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 .1كارشناس ارشد ايرانشناسی

انقاب اسامی و گروههای تجزيهطلب در ايران

مقدمه
پيروزی انقاب اسامی به رهبری داهيانه حضرت امام خمينی(س) ،منافع نامشروع
و جهنمی ابرقدرت ش��رق و غرب را در ايران به چالش كشيد و قطع نمود .غرب و شرق
در همكاری و هماهنگی با هم حركتها و اقدامات بسيار خطرناكی را برای قطع درخت
تازه به ثمر نشسته انقاب اسامی طرح كردند و به اجرا درآوردند كه از آن ميان میتوان
اين موارد را برش��مرد :كودتاهای نظامی ،تحريم اقتصادی و نظامی ،بلوكه كردن منابع
مالی ،تهديدهای نظامی ،تهاج��م نظامی عراق ،ايجاد و هداي��ت حركتها و گروههای
تجزيهطلب.
در س��ال  1358حركتها و گروههای تجزيهطلب با دسيس��ه و ياری آشكار و پنهان
شرق و غرب در مناطق بحرانخيز سنتی ايران شامل آذربايجان ،كردستان ،خوزستان،
تركمنصحرا و سيستان و بلوچستان با عقبههای سياسی و قوميتی برونمرزی ايجاد و
هدايت گرديد .نظام نوپای جمهوری اسامی با زحمات و هزينههای فراوان توانست اين
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گروهها و حركتهای تجزيهطلب را مهار و از وحدت و تماميت ارضی كش��ور پاسداری
نمايد .عوامل مهم اين موفقيت عبارت بودند از :رهب��ری قوی حضرت امام ،عاقه ويژه
مردم مناطق بحرانخيز سنتی به انقاب اسامی ،مليتگرايی اسامی و اعتقاد ايرانيان
به حفظ تماميت ارضی كشور ،جانبازی جوانان ايران در راه انقاب اسامی و ميهن.
بخش مهم تجزيهطلبی در س��الهای  1358و  1359مهار گردي��د و تعداد زيادی از
گروهها و حركته��ای مذكور از بين رفتند؛ ليكن بخش��ی از اين جري��ان با مديريت و
پش��تيبانی مالی و نظامی امريكا ،شوروی (سابق) و اسراييل بازس��ازی و پرورانده شد.
همچنين گروههای تجزيهطلب ديگری نيز ايجاد و به خيمهش��ببازی عليه وحدت و
تماميت ارضی ايران واداشته شدند .اكنون مجموع اين گروهها و حركتها در خوابهای
ماليخوليايی خود تكه تكه كردن ايران و حاكميت ب��ر آنها را میبينند و با حمايتهای
امريكا ،اسراييل و برخی كشورهای همسايه كه ريگ در كفش و استخوان در گلو دارند
و نمیتوانند استواری و بالندگی ايران اسامی را ببينند خودی نشان میدهند و چون
ميدان عملی ندارند به ترقهاندازی میپردازند.
در اين مقاله میكوش��يم برخی از اين گروهها و حركتها را بر اس��اس كردار و گفتار
(شعارها و اهداف) آنها مورد پژوهش و بررسی قرار داده و باطن خطرناك و كشنده اين
مارهای خوش خط و خال و نرم را عيان سازيم تا جوانان برومند ايران در مقابل خناسان
و وسوسهگران بيش از پيش آگاهی يابند .اين گروهها و حركتها با استفاده از امكانات
تازهگسترشيافته ارتباطی ،نداهای شوم خود را توسط شبكههای تصويری ،شنيداری
و به ويژه سايتهای اينترنتی پخش میكنند .تحليل محتوای تبليغات و انتشارات آنان
در اين سايتها -كه منابع تصويری و شنيداری خود را نيز در آنها قرار میدهند -منبع
اصلی اين پژوهش میباشد .در اين زمينه دو مطلب مهم بايسته يادآوری است:
 .1در مراجعه به سايتهای اينترنتی جريانهای تجزيهطلب بايد هوشيار بود؛ زيرا در
محيط مجازی اينترنت به ويژه زمانی كه از سرورهای خارجی ايجاد و منتشر میشوند،
هر ش��خص يا اش��خاصی امكان ايجاد و تبليغ هر حزب و جريان با هر اس��م و ايسمی
(هدفی) را دارند؛ لذا صرف اين اسمها و ايس��مها گويای واقعيت داشتن و بودن اعضا و
هواداران آن نيست .احزاب واقعی بايد در عمل خود را نشان دهند وگرنه در محيط امن
و راحت اينترنت و شبكههای تصويری و شنيداری میتوان احزاب فراوان با سنگينترين
مرامنامهها و بيش��ترين اعضا را ايج��اد و تبليغ ك��رد .تعداد قابل توجه��ی از احزاب و
حركتهای تجزيهطلب كنونی فقط در سايتهای اينترنتی وجود دارند و نه بيشتر! به

اين موضوع در متن پژوهش اشاره خواهد شد.
 .2تعدادی از گروههای تجزيهطلب كه در گذش��ته و حال فعاليت داش��ته و دارند ،از
شبكه جهانی اينترنت به گونه گسترده اس��تفاده كرده و اهداف و اغراض خود را تبليغ
مینمايند .با توجه به اينكه اين گروهها با منع قانونی فعاليت در داخل كشور مواجهاند،
محتوای سايتهای اينترنتی آنان كه در واقع انتشارات ،شرح فعاليتها و اعام مواضع
درونگروهيشان است ،در شناخت آنان منبع اصلی به شمار میرود.
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انديشه پان ،عقبه فكري مهم تجزيهطلبان
عاوه بر اهداف و اغراض شوم غرب و اس��راييل عليه بالندگی و حفظ تماميت ارضی
ايران ،انديش��ههای افراط��ی ناسيوناليس��تی تحت عن��وان «پان» عقب��ه فكري مهم
تجزيهطلبان در مناطق بحرانخيز س��نتی ايران میباش��د .مكتب سياس��ی «پان» با
شاخههای بزرگی چون پاناساويسم ،پانعربيسم ،پانتركيسم ،پانكرديسم و ...برآمده
از نهضت ناسيوناليسم -برتر دانستن ملت خود بر ملتهای ديگر يا مليتگرايی -است
كه در قرن نوزدهم در اروپا آغاز شد.
ناسيوناليسم در آغاز بيشتر مشخصه فرهنگی داشت تا سياسی .اين نهضت اين معنی
را در برداشت كه هر ملتی صاحب زبان و نظريهای نسبت به جهان و سرانجام تاريخ خود
میباشد كه بايد آن را حفظ و تكميل كند .بعدها ناسيوناليسم توجه خود را به سياست
نيز معطوف كرد و عنوان داش��ت كه برای حفظ فرهنگ ملی و محرز س��اختن آزادی و
عدالت در حق افراد جامعه ،هر ملتی بايد درون مرز خود برای خودش حكومتی مستقل
1
تشكيل دهد و هر نوع قوانين و مقرراتی را كه ميل دارد برای خود انتخاب نمايد.
انديشه سياس��ی«پان» به عنوان مفهومی آرمانی اهدافی فراتر از ناسيوناليسم دارد.
در ديدگاه اين انديش��ه ،جهان به عرصه وجودی كش��ورهای بزرگی تبديل میش��ود
كه ملتهای بزرگ را در بر میگيرد .اين جهان جدي��د ملتهای كوچكی را كه در دل
ملتهای بزرگ هستند ،میبلعد و برای آنها ارزش وجودی قائل نيست؛ همين مسئله
ايراد اساس��ی برای اين انديش��ه اس��ت .برای اينكه ملتهای كوچك موجود در ميان
ملتهای بزرگ متكی بر انديشه افراطی «پان» امكان حيات و فعاليت داشته باشند ،راه
حلهايی مانند فدراليسم -حكومتی متشكل از چند بخش كشور كه از حكومت مركزی
تبعيت كنند -و خودمختاری ارايه كردهاند.
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از ديرباز تاكنون انديشههای ناسيوناليس��تی افراطی چون پانتركيسم ،پانآذريسم،
پانتركمنيسم ،پانعربيسم ،پانكرديس��م ،پانارمنيسم ،پانبلوچيسم ،پانافغانيسم/
طالبانيسم -با سوءنظر به خراسان -تماميت ارضی ايران را تهديد میكنند .در اين ميان
قدرتهای بزرگ نيز آتش اين انديشههای افراطی را برافروختهتر میسازند.
دكتر كريمیپور معتقد است:
عايق دولت -ملتهای تركمنس��تان ،آذربايجان و ارمنس��تان برای
تحقق بخشيدن به آرمانهای تركمنستان واحد و آذربايجان و ارمنستان
بزرگ 1با وحدت و امنيت ملی و حفظ تماميت ارضی ايران تداخل پيدا
میكند .اين در حالی است كه پاكس��تان و ايران از مركزگريزی بلوچها
در هراس تاريخی به س��ر میبرند 2.همچنين عاق��ه برخی جناحها در
افغانس��تان به تغيير نام اين كشور به خراس��ان ،طرحهای متعدد عراق
تحت حاكميت رژيم بعث [سرنگون شده] با حمايت برخی دولتهای
عرب برای تجزيه خوزستان ،امتداد سرزمينی و قومی كرد در نوار مرزی
غرب كشور ،آسيبپذيری ايران در قبال حوزههای ژئوپلتيك پيرامونی
3
و تداخل آنها با محيط استراتژيك داخلی را بيش از پيش ساخته است.
بنابراين مناطق بحرانخيز سنتی ايران دارای ويژگیهای قابل دقت و مورد توجه ذيل
میباشند:
الف .موقعيتی مرزی دارند.
ب .دارای عقبه حمايتی بيرونیاند؛ يعنی دولتها يا جريانهايی در آن س��وی مرزها
حداقل در زمينه ارسال امواج از بحرانسازی در نقاطی از ايران كه در محدوده پان مورد
نظر آنها هستند ،پشتيبانی میكنند.
پ .اين مناطق از نظر زب��ان ،قوميت يا مذه��ب دارای امتدادهای گس��ترشيافته تا
آن س��وی مرزهای بينالمللیاند؛ بدين معنی ك��ه آذربايجانیها ،تركمنها ،عربهای
 .1اوج اين آرزو در جنگ جهانی اول و با ورود نستوریها (جيلوها) از مناطق اطراف درياچه وان به شهر اروميه
و نواحی نزديك آن و كشتار شديد مسلمانان اروميه و اطراف آن به دست آنان ديده شد .جيلوها با ياری سياسی و
نظامی روسيه تزاری درصدد تأسيس كشور ارمنستان در داخل كشور ايران بودند .تاش آنان با وجود آنكه حدود
يكصد و سی هزار مس��لمان ايرانی را كشتند ،به نتيجه نرسيد .در سالهای اش��غال ايران طی جنگ جهانی دوم،
ارمنیهای آذربايجان بار ديگر كوش��يدند در منطقه اش��غالی روسها به كمك آنان جمهوری خودمختار ارمنی
تأسيس كنند كه اين بار نيز تاش آنها بینتيجه ماند .آيا اين آرزوی جدايیخواهی هنوز هم وجود دارد؟
 .2شمول اين تحليل در مورد بلوچهای ايران چندان مورد پذيرش نيست .بلوچها همواره بخش مهم ملت ايران
را تشكيل دادهاند و ميهندوستی آنان اقدامات تجزيهطلب در آنجا را همواره عقيم گذاشته است.
 .3يداهلل كريمیپور ،مقدمهای بر تقسيمات كشوری ،تهران ،انجمن جغرافيايی ايران ،1381 ،ج ،1ص.135
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 .1محمدرضا حافظنيا ،جغرافيای سياسی ايران ،تهران ،سمت ،1381 ،ص.159
 .2سايت اينترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاهللالعظمی خامنهایwww.khamenei.ir :؛ سخنرانی مقام
معظم رهبری در جمع مردم استان كردستان در ميدان آزادی سنندج.1388/2/22 ،
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خوزس��تان ،كردها و بلوچها با همه ملت الگوی نس��بتهای تجان��س بخش مركزی و
پيرامونی ملت ايران ،نواحی سنتی بحرانخيز 1كشور همس��ايه يا بخشی از آنها وجوه
مش��ترك زبانی ،قومی يا مذهبی دارند .اين امر گرچه بالندگی و زيبايیهای خاصی به
جامعه ايران بخشيده است و فرصتهای تعامل بيشتر و بهتری با همسايگان فراهم آورده
اما موجب سوءاستفاده جريانهای جدايیطلب نيز شده و میشود.
مقام عظمای واليت تن��وع اقوام در اي��ران را يك فرصت میدانن��د .حضرت آيتاهلل
خامنهای در اين مورد میفرمايند:
اين را هم��ه بدانند؛ نظام اس��امی تنوع اق��وام را در كش��ور بزرگ و
س��رفرازمان يك فرصت ميداند .س��نتهای مختل��ف ،آداب و عادات
مختلف و اس��تعدادهای گوناگون و متنوع ،يك فرصت است كه اجزاء
گوناگون اين ملت بتوانند يكديگر را تكميل كنند .با مراودات درست و
با همزيستی و اتحاد كامل .برای ملت ما اين يك افتخار است كه چنين
2
نگاهی به مسئله تنوع اقوام دارد.
از سوی ديگر اياالت متحده امريكا با گسترش حضور و نفوذ خود در كشورهای اطراف
ايران مانند تركيه ،آذربايجان ،افغانستان ،پاكس��تان ،عراق ،كويت و كشورهای جنوب
خليج فارس و ضديت و دشمنی عجيب و تند زمامدارانش عليه انقاب اسامی و حفظ
تماميت ارضی اي��ران ،به قطع و يقي��ن در ايجاد ،تداوم و تغذي��ه گروهها و جريانهای
تجزيهطلب نقش اساسی دارد .ويژگی مشترك همه اين گروهها و جريانها مخالفت با
ايران واحد و قدرتمند و تاش جهت تكهتكه ساختن آن است .البته با هوشياری و حس
باالی مسئوليتپذيری مردم نواحی و مناطق ايران تاكنون نقشههای شوم آنان شكست
خورده است .ايرانيان در برابر توطئههای تجزيهطلبی با توجه وافر به مشتركاتی مانند
ريش��ه تاريخی ،فرهنگ ،مفاخر و نمادهای ملی ،دين و مذهب ،آرمان سياسی ،انقاب
اسامی ،قانون اساسی ،اصل مترقی واليت فقيه ،دشمن مشترك و ...میتوانند به خوبی
ايس��تادگی نمايند .در اين ميان بايد فرهنگهای مردم نواحی و مناطق ايران مكمل و
پشتيبان هم باش��ند نه اينكه رودرروی هم قرار گيرند و به جد بايد از برتری فرهنگی و
اقتصادی بخشی بر بخش ديگر و ايجاد فرهنگ غالب و مغلوب بر حذر بود .در اين راستا
توجه به آمايش سرزمينی و اس��تعدادها و قابليتهای هر منطقه نقش ويژهای خواهد
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داشت.
جمهوری اس��امی در برابر وقاحت گروهها و دولتهايی كه به نوعی بر طبل تجزيه و
تقسيم ايران میكوبند بر اساس اصل بس��يار عاقانه «پرهيز از ايجاد و گسترش تشنج
در روابط خارجی» بيش��تر به دفاع ،افزايش آگاهی مردم و توضيح نقشههای شوم آنان
پرداخته است .شايد اكنون وقت آن رسيده كه اصل «تهاجم متقابل فرهنگی و تاريخی»
را به عنوان مقابله به مثل و راهی برای شكست دشمنان وحدت و حفظ تماميت ارضی
ايران و جنگس��االران تجزيهطلب به كار بنديم .تمامی يا بيشتر خاك همسايگانی كه
ريگی در كفش دارند متعلق به ايران بوده است .از طرف ديگر از امتدادهای گسترشيافته
زبانی ،قومی و مذهبی اقوام ايرانی در آن س��وی مرزها میت��وان به خوبی بهره گرفت و
با ساح دش��من به جنگ و مقابله او رفت و توپ تجزيهطلبی را به خاك آنان انداخت!
منادي��ان تجزيه ايران و مزدورانش��ان از اجرای سياس��ت «تهاجم متقاب��ل فرهنگی و
تاريخی» از سوی ايران ،به شدت در هراس و واهمه به سر میبرند؛ زيرا در برابر آن سپر
دفاعی ندارند .به عن��وان نمونه يكی از گروههای به اصط��اح آزادیبخش كه دمش به
آن سوی مرزها گره خورده است ،در واكنش به امكان اجرای سياست «تهاجم متقابل
فرهنگی و تاريخی» صبر از دست داده در مطلبی سخيف ،جمهوری اسامی را به داشتن
طمع نسبت به سرزمين ديگران متهم میكند و مینويسد:
رژيم جمهوری اس��امی با نقشههای ش��وم خود برای امنيت جهانی
خطرناك است .ادعاهای ارضی ،دس��ت درازی به كشورهای همسايه،
دخالت در امور همس��ايگان ،تاش برای صدور انقاب اسامی و تاش
برای شيعه كردن مسلمانان سنی[؟!] برای استفاده از آنها بر عليه امنيت
و ثبات منطقه از نقشههای اين رژيم است .آيا دخالت جمهوری اسامی
در عراق ،پاكستان ،يمن ،لبنان و ساير كش��ورها انكار شدنی است؟ آيا
راهاندازی صدها سايت تبليغی به زبانهای عربی ،آفريقايی و تركی برای
تشكيك در اعتقادات اهل س��نت در آفريقا ،آسيا و خاور دور را میتوان
انكار نمود؟
1
سالها است كه عدهای از پانايرانيستها و شوونيستها كه در ظاهر
مخالف جمهوری اسامی هستند به نوعی در حال تعامل و همكاری با
 .1اصطاح شوونيسم برگرفته از نام نيكاش��وون مداح فدايی ناپلئون اس��ت كه از آن به بعد به مفهوم افراط و
مبالغه كوركورانه در ميهنپرستی به كار برده میش��ود .چنين شخصی خود را جزئی از ميهن میداند و وجودش
را وقف ميهن خود میكند.
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 .1سايت اينترنتی سازمان آزادیبخش تركمنصحرا (تركمنصحرا آزادليق قوراماسی)،www.azatlyk.net :
شهريور .1388

انقاب اسامی و گروههای تجزيهطلب در ايران

اين رژيم تئوكرات و واپسگرا هستند .ادعای ارضی رژيم از موارد بسيار
خطرناكی است كه هم شوونيس��تها و هم رژيم جمهوری اسامی در
آن اتفاق نظر دارند .ادعايی كه میتواند كل منطقه را به جنگ و آشوب
بكشد.
معلوم نيست رژيمی كه در توهم قدرت به سر میبرد بعد از رسيدن به
ساح اتمی كه به شدت دنبال آن است چه بر سر منطقه خواهد آورد؟
رژيمی كه بحرين ،آذربايجان ،افغانس��تان ،ازبكس��تان ،تاجيكستان،
ارمنس��تان و بخش��ی از تركي��ه را متعلق به خ��ود میدان��د .ادعاهای
ارضی جمهوری اس��امی و تاش برای صدور ايدئول��وژی واليت فقيه
از بزرگترين خطرات امروز جهان اس��ت كه به افزاي��ش موج ترور در
كشورهای همسايه و بروز جنگ خانمانسوز با كشورهای همسايه منجر
1
خواهد شد.
به يقين چنين جملههای مشوش و پريش��انی حاكی از ترس و واهمه مناديان تجزيه
ايران و اربابانشان از سياست مقابله به مثل كشور قدرتمند جمهوری اسامی و استفاده
از فرصتها و پتانسيل قوی امتدادهای گسترشيافته زبانی ،قومی و مذهبی ايرانی در
آن سوی مرزها است كه خواب را از چش��مان آنان میربايد .از طرفی با توجه به اوضاع
نه چندان آرام همسايگانمان ،سياست ايران ايجاد و گس��ترش ناآرامی و تجزيهطلبی
در خاك ديگران نبوده است وگرنه تاكنون فرصتهای زيادی برای ايجاد نابسامانی در
خاك همسايگانی داشتيم كه استقال اسمی يا واقعی آنان به چند دهه نمیرسد! تمام
همسايگان ايران را (غير از ارمنستان) مسلمانان تشكيل میدهند و لذا ايران قدرتمند
در سامتی و امنيت آنان خود را مس��ئول میداند و همواره نقش ويژهای برای ايجاد و
تداوم امنيت و آرامش همسايگانش چه در تعامل با كش��ورهای ديگر و چه در تعامل با
اقوام و احزاب مخالف درونی آنان بر عهده داشته است( .مانند سعی و تاش در صلح بين
آذربايجان و ارمنستان ،سازش و همكاری احزاب مختلف و مخالف افغان با همديگر برای
سازندگی افغانستان ،ايجاد صلح و ثبات در عراق ،گفتوگوی احزاب مخالف با حكومت
تاجيكستان و ممانعت از درگيری با همديگر و )...ايران اكنون نيز چنان بزرگ و سرشار
از نعمتهای روزمينی و زيرزمينی اس��ت كه به وجبی از خاك همسايگانش احتياج و
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چشم طمع ندارد.
نقش عراق در حمايت از تجزيهطلبان
رژيم بعثی عراق به سركردگی صدام حسين
تكريتی با حمايتهای فنی ،اطاعاتی و نظامی
امريكا و ش��وروی (س��ابق) جنگي س��نگين و
خطرناك عليه نظام نوپای جمهوری اس��امی
برافروخت؛ عاوه بر آن ،از همان اوان پيروزی
انقاب اسامی نقشي ويژه در حمايت و هدايت
احزاب و حركتهای تجزيهطلبانه داشت .اين
حمايتها به گروههای وحشی چون مجاهدين
خلق و فداييان خلق نيز تسری يافت.
رژيم عراق كه از شكست ايران در جبهههای
جنگ عاجز مانده بود برای متاش��ی ساختن
اي��ران از داخل به كمك تجزيهطلبان و س��اير
صدام حسين و هويدا نخستوزير پهلوي
احزاب ضد انقاب تماميتخواه ،حجم عظيمی
از كمكهای مالی و نظامی را در اختيار آنان قرار داد .اس��ناد اي��ن حقيقت و خاطرات
كسانی كه در متن فعاليتهای چنين احزابی بودند -مانند غنی بلوريان فرد دوم حزب
دموكرات كردستان در كتابش ئاله كوك -تا حدودی منتشر شده است و تاريخ ،روزی
همه آنها را در اختيار مردم قرار خواهد داد.
صدام حس��ين عبدالمجيد تكريت��ی در  8ارديبهش��ت  28 /1316آوريل  1937در
روس��تای العوجه تكريت در كش��ور عراق به دنيا آمد .مادرش او را صدام نام نهاد كه در
عربی به معنای فردی است كه بسيار آسيب میرس��اند .در تيرماه 1968/1347حزب
بعث به سركردگی ژنرال احمد حسن البكر كه اهل تكريت و از بستگان صدام بود با كودتا
به قدرت رس��يد .صدام نيز اندكی بعد معاونت او را به دس��ت آورد .البكر رئيسجمهور
پير و ضعيف عراق در  25تير  16/1358ژوئيه  1979از مقام خود اس��تعفا داد و صدام
رئيسجمهور عراق گرديد .با پيروزی انقاب اسامی در ايران صدام از ترس اينكه عقايد
اسامی شيعی -كه مخالف حكومت سكوالر او بودند -در بين جمعيت زياد شيعه ساكن
عراق شايع شود ،به دشمنی شديد با جمهوری اسامی برخاسته عاقبت در  31شهريور
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 .1رودهای دجله و فرات در شهر قرنه عراق به هم میرسند و از آنجا تا خرمشهر كه دو سوی ساحل رود عربنشين
است ش��طالعرب نام میگيرد و اين مسافت حدود  10فرسخ ( 60كيلومتر) میباش��د .در خرمشهر رود كارون به
شطالعرب میريزد و مجموع اين س��ه رود را تا دهانه فاو و آخرين قصبه ايرانی «اروندرود» مینامند كه به خليج
فارس میريزند .عل��ی دوانی ،نقد عمر ،تهران ،رهنم��ون ،1382 ،ص .36رژيم عراق اروندرود را هم ش��طالعرب
میناميد!
 .2اطاعات 21 ،و  22خرداد .1365

