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   جای پيش گفتار به
  ام ياران از دست رفته ياد   به

  
  
  

 شناخت کافی از تاريخ، ، شمسی1357 و 1356 در سال های  در شرق کردستان،اگر ما فعاالن سياسی کرد
 می فرهنگ، زبان و جهان معنوی ملت خود می داشتيم، مسير ديگری را در سياست، هنر و فرهنگ طی

 هويت ملی،  تاريخی،   بوديم، کهيیحکومت ها  سيستمدرون  زندانی   يا ناخواسته هرکدام از ما خواسته. کرديم
  ملی هويت  نفی  که به،ای آموزش می دادند آنها ما را بگونه. دنفرهنگی، زبانی و آيينی مارا انکار می کر

  ! ، خود را جزئی ازملتی ديگر می پنداشتيم  ز خويش، خويشتن خويش را گم کرده ما نيز بيگانه  .خود برسيم
  

 استقالل و تشکيل حکومت ملی درکردستان  رسيدن به ،در طول قرون وعصرها هدف مبارزات ملت کرد
،   تشکيل احزاب کمونيست در کشورهای ايران، ترکيه انحراف اصلی ازاين مسير سياسی، به.  است بوده

 - سياسی- اين روند فکریکردها خود در تشکيل اين احزاب و گسترش.  برمی گردد عراق و سوريه
  و سوسياليست بنام دمکراتت در اين کشورها، احزابی پيروی از احزاب کمونيس به. ايدئولوژيک سهيم بودند

 .  و تاريخی ملت کرد بود جنبش استقالل طلبانه   تفکر و سياستشان مغاير با فتند، کهشکل گردر کردستان 
  

 و   حکومت های ملی و مستقل در سليمانيه  منجر به تشکيل ت که اين سطور پيرو همان اعتقادی اس نويسنده
عدول ازاين آرمان و سياست، سرباز زدن از حل .  است  رهبری شيخ محمود و قاضی محمد شده مهاباد به

 خودمختاری،  ل به استقالاز کردملت علل و عوامل تغيير ستراتژی سياسی .  کرد خواهد بود نهايی مسئله
 می   بررسی جدی دارد، که نياز به   از طرف احزاب کردستانی،  سال گذشته60 طول در فدراليسم و غيرو

 .پرداخت آن  بايست به
  

شمسی در ايران نيز،علی رغم ضروری بودن آن هنوز 1357بررسی رويدادهای کردستان بعداز سال 
 بيشتر تائيد  مواضع   و هستيم، که  جای آن ما شاهد انتشار کتاب، نشريات و مقاالتی بوده  و به صورت نگرفته

نيروهای سياسی کرد و .  اند ی ايران و نيروهای نظامی آنرا مد نظر قرار دادهو خواست های جمهوری اسالم
اند،   داشته خود در رويدادهای کردستان نقش مثبت و منفی ه از نيروهای سراسری ايران، ک آن دسته

   جلوه  کردستان می باشد، در مقابل قلب واقعيت ها و وارونه ، بخصوص جامعه  نياز جامعه هنوزآنطور که
 بازتاب واقعيت  اند و خود نيز به  اخير از طرف جمهوری اسالمی ايران، موضعی نگرفته خ چند دههدادن تاري

های بعداز  سکوت نيروهای سراسری ايران را، در برابر رويدادهای کردستان در سال. اند ها همت نگماشته
 با  ائل در رابطهاری از مسآنها بايد جوابگوی بسي. ، نبايد ناچيز شمرد و نبايد آنرا پذيرفت1357" انقالب"

 نقد   سياسی خود را به نيروها و احزاب کردستانی و فعالين سياسی کرد بايد گذشتههمچنين  .کردستان باشند
  .بکشند و آزمونهای جنبش کردستان را بصورت شفاف در برابر ديد همگان قرار دهند

 پيش روی شماست، بازتاب ديگری از رويدادهای کردستان، سازمانهای سياسی فعال در اين  کتابی که
 شايد تنها گناهش کرد بودن و خواستار حقوق برابر با  سرزمين و واقعيت دردناک زندگی ملتی است، که

  . ديگران باشد
 می باشد، در بخش دوم 1357د گزارش مستند ازاوضاع کردستان بعداز سال های بخش اول کتاب شامل چن

 هنوز هم بحث محوری احزاب ايرانی و کردستانی است، مورد   جدايی و حفظ تماميت ارضی ايران که مسئله
 است،  در بخش سوم برخورد بزرگان فرهنگ و زبان فارسی با زبان و فرهنگ کردی  بررسی قرار گرفته

 فعاالن کرد در داخل سازمان  سياسی زندگی  است، آخرين بخش کتاب به  بازتاب پيدا کرده د مقالهدر چن
  .  است چريکهای فدايی و سازمان فدائيان اکثريت اختصاص يافته

 در جريانات کردستان نقش   از افرادی گردد، که  باشد انتشار جلد اول اين کتاب باعث شکستن سکوت آن عده
  ! اند جدی داشته

  . نکنيم ها را تجربه  تجربه گيريم و دوبارهب ما کردها از تجربيات خود درس بياموزيم، آنرا بکار   اين اميد که به
   

                                                                                       بهرام فرشی
  

به( شمسی1384بهمن    ) کوردی2705ندان  ر
de.bokan@redakation  
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  1357-1364 سال های   در فاصلهآردستان 
  
 
 
 

 
   مقدمه

  
 در راه کرد خلق ات حاصل مبارز در شهر مهاباد،)1945(1324در سال  جمهوری آردستانبرقراری 

ان توسط رژيم پهلوی و عوامل  اين جمهوری بسان جمهوری آذربايجهرچند . آزادی بود استقالل و آسب
 اين شكست اما ،های اعدام سپرده شدند انگليس و آمريكا به خاك وخون آشيده شد و رهبران آن به جوخه

های اعدام و  آه قاضی ها را در برابر جوخه هائی  همان اهداف و انگيزه.گرديد مبارزه نيلباعث تعط
  .  به اشكال متفاوت گرديد مردمهباعث ادامه مبارز, های دار استوار نگه داشت چوبه

ان و جنبش دهقان , 32 تا 30های آردستان در مبارزات ملی شدن نفت در سالهای  شرآت وسيع توده
مبارزات دهقانان آردستان ,  و دستگاههای حکومتی  خانهای منطقه  عليهق بوآان و مريوانطمنازحمتکشان 
 رهبران اين و سقز و شهادت, بوآان, سردشت,  بانه46-47 مبارزه مسلحانه سالهای  و41- 40در سالهای 

 نشانگر ادامه مبارزه مردم اين خطه عليه رژيم پهلوی و …آواره و , معينی ,حرآت از جمله شريفزاده
  .بود 1357 در سالهای قبل از  جهانیامپرياليسم 

 خود  به شكل علنی ، 56سال    ماه بهمن 29دربعداز حرآت مردم تبريز , دور جديد مبارزه خلق آرد
 .ش يافتگستردر سطح کردستان "  پيدا کرد و سريعای ا  تودهمردم، شکل ات راهپيمايی و اعتصاب.گرفت

, 57تظاهرات عظيم مردم شهرهای آردستان در مهاباد به مناسبت تشيع جنازه عزيز يوسفی در خرداد 
تظاهرات چهل هزارنفری مردم , 57 تيرماه تظاهرات و راهپيمايی آارگران مناطق فقيرنشين بوآان در

اعتراضات واعتصابات وسيع , 57 اين شهر در مهر ماه دانش آموزانآردستان در بوآان به مناسبت شهادت 
 نشانگر شرآت از آن،سردشت و ديگر شهرها در ماههای بعد,  کرمانشاه, سنندج, مريوان,سقز, شهرهای بانه

.  ايران در مبارزات مشترك بود ديگر خلق های آنها با و پيوند بهمنبو حضور فعال مردم آردستان در انقال
 ساير نقاط  دروجه مذهبیآن درمقابل عمده بودن وجه سياسی  ،وجه مشخص و برجسته مبارزه در آردستان

  . نشات می گرفتمردم کرد ملی ات تاريخی و و اين از عمق مبارزايران بود
  ها لذا در جهت ايجاد تفرقه ميان خلق، نبود خشنود لق های ايران خ بيناتحاد مبارزاتیاز پهلویرژيم 

  خودهای قديمی  از صندوق خانه،را,, تجزيه طلبی,,   برچسپ آهنه شده همين دليل  و بهآوشش می آرد
   .چسباند کرد روی پيشانی مبارزات خلق  و آنرا برديبيرون آش

 اشاره او در عين وحشت از ,,م ايران ايرانستان شودما نمی گذاري,, شاه در يكی ازسخنرانيهايش می گويد
 اين ، بعداز او بختيار آخرين نخست وزير آخرين شاه تاريخ ايران. بود کرد در ايرانها به مسئله آمونيست

 آه مصادف با سالگرد 1357 در همين زمان در دوم بهمن ماه. کرد تکرار 57 سال سخن را در ديماه 
 .برپا گرديد سخنان بختيار  بر عليهسراسر آردستان دمونستراسيون های بزرگی در , جمهوری آردستان بود

  صدور اين قطعنامه سند ديگری برای بيان خواست.شد اين اتهام بشدت رد  سراسری اين روز هدر قطعنام
  . در مقطع انقالب بودهای تاريخی و مشخص خلق آرد

ور و شادی اين روز بزرگ نويد تحقق آرزوها ش،  گرفترا دربر سراسر ايران ،شادی پيروزی انقالب
های مختلف  آه شيرمردان و شيرزنان عرصهکرد پيرمردان و پيرزنان . را می داد  کردوآمال ديرينه مردم

ها و جوانان ونوجوانان با شادی بسيار قلم   بچه.داشتندتحقق آرزوهايشان را  انتظار ، ديروز بودنداتمبارز
 زبان مادری خود درس بخوانند و پای در راه آينده روشن و درخشان  هتا بوآتاب و دفتر دست گرفتند 

د و ن گرد رها بندهارند و ازقيد وخواستند چادر سياه جهل وبيسوادی را ازسرشان بردا  زنان می.بگذارند
سهيم مردم  دوش مردان مدارج رشد و تعالی اجتماعی و انسانی را طی آنند و در سرنوشت خود و ادوش
روستائيان آرزو داشتند بيل و آلنگ و گاوآهن عهد باستان را بدور اندازند و با وسايل و امكانات . باشند

, نويسندگان. حاصل دسترنج خود را خود برداشت نمايند  روی زمين خود آار آنند و،پيشرفته امروزی
دهای بسته شده به  بنشدن  و پاره آلمات و استعارات روزگار سياهخواستار طردهنرمندان آرد  وشاعران

 ،تمند مردمد  آار و تالش و شادی و طبيعت و صلح و آزادی و زندگی سعا بودند، تادست و زبان و قلم شان
 در چهارچوب ايرانی آزاد و "خودمختاری"در يك آالم خلق آرد خواهان تحقق , در هنرشان انعكاس يابد

  .دموآراتيك بود
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 بوسيله ، آردستان آزادی بلكه اولين بهار.ندتنها تحقق نيافتها و آرزوها نه  بعداز انقالب اين خواست
در روزهای پايانی .  گشت آغشته به خون ، رژيم سابقهای ه در حاآميت و باقی ماندمردمرهبران دروغين 

 پاوه به  وداز آن نقدهعب, ها قرار گرفت  سنندج زير راآت ها و خمپاره شهر58 و اوايل فروردين 57اسفند 
 سراسر آردستان مورد هجوم 58 مرداد سال 28به دستور شخص خمينی در  سپسند،  شدخون آشيده
 از ای  ترتيب جنگ ناخواستهدين ب.سپاهی و بسيجی قرار گرفت, تانك ها وخودروهای ارتشی, هواپيماها

 ستمديده آرد از زمين و هوا زير ملت .شد مردم کردستان تحميل  به طرف حکومت جمهوری اسالمی ايران
 راآت بر سر مردم هزار24 بطوريكه روزانه بيش از ،قرار گرفت  جنگ افزارهای رژيم تازهاران آتش ب

مال , خلخالی ها, چمرانها.  قاتالن خلق آردتوسط حكومت قهرمان ناميده شدند. شد ريخته  فروشهر سنندج
   در کردستان دوبارهراجالدهای رژيم شاه جنايت های اينان , بودنداسالمی حسنی ها  قهرمانان حكومت 

سپرد و بعد  های اعدام می  به جوخه در پادگان جلديانرا کرد انقالبيون ،  اويسی يکی از ژنرالهای شاه .کردند
همين اعمال  ,ند می گردا هابست و درآوچه وخيابان  می هاجسد آنهارا برای عبرت سايرين به پشت ماشين

   . شد کردستان در ابعاد وسيعتری تکراردر " قهرمانان حكومت جمهوری اسالمی"بوسيله 
 و  بوکان  در منطقه و حسين مامه  نقده  در منطقهقتل عامهای دسته جمعی مردم روستاهای قارنا وقاالتان

گر شهرهای آردستان همه وهمه يسقز و د, مهاباد, سنندج,  جمعی در شهرهای کرمانشاه  دستهاعدامهای 
  .آرد میصوير ترژيمی جنايتكار را در ذهن مردم 

ديگر خلق های ايران به با آنها می خواستند در صلح آامل همراه , مردم آردستان طالب جنگ نبودند
ند ولی ا هم شدد بارها پيش ق خود،برای اثبات صلح طلبیمردم  و نيروهای سياسی کرد  .سازندگی بپردازند

   راضی بهر آردستان هم  ديست،رژيم جمهوری اسالمی همچنانكه در جنگ ايران وعراق طالب صلح ن
 هم  باز، آردستان نيرو بسيج می آند  لشکرکشی به برایهم باز، سال6 بعداز گذشت .صلح نمی باشد

 خمينی برای به . می بيند ها تهيه و روستاها برای آشتار مردم وخرابی شهر نظامی ريز ودرشتهای برنامه
  .  می دمدآوره جنگ در  بازهم  کوبد،، بازهم بر طبل جنگ می هرچه بيشتر جوانانکشاندنمسلخ 

  
  وضعيت اقتصادی
 بصورت عقب مانده ،ههای گذشتهای شونيستی حكومت  سياست دليل   به  در کردستانساختار اقتصادی

 رشد  روند.بورژوازی ايران بعداز انقالب مشروطيت شروع به رشد می آند. نگه داشته شده است
   . شامل کردستان نمی شود که ،شتاب بيشتری پيدا می کند 1341ال  در رژيم پهلوی بعداز سبورژوازی

ولی در منطقه , مهاباد انجام گرفت  اطرافهرچند رفرم ارضی برای اولين بار در آردستان در روستاهای
اورزی رژيم های آش سياست.  در ساختار اقتصادی و اجتماعی در جهت مثبت نشدبنيادیباعث دگرگونی 

 آشاورزی و دامپروری باعث رکودبلكه ،  دنبال نداشت  را به کشاورزییي و شکوفارشدپهلوی در آردستان 
ها خانه آن,  روستائيان شد باعث آوارگی دسته جمعی1341های رژيم بعداز سال سياست .شدمنطقه در 

 خارج  روانه شهرهای بزرگ، رفاه آاملتر ومد بيشترآدر،  بدنبال آار بهتر، ه آردرهاديار خودرا و وزندگی  
ها   تبديل به دست،ها و نيروی آاری آه می بايست به آاشت وبرداشت می پرداخت دست.  شدنداز کردستان

ها زيرسازی وآسفالت آند و فعلگی  درجاده, ا خشت بپزده پزخانه ونيروی آار ارزانی شد آه در آوره
  .ده بگيردهها را بع ها و اسكله ساختمان

ها و جنگل ها و  باغ,  زمين ها ماندن بالاستفاده، باعث خشكی مزاراع،خالی شدن روستاها ازنيروی آار
و جنگل ها در مراتع , زراعی بهترين زمين های ،فیرازط. شدروبه زوال رفتن آشاورزی و دامپروری 

 .ندطق زيادی بوسيله حكومت منطقه ممنوعه اعالم شداديگر من  و ازطرفندماند دست مالكان بزرگ باقی
دربار درآنجا به دامپروری مشغول   وابستگان، هجنگل ها و مراتع اطراف سردشت وبانه ممنوعه اعالم گرديد

 فراوان برای وازطرفی نيروی آار ارزان , رژيم با پيشبرد اين سياست اهداف زيرا دنبال می آرد. شدند
های آرد می خواست  آرد و ازطرف ديگر با پراآنده آردن توده توسعه به اصطالح اقتصادی  خود فراهم می

 به تمام اهداف خود   شاهاما رژيم .  بی خطر آند،شد اين منطقه را آه هميشه خطری برای رژيم محسوب می
 نقاط ايران موجب آسب ساير وتماس با زحمتكشان ،آرد به ديگر نقاطهای  مهاجرت توده ,دست پيدا نكرد
  .آگاهی بيشتر شد

 200ای آه  در مورد صنعت در آردستان نمی توان سخنی به ميان آورد زيرا در تمام منطقه آارخانه
 با …وبافندگی و قندريزی , ای قالی بافیه  تعداد آارگاه. وجود ندارد ، باشد کردهآارگر را در خود جمع 

داشته شده  قب مانده نگهع آردستان آامال ، ازنظر صنعت. نفر نيز بسيار نازل است20 الی 3تعداد آارگران 
  .است

ها دگرگون گردد و چشم به راه اقدامات  سود توده  ه ب فوقمردم آردستان می خواستند وضعيت ناهنجار
 ب نگذشته بود آه آردستان از طرف رژيماما هنوز چند ماهی از آغاز انقال, حكومت بعداز انقالب بودند
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 توسط آشورهای ، واين در حالی بود آه ايران خود، محاصره اقتصادی شدجمهوری اسالمی ايران
   .امپرياليستی در محاصره اقتصادی قرار گرفته بود

  : زير را در پی داشتجمهوری اسالمی عواقب اين سياست 
 گازوئيل ،سوخت، بذر، آود و موادی نظير آامباين, تراآتوری نظير  بعلت نبود وسايل،آشاورزی 

  خودآشاورزان در چنين وضعيتی برای ادامه حيات.  نابودی گذارد وبنزين هرچه بيشتر رو به
 بطور ، برابر قيمت اصلی وگاهی با پذيرفتن خطرات زياد شدند بنزين و گازوئيل را با ده می مجبور

وبنزين وگازوئيل مورد اصابت اشين ها و تراآتورهای حامل نفت  بارها م.مخفيانه به روستا برسانند
   . اين خودروها می شدسرنشينان شدن   کشته به منجر که رفتگمی  های حكومت قرار ها وموشكراآت

پاسداران آنها را در ,  نقاط ايران بر روی آارگران مهاجر آردستان بسته شد در سايرمراآز آار 
های  ر مراآز اذيت می آردند وگاهی به اسم ضد انقالب به زندان ويا جوخهها وديگ پزخانه  آوره

  .اعدام می سپردند
, شدند مايحتاج عمومی خود را اعم از گوشت  مجبور می،مردم در اوج بيكاری حاآم بر آردستان 

اری های بسي آمبود ونبود نفت خانواده , با چندين برابر قيمت معموله تهيه آنند…روغن و چای و ,قند
ی مردم ها  استكان نفت در خانهکيبرای گدايی های آوچك  بارها بچه, را درزمستان به گدايی آشاند

 آمبود سوخت در همين زمستان .آرد ای را گرم می همين استكان نفت ها گاهی آلبه ,زدند می را
 . شدها باغات وقلمستان, جنگل ها، ها  درختان آنار خيابان موجب قطعهای سخت

 شرايطی قاچاقچيان با عبور از راههای آوهستانی با اسب وقاطر واالغ مايحتاج مردم را از در چنين 
 می  کردستاننفت گرفته تا قند وچای و آاالهای غير اساسی از طريق آشورهای همجوار وارد

 اين امر .های اين آشورها قرار می گرفتند های ژاندرم بعضی مواقع اين افراد هدف گلوله, آردند
اق را آاميون چای آاالهای قا در اين رهگذر عده.  درآمد برای افراد بيشتری تبديل شد منبع به يكبعدا

 در پيوند با قشر جديدیبه اين ترتيب , آردند آاميون روانه بازارهای تهران وتبريز وساير نقاط می
 آه سودهای آالنی, بورژوازی انگل صفت تجاری ايران در آردستان پا به عرصه رشد گذاشت

داران بزرگ   آنها را در رديف سرمايه،ازاين رهگذر نصيب اين قشر تازه به دوران رسيده می شد
 اد وسياست در منطقه وجنبش ملیصبررسی اين پديده ونقش آن در اقت . منطقه وايران قرار می داد

  .را بايد بطور جداگانه انجام داد
. شدی در ميان مردم شهر وروستا ممووضيعت اقتصادی فوق باعث وفور فقر وتنگدستی بطور ع

 نبود درآمد ، آشاورزی ودامپروریاز بين رفتنبخاطر , هايشان روستائيان بخاطر آشيده شدن جنگ به خانه
 , اذيت وآزار مردم توسط نيروهای نظامی حكومت وهمچنين به خاطر عدم امكانات درمانی،در روستا
 وضع به مراتب  کردستان محاصره اقتصادی  .ن نمی دادندرفاهی به ماندن در روستا عالقه نشا آموزشی و

 خروج ماشين های حامل آاال از شهر به  از نيروهای نظامی رژيم. بود  را برای روستائيان پيش آوردهبدتری
 میاز شهر خارج آاالها جهت استفاده پيشمرگان  اين  کهد  ميآوردن آنها بهانه جلوگيری می کردند،روستا 
   ممنوع شده  وجود پيشمرگ در منطقه  بهانه  طرف روستاهای شرق بوکان  به  خروج کاال به ونه برای نم,شود

 بار محاصره اقتصادی شده 3 لذا بايد گفت روستائيان اين مسير را کنترل می کردند،" بود، نظاميان شديدا
 عراق نيز روستاها را بار حكومت زيرا اين, اق مصيبت مردم دوچندان شدر با شروع جنگ ايران و ع.بودند

 چرا آه ،بندی در ايران مشكل ديگری برای مردم روستا پيش آورد   افتادن سيستم جيره ه را.بمباران می کرد
 ماندن را برای ، وضعيت فوق الذآرو ، گرانی و بيكاری موجود.آنها موفق به دريافت اين آاالها نمی شدند

 ويرانی تعدادی از .ذا سيل وار به طرف شهرها سرازير شدندل, ودنم  غير قابل تحمل می در روستاروستايی
شهرهای سايرطرف   ه ومريوان اهالی اين شهرها را نيز ب بانه, سردشت, اشنويه, ر پيرانشهريشهرها نظ

  .  وشهرهای ديگر ايران آشانده است بوآان وکرمانشاه, نقده, مهاباد, آردستان از قبيل سنندج
 طور کلی  ، به  سال از شروع آن می گذرد6 اکنون  جنگ تحميلی کردستان که  در فاصله  کردروستائيان

 1364 در سال  جو ازطرف دولت و گندممحصوالت روستائيان نظير .اند  آشاورزی نكشيده کاردست از
آه آشاورز برای تامين   در صورتیمی شد،خريداری    تومان10 الی 9 دالر بر اساس نرخ دولتی) 1985(

.  تهيه آند) سياه(آزاد در بازار  تومان70 الی 60 دالر بر اساس نرخ بايد آاال را  در همين سالدمايحتاج خو
مشخص نبودن زمان پخش ,  جادهنبود , اما بعلت دوری راه،شود البته آوپن ارزاق به دست روستائی داده می

تومان نمی 10الی 9 نرخ دالری آشاورز موفق به استفاده از آاالهای دولتی با،يع زدرست توناسيستم , آاال
  و تومان عملگی و يا دستفروشی آند70 الی 60 با نرخ دالری  وروستايی ترجيح می دهد به شهر بيايد. شود

تاج خود را در شهر تهيه آند و از امكانات شهری نظير برق وآب و حمام ح تومان ماي10الی 9با نرخ دالری 
هرچند وضع خدمات در شهرهای آردستان اصال تعريفی .  آند استفاده…و بيمارستان و دآتر و مدرسه و

 شهرهای آردستان بر ، ولی بازهنگام مقايسه با روستا، نيستی ايرانقابل مقايسه با ديگر شهرها ندارد و
  .روستا ارجعيت دارند
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حاشيه , مهاجرت روستائيان به شهر باعث رشد قارچ وار شهرها بدوراز اصول شهرسازی شده است
اين جمعيت آه هر روز . به يك پديده خطرناك تيديل شده است و هرروز بيشتر و بيشتر وسعت می يابدشينی ن

 خيابان آسفالته و مدرسه و بيمارستان می  و برق ورپناهی آبسبعداز ساختن , شود  زيادتر مینتعدادشا
ن در حالی است آه شود امكانات ناچيزش را در اين جهت به آارگيرد و اي شهرداری هم مجبور می, خواهند

  . اآنون آمبود برق وآب باعث خاموشی های مكرر و قطع آب می گردد هم
های ضدمردمی حكومت  سياست, آشيده شدن جنگ ايران و عراق به آردستان, ادامه جنگ در آردستان

 ،ماتینبود آار وهرگونه امكانات رفاهی وخد, های فراری ها به فئودال بازگردانيدن زمين, در امر آشاورزی
مورد هجوم قرار دادن روستا اززمين وهوا باعث تخليه , نرسيدن ارزاق دولتی و مواد سوختی به روستا

  . آشاورزی و دامپروری و اقتصاد روستا شده است رفتن نابودی   رو بهروستا و
  

  وضعيت اجتماعی
   مسئلهای گذرا به اره بهتر است اش، دهيم  تصوير درستی از وضعيت اجتماعی کردستان ارائه  اينکهبرای

  . باشيم  داشتهجوانان وزنان, شفرهنگ وآموز، درمان وبهداشت, مسكن, آار
  

  آار يا بيكاری
  و از رژيم شاه به ارث رسيده که ،های اجتماعی بوده  ساليان سال پيش يكی ازپديده ازمسئله بيكاری

الی جامعه ايران آه ارمغان رژيم های رداختن به اين بپبرای  .هرچه بيشتر گسترش يافته است. ا.درزمان ج
  . از روستا پی گيری آرد رامسئله  بايد،است داری سرمايه

 بوسيله آشاورز ،زمين اين اصلی ترين موضوع آار, ندروستاهای آردستان محل آار وفعاليت مردم بود
 دختران وپسران .شد  گندم سبز می آنانآار رنج تالش و شد وآنگاه از آاشته وآبياری می,   شدهشخم زده

شدند ودست آخر بازوی مردان  وجين آردن راهی مزارع می ازخوانان برایآوآنان و  وحتی آودآان شادی
نان حاصل از اين تالش موجب گرمی , د گندم را درو می آردن،و جوانان داس ها را به گردش درآورده

  . شادی زندگی را به همراه می آورد،خانواده شده
صدای دهل و سرنا و شادی وهلهله ,  خاصی داشت و شوقمجالس عروسی شور, ودروستا محل زندگی ب

  لباس های رنگارنگ به ،جشن ها روزهای عيد ودرها  بچه. و رقص پرشور تصويری ازتالش و زندگی بود
 چهره روستا را تصوير می ،نوروز با روشن آردن آتش بر روی بلندترين قله روستا درآردند و تن می

ها حكايت  ها در تاريكی شب در دل آوه آورسوی چراغ. ويری آه تابلوئی از زندگی بودتص, ودندمن
   .  پايبند بود خودرغم تاريخ دردناك برزمين  علی،اززندگی خلقی داشت آه با تالش و آار ومقاومت

های زندگی رهای ويران و آوا  خانه، روستاهای خالی از سكنه،رسد یمر شاهدان ظاما اآنون آنچه به ن
 رثاک نيست و شب ها، ها  صدای سازودهل و خنده بچهاکنون در بيشتر روستاهای کردستان خبری از .است

 .استارمغان جمهوری اسالمی ايران  و اين باليی است آه .روستاها درظلمت و تاريکی مطلق فرو می روند
, بوآان, مهاباد, هرهای نقدههای قبل سری به ميادين ش اگر در سال, شد آردستان زمانی انبار غله ناميده می

 اينان آسانی ،آرد می ر جنب و جوش افراد زيادی جلب نظ،شد ديگر شهرهای منطقه زده می سنندج و, سقز
 اين شهرهاميادين در اما اآنون به ندرت ،ها می آمدند بودند آه از سراسر ايران برای خريد گندم به اين مكان

 ، رژيم جمهوری اسالمی، آشاورزی را رو به نابودی برد شاهاگر رژيم .  به چشم می خوردیجنب و جوش
  .آل روستا را به ورطه نابودی آشانده است

د و از زمين سفت و سخت معاش خود را طلب دنهايی آه زمانی دل زمين را شخم می ز دستصاحبان 
ی کردستان ها شهرردرا  خيل بيكاران .اشتغال دارند وفعلگی در شهرها بگيریاينك به مزد ,ددنمی نمو

,  تسبيح فروشی به است آه تمام روز را افرادیهای شهرها مملو از  خيابان. تشکيل می دهند روستائيان
, حمالی, راديو فروشی وانواع دست فروشی, سيگار فروشی, تخمه فروشی, آهنه فروشی, رفروشیطع

   . می گذرانند ساختمانیآارگری
 هستند، ازپير و جوان ، تجمع افراد مختلف محليز و زمستانهای آردستان خصوصا در فصل پاي خانه هقهو

  .می گذرانند,, دامه ,,آه روز را در ميان دود سيگار و قليان و بازی 
        مكانی آه بيشتر آارگران و بنايان آنجا جمع(های آار در فصل بهار وپاييز و تابستان ازصبح زود ميدان

 60 سال و پيرمردان باالتراز 12 آودآان آمتر از ، اين توده بيكار در ميان.از جمعيت موج ميزند) شوند می
اآثريت قريب به اتفاق اين افراد تمام روز در همين محل پرسه می زنند و بندرت , دنسال هم به چشم می خور

ل آه مشغونيزبه جمع اين بيكاران می توان تعداد زيادی را . شوند در هفته يكی دوبار موفق به گرفتن آار می
  .  افزود،آوپن فروشی هستند

جوشكاری , رنگرزی, بافندگی, شيرينی پزی, خياطی, آهنگری, نجاری, جاجيم بافی, های قالی بافی آارگاه
 اند و  در خود جا دادهران راگ ديگر کار،ها  پاك آنی وآوره پزخانه لپه, سازی يخ, های آردسازی و آارخانه
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سالن , خانه ه اما می توان به اين مراآز تعداد زيادی قهو،يستديگر خبری ازمراآز آار نبغيراز اينها 
  . خانوادگی اداره می شوند بشيویتا بقالی وغيرو را اضافه آرد آه عمده, سلمانی, غذاخوری

دات خود را آه شامل داس و انواع ساطور بود به ي تول،ها از جمله آهنگری  بعضی از آارگاه،سابق براين
شد آه اآنون بازار اين   خصوصا تعدادی از ساطورها به تهران صادر مید،دنديگر شهرها صادر می آر

بارها افرادی را آه توليدات اين . ا.ج.(اند های سابق تعطيل شده ای ازآارگاه آار هم آساد شده است و عده
اوج )  استها نموده  دستگير آرده وبه جرم ضد انقالب روانه زندانمی کنند،آارگاهها را به تهران منتقل 

 زنان آمتر جايی در توليد ،در جامعه شهری ,گردد آه گفته شود فاجعه بيكاری هنگامی بيشتر نمايان می
  ، بوده آارخانه فاقد منطقه  اين چرا آه، استفر صشهرهای آردستان کاری  امكانات ،دراين زمينه. دارند

همچنان  مسئله بيكاری  سازی، و سيمانهای نساجی  آارخانه انداختن وعلی رغم تالش هايی افرادی برای راه
 تا  کرد سطح زندگی مردم زحمتكشسقوط موجببطرز وحشتناآی  وضع موجود.  است الينحل باقی مانده

 فقر ،زون وتورمف گرانی روز ا،شود  قدرت خريد مردم روز به روز آمتر می. است آن شدهپايين ترين حد 
 مرگ ومير درصد .ها شده است اعث رواج انواع بيماریتغذيه ب عمومی را به همراه آورده است و سوء

 جمهوری اسالمی نه فقط با .آودآان و پيرمردان اولين قربانيان اين جنايت اجتماعی هستند, بااليی يافته است
  . بلكه اسلحه بيكاری را هم به جان مردم انداخته است است، هاسلحه به جان مردم افتاد

  
  مسكن

در اين ,  است  شده  ساختهاز گل و خشت خام  کهای با يكی دو اطاق  عنی آلبهثر روستاها يکمسكن در ا
راحتی فرو می ريزند ودر   هآه در برابر سيل ب یيها خانه, آنند های پر جمعيت زندگی می ها خانواده آلبه

 نمی توانيم ،مها نگاه آني اگر با مفهوم امروزی به اين خانه. برابر زلزله به تلی از خاآستر تبديل می گردند
  .می باشند...  امکانات از قبيل آب و برق و ، زيرا فاقد هرگونهاسم خانه را روی آنها بگذاريم

 های دواطاقه وچند اطاقه را آه خود می  آلبه، خيل عظيم مهاجرين روستايی در حاشيه شهرهار شهرهاد
 دواطاق بدون برق وآب و هرنوع امكان  درون نفر در12 الی 10ها  گاهی در اين آلبه, می آنند د علم سازن

,  اگر از حاشيه به مرآز شهرها برويم با مشكل اجاره نشينی عمومی روبرو هستيم.آنند ديگر زندگی می
دارات مربوطه برای بازی های ا ها وآاغذ سردواندن, آجر وديگر مصالح ساختمانی, سيمان, آمبود آهن

  هب,  استامر ساختمان سازی را با مشكل روبرو آرده, وضعيت ويژه جنگی بودن منطقه اجازه ساختمان و
 مسكن به يكی از اساسی .آه هيچ تناسب منطقی بين مهاجرت به شهرها و ساختمان سازی وجود ندارد طوری

 وشهرها بوسيله هواپيماهای عراقی وتوپ وتانك ها خرابی و ويرانی خانه, ترين مسائل منطقه تبديل شده است
ها واجاره منازل در  آه قيمت خانه طوری  ه ب،تر آرده است  اين مسئله را بازهم پيچيده،های ايرانی و راآت

ی راآد کردستان حالت  شهرهای درسابق بر اين معامالت زمين و امالک .باشد سطح بسيار بااليی می
 ميليون تومان هرروز 5,6,7 با قيمت یهاي خانه, ردي های آالن صورت می گاآنون خريد وفروشداشت، اما 

های هزار   خانه.اند دفاتر خريد و فروش امالك در اين چند ساله مثل قارچ رشد آرده. دنشو خريد و فروش می
فاصله عرضه . دنشو  هزار تومان اجاره داده می5 و4وهزار وپانصد تومانی چند سال پيش خيلی راحت 

های محروم روستايی مقيم شهر در چنين اوضاعی تنها به   زحمتكشان و توده!هيچ تناسبی با هم ندارندقاضا وت
هر    به به هر طريق و ، درجه زير صفر25,30برای مصون ماندن ازسرمای , زنده ماندن بايد اهميت بدهند

ونبود درآمد آنها را به حاشيه شهرها نبود آار . صورت بايد سرپناهی برای زنده ماندن زن و بچه تدارك ببينند
ها را  همين سرپناهگاهی رژيم , ادها را آباد آنندآب,, مجبور,, حلبی آبادها و کولی آبادها و شايدآشاند تا  می

 در مدت چند ماه مردم ،خواستند  میسران حکومت جمهوری اسالمی ايران .  خراب می آندشاننيز بر سر
آه کردند هايی   مردم را صاحب خانه ، چرا کهنها راست می گفتندآ,  نمايندرا در ايران صاحب خانه ومسكن
با مشکل  در شرايطی آه اآثريت مردم ايران واآثريت مردم آردستان .از حلبی يا مقوا ساخته شده است

های مجهزتر و   برای تصاحب آاخ حکومت اسالمی ايران رهبران سلطنت پيشه, مسکن روبرو هستند
   .اند اشتهذهم مسابقه گاشرافی تر با

  
  بهداشت و درمان

 مسئله ، گفتمی توان و استترين  مناطق ايران در زمينه بهداشت ودرمان  آردستان يكی از عقب افتاده
 )1364سال ( وضعيت کنونی  تنها به  نه مسئله اين .باشد بهداشت ودرمان دردناآتر از معضل مسكن می

 در اآثر روستاهای آردستان از . نيز برمی گرددپيشين  هایژيمهای دور و ر  بلكه به گذشته،آردستان
 آن عده هم .می پرداختندمدح  رژيم شاهنشاهی  فساد و  ترويجسپاهيان بهداشت بيشتر به. درمانگاه خبری نبود

 در تنها دآترهای سراسر تاريخ پهلوی  .خواستند خدمتی انجام دهند امكاناتی در اختيار نداشتند آه می
و سيكل آه ازطرف ) نظام قديم(افرادی بودند با مدارك ششم ابتدائی اطراف سردشت،  ای دور افتادهروستاه

آرد اينان   فكر میدردمند روستايی .شدند اداره مبارزه با ماالريا هرچند وقت يكبار عازم روستاها می



 یها                                                                                بهرام فرش ها و تجربه کردستان سرزمين رنج

10  فهرست کتاب به برگشت

ها سرم درد  اهی وقتآقای دآتر گ,, : آرد به برشمردن لذا گره دردهايش را می گشود و شروع می, دآترند
دندانهايم نيز وضع , آيدی بار به سراغم م دل درد هم هرچند وقت يك, بطور مرتب هم آمر درد دارم, می آند

 ند  قرص های گچی توی دستهای بيمار می گذاشت مشت مشتدآترهای پهلوی,, …درستی ندارند و
 با تعدادی ،ای خود ز گشت يك هفته دآترهای پهلوی بعدا.می دادند ودستورات الزمه را هم برای مصرف 
 با خوردن قرص های گچی نه تنها مداوا  همبيمار روستايی, گشتند مرغ و خروس و تخم مرغ به شهر برمی

  .شد های ديگری نيز دچار می  بلكه به زخم معده و بيماری،نمی شد
اما در اآثر موارد امكان , آردند  مراجعه میها به شهربايدترين نوع بيماری  روستائيان برای مداوای ساده

 در فرهنگ شفاهی .ست می رفتدلذا بيمار بر اثر يك سرماخوردگی ساده از, رفتن به شهر موجود نبود
زنانی آه در سرمای زمستان ناچار , های بسياری وجود دارد وداستانهای مردم آرد در اين باره داستان

 ت نبودنآه بعل هائی اند و يا بچه  و گرگ شده و بجای مداوا طعمه سرمای سختی شهر شونداند راه شده
 بارها اتفاق افتاده  مردانی در حين آار مارزده شده و يا .اند  جان داده دکتر  و نرسيدن بهماشين و وسايل نقليه

 يا نقص عضو  ها يا مرگ بوده  سرنوشت اين آدم، هدر هنگام درو پايشان و يا دستشان بوسيله داس زخمی شد
  . دائم

درمان و معالجه در ،  ديگر از درمانگاه ودآتر  چرا که, ه استوضع بعداز انقالب به مراتب بدتر شداين 
همين  اينك ،وجود داشتدر روستاها اگر در گذشته معدودی درمانگاه . آردستان خبری نيست روستاهای

  . است  نماندهم اثریازشبه دآترهای تبليغاتی پهلوی ه. اند  تبديل شدهمقر نيروهای نظامی   ها به مکان
,  آمبود بيمارستان.ر درمان و دآتر به مراتب بدتر از ساير نقاط ايران استظوضع شهرهای آردستان از ن

 آلينيك دندانپزشكی از اهم آنها, آودآان, بخش زنان, راديولوژی, آمبود آزمايشگاه, دآتر متخصص و درمان
 اغلب, باشند  و بيشتر فاقد دآترهای متخصص میهرهای آردستان با جمعيت صدهزار نفرشبعضی از, ستا

  زبان مردم را نمی دانند  که هندی و فليپينی هستند مداوای بيماران می پردازند  بهآه در اين شهرها دکترهای
 ی بيماران آردستان برای معالجه راهی شهرها.اند  آه هنوز درسشان را تمام نكرده هستندو يا دانشجويانی

  . شوند گاه شيراز و اصفهان میتهران و , تبريز
ها آه  حتی بعضی بيمارستان,  است در آردستان افزايش نيافتهها بعداز انقالب تعداد تخت بيمارستان

مگر يك بيمارستان در شهر مهاباد آه آنهم ,  به اتمام نرسيده،احداث آنها  قبل از انقالب شروع شده بود
صد فاقد رد  در مورد روستاها بايد گفت صد.يغات رژيم شدای برای صرف بودجه و محوری برای تبل بهانه

های اعدام  ها و ميدان  رژيم خمينی حتی دآترهای بومی را نيز فراری داده ويا راهی زندان,دآتر هستند
 .رتوپد وديگر متخصصين خبری نيستوا,  پزشکهم اآنون در شهرهای آردستان ازچشم , است کرده

د  شايد تعدا.دنروانپزشك و دآتر متخصص زنان و آودآان در آردستان بطور مطلق وجود ندار, دندانپزشك
 نفر را دارد به ده )57سال  تقريبیآمار (  ميليون4آل اين متخصصين در تمام آردستان آه جمعيتی بالغ بر

  . خود رژيم اين نظر را تائيد می آند61ال س مراجعه به آمار .نفر هم نرسد
 ها روستا ازدر تعداد اندآیتنها آشی   آب لوله،آه بگوييم در مورد بهداشت چه حرفی می توان زد بجزاين

باشد و اآثر افراد به بيماری های   می هابوشروب روستاها اآثرا آلوده به انواع ميكروجود دارد آب م
در . شوند راد دچار سنگ آليه میف اآثر ا،علت وجود امالح آانی در آب هب, شوند ای مبتال می عفونی  و روده

  اجساد جنگ و وفور ، در نتيجهبعداز انقالب نيز, روستاها از غسالخانه وتوالت عمومی بهداشتی خبری نيست
 وجود  شدن جنگها امكان جمع آوری اجساد بعلت طوالنی بعضی وقت ( در ميدانهای جنگ  جا مانده به

 فضای آلوده . است  بيماريها افزايش پيدا کرده شيوع،  در روستاهای ويران شده و وجود الشه حيوانات)ندارد
در يك آالم می توان گفت زندگی . اری شده استبه فضوالت حيوانات باعث وفور انواع مگس های ناقل بيم

  در شهر گاهی برای دهها هزار نفر .ها اسفبار استوضع بهداشت شهر. در روستاها بسيار دردناك شده است
  قرق  ،توسط ارتش و سپاه و بسيج   نظاميان ، که جهت استفاده وجود دارد عمومی حمام  دستگاهچندتنها 

  .ز آن ممنوع می گردد عمومی ا  می شود و استفاده
  وهای جمع شده در آوچه زباله, ها عمدا زباله شهر را جمع نمی آنند  شهرداری شهرها بعضی وقت

 و ستان سال جاری تعدادیبدر تا, خيابان مامن موش و مگس و انواع جانوران از سگ وگربه می شود
  .اين خبر منعکس نشد  ولی در هيچ آجا،علت مبتال شدن به وبا تلف شدند هها ب  بچهباالخص

 ، در روستاها وحتی شهرها بجای دندانپزشك  کهاما بد نيست در پايان اين قسمت به اين مطلب اشاره شود
 اعم از زن ومرد آه در  و جراحانی محلی بندها ه شكست،رتوپدو بجای دآتر ا;دالك ها و دندان سازان تجربی

 مشغول آار های محلی مامامامای متخصص، بجای ;بيشتر موارد بيمار را برای هميشه ناقص می آنند
ترين   ساله برای انواع معالجات عازم مدرن120 و 80,90 آخوندهای اسالم ودرهمين زمان است آه .هستند

 و اين يعنی عدالت اسالمی از نوع جمهوری اسالمی شوند های آشورهای اروپايی و امريكايی می بيمارستان
  .ايران
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  فرهنگ وآموزش
 هلوی آه دشمنی خود را نسبت به خلق های ايران بخصوص خلق آرد وفرهنگ و هنرش پنهان رژيم پ
 فرهنگ پهلوی آه ريشه در فرهنگ جوامع کردنبرای زدودن فرهنگ بومی و جايگزين , نمی آرد
ر س زمانی رضا شاه دستور داد آاله و دستمال . از هيچ آوششی فروگذار نمی آرد,داری داشت هسرماي

گذاشته ) وی می گفتند هله ی په پكه  شه آن  بهآه مردم(شود و بجای آن آاله پهلوی  انداخته زور دور مردان به
 لباسهای کردی را دور  همين ترتيب ه زنان نيز ب و لباس آردی جای خود را به آت و شلوار بدهد.شود

ای آردستان به زور آاله  چماق بدستان و نظاميان در شهرها و روستاه  برای تحميل نظر رضا شاه.بريزند
, کردند  تبديل به شلوار فرنگی می،پهلوی را بر سر مردان می گذاشتند و شلوار آردی آنان را قيچی آرده

بعداز سقوط رژيم پهلوی .  آمدن به شهر را تحريم آردند،ای تا آخر عمر حدی بود آه عده  هاعتراض مردم ب
  . ای ازاين افراد زنده بودند هنوز عده
 و از طرف ی برپا می داشت و ظاهرا رشد فرهنگ را مدنظر داشتيهای راديو طرف ايستگاه ازيكرژيم 
روزنامه و ,  انتشار آتاب. بود  خود قرار دادههدف را و فولكلور مردم  بی رنگ نمودن فرهنگ پوياديگر

. مراه داشتهای طوالنی را به ه جالت به زبان آردی شديدا ممنوع بود وحتی مجازات اعدام و زندانم
 تعداد مدارس . آه درستايش نظام شاهی و تائيد استبداد باشد،اد بود آز تا آن حد به زبان آردییهنرهای نمايش

ژگی جغرافيايی و آوهستانی بودن يو, و معلم در تمام روستاهای آردستان نسبت به ساير نقاط ايران آمتر بود
  .وستايی را از وجود سپاهيان دانش هم محروم آرده بود مردم و آودآان ر،نبود راه وديگر امكانات, منطقه

سالن های نمايش واجتماعات و ديگر , ميدان ورزش,  آزمايشگاه،  دبير ومعلم، تعداد مدارسدر شهرها
 .بودن در تمام آردستان از دانشگاه ومدرسه عالی خبری .امكانات هيچوقت در حد نياز مردم و منطقه نبود

 را به نای در سنندج نمود و دانشكده آرمانشا مر خود اقدام به تاسيس دانشكدههای آخر ع رژيم در سال
 . البته اين مراآز موفق نشدند فارغ التحصيالن خود را بطور آامل به جامعه تحويل دهند،کرددانشگاه تبديل 

ند در شرايطی آه در شهرهای بزرگ ايران مان, آيفيت آموزش در آردستان در سطح بسيار پايينی بود
       ها تدريس ودآترا در دبيرستان فوق ليسانس، ليسانسدبيرانی با مدارک  …اصفهان وشيراز و ,تبريز ,تهران

های سرباز و يا آمريكايی   دانشجويان وليسانسيه، در بهترين شرايط، وها در آردستان اآثرا ديپلمه, می آردند
 دسته اول مدرسين .ها بودند ر تدريس در دبيرستاندا ه عهد بومیليسانسی  و تعدادصلح  سپاههای به ظاهر 

دسته دوم نيز برای آسب اطالعات واهداف , آم سواد و آم تجربه بودند آه خود نياز به مطالعه شبانه داشتند
  .اشان پيدا شده بود سياسی در اين منطقه سر وآله

, ستان به همراه نداشت آرد مردمها حاصلی جز بيسوادی و آم سوادی عمومی برای مجموع اين سياست
  .ان را تشکيل می دهندد بيسوادصزنان در روستاها بيشترين در

 مردم  ی مناطق بر اساس وابستگی شان بهضسپاهيان دانش آه در بع, بعداز انقالب وضع به مراتب بدتر شد
 تعداد  آن،ين رفتهها ازب بارانمروستا بعلت ب های دبستان. ندديگر وجود نداشت, آارهای مثبت انجام داده بودند

 بعلت جنگی بودن .ندارتش و ژاندارمری تبديل شد,  به پايگاه سپاه پاسدارانند آه باقی مانده بود هممعدودی
 ازطرف ديگر بعلت تصفيه گسترده در آموزش وپرورش تعداد . سال آموزش وپرورش تعطيل بود3 ،منطقه

 ها هفيصت, دريس به مراتب افت نمودت آيفيت .دا آرد تقليل پيبسياردبيران ومعلمين آگاه و باسواد و مردمی 
 رژيم مدارس را هم . بلكه تعداد زيادی دانش آموز هم از محيط درس رانده شدندبودفقط محدود به معلمين ن

اين ارگان مسئول , شد  اداره می پاسدارن آموزش و پرورش رسما بوسيله سپاه،در بيشتر شهرها,  آردنظامی
 شونيستی رژيم به اينجا تسياس. ها وحتی معلمين بود  دبيرستان،مدارس ,زش و پرورشگماردن روسای  آمو

همچنين ,  دار و خواهران زينب را بجای معلم روانه مدارس آردسرژيم تعداد زيادی پا,  شودینم خالصه
حال آه  اينها در عين .ندتعدادی بسيجی از شهرهای مختلف ايران از جمله اصفهان به اين مناطق آورده شد

 آه همان عقايد ، وظيفه تحميق و تحميل عقايد خود را هم،باشند جاسوسان حكومت و نيروهای سرآوب می
دهند و تمام   اينان در مدارس انجمن های اسالمی تشكيل می.عهده دارند  ه ب،باشد پوسيده قرون وسطايی

   توده.علمين در دست خود دارندآارهای مدرسه را بوسيله انجمن اسالمی دانش آموزان و انجمن اسالمی م
موظف به تبعيت ازاين آشيش , اند  عده از معلمين بومی آه مورد تائيد رژيم قرار گرفتهآندانش آموزان و

آه موفق به   ساله هنگامی50 تا 14, 13اين پيامبران . زمان و پيام آوران اسالم خمينی هستندامام های 
های اعدام می آنند  ها و ميدان را روانه شكنجه گاهان دختر و پسر  دانش آموز,پيشبرد اهداف خود نمی شوند

ها بمراتب وحشتناآتر   وضع مدارس دختران و آودآستان.و يا مجبور به ترك مدارس و ترك ديار می نمايند
رسالتشان اين است دختران جوان و نوجوان را از راه , روسای مدارس آه خواهران زينب باشند, است
 یيها رژيم با اين وسيله می خواهد از طريق خانواده, دن و ارعاب به ازدواج با پاسدران درآورتهديد, تحميق

 هرچند در اين مورد بداليل . سياست خودرا در ميان مردم پيش ببرد،می شوند آه به اين ترتيب وابسته به او 
 ولی رژيم در اين زمينه هم با ،ندا های به همسری پاسداران درآمد  عده،تهديد به زندان و اعدام، فقرمادی 
,  شستشوی مغزی آودآان می باشد، حرآت ديگر اين خواهران زينب بعنوان معلم. است هجه شداشكست مو
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های   ساله را به طروق مختلف از جمله شالق وشيرينی به جاسوس12 الی 5آنها سعی می آنند آودآان 
 قرار والدين اين آودآان معصوم را در برابر ،تجاعی خودآه با تبليغ نظرات ار درون خانه تبديل آنند ويا اين

 همين .نشان اسالمی نيستيها بقبوالنند آه مذهب و اعتقادات آنها و والد  آنها سعی می آنند به اين بچه.دهند
 ،آم نيستند آودآانی آه از ترس, شود آودآان خردسال هم مورد اذيت و آزار قرار گيرند مسئله باعث می
رژيم در آردستان از مدرسه نيز .  نيستندی درسحاضر به حضور در آالسها،ه را ول آرده درس و مدرس

  .استآن چيزی آه اساسا مطرح نمی باشد علم و دانش ،يك مكان ترس و وحشت آفريده
 پذيرش شيعه بجای يعنی است خودشانالبته وحدتی آه مورد نظر , استرژيم مدعی وحدت شيعه وسنی 

 بعداز آشته شدن رجائی رئيس جمهور ونخست وزير 1360در سال : دعا استا اين  مثال زير مويد.سنی
بعداز اتمام راهپيمايی مردم را در مسجدی جمع ,  در پيرانشهر مردم را به شرآت در تظاهرات می برند،وقت
 خوانم  من نوحه می"می گويد  با صدای بلند روبه مردم،يكی از پاسداران پيام آور وحدت شيعه وسنی,  کرده

 کرد و   پيرانشهر که مردم. و گريه وزاری می آند خواندن شروع به نوحه خود سپس،"شما هم سينه بزنيد
پاسدار نوحه خوان می , برمی گردندهای خود   به خانه،  گفته مسجد را تركپيرو مذهب سنی شافعی هستند،

  . زنان ماند و ديگر سينه
اينان آه با لطايف , باشد خوان تنها مانده در مسجد می وحهه اين نبوضعيت رژيم در آردستان درست مشا

 و تمام نيروهای ان پاسدار.شان همين است وبس  سرنوشت،مردم هستند فرهنگ  درصدد از بين بردنالحيل
 اين هدف را در سر دارند آه با تمام قوا با مليت و مسئله ملی مبارزه ، آگاه يا ناآگاه،حكومتی در آردستان

  .اند  را به خدمت گرفتهانواع ترفندها ،اين راهآنند و در 
 نيروهای مردمی از جمله حزب دمكرات اقدام به تاسيس مدارس ، در روستاها و مناطق آزاد شده آردستان

نشانه دفاع هرچه بيشتر از , رغم نبود امكاناتی ها عل  از اين آالس مردماستقبال, اند کردهبه زبان آردی 
 و نشانه مبارزه مردم با ،آردستان و پايبندی به زبان و ادبيات و فرهنگ ملیطلبان جنبش خودمختاری 

رژيم رژيم برای پيشبرد اهداف خود از تجربيات . باشد حكومت و سيستم آموزش و پرورش حاآم می
های مختلفی به زبان آردی از    برنامه،هم اآنون ازطريق راديو, شاهنشاهی نيز آمال استفاده را می نمايد

