3

حقوق باز اند برایشان  در بر خوردھای کردستان ناقص العضو شده  تمام کسانيکه -4
  .شود  نشستگی داده
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اتھام و  به  زندانيان از ھر دو طرف بدون قيد و شرط آزد شوند و تمام آن کارکنان که   کليه -5
اند یا بجای دیگر نقل و  تھمت مشارکت در رویدادھای کردستان از کنار بر کنار یا تبعيد شده

  .شود ایشان داده  سنواتی ھم به شوند و حقوق  محل کار خود بر گردانده   اند،به انتقال شده

  .اند جبران گردد در زدوخورد این اواخر متحمل شده  کسانی که  ضررو زیان مالی کليه   -6

کردستان محل مأموریتی خودشان را   علت مسئله  به  داران کرد که تمام افسران و درجه -7
  . شوند  خدمت گمارده  خودمختار کردستان به  در ارگانھای انتظامی منطقه  ، ترک کرده

اعالم انحالل حزب دموکرات کردستان ایران، از ھم گسيخته   تصميم گيری مرتبط به -8
  )1.(شود 

اگر بشود قبال اصول عمومی خودمختاری از طرف دولت  بود،  شده  این طرح فقط  برای آن آماده 
اما . فتگو قرار گيردکاریھا مورد بحث و گ رسمی شناسائی شود بعدا در فضای بھتر خرده  به 

در موردآن اصول مطرح    نمایندگی حزب دو نظریه تعجب آن بود در ميان اعضای نمایندگان دسته 
نمایندگی ملت کرد ھستند و دیگری   دسته   ماده 26از طرح   یکی ميگفت اینھا خالصه. بود

  )2.(ای است از طرح خود گردانی تصورش آن بود خالصه

  زبان فارسی،انتشارات و تبليغات حزب دموکرات ایران، اسفند ماه ھم، به تفا  تالش در راه) 1(
  .38 - 40،ص 2،ص جلد 1359  ماه

کيھان و "ھای عصر تھران با روزنامه  حسن زاده  گفتگوی مطبوعات،غنی بلوریان و عبدهللا -2
  بودند عبدهللا ه بودند، گفت  ھا را خوانده روزنامه  در مھاباد کسان که. 11/12/1358روز " اطالعات

  . حزب دموکرات را بيان ميکرد و کاک غنی نظر حزب توده  نظر  حسن زاده

رئيس   تقدیم به  دولت شد که  یی  تسليم ھيئت ویژه ماده) 6( طرح: بر گردیم سر موضوع
عصر ھمان روز . نماید" شورای انقالب" جمھور کند و او نيز برای تصميم نھایی پيشکش به

این سطور تلفن زدند، گفتند آقای فروھر گفته   نویسنده به " حزب ملت ایران"ترمالقات از دف
ھای مردم کردستان و طرح  کنيد،رئيس جمھور در مورد خواسته تلویزیون نگاه   است امشب به 

  .صحبت می کند  تقدیم شده

ف دیگر پيشتر بود و از طر  ھا را قبول کرده خواسته  آقای بنی صدر بی پرده  باینکه  و با توجه
ھا دارد،تصور  خواسته امام نظر مساعد نسبت به  بود که   ما گفته آقای ناصر مکارم شيرازی به 

  این جھت با آرزو انتظار برنامه  به. تائيد می شود" شورای انقالب"در  طرح یاد شده  ميکردم که
  .عصر تلویزیون بودیم) 8(خبر ساعت 

از او خواستم که  زحمت زیاد دکتر قاسملو را پيدا کرده  و به  مھاباد تلفن کردم  لذا بالدرنگ به
کنند تا اگر مالحظات از سخنان رئيس جمھور داشتند  تلویزیون بدقت نگاه    برنامه  شب به 
ما از تھران و برادران دیگر در   خالصه. نمایندگان حزب  در تھران را در جریان بگذارند 

عصر تا خاموش شدن تلویزیون  8از ساعت ) و آخرین بارشاید بگویم برای اولين (کردستان
زیون نگاه چھار چشمی به  مردم   ای برای مژده ميکردیم تا ببينيم آقای رئيس جمھور چه   تلو

ميان   ھای مردم کردستان نامی از تلویزیون به ای و خواسته ماده) 6( از طرح نه . کردستان دارد
  !!.ر خبریاز آمدن آقای رئيس جمھو آمد و نه 

دفتر حزب ملی ایران رفتيم،ایشان گفتند   درخواست آقای فروھر به به   فردای آن روز وقتی که
شورای " به بود،اما وقتی   و طرح را تماما قبول کرده  رئيس جمھور روی حرف خود ایساده که 
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نظام جمھوری  که در اینجا بار دیگر معلوم شد . است ،شورا بالدرنگ آن را رد کرده   داده" انقالب
مھرھای فاقد اقتدار و  در زمان خمينی،رئيس جمھور و نخست وزیر چه   ویژه  اسالمی و به

:" در دادستان کردی کھن ميگفتند  نمایندگان حزب دموکرات نيز ھمچنانکه  ما دسته. قدرت اند
  .دست خالی بر گشتيم" شد ولی چيزی نصيب نشد پاره  چارق ھایمان در این راه 

  انتخابات مجلس
ھای حزب دموکرات برای جلوگيری  از تصميم ممنوع کردن فعاليت حزب  یکی از سبب خواسته 

  مجلس شورای ملی شرکت کند و در ھمه رسمی در انتخابات یکم دوره   بتواند به آن بود که 
نتخابات سازی برای ا خودآماده  1358زیرا در اوائل زمستان . مناطق کردستان کاندیدا بر گمارد

ھای حزب و یکی از آنھا جلوگيری از فعاليت  گفتيم خواسته  چنانکه. بود  مجلس شروع شده
ھا نيز از طرف شورای انقالب  و خواسته) 1.(بود  منطقی و ظالمانه حزب یعنی آن تصميم غيره 

حزب نمی توانست رسما کاندیدا برای نمایندگی مجلس   بود،بر این پایه  نيز رد شده
  زیرا عالوه. حزب بتواند آن را کنار بگذارد اما شرکت کردن در انتخابات چيزی نبود که . ندبشناسا
مجلس قانون گذار برای ھر کشور و ھر حزب دارد برای حزب دموکرات مھم بود  ارزش   از آن که
دولت   نفوذ خود را در ميان گروھای از مردم در قالب قياس و سنجش بياورد و به  اندازه  تا اینکه

حل مشکالت   اگر در حقيقت مایل است با نمایندگان واقعی ملت کرد برای راه  نشان دھد که
کدام سازمان و احزاب  کسانی ھستند و مربوط به  کند،آن نمایندگان چه  کردستان مذاکره 
  . سياسی ميباشند

ميان آمد،در   هسخن ب) انحالل حزب دموکرات( از تصميم در دیدار با رئيس جمھور،وقتی که ) 1(
دولت   از صبح تا غروب به حزب و سازمان که   آن ھمه: و گفت! دانست  حقيقت آن را مسخره

پشتيبانی از  آماده  اند،حزب دموکرات که  ناسزا می گویند ھيچ کدام از فعاليت منع نشده
  .!! انقالب است چرا منحل شده

نام خود شان ثبت نام کنند و از   ای حزب بهکاندیداھ  آن بود که  در آن اوضاع و احوال تنھا راه
نمایندگی ملت کرد این فکر مطرح   در ميان دسته  الزم است  بگویم که. حزب شان نام نبرند

با ھم کاندیدای خودشان را معين کنند و ھر چھار عضو از دسته  نمایندگی ھمه   دسته  شد که
اما با وجودآن از جمع آن کاندیدا چند نفر . ھندآنان بد  نمایندگان از ھوادارن خود بخوھند رأی به 

حزب دموکرات . توافق نرسيدند  از حزب دموکرات باشند و چند نفر نيز از سازمانھای دیگر به
نبودند  بار دیگر سازمانھای دیگر آماده . درخواست کرد بيش از نصف کاندیدا حزب تعين کند

تنھا کاندیداھای خود را معين  حزب دموکرات به   در نتيجه. حزب بدھند  حتی نصف کاندیدا را به
نمایندگان مردم کرد نيز با بعضی سازمانھای کوچک دیگر متحد   اعضای دیگر دسته کردو بقيه 

نيز چند نفر را کاندید نمود و   از آنھا حزب توده بعالوه . شدند و کاندیدای مشترک معرفی نمودند
  .ھيچ حزب وسازمان و تشکيالتی نبودارتباط با   کاندیدی این جور ھم بود که

بود،اما ھم  در نام نویسی ھيچ یک از نامزدھا نام حزب و سازمانھای خود را نياورده   اگر چه
. کدام حزب سياسی است  مردم و ھم دولت نيز می دانستند ھر یک از کاندیدھا مربوط به

ميتنگ و گردھمائی تبليغاتی از  بر پا کردن یا با   زیرا ھر حزب یا سازمان با پوستر و اعالميه
راستش بخواھيد حرکت . کاندیدای مورد پشتيبانی خود بدھند مردم ميخواست رأی به 

روز انتخابات . ميکرد وافر خود را برای آن انتخابات آماده   بود و مردم با عالقه  انتخابات بی سابقه
  .نيز اطراف صندوق ھای انتخابات شلوغ بود
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آن روز در کردستان . انتخاب نمایندگان مجلس بود  روز رأی به) م14/3/1980(24/12/1358روز 
مشارکت نمودن در انتخابات آن روز را بيشتر زیبا و  مردم به  در حقيقت عالقه . روزی آفتابی بود

ر صندوقھای انتخابات، یک نف   نامزدھا بر سر ھمه  ھمگی: است  قابل مالحظه. بود  دل ربا کرده
از آن نمایندگان دولت مرکزی بر سر تمام صندقھا حاضر  بعالوه . بود ناظر گذاشته   مثابه  را به
اقرار نمایندگان دولت، انتخابات  درنھایت نظم و ترتيب  به   ویژه شاھد ھمگی و به  به . بودند

  .نشد  و نيرنگ در آن مشاھده  انجام شد وھيچ حقه

یافت، یا  دور دوم راه  به  که   حوزه  از دو سه  بعالوه  بود که انتخابات در کردستان آن  نتيجه
دولت موقوف شد در تمام مناطق دیگر آن نامزدھا   از ناحيه  برخی بھانه و دست آویز  بواسطه

ھمين نحو بار دیگر دوست  به . بود حزب دموکرات از آنھا پشتيبانی کرده  موفق شدند که 
اما دشمن . روھای مردم برای دوست و دشمن معلوم شدداشتنی و نفوذ حزب در ميان گ

تسليم نظر اکثریت مردم کردستان بشود و احترام برای انتخابات مردم قائل باشد،   بجای آنکه
سياست دیگر پيش گرفت و تصميم گرفت خصومت و دشمنداری خویش را با حزب صاحب 

دھای حزب دموکرات نامز. نفوذ و دوست داشتنی مردم کردستان بيشتر گسترش بدھد
  شده  دور دوم کشيده  انتخابات به بود و در جاھائيکه  آرا را بدست آورده %  97الی % 57در

  .نامزدھای دیگر بودند  بود، کاندیدھای حزب جلو تر از ھمه

مجلس   ندھد به  نمایندگان انتخابی مردم راه به   رژیم جمھوری اسالمی  دور از انتظار نبود که 
  نتيجه  آن بود که. بودند  از طرف حزب دموکرات نامزد شده   ویژه آنانکه  ی، بروند بهشورای مل

شھرھا و سناریوی به  انتخابات در کردستان ابطال اعالم شد و بعد از مسلط  شدن ارتجاع به 
نام  به  افتاد و چند نفر معلول الحال مورد اعتماد ارتجاع فرمانروا راه   یی به نام انتخابات نيم دوره 

  .مجلس شدند  نمایندگان خلق کردستان روانه

شد،در قانون اساسی   قبال بدان اشاره مجلس چنانکه   شود که یاد آورده   بھتراست آنھم به
اما بعد از تمام شدن انتخابات . بود  نام برده شده" مجلس شورای ملی "جمھوری اسالمی به

جاری ساختند  و   شورای اسالمی بر افواه ه بعض از متعصبين و انحصار طلب نام مجلس را ب
مجلس  داد که ) فرمان( خمينی نامبرده  سر انجام در اولين دیدار نمایندگان مجلس با آیت هللا

مھم   نوشته  دیگر قانون اساسی چه. تبدیل شود) مجلس شورای اسالمی( شورای ملی به
  !!مقنن استقانون و  نيست و فرمایش امام مافوق تمام قوانين و ھمه 

   حزب توده  بار دیگر شلتاق و مرافعه
  چيزی برای خوانندگان محترم واگویه  شلتاق فروشی حزب توده  در فصل سوم این کتاب درباره 

  حقيقت باشد بر خالف حسن نيت رھبران حزب دموکرات کردستان و با اینکه  آنکه. بودم کرده 
بود،رھبران آن حزب  روخ داده   دموکرات و حزب تودهدر ميان رھبران حزب   بعضی دیدار دوستانه

آسانی بشود گفت علت آن خصومت  شاید به . دست بردار از دشمنی با حزب دموکرات نبود
زیرا در ميان حزب و . ھيچ چيز دیگر نبود  از نمک نشناسی و نمک حرامی رھبران توده  عالوه