انقاب اسامی و گروههای تجزيهطلب در ايران

 22/1359سپتامبر  1980جنگ تحميلی هشتساله عليه ايران را آغاز كرد.
خانم خالده عبدالقهار منشی مخصوص صدام كه از مسائل محرمانه حكومت بعث آگاه
بود و در س��ال  1365به ايران پناه آورد ،در خاطراتش گوشههايی از فعاليتهای عراق
جهت تجزيه ايران را بازگو ساخته است .وی مینويسد:
صدام با نيرو و تجهيزاتی بالغ بر  300هزار مرد مس��لح 3000 ،تانك،
 2500زرهپوش 460 ،فروند هواپيمای جنگی 63 ،فروند هواپيمای باری
نظامی و هزاران عراده توپ ،تهاجم به ايران را آغ��از كرد .عراق در آغاز
جنگ به طور رسمی اعام كرد كه در جنگ اين اهداف را دنبال میكند:
باز پس گرفتن بخشی از زمينهايی كه صدام آنها را اشغالی میخواند،
بازگرداندن حاكميت عراق بر آبهای شطالعرب 1،پيوند زدن سه جزيره
2
تنب بزرگ ،تنب كوچك و ابوموسی به خاك عراق.
آيا اگر عراق با حمايتهای غرب و ش��رق در جنگ پيروز میش��د طرح تقسيم ايران
اجرا نمیگردي��د؟! تكههای ب��زرگ و مرغوب در اختي��ار دستنش��اندهها و مزدوران
امريكايی و روسی قرار میگرفت و قسمت ديگری را به عنوان استخوانی در جلوی صدام
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میانداختند! سينه تاريخ ايران از اين تقسيمها و تكهتكه شدنها هنوز هم زخمی است.
اين خطر مورد توجه ويژه مسئوالن كش��ور و مديران جنگ قرار داشت .آقای هاشمی
رفسنجانی به عنوان مدير و فرمانده جنگ طی تحليلهای خود در سال  1362و 1363
چنين میگويد:
آي��ا امريكا با ش��وروی مذاك��ره و معامله ك��رده بود و بر س��ر ايران و
قسمتهايی از خاك آن به توافق رس��يده بود؟ ارتش عراق يك ارتش
متكی به شوروی بود؛ كارشناس��ان روس��ی افراد ارتش عراق را تعليم
میدادند و بر امور آنها نظارت داش��تند .س��احهای عراق هم روس��ی
بود و اس��تفاده از آنها با نظر روسها صورت میگرفت .با اين حسابها
محققاً روسها از تصميم عراق در حمله به اي��ران مطلع بودند .به هيچ
وجه نمیتوان تصور كرد كه عراقیها چند ماه جلوی چشم كارشناسان
و مستشاران روسی مقدمات جنگ را فراهم میكردهاند ولی روسها از
ا دور از منطق و سادهانديشانه
قضيه بیخبر ماندهاند .چنين تصوری كام ً
خواهد بود.
زمانی كه امريكايیها در ايران بودند و مستشاران امريكا ارتش ايران را
هدايت و اداره میكردند همه چيز ارتش ايران را زير نظر داشتند .اغراق
نيست اگر گفته شود كه آن زمان ،مستشاران نظامی امريكا حتی از آب
خوردن ارتش ايران هم مطلع بودند .آنان همه جا در ستاد ارتش ،وزارت
دفاع ،پادگانها ،دانشكدههای نظامی و ...حضور داشتند.
پس ارتش عراق هم كه متكی به روسها بود و زير نظر آنها اداره میشد
به طور قطع و يقين همين وضع را داشت .بنابراين يك فرض ديگر اين
بود كه احتمال داش��ت وقتی حكومت به اصطاح عربستان در جنوب
كشور با اشغال خوزس��تان توسط عراق تشكيل میش��د و عراق نقشه
چنين حكومتی را چاپ و منتش��ر كرده بود 1،روسها هم از افغانستان
[كه در اش��غال ارتش شوروی بود] جلو بيايند و خودش��ان را از آنجا به
دريا[ی عمان] و آبهای گرم برسانند يا از آذربايجان جلو بيايند و تمام
قسمتها را بگيرند و سپس گيان و خراسان را تصرف كنند.
 .1نقش��ه مذكور در پی عمليات نصر  4در تاريخ  1366/4/1از مدرسه ش��هر ماووت عراق به عنوان يكی از مواد
آموزشی عراق به دست آمد و توسط ستاد تبليغات جنگ چاپ و منتشر شد.
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 .1مكتب انقاب (نشريه آموزشی سپاه پاسداران) ،سال  ،2ش ،1اسفند ،1362ص 56و سال ،2ش ،2فروردين
 ،1363ص.44-47
 .2خواندنيها ،ش ،1سال ،7شماره مسلسل  ،204شنبه  ،1325/6/2ص.3

انقاب اسامی و گروههای تجزيهطلب در ايران

فقط خدا میداند چ��ه توطئهای در كار بوده و چه مس��ائلی رد و بدل
شده بود كه روسها هم اين توطئه جنگ را تأييد كرده و با آن هماهنگی
نشان دادهاند .اين مس��ئله مهم را بايد بعدها وقتی كه با اسناد بيشتری
از عراقیها برخورد كرديم و مدارك جنگ را به دست آورديم ،بررسی و
كشف كنيم و بفهميم كه پشت پرده ،روسها چگونه عمل میكردهاند
و به چه قيمتی سكوت كردند و حركت ارتش عراق را تأييد نمودند و به
آنها اجازه دادند كه به دس��تور و اراده امريكا خاك ايران را مورد تهاجم
قرار دهند .بايد با دستيابی به اسناد و مدارك معلوم شود كه روسها در
مقابل اين هماهنگی كه با امريكا و عراق نشان دادهاند چه بهايی دريافت
كردهاند؟ آيا با امريكا بر سر افغانستان توافق كرده و به تفاهم رسيدهاند؟
آيا بر سر سيستان و بلوچستان تفاهم كردهاند؟ آيا بر سر كردستان يا بر
سر آذربايجان و گيان به يك توافق ضد بشری رسيدهاند؟
يك فرض ديگر اين است كه طراحان جنگ و اداره و هدايتكنندگانش
اميدش��ان اين بود كه ايران تجزيه ش��ود و از آن چند كشور كوچك و
ا كشورهايی به اسامی كردستان،
بدبخت و توسریخور بيرون بيايد .مث ً
عربستان ،بلوچس��تان ،تركس��تان ،گيانس��تان و امثال اينها؛ يا آنكه
خوزستان از ايران جدا شود و به نام عربستان به دامن امريكا برود ...اگر
ا به دس��ت امريكا میافتاد ،صدام را
ايران [با كودتا و يا موارد ديگر] ك ً
محدود میكردند و اجازه نمیدادند بيشتر پيشروی كند و مزاحمتی به
1
بار آورد.
عجيب اس��ت كه عراق از زمان ش��كلگيري به صورت يك كش��ور در آرزوي جدايي
كردس��تان و خوزس��تان از ايران و الحاق آن مناط��ق به خاك خود بوده اس��ت .مجله
خواندنيها در سال  1325اين خبر را چاپ كرده است:
در دفتر كاردار س��فارت عراق در تهران نقشه بزرگ ايران كه روي آن
قسمت خوزستان و منطقه كردس��تان با خطوط مشخص از ايران جدا
2
شده نصب گرديده است.
هدف صدام در حمله به ايران ،شكست انقاب اسامی و تجزيه ايران به مناطق متعدد
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بود .اين هدف رژيم عراق را ابوالحسن بنیصدر اولين رئيسجمهور ايران كه مسئوليت
فرماندهی كل قوا را در اوايل جنگ بر عهده داشت ،چنين بازگو میكند« :صدام نقشه
1
تجزيه ايران به پنج جمهوری را در سر داشت».
بلندپايگان نظامی -اطاعاتی عراق نيز به نقش��ه صدام برای تجزيه ايران معترفاند؛
چنانكه سرلشكر وفيق سامرائی رئيس استخبارات -اطاعات نظامی عراق -میگويد:
صدام مرتكب اشتباهی بزرگ ش��د زيرا پس از سقوط شاه تصور كرد
شرايط مناسبی فراهم ش��ده تا قرارداد الجزاير 2را باطل كند ،به تعديل
مرزها و س��قوط دولت جديد در ايران و به تجزيه اين كش��ور بپردازد و
سپس منطقه اهواز را به عنوان يك كشور مس��تقل عربی با نام االحواز
اعام كند و چنانچه در تحقق اين هدف شكست خورد آن منطقه را به
3
خاك عراق ضميمه نمايد.
گويا رابرت مك فارلين دستيار و مش��اور ويژه رونالد ريگان رئيسجمهور وقت امريكا
در دوران جنگ تحميلی عراق عليه ايران ،در سفر محرمانه خود به ايران در سال 1365
و اقامت چهار روزه در تهران عاوه بر وس��ايل يدكی سيس��تم موشكی مورد نياز ايران،
اطاعاتی راجع به چگونگی تهديدات دولت ش��وروی نس��بت به ايران و طرح نظامی و
سياس��ی آن دولت با جزئيات كامل برای هجوم به خاك ايران و فعاليت در كردستان و
4
بلوچستان ايران و نيز نقشههای كشور عراق را به مقامات ايرانی تحويل داده بود.
آقای محسن رفيقدوست وزير وقت سپاه پاسداران انقاب اسامی -از ادغام اين وزارت
با وزارت دفاع ،وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مس��لح به وجود آمد -و از فرماندهان
ارشد جنگ در زمينه هماهنگی رژيم عراق با امريكا و شوروی در حمله به ايران میگويد:
كسی اگر با مطالعه چگونگی شروع جنگ فكر كند كه صدام خودش به
ايران حمله كرد خيلی سادهلوح است .من به عنوان كسی كه در كوران
مسائل بودم حرف میزنم .زمانی كه وزير سپاه بودم رفتم بلغارستان با
آقای ژيكف رئيسجمهور بلغارستان ماقات كردم .او به من گفت« :دو

 .1خاطرات ابوالحسن بنیصدر ،انجمن مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهی ايران ،برلين ،انقاب اسامی،1380 ،
ص.300
 .2توافق ايران و عراق جهت تقسيم اروندرود به طور مساوی و بر اساس خط ژرفا يا همان خط تالوگ.
 .3اطاعات ،1367/8/5 ،ص.12
 .4از نامه منوچهر قربانیفر در مورد سفر مكفارلين به ايران ،خاطرات آيتاهلل منتظری ،ج ،2ص.1077
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 .1طه ياسين رمضان الجزراوی متولد  22فوريه  1317/1938در شهر موصل عراق ،كردتبار و از مقامهای اصلی
حزب بعث عراق بود .او از  1367-1379/1991-2003معاونت اول رئيسجمهور عراق صدام حسين را بر عهده
داشت و به عنوان يكی از مشاوران اصلی صدام شناخته میشد .همچنين عضو شوراي فرماندهي انقاب عراق بود.
طه ياسين رمضان در سركوب خشونتآميز شيعيان عراق در س��ال  1367و كاربرد اسلحه شيميايی در حلبچه
در اسفند سال  1366دست داشت .پس از سقوط رژيم س��ابق عراق ،او متواري اما در سال  1382در شهر موصل
بازداشت شد .وی با اينكه جنايات بسياری مرتكب شده بود اما در محكمه معروف به دادگاه صدام و همدستانش
فقط به خاطر يكی از جرايم يعنی مش��اركت در كشتار شيعيان روس��تای دجيل -به بهانه دست داشتن در طرح
ترور صدام حسين -ابتدا به حبس ابد و سپس به اعدام محكوم شد و در  29اسفند  1385در بغداد اعدام گرديد.
 .2جمهوری اسامی ،شنبه  ،1385/3/6ص.14

انقاب اسامی و گروههای تجزيهطلب در ايران

هفته قبل از شروع جنگ عراق عليه ايران طه ياسين رمضان 1اينجا آمد
و من چون پيرترين مسئول كمونيس��تهای جهان بودم با من ماقات
كرد و به من گفت كه ما دو هفته ديگر به ايران حمله میكنيم ،شما به
دنيای كمونيست بگوييد كه ما میخواهيم به ايران حمله كنيم ».ژيكف
از ايران خاطره داشت .دخترش آمده بود برای سفر و گردش به ايران و در
ايران مرده بود و شخص ژيكف به ايران سمپاتی [همدردی ،جانبداری]
داشت .ژيكف در ادامه گفت« :طه ياسين رمضان ادامه داد كه ما تصميم
نهايی خودمان را گرفتهايم و كار تمام شده است .با شوروی هم هماهنگ
كردهايم ».اين مال دنيای شرق .باز طبق اخبار و مدارك دقيقی كه داريم
سفير امريكا میرود ماقات [مناخيم] بگين نخستوزير آن موقع رژيم
اشغالگر قدس و میگويد« :فردا ،پسفردا تعداد زيادی هواپيمای عراقی
میآيند به طرف شما كه توی اردن بنش��ينند و در ديد رادارهای شما
خواهند بود ،شما نگران نباش��يد اينها بر عليه شما نيست؛ میخواهند
در فرودگاه اردن بنشينند .چون قرار است عراق به ايران حمله كند و در
حمله متقابل ايرانیها هواپيماها عيب نكنند ».يعنی كه يك توافق كلی
2
شده بود بين شرق و غرب كه انقاب اسامی را از بين ببرند.
دكتر محس��ن رضايی فرمانده وقت س��پاه و از مس��ئوالن ارش��د جنگ نيز راجع به
هماهنگی شوروی و امريكا براي حمله عراق به ايران در يادداشتی به تاريخ 1384/2/11
در سايت اينترنتی خود مینويسد:
ش��واهد نش��ان میدهد كه روسها در اوايل جنگ فري��ب امريكا را
خوردند .چون آنها در حمله به افغانس��تان با چالش امريكايیها مواجه
ش��دند و خواهان اين بودند ك��ه با دادن ي��ك امتياز به دليل اش��غال
افغانستان از فشار امريكا نسبت به خود بكاهند .حمله عراق به ايران اين
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ذهنيت را در دولتمردان ش��وروی ايجاد كرد كه اگر به اين تجاوز روی
خوش نشان دهند و در اين زمينه با امريكا همگامی داشته باشند از يك
طرف از فشار اين كشور خاصی پيدا خواهند كرد و از سوی ديگر با توجه
به وابستگیهای نظامی عراق به ش��وروی از اين موقعيت مناسب برای
1
نفوذ هر چه بيشتر در اين كشور استفاده خواهند كرد.
اما تاشهای شيطانی رژيم عراق در تحريك ،حمايت و هدايت جريانها و گروههای
مخالف انقاب اس��امی و حفظ تماميت ارضی ايران با عنايات پروردگار ،رهبری امام
خمينی(س) ،پايمردی ملت بزرگوار ايران و جانفش��انی جوانان برومند شكست خورد.
دشمنان انقاب اسامی يا از صفحه روزگار حذف شدهاند يا اكنون در زيستی انعامگونه
و در مزدوری بيگانگان میلولند و به زودی به سزای اعمالشان خواهند رسيد.
عاقبت صدام برای آنان بسيار عبرتانگيز و هشداردهنده است .وی پس از پايان جنگ
با ايران دندان طمع خود را برای گسترش خاك عراق از جنوب و اشغال خاك همسايگان
ضعيفی چون كويت تيز كرد .صدام مخالف با خطوط مرزی عراق -كويت بود به اين دليل
كه وضعيت مرز دو كشور باعث جدايی عراق از دريا میش��ود .همچنين به نظر صدام،
جنگ او با ايران سپر دفاعی كويت و ديگر كشورهای عربی در مقابل آثار انقاب اسامی
ايران بود؛ ل��ذا دول عربی بايد بدهیهای ع��راق به آن كش��ورها -از جمله  30ميليارد
دالر بدهی كويت -را كه برای خريد تجهيزات نظام��ی در اختيار عراق قرار داده بودند،
میبخشيدند .صدام در تاريخ  11مرداد  2/1369اوت  1990دستور حمله به كويت را
صادر كرد .در مقابله با تصرف كويت ،امريكا و متحدان��ش در تاريخ  26دی 16/1370
ژانويه  1991حمله گس��تردهای را عليه عراق آغاز كردند و ارتش صدام را در بهمنماه
س��ال  /1370فوريه  1991از كويت بيرون رانده و بخش جنوبی ع��راق را تا رود فرات
اش��غال كردند .پس از حمله به برجهای دو قلوی نيويورك در  11سپتامبر 20/2001
شهريور  1380جرج بوش رئيسجمهور وقت امريكا با اين استدالل كه نيروهای القاعده
با كمكهای مالی و نظامی صدام حس��ين به برجها حمله كردهان��د و رژيم عراق برای
حكومت امريكا و صلح جهانی خطرناك است دس��تور حمله نيروهای زمينی ،هوايی و
دريايی امريكا و متحدانش را به عراق صادر كرد .عراق مواجه با شديدترين تهاجم نظامی
گرديد و تعداد زيادی از نيروهای نظامی و مردم عادی آن كش��ور كشته شدند .سازمان
اداری و نظامی حكومت صدام ناب��ود گرديد و وی از بغداد گريخ��ت .در تاريخ  23آذر
 .1سايت اينترنتی محسن رضايی ،www.Rezaee.ir :يادداشت با عنوان :راز جام زهر.

 14/1382دسامبر  2003صدام حسين از دخمهای كه پنهان شده بود ،بسيار ذليانه
توسط نيروهای امريكايی دستگير ش��د .وی در تيرماه  /1383ژوئن  2004در «دادگاه
ويژه رسيدگی به جرايم سران عراق» محاكمه و به اتهام قتلعام اهالی روستای دجيل-
به بهانه همكاری آنها در ترور وی در س��ال  -1982/1361به اعدام به وسيله چوبهدار
محكوم گرديد .عاقبت در  9دی  30/1385دسامبر  2006به دار مجازات آويخته شد و
در روستای محل تولدش به نام العوجه در تكريت عراق دفن گرديد.
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دستگيري ذليانه صدام

مقاالت

حزب دموکرات کردستان ايران
مردم کرد :كردها اقوام ايرانیتباری هس��تند كه در بخشهايی از اي��ران (به ويژه در
شمال غرب و غرب ايران) و نيز در بخشهای ديگری از خاورميانه و آسيای مركزی مانند
جمهوری آذربايجان ،جمهوری ارمنستان ،جمهوری ازبكستان و جمهوری تاجيكستان
نيز زندگی میكنند .در طول تاريخ ،تمام س��رزمين كردستان (كردستان بزرگ) يكی
از اياالت ايران بوده اس��ت .در جنگ چالدران ( 1514ميادی) بر اثر شكس��ت ايران از
امپراتوری عثمانی بخش بزرگی از س��رزمين كردس��تان از ايران جدا ش��د و به تصرف
امپراتوری عثمانی درآمد و اين امپراتوری سالها بر بخش جداشده سرزمين كردستان از
ايران فرمان راند تا اينكه با پايان جنگ جهانی اول و نابودی امپراتوری عثمانی متصرفات
آن يعنی سرزمين كردستان ،سرزمينهای عربی ،آسيای كوچك و بالكان به تدريج بين
فاتحان جنگ جهانی اول يعنی انگلستان و فرانسه تقسيم شد يا مستقل گرديدند .بخش
جداشده سرزمين كردستان از ايران ،در نقش��ه جغرافيای امروزی در سه كشور تركيه،
عراق ،و سوريه قرار میگيرد.
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اكنون به معرفی كوتاهی از برخی گروهها و جريانهای تجزيهطلب كنونی میپردازيم.

كردستان بزرگ بخشي از خاك ايران

بيش��تر كردهای ايران در اس��تانهای آذربايجان غربی ،كردس��تان ،كرمانشاه ،ايام
و لرس��تان زندگ��ی میكنند .جمعي��ت كل كرده��ا در س��ال 28500000 ،2009تا
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 .1سايت اينترنتی ويكیپديا ،www.wikipedia.org :با جستوجوی :مردم كرد و كردستان.
 .2حسن ارفع ،كردها؛ يك بررسي تاريخي و سياسي ،تهران ،آنا ،1387 ،ص.72
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 29863000ميليون تن برآورد شده است كه  6/5تا  7ميليون تن از آنها در ايران زندگی
میكنند .بيشتر كردها مسلمان هستند.
زبان كردی اخص را كرمانجی مینامند كه خود لهجههای متعدد دارد مانند :مكری،
سليمانيهای ،اردالنی ،كرمانشاهی ،بايزيدی ،عبدويی و زندی .زبان كردی دارای اشعار و
تصانيف ،قصص و سنن ادبی است .كردهای استانهای كرمانشاه ،ايام و لرستان شيعه
و بخشی سنيمذهب هستند .كردهای استان كردستان و بخشهايی از استان آذربايجان
1
غربی از اهل تسنن هستند .نام قديمی كردستان ،اردالن بوده است.
شوروى و ايجاد حس ملیگرايی کرد :دولت ش��وروی از مدتها قبل از جنگ جهانی
دوم میكوشيد تا جبههای خودی در برابر مناطقی از خاورميانه كه در كنترل انگلستان
بودند ،ايجاد كن��د .به وجود آمدن ناسيوناليس��م كرد با حمايت و هدايت ش��وروی در
مناطق كردنشين راه را برای حمله شوروی به عراق كه در آن زمان مستعمره انگلستان
بود ،هموار میساخت .لذا شوروی در س��ال  1927به فكر تأسيس يك جمهوری كرد
در مناطق كردنش��ين خاك خود افتاد تا با جلب مردمان كرد كشورهای مجاور ،زمينه
استقال آنها را فراهم آورد .با اش��غال ايران توسط قواي شوروي و انگلستان طي جنگ
جهاني دوم ،روسها در جهت اهداف بلندمدت خود ،در كردستان ايران كه تحت تصرف
آنها بود كوشيدند حركتهاي قومگرايانه را در شهر مهاباد و ديگر شهرهاي مهم منطقه
ايجاد نمايند .اندكي بعد از اشغال كردستان ،س��ي نفر از سرشناسان و رؤساي ايلهاي
كرد به دعوت ميرجعفر باقروف نخستوزير آذربايجان شوروي به خرج روسها از شهر
باكو ديدن كردند.
سرلشكر حسن ارفع اسامي اين ميهمانان را چنين معرفي ميكند:
قاضيمحمد سردفتر حقوقدان مهاباد ،امير اسعد دهبكري ،مجيدخان
از مياندوآب ،حاجي بابا شيخ ،عبداهلل ايلخانيزاده بوكاني ،رشيد هركي،
زيرو بهادري ،ممدوي از شكاك ،موس��يخان زرزا ،حاج قرني آقا ،كاك
2
حمزه مامش ،سيد محمدصادق فرزند سيد طه ،وهاب بلوريان و...
هدف روسها از بازديد س��ران كرد از كارخانهها ،تماش��اخانهها ،مزارع كش��اورزي،
سينماها و مراكز صنعتي باكو تحت تأثير قرار دادن هيئت كرد براي همكاري با روسها
و باورانيدن اين نكته به آنان بود كه در صورت اطاعت و حرفشنوي از مقامهاي عاليرتبه
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شوروي ،ميتوان منطقه كردس��تان را نيز به پيشرفت و ترقي رس��انيد .در اين ديدار،
سران كرد به ماقات ميرجعفر باقروف رفتند و او براي آنها در مورد دوستي ديرينه كرد
و آذربايجاني و دوستي و حسننظر ويژه اتحاد جماهير شوروي با آنها سخن راند .يكي
از اعضاي بانفوذ هيئت ك��رد ،قاضيمحمد حضيري بود كه مورد اك��رام و احترام ويژه
قرار گرفت .اين ديدار دو هفته طول كش��يد و اعضاي هيئت با رضايت خاطر و همراه با
1
سوغاتيهايي كه از بازار باكو خريده بودند به كردستان بازگشتند.
در  16سپتامبر  25 /1942شهريور  1321پانزده نفر از اهالي مهاباد مانند ماعبداهلل
داوودي ،قاس��م قادري ،محمد نانوازاده ،عبدالرحمن ذبيحي ،عبدالرحمن شرفكندي
(ههژار ش��اعر) ،محمدامي��ن شيخاالس��امي ،رحمان حل��وي و ...جمعي��ت ژ.ك كه
مخفف واژههاي كردي «كومله ژيانه وه كوردستان» به معني «جمعيت تجديد حيات
كردستان» است را به وجود آوردند 2و در مدت ش��ش ماه اعضاي آن به  100نفر رسيد
كه همگي اهل مهاباد بودند.
اعضاي جمعيت در آوري��ل  1943كميته مرك��زي خود را انتخاب كردند و از س��ال
 1323/1944كوشش و فعاليت حزب در كردستان افزايش يافت و ميان سران جمعيت
و نمايندگان كردهاي تركيه ،عراق و سوريه پيامهايي رد و بدل شد .عاقبت آنها در اوت
 /1944مرداد  1323در شهر مهاباد گرد آمدند و مذاكرات جدي و مهمي شروع گرديد.
نقشه كردستان بزرگ توس��ط كردهاي مستقر در بيروت رس��م و به منطقه كردستان
فرستاده شد .محدوده جغرافيايي مورد درخواست كردها ،دسترسي به آبهاي مديترانه
و خليجفارس بود 3.در ماه مه  /1944ارديبهش��ت  1323جمعيت ژ.ك همراه با حزب
هيوا در عراق پرچم سه رنگي براي كردس��تان بزرگ به وجود آوردند كه رنگ قسمت
بااليي قرمز ،وسط سفيد و پايين آن سبز بود و در حقيقت وارونه پرچم ايران به حساب
ميآمد .براي نش��ان ملي كردها ،در وسط پرچم كره خورش��يد رسم شده بود در حالي
كه دو خوشه گندم دو طرف آن را در بر گرفته بودند و يك كوه و يك قلم نيز در آن ديده
 .1ويليام ايگلتون جونير ،جمهوري  1946كردس��تان ،ترجمه س��يد محمد صمدي ،مهاباد ،سيديان،1361 ،
ص.50
 .2غنی بلوريان ،ئاله كوك ( برگ س��بز)؛ خاطرات غنی بلوريان ،ترجمه رضا خيری مطلق ،تهران ،رسا،1384 ،
ص .26-27
 .3عبدالرحمن قاسملو ،چهل سال مبارزه در راه آزادی ،حزب دموكرات كردستان ،1367،ص18؛ آرچي روزولت،
جمهوري مهاباد ،ترجمه ابراهيم يونس��ي ،ص178؛ غني بلوريان ،ئاله كوك (برگ سبز)؛ خاطرات غني بلوريان،
همان ،ص44-71؛ ويليام ايگلتون جونير ،جمهوري  1946كردستان ،ص.72-73
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 .1اكنون در آرم حزب دموكرات كردستان ،نشانهاي خورشيد ،كوه ،كتابي گشوده ،خوشه گندم و قسمتي از
چرخ صنعتي ديده ميشود.
 .2ويليام ايگلتون جونير ،همان ،ص103؛ عبدالرحمن قاس��ملو ،همان ،ص24؛ مجتبي مقصودي ،قوميتها و
نقش آنان در تحوالت سياسي سلطنت محمدرضا پهلوي ،تهران ،مركز اسناد انقاب اسامي ،1382 ،ص.169