يراز معدودی از غ ه ب, شود مريوان ومهاباد و اورميه پخش می, سنندج, تهران,  های کرمانشاه تندهفرس
 آردی ياد  عنوان زبانمی توان از آن به  آه آمتر ،ها زبانی است ابداعی  زبان حاآم بر اين فرستنده،ها برنامه
   آورده از آن بر سر زبان آردی آمده بدتر، همان باليی آه بر سر زبان فارسی در جهت عربی آردن.آرد
 يك مشت افكار و عقايد ارتجاعی و ترويج چيزی جز راديويی آنها،ها برنامه  مجموعه ساعت. است شده

  .نيست, آه ربطی به آردستان و مردم آرد ندارد ,قرون وسطايی
 آداب و ، فولكلور,ادبيات و اشعار شعرای انقالبی,  بطور آلی موسيقی آردی جايی ندارد،ها در اين برنامه

 حذف ،دنشو سنن و نواهای آردی آه بوسيله مادران وديگر افراد در مواقع مختلف آار و زندگی زمزمه می
نوی يك ملت ع وقتی هستی م،اين سئوال برای مردم آرد پيش می آيد. اند هشده و مهر غير قابل استفاده خورد

 اين مردم بايد به چه چيز راديوهای جمهوری ،دشو حذف و به زعم حكومتيان از صحنه زندگی پاآسازی می
 گاه گداری ، اين اواخر رژيم برای جلب مشتری دست به اقدامات مشتری پسند هم زده؟!المی گوش بدهندسا

, امور تربيتی مدارس,  عالوه بر راديو.ندآ نوايی از موسيقی با همان آالم حكومتی از راديوهايش پخش می
 آردن انبوهی آاغذ و تلفنهادها و ادارات با صرف بودجه گزاف و , ها  ارگانخش های فرهنگیب, تلويزيون

اند و با استفاده از اشكال مختلف سعی دارند سياست و افكارشان را به ميان مردم  امكانات عليه مردم بسيج شده
 از مزدوران  رژيم حتی برای پيشبرد اين اهداف.هرچه بيشتر تالش می آنند آمتر موفق می شوندآنها .ببرند

دهند بر  آند ولی اين افراد با اعمالی آه انجام می  استفاده می،اند و اجيرشدگانی آه به خدمت رژيم درآمده
  .رسوايی حكومت می افزايند

به خوانان آنها سرود , موسيقی و رقص پيوندی تاريخی با زندگی و آار و مبارزه مردم آردستان دارد
   اين مردم آواره.روند  با رقص بسوی زندگی و نبرد میآنها. روند به سرآار می  واز و ترانهآ با  وميدان رزم

در سخت ترين , تش آشيده شده استآخانه وآاشانه ومزرعه و شهر و ديارشان به , اند قتل عام شده, اند شده
 .اند فظ آردهرقص و فولكلور خود را ح, موسيقی, شعر,  اما با اين حال زبان و ادبيات،اند شرايط قرار گرفته
ذربايجان آعراق وسوريه تا ارمنستان و, های نوروز در سراسر آردستان از ترآيه و ايران هنوز هم در شب

 . است  و پيروزی ملت کرد تبديل شده  رمز مبارزه  و بهبرجاستپا کردن آتشوآازاخستان شوروی مراسم برپا
 اما ،ردن جامعه آردستان آمك آرده است به اسالمی آ، به زعم خود،ها ذف همه اينحرژيم خمينی با 

, های شاعران ونويسندگان بزرگ آرد نظير قانع های شعر ونوشته  هم اآنون آتاب،ها  ممنوعيتباوجود
, احمدی خانی, زيری الی جه مه, شيو په, دلزار, هيمن, رخوين جگه, ژار هه, مولوی ,وفايی, شيخ رضا, بيكس

 :های آرد  هم اآنون نيز صدای خواننده.دن دست به دست می گرد.…و) مو شه(عرب شاميلو, اشار آمالي
, محمد ماملی, حسن زيرك, خليل صديقی,  سيد علی اصغر آردستانی استاد,استاد علی مردان, طاهر توفيق
, صالح ديالن, قادر ديالن, گلستان, شوان,  شان عايشه, سيوه, رسول گردی, قادر زيرك, رزازی, مظهر خالقی
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تنبور , سرنا, دهل, طبل, دوتار, تار, له  دوزه, نوای شمشالبا  همراه ،ها خواننده ديگر ها و ده  دهمحمد جزا و
 جمعی زنان و  رقص دسته" ك له ش به ره " صدای پای. گوش می رسد  بهجشن وشادیو در مجالس عروسی 

سقزی , بوآانی, هابادیم, مريوانی, سنندجی) پی چه(چوپی, روينه,  پیس رقص های . بلند است هنوزمردان
زن ,  بازهم بوسله پير و جوان…اليی و يی آرمانشانی و ايالمی وشاماتی وشكاآی وبيجاری وصائين قه وپاوه

  . گسترش پيدا می کنند ، بلکهدنشو اجرا می تنها  نهومرد 
بدر  دهروزسيز,  مراسم خود را اجرا می آنند،مردم عليرغم فشارهای چماقداران و تفنگچی های آخوندها

رغم تمام دردهايشان بر حكومتيان  جشن وشادی عمومی را علی, سال جاری مردم مهاباد ازآوچك وبزرگ
 جايگاه يك نمايش عمومی از قدرت ،آه فضای سرسبز بهاری اطراف سد مهاباد طوری  هب, تحميل آردند

  .واراده مردم شده بود
 به تمام ادارات ثبت احوال ، خود با فرهنگ مردم برای عيان آردن هرچه بيشتر دشمنیيی هرژيم طی بخشنام

پيشنهاد آخوندهای حاآم به , ها جلوگيری آنند آردستان دستور می دهد از نوشتن اسامی آردی در شناسنامه
روی فرزندانشان . …علی اآبر و, حسنعلی,  آه اسامی اسالمی ازقبيل روح اهللاستپدران و مادران اين 

 خلقی اسامی است،در آجای تاريخ ملت ها ديده شده پرسند حق می   ه جواب بمردم آردستان در. بگذارند
: پدران ومادران اين اسامی را روی فرزندانشان می گذارند! د؟نروی فرزندانشان بگذاربر جالدهايش را 

  . ئاشتی, هيرش, شورش, ئامانج, هيوا, واتئا, بات خه, بيان, پرشنگ, شيرآو, دياآو, آاوه
هدف . ها و حاآميت جمهوری اسالمی به اينجا ختم نمی شود ستيزی خمينی و دسته فقهجنايت وفرهنگ 

ويرانی و , آشتار, اختناق,  سال فشار6 حاصل . استفردی و ملی ،رژيم ذوب خلق آرد  از نظر فرهنگی
در  هرچه بيشتر اند و ه شدتر ه مردم آبديدبرعکس .جنايت فرهنگی و ملی برای رژيم رسوايی و شكست بوده

هنر ,  است نی تر شدهغادبيات انقالبی آردستان بازهم . خود می کوشندزبان وادبيات ، جهت حفظ فرهنگ
 اند و  نويسندگان و شاعران و هنرمندان جديدی پای در اين عرصه گذاشته و های بازهم رشد آرد انقالبی وتوده

عمل و عكس العمل   تابع اصل"ها   مبارزه در آردستان در تمام عرصه.اند جای خالی بزرگان را پرآرده
  موجببلكه, ای باعث انفعال وعقب نشينی مطلق نشده است  حرآت رژيم در آردستان در هر عرصه".است

 حرآت با اين حال، ، سال فراز و نشيب هم وجود داشته6 هرچند در اين ،پويايی و حرآت بيشتر شده است
های جمهوری اسالمی در   در يك آالم سياست. استعمومی و روند آلی همان پويايی و حرآت بوده

  . است  با شکست روبرو شدهآردستان
  

  جوانان
 را به بند ان کرد وپسراندختر,  به نوع دلخواه خودها وتبديل آن جوانان کردرژيم برای ازبين بردن چهره

ه زور مسلح می آند  بآنهارا. می آند از زندگی و مزايای آن محروم , اعدام می آند ,دده شكنجه می, می آشد
اختناق و خفقان در جهت شستشوی مغزی , وحشت با ايجاد محيط رعب و. گيرند قرار شانخلقدر برابر تا 
چهره جوان حزب الهی در . تا در يك آالم از جوان آردستانی يك فرد حزب الهی بسازد،  می آوشد آنان

تير در ،   شده جاسوس وتفنگچی او;رژيم شود  ثناگوی ، کردهآردستان يعنی آسی آه به آرمان خلق خود پشت 
اند و افتخار حزب الهی بودن پيدا  به خدمت حكومت حاآم درآمده اگرچه تعدادی. قلب هم ميهنان خود خالی آند

 شهر  هایآوچه وخيابانمحل آار در  , را در مدرسهپايمردی ومبارزه,  مقاومت، ولی اآثر جوانان،اند آرده
ای ايفا می  ار برجستهيجوانان در عرصه سياسی ونظامی واجتماعی نقش بس. اند و روستا پيشه خود آرده

 ، دختر وپسر،امروز نشان می دهد آه جوانان آرد  به تا 57نگاهی به شهدای جنبش خلق آرد از سال . آنند
از ,  عرصه آار ومبارزه جوان متفاوت است. هم دارند وهنوز ای در پيشبرد جنبش داشته نقش ارزنده و عمده

هنر و , فعاليت در زمينه ادبيات وآار و تالش در مزرعه و مدرسه  تا رهبری نظامی و سياسی و اجتماعی
   .فرهنگ

در مورد تحصيل و وضع , امكان رشد وتعالی جوانان از طريق حكومت در سطح بسيار پايينی است
 نبود امكانات ورزشی را هم به آن ،بايد. وزش و پرورش سخن گفتيمآمرهنگ و مدرسه ودانشگاه و آار و ف

جه ا جوان را با مشكالت بسيار زيادی در زندگی مو،گرانی وتورم, نبود آار ومسكن, هزينه باال. اضافه آرد
  .های بيكار هر روز بيشتر می شود تعداد تحصيل آرده. آرده است

 به اعتياد و فساد آشيده روحی، ناراحتی های  وفقر مادی، حاآمهای  ای از جوانان بعلت سياست عده
, های دسته جمعی را هم افزود است اعدام, رژيم برای رسيدن به نيات خود و به زانودرآوردن جوانان. اند شده
 از خشم رژيم گرنشان 1 ، جوان مهابادی59واعدام  ; سنندج ونهای دسته جمعی جوانان در آرمانشا اعدام
  . اين منطقه استجوانان

                                                           
 هاواربا جاليی پور" گفتگوی!/ پور و تجربه آردستان جاليی -1
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،  دارند در آردستان در جبهه مبارزه عليه رژيم قرار ان جوانها، تنگنا اين محدوديت ها ورغم تمام اما علی
  .شود  در اين جهت بكار گرفته میآنهاعمده انرژی 

  
  زنان

رژيم می خواهد زنان و دختران آرد را آه در طول تاريخ دوش به دوش مردان در رزم و آار شرآت 
 جاسوس و خيانت ،رژيم می خواهد دختران و زنان آرد. ددار  به خيانت و جاسوسی بسود خود وااند، تهداش
 تشويق ،ها برای پيشبرد اين سياست  پست ترين شيوه.سالمی بنامنداخلق را تقديس آنند و فساد و فحشا را  به

 وسيع اين آار را ید در سطحآنها می خواهن. و وادار آردن دختران آرد برای ازدواج با پاسداران است
 و پيشبرد ،های آرد  خانواده مياننفوذ در ,های ملی از بين بردن جنبه, هدفی آه از اين عمل دارند, بكنند

  . ها و پرورش جاسوسهای محلی است سياست رژيم از طريق اين خانواده
 وسيع  هایفعاليتدر  يا آه دختران جوان وزنان را همدوش مردان در صفوف پيشمرگان و رژيم هنگامی
اعدام  کسانی چون گل عنبريان . آيد در فكر انتقام برمی،  کرده را بيشتر آشکار خودماهيت , اجتماعی می بيند

ها، کعبی ها و بسياری از زنان و دختران کرد در شهرهای کردستان، اوج خشم جمهوری اسالمی ايران را 
  . خلق کرد نشان می دهد نسبت به
ها را برروی زنان و دختران  ها و شكنجه گاه در زندان, نيات خود دست پيدا نمی آند  به آههنگامیرژيم 

  .حكومت است های وحشيانه واعدام جزو ابزار روزمره زندانهای طويل المدت و شكنجه. می گشايد 

                                                                                                                                                                      
  نفر چه بود؟59آقای دآتر، قضيه اعدام 

شده بودند و  های پيشمرگه های حزب دموآرات و آومله با پاسداران دستگير ها و درگيری جريان فعاليت سط سپاه در نفر تو59آن 
در زندان تبريز اعدام شده بودند از طريق مردم شهر از  ها من وقتی آن. در دادگاه انقالب تبريز محاآمه و محكوم به اعدام شدند

فضای آن زمان  اما اجازه بدهيد يك مقداری.ها را بايد از مقامات قضايی آن موقع سؤال آنيد آنمحاآمه  لذا آم و آيف! قضيه آگاه شدم
 فضای ناامن آن  های ميان سال آرد آن متأسفانه ناسيوناليست .آردستان را برای شما توضيح بدهم تا ببينيد اوضاع از چه قرار بود

انقالب محاآمه   نفر در دادگاه59ه عبارت ديگر همان زمانی آه اين ب. آنند جوانان آرد تعريف نمی را برای زمان و علت آن
در منطقه مهاباد، در درگيری با اعضای حزب دموآرات و  شدند، تنها پانصد نفر از نيروهای آادر سپاه پاسداران، آن هم فقط می

 در آن زمان.)  عراق درگير بودندهای جنگ با آه و نيروهای اصلی سپاه و ارتش در جبهه در حالی. (آومله شهيد شده بودند
شدند،  ارتش و ژاندارمری درگير نمی  با نيروهای سپاه،- و جوانمردانه-های حزب دموآرات و آومله در دشت و صحرا پيشمرگ

ر آردند و اعضای سپاه را از دو  آمين می- در شهر و روستا-های مردم ُآرد خانه يكی اينكه در پشت. بلكه دو تكتيك اصلی داشتند
آردند و جنگ سختی را بر  راترك می گذاشتند و صحنه ها مردم ُآرد را در ميان وحشت و آتش ناامنی باقی می آن. آردند می ترور
های نيروهای ارتش و ژاندارمری در زير  ها در مسير جاده پايگاه اين بود آه شب ها تاآتيك دوم آن. آردند های سپاه تحميل می بچه
قدر منطقه  به ياد دارم آن. شهيد نشوند شتند و روزی نبود آه در منطقه حداقل يك مين منفجر نشود و چند نفرگذا آار می» مين» خاك

باالی  - با اينكه فرماندار شهر بودم و منزلم در جای امن و در نزديك پادگان بود-خوابيدم می ها آه ناامن بود آه مدت يك سال شب
نفوذ آردند فتيله نارنجك را بكشم تا زنده به  گهای دموآرات و آومله شب به داخل خانهگذاشتم آه اگر پيشمر سرم يك نارنجك می

بود و ما با  او ُآرد مهابادی. پور يك دبير باتجربه و خوشنام دبيرستان مروی تهران بود عبداهللا شهيد. دست آومله و دموآرات نيفتم
اعضای . داد و مسؤولی بود و به گروههای مسلح باج نمی آدم مسلمان. مالتماس او را در مهاباد در آموزش و پرورش نگه داشته بودي

شهيد  خانه. عنوان مزدور جمهوری اسالمی گروگان گرفتند و بعد در اسارت به شهادت رساندند اش به آومله او رااز درون خانه
آنند، از لحاظ حقوقی و قضايی بايد از  ل میسؤا  نفر59لذا آسانی آه درباره آردستان و از اعدام . پور در صدمتری ما بود عبداهللا

باشند،   بودند آه بايد پاسخگو- آومله و دموآرات-های مسلح سياسی سياسی، در اصل اين گروه قاضی مربوطه بپرسند ولی از لحاظ
 در پنج سال اول پس از وقايع پيچيده و چند ُبعدی را آه تر، به عبارت آلی.ها با اسلحه جنگ را در آردستان به راه انداختند چون آن

گفتمان  آن دوران بررسی آرد نه در چارچوب و» وضعيت انقالبی«اتفاق افتاد بايد در چارچوب  پيروزی انقالب در آردستان
اآلن نزديك به سه دهه از انقالب گذشته، جنگ  زيرا. جامعه مدنی و دموآراسی آه دوران اصالحات در جامعه ايران در جريان بود

. نبود در آن موقع اصًال دولتی در آار. توان با حكومت بحث از حقوق مدنی و سياسی آرد می  حكومت استقرار يافته وتمام شده و
نظام سياسی . گيری بود تدريج در حال شكل دولت پهلوی سقوط آرده بود و دولت جمهوری اسالمی با هزاران گرفتاری و جنگ به

 بنابراين، آن. رفت های انقالب به پيش می گذشتگی بچه دوش تعهد، مسؤوليت و از جان راز لحاظ نهادی شكل نگرفته بود و آار آن ب
در آن . ناشی از انقالب مورد ارزيابی قرار داد دولتِی ها حادثه ديگر را بايد در چارچوب بی ها و آن پانصد شهيد سپاه و ده اعدام

 در زمان شاه هم( مسأله آردستان«های طرفدار انقالب آردستان شد  پيدا آرد، برای بچه روزها وقتی وقايع خونين آردستان تداوم
گفت اگر من  هايش پيش از انقالب دائمًا می سخنرانی اتفاقًا شاه هم در. بردند مسؤولين آن دوران از آن به عنوان غائلة آردستان نام می

برابر اجرای   نيز آه مسلحانه در- آومله و دموآرات-دهای سياسی ُآر گروه)شود تكه می يعنی تكه شود؛ نباشم، ايران، ايرانستان می
آن . برند نام می» جنبش خلق ُآرد«اين وقايع به عنوان   جمهوری ايستاده بودند و خواستار خودمختاری آردستان بودند، از سياست

ارتش را   تيمسار قرنی رئيسانقالب دست به اسلحه ُبرد در ابتدا گروه فرقان بود آه مطهری و طلبی آه پس از موقع گروه خشونت
ها به نام   آه مردم از آن-سازمان مجاهدين خلق ها و بعد شهيد آرد، بعد حزب دموآرات آردستان و حزب آومله بودند، سپس پيكاری

 به» مزدور خمينی«رسيد به سرعت انگ  ها اگر دستشان می همه اين گروه. های اقليت چريك  و سازمان-آردند منافقين ياد می
های مذآور در  به نظر من اگر گروه. آردند نمی آردند آه آردند و به آسی هم رحم ها را ترور می زدند و آن های انقالب می هبچ

سرخی  شدند يك نظام صدامی و ايران حاآم می   .آردند ايجاد می) مانند آامبوج(ِخم
) شود   مراجعه زير آدرس  به برای خواندن متن مصاحبه(
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  ،رماناناين قهرساندن شهادت   بهاز  پاسداران بعد  و نموده به دختران جوان تجاوز ،بارها قبل از اعدام
اين چهره   ,اند  کردهدراز …وشيربها , بها خونتحت نام پدر ومادر شهيد   به طرفتومان  صدمبلغی در حدود 

  .رژيم جمهوری اسالمی در آردستان است
. ز هستي بلكه وصف مقاومت و پايداری ن، ادبيات آردی فقط وصف طبيعت و وصف چهرهای زيبا نيست

 بوکان و سقز بودند،   بيگی منطقه  فيض اهللا  نفر از آنان از طايفه7  قالبی کرد که نفر از مردان ان اعدام يازده
 در سال:  است  نثر درآمده  توسط استاد هيمن شاعر ملی کرد به  است که مقاومت و پايداریای ازاين نمونه

در , م گرفتهای بسياری در شهرهای آردستان در مال عام انجا های بعد از شكست جمهوری مهاباد اعدام
احمدخان پسر (خان نام گرفته ها آه مادر احمدآنمادر , های دار آويخته شدند شهر سقز سه برادر باهم به چوبه

 از گوشه عروقخونی را آه بر اثر پارگی , های دار ميرود در ميان حيرت نظاميان بسوی چوبه) بزرگتر بود
 او. رت شهدا آامال سرخ می شودصوآه  طوری  هب, می مالدفرزندانش ورت ص بود به  شدهلب شهدا سرازير

فرزندان آردستان بعداز , های من  بچه" می گويد،در جواب دژخيمان آه می پرسند چرا اين آار را می آند
  )زبان کردیاز  ترجمه (".مرگ هم نبايد سرخی چهرشان را در برابر دشمنان ازدست بدهند

  
  سياسی ونظامی

  

 عليه خلق ستمديده آرد اعالم 58 مرداد سال 28خمينی در , ن می گذرد سال از جنگ تحميلی آردستا6
 زغم  به, ,آفار وعوامل خارجی,, برای قلع و قمع  پاسداران و بسيجيان,بعداز اين اعالم جنگ, جنگ نمود

ردن ها ومحكم تر آ زيرپاگذاشتن حقوق خلق،  شكستن اراده خلق،خود ودر حقيقت برای سرآوب خلق آرد
 آنها همه جارا به توپ بستند واز آشتن زن ومرد وپير وجوان .های حكومت به آردستان سرازير شدند پايه

. ازپاوه و سنندج ونقده شروع آردند وهمه شهرها و روستاها را به خون آشيدند. وآودك آوتاهی نكردند
 می خواست 1358  مرداد28صدام می خواست در عرض يك هفته تا پايتخت ايران برود و خمينی در پيام 

 هرچند رژيم از نظر نظامی آليه شهرهای آردستان و ! را يكسره آند" آردستان غائله" ساعت 24در مدت 
 معذالک, بخشی از روستاها را بازپس گرفته وهم اآنون آردستان را به يك پادگان بزرگ تبديل آرده است

 هنوز هم نيروهای انقالبی با ،رهم بشكندموفق نشده است جنبش ملی و مقاومت نظامی را برای هميشه د
هايی بدست آورده است  هرچند رژيم از نظر نظامی موفيقت. تر در نبرد هستند تجربه بيشتر وآارائی فراوان

 اآنون .درصد با شكست روبرو شده است ونتوانسته مردم را به زير پرچم خود بكشاند اما از نظر سياسی صد
اش دفاع   نيروی ديگری نيست آه از جمهوری و واليت فقيه،های سياسی اندههای حكومتی و وام بغيراز جاش

  بهای برای حكومت در آردستان  حتی همين جاشها و واماندگان نيز در دراز مدت نمی توانند سرمايه ،آند
  .ورد رژيم توفيقی بدست نخواهد آبماند، خواست خلق آرد باقی  عنوان  بهآه مسئله ملی  تا زمانی.حساب آيند

 بين حزب دمکرات کردستان ايران   جنگی است کهتنها مطلبی آه هم اآنون مبارزه خلق آرد را تهديد می آند 
حكومت   فزايندهخوشحالی موجب  اين امر . است در جريان، کردستان حزب کمونيست ايران  شاخه و کومله

روهای ملی را به صالح جنبش  ني مردم درگيری در صفوف. می باشدتشديد آندر جهت است وتالش رژيم 
 اين امر را به ، وافراد ديگر ها اعم از پيشمرگه، حتی نيروهای درگير هم.را محكوم می آنند آن،  ندانسته کرد

 و ء شدن اعضا سرخورده ، پديده اين يكی از پيامدهای. دانندسود جنبش ملی و جنبش دموآراتيك ايران نمی
در اين  شرايط . کنند صف مبارزه را ترك می ،   شده دليل راهی شهرها همين  آه بهست نيروهان اين اهوادار

چرا آه جنبش انقالبی , بر هر نيروی انقالبی است آه بر اتحاد صفوف نيروها بيفزايد و از تفرقه دوری جويد
  *.است  ديده ی آزاديخواه را از تفرقه نيروها ضربهايران و جنبش ملی هميشه بيشترين 

  
 آلمان غرب-ويسمار) 1985( 1364  ماهآذر
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  )64 تابستان -63 مستانز( آردستانگزارشی مستند از  
                         

  
  
  

 حقيقت می توان گفت اينجا دروازه ورود به شمال در ,رسدخوی می  - ماآو-سه راه تبريز  اتوبوس به
 و ژاندارمری آميته مستقر در اين محل متشكل از سپاه پاسداران.  است شرقی ازطريق آذربايجان،آردستان

لذا ,  کندتوسط مرز بازرگان به ترآيه و اروپا وصل میرا  ايران ،اين سه راه. به بازرسی افراد می پردازند
اشياء , در اين محل همه چيز اعم از افراد .رژيم محرز است واهميت زيادی دارد درجه امنيتی اين محل برای

 نقاط ساير وافرادی است آه از جوانان,روی آردهاگيرد و حساسيت بيشتر  و آاال مورد بازرسی قرار می
  . به اين منطقه می آيند،ايران بجز آذربايجان
 شخصی از اهالی شهرهای ، اورميه مورد بازرسی قرار گرفت- اتوبوس تبريز 63در بهمن ماه سال 

ز نشان دادن  دقيقه مورد بازجويی قرار گرفت و بعدا15 حدود ، اضافیداشتن آفش و لباس به جرم ،آردنشين
دليل پاسداران برای . آه ديگر از اين آاالها نخرد اورا آزاد آردند  اين  بهبارنامه وفاآتور مربوطه و تعهد

  ".شود  میاری اينها برای استفاده پيشمرگان خريد:"بود اين ،ممنوع بودن اين آاالها
االی سر آقايی آه لباس آردی بتن  ب،آرد  همينطور آه داشت وسايل را بازرسی میی پاسدار63در اسفند ماه 
 یآه در آاغذ تنه  آاپشن نيم عدد دو با ديدن پاسدار.نشان دهد را مجبور آرد وسايلش را  و اوداشت ايستاد

بينی   باخنده جواب داد خودت آه می، داشت سن سال40اين چيه؟ مرد آه حدود پرسيد  ،پيچيده شده بود
پيرمردی آه ,  ت؟ مسافرين اتوبوس همه ناظر وشاهد جريان بودندپاسدار پرسيد چرا دو تا اس. آاپشن است
 حرف با شنيدن اين ؟ استاز آی تاحاال آاپشن قدغن شده,  نشسته بود به زبان آذری گفت مردهمرديف
, پاسدار برای توجيه آار خود گفت اينها را برای پيشمرگان می برند. آردند  خنديدن  به شروع مسافرين

آدام حزب است آه دو تا  ("!سی واردير؟ هانسی حيزب دير آه ايكی دانه پيشمرگه": گفتپيرمرد با خنده 
مرد صاحب آاپشن رو آرد , برای ايستادن پاسدار باقی نگذاشت  محلی،انفجار خنده مسافرين) پيشمرگه دارد؟

  ".ل آاآهسنده ساغ او": پيرمرد دستی روی شانه مرد زد و گفت ".ساغ اول قارداش": به پيرمرد و گفت
 مرا به مقرشان برد وتحويل حاجی آقايی داد آه ، با ديدن آارت شناسايیی  پاسدار64 سال   ماهدر فروردين

دوپاسدار مسلح در سمت راست و چپش حكومت  ,حاجی آقا پشت ميز نشسته بود.  ساله می نمود30حدود 
آردی؟ اينجا چكار : پرسيد انداخت و  ام شناسیحاجی آقا نگاهی به آارت. اورا در اين بيايان آامل می آردند

پاآت محتوی مدارك , حاج آقا آه جوابهای آوتاه قانعش نكرده بود…می آنی؟ آجا ميروی؟ از آجا ميآيی؟و
ها وآارتهای ويزيت و نتيجه آزمايشات را آه هميشه همراه داشتم ريخت روی ميز و سه   شامل نسخه،پزشكی
الخره مرا ا دقيقه ب20بعداز حدود . ها را بازرسی ميكرد هم نسخهحاجی آقا .  مشغول بررسی شدندنفری

 را عصبانی  مسافران اتوبوسای  قيقه  ده20تاخير . تکرار شدبار   سال پنج2رهاآردند و اين داستان درمدت 
 جالب اينكه آسی به دفاع از حكومت سخنی نمی،آرده بود و تا رسيدن به شهر اورميه باهم به بحث پرداختند 

  .فتگ
  

  64 اوائل فروردين 63اورميه اواخر اسفند 
  

در ميدان اصلی شهر ميدان  ,هاست ناآند شلوغی خياب هائيكه توجه هر بينده را به خود جلب می اولين صحنه
روستائيانی آه بدليل جنگ و درگيری ,  آارگران ساختمانی.اند  انبوهی افراد بيكار جمع شده،)خمينی(مرآز

جوانان تحصيل آرده و افراد بيشمار ديگر در اين ميدان به انواع , اند اره شدهومنطقه آهای بزرگ  با فئودال
انبوه پناهندگان آرد عراقی نيز جزو همين , مشغول هستند…آوپن فروشی و , سيگارفروشی, دست فروشی

  .می باشندجمع 
كه با يي آنها،ای مختلفه بسيجی وجهادی و وفور ماشين, حضور بيش از حد نظاميان اعم از ارتشی و سپاهی

, بيكاری,  گرانی.اند ه سيمای يك شهر و منطقه جنگی را به اورميه داد،سرعت زياد در رفت وآمد هستند
  . دنزايف ایبيشتر به تصوير جنگی بودن شهر م, آمبود مايحتاج وتورم

 ،ا بعهده داردمرآز عمليات قرارگاه حمزه سيد الشهدا آه نقش رهبری واجرای عمليات سرآوب خلق آرد ر
 و ديگر واحدهای تابعه با همكاری   اورميه و لشكر سنندج وکرمانشاه64 لشكر .در اين شهر واقع است

البته به اين , دهند  امر سرآوب خلق آرد را انجام می، مجموعا نيروهای شمال غرب مستقر در کرمانشاه
آميخته . ردکدر هر شهری وجود دارند اضافه مجموعه بايد پادگانها وپايگاههای متعددی را آه بدون استثناء 
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 اجتماعی و اقتصادی,  وضعيت بسيار بد سياسی مردم را در دو جنگ ايران وعراق وجنگ آردستانشدن
تشييع جنازه آسانيكه در , روزهای پنجشنبه و دوشنبه در اين شهر تشييع جنازه برقرار است.  است قرار داده

 حضور شخص جنايتكاری چون غالمرضا حسنی .ت زياد همراه است با تبليغا،شوند آردستان آشته می
ها برای دامن زدن به خصومت   از اين تشييع جنازه،بعنوان نماينده امام خمينی وامام جمعه شهر باعث گرديده

مردم تحت تاثير تبليغات دروغين  ,ر واقع نمی شودثها مو  تالشا اينام. ريها استفاده شودذ و آهاميان آرد
پيوند برادرانه و . اند  رژيم جمهوری اسالمی و شخص خمينی قرار داده  متوجه نوك حمله را، گرفتهقرار نآنها 

تاريخی و روابط خانوادگی آذربايجان وآردستان عميق تر از آن است آه تحت تاثير اين تبليغات گسسته 
   .آند ت می اين مسئله را ثاب،مبارزه مشترك آرد وآذری در آنار هم عليه رژيم ، گردد

   دو کشوری که  هم مرز است، عراق و ترآيه دو کشوربا آذربايجان غربی است و  اورميه مرکز استان
  متصل می شود و اين تنها راه  اروپا  زمينی  بهراه ، اين استان از طريق آن جريان دارد  درمبارزه خلق آرد

. شود  وارد آشور می  صدها آاميون آاال روزانه از طريق آنآهارتباط زمينی بين ايران و اروپا است 
  نظامیاورميه به يك پادگان بزرگ شهر   است که اهميت سياسی، نظامی و اقتصادی اين استان باعث شده

زمانی اورميه مرآز تامين ,  است هبرد  نظامی شدن اين منطقه اقتصاد منطقه راهم روبه نابودی. ودتبديل ش
 اين  اآنون اين آاالها ازخارج از اورميه يا خارج از آشور وارد اما, بودايراننقاط ديگر بار وگندم  تره, ميوه
  .دن تا به مصرف مردم شهر ومنطقه برس،دنشو  میاستان

  
  اورميه بعداز حمله هواپيماهای عراقی به پيرانشهر و پادگان جلديان

  

هرآدام  , می گيردی عزيزهرآدام سراغی از, استهرآدام جويای خبری  ,اند جمع شدهتعداد زيادی دورش 
ويرانی می گويد او يك  از زخمی ها و از, ها  از آشته.گويد اسمی را بر زبان ميآورد و مرد آرام سخن می

 به همراه تاند ا ه فرصت پيدا نكرد!"صدام آمريكايی" است وبمب های  از مرگ رسته. شاهد زنده است
  .اش او راهم اززندگی محروم آنند خانواده

 ، تااش را از دست داده واينك دم در بيمارستان خمينی منتظر است  عضو خانواده3 ساله 45 مردی است
تن دارد و اهل پيرانشهر است و چنين  هلباس آردی ب. اش بگيرد جوابی ازسالمتی تنها بازمانده خانواده

مساجد با خاك يكسان مدارس و ,ها مغازه, ها بيشتر خانه, از خاآستر تبديل شده است شهر به تلی,, : ميگويد
شهر به يك جهنم , نه دوتا بلكه دهها و صدها ,نه يكی ,ها و زخمی ها را به چشم خود ديدم انبوه آشته, اند شده

 تا آی؟ آخه  آخه,, :  می گويد ومشت هايش را گره آرده, اش از خشم فرياد می زند چهره" . است تبديل شده
ی ببينه  ين؟ تاآهی بسوت ئاخه تا آه,, :  می دهد ادامهه زبان آردی بعد ناخودآگاه ب,, ؟تاآی بايد آشته شويم

 حسرت بكشيم؟ بعداز اينكه آرام  تا آه,  شويمتاآی ذغال,  بسوزيمی آخه تا آه,, ی زوخاو؟ زوخال؟ تا آه
بش مرد تنها جوا ,اسم چند نفر را آورد و احوال سالمتی آنها را پرسيد,  آقايی آه آمی آردی بلد بودرفت،گ

مرد , پيرمرد سئوال آننده دوسه بار می زند توی سرش,  شدمیهای اشكی بود آه از چشمانش سرازير قطره
مرد  , در پيرانشهر مامور خدمت بودند  را می گيرد ،که ه اورمي اهل ديگری به زبان آذری سراغ چند معلم

   ".شده است تنديل  يك جهنم   به شهر، نمی دانم هر چه هست"می گويد
 ,اند  در جلو بيمارستان در خيابان زنگنه ايستادهی جمعيت زياد.هستندهای جلو بيمارستان دردناك  نهصح

 مجروح و آشته به اين ،های ارتش و سپاهی  حتی ماشين, مبوالنس ها مرتب آژيرآشان در رفت وآمد هستندآ
 يك سرباز زخمی آه .ستندهای چند نفری مشغول صحبت ه انبوه مردم در دسته. بيمارستان منتقل می آنند

دوستش می گويد ,  است توسط دوستش به اينجا آورده شده,  است و حالت گيجی دارد اش باندپيچی شده سروآله
مسئولين ازقبول سرباز زخمی . ايم احتماال خونريزی داخلی پيدا آرده و با هزار زحمت او را به اينجا آورده

ميرد  اين دارد می, رباز عصبانی فرياد می زند يعنی چه جا نداريمس, امتناع می آنند و می گويند جا نداريم
مسئول مربوطه  , اعتراض باال می گيرد و چند نفری حرف سربازرا تائيد می آنند!؟آنوقت توميگی جا نداريم

بعد بالخره سرباز زخمی را قبول .  گفت بايد سئوال آنم،آه از طريق پنجره آوچكی با مردم صحبت می آرد
  .ند ولی نمی گذارند دوستش داخل بيمارستان شودمی آن

  :يكی از همين سربازها برای مردم صحبت می آند
. آسانيكه مسئول پدافند بودند ازترسشان فرار آردند, عصرهنگام يازده هواپيما به پادگان جلديان حمله آردند"

  ه ساعت24 نفری آه  500بغيراز ,  نفری برای نگهبانی آل منطقه تقسيم شده بود500های  پادگان ما به دسته
. ندپياده خودرا به نقده رساند  بقيه همه شبانه با پای، نداده بود آنها  بهشان اجازه خروج هدنگهبان بودند وفرمان

  ". پادگان تخريب شده است،بعلت انفجار انبار مهمات, آشته شدند  زندانی ارتشی هم90دربمباران پادگان 
تعداد زخمی ها بقدری است آه .  قابل شمارش نيست،اند می های ديروز را چسباندهليست زخبيمارستان  دم در

 يكی می گفت حتی بيمارستانهای ،آليه بيمارستانهای شهر و شهرهای مهاباد ونقده را هم پرآرده است
  . است انباشتهمياندوآب و بوآان هم ازاين زخمی ها 
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 اعالم ،اند  آشته شده در زنداناند اسامی ارتشيان را آه دهدستور دا, سربازی آه آنارم ايستاده است می گويد
ای در ميان   ولوله بناگاه. اند  تا بعدا بعنوان شهيد به شهرهايشان روانه آنند و بگويند در جنگ آشته شده،نكنند

مبيل شود و يك اتومبيل بنز ضدگلوله به همراه دوتويوتا و دو اتو در بزرگ بيمارستان باز می, مردم می افتد
 آه ،ايشان آيت اله قريشی نماينده مجلس خبرگان رژيم بود. شخصی باسرعت ازبيمارستان خارج می شوند

ما آشته ": پيرمرد آرد گفت, اش آردند مردم با نگاههايی حاآی ازنفرت بدرقه,  آمده بود بيمارانبرای عيادت
  . لب چيزی گفت بعد سری تكان داد و زير"!اينها هم برايمان پز می دهند, می شويم

  
  ترمينال اورميه بعداز بمباران پيرانشهر

  

آميته مستقر در , پاسداران مسلح دم در خروجی ترمينال نمی گذارند اتوبوس ها و مينی بوس ها خارج شوند
. ترمينال از تعاونی ها خواسته است نيروهای بسيجی و سپاهی را به مناطق جنگی واز جمله پيرانشهر ببرند

 مينی بوس در حاليكه انبوهی مسافر به مقصدهای 5 اتوبوس و 15 حدود .ای قبول نمی آند ندهاما هيچ ران
 کفينشپاسدار چاقی آه انگشتش را روی ماشه آال, اند مختلف در آنها نشسته اند در داخل ترمينال زندانی شده

خ اك قدم جلو بيايی سوراگر ي": می گويدو گذاشته است رو به طرف راننده اتوبوس آه می خواهد برود آرده 
پاسدار می گويد تا قبول نكنيد آه ,  جمعيت داخل اتوبوس به پاسدار اعتراض می آنند"سوراخت می آنم

مسئول سپاه پاسداران شهر بعدازيك ساعت يكی دو نفر را راضی . برادران را به جبهه ببريد همينجا می مانيد
ها بالخره ازرفتن به جبهه  اآثر راننده. شرطی آه آخرين بار باشد آنهم ب ببرند،  جبهه  تا پاسداران را بهمی آند

  .سرباز می زنند
  

  های منتهی به اورميه جاده
  

بسيجی و جهادی , سپاهی, های ارتشی انواع ماشين. های منتهی به اورميه آامال حالت نظامی دارند جاده
, لندگوهای بزرگی نصب شده استهای جهاد ب برروی ماشين, وغيرو با سرعت زياد در حال حرآت هستند

ای نواری دور سرشان   ساله آه پارچه13,14نوجوانهای . دهد هارا آزار می  نوحه خوان گوشفريادصدای 
هرچه بيشتر به محدوده . شوند  بسوی قتلگاه برده می، به چشم می خوردآن  رویاند ومسافر آربال بر پيچيده

 مرگ بيشتر مشام را آزار  وشود و بوی خون يشتر شنيده می ب نيزشويم آوای جغد جنگ جنگی نزديكتر می
  .دهد می

  
   دم دم شهر قلعه –اشنويه 

  

آه بيشتر به يك پارك شبيه  , قشنگ و زيبای ديروزشهر, رسيم  می) اشنويه"(شنۆ "به شهر آوچك و شلوغ
 ياد روزهای  ,سبزمراتع و آشتزارها و طبيعت سر, آوههای پوشيده ازدرختان جنگلی ,های زيبا  دره.بود

, رفتند  و بسوی انقالب می مردم شهر خروش خود را عليه شاه آغاز آرده.  می کند را در ذهنم زنده 57سال 
اما امروز دريك نگاه شهری نظامی شده و رخوت گرفته در . زندگی همراه تالش و مبارزه در جريان بود

 سپاهی و افراد مسلح می, رآجا نگاه می آنيم ارتشیاند؟ به ه مردم آجا رفته,  است چشمان قرار گرفتهبرار 
 جمعيت نظامی ها بيشتر  اما اآنون،نفر جمعيت نداشتهزار  15 بيشتر از  اشنويهمی آيد آنروزها  يادم, نيميب

   . چشم می خورد بهغيرنظامی  نفر در ميان چند نفر نظامی يكاز غير نظامی هاست،
حمام آمتر  ,دآتر و بيمارستان, آار ,ازبهداشت, بر قيمت بدست می آيدمايحتاج عمومی بسختی آنهم با چند برا

ثرا مايحتاجشان ازاينجا تامين کها و پيشمرگان آرد عراقی آه ا  حضور آواره، و اگرهم باشد هستخبری 
برای اينكه تصوير دقيق تری از شهر پيدا آنيم در شهر به گشت . افزايد  برگرانی وآمبود بيشتر می،ميشود

  .پردازيممی 
ژاندارمری همراه اين پيشمرگان , عراقی استکرد اينجا مرآز مشترك نيروهای نظامی ايرانی و پيشمرگان 

.  مدرسه است يکساختمان, اند  استقرار يافتهآنساختمانی آه اآنون اينها در . ستا مقر مشترآی ايجاد آرده
ن آ جمهوری اسالمی برای صدور انقالب در  نيروهای،اند اما بجای دانش آموزان آه معلوم نيست آجا رفته

ها  زند بچه فرمانده مقر فرياد می. ای از ارتشيان واليبال بازی می آنند در حياط اين مقر عده. اند استقرار يافته
,, آجا؟,, يكی می پرسد ، افراد می گويند چشم جناب سروان،اسم چند نفر را می آورد ,سوارشويد برويم

 آه تحت عراق رژيم پايگاههای مختلفی در خاك ايران و .ند بايد برويم پايگاها هزدشنود بيسيم  جواب می
رژيم . دنجاها قرار دارآن  آه وسايل مختلف مخابراتی هم در ، ايجاد آرده است،آنترل آردهای عراقی است

 "يق دو جاده  ازطرم به احداث جاده آرده است و برای اينكار اقدا.بيند ای را از اين نقطه می تدارك حمله
را  آن"ديانا و سيدآان"های   تا چند آيلومتر وارد خاك عراق شده وتصميم دارد تا نزديكی.… و "بنزورت
ماشين هائيكه در مقر هستند وسايل بار می آنند تا . ها بعدا به اسم قادر انجام شد يكی از اين حمله. ادامه بدهد

فرمانده مقر افراد را .  می شوند هه ومهمات در ميان وسايل ديد از خرما گرفته تا اسلح.به اين پايگاهها ببرند
ها  بچه":  می گويد،هائيكه واليبال بازی می آنند ای آه ريزنقش است رو به بچه سرباز وظيفه, جمع می آند
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 يكی از سربازها آه قد بسيار بلندی دارد و برای سرو زدن حدود ده متر ازميدان !"اگر برنگشتم خداحافظ
سرباز ريزنقش می ,, احمدی, احمدی,, : گويد آند به سرباز ريزنقش و می  رو می،شودی دور ماصلی 
 خارج از ،رود سرو ميزند توپ به آسمان می, دهد اينهم به خاطر تو دوستش جواب می,, چی خپله؟,, :پرسد

   !ننشيند  احمدیديگر بر روی لبانای آه شايد  خنده ,همه می خندند ,نشيند حياط مقر به زمين می
 پيرمرد زحمتكشی با ،رويم  به اين دآان می عراقيمهمراه دوست,  دآان آوچكی وجود دارد،درجوار اين مقر

دآانش را باحلبی و مقوا و خرده سنگ , صميميت و محبت بسيار ما را به داخل دآان آوچكش دعوت می آند
را بشناسد سرصحبت را باز می آند و به بدون اينكه ما. استآن هم اينك نيز مشعول تعمير . علم آرده است

 آمريكا و  بدستآردستان عراق  بعداز شكست جنبش1975پيشمرگه بودم در سال ":بيان دردهايش می پردازد
فالآت ! ای آقاجان. چند سال در گرگان و ساری و گنبد بودم,  آواره شهرهای ايران شدم،خيانت شاه ملعون

بعداز .  زندگی را برما زهرمار آرده بود،بی احترامی و تحقير, نگیگرس,  بيكاری.بدبختی ديديم, آشيديم
ای می  هر روز بهانه, اين حكومت بدتراز شاه مارا اذيت می آند .رگرديمانقالب اجازه دادند به آردستان ب

هايی  با دست به خيمه(اين چادرها را آه می بينيد.  ماه است معاش مارا پرداخت نكرده است9 االن ،گيرد
آنها را از اورميه بيرون ساکنين چند روز است  ) استاره می آند آه چند روزاست درمنطقه برپا شدهاش

يح اينكه اين افراد در اورميه در ساختمانهای دولتی زندگی می آردند ورژيم به زور آنها را ضتو(" اند آرده
ديشب , ی زمين خيس بخوابنددر اين فصل سرما زن و بچه ومريض بايد رو,, :گويد اومی) بيرون آرده است

اين است , آخه اين است اسالم". صدايش را بلند می آند."بح اينها نخوابيدندصبح باران باريده و تا صتا 
بگذار چند  ,گردم منهم برمی, اند به آردستان عراق برگردند اينها تصميم گرفته":  می دهد دامه ا"مسلمانی؟

خمينی برای ما ,, :  آخرين آالمش اين بود".در خاك خودم بميرمبگذار , سال آخر عمر در وطن خودم باشم
  .". سرمان بياورد برازشاه بدتر است و بهتر نيست ودور نيست باليی بدتر ازشاه

  . پيرمرد را تنها می گذاريم
حتی نيروهايی را آه با آنها همكاری می آنند , در داخل شهر گشتی های سپاه مرتب در حال مانور هستند

, ها گرمابه, ها مسافرخانه, غذاخوريها, ها  به مغازه.ظر دارند ودر ميان آنها جاسوس پروری هم می آنندتحت ن
   روی هيچ پايهسقيمت اجنا. مارتشی و نظامی ديدي، هر آجا سرآشيديم  ها وبهداری وبيمارستان به داروخانه

ها  مسافرخانه , را نمی آنندردم مغذاخوری ها تكافوی نياز, مشخصی نمی چرخد و مرتب سير صعودی دارد
در اين شهر هر چيزی برای مردم .  و بهداری وبيمارستان جوابگو نيستند  داروخانه،ها گرمابه .جا ندارند
يكی ازآبابچی های شهر . اند شدهخفقان نظامی و سياسی , دي فقر شد زندگی در  بهمردم محكوم. مسئله است

,, الی دمدم قه,,  شويم درحاليكه از شهر دور می. "ن نمی خوريمآباب درست می آنيم اما خودما"می گفت 
م  د قلعه,,  داستان .پايداری و فداآاری خلق آرد مشهور است, ای آه به قلعه مقاومت قلعه, جلب نطر ميكند

شاه عباس بعداز شكست های پی در پی ,  شاه عباس است شخصداستان مقاومت مردم آردستان در برابر,, دم
   به کسانی از اهالی قلعه،خيانت   نيرنگ و از طريقخره بال، فرماندهی خان لب زرين  به  قلعهر مردمدر براب
  !رسند می  قتل  عباس به  لشکر شاه  بوسيله ساکنين قلعهنفوذ می آند وتمام  داخل آن

  

  
   شهری در ميان گازانبر نقده

  

 وار بصورت گسترده در شهر ديده می ظامی ديوانهنيروهای ن, نقده هنوز آرامش خود را بدست نياورده است
هائيكه ازپيرانشهر  خانواده. خبرهای پادگان جلديان وبمباران پيرانشهر مردم را آامال نگران آرده است, شوند

 مردم ،شهرداری و ارگانهای مسئول آاری برايشان انجام نمی دهند, اند وضع بدی دارند به اين شهر آمده
ای هم در شهر مهاباد مهمان هستند و مردم  عده, اند باد برای مردم آذوقه وامكانات فرستادهشهرهای نقده و مها

 در همين جا هم به چشم  کرد و آذری وحدت و يكپارچگی.اند ها سنگ تمام گذاشتهآناين شهر در پذيرايی از
يان می آنند و علنا آنها نفرت خودرا از جنگ ب.شود می خورد در همه جای شهر نقده اعتراض مردم ديده می

   می خواهند به،اند آسانيكه در گاراژ پيرانشهر جمع شده .جنگ طلبان را به باد لعنت ونفرين می گيرند
 مرآز وميدان شهر برای بار دوم هدف قرار ، شهر ويران شده  آه استاما خبر رسيده .شهرشان برگردند

 مردم پاسداران را به ، چند مورد دراند و حتی شدهپاسداران ومردم در چندين مورد باهم درگير  , استگرفته
در همين  ,ها جاری بود شعار مرگ بر خمينی در طول اين دو روز بر دهان همه زنده, اند باد آتك گرفته

 .اند شده از دستگيری افراد  مانع،با آنها گالويز شده اما مردم. اند ای را دستگير آرده درگيريها پاسداران عده
مردم پيرانشهر . اند ای  زن وبچه و آارگر وآارمند ومعلم آشته شده عده,  تشنج بسر می بردشهر در حالت

 نيروهای خمينی  و آزاراند و ازسوی ديگر تحت فشار واذيت ازيكسو مورد حمله رژيم  صدام قرار گرفته
آنها هرچه بيشتر اند آه دو رژيم ايران و عراق برای نابودی  مردم در ميان گازانبری قرار گرفته. هستند
آی های منطقه اها وساو اش همراه فئودال زمانی غالمرضا حسنی و دار ودسته .های آنرا فشار می دهند دسته

به اين منظور مردم روستاهای .  شيعه وسنی راه بياندازد، آرد وآذری ،می خواستند در نقده جنگ برادرآشی
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فرت ن شهر نقده و اطراف ازآرد وآذری از شيعه و سنی اآنون مردم.  را قتل عام آردند) قاالتان( و)قارنا(
 . شعارهای مرگ بر خمينی و مرگ بر جنگ و زنده باد صلح بيان می آنند از اين رژيم از طريقخود را

, نقده بعداز بمباران اين شهر بار ديگر به حكومت نشان داد حرآات اعتراضی مردم پيرانشهر به همراه مردم
 بصورتی آه مرگ رژيم جمهوری ،ز حكومت به يك پديده همگانی تبديل شده استنفرت و انزجار مردم ا

   .آنند اسالمی را در شعارهايشان آرزو می
  
  

  )64فروردين و تابستان (کردستان مهاباد پايتخت جمهوری 
  

قبل ,  مردم بودجمع  تمحل ،راه  مسجد عباس آقاچهار ,  های شهر مهاباد هميشه بوی زندگی می داد غروب
  و گفتگویبحثبرای   و بعد از آن محلی  شد  ازاين محل آغاز میی اعتراضیاز انقالب بيشتر حرآت ها

رغم همه اختالفات از اتحاد در چهارچوب هيئت  نيروهای موجود در آردستان علی,  بودسياسینيروهای 
تراآت ها و , ها ميه اعالکماکاناآنون ازاين بحث ها خبری نيست اما , آردند نمايندگی خلق آرد دفاع می

 ،رغم حضور گسترده نيروهای سرآوبگر علی. شود شعارهای نيروهای سياسی روی ديوارها ديده می
  .خورد می  بچشم  روی ديوارهاوبزرگنوسیشعارها 

بارها حمام خون در ,  را به توپ و خمپاره بسته است مهاباد شهر،رژيم بارها برای به زانودرآوردن مردم
آن اينجا .  چشم می خورد رژيم بيشتر از هر جايی در اين شهر به چهره زشت .ه انداخته استاين شهر به را
 زخمی ها و معلولين اين شهر بحدی است آه ،ها تعداد آشته.  آه رژيم از مردم آن انتقام گرفتشهری است

حتی در , ندا هانی بودهايشان به مدتهای مديد زند بارها مردم در خانه, ن نمی توان بدست دادآآمار درستی از
های تلخ را می  رهآردند و اين خاط هايشان را در حياط منزلشان دفن می  مردم آشته،جنگ های چند روزه

  . توان از زبان هر آسی شنيد
جرم بعضی از اين افراد آه در ،  تيرباران شدند جوان مهابادی59 يك روز  عرضدر پاسدارن  توسط سپاه

.  استروشن آردن آتش نوروز و پخش شيرينی بوده, شدند  ساله هم ديده می14 و13های  ميان آنها بچه
 و راههای جديد مبارزه را پيدا وندتر ش  باعث شده مردم هم آبديده،تحميل همين شرايط سخت و خفقان آلود

  خودهای ملی و تاريخی مردم برای ابراز نفرت وانزجار خود ازحكومت و برای بزرگداشت سنت. آنند
روز سيزده بدر سال جاری مردم ازصبح زود بصورت عمومی راهی بيرون . فرصتی استفاده می آنندازهر 

 می مردم ناگهان سپاه متوجه صدای سازودهل و رقص وآواز وپايكوبی ,از شهر واطراف سد مهاباد می شوند
بار ديگر . ندبين  آل شهر را در حال پايكوبی می، وقتی گشتی ها وجاسوسان به اطراف سد می روند،شود
روب مردم مهاباد خارج از مسير غآنروز تا ,  فضای شهر را پر می آندآردی های قشنگ وترانه نواها

نيروهای سرآوبگر از سازماندهی . جشن می گيرندجمهوری اسالمی بصورت خودمختار روزسيزده بدر را 
 ی مردم آاری از دستشان برنمی سخت متعجب شده ودر برابر يكپارچگ،و مخفی آاری واجرای اين حرآت

 اما موفق ،هايشان بازگردانند  مردم را به خانه،ای از پاسداران می خواستند به زور اسلحه هر چند عده. آيد
  .نشدند

  ,اندازد مسابقات ورزشی راه می. شود رژيم برای جذب جوانان به هر آاری وهر ترفندی متوسل می
 راه …های سياحتی به قم و مشهد و گشت, آند  وآشوری برگزار میای  منطقه،های هنری وتئاتری جشنواره
 جوانان به نيروهای دولتی  بخصوص مردم .آند آمتر موفق می شود  اما هرچه بيشتر تالش می،می اندازد