نمی کرد،حزب دموکرات  حزب توده دشمنی وعداوت با   سازمان ھای ایرانی تنھا حزب که
ماليده  آستين از انحالل حزب دموکرات ور  تودیی ھا  که) 1975(کردستان ایران بود،حتی آن وقت

این خيال را گور کنند واما اگر ميخواھند در ميان   آنان پيشنھاد داد که بود،حزب دموکرات به  
ر انتعاش  تشکيالت قدیمی خودشان جمعيت ایران جای پای برای خود پيدا کنند بھتر است  د

رفت و آمد  کادرھای  است برای تامين راه  کوشا باشند و در این رابط  حزب دموکرات آماده 
  .دریغ  ننماید  شان از کمک بایسته
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کوشش و تقالی  نام خود و به  به   از آن نا اميد بود که  حزب توده  اما چنان معلوم بود که
آن  به . دیگر در ایران از آن آبرو و منزلت و اعتماد و  اعتبار برخوردار باشد کادرھای خود بتواند بار

ميان  بودند از طرق و کانال حزب و سازمان ھای دیگر به  جھت رھبران حزب تصميم گرفته 
احساس  بخورد جوانان صاحب   مردم بروند و سياست ھای خودشان را از آن راه گروھای 

سازمان با نفوذ  بر سر    آن رفتار بيمار گونه با   حزب توده بالی که . کشورمان بدھند
و مطلع   و آگاه  آورد، از صاحب نظران اھل خبره" سازمان چریکای فيدایی ھای ملت ایران"چون

  .نيست  ای بعدی ایران پنھان و پوشيده تغييرات بيست ساله

ردن سعی و کوشش گفتگو شروع ک  پيشتر از آن بحث کردم در مقدمه  ، چنانکه خالصه اینکه
آقای غنی  طرحی خودگردانی را به   در ميان جنبش کرد و نمایندگان دولت، رھبران حزب توده

نام نظریات حزب دموکرات کردستان ایران با نمایندگان دولت  به    بودند تا اینکه  بلوریان داده
   .ھای مردم کردستان از دولت درخواست شود نام خواسته مطرح کند و به 

ھای از ھواداران خود را تحریک و ترغيب  عده  حتی پيش از آن وقت نيز،در اغلب جا حزب توده
نظریات و   برنفوذ خود در ميان تشکيالت حزب دموکرات بيفزایند و از آن راه  بود که  کرده

ی  یی ھا در ميان جرگه توده  البته. سياست ھای آن حزب را بخورد فعالين دموکرات بدھند
از آنھا . سياست ھای آنان بکنند خدمت به  ی حزب دموکرات نيز کسانی داشتند که رھبر

  آنان می کوشيدند برای اینکه) 1(ميتوان  محمدامين سيراجی وآقای غنی بلوریان را نام برد
را در ميان و صفوف حزب دموکرات   ھای حزب توده باشند خواسته بيشتر امکان داشته 

در اولين گردھمائی پس از باز . دست بياورند ر رھبری  حزب را به بچسپانند،مرکزیت بھتر د
مرکزی و اعضای زاگروس فراھم  اعضای کميته   با شرکت ھمه گشت رھبران حزب از عراق که 

  ارتباط  دوستانه دولت شوروی حاضر به   شد،آقای محمدامين سيراجی پيشنھاد کرد برای آنکه
و دليل دیگر آقای . شود سکرتير حزب برگزیده  وریان به با حزب دموکرات باشد،آقای غنی بل
  .است سال در زندان مانده 25آقای بلوری  سيراجی برای آن پيشنھاد آن بود که 

با مطرح شدن آن پيشنھاد یکی از اعضای گردھمائی پاسخ آقای سيراجی را داد و ھر دو 
آن جھت  آقای بلوریان به   :ت آن بودنظر آن دوس خالصه : رد نمود  این پاراگراف دليل آن را به 

و از دنيای خارج  و اوضاع واحوال داخل ایران و مناطق کردستان   سال در زندان بوده) 25 (که
بر گزیدن : بی اطالع است نمی تواند پست مھم چون سکرتيری را اشغال کند و دوم اینکه

مرکزی   ریات اعضای کميتهگردھمائی حزب دموکرات با عقائد و نظ سکرتير حزب دموکرات در 
. مسکو و رھبران حزب کمونيست شووروی  و فکر و اندیشه با خواسته   انتخاب ميشود نه

آن پيشنھاد  سپس معلوم شد که . پيشنھاد آقای سيراجی با این پاسخ رد گردید  خوشبختانه
   .است  شده  آقای محمدامين سيراجی دیکته به   در تھران از طرف رھبران حزب توده

تبدیل شدند و حتی   مرکزی حزب توده اعضای کميته  ،به  ھفت نفره  آنھا پس از انحالل گروه) 1(
در   ای اعتراف نمودند که سپس در اعالمييه. شد  آقای غنی بلوریان عضو دفتر سياسی توده

  .کار باید بکنند  ميان حزب دموکرات مبایست چه

چھارم بار دیگر کاندیداتوری آقای غنی بلوریان برای   کنگره  چھار ساله  بعد از تمام شدن دوره
ھر چند آقای محمدامين . سکرتيری مطرح گردید و این بار طرفداران بيشتری نيز داشت

ھفت نفری شناخته  نام گروه   سپس به بود، اما آنان که   مرکزی نمانده سيراجی در کميته 
کم در این خط بودند حمایت از آقای غنی  ھر دو  زیاد و مرکزی که   شدند و دو اعضای کميته 

شد،آقای  مرکزی بر گزیده  سکرتير کميته  اکثر آرا به   دکتر قاسملو به وقتی که . بلوریان کرد
نام ریاست حزب  درآن اواخر چون پستی به . ریاست حزب منصوب شود بلوریان تقاضا نمود به 
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شود   مرکزی فرستاده کميته   درخواست به آن  بود، بدون اینکه در پيرو داخلی پيشبينی نشده 
  .رد گردید

. حزب بر دارند  آن سھل و آسانی  دست از یخه به  یی از آن پر روتر بودند که  اما دوستان توده
گویا از طریق تماس با جمھوری اسالمی می توانند   خيال آن درسر می پروراندند که آنھا که 
قدرت ایران را " کودتایی بدون خونریزی"ی کنند و در یکزیر پای آخوندھا را خال  خرده  خرده

  ویژه  مخالفين جمھوری اسالمی را از راه بودند ھمه  بدست بگيرند،در بين خود قرار گذاشته 
و چون امکان رو در رو ایستادن مستقيم با حزب دموکرات نيز  . خود از ميدان بدر کنند منحصر به 

این جھت از طریق فرمانبران  به . کنند زب را در داخل کرم زده آن بود این ح نداشتند تنھا راه 
افکنی و بر پاکردن   تفرقه ھنوز در داخل رھبری حزب نيز افراد داشتند به   مطيع خودشان که

و آشوب و پراکندگی وجدایی در صفوف حزب دامن زدند و تا توانستند آتش آن را   فساد و فتنه
  .ور ساختند بيشتر شعله

عقاید و   یی ھا ناچار بودند برای بی ازرش و ميان تھی کردن ھر گونه توده نيست که   پوشيده
افکار و   بریدن از ھر گونه انحصار طلبی رھبران جمھوری اسالمی و برای راه   نظریات عليه

  مبارزه  مسئله آن بود که . آزاد و حساب سازی کردن، بعضی تئوری انقالبی را بتراشند اندیشه 
اوضاع فعلی یک   و آن تئوری را گسترش وسعت بخشيدند که امپریاليزم را بزرگ کرده   عليه

خطر امپریاليزم مطرح است نباید ھيچ   برضد امپيریاليزم است  و تا وقتی که  وضع مبارزه
برای دموکراسی و حقوق مليت ھای زیر ظلم و ستم در ایران   مبارزه  ای دیگر بمثابه مسئله

برای دموکراسی و حقوق مليت   حزب دموکرات پرچمدار مبارزه   آنکه به  با توجه و . مطرح بشود
" جای برای ملصق و چسپاندن تئوریی ھا بود، ضروری بود پيش از ھر جایی و بيشتر از ھمه 

     .در داخل صفوف حزب دموکرات کوشش بشود" امپریاليزم  عليه  مھمتر بودن مبارزه

  تازه  می دانستند،حزب دموکرات آن حزب نيست که  رھبران حزب توده  این سبب نيز که به 
خود   امپریاليزم را یاد بگيرد و این حزب در سرتاسر تاریخ زندگی مبارزانه  عليه  آموزش مبارزه

  است، مجبور می شد برای اغفال نمودن بعض اشخاص ساده حزب ضد امپریاليستی بوده 
در طول   که  حزب توده. درست کنند و تھمت وابستگی بدھندبرای حزب دموکرات   بھتان تازه

، حزب دموکرات را  بوده  فرمانبر بيگانه  ، بلکه وابسته  آنکه  اقرار صریح رھبرانش نه عمر خود به 
  دستور عراق و به دولت عراق است و به  به   وابسته آن متھم و گناھکار ميکرد که  به اتھام 

جمھوری اسالمی ایران می ) ضد امپریاليزم(رو در روی نظام سود و منفعت دولت عراق 
  تازه" ميبایست برای در ھم ریختن صفوف حزب دموکرات آن اسلحه طبيعی است که . ایستد

شود تا در ميان صفوف حزب دموکرات آن را  داده   دست متنفذین حزب توده به "  کشف کرده
  .بکار گيرند

ھا  آن توده  خفيه  تشکيالتی به  مرج فکری تنگنای قابل مالحظهآشوب و ھرج و  در اینجا بود که 
حزب را به   ذھنی رھبران و بدنه  فکر و اندیشه) 1(بودند کرده   در صفوف حزب دمکرات رخنه که 

قسمتی از وقت و انرژی کادرھای حزب دموکرات برای بی اثر   خود مشغول کرد و برای چند ماه 
در داخل رھبران حزب  و مطيع حزب توده   فرمانبرنده. شد داده  و بی ارزش کردن شان اختصاص

چشم خود  خودشان شاھد استقالل فکری و سياسی حزب دموکرات بودند و به  دموکرات که 
از استقالل سياسی و تصميم گيری دیفاع می کند، باور و اعتماد   می دیدند این حزب چگونه

مرکزی   اند و حتی در گردھمائی کميته زب بودهخودشان در ميان صفوف ح بدان نداشتند که 
ھا برای حزب  توده نيز آن اتھام و تھمت ھای ناروا و فاقد بنيان را نوشخوار ميکردند  که 

  .بودند  دموکرات سر ھم بند کرده
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  به  از طرف حزب توده  این کردند که ھا داخل حزب دموکرات خيلی زود اقرار به  برخی از توده) 1(
درھم شکست   ھفت نفره  گروه  توطئه  اند و سپس که شده  ب دموکرات فرستادهداخل حز

  !!قول خودشان حزب مادر  رفتند،یا به  داخل حزب توده به   ھمه

  جو سرشاخان وشيوه
نمایندگان ملت کرد، از   با دسته  اھمال و سھل انگاری ھيئت دولت در گفتگوی پوست کنده

ھای دولتی، از سالحدار و مسلح کردن  یو تلویزیون و روزنامهتبليغات زھراميغ و زھراگين راد
ھمه  پاسداران و خالصه   عشایر در شمال و مرکز کردستان، از لشکر کشی ارتش و سپاه

مناطق   و پھناور به  گسترده  رژیم جمھوری اسالمی خود را برای حمله ھا معلوم کرد که  نشانه 
آبان ) 26(پيام   معلوم و مفھوم شد که  دیگر برای ھمه. می کند کردستان آماده  شده  آزاده 

در . نيروھای رژیم فرصت برای منظم کردن خود پيدا کنند  که  خمينی نيز فقط بخاطر آن بوده
چنين اوضاع و احوالی صحيح نبود مرکز رھبری حزب دموکرت بی خيال در مھاباد پائين پادگان 

تمام ارتفاعات و بلندیھای   که  ویژه به . پاسداران بماند و مھيا ارتش و سپاه   مجھز و تجھيز شده
  .بودند شده   و بافته  نظامی تنيده  مقر و پایگاه  اطراف و اکناف شھر به

محلی برای مقر دفتر سياسی در خارج از  فکر آن افتادیم که  به )  1359(بنا بر این در آغاز بھار
شد و چند اتاق استوار و   در نظر گرفته" شاخانسر"  برای آن منظور منطقه. شود  شھرھا تھيه

ميشود گفت خطر آن  بمراتب از  پایدار، اما در حقيقت زشت و مرطوب و نمناک و نمدار که 
پس از آماده . شدند  کمتر نبود، در زیر زمين ساخته  توپ و خمپاره  لحاظ  تندرستی از مخاطره

آنجا انتقال  شنيده تدریجا دفتر سياسی به و کس ن  شدن  چند تا از آن اتاق ھای کس ندیده 
آن محل بسيار کوھستانی و سخت و پر برف است،از اول روشن بود   بخاطر آنکه  البته. یافت
پس از   بالنتيجه. درد نمی خورد برای فصل زمستان و برف و سرمای شدید و یخ بندان به  که 