انقاب اسامی و گروههای تجزيهطلب در ايران

ميش��د 1.جمعي از اعضاي بلندپايه جمعيت ژ.ك از قاضيمحمد خواستند تا عضويت
جمعيت را بپذيرد و او بدون ترديد و دودلي آن را پذيرفت و به عنوان راهنماي جمعيت
شناخته شد .در دومين سفر قاضی محمد و بزرگان كرد به باكو ،مير جعفر باقروف حاكم
كمونيست آذربايجان با وعده ارسال ساح ،تجهيزات ،فرستنده راديويی ،نظاميانی برای
آموزش نفرات و ...خواست تا آنان حزب دموكرات كردستان را پس از بازگشت تشكيل
دهند و به تصرف و اداره منطقه كردستان بپردازند.
تشكيل حزب دموکرات کردستان ايران :پس از بازگشت قاضی محمد و بزرگان كرد
از باكو ،در  25مرداد  24/1324اكتبر  1945حزب دموكرات كردستان در شهر مهاباد
با اين برنامهها تشكيل گرديد:
.1ملت ك��رد در داخل اي��ران در اداره ام��ور محلي خ��ود ،آزاد و خودمختار باش��د و
خودمختاريت ملت كرد را به دست گيرد؛
.2انجمن واليتي كردس��تان طبق قانون اساس��ي به فوريت انتخاب ش��ود و در تمام
كارهاي اجتماعي و دولتي نظارت كند؛
.3ملت كرد بتواند با زبان كردي تحصيل كند و ام��ور دواير دولتي با زبان كردي اداره
شود؛
.4مأموران حكومتي در منطقه قطعاً بايد از اهل محل باشند؛
.5حزب دموكرات كردستان به واسطه استفاده از منابع سرشار كردستان و ترقي امور
كشاورزي و بازرگاني و توسعه امور فرهنگي و بهداشتي براي رفاه حال اقتصادي و معنوي
ملت كرد مبارزه خواهد كرد؛
2
.6تمام عايدات و درآمد منطقه الزم است در خود منطقه صرف شود...
مدت كمي بعد از اعام تش��كيل حزب دموكرات كردستان س��احهاي درخواستي
قاضيمحمد از باكو به مهاباد رسيد .اين س��احها عبارت بودند از 1200 :قبضه تفنگ
ايراني كه با سقوط ژاندارمري اروميه به دست آمده بود؛ چند كاميون ساح روسي؛ بار
ديگر  5000قبضه ساح روسي شامل تفنگ ،مسلسل ،كلت ،ضد تانك و كوكتلمولوتف؛
 20كاميون و  10خودروي جيپ.
 60روز بعد از تأس��يس يعنی روز دوم بهمنماه  22 /1324ژانويه  1946اين حزب با
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استفاده از ش��رايط مناسب آن زمان -اشغال ايران توس��ط متفقين -و با حمايت دولت
شوروی در بخشی از خاك كردستان ايران -كه در اشغال شوروی بود -حكومتی به نام
دولت جمهوری كردستان تشكيل داد .غنی بلوريان نفر دوم حزب دموكرات كردستان
در مورد مح��دوده جغرافيايی جمهوری كردس��تان و اوضاع فرهنگ��ی و اجتماعی آن
میگويد:
مهاباد و اطرافش تا نزديكی شهر سردشت -خود سردشت تحت اشغال
انگليسیها بود -بوكان تا نزديكی سقز ،شهر نقده و اطراف آن ،اشنويه
و اطرافش و مناطق كردنش��ين سلمان [س��لماس؟] تا نزديكی منطقه
عش��يره جالیها محدوده جمهوری كردس��تان بود .اي��ن جمهوری
اس��تانهای ايام ،كرمانشاه و ش��هر س��نندج را در بر نمیگرفت .اين
بخشها تحت سلطه انگليس بودند و مثل سابق در حوزه قدرت حكومت
ايران باقی مانده بودند ...مهاباد حدود  20هزار نفر سكنه داشت .برای اين
تعداد تنها يك مدرسه متوسطه و يك مدرسه آمادگی و تنها يك مدرسه
دخترانه وجود داشت كه آن هم تا كاس ششم ابتدايی بود .شهر مهاباد
بيش از انگشتان دو دست ديپلمه نداشت .هيچ كدام از معلمان مدرسه
بيش از ديپلم سواد نداش��تند و اكثر آنها نيز از آذربايجان (ايران) آمده
بودند ...آگاهی سياسی در كردستان خيلی پايين بود .تجربه تشكياتی
و س��ازمانی وجود نداش��ت و حتی تجربه مديريتی در ام��ور اداری نيز
خيلی ضعيف بود ...در روستاها مدرس��ه وجود نداشت .بيشتر مناطق
كردستان منطقه دامداری بود كه آن هم به شيوهای بسيار عقبافتاده
اداره میشد ...آنچه را رهبران كرد در جمهوری كردستان انجام دادند
از شخصيت خودشان و بخشی در اثر راهنمايی روسها بود .اگر تأكيد
1
روسها نبود عمر جمهوری كردستان خيلی كمتر میبود.
حضور بارزانیها در مهاباد
كوهستانهاي ش��مال ش��رقي اربيل عراق ،طرف چپ رود بزرگ زاب و بلنديهاي
اطراف آن ،محل زيست بارزانيها ميباش��د .آنان كه كرد عراق بشمار ميروند افرادي
جنگجو و ساده بودند و زندگي بيشترش��ان در دهه  1320از راه شباني تأمين ميشد و
 .1غنی بلوريان ،همان ،ص.76-78
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 .1همان ،ص.97
 .2همان ،ص.100
 .3همان ،ص.212

انقاب اسامی و گروههای تجزيهطلب در ايران

از بيشتر آداب مدنيت و زندگي ش��هري به دور بودند .هر اختافي در بين آنها با گفته و
نصيحت شيخ حل ميشد كه به او بسيار احترام ميگذاشتند و هيچكس ياراي مخالفت
با دستورات شيخ را نداشت .اما همه افراد ايل چنين نبودند و اختاف و تشتت عقايد از
ويژگيهاي بارز بارزانيها بود .در ايل بارزان هر كس به خوبي از جايگاه و موقعيت خود
1
آگاه بود .مناطق زندگي بارزانيها بسيار حاصلخيز و مناسب براي گلهداري ميباشد.
در اواخر جنگ جهاني دوم ايل بارزان -با توجه به اينكه حكومت مركزي عراق به طور
كامل مستقر و مستحكم نش��ده بود -درصدد برآمدند با تكيه بر قدرت ساحهايشان،
كردستان عراق را از اين كشور جدا كنند و حكومت مستقل تشكيل دهند؛ اما اين ايل
توسط هواپيماهاي هاريكن ارتش انگليس كه در عراق حضور داشتند بمباران شدند و
مزارع آنها به آتش كشيده شد .ايل در برابر حمله هواپيماها و توپخانه ارتش عراق بيدفاع
بود و لذا  10هزار نفر از آنان ب��ه فرماندهي نظامي مامصطفي منطق��ه بارزان را ترك
كرده به ايران پناه آوردند و به جمهوري كردستان پيوستند .در ميان اين  10هزار نفر،
سه هزار مرد مسلح وجود داشت كه مامصطفي به  1200نفر از آنها اميد فراواني بسته
بود 2.مامصطفي از طرف حكومت قاضيمحمد به فرماندهي كل ارتش ملي كردستان
برگزيده شد .بهترين ساحهاي ارس��الي روسها به حكومت ،نصيب بارزانيها گرديد
3
و آنان  3000تفنگ 120 ،قبضه مسلسل و مقدار زيادي نارنجك در اختيار داشتند.
سقوط جمهورى کردستان :بر اساس فرمان محرمانه كميته دفاع دولتی اتحاد جماهير
شوروی ،متخصصان وزارت نفت شوروی همراه با متخصصان نفتی جمهوری آذربايجان
عمليات اكتشافی نفت را در استانهای ش��مالی ايران كه تحت اشغال ارتش سرخ بود
از شهريور  1324آغاز كردند .بخشی از س��ند محرمانه شوروی در مورد نتيجه عمليات
اكتشافی نفت چنين است:
در ماه س��پتامبر  /1945ش��هريور و مهر  1324گروههای وابسته به
آذ نفت (نفت آذربايجان) در گيان ،مازن��دران و آذربايجان كار را آغاز
كردند .در آذربايجان برای منطقهای به مساحت  23400كيلومتر مربع
نقشه زمينشناسی تهيه و تنظيم شد .بر اساس عمليات تجسسی انجام
شده ،وجود ذخاير نفت و گاز در دش��ت گرگان ،مازندران و رشت تأييد

شد .لكن در آذربايجان [تا آن زمان] نتيجه عمليات اكتشافی منفی بود.
پس بلندپايگان حكومتی ش��وروی و جمهوری آذربايجان از وج��ود منابع نفت و گاز
در استانهای ش��مالی ايران مطمئن بودند .با به نتيجه رس��يدن مذاكرات احمد قوام
نخس��توزير وقت ايران و روسها ،ژوزف اس��تالين رهبر ديكتاتور شوروی نفت شمال
ايران را در برابر افق چشم خود مشاهده كرد و دريافت كه هدف او از ايجاد و حمايت از
دو حكومت تجزيهطلب آذربايجان و كردس��تان كه تحت فش��ار قرار دادن دولت ايران
جهت واگذاري نفت استانهاي شمالي ايران به شوروي بود ،محقق ميشود .لذا دستور
داد كه دو حكومت مذكور به تعامل با حكومت مركزي ايران بپردازند ،دست و پاي خود
را جمع كنند و در برابر ارس��ال قوای نظامي به آذربايجان و كردس��تان مقاومتي نشان
ندهند .در دهم مرداد  1325قاضيمحمد براساس راهنماييهاي روسها به تهران رفت
تا در آنجا طي گفتوگو با مقامات دولتي ايران راهي بيابد كه از مسير قانوني ،حكومت
نيمهمختاري براي كردهاي ايران در يك استان با محدوده جغرافيايي از مرز شوروي تا
سنندج و به استانداري خودش كه كاركنان و س��ربازان آن همگي از مردم محل (كرد)
باشند ،به رسميت شناخته شود .قوام به قاضي گفت كه تمام كردستان ايران با سنندج
يك واحد جغرافيايي محسوب خواهد شد و يك استاندار از سوي دولت امور آنجا را اداره
2
خواهد كرد .سفر قاضي بينتيجه بود و هيچ توافقي صورت نگرفت لذا به مهاباد بازگشت.
محاکمه و اعدام قاضی محمد :جمهوری كردس��تان تنها  11م��اه دوام آورد .روز 17
دس��امبر  26 /1946آذر  1325ارتش ايران وارد مهاباد ش��د و مرگ و پايان جمهوري
خودخوانده كردس��تان اعام گرديد .قاضيمحمد و وزير جنگ او س��يف قاضي مدتي
زنداني بودند .برادر قاضی محمد به نام صدر قاضي كه به عنوان نماينده مهاباد در مجلس
ش��ورای ملی در تهران به سر میبرد ،در همان شهر دس��تگير و به مهاباد فرستاده شد.
روز شش��م بهمن  1325محاكمه قاضيها آغاز گرديد .از اتهام��ات قاضیمحمد انعقاد
قطعنامه نفتي بين دولت ش��وروی و جمهوري كردس��تان از قرار 51درصد سهم براي
شوروی و 49درصد سهم براي جمهوري كردستان بدون آگاهي و رضايت دولت مركزی،
تغيير نقشه ايران و جدا نمودن پنج اس��تان اروميه ،كرمانشاه ،س��نندج ،تبريز و ايام
[قسمتهاي ايراني و ادعايی كردستان بزرگ] ،اهتزاز پرچم كردستان با عامت داس
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1

 .1آرشيو مركزی احزاب سياسی و جنبشهای اجتماعی جمهوری آذربايجان ،موضوع  ،1فهرست  ،89پرونده
 ،104ص .103 -104به نقل از جميل حس��نلی ،فراز و فرود فرقه دموك��رات آذربايجان ،ترجمه منصور همامي،
تهران ،ني ،1383 ،ص.49-50
 .2آرچي روزولت ،جمهوري مهاباد ،همان ،ص195-196؛ ويليام ايگلتون جونير ،همان ،ص.195-200
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 .1بهزاد خوشحالي ،قاضيمحمد و جمهوري در آيينه اسناد ،سنندج ،فردوسي ،1380 ،ص.355-357

انقاب اسامی و گروههای تجزيهطلب در ايران

و چكش به شيوه پرچم روسيه ،ضرب سكه به
نام حكومت كردستان به شكل روپيه روسي و
حك تصوير قاضيمحمد بر روي آن ،تهيه نقشه
كردس��تان بزرگ ،تهديد شاهنشاهي و دولت
ايران ،اعان جنگ و تحريك مردم كردس��تان
1
به قيام عليه شاهنشاه آريامهر و ...بود.
قاضيمحم��د ،ص��در قاضی و س��يف قاضی
با حكم اع��دام دادگاه تجديد نظ��ر در بامداد
 1326/1/10در ميدان جوار چرا (چهار چراغ)
مهاباد به دار آويخته شدند.
عبداهلل اسحاقی (احمد توفيق) :احمد توفيق
فرزند محمدامين اس��حاقی در س��ال 1310
شمس��ی در محله ارمنيان شهر مهاباد ديده به
جهان گشود .وی در ش��هر مهاباد با ياری چند
تن از دوستان نزديك خود كه همگی از اعضای
رسمی يا هواداران حزب توده و ...بودند از جمله
قاضي محمد بر باالي دار
غنی بلوري��ان و دكتر عبداهلل مول��وی ...جمعيت
جوانان حزب دموكرات كردستان ايران را تشكيل
داد .بعد از پايان عمر جمهوری كردستان از بقايای حزب دموكرات كردستان ايران دو
بخش مهم پا گرفت :يكی كميته مركزی و ديگری كميت��ه اجرايی .در كميته مركزی
عبدالرحمان قاس��ملو و افراد سياس��ی فعال بودند و در كميته اجرايی عبداهلل اسحاقی
(احمد توفيق) ،قادر شريف و س��ليمان معينی .اين افراد در دهه  1340در بخشهای
كردنشين ايران و گاه عراق حضور داشتند.
با روشن شدن همكاری قاسملو با ساواك و اخراجش از كميته مركزی ،در نتيجه باال
گرفتن اختاف بين دو جناح حزب ،كميته اجرايی قدرت گرفت .در سال  1343با كمك
مصطفی بارزانی كنگره دوم حزب دموكرات كردستان ايران در روستای سونی كردستان
عراق به صورت مخفی برگزار شد و عبداهلل اسحاقی با نام مستعار احمد توفيق به عنوان
دبيركل حزب دموكرات كردستان ايران انتخاب گرديد .احمد توفيق مورد اعتماد بارزانی
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بود و در دهه شصت ميادی در جريان قيام اكراد در شمال عراق عليه دولت مركزی آن
كشور با هدف كسب استقال كردس��تان ،نقش فعال و مهمی داشت .به علت نزديكی
تاكتيكی بارزانی به دولت وقت ايران بنا به توصي��ه وی ،احمد توفيق به منطقه بادينان
فرستاده شد .او پس از مدتی از پارت دموكرات كردستان عراق جدا شده و برای احياي
مجدد حزب دموكرات كردستان ايران به بغداد رفت .در آن زمان دولت حسنالبكر شرط
پشتيبانی از او را جنگيدن با بارزانی تعيين كرد كه وی نپذيرفت و لذا توسط دولت عراق
دستگير و زندانی گرديد .در نهايت احمد توفيق بعد از تحمل هشت ماه زندان و شكنجه
1
در سال  1973در زندان ابوغريب بغداد كشته شد.
عبدالرحمن قاس�ملو و انديش�ههاى وي :در س��الهاي نهضت ملي ش��دن نفت ،در
ش��هر مهاباد تعدادي از جوانان نظير غني بلوريان ،عبداهلل اس��حاقي و سليمان معيني
فعاليتهايي در ادامه نظريات حزب دموكرات كردس��تان به عمل آوردند كه در جريان
كودتاي  28مرداد  1332اين حركتها هم فروكش كرد و آنها مجبور ش��دند مهاباد را
ترك كرده و در روس��تاها به طور مخفيانه زندگی كنند 2.كودتاي مذكور باعث افزايش
نفوذ و قدرت امريكا در ايران و نزديكي بسيار محمدرضا پهلوي به آن كشور شد.
عبدالرحمن قاسملو در سال 1309
در خان��وادهاي زمين��دار و ثروتمن��د
در روس��تای قاس��ملو از روس��تاهای
ش��هر اروميه چش��م به جهان گشود.
تحصيات ابتدايي و متوسطه را ابتدا
در اروميه و س��پس در تهران به پايان
رس��انيد .قاس��ملو فعاليت سياسي را
از س��ال  1324ب��ا تش��كيل اتحاديه
جوانان دموكرات كردس��تان در شهر
اروميه آغاز كرد .با س��قوط جمهوري
كردس��تان ،قاس��ملو جهت تحصيل
راهي تهران شد و در سال  1327براي
ادامه تحصي��ل به پاريس رف��ت .او به
عبدالرحمن قاسملو
 .1سايت اينترنتی ويكیپديا ، www.wikipedia.org:با جستوجوی احمد توفيق.
 .2غنی بلوريان ،همان ،ص.140-170
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 .3دكتر عبدالرحمان قاس��ملو بعد از پيروزي انقاب اس��امي و شكس��ت حزب دموكرات كردستان در جنگ
مسلحانه با جمهوري اسامي به اروپا رفت و در  22تير  1368در وين مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و كشته شد.
با اينكه حزب دموكرات كردستان قتل او را كار ايران دانس��ت اما قراين و شواهد نشان میدهد كه تروريستهای
موساد او را كشتهاند .طبق اطاع از حزب دموكرات كردس��تان ،جسد قاسملو در گورستان پير الشز پاريس دفن
گرديد و دو دختر از او باقی مانده است( .از ايميل حزب دموكرات كردستان)
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 .1همان ،ص.237
 .2سياست و سازمان حزب توده ،تهران ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ،1370 ،ص363-364؛ كودتاي
نوژه ،تهران ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ،1368 ،ص.44-45
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دليل فعاليتهاي چپگرايانه در پاريس زير فشار دولت فرانسه قرار گرفت تا از آن كشور
خارج گردد ،لذا در هماهنگي با محافل كمونيستي به عنوان بورسيه اتحاديه بينالمللي
دانشجويان به پراگ پايتخت چكسلواكي عزيمت كرد .وي پيشتر در پاريس با همكاري
چند تن از دانشجويان كرد ،انجمن دانشجويان كرد در اروپا را تأسيس كرده بود .در سال
 1331به هنگام حكومت دكتر مصدق ،قاس��ملو بعد از گرفتن ليسانس علوم اجتماعي
و سياسي به ايران بازگش��ت و چون آن هنگام حزب دموكرات كردستان و حزب توده
ايران وحدت تشكياتي داشتند ،قاسملو به مدت  6ماه در تهران فعاليت كرد و سپس به
اروميه بازگشت و مسئوليت كار حزبي را بر عهده گرفت .بعد از كودتاي  28مرداد 1332
در تهران دستگير و طبق گفته خودش به خدمت ساواك درآمد 1.وی در سال  1336به
پراگ رفت و در سال  1341از دانشگاه آن شهر دكتراي علوم اقتصادي گرفت و تا سال
 1349در دانشگاه پراگ اقتصاد سرمايهداري و اقتصاد سوسياليستي را تدريس كرد.
قاسملو در اين دوران چند كتاب از جمله كتاب كردس��تان و كرد را نوشت كه در آن
استقال كردستان و تشكيل كشور كردس��تان بزرگ و مستقل مطرح شده بود .وي در
چكسلواكي با يك زن يهودي چك ازدواج كرد و تحت تأثير او به غرب گرايش يافت .او از
طريق همسرش وارد رابطه اطاعاتي با سازمان جاسوسي اسراييل (موساد) گرديد و از
همان زمان ستاره اقبالش طلوع كرد .در سال  1349به عراق رفت و با كمك مالي موساد
به انتشار نشريه كوردستان ادامه داد 2.وی همزمان رابطه خود را با حزب توده حفظ كرد
و در كنفرانس سوم حزب كه در خرداد  1350برگزار گرديد به عضويت كميته مركزي و
سپس دبيركلي حزب دموكرات كردستان رسيد و از آن پس كليه اقدامات و فعاليتهاي
حزب زير نظر او انج��ام مييافت 3.پس از حاكميت بعثيه��ا در عراق (،)1347/1968
ارتباطات رژيم مذكور با حزب دموكرات كردستان ايران با راهنمايي و هدايت شوروي
ابعاد گستردهاي يافت .ساواك در پرونده انفرادي قاسملو چنين نوشته است:
قاسملو در س��ال  1350با كمك دولت عراق به طرق مختلف اسلحه
و پول به ايران ارس��ال مينمود تا بدينوس��يله در ايران اغتشاش به پا
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كند .وی به دعوت دولت شوروي به مسكو ميرود كه سفر او همزمان با
مسافرت صدامحسين به كشور مذكور بوده لذا احتمال داده شد كه اين
دعوت به توصيه صدامحسين بود .به طور كلي فعاليتهاي قاسملو در
خارج از كشور در عراق ،چكسلواكي ،فرانسه ،سوئد و آلمان انجام شده
1
است.
غنی بلوريان به عنوان نفر دوم حزب دموكرات كردستان راجع به رفتن اعضای حزب به
بغداد ،تعامل با حكومت بعث و سوءاستفادههای قاسملو به نفع شخصی موارد حساسی
را افشا ميكند .نوشتههای او در واقع بخش مهمی از اسناد درونگروهی حزب دموكرات
كردستان محسوب ميشود .وی ميگويد:
گروه چهل نفری همراه دكتر قاسملو به نام حزب دموكرات كردستان
به رژيم عراق پناهنده ش��دند و قاس��ملو رهبری آنها را بر عهده داشت.
در آغاز انقاب سال  1357رفقای حزب دموكرات گروه قاسملو كمكم
به كردستان ايران و شهر مهاباد بازگشتند .رفقای قاسملو ميگفتند او
انسانی خودرأی اس��ت و توجهی به تصميمهای كميته مركزی و دفتر
سياس��ی و مصوبههای حزب نميكند و هر كاری كه خودش دوس��ت
داشته باش��د بدون نظر و اطاع اعضای كميته مركزی و دفتر سياسی
انجام ميدهد .آنها از نظر مس��ائل مالی نيز از قاس��ملو انتقاد ميكردند
و ميگفتند پولهايی را كه به عنوان كم��ك از رژيم عراق گرفته بدون
اطاع ما به خواس��ت و ميل خود در عراق و اروپا خرج ميكند و كسی
2
نميداند چه بر سر اين پولها ميآورد.
حرکتهاى جدايیطلبانه در بدو پيروزى انقالب :يك روز پس از سقوط رژيم شاه ،در
 23بهمن  1357توس��ط اعضای حزب دموكرات چند كانتری و پاسگاه ژاندارمری در
شهر مهاباد مورد هجوم قرار گرفتند و ساحهای موجود توسط آنان غارت شد 3.سپس
برای تصرف پادگان مهاباد به دستور قاسملو تهاجم آغاز گرديد .او میگفت پادگان مهاباد
مركز شر است و بايد جمعآوری ش��ود .در نهايت در  30بهمن  1357با تصرف پادگان
مهاباد ،اعضای حزب دموكرات كردستان عاوه بر ساحهای سبك به ساحهای سنگين
 .1چپ در ايران به روايت اسناد ساواك؛ (عنكبوت سرخ) ،تهران ،مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطاعات،
 ،1378ج ،3ص.22
 .2غنی بلوريان ،همان ،ص.342-344
 .3همان ،ص 353و .359
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از جمله توپخانه و تانك نيز مسلح شدند 1.پادگان مذكور از مهمترين پادگانهای منطقه
بود كه ساح و مهمات سه لشكر و پادگانهای تابعه را تأمين میكرد .از جمله  36هزار
اس��لحه ژ 3در انبارهای آنجا موجود بود 2.به نوشته ش��هيد دكتر چمران از ساحهای
موجود در پادگان مهاباد  18تانك و  36توپ سنگين بود كه به غارت رفت و تمام پادگان
به آتش كشيده شد 3.در مناطق ديگر كردستان نيز مراكز نظامی و انتظامی مورد هجوم
و غارت قرار گرفتند.
حزب دموكرات كردس��تان در س��ايه اين غارتگریها ضمن برگزاری ميتينگ و رژه
مسلحانه در شهر مهاباد كه در آن افراد مسلح حزب و افرادی از همه مناطق كردستان
شركت داشتند ،فعاليت مسلحانه علنی خود را آغاز نمود .همين عمل ماه بعد در سنندج
تكرار شد اما پادگان ارتش در سنندج مقاومت كرد .ش��وربختانه پس از سقوط پادگان
ژاندارمری سنندج ،ساحهای موجود در آن پادگان به يغما رفت.
روز اول فروردين  1358هيئتی از س��وی امام خمينی(ره) با عضويت مرحوم آيتاهلل
طالقانی ،ش��هيد دكتر بهشتی ،حاج س��يد جوادی وزير كش��ور دولت موقت مهندس
بازرگان ،ابوالحسن بنی صدر و هاشمی رفسنجانی وارد سنندج شدند تا ضمن گفتوگو با
علما ،مردم و گروههای كرد منطقه ،مشكات را بررسی و در حل آنها تصميمگيری كنند.
افكار ،گفتار و اعمال داعيهداران تجزيهطلبی در كردس��تان مانع از به نتيجه رسيدن
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سنندج 1358؛ گفتوگوهاي هيئت شوراي انقاب با اشخاص و گروههاي كرد.
 .1همان.
 .2خاطرات حجتاالسام حسنی ،تهران ،مركز اسناد انقاب اسامی ،1384 ،ص.172
 .3مصطفی چمران ،كردستان ،تهران ،بنياد شهيد چمران ،1364 ،ص.30
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تاشهای هيئت اعزامی گرديد .خواس��تههای آنان كه تقدي��م هيئت اعزامی گرديد،
چنين بود:
 .1حق تعيين سرنوشت به معنی استقرار حاكميت سياسی و اقتصادی
و فرهنگی خلقها بر سرزمين خودشان میباش��د و شناسايی اين حق
وحدت ملی و حفظ تمامي��ت ارضی را تضمين خواهد ك��رد .2 .از نظر
سياس��ی بايد حكومت خودمختار كردس��تان توس��ط خود مردم كرد
برگزيده ش��ود و قدرت سياسی و اداره س��رزمين كردستان را به دست
گيرد .3 ...به رسميت شناختن زبان كردی به عنوان زبان رسمی در تمام
1
مؤسسات اجتماعی و اداری و آموزشی سرزمين كردستان...
اعض�ای مسلح گروههای مس��لح كرد در هشتم فروردين همان س��ال (هيئت كرد)
به سرپرس��تی غنی بلوريان به تهران رفته و در ديدار با حضرت ام��ام و مقامات دولتی
خواس��تههای خود از جمله خودمختاری را مطرح كردند .حزب دموكرات همهپرسی
جمهوری اسامی در  11فروردين را تحريم كرد و كوشيد ساير شهرهای كردستان را نيز
به تصرف درآورد .از جمله در  31فروردين  20هزار نفر از اعضای تحريكشده و مسلح
حزب به ش��هر نقده هجوم بردند كه با مقابله اكثريت مردم تركزبان و اندك نيروهای
نظامی ،جنگ كامل در ش��هر روی داد و تعداد زيادی از مردم ش��هر به دست نيروهای
حزب كشته شدند .با رسيدن اخبار وحشتناك نقده ،حجتاالسام حسنی امام جمعه
اروميه با  1600نفر داوطلب و دو دس��تگاه تانك خود را به نقده رس��انيد .وی ميزان و
چگونگی كشتار بسيار وحشتناك مردم و بدن تكه تكه شده شهدا با ضربات تبر را ديده
2
و در خاطرات خود بازگو ساخته است.
با وجود اين وحشیگریهای حزب ،دومين هيئت كرد به سرپرستی قاسملو به قم رفته
با حضرت امام ديدار كردند و نظريات حزب از جمله اعام موافقت ايشان با خودمختاری
كردستان و خودداری دولت از فرس��تادن ارتش به آنجا [تا دست حزب در تصرف همه
مناطق باز باشد] را حضوری به اطاع حضرت امام رساندند 3.هجوم اعضای مسلح حزب
دموكرات به مراكز نظامی و شهرهای ديگر كردنشين در طول سال  1358ادامه داشت.
مريوان و پاوه آماج س��نگينترين تهاجم قرار گرفتند .در پاوه وحشيگری اعضای حزب
به اوج خود رسيد و تمامی نيروهای زخمی سپاه را در بيمارستان شهر سربريدند .شهيد
 .1اطاعات ،1358/1/6 ،ص.8
 .2خاطرات حجتاالسام حسنی ،همان ،ص.176-186
 .3اطاعات ،1358/2/20 ،ص8؛ آيندگان.1358/2/20 ،
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دكتر چمران در ميان آتش سنگين خود را به شهر رساند و با نيروهای اندك باقیمانده
به مقاومت پرداخت .با رسيدن اخبار بسيار تلخ پاوه به حضرت امام(ره) ،ايشان به تمام
نيروهای نظامی دستور پيشروی به سوی پاوه را صادر فرمودند .با حركت نيروها محاصره
1
پاوه شكست و مهاجمان متواری شدند.
در  29م��رداد  1358حضرت امام با توجه ب��ه رفتار تجزيهطلبانه و وحش��يانه حزب
دموكرات كردس��تان و نيز كش��تار مردم بیدفاع منطقه توس��ط اعضای آن ،در پيامی
آن حزب را مخالف اس��ام و حزب ش��يطان معرفی نمودند و از مردم منطقه خواستند
2
تا در معرفی و دستگيری سران و مفس��دين حزب با نيروهای نظامی همكاری نمايند.
شورای انقاب نيز حزب دموكرات كردستان را غير قانونی اعام كرد .با دستور حضرت
امام حركت نيروهای نظامی برای آزادسازی شهرها و مناطق اشغالشده توسط حزب
دموكرات كردستان سرعت گرفت و در  12ش��هريور  1358مقاومت سنگين حزب در
نزديكی شهر مهاباد شكسته شد و شهر آزاد گرديد .سخنگوی دولت از دستگيری چهار
جاسوس اس��راييلی در ميان اعضای دستگيرش��ده حزب خبر داد 3و مهندس بازرگان
گفت« :اسراييل رهبری عمليات ضد انقاب در مناطق شورشی ايران را به عهده گرفته
است 4».قاسملو و ديگر رهبران حزب به خاك عراق فرار كردند 5.اندكی بعد برای اينكه
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مذاكرات نمايندگان دولت با اعضاي گروههاي مسلح كرد در سال 1358
 .1مصطفي چمران ،همان ،ص.60-80
 .2اطاعات ،1358/5/30 ،ص.11
 .3كيهان.1358/6/7 ،
 .4همان.1358/6/8 ،
 .5مسعود بهنود 275 ،روز بازرگان ،تهران ،علم ،1377 ،ص.694
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بتوان مش��كات و درگيریهای كردس��تان را با گفتوگو و مذاكرات حل نمود ،توسط
نمايندگان دولت موقت ،سلسله مذاكراتی با گروههای كرد از جمله حزب دموكرات در
طول سال  1358انجام گرفت؛ اما گروههای مذكور همچنان شعار تجزيه و خودمختاری
سرميدادند و خواستار تش��كيل حكومت خودمختار كردستان از مناطق كردنشين در
چهار استان ايام ،كردستان ،كرمانشاه و آذربايجان غربی با مجلس ملی ،رسميت زبان
1
كردی ،اختصاص سهم ويژه از بودجه كشور به حكومت كردستان و ...بودند.
نگاهی به اساسنامه حزب
حزب دموكرات كردستان در اساسنامه خود نظام جمهوری اسامی را نمیپذيرد و با
هدف از بين بردن آن خواهان برقراری حكومت دموكراتيك فدرال با حفظ خودمختاری
ويژهای برای كردستان است .حزب در اساس��نامه منتشرشدهاش ضمن توضيح آمال و
اهداف خود ،چگونگی و خصوصيات نظام دموكراتيك فدرال مورد تقاضا را برمیشمرد و
از اين لحاظ اساسنامه مذكور بيشتر به قانون اساسی تنظيمشده توسط حزب شبيه است
تا بيان اهداف و اصول .در مورد معرفی حزب و اهداف آن چنين آمده است:
 .1حزب دموكرات كردستان ايران ،حزب پيشرو و پرچمدار مبارزات
ملي دموكراتيك مردم كردستان ايران است و همصدا با ساير مليتهاي
ايران و دوش به دوش نيروهاي ترقيخواه سراسر ايران در راستاي ايجاد
يك سيستم دموكراتيك در ايران و كس��ب حق تعيين سرنوشت ملت
كرد در كردستان ايران مبارزه ميكند.
 .2آرمان نهايي حزب دموكرات كردس��تان اي��ران ،ايجاد يك جامعه
دموكراتيك سوسياليستي است.
 .3شعار استراتژيك حزب دموكرات كردستان ايران ايجاد يك سيستم
دموكراتيك فدرال در ايران و تأمين حقوق ملي ملت كرد در كردستان
ايران است.
 .4حزب دموكرات كردس��تان اي��ران ،مليتهاي اي��ران را همپيمان
اس��تراتژيك خود ميداند و از جنبشهاي رهاييبخش آنها در راستاي
دستيابي به حقوق ملي حمايت ميكند.
 .5پشتيباني از مبارزات ملي دموكراتيك ملت كرد در ساير بخشهاي
 .1اطاعات ،1358/9/6 ،ص.2
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 .1سايت اينترنتی دبير كل حزب دموكرات كردستان .www.sikirter.org :اساسنامه حزب دموكرات كردستان
ايران ،مصوب كنگره چهاردهم ،شهريور  ،1387ص.4