سال طبق مدر تابستان ا. گردد های خودساخته رژيم عليه خودشان برمی حتی حرآت, بچشم قاتل می نگرند
ها   وقتی به جايگاه می روند روی پله هاتماشاچی, شود تبال در ميدان ورزشی برگزار میمعمول مسابقه فو

آنان برای پيداآردن عوامل آن به  ,پاسداران بوسيله جاسوسان اطالع پيدا می آنند, ننديب  می  اعالميهیانبوه
مردم . دل می گردداين فشار سرانجام به يك اعتراض عمومی و تظاهرات ب ,زار واذيت مردم می پردازندآ

  .زنده باد صلح و مرگ بر خمينی  سرمی دهند,  مرگ برجنگ شعارراه می افتند و
خود خيلی خوب می دانند آه بوسيله حكومت نظامی و  .اند نيروهای حكومتی گيج ومستاصل شدهدر اين شهر 

شالق زدن سودی حال آه از . ور شدن آتش خشم مردم جلوگيری می آنند به زور اسلحه است آه از شعله
جوانان . اند  اما مردم خيلی خوب اين رژيم را شناخته، می خواهند مردم را باشيرينی راضی آنند،اند نگرفته

 بزرگنويسی "هه باس ئاغا"چهار راه در بارها شده است آه . برندهم ازاين موضوع آمال استفاده را می 
ديگران به مشغول آردن وسرگرم آردن پاسداران  مردم به خواندن مشغول شده  و ,اند واعالميه چسبانده

 با گشتی های   اعالميهبه هنگام پخشجوانان ها  های جالب ديگر اين است آه بعضی ازشب نمونه. اند پرداخته
 صحبت کردن و  ، با  پاسداران به بدون اينكه دست وپای خودرا گم آنندجواناناين , روبرو می شوندحكومتی 

  .ها اقدام می کنند  اعالميهبه پخش   با خاطر آسوده ان ديگروقدم زدن می پردازند 
ای آه اآنون  مسئله, شود حرآت انقالبی به اشكال مختلف در جريان است و هرروز وسيعتر میدر مهاباد 

حكومت ازاين موضوع آمال استفاده را  , درگيری بين نيروهای ملی است،مبارزه مردم را تهديد می آند
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ل مختلف برای تشديد آن می آوشد و از طرف ديگر به تبليغات وسيعی عليه نيروها دست زده  به اشكا و کرده
انگيزه مبارزه را تعدادی از آنان،  وحتی اند ه  درگيريها بيشتر سرخورده شد  در نتيجهای  متاسفانه عده.است

روی بر ير منفی خود را  اين امر تاث.دان کرده خودرا به حكومت معرفی ،  شده هاروانه شهر،  دادهازدست 
رغم  اند و علی ها را تحمل آرده  سال گذشته همه محروميت6 در طی  ی کهمردم د،می گذار مردم  مبارزه

  !اند به مبارزه ادامه داده نظامی و بيكاری ,فشار اقتصادی
 

  
 و شهر و يک سرنوشتبانه د سردشت و

  

 تا به امروز تيترهای خبری 58 ازسال .ستسردشت نامی آشنا برای ايرانيان و خبرگزاريهای جهانی ا
 5 محاصره !ستون ارتشی در جاده سردشت بانه منهدم شد,,  : است مختلفی در مورد اين شهر مخابره شده

 شهر سردشت ! شهر سردشت بعداز چند سال آزاد شد! بانه شكسته شد-ماهه ستون ارتشی در جاده سردشت 
 ! شهر سردشت به وسيله هواپيماهای عراقی بمباران شد! گرفتمورد اصابت موشكهای دوربرد عراقی قرار

ها و نيات پليد دو رژيم  قربانی سياستاين شهر مردم  ,, !شهر سردشت به آوهها و روستاها پناه بردند مردم
  .اند ايران و عراق شده

تفاعات  ارشهر بر رویاين .  آشورمان هستند، محروم سردشت جزو محرومترين مردمان ورنجديده مردم
های  اين شهر بوسيله جاده. ها و آوههای زياد در برگرفته است نگل ودرهج است واطراف آنرا   بنا شده،آوهها
ی خاکی ها  وضع جاده، پيرانشهر به ديگر نقاط متصل می شود-سردشت و سردشت -بانه،  سردشت–مهاباد 

منطقه سردشت آه آامال آوهستانی   . هستند بسيار خراب،دنها عبور می آنوها وآ  آه از دره، و کمتر آسفالته
 سوخت  کمبودشود با مسئله  شروع می  ماههميشه در فصل زمستان آه معوال از آبان،وبرف گير است 

وضع راههای روستايی . نگل را قطع آنندجهای  مردم ناچار هستند برای زنده ماندن درخت. می شودروبرو 
های مالرو مردم روستا را به شهر   جاده ندارند وهنوز راه باريكهمناطق روستايیاغلب  ،بدتر است از بدهم

آمبود مواد , سرمای شديد. و ارتباط روستا با شهر در طول سال چندين ماه قطع می شود دنپيوند می ده
  .  است  بسيار سخت کرده را بر مردم  اين منطقهبهداشتی زندگی , دارويی, غذايی

 . ديگر محل درآمد مردم نيستند،باشد  می) مازو يا مازوج(گالسقز و, توتون ,توليدات سردشت آه بيشتر انگور
 اورميه قرار می  مورد استفاده شرآت پاآديس شراب،  برای تهيهقبل از انقالب انگور مرغوب سردشت

 انگور اين  از آن يكی دو سال در آارخانه را بست و بعد شراب،  جمهوری اسالمی برغم حرام بودن. گرفت
 برخورد دخانيات هم با توتونكاران باعث . بعلت وضعيت جنگی وغيرو مورد استفاده قرار نگرفتخطه

 سقز بعلت وضعيت جنگی و آتش مانند گال وفرآوردهای جنگلی .  است هورشكستگی هرچه بيشتر مردم شد
ز انقالب دامپروری وآشاورزی منطقه هم ازقبل ا, ندا هها ازرديف محصوالت مردم خارج شد گرفتن جنگل

 دورژيم ايران وعراق اين شهر ،در وضعيت فقر شديد عمومی در چنين شرايطی و. روبه نابودی گذاشته بود
 شدن و   کنند و باعث کشته ويران می راشانيها خانه ,می دهندرا مورد حمالت هوايی و زمينی خود قرار 

  . گشتن مردم بی دفاع می شوند آواره
ئن نيستند مهايشان را دوباره بسازند واگر داشته باشند مط  ندارند خانهینيه مالمردم ب, شهر هنوز ويران است
فقط مانده روی . همه شهر را نظامی آرده است می؟ جمهوری اسالنشودهايشان ويران  آه فردا دوباره خانه

پادگان بزرگ درست در وسط  .اند ها پارك آرده هآمااينكه روی خراب,  تانك هايش را پارك آندها تك تك خانه
هايشان هدف  خانه در   هستند که اين مردم ،شهر قرار گرفته است ودر هر حمله هوای رژيم عراق به پادگان

ها  بمبارانهای اخير آه آشته. زيرا ضدهوايی ها پادگان را محافظت می آنند,  نه پادگان،دنقرار می گير
 عليه هر دو  ،ث تظاهرات وراهپيمايی و اعتراض شديد مردمع با، گذاشتوزخمی های زيادی برجای

 ،شعارهای مرگ بر جنگ, درگير شدندبا پاسدارن و بسيجيان ها و خيابانها   مردم در آوچه.حكومت گرديد
, ها  اعالميهسياسینيروهای  .مردم در اين راهپيمايی ها بودند های شعار،بر خمينی  مرگ،مرگ بر صدام

ا ونشريات خودرا پخش می آنند و شعارهای خودرا عليه جنگ  به طرفداری از خودمختاری همه ه تراآت
ای عليه حكومت  تردهساضافه بر حرآات تبليغی در اين منطقه نيروهای ملی حرآات نظامی گ, اند جا نقش زده

  .دارند
اينك در  هم ,اند  جنبش آردهيمنظير مال ئاواره را تقدای  دهقانان و روستائيان سردشت آه انقالبيون برجسته

ای   نشانه  در منطقه وجود مناطق آزدشده. های نظامی و سياسی و اجتماعی نقش خود را ايفا می آنند عرصه
ای پاسدار  رغم اينكه سعی آرده زير هر درخت وبوته رژيم علی.  پايداری همين زحمتكشان استاز

, بانه,  شهرهای سردشت  ها،در طول اين سال. يدا آند پرسی موفق نشده به اين مناطق دست،وسربازبگمارد
سرزمين ,, آه بنا داشتند ، ه  ميدان تاخت و تاز کسانی بودمهاباد وديگر شهرهای آردستان, سقز, سنندج
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هنوز جاری است وتا  )زاب(,,لوی آه,, رودخانه آب 2,, آردستان را شخم بزنند ودر آن سيب زمينی بكارند
  . ادامه خواهد داشتبرای رهايی، مبارزه مردم هم ، زندگی و دارد جريان   آبوقتی اين

  

  ربابای سربلندآ و بانه
  

 هرچند ازنظر تقسيمات آشوری سردشت جزو ، دوقلوی همديگر هستندخواهر شايد بتوان گفت بانه وسردشت
شهر .  است  يكسان، گذشته اما آنچه براين دو شهر آردنشين ،آذربايجان غربی وبانه جزو آردستان است

اين شهر و مردم .  و تبعيدی نداشته باشد آواره, زندانی , آشته ,ای نيست آه زخمی هيچ خانه , است ويران شده
 در طول تاريخ مردم اين  شاهد رنج ودرد فراوان بلند قامت،3,, ربابایآ ,,!اند آن هميشه در حال مهاجرت بوده

  . و لحظات آنونی را هم ثبت می آند بوده است
لی  آه" در کنيم، را آه سندی ديگری است بر اعمال دو رژيم  ايران وعراق بسوی سقز ترك می  نه مظلومبا

اينان  ,شويم ای از مهاجرين آه بطرف شهرشان برمی گردند روبرو می  با عده، گردنه خان"خان
  ! سرودخوانان و شعار گويان بطرف شهر روانند

  

  
  64 تابستان -هر خونالودسقز ش

  
  

 معروف ،شهر به خون آشيده شده, شهری است آه در آردستان به شهر خونين, سقز, ريخی سكاهاشهر تا
 روز زير بمباران و گلوله باران و خمپاره باران 40 سقز به مدت ،58 در سال در آغاز جنگ آردستان. است

 ن وعراق اينبا شروع جنگ ايرا, هايی شد چندين دوره اين شهر درگير چنين جنگآن  بعداز .قرار داشت
مردم اين شهر مرتب مجبور به مهاجرت . بار مردم در زير بمبارانهای هواپيماهای عراقی نيز قرار گرفتند

 تا جايی ، سال تمام مردم شهر ماههای طوالنی را در بوآان بسر می بردند6 بطوريكه در مدت اين ،اند بوده
  .آه بعضی ها مجبور به اقامت دائم در اين شهر شدند

آارگاههای  ,بازار بار ديگر بعنوان قلب شهر شلوغی خود را بازيافته است است، 1364تان سال تابس
ها بارديگر فعالند و مردم در  مغازه. اند شيرينی پزی و غيرو فعال شده, قندريزی, مسگری ,خياطی, آهنگری

شربت  هم با شربت فروشها است و 64روزهای گرم تابستان  .جنب و جوش خريد روزانه بسر می برند
 خصوصا جوانان شهر است و پارك ،ميدان عقاب دوباره محل تجمع مردم.  از تشنگان پذيرايی می آننديزوم

طبق . دهد  مردم را در خود جای می،روزهای تعطيلدر رغم بی توجهی های مسئولين بار ديگر  شهر علی
 بسيج و ديگران بر همه چيز مردم ,شهربانی, ژاندارمری, معمول پادگان بزرگ در داخل شهر همراه سپاه

نبود پزشك و داروخانه , خرابی بيمارستان, تورم و بيكاری, گرانی, ويرانی,  خرابی.اند چنگ انداخته
طق امن. را با مشكالت عديده روبرو آرده است ودرمانگاه به مانند ديگر شهرهای آردستان اينجا هم مردم

سا در شهرهای ابعلت اينكه اس, ربدترين وضع ممكن قرار دارندد, آولی آباد محروم حاشيه نشين شهر مانند
وتوده , مشكل بيكاری بطرز وحشتناآی چهره خود را نشان می دهد. آردستان مراآز آار جدی وجود ندارد

فقر شديد دامن شهرهای آردستان را . بيكار را راهی حاشيه های خيابان می آند تا به دست فروشی بپردازند
 .اند و سقز يكی از اين شهرها است ماريهای واگير وحتی مدفون شده دوباره به جان مردم افتادهبي, گرفته است

 تعداد قليلی .يستنای برای جوانان متصور  آينده, وزش و پرورش اسفبار است آمزنان و, وضع جوانان
دستان آه چندين سال وزان آرآمدانش , اند اززنان آه آارمند و معلم هستند  زير فشارهای زيادی قرار گرفته

شان پاسداران و جاسوسان خمينی و   در مدارسی تحصيل می آنند آه معلمين،مدارسشان تعطيل بوده
 ، شده آردستان آه بيشتر توسط نظاميان اداره ميشودنظامیمدارس . خواهران ريزو درشت زينب هستند

روی خود  ا برادران پاسدار پيشخيانت و رفتن به جبهه وازدواج ب, تسليم, هدفی جز درس جاسوس پروری
در مدارس اين . رغم تحمل فشار جنگ و ويرانی با انبوه اين مسائل دست به گريبان است سقز هم علی. ندارند

و يا اند   شده  فرستاده زندان و ميدانهای تير وتبعيد   بود يا به   آنکه,شهر تك و توك از معلمين آگاه خبری هست
 اگاه و انقالبی ر آ, جای معلم خوبخواهران زينب و پاسدار معلم. ه مشغولنددر شرايط دشوار به مبارز

 ,در همين تابستان چندين بار مردم دست به تظاهرات,  مردم سقز عليه اين همه ظلم مبارزه می آنند.اند گرفته
انان شهر  حتی نوجو،ای برای اعتراض عليه حكومت استفاده ميشود از هرشيوه. راهپيمايی و اعتراضات زدند

  .اند تفريح و مبارزه را باهم آميخته آرده
, پردازند  االغ در شهر ظاهر می شوند ودر خيابانها به گشت میتعدادی ناگهان  امسال،در اوسط مرداد ماه

آنروز . رفسنجانی و رئيس جمهوری آويزان بوده, منتظری, به گردن اين االغها عكسهايی از امام خمينی
مردم آه ناظر جريان بودند , غها بسيج می شوند عليه اال،پاسداران به محض اطالع. ينندمردم به تماشا می نش

 االغها راهم به ،رژيم خمينی"ها می گفتند   بچه".رژيم با االغها درافتاده است"به شوخی به همديگر می گفتند 
                                                           

 " التان قارنا وقه" از سخنان مال حسنی امام جمعه اورميه به هنگام قتل عام روستاهای - 2
 . آوه اربابا آه در شهربانه قرار دارد يكی از آوههای معروف آردستان است- 3
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غ با سگ عوض شده  آه جای اال است،ه شد مشاهدهاين حرآات در ديگر شهرها هم ."  استاعتراض واداشته
  .است

 چشم می  بهشعارهای مختلف روی ديوارها , شود در شهر اعالميه ها وتراآتها و نشريات سازمانها پخش می
 وجوه مختلف مبارزه در اين ،اضافه بر اينها نفوذ پيشمرگان به داخل شهر واجرای عمليات نشانگر. خورد

  .شهر می باشد
  

  64 تابستان -شهر علم وادب , بوآان
  

 در دست راست نرسيده به شهر اولين چيزی آه جلب نظر می ،اگر ازطرف سقز به سمت بوآان حرآت شود
 زيرك . چشم می خورد به در دامنه آن مقبره حسن زيرك    است، که)نعل شكن (" نالشكينه" آوه ،آند

او گوش می دادند و های  های زيادی مردم به ترانه سال. محبوبترين و مشهورترين خواننده آرد زبان است
های آردی را از   و ساير ترانهی زيرکها اما جمهوری اسالمی اآنون پخش ترانه, هنوز هم گوش می دهند

 کسانی ،آز فرهنگ وادب بودنداحماميان مر,  ترجان و روستاهایزمانی بوآان. استراديو ممنوع آرده 
 و   زبان کردی، استاد هژار شاعر، نويسنده  مترجم اشعار حافظ به عر و از جملهچون استاد عباس حقيقی شا
اولين شاعر ) وفا( زبان کردی، عمر سلطانی  زبان فارسی و اشعار خيام به مترجم طب ابوعلی سينا به

  خطه شاعرنوپرداز کرد و بسياری ديگر از اين  ايلخانی زاده  شعر فارسی در کردستان، سوارهنوپرداز
 مورد غضب جمهوری اسالمی قرار  اين سرزمينن وهنرمندان مردمیاديبا ,اآنون شاعران .اند برخاسته
  .اند گرفته

هرچه بيشتر علم وادب در ميان رواج  شهرهای آردستان هرآدام ويژگی خاصی را دارند وويژگی اين شهر
های   حضور آمونيست، عمق بيشتری دارد،به همين دليل مبارزه مردم هم بر اساس اين پشتوانه. مردم است

حرآات سياسی مردم .  مبارزه طبقاتی را پررنگتر آرده است،وجود مبارزات دهقانی  در اين شهر وقديمی
اعتصاب عمومی و ,   مانند تحصنی اعتراض مختلف بكارگيری اشكالبعداز آن و و58 ، 57های  در سال

  . مبارزاتی مردم وانقالبيون نشئت می گيرد وراهپيمايی وتظاهرات از اين سابقه تاريخی
 با 60 سال رژيم در, ر نيروهای ملی بود در اختيا60 تا سال 58ين شهر به غير از چند ماه در سال ا

 با نيرويی عظيم اين 4سقز ومهاباد تحت فرماندهی صياد شيرازی, ای از سه جهت مياندوآب ملهحسازماندهی 
 آه  در کردستانتنها شهری. دشهر را تسخير آرد واز آنروز تا بحال نظاميان بر اين شهر حكومت می آنن

صياد شيرازی در جريان .  ارتشی و نظامی را درخود جای داده است هزار15پادگان نداشت اآنون بيش از 
او مدال آشتار مردم , تسخير بوآان به فرماندهی ژاندارمری منصوب شد و سپس مدارج عالی را طی آرد

  . اين شهر را به سينه خود دارد
 هواپيماهای عراقی قرار نگرفته است و همين های پياپی ه مورد حملديگر شهرهای کردستان مانند   بهبوآان 

 هزار 25 از  اين شهر جمعيت اآنون، مردم شهرهای ديگر آردستان اينجا را امن تر ببينند،امر باعث شده
ر  و اين در حالی است آه امكانات شه. است سيده ر1364 در سال  بيش از صد هزار نفر به 55 در سال نفر

يك , يك بهداری, ها يك بيمارستان در آن سال,  استگرديدهنيز  بلكه آمتر ،  بيشتر نشده تنها  نه55از سال
 مسجد 7, داروخانه4)  همه رفتند60آه بعداز سال (  دآتر عمومی4,  حمام6,  مدرسه12 ،درمانگاه

يت باز همين امكانات وجود اآنون برای اين جمع. هيچ آارخانه و هيچ مرآز آار وجود داشت, مسافرخانه6و
.   تمام شده است57 مدرسه نيمه تمام سال 3 مسجد رسيده است ودر اين مدت 20 مسجد به 7 البته تعداد ،دارد

اند از جمله دخانيات و  بايد اضافه آرد بعضی از ساختمانهای دولتی ديروز اآنون مراآز نظامی و زندان شده
  .ساختمانی مربوط به هالل احمر

ميدانها و ,روها در تمام ساعات روز پياده,  گنجايش اينهمه مردم و ماشين ها را نداردی آنها خيابانشهر و 
های سپاهی و ارتشی در اين خيابانهای شلوغ با آخرين سرعت در   ماشين،خيابانها مملو از جمعيت است

بدون اينكه , اند رفته شدهها زير گ  بوسيله اين ماشينافراد مسنتابحال چندين آودك و . رفت و آمد هستند
. بی مسكنی بيداد می آند, بيماری, فقر, بيكاری. ها حتی مورد سئوال قرار گيرند های اين ماشين راننده

اينها و زندان و شكنجه و خفقان سياسی ونظامی ارمغان جمهوری اسالمی برای , گرانی قابل آنترل نيست

                                                           
اما ديري نپاييد که بني صدر سقوط کرد و شهيد رجايي به رياست جمهوري رسيد و سروان مجددًا با دو درجه به غرب کشور  - 4

 نيروي ويژه هوا 23 کردستان و تيپ هاي 28 اروميه و 64سرهنگ با تأسيس قرارگاه حمزه سيدالشهداء لشگرهاي . ي شوداعزام م
 به خاطر رشادت ها و لياقتها توسط رهبر معظم 1360در هفتم مهرماه  . گرگان شهرهاي بوکان و اشنويه را آزاد کرد30برد و تيپ 

او با هماهنگي با سپاه قهرمان پاسداران انقالب اسالمي . ندهي نيروي زميني منصوب شدبه فرما) ره(انقالب حضرت امام خميني 
، 9، 8، 4، 3، 2، 1در عمليات طريق القدس، فتح المبين، بيت المقدس، رمضان، مسلم بن عقيل، مطلع الفجر، محرم، والفجر 

 اسالمي به ارمغان آورد که بي شک در تاريخ امت عمليات خيبر و بدر و قادر شرکت نمود و پيروزي هاي بزرگي را براي ايران
خامنه اي و   از فرماندهي نيروي زميني استعفا داد و با پيشنهاد آيت اهللا1365سرهنگ در مرداد سال . اسالمي به عظمت خواهد ماند

  .تصويب رهبر انقالب به سمت نمايندگي امام در شوراي عالي دفاع منصوب شد
 خاطرات امير سپهبد صياد شيرازي ـ مرکز اسناد انقالب اسالمي: منبع
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تكاب و ,  شاهيندژ نظيرهرها و روستاهای اطراف بوآانانبوه مهاجرين ديگر ش. مردم محروم اين خطه است
 محالت فقير نشينی آه هيچ امكاناتی اعم از آب و برق و اند، کردهسقز در حاشيه شهر محالت جديدی را بنا 

, اند بيماريهای انگلی مثل خوره به جان مردم افتاده, وبا,  سلداربيماريهای واگير.  ندارند…دآتر و بهداشت و
 آمبود ،متوسط سن به مراتب پايين آمدهحد , ان بسيار باال رفتهزنگ و مير آودآان پيرمردان و پيرمرميزان 

مردم اين مناطق و مردم . مواد غذايی و سوء تغذيه افراد را به انواع ناراحتی ها و بيماريها دچار آرده است
زمين شهری و ساير , سپاه, بسيج اقتصادی, مراجعين به شهرداری. شهر هرروز با مسئولين درگير هستند

 ند،مسئولين بجای پاسخگويی به دزدی وچپاول مشغول. اعتراض می آنند, ادارات با مسئولين درمی افتند
 و برای آسفالت وديگر اقدامات شهری از مردم  است رفته توسط دزدان به غارت 64 تا 58بودجه سالهای 
. اند اند و دوباره آسفالت آرده يابان انقالب را آندهبرای صرف اين بودجه تاآنون دوبار خ, پول می گيرند

ازآموزش و پرورش گرفته تا سپاه و ارتش وديگر . دزدی آشكار مسئولين در آردستان يك پديده معمولی است
سپاه و ارگانهای ديگر , مسئولين جمهوری اسالمی بوسيله ارتش .اند نهادها همه مسابقه دزدی را باهم گذاشته

هايشان را ويران می آنند بعد به  خانه, به زندان می آشند, تيرباران می آنند ,م را می آشند مرد،و ساواك
بجای  .عناوين مختلف برای بازسازی ونوسازی آمك به مناطق محروم چه وچه به غارت مردم می پردازند

درصد بااليی . ازندس مسجد وزندانی جديد می, هر روز پايگاهی جديد, بيمارستان, دانشگاه, مدرسه,  آارخانه
   .برق ندارند  وراه, تاهای آردستان آب آشاميدنیاز  روس

 لذا بيشتر ،ه ببرده سپاه به زور می خواهد آنها را به جب،وقتی در شهر بوآان سراغی ازجوانان گرفتيم گفتند
ی را محاصره می  ا  منطقه ياها روستا رژيم بعضی وقت. اند اند و يا به پيشمرگان پيوسته آنها يا فرار آرده

 در روستاها خود در پايگاهای  خدمت  آنها را بهآند و جوانها را دستگير آرده عازم پادگانها می آند ويا بزور
يكی از جوانان . اما آنچه بعنوان عكس العمل می بيند فرار دسته جمعی و تخليه اين پايگاهها است. واميدارد

ها به داليل   آه مبادا سپاه و گشتی،رويم حواسمان جمع است  می  راهمی گفت امنيت نداريم وقتی توی خيابان
دابيری تآنها مجبور هستند ,در شهرهای آردستان خيلی آم جوانان ديده می شوند. مختلف مارا دستگير آنند

ها  رغم همه اين فشارها و محروميت مردم علی. کار بگيرند بهبرای امنيت خود در داخل شهرهای آردستان 
, پخش اعالميه, آار تبليغی. ای دارند جوانان انقالبی فعاليت مشخص و گسترده, ات حضور دارنددر مبارز
شعار نويسی جزو فعاليت اين افراد است ومی توان گفت فعالترين , در سطحی وسيع انجام می گيرد, تراآت

  !گروهها نيروهای چپ هستند
 نظير محمدامين    کسانی از اين سالله. هستند  وندله وديگران در اينجا فعال بود آومه, فدايی, نيروهای چپ

ند، همچنين  جوخه اعدام سپرده شد ،به)سعيد(  ابراهيم زاده  لطف اله  همراهشيرخانی بعداز سه سال زندان به
 اخيرا در سن آهولت ،های چپ در اين شهر  از قديمی ترين چهره ودکتر علی گالويژحسن قزلجیاستاد 

 . ندن آشته شدبدست جنايتكاران اوي
†. فعاليت مشغولند  دراين شهر بهچپجديد در آنار اينان آه اسمشان آمد صدها فعال سياسی نسل 
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  ! زبان آمارباآردستان 
  
  
  

                             
  آردستان ايران

  

 آردستان تنها به يک استان محدود می شود آه مرآز آن شهر ،تقسيمات آشوری رژيم پهلوی در ايراندر 
برای نشان دادن تصويری هرچند ناقص از آردستان می بايست به آمارهای استانهای شمال . سنندج می باشد

    .غرب و غرب آشور مراجعه آرد
   است که  شده  استفاده آردستان و کرمانشاه,  آمارهای اساسی استانهای آذربايجان غربیازدر اين مقاله 

 شامل کل مناطق  ، کهمی باشد1363و  1362, 1361, 1360  آمار ايران در سالهای نامه سال مربوط به
  . د نمی شو مناطق کردنشين خراسان، قزوين، همدان، شمال ايران و تهران  از جملهايران کردنشين
 می  استانهای کردنشين  شهرها ومربوط به شامل اطالعات  که   تفکيک شده آمارهای اختصاصی هبدستيابی 

ها   کتبی وزارتخانه  اجازه  نياز به، از اين آمار و اطالعات  استفاده  مقدور نبود، چرا که شود، برای نويسنده
  . ردستان امکان پذير نبودداشت، بخصوص اين امر در جريان جنگ ايران و عراق و جنگ ک

 تغييرو  پرداختن به.  می شود1987 و بعداز آن تا اواخر سال  شامل قبل از انقالب اين گزارش تحليل گونه
های سياسی،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ساختاری و طبقاتی بعداز سال  تحوالت مثبت و منفی در زمينه

  . آن بپردازند  بايد متخصصين امر به که امروز، نيازی است مبرم و ضروری   تا به1987
  
  

  موقعيت
  

 عرض شمالی و   درجه40 و 34تقريبا بين ( غربی  کردستان با قرار گرفتن در مرکزی ترين قسمت آسيای
 تا 300 جنوب از   تخمين يک هزار کيلومتر و از شمال به  شرق به از غرب به)  طول شرقی   درجه48 و 38

  . هزار کيلومتر مربع می باشد450مجموع مساحت آن . يابد کيلومتر امتداد می 500
" پرو"، ) آيلومتری غرب اورميه36در (  متر3608" برده رش" مرتفع ترين آوههای آردستان عبارتند از 

 47در (  متر3173چهل چشمه با ارتفاع , )  آيلومتری شمال شرق کرمانشاه19در ( متر 3357با ارتفاع 
  ).يوانآيلومتری شمال شرق مر

  :باشند مهمترين و طوالنی ترين رودخانه های آردستان بشرح زير می
 آيلومتر طول 765سفيد رود از آبخيزهای شمال غرب سنندج سرچشمه گرفته به دريای خزر می ريزد و 

  .باشد می,, قزل اوزون,, اسم محلی آن, دارد
 به درياچه اورميه می ريزد و  فته آيلومتری شرق بانه سرچشمه گر57زرينه رود از آوههای چهل چشمه 

  .باشد می,, تو غه چومی جه,, نام محلی آن,  آيلومتر طول دارد302
نيستان داغ در غرب سقز سرچشمه گرفته و به درياچه . از آوههای بناآيله ) رودخانه بوآان(سيمينه رود

  .باشد تاتاهو می, اچم قروچ, زاواآيو,, اسامی محلی آن.  آيلومتر طول دارد173, اورميه می ريزد
 آيلومتری شمال غرب پيرانشهر سرچشمه گرفته به رود دجله در عراق 25در" چم الوين"زاب آوچك از 

  .می باشد) الس آه, چم آلده,  زه, الوين(اسامی محلی آن.  آيلومتر است155می ريزد وطول آن 
  

 آب و هوا
  

 -31درجه حرارت هوا از . ی گرم می باشد هوای کردستان زمستانهای سرد وطوالنی و تابستانها مشخصه
ميزان , باشد  درجه سانتی گراد باالی صفر در زمستان وتابستان در نوسان می44درجه زير صفر تا 

رطوبت نسبی ,  ميلی متر خواهد بود130 الی 60 ميلی متر ودر روز 486 ميلی متر تا 355بارندگی ساالنه 
 123 الی 91 و تعداد روزهای يخبندان از 37 به 50 از  ساعت½12 و در 75 الی 62 ساعت از ½6در 

  .باشد بيشترين ميزان بارندگی در اسفند و فروردين ماه و آمترين آن در تيرماه ومهر می. روز می باشد
  

  

  مساحت وجمعيت
  

 ،اما مساحت تقريبی با احتساب حداقل,  نيستکردستان امکان پذيرمتاسفانه تعيين مساحت و جمعيت دقيق 
براساس کردستان ايران . باشد  آيلومتر مربع میهزار 90 همه آردستان ايران را شامل نمی شود آه 
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 175 بخش و بيش از 55,  شهرستان25  شامل بيش از،تقسيمات آشوری با مختصات در پيش گفته شده
  . استمرآز دهستان و هزاران روستا 

 و جمعيت  هزار،700  در حدودشود نفر را شامل می 10نفر تا بيشتر از  ها آه از يك جمعيت تقريبی خانواده
 و روستاها هستند و تعدادی عشاير و ها  شهر مردم ساکن اآثر. نفر خواهد بود ميليون5 بالغ بر  آنآل

  .می باشند) ييالق وقشالق(درصدی نيز متحرك
  

  

  وضعيت اقتصادی
  

از . ده از اطالعات و آمار دقيق داردبررسی وضعيت اقتصادی آردستان نياز به تحقيق عميق و جدی با استفا
  .طريق استفاده از آمارهای حكومتی  تنها می توان وضعيت عمومی اقتصاد کردستان را ترسيم کرد

, باغات, زمين های زراعتی, دشت ها ومراتع,  شامل جنگل ها ای است کوهستانی، که آردستان منطقه
ينها امكانت  طبيعی را برای آشاورزی ا   همه  باشد، کهسدها می, ها ومنابع آب زيرزمينی ها، چشمه رودخانه

تخم , ترين محصوالت آشاورزی کردستان را گندم و جو عمده. و دامپروری فراهم آرده است
مرآبات و . توتون، سقز،آتيرا ومازوج تشکيل می دهند, پنبه, بقوالت, چعندر قند, برنج, نخود,آفتابگردان

  . حساب می آيند جزو محصوالت منطقه بهخشكبار وسبزيجات وسيفی جات هم 
های اصلی اقتصاد  شود، يكی  ديگر  ازرشته تا گاوداری و گوسفندداری را شامل می دامپروری آه عمد

 مرغ داری و  تعدادی هم به. شتر وقاطر هم جزو اين مجموعه هستند, االغ, نگه داری اسب. آردستان است
  .زنبورداری و ماهيگيری مشغول هستند

های  سال. باشد سرشير می, آره, دوغ,روغن حيوانی, ماست, آشك, پنير, والت دامی شامل شيرمحص
 41رفرم ارضی شاه در سال , اند آرده متمادی مردم آردستان از طريق آشاورزی ودامپروری زندگی می

 روستا هرچند دهقانان را از قيد و بندها و بيگاری و سورسات فئودال ها رها کرد و هرچند اقشاری در
 زراعی وبانك آشاورزی در منطقه به ايجاد شرآتهای سهامی صاحب زمين شدند و هرچند اين رفرم 

 ،بورآراتها، بورژوا مالآان,  بزرگ مالكان. بطور بنيادی حل نشددر آردستانمسئله ارضی اما , انجاميد
 یتعداد. های کردستان پيدا کردند از طبيعت و زمين   نقش جدی در استفادهدربار   به  افراد وابستهنظاميان و

 دهقانان يا به ی از توده وسيع، اماه می توانستند برروی آن آار آنند زمينی شدند آ دهقان صاحب تکهاز 
آارگران مزدبگير در خود روستاها تبديل شدند ويا به خيل آارگران فصلی در شهرهای مختلف ايران 

تعدادی نيز در شهرهای آردستان . يگر شهرها پيوستندبخصوص در تهران و بندرعباس وخارك وتبريز ود
  .ها وآمتر آارگاهها روی آوردند به عملگی ويا آار درآورپزخانه

 متکی بر نك آشاورزی، شرآتهای سهامی زراعیبا, های آشاورزی  ادارهريزی های  و برنامهها سياست
داز سقوط رژيم شاهنشاهی اين سيستم در  همين دليل بع نبود به  نيازهای کشارزی و نيازهای اقتصادی منطقه

های شاهنشاهی از طرف جمهوری اسالمی ، جنگ ده ساله کردستان و   ادامه سياستکردستان از هم پاشيد،
در . انی کشاورزی سوق دادای را آه زمانی انبار غله ايران بود، به سمت وير جنگ ايران و عراق، منطقه

 حال اينک . است  فروخته شده ريال50هر عدد نان  آه  يش آمده مواقعی پی جنگ در کردستانسال هاطول 
  . ريال بود2  قيمت يک قرص نان در سال سرنگونی محمد رضا شاه

های  گرانی و بيكاری را بدنبال آورده است و باعث تعطيل آارخانه, رآود آشاورزی وآاهش توليد گندم
.   است  دنبال داشته های لپه پاآنی را به شدن آارخانه   بسته،همچنين کاهش توليد نخود. آردسازی نيز شده است

های قند در منطقه و ساير نقاط ايران ارسال  آه به آارخانه(چعتدر قند, کاهش توليدات جو، تخم آفتابگردان
بخش ديگری ) شد آه در دخانيات منطقه و ساير نقاط ايران برای تهيه سيگار از آن استفاده می(توتون, )ميشد
تهيه سقز و آتيرا ومازوج هم بعلت بمباران ها وعدم بازار .  دنبال داشت  و بيکاری را بهاقتصادی  رکوداز

  .فروش، به حداقل رسيده است
اآنون گندم واراداتی از کشورهای ديگر . سال حكومت آخوندها ويرانی همه جانبه را به همراه داشته است ده

  .نان مردم  کردستان را تامين می کند
 سابقه هزاران ساله را پشت سرخود  اين رشته که,  آردستان نيز همين روند را طی آرده استدامپروری

 جنگل ها و مراتعی آه زمانی دهها هزار راس دام را درخود جای می, دارد، اآنون در معرض نابودی است
دو کشور ايران و اند ويا از ترس حمالت هوايی  يا  در زير بمبارانهای جنگ ايران وعراق سوخته شده, داند

به بهانه دامداريهای  دربار شاهنشاهی   به افراد وابسته  سابقرژيمدر .  قرار نمی گيرند عراق مورد استفاده
 ممنوعه اعالم آردند ای را منطقه در اطراف سردشت وبانه.  دندام ها را از دست روستائيان درآور, مدرن

خی از بورژوامالآان و فئودالهای ديروز نيز، دامداريهای بر. ودامهای سلطنتی را در آنجا پرورش می دادند
. بزرگ راه انداختند و دامداريهای سنتی بعلت عدم پشتيبانی دولت و عدم امكانات نتوانستند ادامه حيات بدهند

شود آه مردم با ارائه  اينك ساليانه مقداری گوشت يخ زده وارداتی از طريق دولت وارد منطقه آردستان می
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سرنوشت آشاورزی و دامداری آردستان سند محكوميت دو رژيم شاه و , مند می شوند ز آن بهرهآوپن ا
   .خمينی است

  

  صنايع دستی
  

مردم آردستان از ديرباز، از توليدات دستی خود هم برای مصرف خانوادگی  وهم برای ارائه به بازار 
 نوعی لباس آردی آه پارچه آن بوسيله خود )رانك وچوغه(, جانماز, جاجيم, قاليچه ,فرش. آردند استفاده می

, صنايع چوب نظير تخته نرد وانواع وسايل منزل و تزئينی, گيوه, شود اهالی از پشم گوسفند ساخته می
اما فرش , تا شامل آردستان می باشد بازار اين توليدات عمده. باشند جزوتوليدات صنايع دستی کردستان می

  .اند، ولی مورد پشتيبانی دولتی قرار نگرفته است پايی نيز راه يافتهسنندج و بيجار به بازارهای ارو
  

  صنايع
  

های آجرپزی وآهك و   به اضافه آورهآفش پالستيكی, يخ سازی, پاآنیلپه , تعدادی آارخانه آردسازی
حلبی , جوراب بافی, قندريزی, خياطی, جوشكاری, نجاری, آهنگری, رنگرزی, بافندگی, آارگاهای ريسندگی

 آارگاه در منطقه وجود دارد و 251تعداد . دهند شيرينی پزی، آل صنايع منطقه را تشكيل می, آفاشی, زیسا
حجم .  نفر آارگر و بقيه آارمند هستند9841باشند آه از اين تعداد   نفر میهزار11تعداد مزدبگيران حدود 

نساجی وپوشاك و چرم و صنايع ,دخانيات, آشاميدنی, توليدات مجموعه اين آارگاهها آه شامل مواد غذايی
 آمار از صنايع  در سالنامه. نياز منطقه را  تامين می آند% 10کمتر از , چوب وآاغذ و صحافی می شود

  . است ر آن رقم صفر درج شدهب است، اما  دربرا شيميايی وتوليدات فلزات اساسی اسم برده شده
  

  

  راه و حمل ونقل
  

های روستايی بطور  جاده. شكل هميشگی کردستان بوده وهنوز هم هستيكی از مسائل اساسی و م,,  راه,,
هايی هستند آه  های بين شهری همان جاده جاده. مطلق خاآی و غير استاندارد و بدون امکانات امنيتی هستند

ه  را ب ترين جاده منطقه مسيری است آه آذربايجان و آردستان و کرمانشاه عمده. اند  احداث شده57قبل از سال 
در بعضی مناطق روستايی نظير . گردد  وبه ترآيه متصل می دهد، آه جاده ترانزيت ناميده شده هم پيوند می

 راه های  تا  کوره ای وجود ندارد وعمده پيرانشهر و مناطق اطراف اورميه، جاده, بانه, پاوه, مريوان, سردشت
تنها در مناطقی بولدزرهايش را به آار . ا.جدر دهسال گذشته . سازد مالرو ارتباط بين روستاها را ميسر می

در آردستان از راه آهن خبری نيست و فرودگاههای منطقه . انداخته است آه خواسته جاده نظامی احداث آند
در زمستانهای سرد و . نيز بيشتراز تعداد انگشتان يكدست نيست، آه آنهم کاربرد نظامی و سياسی دارد

مسافرت اهالی روستاها اآثرا بوسيله جيب . گردد  ماهها با شهرها قطع میطوالنی ارتباط برخی ازروستاها
وضعيت روستاهايی آه در مسير " ظاهرا. گيرد وتراآتور آنهم با استفاده از حداآثر گنجايش صورت می

راه و حمل ونقل هنوز بعنوان يكی از مشكالت . های اصلی قرار دارند نسبت به دسته اخير بهتر است جاده
  .اين مشكل تاثيرات جدی براقتصاد منطقه گذاشته است. اقی استجدی ب
های مختلف اقتصادی در آردستان به داليل سياسی خودداری آرده  از ارائه آمار رسمی در زمينه. ا.رژيم ج

بررسی . گردد و اگر امكان ارائه آمار دقيق وجود داشته باشد، عمق سياستهای رژيم هرچه بيشتر عيان می
آب , ها از جمله وضع اسفبار برق ستان تنها در اين مختصر نمی گنجد، در اينجا از همه جنبهاقتصاد آرد

دامپروری و صنايع , های  آشاورزی بازسازی اقتصاد آردستان در رشته. وغيرو حرفی به ميان نيامد
 .د بودو رژيمهای مشابه آن سد راه پيشرفت آن خواهن. ا.ازآانال رفرمهای موجود نمی گذرد و رژيم ج

جنگ ايران وعراق، , .ا. به بعد از طرف ج58محاصره اقتصادی سالهای , ورشكستگی اقتصاد آشاورزی
رشد سريع . اند جنگ تحميلی بر آردستان و آمبود آاال تغييرات جدی را در اقتصاد کردستان بوجود آورده

 باعث فربه شدن  بعد به 85قاچاق و به بيان ديگر ورود آاال از مرزهای ترآيه و خصوصا عراق از سال 
 آه  حجم واردات آاال از اين مرزها بقدری بوده,  است بورژوازی تجاری آردستان و رشد اقتصاد انگلی شده

از قبل اين درآمدها، بورژوازی تجاری .   کند می توانست بازارهای تهران وتبريز واصفهان را نيز تغذيه
هايشان را در  سرمايه, داران آرد  وبرای اولين بار سرمايهآردستان دست در دست بورژوازی حاآم رشد نمود

آارگاهها و بنگاههای معامالتی و , در ادامه اين روند پاساژهای متعدد. بازارهای تهران وتبريز بكار انداختند
 است، بصورتی  اين روند تائثرات سياسی خاص خودرا به همراه آورده, مراآز خريد وفروش گسترش يافت

. راه ديگری را در پيش گرفتند, آردند شار آه تا ديروز از جنبش ملی و احزاب آن پشتيبانی میآه اين اق
آنچه در اينجا بايد گفت .باشد های اقتصادی بطور جدی قابل بررسی می تغييرات دهساله اخير در زمينه

وعی صف ن  گسترش فقر وتهی دستی عمومی ازيكطرف و ثروت و مكنت عده قليلی ازطرف ديگر است که
  .گردد  را باعث میبندی جديد اجتماعی، سياسی و فکری
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  وضعيت اجتماعی
  

, آمبود مايحتاج عمومی وپايين بودن درآمدهای عمومی,گرانی, وضعيت اقتصادی فوق الذآر  بيكاری
 شهرهای آردستان آه اآثرا در حاشيه شهرها و درمهاجرين . فقروگرسنگی را به همراه داشته است

 ) چيز محروم هستند اند، زيرا از همه مردم اسم اين مناطق را حرام ئاوا گذاشته(آبادها حراما و مجبورآباده
  يافتن  قادر به ونهمندند  وخيابان اسفالته وفاضالب بهره اند نه از خدمات شهری برق وآب وآوچه  گزيدهکنیس

ها  ها ويا در حاشيه خيابان هگادر آار" گاهااآثرا بصورت آارگران ساختمانی و, هستندآار درست وحسابی 
 و وضعيت زندگی آنها به مراتب اسفبار می  درآمد اين دسته بسيار نازل بوده. به دست فروشی می پردازند

. وران در شهرو روستا تحت  فشار جدی اقتصادی زندگی را بسر می برند دهقانان در روستاها وپيشه. باشد
 اغلب برای امرار معاش به شغل دوم وسوم روی  بل سقوط کرده نسبت به سالهای ق سطح زندگی آارمندان 

 ساعت 8نه . ای ندارند بهره, ها و آارگاهها از هيچ حقوق اجتماعی پزخانه آارگران شاغل در آوره. اند آورده
پايه حقوق آنها نيز به مراتب پايين تر از همان آارگران در . آار معنی دارد و نه مرخصی و بيمه و امثالهم

وضعيت حاآم بر جامعه آردستان بطور عمومی سطح پايين توليد ودرآمد و . باشد رهای ديگر ايران میشه
 دوران  ترين قشر در جامعه امروز آردستان بورژواهای تازه به ترين و فربه مرفه. دهد زندگی را نشان می

ولتی بهره می جويند و پشتيبانی اين قشر از امكانات د. اند  اقتصاد انگلی را رونق بخشيده که   هستند رسيده
 کاالهای دولتی و  دارند، سهميهادرات  با   با بندو بست هائيکه اين عده. حكومت را نيز پشت سرخود دارند

در خيلی از موارد . آشند وباچند برابر قيمت در بازار سياه بفروش می رسانند ارزاق عمومی را باال می
ر شهرهای ديگر ايران بفروش ميرسد وهيچوقت به آردستان نمی سهميه دولتی شهرهای آردستان اساسا د

سيمان بارها به جای آردستان در انبارهای تاجران تبريزوتهران تخليه , برنج, آاميونهای حاوی قند. رسد
 حکومت  فساد حاآم بر ادارات دولتی خصوصا در آردستان، منطقه را به تيول اينان و وابستگان به. اند شده

باندهای , شود های مختلف باال آشيده می های اختصاص يافته در منطقه با نقشه بودجه. ده استتبديل نمو
مثال در يكی از , آنند ها پيدا می درون ادارات، شرآتها وافراد راههای مختلفی را برای تصاحب اين بودجه

يکی . اند اسفالت کرده از نو  شهرهای آردستان در عرض دو سال يك خيابان را دوبار خراب آرده و دوباره
 تنها بر  روی آاغذ  ای هستند، که برداری قرار گرفته ديگر از اين ترفندها  مراآز به اتمام رسيده ومورد بهره

  .غارت وچپاول در کردستان مرزی نمی شناسد. وجود دارند
  

  

  آموزش وپرورش
 کالس چهارم ابتدايی تصريح  زبان مادری تا  قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، آموزش به15در اصل 

در  کل آموزش و پرورش مناطق کردنشين  ، بلکه است مرحله اجرا نرسيد  تنها به  اين اصل نه. است شده
های  آمار رسمی سالنامه.  است ی شدهقانون جنگ جمهوری اسالممشمول  1366 تا 1357 سال های  فاصله

   .گويا اين واقعيت است 1362 و 1360،1361جمهوری اسالمی ايران در سالهای 
  

باشد،   آالس می284 آموزشگاه آه دارای 144 دختر در 3467 پسر و 4248 سال، 6 آودك زير 7715
منتشره از   آارآنان آموزشی ودفتری آموزش داده می شوند، واين در حالی است آه طبق آمار440بوسيله 
يعنی حداقل در , ستايی متولد می شوند  کودک در مناطق شهری و رو217495در هر سال تعداد . ا.طرف ج

طبق اين آمار از هر ده نفر . هزار نفر کودک  در سن ورود به آودآستان قرار می گيرند200هر سال    
گيرند از آمترين امكانات  تعدادی هم آه پشت ميزها قرار می. يابد آودك بسختی يكنفر به آودآستان راه می

 171942 پسر و 316535 نفردانش آموز شامل 488477تعداد . گردند آموزشی وتفريحی برخوردار می
 آارآنان آموزشی و دفتری را در بر می گيرد، در 21820 آالس آه 18482 آموزشگاه با 4863دختر در 

آمار مربوط به دانش آموزان ابتدايی، دقيق نبودن تعداد متولدين ثبت شده بوسيله , آنند دبستانها تحصيل می
آمار اخير بيان واقعيات موجود نيست، . دهد حروميت تحصيلی را در آودآستانها نشان میو همچنين م. ا.ج

معلم و  هزينه , مدرسه: زيرا در هر سال تحصيلی چندين هزار آودك بعلت عدم امكانات تحصيلی مانند
  ندهدر دهسال گذشته اآثرا مدارس روستايی به تعطيلی آشا. تحصيلی از ورود به مدرسه محروم می شوند

. اند اند و ساختمان مدارس به اشغال نيروهای نظامی وجهاد و غيرو درآمده ومدارس جديد نيز ساخته نشده شده
 برابر رشد   قبل از انقالب سه  با دهد آه تعداد مساجد شهر در مقايسه آمار يكی ازشهرهای آردستان نشان می

های وسيع در سطح آموزش و پرورش  ديگر تصفيهازطرف .  تعداد مدارس ثابت مانده است داشته و در مقابل
  . است دانش آموزان را از معلمان ودبيران مجرب ودلسوز محروم نموده

 راهنمايی با   مدرسه689 دختر ، در 50750 نفر پسر و 100892 نفر دانش آموز، 151642طبق آمار 
 74903در دبيرستانها . د نفر آارآن آموزشی و دفتری به تحصيل مشغول هستن8796 آالس درس و 4812

 نفر کارمند 4343 آالس با تعداد 2316 آموزشگاه و 214 دختر در 30166 پسر و 44737دانش آموز 
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در طول اين سالها آموزش وپرورش آردستان مورد حمالت شديد . آموزشی ودفتری به تحصيل اشتغال دارند
اند ويا مجبور به  اند ويا اعدام گشته نها شدهبوده است، تعداد زيادی از دانش آموزان يا روانه زاندا. ا.ج

محيط آموزشی در آردستان نظامی گشته وپاسداران و بسيجيان و خواهران زينب در . اند مهاجرت شده
ضمن سرآوب دانش آموزان محيط رعب و وحشت , آسوت معلمين و مروجين امر آموزش را بعهده گرفته

. ها و نيروهای سياسی کرد قرار دهند وزان را در برابر خانوادهاند  و تالش دارند  دانش آم را حاآم کرده
.   معتقدات و تحقير مردم نيز جزو اهداف سفيران جمهوری اسالمی در مدارس کردستان می باشد توهين به

  .تبليغ جهل وخرافات جزو دروس مسيۆنرهای مذهبی  می باشد, بجای آموزش علمی
 آالس درس به 2357 آموزشگاه با 5696آادر آموزشی و دفتری در  نفر بعنوان 31056در منطقه آردستان 
تربيت نيروهای متخصص وآموزشی در سطح عالی در آردستان در سطح بسيار نازلی . آار مشغول هستند

 و اورميه و مدرسه عالی سنندج وهنرستانها ودانشسراها به هيچوجه جوابگوی  قرار دارد، دانشگاه کرمانشاه
اند آه از اين   نفر دانشجو در منطقه به تحصيل اشتغال داشته3858 , 64-63در سال . يستندنيازهای منطقه ن

 5طبيعی است اين تعداد .  نفر خانم بودند232 نفر آقا و 347اند، آه   نفر فارغ التحصيل شده579تعداد  فقط 
  . درصد از نيازهای منطقه به نيروی متخصص را نيز تامين نمی آند

آموزش وپرورش آن قرق شده است ومردمش در محروميت مطلق قرار ,  قتصادش ويرانه شدهآردستانی آه ا
   آدام نياز را تامين خواهند آرد؟ ,دارند، با اين تعداد فارغ التحصيل تازه اگر همه در منطقه به خدمت بپردازند

  
  فرهنگ وهنر

  

 است، هدف اصلی آنها  ری روی آورده فعاليت فرهنگی وهن برای پيشبرد سياستهای خود در منطقه به. ا.ا.ج
بخوان عدم اعتقاد به جهل (بدليل عقب افتادگی فرهنگی . ا.مردمی آه به اعتقاد سران ج, ارشاد مردم است
نشريات , رژيم  برای اين مقاصد از راديووتلويزيون. اند بدنبال گروههای ضد انقالب رفته) وخرافات حاآم

برای اين منظور . های شعر وادب وغيرو بهره می گيرد ب شعر وآنگرهواجرای تئاتر، برپايی نمايشگاه، ش
مريوان هر روز ساعت ها برنامه، به , سنندج,  کرمانشاه, مهاباد, مراآز راديو وتلويزيونی شهرهای اورميه

  در طول يک سال ساعت برنامه راديو وتلويزيون6998از . زبان فارسی برای مردم آردستان پخش می آنند
.   ساعت برنامه در مورد اطالعات بهداشتی وجود داشته، آه توليد سنندج ومهاباد صفر بوده32تنها 

از نوع " ادبی وهنری, فرهنگی" ساعت برنامه 139در اين ميان . های علمی وفنی خبری نيست ازبرنامه
سياستهای , گ تبليغ جن باشد، به  ساعت می6800ها آه بيش از  بقيه برنامه.  است اسالمی آن ارائه شده

 در خدمت تحميق ايدئولوژيك ودشمنی با اعتقادات و فرهنگ مردم    که اجتماعی  اختصاص داشته, اقتصادی
, های محلی به زبان آردی آه نشاندهنده فرهنگ وادبيات وهنر بومی باشد صفر است آمار توليد برنامه.  بوده
  .باشد صفر می استان کردستانمرآز -سنندج در مار رسمی توليد برنامه آ

واجازه نفس , آند رژيم جمهوری اسالمی آه در خود ايران هر ندای آزادی را با شديدترين وجه سرآوب می
آشيدن به هيچ مخالفی را نمی دهد واز طرفی در طول اين سالها دشمنی خود را با فرهنگ و ادبيات مردم 

 کردها و به عبارتی برای  ز جملهبرای مردم برون مرزها ا, بخصوص خلق های ايران نشان داده است
 برای آردهای ديگر آشورها 1363در طول سال .صدور انقالب اسالمی بيشترين امكانات را بكار می گيرد 