مناسبت تر برای مقر زمستانی خود مجبور شدیم در فکر جای گرمتر و " سرشاخان "انتقال به
  .باشيم

شيوه "کردن محل ھای مختلف سرانجام جای در نزدیک  پس از رفت و آمد و جستجو و نگاه 
در   ھای خوب در آنجا ساختند که پسند شد و بعضی خانه "ورک سردشت گه"  در منطقه" جو 

دفتر سياسی  1361تاپایيز  1359در پایيز سال . آن جا نتقال شد وسط  پایيز دفتر سياسی به 
  .معروف گشت،ماندگار شد" دموکرات  دره" سپس به  در آن محل که

"  نلوسه"سردشت، و" آالن"و سپس بعض محل دیگر مثل" جو شيوه"و" سرشاخان"زندگی در
منگوران مھاباد برای مبارزین دموکرات   در منطقه" نگوین بيھه"و" ورگ سردشت گه"  در منطقه

نيروھای   آن محالت در داخل جرگه  از این که زیرا عالوه . و دشوار بودیک زندگی سخت 
دشمنان  احساس ميشد، در مورد مایحتاج زندگی  امکان خطر حمله  دوشمن بودند و ھميشه 

در نوار مرز عراق در " پشت شکاو"زندگی درآبادی  شاید تنھا دو ماه. بودیم  نيز بسيار در مضيقه
تنھا اکنون  اما باین حال نه . باشد از آن تلخ تر و ناگوار تر بوده )  1358( سال  ماھه  جنگ سه

در داخل خاک خودمان و روی خاک  ميداد که  ما روحيه   آن موقع نيز به  بدان افتخار ميکنيم، بلکه
  .آن روزھا  دل ھزار آخ و افسوس به  از ته. خودمان ھستيم

  ھفت نفری  گروه
کدورت و اختالف و . طن صفوف حزب دموکرات کار خودش را کرددر ب  آشوبگری ھای حزب توده

  بلکه  برای آنکه. انفجار رسيد  نقطه  مرکزی گسترش یافت و به  دل رنجيدگی در ميان کميته
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در "  برایمه"در آبادی  مرکزی گردھمائی کوته  حل برای وضع موجود پيدا کنيم، کميته بشود راه 
در آن گردھمائی آقای غنی بلوریان که . ر مھاباد فراھم کردمنگوران و در نزدیکی شھ  منطقه

خواندن  است، نوشتاری دورو درازی از جيب بيرون آورد و شروع به  معلوم بود خوب کوک شده 
که  - پس از تمام شدن. حزب دموکرات کردستان ایران بود  افشاگری مربوط به گویا ھمه  کرد که 

مرکزی زیر بار آن نظریات او   اگر کميته  ید کرد کهتھد) 1(خودش نبود  بدون شک نوشته 
  .ھمکارانش نرود،آن نوشتار را منتشر می کند

امکان دارد بدھيد : آقای غنی بلوریان از خواندن نوشتار تمام شد، گفتم  وقتی که) 1(
من طبل ميان تھی ھستم، گفتم من ھيچ وقت  بخوانم،گفت نخير، ميدانم تو تصور ميکنی که 

کاغد برای   در طول عمر خود یک صفحه  ام اما سوال این است شما که زی نگفتهچنين چي
خدا برایت  ای؟ اگر کسی در راه  حزب ميرزا مھدی خان شده اید چرا بر عليه  حزب ننوشته

  .است نانوشته 

یکی از   وسيله مرکزی را بترساند،به  کميته  آقای بلوریان برای آنکه   شود که الزم است گفته 
  بود و در اطراف محل گردھمائی مستقر کرده  را آورده  رگه دستانش نيروی از پيشمه ماق به چ
" با این نوع بادھا بلرزند آن درخت نبودند که "رقبای کاک غنی  ویژه مرکزی و به   اما کميته. بود
کميته  گردھمائی. آن جھت زیر بار تھدید و الف و گزاف و التيماتوم آقای بلوریان نرفتند به 

حساب   مرکزی عقاید و نظریات آقای غنی بلوریان را خود تسليم کردن و ميدان خالی کردن به 
خود محکم و استوار و پابرجا خواھد ماند و   و تصميم گرفت بر اراده -راستش آن طور بود - آورد
 را زمين نخواھد گذاشت و تسليم نخواھد شد و  خود را مستدام خواھد کرد و اسلحه راه 

  .خواھد داد  را تداوم و ادامه مبارزه 

... پف کن جوش است: ميگوید  شاگرد آھنگر از صبح  تا ظھر به : ضرب المثل کردی ميگوید
تھدید آقای غنی ".  موش زائيد کوه : فارس گفتنی. بيرون می آید نوک دوک است وقتی که 

نام  ای به  صفحه)30( نزدیک به  اعالميه 1359وقوع پيوست و در اواخر روزھای بھار بلورایان به 
آقای غنی بلوریان، دکتر رحيم سيف قاضی، فوزیه   چھارم را پخش شد که ھواداران کنگره 

عضو   در کنگره  که -قاضی، فاروق کيخسروی، نوید معينی، احمدعزیزی و ھيمن شاعر 
  .امضا کرد بود -بود مرکزی انتخاب شده   افتخاری کميته

و اغلب چيز تمسخر نام برده   بيگانه  به  آتش افروز وابسته دموکرات را به  حزب  در آن اعالميه
قابل . بود شناسایی کرده   رژیم ضد امپریاليستی و پيشرفته بود و جمھوری اسالمی را به  

حزب دموکرات "بودند، نام خود را  را امضا کرده  آن بيانيه   و جالب آن بود آنھای که  توجه
چھار و   در کنگره  علتش ھم آن بود که. بودند گذاشته " چھارم  پيروان کنگره  –کردستان ایران 
بود و آمادگی  ضد امپریاليستی انقالب ایران پشتيبانی شده   چھارم راجع به  در ادبيات کنگره

کرد ابراز   و صلح آميز مسئله  حل و فصل آشتيخواھانه ھمکاری با جمھوری اسالمی  و راه 
در آن ادبيات ھيچ کدام از آنھا کمترین رل و نقش در  بودند که   ر از آن فکر نکردهدیگ. بود  شده

اند و اکنون دیگر  چھارم پسند و تایيد شده در کنگره   و تماما آن اسناد که   نوشتن آن نداشته
  در حقيقت بنا برآن آنھا ادبيات کنگره. سياست و عقاید و نظریات حزب دموکرات می باشند

و تسليم   مبارزه  چھارم تاکيد بر ادامه کنگره   بودند و نمی دانستند که ا خوب نخوانده چھارم ر
  .است نبودن در برابر بيداد و ستمگری  کرده 

. بعض نگرانی فکری برای دلسوزان و غمخواران  کرد درست کرد  پخش و توزیع این اعالميه
چيزی   ز بعد از انتشار آن اعالميهدفتر سياسی در اولين رو. منتھا آن نگرانی زیاد نکشيد

در آن ضمن اعالم بيرون رفتن آن چند . منتشر کرد" ھفت نفری  خيانت گروه"کوتاھی زیر نام
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  بود که ابراز اميدواری کرده  مرکزی نيز آن را مطرح کرده  نفر از حزب، در گردھمائی کميته 
مت از نوشتار برخی از افراد این قس. بشناسد" جاش" مرکزی آنھا را به دھمائی کميته  گر

زیرا چنان . در داخل رھبری حزب را نيز خشمگين و عصبانی کرد  بی اراده  درویش مسلک 
چند سالی   یا آنکه  کرده چند سال در صفوف حزب مبارزه   معلوم ميکرد آنان برای شخصی که

  .خيانت را حالل ميدانند  ، زندان کشيده

  را به"  ھفت نفره گروه "  مائی خود کردار و اعمال ناموجهمرکزی در گردھ سر انجام کميته 
خود را گرفته   مرکزی موضعگيری واقع بينانه  خيانت دانست و گروھای مردم نيز پيش از کميته

بود از یکی اعضای   سرشاخان انتقال داده  منطقه  آن وقت مقر را به  دفتر سياسی که. بودند 
د و مردم را برای مشارکت در ميتنگ دعوت نماید، تا سکرتير مھاباد برو به   دفتر خواست که

پس از دو روز از   آن دوستمان که. برای مردم سخن رانی کند  عمومی حزب در مورد آن مسئله
در مھاباد نمی شود بر ضد غنی . ھيچ کاری از دستم بر نيامد: بود گفت  مھاباد برگشته

من معتقدم مردم . ایم یکی مردم مھاباد را نشناختهپاسخ دادم از من و تو . بلوریان صحبت کرد
من حاضرم ھم . اند حساب کرده اند و با او تسویه  مھاباد قبل از ما غنی بلوریان را شناخته

. مھاباد بروم و مردم را دعوت کنم، آنوقت خواھيد فھميد چند ھزار نفر گردھم آیند  اکنون به
 4ساعت   و بلندگو از مردم دعوت کردم که  کوتاه ميه شھر مھاباد رفتم و با اعال ھمان روز به 
دکتر قاسملو  سرشاخان ھم خبر فرستادم که  به . حاضر باشند) چوارچرا(در ميدان   بعد از ظھر

آن ميدان   منتھی به  مھاباد بيایند، ساعت چھار در ميدان مھاباد و تمام خيابان ھای که به 
اما درست در ساعت . زمين نمی افتاد ی انداختی به ميشد مملو از جمعيت بود، اگر سوزن م

موکول   فردا ساعت یادشده  دکتر نمی تواند امروز بياید به مقرر یاد داشتی دریافت کردم که 
  .شود

با شرمندگی زیاد پشت ميکروفون رفتم و ضمن عذر خواھی اعالم کردم فردا در ھمين ساعت 
خاطرشده  مردم رنجيده   زید زیرا نگران بودم کهدر حقيقت تمام وجودم ميلر. تشریف بياورند

بعد از ظھر روزی بعدی بيش از ھزاران  4حقيقت  گراید، اما ساعت   و نظر دوستم به  باشند
را ناچيز شمرد ضمن " ھفت نفری گروه " بياد دارم دکتر قاسملو مسئله . کس بيشتر آمدند

بافی   فلسفه: گفت کوتاه   یک جملهو در   تحليل و تفسير وضع سياسی کشور در چند دقيقه
را بزمين بگذاریم یانا؟ بيش از شصت ھزار نفر یک صدا  اسلحه : آن است  نمی خواھد،مسئله

  .بزمين نمی گذاریم گفتند اسلحه 

  ترین  افراد در زمره آقای احمد عزیزی،یعنی  شایسته و زبده " ھفت نفره  گروه"بعد از چند روز
صفوف  اکنون به  خوشبختانه  آقای عزیزی که . بود  برای سخن رانی تعين کردهرا   یاد شده  گروه

بود، در جنگ سنندج نيز تير خورده  آن گروه   یکی از کادرھای آگاه   حزب دموکرات بر گشته،
دکتر قاسملو چيزی   بود درباره و خواسته   دھان گشوده اما که . ميرفت بود، با چوبدست راه  

سخن رانی را خالی  بود صحنه  ناچار شده   بودند بالنتيجه  رویش منفجر شدهبگوید جمعيت ب
  .کند

اما خود و . در حقيقت مورد خشم و غضب مردم قرار گرفتند"  ھفت نفره گروه " بر آن پایه
آنھا که تصور ميکردند اگر یک مقدار خوش خدمتی . سھل و آسانی از رو نرفتند معلمانشان به 

ایشان می  دلش نرم ميشود یک نوع خود مختاری به )امام امت(ی بکنندجمھوری اسالم  به
در توانا داشتند و از دستشان آمد   چشم بگيرند،لذا آنچه در برابر مردم کردستان به   دھد که

حزب دموکرات زدند، برایش بھتان ساختند و اتھام تراشيدند،   تھمت به . نکردند دریغ و مضایقه 
. او سخن چينی و جاسوسی کردند  این ھم قانع نشدند عليه به . ردندفحش و ناسزا نثارش ک
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را بجا " خدمت انقالبی"آن اصطالح   نوشته به به   در جاسوسی نيز آن قدر پيش رفتند که
دو   بود که  شده با کذب و دروغ در آن نوشته  ای منتشر کرد بودند که  بياد دارم اعالميه. آوردند

در ) یاد ندارم نامشان به  که (می فالن سروان و فالن سرگرداسا  افسر بعث عراق به
  بایرم بود که  قدیمی در دھکده  یک پاسگاه. افرادی قاسملو می دھند  آموزش به" بایرم"آبادی

. ميکرد و چند بيمار و مجروح در آن بستری بودند  حزب از آن چون بيمارستان استفاده
تندی  آن بيمارستان را به ) دوستان(آن راھنمایی  ھيليکوپترھای جمھوری اسالمی در نتيجه

یاد ندارم شھيد داشتيم  اما به . بومباران کرد و چند نفر از آن مجروح ھا بار دیگر مجروح شدند
جاش و "درآن موقع استحقاق لقب"  گروه"برای افراد با انصاف معلوم شد آن   این شيوه  ؟ به یانه