انقاب اسامی و گروههای تجزيهطلب در ايران

كردستان ،خط مشي هميشگي حزب دموكرات كردستان ايران است.
 .6حزب دموكرات كردستان از مبارزات دموكراسيخواهي و ملي همه
ملل جهان حمايت مينمايد و طرفدار روابط صلحآميز و دوستانه ميان
1
همه ملتهاي جهان است.
در فصل دوم اساس��نامه با عنوان «مبان��ی اداره حكومت اقليم كردس��تان» راجع به
خصوصيت و حدود اين اقليم چنين میخوانيم:
 .1كردس��تان يك��ي از اقليمهايي اس��ت كه ب��ه ش��يوه داوطلبانه و
دوشادوش ديگر اقليمهاي تشكيلدهنده ايران ،جمهوري فدرال ايران
را تشكيل ميدهند.
 .2حكومت اقليم كردستان بر اساس حاكميت مردم و استقال سه قوه
قانونگذاري ،مجريه و قضاييه به عنوان مؤسسات مستقل از همديگر،
تشكيل ميشود.
 .3حكومت اقليم كردس��تان بر مبناي سكوالريسم تشكيل ميگردد
و به منظور حفظ قداس��ت دين ،هر دو نهاد دين و حكومت از همديگر
تفكيك ميگردند.
 .4اقليم كردستان سراسر سرزمين كردستان ايران را شامل ميگردد.
چهارچ��وب جغرافيايي اقليم كردس��تان با در نظر گرفت��ن معيارهاي
جغرافيايي ،ملي و خواست اكثريت ساكنان تعيين ميگردد.
 .5در اقليم كردستان منش��أ حاكميت مردم است كه آن حاكميت را
از طريق نماين��دگان خود در پارلمان كردس��تان و از طريق ارگانهاي
حكومت اقليم اعمال مينمايند.
 .6رابطه ميان حكومت اقليم كردستان و دولت فدرال ايران ،بر مبناي
توافق دوجانبه تعيين ميشود .هويت مليتهاي تشكيلدهنده سيستم
فدرال ايران ،الزم است در امور مشتركي همچون روابط خارجي ،دفاع،
برنامهريزي درازمدت اقتصادي ،سيستم پولي و نمادهاي مشترك كشور
بازتاب داشته باشد .مردم اقليم كردستان همانند ساير مليتهاي ايران
از طريق مؤسس��ات فدرال و بدون هرگونه تبعيضي در اداره امور كشور
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مشاركت دارند.
 .7اقليم كردستان داراي پرچم ،سرود و جشن ملي خود ميباشد .در
اقليم كردستان ،پرچم جمهوري فدرال ايران در كنار پرچم كردستان
برافراشته ميشود و پرچم كردستان در پارلمان كردستان مورد تصويب
قرار ميگيرد.
 .8ديوانعالي فدرال كه از متخصصان كليه مليتهاي ايران با حقوق
مس��اوي تش��كيل ميگردد ،به اختافات قانوني مي��ان دولت فدرال و
حكومتهاي اقليمي رسيدگي مينمايد و تعادل قدرت در ميان آنها را
حفظ میكند.
 .9پارلمان كردس��تان عاليترين ارگان قانونگذاري اقليم كردستان
اس��ت .نمايندگان مجلس از طريق انتخابات عمومي ،مساوي ،مخفي و
مستقيم برگزيده ميشوند.
 .10پارلمان كردستان حكومت اقليم كردستان را تعيين مينمايد كه
حكومت اقليم كردستان در برابر پارلمان كردستان پاسخگو ميباشد.
 .11حفظ نظم و امنيت داخلي اقليم كردس��تان ب��ر عهده نيروهاي
انتظامي محلي حكومت اقليم است .وظيفه نيروهاي پيشمرگ ،حفظ
منافع اقليم كردستان است.
 .12زبان كردي ،زبان رسمي كليه سطوح تحصيلي و مكاتبات اداري
اقليم كردستان است .زبان فارسي در اقليم كردستان نيز در كنار زبان
كردي در مدارس تدريس ميشود.
 .13مكاتبات رسمي ادارات اقليم كردستان با مراكز و ادارات وابسته به
دولت فدرال در كردستان و با ساير اقليمهاي ايران به زبان فارسي است.
 .14اقليتهاي ملي و فرهنگي اقليم كردستان از كليه حقوق مندرج
در اعاميه جهاني حقوق بشر برخوردارند و در راستاي اشاعه و پاسداري
فرهنگشان توسط حكومت اقليم كردستان حمايت ميشوند.
 .15روابط اقليم كردستان با س��اير بخشهاي كردستان و كشورهاي
مؤثر بر منافع كرده��ا ،از طري��ق نمايندگیهاي اقليم كردس��تان در
1
چهارچوب سياست خارجي دولت جمهوري فدرال داير ميگردد.
 .1همان ،ص.4-5
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 .1غنی بلوريان ،همان ،ص.370-382
 .2اطاعات ،1358/5/5 ،ص.2
 .3غنی بلوريان ،همان ،ص.390-392
 .4همان ،ص.391
 .5خالد حسين النقيب ،حزب بعث و جنگ ،ترجمه محمدحسين زوار كعبه ،تهران ،حوزه هنری ،1368 ،ج،1
ص.133
 .6س��ازمان پيمان آتانتيك ش��مالی يا ناتو ( )North Atlantic Treaty Organizationدر  4آوريل 1949
ميادی ( )1328/1/15با هدف دفاع جمعی در واشنگتن دی.سی .پايهگذاری شد و هماكنون  28عضو دارد .قلب
پيمان ناتو ماده پنج آن است كه در آن كشورهای امضاكننده توافق كردهاند حمله نظامی عليه يك يا چند كشور
عضو در اروپا يا امريكای شمالی را به عنوان حمله به تمامی كش��ورهای عضو تلقی كنند و به مقابله آن برخيزند.
اعضای ناتو عبارتاند از :اسپانيا ،استونی ،اسلوواكی ،اسلوونی ،انگليس ،ايتاليا ،ايسلند ،آلبانی ،آلمان ،امريكا ،بلژيك،
بلغارستان ،پرتغال ،تركيه ،جمهوری چك ،دانمارك ،رومانی ،فرانسه،كانادا ،كرواسی ،لتونی ،لوكزامبورگ ،لهستان،
ليتوانی ،مجارستان ،نروژ ،هلند و يونان.

انقاب اسامی و گروههای تجزيهطلب در ايران

جاسوسی و مزدوری برای عراق
تداوم شكست حزب از نيروهای نظامی و سپاهی ايران آنان را بر آن داشت تا آشكارا و
در سطح وسيع از رژيم بعثی عراق درخواست پول ،ساح ،مهمات ،امكانات و كادر نظامی
آموزشی نمايند 1.البته رژيم صدام از مدتها پيش ساحهايی برای حزب میفرستاد كه
گاهی با هوشياری نيروهای نظامی ايران اين ساحها كشف و ضبط میشدند .از جمله
در  5تير  6 ،1358هزار قبضه اسلحه كاشينكف ارسالی از سوی عراق كشف و توقيف
2
گرديد.
بنا به نوشته غنی بلوريان نفر دوم حزب دموكرات كردستان ،رژيم عراق پول ،بنزين،
تفنگهای پرشوت روسی ،كاشينكف و آرپیجی به حزب فرس��تاد و اين رابطه ادامه
يافت 3.همچنين در قلعه ديزه عراق مركز آموزشی داير شد و اعضای حزب در آنجا توسط
افسران عراق آموزش میديدند 4.خالد حسين النقيب از نظاميان بلندپايه عراقی در اين
مورد مینويسد:
با پيروزی انقاب اسامی دو كميته در بصره و كركوك به دستور صدام
تشكيل گرديد .اولی موسوم به كميته عربستان و دومی موسوم به كميته
كردستان ايران .اين كميتهها كمكهای مالی و ساح به جدايیطلبان
خوزستان و كردستان همچون قاسملو و عزالدين حسينی میفرستادند
و به اعضای جدايیطلب خوزستان و كردستان در عراق آموزش نظامی
5
و بمبگذاری میدادند.
به درخواس��ت رهبران حزب ،ناتو 6نيز به جمع ياران آنان پيوست و  9ميليون دالر به

حزب پرداخت 1.همچنين گروههای كرد كش��ورهای همس��ايه مانند حزب پ.ك.ك
تركيه ،اتحاديه ميهنی كردستان عراق به رهبری جال طالبانی 3و نيز حزب كمونيست
عراق در تأمين نيروی انسانی ،آموزش نظامی و تداركات تسليحاتی به حزب دموكرات
كردستان ايران ياری رساندهاند .اسراييل نيز از طريق برخی نيروهای كرد ساح زيادی
به حزب دموكرات فرستاد.
با آغاز جن��گ تحميلی ،رژي��م بعثی عراق در براب��ر انبوه كمكهای مال��ی ،نظامی و
تداركاتی خود به حزب دموكرات كردس��تان از آنان خواس��ت مأموريت جاسوس��ی از
نيروهای نظامی ايران را بر عهده گيرند .به نوش��ته غنی بلوريان هفت درخواست مهم
عراق از حزب دموكرات كردستان چنين بود:
 .1بايد دو تن از افسران ما برای كمك و تحويل پول و لوازم جنگی پيش
شما باشند[ .تا انجام وظايف توسط حزب را به اطاع عراق برسانند!]
 .2بايد دو تن از اعضای دفتر سياسی ش��ما پيش ما بيايند تا در موقع
لزوم مورد مشورت قرار گيرند.
 .3حزب دموكرات الزم است اطاعاتش را درباره نيروهای ارتش ايران
كه به مرزهای ما نزديك میشوند و يا به پادگانهای مرزی میروند به
ما بدهد و آمار سرباز و نوع اسلحه و تعداد آن را برای ما مشخص كند.
 .4الزم است ما را از مش��خصات هواپيما و هلیكوپترهای ارتش ايران
مطلع سازند و بگويند كه تجهيزات آنها از كدام كشور تأمين میشود.
 .5حزب دموكرات بايد شعار سرنگونی آخوندی را اعام كند.
 .6حزب دموكرات بايد جلوی كردهای شمال [تركيه] را بگيرد و اجازه
ندهد آنها به مرز عراق نزديك ش��وند و از خاك ايران اس��تفاده كرده با
حكومت عراق بجنگند.
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 .1حزب توده ،نامه مردم ،ش ،278مورخ  ،1359/4/18نامه غنی بلوريان.
 .2حزب كارگران كردستان معروف به پ.ك.ك نام گروهی چپگرا و مسلح در كردستان تركيه است كه خواستار
ايجاد تركيه دموكراتيك و دولت كردستان تركيه و در نهايت تشكيل كردستان بزرگ است .سازمان ملل متحد،
اتحاديه اروپا ،امريكا ،تركيه و ايران اين حزب را گروهی تروريستی اعام كردهاند .اين حزب در دهه  1970به عنوان
يك سازمان ظهور كرد و در اواخر دهه  1980و دهه  1990بخش بزرگی از جنوب شرقی تركيه صحنه درگيری
نظامی ميان اين گروه و ارتش تركيه بود .بنيانگذار و رهبر اين حزب يك��ی از مخالفان كرد حكومت تركيه به نام
عبداهلل اوجاالن است كه هواداران بسياری در ميان كردهای تركيه و ديگر كشورهای منطقه دارد .او هماكنون در
زندانی در جزيره امرالی در نزديكی استانبول به سر میبرد .وی تاكنون قريب به  10كتاب را در دوران اسارت در
زندان نوشته است كه يكی از آنها دفاعيات وی به نام از دولت كاهنی سومر به سوی تمدن دموكراتيك نام دارد كه
به فارسی نيز برگردانده شده است.
 .3غنی بلوريان ،همان ،ص.383-386

 .7حزب دموكرات بايد چگونگی رابطه ايران با كشورهای ديگر را برای
ما روشن كند و نام كشورهايی را كه ايران از آنها اسلحه تهيه میكند به
1
ما بگويد و نوع اسلحهها را نيز مشخص كند.
2
همه اعضای دفتر سياس��ی حزب دموكرات هر هفت ماده را تصوي��ب كردند .به اين
ترتيب حزب دموكرات به مزدور كامل و جاسوس تمامعيار عراق تبديل گرديد؛ گرچه
از پيش نيز حلقه نوكری رژيم عراق را به گ��وش انداخته بود .به گفته غنی بلوريان پس
از تصرف منطقه آالن در س��ال  1363رهبری حزب دموكرات به خاك عراق پناه برد و
3
كردستان ايران را ترك كرد.
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 .1غنی بلوريان ،همان ،ص.409-410
 .2همان ،ص.411
 .3همان ،ص.431
 .4كودتای نوژه ،تهران ،مؤسس��ه مطالعات و پژوهشهای سياسی ،1368 ،بخش اس��ناد ،بازجويی از سرتيپ
سرهنگزاده.
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همكاری با بختيار
حزب دموكرات با ديگ��ر احزاب و حركتهای ضد انقاب اس��امی نيز همكاریهای
نزديكی داش��ته است .همكاری با ش��اپور بختيار آخرين نخس��توزير رژيم پهلوی كه
پس از فرار از ايران ،در مبارزه با نظام جمهوری اس��امی مورد حمايت س��رويسهای
جاسوسی امريكا ،اسراييل و برخی كشورهای اروپايی قرار گرفت ،از اين جمله است .در
طرح كودتای نظامی نوژه كه قرار بود با به شهادت رساندن حضرت امام و بزرگان نظام،
بختيار وارد ايران شده قدرت را به دست گيرد ،قاسملو و ديگر مسئوالن حزب دموكرات
كردستان با بختيار به هماهنگی كامل رسيده بودند .سرتيپ سرهنگزاده از مسئوالن
بلندپايه كودتای نوژه در بازجويیهای خود چنين نوشته است:
دكتر بختيار با قاس��ملو و عزالدين حس��ينی ائتاف كرده بود و بعد از
موفقيت ،تمام خواس��تههای آنان را تقبل نموده بود و به همين جهت
عمليات��ی در آن منطقه [كردس��تان] در نظ��ر نگرفته بودن��د و حتی
كمكهای اسلحه و ساير چيزهای ديگر به آنان [حزب دموكرات] میشد
[تا بازوی كودتای نوژه در كردستان باشد] .س��ه مرتبه دكتر بختيار با
قاسملو و دو مرتبه با عزالدين حسينی در مهاباد و سنندج تماس حاصل
4
نموده بود.
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همكاری با منافقين
حزب دموكرات كردس��تان همكاریهای گس��تردهای با منافقين داش��ت .برخی از
محورهای همكاری اين حزب با فرقه شيطانی رجويه (منافقين) عبارتاند از:
 .1توافق جهت براندازی نظام جمهوری اسامی؛ در ش��ماره  114نشريه كوردستان
ارگان رسمی حزب آمده است:
در دی ماه  1359در ماقاتی ميان نمايندگان س��ازمان مجاهدين و
1
حزب دموكرات بر روی هدفهای مشترك جبهه توافق به عمل آمد.
همچنين نشريه كوردستان در زمستان  1362نوشت:
در مدت سه س��ال گذش��ته [يعنی از س��ال ]1359حزب دموكرات
كردستان و س��ازمان مجاهدين در مورد سرنگون ساختن رژيم نظرات
مش��تركی دارند و لذا هم��كاری و همپيمانی در ميان اين دو س��ازمان
2
انقابی بايد همچنان ادامه داشته باشد.
 .2اس��تقرار نيروهاي منافقين در عراق با همكاري حزب دموك��رات؛ پس از آغاز فاز
نظامی سازمان منافقين عليه جمهوری اسامی در  30خرداد  ،1360سازمان كه مواجه
با واكنش قاطع نيروهای امنيتی و انتظامی كشور گرديد ،برای حفظ نيروهايش مجبور
ش��د آنان را از كش��ور خارج كند و با توجه به روابط محرمانهاش با عراق درصدد برآمد
نيروهايش را در آن كشور مستقر س��ازد .الزمه اين كار گذشتن نيروها از كردستان بود
3
كه به همكاری حزب دموكرات اين امر صورت گرفت.
 .3اس��تقرار راديوی مجاهد در كردس��تان؛ گ��روه بنيانگذار صدای مجاهد (س��عيد
شاهس��وندی ،ابراهيم ذاكری و محمدعلی جابری) در زمستان  1360پس از مذاكره با
قاسملو و كسب موافقت او ،فرستنده راديويی اهدايی صدام حسين به سازمان منافقين
را در منطقه تحت نفوذ و س��لطه حزب دموكرات در كردستان ايران راهاندازی و پخش
4
صدای مجاهد را از آنجا آغاز كردند.
 .4ترور مخالفان حزب دموكرات توسط مجاهدين؛ در برخی موارد حزب دموكرات كه
امكان ترور مخالفانش را در كشور نداشت ،با پرداخت مبالغ هنگفت اين كار را به سازمان
 .1كوردستان ،ش ،114ص.2
 .2همان ،ش ،93ص.22
 .3جمعی از نويسندگان (به كوش��ش) ،س��ازمان مجاهدين خلق؛ پيدايی تا فرجام ،تهران ،مؤسسه مطالعات و
پژوهشهای سياسی ،1385 ،ج ،2ص 730و .737
 .4سعيد شاهسوندی ،اسناد مكاتبات مسعود رجوی و من ،آلمان ،هامبورگ ،بهار ،1996 ،ص.22
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 .1خاطرات حجتاالسام حسنی ،همان ،ص.252-254
 .2همان ،ص.259
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منافقين وامیگذاشت .يكی از نمونههای مهم اين امر ،اقدام به دوبار ترور آقای حسنی
امام جمعه شهر اروميه و نماينده آن شهر در اولين دوره مجلس شورای اسامی است.
بار اول كه ايشان زخمی شدند ،ضارب به عضويت خود در سازمان مجاهدين اقرار كرد
و گفت حزب دموكرات با پرداخت س��ه ميليون تومان (آن هنگام پول هنگفتی بود) از
سازمان خواسته كه آقای حسنی را ترور كند 1.بار دوم فردی با بستن بمب به خود درصدد
انفجار آن در نماز جمعه اروميه (روز  )1361/5/22و شهادت آقای حسنی برآمد .اين بار
نيز ترور موفقيتآميز نبود و بمبگذار انتحاری پس از دستگيری اعتراف كرد از سوی
2
حزب دموكرات و سازمان مجاهدين مأمور ترور شده است.
 .5عضويت در ش��ورای ملی مقاومت؛ مس��عود رج��وی و ابوالحس��ن بنیصدر اولين
رئيسجمهور ايران پس از فرار از كشور در تاريخ  7مرداد  1360و ورود به پاريس ،شورای
ملی مقاومت را تش��كيل دادند و برخی از افراد مؤثر و احزاب ضد انقاب را وارد ش��ورا
ساختند تا به خيال خود بتوانند مبارزه با جمهوری اسامی را بهتر پيش ببرند .قاسملو
پس از شكست در برابر نيروهای شجاع ايران از كش��ور گريخت و پس از مدت كمی در
 5آذر  1360عضويت حزب خود را در ش��ورا اعام داشت .اما اين دو حزب تروريستی و
مستبد نتوانستند بيش از چهار سال همديگر را تحمل كنند و اين بار قاسملو با انتشار
اطاعيهای خروج از شورا را اعام نمود .وی در كنگره هفتم حزب كه در روزهای  26تا
 29آذر  1364تشكيل گرديد مراحل عضويت و داليل خروج حزب دموكرات كردستان
به شورا را به اطاع اعضای كنگره رسانيد .بخشی از سخنان قاسملو چنين بود:
 ...روز پنجم آذر  1360حزب ما طی يك نامه رس��می خطاب به آقای
مسعود رجوی پيوستن به ش��ورای ملی مقاومت را اعام نمود .پيوستن
حزب ما به ش��ورا به خاطر دو هدف اصلی صورت گرفت :نخست آنكه به
اعتقاد حزب ما همبستگی نيروهای انقابی ايران برای سرنگون ساختن
رژيم [ام��ام] خمينی يك ضرورت تاريخی اس��ت؛ دوم آنك��ه در برنامه
شورا ش��عار اساس��ی حزب ما «دموكراس��ی برای ايران و خودمختاری
برای كردستان» گنجانده شده بود ...در دوران چهارساله عضويت حزب
دموكرات كردستان در شورا ،روابط حزب با ش��ورا و سازمان مجاهدين
خلق با فراز و نش��يبهای زيادی روبهرو گرديد .در اي��ن مدت رهبری