در جايی آه .  ساعت برنامه به زبان آردی پخش نموده است2093سنندج واورميه ,  از راديوهای کرمانشاه
, ت و هنرشان نمی توانند از وسايل ارتباط جمعی استفاده آنندخود مردم آردستان برای اشاعه فرهنگ وادبيا

 رژيم در 63البته بعداز سال . چه ارمغانی برای ديگر ملل دارند. ا.معلوم است دستگاههای تحميق تبليغاتی ج
های به زبان آردی  آه در  زير فشار واقعيت ها وعدم آارايی سياستهايش بناگزير برای جلب مردم، برنامه

. های راديووتلويزيون اضافه آرده است  تبليغ دينی و سياسی به زبان آردی است به جمع ساعت برنامهحقيقت
های متنوع خوانندگان  در چنين شرايطی مردم آردستان به جای استفاده ازراديو تلويزيون به سراغ آاست

  .ندهای راديوتلويزيونی آشورهای مجاور استفاده می آن روند ويا از برنامه کرد می
 نمايشنامه در استانهای آردستان 14 از اجرای 1363  خود در  گزارش ساالنه وزارت ارشاد اسالمی در

تعداد تماشاچی های آذربايجان . خبرداده است تماشاچی 3200 اجرا و 62وآرمانشان و آذربايجان غربی با 
 3200 با حضور   نمايشنامه7) سنندج( است، در استان آردستان مشخص شده) 000( با عدد غربی وکرمانشاه
  .  است  شب اجرا شده22نفر تماشاچی در 

مردم . اما نه هر هنری, قطعا مردم هنردوست وتشنه هنر اين خطه، از آارهای هنری استقبال می آنند
اند وهميشه از  آردستان از همان روزهای اول انقالب تراوشهای هنری هنرمندان حزب الهی را بدور انداخته

استقبال عمومی  1358  در سال و مهاباد سنندجهایمردم شهر. اند خود استقبال شايان آردهملی بيات هنر واد
، مهاباد،   عمل آوردند و همچنين مردم شهرهای اشنويه  به و کار اقبال حاجبی نوشته,, آابوآی,,از سمفونی 

) اعتصاب(,, مان گرتن,,های  نمايشنامه  استقبال کم نظيری از1359 و 1358بوکان، سقز و سنندج در سال 
 و کار بهرام  نوشته,, خودمختاری يانی چی؟,, کارگردانی بهرام فرشی و   به  عبدالرحمان زنگنه نوشته
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ر شهر سنندج  و نه آل منطقه بطوريكه در همين دوسال فقط د  زبان کردی اجرا شدند، نمودند،  به ،کهفرشی
ها فقط در چندين اجرا در   تعداد تماشاچيان بعضی از اين برنامه.ها ديدن آردند  نفر از اين برنامهانهزار

آنسرت خوانندگان آرد ها می توان   اين برنامه به . بود  هزار نفر هم رسيده3 به  شهر سنندجسالن سينما بهمن
  . افزود اجرا می شدند،، فارسی و آذریزبان کردی  به های موسقی که و جشنواره

 سينما وجود دارد 16در آل منطقه . غم معدود بودنشان، مورد استفاده قرار می گيرندها علير سينما وآتابخانه
 6مجموع تماشاگران , باشد  نفر می12070گنجايش آل سينماها .  سينما دارند3 هرآدام  آه سنندج وکرمانشاه

ی ديگر آه  نفر و ده سينما224836 بالغ بر 1363 در طول سال  سينمای فوق الذآر در سنندج وکرمانشاه
هرچند نوع فيلمهای روی اآران . باشد  نفر می116408عمدتا مربوط به شهرهای آذربايجان غربی است 

و وزارت . ا.شايد ج. دهد مردم اوقات فراغت خود را در اين مكان می گذرانند اما نشان می, آمده معلوم نيست
تئاترهای خود ويا مجالس روضه خوانی ارشادش در تالش هستند برخی از اين تماشاگران را به سالن های 

  .اند اند، اما آمتر موفق گشته بكشانند، آه البته با زور و ايجاد رعب و وحشت چنين تالشی را نيز آرده
 ودر شهرهای آذربايجان 16   در استان های آردستان و کرمانشاه اسالمیهای وابسته به ارشاد تعداد آتابخانه

ها در دو استان کردستان و کرماشان  تعداد اعضای کتابخانه. اب می باشند ب30 باب و در مجموع 14غربی 
مراجعين .  نفر است32746 استان بالغ بر   می باشد، آه کل مجموع سه9778 و در آذربايجان غربی 22968

 نفر می 213884اند، آه در آل   نفر بوده28279 نفر وشهرهای آذربايجان غربی 185605اين دو استان 
ها از آتابهای با ارزش، فشار و  پاآسازی آتابخانه, دهد عليرغم آمبود امكانات  آمار فوق نشان می.باشند

طبيعی . ها می آشاند تحقيق وبررسی افراد را بسوی آتابخانه, خفقان و تعقيب وپی گيری، عطش فراگيری
بخشی از اين تالش را است در شرايط آزاد و دموآراتيك اين آمار افزايش خواهد داشت واساسا آمار فوق 

 به هنگام حضور نيروهای مردمی در آردستان يكی از پرفروشترين 59 و58در سالهای . دهد نشان می
جلد آتاب 189766. ا. طبق آمار ج63در طول سال . آاالها در ميان مردم خصوصا روشنفكران آتاب بود

های فرهنگی و هنری  رژيم در همه عرصهبد نيست اين آمار را با مجموعه فعاليتهای , امانت داده شده است
های فرهنگی وهنری اش  چقدرموفق بوده  در جذب مردم بسوی برنامه. ا.اش مقايسه آنيم تا عيان شود، ج

تئاتر وغيرو به هنگام مقايسه با آمار فعاليت هائی , آمارهای فوق در زمينه فعاليتهای راديو وتلويزيون. است
مردم اين رژيم و فرهنگ وهنر وادبياتش را نمی خواهند , دهد است نشان میآه به انتخاب خود مردم مربوط 

  .وعليرغم همه ترفندها زير چتر آن قرار نمی گيرند
  

  بهداشت و درمان
  

 نفر دآتر 487 دآتر متخصص 152, اند  نفر پزشك در منطقه بوده742تعداد  1363  نامهطبق آمار سال
اورميه وسنندج ,  آثر اين پزشكان در شهرهای بزرگ مانند کرمانشاها.  نفر اطفال15 نفر داخلی و 13عمومی 

در آل منطقه ازپزشك متخصص بيماريهای قلب . روستاها از دآتر ودرمان محروم بودند. اند حضور داشته
  .خون شناسی خبری نبوده است,عفونی, وعروق ريوی وسل

از دآتر بهداشت ,  نفر3پوست وآميزش , ر نف5دآتر اعصاب وروان : تعداد پزشكان بخش درمانی چنين بوده
 43جراحی عمومی . جراحی قلب وعروق وقفسه سينه خبری نبوده, طب فيزيك توانبخشی, عمومی و صنعتی

,  نفر3جراحی مغز و اعصاب ,  نفر5ارتوپدی , نفر3) اورولوژی( تناسلی، ميزراه بيماريهای دستگاه, نفر
,  نفر18دامپزشك ,  نفر26دندانپزشك ,  نفر3اتولوژی و آزمايشگاه پ,  نفر7راديولوژی , )0(جراحی پالستيك 

,  تعداد پزشکان و امکانت پزشکی بسيار آمتر از آمار فوق می باشد آمار امروز راجع به.  نفر37داروساز 
 لذا بايد گفت در. اند اند ويا از آشور خارج گشته زيرا اآثر متخصصين يا به شهرهای بزرگ مانند تهران رفته

و در بعضی مناطق شهری اساسا دآتری زندگی نمی . های فوق ديگر دآتر متخصص وجود ندارد اغلب رشته
زنان , قربانيان اصلی کودآان. درمان و دآتر به تعداد مرگ و مير افزوده است, نبود امكانات پزشكی. آند

عداد پزشك را در سراسر اگر همين ت. آمار فوق با هيچ آمار جهانی همخوانی ندارد. وافراد مسن هستند
تعداد بيمارستانها و مراآز . رسيد  هزار نفر يك پزشك می7آردستان بطور عادالنه تقسيم می آردند به هر 

 تنها يك   هزار تخت می باشد، در طول اين ده سال نه4 دستگاه با 45 حدود 63درمانی طبق آمار سال 
در . م دوره پهلوی نيز به مرحله بهره برداری نرسيده است ساختمانهای نيمه تما بيمارستان احداث نشده ،بلکه

 و افراد  سپاه و بسيج قرار گرفته, طول ده سال گذشته همين تعداد مراآز درمانی نيز مورد استفاده ارتش
مردم آردستان محروم ازبهداشت و درمان برای . اند مند شده محلی خيلی آمتر ازخدمات بيمارستانها بهره

  .ن خود راهی شهرهای ديگر ايران می شوندمداوای بيمارا
 پاسدارن به  جهاد وسپاهجمهوری اسالمی نظير آرنا می دمد آه ارگانهای در چنين شرايطی رژيم در بوق و

 اعالم 63جهاد آه نيروی پشت جبهه سپاه و ارتش و بسيج می باشد در سال . خدمت مردم همت گماشته اند
 3361بنا بر آمار جمهوری اسالمی . ی و روستايی ايجاد آرده است عدد درمانگاه در مناطق شهر5: کرد
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 هزار مورد را 160آه حدود ) البته بايد مناطق جنگی  مورد نظر باشد(اند گروه پزشكی به مناطق فرستاده
  .اند بطور رايگان مداوا آرده

د وديگر ارگانهای هنگاميكه تعداد صدها هزارنفری ارتش وسپاه و بسيج وانواع انجمنهای اسالمی وجها
 جمهوری اسالمی اين خدمات الزم را  سرآوب در آردستان را روی هم حساب کنيم، متوجه خواهيم شد، که

اند،   حتا آنهارا نيز بطور کامل زير پوشش پزشکی و درمانی خود قرار نداده اند  که به افراد خودشان رسانده
 هزار نفر در سال 15در جايی آل پزشكان ايران را . ا.دروغگويان آم حافظه ج. چه برسد به مردم آردستان

حال بايد از جهاد . اند  هزار نفر از اين پزشكان در تهران ساآن بوده7 اعالم می آنند آه بيش از 1360
تا بايد يك تيم شامل آادر فنی و خدماتی پزشکی باشد،   آنها آه قاعدهگروه پزشكی 3361سازندگی پرسيد 

  گردد؟ می, اند ه حتما متخصص هم بودهشامل چند نفر پزشك آ
و باز بايد !! اند ظاهرا اعجازآنندگان جهاد رقمی بيش از تعداد آل پزشكان ايران را به آردستان روانه آرده

ای آه حتی نيروهای نظامی از ترسشان نمی توانند در شهر و روستا  خود را به مردم نشان  پرسيد در منطقه
  اند؟   هزار مورد خدمات رايگان انجام داده160 گروه پزشكی چطور 3361اين تعداد يعنی , دهند

  
  مسكن

  

 درصد 2) عمدتا ساختمانهای دولتی( درصد ساختمان ها اسكلت فلزی و بتون مسلح2درشهرهای آردستان 
  درصد آجر وسنگ وچوب ودرصد خشت وگل وچوب می43 درصد آجر و سنگ وآهن و 31, بلوك سيمانی

. آسيب پذير هستند,  آه در برابر حوادث سختاند ستايی اآثرا از خشت و گل  ساخته شدههای رو خانه. اشدب
در شهرها اآثرا مردم .ازبرق وآب لوله آشی وحمام و فاضالب و ديگر خدمات در روستاها خبری نيست

  .ها را بطور تصاعدی باال برده است مستاجر هستند ورشد جمعيت وعدم ساختمان سازی دولتی قيمت
های بدون پروانه حاشيه  نه فقط در جهت تامين مسكن اقدامی انجام نداده است، بلكه بسيار پيش آمده خانه. ا.ج

امروز به همراه ديگر مشكالت، مردم آردستان با يكی ازاساسی .  است شهرها را روی سر مردم خراب آرده
 تنها  اقدامی نكرده است،  شكل نهدر جهت رفع اين م. ا.ج.  ترين مشكالت يعنی نبود مسكن هم مواجه هستند

، ازطريق هوا وزمين با توپ و خمپاره تعداد زيادی ازمنازل )1367-1357(ده سال گذشته در طول  بلکه
زمين شهری و سازمانهای نظير آن هم بناندارند اين مشكل را حل . مردم را بر سرشان خراب آرده است

  . آنند
  

  بيمه
  

 90جمع بيمه شدگان دولتی وغير دولتی قراردادی وغيرقراردادی .نی نداردسخن گفتن ازبيمه در آردستان مع
حاآی از آن است . ا.آمار رسمی ج.  نفر را شامل نمی شود2هزار نفر اعالم شده است، آه از هر هزار نفر 

 آل زنان بيمه. اند  نفر زن بصورت قراردادی در بخش دولتی بيمه شده7 در آل منطقه تنها 1363آه در سال 
باشند، اين در حالی است آه   نفر می3187ی غيرقراردادشده در بخش دولتی وغير دولتی قراردادی و 

درصد جمعيت زنان نسبت به مردان در آردستان بيشتر می باشد و اين باز در حالی است آه زنان در 
بيمه دولتی , دهد ن میآمار فوق نشا. آردستان به مراتب به درمان و پزشك و مراقبت و بيمه بيشتر نيازدارند

 آرنا دميده  در بوق و)1367(سالجاریدر  رژيم . حتی آليه آارمندان وشاغلين دولتی را نيز در بر نمی گيرد
اگر اين دروغ را راست بپذيريم بايد پرسيد آنان آه بيمه هستند و پول آنرا هم می , آه مردم بيمه خواهند شد

مند شوند؟ بيماران برای يافتن دارو بايد   تا بيمه نشدگان از آن بهرهاند پردازند ازآدام مزايا استفاده آرده
با دفترچه بيمه نمی توان آنرا , شهرها را زير پا بگذارند، اگر موفق به يافتن داروی مورد نياز هم بشوند

  . دريافت آرد
نتكاريهای رژيم ای از آردستان نظر بياندازيم ، دست روی هر موضوعی بگذاريم، سندی از خيا به هر نقطه

های جمهوری اسالمی  ها و دسيسه با فرارسيدن بهمن ماه امسال، ده سال ازتوطئه.  واليت فقيه را می بينيم
  . ايران عليه  مردم آردستان سپری می شود

اجتماعی در گرو مبارزه همه جانبه مردم خواهد , بازسازی آردستان از نظر اقتصادی, پايان اين محروميتها
ای آه در آن بنحو احسن از همه  مبارزه. ای آه همه اقشار مردم شهر وروستا را شامل گردد زهمبار, بود
. نيروهای فعال در آردستان می بايست به اين امر مهم توجه جدی مبذول دارند. های ممكن استفاده شود شيوه

  .جنبش قوی و پيروزمند از نيروی اليزال مردم توان خواهد گرفت
   آلن– )1989( 1367 دوم بهمن ماه سال

  
  1360،1361،1362،1363 آمار ايران سالهای  های سازمان  سالنامه منابع آمار مورد استفاده* 
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نظرات . اند  شده  نوشته1993 و 1991،1992های  سال  الب اين بخش در فاصله مط کليه: توضيح ضروری
اند، اما بحث ها هنوز هم  چار تغييرات شده اين سطور هم د  رزمی و نويسنده اشاء اهللاسابق و کنونی  آقای م

 در  بحث فدراليسم و استقالل ملت های آذری و کرد هم از طرف افراد و هم از طرف احزابی که.  هستند تازه
ی تاريخ  بايگان بحث خودمختاری از طرف احزاب کردی به. اند مطرح است سال های اخير تشکيک شده

 شامل فدراليسم خواهان و  امروز در جنبش شرق کردستان دو نظر اساسی وجود دارد که.  است  شده سپرده
 . استقالل طلبان می شود

  

    )بخش اول(   چرا تمرآز

            
  )1991(1370خرداد 

  :حرف اول
  

بحث , عات سپرده شد به بايگانی مطبو69آه در اسفند ماه )337-38(های نشريه اآثريت  خرين شمارهآدر 
فدراليسم مسئله ايران ,, و ,, مسئله فدراليسم,, ءاهللا رزمی بنام مشا آقای قديمیت سای توسط دو بايگانی شده

  .  جای تامل  جدی دارد   است که  چاپ رسيده  به و در اين نشريه طرح,, نيست
  

  :حرف های آقای رزمی
  

ترقی ,  رسيده وتمرآز را شرط " طرز تفكر اجتماعی", نوع به رد اين, آقای رزمی با بررسی آوتاه فدراليسم
. جايگاه اصلی را دارند,, دولت متمرآز,, و ,, دفاع متمرآز,,تمرآزی  آه در آن  ,می دانند,, ر مقياس وسيعد

,, اصل ايده صلح را منحرف و تضعيف می آند, ايده فدراليستی تقسيم قدرت ,, : می گويندايشان در اين مقاله
ر طها به خا نيز ازبين رفتن فاصله و جهانی شدن توليد آاال و انقالب علمی و صنعتی ,, افزايند دامه میودر ا

سازد و  تئوری فدراليسم را به مانند اغلب تئوری های قرن نوزدهم بی اعتبار می, رشد وسايل ارتباطی
,, شان از  بخش اعظم مقالهو در ,, نيم در سيستم های فدرال صحبت از بحران فدراليسم استيب امروز می

دفاع ملی در برابر قدر ,, از شكل ,, تضاد سياست بين المللی و داخلی ,, ،,, بوراآراتيسم ,, ،,, خورده آاری
ايشان با .  استكومتی را دارند صحبت به ميان آوردهحدر آشورهايی آه اين سيستم ,, تهای عضو فدراسيون

های  تنوع نظر وتنوع دولت, های آشورهای مختلف  ونمونه19 و 18نقل قول از نويسندگان جريان های قرن 
مجموعه بحث ايشان . اند دانسته,, وت وگاها متضادامحتوای متف,, و ,, نام مشترك,, فدراليستی را نشانی از 
  . استسياسی ودفاعی, های اقتصادی های متمرآز و قدرتمند در زمينه وتاييد دولتها  برای رد اين نوع دولت

  
  :ف ديگرحر

  

ثريت کاين تاخير متوجه نشريه ا(,ساله چاپ شده است متاسفانه مقاله آقای رزمی با تاخير زمانی تقريبا صد
نظريه ايشان می توانست مورد استفاده خيلی از آشورها قرار  ,قظعا اگر اين تاخير وجود نمی داشت )نيست
سياسی و , ای آه توليد انبوه وتمرآز اقتصادی رهدو, داری سخت نيازمند آن بود ای آه رشد شرمايه دوره. گيرد

 ,البته نظرات ايشان مورد توجه سوسيال دمكراتهای روسيه هم قرار می گرفت. نظامی ارآان اصلی رشد بود
هرچند , اجتماعی و حزبی، فرهنگی، سياسی, های اقتصادی آنجاآه بلشويكها سيستم متمرآز خود را در زمينه

رغم  تا به امروز هم علیآه , نددداری بوجود آور ه مانند آشورهای سرمايهظاهرا با مضمونی ديگر ب
صد البته نظرات ايشان در آشورهای آتاتورآی و رضاشاهی . تغييرات چند ساله اخير در حفظ آن می آوشند

رد  برای ،ای آه آقای رزمی در اين مقاله وظيفه. ردياآنون هم قرار می گ هم مورد استفاده قرار گرفته وهم
 در "ازطرفی ايشان عامدا. های متمرآز باز داشته است ايشان را از بررسی سيستم,  اند فدراليسم قائل شده

اند و بيشتر وجوهات سياسی ونظرات را  بررسی فدراليسم جنبه اقتصادی آن را مورد آنكاش قرار نداده
نظراتشان دربا تناقضات جدی  قطعا ،چرا آه اگر بررسی ايشان به اين عرصه می آشيد, اند رح نمودهطم

ايشان تناقضات موجود در آشورهای با . شان آشكارتر می گرديد شدند وتناقضات موجود در مقاله روبرو می

 ايرانکردها و جدائی از 
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 , می بينند،نوشته بدان اشاره شد آنچه در قسمت اول اين همچنين دولت فدرالی را ناشی از نوع دولت و
داری  جود در آشورهای پيشرفته صنعتی اعم از سرمايهفرهنگی مو, اقتصادی, درصورتيكه تناقضات سياسی

دولت متمرآز ,  آه دقيقا ريشه در اقتصاد متمرآز نمی بيند،ای آامال جهانی است   پديده  را کهو سوسياليستی
 "غير متمرآز"در طول دويست سال اخير ازطرفی و تضاد اين سيستم با اقتصاد پيشرفته و بسيار مدرن 

متنوع , منجر به توليد بيشتر  آه، از جديدترين اختراعات بشری را پشت سر خود داردای  آه مجموعه،دارد
  روبه رشد داشته وهر روز عميق تر می جهانیتضاد فوق بعداز جنگ دوم. تر و با  آيفيت تر ميشود

, تفرهنگی و روانی برجای گذاشته اس, سياسی, های اجتماعی هصاين تضاد تاثيرات خود را در آليه عر.شود
داری در  بررسی دويست ساله سرمايه .به صورتی آه تصوير ديگری ازدنيای پيشرفته صنعتی ارائه می دهد

 گويای رنجی است آه بشريت در اين دوسده ، با سيستم های متمرآز…آشورهای اروپايی و آمريكايی و
  . آشيده است

صاد و سياست وفرهنگ و آسب بازار داری برای تمرآز هرچه بيشتر اقت در اين دوره نظام متمرآز سرمايه
ای را به  هها جنگ منطقهدنگ جهانی وجدو  ,نه فقط در عرصه يك آشور بلكه در عرصه جهانی ,جهانی

ازبين بردن , درهم آوبيدن اقتصاد ملی ملت ها,  آه به قيمت جان ميليون ها انسان است،انسان تحميل آرد
درهم آوبيدن , فساد عمومی, برپاآردن زندان ها, هامنع آزادی ,  ديكتاتوری هااستقرا, محيط زيست

ماشينی آردن انسانها و , يكسان سازی زندگی, حاآم آردن فرهنگ هاليودی بر فرهنگ و هنر, ها خانواده
طبيعت و مجموعه علوم و , در يك آالم انسان.  است شدهتمام …انسان را به تابعی ازماشين تبديل آردن و

مگر غير از اين است آه ناسيونال سوسياليست های .  است شدهظام متمرآز تبديل فرهنگ به تابعی از اين ن
آلمان هيتلری می خواستند نه فقط در اروپا بلكه در آفريقا و ديگر نقاط هم يك اقتصاد و فرهنگ متمرآز 

ند؟ مگر  قدرتمند ايجاد آنی متمرکزو و اقتصاددآشور واح, ها ايجاد آنند و ملت واحد همه ملتای ژرمنی بر
با اقتصاد و ) !!!آارگری(داری در جهت دولت متمرآز   نظام به ظاهر متضاد با نظام سرمايه  کهنه اين است

  . دلخواه به فالآت آشانده است  به انسان های آره ما را حال چه به زور و يا،ارتش مقتدر و متمرآز
چين و آشورهای اين چنينی با يسوند  ,ريزی  شده غير پويای اتحاد شوروی آيا اقتصاد متمرآز و برنامه

اقتصاد وارتش , آيا سيستم متمرآز!  انفجار نكشانده است؟  مرحلهاين آشورها را به, دمكراسی آارگری
به سقوط !! ايران را در آستانه رسيدن به دروازه تمدن بزرگ, وفرهنگ وزبان رضاشاهی ومحمدرضاشاهی
 در زير اين سيستم های متمرآز آه فرياد دموآراسی و آسب نكشاند؟ آيا همين روزها صدای مردم گيتی را

  اند نمی شنويم؟ حقوق خويشتن را در شرق وغرب وآسيا وآفريقا بلندتر آرده
صندوق بين , بانك جهانی, آيا همين تمرآز باعث نشده افسار اقتصاد جهانی در دست چند آئوپراسيون جهانی

آيا اين تمرآز ! عظيمی از جهان و فالآت آنها شده است؟المللی پول قرار گيرد آه باعث گرسنگی بخش 
ال رشد به صورت مستقل باقی گذاشته است؟ آيا بازار جهانی حادی آشورهای در صنشانی برای پيشرفت اقت

آيا فرهنگ و هنر جهانی آه ما ! ؟يستيمنس و توشيبا و اسم های مشابه نزمحدود به چند نام جنرال الكتريك و 
دها نوع مليت و زبان و ادبيات و مذهب تحت تاثير وحشتناك مراآزی چون ص آنيم با در آن زندگی می
  ؟ است بودههاليود و مشابه آن ن

  !! است نی را هر روز به نفع غنی تغيير ندادهغآيا همين تمرآز قطب های فقير و 
قانونی ی ب, شاحف,  فساد,فقر, ستم, ظلم, زور, خفقان, آيا انعكاس اين وضعيت در ايران به غير از ديكتاتوری

غارت و چپاول ثروت ها وبی هويتی ملی نبوده و نيست؟ در هرآدام از موارد فوق مقاالت متعدد می توان 
دست آخر به تمرآز و , ليك اگر آقای رزمی هرآدام از موارد فوق را مورد بررسی قرار دهند, نگاشت

خير در برابر آارايی سيستم عدم تمرآز با استفاده  در چند دهه ا  سيستمی کهآن,  رسيددتمرآز گرايی خواهن
اگر منظور آقای رزمی از تمرآز , حال بايد سئوال آرد. مجبور به عقب نشينی شده است, از تكنولوژی جديد

اگر مورد آمريكا ,, : آمده است,, فدراليسم,,چيز ديگری است با مجموعه فوق چه وجه افتراقی دارد؟ در مقاله 
م تا مدت های مديد فدراليسم فقط يك آرمان بود و تنها در ذهن فدراليستها وجود داشت و دولت را استثنا بكني

موقعيت خاصی نداشتند تا اينكه در اثنا جنگ جهانی ) متعلق به قرن نوزدهم و هيجدهم(های فدرال قديمی
, يست در آلمانجنبش های ضد فاشيستی باهمديگر رابطه برقرار آردند و به اين ترتيب جنبش های فدرال

و اروپای متحد توسط نهضت های ,, فدراليسم اروپايی,, ايتاليا وفرانسه متولد شدند و از اين تاريخ به بعد ايده 
  ,,.فدراليست تقويت شد و گام های عملی چندی در اين راه برداشته شد

درال بعداز ف های در توضيحات فوق ضرورت برقرار شدن سيستم, بايد گفت جدا از نيت نويسنده اين سطور
جنگ خانمان برانداز عيان گشته و در حقيقت بيان اين واقيعت است آه تمرآز جای خود را به نوعی عدم 

 حتی در آشوری مثل آلمان آه در حقيقت يك  می بخشد،اقتصادی و فرهنگی, های سياسی تمرآز در عرصه
فدراليسم منجر به شكسته شدن , پيدا استهای آقای رزمی هم   همانطور آه از گفته. می دهندملت را تشكيل

های مختلف  قدرت متمرآز به شيوه قبلی شده و در اصل نوع افسارگسيختگی دولت مرآزی را در زمينه
به قول آقای رزمی باعث عدم رشد ,, شكستگی قدرت,, اما اشتباه خواهد بود اگر فكر آنيم اين . محدود می آند
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برعكس اين ,  افول نقش سياسی و بين المللی آشورهايی نظير آلمان شدهاقتصادی و فرهنگی اين آشورها و يا
 ساله بعداز 45اگر دوره .  استسيستم رشد همه جانبه تر اقتصادی و نقش فعالتر بين المللی را سبب گشته

  :جنگ در اروپا و آشور آلمان را تيتروار از نظر بگذرانيم خواهيم ديد
  , استرا تهديد آند در اين منطقه رخ ندادهدر اين مدت جنگی آه اروپا و دنيا  
ازطريق همين سيستم و با استفاده از امكانات , رغم خسارت فراوان جنگ  در اين مدت آشور آلمان علی 

بلكه جايگاه , ريزی اقتصادی دولتين فدرال نه فقط رشد اقتصادی قابل توجهی داشته هر منطقه و برنامه
  ,استدر اروپا وجهان آسب آرده  ای ويژه
 نوعی دمكراسی به مراتب ، آنان با سيستم پارلمانی و انتخابی1945برخالف سيستم متمرآز قبل از  

  . است شدهدمكرات تر در اين آشور تامين 
در اين , برخالف نظر آقای رزمی آه عدم وجود ارتش واحد وقدرتمند را برای اين آشورها الزم می دانند 

  .نگ آرده و نه ميان دولتين فدرال جنگی درگرفته استمدت نه آشوری آلمان را تهديد به ج
, هنری, در اين مدت تنوع برنامه ريزی های فرهنگی فضای بسيار بهتری برای خالقيت های فرهنگی 

  .وادبی ايجاد آرده است
 و شرايط آار و رفاه عمومی اساسا قابل مقايسه با دوره تمرآز …آار و, تحصيل, سيستم اجتماعی بيمه 

  .شور نيستدر اين آ
 ….  

,  بلكه رشد اقتصادی،آارايی اين نوع حكومت در آشورهای اروپايی نه فقط اهميت خود را از دست نداده
آورد آه اين سيستم هرچه بيشتر تكميل تر و  اجتماعی فرهنگی و وضعيت عمومی شرايطی را پيش می

قطعا سيستم . اروپا آارساز باشددموآراتيك تر شده به صورتی آه نه فقط در چارچوب يك آشور بلكه در آل 
می بايست , ها آنونی با توجه به تغييرات محتلف اقتصادی و رشد علوم و به خدمت درآمدن آن در همه زمينه

مشكالت سيستم آنونی نه از زاويه نبود تمرآز بلكه اززاويه عدم تمرآز : دگرگونی هايی را به خود ببيند
فرهنگی و , اجتماعی, مشكالت اين سيستم به نوسازی سياسیمی شود و برای رفع اين  ناشی, ناآافی

چرا آه دنيای آنونی با پذيرش تنوعات . ها گسترش يابد اقتصادی نيازمند است آه در آن تنوع در همه زمينه
 تاريخی از طرفی و ايجاد محيط و شرايط مناسب بين المللی, مذهبی, زبانی, ملی, فرهنگی, اقتصادی, سياسی

درهمين رابطه بايد ,  می تواند راه انسان امروز و فردا را بسوی سعادت هموارتر گرداند،از طرف ديگر
  :گفت
توليد جهانی آاال در انحصار آنسرنها و آئوپراسيون های جهانی بوده آه همانا توليد انبوه و يكسانی را  

. جبور به انتخاب بودمصرف آننده در ميان محدوديت آاال م, آردند در تمام بازارهای جهانی سرازير می
 جمعيت يك شهر با آارگران یهای بسيار عظيم گاها  به بزرگ توليد انبوه بصورت متمرآز در آارخانه

, رشد علوم. متحدالشكل در ساعت های مشخص در قسمت های محتلف زير يك و يا چند سقف انجام می شد
 نقش ربوتاهای جديد با دو سيستم اصلی و توليد آامپيوتر و تحولی آه در علوم الكترونيك بوقوع پيوسته و

  تاثيرپديده جديد علم سيبرنيتك تحول عظيم در علوم ارتباطات شرايطی را پيش آورده آه, غير متمرآز
 اينك بازارهای جهانی از قبل رشد همه جانبه علوم بوسيله آاالهايی با آيفيت . است  داشتهمستقيما در توليد

  .اند خش بيشتر بوسيله سيستم های غير متمرآز بازار را شكل ديگری بخشيدهبهتر و تنوع بيشتر و سرعت پ
آوتاهتر شدن هرچه بيشتر رابطه توليد و مصرف سبب شده , تنوع بيشتر, آيفيت بهتر, سرعت توليد 

تاثير . شرآتها و موسسات به سمت تكنولوژی جديد آه عدم تمرآز وجه مشخصه آنست گرايش جدی پيدا آنند
, ارتباطات, فرهنگ, بلكه تاثيرات جدی خود را در سياست, ديد فقط به اقتصاد محدود نمی شودتكنولوژی ج

  .جامعه برجای گذاشته است, هنر
 اين تحوالت احزاب سياسی اروپايی و آمريكايی طرفدار تمرآز را در بيرون دچار بحران نموده و هر  

تر پرداخته و تمرآزگراها مجبور به عقب روز آه می گذرد نيروهای طرفدار عدم تمرآز به پيشروی بيش
  .نشينی می شوند

اآنون در برابر هزاران , د بودنی روزنامه  با تيراژ ميليون چندتمرآز در رسانه های گروهی آه محدود به 
روزنامه و مجله غير متمرآز با تيراژ محدوتر و متنوع تر و گسترده تر با مشكل جدی خواننده و تيراژ 

 آه در هر  تلوزيونآانال های مرآزی..  ژاپن و،دا ا اآثر آشورهای اروپايی و آمريكا وآاندر. روبرو هستند
ای تماشاچيان خود را از دست می  آشور به يكی دو می رسد در برابر آانالهای بسيار متنوع محلی و منطقه

نهای سينما با در اين آشورها ديگر آمتر از سال. اين پديده در مورد راديو بسيار وسيعتر است. دهند
تماشاچيان انبوه خبری هست بجای آن در هر سينما همزمان چندين فيلم را در سالن های آوچك آه گاها به 

ای را در  اند آه می توانند هر سليقه تئاترها به جايی رسيده.  می توان ديد،اطاق نشيمن می باشديک بزرگی 
  .ها قابل تشخيص است  آليه زمينهپديده تمرآز گريزی در. سالن های آوچك خود گرد آورند
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صدها حزب و سازمان و هزاران انجمن و , ها و سنديكاههای بزرگ اتحاديه, ر احزاب سنتیباينك در برا 
اين پديده مختص غرب نيست بلكه شرق راهم در بر می . آانون مختلف موضوعی را می توان مشاهده آرد

 اعم از داخلی و خارج از آشور را هم ،های ايرانی نامهگيرد و مجموعه احزاب و سازمانها و نشريات و روز
ولی پديده جهانی آن بی . اند البته مختصات ايرانی بودن هم تاثيرات خود را بر اين پديده داشته, شامل ميشود

  .وال نوعی ضرورت استصتاثير مستقيم نبوده وا
آنچه . ثير اين مجموعه جهانی استطرح عدم تمرآز در ايران هم ضمن ريشه داشتن درخود اين آشور تحت تا

مسلم است فدراليسم آنونی می بايست برای انطباق بر وضعيت آنونی آشورهای پيشرفته صنعتی دچار تغيير 
رفاه انسان عناصر اساسی , حفظ محيط زيست, اعتقاد بيشتر به انسان, تمرآز گرايی, عنصر دمكراسی, شده

يسم متنوع آنونی در آينده چه تصويری خواهد داشت مربوط به آينده اينكه اين فدرال. تری از آنرا تشكيل دهند
نظام گذشته متمرآز ! داری داری و غيرسرمايه اما آنچه مسلم است در آشورهای صنعتی پيشرفته سرمايه. است

 رظاز نزيرا . حتی از نوعی آه آقای رزمی آنرا همراه دموآراسی  پيشنهاد می آنند. نمی تواند آلترناتيو باشد
 تاريخ اگربود .باشدمردم    همه تمرآزگرايی از هرنوعش نمی تواند موجب دمكراسی برای اين سطور،هنگارند

  ‡.می آرد جهان چيز ديگری غيراز آنچه بوده ثبت
   1370هشتم خرداد ماه 
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  )بخش دوم و پايانی(       تمرآز مسئله ايران نيست
  
  

آثريتی ها و ا, اعم از نوع جمهوری خواهان, هللا رزمی فدراليسم از هر نوعششايد به گفته آقای ماشاءا
, برابری وبرادری, عدالت, حقوق مردم,  اما اگر بخواهيم از دموآراسی!!دمكراتی ها مسئله ايران نباشد

 و بايد گفت نه تمرآز مورد دلخواه آقای رزمی مسئله ايران است, حقوق مساوی وآزادی حرفی به ميان آوريم
را مسئله اروپا و جاهای " فدراليسم"آقای رزمی آه . نه انجمن های فرهنگی ايالتی و واليتی دولت متمرآز

اند نوعی  سعی آرده,, فدراليسم مسئله ايران نيست,, رغم اينكه در بحث وطنی علی, ديگر در امروز نمی دانند
اما از پيمانه ,  کار می گيرند بهازگيری های وطنی را برای اند,,آيل,, ايرانی گرايی را انعكاس دهند و 

. را در اينجا نيز بكار می گيرند,, مسئله فدراليسم,, وه برخورد با ياروپايی بهره می گيرند و ايضا همان ش
 برای اثبات نظرات خود تئوريهای ابتدايی فدراليسم را مبنا می 337ايشان در مقاله مندرج در اآثريت شماره 

.  آاری آه در مورد ايران هم مصداق دارد, تمرآز گذشته را مد نظر قرار می دهندگيرند و بازگشت به 
انجمن های ايالتی با هشتاد سال سابقه تاريخی جايگاه خاصی در حافظه جمعی مردم ,, : ايشان می فرمايند

پذيرفته شده می انجمن های ايالتی امری , ی ناآشنا و مفهوم بيگانه داردظايران دارد و برخالف فدراليسم آه لف
هرگز قانون انجمن های ايالتی را قبول نكردند  ها خاندان پهلوی. باشد آه بايد به اجرای آن اقدام آرد

بنابراين آسانيكه به . ای را ندارد وحكومت جمهوری اسالمی نيز ظرفيت پذيرش چنين قوانين مترقيانه
  ,,.ها باشند  تكميل و تشكيل اين انجمنددر صدترقی و يكپارچگی ايران فكر می آنند بايد , آزادی, استقالل

  
آه يادآوری اين سابقه هشتاد , اهميت آافی قائل هستند,, حافظه مردم ايران,,  نويسنده برای معلوم،از قرار

اين امكان , هندد مبنا گرفته و ادامه  راالبته ايشان اگر همين. درصد ايرانی انجمن ها را می نمايند ساله و صد
 ساله دارد ونه فقط در حافظه 2500سلطنت سابقه ! مردمای ,, نت طلبان خواهند داد آه بفرمايندرا به سلط

چرا به جای , ميهن مفاهيم عميقا ملی وايرانی دارند, اهش, خدا, جای داردهمه مردم بلكه در حافظه تاريخ هم 
 هم وغيرو كراسی وپلوراليسمدمواضح است  پر!!!نی استفاده نكنيم؟طمفهوم بيگانه جمهوری از اين بنياد و

تو گويی دنيا و جامعه ايران به همان صورت هشتاد سال پيش ! بيگانه دارند آنها را بايد چكار آنيم؟" مفاهيم"
هرچند آنها هم در مجموعه برنامه ايشان جای ,  سلطنت طلبان نيست،رف گفتگوی نويسندهطاما !  باقی مانده

حزب دمكرات آردستان ايران و سازمان فدائيان خلق ايران , انبلكه جمهوری خواهان ملی اير, دارند
 ,,ترقی و يكپارچگی ايران فكر می آنند, آزدای, استقاللآسانيكه به ,, و هستند مورد خطاب ايشان ) اآثريت(
 اند از اصطالحات بيگانه استفاده نكنند و دمكراسی را آنار ايشان دربكارگيری آلمات هم بنا را بر اين نهاده(

اگر بحث تمرآز ايشان را بياد بياوريم آه ).  را علم می آنندمشروطههمان شعار هشتاد سال پيش , گذاشته
نتيجه اين می شود آه , برای پايان دادن به دوره خان خانی بود, اتفاقا يكی از هدف های اساسی مشروطه

اگر در . های خود قرار دهند  همان شعارها و اهداف مشروطه را سر لوحه برنامه،نيروهای سياسی امروزی
كشد و برای بازگشت به گذشته نآار به جاهای باريك  بعيد نيست, همين راستا فكر نويسنده را دنبال آنيم

  . ای را برای خود قائل شده است هرچند جمهوری اسالمی چنين وظيفه. تحوالت زيادی الزم باشد
 )ايالتی و االيتی(نگی غيرسياسی و غيراقتصادیبه راستی مشكل ملت های ايران از طريق انجمن های فره

ارتش , با توجه به دولت متمرآز, شود؟ اگر رژيم پهلوی انجمن های ايالتی و واليتی را قبول می آرد حل می
 می توانست پيشرفت و ترقی مورد ادعای نويسنده را باعث ،اقتصاد متمرآز, شاه واحد, ملت واحد, دواح

ظرفيت پذيرش اين , ه ظاهرا به غيراز آزادی وجوهات ديگر را دارا می باشدشود؟ اگر جمهوری اسالمی آ
شوروی و يوگسالوی شايد " بيگانه"ديگر مشكل حل خواهد شد؟ نگاهی به آشورهای , انجمن ها را پيدا آند

 کرواتیدر اين آشورها ظاهرا ملت واحد اتحاد شوروی سوسياليستی و ملت واحد صرب و . مفيد باشد
 شايد مشكل آنها!( ای نداشته باشند بايد مسئله, سيستم دفاعی و اقتصادی متمرآز, با دولت متمرآز, يوگسالوی

 حل نگشته بلكه بحران  در اين کشورهابينيم نه تنها مسئله ملت ها اما می, )! دولت های خودشان باشدوجود
 "ملت واحد ترك"مشکالت را ين  هم،تورم و بيكاری آنها را در آستانه ازهم گسيختگی قرار داده, اقتصادی
  .دارند… در عراق و"ملت واحد عرب", در ترآيه

ديكتاتوری و خفقان را باخود , حكومت متمرآز, آقای رزمی مشكل آجاست؟ مگر نه اين است اقتصاد متمرآز
م  گا آن  کردندارد و ويرانی اقتصاد خرد و محلی را دنبال می آند و فرهنگ ملل را تحقير و در جهت نفی

؟ نويسنده برای اثبات نظرات خود سعی آرده مسائل مختلف را بيان آند و در اين راستا جمالت  داردبرمی
ترك و فارس وآرد وبلوچ وعرب وترآمن ,, : ايشان می نويسند, بسيار آشنايی را تكرار می آند

 اجبار و گاهی به طی تاريخ پرفراز و نشيب خود گاهی به)  بدون شناسنامه هستند سايرينظاهرا(وسايرين
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اقتصادی و فاميلی پيدا , فرهنگی, اند و اآنون چنان پيوندهای تاريخی اختيار و اغلب ازروی نياز گردهم آمده
  ,,نمونه آامل يك ملت واحد دانستاند آه می توان آنرا  آرده

 اشغال را  آشور16 آه بيش از ،لی به پای ملت واحد عربم از نظر آا رزمی ماشاءاهللاهرچند ملت واحد 
  !اما بايد ديد آن نمونه چقدر آامل است, نمی رسد, اند آرده

واقعا ملت های ساآن ايران به اختيار در آنار ! نويسنده از نياز و اختيار با هم بودن اين ملت واحد می نويسد
 نوع حكومتش و ايران و,  ملت بلوچ در باره آنها  کهو يا دارد اند؟ آيا ملت آذربايجان خبرداشت هم قرار گرفته

سايرين چه فكر می آرده و يا می آند؟ آيا اساسا برای نزديك تر آردن اين ملت ها درصدها سال گذشته از 
براستی ؟  استاقتصادی آاری صورت گرفته, فرهنگی, باال و پايين در حكومت و ميان مردم از نظر تاريخی

غيرازاينكه يك حكومت . ات مشترآی با هم دارنداگر اجبار را آنار بگذاريم بلوچ و آذری و ديگران چه وجوه
, ترآمنی, عربی, بلوچی, آردی,  در شرايطی آه حرف زدن به زبان ترآی.مرآزی آنها را بهم پيوند می دهد

, ادبی, هنری,ای برای رشد فرهنگی ارمنی در مدارس وادارات ممنوع بوده وهيچ نوع اجازه, آسوری, اقیزق
ای صادر نشده وبرعكس وجود هرنسخه ادبی وفرهنگی به زبانهای آنها جرم  ورهمذهبی اين ملت ها در هيچ د

اديبان , شاعران, و در شرايطی آه حتی مترقی ترين نويسندگان,  استمحسوب می شده و پی گرد داشته
فارسی زبان هيچ اطالعی از ادبيات و فرهنگ و هنر ديگر مليت ها نداشته و ندارند و تالشی هم برای اطالع 

د؟ قطعا يشما از آدام فرهنگ واحد و از آدام پيوند فرهنگی سخن می ران. اصل آردن از آن نمی آنندح
 از نظر شما يعنی نمونه " رسمی"منظور شما همان فرهنگ و ادبيات و هنر و زبان رسمی آشور است و اين

فارسی ,  شوندطبيعی است وقتی زبان و ادبيات و فرهنگ ديگر ملت ها حذف. ملت واحد, فرهنگ واحد
مجاهد و سلطنت طلبان و چپ ها می شود و اگر مذهب , فرهنگ و زبان وادبيات ملی ملت واحد شما و مليون
فرهنگ وزبان و ادبيات اسالمی امت واحد جمهوری "شيعه را هم به اين مجموعه شما بيافزاييم آنوقت 

  . هم خلق می شود"اسالمی
 ملت های آذری و ، ادبيات و زبان های غير رسمی ولی زندهفرهنگ و, اما بر خالف نظرات مجموعه فوق

آه حتی جمهوری اسالمی آه ظرفيت , وجودداشتهحال  هم در گذشته و هم ،آرد و عرب و ترآمن و بلوچ
, باشد مجبور شده اگر برای تبليغات عقيدتی و سياسی خودش هم, پذيرش انجمن های ايالتی و واليتی را ندارد

  .بدهدتن در ها  های ملی اين ملت به نشر نشرياتی به زبان ی مشخصدر چهارچوب
تا از سر نياز و اختيار و گاها  گپ به ميان آورده وآنرا عمده) به قول افغانی ها(نويسنده از پيوندهای تاريخی

اگر صحبت از تاريخ می باشد بايد گفته شود اين نياز و اختيار آی وچی بوده ودر چه ,  استاجبار دانسته
 شما در آجای تاريخ ايران سراغ داريد آه ؟اند ای اين ملت ها به اين نياز رسيده و چنين اختياری نموده هرابط
 آدام حكومت در طی ؟ تا چنين تصميمی بگيرند،حق چنين اختياری را دارا بوده باشند, های ساآن ايران ملت

يد قدرت  سرنوشت همه آنها در  که آيا غيراز اين است  است؟ سال گذشته چنين حقی را قائل شده2500
مگر غيراز اين است آه نياز و اختيار بدست حكومت مرآزی بوده و هم ,  و بس استحكومت مرآزی بوده

ها را  اگر چوب به مرده گذشتگان دور نزنيم و مدرنترين اين حكومت. او بوده آه اين جبر را روا داشته است
 ، و درآردستان ما و گيالن آقای رزمی در آذربايجان شما که می بينيم در تاريخ آمده است. در نظر آوريم

ظاهرا برای ,, و به وسيله ارتش واحد,  استزمانی جمهوری های آذربايجان و آردستان و گيالن وجود داشته
 بالغ  خونين ترين آنها آشتار مردم آذربايجان اززنجان تا مراغه بود آه.اند درهم آوبيده شده,, دفاع از خود,,
آيا اين جمهوری ها بازتابی از ارده .  دهها هزار نفر مجبور به مهاجرت شدندهمچنين . بود هزار نفر20 بر

واستار خ؟ آيا غيراز اين است آه اين مردم درچهارچوب ايران بزرگ ندآرد و گيالن نبود, مردم آذری
,  شما انجمن های ايالتیظاهرا.  خويش و همزيستی وهم پيوندی با ديگر ملل ساآن ايران بودندیحاآميت مل

. واليتی را بر اين جمهوری ها ترجيح می دهيد و بايد موضع روشنی  راجع به حكومت آذربايجان ارائه دهيد
اختيار مردم اين مناطق را شاهد هستيد يا اجبار و زور حكومت مرآزی , آيا شما در اين سه واقعه مشخص

  را؟ 
 ياو, قرارداد,  طبق آدام وآالتنامه،اآن ايران در طول تاريخملت های س. نويسنده می بايست پاسخگو باشد

آه در زمان ,, سميرا,, شيردختر آذری  هم واليتی  شما،آقای رزمی صدای اند؟  گزيده راچنين اختياری, سندی
 هنوز ،جمهوری آذربايجان در برابر ارتش می جنگيد تا فرهنگ و زبان و حاآميت ملی خود را داشته باشد

 وجود داردهنوز ،1324اما آن نياز سال , او با دسيسه آخوندی بدست ژاندارمها آشته می شود, رسد بگوش می
  .و آليه اين حرآت ها در عين حال پاسخی به رد انجمن های ايالتی شاهم بوده

حكومت های مرآزی تبريز و .  بخود نديده استاختياریحقيقت اين است تاريخ ايران در رابطه با ملت ها 
حكومت های شاهی .  بودند ن و اردبيل و تهران به زور اين ملت ها را در اين زندان بزرگ قرار دادهاصفها

اند و به زور باج وخراج از مردم و والی  و سلف آن جمهوری اسالمی هميشه در جنگ با ايالت و واليت بوده
  .م می انداختندنها را به جان هآگرفتند و يا برای حفظ منافع خود  و حاآمان اين مناطق می
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گيلك ها هر آدام اوراقی , آذری ها, ترآمن ها, عرب ها, آردها, لرها, قشقايی ها, سرآوب خونين بلوچ ها
. نبرد اين ملت ها هم در برابر حكومت های مرآزی اوراق ديگر اين تاريخند. ازاين تاريخ زور و اجبار است

 منطقه آردستان را ،ها و حكومتيان امروز ضا شاهاگر رضا و اختياری در آار بوده چرا شاه عباس ها و ر
 اشغال نظامی می آنند و اسالف حكومتيان امروز آنها را به خراسان وری و گيالن ای" بيگانه"به مانند آشور

  و مازنداران و نقاط ديگر می آوچانند؟
حاآم و والی خود را  چرا خود نمی توانستند ،اند طق به ميل خود اين تاريخ را برگزيدهااگر مردم اين من

 چرا هميشه خدا می بايست والی ها و حاآمان ازتبريز و اصفهان و اردبيل و تهران راهی واليات ؟برگزينند
اين وظيفه ملی و , بايست شوند؟ مگر غيرازاينست آه اين ملت ها صغير و زيردست بوده و قيم ها می

بود بايد  اگر والی آردستان فارس می.  ياد می گرفتندواين مردم هربار بايد زبانی را, را انجام دهند!! ميهنی
ادبيات فارسی رواج يابد و اگر ترك بود بايد همه ترآی ياد بگيرند و اديب و شاعران آن منطقه به ترآی شعر 

اند و هم به زبان  برای نمونه آم نيستند شاعران آرد زبانی آه هم به زبان ترآی و فارسی شعر گفته. بگويند
بی خود نيست .  است ودهظهور اسالم و تسلط آن بر منطقه بر اين مجموعه زبان عربی را هم افز. خودشان

اشاره به آيهان (زبانهای ترآی و فارسی و عربی را زبان اسالم می نامندروشنفكران جمهوری اسالمی 
آقای رزمی , اند هزيرا اين سه زبان در طول تاريخ ايران زبان حكومتی بود) 69 بهمن 17, 917هوايی شماره 

ح و روشن نمودن اختيار ملت ها را ضيتو, من در اين تاريخ مشترك اجبار حكومتی را اساس می بينم
  .وامی گذارم دوست قديمی خود  شما   برعهده

. تاريخ واحدی برای اين ملت در سناريوی خود بافته است,, فدراليسم مسئله ايران نيست,, ويسنده در مقالهن
,  جزو اولين دسته ازساآنان ايران هستند هااريخ می توان گفت اين است آه مادها و پارسآنچه اززبان ت

ی ابلوچ ها و قزاق ها يا مهاجرين بعدی هستند و يا در آشور گشايی ه, آذری ها, ترآمن ها, عرب ها
نطقه من در و اين با عروج و افول حكومت ايران و قدرت آ. اند حكومت های ايران به ايران بزرگ ملحق شده

,  شوروی، سوريه, عراق, هايی از اولين ايرانی ها جزو آشورهای ترآيه  هم اينك دسته.بستگی داشته
  ايران بزرگ نيست، در عوض  و کسی در فکر برگرداندن آنها بهندوستان و پاآستان می باشنديه، افغانستان

 های اصلی  و بجای تكهاند شده آر والل شونيست های ايرانی و ناسيوناليست های افراطی فارس در اين مورد
  ايران را تراش می دهند تا ملت واحد)نظير کردها(های ديگر  ملت در آنسوی مرزها هستند، ملت فارس که

  .رابسازند
بحث قديمی شونيست های فارس بيشتر برای اثبات يكی بودن دو ملت فارس و آرد بود و اينك با گذشت زمان 

 نقاط  است کهدر مورد آرد و فارس واقعيت اين . اند بلوچ و قزاق هم آشف شدهعرب و ترك و ترآمان و 
اند و فاصله زمانی هم بين ورود آنها   بوده مختلف دو ملت آنهااما ازهمان آغاز. مشترك فراوانی وجود دارد

اشتراك سرزمين . اند به همين دليل هرآدام راه وتاريخ خود را داشته, به سرزمين ايران و مبدا آنها وجود دارد
, اينك آردها در ترآيه.  به هم می خورد و بعد از جنگ جهانی اول آامال تغيير می آند16آنها در قرن 

 ترآيه و "رزمی های".  شوروی و ايران در سرزمين های آبا واجدادی خود زندگی می آنند ،سوريه,  عراق
آردها و در شوروی ,  عرب ها وآردها, هاآردها و ترك    که اعتقاد دارند،عراق و سوريه و شوروی هم

. هستند ارمنی  وقزاق, آذری, عرب, ملت واحد ترك، جزو اآردها و ارمنی ه,  هاآردها وقزاق, وآذری ها
, فرهنگی, اقتصادی, البته هرآدام هم داستانهای نظير داستان آقای رزمی را در رابطه با پيوندهای تاريخی

  . اند کردهمذهبی خلق 
 يا استعداد ملت های از ديگر ملت ها هستند،  تکه بايد گفت که نمی دانم استعداد ملت آرد را آفرين من در اينجا

  !تعداد آقای رزمی را؟سواحد را ويا ا
آنچه . ح آن نمی بيندين نام می برد روشن نيست و اساسا نيازی به توضآپيوندهای اقتصادی آه نويسنده از