کاالو ) دوستان(رد بودند و در حقيقت آن نام و لقب برای آنخائين و اغلب چيز دیگر در این مو
  .و  قامت شان بود قد و قواره  شایسته  متاع 

  نو شدن جنگ
آشوبگری و لشکر کشی از شمال و جنوب کردستان  بود که   آغاز نشده 1359ھنوز سال  

یک   و شيوهشکل    شروع شد و یواش یواش زمين را در نوردید تا اول بھار در بسيار ناحيه
در شمال کردستان ارتش با پشتيبانی . خود گرفت جنگی ارتجاعی قتل و عام ملت کرد را به 

سالح   گونه کرد و با تانگ و توپ و فانتوم و ھيليکوپتر ھمه  نشينان حمله  ده   مالکين قدیمی به
  اینکه  بھانه يز به در جنوب کردستان ن. خانمانسوز و ویرانگر زارعين را از زمين و ھوا درھم کوبيد

عراق مطرح است و ارتش ميخواھد در نوار مرزی استقرار یابد نيروھای   گویا خطر حمله
صالح  سبگ و سنگين برای سرکوب نمودن جنبش رستگار  گونه  ھمه  بيشمار و مجھز به 

ب سيال...وھتد  افتاد و در بسيار شھر چون سنندج،سقز،بانه راه   ملت کردستان به  خواھانه
آمار ناقص دو ھزار و چھار صد نفر از   در جنگ دوم شھر سنندج بر پایه. انداخت راه  خون به 

ما در : پادگان سنندج با افتخار ميگفت سرھنگ صدری فرمانده . بودند  مردم بيدفاع شھيد شده
ک پراکندگی تکه ھای ھر ی  داخل شھر پرتاب ميکنيم که به  خمپاره  ھر ساعت چھار صد گلوله 

  .از آنھا تا دوصد متری شعاع اطراف کاربرد دارد

ی سر  مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران برای آخرین بار نامه  کميته 1359فروردین  29روز 
از  در آن نامه . فرماندھان ارتش را بياد آورد  خمينی نوشت  و توطئه  برای آیت هللا  گشاده

ت خود را در مورد شش اصل خودمختاری اعالم بود از یک طرف موافق  خمينی درخواست شده
از . برای پيدا شدن حسن نيت در ميان دولت و مردم کردستان ھموار گردد  راه  نماید تا اینکه

پادگانھای خود بر گردند و از آشوبگری دست   نيروھای ارتش دستور دھد به طرف دیگر به 
  :بود شده  نوشته   نامه در خاتمه . بردارند

ای مردم کردستان  بھانه و ھر روز به   وضع کردستان را آشوب نموده  ز بدخواھان دو بارهھنوز ني"
تمام مردم   اکثر نزدیک به  را سرکوب ميکنند، از طرف حزب دموکرات کردستان ایران، حزب که

ارتش و  اگر حمله  کردستان  پشتيبانی از او می کنند، برای آخرین بار ھشدار می دھد که 
ی و پاسداران برای سرکوب جنبش کردستان  متوقف نشود و کشتار مردم بيدفاع ژاندارمر
تمام نيرو دیفاع از خود می کند و  پشتيبانی تمام ملت کرد به  ھا به  رگه یابد، پيشمه ادامه 

آشکار است در نظر مردم کردستان و مليت ھای ایران مسئوليت جنگ برادر کشی بر گردن 
بر ضد   واھی مبارزه  بھانه نمی دھد به   ميباشد و ملت کرد راه کار فرمایان دولت مرکزی

  )1. (امپریاليزم جنبش انقالبی دموکراتی ضد امپریاليستی ملت کرد سرکوب بشود
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  ،اسفند ماه2تفاھم،انتشارات و تبليغات حزب دمکرات کردستام،جلد   تالش در راه) 1(
  .61-62،ص 1359

تنھا تمام   مرتجع نه. بود 1358تر از جنگ تابستان سال   نهجنگ این بار جنگی کثيف و بی رحما
از   بود، بلکه  امکانات نظامی خود را برای سرکوب جنبش دموکراتيک مردم کردستان بکار بسته

  با چنان شدت و حدت محاصره. لحاظ  اقتصادی و اجتماعی نيز با مردم کردستان در جنگ بود
حتی درمان بيماران و شير خشک کودکان شير خوار   که بود اقتصادی بر کردستان مسلط کرده 

. بود رژیم بيمارستان و درمانگاھا را عمال بسته . نمی رسيد  رگه مناطق تحت کنترل پيشمه  به
معلوم . آسمان می رسيد مدارس نيز بعلت کم بودن یا عدم ابراز آموزش داد و فریادشان به 

اکثر مدارس دیھات را بست   خرده  اکتفا نکرد خردهاین وضع نيز  جمھوری اسالمی با   است که
در اینجا الزم و ضروری بود . دبستان ھا سر کالس بروند  نداد آموزگاران این گونه و دیگر راه 

جھان و شخصيت   گوش سازمان ھای دموکرات و پيشرفته  کردستان به فریاد مردم ستمدیده 
و دوستان و سازمان ھای دیفاع از ھای سياسی و بشر دوستان و انجمن ھای انسانی 

ی زیر را در روز  یاد نامه  دکتر قاسملو زنده آن بود که . حقوق بشر برسد
منتشر کرد ھر چند فی الفور موثر واقع نشد اما این اولين گام برای ) 5/2/1359(م25/4/1980

  هباطالع بودن جھان از بد بختی مردم کردستان و سپس کمک و ھمدردی و ھمکاری گرو
  :کرد ایران جلب کرد  طرف ملت ستمدیده انساندوستان را به 

  !دوستان محترم" 

در حال .  و ویرانگر بر ضد مردم کردستان شروع کرده  بار دیگر قدرت فرمانروا در ایران جنگ تازه"
مدرن فانتوم و ھيليکوپتر و توپ و  سالح  ، ارتش به  حاضر در شھرھای سنندج، سقز،  و بانه

ھدف قدرت فرمانروا از این جنگ، از بين بردن جنبش . دم کردستان رامی کوبدتانک مر
تا کنون ھزاران کس از . است سنگر آزادی ایران تبدیل شده  به  دموکراتيک کردستان است که 

. اند ،اعم از زن و مردان پير و کودکان در شھر و روستاھای کردستان قتل عام شده مردم بيگناه
اقتصادی   کردستان در محاصره. اند ویران شده  رھای سنندج و سقز و بانهدر شھ  صدھا خانه
ما از شماھا . کردستان نمی رسد درمان به  سوختنی  و نه  مواد خوراکی  و نه مواد   است، نه

جنایت ھای قدرت فرمانروا در تھران بلند   تقاضا ميکنيم بار دیگر صدای اعتراض خودتان را عليه
دستور رئيس   به نظریات ھمگانی جھان بر ضد جنایت ھای ارتش ایران که عقاید و . بکنيد

تنھا گناھش دیفاع از  ندھيد بودن نسل و نژادی که  جمھور عمل می کند، تحریک کنيد و راه 
از کمک مادی و معنوی . از بين رفتن بيفتد  مخاطره  دموکراسی در ایران و حقوق ملی است به

ندھيد ملت کرد   ھمکاری و کمک کنيد و اجازه. ن ایران دریغ نفرمائيدکردستا  مردم ستمدیده به 
  :باسالم زیاد. در برابر چشمان انسانيت در خاک و خون دفن شود

  .سکرتيری عمومی حزب دموکرات کردستان ایران

  عبدالرحمن قاسملو

  . م25/4/1980
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  رادیو صدای کردستان ایران
تا آن وقت دفتر سياسی از مھاباد بود،  1358سال   ماھه قبل از آغازیدن جنگ سه  

مرکزی در تيراژ زیاد منتشرمی شد و برای تمام شھرھای  ارگان کميته " کردستان" روزنامه
امکان   از آن که  عالوه  ماھه  اما پس از جنگ سه. می شد  کردستان و برای تھران نيز فرستاده

شيوه  به   ا نماند در حقيقت انتشار روزنامهدر داخل شھرھ" کردستان"زیاد و توزیع   چاپ شماره
تایپ و فتوکپی   از یک شماره  می شد در مدت چند ماه گاه .  و شد با مشکل رو بر  ماھيانه 

و مسئوليت ھای حزب   وظيفه  در حاليکه  بر آن پایه.  آن ھم در تيراژ بسيار کم. منتشر ميکرد
از آنھا   عالوه. تبليغات در وضع نامساعد بوددموکرات اغلب از پيش بيشتر بودند و در مورد 

ای ارتباط  در  نمی توانست یک زنجيره  اغلب مرم کردستان بيسواد بودند، روزنامه  بخاطر آنکه
  .ميان حزب و گروھای مردم باشد

زبان حال حزب دموکرات  به   انداختن رادیویی که فکر براه  1358بخاطر آن در پایيز سال 
پس از سعی و کوشش زیاد دو . ود در ميان کادر رھبری حزب بروز شدکردستان تبدیل ش

کرد،از این طرف و آن طرف پيدا   ميشد مثل رادیو از آنھا استفاده بزرگ بی سيم که   دستگاه
انتشار   آموزشی شروع به  شيوه شد و به  انداخته  راه  وقت به   شيوه شد یکی از آن دو به 

  )1(کرد  برنامه

از بدوی استقرار حزب تا چند سال از این پيش قھرمان تمام  ریم حسامی که آقای ک) 1(
انداختن رادیو را نيز مثل تمام افتخارات ھای دیگر  راه  در خاطرتھای خود به!! داستان ھااست

ھر چند . نام خویش طومار ميکند و تمام رھبران حزب را از آن بی خبر نام ميبرد حزب به 
در حقيقت آقای .  ام انداختن رادیو نداشته راه رھبری نبودم و نقش در به اینجانب آن وقت اعضای

آقای   تنھا کسی است که که )  وره باب گه(حسامی و ھمچنين مرحوم سيد رسول دھقان
گویا  اما آن ادعای کاک کریم که . کریم حسامی از او نام ميبرد، دراین رابط زحمات زیاد کشيدند

ادعاھای آن برادر   ، مثل بقيه اطالع نداشته  داختن رادیو ھيچ گونهان راه رھبری حزب از به 
  .نادرست می باشند

علت برخی  نام گفتگو درميان نمایندگان ملت کرد و دولت مرکزی به  پس از شروع کردن به 
ای در دست نمایندگان نشود  بھانه  رادیوی تبدیل به  پخش برنامه  موارد فنی و نيز برای آنکه

بار دیگر رادیو بکار افتاد  1359سال   و تا خرداد ماه. ر آن شد صدای رادیو متوقف شودمصلحت ب
است    قابل مالحظه. ھایش کرد پخش برنامه  شروع به" رادیو صدای کردستان ایران"نام و به 
  ھای رسمی را نيز دو باره آزمایشی پخش کرد، برنامه  از آن رادیو برای مدتی برنامه  بعالوه
ھر . شد  دست بکار  خرداد ماه 25یا  24و روز" بود شب " 9"وقت ساعت "سابقا . کرد شروع

  بالنتيجه.  نشده چند بعد از دو روز معلوم شد در بعض جاھای نزدیک ھم صدای رادیو شنيده 
با این . بعد از ظھر تغير دھد"7" ساعت  شب را به) 9(کادر فنی رادیو تصميم گرفت ساعت 

  .شروع شد 1359خرداد سال " 27" روزی) نگی کردستان ایران وی دهکار رادی( شيوه

. شکاف بسيار بزرگی برای حزب دموکرات کردستان ایران پر کرد" رادیو صدای کردستان ایران"
بود و به   ھا در شھر و آبادی کردستان شده خانواده  مؤنس ھمه در حقيقت   این رادیو که

تنھا در مورد و رابط  با تبليغات  عالقمند دارد، نه   شنونده ميليون به   آسانی ميتوان گفت که 
در حقيقت مثل یک کادر چابک   بود، بلکه  را پر کرده تمام کم و کاستی ھای نبودن روزنامه 

ھم عالقمندان اعضای . دوری حزب دموکرات گرد می آورد  تشکيالت نيز کار ميکرد و مردم را به
رادیوی صدای کردستان   رادیو و ھم ارتباط  جانی گروھای مردم، بهکار گردانان   ویژه حزب و به 
جنبش رھبری حزب   پيشرفت و کيفيت شيوه  گام بر پایه گام به . راستی بی نظير بود  ایران به
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تلخ و شوری ھای زندگی  پرسنل رادیو بی اعتنا از ھمه . پيش بردن رادیو کوشش کرد  به برای 
تنھا به   ان روز از روز دلگرم تر درآن رادیو کار کرد و گروھای کرد نيز نهو خطر بومباران و توپ بار

کمک آنھا  ھر موقع نيز رادیو محتاج به   ھای رادیو بودند،بلکه تمام برنامه  شنونده  ھمدم و 
  .دادش ميرسيدند و در راھش فداکاری ميکردند ميداشت به 

جای خود   مرتبه)   15( ردستان ایران، این رادیوسال کار رادیو صدای ک پازده در فاصله نزدیک به 
و دشت و صحرا و   کوه را تغير داد و اغلب نيز بر دوش ھم ميھنان دلسوز دھھا کيلو متر به 