مقاالت

دوره سوم سال نهم شماره 31بهار 91

174

حزب ما با صبر و شكيبايی زيادی همدوش بعضی از اعضای شورا سعی
میكرد ش��ورا دموكراتيزه گردد ،هويت و شخصيت مستقل خود را پيدا
كند و برنامه خود را اصاح و تكميل نمايد ...تصويب طرح خودمختاری
كردس��تان طبق پيش��نهاد حزب ما و در نتيجه همفك��ری و همكاری
اعضای ش��ورا به ويژه س��ازمان مجاهدين ،حاصل عضويت در شورا بود.
اما در طول مدت عضويت حزب در ش��ورای ملی مقاومت ،برخوردهای
غير دموكراتيك و انحصارطلبیهای س��ازمان مجاهدين آشكارتر خود
را نماياند .اين امر سبب شد كه حزب ما اين س��ازمان را بهتر بشناسد و
دريابد كه دموكراتيزه كردن ش��ورا و قبوالندن واقعيتهای كردس��تان
و سراس��ر ايران به س��ازمان مجاهدين جز در درازمدت ممكن نيست...
متأس��فانه به جای آنكه س��ازمانها ،نيروها و ش��خصيتهای بيشتری
پيرامون برنامه شورا گرد آيند ،به دليل سياست انحصارطلبانه مجاهدين
و رفتار غير دموكراتيك اين س��ازمان و نيز به علت آنكه شورا شخصيت
مستقلی نداشت و سازمان مجاهدين میكوشيد شورا را وسيله دستيابی
به هدفهای سازمانی خود قرار دهد ،بعضی از سازمانها و شخصيتها
از شورا جدا شدند و از پيوستن سازمانها و شخصيتهای ديگر به شورا
ا جلوگيری به عم��ل آمد ...حزب ما بر اين باور بوده كه مس��ئله
نيز عم ً
كردس��تان راه حل نظام��ی ندارد و باي��د از طريق مذاكره چارهس��ازی
شود ...1اما مذاكره با رژيم جمهوری اسامی امر بيهودهای است .سازمان
مجاهدين ادعا میكرد ك��ه حزب دموكرات حق مذاك��ره [با جمهوری
اس��امی را] ندارد ...حزب دموكرات هر زمان كه مذاكره را درست و به
مصلحت جنبش بداند به مثابه ش��يوهای از مبارزه از آن استفاده خواهد
كرد ...هنگامی كه معلوم ش��د كوس و كرنای مجاهدين بر س��ر مذاكره
دستاويزی بيش نيست و روشن گرديد كه سازمان تصميم گرفته است به
همكاری خود با حزب دموكرات در داخل شورا پايان دهد ،رهبری حزب
2
دموكرات با انتشار بيانيهای خروج حزب از شورای مقاومت را اعام نمود.
 .1البته حزب دموكرات تا جايی كه ساح و نفرات داشت به مقابله نظامی با جمهوری اسامی پرداخت و بعد از
شكستهای پی در پی كه مجبور شد به كردستان عراق پناهنده شود تازه فهميد مسئله كردستان راه حل نظامی
ندارد و بايد از طريق مذاكره چارهسازی شود!
 .2اسناد كنگره هفتم حزب دموكرات كردستان ايران ،آذر  ،1364ص.39-42

عاقبت تجزيهطلبان کردستان
چنانكه گفته شد كادر رهبری حزب دموكرات كردستان از كشور گريختند و تا امروز
نيز مركزيت اين حزب در خارج از ايران است .آنان در خارج از ايران در فعاليتهايی مانند
شركت در تظاهرات مختلف عليه جمهوری اسامی ش��ركت داشتهاند .به گفته برخی
منابع عبدالرحمن قاسملو كه در ماههای آخر زندگی معتقد بود مسئله كردستان راه حل
نظامی ندارد ،روز  22تير  1368در حالی كه برای دستيابی به راهحل مسالمتآميز در
كردستان ايران با تنی چند از نمايندگان جمهوری اسامی در وين بر سر ميز گفتوگو
نشسته بود ،توسط گروهي ناشناس كشته شد .جنازه وی را در گورستان پيرالشر پاريس
دفن كردند .از او دو دختر باقی ماند .گروهها و احزاب اپوزيسيون ،ايران را مسئول قتل
قاسملو دانس��تند .اما برخی اخبار حكايت از اين داشت كه س��ران اسراييل در خشم از
بیثمر بودن كمكهای هنگفت مالی و نظامی به حزب دموكرات و شخص قاسملو و نيز
در واكنش به مذاكرات قاسملو با نمايندگان ايران دستور ترور او توسط مأموران موساد
را صادر كردند.
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ترور قاسملو در شهر وين

عرفان قانعیفرد از محققان كرد كه مس��ائل سياس��ی و تاريخی كردس��تان را دنبال
میكند راجع به كشته شدن قاسملو مینويسد:
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هنگامی كه جنگ به پايان میرس��د ،قاس��ملو دچار نوعی استيصال
روحی میش��ود .از طرفی از طريق جال طالبانی خواهان گفتوگو با
جمهوری اسامی ايران میشود و از طرفی هنوز به حزب بعث خوشبين
است و در روزنامه لوموند كشتار حلبچه و اس��تفاده از ساح شيميايی
توس��ط عراق را افس��انه مینامد .گرچه در دوران جنگ هم با كومله و
جناح جداشده ،به برادركش��ی ادامه میداد و از راديو حزب دموكرات
با آب و تاب اغراقآميز كشته شدن افراد كومله را تحقق مبارزات خلق
كرد میناميد .به هر روی ،گفتوگوها با نمايندگان جمهوری اس��امی
در اروپا آغاز میش��ود و به مصطفوی و بزرگيان و جعفری صحرارودی
میگويد كه بدون حل مس��ئله كردها و صلح با ملت كرد ،در خاورميانه
صلح و آرامش��ی نخواهد بود .اين جمله با اعتراض هيئت ايرانی روبهرو
میشود كه قاسملو خود را تنها بايد نماينده يك سازمانی كردی بداند
نه سمبل خلق كرد و يا سخنگوی ملت كرد .سير گفتوگوها با اعتراض
و صدور بيانيههای جناحهای مخال��ف و حزب كومله و مجاهدين خلق
روبهرو میشود و پس از درگذش��ت امام خمينی و بودن اسامی كومله
و دموكرات در وصيتنامه ايش��ان ،ضرورت ادامه گفتوگو برای گروه
جمهوری اس��امی دوباره رخ مینماياند .قاسملو س��رانجام در سيزده
ژوئيه  1989در وين ترور میش��ود .گرچه هم��ه تاشها برای اين بود
كه انگشت اتهام به سوی جمهوری اسامی ايران دراز شود و مصطفوی
و بزرگيان و جعفری صح��رارودی را قاتل بنامند اما امروزه روز س��رنخ
موساد و همكاری گروه كرد رقيب در ترور هم نمايان میشود كه به دور
از هيجان بايد ردپای يك كرد همحزبی قاسملو را به ميان كشيد كه بنا
به نوار ويدئويی ،توجيهش در جلسه محرمانه سفارت اسراييل اين بود
1
كه تفاهم قاسملو با جمهوری اسامی ايران به ضرر منافع كلی میباشد.
غنی بلوريان پس از خ��روج از ايران كه خود به گونه مفص��ل در كتاب خاطراتش ئاله
كوك ( برگ سبز) نوشته چند سال در كشور چكسلواكی زندگی كرد و پس از فروپاشی
اتحاد شوروی راهی آلمان گرديد .در كنفرانس ملی حزب توده ايران ( 1364در خارج
 .1س��ايت اينترنت��ی دي��ار و نادي��ار ،انجم��ن دف��اع از حق��وق قرباني��ان ت��رور و خش��ونت در كردس��تان:
.1390/4/10 ،www.diarunadiar.ir
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كشور) عضو هيئت سياس��ی حزب توده ايران گرديد .اما مدتی بعد از تمام فعاليتهای
حزبی و سياسی كناره گرفت .س��رانجام در روز چهارشنبه  18اس��فند سال 1389در
86سالگي به دليل س��كته مغزی در كلن آلمان درگذشت .دولت كردستان عراق پيكر
او را با هواپيما به كردس��تان منتقل كرد .در فرودگاه «اربيل» (هولر) طی تشريفاتی با
حضور شخصيتهای دولت كردستان عراق تابوت غنی بلوريان تحويل گرفته شد و برای
تدفين به محل مشخصشده در يكی از گورستانهای شهر منتقل گرديد .در فرودگاه
اربيل ،عاوه بر مسعود بارزانی رئيس دولت كردستان عراق ،اياد عاوی از شخصيتهای
سياس��ی عراق ،فاضل ميرانی رئيس هيئت سياس��ی حزب دموكرات كردستان عراق،
گروهی از ش��خصيتهای ملی و هنری كرد و خانواده بلوريان حضور داشتند و شخص
1
مسعود بارزانی تاج گلی را بر تابوت بلوريان نهاد.
شيخ عزالدين حسينی كه در ارديبهشت 1300در بانه متولد شده بود ،در سال 1322
با نام مستعار «هوين» به عضويت كومله ژ.ك يعنی سازمان احيای كردستان درآمد .در
سال  1332طرفدار حركت مصدق بود و در سالهای  46و  47در مهاباد با كميته انقابی
حزب دموكرات كردس��تان همكاری میكرد .با وجود اين از طرف ش��خص محمدرضا
پهلوی به سمت امام جمعه شهر مهاباد منصوب شده و مورد حمايت ساواك بود.
تأييديه ساواك از عزالدين حسينی به شرح ذيل است:
 ...ش��يخ عزالدين حس��ينی امام جمعه شهرس��تان مزبور [مهاباد] از
روحانيون مورد احترام اهالي بوده كه به فرمان مطاع ملوكانه به سمت
امام جمعه منصوب گرديده و در حال حاضر دليلی جهت بركناری وی
وجود ندارد.
رئيس اطاعات و امنيت كشور -ارتشبد نصيری
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انديشه او به عمق مطالب راه نداشت و به گواهی كسانی كه او را ديده بودند میگفت:
«اگر حضرت جبرئيل نازل شده و ورقه خودمختاری كردستان را نياورد ،او را نخواهيم
پذيرفت!» وی با پيروزی انقاب اس��امی از آتشبياران تجزيهطلبی در كردس��تان و
خودمختاری آن بود .پس از آزادس��ازی مهاباد و گريختن رهب��ران حزب دموكرات به
عراق ،وی پيشنهاد ايجاد تماس و گرفتن كمك از سازمان ناتو را مطرح ساخت .او مدتی
در كردستان عراق به سر برد و سپس از آنجا به كشور سوئد منتقل گرديد تا در محيطی
آرام و امن با رسانههای ديداری و شنيداری ضد انقاب و تلويزيونهای خارجی مصاحبه
نمايد و سالهای آخر عمرش را به راحتی به سر برد .وی تا زمان مرگ در 90سالگی از
افكار ماليخوليايی خود دست برنداشت .چنانكه در مصاحبه با راديو بیبیسی به تاريخ
 2سپتامبر  11/2010شهريور  1389به دفاع از عملكرد و نظرياتی كه در سال 1358
داشت ،پرداخت .سخنان او در اين مصاحبه ،پس از  30س��ال به خوبی ماهيت گفتار و
رفتار تجزيهطلبان كردستان را بار ديگر برما میسازد .وی به صراحت خواستار نابودی
نظام جمهوری اسامی شده و از تجزيهطلبی دفاع نمود .محورهای اصلی سخنان او در
مصاحبه مذكور چنين است:
من افتخار میكنم كه در سياست شركت كردم .ملت كرد تحت ستم
است .همه ما بايد مبارزه كنيم تا از اين ستم رها بشويم و به حق طبيعی
خود برس��يم .ما كه (خواهان خودمختاری بودي��م) خونريزی نكرديم.
ما خواستههايی داش��تيم و به رژيم تقديم كرديم .ما مجبور بوديم كه
از خودمان دفاع كنيم .ما هيچ وقت مايل (به كش��تار) نبوديم ،چون ما
كشته میداديم .ما حق خودمان را میخواستيم .آنها بودند كه میآمدند.
[حمله به مريوان و پاوه و ...و كشتار زن و بچه و سر بريدنها دفاع بود؟!]
خودمختاری (در آن موقع) حداقل چيزی بود كه ما میخواستيم .آنها
(حكومت) به ما حمله كردند و شكست خوردند .امروز به عقيده من نبايد
(با حكومت جمهوری اس��امی) مبارزه مس��لحانه كرد مگر اينكه شما
دفاع بكنيد .اما من اين را نمیپسندم كه شما رسماً وارد مبارزه مسلحانه
شويد .من میخواهم كه از راه سياس��ی نه با جمهوری اسامی ،بلكه با
مردم ايران همه دست به دست هم بدهيم و اين رژيم سقوط بكند و يك
رژيم دموكرات و مردمساالر به وجود بيايد و ما ذيل اين رژيم به حقوقمان
ا تجزيهطلبی گناه نيست.
برسيم( .در مورد تجزيهطلبی بايد بگويم) اص ً
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نه در قرآن گناه است و نه در عرف مردم ،نه در اين دنيا .ملتی كه بخواهد
مستقل باشد هيچ گناهی ندارد .در اصول ،اين حق را برای ملت كرد قائل
هستم كه كشور خود را داشته باشد .در مورد همكاری من با سازمانهای
چپ ايران و س��ازمانهای چپ كردستان كه بس��ياری از آنها مذهبی
نبودند و حتی اعتقاد به وجود خدا نداشتند میگويم اساساً مسئلهای كه
ما میخواستيم و برای آن مبارزه میكرديم ،حقوق خلق كرد بود و هر
كس در اين مسير بود با ما هماهنگ و همفكر و برادر بود ،چه چپ باشد،
چه مسيحی باش��د ،هر كس باش��د .كومله و حزب دموكرات خودشان
چپ بودند .ما میخواستيم مبارزه به خاطر حق ملت كرد را ادامه دهيم،
مسئله اين نبود كه اين مسلمان است آن كافر است .در روزی ،جماعتی
يك پرچم س��بز آورده بودند ميان تظاهرات به عنوان مسلمان .رفتم به
آنها گفتم برادران! ما در مسجد مسلمان هستيم ،ولی اينجا برای خلق
كرد مبارزه میكنيم .اين پرچم را به مسجد ببريد (و در تظاهرات حمل
نكنيد) .مسئله ما مبارزه برای پيشرفت حق كرد است و اينكه ملت كرد
به حق خودش برسد .ميان اسامی كه ما معتقديم و اسامی كه هيئت
حاكمه جمهوری اس��امی ايران قائلاند فرق زيادی وجود دارد .من به
جمهوری اسامی اعتقاد ندارم .من معتقد به جدايی مذهب از حكومت
و دولت هس��تم .معتقدم كه امروز مذهب نمیتواند حكومت كند .دين
نقشش زياد است در تبليغات مذهبی ،مسئله خدا ،مسئله آخرت ،مسئله
اخاق و دين جنبه معنوی دارد .االن دوران علم و دانش اس��ت .جامعه
بشری به قدری رش��د كرده كه خودش را اداره میكند و احتياج ندارد
از اين مس��ائل پيروی كند .مذهب میتواند به جناح معنوی كمك كند
ولی نمیتواند در دولت و قانون اساسی دخالت كند .قانون اساسی بايد
1
سكوالر باشد.
شيخ عزالدين حسينی سرانجام در شبانگاه پنجش��نبه  21بهمن  1389برابر با دهم
فوريه  2011ميادی در 90سالگی در بيمارستان آكاديمسكا در شهر اوپساالی سوئد
جان سپرد تا در پيش��گاه پروردگار متعال پاس��خگوی پندار ،كردار و گفتارهايی باشد
كه بسياری اشخاص را از راه راست و وطندوس��تی به كژراهه تجزيهطلبی و خونريزی
 .1سايت اينترنتی راديو بیبیسی 2 ،www.bbc.co.uk/persian ،سپتامبر 11/2010شهريور .1389

181
دوره سوم سال نهم شماره 31بهار 91

 .1سايت اينترنتی حزب كموله.1389/11/22 ،www.komala.org :

انقاب اسامی و گروههای تجزيهطلب در ايران

كش��انيد .با اعام مرگ وی ،ح��زب كموله
كردس��تان كه در ادامه معرفی خواهد شد
با صدور اطاعيهای به تجليل از او پرداخت
و وی را «جناب ماموس��تا ش��يخ عزالدين
حس��ينی ،روحانی بزرگ ،متفك��ر آزاده و
آزادانديش بلن��دآوازه كردس��تان و مبارز
نس��توه حقوق مردم كرد» ناميد .در ادامه
اطاعيه درباره همراه��ی و همكاری وی با
شيخ عزالدين حسيني
حزب كموله چنين آمده است:
ش��يخ عزالدين حس��ينی با توجه به عقايد و مواضع آزادیخواهانه و
مترقی خود و نيز با توجه به ارادت و همراهی و پشتيبانی صادقانه كومله
از ايش��ان ،به ويژه دوست و راهنمای مش��فق و حامی ما بوده و در تمام
طول حضور مستقيمشان در جنبش كردس��تان تبادلنظر و همكاری
نزديك و فشردهای با كومله داش��ت و همواره در جوار رهبری كومله و
در كنار پيشمرگان كومله به س��ر میبرد و در زندگی ساده آنها شريك
و همراه بود ...همه صفوف كومله احساس میكنند كه برادری بزرگ و
دوست مشفق و معلم خود را از دست دادهاند و بنابراين به طور طبيعی
خود را صاحب عزا و شريك غم میدانند .گرچه متأسفانه ماموستا شيخ
عزالدين حسينی مهلت نيافت كه سقوط استبداد و طلوع آزادی واقعی
را در ايران ببيند ،اما بیگمان انديش��هها و خدم��ات وی هرگز از يادها
نخواهد رفت .كميته مركزی حزب كومله كردس��تان ايران 22،بهمن
1
 1389خورشيدی برابر با يازدهم ژانويه .2011
صادق شرفكندى :پس از قاسملو ،دكتر صادق شرفكندی به رهبری و دبيركلی حزب
رسيد .وی در  21دیماه سال  11/1316ژانويه سال  1938ميادی در روستای ترغه
از توابع شهرستان بوكان ديده به جهان گشود .او برادر كوچك عبدالرحمن شرفكندی
نويسنده و شاعر كرد متخلص به «هه ژار» بود .صادق شرفكندی در سال 1959 /1338
مدرك ليسانس رشته شيمی را از دانشسرای عالی تهران گرفت و تا سال  1334به عنوان
دبير شيمی در شهرهای مهاباد و اروميه به كار دبيری پرداخت .در سال 1970 /1349