ای هرآدام از  حكايت از اقتصاد محلی و منطقه, داری در ايران است مربوط به دوره قبل ازرشد سرمايه
آه تقريبا در آن شرايط زمانی خودآفا بوده و معامالت اقتصادی بين واليت دور ونزديك , واليات ايران دارد

هر منطقه حرآت اقتصادی خود را . آاری آه فقط مختص ايران نبوده.  استخصوصا همجوار وجود داشته
داری خصوصا استخراج نفت چهره ايران و اقتصاد آنرا  ارتش واحد و رشد سرمايه, تمرآز دولتی.  داشته

صرفا جهت , اگر به دور از غرض و تحريف به روند رشد اقتصادی و تقسيم ثروت ملی. دگرگون نمود
را با يك حتی اگر همه مردم ايران ,  ما درايران شاهد رشد اقتصاد ملی،روشن شدن واقيعت نظر بياندازيم

وآذری آه بعداز انقالب مشروطه  وحدت سياسی فارس. نيستيم, تاريخ و زبان وفرهنگ واحد در نظر بگيريم
نگاهی به تقسيم . شتاب بيشتری گرفت در دوره بعداز آن در زمينه اقتصادی و حكومتی بسيار وسيع تر شد

ترين مراآز  اصلی. يان می آندعلمی وفرهنگی ايران اين واقعيت زمخت را ع, ثروت و مناطق اقتصادی
, آرمان, تهران, مرآزی, فارس, فنی و اقتصادی و فرهنگی آشور در استانهای اصفهان, علمی, صنعتی

اين . و اين تصادف نيست. قرار دارند) عمدتا اهواز و آبادان(و خوزستان) عمدتا تبريز(آذربايجان شرقی
صرف , فتی آه جناب نويسنده ثروت ملی می نامندن.  بوده و هستی حاکم در ايرانسياست همه حكومتها
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.  مناطقی نظير کردستان  نهادبی وفرهنگی عمدتا در همين مناطق شده است, مراآز علمی, ها هايجاد دانشگا
. ق می توانند در صدها آارخانه و مراآز آار شهرها و استانهای خود مشغول به آار شوندطآارگران اين منا

احاد , تان خود به ادامه تحصيل بپردازندس می توانند در دانشگاههای شهرها و اموزان اين مناطقآدانش 
. مختلف اين مناطق می توانند از بيشترين امكانات موجود پزشكی در شهرها و استانهای خود استفاده آنند

 آمال نويسندگان اين شهرها و مناطق ازامكانات موجود در شهرها و استانهای خود,انديشمندان, هنرمندان
لوچ وعرب وترآمن و سايرين برای پيداآردن تكه نانی بايد بليكن آارگران آرد و . استفاده را می توانند بكنند

دانش آموزان اين مناطق بايد با گذشتن ازهفت خان شاه و خمينی خود را .  را زير پا بگذارند ايرانهمه مناطق
ق اگر امكان رفتن به مراآز ط بيماران اين منا.برسانندتهران و تبريز , مشهد, شيراز, به دانشگاههای اصفهان

.  بميرند، شهر و ديارشان اگر وجود داشته باشدهای هاين شهرها را داشتند چه بهتر وگرنه بايد درهمان شفاخان
ها و اتوبانها و فرودگاهها بصورتی آه اين مراآز صنعتی وعلمی  خطوط هوايی وزمينی اعم از جاده

آيا اين تقسيم آقای رزمی .  اساسا قابل مقايسه با مناطق بخش دوم نيست، متصل می آندوفرهنگی را به هم
. سياسی وفرهنگی يك برنامه ريزی را نشان می دهد, ؟ در اينجا بايد گفت ظلم اقتصادیبندی تصادفی است

ری وارمنی ظلمی آه به ملت آذری شده است اساسا قابل مقايسه با آرد و بلوچ و عرب و ترآمن وقزاق وآسو
اين پيوند اقتصادی آه همه ملت ,  پرسيد باشند،  کهحال بايد از آقای رزمی و همفكرانشان ازهر دسته. نيست

ی و اقتصادی و سياس و بايد اضافه نمود نبض قدرت های ايران را بصورت واحد درآورده آدام است؟
 اقتصادی آذری و فارس بوده و اگر داران و قدرتمندان اران و سرمايهمدياستسحكومتی در ايران در دست 

نقشی در اين قدرت حكومتی و سياسی ,  وجود داشتهدار آرد وبلوچ وعرب و ترآمن هم  چهار جوجه سرمايه
  .اند نداشته

  ,شود درتمام طول تاريخ دولتمداری ايرانی سراغی از آرد و بلوچ و ترآمن ديده نمی 
  ,اند و يا آذری  فارس بوده و مقننه يا اجرايه, های قضائيه آليه سران قوه 
  ,اند و يا آذری صلی ارتش شاهنشاهی و اسالمی يا فارس بودهاسران  
  اند و يا فارس فرهنگی ايران يا آذری بوده, اجتماعی, زان اقتصادیيآليه برنامه ر 
  ,اند فرمانداران در آليه نقاط ايران اآثرا از ميان آذری ها و فارس ها بوده, اآثر استانداران 
 چند سال   کهتا جايی,  سال گذشته اين پديده را بسيار گسترده تر هم نموده است11ه جمهوری اسالمی در البت

  . شده است,,سنندج مستعمره اصفهان,, ای يك جوان سنندجی به شوخی می گفت پيش در قهوخانه
روهای سياسی های فارس وآذری بايد دقيقا در جريان اين تاريخ مشترك قرار بگيرند و ني شك ملت بدون

 آتمان اين واقيعيت  و تحريف باشند، شته اذعان دا تلخچپ و راست بايد بر اين واقعيت, انقالبی و غير انقالبی
های ساآن ايران برادرانه و با حقوق برابر در آنار هم  اگر می خواهيم ملت. پيشه يك انسان آزاده نيست ها

های آرد وبلوچ و عرب وترآمن مانند  آنيد وبدانيد ملت برمال  را واقعيت هاخود, سعادتمند زندگی آنند
هنرمند و ,شاعر واديب, روشنفكران, زحمتكشان, رنجديدگان, آارگران. فارس و آذری وديگران فكر می آنند

 آه دگم های شكل ، خواهند آردديگراحزاب سياسی اين ملل هنگامی احساس برادری وآسايش در آنار هم
  .خصوصا آنانكه ادعای انسان دوستی وبرابری دارند, ذهن ها بشكند قرن ها در  در طولگرفته
 چه بسا اشتباه و لغزش در معنا و عبارات وجود داشته, نوشته هدف روشن نمودن برخی حقايق بوده در اين
در .  خواهم بود آه مو را از ماست بيرون بكشند و اشتباهات و لغزش هارا يادآوری آنندیسپاسگذار آنان, است
چرا آه نگارنده خود با مجموعه زرينی ازفرهنگ و ,  نوشته قصد دامن زدن به منازعات ملی دربين نبودهاين

  مجموعه  است، زندگی آرده و کرد آشنايی عميق دارد و با آنآذری و فارسملت های هنر و ادبيات و خلقيات 
فدراليسم مسئله ايران ,, نده مقاله  متاسفانه مورد بررسی نادرست نويسولی دارد در ايران وجود   رنگينی که

 اين بحث ها در جهت روشنگری بيشتر  ازطريق نشريه    آن دارم کهدر پايان اميد.  استقرار گرفته,, نيست
  §. پيد کندآار ويا نشريات ديگر ادامه

  )1991مای (ی شمس1370خرداد 
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 آابوس  جدايی
  

 )1992(1371بهمن 
  

  
 روشنفكران و ،سياستمداران, مورخين, حقوق دانان, محققين, دانشمندان, اديبان  برخی از ديدگاهز ا
خواهر و , جدا شدن زن وشوهر, اجتماعی و فرهنگی و علمی ايرانی,  نيروها و احزاب سياسیای از هجموعم

و امری طبيعی است آه همه آنرا از نظر شرعی , برادر و والدين از فرزندان آه باهم سرسازگاری ندارند
  .می آنند عرفی تائيد و چه بسا تمجيد
  :در وسعت و مقياس ديگر

ان ستآرد(آذربايجان شمالی و قسمتهای ديگر آردستان, تاجيكستان, های افعانستان جداشدن سرزمين 
  ,از امپراتوری شاهنشاهی ايران) سوريه وشوروی سابق, ترآيه, عراق

 از امپراتوری عثمانی وسرهم )دستان هم بودهآه بخشی از آر(موصول جدا شدن اياالت بصره وبغداد و  
  ,بندی آردن عراق

  , آشور عرب زبان آوچك و بزرگ16ق عرب نشين و ايجاد بيش ازطجداشدن بخش زيادی از منا 
در طول , ردای آه ايران هم در آن قرار دا جداشدن پاآستان از هندوستان و بنگالدش از پاآستان در منطقه 

  .ودهتاريخ ظاهرا بدون اشكال ب
های اخير و سالهای جاری نظير جداشدن مجموعه جمهوری های سابق شوروی از  جداشدن های دهه 

 از …جدا شدن چك و سلواآی ها و, جداشدن های يوگسالوی سابق, اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی سابق
دموآراسی و رهاشدن  نه فقط بدون اشكال می باشد بلكه نشانه وزيدن نسيم آزادی و  ها ايرانیبرخی ازنظر 

  .از قيد اسارت ها تلقی می گردد
آه از مابهتران قانونی برايش  ,ی آنندمزندگی  اما در بخشی از دنيا در خاورميانه ملتی از ديرباز به اسم آرد

! در تراشكاری ذهنی اشان می تراشند آه جدايی در موردش در هر آجای عالم مضر و خطرناك است
ا شدن آردهای زندانی در ترآيه را آه تا ديروز وجودشان انكار می شد و ترك بحث جد,  های تركشونيست

  .آفر زنديق می دانند و سهل ترين مجازات برای هواخواهان اين فكر آشتن است, آوهی ناميده می شدند
 نيز  بظاهر مردم گرا و بشر دوست وآزاديخواه و حقوق آارگر طلب ترك های گروهروشنفكران و برخی از 

 آاری آه تحت نام . نفی حقوق ملی مردم کرد می رسند  اقشار و طبقات تقسيم می کنند به  را به  جامعه که
  .نداسالم و امت واحد هم صدها سال بخشی از آردها را بنده و عبد وعبيد سالطين بغداد واستانبول آرده بود

 هزاران روستای آردستان در .هرمن الشمس استظداستان عراق عرب و دشمنی آن با هرگونه آرد خواهی ا
 آه  استدهها بار با اسلحه شيميايی جان انسانها گرفته شده,  اخير با خاك يكسان شده هطول چند ده

هزاران هزار نفر از مردم آردستان را سالهای متمادی در .  بود1988دهشتناآترين آن حلبجه سال 
ائيكه خيلی از جوانان امروزی در همين اردوگاهها تاج, ديواری اردوگاهها در شرايط حيوانی نگه داشتندرچها

  .از همان روزهای آودآی رفتار فاشيستی و حيوانی و غيرانسانی با آنها شده است. اند متولد شده و بزرگ شده
سياسی و محروميت های اجتماعی به جايی رسيد آه يك ملت از جا , فشارهای اقتصادی, ديكتاتوری, خفقان

 و در پی سرنوشت خود به آوه و جنگل زده و بسوی مرزهای آشورهای همجوار ومكان  خود آنده شده
  .روان شدند

در طول چند روز ,  در برابر چشم جهانيان يكی از تراژديهای قرن جاری به وقوع پيوست1991در بهار 
جبور هزاران پدر ومادر درمانده در آخرين تالش بين مرگ و زندگی م,  هزار آودك جان باختند30بيش از 

با گذشت چند سال از اين واقعه هنوز تعداد گم شدگان معلوم . های خود می شوند گرگوشهجبه رهاآردن 
   می کنند که مبارزه  برای آزادی خود سال است60 در اين قسمت از آردستان بيش از  مردم کرد.نيست

با اقليت عرب سنی مذهب  حقوق برابر  درخواست اين ملتتنها جرم .اند هنوز به سرمنزل مقصود نرسيده
های اخير آردها   در ايران شاهنشاهی و اسالمی سده!بدون جدا شدن از جهنم عراق,  بودهاين کشور برحاآم 

 يعنی اداره امور منطقه وآسب حقوق فرهنگی نه در حد برابر حقوقی با ،فقط بخاطر خودمختاری خواستن
و خاك و سرزمينشان در اشغال نظامی اشغالگران بوده  به زير گيوتين ها آشده شده !!برادران بزرگتر خود

ای نظامی و ساواآی و ساوامای پاسدار و ژاندارم و پليس و  زندگی و سرنوشتشان در دست عده. و هست
  . آهنه انديشان و نبش قبرآن ها بوده وهست…جهادی و مجاهد و بسيجی و
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ويران  بمباران شهر و روستا و, تبعيد دسته جمعی, زندان, اعدام, ميليتاريزه آردن منطقه, انكار مليت و زبان
توهين به مقدسات , تبعيض مذهبی و پايمال آردن حقوق وجدانی, آوچاندن اجباری, نمودن اماآن مسكونی

اقتصادی و علمی و عدم سرمايه گذاری , عقب نگه داشتن منطقه از نظر فرهنگی, ملی و مذهبی و شخصی
ازه برای سرمايه گذاری صنعتی خصوصی در شرايطی آه معادن زيادی اقتصادی و صنعتی دولتی وعدم اج

ای ازسياست و برنامه نژادپرستانه گذشته و   مجموعه… مراآز فرهنگی و علمینبود. در منطقه وجود دارد
  .حال حكومتهای حاآم بر ايران بوده و هست

يت می آند آه آردها در تمام اين سوريه و ايران اين فكر را تقو, عراق, مجموعه سياست های فوق در ترآيه
اجتماعی و فرهنگی , آردها در ايران وضعيت اقتصادی, اگر غير از اين بود,  تلقی می شوند بيگانهآشورها 

آذربايجان و مرآز را می داشتند و يا در ترآيه و عراق و , آرمان, اصفهان, فارس, نظير مناطق خراسان
  .نسوريه وضعيتی شبيه مناطق ترك وعرب نشي

,  انديشمندان فارس و فارس انديشبرخی ازمتفكرين و فعالين سياسی سازمانهای سراسری وبرخی از 
مصائب فوق را در سطح آل ايران همطراز می دانند و عامل آنرا حكومت های پهلوی و اسالمی معرفی می 

  !آنند
جتماعی وفرهنگی و علمی و ا,  تمرآز مراآز اقتصادیافراد و جريان هاساده تر از ديدگاه اين به زبان 

 همطراز است با آردستان و سيستان و بلوچستان و ،خدماتی و تمرآز سرمايه در مناطق فارس و آذری زبان
اما از ديدگاه انسانها و مليت های زير دست درجه دوم و درجه چندم اين . طق عرب نشيناترآمنستان و من

ن اين روشنفكران و نديشمندان با دولت ها و حكومت امر تصادفی نيست و از طرف ديگر نوعی همفكری ميا
اين فرهنگ و سياست مشترك  بين  دستگاه حكومتی و, زبان, حساسا ،نوعی از تفكر. ها هم تصادفی نيست

اديبان و انديشمندان فارس و نيروهای سياسی سراسری اپوزسيون قديمی و جديد مذهبی ,  روشنفكران از دسته
  .چپ وجود داشته و هنوز هم وجود داردو غير مذهبی چپ  و غير 

. در اين ميان سكوت دائمی ملت فارس در برابر سرنوشت ديگران و خصوصا آردها امری تصادفی نبوده
ای اداری رژيم های حاآم در آردستان هميشه ههمچنين اين امر تصادفی نبوده آه نيروهای سرآوب و اهرم

ر از اين است آه هميشه بطور مطلق  همه مسئولين درجه يك و اند و مگر غي ازمناطق فوق الذآر ايران بوده
تو گويی اين منطقه از هر . درجه دو ادارات و مراآز و سازمانهای دولتی درآردستان غير آرد بوده و هستند

  . استنظر اشغال شده
 در ، در محل آار،در مدرسه. احساس جدايی و جدا بودن از همان اوان آودآی در آردان شكل می گيرد

آودك آرد از همان آودآی بايد زبان .  اين احساس با آودآان آرد رشد می آند،آوچه های شهر و روستا
ای را  ای را بكند و فرم و احساس بيگانه تقليد فرهنگ بيگانه.  ياد بگيردش را با زبان پدر و مادر بيگانه

ی بايست اين احساس  را تجربه قطعا آودآان و والدين فارس زبان خارج ازايران م. درخود پرورش دهد
  .اند و با چه روانی بزرگ می شوند آه آردها در شهر و ديار و خانه خود چه آشيده. آرده باشند

برخی آردها را بخشی از فارس ها می دانند و می گويند . آردها و فارس ها يكی هستند, ستداالل ميشودا
يعنی در , ن استدالل را ترك ها وعرب ها هم دارندالبته همي, ای اززبان فارسی است زبان آردی هم لهجه

 اگر از بحث .ی اززبان عربی استا ای از زبان ترآی و در عراق وسوريه لهجه ترآيه زبان آردی لهجه
در آداميك از . تاريخ و رد اين خزعبالت بگذاريم و قبول آنيم آه آردها مثل فارس ها و از فارس ها هستند

 فارس در ايران از خواست و مبارزات آرد در منطقه خاورميانه و بخصوص در برادران, های تاريخ دوره
  اند؟ ايران دفاع آرده

, آدام نيروی سياسی, در همين سده حاضر هنگاميكه سمكو و يارانش با رژيم شاهنشاهی در نبرد بودند
 همدردی و  دفاع نمودند و يا احساساين حرکتطيف از مردم و روشنفكران فارس ازاجتماعی و آدام 

های دموآراسی در تاريخ ايران زمين را در سال  ههمبستگی آردند؟ زمانی آه قاضی محمد اولين تجرب
, سياسی مردم فارس و آدام دسته از شاعران, آداميك از اقشار اجتماعی,  به مردم ايران نشان ميداد1945

 خود دفاع "برادران آرد"باد و نويسندگان و معماران فرهنگ و هنر ايران از جمهوری آردستان در مها
و به دار آويختن قاضی محمد , نمودند؟ و عليه آشتار مردم اين سامان و در هم آوبيدن جمهوری آردستان

  ئيس جمهور و ديگر يارانش به اعتراض و مبارزه پرداختند،ر
دارمهای رژيم مسلحانه با ارتش و ژان. ش. ه1346-47هنگاميكه اسماعيل شريف زاده و يارانش در سالهای 

 از اين جانباختگان به دفاع برخواستند و !!آداميك از هم نژادان فارس, ايران در نبرد نابرابر بسر می بردند
  اعتراض نمودند؟

 سال گذشته چه آسانی در لباس 13در همين .  هنوز در اذهان باقی است1357داستان سالهای بعداز انقالب 
ب مردم آردستان به نيروهای غير ارتشی جمهوری اسالمی مجاهد می اوائل انقال(ارتش و پاسدار و مجاهد

و بسيجی و جهادی به فرمان رهبر انقالبشان خمينی و شورای انقالب و دولت و مجلس و به فرمان ) گفتند
  برخی از نيروهای سياسی اپوزسيون به آشتار مردم آرد پرداختند؟
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خشان از خواست های مردم آرد در حرف و عمل ياز تاراصوال مردم فارس و پيشروهای آنان در آدام دوره 
اديبان و شاعران و محققين و , اند؟ آداميك از اقشار مردم و نيروهای سياسی و روشنفكران دفاع آرده

 سال اخير از خودمختاری اعالم شده ازطرف حزب دمكرات دفاع 50مورخين و دانشمندان فارس  در طول 
زاب دمكرات و نيروهای سياسی از حدايی طلب بوده و نه هست؟ قديمی ترين ااند؟ آه نه ج و پشتيبانی آرده

اند تا  دای تاسيس از جمله حزب توده و جبهه ملی و منشعبين ريز و درشتشان چه زمانی اعالم آمادگی آردهتاب
  در برابر رژيم های حاآم بر ايران در آنار برادران و خواهران آرد خود مبارزه آنند؟

آارمندان و غيرو عليه سياستهای , اين سالها چه زمانی اعتراضی همگانی ازطرف آارگراندر طول همه 
  ؟ استنژادپرستانه حاآمان و عليه آشتارهای جمعی مردم آرد صورت گرفته

هنرمندان و دانشمندان علوم مختلفه آداميك روزی ، شاعران , از جمله اديبان,  فارسدر ميان عالمان
 به وسيله قلم و هنرشان بيان حال اين مردم و تالششان برای زندگی باشند؟ اند آرده را احساسی اين روزگار

غيراز اشعاری اززنده ياد سعيد سلطانپور و عليرضا نابدل آذری زبان چه اثری در ميان ادبيات و هنر فارس 
عليه آن می توان زبانان در رابطه با احساس همدردی با آردها وجود دارد؟ اما در نفی هويت ملی اين ملت و 

و اين در حالی است آه خوشبختانه ادبيات نوشتاری . آثار زيادی از اين خداوندان انديشه و فكر پيدا آرد
ها و احساس همدردی و ترجمه ها در باره افراد و شخصيتها و ملتهای  فارس ها مملواز اشعار و نوشته

يكای التين و آسيا و اروپا و بخصوص بلوك شرق  و آمراهای آفريق  از ايران در قارهترفرسنگها فرسنگ دور
  .سابق است

آه برادران و خواهران فارسشان , گرد تاريخ شرم آور نتيجه درناك و تاسف آوری را می مردم آرد از اين
اعم از سياستمدار و اديب و هنرمند , دان هاجتماعی و فرهنگی آه بود, در هر زمان و موقعيت اقتصادی

و چه بسا با سكوت خود در طول تاريخ .  زندگی شان برای آنان اهميتی نداشته استسرنوشت اين مردم و
  .اند مهر تائيد بر اعمال حكومت ها در برابر آردها زده

اما برعكس مردم آرد و نيروهای سياسی آن در هر مقطعی از تاريخ از جنبش ها و حرآات اعتراضی ديگر 
ها در جهت اثبات اين نظر  ورق زدن تاريخ در تمام دوره. اند نقاط هم دفاع نموده و هم شرآت فعال داشته

ها تاريخ و  مردم آرد در تمام اين دوره. تاريخ مشترك آرد و فارس تاريخ همبستگی دو طرفه نبوده. است
تاريخ آردها تاريخ همبستگی با . اند فارس ها چنين تاريخ و سرنوشتی نداشته, سرنوشت ويژه خود را داشته

حال بايد پرسيد تا به امروز چه . ده و در عين حال تاريخ خودويژه و منفرد را نيز داشته و داردديگران بو
ند يا فارس های در حكومت و ا  آردها آه در فكر و عمل همبستگی داشته،آسی جدايی خواه بوده

 آه هزاران ند،هستآردها و ديگران جدايی طلب آيا ؟  هستند و غيرحكومتی آه اصوال بيگانه با ديگران بوده
 يا فارس ها آه با ساده ترين مسائل تاريخی و ،اند سال در خدمت فرهنگ و هنر و تاريخ و سياست فارس بوده

  فرهنگی ديگران بيگانه بوده و هستند؟
 و ديگر نيروهای آرد آه هميشه در راستای خواستهای سراسری حرآت  کردستان ايرانحزب دمكرات

اند؟ اصوال  يا نيروهای سراسری آه اصوال اعتقادی به حقوق ديگران نداشته, ندا  جدايی طلب بوده،اند آرده
ران داشته و دارد؟ آيا ملل گآدام نيروی سراسری در حكومت و يا اپوزسيون اعتقادی به تقسيم حكومت با دي

احزاب ديگر غير فارس در فكر و انديشه اين نيروها جايی دارند؟ اصوال ساختار حكومتی و دولتی و حزبی 
؟ تمرآزگرايی هسته بوده و هست,  غير از تمرآز و تمرآزگرايی آه در راس آن فارس ها هستند،و سازمانها

  .فرهنگی و عدالت بوده وهست, اجتماعی, اقتصادی, سياسی, های حكومتی اصلی تفكر در تمام زمينه
اما مدعيان ايرانی حقوق .  به پايان خود نزديك می شود،قرن حاضر آه قرن تراژديهای مردم آردستان بود

های مردم آرد و ديگر ملل ايران  اند از خواسته بشر در جامه ها و موقيعت های مختلف هنوز راضی نشده
هنوز در فكر اين هستند ,  نيروهای سياسی و روشنفكران ايرانی فارس زبان وفارس شده.دفاع و پشتيبانی آنند

  . بردارند آنودمختاری و بازی های مشابهآه چطور به آردان بقبوالنند دست از شعار خ
انند، زندگی ظاهر برادران و خواهران ما می د   بهآه خود را درد آن کسانی نيست  ، هنگاميكه درد جانكاه ما

  ؟ چه لزومی داردمشترک ما با آنها 
ديگران می . دو خواهد پيمو,  راه خود را داشته و طی آرده،آوتاه سخن تاريخ ما همچنانكه تاريخ نشان داده

بگذارند ملت ها با آگاهی وآزادانه تاريخ مشترك خود را بسازند نه  و بايست مشغول ساختن تاريخ خود باشند
  .زير زور و سرنيزه

انقالبی و , مذهبی و غيرمذهبی, نيروهای راست وچپ , ترآيه و سوريه ,يراز جمهوری اسالمیغاين روزها 
سمان بلند آشان به دهمه داجمهوری خواه   وملی و غيرملی, ده سلطنت خواه و سلطنت ازدست دا،مرتجع
شبها خوابشان , مقاله می نويسند, و وحشت و عصبانيت مصاحبه می آنند درحالت تب و لزر و ترس. است

از خواب آه می پرند به زمين و زمان بد وبيراه می ,  استآابوس می بينند آه آردستان جدا شده, نمی برد
در جلد نام " هم  از آقايان دليل تراشی می آنند  و دايه مهربانتر از مادر می شوند و برخیعاقلترها, گويند
دلشان برای تماميت ارضی عراق می  عاليجنابان همه اين.  افسار پاره آرده و استفراقشان می گيرد"خانمها
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عراقی آه پيشروهای .  می خواستند خاآش را به توبره بكشند،عراقی آه طرفداران ايرانی قدس, عراق!! تپد
ايرانی تقاضای شرآت رسمی در جنگ با آنرا از دولت ايران می آردند و سوپر پيشروها بدون ميل 

  .جمهوری اسالمی در آنجا خود را به آشتن می دادند
 و می خواستند سر به تن عراق و عراقی,  یيايرانی انديش فارسی گو, عراقی آه ضد عرب های ايرانی

  . نباشدعرب
آزادی و عدم دخالت در امور ديگران به دفاع , دموآراسی,  با زير پا گذاشتن شعارهای خودشانافراد اين همه

فردا آردهای ايران , چرا آه اگر امروز آردهای عراق آزاد شوند. اند از تماميت ارضی عراق صدام برخاسته
طرفداران دو تماميت .  بخطر می افتد هم زمين ايرانهم آزادی می خواهند و آنوقت تماميت ارضی

 در اين شرايط حساس وظيفه خود می دانند حال آه عراق توان حفظ تماميت ارضی )ايران و عراق(ارضی
. ايفای نقش تاريخی نمايند و در دفاع از عراق صدام به دشمنی با آزادی آردها بپردازند, اردندخودش را 

 ديكتاتوری در ايران طرد زندگی بوده و خواهان دشمنی با انسانهايی آه صدها سال است در مبارزه مرگ و
در حرف و عمل !! حال ايرانی های به ظاهر ديكتاتور ستيز و آزاديخواه. و عراق و سوريه و ترآيه هستند

آمريكايی و بلوك , البته بشرهای آفريقای!! طالبين ايرانی حقوق بشر. در آنار ديكتاتور ها قرار می گيرند
چرا آه جداشدن . نگران فاشيستهای مرآز نشين ترآيه هم هستند, ير از آردشرق سابق و هر بشری غ

آابوس بسيار . آردستان از ترآيه يكی ديگر از آابوس های وحشتناك برای نيروهای سياسی ايرانی می باشد
, تماميت ارضی طلبان يعنی آمونيست ها.  از ايران اسالمی است"آردهای ايرانی"دهشتناك تر جدا شدن 

 علنا و عمال هزار بار ايران اسالمی …مجاهدين و, سلطنت طلبان, جمهوری خواهان, مليون, اليست هاسوسي
. ترآيه فاشيستی و عراق و سوريه ديكتاتوری را به آزادی آردها و ديگر ملل ترجيح می دهند, و شاهنشاهی

آزادی و حقوق , ز دموآراسیظر درك ان ازحال بايد از آليه نيروهای سياسی ايرانی پرسيد وجه تمايز آنها 
 ترفندها  ازبشر با حكومت های آنونی ايران وعراق و ترآيه و سوريه در چيست؟ اين دانشمندان علوم محتلفه

, تاريخ را تحريف می آنند, فلسفه های مختلف را زيرو رو می آنند, دد می گيرندم  خودبرای اثبات  نظرات
انتگراسيون اقتصادی و فرهنگی اروپا را پيش , د تراشی می آنندنژا, مذاهب و اديان را به ياری می گيرند

شان  آليه احاديث ودن چشم بر واقعيت سالهای اخير می بند ودکنن تبليغ می  رامی آشند و حتی تزهای هيتلری
 و مصلحت آردها را گوشزد می می گيرند در جهت وصلت آردها با ترك ها وعرب ها و فارس ها بكار را
حال انتظار ,, اند ن دوری جويند شنيدهآ آه بايد از  را تا به امروز زياد از زبان اين دوستان آنچه آردها.آنند

  ؟؟اينرا دارند اززبان اين دوستان بشنوند اجازه آسب آدام حقوق را دارند
متاسفانه روشنفكران وطنی همان عادات و فرهنگ را يدك می آشند آه در سرتاپای زندگی دولتمردان و 

استعمارگران انگليسی و فرانسه سابق و , يوگسالوی سابق, كران دولتی و حزبی شوروی سابقروشنف
. جمهوری اسالمی و حكومت های شاهنشاهی ايران و سالطين عثمانی و خلفای بغداد وجود داشته

رگ  ديكتاتورها به ديكتاتوری و شونيست ها به خودبز.استعمارگران سابق به استعمارگری عادت آرده بودند
 ترك اين عادات در بخشی از اين آره ما به قيمت جان ميليون ها .اند  عادت کردهخواربينیان گريبينی و د
. عويق افتادن آرزوهای انسانی به زمانهای دورتر تمام شدتبه ,  نابود شدن بخشی عظيمی از طبيعت, انسان

وان سازمانهای سراسری ايرانی هم ليك همين عادات و فرهنگ در منطقه ما هنوز حاآم است و در جان و ر
  .حاآميت جدی دارد

فلسفه بافی و پايمال , سفسطه بازی, شانتاژ,  دروغ کهاند  ه پرورده شدی در نظام هاي روشنفكران ملت غالب 
ی بسياری از   اعمال اين نظام ها در برابر ملل تحت ستم پيشه توجيه،  شاخص آن بودهآردن حقوق ديگران
آه فقط از , ترك همه اين عادات و رفتارها آاری است دشوار.  و هنوز هم هست ودهاين روشنفکران ب

چنين جسارتی در ترد اين عادات و رفتار و . انسان خواه و حق طلب بر می آيد, انسانهای مستقل انديش
هم تابحال انديشه ها در ميان سازمان ها و احزاب ايرانی تاآنون ديده نشده و روشنفكران وانديشمندان منفرد 

ليك همه بايد بدانند دنيای عادات آهنه و . اند نشانی از اين ترك عادت و رفتار و سياست از خود نشان نداده
آهنه پرستی و آهنه انديشی  و حكومت های آهنه  زير ضربات شديد حق طلبی و آزادانديشی در عرصه 

های اين  ما مثل پتك گران فرود آيد و انديشهديری نخواهد پاييد آه واقيعت های زمان .  استگيتی قرار گرفته
  .بافان را برسرشان خراب آند انديشه

استعمارگران ديروز برای حفظ خود در پی بنياد نوينی از نظر , فرهنگ استعماری از بنياد فروريخته
 دنيای حكومتهای. آه واقيعت امروز و فردا را مد نظر داشته باشد, اجتماعی هستند, سياسی, اقتصادی

اسی و  های آهنه سياآميتح ناقوس فروپاشی, تندسافكار پوسيده زير ضرب ه,  استگنديده سپری شده
  . است  صدا درآمده بهفكری خيلی وقت است 

  هرچه بيشتر در جهت تثبيت شخصيت مستقل و ملی خود پيش, مردم آرد هم اگر راه خود را يافته باشد
ليك آردها . با شخصيت های مستقل و ملی ديگر خواهد داشتخواهد رفت و انتظار زندگی دوستانه ای را 
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حال چه امروز حزب و . ديگر خواهان ماندگاری شخصيت خود در ديگران و قبول قيم از هر نوعش نيستند
  .يا جريان آردی اين راه را بپذيرد يا نه

 رهايی از هر قيد و راه مردم آردستان همان است آه صدها سال پيش از اين تعيين شده است و آن آزادی و
  .دی استپوبند و تار 

هر ملتی آه در عمل برادر بوده و به . ندستهمردم آرد دوستدار زندگی مسالمت آميز و برادرانه با هر ملتی 
  .آزادی و دموآراسی ديگران هم پايبند باشد

 قبول ندارند و آه هنوز مردم آرد را بعنوان ملت مستقل, ای از زندگی هستند اپوزسيون ايرانی در دوره
از چنين اپوزسيون نبايد انتظار آزادی و دموآراسی را , اصوال اعتقادی به چند مليتی بودن ايران ندارند

**.داشت
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  !آردها و آابوس جدايی
  

                  
  

رهنگی واقتصادی در ايران شاهد آن هستيم وجود و گسترش ف,اجتماعی,  سياسی آنچه ما امروز درصحنه
   آيا اين ازهمگسيختگی چند روزه اينكه. اقتصادی و فكری است, فرهنگی, اجتماعی, ازهمگسيختگی سياسی

اجتماعی , نياز به بررسی جدی ازنظر تاريخی,  و يا معضلی تاريخی در ايران بوده  آمده  بوجوده ويا چند ساله
  .  نمايد تواند روشنتر جلوه  ايران بدون شك از فراز چنين بررسيهايی می راه آينده. تصادی داردفرهنگی و اق

های   شكاف ها در زمينه,امروزه در ايران و خارج از آن جريانات مختلف سياسی بجای بررسی ناهمنگونيها
 ساآنان   همه ال بر اينكهفريادهای  سياسی و غيرسياسی سر می دهند د, فرهنگی و اقتصادی,اجتماعی, سياسی
برند و همه آنها يك دشمن دارند   ايران همسان زيرستم بسر می مختلف نقاطساکنان تمام, ايرانی هستند, ايران

نامتحد در ,وفور دهها جريان سياسی ناهمگون. دهد  اين يا آن حزب نشان می و آن هم همان دشمنی است آه
  : مهم دارد  ناهماهنگی ها و ناهمگونيها و اين نشان از دو نكتهداخل وخارج نشان بارزی است بر وجود اين

 احزاب وجريانات ايرانی در داخل وخارج ودر   آن از طرف آليه ـ واقيعت عينی وتاريخی ايران وجامعه1
  .شود  می  نشان داده داخل وخارج حكومت واژگونه

  :های ايران ـ وضعيت ذهنی مردم ساآن سرزمين2
  ,نات ناشناخته می باشدآـ برای اين جريا

  .دهند  ايران تعميم میمللب ـ اين جريانات وضعيت ذهنی خود و جريان سياسی خودرا بر تمام 
, مشهد, سياسی وغير سياسی ساآن تهران,  از نگاه يك فارس اعم از روشنفكر و غيرروشنفكر از همين زاويه

  سياست می جنباند ويا سرآی به ست می سری در سيا  آه…پاريس و, لندن, برلين, لس آنجلس,  اصفهان
  در نقطه ديگری از ايران  زندگی می   همان فارسی است آه…عرب و, ترك , بلوچ , يك انسان آرد, آشد

 او برای  اجتماعی و اقتصادی آه, فرهنگی, در نتيجه همان خواست سياسی. آند و همان مشكالت او را دارد
  .شود  از هر نژاد و قومی  در ايران تلقی میخواست تمام مردم, آند خود مطالبه می

عكس اين ذهنيت را ,  امروز  ديروز و يا ازديروز به اگر تاريخ را از هر طرف ورق بزنيم يعنی از امروز به
 نكاتی از  جويم و تنها به دوری می, در اينجا از بررسی تاريخ دور. در ميان ملل غير فارس خواهيم ديد

  . بعداز آن می پردازمو  رضا شاهر آمدن  حكومت تاريخ از مقطع بروی آا
آتا (رضا شاه به مانند همتای خود .  همراه بود با متمرآز آردن قدرت در مرآز  قدرت رسيدن رضا شاه به

  .در ترآيه  به يك رنگ نمودن و يكی آردن همه مردم پرداخت)ترك ـ پدر ترآها
سيستم اداری واحد و ,يستم آموزش وپرورش يكدستس, زبان رسمی واحد, لباس متحداالشكل, فرهنگ واحد

 برای اجرای احكام و قوانين خود در  رضا شاه.  ارمغان تمرآز دولتی و حكومتی بود،بسيار چيزهای ديگر
, بلوچستان, آردستان, مشكل در آذربايجان, شيراز و بالد يگر فارس نشين مشكلی نداشت, اصفهان, تهران

, خوزستان, آردستان,  جمهوری اسالمی در آذربايجان اين همان مشكلی بود آهو(عربستان و جاهای ديگر بود
 سازگار  بايست خودرا با دآترين رضا شاه ها می اين ملت). ترآمن صحرا در شكل اسالميش با آن روبرو شد

راه بايست ماشين سرآوب ب لذا می,  بودند ها چنين قراری را از طرف خود صادر نكرده آنند و چون اين ملت
در جمهوری اسالمی سياست بازگشت (سياست تجدد طلبی, تهديد, زندان, اعدام,  سرنيزه, افتد و بزور تفنگ

ارتش ونيروهای نظامی در , اينكه ژاندارمها. رضا شاه و حكومت شاهنشاهی او پيش برده شود) خواهی
بلوچ و عرب حك ,  آذری,های آرد در تاريخ دردناك ملت, مناطق ايران چ برسر مردم غير فارس آوردند

ادارت و , در آردستان پوشيدن لباس آردی در مال عام.  باشند  ويا خوانده  شايد برخی ها شنيده آه,  است شده
بايست آاله رضا شاهی بر سر آنند و شلوار دو   شهر می مدارس ممنوع شد و حتی روستائيان هنگام آمدن به

 آزار دادن  درمها و پاسبانها در روستاها وشهرها با شدت تمام بهژان.  بپوشند)اصطالحی در ميان مردم( لنگه
های گوناگون در مدارس   شيوه  تا سقوط رژيم شاهنشاهی به ی بود آه زنان و مردان آرد پرداختند و اين شيوه

 داشتن آتب آردی مجازات زندان و تبعيد را داشت. ادبيات و زبان آردی ممنوع شد.  پيدا آرد وادارت ادامه
  .  يافت  ادامه1357 ازايران درسال  و اين سياست تا فرار محمد رضا شاه

اين . ربرگرفت يز دهاجتماعی را ن, علمی, صنعتی, های اقتصادی  عرصه  بلكه  اينجا ختم نشده سياست فوق به
ها محروم تن نه,  بود ال نظامی در اختيار حكومت مرآزی قرار گرفتهغ شده و در فرم اش  ميلتاريزه مناطق آه

  های متفاوت به  منابع زيرزمينی و توليدات آشاورزی و دامداری آن نيز در اشكال و شيوه  بلكه، شد  داشته نگه
داران مرآز و ديگر نقاط سود  اصوال از قبل آن سرمايه, شد سود بازارهای غيراز بازار آردستان غارت می
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آردند و در باغات می   بازارها پيدا نمی راهی به  اغلب مازاد توليد اين مناطق بخصوص ميوه. بردند می
 اين ترتيب  بايست راهی نقاط ديگر شوند و به جوانان آرد برای آار ويا تحصيل می. رفت  و ازبين می مانده

 بهتر در اين مناطق ماندگار شوند و نوعی وداع با   و برای برخورداری ازآينده  شده از موطن خود آنده
  .  هم واليتی های خود محروم گردند فی پذيرا شوند و از طرف ديگر از خدمت آردن بهفرهنگ خود را ازطر

 تا ظهور حكومت اسالمی باعث ظهور حرآت های   قدرت رسيدن رضا شاه پيشبرد اين سياست از مقطع به
جنبش شيخ .  حكومت مرآزی و اهرمهای حكوتی آن در آردستان شده است سياسی و نظامی زيادی  عليه

ايجاد حكومت ملی آردستان در , .ك.  ژ له جنبش آومه, )سمكو(شكاكخان جنبش اسماعيل ,  شمزينی دالهعبي
 نشان 1360 تا سال 1357های بعداز آن و سرانجام جنبش مردمی مردم آردستان از سال  جنبش, مهاباد 

نشان از .   می باشدجدايی ميان دو ملت و دو سرزمينميدهد آه جدايی ميان آردستان و مناطق فارس نشين 
  اينكه. تفاوت دو ملت فارس وآرد ازيك طرف و نشان از دو نوع برخورد حكومت با دو نوع ملت می باشد

راه خود را از تهران جدا ) 1946رئيس جمهمور آردستان درسال (رهبران آرد نظير سمكو و  قاضی محمد
 آزادی ملت آرد و  يگری است بر اين ادعا آه بودند نشان د  و راه رهايی ملت خود را در پيش گرفته آرده

  :های ايران ديگر ملت
  ,ها هستند  ملت  در آنجا رقم خواهد خورد آه ـدر تهران بدست نمی آيد بلكه1 
 و يك فرم واحد سياسی تواها شامل يك مح و فارس) …بلوچها و,عربها, ايضا آذريها(ـ مطالبه آزادی آردها2

  .شود نمی
توانند زندگی دو ملت يا چند   می مروز سيستمهای سياسی و حكومتی وجود دارند آه بدون شك در جهان ا

رسد قوم فارس و رهبران ناهمگون آن در  اما بنظر می. ملت را در آنار هم با حقوق برابر تضمين آنند
ين هنوز امكان ذهنی و تاريخی را برای پذيرش چن, وخارج از آن از هر دسته وگروه فكری وسياسی حاکميت

 است بايد انتظار آنرا داشت   تاآنون چرخيده  بچرخد آه اگر سياست در ايران بر همين پاشنه. اند سيستمی نيافته
 سياسی و سرزمين ملت های  جدايی"کابوس " آابوس سياستمداران فارس روزی واقعيت پيدا آند و آن آه

  ! ارس در سرزمين ايران است و اين تنها راه رهايی ملل غير ف خواهد بودغير فارس از ايران 
17/1/2003  
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بيگانگی انديشمندان، .  است  تفاهم فرهنگی ميان ملل سرزمين ايران کار اندکی صورت گرفته در زمينه
 يکی از معضالت جدی ،هنرمندان و فرهنگسازان فارس با ارکان فرهنگ، زبان و تاريخ ديگر ملل ايران

 اين سطور در طول ساليان همزيستی  وهمکاری هنری، فرهنگی و  نويسنده.  روشنفکری ايران است امعهج
 کرات  سياسی خود با روشنفکران، هنرمندان، سياستمدران و فرهنگسازان فارس در ايران و خارج از آن به

 يکی از  يشه اين امر هم است،  بوده ها زبان و فرهنگ غير فارس با آنهاشاهد، بی ميلی، مخالفت و ضديت
در اين بخش شاهد .  و هنوز هم هست موضوعات بحث  روشنفکران  در داخل و خارج از ايران بوده

 زير برشی از اين بحث ها  و گزارش مطلب سه. برخورد بزرگان سخن و ادب فارسی با ديگران خواهيم بود
  .  دهد بعد در ايران و خارج از آنرا  نشان می  به1990در سال های 

  
 
 

  آنگره فردوسی و ملت ها
 

     1990سپتامبر 
  
  

به همت بنياد فرهنگی محوی و همكاری برخی از ) 1990 سپتامبر16 و15( شهريور 25 و 24در تاريخ 
ای جهت بزرگداشت شاهنامه ابولقاسم فردوسی  آنگره, مراآز فرهنگی و هنری ايرانی در آلمان و شهرآلن

آلمان , چين, پاآستان, از ايران در اين جلسه استادان زبان و ادبيات فارسی .ر شددر سالن دانشگاه آلن برگزا
, توجيه اصالت برخی از ابيات شاهنامه, فضای علمی خراسان در زمان فردوسی.  شرآت جستند…و

ه تقليد از شاهنامه در شبه قار, سرنوشت در شاهنامه, های ملی ماخذ شاهنامه و ديگر حماسه, شاهنامه در چين
نگاهی آوتاه به فن داستان , نقش فردوسی در حفظ هويت ملی ما ايرانيان, قهرمان و قهرمانی در شاهنامه, هند

دآتر , دآتر محمد دبير سياقی,  توسط استادان عبدالجواد فالطوری  موضوعاتی بودند کهسرائی فردوسی
دآتر احسان يار ,  احمد تميم داریدآتر, آقای علی اآبر سعيدی سيرجانی, دآتر ذبيح اله صفا, محمد ترابی

  . آن پرداختند بهدآتر جالل خالقی مطلق , دآتر جالل متينی, شاطر
آه معماران .. بزرگداشت شعرا وادبا خصوصا در اين برهه اززمان آه اين بزرگان يعنی فردوسی و حافظ و

مورد غضب  ايران  جمهوری اسالمیفرهنگ ستيزان از طرف , زبان و ادبيات فارسی خوانده می شنود
در سال . ا.ا.هرگز فراموش نخواهد شد آه در اولين آنگره شعرو ادب ج. آاری نيكو است, می گيرندقرار 
اعضای آمسيون ارشاد ) محمد(ای فدايی و خامنه,  آقايان حجازی)وحدت(ر رودآیال در سالن تا1360

 بزرگان بخصوص فردوسی  چه برخوردی با اين…اسالمی مجلس و آسانی چون علی معلم و سروش و
را طرفدار فئودال و شاه خواندند و حافظ وخيام را باده پرست ناميدند وهمين فردوسی  ، اين آقاياننمودند

 با زنان   برخی از اشعار رحمانی در رابطه  آنها به اشاره(اشعار آسانی چون نصرت رحمانیآقايان با تكيه بر 
يکی از فالنژهای (یا اورميه و دست آخر آن شعارگوی معرآه گير .دو پرداختنعر ن تختئه نيما و ش به ) بود

بعنوان شاعر واديب ايرانی ) قصد توهين در ميان نيست( وآن معلول جنگی را ) شعرهم ميسرود اين شهر که
ونيز در شرايطی آه بطور رسمی و .  حاضران معرفی آردند  جای ثروت ادبی ايران بهو مسلمان به

ه می شود و زبانها ئ هنر ملی و متكی به علم مورد غضب قرار می گيرد و درش تختغيررسمی ادبيات و
  .ها مفيد و الزم است وجای تقدير دارد هاين نوع آنگر, دوخته می گردند

آنهم در ,  آه جای تامل داردمدای اين بار از زبان بزرگان ادب ايران بر زبان آ اما در اين آنگره مفاهيم آهنه
فرهنگ وهنر وادبيات مارا , های سياست  آه سالهاست تكرار می شود آه عرصهکری فهمان چهارچوب
  منظور  کرات بر زبان آمد که  به "زبان ملی"و ,, ايرانی و مليت ايرانی,, مفاهيمی چون. آلوده آرده است

ز فارس مليتی غيرا  و ديگرانآذری ها, وچ هابل, گويی آردها.  بودفارس ها و يا پارس ها وزبان  فارسی
, اند اند و اگر داشته زبان وفرهنگ وهنر نداشته, ادبيات, سياست, ندارند و در اين ايران بزرگ نقشی در تاريخ

آاری آه عرب ها در مورد بزرگانی چون رازی و ابن سينا و . اند وبلوچ وآذری نبوده بلكه فارس بوده, آرد
ره تسلط اعراب و اسالم و بعداز آن آثار خود را  چون اين بزرگان در دو.غزالی و دينوری و ديگران آردند

درصورتيكه اينان فارس و يا آرد . عرب خوانده می شونداز طرف آعراب , اند به زبان عربی انتشار داده

 فرهنگ و زبان کردی  و برخورد  فرهنگسازان فارس با آن



 ها                                                                                بهرام فرشی ها و تجربه کردستان سرزمين رنج

48  فهرست کتاب  به برگشت         

 ,,نكس به زبان عربی اثری خلق آرده عرب استآهر ,, :واين گفته از عرب ها است آه می گويند. اند بوده
اين يكی , قاد دياربكریاعصمد آرد باشد و يا عباس محمود لبدالباسط عبداحال فرق نمی آند آن شخص ع

نظر خود آنها هم برای , ای آه به زبان عربی می نوشته  دگر نويسندهآنقاری قرآن به زبان عربی بوده و 
زی دعوايی آه هنوز برسر ابوعلی سينا و ذآريای را. اند ارزشی ندارد آقايان آه صريحا خود را آرد خوانده

  . است  دارد  از اين جملهبين عرب و فارس ادامه
متئاسفانه در ايران به زور اسلحه و سياست و به زور آتب تاريخی دروغ و تبليغات و بوسيله امكانات 

 آه در ايران فقط يك ، است يافته فارس اين معنا گسترش ر مزدبگيران به اصطالح اديب فارس وغي،حكومتی
. آه زبان رسمی آن فارسی و مذهب رسمی آن شيعه اثنی عشری است,  ايران استوآن ملت, ملت وجود دارد

هرچند , فارس و پارس قديم است آه مذهب آن شيعه اثنی عشری نيز هست ملت منظوراز اين ملت همان 
اما زبان و ادبيات و فرهنگ آنها بنابه تعبير فوق , بت مذهبشان ايرانی خوانده می شوندسآذری ها هم به منا

بنابه تعبير فوق مللی نظير آردو بلوچ آه نه زبانشان فارسی است ونه . ايرانی نيست و طبعا رسمی هم نيست
  . جزو مقوله ايرانی برطبق قانون اساسی هر دو رژيم شاهنشاهی و اسالمی،مذهبشان شيعه اثنی عشری

 آه تلقی می شوندقليت مذهبی يفه وعشيره واقوام و اا ط،ای وجود دارد ه اگر در ايران غير فارس وغير شيع
های  ه لهجهبآنها طوايف وعشاير واقوام بوده و جزو ملت فارس تلقی می شوند آه .  نمی گنجندلدر مقوله مل

  هميشه مثال آردها به هنگام نوازش .يرو می خوانندغنها را عشاير آرد وبلوچ ولر وآمحلی تكلم می آنند و 
 آه البته اين  می شوند، ناميدهآرد مسلمان و مرزداران آرد مسلمان المی اش عشايرس نوع ا،مرزداران غيور

اند، هرچند اين ملت هزران سال است در  شدههميشه تجزيه طلب خوانده  کردها نوازش مقطعی بوده و
   .سرزمين آبا واجدادی خود زندگی می کند

ودند واين ماريخ آردستان می نتاريخ نويسان شاهی با دستمزد شاهانه اقدام به نوشتن تاريخ عشاير ويا ت
های فارسی است و   آه آردها همان فارس ها هستند و آردی يكی از لهجه،آردند دستور شاهانه را اثبات می

آردها را ترك ,   ترآيهترك های جوان.(مردم آرد يكی از گروها وعشاير وطوايف متعلق به فارس ها است
). عرب ها آردها را همان عرب ها می دانند, اند اموش آردههای آوهی می نامند آه زبان مادری خود را فر

به همين دليل . است  بودهطر ذوب وخذف ديگر ملت ها ا تنها به خ ،اين تاريخ دروغ ساخته و ترفندهای عديده
آن باليی آه عربها بيش از چند صدسال بر .  است شدهادبيات ديگر ملل ممنوع و مراسم ملی آنها قدغن , زبان

های فارس هم تا به امروز بر سر  حكومت,  جمله فارس ها و آردها و ديگران آوردندآنانی ها و از سر اير
  .اند ملت آرد و ديگر ملل ساآن ايران آورده

يكی از سخنرانان با تكيه بر , متاسفانه اين معنای ديرينه در آنگره فردوسی نيز رنگ غليظ خود را داشت
ايرانی ها ايرانی باقی خواهند ماند حتی اگر به آره ماه "می داشت آه فردوسی وشاهنامه با حرارت اذعان 

و رومی ها از ايران دفاع , عثمانی ها,  ايشان از مرزدارانی آه سالها در برابر يونانيها همچنين  و"هم بروند
. بود" س هافار"البته منظور سخنران از ايرانی سفرآرده به آره ماه و مرزدار ايرانی همان . آردند ياد نمود

  . وجود نداشته باشد" زبانی فارس"هرچند در مرزبين ايران وعثمانی و يونان و روم
ازعظمت و ,  صحبت شد"ايران"و از ,, ميهن,, از " زبان ملی"در آنگره فردوسی در شهر آلن بسيار از

گرجستان ,  پاآستان,هند, از تاثير شاهنامه در چين, زبان و فرهنگ وشعرو ادبيات آن گفته شد, بزرگی ايران
از شاهنامه در ميان ملل ساآن در ايران نظير آردها , اما از شاهنامه در ايران. زده شد و آجا وآجا حرف

 قرون متمادی جزو اولين آتب درسی در ،ظيمعای  شاهنامه بعنوان سرچشمه. سخنی نرفت.. وبلوچ ها و
نهای مختلف ياد شد اما از شاهنامه به امه به زباز شاهنا. ز علمی وادبی آردستان تا همين اواخر بودهکمرا

يكی از سخنرانان سعی داشت در مورد تاثير شاهنامه در شبه قاره . زبان آردی و نقالی ديرينه آن خبری نبود
 و آمار دقيق از ربين خود می کشيد  زير ذه بهچين را سرزمين ديگری تيزبينانه , هند چيزی از قلم نيندازد

اما آسی نبود . دادمی های جهانی ارائه  فهرست تيترها و اسامی شاهنامه در آتابخانه, اه تعداد شاهنامه
  ! نيان را مورد آنكاش و بررسی قرار دهداشاهنامه و ايران واير

, های يك ملت است اد يكی از مهمترين نشانهصزبان در آنار فرهنگ و فولكلور و مذهب و سرزمين و اقت
 در  اعرابآاری آه سالهای سال, ی قبل از هر چيز زبان آن ملت را می گيرندبرای بحساب نياوردن هر ملت