شد، تا جای مناسب و محکم  و دور از دسترس دشمن پيدا   کردستان گردانده  بيابان دره
یک  از کار ایستاد، آن نيز به  1362پایيزی سال  زمانی تنھا یک روز آنھم در  کند،اما در این فاصله

امروز بعلت چند مورد فنی   مردم ابالغ گردید که بيسيم تا حدودی جایش پر شد و به  دستگاه 
  .پخش نمی کند رادیو صدای کردستان برنامه 

ھا کند و با بکار بردن دھ  دشمن ھر گيز نتوانست بر او غلبه اما با تأسف بسيار آن رادیو که  
!! دست دوستان از صدا افتاد به  1373پخش پرانتز نيز از صدا نيفتاد، در زمستان سال   دستگاه

قسمت ھای کردستان  ھمه (از گروھای مردم کردستان  آن دوست محبوب و الیق و شایسته
  بالنتيجه) خيرو صالح(ظاھر   چند روز بعد از مسدود کردن به.! جدا شد) تنھا کردستان ایران نه 

) اتحاد ميھنی(ھای  رگه از پيشمه  یک گروه) م1995مارس 18(،1373  اسفندماه 27روز 
کردستان در اثر درخواست ارتجاع فرمانروا در ایران، مقر رادیو صدای کردستان ایران، را تصرف 

  .!!ھای رادیو را گرفت کرد و جلو پخش برنامه

ميھنی برای بسيار از مردم و طيف جای بستن رادیوی حزب دموکرات کردستان از طرف اتحاد  
تحير و سرگشتگی  و تعجب  و  شگفتگی و در ھمان وقت جای تأسف و غم انگيز و افسوس 

اکثر حزب و سازمان ھای سياسی رسما نارضایتی خود را از رفتار اتحاد ميھنی . و تاثر آور بود
ابراز کردند و برای ریاست اتحاد ھا اظھار نارضایت  نوشته و ابراز داشتند و بيشتر طيف نيز نامه

ميھنی نوشته و کپی آنھا را برای اتحاد ميھنی فرستادند، در این اعتراض و ناخرسندی ھا از 
نيز در  و حتی بيگانه   احزاب و شخصيت ھای کرد تا سازمان ھا و شخصيت ھای ایرانی گرفته

شار جمھوری اسالمی در گوش بار دیگر اتحاد ميھنی در زیر ف  اما متاسفانه. می شد  آن دیده
ھای بزرگان و روشنفکران و احزاب و سياستمداران گوش  ھيچ یک از درخواست به   خوابيد و  گاه

  .بود ھای رادیوی صدای کردستان از او شده   برنامه  پخش دو باره دادن به  برای راه   فرا نداد که

گوناگون   شيوه ایران و عراق به در کردستان   ویژه گروھای مردم کردستان نيز به   البته
ناخرسندی خودشان را از بستن رادیوی حزب دموکرات کردستان ابراز داشتند و نيز ھمدردی با 

  در اعالميه  حزب بود که  استغاثه پاسخ دادن به   آین ھا ھمه. مبارزین حزب دموکرات کردند
اتحاد ميھنی   رفتار دشمنانه" يتردر زیر ت که   اینھم متن آن اعالميه. بود آمده  27/12/1373

  :بود صادر شده " کردستان

  !ھم ميھنان عزیز 

  !احزاب و سازمانھای ایران و بخش ھای دیگر کردستان 

  !انجمن و گروھای سياسی سازمان ملل متحد 

روز بيشتر گسترش  جمھوری اسالمی ایران  در امور داخلی کردستان عراق روز به   مداخله
دشمن   تنھا دشمن کرد ایران، بلکه این رژیم نه . نمایش ميگذارد  تر خود را بهمی یابد و عریان

طرق تقال ميکند این   این علت از ھمه  به. جنبش کرد در ھر چھار بخش کردستان است
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خارج  و   کند، و اگر نشد منحرف و از راه  جنبش را بی اعتبار و بی ارزش نماید، و در آن مداخله
  .رش کند و دچار شکستش نمایدمطيع و فرمانبردا

است کار فرمایان ایران فشار زیاد بر اتحاد ميھنی کردستان تحميل   اکنون حدود چند ماه
در حقيقت . را خاموش کنند" رادیوی صدای کردستان ایران"او   وسيله  اند، برای آنکه کرده

طالح  برای مصلحت و اص به (خود  اند که رفقای اتحاد ميھنی کردستان چند بار از ما خواسته
اما ما زیر بار آن نرفتيم و برایشان روشن . رادیو خودمان را ببندیم) خير و صالح اتحاد ميھنی

مھلک بر     ضربه  ضرر و زیان  حزب ما و کرد ایران است، بلکه تنھا به  آن عمل نه  کردیم که 
مردم آن دو قسمت   اط  برادرانهاعتبار و حثيت کرد عراق نيز می زند و آثار بسيار ناگوار در ارتب

  .  از کردستان می گذارد

آن عقاید را درست دانستند و یک مدت بود از بستن رادیو " اتحاد ميھنی"ظاھرا دوستان 
  رگه پيشمه  واحدی) م18/3/1995(1373/ 27/12اما با کمال تاسف در. بودند سکوت کرده 

ان را محاصره و برای جلب رضایت یکی از اتحادميھنی کردستان محل رادیو صدای کردستان ایر
  .لجوج و سرسخت ترین دشمان ملت کرد آن رادیو را بست

ی اتحاد ميھنی متأسفيم، قبل از ھر  دوستانه  دل از آن کردار و اعمال غيره پر به   ما در حاليکه
عيد کذب و و و وعده   چيز از ریاست اتحاد ميھنی تقاضا ميکنيم برادری کرد ایران و عراق  را به

ھای اتحاد  رگه نکند و بالدرنگ دستور دھد پيشمه  دروغين رژیم جمھوری اسالمی مبادله
ھا را  بدھند رادیو صدای کردستان ایران، پخش برنامه  ميھنی اطراف مقر رادیو خالی کنند و راه

  .دھد ادامه 

شتر مشتاق به بي در کردستان ایران و عراق که   ویژه سپس از گروھای مردم کردستان به 
ھای رادیو صدای کردستان ایران ھستند درخواست ميکنيم ھر یک از طریق خود از اتحاد  برنامه 

دھد و از این بيشتر  رادیو حزب دموکرات کردستان خاتمه  محاصره   ميھنی درخواست نمایند به
  .زیر فشار جمھوری اسالمی نرود

بر دولت   ن ملل متحد درخواست ميکنيمدر این اثنا از انجمن و گروھای سياسی  و سازما
از فشار   در امور کردستان عراق دست بردارد و از این راه  از مداخله  ایران فشار بياوردند تا اینکه

  .بر حزب ما و سازمانھای دیگر داخل جنبش کرد ایران بکاھند

ا ادامه ضد انسانی ر آن نيست اگر جمھوری اسالمی مجاز باشد آن توطئه  شک و گمان در 
این نيز اکتفا نخواھد کرد و بار دیگر فشار بر سازمانھای داخل جنبش کرد در  به   دھد، در آینده 

  تر و حتی بی آبرو و ناجوانمردانه اعمال نادرست تر و نادوستانه  عراق خواھد آورد و برای آنکه 
  .در حق مبارزین کرد ایران بکند  تر

در کردستان عراق   ویژه به ) در ھر چھار بخش(کردستان  اميدواریم تمام احزاب و سازمانھای
صدای ما و ناراضی بودن خودشان را در این عمل اتحاد ميھنی   صدای خودشان را ھمراه

نفع اتحاد ميھنی تمام  به  قبل از ھمه   بدون گمان تصحيح این اشتباه. کردستان ابراز دارند
و کوشش و اتحاد با چنين عملی ناروا غث ورث و   مملو از مبارزه  ميشود و نمی گذرارد گذشته

  .معيوب گردد

  .اميد ھمدلی و ھمصدایی ھمگی تان به 

  )1) (م18/3/1995(27/12/1373  .حزب دموکرات کردستان ایران   - دفتر سياسی
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   مرکزی دراین راه نخستين شھيد کميته 
او در موقع انقالب .  مھاباد بودکرد و اھل   عباسی یکی از افسران آزادیخواه  سرگرد حبيب هللا

او در ھمان جا با حزب دموکرات ارتباط . بود  مليت ھای ایران در تھران مشغول انجام وظيفه
پس . کوشش کرد  یکی از ھواداران فعال و زبر دست و حاذق و ماھر شروع به  گرفت و بمثابه

رف پادگان مھاباد رل و نقش قابل ریزی برای تص مھاباد برگشت و در برنامه   از پيروزی انقالب به
  .ای بازی کرد مالحظه

ھای  کرد و در جبھه  رگه تعليم و آموزش پيشمه  خدمت بزرگی به1358سال   ماھه  در جنگ سه
خاطر آن مورد  به . فداکاری بود  الزم می بود شرکت ميکرد و بحق آماده  جنگ نيز در ھر جا که

مرکزی   عضو کميته  چھارم حزب به  ان بود و در کنگرهاعضای حزب و گروھای مردم کردست  توجه
  .انتخاب شد

شورای نظامی حزب دموکرات کردستان ایران  در   فرمانده  سرگرد عباسی به  بعد از کنگره
قصد از بين بردنش  در دل داشت و در خفا به   دشمن خيلی از او کينه. مھاباد منصوب شد

یکی از  1359  آبانماه31روز. کرد  اسالمی بر او غلبهسر انجام جمھوری . بود  مشغول توطئه
گویا یکی ازعوامل نفوذی او در ميان رژیم بود با پاسدار دیگر به  که   پاسداران اھل اروميه

با سالح   مالقات ميدھد و نامبرده  سرگرد اجازه. شورای نظامی برای دیدار با سرگرد ميروند 
  سرگرد و ھمکارانش را در اتاق به  بعد از چند دقيقه.  اطاق سرگرد وارد ميشود اتوماتيک به 

ميشوند و   نام سروان چلبی کشته  رگبار می بندد و بالدرنگ سرگرد و یکی از ھمکارانش به
  ). 1(آنھا بيرون ميروند

ھا نيز  رگه سوی پادگان مھاباد فرار ميکنند و پيشمه  بعدا از انجام آن عمليات ھر دو پاسدار به
ميشود اما   ھا یک پاسدار کشته رگه در اثر تيراندازی پيشمه  بالنتيجه. ن ميکننددنبال شا

سنگين   مرگ سرگرد عباسی حسرت اندوه. پادگادن مھاباد ميرساند  مرتکتب اصلی خود را به
مملو از خونخواری و   بردل گروھای مردم کردستان نھاد و سند دیگر بر غدر و ظلم پرونده

  .رژیم جنایتکار و تروریست پرور آخوندی گذاشت  ویژه  تمگر ایران بهخيانت  فرمانروای س

،مجاھدین خلق ایران در 1361شود سال  تاریخ الزم است گفته   برای حقيقت در پيشگاه) 1(
  .رساند  خودش سزای اعمال ننگين و خيانتکارانه   آن مجرم را به  داخل شھر اروميه

  جنگ ایران وعراق
. نداشت رژیم جمھوری اسالمی این رژیم با دولت عراق ميانه خوبی  در ابتدائی استقرار

خمينی، بيرون کردن او را از عراق  در سال   زیرا خود خمينی و اغلب طرفداران آیت هللا
ميکردند و درپی   رژیم اسالمی ایران نگاه  دشمنی بزرگ عراق در حق به  بمثابه 1357

و سخنان دیگر   نماز جمعه ی اسالمی در خطبه اغلب کارفرمایان جمھور. انتقام  بودند
  شيوه به  از طرف دیگر عراق . صحبت از نجات و رھایی عراق و سقوط  رژیم بعث  ميکردند

وقت در تاریخ   بيشر. باشد با ایران ارتباط  خوبی داشته   که  شده  عمومی کمتر دیده
عراق  با سرکار آمدن رژیم اسالمی ،لذا  پيکار و زدو خورد منجر شده  اختالفات با ایران به
در ایران به   پس از سقوط رژیم شاه از طرف دیگر آن ھرج و مرج که . زیاد خوشحال نبود

  باشد،برای آنکه  شده  بود،شاید برای دولت عراق چون یک فرصت بدان نگاه وجود آمده  
تمام این . ن بکشاندطرف خود پائي  ميان دو کشور به  ھھا ساله ترازو را در کشمکش د کفه 

مخصوصا آشوبگری و . طرف آشوب می برد روز بيشتر به  ھا در ميان ایران و عراق را روز به
توپ باران و حتی بومباران ھوایی پاسگاھای عراق در جنوب از طرف نيروھای ایران، اوضاع 

  کهجای کشيد  کار به . بود و آبستن جنگ خانمانسوز کرده   را بيشتر مغشوش و آشفته
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، پيش چشم انظار عموم و در برابر دوربين ھای )صدام حسين(حکمران فعلی عراق
را اعالم  انحالل پيماننامه   کرد و یک طرفه  الجزایر را پاره 1975سال   تلویزیون پيماننامه

    . نمود
  

دنبال آن رخداد ارتباط  ميان دو کشور آشوب تر و پر بلوا تر شد و اختالف و کدورتھا  به 
ارتش ) م1980سپتامبر  22(،1359شھریور 31روز  بالنتيجه. خود گرفت  آشکار تر به  يوهش