مقاالت

دوره سوم سال نهم شماره 31بهار 91

182

به دانشگاه تربيتمعلم منتقل گرديد و به عنوان
معاون و كمككار بخش ش��يمی اين دانش��گاه
مش��غول به كار شد .سپس با اس��تفاده از بورس
تحصيلی در دانش��گاه پاريس در رش��ته شيمی
دكترا گرف��ت .در س��ال  1976 /1355به ايران
بازگشته به عنوان استاديار ش��يمی در دانشگاه
تربيتمعلم به تدريس پرداخت.
وی در س��ال  1973 /1352يعن��ی زمانی كه
مش��غول تحصيل در دوره دكت��را در پاريس بود
توس��ط عبدالرحمان قاس��ملو ب��ا برنامه حزب
دموكرات كردستان ايران آشنا شد و به عضويت
صادق شرفكندي
حزب درآمد .پ��س از مراجعت به اي��ران به عنوان
رابط قاسملو و اعضای قديمی حزب در داخل ايران فعاليت نمود.
به دنبال س��قوط رژيم پهلوی و تجديد فعاليت علنی حزب دموكرات در سال 1358
به عنوان مشاور و عضو كميته مركزی حزب انتخاب ش��د و مسئوليت كميته حزب در
تهران را بر عهده گرفت .در اوايل تابستان سال  1980 /1359از سوی قاسملو برای كار
تماموقت در حزب به كردستان فراخوانده شد .او از س��ال  1365تا هنگام قتل قاسملو
معاون دبيركل حزب بود و در نخستين نشس��ت كميته مركزی پس از قتل قاسملو به
دبيركلی حزب دموكرات انتخاب گرديد كه تا زمان قتل در رس��توران شهر ميكونوس
آلمان به تاريخ  27شهريور  17 /1371سپتامبر  1992اين سمت را بر عهده داشت.
ميكونوس رسوايی آلمان :صادق شرفكندی دبيركل حزب منحله دموكرات كردستان
ايران برای شركت در كنگره جهانی احزاب سوسياليست و سوسيالدموكرات كه از تاريخ
 23تا  26شهريورماه سال  1371در برلين برگزار شد ،به آلمان رفت .او برای گفتوگو با
چند تن از مخالفان جمهوری اسامی در رستورانی به نام ميكونوس كه پاتوق ايرانيان
مقيم آلمان و متعلق به يك ايرانی به نام عزيز غفاری است ،با آنها قرار ماقات میگذارد.
رستوران ميكونوس در خيابان «پراگراستراسه» برلين واقع شده است .قرار ماقات اين
اشخاص ساعت  9شب روز  26شهريورماه در آخرين روز كنگره بود .از مجموع  15تا 20
نفری كه برای اين جلسه دعوت شده بودند فقط  6نفر به آنجا آمدند و دو نفر ديگر نيز به
طور اتفاقی به رستوران رفته بودند .به اين ترتيب با صاحب رستوران  9نفر در آنجا حضور
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داشتند .ساعت حدود  22:50دقيقه ناگهان سه فرد مسلح وارد رستوران میشوند .يكی
نزديك در ورودی و دومی در قسمت جلويی رستوران میايستند و نفر سوم مسلسل به
دست به قسمت پشتی رستوران كه  6ايرانی در آنجا دور يك ميز نشسته بودند رفته و
همه را به رگبار میبندد .از جمع افراد حاضر در رس��توران  4نفر در جا كشته میشوند
و يك نفر نيز به شدت زخمی میش��ود و چهار نفر ديگر نيز جان س��الم به در میبرند.
كشتهش��دگان عبارت بودند از :صادق ش��رفكندی دبيركل حزب دموكرات كردستان
ايران ،همايون اردالن نماينده حزب دموكرات كردس��تان ايران در آلمان ،فاح عبدلی
نماينده حزب دموكرات كردستان ايران در اروپا و نوری دهكردی كارمند صليب سرخ
و فعال در امور پناهندگان ايرانی مقيم آلمان .عزيز غفاری صاحب رستوران ميكونوس
نيز زخمی میشود .قابل دقت است كه از  4فرد كشتهشده ايرانی ،سه تن با اسامی جعلی
وارد آلمان شده بودند؛ از حدود  15تا  20نفر دعوتشده به اين رستوران فقط  6نفر به
اين جلسه میآيند و از جمع  6نفر 2نفر سالم میمانند و حتی جراحتی نيز برنمیدارند
كه اين مسائل در جريان دادگاه مسكوت میماند.
مطبوعات غربی پس از اين حادثه به رس��م عادات هميشگی خود جمهوری اسامی
ايران را عامل ترور معرفی میكنند و دادگاه و قاضی آلمانی پرونده نيز حكمی را پس از
حدود  4سال صادر میكند كه پيش��اپيش مطبوعات غرب آن را صادر كرده بودند .در
اين حكم بر اس��اس اتهامات ناروا و به دور از عرف ديپلماتيك علی فاحيان وزير وقت
اطاعات جمهوری اسامی ايران را متهم به دست داش��تن در اين ماجرا كرده و از اين
وقيحانهتر اينكه چند ماه بعد «رونالد جورج» دادستان كل آلمان در يك اقدام بیسابقه
ا سياسی رهبر معظم انقاب و رئيسجمهور وقت آقای هاشمی رفسنجانی و دكتر
و كام ً
علیاكبر واليتی وزير امور خارجه وقت ايران را نيز به دخالت در اين ماجرا متهم كرد.
يك سال بعد از حادثه رس��توران ميكونوس فردی ايرانی به نام كاظم دارابی كازرونی
و  4لبنانی به نامهای يوس��ف امين ،محمد اتريس ،عطااهلل عياد و عباس راحيل توسط
پليس آلمان دستگير ش��دند و محاكمه آنان در ششم آبانماه س��ال  1372در آلمان
آغاز شد .دادگاه اين عده حدود  5سال و  247جلسه طول كشيد و بيش از  170نفر در
دادگاه حاضر شده و در مورد حادثه ترور شهادت دادند .ش��هادت اكثر اين افراد به نفع
جمهوری اسامی ايران بود .نظريات هيچكدام از شهودی كه به نفع ايران شهادت دادند،
مورد بررسی قرار نگرفت .سرانجام حكم دادگاه ميكونوس در  21فروردين سال 1376
بر اساس شهادت اش��خاصی مانند ابوالحسن بنیصدر و اش��خاص ديگری كه مخالف
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جمهوری اسامی بودند و در داخل كشور پروندههای قضايی داشته و مجرم بودند صادر
گرديد و طی آن كاظم دارابی از اتباع ايران��ی و عباس راحيل تبعه لبنانی به حبس ابد و
يوسف امين و محمد اتريس هر دو از اتباع لبنان به ترتيب به  11و  5سال زندان محكوم
شدند .در اين حكم متهم ديگر نيز به نام عطااهلل اياد تبرئه شد.
كسانی كه در رستوران ميكونوس برلين به قتل رس��يدند ،به دليل رقابتهای شديد
و حتی خونينی كه در داخل حزب دموكرات بر س��ر كسب قدرت وجود داشت ،ممكن
بود قربانی يك تسويهحساب درونگروهی شده باشند .كشف عوامل اين تسويهحساب
خونين و كش��ته ش��دن افرادی از س��ران يك حزب غير قانونی كه دستش��ان به خون
هممسلكان حزبی خودشان نيز آلوده بود ،كار چندان مش��كلی نبود كه دادگاه آلمانی
حدود چهار سال برای آن وقت صرف كرد .دادگاه میتوانست با مطالعه پرونده سرتاسر
خونريزی و جنايت سران حزب منحله دموكرات ،عامان اين تسويهحساب درونگروهی
را شناسايی كند و به مجازات برس��اند .اما چون قرار بود از اين حادثه يك فرصت عليه
جمهوری اسامی به وجود آيد ،مسير پرونده را از روال عادی خارج كرده و به يك پرونده
ا سياسی تبديل نمودند .پس از اعام حكم دادگاه تعدادی از شهود بعدها بر دروغ
كام ً
بودن شهادت خود اعتراف كردند و آن را بر اساس فشارهای سياسی گروههای مخالف
نظام جمهوری اسامی در اروپا دانستند .يكی از اين شاهدان به نام ابوالقاسم مصباحی
معروف به «شاهد  »Cطی نامهای به روزنامه آلمانی فرانگفورتر آلگمانيه نوشت« :امروز
ا وجود خارجی ندارد و از اين
با اطمينان میدانم كه كميتهای به نام «وظايف ويژه» اص ً
رو به كار بردن چنين واژهای با هدف تضعيف دولت جمهوری اس��امی ايران و تقويت
جريانهای تروريس��تی و همچنين به مخاطره انداختن صلح جهانی انجام میشود».
ا در طول دادگاه مدعی شده بود كميتهای به نام «وظايف ويژه» متشكل از
مصباحی قب ً
مسئوالن بلندپايه جمهوری اسامی برای طراحی عمليات تروريستی در خارج از كشور
وجود دارد .قاضی پرونده نيز بر همين مبنا و با ش��هادت دروغ ،رهبران كشورمان را به
دخالت در اين ماجرا متهم كرد.
مسئوالن كش��ورمان به حكم دادگاه آلمان كه با موجی از اتهامات دستگاه قضايی آن
كشور عليه مقامات بلندپايه جمهوری اس��امی ايران همراه بود ،واكنش شديد نشان
دادند .در برابر اخراج ديپلماتهای ايرانی از آلمان ،چهار ديپلمات آلمانی از ايران اخراج
شدند .پس از اخراج ديپلماتهای آلمانی 11 ،كشور عضو اتحاديه اروپا در همبستگی
با آلمان سفرای خود را از ايران فرا خواندند و سفرای ايران در كشورهای اروپايی نيز به
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ايران مراجعت كردند .اين تصميم اتحاديه اروپا با اس��تقبال امريكا كه مجازات ش��ديد
اقتصادی عليه ايران اعام كرده و در پی منزوی ساختن كشور ما در صحنه جهانی بود،
روبهرو شد .نيكاس برنر سخنگوی وقت وزارت خارجه امريكا در مصاحبهای مطبوعاتی
از حكم دادگاه ميكونوس عليه جمهوری اسامی ايران ابراز رضايت كرد و اظهار اميدواری
نمود تا كشورهای اروپايی در تحريم اقتصادی عليه ايران با امريكا متحد شوند .سرانجام
پانزده كشور عضو اتحاديه اروپا در نشست خود در لوكزامبورگ در تاريخ  10ارديبهشت
 1376تصميم گرفتند گفتوگوهای انتقادی خود با ايران را قطع و سطح روابط سياسی
خود را كاهش دهند و ديدارهای مقامات مملكتی در سطح وزيران با جمهوری اسامی
قطع شود.
پس از انتخابات رياس��تجمهوری در دوم خرداد  1376و برگزيده شدن سيد محمد
خاتمی به عنوان رئيس جمهور ،اروپايیها كه از قطع روابط با جمهوری اس��امی ايران
متضرر شده بودند ،تغيير در رياستجمهوری كشورمان را بهانه قرار داده و اعام كردند
كه خواستار از سرگيری روابط با ايران هستند .عاقبت سفرای كشورهای اروپايی پس از
1
چند ماه خروج ناكام از ايران ،در اواسط آبانماه به تهران بازگشتند.
حزب دموکرات جناح عبداهلل حسنزاده :در درون حزب دموكرات كردستان همواره
رقابت و نبرد قدرت بين جناحه��ا و رقبای رهبری جريان داش��ته و در برخی مواقع به
حذف فيزيكی رقبا نيز منجر گرديده است .با كشته شدن صادق شرفكندی اين جنگ
قدرت به اوج رسيد و جناحهای رقيب نتوانستند همديگر را تحمل نمايند و به ناچار به
انشعاب و جدايی رضايت دادند .ابتدا عبداهلل حس��نزاده برای مدتی قدرت اسمی را به
عنوان دبيركل در دست گرفت .او كه در سال  1317خورشيدی در روستايی از حوالی
سردشت به دنيا آمده بود ،از سال  1330به عضويت حزب دموكرات كردستان درآمد.
حسنزاده در زمان عبدالرحمان قاسملو مدتی جانشين وی بود .عبداهلل حسنزاده در
نبرد قدرت درونحزبی با مخالفت و رقابت جدی جناح ديگر حزب به رهبری مصطفی
هجری مواجه گرديد و به ناچار از تشكيات قبلی حزب جدا شد و فعاليت خود را زير نام
حزب دموكرات كردستان ادامه داد و علت انشعاب را اختاف بر سر شيوه رهبری حزب
اعام داشت .اما به بنبست رس��يدن فعاليتهای نظامی حزب دموكرات برای جدايی
كردس��تان از ايران و عدم گرايش و حمايت مردم مس��لمان كرد از احزاب ضد انقاب،
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علت اصلی انشعاب در حزب را تش��كيل میدهد .گويا مطابق باورهای حزب دموكرات
كردستان شاخه عبداهلل حسنزاده دوران مبارزات مسلحانه به سرآمده است ،تمايل به
جداسازی استان كردستان ناش��ی از طرز تفكری كودكانه است ،اصطاح «ملتهای»
فارس ،ترك ،كرد ،لر و ...معنی ندارد و همگان تش��كيل يك ملت میدهند .اگر به واقع
باورهای وی و حزب اسمی و نيمچهاش چنين است ،چرا هنوز در خاك كردستان عراق
بند ش��ده و به ميهن باز نمیگردد و اهداف جناح جنگطلب ديگر را افش��ا نمیسازد؟
آيا وقت آن فرا نرسيده كه به وصيت بس��يار عبرتانگيز حضرت امام عمل نمايد كه در
وصيتنامه خود فرمودهاند:
من به شما احزاب و گروهها ،چه آنان كه به چپگرايی معروف -گرچه
بعضی ش��واهد و قرائن دالل��ت دارد كه اين��ان كمونيس��ت امريكايی
هس��تند -و چه آنان كه از غرب ارتزاق ميكنند و الهام میگيرند و چه
آنها كه با اسم «خودمختاری» و طرفداری از كرد و بلوچ دست به اسلحه
برده و مردم محروم كردس��تان و ديگر جاها را از هستی ساقط نموده و
مانع از خدمتهای فرهنگی و بهداش��تی و اقتصادی و بازسازی دولت
جمهوری در آن استانها میشوند ،مثل حزب «دموكرات» و «كومله»
وصيت میكنم كه به ملت بپيوندند؛ و تاكنون تجربه كردهاند كه كاری
جز بدبخت كردن اهالی آن مناطق نكردهان��د و نمیتوانند بكنند ،پس
مصلحت خود و ملت خود و مناطق خود(ش��ان) آن اس��ت كه با دولت
تشريك مساعی نموده و از ياغيگری و خدمت به بيگانگان و خيانت به
ميهن خود دست بردارند و به ساختن كشور بپردازند و مطمئن باشند
كه اس��ام برای آنان هم از قطب جنايتكار غرب و هم از قطب ديكتاتور
1
شرق بهتر است و آرزوهای انسانی خلق را بهتر انجام میدهد.
حزب دموکرات جن�اح مصطفی هجرى :جن��اح ديگر حزب دموكرات كردس��تان به
س��ردمداری مصطفی هجری با عنوان دبيركل حزب دموكرات كردس��تان ايران اداره
میشود .او به سال  1324در شهر نقده متولد ش��د .تحصيات ابتدايی و متوسطه را در
همان شهر به پايان رسانيد و از دانشگاه تهران ليس��انس ادبيات فارسی گرفت .از سال
 1358به حزب دموكرات كردستان پيوست و از همان سال عضو كميته مركزی حزب
گرديد .در سال  1359مس��ئول راديوی حزب با عنوان «راديو صدای كردستان ايران»
 .1وصيتنامه الهی -سياسی امام خمينی(ره) ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی ،ص.29
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[فرستنده اين راديو همانند فرستنده راديويی
مجاهدي��ن مس��تقر در كردس��تان ،اهدايی
رژيم بعثی عراق بود] شد .او از سال  1383به
1
دبيركلی اين حزب رسيد.
در جريان كنگره س��يزدهم حزب كه شعار
«دموكراس��ی برای ايران ،خودمختاری برای
كردس��تان» به «ايران ف��درال و دموكرات»
تغيير ك��رد ،انش��عاب ني��ز در آن روی داد و
دو ح��زب «دموكرات كردس��تان» و «حزب
مصطفي هجري
دموك��رات كردس��تان ايران» ايجاد ش��دند.
هجری دبيركل «حزب دموكرات كردستان ايران» میباشد.
مركز هر دو نيمچه حزب مانند ديگر احزاب ضد انقاب كرد ،در شمال عراق و به ويژه
در شهر اربيل مركز منطقه خودگردان كردستان عراق واقع شده است .حزب دموكرات
كردستان مدعی اس��ت تاكنون چهارده بار كنگره حزبی برگزار نموده كه عبارتاند از:
كنگره اول 1945؛ كنگره دوم 1946؛ كنگره سوم 1973؛ كنگره چهارم 1980؛ كنگره
پنجم 1981؛ كنگره شش��م 1984؛ كنگره هفتم 1985؛ كنگره هشتم 1988؛ كنگره
نهم 1992؛ كنگره دهم 1995؛ كنگره يازدهم 1997؛ كنگره دوازدهم 2002؛ كنگره
سيزدهم 2004؛ كنگره چهاردهم  .2008در كنگره بيستم بينالملل سوسياليست كه
طی روزهای  9تا  11سپتامبر  1996در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك برگزار شد،
حزب دموكرات كردس��تان ايران به عنوان عضو بينالملل سوسياليست پذيرفته شد.
به ظاهر رهبری اين حزب در دس��ت كميته مركزی است كه  23عضو اصلی و  12عضو
علیالبدل دارد .كميته مركزی در بين اعضاي خويش  7نف��ر را به عنوان اعضاي دفتر
سياسی برگزيده كه دبيركل حزب مصطفی هجری نيز جزو اين عده است .كشور فرانسه
از حاميان اصلی حزب است كه با صرف هزينههای زياد داعيه حقوق بشر و دادخواهی
كردها را به ويژه توسط خانم دانيل ميتران همس��ر رئيسجمهور اسبق فرانسه و آقای
كوشنز وزير وقت مشاور در امور انسانی دولت فرانس��ه دنبال میكند .در كنگره حزب
سوسياليست فرانسه در سال  1372از حزب دموكرات كردستان ايران نيز دعوت به عمل
آمد .در اين كنگره آقای ژيراك دبيركل حزب سوسياليست فرانسه گفت:
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به هيئت نمايندگی كرده��ا كه امروز در ميان ما هس��تند خير مقدم
میگويم .دوس��تان حزب دموكرات كردس��تان ايران ك��ه در ميان ما
حاضريد مايلم بار ديگر تأكيد كنم كه ما از فعاليت شما برای دموكراسی،
حقوق بشر و هويتتان پشتيبانی میكنيم .رفقای عزيز ،ما در كنار شما
1
بودهايم و شما میتوانيد روی ما حساب كنيد.
مصطفی هجری در روز جمعه  30ژوئن  1385 /2006در ساختمان وزارت امور خارجه
فرانس��ه حضور يافت و از طرف مديركل آناليز و پيشبينی آن وزارتخانه مورد استقبال
قرار گرفت .آنان در نشستی يكساعته به بررسی مسائل مهم منطقهای و وضعيت ايران
پرداختند .هجری با اشاره به ناموفق بودن مذاكرات چندساله اتحاديه اروپا با جمهوری
اسامی و به ويژه تهديد جدی ايران عليه صلح و ثبات جهانی[؟!] بر اين امر تأكيد ورزيد
كه تنها راه حل ،كمك به مردم ايران و نيروهای دموكرات اين كشور از جمله نيروهای
متعلق به مليتهای تحت س��تم[؟!] میباشد تا با برچيدن بس��اط اين رژيم و استقرار
نظامی دموكراتيك و فدرال به جای آن ،مردم ايران و منطقه و جهان از ش��ر اين رژيم
انسانستيز[؟!] نجات يابند 2.هجری در ارديبهشت  1387در مصاحبهای گفت:
همه ما اپوزيس��يون كرد تاكنون در اهدافمان مشترك هستيم كه آن
سرنگونی جمهوری اسامی و ايجاد حكومتی دموكراتيك فدرال است
3
كه بتواند حقوق مليتهای ايران را تضمين كند.
آخرين عمل سياس��ی اين حزب همكاری مس��تقيم با امريكا و طرح فدراليسم برای
ايران با همكاری مايكل لدين تحليلگر محافظهكار انستيتوی انترپرايز امريكا میباشد.
حزب دموكرات كردستان نش��ريهای تحت عنوان كوردس��تان چاپ و منتشر میكند.
مطالب اين نشريه در سايت اينترنتی حزب نيز قرار داده میشود .اكنون اعضای حزب
دموكرات كردستان به همراه خانوادههايشان با جمعيت كلی  1250نفر در كوی سنجق
در نزديكی شهر سليمانيه كردس��تان عراق زندگی میكنند .به خاطر جلوگيری از زد
و خورد با گروههای رقيب و ايجاد اغتش��اش داخلی ،تحت نظ��ر اداره امنيت حكومت
خودمختار اقليم كردستان عراق هستند و مخارجشان را همان حكومت میپردازد كه
در ادامه سند آن ارائه میشود.
 .1اسناد كنگره نهم حزب دموكرات كردستان ايران ،پيامهای كنگره نهم؛ بهمن  ،1372كوردستان ،ش،199
ص.13
 .2سايت اينترنتی دبيركل حزب دموكرات كردستان ،www.sikirter.org :ارديبهشت .1387
 .3همان.
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حزب دموکرات و فس�اد اخالقی :يك��ی از موضوعات ش��ايع درونگروهی گروههای
تروريستی كمپنشين ،مشكل فساد اخاقی آنها میباشد و حزب دموكرات كردستان
نيز از اين قاعده مستثنی نيست .سايت بوروژهات و وبنوشت هيوا قادری گوشهای از
فساد اخاقی و مالی حاكم بر رهبران و اعضای حزب دموكرات كردستان را كه در اقليم
خودمختار كردستان عراق اردو زدهاند ،چنين افشا میكند:
وقتی از حزب و گروهی با نام دموكرات صحبت به ميان میآيد در وهله
اول ذهن هر خوانندهای خطور میكند به رعايت يك پرنسيب مردمگرا
با رعايت مش��ی دموكراتيك .وقتی نام حزب دموكرات كردس��تان به
گوش هر فرد كردزبان يا غير كردزبان عامی در كشور میخورد ناگهان
خاطراتی مانند سابقه مبارزاتی 63س��اله و يا فردی مثل قاضی محمد
يا قاس��ملو به صفحه ذهنها خطور میكند ،اما آيا به راستی اين چنين
است؟ آيا تا به حال از خود پرسيدهايم دستاورد مبارزات 63ساله حزب
ا كمی سؤال را آسانتر میكنيم :دستاورد
برای مردم كرد چه بوده؟ اص ً
مبارزات 63ساله حزب دموكرات برای خود اعضای حزب و خانوادههای
آنها چه بوده است؟ ما كردها در ذهن خود يك تابوی شكستناپذير از
بعضی اسامی ساختهايم و به هيچوجه هم حاضر به شكستن آن نيستيم.
اگر  63س��ال ديگر هم حزب دموكرات مبارزه خود را ادامه بدهد ،هيچ
كردی به خود جرئ��ت نمیدهد كه عملكردش را به نقد كش��يده و آن
را نفی كند .چراكه به ش��دت مورد توهين و ناس��زای ديگر كردها واقع
میشود .زمانی كه خود نگارنده در مقر حزب به سر میبرد ،هفتهای نبود
كه خبر از فساد اخاقی و خودكشی و يا اخراج بعضی از اعضا را نشنود!
حجم اين اعمال و تكرارشان آن قدر ملموس بود كه انسان را ناخواسته
با يك كابوسی از آينده تاريك و سرنوش��تش در چنين گروهی مواجه
میكرد .خبر اينترنتی حاكی از خودكشی اسماعيل احمدی فيلمبردار
حزب دموكرات است .در اين حزب به واس��طه زندگی اردوگاهنشينی،
فضای سانتراليزم 1بسته ،فساد شخصی رهبران ،عدم تحقق آرمانها و
بسياری از مس��ائل ديگر باعث رواج فساد گرديده است اعم از اخاقی و
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مالی .حزب دموكرات و رهبران آن ب��رای حفظ وجهه و ماهيت بيرونی
آن نزد هواداران ،س��عی دارند تا جايی كه بتوانند با س��كوت و سانسور،
نگذارند خبری به بيرون درز كند اما وقتی ك��ه كار باال میگيرد و خبر
ناخواسته به بيرون س��رايت میكند تحت عناوين خودكشی و ...آن را
پوشش میدهند .دليل اينكه رهبران گروه با فساد به مبارزه جدی نيز
برنمیخيزند آن است كه خود آنها و برخی همسرانشان به شدت مبتا
به اين قضيه هستند .موارد مكرری در خصوص فس��اد اخاقی و مالی
افرادی نظير تيمور مصطفايی ،اس��ماعيل بازيار ،حس��ن رستگار ،كاوه
بهرامی ،نظيف قادری و ...در اين حوزه زبان��زد خاص و عام در نزد همه
اعضای حزب میباشد كه با اعمال نظر مسئولين حزب الپوشانی شده
و حتی در رابطه با فساد اخاقی همس��ر تيمور مصطفايی ،تعداد قابل
توجهی از پيشمرگان حزب اخراج گرديدند .آواره جالی (همسر پرويز
مراغهای) كه موضوع فساد اخاقیاش با يكی از پيشمرگان حزب افشا
و منجر به تيراندازی پرويز به س��وی فرد خاطی و در نتيجه دستگيری
پرويز و فرد خاطی توسط آسايش شد ،به جنجالی شديد در حزب مبدل
و در شرف فاش شدن روابط آواره با ساير رهبران حزب بود كه رهبران
حزب برای جلوگيری از تداوم تنش ،در كوتاهترين مدت آواره را به نزد
خواهرش در يكی از كشورهای اروپايی اعزام نمودند و در حال حاضر در
اروپا به سر میبرد .سؤال اينجا اس��ت :اينها كه به خانوادههای يكديگر
رحم نمیكنند چطور میتوانند پيامآور دموكراسی و آزادی برای خلق
كرد باشند؟ آيا وقت آن نرسيده كه طرحی نو برانداخته و از نفی بتهای
ساختگی اذهان نترسيم؟! اخبار رسيده حاكی از آن است كه اسماعيل
احمدی با همسر يكی ديگر از اعضای حزب به نام اميد مفتیزاده (اهل
يكی از روستاهای س��قز) ارتباط نامشروع داش��ته كه اميد در آخرين
ديدار آنها ،س��ر بزنگاه رس��يده و در همان صحن��ه در همانجا وی را به
قتل میرساند .حاال شما قضاوت كنيد خبر خودكشی يا قتل اسماعيل
احمدی چقدر سانسور شده است .متأسفانه از گذشته موارد بیشمار از
چنين وقايعی در حزب شيوع داشته و به نظر میرسد در آينده نيز شاهد