 در ی آردزبان و آار ناشايستی آه سالهای بس طوالنی است آه در مورد  انجام دادندمورد زبان فارسی
لطه س, های جبار   قطعا از حكومت. ومی شود سوريه و شوروی اعمال شده, ترآيه, عراق, آشورهای ايران

 بيگانه پرست و ديكتاتور و ارتجاعی انتظار برخورد و اقعبينانه و حقيقت جويانه و دموآراتيك نمی, ظالم, گر
 آه جويای حقيقت هستند و عمری را درراه پيداآردن حقيقت سپری ی محققين ودانشمندان, اما از اديبان. رود

واقعبينانه با  رخوردب  آنها  می رود کهراين انتظا, می آنند تا مثال شاهنامه فردوسی را تصحيح و تشريح آنند
آنچه امروز ادبيات ملی نام . ايران آشوری آثيرالملله است آه  آن اين استو, واقعيت های مردم داشته باشند

های  اگر ساخته. های ساآن ايران است فن وهنر همه مليت, گرفته وفارسی اش می نامند ساخته صنعت
اگر مناطق غيرفارس را , يرفارس را از ادبيات وهنر فارسی بيرون بكشيمغهنری اديبان و هنرمندان , فكری
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اگر اقتصاد ملت  ,اگر تاريخ وفداآاری غيرفارس ها را از تاريخ ايران بيرون بكشيم, از ايران بيرون بكشيم
 ,هنر, صنعت, های برشمرده در علم و اگر همين امروز در عرصه, های غير فارس را از ايران بيرون بكشيم

 قطعا ؟باقی نخواهد ماند چندآيا از اين ايرانی به معنای فارس ,  آم آنيم راغيرفارس ها.. فرهنگ و, ادبيات
, پس درست آنست به اين اشتراك تاريخ. تصوير چنين ايرانی برای هموطنان فارس زبان خوشايند نيست

 سياسی اين حكومت وآن های ايران آنچنانكه بوده و هست بدون مالحضات زبان ملت, فرهنگ, سرزمين
  .مطلب زير يكی از اين واقيعت هاست, حكومت اين سازمان و آن جريان اذعان داشت

 با زبان فارسی  هم خانواده است آه ريشه و تاريخ مستقل وزبان آردی يكی اززبانهای هند و اروپايی است 
ضمن تاثير , اند ين دوزبان ميزيستهاز زمان ماد و پارس در آنار هم ا.ستو ادبيات وهنر متعلق بخود را دارا

علت وضعيت جغرافيايی آردستان بزبان آردی . اند  مسير مستقل خود را طی آرده،تن برهمديگرشگذا
 ,ترآی, ها نظير عربی تاثير ديگرزبان  بر خالف زبان فارسی آمتر تحت،وهميشه در نبرد با بيگانگان بودن

اما با اين حال زبان آردی هنوز نزديكی های زيادی با . وده است است هرچند بی تاثير هم نب بوده.. مغولی و
نا و وسعت وعمق خود را دارد غزبان وادبيات آردی . زبان پهلوی قديم بخصوص در منطقه اورامان دارد

  .های مختلف پشتوانه عظيمی برای زبان فارسی نيز بوده است وهمين زبان در دوره
ای از لغات و  گنجينه ,بشمار می رود ارهای ادبيات فارسیشاهنامه ضمن اينكه يكی از شاهك خود

 آنرا به اثری مشترك بين آرد و فارس ،اين خصيصه شاهنامه. اصطالحات و اسامی و داستانهای آردی است
های مردم آرد نيز  قهرمانان و حماسه, ها و قهرمانانی آه در شاهنامه وجود دارند حماسه .تبديل نموده است

داستانهای شاهنامه داستانهای . هرمان ملی ملت آرد ونوروز جشن باستانی وملی اين مردم استآاوه ق. هستند
ای در ميان مردم آرد در خاورميانه داشته است وبه   همين دليل شاهنامه هميشه جايگاه ويژه اين مردم است به

ن مردم آرد نفوذ داشته شاهنامه خيلی عميق در ميا "گفته يكی از استادان حاضر در آنگره خارج از جلسه
شاهنامه مربوط به يك زبان است , ای مشابه ودر تحقيقات وبررسی ها  اما در اين آنگره و در آنگره"است

  !زبان فارسی و ملت فارس, وبه يك ملت
فرهنگ وآداب ورسوم متعلق , زبان, بايد پذيرفت آه در ايران ملت های ديگری غيراز فارس ها با تاريخ

همين ايرانی ها آه جزو , اينان ايرانی هستند ولی فارس نيستند, ال است در ايران ساآن هستندبخود هزاران س
  .ادبيات وآداب ورسوم خود را دارند آه فارسی نيست, فرهنگ, زبان, اولين ساآنان فالت ايران هستند

بحدی است آه ادبيات وتاريخ آنها , زبان, ازفرهنگ, های ايرانی دوری بعضی ازفارس ها از ديگر مليت
, فرهنگ, شاعر واديب ايرانی فارسی زبان را می توان شناخت آه با تاريخ, آمتر نويسنده, تعجب آور است

شايد شناخت آنها از تاريخ وادبيات و فرهنگ , زبان وادبيات و تاريخ ملت های غير فارس آشنا باشد
ان گفت اين اديبان وهنرمندان به زحمت اما به جرائت می تو, آشورهای مختلف جهان در حد بسيار باال باشد

  .آذری ويا بلوچ را بدانند, اسم چند نويسنده آرد
دانشجويی , آردند روزی در دانشگاه اصفهان در صف غذای سالن غذاخوری دو نفر باهم آردی صحبت می

رف می ن دو جواب می دهد آلمانی حآيكی از , زنيد پرسد چه زبانی حرف می می, آه شاهد اين گفتگو بود
  "!!ميگم آخر خيلی به زبان انگليسی شبيه است": دانشجوی شاهد می گويد, زنيم

بيگانه بودن با سرزمين ايران و ملت های ساآن آن گاهی بحدی است آه استادان ادب و فرهنگ را نيز در 
ه چه نقشی  در اين آنگره خارج از جلسه در جواب اينكه شاهنام)آقای سيرجانی(يكی از استادان. برمی گيرد

  جا"های محلی است؟ منظور اقوام آوچك با لهجه "می فرمايد, در زبان و ادبيات ديگر مليت های ايرانی دارد
ری سنايی بيشتر با گنجينه فرهنگ و ادبيات و هنر ايران زمين آشدارد بزرگان فرهنگ و ادبيات و هنر برای 
 قديم و جديد شعرا وادبا ونويسندگان غير فارس را  بزنند و آثار هاهم به فرهنگ و ادبيات و هنر غير فارس

قطعا اين آشنايی می تواند به غنا وتوسعه فرهنگ وهنر و ادبيات فارسی ودست اندرآاران . ورق بزنند
  .ات بسيار آمك آنديفرهنگ وهنر وادب

 از آف ای واقع شده ويك شبه از چشم اينان ارزشش احمد شاملو آه بخاطر دفاع از ضحاك مورد غضب عده
فرهنگ وادبيات ايران ساخته مشترك "جزو اولين آسانی است آه يك واقعيت را بيان آرده وآن اينكه , رفته

  .هرچند ايشان هم تاآنون در جهت آشنايی با ديگر ملل گامی برنداشته است" همه ملل ايران است
 بدور ازشونيسم پير در ، وشعرا وهنرمندان می خواهند هنر وتاريخ وادبيات ايرانی را بهتر بشناسنداگر ادبا

ها بپذيرند وايران بدون  واقعيت زنده آنها را در همه عرصه  مجموعه ملل آن توجه آنند و  به بايد،اين سرزمين
,  وبدون حقوق برار ميان آنها آنرفرهنگ وادبيات و جغرافيای همه ملل ساآن د, اقتصاد, فداآاری, تاريخ

 ادبيات و هنر شامل   که, اد ودموآراتيكآزايرانی است غير , ها از جمله حكومت بدون اشتراك در همه عرصه
  ††.خواهد شد نيز آن
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  های ملی های ايرانی و زبان مليت
  
 

  1370 ارديبهشت
  
  

گون به صورتی اهای گون اقوام و مليت, ها ودرمكانهای مختلف و درميان خانوادهانسانها درشرايط متفاوت 
اما اين آزادی دوام چندانی نمی يابد و از طرف انسانهايی قيد وبندهايی بر , آزادانه از مادر متولد می شوند

ر مادری به طور طبيعی می بايست هر آودك متولد شده از ه. شود نسانها زده میادست و دهان و زندگی 
اين اجازه را داشته باشد آه به زبان مادری خود تكلم  آند و احساس خويش را نسبت به مادرش به زبان 

مادر و . اما اين آزادی در نقاط و مناطقی همچون ترآيه برای آودآان آرد وجود ندارد, مادری ابراز دارد
 آه قانون ترآيه بر اين عقيده است آه چرا, ونا حق ندارند به زبان خودشان حرف بزنندنپدر آودك آرد قا

) آه ظاهرا ترآی بوده(های آوهی هستند آه زبان مادريشان را  زبان آردی وجود ندارد و ايشان ترك
  .آاری آه در شوروی هم عليه آردها صورت گرفته است. اند فراموش آرده

اما , معمول استيخ و فرهنگ تار, طبيعی آن است آه بر آودك همان اسمی گذارده شود آه در ميان آن ملت
آه ظاهرا (رژيم شاهی نيز اسامی ايرانی. اند و شوروی از اين حق طبيعی محروم بوده آودآان آرد در ترآيه
گفتنی است در سوريه عدم استفاده از اسامی آردی , وخارجی را مجاز می دانسته است) آردی جزوآن نيست

. شناسنامه با اسامی و مليت آردی ممنوع بوده و مجازات داردبه معنای نبود چنين ملتی تلقی می شده و اخذ 
  .در ترآيه نيز وضع بدين منوال است

خودمختاری آه در سال .  اعمال شد  سياستی بود کهدر شوروی نفس آرد بودن مورد سئوال بوده و محو آن 
لين و دسيسه  به دستور شخص استا1929در سال ,  در منطقه الچين آذربايجان شوروی عملی شد1923

 يا شدند ورهبران و دستاندرآاران اين خودمختاری آشته و نابود . شدحزب آمونيست آذربايجان از بين برده 
, در همين سال آليه ساآنين آرد آذربايجان را به ترآمنستان.  شدند فرستاده سيبری  تبعيد دربه زندان و

, بلغارها, گرانشايی هامار بسياری از مليت ها نظير بدين ترتيب آ. آازاخستان و ديگر جمهوريها تبعيد آردند
 1960 تا 1924و در طول سالهای  يونانی ها و آردها از صفحه آمار شوروی محو شدند, انينوشها, شاشانيها

آن عده از آردها آه در آذربايجان يا آازاخستان مانده .  مليت از آمار عمومی شوروی آاسته شد40حدود 
از طرف ديگر هيچ آردی حق ! چرا آه ديگر آردی وجود نداشت, يشان عوض شدها شناسنامه, دبودن

بدين ترتيب هم . استخدام در ادارات دولتی و عضويت در حزب آمونيست آذربايجان شوروی را نداشت
 آه چند مليتی ،های آردی هستند خانواده, ارمنستان و ديگر نقاط, ترآمنستان, آازاخستان, اآنون در آذربايجان

 اين تصويری است از و اند  درج شدهپسر آازاخ, ریآذمادر , زي پدر قرق ها  صورتی که در شناسنامه  بهاند هشد
  .قطعات تصوير وضعيت آردها در ديگر آشورها بسی وحشتناآتر است. ادعای حل مسئله ملی در شوروی 

موزيك و فولكلور , به تن آنندلباس ملی خود را , انسانها به طور طبيعی می بايست اين حق را داشته باشند
شعر و سرود و داستان و قصه و , های مذهبی خود را برگزار آنند مراسم ملی و آئين, خود را داشته باشند

اما مردم آرد اين آزادی انسانی و , حكايات و ادبيات ملی خود را داشته باشند و در عقايد خود آزاد باشند
چندين صدسال است , قوق حبه دليل درخواست اجرای همين. ندارندطبيعی را به صورت قانونی در هيچ آجا 

روسيه تزاری و بعدها , شاهنشاهی ايران, امپراتوری عثمانی. آه مردم آرد در خاورميانه آشتار می شنود
تاجايی آه در عرض چند ساعت هزاران . ند و هنوز هم می آنندا هعراق وسوريه سالها چنين آرد, ترآيه

, تاجايی آه صدها روستا با خاك يكسان می شود, به وسيله گازهای شيميايی نابود می شوندانسان آرزومند 
همه . زادمردان انباشته می شودآتاجايی آه زندانها از , ها به وسيله سيمان آور می شوند تاجايی آه چشمه

ترفندهای . باشندهای حاآم را نداشته  اينها به اين خاطر صورت می گيرد آه مردم آرد حق برابر با ملت
ترك يا فارس هستند و مزدبگيرانی , مردم آرد از نژاد عرب, رد تا ثابت آننديزيادی صورت گرفته و می گ

 سالطين عثمانی سال. اند آه می خوستند اين تز را ثابت آنند  بوده همبه عنوان تاريخ نويس در ميان آردها
آردها را به جان هم انداختند و از ) ن مسلمين هستندآه آردها هم جزو اي(های سال به عنوان خليفه مسلمين

.  خود نمودند های جنگی يا آردها را گوشت دم توپ,اين رهگذر برخی از جنبشهای اين مردم را نابود آردند
می اند و پادشاهان ايران اگر تيغ اسال و اين سياستی بوده آه پادشاهان ايران و خلفای بغداد از آن بهره جسته

, ايرانی نژاد بودن آردها را علم می آردند و روزی به نام مذهب و روز ديگر به نام نژاد, ی شدشان آند م



 ها                                                                                بهرام فرشی ها و تجربه کردستان سرزمين رنج

51  فهرست کتاب  به برگشت         

يتی بوده عهرچند مسلمان و جزو اقوام ايرانی بودن آردها واق. اند وجود اآراد را به عنوان يك ملت نفی آرده
  .اما در زير اين واقعيت هميشه حقوق اين مردم پايمال شده است, وهست
گذاری  ملت آرد جزو اولين دسته از ساآنين ايرانند آه حكومت را پايه, ن جا آه مربوط به تاريخ استتا آ

ملت آرد در طول هزاران هزار . اند نين فالت ايرانند آه آشاورزی را آغاز آردهکآرده و يكی از اولين سا
آردها جزو اولين . اشته است د خود راتاريخ و اقتصاد , سرزمين, آداب و رسوم, فرهنگ, زبان, سال مليت

آداب و رسوم و مذهب خود را در هر , ادبيات, فرهنگ, ايشان زبان. اند آشاورزان و دامداران ايرانی بوده
زبان آردی نزديكترين زبان به زبان اوستايی و . اند و هنوزهم دارا هستند طی به طور مستقل دارا بودهيشرا

آه اآنون در بخشی از ) هورامی(رده و در اين ميان اورامیکحفظ پهلوی قديم است وهنوز هم اين خصلت را 
  . نزديكتر از هر زبانی به زبان اوستايی و پهلويی قديم است،آردستان با آن تكلم می آنند و می نويسند
 بلكه  کردها،نه نژاد و مليت و نه زبان و فرهنگ,  است پيدا کردهدر طول هزاران سال آنچه تغيير جدی 

سرزمين آردستان از قرن سيزدهم ميالدی تا به امروز بارها چندين پاره شده ,   آنها بودهمذهبسرزمين و 
. زمانی ديگر بين شوروی و ترآيه و ايران و عراق وسوريه,  زمانی بين امپراتوری عثمانی و ايران،است

. هر شدندآه اين دوتای آخری خود بعداز جنگ جهانی اول به صورت آشوری مستقل در عرصه گيتی ظا
اند و به  آردها در آغاز مذهب اهورايی داشته. مذهب مردم آرد از آغاز تا به امروز تغيير بنيادی آرده است

مسلمانان سنی به صورت , اسالم به ميان آردها آمده و اينك در ميان ملت آرد, مرور زمان و با تسلط اعراب
  .علی اللهی  نيز وجود دارند, همسلمانان شيع. اآثريت پيرو مذاهب شافعی و مالكی هستند

. پس آنچه به صورت همه جانبه مردم آرد را به هم مربوط می آند قبل از هر چيز آرد بودن آنهاست
  .آم رنگتر يا بی رنگتر شوند, پيوندهای ديگر براثر مرور زمان می تواند پررنگ تر

 قطعا به نفع اين مردم ,همديگر قرار دهدای آه مردم آرد را در برابر  ناحيه, مذهبی, تقيسم بنديهای عقيدتی
هر روشنفكری و هر حكومتی بخواهد با بزرگنمايی يكی , هر تاريخ نويسی, ای هر نويسنده,  هرانسانی.نيست

به اين مردم نه ,  مليت آرد را زير سئوال ببرد و از اين راه او را وابسته و بی حقوق نمايد،از اين پارامترها
آنان آه برای رسيدن به . نجير بسته شده به پای اين ملت را محكم تر آرده استز بلكه, فقط خدمت نكرده

همان تاريخ و سرنوشتی را خواهند داشت آه رهروان , هدف خود به تحريف واقيعت ها و تاريخ می پردازند
  .اند  در آشورهای بلوك شرق داشته هاين را

 891در آيهان شماره ,, ليت ايرانی و زبانهای قومیم,, ضمن تاييد بخش اعظم مقاله, باتوجه به مطالب فوق
 آه قطعا در جای خود به زبان و ادبيات ترآی و آذری خدمت -بايد به جناب دآتر جواد هيئت, 25صفحه 

ها هرآدام برای خود ملتی  ها و ترآمن بلوچ, اعراب, آردها, ها آذری, ها فارس:  گفت-اند  شايان نموده
, فرهنگ, های مختلف با تاريخ در ايران مليت. و ايران آشور آثيرالمله استهستند باخصوصيات يك ملت 

ملت , مستقل از اين نظر آه ملت آذری. دنآداب و رسوم و خلقيات مستقل و مشترك وجود دار, مذهب, زبان
آشوری و ,  مذهبی مانند ارمنی-های ملی ملت عرب و ترآمن به اضافه اقليت, ملت بلوچ, ملت فارس, آرد
آداب و رسوم و مذاهب مستقل , فرهنگ, ادبيات وهنر, سرنوشت, تاريخ,زبان: ضمن اشتراك باهم…دانیآل

برای نمونه نمی توان گفت تاريخ و زبان و نژاد و مذهب بلوچ وآذری يا آرد و فارس يكی . خود را دارند
, ه رضاشاهیهای سال پيش در دور پس آنان آه مانند سال. ها باهم بوده باشند هرچند سال, است

ها همه مليت های ساآن ايران را در يك گونی می   يا رستاخيزی هامحمدرضاشاهی و به شيوه پان ايرانيست
تفا می آنند آه اينان مليت ايرانی دارند وخود قوم هستند و زبان رسمی آنها فارسی و کريزند و فقط به اين ا

وحق آشی و ديكتاتور منشی دست تحريف , مذهب آنها شيعه اثنی عشری است به آاری نادرست
  )خطاب من به دآتر هيئت نيست.(اند يازيده

ای از   اروپايی بودن و مذهب مشترك داشتن نمی تواند نشانه-جزو خانواده زبانهای هند , داشتن آشور مشترك
ترك وآرد در ترآيه , آرد و عرب در سوريه و عراق مذهب و آشور مشترك دارند, يك ملت بودن باشد

, های تاريخی های ساآن آسيای ميانه در شوروی در بسياری از زمينه ملت,  و مذهب مشترك دارندآشور
 های ساآن آسيای ميانه آرد وترك و ملت, آيا می توان نتيجه گرفت آرد وعرب, مذهبی وزبان اشتراك دارند

, اند شور دفاع آردههای ساآن ايران هميشه از موجوديت آ اين درست است آه ملت.  يك ملت هستندهر کدام
  .اما قطعا نمی بايد اين دفاع را دفاع از فارس يا مذهب رسمی تلقی آرد

شوری و آلدانی را سوق می دهد آ, ارمنی, آرد, بلوچ, ترآمن, بايد از خود سئوال آنيم چه چيزی يك عرب
  مك آند؟آه از آشور ايران دفاع يا پايه اقتصادی آن را تقويت آند و به رفاه و آبادانی آن آ

چه چيزی يك غير فارس و يك غير شيعه را وادار به اهدای مال وجان برای آشور می آند؟ آن چه اينان را 
آنها در اين آب وخاك به دنيا . وطن مشترك اين ملل است, وامی دارد آه برای بقای آشور از همه چيز بگذرند

حال اگر .  زندگی شان از اين آب وخاك استچرا آه, متعلق به آن هستند و از آن دفاع می آنند, اند آمده
  .اشتراك فرهنگ و مذهب و غيرو هم در ميان باشد چه بهتر
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اما هيچ , اند ادبيات و زبان فداآاريهای شايانی آرده, فرهنگ, اقتصاد, هرچند ملل ساآن ايران در راه ايران
اشتراك قدرت و , خ ايرانای از تاري در هيچ دوره. اند وقت در سرنوشت خود صاحب رای و حق نبوده

حكومت بين ملل ساآن ايران وجود نداشته و صدها سال فقط يك زبان و فرهنگ و مذهب رسمی و آزاد بوده 
اين نوع تسلط و حكومت تنها آن . و اين نه برادری است و نه برابری, و آن همه ديگر غير رسمی و ممنوع

 يعنی -اينان . اند ساب آمدهحه و جزئی از ملت حاآم به قوم و اقليت تلقی شد, آه ديگر ملل, زمان ممكن شده
  .ها وفرهنگ و فولكلور محلی و نه بيشتر با لهجه,  هميشه محلی تلقی شده-ديگر ملل 

نه فقط از بين , نكته مهم اين است آه احساس ملی ملل ساآن ايران علی رغم گذشت صدها و هزاران سال
اوتی فت,  نشوديا حال برای نفی آن  تئوری بافته شود و ،وخواهد شدبلكه وسيعتر و عميقتر نيز شده , نرفته

شار و چاپ نشريات و آتب به زبانهای ديگر غير از نتنيازی به ا, اگر غير از اين بود. گرددحاصل نمی 
آتمان آن وحشتناك و خطرناك , بلكه برعكس, ها نبايد وحشتناك باشد بيان اين واقيعت. فارسی پيدا نمی شد

. بيان درد و موضوع آند, بايد محيطی فراهم شود آه هر آسی و هر ملتی باوجدان آزاد و بيدار.  بودخواهد
نه اين آه به آتمان و . ای جز برادرانه زيستن در آنار هم باقی نمی گذارد حل وچاره  هها را بيان اين واقعيت
  . ها اقدام شود تحريف واقعيت

چه آنوهر , فرهنگ وهنر, تكنيك, دانش, علم, اقتصاد. نه عكس آن, ه استآزاد گذاشتن وجدانها وزبانها راه چار
وبايد . ان استر اينآاهای س ساخته وپرداخته مشترك همه ملت, در ايران به نام يك آشور وجود داشته و دارد

بايد درك صحيحی از وضعيت امروز جهان , ها در سرنوشت اين آشور با حقوق مساوی سهيم باشند  ملت ههم
انسانها . هنوز خاتمه نيافته است,  شروع شد و نيمی از دنيا را دگرگون آرد1989طوفانی آه در سال . اشتد

واين پيام آخرين دهه قرن بيستم . در عصر پيشرفته امروزی نمی توانند با اسلوب و درك ديروز زندگی آنند
  ‡‡.برای همه انسانهاست

  
  1991مای 1370 ارديبهشت
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  آردها و فرهنگ
  

فرهنگ .  در سطح جهان و در ميان ملل مختلف صحبت در مورد جهانی شدن گسترش می يابد امروزه
سياست جهانی و بسيار چيزهای ديگر پسوند جهانی را با , زندگی جهانی, اقتصاد جهانی, تفكرجهانی, جهانی

 برخی از نشريات فارسی زبان آلبه   گفته  و يا به روستای جهانی،در ادبيات امروز جهان. خود يدك می آشند
در اروپا و غرب بصورت عمومی در زمينه .. جهانی اصطالحی است آه بايد گويای اين جهانی شدنها باشد

های بزرگی بخصوص با شرآت جوانان و آودآان  ها و جشن شود تا فستيوال هنر و فرهنگ تالش می
فردا آن چنان باشند و آنچنان ,   آنها بفهمانند  آنها منتقل آنند و به ن را بهتا مفهوم اين جهانی شد, برگزار گردد

  .داراند  دوست می جهانگان و معماران امروز دهنفكر آنند آه گردان
شود و  گر می اين سياست جهانی و بخصوص اين فرهنگ جهانی چطور جلوه,  اين اقتصادی جهانی

 پاسخ آن آسان نخواهد بود و اصوال پاسخ مناسبی هم وجود  ت آه است؟ سوالی اس  گونه  چه مختصات آن به
 در چهارچوب وحدت اروپا و  ارگانهای مختلف آن آشمكش بر سر مسائل متفات بخصوص  آمااينكه. ندارد

   و به های فرهنگی و زبانی وجود دارد و هيچكدام هژمونی فرهنگی و زبانی ديگری را قبول نكرده در زمينه
آنند تا وسعت  هاو انگليسی ها تالش می فرانسوی, های اروپايی بخصوص آلمانی ها  ملتاشكال مختلف

ايم و   شاهد تنشهای سياسی بوده در اين زمينه,  اقتصاد و بازار گسترش دهند زبانی و فرهنگی خودرا همراه
  . نيز خواهيم بود در آينده
ها   و سال  ميان آمده ها در جهان غرب بهستيز ميان فرهنگ , ها ها است بحث از جنگ ميان فرهنگ  سال

.  فرهنگی دارند  زمينه است در آنار تنشهای سياسی شاهد تنشهای گوناگونی در اين آشورها هستيم آه
  و به) مسلمانان( مبنی بر تنش ميان صليبيان و ديگران2001 سپتامبر 11های جورج بوش بعداز رويداد  گفته
های سران آشورهای  آه در گفته, تمدن و ديگران گويای همين واقيعت است ديگر تنش ميان آشورهای م گفته

 حتی  گسترش تنش ميان فرهنگ ها نيز خصلت جهانی دارد و امروزه.  است  آرات تكرار شده غربی به
 مردمانشان  آنجا آه,  فرهنگ خويش از سيبری و آالسكاهم بگوش ميرسد صدای فرهنگ طلبی و بازگشت به

  .اند  شده  آسيمله از نظر فرهنگی و زبانیی حاآمان موسكو و واشنگتنتوسط سياستها
فرهنگ ساز , هنرمند, متفكر,   جهانی شدن فرهنگ برای يك نويسنده  تصوير باال بايد سوال آرد آه  به با توجه

   معنا و مفهومی دارد؟  آذری وديگران چه, آرد, و فرد عادی فارس
ی و اسالمی در ايران ما شاهد دو نوع برخورد يكسان  از طرف تمام  شاهنشاه  ساله2562در طول تاريخ 
وآن اينست , ايم گان اين سرزمين بوده عالمان و فرهيخته,  نويسندگان های ايران و آليه آيت اله, شاهان ايران

و , ملت رسمی ايران فارس ها هستند, زبان رسمی ايران فارسی است, فرهنگ رسمی ايران فارسی است:  آه
معنای . است)  امامی12( اثنی عشری  پهلوی و جمهوری اسالمی ايران مذهب رسمی ايران هم شيعه ر دورهد

و تاريخ و هويت رسمی وجود دارد , مذهب, مليت, زبان,  در ايران يك فرهنگ  جمالت فوق اين است آه ساده
ر اساس قانون شامل تمام رسمی ها ب. تاريخ و هويت غير رسمی, مذهب, مليت, زبان, يك و يا چند فرهنگ

تاريخ و , مذهب, مليت, زبان,  خود را در فرهنگ غير رسمی ها در صورتيكهحقوق خود خواهند بود و 
  . خواهند بود پيدا آنند شامل حقوق مشابه, هويت رسمی ها

   شده های مختلف در آالم زير خالصه  ايرانی بودن از طرف ايدئولوگهای دوره  در دوران رژيم شاهی فلسفه
 در   صورت زير آه  را به خمينی همين فلسفه.  خدا در روی زمين بود  سايه و شاه» ميهن,  شاه, خدا« : است

    مجری اوامر اهللا  به جای شاه  آيت اله در اين فلسفه» ,خمينی, اسالم, خدا« :   اولی است درآورده اصل ادامه
اما چون بحث اصلی ,  مفيد هم خواهد بود  شود آه فتهموضوع اخير می تواند بيشتر شكا. در روی زمين است

  . فرصت ديگر موآول ميكنم  نيست آنرا به  بررسی اين پديده اين مقاله
آردها بر اساس تحقيات و پژوهشهای علمی جزو نژادهای هند و اروپايی هستند و زبان آنها هم در همين 

ملت چهل مليونی آرد .  رزمين فعلی خود ساآن بودهاين ملت از هزاران سال پيش در س. تقسيم بندی می گنجد
 عمدتا زندگی می آند و بخش ديگری در  ترآيه,  سوريه, عراق, اآنون در جغرافيای سياسی آشورهای ايران

آازاخستان ساآن هستند و حدود يك مليون در , ارمنستان,  روسيه, آذربايجان, مصر, لبنان, آشورهای پاآستان
  .برند مهاجرت بسر میآشورهای اروپای در 

« : است  توسط فرهنگ سازان وپژوهشگران فارس و بعضا آرد و ديگران آمده  تاليف شده در آتب مختلفه
 اين ديدگاه تنها ديدگاه ».هستند و زبان آردی گويشی از زبان فارسی است فارس  ملت  به  وابستهآردها جزئی

 هم   شكل عاميانه  تفكری است آه بلكه,   و ادبای فارس نبودهای از حاآمان ايران و يا برخی از نويسندگان دسته
ما « :  ميشود  در آالم زير خالصه آه, رسد  و در اظهار نظرهای انسانهای عامی هم بگوش می  خود گرفته به
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و  جز ما همه« .  ايرانی بودن  در اينجا معنای ملت را بخود گرفته»  .آشور ما ايران است, ايرانی هستيم  همه
  تاريخ آن تاريخ فارس و مذهب آن هم شيعه, فرهنگ آن فارسی,  زبان آن فارسی ملتی آه, » ملت ايران هستيم

  . امامی است12
 او  يك آرد در آشور فعلی ايران می داند آه.  طبيعی است يك آرد نمی تواند  خود را چنين  تعريف آند

او می داند سرزمين او آردستان ,  نيست آردی است زبان او فارسی او می داند آه, آرد است, فارس نيست
   مذهب همه او ميداند آه, ها نيست اريخ فارست مترادف با  او می داند تاريخ او تاريخ آردها است آه, است

ثريت را تشكيل کسنی ها ا,  اين مذهب رادارند  در آنار اقليتی از آردها آه  امامی نيست بلكه12  آردها شيعه
  .ديان ديگری نيز در ميان آردها وجود دارد می دهند و ا

, مذهبی,  تنش های فرهنگی بلكه,   تنش آردها با رژيم های حاآم بر ايران صرفا تنش سياسی و نظامی نبوده
   نمی توان به اين واقيعتی است آه.   و هنوز هم وجود دارد زبانی و ملی ميان آردها و فارس ها وجود داشته

 رسميت شناخت وبايد  اين واقيعت را می بايست به, . آنرا الپوشانی آرد  و يا سفسطه طهزور سياست و يا مغل
ها  ها ميان انسان  جنگ ای دارد به  جهانی و منطقه  جنبه مذهبی  آه, زبانی, قومی, تالش آرد تا ستيز فرهنگی

  . مبدل نشود
 و پژوهشگران آنها از  اعراب و فالسفه.  جغرافيای فعلی ايران محدود نمی شود تاريخ تراژيك آردها تنها به
 از اصل خويش   می دانستند و از طرف ديگر آنها را اعرابی می نامند آه  اجنه طرفی آردها را منتسب به

, يونان,  های فعلی ترآيه  ميالدی در سرزمين14 از قرن  های جديد آه های عثمانی و ترك ترك. اند دور گشته
آنها بخش اعظم فرهنگ اين ملت , » آردها را ترك آوهی می نامند« , ی می آننديوگسالوی زندگ, بلغارستان
  .  و خارج از مرزهای خود می فروشند  عنوان فرهنگ ترآی در ترآيه اند و آنرا به  ترآی بخشيده را  جامه

فی برای فلس, آيا می توانند فرمول علمی, دانند  خود را ايرانی و بعضا جهان وطن می روشنفكران فارس آه
 يك آرد در عين حال بخشی از ملت فارس  توانند باور آنند آه ؟ يعنی چطور می ذهنی پيدا آنند حل اين مسئله

   ؟ هم باشد از خود باشد و همچنين ترك آوهی و عرب گم گشته
پست " نژاد  و  خود را از نژاد برتر دانسته  آه  هيتلری داشته ها در دنيايی زندگی می آنيم آه  ما انسان البته
ارزش يك ترك از «   معتقد بوده  آه  داشتهی»آتا ترك « ما در دنيايی زندگی می آنيم آه,   را نابود آرده"تر

ملت فارس را  «  آه  و محمد رضاشاهی داشته  رضا شاه در دنيايی زندگی می آنيم آه, »تمام جهان بيشتر است
 و می »  دانسته  امامی را برتراز همه12شيعيان  «   آهايم و خمينی داشته»   دانسته با فرهنگ تر از همه

  .  مانند صدر اسالم ، درست به جهان صادر آند  همه  انقالب خود را از راه زور به خواسته
آردها ذوب .  شوند های آدم سوزی انداخته  به آوره)کولی ها(»روماها«در چنين دنيايی می بايست يهوديان و 

قارنا و قالتان و قتل عام ها را ,   دم دم ها را برخود ببينند ويا دهها تراژدی نظير قلعه فرهنگی شوند ويا حلبجه
  . باشند  نداشته  شوند و شناسنامه شاهد باشند و يا در وطن خود بی وطن خوانده

پاسخ در برسی تاريخ .  پرسشی است می بايست پاسخ آنرا پيدا آرد؟اند  چرا آردها چنين سرنوشتی پيدا آرده
.. از آن زمان آه مادها ازقدرت به زير افكنده شدند.  آردها وقبل از آن تا به امروز نهفته است ساله3000

 هم مادهای قديم و هم آردهای امروز خدمتگذاران  آنچه به فرهنگ و هنر مربوط می شود اين است آه
,  سال تسلط اسالم1420, ان سال رژيم شاهنشاهی در اير2550و اين شامل . اند های حاآم بوده فرهنگ ملت

  نتيجه.  سال تسلط اعراب عراقی و سوری می شود80های عثمانی و  های ترك  سال تسلط دولت400
و فرهنگسازان آرد در اين , هنرمندان, دانشمندان,  متفكران بررسی تاريخی نشانی است بر اين ادعا آه

 اخير و   ايران چند دهه ين بررسی نمی پردازم و تنها به ا من در اين مقال به. اند ها از خودبيگانه بوده سرزمين
,  اين نامها برخورد می آنيم  اخير به در ايران امروز  و چند دهه. ای خواهم آرد نامهايی ازآردان اشاره

درويشيان , محمود ها, يونسی ها, قاضی ها, غريب پورها, صادقی ها, ی ها کرمانشاه, نويدی ها, ياسمی ها
زمانی ها و , آامكارها, ناظری ها, صادق وزيری ها, سنجابی ها, مكری ها,شرفكنديها, بادی هادولت آ, ها

 اين فرهنگ خدمت  به, اند  خدمتگذاران فرهنگ و هنر  فارس بوده اند آه اينان آسانی بوده. صدها نام ديگر
در  .اند نگ غالب گرفته خدمت فره  و يا فرهنگ و هنر آرد را به  و بعضا پشت به فرهنگ خود نموده آرده

 در زجر   آه  و يا شيفتگانی داشته  داده  حيات خود ادامه اين رهگذر فرهنگ آرد يا بدون خدمتگذار به
بدون شك اگر صاحبان نامهای فوق الذآر و . اند وفالآت و گمنامی خدمتگذاران فرهنگ خويش باقی مانده
 ديگر بود و   گونه  فرهنگ و هنر فارس به  امروزهصدها نام ديگر به فرهنگ و هنر خويش خدمت می آردند

 و اين   طی شده  سال گذشته2562 در طول   آه و اين مسيری بوده.  ديگر ای ه گون فرهنگ و هنر آرد نيز به
 آردها در آنجا زندگی می آنند چنين   و آشورهايی آه ترآيه,  در بالد عربی   تنها در ايران بلكه داستان نه

  .  بوده
با فرهنگ سازانی .  خواهان عدالت است  روبرو هستيم آه کردچهل مليونی  با ملت روز ما در خاورميانهام

هان ستيز و يا جنگ با فرهنگ   خوا  بدون اينكه،خدمت آنند  فرهنگ خود  به می خواهند روبرو هستيم آه
  . باشندانديگر
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 حاضر آغاز   اما سده، دارد و اليت آرد ادامه هرچند از خود بيگانه بودن بخشی از متفكرين و فرهنگسازان 
پيوند اين دو باهم و . يكی جهانی شدن و دوم خود را در جهان يافتن,  خاآی ما دو جريان است در آره
ها و  ش فرهنگر فراتراز آن شامل پذي ها می شود بلكه  تنها شامل ديالوگ ميان فرهنگ همزيستی ميان آنها نه

  . ها نيز می شود نگهمزيستی برابر حقوق فره
ها  سوسياليست, ها آومونيست, جمهوری خواهان, ها مسلمان, ها سلطنت طلب, ها در اين راستا پان ايرانست

ها می  خواند و همه را درون گونی فارس  ملت های ساآن سرزمين ايران را يك ملت می  همه و هرانكس آه
در . پذيرا باشد   اسالمی را ساله1424و يا   شاهی شاهنساله2562در تفكر  می بايست تجديد نظر را ،ريزد

 ناآجا   ايران را به جامعه, های سياسی روزجهانی فكر آردن و انواع آاال, غير اينصورت دم زدن از ديالوگ
  .آباد خواهد آشاند

    آلمان31.12.2002
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  کردان فدايی و کردستان
  
  
   امری است که، ملت کرد  ملی و از آنجمله  مسئله  در باره و مواضع احزاب چپ ايرانیسياست، تفکرررسی ب

 و نقش طيف فدائی بعداز   سال گذشته60 ايران در  حزب تودهنقش .  است  شکل جدی انجام نگرفته هنوز به
 رويدادهای در و سازمان فدائيان اکثريت   نقش حزب توده  از آن جمله با کردستان  و در رابطه انقالب 

 و  نيروهان اي  چندان دور کردستان  که شدن تاريخ نهوشن ر. قابل بررسيی جدی است 57کردستان بعداز سال 
 نيروهای ديگر ايرانی و حاکميت جمهوری اسالمی ايران در آن ايفای نقش  احزاب کردستانی و مجموعه

  فقط برای مطالب زير نه.  قرار گيردگران کردشصوص پژوهيسان ، بخ بايد در دستور کار تاريخ نو،اند کرده
    .شر می شود منت، شدن اين تاريخ برای روشن درج در تاريخ بلکه

 تحرير درآمد، اما   رشته به) 1988(1367 بود، در سال   شده بر روی آن گذاشته" يادآوری" نام   که اين نوشته
با رهبری سازمان فدائيان اکثريت ) 1985(1364موضوعات مندرج در آن بصورت شفاهی و کتبی از سال 

ز طرف آنها  برای جلوگيری از فجايعی ای از آن حاصل نشد و هيچ اقدامی هم ا  شد، که نتيجه در ميان گذاشته
  .  بعدا پيش آمد صورت نگرفت که

برای پيگری مسائل از آلمان فدرال برای ديدن ) 1366( 1987 اين سطور آخرين بار درتابستان سال  نويسنده
طبق قرار قبلی می .  مسکو رفت  شهر  شوروی سابق زندگی می کردند، به  آن موقع در رهبری سازمان که

عضو هيئت سياسی  بر سر قرار حاضرمی شد، اما  بجای او شخصی  ديگری با من تماس ) مجيد(ست باي
يکی ديگر از اعضای هيئت سياسی ) خسرو(ديدارهای قبلی هم با .  بود  تنها برای نقل گزارش آمده گرفت، که

رهبری سازمان . اددر آلمان و مجيد  در برلين غربی و محمد مسئول سابق  کردستان  در آلمان ثمری ند
فدائيان اکثريت هيچوقت حاضر نشد در قبال تراژدی مرگ و زندگی صدها نفر از کادرها و اعضای اين 

رهبری سازمان ( آنها.  موضع بگيرد)1366-1361( سازمان بخصوص رويدادهای نابهنجار و اسفبار کوه
اما آيا . اند   فراموشی سپرده  بوته ن به خود را در کردستا  و سياستهای بسيار نابخردانه کل فاجعه) اکثريت

اند؟ آيا مردم کرد اين  اند، آنرا فراموش کرده  خود قربانيان سياست رهبری سازمان فدائيان بوده افرادی که
 پوست  اين کتاب قبل از ويراستاری بوسيله تاريخ خواهند سپرد؟   فراموشخانه  چندان دور را به تاريخ نه

 و يکی ديگر از اعضای شوارای 59 تا 57الکترونی برای مسئول سابق تشيالت کردستان در سال های 
از  یهيچ عکس العملاين بار نيزما  ا. شد فرستاده) 2006  فوريه(1385  بری سازمان اکثريت در بهمن ماهره

                                                     . نشد سوی آقايان ديده
  

  
  يادآوری

  
  
  
  
  

)1367(1988  
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  فهرست
  مقدمه   

  ها  همنفس با توده
    اتحاد، اتحاد

  تاڵ  ئاش به
   سانتراليسم خشن

   تبعيد
  آردستان در 59 سازمان بعداز سال 
   ايران وادامه انحالل تشكيالت  يورش به حزب توده

   روند حرآت بطرف آوه
  حرف آخر 
  

  
د ص ق در اين نوشته.  در پی خواهد آمد بيشتر يك يادآوری آلی از حرآت ما درآردستان می باشد  ای آه نوشته

هدف از نوشتن اين . هم نيست هرچند بدور از تجزيه وتحليل يست، وتحليل در ميان ن تاريخ نگاری ويا تجزيه
 را آامل آنند و   تا بر بستر آن رفقا بتوانند هم اين نوشته، گذشته می باشد  برای نگاه به،مطلب ايجاد فضايی

 و سود   از گذشته  در گرو ارزيابی واقعبينانه شكی نيست فتح آينده,  و تحليل حرآت بپردازند  تجزيه هم به
 هرچند آوچك  اميدوارم اين نوشته.  اشتباهات و زدودن انحرافات می باشدجستن از تجربيات وبرطرف آردن

نگارنده با , . رفقای آرد را به دست بردن به قلم ونوشتن وادار آندصاوص رفقا خ به اين هدف آمك آند و همه
      . بررسی مجدد و تجزيه وتحليل حرآت در آردستان خواهد پرداخت  خود نيز به،ين نوشتهااستفاده از

  بهرام کرد 
   فتح فردا            با ايمان به

  11/2/1367     1988   مه اول ماه
  

  مقدمه
  
های قبل از   آرمان و اهداف و مبارزات وفداآاريهای سازمان در سراسر ايران در طول سال  پشتوانه به

  ی جدی بانفوذ گسترده يك نيرو  سازمان ما در آردستان بهآن،نقش جدی در جريان انقالب و بعداز , انقالب
, زحمتكشان شهر وروستا, دهقانان, در شهر وروستا ودر ميان آارگران, ای در سراسر منطقه توده

  .زنان و آارمندان تبديل شد,  دانش آموزان،دانشجويان, معلمين, روشنفكران
,  اين خلق محروم خلق آرد و فداآاری برای تحقق آمال و آرزوهای ها و منافع عدالتخواهانه دفاع ازخواست

  د باالی آزمودگی نبرد مسلحانهصدر, های ديگر ايران توسط سازمان از اين مبارزات جلب پشتيبانی خلق
دفاع قاطع از , تاثيرات جدی سياسی بر جامعه آردستان و نيروهای محلی آنجا, همراه با فداآاريهای فراوان

, جوانان, زنان, های بيكار ديپلمه, های آارگران واستهای منطقه و پشتيبانی از خ  فئودال حرآت دهقانی عليه
   و احترام به  خط مشی رزمجويانه الخرها مردم محروم روستايی وب  به…آشاورزی و, های پزشكی آمك
  .  روز در ميان اقشار مختلف خلق فزونی می بخشيد  اعتبار ونفوذ سازمان را روز به،ها توده

 برای اولين بار توانست در ميان آارگران 58  در مرداد ماهردستان کسازمان ما قبل از آغاز جنگ اول 
, اعتراضات و حرآات آارگری در شهرهای مهاباد.  سازماندهی و حرآت بپردازد شهرهای آردستان به

.  طبقاتی و رشد آگاهی سياسی آارگران شد  باعث تشديد مبارزه های منطقه پزخانه سنندج و بوآان و آوره
های دهقانی  رگران بيكار و ديگر اقشار آارگری و زحمتكش در شهرها ودفاع قاطع ازحرآتسازماندهی آا

شهادت رفقايمان در اين مبارزات  سنندج و, مهاباد, بوآان, مريوان, سردشت, در روستاهای اطراف سقز
  . های سازمان ما بود ای از فعاليت مجموعه

هنری و اجرای , های فرهنگی اجرای برنامه, و روستايیهای محالت  آتابخانه, های سوادآموزی ايجاد آالس 
, 58 زبان آردی در سالهای  پيرانشهر به, بوآان, سقز, مهاباد, هايی در شهرهای سنندج سراسری نمايشنامه

های خلق در حضور  اجرای جشنواره, )1324سال ( برای اولين بار بعداز جمهوری آردستان در مهاباد 59
های ايران از  بوآان و شرآت هنرمندان ديگر خلق, سنندج, فری در شهرهای مهابادهای چند هزار ن جمعيت
  . گيالن و مازندران بخشی از فعاليت فرهنگی سازمان ما درآردستان بود, ترآمن,  آذری جمله

دی در ميان معلمين و دانش آموزان و انتشار صااقت, های فلسفی سخنرانی و آالس, لسات سياسیجتشكيل 
آت ا و تر ثير دهها هزار اعالميهک خبری در شهرهای آردستان و پخش و ت ل و چندين نشريه يگای گه ر نشريه
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 قسمتی از فعاليت سازمان در جهت رشد سياسی مردم و ، در مورد موضوعات مختلف در طول هفته
های  نشست,  آرد  رفقا را در روستاهای آردستان اضافه  بايد فعاليت گسترده  اين مجموعه  به.روشنفكران بود

ل فعاليت سازمان در دوسال اول ص حا  رفقای مبلغ سازمان در مساجد و منازل با مردم داشتند همه زيادی آه
   .انقالب بود

و نابود آردن , بوآان, مهاباد, آامياران, سقز, سنندج, سردشت,  شرآت فعال سازمان در نبردهای بانه
   هنگام حضور نيروهای حكومتی ازطرف ديگر بيان آننده بهنيروهای دشمن ازيكطرف و جنگ داخل شهرها 

 رفقا در  روزی همه ل تالش شبانهصطبيعی است موفقيت سازمان در آردستان حا. نقش بی بديل سازمان بود
آارگر و دهقان و ,  دها رفيق اعم ازآادر و عضو و پيشمرگهص ،ا ه اين موفقيت  در راه.سراسر آردستان بود

رفقايی چون آيشی ,  جان خود را از دست دادند…دار و زن خانه, و دآتر ومهندس ودانش آموزمعلم , دانشجو
عبدالهی و , خليقی, شيدايی, باوفا, گل عنبريان, ناهيدها, ايازی, بهروزنيا, گرجی بيانی, نريمسا, تقديری,  زاده
  .شدند شهيد  از رفقای سازمان تن40  باشيم فقط در شهر سنندج بيش از آافی است گفته.  هستند از اين قافله..  