خاک ایران را شروع کرد و در فاصله چند روز سرزمين بزرگی از   پھناور به  عراق حمله
این شکل ایران و عراق رسما وارد جنگ  به . مناطق جنوب کشور ما را تصرف و تسخير کرد

یکدیگر  تمام قوا و توانای نظامی خودشان عليه   سال با شدند و برای مدت ھشت
ایران و عراق پس از جنگ دوم جھانی پر تلفات ترین و پر   جنگ ھشت ساله. جنگيدند
اقتصاد ھر دو کشور  محکم به   از این، چنان ضربه  عالوه. بود  ترین جنگ منطقه ھزینه
خود را زیر بار   نتوانند پشت خميدهھا سال دیگر ھيچ کدام شان  شاید تا دھه  شد که زده

  . ناگوار آن راست کنند 
 

ور ساختن و  تحليل و تفسير و علل شعله اینکه   در این جا مورد بحث است نه  اما آنچه
زیرا . اصلی در رخ دادن جنگ و تخمين زیانھای ویرانگر آن است کننده  معرفی کردن حمله 
و  خارج  است و الزم است افراد خبره  نویسنده این نوشتار و توانایی  آن عمل از حوصله

در اینجا جای بحث است موضعگيری  آنکه . آستين باال بزنند  حاذق و متخصص و دانا و آگاه
آن جنگ و پاسخ کار فرمایان جمھوری اسالمی،  حزب دموکرات کردستان ایران در برابر به 

  .حزب ما است  موضعگيری مسئوالنه  به
  
حزب چند روز پس از شروع جنگ ایران و عراق در پيام رسمی تجاوز دولت  مرکزی  کميته"

ھای اساسی  اگر دولت مرکزی خواسته خاک ایران محکوم کرد و اعالم کرد که  عراق را به 
است تمام نيروی خود را در مقابل  رسمی بشناسد،حزب ما آماده  مردم کردستان را به 

مرکزی در ھمان موقع نيز    کميته. کار بگيرد به   ارتش عراق و گالویز شدن با او  حمله
کار   ایران تا حدود زیاد محصول سياست کجروی و ناشيانه یورش عراق به   آشکار کرد که

و   خارج نموده صحبت از صدور انقالب به  ھميشه   فرمایان جمھوری اسالمی است که
حسن   البته.  نموده  سوسهرا بر ضد دولتھای آنان تحریک و  و  مردم کشورھای ھمسایه

دنبال آن پيام  زیرا به . بی پاسخ ماند و حتی انجام  برعکس داد  نيت ما مثل ھميشه
 )1".(کردستان تند و تيزتر بود  نيروھای سر کوب جمھوری اسالمی به  حمله

نفع   حزب ما مثل بعض سازمانھای دیگر سياسی دچار ميھن پرستی کاذب نشد و به
اما در مدت ھشت سال جنگ دو دولت ایران ) 2.(کشتن نداد فرزندان خود را به  قدرتمندان رژیم

خود را کنار نگذاشت،ھر گيز با نيروھای   و عراق  نيز ھيچ وقت موضعگيری ميھن دوستانه
توندی و علنی  ارتش ایران انجام نداد و اغلب بار نيز به   ارتش عراق نيز عمليات مشترک عليه

  .شھرھا و محلھای بيدفاع را محکوم کرد راق به ھوایی ارتش ع  حمله

  جنگ ایران و عراق، حزب دموکرات از دیفاع مسلحانه  ھشت ساله در فاصله  معلوم است که 
حزب دموکرات   اما آن جنگ که. نيروھای سرکوبگر رژیم اسالمی دست نکشيد  بر ضد حمله

م در اھداف  با جنگ  فيمابين آن دو خواران ارتجاع ميکرد، ھم در باطن و ھ  کردستان با جيره
جنگ حزب دموکرات بر ضد نيروی سرکوب گر   در حاليکه. دولت از ھم و جدا و فرق زیاد داشت

و بزرگ   و نافراخ و پارتيزانی بود، ودر حاليکه جنگ آن دو دولت از ھر دو طرف جنگ تجاوزکارانه
منظور حفاظت  ملت کرد و ناچار   بود،جنگ کردستان،یک جنگی دیفاعی بود آنھم به  خواھانه

   .رسمی شناختن حقوق ملی آن ملت در چھار چوب ایران بود کردن رژیم قدرتمند به 

  .20،ص 1360  مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران برای کنگر پنجم،آذرماه گزارش کميته) 1(
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خود را برای و مجاھيدین بی قيدو شرط  نيروھای   برخی احزاب و سازمان امثال توده) 2(
گام مثبت و   تنھا آن عمل را به اما رژیم اسالمی نه . مقاومت جنگ ایران و عراق فرستادند

دراثنای جنگ پاسداران از پشت، مبارزین آنان را زیر رگبار   حساب نياورد،بلکه به   ميھن دوستانه
  .غدر و خيانت از آنھا کشت  گرفتند و به

  امور اجتماعی

توند اقتصادی   ژیم جمھوری اسالمی دومين جنگ کردستان را با محاصرهر  در پيش گفتيم که
آموزش و  کردستان مختلط و ھماھنگ کرد و از لحاظ  خوراک و درمان و تندرسستی و  به

حزب دموکرات کردستان ایران چون   در حاليکه. پرورش محرومت بسيار بر کردستان تحميل کرد
مقياس و اقتدار و  توانایی در فکر رفع    بود بهملت کرد الزم   مجری جنبش حق طلبانه

ھزاران کيلو متر از خاک   چيزی طبيعی است وقتی که. مشکالت گروھای مردم باشد
حل تمام اختالفات  و   بود، فرزندان ملت تقاضای راه  رگه کردستان در زیر اختيار و کنترل پيشمه

سازمانھای  و  رگه مقر و پایگاھای پيشمه ھای خود را به  و شکوایه  حزب برده  شکایت خود به
  . دیگر حزب مطرح ميکردند

  حزب دموکرات کردستان ایران ارگان مخصوص به  آن مسائل ضروری بود که برای رسيدگی به 
حل آن مشکالت اجتماعی  الزم برای راه   مسائل اختصاص دھد و نيز قانون و طریقه  این گونه

حزب دموکرات بفکر نوشتن کتاب درسی   در شھرھا بودند کهھنوز مقرھای حزب . نماید  تھيه
زبان مادری برای   رژیم حق خواندن به   زبان کردی افتاد ھر چند اميد خيلی کم بود که  به
اقتصادی قرار  دولت کردستان را زیر بار محاصره   اما وقتيکه. رسمی بشناسد ھای  کرد به  بچه

بدون ) ھر چند در محل خيلی کم بودند(تان و درمانگاھاداد و مدارس دیھات را بست و بيمارس
کاری  برای آماده  حزب نيز سنگين ترشد و فکر یادآوری   دکتر و درمان گذاشت لذا وظيفه

برای رفع احتياج بيماران و مجروحان جنگ   مدارس در آبادی ھا و بعضی بيمارستان و درمانگاه
  .ضروریت  پيدا کرد

کار این . نام کميسيون امورات اجتماعی استقرار کرد کميسيون به حزب   در این جا بود که
کردن بيمارستان و درمانگا و  و اداره   کميسيون سر پرستی مدارس و امور آموزش و پرورش 

. آب و زمين و ھر مسائل اجتماعی دیگر بود اختالفات مردم در مورد مسئله   رسيدگی به
ورات خود انجمن و آموزش و پرورش و بخش قضائی دادن ام  کميسيون اجتماعی برای فيصله

ھکماری برخی افراد متخصص  و عالم و فاضل، قانون مجازات عمومی تدوین  فراھم کرد و به 
  .کردستان  به  ویژه  مختلط  بود از قانون مدنی کشور و بعض مسئله کرد که 

کم آزمون و کار آموزی بی امکانات و   مشاکل با آن ھمه حل و فصل آن ھمه   پنھان نيست که
با این حال ھم حزب دموکرات در آن ميدان . عمل چقدر سخت و دشوار و طاقت فرسا بود

راه  زبان و فرھنگ کردی و به   توسعه  دست آورد و خدمت شایان به  به  پيروزی قابل مالحظه
در این . نجات داد اغلب مردم را از تنگنا  انداختن مدارس کرد و از لحاظ  تندرستی نيز تا اندازه 

  شود که کرد ارج و قدردانی   جا الزم و ضروریست از دلسوزی و فدکاری ھم ميھنان کرد و غيره
از مناطق زیر کنترل رژیم و حتی از پایتخت با کارتن و حتی با کاميون درمان و ابزار ضروری و 

مناطق آزاد   وسائل پزشکی راجمع آوری و از طریق قاچاق دور از چشم دشمنان آزادی به
  .کردستان ميرساندند  شده
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در سال تحصيلی ." خوب بدست داد آموزش و پرورش عاید   مورد کاری کميسيون اجتماعی در 
در   توانا بخش از مدارس باز شدند و برای نمونه  برپایه  شده  در تمام مناطق آزاده 60-1359

واحد 140 ی مسئولين حزب بهھمکاری و سع  به  مھاباد شمار آن مدارس باز شده  منطقه
تربيت (کالس کار آموزی  در بيشتر مناطق آزادو رھایی یافته 1360تابستان ) 1".(بيشتر بود

خيلی بيشتر  در تمام مناطق شمار  1360-61شد و برای سال تحصيلی   انداخته راه   به) معلم
  راه  ختر و پسر بهسعی و کوشش حزب و فداکاری آموزگاران انقالبی از د دیھات به   مدرسه

ھيچ وقت آن محل   شد که شد و حتی در بعض جاھا مدارس برای کودکان تھيه  انداخته 
  .دبستان دولتی وجود نداشت

زبان کردی  کتاب ھای درسی اول و دوم دبستان به  62تا-60در خور بحث است در سال ھای 
زبان کردی جا   تدریجا تحصيل به   چاپ رسيدند و در مدارس مناطق آزاد شده شدند و به  آماده 
از آن وقت تا کنون حزب دموکرات کردستان ایران مسئوليت خواندن کودکان کادر و . افتاد

پيروز عمل   آن وظيفه  نحوی جای خرسندی و رضایت و افتخار به  بر گردن دارد و به  رگه پيشمه
  .می کند

براه   حزب شروع کرد به 1358 سال  ماھه  در مورد درمان و تندرستی در روزھای جنگ سه
کار بجای . دادن در مورد کيفيت توسعه   خرده  و خرده  انداختن حد اقل بيمارستان و درمانگاه 

کردستان قسمت بسيار از مایحتاج   در بيشتر منطقه 1362تا  1360در سال ھای  رسيد که 
  .درمانی مردم در بيمارستان و درمانگاھا حزب تأمين می شد

ھمکاری ھای دو   با امور تندرستی و درمانی شرط وفاداری و نمک شناسی است که  در رابط
کمک ھای درمانی "(انترناسيونال"و" ئيدميدیکال"اسامی  وی به سازمان پزشکی فرانسه

  .یاد بياوریم تکریم و احترام به  را به ) پزشکان جھانی" (ن دوموند ميدسه" و) سازمان ملل متحد

  فریاد مردم ستمدیده به  1362و دومی از سال  1360دوست اولی از سال آن دو سازمان بشر 
بيمارستان ھای    از آن موقع تا کنون  دھھا اکيپ پزشکی را به.  بودند  کردستان ایران آمده

بيشترشان از خطر مرگ نجات  که   را عمل جراحی نموده رگه  ھزاران پيشمه و   حزب فرستاده
و چندین تن درمان و ابراز و سائل بيمارستان را جمع   ار را درمان کرده، و دھھا ھزار بيم داده

  .اند مردم کرد رسانيده آوری و به 

موضعگيری انسانی آنھا با موضعگيری   اھم کار آن دوستان  آن وقت بھتر آشکار می شود که
حزب  در تمام آن مدت تنھا چھار پزشک کرد در بيمارستانھای. بکنيم  پزشکان کرد مقایسه

دو سال و آنکه   نزدیک به  بيشتر مانده از ھمه   آنکه که   بيمار و مجروحين کرد کرده  خدمت به
در اینجا تشکر از . است بوده   آزاد شده در بيمارستان منطقه  یکماه  نزدیک به   کمتر مانده 

در  ھر یک مدت چند ماه  کرد ایرانی که   پزشک غيره  زحمات آن چھار پزشک کرد و سه
 A.M.Iاما ھزار سپاس و وفاداری و نمک شناسی  برای دو سازمان .  بيمارستان حزب کار کرده

بودند و ھزاران ساعت در زیر   فریاد مردم کردستان آمده ھزاران کيلومتر دور تر به   که  M.D.Mو 
 .اند بالين بيمار و مجروحان کرد نشسته

پنھان نمی کنم از بعضی مورد ضرر و زیانش از   امورات قضائی کميسيون اجتماعی اگر چه
حتی .  دادن اختالفات ميان ھم ميھنان کرده  فيصله  اما خدمت زیاد بزرگ به) 1(منافع بيشتر بود