وقوع موارد مشابه خواهيم بود.
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 .2مائوئيسم برداشت سياستمدار انقابی و تئوريسين حزب كمونيست چين مائو تسه تونگ ( )1893-1976از ماركسيسم
بود كه جمهوری خلق چين را در س��ال  1949با شكس��ت دادن نيروهای چيانگ كای ش��ك رئيسجمهور وقت چين بنيان
گذاشت .مائوئيسم به نقش برجسته دهقانان و روستاييان در انقاب كارگری و بر اهميت فرهنگ به عنوان عنصری كه میتواند
بر اقتصاد سوسياليستی تأثير گذارد تأكيد میكرد .مائو جامعه روستايی را به عنوان اصلیترين نيروی انقابی شناخت كه حزب
كمونيست چين توان رهبری آن را دارد .يك مدل موفق ،جنگ ممتد مردم روستايی كمونيست در دهههای  1920و  1930بود
كه نهايتاً حزب كمونيست چين را به قدرت رساند .عاوه بر اين ،برخاف ديگر گونههای ماركسيسم -لنينيسم كه رشد صنعتی
در مقياس بزرگ ،به عنوان يك نيروی مثبت انگاشته میشد ،مائوئيسم رشد و توسعه روستايی را به عنوان اولويت خود برگزيد.
مائو احساس میكرد اين راهكار در جامعهای كه بيشتر مردمش روستايی هستند ،حداقل در مراحل اوليه سوسياليسم موفق
خواهد بود .مائوئيسم ايدئولوژی سياسیاش را با استراتژی نظامی پيوند میدهد .به گفته مائو« :نيروی سياسی از لوله اسلحه
بيرون میآيد» و مردم روستايی را میتوان بسيج كرد تا جنگ چريكی را برای رسيدن به پيروزی و كسب حاكميت شروع كنند.
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حلللزب کومله
تش�كيل حزب :كومله (ب��ه ك��ردی :كومهله) يا
«س��ازمان حزب كمونيس��ت كردس��تان ايران»
سازمانی چپگرا ،ماركسيست و كمونيست و يكی
از احزاب مسلح و تجزيهطلب است كه برای جدايی
كردس��تان ايران و در نهايت تش��كيل كردستان
بزرگ میكوشد .كومهله در معنای كردی به معنی
انجمن و گروه است .جمعی از تندروان و معتقدان
به پانكرديسم در كردس��تان از موقعيت متشنج
س��ال  1357و ضعف نهادهای امنيتی رژيم پهلوی كه با انقاب اسامی دچار گيجی و
پريشانی شده بودند ،استفاده كرده اين حزب را با ادغام سه گروه ذيل تشكيل دادند:
 .1گروه انقابی زحمتكشان كردستان ايران كه توسط سليمان معينی از اعضای حزب
دموكرات كردستان ايران و نماينده جناح تندرو در آن حزب و سه نفر از دوستانش در
شهر بوكان به سال  1348تشكيل شده بود.
 .2گروه ش��يرين بهاره كه توس��ط چاوه (فرزند امام جمعه مري��وان) ،فؤاد مصطفی
سلطانی (فرزند خان روستای آلمانه كه دارای تحصيات در رشته الكترونيك از دانشگاه
تهران بود) و صديق كمانگر (يك مالك كاميارانی) تش��كيل شده بود كه تا سال 1356
خورشيدی تعداد اعضای آن در مريوان به  48و در سنندج به  100نفر میرسيد و پيرو
انديشه مائوئيسم 2بودند.
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 .3اتحاديه كشاورزان؛ اين اتحاديه در سقز توسط محمدحسين كريمی كه رابطه خوبی
با شيوخ داش��ت تش��كيل گرديد .پس از اعدام وی در  26بهمن  ،1357شيخ عزالدين
حسينی (امام جمعه مهاباد) رهبری اين اتحاد را بر عهده گرفت 1.همچنان كه در معرفی
اين شيخ سادهلوح ذكر شد وی به عنوان يك مای اهل سنت با مجموعه گروههای كرد
تجزيهطلب با تفكرات چپ و حتی كمونيست كه به وجود خدا اعتقاد نداشتند همكاری
و هماهنگی داشت و حتی شاخهای از گروهك كمونيست كومله را رهبری میكرد.
حزب كومله كردستان در سال  1357اعام موجوديت كرد و به دنبال آن در پی كسب
وجهه و مانورهای مردمپس��ندانه با ش��عارهای دفاع از دهقانان در مقابل فئودالهای
منطقه س��قز برآمد .با توجه به س��وابق و روحيه و فرهنگ حاكم بر منطقه ،شعارهای
عوامفريبانه آنان تا حد زيادی مؤثر واقع شد و جو ضد دولتی در منطقه به وجود آورد .در
اوايل سال  1358اين گروهك از عوامل اصلی تشنج و كشتار در شهر سنندج بود .اعضای
آن از جمله صديق كمانگر با اش��غال راديو و تلويزيون شهر ،مردم را تحريك به حمله و
تصرف پادگان ارتش میكردند 2.با س��احهايی كه از پادگانها غارت كردند ،به همراه
حزب دموكرات آتش جنگ را در كردستان برافروختند و خونها ريختند .اين دو حزب
با كمكهايی كه از رژيم بعث عراق میگرفتند وارد جنگ مسلحانه عليه نظام جمهوری
اسامی شدند .افراد خشن و خدانشناس اين حزب از هيچ جنايتی عليه نيروهای نظامی
و سپاهی به اسارت گرفته چون شكنجههای شديد ،بريدن س��ر ،كشيدن ناخن ،قطع
اعضا ،زنده سوزاندن ،حلقآويز كردن ،تيرباران و تجاوز جنسی مضايقه نمیكردند .اين
حزب به همراه حزب دموكرات كردس��تان ايران در جريان جنگ ع��راق عليه ايران ،به
عنوان مزدور رژيم عراق از داخل كش��ور با ارتش و نيروهای دفاع��ی ايران وارد مبارزه
مسلحانه شدند.
اساسنامه و اهداف :حزب كومله در اساس��نامه منتشرشدهاش راجع به معرفی خود و
اهدافش مینويسد:
كومله (س��ازمان انقاب��ی زحمتكش��ان كردس��تان اي��ران) حزب
سوسياليس��تی كارگران در كردس��تان اس��ت ك��ه مانند ه��ر جريان
سوسياليس��تی كارگری در جهان برای انقاب اجتماع��ی ،الغای نظام
س��رمايهداری و برقراری جامعه عادالنه سوسياليستی مبارزه میكند.
 .1سايت اينترنتی ويكیپديا ،با جستوجوی كومله ،بازديد خرداد .1389
 .2رك :غنی بلوريان ،همان ،ص.360-363
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 .1سايت اينترنتی حزب كومله ،www.komala.org :اساسنامه حزب مصوب كنگره نهم ،بازديد تيرماه .1390
 .2همان.
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كومله كليه عرصهه��ای مبارزات كارگران كردس��تان را از مبارزه برای
كسب مطالبات فوری و جاری در خدمت بهبود زندگی گرفته تا مبارزات
سياسی و استراتژيك آن سازماندهی و رهبری كرده و برای به حاكميت
رساندن كارگران و زحمتكشان در جامعه مبارزه میكند .ما اعتقاد داريم
كه مصالح مبارزه طبقه كارگر برای سوسياليسم ،وحدت و همبستگی
سياسی و عملی طبقه كارگر ايران را ايجاب میكند و كومله در راه تأمين
وحدت و همبستگی طبقه كارگر ايران در عرصههای گوناگون مبارزاتی
میكوشد.
كومله پرچم��دار مبارزه در راه گس��تردهترين دموكراس��ی و حقوق
دموكراتيك مردم و آزادیهای سياس��ی ،مب��ارزه در راه رهايی زنان از
ستمكشی و رهايی تودههای مردم كردس��تان از ستم ملی و پرچمدار
مبارزه عليه جمهوری اسامی و هرگونه ارتجاع و استبداد و بیحقوقی
میباش��د و مبارزات و جنبشهای عادالنه تودههای تحت س��تم را در
راه اين اهداف بس��يج و رهبری میكند و در كليه اين جنبشها منافع
مستقل طبقه كارگر را نمايندگی میكند .كومله به مثابه حزب پيشرو
و رهبریكننده كارگران كردس��تان ،جنب��ش آزادیبخش خلق كرد
برای كسب حق تعيين سرنوشت و تأمين حاكميت مردم كردستان بر
سرزمين خود را در عرصههای گوناگون آن سازماندهی و رهبری كرده
1
و برای به ثمر رساندن و پيروزی آن مبارزه میكند.
حزب كومله تشكيات مس��لح و خارج از كش��ور دارد .در ماده پنجم اساسنامه حزب
آمده است:
تشكيات كومله در خارج كشور يكی از تشكياتهای كومله است كه
با توجه به محيطی كه در آن فعاليت میكند و وظايف خاصی كه به عهده
دارد يك تشكيات ويژه محسوب میشود ...تشكيات مسلح و نيروی
پيشمرگ كومله بخشی از تشكيات كومله اس��ت كه دارای وظايف و
2
كاركردهای خاص خود میباشد.
حزب تجزيهطلب كومله در توضيح بيشتر اهداف و اس��تراتژی خود در كردستان ،با
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اشاره به تقسيم كردستان بزرگ بين سه كشور ايران ،تركيه و عراق خواهان اتحاد اين
سه بخش و تشكيل كشور مستقل كردستان است .در انديشه ماليخوليايی سردمداران
حزب ،علت شكست حركتهای استقالخواهانه (تجزيهطلبانه) در دورههای گذشته
كردستان ،عدم رهبری توسط طبقه كارگر (پرولتاريا بر اساس سيستم سوسياليستی)
بوده اس��ت؛ حزب داعيهدار رهبری كارگران و جنبش به اصط��اح آزادیبخش خلق
كرد اس��ت و همه احزاب ،گروهها و مردم كرد بايد اين رهبری را بپذيرند و گردن نهند
وگرنه مانند گذش��ته شكس��ت خواهند خورد! در واقع اين همان روحيه ميليتاريستی
(نظامیگری) ،استبدادی و تماميتخواهی است كه همه چيز و همه كس را برای خود
میخواهد و حاضر به تحمل كوچكترين مخالفت و انتقادی نيست و آن را در موج خون
فرو میشويد.
حزب كومله مدعی اس��ت در كنگره نهم حزب كه در تير -مرداد  1380تشكيل شد
(گويا نشس��تن چند نفر با هم دور منقل و بافور و بافتن آسمان و ريسمان به هم را همه
میتوانند كنگره و همايش بنامند!) اهداف و استراتژی حزب در جنبش كردستان تدوين
گرديد .در بند دوم اين استراتژی چنين آمده است:
ملت كرد ملتی تحت ستم اس��ت كه در اثر تجديد تقسيم جهان بين
دول امپرياليس��تی به دنبال جنگ جهانی اول بين كش��ورهای منطقه
تجزيه شده و حق تشكيل دولت ملی از آن س��لب گشته است و وجود
ستم ملی همراه با وحشيانهترين شيوههای سركوب ،همواره عاملی برای
عقبماندگی اقتصادی و فرهنگی اين ملت بوده اس��ت .خلق كرد بارها
عليه اين ستمگری ملی و به خاطر كسب حق تعيين سرنوشت به مبارزه
برخاسته است .اين مبارزات كه مستقيم برضد حكومتهای ديكتاتوری
مركزی متوجه بوده ،در گذشته توسط رؤسای عشاير ،شيخها ،فئودالها
و بعدتر توس��ط نيروهای بورژوايی [شهری] رهبری میشده است .اين
نيروها در كردستان با منافع زحمتكشان ناهمس��از بوده و آنها را مورد
ستم قرار میدادهاند و در رابطه با رهبری مبارزات ملی نيز ناپيگير بوده
و گاه در سازش با طبقات س��تمگر ملت باالدست عليه تودههای تحت
1
ستم عمل كردهاند.
مدعيان رهبرى براى کردس�تان :عجيب اس��ت كه هر دو حزب دموكرات كردستان
 .1همان.
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و كومله مدعی رهبری مردم كرد هس��تند و در اين رهبری ،گروهه��ای رقيب را قبول
ندارند .همين تماميتخواهی و استبداد باعث گرديد كه چند سال به جان هم بيفتند و
همديگر را ساخی نمايند .بعدها حزب وحشی پژاك نيز مدعی رهبری مردم كرد گشت
و دو حزب مذكور را فاقد راه و روش صحيح و قدرت رهبری دانس��ت .همين امر نيز در
ظاهر حزب دموكرات و كومله را از نزديكی به پژاك بازداشت .خندهدار اين است كه به
تازگی ش��يرين عقل ديگری به نام علی قاضی كه خود را فرزند قاضی محمد میخواند،
حزب مضحكی به نام حزب پاك -PAKپارت آزادی كردستان -به هم بافته و با اينكه
تعداد اعضای آن بيش از  10نفر نيست ،هدف خود را استقال هر چهار بخش كردستان
غصبش��ده (ايران ،عراق ،تركيه و س��وريه) میداند .علي قاضي نيز خود را رهبر بزرگ
مردم كرد میخواند! طبق بيانيه اين حزب «ناپاك»:
حزب استفاده از هر ساحی را برای دفاع از كردستان جايز میداند و از
تمام شيوههای مبارزه مسلحانه برای استقال كردستان بهره میگيرد.
ايران مردم كردستان عراق را ترور میكند ،حسن همجواری را رعايت
نكرده و نيروهايش را غير قانونی به مرز اقليم كردستان وارد مینمايد.
لذا ضروری است نيروهای  PAKشانه به شانه نيروی چريك كردستان
شمال [منظور پكك و پژاك] موضعگيری كند و بجنگد و از ناموس
و شرف و كيان و خاك كرد و كردستان ،دفاع كند.
اما اين حزب را تنها  2نفر میگردانند .نخست علی قاضی و ديگری حسين يزدانپناه
كه اولی را دبيركل میخوانند و دومی را جانشين رئيس حزب! علی قاضی از  1325تحت
حمايت ساواك قرار گرفت و با بورس تحصيلی س��اواك به آلمان رفت و تا سال 1357
همكاری تنگاتنگ با ساواك و دريافت كمك مالی وي از ساواك ادامه داشت .يزدانپناه
هم در ميان كردها به انس��انی فاسد و هرزه مشهور اس��ت .افكار عمومی كردستان وی
را متهم به باز كردن فاحش��هخانهای در ش��هر اربيل و اجبار دختران كرد به تنفروشی
مینمايند .اين دو نفر هيچگونه شهرت ،نفوذ و عملكردی در كردستان نداشته و ندارند و
1
تنها با مداحی و رقاصی برای حزب دموكرات كردستان عراق ،ارتزاق میكنند.
مگر به نظر آقايان تجزيهطلب ،كردس��تان گنجايش چند حزب رهبر را دارد؟! در آن
طرف كردستان ،حكومت اقليم خودمختار كردستان عراق نيز به رهبری مسعود بارزانی
ادعای رهبری كردهای عراق و ساير كشورها را دارد .عبداهلل اوجاالن هم در تركيه مدعی
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است رهبر تمام كردهای روی زمين اس��ت .گويی از زمين و زمان برای مردم كرد رهبر
میبارد و آنان ماندهاند كه به ساز كه برقصند؟ دعوای اين شيرينعقان برای نان و قدرت
و سروری است! البته كردهای مسلمان ايران در فراخنای تاريخ ،ايرانی بوده و خواهند
بود و در اين مملكت حق آب و گل دارند.
فاجعه زندان دولهتو :دولهتو روستايی است در دهس��تان گورك نعلين از توابع بخش
وزينه و در شهرستان سردشت استان آذربايجان غربی .بر اساس سرشماری سال 1385
جمعيت آن  678نفر ( 103خانوار) بوده است .زمانی كه اين منطقه در دست نيروهای
حزب دموكرات و كومله قرار داشت آنان با ايجاد زندانی در آن روستا ،نيروهای نظامی،
سپاهی ،كميته (انقاب اسامی) ،جهاد (سازندگی) و تعدادی از نيروهای بومی طرفدار
جمهوری اس��امی را كه به اس��ارت گرفته بودند ،به زندان دولهتو منتقل میكردند و
مراحل بازجويی همراه با شكنجههای وحشتناك را روی آنان اجرا میكردند .با پيشروی
نيروهای ايران به طرف سردش��ت ،دو حزب جنايتكار كه توان حفظ منطقه را در خود
نمیديدند ،برای اينكه نيروهای به اسارت گرفته شده زنده نمانند و جنايتهای آنان را
بازگو نسازند تصميم گرفتند همه اسرا را بكش��ند .چون اين كشتار واكنش شديدی از
س��وی نيروهای ايران عليه آنان را برمی انگيخت و نيز محكوميت توسط افكار عمومی
را در پی میآورد ،س��ران دو حزب صاح را در آن ديدند كه كشتار توسط نيروی هوايی
عراق و به صورت بمباران صورت گيرد و در حالت جنگی امری عادی جلوهگر ش��ود .به
اين صورت اين دو حزب متهم به كشتار اسرا نمیشدند و از پيامدهای احتمالی خاص
میگرديدند .در ارديبهش��ت  ،1360جليل گاداني ،فتاح كاوياني و ايرج سلطاني (يك
خلبان فراري) ،به نمايندگي از طرف حزب دموكرات و عبداهلل مهتدی و ابراهيم عليزاده
از طرف گروهك كومله با س��رهنگ عيار عبدالرضا و رشيد صالح (از افسران حزب بعث
عراق مستقر در اداره استخبارات كركوك) ماقات كردند .در اين ماقات بر سر بمباران
زندان دولهتو توافق شد .بر اساس اين توافق ،روز 17ارديبهشت  1360زندانيان برخاف
هر روز كه به بيگاري برده ميشدند ،در حياط زندان نگه داشته شدند و نگهبانان زندان
نيز از پنجاه نفر به دوازده نفر كاهش يافتند .صب��ح آن روز هواپيماهاي عراق با هدايت
حزب منحله دموكرات و گروهك كومله ،س��اختمان زندان را به شدت بمباران كردند.
طبق گفته بازماندگان فاجعه ،نيروهاي دموكرات و كومله نجاتيافتگان را از ارتفاعات
هدف قرار ميدادند و در مجموع 130 ،نفر را شهيد و مجروح كردند .عبدالرحمن قاسملو
و عبداهلل مهتدی سران حزب دموكرات و كومله در مقابل واكنشهاي مختلف در مورد
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اين جنايت ،همكاري خود را با رژيم بعث عراق در بمباران زندان انكار كردند .سيد محمد
اماميان از نيروهای سپاه كه مدتی را در زندان دولهتو اسير بوده و شكنجهها و بمباران
آنجا را ديده است ،در خاطرات خود از زندان میگويد:
 ...پس از آزادس��ازی شهر س��قز به همراه يكی از برادران ارتشی برای
نماز به مسجدی در سقز میرفتيم كه اسير شديم .از آنجا با پای برهنه،
گرسنه و تشنه تا  15كيلومتر از كوهها عبور كرديم و ما را به بوكان بردند
و توسط مسئولين حزب دموكرات و سعيد سلطانپور كه عضو شورای
مركزی چريكهای فدايی خلق بودند محاكمه و محكوم به اعدام شديم
كه به دليلی كه هنوز هم نمیدانم اعدام نشدم ...عاقبت ما را همراه سی
نفر ديگر به زندان دولهتو كه طويله بود بردن��د .پس از نظافت طويله با
يك پتوی نظامی و لباسهای خونين و ...اسكان پيدا كرديم .تمامی امور
زندانيان توسط خود زندانیها صورت میگرفت .از بهداشت و درمان و
البس��ه و كمكهای اوليه كه طبق قانون ژنو برای اسرا میباشد خبری
نبود .روزانه يك قرص نان كه در خود طويله طب��خ میكرديم و با يك
وعده غذا كه از آب گوجه و بعضی مواقع هم گندم كه بيشتر آن هم آلوده
بود رفع گرسنگی مینموديم و برای استحمام با يك حلب آب و آتش كه
درست میكرديم هفتهای يكبار آن هم بدون صابون حمام میكرديم.
با توجه به اينكه در طويله بوديم از ش��پش و س��اير حشرات موذی رنج
میبرديم .از پزش��ك خبری نبود .وقتی شكنجه میش��ديم زخمها تا
مدت مديدی به عفونتهای ش��ديد تبديل میش��د و تنها يك پزشك
اسير داشتيم به نام آقای دكتر سيدمس��عود خاتمی كه بدون امكانات
مداوا میكرد .در ظرف دو ماه از  30نفر اسير به 120نفر رسيديم كه به
هيچوجه جا نبود و بعضی از اس��را در آخور طويله استراحت میكردند.
به قدری جا كم بود كه اس��را نمیتوانستند حتی خود را جا به جا كنند.
رئيس زندان شخصی به نام كاك رسول بود كه خود مدعی بود از سران
باالی حزب دموكرات است و در زمان ش��اه زندانی سياسی بوده است.
بازجويی و شكنجه نمودن زندانيان توسط مزدوران كرد حزب دموكرات
و حتی غير كرد يعنی توس��ط منافقي��ن و چريكه��ای فدايی خلق و
ارتشيان فراری صورت میگرفت .كار بازجويی و شكنجه و جمعآوری
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اطاعات و اخبار از زندانيان به عهده آنان بود و اين گروهها ارتباط داخلی
و خارجی با حزب دموكرات داشتند.
زن��دان دولهت��و نمونهای از ي��ك زندان حت��ی عصر حجر ه��م نبود.
ش��كنجههای قرون وس��طايی ،اعمال غير انس��انی ديگر بر جس��م و
شكنجههای روحی كه حاكی از شقاوت اين مزدوران بود اعمال میشد.
واداركردن زندانيان به بيگاری آن هم با آن بدنهای ضعيف ،ش��كنجه
زندانی در آب رودخانه با دم��ای  20درجه زير صفر كه دو بار برای خود
بنده اتفاق افتاد ،چ��وب از جنگل آوردن ،توهين به مقدس��ات دينی و
مسئولين نظام و فحشهای ناموسی ،همه اينها كه بيان شد نمونههای
كوچكی بود كه به ذهن حقير آمده است.
با شروع جنگ تحميلی عراق عليه ايران ،حزب دموكرات گروه قاسملو
با عراق هماهنگ ش��ده بود و چون جايگاهی در ايران نداشتند و بيشتر
به آن طرف مرز رفته بودند ،راجع به زندانيان دولهتو كه بيش از دو سال
در اختيار داش��تند بايد تصميم میگرفتند .لذا دار و دس��ته قاسملو و
كومله با ارتش عراق هماهنگ كردند و س��اعت  11صبح روز پنجشنبه
 17ارديبهش��ت  1360هواپيمای جنگی دشمن زندان را بمباران كرد.
با اصابت اولين بمب س��اختمان طويله در دل كوه و قس��متی از آن هم
كه با سنگ و گل ساخته شده بود تخريب و موج انفجار تمامی زندانيان
را فراگرفت .همزمان فريادهای اهللاكبر و نالههای مجروحين ش��نيده
میش��د و از  200زندانی  70درصد آنان به شهادت رس��يدند و مابقی
مجروح و روانه عراق شدند و اسارت آن عده ادامه داشت تا اينكه عاقبت
1
به آغوش وطن بازگشتند.
جنگ دو حزب کومله و دموکرات در کردس�تان :همانگونه كه ذكر شد حزب كومله
رهبری جنبش به اصطاح آزادیبخش كردس��تان را از آن خود دانسته و ديگر گروهها
و احزاب را به دليل آنچه شكست در حركتهای گذش��ته مینامد ،مجبور به پيروی از
خود میداند .حزب دموكرات كردس��تان نيز كه در ميان تجزيهطلبان كرد از پيش��ينه
بيشتری برخوردار است ،حق رهبری را مختص خود دانسته و كومله را جوانان خام تازه
 .1س��ايت اينترنت��ی دي��ار و نادي��ار ،انجم��ن دف��اع از حق��وق قرباني��ان ت��رور و خش��ونت در كردس��تان:
 ، www. diarunadiar.irيادداش��ت با عنوان «ناگفتههايی از فاجعه زندان دولهتو؛ شكنجهگاه حزب دموكرات
كردستان».1390/3/1 ،
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به دوران رسيدهای بيشتر نمیدانس��ت .همين رياستطلبی و نپذيرفتن رقيبان ،آتش
جنگ خونينی را بين اين دو حزب ماليخوليايی برافروخت .اينان كه نويد زندگی بهتر و
آسايش بيشتر را به مردم كرد میدادند خود بای جان همان مردم شدند و جوانان كرد
را به كشتن همديگر واداشتند .حال اگر چنين افراد خشن و خونريزی بر زندگی مردم
مسلمان و دوستداشتنی كردس��تان حاكم مطلق گردند ،چه میكنند؟! جنگ كومله
و حزب دموكرات كردستان كه «جنگ داخلی در كردستان» نيز خوانده شده است ،از
شهريور سال  1363با اعام جنگ رسمی و حمله متقابل نيروهای دو حزب به همديگر
در اورامانات آغاز گردي��د .در  25آبانماه  1363نيروهای ح��زب دموكرات با حمله به
نيروهای نظامی كومله در اورامانات عدهای از آنان را كشتند .در مقابل نيروهای نظامی
حزب كومله در شش��م بهمن  1363به مقر و نيروهای حزب دموكرات حمله كردند و
عملكرد وحشيانه آنان را تافی نمودند .اين جنگ چهار سال به طول انجاميد .هيچ كدام
از سردمداران دو حزب و نزديكانشان در درگيریها كشته نشدند .اما در آتش اين بيداد
و پيامد تجزيهطلبی ،مردم و جوانان احساساتی و خشن كرد میسوختند .انشعاب موقت
در حزب دموكرات كردستان ايران و تشكيل جرياناتی چون «حزب دموكرات كردستان
ايران -رهب��ری انقابی» و «كنگره هش��تم» جنگ ب��ا كومله را بيهوده دانس��ت و در
ارديبهشت  1367با اعام آتشبس جنگ دو حزب پايان گرفت .اما اين به معنای پايان
تماميتخواهی و دش��منی ميان آنان نبود .ابراهيم عليزاده سركرده سازمان كردستان
حزب كمونيس��ت ايران (كومله) ،علت اصلی آغاز و تداوم جنگ بين حزب دموكرات و
حزب كومله را قدرتطلبی و به دست گرفتن رهبری مبارزات عليه جمهوری اسامی
در منطقه كردستان دانسته اما تقصير اصلی را به گردن حزب دموكرات میاندازد .وی
در مصاحبهای به تاريخ  24خرداد  1390میگويد:
ش��رط حزب دموكرات برای ختم جنگ با كومله اي��ن بود كه كومله
بايستی رسماً اعام كند كه حزب دموكرات رهبر انقابی جنبش مردم
كردستان است .واقعيت اين اس��ت كه جنگ حزب دموكرات و كومله
يكی از رويدادهای تلخ تاريخ كردس��تان بود و ...ح��زب دموكرات يك
جريان انحصارطلب بود .اين تص��ور در آن حزب جا افتاده بود كه مالك
مطلق كردس��تان ايران اس��ت ...و همه تنها در صورتی امكان حضور و
فعاليت خواهند داش��ت كه از وی تبعيت كنن��د .هيچگونه مخالفتی را
تحمل نمیك��رد و چون از لح��اظ نظامی يعنی نف��رات و تجهيزات در
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مجموع نيروی برتر بود و چون در بخشهايی از كردستان در ميان مردم
صاحب نفوذ هم بود تصور میكرد كه اي��ن توانايی را دارد كه مخالفين
سياسی خود را وادار به سكوت و تمكين كند .حزب دموكرات بارها ابتدا
در ماقاتهای رس��می و بعدها به طور علنی هم همواره تأكيد میكرد
كه تبليغات گروههای سياس��ی و به ويژه تبليغات كومله بر عليه حزب
دموكرات را تحمل نخواه��د كرد .محتوای اي��ن تبليغات هم كه حزب
دموكرات آن را تحمل نمیكرد در واقع چيزی جز روش��نگری در مورد
مسائل سياسی و اجتماعی كه مس��تقيماً به سرنوشت مردم كردستان
مربوط میشدند نبود .اما هر چه بود باالخره كام بود و پاسخ آن گلوله.
به آرشيو نشريات آن دوره كه نگاه كنيد اين واقعيت روشن خواهد شد.
حمله به مقر سازمان پيكار در وسط شهر بوكان و كشتن همه افراد مقر
مس��تقيماً به همين دليل بود كه اين سازمان در نش��ريات خود حزب
دموكرات را مورد انتقاد يا بگوييم حمله لفظ��ی قرار داده بود .محتوای
1
واقعی جنگ كومله و دموكرات بر سر دموكراسی بود.
انش�عاب مختلف در حزب کومل�ه :در اوايل دهه  1360كادر رهبری كمونيستهای
متش��كل در حزب كومله كه در فكر گسترش سياستهای كمونيس��تی بودند ،حزب
كمونيست ايران معروف به حكا را به وجود آوردند .جريانها و سازمانهای چپ ايرانی
از جمله سازمان پيكار و اتحاد مبارزان كمونيست و تعداد ديگری از چپگرايان ايران در
تش��كيل اين حزب تأثير داش��تند كه سرانجام
خود ب��ه صفوف اين ح��زب پيوس��ته و در اين
حزب ادغام ش��دند .حزب كمونيست ايران نيز
با توجه به شكس��ت در اه��داف و جنگ قدرت
جناحهای داخلی انش��عاباتی يافت .در س��ال
1379 /2000جمعی از اعض��ای اين حزب به
س��ركردگی عبداهلل مهتدی و عمر ايلخانیزاده
از حزب كمونيست ايران جدا شدند و فعاليت با
نام كومله را از سر گرفتند اما اين دو هم يكديگر
عمر ايلخانيزاده
را تحمل نكردند و از هم جدا شدند .تاكنون اين
 .1سايت اينترنتی روژهه التتايمز 14 ،www.rojhelattims.org :ژوئن  24 /2011خرداد .1390
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حزب شيطان به سه پاره شده كه عبارتاند از:
.1كومله زحمتكشان كردستان ،به سركردگی عمر ايلخانیزاده؛ وی در سال /1331
 1952در شهر بوكان متولد شد .ليسانس زمينشناس��ی را از دانشگاه تبريز گرفت .از
سال  1349وارد تشكيات كومله شد و در سال  1360به عضويت كميته مركزی كومله
درآمد .از ابتدای تأسيس حزب كمونيست نيز عضو كميته مركزی اين حزب بوده است.
تلويزيون اين گروهك آسوسات نام دارد.
 .2كومله س��ازمان انقابی زحمتكشان كردستان
ايران ،به س��ركردگی عبداهلل مهت��دی؛ وی فرزند
رحمان به سال  1328در شهرستان بوكان از توابع
اس��تان آذربايجان غرب��ی در خان��وادهای ثروتمند
به دنيا آمد .در س��ال  1348شمس��ی با تعدادی از
دانشجويان كرد ايران حزب كومله را تأسيس كرد.
وی در اوايل سال  1358از سران تشنج در سنندج
و مهاجمان به پادگان آن شهر بود .به گفته خودش
در همان حين دستگير و ده روز زندانی شد و نزديك
اعدام قرار داشت كه سرانجام پس از توافقات هيئت
اعزامی دولت ش��امل آقاي��ان طالقانی ،بهش��تی،
عبداهلل مهتدي
رفس��نجانی و بنیصدر با نماين��دگان كردها همراه
بقيه بازداشتش��دگان آزاد گرديد 1.پس از تأس��يس حزب كمونيس��ت ايران ،عبداهلل
مهتدی س��مت دبيركلی آن را بر عهده گرفت و نام كومله هم به س��ازمان كردس��تان
حزب كمونيست ايران تغيير يافت .وی در سال  2000ميادی همراه بخشی از كادرها
و اعضای كومله از حزب كمونيس��ت ايران جدا ش��دند و همان نام كومله را برای خود
برگزيدند.
 .3سازمان كردستان حزب كمونيست ايران (كومله) به سركردگی ابراهيم عليزاده
با توجه به اين همه جدايی ،انش��عاب و عدم تحمل همديگ��ر آن هم در يك گروهك
محتضر ،بايد پرس��يد اين افراد مردم كردس��تان را به چه و با كه فرا میخوانند؟ مردم
زندگی خود را رها كنند و دنبال كدام شيرينعقلی بدوند؟ اينان كه در محيطهای امن
خارج نشسته و مشغول امور خويش هس��تند و حتی دور يك ميز نمیتوانند گرد آيند
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و اگر گرد هم آيند ،ديگری مسلس��ل به دس��ت
خونش��ان را میريزد! چگونه م��ردم را به اتحاد و
همدلی ف��را میخوانند؟ پناه بر خدا از س��فاهت
عقل و س��ياهی قل��ب! حزب كومل��ه در واكنش
به اي��ن حقايق از م��ردم كردس��تان میخواهد
پلوراليسم سياس��ی (احزاب متعدد) را بپذيرند و
دم درنياورند .در بيانيه حزب آمده است:
يك��ی از واقعيتهای سياس��ی
پايه ای كنونی جامعه كردستان
وج��ود اح��زاب و گرايشه��ای
سياس��ی متف��اوت و جاافتادن
ابراهيم عليزاده
پدي��ده تن��وع سياس��ی اس��ت.
اي��ن اح��زاب و گرايش ه��ا در
جهانبينیها و افق سياس��ت ،در وابس��تگی ب��ه مناف��ع طبقاتی ،در
برنامههای اجتماعی و سياسی و در روشهای سياسی خود متفاوت بوده
و گرايشهايی را نمايندگی میكنند كه مش��ابه آنها كمابيش در همه
جهان متمدن وجود دارد .بر اين اس��اس پلوراليسم سياسی و فكری و
سازمانی و نتايج آن بايد مانند يك واقعيت جامعه كردستان پذيرفته و
1
در نظر گرفته شود.
معنی ساده اين تراوش��ات نابسامان اين اس��ت كه در كردس��تان ،احزاب ،گروهها و
حركتهای زياد با سليقهها ،آرمانها ،اهداف و جهانبينیهای زيادی وجود دارد (البته
چنين چيزهايی در ميان مردم غيور و مس��لمان كردس��تان وجود ندارد ،آقايان خيال
میكنند وجود دارد!) و هر كدام مردم را به گس��يختن از ديگران و پيوستن به خود فرا
میخوانند و بايد اين وضع را به عنوان پلوراليسم سياس��ی پذيرفت! خوب ،با اين وضع
نابسامان و بلبشو به كجا میتوان رسيد؟ كدام جامعه سالم و متحد را كه در آن مردم با
هم باشند نه برهم ،را میتوان ساخت؟ هنوز آقايان به ماليخوليای خود نرسيدهاند ،به هم
شاخ و شانه و تفنگ و فشنگ میكشند ،خون همديگر را به مدت چهار سال میريزند،
 .1سايت اينترنتی حزب كومله ،www.komala.org :يادداش��ت با عنوان «لزوم اتخاذ يك شعار واحد برای
مطالبات خلق كرد» ،بازديد .1390/4/25
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در ميان خود انشعاب میكنند ،از يك حزب شكس��تخورده چند حزبچه میتراشند،
هر كدام كنگ��ره میكارند و بيانيه میدرون��د ،با دالرهای كثيف رادي��و و تلويزيون راه
میاندازند ،ترقه در میكنند ،تروريست میفرستند و ...وای به روزی كه به ماليخوليای
خود برسند؛ در آن روز ،اول از همه پاكسازی رفيق و رقيب راه خواهند انداخت و مردم
متمايل به رقبا و صاحبان افكار -به زعم آنان -ناپس��ند را مغولوار علف هرز شمش��ير
خواهند ساخت .شايد در آن روز ديگر مردم كردی باقی نمانند!
عبداهلل مهتدی در مصاحبهای از روند انتخاب دبيركل در تشكيات تروريستیاش با
رأیگيری مخفی داد سخن میراند و آن را نمونه عالی وجود دموكراسی در تشكياتش
ارزيابی میكند .وی میگويد:
ما نه به تعبد و ش��يفتگی بلكه به تعقل و انتخاب آگاهانه باور داريم و
آن را سرچشمه نيروی خود ميدانيم .وحدت نظر در حزب كومله از راه
بحث نظری و سياسی و در سمينارها و نشستها تأمين ميشود .كميته
مركزی ما انتخابی و قابل تعويض در كنگرههاست .همين كه ما با وجود
همه شرايط سخت كردستان تا به حال دوازده كنگره گرفتهايم و در آنها
از روی مكانيسم بحث و رأیگيری ،سياستهايمان را تعيين كرده و يا
اصاح كردهايم و رهبری را از طريق رأیگيری مخفی در اين كنگرهها
انتخاب نمودهايم ،خود گ��واه وجود ضوابط و روشه��ای دموكراتيك
جاافتاده در كومله است.
اما وقتی با اين سؤال اساسی روبهرو میش��ود كه« :بنابراين چه توجيه منطقی برای
انش��عابات پی در پی در داخل اح��زاب كردی وج��ود دارد؟ يكی از دالي��ل آن كمبود
دموكراسی نيست؟» دست و پای خود را گم كرده و در جمات كوتاهی میگويد:
انشعابات در احزاب كرد موضوعی است كه هنوز به شكافتن و تحليل
بيشتر نياز دارد و در مورد هر كدام از احزاب نيز تحليل مشخص خودش
را میخواهد .اما تصور نميكنم كه مسئله دموكراسی ،اعم از فقدان آن
1
يا وفور آن ،بتواند به تنهايی اين تحوالت را توضيح دهد.
گذر از خودمختارى به فدرالخواهی :در ادامه دروغنامه حزب كومله با عنوان «اهداف
و استراتژی كومله در جنبش كردس��تان» ،دوره حاكميت جمهوری اسامی دورهای
معرفی ش��ده كه در آن مصيبتهای اقتصادی ،معيشتی ،سياس��ی و فرهنگی بزرگی
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برای همه ملت ايران به بار آمده است و به ويژه در كردستان تبعيض فراوانی در توسعه
و آبادانی ،تفرقهافكنی مذهبی ،گسترش اعتياد ،سانسور ،اشغال نظامی ،كوچ اجباری،
زندان ،شكنجه ،ترور و اعدام توسط جمهوری اس��امی صورت گرفته است .همچنين
اضافه كردهاند كه در مرداد  1358رژيم جمهوری اس��امی ،كردستان را مورد تهاجم
1
نظامی قرار داده و اشغال كرده و اين اشغال هنوز هم ادامه دارد!
سردمداران مزدور اين حزب پس از سمپراكنی و تاش برای آشفته كردن ذهن جوانان
كرد ،هدف اصلی خود را كه جدايی كردس��تان با عمليات نظامی و تش��كيل كردستان
مستقل تحت رهبری كومله اس��ت اعام میدارند .اين حزب ،دش��منی خود با حفظ
تماميت ارضی ايران را نيز آشكار ساخته و از تمام ملتهای(؟!) ساكن ايران میخواهد
كه نغمه جدايی سرداده و دولت مستقل خود را تشكيل دهند .اما هيچ توضيحی راجع به
حدود و تعداد اين دولتهای مستقل نمیدهد .پس مأموريت مزدوران امريكا و اسراييل،
تخريب و از هم پاشاندن وحدت ملت ايران و تماميت ارضی كشور قدرتمند ايران با نظام
مقدس جمهوری اسامی اس��ت .در بند ششم «اهداف و اس��تراتژی كومله در جنبش
كردستان» میخوانيم:
ما بر اس��اس جهانبينی و برنامه سوسياليس��تی خود ،حق كليه ملل
ساكن ايران را در تعيين سرنوشت خويش يعنی آزادی آنها برای جدايی
و تشكيل دولت مستقل به رسميت میشناسيم .در عين حال ما خواهان
اتحاد آزادانه و برابر ملتهای س��اكن ايران در يك س��اختار سياس��ی
فدراتيو هس��تيم و معتقديم كه چنين اتحادی به سود دموكراسی و به
2
سود تودههای زحمتكش است.
در ادامه اين رجزخوانی به لزوم جدايی دين از دولت و مسلح كردن اعضای حزب جهت
«دفاع از كردستان انقابی» تأكيد شده اس��ت .اما با همه زوری كه احزاب تجزيهطلبی
چون كومله برای جدايی كردستان از ايران تحت عنوان فريبكارانه «خودمختاری» به
كار بردند ،نقشههای آنان با هوش��ياری مردم مسلمان كردستان و دالوریهای جوانان
مدافع وطن شكست خورد .اكنون مدتی است اين احزاب شيطانی تحت تعليم شيطان