 صوصها در مبارزات خلق ها علی الخ  حضور فعال آمونيست ها نشاندهنده  زمينه اين حضور فعال در همه
 و در ديگر آشورهای هم   نداشته خلق آرد می باشد و بايد گفت چنين نقشی تا آنموقع در آردستان ايران سابقه

  . بود جوار هم آم سابقه
 وپشتيبانی از خلق ترآمن و بزرگداشت 58 سال   مه  اول ماه مردم با شرآت در تظاهرات بی سابقه ایه  توده

آنان بعداز . ورزند  بيشتر اعتماد می  فدائيان هرچه مختوم و واحدی نشان دادند به, جانیرج, رفقا توماج
 اولين بار پشمرگان زحمتكش فوف سازمان گرويدن و سازمان فدائيان خلق برایص   شهرها به تسخير دوباره

. ای سازمان گسترش می يافت  اجتماعی و توده گذشت پايه  بيشتر می هرچه,ديد آرد را در ميان خود می
 را بر ناسيوناليسم تنگ نظر  هص آردن آن از طرفی عر يزهلها در جنبش خلق آرد وراديكا حضور آمونيست

 . گردان محكمی بود در برابر مائوئيسم و رشد آنآرد واز طرف ديگر های بزرگ تنگ می  فئودال وآرد
همچنين حضور سازمان سراسری در آردستان . اين حضور افشاگر اپورتونيسم و رفرميسم در جنبش هم بود

از طرف ديگر اين , آرد تر می  آارگر را عميق تر و گسترده ها و طبقه پيوند مبارزات خلق آرد با ديگر خلق
تر واستوارتر می نمود و در م برابر رژيم سرآوبگر جمهوری اسالمی مقاوحضور جنبش خلق آرد را در

ها و لنگان لنگان رفتن ها وچراغ سبز نشان دادنهای بعضی از افراد و نيروها را در ی همان حال ناپيگير
حضور فعال و جدی سازمان ما در هيئت نمايندگی خلق آرد در مذاآرات با , آرد برابر رژيم حاآم آور می

  .شمس بود الت ونقش آن هم اظهرمندول
 و  له آومه 5 حضور فعال سازمان و ارتباط با حزب دمكرات و جمعيت دفاع از زحمتكشان   ديگر اينكه نكته

 اعالميه مشترك حزب   همكاری نرديكتری انجاميد تا جايی آه شيخ عزالدين و طرفدارانش در ادامه خود به
شور وشوق در سراسر آردستان به راه انداخت اين اقدام جدی در  موجی از59دمكرات و سازمان در بهار 

  آينه  در اينجا بايد به. خوبی برای همكاری نيروها در سراسر ايران باشد راه اتحاد نيروها می توانست طليعه
 او در ارتباط با حضور سازمان يعنی حضور صرال ورژيم حاآم و طرفداران خمينی وشخبحيوانی دولت لي

 از اين حضور 59 و58خمينی در طول تمام ماههای سال . دکر  ها در ميان خلق آرد اشاره آمونيست
 در حقيقت حكومت و بارگاه اورا تهديد  همين وحشت آه,  بود  وحشت افتاده  اين نيروها به ونزديكی سازمان به

 حيوانی و  وهمين آينه. د و آشتار يك شبه آفار در آردستان آشان58 مرداد 28دور پيام ص   اورا به وآرد می
ها توسط جالد خلق آرد   در ادامه به آشتار وحشيانه آمونيست  طبقاتی و ايدئولوژيك بود آه در واقع آينه

 و بی عفت   ساله11 آشتار نوجوانان ، سقز, سنندج,  ای در شهرهای کرمانشاه خلخالی در دادگاههای سه دقيقه
همين .  انجاميد… و حسين مامه, قاالتان, ام مردم روستاهای قارناعآردن دختران جوان قبل ازاعدام و قتل 

,  جرم حضور در آردستان از جمله رفقا شيرخانی  شهادت رفقای ديگری به  به  در ادامه  بود آه دشمنی و آينه
 آرد  آذر و زندانی شدن دهها رفيق16از رفقای .. علی اآبرها و,  از سازمان ما و سليمانی ها زاده لطف اهللا

  .ديگر انجاميد
خط مشی و ساختن ,  برنامه هص ما در عر  اين معنی نيست آه  مطالب باال به  به در اينجا بايد ذآر نمود اشاره

های فوق ضعف های  هص عر  در همه،  نه،مواضع ايدئولوژيك و سياسی آامل بوديم, و سيستم تشكيالتی,  آينده
 و حضور رژيم ستمشاهی  تاريخ جامعه, تاريخ جنبش,  ما  در گذشته  آنها ريشه  بدون شك همه جدی داشتيم آه

 موارد فوق از آانال   رسيدن به  و رد اين نظر می باشد آه های فوق برای شناخت گذشته يادآوری,  داشت…و
  .  بهای آن فجايع نمی گذشت  به نفی اين مبارزه

                                                           
آردهای , وحدت آمونيستی,  آمونيستها اتحاديه, ای بود از نيروهای پيكار مجموعه)  له آومه( حقوق خلق آرد  جمعيت دفاع از زحمتكشان- 5

 28بعداز , نيروهای فعال در آتفدراسيون در شكل گيری آن نقش جدی داشتند. اين جريان در ماههای انقالب شكل گرفت.  جهانی  مائوئيست و سه
  . فعلی بطور مستقل اعالم موجوديت آرد له ومه آ  از درون اين مجموعه58مرداد 
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,  وحشی پاسداران سپاه, خمينی,  جهنمی شاهساواك ,  خدمت آخوندها درآمد ارتش شاهنشاهی به, آری رفقا
,  خلقمان آشتار بی سابقه, اعدام بهترين و فداآارترين رفقايمان, جنگ بغايت ارتجاعی تحميلی بر خلق آرد

  دادگاههای سه,  بار30   در هر دقيقه- شهرهای آردستانبستن توپ   به,  ادی رژيم در منطقهصتحريم اقت
نتوانست جنبش , زانو درآورد  نتوانست ما را به  وهمه همه, وحشت حاآم بر آردستانزندان و, ای خلخالی دقيقه

اخالق ومنش های اپورتونيستی حزب , خط مشی, برنامه,  اما تسلط اوتوريته,  ضعف بكشاند آردستان را به
 را های جمهوری اسالمی  خواست ريج در عمل آليهد بر رهبری سازمان و گسترش آن در سازمان بت توده

  .تامين آرد
  

  :ها همگام و همنفس با توده
  

 ها آمونيست توده. ها باشد  همنفس با توده يك سازمان جدی سياسی هنگامی می تواند مقام و منرلتی پيدا آند آه
,  آنان ايمان پيدا می آنند و بسوی آنها گرايش نشان می دهند نها در عمل بهآ, ها را در عمل می پذيرند

آنها بر اساس منافع طبقاتی خود , ها راه نمی افتند  دنبال آمونيست سانی بهآ  حمتكش بهزو های دهقان  توده
 شب و روز در ميان مردم آردستان می 59, 58, 57های   در سالفدايی.  خويش را دارندصبات خاسمحا

 هنگام   به هدر هنگام استراحت شبان,   در شهر و روستا در آوه و دشت در هنگام آار وتالش روزانه،زيست
آنها . مشكالت خانوادگی  با مردم بود,  هنگام گرفتاريهای اجتماعی به,  ها و رژيم واليت فقيه  با فئودال مبارزه

 مسن تر بودند از خاطرات دوران   آنانكه، می گفتند با ما سخناز زندگی شان از تاريخشان
 از شلوار قيچی  ضاشاهراز ژاندارمهای  ، از نبردهای شريفزاده) جمهوری آردستان در مهاباد(جمهوری
از مير ,  از شيخ محمود. از رنج و آزار ساليان سال می گفتند، سرآردنها  شاپويی به  زور آاله از به, آردن ها
 از قحطی بعد ، از دوران مشروطيت، از جنگ جهانی اول،از مير سوران ها, از بابانها, از بدرخان, محمد

, ازجنگ جهانی دوم.  می گفتند ارتش سرخ بعد از انقالب اآتبر از استاليناز,  آمدن روسهاواز جنگ 
, از سوارو, م وزين از مه, ختاری از زبان و فرهنگ ازبيت های دم دمماز خود, ازجمهوری, ازقاضی محمد

از آواز و حيران .. هزار ويكشب و, رستم وسهراب,  آهنگر از داستانهای خسروشيرين ازآاوه, وان ازسيده
, علی مردان و از زمين, طاهر توفيق, ماملی, حسن زيرك, غر آردستانی از سيوهص و از سيد علی ا بالورهو

  . از مبارزات خودشان می گفتند, يرتیشهای ع از جنگ, سوروسات, بيگاری, ارباب
ا برطرف اشكاالت خود ر. شدند تر می ها هر روز آزموده تر با توده فدائيان در پيوندهای عميق تر و گسترده

ای   يك سازمان توده  بهتارفت   بود و می  شكسته  روشنفكری سازمان را در منطقه اين پيوند پوسته, می نمودند
 ند پيشمرگان سازمان ترآيبی بود.د سازمان می گرويدن ها به توده   بود کهدر همين پيوندها. تبديل شود
مسلمانهای .  بود  مردم تبديل شده  ستاد رزمنده  حق به ستادها و مقرهای سازمان به. روشنفكر, دهقان, ازآارگر

از ,  و دشمنان مردم از اين پيوند افراد و نيروهای مرتجع منطقه, ها فئودال, ليبرالها,   حكومت رسيده  به تازه
اين از ,  دور سازمان ما هراس داشتند ها به  شدن تودهجمعآنها از , ها با آمونيست ها وحشت داشتند پيوند توده

 گرد ، زحمتكشان آرد وبلوچ وترآمن و آذری و عرب وفارس و ديگر اقليت ها گرد سازمان هراس داشتند آه
 همين دليل ازهيچ  به,  در اين پيوند مرگ خود را می ديدند  چرا آه، آارگر جمع شوند  پيشرو طبقه دسته
,  ميان خلق جنگ ترك وآرد تفرقهايجاد  آنها برای .دارآردن اين پيوند فروگذار نكردند ای برای خدشه توطئه
 مرداد خمينی 28بيخود نبود در , دادند را سازمان می.. دمكرات وفدايی و, مسلمان وآمونيست,  وسنی شيعه
  . آفار را اعالم جهاد آرد عليه

   چهليك پرسيدنی است پس, ای وارد آند ای سازمان لطمه  توده  پايه  رژيم خمينی از هيچ طريقی نتوانست به
؟ شود فقط در آردستان سراسر ايران سست  های مردمی سازمان در آردستان و نه  پايه باعث شدعواملی

زمان و آل  سا ايران بر رهبری  حزب توده حط مشی و اتوريته, جواب روشن است همان تسلط برنامه
  .تشكيالت
 ياد رفقا بيژن جزنی و ياران   به1367   ارديبهشت ماه  مرآزی سازمان در شماره  آار ارگان آميته نشريه

با درس آموزی , داريم فروزان نگه,  است  دستمان رسيده  از دست بيژن ها به مشعلی را آه ":چنين می نويسد
روزهای دشوار و سنگين ,  در پرتو آموزش های لنينی  گذشته  تجربه از مكتب انقالب بهمن و بررسی نقادانه

,,  روزهای بيست ساله,, ها در   توده  استقبال مارش توفنده ز سر وانهيم و به را ا  سياهی و خرافه گذر سلطه
شب ,  چهل بياموزيم  بايد از مكتب بيژن و پيشاهنگان رادمرد دهه اين مهمترين درسی است آه, برويم

  ".ها در راه است بح تودهص, سرانجام رفتنی است,  تاريك هراندازه
 بود   از بيژن ها بدستمان رسيده  آسانی مشعلی را آه  آسی ويا چه  چه!يقاما رف, ادبيات درخور تحسينی است

 برخوردی شد؟ آيا از مكتب  شان در جهت درس آموزی چه از دستمان ربودند و چرا؟ با اينان و تفكر وبرنامه
  ايم؟  گرفتهسانقالب بهمن در

, زنان, در ميان خلق ها,  آارگر هدر ميان طبق, گنبد,  چهل در آردستان از مكتب بيژن و پيشاهنگان دهه
,  ايران  با جامعه نظرات و تحليل های او در رابطه,  آتب گرفتيم؟ آيا ما به  درسی چه.. ارتش و, جوانان
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   مثل بنی اآرم آنهم نه اهميتی داديم؟ از آن سود جستيم؟ يا يك شبه.. خلق ها و, روحانيون, نيروهای سياسی
 ايدئولوژی مارآس و انگلس ولنين دست   به شد آه  ما وحی  اززمين به كهازآسمان و طرف بار تعالی بل

 بررسی ها ونقد ما   خود می گفتيم؟ برای اينكه ايم آنچه  تا آنشب نبوده نشد آه  ما ايم؟ و اين وحی هم مگر به يافته
 هر  آنهم نه,  پاسخ دادآن  بايد به,  را از ياد نبرد نينی باشد بايد گذشتهلدر پرتو آموزش های لنين و اساسا 

  : يادآوری بپردازيم پس باز به,  بيشتر روشن گرداند بح فردا را هرچهص راه  پاسخی آه ,پاسخی
  

  ,,ون رآه سه, ك گرن فدايی يه, ديمكرات,  له آومه,, اتحاد ,اتحاد 
  

 وفدايی می  له مه از دمكرات وآو، پيروزی  مردم در راه. در آردستان طنين انداز بود اين شعاری بود آه
رغم خواست  علی.   می گذرد ايران از طرح آن در سال80  ی است کهاتحاد شعار. متحد شوندخواستند 

  چرا؟ ,  است اين شعار تحقق نيافته, ها و آرزوهای اتحاد نيروهای سياسی توده
عماری و نواستعماری های است دسيسه, فرهنگ وتاريخ مبارزاتی, وجود اقشار و مطالبات, گيهای جامعه پيچيده

وجود رژيم  , خودمحوری ها در نيروهای سياسیووجود تنگ نظری , در طول تاريخ در آشورهای نظير ما
   دمكراسی در نيروهای سياسی به آمبود روحيه،  گر و اختناق حاآم و نبود دمكراسی در جامعهبهای سرآو

   .اند ين عدم توفيق نقش داشته در ا  همه، سياست و ارزيابی های نادرست و انحرافی همراه
جنبش خلق های آذربايجان و آردستان وانقالب بهمن , جنبش ملی,  جنبش مشروطيت  تجربه در اين رابطه

  در سالهای  و درك حزب توده  شيوه ها و يا بهتر بگويم به  تجربه در اين ميان بايد به. قابل بررسی جدی است
جنبش ملی در ) زب دمكراتح دمكرات و  فرقه(بايجان وآردستان با جنبش آذر  در رابطه25و 24 بعداز
 خطی است   بيان آننده  آه، آنيم  اشاره دق و اتحاد وهمكاری ناميمون با خمينی و واليت فقيهص با دآتر م رابطه

   . مخرب  بلكه  سازنده نه
   آذربايجان دمكرات ه با حزب دمكرات و فرق دد همكاری برادرانهص در تنها  نه25 و24اين خط در سال 

 بر مبنای   بلكه، واحد  يك برنامه بر مبنای رسيدن به  نه، آردن و بلعيدن آنها  در جهت وابسته  بلكه،آمدنيبر
 تنها  عنوان به( ايران شامل حال حزب توده  آن، که از ارتباطات انترناسيوناليستی و امكانات سوء استفاده

 بعداز شكست جمهوری .گام برمی داشت می شد،)  کمونيستیامع کمونيست های ايران در جو نماينده
 علی   اما حزب توده,شد   آشانده  تودهرون حزبد ب  دمکرات آذربايجان فرقهکردستان جمهوری  و آذربايجان

 ،شد بلعيدن آن ن موفق به ,6 عبدالرحمن قاسملونظير  کردستاندر حزب دمكرات خود رغم وجود آادرهای
   7." افراد ناسيوناليست مانع آن بودند": 58ی سال يانوری در يكی از پرسش و پاسخ ها بقول آ  کهچرا

از نوع  پيوستند ودر مقطع انقالب هم پوسترهای   يعنی حزب توده دامان مادر بزرگ ای به  نيز عده50  در دهه
 از آب ناموفق نيزآثريت با فدائيان اآن يعنی پيوند آخرين . ميشد ديدهاين پيوندها بر سر هر آوی و برزنی 

 وديگر   حزب تودهميان روابط  البته!  آنهاجوان بودن, دمكرات بودن,  دليل چپ رو بودن شايد به,  درآمد
جريان ملی ، 25 و24 سالهای  ارزيابی های گذشته. نيروها و برخورد حزب با آنها جای بررسی جدی دارد

 ,های پوك تربچهبخشيدن القابی نظير , ی سياسی چپ نيروهاودق و مليون ص برخورد با دآتر م،شدن نفت
 در ارتباط با ما بايد   البته قابل بررسی است،  همهمزدبگيران ناتو,  امپرياليسم  به نيروهای ضدانقالب ووابسته

  طالحات گذشتهصبعيد نيست بازهم همان ا,  بود کردهبرادر سازمان   به مفتخر  مرا سازمان  حزب توده ،گفت
  . پيدا آند  رواج  حزب تودهاز طرف

   ساليان دراز پيش برده  براساس خطی آه  بايد گفت حزب توده درمورد مناسبات حزب دمكرات وحزب توده
 خود و يا سازمان ايالتی خود می  يدهي يك حزب مستقل بل زا ورت های مختلف حزب دمكرات را نهصب, بود

 . نكرد  حزب توده تشكيل سازمان آردستان  اقدام به  توده حزب،همين دليل بعد از انقالب  به. است شمرده
 درون حزب دمكرات رفتند ويا تشكل هايی ايجاد   در مقطع انقالب به آادرها وهواداران حزب توده, اعضا

های جوانان در   بود اتحاديه از آن جمله, شرآت آنند در آن  هم  ای و حتی بقيه آردند تا دمكرات و توده
  ير برنامهث تك  قبل از انقالب اقدام به57ايها در سال   توده  بر اساس همين تفكر بود آه.تانشهرهای آردس

   پيدا آرد تا جريان آنگره  اين روند ادامه.يرو می نمودندغورت آاست وصحزب دمكرات آردستان ايران ب
  و در پيش گرفتیآند راه ديگر سازمان ايالتی خود تبديل   موفق نشد دمكرات را به  حزب توده  بعداز اينكه.4

ای  ترآيبی از توده  حزب دمكرات هم سازمان جوانانش را آه. سازمان ايالتی خود را تشكيل داد در ادامه

                                                           
های   حزب دمکرات کردستان در زمينه  برای کمک به  ايران بود که  عبدالرحمان قاسملو آن زمان يکی از کادرهای حزب توده- 6

 .   در اين حزب فعاليت می کرد،تشکيالتی
 تالش داشت حزب دمكرات  ی ودگر آشورها حزب تودهچكسلواآ, در عراق, 32در طول تمام سالهای مهاجرت بعداز سال  - 7

  .دکنخود   هب  وافراد آنرا وابسته
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,  و عضوگيری نمود  خود سازمان داده  تشكل جوانان خودرا بر مبنای برنامه دمكرات بود منحل آرد و دوباره
  . از هم پاشيد شبه  جوانان هم يك ر اتحاديهي نظ تشكلهای بظاهر دمكراتيك حزب توده

  :خط مشی سازمان ما و ديگران قرار داشتند اما در برابر اين
حضور )  له آومه(حزب دمكرات و جمعيت دفاع از زحمتكشان,بعداز انقالب در آردستان بغير از سازمان ما 

نشست ها و , ها و افراد آن داشتند را با اين نيرو سازمان و رفقای ما نزديك ترين رابطه, فعال داشتند
 بيشتر اتحاد نيروها را   با حاآميت در جريان بود هرچه  رودرويی آه مبارزه ,همكاريهای مختلف وجود داشت

 هيئت نمايندگی خلق آرد با   داد و در اين رابطه  مذاآره  دولت تن به،بعداز دور اول جنگ, آرد طلب می
 آردستان سازمان  شاخه.  و دفتر شيخ عزالدين حسينی تشكيل شد له مهآو, حزب دمكرات, شرآت سازمان ما

  :ای چنين می گويد بعد از تشكيل هيئت نمايندگی خلق آرد طی اعالميه
   خلق آرد است، بازتاب اين آرزوی ديرينه,, آگرن يه, فيدايی,  له آومه, مكرات د,,شعار 

 خواست  رورت ايجاد نيروها برای رسيدن بهضا درك ب,  آردستان سازمان چريك های فدايی خلق ايران شاخه
های   خود با تمام امكاناتش در جهت اين خواست توده نوبه ای خلق آرد يعنی خودمختاری آردستان به مرحله

 وحدت طلبی مردم  اين تالشها و نيز آوشش ساير نيروها در پاسخ به.  وخواهد آرد مردم آردستان تالش آرده
 با هيئت دولت  برای مذاآره,  تشكيل هيئت نمايندگی واحد خلق آرد  سرانجام منجر به د آهدر شرايط آنونی بو

  .گرديد
,  پشتيبانی ازاين هيئت برپا شد  آذر به6 روز  در تظاهرات سراسری آردستان آه:  است  آمده در همان اعالميه

هيئت نمايندگی ,,  در   آننده خاطر توافق نيروهای شرآت مردم آردستان پرشورترين احساسات خود را به
 شمار   عطفی در تاريخ مبارزات خلق آرد به  آذر را می توان نقطه6همين دليل  به. ابراز داشتند,, خلق آرد

 .آورد
  : چنين می خوانيم12/8/1358 در تاريخ  نمايندگی خلق کرد هيئت  در اولين اعالميه

  
   توافقنامه

  

 پشتيبانی وحمايت خود را از مبارزات برحق احزاب  ردستان يكپارچهمردم آ در اين شرايط حساس تاريخی آه
 خلق آرد و   مقاومت قهرمانانه اند و در نتيجه ی مترقی ابراز داشتهنهييت های سياسی و مصو سازمانها و شخ

ما احزاب و گروههايی سياسی و ,  حل مسالمت آميز تمايل نشان ميدهد  راه دولت به, پيشمرگان آردستان
 اهتزاز   برای آسب خودمختاری در چهارچوب تماميت ارضی ايران را به  پرچم مبارزه آه ,لدين حسينیعزا

 با هيئت  ول خودمختاری وشرآت در مذاآرهص ح ايم برای حل مشكالت اساسی آردستان وبويژه درآورده
, رات آردستان ايران دولت پيشنهاد می شود هياتی مرآب از شيخ عزالدين حسينی ونمايندگان حزب دمك ويژه

  آردستان به  شاخه-و سازمان چريكهای فدای خلق ايران )  له آومه(سازمان انقالبی زحمتكشان آردستان ايران
  .ترتيب زير در تمام مراخل مذاآرات شرآت نمايند شرح زير تشكيل تا به

   رئيس هيئت نمايندگی-سيد عزالدين حسينی  .1
   هيئت سخنگوی- حزب دمكرات آردستان ايران  .2
   عضو هيئت-سازمان انقالبی زحمتكشان آردستان ايران  .3
   عضو هيئت- آردستان   شاخه-سازمان چريكهای فدايی خلق ايران  .4

لی مذاآرات را تعيين صچهارچوب خواستهای خلق آرد و خطوط ا, مسلما پيش ازآغاز مذاآرات هيئت مزبور
 مطالبی را  ذآور حق دارند در چهارچوب تعيين شده نمايندگان هر يك از اعضاء م در جريان مذاآراه. می آند

 در  در هر يك از جلسات مذاآره.  سخنگو تسليم تا آنرا مطرح نمايند  ضروری می دانند طی ياداشت به آه
  ..هريك از اعضای هيئت نمايندگی تعويض نمايد  سخن را به موارد مقتضی سخنگو می تواند رشته

  سيد عزالدين حسينی
  ايران  ردستانحزب دمكرات آ

  )  له آومه( سازمان انقالبی زحمتكشان آردستان ايران
   آردستان  شاخه- سازمان چريكهای فدايی خلق ايران 

  
 همكاری و اتحاد   به  در ادامه اين تجربه, رغم ترآيب و مسائل درونی آن بسيار مفيد بود نقش اين تشكل علی
مواضع .  با حزب دمكراتصوصبخ, ها خيلی وسيعتر شد ارتباط با اين نيرو  بطوريكه،بيشتر آمك نمود

نزديكی حزب دمكرات و . آرد  اتحاد ونزديكی نيروها آمك نمی  ونظرات سياسی ايدئولوژيك او به له آومه
 مشترك حزب   اعالميه در اين رابطه  اتحاد بيشتر منجر شد آه  به59ال س در بهار   تا اينكه سازمان رشد نموده

اين حرآت موجی از شوروشوق در ميان مردم , يك حرآت عمومی در آردستان تبديل شد  و سازمان به
ول صمح. تظاهرات عظيم برپاشد و سخنرانی های دو طرف اميد بيشتری در دل ها جاری آرد, برانگيخت

ت  تالش زياد برای جدا نمودن آمونيس اآميت آهح, بدنبال داشت رااين اتحاد همكاريهای موثر نظامی سياسی 
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 حمالت بيشتری را 59 در بهار  ورتی آهص ب، شديدا نگران از اين نزديكی بود،ها ازنيروهای بومی را داشت
 را پوتين هاتا قلع و قمع آامل ,,  د ارتش دستور ميده در رئيس جمهوری بهص بنی  تا جايی آه, سازمان داد

.  بار آورد رها و روستاهای آردستان به آشتار و ويرانی وسيعی در شه59 حمالت بهار .,,از پای درنياورند
 اوج وحشت رژيم را از اين جنبش و   شدن هزاران خانواده  شهرهای سنندج و سقز و آواره بمباران وحشيانه

اما رشد .  هم توفيقی بدست نياوردند خمينی و رژيم او در اين زمينه. دنيروهای آن و نزديك شدنشان نشان ميدا
 يكسری عوامل درونی و بيرونی اين   همراه سازمان ماو حزب دمكرات به در  خط سياسی حزب توده
 آردستان محدود نمی شد و   اتحاد رشد می نمود و تاثيرات آن تنها به  زمينه ی آهطسازمانها در چنين شراي

   .. انشعاب در حزب دمكرات و سازمان ما منجر شد  به، حق هم اتحاد ضروری ترين ضرورت بود به
 با رژيم  همكاری خائنانه  به، حزب دمكرات4  روان آنگرهي تحت نام پ ت هواداران حزب تودهروند حرآ

   در همين رابطه. پيشمرگان آردستان وارد عمل شدند  همراه نيروهای مسلح رژيم عليه انجاميد تا جائيكه
 حزب  ريان در يورش به بعدا افراد خود اين ج البته,  شد  مرآزی اين جريان آشته رحمان آريمی عضو آميته

   به ای دوباره عده, برگشتند دامن جمهوری اسالمی  بعدها افرادی از اينها به.  تحت تعقيب قرار گرفتند توده
 با  برای مبارزهو  انقالبی بودن ادعای  بدين ترتيب جريانی آه.   حزب توده  به حزب دمكرات پيوستند و بقيه

 هدف گيری   خلق خود به خمينی عليه های ايران ت سرآوبگر و جالد خلق حاآمي همراه, را داشت،امپرياليسم
 جمهوری اسالمی و ماهيت و استعدادهای  رژيم سياه,  ايران  همت حزب توده بهاين جريان . پرداختند 

آيا اين سرنوشت ديگران نيز خواهد ,  ميان رفتند نظر سياسی و تشکيالتی ازخودشان در طول چند سال از
  بود؟
 جنبش آردستان را تهديد   سرآغاز روندی بود آه، حزب دمكرات4   توسط پيروان آنگره آت آغاز شدهحر

 نيروهای مسلح ، بعداز جمهوری آردستان،برای اولين بار در تاريخ نوين جنبش ملی آردستان ايران, ميكرد
داد و غهای ب خليفه, مانی در تاريخ آردستان بدست سلطانهای عث البته, آرد در برابر هم قرار می گرفتند

   باعث جنگ و آشتار در ميان خلقمان شده  آه  شده  چيده اجزا ملت کرد  عليههای زيادی پادشاهان ايران توطئه
, اند  انداخته  آردستان تفرقه مردمهای تزاری روسی بارها در ميان امپرياليسم انگليس و امريكا و رژيم. است

 جان  را به رويسوری و آرد وترك و غآهای ارمنی و   هم بارها خلقميسيونرهای انگليسی و آمريكايی
 های نيروهای ملی عراق و شكست وحشتناك آن سال  و سياست1975 سالهای  تجربه.  بودند همديگر انداخته

ريخ آردستان وجود ا باعث شد در عرض چند ساعت دهها هزار پيشمرگ مسلح خلع سالح شوند در ت ها آه
 در جنبش آردستان  ودر ايراناين مورد اما ، اند  و بگ ها وخانها بارها بر همديگر تاخته وعشاير داشته
   . است  نشده مشاهده

 بيدار   و فدايی هميشه  رفيق ارزنده، در جريان خلع سالح سازمان،بعداز تسلط خط راست بر رهبری سازمان
 آن رفيق طه پارسا   در ادامه، ترور شدتتوسط پيشمرگان دمکرا) از کادرهای تشکيالت مهاباد(رضا پيرانی

 توسط افراد حمتكشان روستازميمی صدوست  , دبيرستانهای بوآان معلم و دبير ارزنده, داقت و پاآیصسنبل 
 می  اين حل مسائل سياسی وايدئولوژيك از آانال اسلحهبعداز . 8 همچنين بهد وديگر رفقايمان ش ترور  له کومه
 موشك آرپی  دازظهر يك روز در مرآز شهر بوآان دفتر سازمان پيكار را به حزب دمكرات در بع،گذشت

 و  له  جنگ سراسری آومهن بدنبال آ,  چند نفر اعضای اين سازمان بطرزی فجيع جان باختند،جی بست
 سود   از اين شيوه خود ايدئولوژيك  سازمان اقليت نيز برای حل مبارزهر پيداآرد ودست آخ دمكرات دامنه

ی و ت و نادرس  خائنانه  شيوه  بلكه د تحليل و بيان علت وعوامل اين درگيريها مد نظر نبودهصدر اينجا ق (.جست
  9) ايجاد شد مدنظر بود روندی آه

ديدگاهای سازمانهای فوق الذآر و نقش , وضعيت جنبش, نقش جمهوری اسالمی شكی نيست در اين ميانه
  .نين وضعی را پيش آوردندای از عوامل چ  ايران و مجموعه حزب توده

 درس می گيريم؟ يا برای   ازاين گذشته  چگونهحال بايد ازخود بپرسيم در جهت اتحادهای امروز و فردا
 خيلی مورد پسند  ای آه را بدون بررسی فراموش آنيم؟ شيوه ها اتحادهای امروز ضروری است گذشته

  حزب توده  البته,  است باشند قرار گرفته خود می سلفديق ص حقيقت پاسدار ر د  آه رهبران فعلی حزب توده
ها دچار  يتصافراد وشخ, يحت می آند چون خود در مورد هيچ نيروی سياسیص فراموشی ن  را به فقط بقيه

 سال پشتيبانی وحتی بيشتر 14اگر الزم باشد اسناد ,  است  آماده آرشيو اين حزب هميشه, فراموشی نمی شود
 خواهد داد و همچنين اسناد مزدبگيران ناتو ودرهمان حال   ارائه خواهند آمد، ی کهيندگانرا از امام خمينی و آ

  !  همچنين  هم به نظير مابرای ما سازمان برادر,  دارند ادهآم برای دوستان قديمی خودشان هم یاسناد
  

  :رفقا
                                                           

 . رفيق جوان آريم خياط جزو ترورشدگان در مهاباد بود از جمله - 8
  به  ، که)عضو فدراسيون ايرانی در اروپا( در ابتدای انقالب نيز روشنفکرانی چون صالح شمس برهان  يادآوری است که  الزم به- 9

   . است  تاکنون اين جريان روشن نشده ترور شدند، که" افراد ناشناس"روشنگری می پرداخت توسط
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م بدون کانداختن نظام حا پيروزی بر رژيم جنايتكار و قرون وسطايی خمينی و بر اين آامال درست است آه
خفقان و , شدن مردم از جنگصخال. دت آمونيست ها و اتحاد نيروهای سياسی غيرقابل دسترسی استحو

 پل  بدون ساختن دوباره.  اتحاد بستگی دارد  به،ای باسعادت و نيكبختی  آينده وضعيت بغايت اسفبار ورسيدن به
بدون تعيين .  اتحاد آاالی روز بيش نخواهد بود، خرابی هابدون ترميم آن و بدون بررسی آن,  های خراب شده

  . يافتيم نخواه  پاسخی برای آينده تكليف آردن با اين گذشته
  

  ,,تال  ئاش به,, 
  
, نادرست بودن جنگ,  آردستان  تخليه آم آم زمزمه,  حزب دمكرات4  د از انشعاب اقليت و پيروان آنگرهعب

و    نشريات حزب توده. از طرف سازمان ما مطرح شد،مام خمينیضدامپرياليست و مردمی بودن خط ا
در . غ و ترويج می پردازندي تبل  برای جا انداختن اين خط فعالتر از قبل به  نيزدر اين مرحله4  پيروان آنگره

 آردستان  ارگان شاخه,, ل ريگای گه ,,  نشريه, شود درون سازمان ما در آردستان نيز بحث ها داغ می
لح و راه حل ص رسالت دفاع از ، اينك پسوند اآثريت را هم برخود داشت ن چريكهای فدايی خلق آهسازما

 خلع سالح نيروها ودفاع ازرژيم خمينی را بدنبال داشت و تبليغ  لحی آهص.  می گيرد مسالمت آميز را بعهده
ميان رژيم جمهوری در اين . ر برابر نيروهای مسلح رژيم بوددآن در حقيقت همان خلع سالح عمومی 

 هم از طريق مزدوران محلی و هم از طريق   اختالفات وتفرقه  شد و به اسالمی نيز آتش بيار معرآه
   سياست سازمان در آردستان شده متوجه  های مسلح سازمان آه مردم و دسته. زدميهای گروهی دامن  رسانه
  :  سواالت قرار ميدادنداينسازمان را در برابر, بودند
   جنگ نمی آنيد؟چرا

  چرا مردم آردستان را تنها می گذاريد؟
  نگ می آرديد؟ جآنون  چرا تا

  مردم بحق می پرسيدند مگر مردم آردستان می خواستند جنگ بشود؟ 
  مگر خمينی فرمان قتل عام مردم آردستان را نداد؟ 

   آفار بسيج می آرد؟  را عليه، مگر او نبود مردم
هنوز   آردستان بدنبال قاتالن خودشان بروند؟ پيشمرگان و رفقای سازمان آهچطور مردم: مردم می پرسيدند

كنيم؟ ب چكاربايد آردند ما   مقرهای ما حمله  مردم و به به,  روستا اگر پاسداران به, مسلح بودند می پرسيدند
   ما حمله اگر به, يم آردند ايستادگی می آن  مردم حمله اگر به: شد  می  داده  آننده جواب های متناقض و توجيه

. خوب مردم آردستان تاآنون دفاع می آردند:  می گفتندی درست  پيشمرگان و مردم به.آردند دفاع می آنيم
مردم می گفتند شما چطور انتظار داريد مردم دنبال خمينی بروند؟ اگر خمينی مردمی و ضدامپرياليست بود 

 دهها سوال و استدالل … انداخت؟ و را قتل عام عمومی راه بست؟ چ  توپ و خمپاره های مردم را به هچرا خان
  .  قرار نمی گرفت مورد توجه  شد آه های تشكيالت مطرح می پيشمرگان وتوده, ديگر از طرف مردم

پيشمرگان و رفقا , های مردم دالل و نظرات تودهت بود و در اينجا حرف و اس ميم خود را گرفتهصرهبری ت
 آن اينبار توافق های اين سلطان و .ها بايد تبعيت می آردند  بودند وتوده يم گرفتهمصرهبران ت, ارزش نداشت

  بلكه, دن خود قرار ميدا الحهصالم  جنبش آردستان را وجه  آهندگان آردها نبود  با سرآرده  پادشاه آن و خليفه
 برای مردم ،هاآن   به لقاء شده بر اساس نظرات ا ها بود آه توده  معتقد بهل و . م رهبران يك سازمان معتقد به

حرآت درآمدند و عدم   ه بود ب  نازل شده  از طرف حزب توده هايی آه آنها بر اساس آيه. ميم می گرفتندصت
طبيعی است رفقای آرد . ها و وضعيتشان نشان دادند  توده بی اعتقادی اين خط را به استقالل خودشان و

 اعتماد مطلق خود را  و بودن روآراتيك بودن خودرا از طرفی و سادهعدم استقالل و ب ,سازمان هم بی آفايتی
 اعتراض رفقا در  به  که بايد يادآوری شود  البته, نمايش گذاردند  در تاريخ و فرهنگ آنان داشت به  ريشه آه

 جنگ ايران وعراق از همان روزهای نخستين تاثيرات مخرب خود را . نشد ای ترتيب اثر داده هيچ زمينه
 سريعتر خط راست درون سازمان ما در آردستان  و بيشتر آغاز جنگ نعمتی برای پيشبرد هرچه, عيان آرد

   رهبری سازمان به.ضدامپرياليست بودن رژيم خمينی,  اين جنگ فاآتوری شد برای اثبات مردمی بودن.بود
 آسياب   آب بهمترادف است با  اين حكومت  هر حرآت عليه  اين تحليل دست يافت آه  به تبعيت از حزب توده
   آننده  در حقيقت تئوريزه س و تئورسين سازمان آه. عضو ه)جواد(عليرضا اآبری شانديز. امپرياليسم ريختن

ل می پردازد  ای در ريگای گه  تحرير مقاله در چنين حال وهوايی به , آردستان می باشد لی تخليهصو مجری ا
 سمت وسوی ضد   به  جنبش خلق آرد با توجه  بر ميدارد آه  اين مقوله آردن و يك گام جدی در جهت تئوريزه

های   اعتقادات و سياست  آليه  عليه او در اين مقاله. های ايران نيست در جهت منافع خلق آرد و خلق، رژيم
يان  آار وتالش در ميان دهقانان وروستائ  تا ديروز نيروهای سازمان را به او آه,  قلم می راند خودقبلی

 بايد از  آرد آه  می ناميد و بيان میمحيط آرخت اين جنبش می تاخت و روستا را نيز  اآنون به, تشويق ميكرد
 و ديگر نيروها و  له آومه , اعتراض وسيع حزب دمكرات چاپ اين مقاله. محيط آرخت روستا بيرون رفت
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ازنظر نظامی و   کهرفقای ما ,  شد دهي آشو خيابانها  آوچه  به مورد بحث در اين.  داشت  همراه مردم را به
,  دفاع از رهبری و اجرای دستورات بر اساس سانتراليسم موجود پرداختند  به بودند سياسی خلع سالح شده

رفقای ما مردم را خوب . اعتقاد نداشتندآن    خود به آردند آه گفت اآثر آنان از چيزی دفاع می شايد بتوان
بعضی ,  بودند  اآنون در برابر ما قرار گرفته،تا ديروز ما را منجی خود می دانستند  مردمی آه,  بودند آزموده

 پاسداران و حكومت  عليه,  رژيم خمينی عليه,  مجلس عليه,  قانون اساسی از آنان می گفتند شما مارا عليه
،  را نابود آرديد ی ارتشاستونه, هواپيما انداختيد,پاسدار آشتيد,  جنگ پرداختيد در آردستان به, تشويق آرديد

 سالمت می بريد و مارا تنها می گذاريد؟ اين فشار در  حال خود جان به , جنگ با رژيم پرداختيدتشديد  به
  جواد و افراد ديگری آه, ردستان اوج می گرفتک در ،بحران در سازمان ما,  يافتبازتاب مینيز تشكيالت 

 در برابر اينان . می پرداختند  مسئله  توجيه در جلساتی به, بودندبعدا جزو پيش برندگان اين خط در آردستان 
  . بودند  رفيق شهيد بهروز سليمانی مغضوب شده  از جملهی مخالفبعضی رفقا
خلع سالح عمومی وتبعيد ,  منحل آردن تشكيالت نظامی سازمان، برای فرونشاندن اين بحران شايد تنها راه

 اين مواضع   آليه در عرض دوماه, يجاد سازمان نوين بر اساس خط جديد باشد ديگر شهرهای ايران و ا رفقا به
 زير خاك   به  روغنكاری شدهی ها خلع سالح پيش رفت و اسلحه,  تشكيالت نظامی منحل گرديد،پيش رفت

دا  زير خاك رفت بع  به آن تعدادی هم آه,  پاسداران و ارتش گرديد،رفت و يا دودستی تحويل قاتلين خلق آرد
   اين مسئله به(  شهرهای ديگر ايران شدند ثر مسئولين آردستان و اعضای سازمان آوارهک ا.آشف گرديد

بدين ترتيب در مدت چند ماه از . تشكيالت جديد نيز بدون دخالت مسئولين قبلی ايجاد شد, )خواهيم پرداخت
 مردم در شهر بوآان تعطيل  ان بوسيلهآخرين دفتر علنی سازمان در اير.  چيز تمام شد  همه59مرداد تا آبان 

 با آغوش باز فدائيان 57مردم در ساڵ .  شد تهسشد وآخرين دفتر پيشگام سازمان در سال بعد در همان شهر ب
  .های فدائيان با اين عمل خود نشان دادند  سياست را پذيرفتند وهمان مردم نظر قاطع خود را عليه

  
  سانتراليسم خشن

  

 دموآراسی ،بعداز انقالب) اآثريت( فدايی خلق ايران و سپس سازمان فدائيان خلق ايراندر سازمان چريكهای
قبل از انقالب اساسا  با تشکيالت چريکی  در رابطه, ی بودصای مقطعی و بيشتر برای پيشبرد اهداف شخ پديده

 درون   نشريه 58اه  بعداز پلنوم مهرم،در مقطع انشعاب اقليت.  ميان آورد  بهی از دمکراسی مشكل است سخن
 .متوقف شد"  بعدا ،که آورد  همراه بورژوايی به با خود نشانی از دموآراسی خورده,,  پيش  به,, سازمانی 

,  آامال جدا از هم بود دموآراسی و سانتراليسم در آردستان دو مقوله.  است  اين نياز احساس شده اآنون دوباره
 را   اولين تجربه.ها سربازان فرمانبردار بودند هبران عقل آل و تودهر,  بود دمكراسی مغلوب سانتراليسم شده

هر آسی ,  در زندگی حزبی نبود قبل از آن بايد گفت آسی دنبال اين مقوله.  شاهد بوديم58در تابستان و پاييز 
تی برای بيان و ص شايد فر شرايطآن  و دربود جريان درای جدی  مبارزه, داد آار خودش را انجام می

 ومناسبات ی در ارتباطات درون تشكيالت  اين مقوله، سياسی هرچند در زندگی روزمره,  آن نبوددرخواست
 بعنوان   می شد اما هيچگاه  مطالبهص مشخ اين حق در محدوده. آرد برخوردها نمود پيدا می  شيوه در ،آاری

   خمينی جنگ سراسری عليه58،   مرداد ماهدر.  نشد ل درون حزبی بدان توجهص عمومی و يك ا يك مطالبه
نيروهای نظامی ,  می شوند  جنگ آشيده  به نيروهای سياسی آردستان ناخواسته, خلق آرد را اعالم می آند

خروج , سازمان ما در جريان عقب نشينی ازشهرها.  عقب نشينی از شهرها می پردازند  به،ضمن دفاع
   و  به  روستاها رفته افرادی به, مانند ر شهرها باقی میتعدادی د, نيروهای تشكيالت خود را محدود می آند

.  عقب نشينی می گذرد  به59  شهريور ماه, ايران بروندديگر شهرهای  شود به  می تعداد ديگری از رفقا گفته
  تشكيالت آردستان  به. مرآزی سازمان اولين پلنوم خود را در مهر ماه راه می اندازد در چنين شرايطی آميته

 هنگامی است ، نشود و اين  عمليات نظامی دست زده ميم رهبری بهصشود تا پايان پلنوم و ت  می تور دادهدس
در ,  نمی شد  نظرات آنها توجه  انتظار می آشيدند به نيروهای سازمان در آوه. ارد شدت جريان د  جنگ به آه

رهبری ,  باشد  رژيم را قبول نداشته  عليه  مسلحانه  مبارزه آردستان در ميان رفقا آمتر آسی پيدا می شد آه
 را آغاز  نيروهای نظامی  عليه عمليات نظامی  رفقای ما در بانه  بود آه سازمان هنوز اعالم موضع نكرده

در اين , بدنبال آن موضع پلنوم هم اعالم گرديد و حرآت نظامی سازمان ابعاد وسيعی بخود گرفت. آردند
  . هم حضور نداشت آرد حتی برای مشاورهاز رفقای ای  نمايندهپلنوم 

 برای مسئولين تشكيالت در  در هنگام انشعاب اقليت چند نفر از اعضای رهبری سازمان جلساتی چند ساعته
 از رفقا خواستند از خط اآثريت ، آردستان ترتيب دادند و جريان انشعاب ومسائل درون رهبری را بيان آرده

ر گرفتن ظرهبری بدون در ن.  آردستان ميرسيم  مقطع تخليه  سرانجام به وشد در عمل هم همينطور کنند،دفاع 
آنان  ,دندز اقدام   نظرات آنان دست به ميم گيری و عليهص بدون دخالت دادن آنان در ت،نظرات رفقای آردستان

 مسئولين و  برای بيرون بردن. آردستان وقعی نگذاشتند  عدم تخليه های رفقا در زمينه  مخالفت به) رهبری(
 و مسائل امنيتی وجانی رفقا را پيش می   تهديدهای تشكيالتی متوسل شده رفقای آرد و حتی رفقای غير آرد به

  .) هستيد و بايد از آردستان خارج شويد  شده مسئولين بيان می آردند شماها شناخته( آشيدند
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 حرآت ، بودص آمتر مشخ تشکيالتين در آن برای مسئول  رهبری آن و مسائل مطروحه  آردستان آه  آميته
 .ميم بگيرندصرفقا حتی برای محل زندگی خود در آردستان ت, داد  نمی شن اجازهخ سانتراليسم .را پيش بردند

 درصد 80بيش از, ميم انحالل تشكيالت آردستان باعث افت سياسی وضعف عظيم تشكيالتی گرديدصت
ها  های سابق شهرها و حوزه  آميته همه, قل شدندتدستان من خارج از آر مسئولين شهرها ومناطق آردستان به

تشكيالت بازسازی . ی از تشكيالت بازسازی شدي و بعضا آادرها  اعضای ساده  تشكيالت بوسيله.منحل شدند
  و علنیتشكيالت باز.  داشت  پاسداران را بعهده  دفاع از رهبری جمهوری اسالمی و تماس با سپاه  وظيفه شده
 همين دليل   به، شدونيروهای آردستان بی دفاع گذاشت. ا.ترور و سرآوب نيروهای ج, ابر تهاجماتدر بر ما

( .ترور و زندانی شدند. ا. ج  نيروهای سياسی آردستان يا بوسيله  يا بوسيلهی ماتعدادی از با ارزشترين رفقا
  ) اين بحث بعدا خواهم پرداخت به

اما سانتراليسم خشن بر بستر ,  نبود مارا از آردستان بيرون براندبا تمام امكاناتش قادر. ا.آری حكومت ج
  . تبعيد فرستاد و به  ما را از آردستان بيرون آرد  حزب تودهی وسياست و خط مش برنامه,  تسلط اتوريته

  
  در تبعيد

  

رفقا . شدند  ازآردستان خارج، از مسئولين آردستان از طريق استانهای همجوار  آخرين دسته1359  در آبانماه
  پراکنده …تهران و,شيراز, فهانصا,  روشن فقط با يك فرمان در شهرهای تبريز بدون آينده,  بدون برنامه

افرادی از , شمرگ تنها برخی از رفقا امكانات فاميلی داشتنديدها آادر و عضو و هوادار و پص از .شدند
 منزل  دريك شبو  يك شب در اين منزل   آهورتیص آردند آنهم ب امكانات ديگر رفقا بطور موقت استفاده

   رفقا برای امرار معاش به. اين شهرها شدند بدون ارتباط آواره, بدون آار,  اآثريت رفقا بدون سرپناه.ديگر
 تا  نيرويی آه, سرايداری وغيرو روی آوردند,  رانندگی خدماتی و يا به, آارگری در شرآت های ساختمانی

ار يد بسصدر.  بود اآنون در شرايط ديگر قرار گرفته,  بود ل شدهص خود مت  جامعه  به ديروز با هزاران رشته
ای برای آنها نداشت نمی دانست   برنامه سازمان آه. نازلی از رفقا ارتباط درست و حسابی با تشكيالت داشتند

دی ازرفقا عليرغم تعدا,  بود  روی دستشان مانده در حقيقت می توان گفت اين مجموعه, آنهارا چكار آند
گی سازمان تاثيرات جدی  بی برنامه, شدند  نمی  آار در درون تشكيالت گرفته تالشهای بسيار خودشان به

 خود در  ، را درآردستان جاگذاشتههای خود  زن و بچه، تعدادی از رفقا. بود  رفقا گذاشته روی زندگی ومبارزه
 64 برخی از اين رفقا سال .يم آارسازمانی بودندظال آنان و تن امكانی برای انتق  دنبال تهيه شهرهای ديگر به

گی ارتباطات با  بود بی نظمی و بی برنامه  ببينند و اين در حالی های خود را دوباره توانستند زن و بچه
  ی کهوضعيت جديد  ، ايران آاملتر شد  حزب توده  به  قطع آامل اين ارتباطات بعداز ضربه.بودپابرجا سازمان 

رهبری سازمان فكر ميكرد با خارج .  شد رفقای آرد در سراسر ايران  فاز ديگری برای همهموجب شروع
 رفقای   بود آه  وضعيت جديد شرايطی فراهم آرده،برعكس, نمودن رفقا ازآردستان آنها را حفظ خواهد آرد

 در معرض تهديد قرار ، بودند آرده  مبارزها . حاآميت ج  و عليه تا ديروز مسلح بوده  آردستان آه  شده شناخته
تا ديروز در آردستان در شهرها   حال اين افراد آه,  دنبال رفقا بودند ساواك و جاشهای او مدام به. ا. ج.گيرند

  امكانات نظامی و جاسوسی اش استفاده و آوهها بدنبالشان می گشت و برای پيداآردن و آشتار آنها از همه
دانستند   میدستگاههای اطالعاتی . بودند  قرار گرفتهشانيد آامال در دسترس همت خط مشی جد به, ميكرد

و در تهران ميدان , شرآتها, ها مسافرخانه, هتل ها, سينماها, پارك هادر   می توانچنين افرادی را
اسوسی متكی  سيستم ج  به برای رژيم بسيار آسان بود با توجه. ردپيدا آ ترمنيالها,  جلودانشگاه,  توپخانه,انقالب

 توانست تعدادی 60 و 59رژيم در طول سالهای . بر مساجد و غيرو رفقا را در محالت و مراآز آار پيدا آند
  در کردستان اآثرا مسئولين و آادرهای سازمان برخی از اين رفقا آه, از رفقا را در همين جاها بدام بياندازد

  . محكوم شدند  زندانهای چندين ساله بودند يا شهيد شدند ويا به
  از  دور بودن افراد خانواده, داردها نيز جای تامل  تاثيرات روحی وروانی اين وضعيت بر رفقا وخانواده

 . شد  کشيده جدايی  بعضا به آه،ها بوجود آورد   مسائل و مشكالتی برای خانواده، دور بودن از مردم،همديگر
  .های مختلف را نيز افزود د در زمينه آرصص اينها بايد هرز شدن نيروهای فعال و متخ به

   معنايی ديگر اين فاجعه به, آمدن اين وضعيت  آسی پاسخگوی پيش حال بايد از رهبری سازمان پرسيد چه
تبعيد  دور از گی،   در آواره  بايد هميشه ورت تاريخی است آهص تو گويی اين سرنوشی خلق آرد باست؟
 آردن جنبش  های بغداد و شاهنشاهان ايران در طول تاريخ برای خفه خليفه, سالطين عثمانی. ر ببردسميهن ب

 تعلقات آنها  برای ذوب آردن فرهنگ و زبان و عادات و رسوم و مجموعه, کردهابرای نسل آشی , خلق آرد
   ادامه  وسوريه ترآيه, عراق, اند و اين سياست هنوز هم در آشورهای ايران  آوچاندن سود جسته از شيوه

  آردها را تبعيد ميكردند آه -م بغداد وشاه عباس ها ص همراه معت سلطان محمود عثمانی بهزمانی  .دارد
 مناطق شمالی ترك نشين و  در  در ترآيه و ل آن در ايران وجود آردهای قوچان و آستارا و درود استصحا

 و محمد  رضاشاه، ااورن ه، آتاتورك ها, دام هاص   ديگر آردها بوسيلهزمانی .عراق جنوب اين آشور
  . شدندينی ها تبعيد ي وخم رضاشاه
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اما سوال .  است ورت بسيار خشن در سالهای متمادی وجود داشتهص در تاريخ و زندگی آردها ب آری اين پديده
  : جدی از رهبری اين سازمان اين است

 آرد فرمان خواست ها و مطالبات خلق, اعتقادات, تاريخ,  بارزهمبر اساس آدام تحليل درست از  
  ادر آردند؟ صمهاجرت را 

ايضا بر اساس آدام برنامه وآار انقالبی و بر اساس آدام سازماندهی برای فعال نمودن اين نيرو  
  خارج از آردستان تشكيالت سازمان را منحل آردند؟ 

اوج بی , اوج ولنگاری در سياست و رهبری, دبيریتاوج بی , آيا اين فرمان ها اوج بی مسئوليتی 
  ! اوج انحالل طلبی نيست؟, رنسيبیپ
  التی و زندگی آنها نيست؟ کيهای تش  توده جنبش مردم و به,  مردم آيا اين حرآت اوج بی اعتقادی به 
   در پيوند با تفكر اپورتونيستی راست نمی باشد؟   وجود تفكر جدا از توده آيا اين فرمان نشان دهنده 
بدون بحث , بدون احساس مسئوليت, بدون بررسیاينان ! ميم می گيرند جنبش را تهی آنندصرهبران ت
 تاريخ ومطالبات   جدی به بدون توجه,  می آشاند  روز سياه  اين سياست آنها را به هايی آه  با توده ومشاوره

 ترتيب   چندين جلسه، ميشود  نوشته برای اجرای اين امر يك مقاله!  کنندادر میصفرمان , وآروزهای يك خلق
رفقا :  رهبری سازمان گفت  حرآت بی سرانجام و تاريك آغاز می گردد و اينجاست بايد به يشود و آنگاه م داده

 رفقای آرد حق  پس به, ايد  برخورد نكرده  است و شما هم با اين گذشته  نشده  فراموشی سپرده  به اين گذشته
  . باشند شته قضاوت خود را دا و شما آردستان  نسبت به،بدهيد در سكوت مطلق شما

پيش برندگان و سياست گذاران اين ،  اما تئورسين ها!می کنند سكوت  در مورد اين گذشتهرهبران سازمان 
   می شود  آنها پرداخته سياست وخط مشی,  تائيد تئوری قرار می گيرند و بدين ترتيب به تجليل  موردحرآت
  ! شيهدان و خلقمان می خندند  ريش ما وهمه و به
گيرند اما  تهمت وغضب اين رهبری قرار می,  مورد بی مهری،خط مشی و سياست, ن اين تئوريهايان قربا

ميم ندارد يك ص توگويی ديگر اين رهبری ت! عمل می آيد  به  تجليل,,تئوری محيط آرخت روستا,, خالقيناز 
  !ف می آند اين چنين تعيين تكلي  آه،بار ديگر با رفقای آرد و مردم آردستان تجديد ديدار آند

 ارتباطات رفقا با مردم و جنبش آردستان سياستی بغايت قطع در اينجا بايد گفت تالش برای خارج نمودن و 
 عمل بغايت  اين عقب نشينی نابجا ضايعات فراوان ببار آورد ومبارزين آرد را به, آميز بود  و فاجعه اشتباه

اثبات .  فداآاريهای بسار دارد  نياز به  زمان گذشته  به جهها وجنبش با تو بازسازی پيوند با توده. نادرست آشاند
سياست .  راهای بسيار بايد بگذرد  مردم وجنبش از پيچيدگيها و آوره  آمونيست های فدايی به داقت دوبارهص

سياسی مخرب و زيانبار , پخش رفقای آردستان در سراسر ايران ضمن موارد مثبت پيوند با جنبش سراسری
  .بود

  
   در آردستان59ان بعداز سال سازم

  

 . عمق فجايع را بيشتر می نماياند59 ديگر سياست راست حاآم بر سازمان در آردستان بعداز سال  وجه
 تعدادی ديگر . خارج آردستان انتقال می دهد سازمان آادرها و اعضاو تعدادی از هواداران وپيشمرگان را به

ورت منفعل در آردستان باقی می مانند و صان وداع می گويند و ب سازمبايا ,  سازمانهای ديگر می گروند به
   . روی می آورندغير سياسی آارهای  به

 وبدست رژيم   هم آشف شده بقيه. عدادی را تحويل رژيم ميدهدت بعدا   زيرخاك ميبرد آه  ها را به سازمان اسلحه
  رات تعدادی آادر واعضا وعمدتا هوادارانيالکتش افراد    از باقی مانده، بعداز اين آارهارهبری. افتدمی 

 جمع طالح ضد انقالبصو حرآت در جهت افشای به ا. ا.مشی دفاع از ج  سياست و خط  اعتقاد بهبراساس
 . بودند  عمدتا علنی شده  سازمان از افرادی تشكيل گرديد آه.  پی ريزی می آند و تشکيالت جديدی را کرده

 آم  و تشکيالتیاز نظر سياسی وآوچك و ضيفو الغر و متناقض , يتدر آن مقطع تشكيالت ما نظر آم
اين موجود .  ايران داشت  حزب توده  سازمان ما چشم به، در اين دوره  از نظر تبليغی و حرآت. بود تجربه

ای بدون دفاع در برابر   طعمه، بود  بزرگ و مسلح بيرون آمده  از دل يك تشكيالت رزمنده  آه  الخلقهصناق
  ملحدين و براندازگان حكومت نخورده,  هيچ قسمی برای دوستی با مسلمين  آه بود،اش  درنده و سپاه. ا.يم جرژ
 ويا بسوی سرانجامی تلخ می خ مسل ايست بهی ب يا م ای بودند آه ران آت بستهياسافراد تشکيالت ما  .بود

  طرد شده  نيروهای سياسی منطقه ها و  از طرف مردم وحتی خانواده  مجموعه اينرف ديگرطاز . رفتند
, ی محلیها با نيرودشمنی  بيشتر با رژيم سرآوبگر و  هرچهدوستی وهمكاری   اين سياست آه ادامه.  بودند

 ترور و زندانی شدن رفقايمان   به، بود"رژيم مردمی و ضدامپرياليست" ضد انقالب و دفاع از  تبليغ عليه
ير خالدی صبيژن وبهروز ن, هوشنگ, حسن جهانبخش, دالباسط احمدیعب و اعدام رفقا  توسط نيروهای محلی

ی از  ديگر  نتيجهفاميلی ومردمی هم , درگيری های خانوادگی. انجاميدتن وزندانی شدن دهها . ا.از طرف ج
  . بوداين سياست
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 ودر اشكال نددالش انقالبی سياست انحرافی را پيش می برت وبا  ادقانهص شرايط فوق رفقای ما   به باتوجه 
 فكر  چرا آه ، ميداند  فعاليت های سازمانی خود ادامه آنها درميان اين گازانبر بازهم به, غ می آردنديتبل تلفخم

 آارگر ايرانی هدايت  می آردند رهبری اين سازمان آنها را در جهت منافع خلقشان و ديگر خلق ها و طبقه
های زحمتكش در   رنجها و محروميت های توده  به آهآنها فكر می آردند اين همان راهی است  !می آند

آمال و ,  تحقق اهداف  آنها فكر می آردند رهبری سازمان آنها را به!آردستان وسراسر ايران پايان خواهد داد
   !! آارگر نزديكتر خواهند آرد آرزوهای خلق آرد و ديگر خلق های ايران و طبقه

 چهاری ها و سازمان در آردستان  آنگره, ای ها  از طرف جمع توده را آه,,  ضد انقالب پاسخ به ,,  آنها نشريه
    آه برای پيشبرد مقاصد خود بکار می گرفتند،,منتشر می شد از پاسداران وخط امام خمينی در جهت دفاع