  گره  نماند، باز اکثر ھم ميھنان راه  رگه در اختيار و کنترل پيشمه  آزاد شده منطقه    پس از آنکه
گشائی اختالفات خودشان را پيش حزب می بردند با قضاوت کميسيون اجتماعی حل و فصل 
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و دوست   حزب بوده  مردم به  این خود سندی بسيار روشن و گویا از محبت و عالقه. ميشد
  .داشتنی حزب را در ضمير و درون اجتماعی ملت کرد ميرساند

کشمکش و   از آن که  زمين عالوه  مسئله ه از امورات کميسيون اجتماعی، یکی رسيدگی ب
بخش قضائی بود،کميسيون اجتماعی از بعض  اختالف ھا در ارتباط با موضوع زمين در صالحيت 

این ھم . صدھا ھيکتار زمين را در بين زارعين بدون زمين و یا کم زمين را تقسيم کرد  منطقه
زمين : "ميگوید  حزب بود که  ی برنامهاما یکی از بندھا. ھر چند با یک کم و کاست درھم بود

کنونی مالکيت زمين تغييرات  الزم است از شيوه . روی آن کار ميکند  مال آن کس است که
  ".و بدون زمين رخ بدھد) خوش نشين(نشينان زحمتکش نفع ده  مھم به

نفر شھرستان ميرفتی ميدیدی چند   ھر کميته به  بود که  یک وقت چنان شده : اش نمومه) 1(
پيشتر   در حاليکه. بودند از مسئولين حزب مشورت ميخواستند  بودند آمده دختر فراری داده   که

بدون دخالت دستگاھای حکومت  که   شده اشخاص شناخته  و یا خانه   پيشنماز ده  خانه  آنان به
  رست نبود وقتھيچ جور د  لذا به. ميدادند و بھتر نيز بود عرف و عادت فيصله   کارشانرا بر پایه

  . شود  حل این نوع موارد اختصاص داده  کادرھای حزب برای راه

  مجاھدین  و شورای ملی مقاومت 

یکی از دو سازمان بزرگ و با نفوذ سرتاسری در ایران بود، در   سازمان مجاھدین خلق ایران که
  رژیم تازه  هنخستين سرکار آمدن رژیم اسالمی بيشتر از سازمان ھای دیگر خود را نزدیک ب

با نظام جمھوری اسالمی دچار درگيری  و تند   سعی و تقال آن سازمان آن بود که. ميدانست
دست  وتيزی نشود و از طریق مسالمت آميز و کوشش سياسی و انتخابات آزاد قدرت را به 

  . در قدرت سھيم و شریک باشد  بگيرد یا آنکه

جاھدین در ميدان سياسی بسيار ماھر و حاذق م  این علت از نخست کار با وجود اینکه به 
نحوی از انحا با قدرت فرمانراوا  به   بودند و می کوشيدند خود را از آن حزب و سازمان ھا که

حزب دموکرات کرستان ایران بيش از یک سال پس از استقرار   برای نمونه. دارند دور نگھدارند
. بستگی دادن اتحاد ملی بخش نمودطرحی برای ھم 1359فروردین  27جمھوری اسالمی در

بود و از   احزاب و سازمان ھای سياسی مطرح شده در آن طرح بعض ھدف ھای مشترک ھمه 
قرار دھند و سعی کنند در مورد بعض   و مداقه بود طرح را مورد مطالعه   درخواست شده ھمه 

و رھایی ایران از   متحد و بھم پيوست  برای مبارزه  ھدف مشترک تفاھم حاصل شود و برنامه
آن ھدف مشترک در طرح حزب دموکرات . آن را تھدید ميکرد فراھم کنند  که  آن مخاطره

نفوذ سياسی، اقتصادی، نظامی و   پایان دادن به: بود،عبارت بودند از  شده  کردستان گنجانده
استقرار  فرھنگی امپریاليزم، استقرار دموکراسی و آزادی ھای دموکراتيک در سرتاسر ایران،

زحمتکشان شھرو  حقوق سياسی و اقتصادی و اجتماعی ھای کاریگران و دھقانان و ھمه 
  .در چھار چوب ایرانی آزاد و مستقل) ایران مليت ھای ستمدیده (روستا و استقرار حقوق ملی

اولين بار این اتحاد و ھمبستگی با سازمان مجاھدین خلق، سازمان   بود که  در طرح آمده
اما مجاھدین برای . فدائی خلق ایران و حزب دموکرات کردستان ایران فراھم ميشودچریکھای 

در تھران داشتند ھمکاری نکردند و حاضر نبودند در مورد کيفيت آن  حفظ  خود از آن وضع که 
در اصل مجاھدین   آن درحالی بود که. و ھدفھای آن گفتگو و بحث نمایند  ھمبستگی و برنامه

  .آوردن آن اتحاد نبودندوجود   مخالف به
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مجاھد خلق نيز مثل حسن نيت حزب دموکرات و فرمانبر بعض   اما آن موضع گيری دوستانه
انحصار طلبی و سرکوب پاسخ شان داد شد و تدریجا   سازمان از طرف جمھوری اسالمی به

در اینجا . مخفی رو نمایند  مبارزه  مجاھدین تحت فشار قرار گرفتند و ناچار شدند کم و زیاد به
. ارتباط  محکم ترو نزدیکتر در ميان مجاھدین خلق وحزب دموکرات کردستان ایران شروع شد

سکرتير عمومی حزب در سفر خارج از کشور بود به   وقتی که 1359در زمستان سال 
از ارتباط در ميان دو سازمان   تازه ایشان دیدار کرد و باب  درخواست مجاھدین با نماینده  

  .شد گشوده 

یاد فراھم کرد و   گفتگوی دورو درازی با دکتر قاسملو زنده" مجاھد"در ھمان سال انتشارات 
در   مخفی در صدھا ھزار نسخه  علنی و نميه  نيمه  شيوه  به" مجاھد"آن وقت. منتشر داد

بر  بيصدا بودن را درھم شکست که   آن توطئه" مجاھد"آن عمل   . سرتاسر ایران پخش ميشد
  شده  بش رھایی بخشی ملت کرد و حزب دموکرات کردستان ایران پشت گوش انداختهضد جن

. تمامی بی خبر بمانند رژیم اسالمی می خواست مردم ایران از رویداھای کردستان  به . بود 
ميداد در   راه ھای تبليغاتی اخبار کردستان را منتشر ميکرد و نه  خود در دستگاه  آن جھت نه به 

انتشار گفگتوی   برای آنکه. حزب و سازمان ھای دیگر چيزی از آن منتشتر بشود ھای نوشته
کمکی بسيار در روشنگری ذھن ھم ميھنان   بود، که  بحق عمل جسورانه" مجاھد"قاسملو در

  .درمورد رخدادھای کردستان کرد

رتباط  قدم آشوب و بلوا و ناھنجار و سر در گمی ارتباط مجاھدین و دولت مرکزی، ا  قدم به
خورشيدی  1360  خردادماه 30در. پيش می برده ميان حزب دموکرات و مجاھدین را به 
قبال آنھا و بعض سازمان ھای دیگر اعالم . انداخت راه   مجاھدین تظاھرات بزرگی در تھران به

  منظور ناخرسندی در برابر برکناری اقای بنی صدر از پست فرمانده  ميتنگی به بودند که  کرده 
آن ميتنگ نمی دھد،مجاھدین تظاھرات روزی   به  رژیم راه  اما وقتی که)1(کل قوا برپا ميکنند

از یک طرف در مورد اعالم ھر صدای نارضایت  رژیم خمينی که . انداخت را براه   خردادماه 30
این   بود، و از طرف دیگر تا حدودی جای پای خود را محکم ميدانست بر عليه  اش ترکيده زھره

تيراندازی از   خيابانھا ریختند و اجازه  بدستان به 3-ھزاران کس از ژ. تظاھرات دست بکار شد
ھزاران نفر از  آن وقت منتشر شد به   آن آمارھای که  برپایه. تظاھرات کندگان را داشتند

آن  دنبال به . زندان شدند  و یا دستگير و روانه  یا مجروح گردیده  شده  تظاھرات کنندگان کشته
خود   رسمی و آشکار به رویداد خصومت در ميان مجاھدین و رژیم جمھوری اسالمی شيوه 

گرفت و دیگر مجاھدین ناچار و مجبور شدند تاکتيکی رو در رو ایستادن و مقاومت خودشان را 
آقای بنی صدر از  1/4/1360است روز  قابل توجه . ای زیاد دستکاری نمایند با رژیم تا اندازه

  .شد  است جمھوری بيرون راندهپست ری

و در کنار   کردستان رسانيده گروھی از مجاھدین خود را به  1360  پس از آن رخداد در تيرماه 
آغوش باز و گرم آن مجاھدین را تحویل  حزب به . دفتر سياسی حزب دمکرات مستقر شدند

و در اختيار شان   مادهو مھمات برایشان آ  گرفت و تمام امکانات جای و تامين زندگی و اسلحه
و   چون پناھنده  اینکه  گذاشت  در حقيقت از ھر بابت مثل یک قسمت از حزب دموکرات نه

  .مھمان برآنھا نظارت داشت

حزب دموکرات "  فرستنده" رادیو از دستگاه  دنبال آن، مجاھدین درخواست کردند برنامه  به
ست نيز روی خوش نشان داد و با آن درخوا  حزب با دل عالقه. کردستان پخش کنند

از آن طرف مجاھدین اخبار کردستان را به . پخش نمود  رادیوی مجاھدین شروع به برنامه
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ارتباط  و  اینکه   در انتشارات ارگان ھای خود منتشر ميکردند خالصه  ی قابل مالحظه شيوه 
  .بود در ميان دو سازمان برقرار شده   ھمکاری بسيار دوسستانه

اختالف در بين آقای بنی صدر و آخوندھا درون فرمانروا آشکار شد، یا  1359در سال   وقتی که
موضعگيری خود را در برابر   بھتراست بگویم خود را نمایان ساخت،رئيس جمھور برای آنکه

برای رو در رو ایستادن با   آنھا نيز رویھمرفته. رقبای مقتدر قوی کند از مجاھدین نزدیکی کرد
عی و انحصار طلبی آخوندھا آمادگی با بنی صدر و پشتيبانی از سياست ھای سياست ارتجا
اگر آقای   از آن بيشتر حزب دموکرات نيز در ميتنگ دھھا ھزار نفری اعالم کرد که. او را داشتند

آخوندھا   رسمی بشناسد و اعالم کند،حزب در برابر ھای ملت کرد را به  رئيس جمھور خواسته
  )1.(ی از او خواھد کرددرون قدرت پشتيبان

آقای بنی صدر برای   زیرا نه. بدان می اندیشم از آن موضعگيری حزب پشيمانم  اکنون که) 1( 
در   رژیم او رژیمی دموکراتی بود که تأمين حقوق ملت کرد کاری از دستش بر می آمد، و نه 

مردم کردستان نظریات و آرای مردم بدھد، تا پشتيبانی ما و   مورد رئيس جمھور گوش به
  .باشد  سودی برای رئيس جمھور داشته

اگر از یک " ميخ نعل می زد و نيز به  به : " ميگوید اما آقای بنی صدر مثل ضرب المثل کردی 
مثل قبول کردن   بعض موضعگيری پيشرفتانه  طرف برای جلب نظر نيروھای پيشرفته خواھان،

دیگر در پی آن بود اگر ممکن باشد شش اصل خودمختاری از خود نشان می داد،از طرف 
در ارتباط   برای نمونه. دست آورد خاطر نکند و الاقل دل خمينی را به  آخوندھا را از خود رنجيده 

کرد خلع سالح  رگه  پيشمه  فرمان ميدھد تا آنکه  جنبش کردستان،آن آقای بنی صدر بود که  به
در ميتنگی در مھاباد گفتيم،   دیگر چنانکه .نشود،سربازان نباید پوتين شان  از پای در آورند

  .ميشود  پایشان در پوتين  گندیده  ھا این فقير و بيچاره  بود که رئيس جمھور از آن فکر نکرده 

آقای بنی صدر، پيش بر کنارشدنش از پست رئيس جمھوری از آقای   سبب این وسوسه  به
ای ھم برای آن شورا  نامهمسعود رجوی درخواست کرد شورای دیفاع تشکيل دھد و بر

خاطر دوستی در   کرد معلوم بود به  پيشنھاد کرد، حزب دموکرات استقبال از آن پيشدستی نه
بين مجاھدین و حزب موضعگيری آشکار برابر آقای بنی صدر نگرفت،اما در یک یاد داشت 

ت شورا قبول ریاس  او را به  نه: "ما  آقای بنی صدر نوشت که رسمی برای مجاھدین در باره 
ھای ملت کرد و  خواسته زیرا در آن برنامه . ميدانيم  چيزی پيشرفته اش را به  برنامه ميکنيم و نه 

  )1".(اند نشده  مليت ھای دیگر ایران گنجانده

  .3،ص 1360  پنجم حزب،آذرماه  مرکزی برای کنگره گزارش کميته) 1(

ھر چند  مثل مجاھدین آن را  که ( از ایراناما پس از فرار آقای بنی صدر و آقای مسعود رجوی 
آقای   وقتی که) نفوذ مجاھدین بود  نظرم کار مھم و نشانه  نميدانم، اما به" پرواز تاریخساز( به