 .1س��ايت اينترنتی حزب كومله ،www.komala.org :يادداش��ت با عنوان «لزوم اتخاذ يك شعار واحد برای
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 .1فدراليس��م (به انگليس��ی )Federalism :نظام سياس��ی ويژهای كه ب��ه موجب آن در كن��ار يك حكومت
مركزی ،چند حكومت خودمختار و محلی ديگر هم وجود دارد كه اقتدار و وظايف دولت ،ميان حكومت مركزی و
حكومتهای محلی تقسيم میشود .دولتهای محلی هر كدام بنا به موقعيت ،از حاكميت يا قسمتی از حاكميت
خود به نفع ديگری كه قدرتمندتر اس��ت و يا به نفع دولت مركزی ،صرفنظر میكند و در عوض مورد حمايت آن
دولت قرار میگيرد .البته روشهای خاصی برای ح��ل اختاف ميان حكومت مركزی و حكومتهای محلی مقرر
میگردد .به بخشها و حوزههای محلی كش��ور ،حقوق و وظايف ويژهای واگذار میگ��ردد .در اين روش و جريان
سياسی اغلب دو فاكتور مورد نظر است .1 :تمركززدايی در كشور و به رسميت شناختن خودمختاری و قدرتهای
منطقهای  .2ايجاد و تقويت فدراسيونی بين كشورهای مختلف دارای حاكميت ملی .محمد حاجیزاده ،فرهنگ
تفسيری ايسمها ،تهران ،جامهدران ،1384 ،ذيل فدراليسم.
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بزرگ امريكا ،ش��عار خود را از خودمختاریطلبی به برقراری حكومتی فدرال 1در تمام
ايران تبديل كردهاند كه تشكيل حكومت فدرال كردستان با محدوده جغرافيايی و قدرت
حاكميتی وس��يع جايگاه ويژهای در آن دارد و در واقع جدايیطلبی در ش��عار ديگری
مطرح میش��ود .حزب در گذر از خودمختاری و ضرورت تش��كيل حكومت فدراتيو در
ايران و كردستان مینويسد:
ش��عار خودمختاری به داليل متعدد تناس��ب خود را با واقعيات زمان
از دس��ت داده و ديگر جاذبه چندانی برای مردم كردستان ندارد .مردم
كردستان احساس میكنند اين شعار ديگر خواست و آرزوهای آنها برای
احقاق حقوق خود را در بر ندارد .اين ش��عار از سطح خواست مردم و از
سطح آگاهی كنونی آنها پايينتر اس��ت و بايد جای خود را به خواست
و شعار ديگری بدهد .در عوض ،ش��عار فدراليسم با درجه رشد جنبش
در كردستان بيشتر همخوانی داش��ته و قابليت اين را دارد كه در ميان
تودههای مردم كردستان نيز هر چه بيشتر طرفدار پيدا كند و در همين
ا
مدت كوتاه نيز بسيار مورد استقبال قرار گرفته[؟!] و جای خود را كام ً
باز كرده است و زمينه آن را دارد كه به شعار اصلی و فراگير مردم تبديل
شود .اين ش��عار در عين حال برای مردم سراس��ر ايران نيز مطلوبيت و
جذابيت داشته و يك شعار سرتاسری هم محس��وب میشود .فدراتيو
بودن ايران به امر دموكراتيزه كردن س��اختار سياسی ايران و گسترش
مشاركت مردم در سرنوشت خود كمك میكند و به مراتب بيش از شعار
خودمختاری از حسن ظن مردم س��اير نقاط ايران برخوردار میشود و
مورد قبول بخشهای هر چه وسيعتری از مردم و جريانهای سياسی

ايران قرار میگيرد.
س��ردمداران اين گروهك در تعيين ح��دود و اختيارات حكومت فدرال كردس��تان
مینويسند:
سرزمين فدرال كردستان از به هم پيوستن آزادانه و داوطلبانه مناطق
كردنشين غرب كش��ور كه در اس��تانهای گوناگون موجودند در يك
واحد سياسی و اداری تشكيل میشود .كليه امور قانونگذاری ،قضايی،
انتظامی ،مالياتی ،اداری و فرهنگی كردس��تان به عه��ده دولت فدرال
كردس��تان اس��ت .اين حكومت بخش��ی از ارگانهای مقننه و اجراييه
حكومت فدراتيو ايران را تشكيل خواهد داد .در ادارات دولتی ،مدارس
و دانشگاهها و رسانههای كردس��تان زبان كردی به عنوان زبان رسمی
به كار گرفته میش��ود ...از برنامههای عملی حكومت فدرال كردستان
جدايی دين از دولت است .دين امر خصوصی افراد تلقی میشود و افراد
در داشتن هر گونه عقيده و مذهب [حتی شيطانپرستی و خرافههای
خطرناك ديگر] آزادند .همه مذاهب و پيروان آنان در انجام مراس��م و
2
آيينهای مذهبی خود آزادند.
با اين س��رعت اعجابآور احزاب محتضری چون كومله در حركته��ای زيگزاگی و
از اين شاخه به آن ش��اخه پريدنهای متعدد و متضاد ،معلوم نيست در آينده كوتاه به
كجا خواهند رسيد و چه خواهند خواس��ت؟ آقايان چه خيال كردهاند؟ آيا كردستان و
مردم غيور و ميهندوست آن را آزمايشگاهی برای هرزهگیها و افكار پريشان و متعفن
خود میدانند؟ آنان در خارج بخورند و بنوش��ند و پای منقل راهكار نشان دهند و چون
برنامهای شكست خورد ،فوری نظر خود را تغيير دهند و در بوق و كرنا بدمند كه ای مردم
چرا نشستهايد كه ما به مراحل مشعشع مبارزه رسيدهايم و اگر اين نسخه را به كار بنديد
درهای سعادت به روی شما باز خواهد ش��د؟! اين كوتولههای نانجيب كه مغزشان در
عرض سالها و دههها تكان نخورده ،مردم كردستان را نشناختهاند .مردم مسلمان كرد
با انبوه فرهنگيان ،اساتيد دانشگاه ،دانشجويان بصير ،علمای روشنفكر و ...میدانند كه
چنين احزابی مارهای خوش و خط و خال با درونی زهرآگين و آتشين هستند .احزابی
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چون دموكرات و كومله با بزرگترين دشمنان ايران دست همكاری و اتحاد داده و با اين
نيز افتخار میكنند .عبداهلل مهتدی میگويد:
به طور كلی كومله با دولت امريكا رابطه دارد يا نه ،جواب مثبت است
و ما تا به حال چندينبار با مقامات گوناگون دولت و نيز كنگره و سنای
امريكا و همچنين شخصيتها و تحليلگران اين كشور تماس و ماقات
ا هم اعام نمودهايم و نه فقط
داش��تهايم و اين را كتمان نكرده بلكه قب ً
ايرادی در آن نمیبينيم ،بلكه برقراری اين نوع روابط با امريكا و اروپا را
يكی از وظايف خودمان ميدانيم كه به حكم موقعيت و مس��ئوليتمان
در جنبش كردس��تان و در دفاع از آن و به طور كلی در دفاع از جنبش
1
دموكراسيخواهی سراسر كشور به آن اقدام ميكنيم.
گروهك كومله هنوز هم تيمهای تروريس��تی خود را برای انفج��ار ،ترور و ...به داخل
كش��ور میفرس��تد كه بيش��تر آنان در تور و كمين نيروهای مقتدر نظامی و اطاعاتی
كش��ور میافتند .اما گروهك كومله هر بار ادعا میكند كه فرستادن تيمهای عملياتی
در سياست فعلی حزب نيست و آنان سرخود عمل كردهاند .در  12شهريور  1389اين
گروهك در سايت اينترنتیاش چنين ادعا كرد:
متأسفانه در روز  11شهريورماه امسال  4تن از رفقای پيشمرگ كومله
در نزديكی شهر سنندج در دام كمين رژيم ...جمهوری اسامی افتاده
و همگی جان باختند .ما كميته مركزی كومله زحمتكش��ان كردستان
اعام میداريم كه رفقای جانباخته دستهای بودند از پيشمرگان كومله
كه مدتی پيش ب��دون هماهنگی و دس��تور رهب��ری و ارگان مربوطه،
متأسفانه با در نظر نگرفتن پرنس��يبها و ضوابط تشكياتی و به شيوه
سرخود و خودجوش به كردستان برگشته بودند.
كميته مركزی ضمن اظهار تأسف از اين حادثه ،مسئوليت خود را در
قبال اين حادثه پذيرفته و الزم میداني��م اين حقيقت را بيان كنيم كه
تكرار اين پديده ،نمونهايست از خودرأيی ،بینظمی و نبود ديسيپيلين
محكم سازمانی كه نش��ان از روحيه نظامیگری و رشد و توسعه آن در
ميان تشكيات است و مس��ئوليت اصلی آن به عهده رهبری و كميته
مركزی میباشد .بنابراين خود را شايسته نقد جدی دانسته و میدانيم و
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برای برچيدن بساط چنين پديدهای با تمام توان در ساختار و مديريت
تش��كيات خود تجديد نظ��ر خواهيم ك��رد .كميته مرك��زی كومله
1
زحمتكشان كوردستان 12 .شهريورماه . 1389
نزديكی گروهك کومله و دموکرات :مدتی اس��ت كه س��ركردگان دو حزب كومله و
دموكرات با پادرميانی بزرگان حكومت كردستان عراق دشمنیها را كنار گذاشته و به هم
نزديك شدهاند .به مقرهايی كه آن حكومت در اختيارشان گذشته رفت و آمد میكنند و
همديگر را بغل كرده ،میبوسند و در افكار نابسامانشان مرزهای مناطق متصرفی خيالی
را تقسيم میكنند .حزب كومله زحمتكشان كردس��تان به سركردگی ايلخانیزاده در
س��ايت اينترنتی خود خبر و تصاوير ديدار مصطفی هجری س��ركرده حزب دموكرات
كردستان از مقر آنها در روز چهارشنبه دوم تيرماه  1389را چنين درج نموده است:
روز چهارشنبه 1389/4/2هيئتی از حزب دموكرات كردستان ايران
از مقر مركزی كومله زحمتكشان كردستان ديدار كردند .اين هيئت كه
مركب بود از آقايان :مصطفی هج��ری دبيركل حزب دموكرات ،محمد
نظيف قادری عضو دفتر سياسی ،رستم جهانگيری عضو دفتر سياسی،
كريم پرويزی عضو دفتر سياسی ،حس��ين نازدار عضو كميته مركزی،
محمد صاحبی عضو كميته مركزی حزب دموكرات كردستان ايران از
سوی رفقا :عمر ايلخانیزاده ،بهرام رضايی ،صادق زندی ،بيژن قبادی،
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صباح امينی و امير صلواتی مورد استقبال گرم و صميمانه قرار گرفتند.
در اين نشست ابتدا ابعاد جهانی دور چهارم تحريمهای شورای امنيت
سازمان ملل متحد عليه رژيم جمهوری اسامی مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت .نكته مهم در اين بخش لزوم اتخاذ موضع متحد جهانی عليه
ماجراجويیهای اتمی رژيم اسامی بود كه طرفين در اينباره همرأی
بودند.
آنگاه رويداهای يك س��ال گذش��ته يعنی بعد از انتخاب��ات دور دهم
رياستجمهوری در ايران و اعتراضات عمومی مردم مورد بحث واقع شد.
در اين قسمت هر دو طرف بر اين باور بودند كه اعتراضات و نارضايتی با
هر بهانه و انگيزهای عليه رژيم اسامی ،واقعيتی عينی و ملموس است...
لزوم عدم تنازل از مطالب��ات بحق خود و پایفش��اری در تحقق اين
خواستها و حفظ استقال مطالبات مشخص جنبش كردستان بخشی
ديگر از موارد مورد بح��ث بود .در خاتمه با تأكيد بر گس��ترش ارتباط،
گفتوگو و همكاری هر چه بيش��تر در زمينههای م��ورد توافق و عدم
مش��روط نمودن ارتباط با همديگر به روابط هر طرف با ديگر جريانات
و احزاب ،نشست در فضايی دوستانه به اتمام رس��يد .دبيرخانه كومله
1
زحمتكشان كردستان . 1389/4/2
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