  منتشر کرد بعلت آنکه" دولت موقت جمھوری اسالمی  برنامه" نام  رجوی در پاریس چيزی به 
بود، حزب  ای ایران را در خود گنجانده ھای اساسی اغلب مليت ھ خواسته  در آن برنامه

  ما نه  شود و تکرار بکنيم که الزم است در اینجا گفته . "دموکرات خيلی زود از آن پشتيبانی کرد
درون ھيچ ھمبستگی و  و نخواھيم بود به   نبوده  آماده  در آینده  اکنون ونه  و نه  در گذشته

خود   مردم کردستان ایران را دربرنامهھای اساسی  خواسته  یگانگی شرکت نمایيم که
 .باشد  نگنجانده
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حزب 1360  پس از ارتباط  و گفتگوی زیاد در ميان رھبری حزب ما و مجاھدین روز پنجم آبان ماه
درون شورای دیفاع ملی اعالم  رسمی بعنوان آقای مسعود رجوی  رفتن خود را به  ما در نامه 

  )1".(کرد

دولت موقت را نيز تماما قبول نکردیم و بعضی کم و  ما برنامه   الزم است یاد آوری شوم که
خودمان را در برابر  آن را امضا کردیم و نه   این دليل ھيچ وقت نه  می شد به  کاست در آنھا دیده

این  ميان شورا برود و به  اگر حزب بيشتر به  داد که   اما آقای رجوی وعده. متعھد دانستيم" آن 
ھای فوری دولت  را بيشتر بر شورا ببخشد، در گذاشتن وظيفهشکل سنگين خود 

در حقيقت وظایف فوری . آن کم وکاست ھا جبران ميشوند) وظایف مبرم دولت موقت(موقت
برعکس . تر و پر محتوا تر بودند  ھای دولت موقت خيلی پيشرفته دولت موقت در برابر برنامه

برای حزب   خود بودن مجاھد در این منطقه: "  ميگویند  عقاید و نظریات و تحليل مجاھدین که
  )1"(دموکرات پشتيبانی پر ارزش سياسی بود

  .2،ص 1374فروردین 17  پنجسنبه -44  ی شماره ایران زمين،ضميمه) 1(

از .  ھمکاری دربين حزب دموکرات کردستان ایران و مجاھدین بعض دردسر برای حزب داشت
شان با مجاھدین خوب نبود و ھمکاری  سياسی ميانه  بيشتر از سازمان ھای  آن بگذریم که

زیرا بر آن باور بودند آن ھمکاری موضعگيری . چيز نادرست تعبير ميکردند حزب با آنان را به 
اما در حقيقت در داخل کردستان کم و . مجاھدین را در برابر رقبا نيرو می بخشد، چنان ھم بود

. اکثریت مردم کردستان نبود  ھم پيمانی  دلخواهزیاد ھيچ کس آنان را قبول نداشت و این 
از مسئولين  اساسا در گردھمائی حزب و ميتنگی بزرگ مردم یکی از سئوال اساسی که 

  مجاھدین اعتماد ميکنيد؟ آیا شما چطور به   حزب ميشد آن بود که

فع برای باور من ن با آن چگونگی و در آن اوضاع و احوال ھمکاری در بين حزب و مجاھدین به 
بر آن باور  ھستم اگر . ھر دو طرف و برای جنبش رھایی بخش سرتاسری نيز داشت

مجاھدین در سال ھای بعدی آنقدر دچار غرور و نخوت و خود خواھی و انحصار طلبی نمی 
بود  قبول کرده  آن اصول که  به   نيروھای اوپوزیسيون  دشمنی نمی کرد و مصرانه  شد، با ھمه
محوری برای گردھمائی   ، ھمکاری فيمابين آن دو نيرو نخست می توانست بهوفادار ميماند

در چنين اوضاع و احوال  شاید برای . قسمت زیاد از نيروی ھم ميھنان اوپوزیسيون تبدیل بشود
  اوپوزیسيون دمکراتيک ایران وضع خوبتر از حال حاضر ميبود و رژیم جمھوری اسالمی نتوانسته

  .سرنوشت مليت ھای ایران بازی بکند  هب  این شيوه بود به 

در سال ھای بعدی   بود،یا آنکه  یا حزب دموکرات مجاھدین را نشاخته  اما حقيقت آن است که
مختال و از خود راضی بودند و از شعار ميھن پرستی و دموکراتيک دور   مجاھدین بيش از اندازه

داستان . باشند نشده  کار و فعاليت زدوده   رسمی از برنامه این شعارھا به   بودند اگر چه  شده
دقت از آن  چند سال ھمکاری حزب دموکرات کردستان ایران داستان دورو دراز است اگر به 

باشد در فصول دیگر بازنگری   شود کتاب چند صد برگی است، و اگر امکان داشته سخن گفته 
اخراج حزب دموکرات : ح تر بگویمعلل بيرون رفتن حزب از شورا، یا واض  خواھند شد برای آنکه

  . 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 

قياده " آن وقت به  که -عراق -در ميان حزب ما و پارتی دموکرات کردستان  بود که  ناخواسته
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اما . تفصيل ميان آن رویداد ناگوار برویم  در اینجا نمی شود به. می شد، رخداد  شناخته" موقت 
  الجرم به. چون یک رویداد مھم و تاریخی است نميشود خود را از توضيح آن دور نگھداشت

  :ميشود  از آن اشاره  خالصه

ن و پارتی رخ داد و در بين حزب دموکرات کردستا 1360جنگ و زد و خورد در تابستان سال 
حزب   بعض افراد آتش افروز و بدخواه،    بطول انجاميد، وقوع آن بدان سبب  بود که  چندین ماه

  نبش قبر مرحوم مالمصطفی بارزانی و بيرون آوردن جنازه وی  دموکرات کردستان ایران را به
اتھام ناروا را باور رھبران پارتی خيلی سھل و آسان آن   متأسفانه. متھم و خاطی ميدانستند

پھناور و  این لحاظ پيشتر حمله   به. آن بھتان کردند  بود اعتماد به  ھر دليل که کردند و به 
را   زمينه  خرده  انداخت و سپس خرده راه  تبليغاتی را برضد حزب دموکرات کردستان به  پراکنده

  بود؟  ونهاما واقعيت چگ. برای جنگ فرسایشی و برخورد مستقيم فراھم نمود

گروھی خود   شد که مجریان حزب ما داده   خبر به  در اشنویه" 1360سال   روز دھم تير ماه
. اند را نيز دزدیده  و جنازه  نبش قبر مالمصطفی بارزانی را نموده  شبانه  فروش و خدانشناس

آن " صدای کردستان ایران"رسمی از رھبری حزب با دریافت این خبر بسيار ناراحت شد و به 
ھمان روز خبر رسيد   خوشبختانه. تاوان را چون عمل ضد انسانی و ضد اسالمی محکوم کرد

مرکزی   بار دیگر کميته. اش کرداند احترام تسليم خانواده و باعزت و    را پيدا نموده جنازه  که 
را  پرس و جو کند و سعی نماید مرتکبين و مسببين آن آن مسئله بدقت   تصميم گرفت  در باره
کميته   در این مورد دستور الزم به. سزای اعمال ننگين خودشان برساند  پيدا کنند و به به

  ".شد  داده  اشنویه  شھرستان حزب در منطقه 

چنان نشان   برای آنکه. حزب دموکرات نسبت دادند  بارزانی را به  بھتان دزدین جنازه آنانکه 
ھيد سيد رسول  ، شه يت آن رویداد بصير و آگاھندگویا خيلی خوب از چگونگی و کيف بدھند که 
در . بود  اصلی آن عمل ضد انسانی نام برده  را چون مھره) سيد رسول دھقان( وره باب گه
مرکزی فراھم کرده   آن جنایت رخداد حزب دموکرات گردھمائی کميته  ھمان موقع که  حاليکه

و حضور   مرکزی در گردھمائی آماده  بود و شھيد سيد رسول دھقان  نيز ھمچون عضوی کميته 
  .!داشت

حزب دموکرات کردستان ایران   تاوان ضد انسانی از این نوع ھر گيز شایسته  از آن که  و عالوه
برای مرحوم   نبود و نخواھد بود،و شھيد سيد رسول دھقان نيز در حقيقت احترام فوق العاده

تنھا بی   او ميدادند نه ان را شش دانگ به و باور من اگر جھ عقيده   به. بارزانی قائل بود
چنين   که. مزار آن مرحوم بزند  حاضر نبود  سنگی به بارزانی نمی کرد بلکه   مقبره  احترامی به

بود و آن جنگ   ذھن رھبران پارتی را پریشان و مغشوش کرده  که  است در حقيقت آن گروه
عمل نبش قبر بارزانی را مرتکب شد   بود که  را بر ملت کرد تحميل کرد،ھمان دسته  ناخواسته
  . او را از گور بيرون آورد بود  و جنازه

کردستان برای جلوگيری از برخورد و جنگ   بعض از حزب و سازمان ھای خير خواه  اینکه  خالصه
شد کميسيون   با پيشنھاد آنان تصميم گرفته. و خونریزی حاالت ميانجيگری بخود گرفتند

حزب دموکرات ) عراق(ندگان حزب شيوعی عراق،حزب سوسياليست کردستانمشترک از نمای
پرس و جو و   فراھم شود و از مسئله) موقت  قياده(کردستان ایران و پارتی دموکرات کردستان

بر پارتی تشکيل   حزب عالوه آن کميسيون با مشارکت نمایندگان ھر سه . تحقيق  بعمل آید
رفتند و کار خود را با دقت و باریک بينی   محل واقعه  سوی اشنویه  شد و برای بررسی به

زیرا برعکس  تمام کوشش و تقال احزاب ميانجی گر، . مراجعت کرد  اما متأسفانه. شروع کرد
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  خود را به کميسيون بر رسی و تحقيق نفرستاد و ھيچ گونه پارتی دموکرات کردستان، نماینده 
  .ھمکاری نيز نکرد

مرحوم بارزانی   در موقع خود محافظت از مقبره نام رحيم ميران که  به بود   شخصی در اشنویه
از او پرس و جو و تحقيق و بر   ميبایستی قبل از ھمه  قاعده  بود و بر پایه  شده  او سپرده به 

پارتی دموکرات کردستان آن آقا را بجای مجازات در آغوش خود گرفت ھر چند . رسی بشود
  و اصرار کرد پارتی راضی نبود حتی برای یک ساعت آن مرد بهکميسيون خواھش و الحاح 

کار کميسيون تحقيق و بررسی  بی نتيجه   بر این پایه. سواالت پاسخ دھد کميسيون بياید به 
  نتيخه  به  ھمکاری نيست، کميسيون بی آنکه  معلوم کرد پارتی آماده  ماند پس از چند روز که 

  .ترک محل و از ھم گسيختن شد  باشد مجبور به رسيده   دلخواه

جوش  تبليغاتی و تحریک به   و شایعه  حمله  پارتی پس از چند ھفته  مثمر آن عمل آن بود که
را بر   بارزانی ھا، بطور مستقيم یورش مسلحانه  ویژه  افراد به"  انتقام جویی"آوردن  احسان

  جنگی ناخواسته  این شيوه  د بهشروع کر  و اروميه  اشنویه  محل ھای حزب دموکرات در منطقه
آن جنگ موجب شھيد شدن و مجروح بودن . برادرکشی بر فرزندان مردم کردستان تحميل کرد

نشين آن مناطق رساند،  مردم ده و مردم بيدفاع و ضرر و زیان بسيار به   رگه دھھا نفر از پيشمه
فرزندان ملت کرد از ھر دو قسمت   ارتباط و اتحاد و دوستی ميان  دو برادر و  کاری نيز به  ضربه

  . کردستان ایران و کردستان عراق زد

اما . خود رسيدند، جنگ عمال متوقف شد  ھدف تعيين شده  به ظاھرا  آتش افروزان   پس از آنکه
. بود  ھای آن تا چند سال بعد نيز در رابط  ميان این دو حزب کردستان مانده آثار و نشانه

رھبری پارتی و   کردستان عراق بود که 1991س از شورش سال راستش بخواھيد تنھا پ
سخن   در آن باره  مقر رھبری حزب دموکرات زد و بدون آنکه  شخصی مسعود بارزانی سری به

ای صادر شود ارتباط  در بين حزب دمکرات و پارتی  دمکرات  و گفتگوی بشود یا اعالميه
و در   پيش رفته  تا کنون این رویش به  نهخوشبختا. کردستان حالت عادی خود را پيش گرفت

نفرین از جنگ برادر . در ميان این دو حزب بر قرار است  حال حاضر پيوندی سالم و دوستانه
آتش افروزی و   مایه  در کردستان و نفرین بر ھر کس که  ویژه  کشی در تمام نقاط  جھان، به

  . برادرکشی ميشود

م شروع و از 2010/ 15/9،از در مدت یک ماه  زاده حسن کتاب جناب آقای مال عبدهللا 
 .شد م ترجمه 15/10/2010

  .شھر سيدنی استراليا 
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