, ت قرار گرف ايران مورد انتقاد اآثر رفقای سازمان در آردستان و رفقای آرد مقيم شهرهای ديگر اين نشريه
 مخرب بودن خط مشی راست جنبش  نشان دهنده,  بن بست سياسی در آردستان  نشان دهنده تعطيل اين نشريه
 تبعيت از برادران  در چنين جوی رفقای سازمان به.  ايران بود  وحزب توده ما سازمان يعنیآمونيستی ايران

گی   گسترده چند ارتباطات سازمان بههر. تی داشتندا پاسداران ارتباط  و دستور رهبری با سپاه حزب توده
مسئول سازمانی در يكی از مناطق    تا آنجا پيش رفت آه" برادرانه"اما اين ارتباطات , ای ها نبود توده

ل اين صحا.  نشست با پاسداران  بحث و مناطره  در آردستان به، تبعيت از رهبری سازمان آردستان به
 بيشتر عيان 1361   در بهمن ماه ايران  حزب توده ی بعداز يورش بهاين ارتباطات و علنيت تشكيالت, سياست

  .شد
  

   انحالل تشكيالت  ايران وادامه  حزب توده يورش به
  

   نمايش عمومی گذاشته  باعث شد يك بار ديگر درون آن به1361   ايران در بهمن ماه  حزب توده يورش به
را در نيان آرد واز طرف ديگر تهی بودن رهبران آخط مشی آن باطل بودنش را ع, برنامه, سياست. شود

ای در   باعث فاجعه خط مشی و وضعيت رهبران حزب توده,  برنامه, سياست. برابر دشمنان طبقاتی نشان داد
رسوايی .  قسمت آوچكی از آن بود،خلق م بهترين و رشيدترين فرزندان نظامیدا اع سطح آشور شد آه

  ر ميان اعضا وهوادران اين حزب لطمهد اسالم  گان به  توابين وباز گشتهبع آن گسترش خطط  رهبران و به
  .  برای جبران آن بايد سياوش وار از آتش گذشت آه,  آمونيست ها وارد آرد جدی به

 ايران الزم   در حزب تودهصوص در تاريخ جنبش آمونيستی ايران بخ قطعا تحليل وبررسی اين پديده
 وخط مشی وعملكرد رهبران می  برنامه,  نقد انقالبی سياست و  اين گذشته  بهدر ورای پاسخ, وضروری است

 اين   به  اشاره  بلكه نيست،  حزب توده  گذشتهاما در اينجا هدف بررسی,جلب آردمردم را   توان اعتماد دوباره
  .د نظر استدر آردستان م آن  تاثيرات  ويورش
 ارگانهای نظامی   بود تا خود را به ت دادهص فر62ا تا اوخر خرداد ای ها واآثريتی ه  توده  پاسداران به سپاه

 از اوائل انقالب   آه هواداران حزب توده,  بود از ديگر نقاط ايرانتر  در آردستان وضعيت پيچيده.دمعرفی آنن
 آن  ماد آامل به با اعت  بودند و در اين راه در برابر جنبش آردستان پرداخته. ا.  دفاع از حاآميت ج  به خالصانه

اعدام ويا ,  زندان -  مورد بی مهری وخشم رژيم قرار گرفته، بودند از آوشش های جدی هم خودداری نكرده
 جرم   رفقای سازمان قبل از اين يورش هم مورد خشم بودند و به.گرفت و استغفار در پيش پايشان قرار  توبه

 همكاری با   اضافه  به جرائم گذشته, دام بودندع وا نجه تحمل زندان وشك،دفاع از جنبش خلق آرد مورد تهديد
برای  وضعيت بسار سخت تری را ند، بود  خيانت وجاسوسی و براندازی شده  اآنون متهم به  آه ،حزب توده

 مغز هرآسی خطور می آند فرار ازدست جنايتكاران   به در چنين مواقعی اولين فكری آه.  بود آنها پيش آورده
 و رنج در 59 سال  در مهاجرت  تجربه؟ آجا می توانستند فرار ويا عقب نشينی آنند فقای ما بهر, می باشد

           پس چكار ,  بودند  پل ها را در ارتباط با نيروهای محلی خراب آرده از طرف ديگر همه, بودرفقا روی پيش 
 در  بعيت از رهبران طراز اولشان آه ت ای به در چنين وضعيتی تعدادی از افراد توده؟ می توانستند بكنند

رفقای . ومتی معرفی آردندک ارگانهای ح  خود را قبل از اين تاريخ و بعد از آن به، بودند زيون ظاهر شدهيتلو
حزب کمونيست  را در عقب نشينی بطرف مرز وآمك طلبيدن ازرفقای   وچاره سازمان در آردستان تنها راه

 در وضيعت بدی قرار  رفقای عراقی با وجود اينكه. اه اين آار عملی گرديددر طول چند م. عراق می دانستند
 نفر را بعنوان هادص ،10 بود  التيام پيدا نكرده1362   مه داشتند وهنوز درد زخم شهادت رفقايشان در اول ماه

  .مهمان پذيرفتند
 در رابطه  با آمونيست ها بلكه   فقط در رابطه  حزب آمونيست عراق نه همبستگی انترناسيوناليستی وبرادرانه

 ، زن ومردهادصحزب در شرايطی مهماندار .  دارد  تاريخ ديرينه است آه  امری با هر مبارزی در منطقه

                                                           
 افراد جالل طالبانی ،  جشن آارگران جهانی برگزار ميكرده  حزب در يكی ازمناطق آزاد شده  هنگاميكه1362   مه در اول ماه- 10

   غارت ميبرند دراين جريان تعدادی از آادرهای زبده د و امكانات آنانرا به آشتار اعضا و آادرهای حزب می پردازن بطرز فجيعی به
  افراد رهبری هم در ميان آنان بود دستگير می شوند ای نيز آه حزب شهيد شدند وعده
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 ازهيچ آمك و ، اما با اين وجود، بود امكاناتش را ازدست دادهبخشی از خود  آودك و پيروجوان بود آه
ح وقتی از اطاق بيرون آمدم تعدادی از صبيك روز ":  رفيقی تعريف ميكرد.دريغ نكردبا ما همكاری 

ار يروی بس  بعداز پياده،ر آوهستانهای آردستان بدون پتوصف زير  در سرمای چند درجه پيشمرگان را ديدم آه
در اطاق  واين در حالی بود رفقای ما,  بودند  شده  و از سرما مچاله دهيو خستگی عمليات در اطراف مقر خواب

  ,,.. بودند روی خود انداختهتا دو پتو 
  .ندکردمقداری پول توجيبی هم دريافت می از افراد مهمان هرآدام .. پوشاآی و , جدا از امكانات خوراآی

   چرا آه، چشم می خورد دبيری آامل بهت درستی عقب نشينی آردند هرچند در اين امر بی  رفقای آردستان به
 بود واز طرف ديگر   ازطرفی تشكيالت منحل شده. بودند  آورده رفقا را بيرون، و ارزيابی بدون برنامه
 اين . بودند شدهنيز خارج ، اند نيز برای ماندن داشته  و امكاناتی د خطر جدی آنانرا تهديد نمی آر افرادی آه

  شانده آ  اين منطقه  به… اروپا و رفتن به  خودرا برای، وافرادی  شكل ديگری بخود گرفته  توده در حزب پديده
 مقاومت را در  همين پايه ,اند های مختلف برای خروج از ايران داشته اين امر نشان ميدهد افراد انگيزه. بودند

  . تاثيرات آن را خواهيم ديد  در ادامه آه. دکرشرايط سخت آوهستان ضعيف تر می 
از , ی برای اين نيرو نداشتندا رغم ادعای خود برنامه اما رفقا علی, رفقای سازمان حرآت بجايی انجام دادند

 ارتباط   بود و ظاهرا اميد جدی هم به يك طرف ارتباط با رهبری هم در داخل وهم در خارج قطع گرديده
در  ای برای ماندن در آوه و  برنامه  ارائه ازطرف ديگر مسئولين آردستان قادر به.  وجود نداشت دوباره

  باز همان . بودند  آنها کردهرهبری و رهنمودهای با  ارتباط ول به چيز را موآ  همه  چرا آه،آردستان نبودند
 آن . اما اين بار آامال در شرايط ديگر، تكرار شد، مطرح بود نظامی برای حرآت58 در تابستان  ای آه مسئله
 با رژيم بوديم وامروز در نهايت ضعف و بر بستر شكست  رضی ومبارزهع در اوج قدرت ودرحالت تزمان

می بايست در انتظار ارتباط با مردم و جنبش ونيروهای سياسی محلی بدون ,  و خط مشی برنامهفاحش 
  حزبی مدرسه   ما اينجارا به:"داشتند  در چنين شرايطی مسئولين ابراز می! بود رهنمود سازمان و حزب توده
هيچ !  ی اين برنامهبرای اجرا.  خواهيم آردشموزآ  های مختلف شروع به تبديل خواهيم نمود ودرزمينه

  . بهتر وارد مطلب شويم قدری تامل الزم است برای اينكه. ای وجود نداشت برنامه
  

  روند حرآت
  

,  وجريان را با آنان در ميان می گذارند  با رفقای حزب آمونيست عراق تماس گرفتهی مادر آردستان رفقا
,  بگيرند برای اين کار رهبری سازمان را هم ديه بودند تائي از طرف ديگر رفقا موفق شده, آنان قبول می آنند

 امر  در جريان هم حزب دمكرات آردستان ايران4   پيروان آنگرهو در آردستان   مسولين حزب توده البته
ضا هم عب،  بی پرنسيبی وجود داشته, در اين حرآت بی نظمی.  کنندشروع می باهم اين حرکت را  رفته گقرار

بعد هرآدام درچهارچوب سازمانی ,  باهم بودند4  سازمان وآنگره,  اين نيروها حزب همابتدا ه.  هناگزير بود
, آموز دانش, دانشجو, ترآيب اين نيرو عبارت بود از معلم. خود در محل های جدا ازهم مستقر می شوند

  . ندرت افراد زحمتكش ها و به بچه, دار زن خانه,  بيكار ديپلمه
 ديگر   آواره59 از سال  آنانكه(قای تشكيالت آردستان ديگر رفقای مهاجر  بر رف رفقای آردستان عالوه

 جمع خود  را نيز به)  بودند  را هم از دست داده  امكانات بدست آمدهآن ، حزب  بودند وبا يورش به شهرها شده
 شايد اين . جمع شوند  بود يكبار ديگر اآثر رفقای آردستان در منطقه واين باعث شده.  بودند دعوت آرده

شرايط .  باهم حرآت جديدی را سازمان دهند  نيروهای آردستان بتوانند همه تی بود تا يكبار ديگر همهصفر
  و ازطريق راديو. سازمان داد  تشكيالت را دوباره، و رفت وآمد نشريه, شد ازطريق راديو  می بنحوی بود آه

برای آل ايران   امكانی  به  اين منطقه راهم آورد آه و هم امكانی فبرقرار کرد تماس   می شد با مردم نشريه
  برای نمونه, آردند و اتفاقا اينكار را هم آردند  آمك های جدی را می رفقای عراقی در اين راه.  بديل شودت

اما روند . می کردند خود را داشتند و بطروقی آنرا در مناطق آردستان پخش   تا مدتها نشريه4  پيروان آنگره
  جا انجاميد؟ آ به

  وهمفكری مشاوره,  همكاری  نيروهای سازمان می دانستند و اعتقادی به مسئولين آردستان خود را ورای همه
آنها ازيكطرف خود را منتخب رهبری می دانستند وباالی سر ,  نمی ديدند ضروری نداشتند ويا شايدبا ديگران

 در حقيقت مسئولين قبلی  آهرا ی سازمان و ازطرف ديگر آادرها واعضا تشكيالت در آردستان بودند
 با وضعيت آردستان  نيروهايی می شمردند آه، تشكيالت آردستان بودند و اآنون در اين جمع قرار داشتند

 در  ميم گيرندهص اين ترتيب ت به. بگيرند  بعهدهآشنايی ندارند وتا پيداآردن مجدد آشنايی نمی توانند مسئوليتی 
 می توان گفت هيئت   چند نفری بودند آه بلكه، آردستان   آميته  در حقيقت نه  آهدندافرادی بو ،هر موردی

  :شد  می هص مسئولين درموارد زير خالن خطوط حرآت اي.  بودند تشکيالت کردستاناجرای وهيئت دبيران
  . هر شكل حفظ اين نيرو به 
  . ار رهنمود رهبری تا هرزمان وقبل ازآن ماندن در آوهظانت 
  .ام ويكی شدن در حزبغ وتالش برای اد دت با حزب تودهحفظ وح 
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  .تالش برای جلوگيری از تاثيرپذيری ازحزب آمونيست عراق 
   . بيشتر با مسئولين حزب توده تالش برای همكاری هرچه 
   . هر شكل در منطقه  بر نيروی سازمان به تالش برای حفظ اتوريته 
  .ارب اخبستالش برای ارتباط از داخل با رهبری وآ 
  .دانش سياسی تئوريكح  وباالبردن سطشآموز 
  .ای و خط مشی سازمان حفظ مواضع برنامه 
  . با حزب آمونيست عراق رابطه 

   .خواهم کردای ازوضعيت وآار رفقا را بيان   موارد فوق بپردازيم چيكده  به زاينكهاقبل 
رفقای سازمان در زمينی ,  پرداختند آارساختمانی می  نيرو از همديگر هر آدام عمدتا به بعداز جدا شدن سه

 حمام وتوالت هم برای خانمها و آقايان آن در   آهند، متر مربع چندين اطاق بنا آرد1500 مساحت تقريبی  به
  : بقرار زير بود  عمومی روزانه برنامه.  بود  شده در نظر گرفته

  .) می دادند را  صبحانهب ترتي  شده بيدار"ين غذای آن روز قبالمسئول( بحانهصبح زود برپا وص .1
اين . بود) مايحتاج خريد( تدارآات, چوب بريدن, غذاپختن, نان پختن,  شامل آار ساختمانی آار روزانه .2

 و مواد  سوخت زمستان فكر قبل ازفرارسيدن زمستان می بايست به,  داشت  ادامه  تا اواخر آبانماه برنامه
  . بود  ماه5خوراآی برای بيش از 

  . می پرداختند لعها مط  آارهای مختلف از جمله استراحت داشتند به  رفقايی آه .3
 ) حفله( می پرداختند های هنری  وگفتگو ويا اجرای برنامهبحث ، همطالع   افراد بطور فردی بهشب هنگام  .4

 های  زمستان برنامه بعداز اتمام آار ساختمانی و رسيدن به. بود جشن وپايكوبی  بيشتر  بود، که نام گرفته
 .  بود وجود داشتديگری

  
  هر شكل حفظ اين نيرو به 

  

 و از   رهبری داده زيرا خود چنين پيشنهادی را به, دانستند  حق خودرا در قبال اين نيرو مسئول می رفقا به
 از نقاط ديگر   اين امر در مورد ديگر رفقا آه. بودند  آمده  آوه  رهنمود رفقا به بهبنا  رفقا  طرف ديگر آليه

اما .  بودند  رفته  منطقه  با دستور سازمانی به  بغيراز تعدادی ازرفقا آه،ادق بودص بودند نيز  برگشتهران اي
ميم گيری ص خود را محق برای ت نيز بود و مسئولين  با رهبری قطع ارتباط شده حفظ اين نيرو درشرايطی آه

   چشمی نداشتند و از همه  گوشه، رفقا هم وهم فكری با جمع  مشاوره ازطرفی نمی ديدند و از طرف ديگر به
   اين هدف را بسيار دشوار کرده  رسيدن به, نبوددر جريانفعال آردن نيرو  و ای هم برای حفظ مهمتر برنامه

  : روی آوردند اشكال نادرست وناپسند   به  داشتن رفقا در کوه  يعنی نگه اين هدف  برای رسيدن بهلذا بود،
 صوصبخ, ايران ترجيح دهد  برگشتن به ه فرد ماندن را ب بطوريكه, دن اوضاع در ايران دا  وتار جلوه تيره .1

وير وضعيت داخل از صت.  فاقد امكانات برای حفظ خود بودند، بودند  برده  پناه  آوه  به اآثر رفقايی آه
وير ص ت وارائه وتحليل  اما نقش جدی را در تجزيه,  می شد  رابط بودند داده طريق مسئولين وافرادی آه

 در سطوح مختلف تشكيالت  از اوضاع داخل ايرانويرص دادن ت  البته. داشتند  خود مسئولين بعهده،نهايی
ها و دست آخر  بعد مسئولين حوزه, )چند نفر(مسئولين در جريان قرار می گرفتنداول  .متفاوت بود

 اخير  در دسته"!!!  با مسائل آردستانعدم آشنايی" دليل   مسئولين سابق آردستان به.های تشكيالتی توده
  . بودند سازماندهی شده

های  احبهص م  پربها دادن بهطريق ياس در افراد از  روحيه تقويت  و، تبليغ بی عملی  يا ندانسته دانسته .2
بر . ا. تسلط نيروهای سرآوبگر رژيم جها، فروآش آردن حرآت توده , زيونی رهبران حزب تودهيتلو
  .مسئولين در اين ميان نقش جدی داشتند.  می شد ده پيش برها توده

شناسايی . ا. از طرف ج راه,  است  بسته  راه: خبرها  گونه بيان اين از طريقدوديت برای برگشتنحايجاد م .3
  .ها امكانات برای برگشتن وجود ندارد و ديگر شيوه,  شده

 . وجود دارد مه حرآت در آيندههايی برای آموزش وباالبردن سطح دانش وادا  برنامه اعالم اينكه .4
  

 تعدادی از مسئولين . اما مسئولين موفق نشدند، تالش می شد اين وضعيت حفظ شود  مجددانه ها براين عالوه
 بودند وبرخوردهای  گی وحرآت های رفقای مسئول شده برنامه سابق آردستان از همان ابتدای امر متوجه بی

 وسپس بارهبری   ايران برگشته  به، ه سود ندانست ماندن را بهلذا  بودند  يده با نظرات و پيشنهادات خود دآنانرا 
 سازمان   خط وبرنامه  بی اعتقادی به  به ديگری در اين مدت افراد.برقرار می کنندسازمان در خارج تماس 

 نيروهای ديگر   به ه  دست، تعدادی از اين می ماند  داشتن آنان بی نتيجه  نگهبرایمی رسند و تالش مسئولين 
   . بود کار آغازهااين  ملحق می شوند و همهآردستان 
محدود آردن افراد در , برقرارآردن سانسور, سانتراليسم خشن و بدون منطق, عدم ارتباط, گی بی برنامه
,  فشارهای نادرست بر افراد) بودند  از شهرهای ديگر ايران برگشته  رفقايی آهصاوصخ(ارتباط باهم
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  طوالنی و) می شد  دادهص مسئولين تشخي  عليه  همه آه( خالقيت ها وهمگرايی ها ،ز ابتكاراتجلوگيری ا
  . بی سرانجامی اين حرآت رسيدند  به آم افرادی   آم. غم انگيز اين نيرو را رقم زد  آينده، شدن اين وضعيت

 آنهارا  ،اط با جنبش ومبارزهگی وبی مسئوليتی مسئولين وعدم ارتب بی عملی وبی برنامه, فروآش آردن جنبش
راهی را در پيش پای آنان می گستراند  ،برای حفظ خويشامكانات عدم از طرف ديگر ,  سرازيری آشاند به
, معرفی آردند. ا.برخی از مسئولين واعضای سازمان در تعدادی از شهرها خودرا به ج.  راه تسليم بود آه

. ا. تور ج  خارج از مرزهای ايران رفتند وبرخی از رفقا به هبرخی ب,  شدند برخی در ايران دوباره آواره
 جز  در ادامه به.  بودند  برگردانده تائيد نكرده)شوروی( آنهارا در مرز  از آن ميان افرادی بودند آه آه ,افتادند

ازمان  س نزديك رهبری  مقرشان را به الخرها سال ب5 باقی نماند و مسئولين هم بعداز  کسیچند نفر در آوه
  .منتقل آردند) تاشكند و باآو(در
  

 انتظار رهنمود رهبری تا هرزمان و قبل از آن ماندن در آوه 
  

 نوعی ديكتاتوری و فلج   در چنين مواقعی به تاثير سانتراليسم چريكی در پيوند با سانتراليسم حزب توده
 سرخود داشته ودر جريان جنبش  را پشت  چندين ساله  سابقه تعدادی از مبارزين آه. تشكيالت می انجامد

 از  اينان نه. با رهبری غيرممكن می گرددآنها  ارتباط   بودند در وضعيتی قرار می گيرند آه پرورش يافته
اين حرآت ونتيجه آن . ميم بگيرندص خود ت ،رف رهبری اجازه ندارند در اين شرايط ويژهط از طرف خود ونه

ين در جنبش آمونيستی ايران تا سطح يك اداره نزول ميكند و يكبار ديگر ثابت می آند سازمان مبارز
 رهبری   دردناك آنجايی است آه. تبديل می شوند اراده  آارمندان خشك و بی مبارزين در چنين اداراتی به

 خود می توانند درچهارچوب وظايف حرآت آنند ولی مسئولين آردستان هيچ عملی ،بگويد گروههای مستقل
 ندادند بعنوان مسئولين   خود اجازه  حتی بهاين سل هائولين تشكيالت در آردستان در تمام مس. انجام ندهند

 جنبش ومردم آردستان  اينان بجای فكرآردن به. ادر آنندص يك اعالميه ، فقط يك گروه مستقل آردستان ونه
 انرژی  ار نشود وهمهد  خدشه  انقالبی و وحدت با حزب تودهی خط دفاع از دمكراتها در فكر اين بودند آه

بخشی از داليل   دارند ودر اينجا  از سانتراليسم اين وضعيت را نگه  تا با استفادهدبردن  آار می وتوان خودرا به
 اولين دسته از رفقا در ،اما مسئوليت جدی تر بر عهده رهبری است. فاجعه و برگشتن از آوه نمايان می گردد

 با آنان  ای برای رفقايی آه  برنامه رهبری نه, ع آوه قرار می دهند رهبری را درجريان اوضا63 و62سال 
بدين ترتيب رهبری نقش جدی .  در آوه بودند  برای جمع رفقای آه  نه، می دهد  بودند ارائه پيوند برقرار آرده

  .آند خود را در اين فاجعه حفظ می
  

 دهحدت با حزب توده وتالش برای ادغام ويكی شدن در حزب تو وحفظ  
  

واقيعت اين است در آردستان شرايطی وجود , برگرديم گذشته  برای بررسی اين موضوع بايد قدری به
 چرا آه خط مشی وسياست حزب در منطقه ، بر بستر آن سياست وبرنامه حزب توده ايران رشد آند نداشت آه
 59نشريات ما در بهار . شتمقابل جنبش خلق آرد ونيروهای آردستان واز جمله سازمان ما قرار دا  در نقطه

بود آه تشكيالت سازمان با زمانی سراسر در جهت افشاء وطرد سياست حزب توده ورهبران آن بود واين 
 تا مهر همان سال آه 59تشكيالت ما در آردستان ازبهار سال . تمام قوا در جنگ با رژيم شرآت داشت

 آه 59 و58با سياست سالهای ,  خارج شده بودندتشكيالت خلع سالح شده بود وبخشی از نيروها از آردستان
رفا در رهبری سازمان صاين تعيين تكليف . دفاع قاطعانه از جنبش آردستان بود تعييين تكليف نكرده بود

 مبلغ خط حزب ،لحاظ انقالبی بودن بلكه بر بستر انفعال  ه افراد اخير نه ب افرادی در آردستان بود آهمعدود و
 شد تكيه واعتماد به رهبری سازمان از آردستان خارج  تشكيالت ما در آردستان فقط بافراد  الذا. توده بودند

بدين خاطر  . بوديم نيزلح در آردستانصسياست ما مبلغ  هرچند ،وبا خط مشی گذشته تعيين تكليف ننموده بود
گر اينكه اين پذيرش انتظار پذيرش برنامه وخط مشی حزب توده درميان رفقای آرد آار چندان آسانی نبود م

 وبه همين دليل بود رفقای آرد در دوره بعداز شكست اين خط مشی سنجيده .بدون بررسی وعمق بوده باشد
 اما جالب توجه .ای در سازمان برخورد آرده وعكس العمل نشان دادند هونسجيده با گذشته وخط مشی تود

 اعتقاد 60 در سال شد،ت بعدی در آوه نيز می بااينكه يكی از مسئولين درجه اول آردستان آه مسئول جريانا
ترين تشكيالت سازمان در ايران می باشد آه در  تشكيالت آردستان در رابطه با امر وحدت پيشرفته": داشت

  "!اين رابطه هيچ مسئله و مشكلی ندارد
 وحدت در کردستان  مسئلهبراساس اين ارزيابی . روند ديروز وامروز پاسخ اين اعتقاد وارزيابی را داده است

 مكان  شب وروز در يك و در وضعيتی آه اعضای دو سازمان سرنوشتی مشابه يافتهصوصبخپيش رفت، 
  سازماند طلبيدن ازرهبریونيازی به رهنمدر اين مورد رفقای مسئول کردستان جالب اينكه . باهم بودند

های مشترك همه در خدمت اين   و بيانيههای راديويی  چرا آه خط عمومی سازمان و گفتارهاواعالميهداشتند،ن
, ند عميقا به ياری فداييان نيازی مبرم داشت  توده در آن شرايط رهبری وتشكيالت حزبصوص بخ.وحدت بود
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 چرا آه بحق در برابر پورش ،پس برای زنده نگه داشتن حزب با چشم بسته بايد تالش مكفی بخرج ميداديم
 برای رفقای ما در  مطلباين!  اما به چه قيمت؟؟، دفاع آرد  تودهزبوحشيانه رژيم اسالمی می بايست از ح

  . رابطه با جنبش اهميتی نداشت
  :های رفقا در آوه با مسئولين حزب بقرار زير بود برنامه

  . می گذشتاز آانال مسئولين وآمسيون مشترك   کهبحث و مشاوره و گفتگوی طرفين  -1
يرو احيانا غحفظ نيرو واقدامات برای عقب نشينی و(امی نظ-های سياسی  همكاری های عملی درزمينه -2

همكاری در , )ها و مناسبت های طرفين شرآت در جشن ها وبرنامه( هنری -فرهنگی , ) های نظامیشآموز
  )…فلسفه و , ادصآالس های درسی اقت(های آموزشی زمينه

 تهنا چيزی آه ديده ،دست نيستازروند گفتگوهای دو هيئت درون آمسيون هيچ اطالعی در ..      بحث و -1
تيجه توافق ها ناما در جريان عمل , بطور منظم در نشست هايی شرآت می آردند طرفين شد اين بود  می

 بدين ترتيب .وبحث و گفتگوها و انحالل تشكيالت سازمان در درون تشكيالت حزب توده بيشتر نمايان می شد
, ف بودص مناسباتهای مربوط به حزب توده ايران زايدالوشور وعالقه وتالش رفقای مسئول برای بزرگداشت

روز ,  ايران روز شهيدان حزب توده,  ايران برگزاری پلنوم هيجدهم حزب توده, روز تاسيس حزب توده ايران
 وبه تبعيت از  سازمان در کردستانو ديگر مناسبتها اهميت نخست برای مسئولين,  ايران يورش به حزب توده

 ! حزب طبقه آارگر ايران ومادر آمونيست های ايران بود،چرا آه حزب توده, ه رفقا داشت برای هم،آنان
.  می بايست همه چيز را به پای مادر خود بريزد وموجوديت خود را نفی آند بود کهواين فرزند خطاآار

ها و   از تودهسياستی آه حزب توده هميشه در قبال ديگر نيروها پيش برده واينك جمعی از روشنفكران به دور
  . د يكبار ديگر آنرا تجربه می آردن،جنبش

 چنين شورو ،روزشهدای سازمان ومناسبتهای ديگر,  روز تولد سازمان, اما آيا برای برگزاری پلنوم سازمان
   آری در ميان توده تشكيالتی اين امر به! ؟ می شد ديده  از طرف مسئولين رسمی سازمان در کردستانشوقی
 خط "رهبری اين مجموعه"اما در ادامه  . آه رفقا از همه امكانات موجود استفاده می جستندای بود درجه

الهای بعد جشن سازمان را بسيار محقرانه س و1362 بهمن سال 19الل را تا بدانجا پيش برد آه در حان
 برابر حزب ما نبايد سازمان را در":  ودر جواب سواالت واعتراضات بيان می داشتند آهندبرگزار ميكرد

  .شد  میاعمال در اين مناسبات ها ، از اين نقطه نظر سانسور نوشتجات وسانسور افراد"!عمده آنيم
اين پيروان طی ,  حزب دمكرات بسيار سريعتر انجام گرفت4 در رابطه با پيروان آنگره روند انحالل

  حزب توده(سالمت در دامن مادر تشكيالتی خود را در آوه اعالم آردند وبه -برگذاری جشنی انحالل سياسی 
 حزب دمكرات آردستان 4 قرار گرفتند و بدين ترتيب پرونده مخرب وبی سرانجام پيروان آنگره )ايران

ايران آه در ضديت با حزب دمكرات وجنبش آردستان وبرای دفاع از خط امام خمينی رهبر مستضعفان و 
  نتيجه  اما شد  راهی آه برای ما هم تجويز می.د بسته ش،تشكيل شده بود،خط ضدامپرياليستی ومردمی او

بدين ترتيب با متالشی شدن هر سه . آويزان شود به گردن رفقای پيشرو ما ، تا مدال وحدت وپيشرو بودند ندا
  آنگره چهاری ها به, آنها به وحدت دست نيافتند, تشكيالت در طول چند سال خواب شيرين رفقا تحقق نيافت

 بازهم ادامه خواهد يافت؟ البته اين ت آيا اين بازی های وحد.ودر پی آن همه متالشی شدندوحدت دست يافتند 
ای های امروز و آنگره چهاری های ديروز در خارج  اخيرا توده. شكل ديگرببازی ها هنوز ادامه دارد ولی 

بعيد , 11جود دارد بلكه هنوز و، حزب دمكرات منحل نشده4اين زمزمه را گسترش می دهند آه پيروان آنگره 
 شوند تا دوباره وحدتی را در زمانی ديگر 4نيست يك بار ديگر اين پيروان حزب توده دوباره پيرو آنگره 

  !سازمان دهند
  

 تالش برای جلوگيری از تاثيرپذيری حزب آمونيست عراق 
  

بعداز انقالب . رددگ سابقه پيوند برادرانه سازمان ما با حزب آمونيست عراق به سالهای قبل از انقالب برمی
حزب آمونيست عراق ازسوی ديكتاتوری بغداد ) 1979(58 در سال .اين پيوند عميق تر وگسترده تر شد

 با آنها همزان رفقای ماهم به منطقه عقب نشينی آرده بودند ودر آوه ارتباطات ,  گرفتمورد يورش قرار
 نيروی ما درآردستان 59هرچند درسال  .های مختلف همكاری وجود داشت وسيعتر شد تاجائيكه در زمينه

نجا زندگی می آ اما باز ارتباط با رفقای حزب برقرار بود تاجائيكه رفقايی از سازمان در ،خلع سالح شد
 همراه حزب   نيروی سازمان در آردستان به62سرانجام در سال . آردند و از تجربيات رفقا سود می جستند

 شايد بتوان گفت ما همان . منطقه وحزب آمونيست پناه بردند  به، حزب دمكرات4 وپيروان آنگره  توده
 آنها را داشتيم اما با يك فرق اساسی آنها در آن شرايط بد وناهموار وبسيار سخت در يك 1979وضعيت سال 

وريكه اآنون يكی ازسنگرهای جدی مبارزه در ط ب،عقب نشينی خونين مقاومت ومبارزه را سازمان دادند
نی همان آاری را آرديم آه در قبل غ ما با چشم پوشی از اين تجربه اما. دناسر عراق ميباشآردستان وسر

                                                           
 ! باقی خواهد ماند4 هم منحل نشده آنگره 4آنگره , جاغ  بقول عزيز نسين قبرس تورك دير تورك گاله - 11
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انقالبی واپورتونيست از , بدان اشاره شد واينجا بايد سوال آرد آه فرق انقالب و رفرم وانقالبی ورفرميست
فرميست بعداز شكست چه ای می گيرد و ر  اينجاست بايد گفت انقالبی از شكست چه نتيجه؟آجا تا به آجا است

,  اينجاست بايد گفت انقالبی برای انقالب آردن وگرفتن قدرت سازمان ميدهد!چيزی را سازمان می دهد
بدوراز انقالب را ای  تونيست ورفرميست هم حفظ خودرا با دست يازيدن به هر خس وخاشاآی وهر شيوهراپو

ديگری گمنام وپرمدعا , 12ن آبير دست پيدا می آند يكی به پاس انقالبی بودن به مدال لني!هدف قرار ميدهد
  .همه جا بر طبل توخالی خود می آوبد

ها در آردستان بوده واز  رغم اينكه خود در تمام اين سال آری رفقای مسئول سازمان در آردستان علی
 سازمان  ورهبری راه دوم را به تبعيت از حزب توده, نزديك شاهد فعاليت خود وحزب آمونيست عراق بودند

رفقای حزب آمونيست پيشنهاد آرده بودند رفقای ماهم در جلسات آنان آه ازطرف رهبری . انتخاب آردند
ظاهرا .  بطور مستقل شرآت آنند  همراه آنان بلكه  نه، تشكيل ميشد کمونيستبرای پيشمرگان وافراد حزب

تاريخ ,  آارگر عراق د تاريخ طبقه در مور  چند جلسه حزب کمونيسترفقای رهبری, رفقای ما قبول می آنند
انتقال اين . برگزار می آنند.. تبليغات وفاشيسم و, تاريخ جهانی جنبش آمونيستی, ومبارزات آردستان

 حق بايد از رفقای رهبری تشكر ميشد آه باوجود   برای رفقای ما بود وبهشتجربيات در حقيقت بهترين آموز
اين حلسات "  اين ارزيابی را ارائه ميدادند آه,  اما رفقای سكتاريست ما.اند  اين امر اقدام آرده بهسن  13آهولت

 آه باعث زير سوال بردن خط و ،ور ديگری از رهبری انقالب ايران پيدا آنندص تی ماشود رفقا باعث می
لذا به .  به تجربيات خود وبه فاشيسم وغيرو اشاره می آردند کمونيستچرا آه رفقای حزب ".رهبری شود

  . ای اين همكاری برادرانه قطع گرديد  بسيار بچگانهشكل
  آردند؟  رفقای سازمان را چه چيز حساب میدر اينجا بايد سوال آرد رهبری سازمان درآردستان 

  مستقل فكر آنند؟   قادر نبودنها مبارزه خود ينان بعداز سالاد؟ آيا نآيا رفقای ما افراد مستقلی نبود
آردند آه مسائل وحدت و غيرو برای  سئولين آردستان خود ادعا نمیازطرف ديگر مگر مسئول ويا م

   بود آه حال چه چيزی تغيير يافته,  حل شده و آنها پيشروترين در اين سازمان هستند در کردستانتشكيالت ما
   بودند؟  وحشت افتاده اين چنين به
رفقای حزب آمونيست    که تجربيات ادله مب  ازجمله،شد  پيشنهاد می سازمان مسئولين های مختلف به در زمينه

آه اينان ارتباطات را به رهبری آه خود  یيتاجا,  اما با اين پيشنهادات هم مخالفت شد،عراق هم پذيرفته بودند
هرچند افراد معدودی همكاری هايی با رفقای حزب . دباشند با مسئولين حزب آمونيست عراق محدود آردن

در اينجا هم , يزوله شدن خود در آردستان و در جنبش ملی درس نگرفته بودندرفقای مذبور آه از ا. داشتند
 آنهم بعدا بشكلی ديگر  که ، بود4خود را ايزوله آردند ومجازترين ارتباطات با حزب توده وپيروان آنگره 

آانه نوعی وآودصسب آگاهی را گرفت؟ آيا ميشود بطور مکشود جلو  حال بايد از رفقا پرسيد آيا می. درآمد
در آنها حزب آبير لنين صافراد را معتقد به چيزی آرد؟ آيا از تجربيات ديروز وامروز جنبش آمونيستی در

  گيرند؟  و می در اتحاد شوروی درس گرفته
  

 تالش برای همكاری هرچه بيشتر با مسئولين حزب توده ايران 
  

روند بحث وگفتگوها , ره آرد آهاب اشبه اين مطلبايد  در اينجا ،حبت شدصدر اين مورد در قسمت های قبلی 
ميم صتشكيالت در ت, در باال جدا از توده تشكيالتی پيش ميرفت وهمكاری واتحاد عمل وظيفه پايين بود

عملكرد رفقا اين معنا را در ذهن تداعی . ها دخالتی نداشت  در اين زمينه هم به مانند ديگر زمينه،گيريها
  .ها ست ور مطلق آار تودهسياست آار رهبری وعمل بطميكرد آه 

  
 تالش برای حفظ اتوريته بر نيروی سازمان به هر شكل در منطقه 

  

 در خارج ازآشور به حد بااليی رسيده است همين حفظ اتوريته صوصای آه امروز در سازمان ما بخ پديده
ی خط مش، شكسته شده در چهار چوب برنامه  اتوريته. غيرمنطقی وآودآانه است، نوعیصبشكلی م
 بلكه بايد اتوريته ،گردد  مكانيكی باز نمی هایهای نادرست وحرآت  از طريق بكاربردن شيوه،ورهبری
,   برنامه، آه اين نياز به برخورد انقالبی با گذشته، در تئوری وعمل بازگرداند راخط مشی ورهبری،  برنامه

  های زير استفاده سبك وشيوه از  هرفقای ما در کردستان برای بازگرداندن اوتوريت.  داردخط مشی ورهبری
  :کردند

  
  .ايجاد تشكيالت مطيع )1(
  .حفظ خط مشی گذشته ودرجازدن در تئوری های گذشته )2(

                                                           
  دبيرکل حزب کمونيست عراق اين نشان را گرفت عزيز محمد - 12
 روی آنند  برای شرآت در اين جلسات ناچار بودند ساعت ها در آوه پيادهی رهبری حزبرفقا - 13
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  .رآتی آه باعث تغيير ودگرگونی در افراد وتشكيالت شودحجلوگيری از هر  )3(
  ..و  جلوگيری شود آنهارورتی آه از تبادل نظصايجاد محدوديت ها در ميان رفقا ب )4(
  
 كيالت مطيعايجاد تش )1(
  

در , ای آه در داخل داشتند يعنی همان شيوه, رفقا ابتدا تشكيالت را براساس شهرهای آردستان بنا آرده بودند
  جوار آن تشكيالت نظامی وغيرو هم در ارتباط با وضعيت آوه برای عقب نشينی وغيرو در نظر گرفته شده

 منحلشهرها  تشکيالت  تشكيالت را درهم آميخته و،ببعدا برای مبارزه با پديده شهرگرايی وتبادل تجار. بود
 مسئولين هم رفقای  باالی سر حوزه,  بعد حوزه مسئولين، حوزه پايه وجود داشت،ابتدا در هر دو شكل. شد

 شايد يكی دونفر به حوزه ،های پايه بودند مسئولين سابق آردستان هم در حوزه. مسئول آردستان قرار داشتند
ها در طول هفته و يا هر دوهفته يكبار تحليل سياسی رويدادهای  برنامه حوزه. ده شده بودندمسئولين ارتقا دا

 آنهم تاآيد بر حفظ دقيق آليه ، عمدتا ايران وآردستان وآمتر جهان بود آه, ايران وجهان وآردستان بود
بغيراز اين ). اشد مد نظر می ب64البته اين معنا تا اواخر سال (مواضع دقيق آليه مواضع گذشته سازمان

احيانا انتقاد از همديگر جزو ديگر موارد جلسات ، مدامسائل مشكالتی آه در جريان زندگی در آوه پيش مي
ها هم تالش اين بود تحليل رفقا  هرف مسئولين به پايين داده ميشد و در حوزطناگفته پيداست تحليل ها از . بود

ری بود آه بطور روزانه انجام ميشد وبرای رفقا به هنگام شام مواد خام برای رفقا جمع بندی اخبا. قبول شود
 اخبار فقط در اختيار یهای تشكيالتی ميبايست نت برداری ميكردند چرا آه جمعبند  توده.خوانده ميشد

  .ها قرار ميگرفت مسئولين آردستان و گاها مسئولين حوزه
  .)مت جداگانه خواهيم پرداختبه اين قس (حفظ خط مشی گذشته ودرجازدن در تئوری های گذشته )2(
  .رآتی آه باعث تغيير ودگرگونی در افراد وتشكيالت شودحجلوگيری از هر  )3(

  گذشته,آردند حبت می نشستند و درباره موضوعات مختلف فكر میصافراد باهمديگر به   کهواقيعت اين است 
بود آه تاآی مطرح  سوالاين   برای همه, دآردن  مد نظر داشتند و سواالتی را مطرح می راوحال
مطرح بود آه مسئولين چه   اين مسئلهبرای آنها , بدور از رهبری و بدور از مردم خواهند ماند) درآوه(آنجا

 مسئولين  به اين مسائل يا نمی توانستند !سازمان وخود مطرح بود,  جنبش  آينده،برای آنها, ای دارند برنامه
شد وروز به  ی اين مسائل مطرح میص هر شخ دها بدور از اراما, دادند پاسخ بدهند ويا جواب درست نمی

 از طرف ديگر عملكرد خود مسئولين هم مورد سوال وحتی اعتراض. روز به مسائل عميق تری می انجاميد
اآثر .  دور از پرسيب بود ، بهدر اين ميان برخورد با رفقايی آه از ديگر نقاط به آردستان برگشته بودند. بود

 چراآه رفقای مسئول عقيده داشتند  بودند، سازماندهی شدههای پايه   حاشيه تشكيالت ويا در حوزهاين رفقا در
 به همين دليل نوعی قرنطينه برای اين ،دو سال دوری از آردستان باعث عدم شناخت از مسائل آردستان شده

 بلكه از طريق ،ها  با توده د مبارزه آنهم نه در جريان ورون، تا دوباره با مسائل آشنا شوند، بود ايجاد شدهرفقا 
  . حرف هائيكه مسئولين برای آنها داشتند

حال پرسيدنی است رفقا درمورد خود آه چندين سال ازجنبش آردستان دور بودند واآنون در خارج 
برنامه آن آه ط  خطو،همچنين نظرشان راجع به حزب توده  چه نظری دارند؟،ازمرزهای ايران بسر می برند

  ) تدوين شده بود چيست؟سی سال دوری از ايران و طبقه آارگر بعداز
  
  ..و  جلوگيری شودرورتی آه از تبادل نظصايجاد محدوديت ها در ميان رفقا ب )4(

  

در اين . شد برگزار می) حفله(یهاي  برنامه،هايی درهفته  شب.های رفقا بود  يکی ديگر از شيوهسانسور آردن
 ص رق آردند ويا به قطعات نمايشی اجرا می, آواز وشعرخوانی می پرداختندها رفقا به خواندن ترانه و  حفله

 بقيه رفقا متوجه نشوند از رفيقی آه می خواهد شعر بخواند ويا  در اين ميان بشكلی آه. وپايكوبی می پرداختند
 شعر را به ،شد قبل از خواندن خواسته می) اآثرا رفقايی آه از ديگر شهرها برگشته بودند((آاری ارائه دهد

 رسمی  نه در يك برنامه, اين شيوه برخورد, دنمسئولين بدهند ويا موضوع آار را باآنها در ميان بگذار
 بلكه در آوه آنهم در ميان رفقای خودمان آه بيشتر يك محفل فدايی ،سازمانی ونه در جمع مردم در شهرها

  .ارا از خود نمی شماردند آنه يی که آنهم فقط دررابطه با رفقا،شد بود بكار گرفته می
  : های زير روی آوردند ه سبك وشيو  به در ادامه

 آه برای  هاهای پنج شنبه شب از ادامه برنامهجلوگيری . جلوگيری از تماس  و تبادل نظر رفقا با همديگر
  اين دستهو خارج آردن از دست , بحگاهیصلغو ورزش ,  بود، رفقا ميانپيوند بيشتر سياسی ومعنوی

آارشكنی در آالسهای , آارشكنی در ادامه آنفرانس ها, و برنامه گشت زنی و آوه نوردی غ  ل،فقاراز
  . تئاترونشست های ادبی وهنری

  .رفقا باقی نمی گذاشت ميان  قبلی وسكتاريسم غالب براين رفقا جايی برای همكاری مسائل ومسائلاين 
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 رفقا موفق شدند؟ آيا خود رهبری از اين راهها به آيا, ها برای اين بود اتوريته حفظ شود همه اين شيوه
نتيجه مطلوب خواهد رسيد؟ آيا ارگانی در اين سازمان وجود دارد اين مسائل را بررسی وبه تشكيالت در 

  آردستان وسراسر سازمان پاسخ گويد؟
 

 تالش برای ارتباط از داخل با رهبری وآسب اخبار ازداخل 
  
  

تا (اما ظاهرا چندان موفقيتی بدست نيامد, آردند یمالش تريق داخل مسئولين برای ارتباط مجدد ازط
اما چه , های بعد موفق به ارتباط شدند هرچند تالش برای ارتباط ادامه داشت وظاهرا در سال, )63اوخر
 و آل آميته مرآزی چه هيئت سياسی و هيئت دبيرانل شد؟ و ايضا ازارتباط نزديك با رهبری صای حا نتيجه
  ازی بدست آمد؟ رهبری سازمان و رفقای داخل چه رهنمودی دادند و چه آارآردند؟ حال آه پنج سالا نتيجه

ست آه اين  اين اآالم مرآزی در اينجا است؟   باقی ماندهیاين حرآت سپری ميشود از آن نيرو چه چيز
د و حتی در هيچ يك  دست به هيچ اقدامی نز، به بعد63رغم اطالع يافتن از ريز مسائل در سال  رهبری علی

از ارگانهای خود به بررسی نپرداخته واگر هم پرداخته آسی خبر ندارد و البته هيچ اقدامی هم ديده نمی شود 
  .آه نشان دهد چنين بررسی انجام يافته است

 نجا زندگی میآ در اروپا و در آشورهايی آه رهبری در ، پس بايد متذآر شد تمامی تالش رفقا در داخل
ای  برای آردستان و  برای ايران   چرا آه رهبری برنامه،ی توانست داشته باشدمودی نداشته و ن س،آرده
 همان تالش دررهبری سازمان نسبت به آل ،دادند  در آوه بخرج میی رهبریهمان تالشی آه رفقا. نداشت

 ،اب جدی آمونيستیبينيم برای حقوق اوليه وتثبيت شده در تمام احز تاجايی آه می, وجود داشتهم سازمان 
 است نقد برنامه انقالبی صحال مشخ .رف انرژی بسيار داردصدر سازمان ما نيازی به مبارزه جدی و

تدوين برنامه , ناپذير سازمانی ل خدشهصنوان يك اعپذيرش خردجمعی وتثبيت آن ب, گذشته وپذيرش انتقادات
 سانتراليسم دمكراتيك در عمل وبه ولصپذيرش ا,  تجربه شده ورد تئوريهای شكست خورده انقالبی و

 بررسی .  خواهد گرفت راچه مقدار زمان وانرژی ازسازمان وجنبش.. آارگيری آن در زندگی حزبی و
  . های فوق نشان از سختی اين مبارزه دارد درزمينه!! وردهای سازمانا و دست62زمان طی شده بعداز سال 

   آجا رفته؟ ،رژی آه آردستان را چند شبه خلع سالح آرد شتاب وانآن,اما يكی بايد از اين رهبری بپرسد
آن شتاب وانرژی آه چند ماهه آل سازمان را در طراز باالتر و نفی گذشته قرار داد آجا رفته؟ شايد اينهم از 

آنوقت بايد پرسيد تكليف ,  شود ديدهبوغ حزب توده درما هم ناما وای به روزی آه !! باشدمحسنات بلوغ 
  وسازمان چه خواهد شد؟جنبش ومردم 

  
 آموزش وباالبردن سطح دانش سياسی تئوريك 

  

 آنچه در نزد احزاب آمونيست "آرد اينجا را به مدرسه حزبی تبديل خواهيم": ورد زبان مسئولين بود آه
های چند ساله و يا  های متمادی و يا دوره عبارت از مدارسی است آه افراد در طول سال, مدرسه حزبی است

ها ن تئورسي, در نزد استادان.. و. ل.علم م, تاريخ,  فلسفه, ادصهای مختلف اقت  در زمينهفراگيریه به چند ماه
هائيكه به مبارزه وجامعه وسازمان  ها بلكه در آليه زمينه البته نه فقط در اين زمينه, وفالسفه می پردازند

  .گردد حزبی برمی
 شد آه استادان وتئورسين های حزب آمونيست عراق آه حبتص قبال .حال ببينيم مدارس حزبی ما چگونه بود

 را گذرانده بودند ودر مبارزه عملی هم شرآت داشته وتجربه آرده وخود نيز در یها مدارس حزب خود سال
 طرد ی سازمان،ورت به دليل ترس ازرشد آگاهی فكری رفقاصی مختلف تئورسين بودند به چه اه هزمين
سين های يخود ما استادان وتئور , در چنين خالءی. نشد  گرفتهیش آنها سودميميت و آار وتالص  از .ندشد

 شب يا روز قبل خود آتاب را می . شكلی آه از مدارس ابتدايی ياد گرفته بوديم  به،شديم مدرسه حزبی می
 بحث وبررسی می و شروع به تدريس ،ويا خود آتاب را همراه آوردهکنيم خوانديم ومی خوانديم تا ازبر

می دالبته نمره هم ص البته برغم مدارس ابتدايی امتحانی هم در آار بود و ،اين بود مدرسه حزبی. ديمآر
 بلكه هدف نقد آن درك وادعا ،ريميد اين نيست آه ضعفهای جدی خودمان را به طنز بگصدر اينجا ق.(دادند
حروم ميكند وخودخواهانه به را از بهره گرفتن از تجربيات ديگر احزاب م  آه ما،های برخوردی است وشيوه

  .) آه شايسته نيستيمآاری دست ميزن
يند آه اين چنين با مردم ورفقای خود به بازی آ طبيعی است ازچنين مدارس حزبی شاگردان  تنبلی بيرون می

 البته مسئولين همان چيزی .هايی برپا خواهد شد واينهم طبيعی است از چنين رهبرانی چنين آالس, می نشيند
البته (.گيرد آار می  هها را ب سازمانی آه هنوز اين شيوه, ه نمايش گذاشتند آه در سازمان آموخته بودندرا ب

آن ها فعال شايسته  ظاهرا توده. دنشود حلقه دور رهبری از چنين مدارسی استفاده ميكن شنيده می
ای است آه  نيست بلكه شيوه آهنهنو اين شيوه هم!! دانشگاه برای رهبران, ها مدارس ابتدايی برای توده)نيستند
آيا ديگر احزاب وهمين حزب آمونيست ،خوب است سوال شود. ها مورد استفاده حزب توده بوده است سال
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 جواب منفی است اين شيوه اساسا ؟آند ش برخورد میبعراق چنين با آادرها و اعضای خود در رابطه با جن
  پس شيوه چه آسانی است؟؟, ها واحزاب آمونيست نبوده ونيست شيوه آمونيست

الن اين يصتعدادی ازفارغ التح. ها بياندازيم الن اين آالسيصخوب است نگاهی هم به استادان وفارغ التح
, تعدادی به ديگر نيروها پيوستند, )داليل آن در طول مقاله اشاره شد(ردندک معرفی. ا.ها خود را به ج آالس

 برخی به آشورهای شرقی, ون ارتباط با سازمان پراآنده شدندبرخی در سراسر ايران بد, برخی منفعل شدند
  ها آجا رفت؟  آار اين آالسصلاح. غربی رفتندو

 تئوريك بلكه هدف مشغول آردن و -رس حزبی نه باالبردن دانش سياسی ادم اينجاست بايد گفت هدف اين 
خدمات شايانشان هم به مدارس استادان اين آالس ها شايد به پاس .  بود فشاربر افراد ايجاداهرمی برای

ها ظاهرا  اما يكی از استادان اين آالس, ردستان گردندکحزبی فرستاده شوند وهم جزو مشاورين در مورد 
به نوشتن مقاالت در آيهان و در اوج بی امكانی وپس فرستادن از مرز دستگير ميشود و بعدا تواب شده 

  .دازدزيون عليه سازمان می پرياحبه در تلوصهوايی وم
رفرميسمی آه در اين زمينه به درك مذهبيون قشری ,  اين چنين خواهد بودش،آری درك رفرميستی از آموز

آيا با چنين درآی می . دهد ای را از آموزش ارائه می ضد علم پهلو ميزند و از طرف ديگر درك عاميانه
  توان انقالب آرد؟

  
 ای وخط مشی سازمان حفظ مواضع برنامه 

  

ای وخط مشی سازمان در  های برجسته رهبری چند نفره در آوه حفظ مواضع برنامه هصيص خشايد يكی از
جهانی آه نه سايه اختناق را برخورد داشت , آوه در برابر رفقای تشكيالت سازمان در اين نقطه از جهان بود

 در هر اطاق چندين جهانی آه فقط محدود بود به يك مقر با چندين اطاق آه, ها را همراه داشت ونه نفس توده
نه از نيروهای , 14ای آه نه از مردم تاثير می پذيرفتند  مجموعه.آردند نفر به شكل فرمايشی در آن زندگی می

, بازهم آتابهای اوليانوفسكی وبروتنس وديگران خوانده شود, آردند يه میصرفقای مسئول تو. سياسی ديگر
در طول مقاله ,  بلكه به نقد آن آمك نمود،ن برگذشته نبودل پای فشردصيه خوبی بود ولی نتيجه حاصاتفاقا تو

رارهای نابجا وآودآانه برای صل اين اصآه حا,  ليك اين سوال باقی می ماند.به اين مورد پرداخته شد
  جنبش وتشكيالت سازمان در آوه چه بود؟, سازمان

  
 رابطه با حزب آمونيست عراق 

  

می  سازمان ما درآردستان, شد ازاين رابطه استفاده میولی صت اين است اگر به شكل درست وايواقع
از جان گذشتگی ومبارزه چندين دهساله رفقای , ل فداآاریص تجربيات گرانبها وگرانقدری آه حا ازتوانست

آنها آليه امكانات ,  آند استفادههای اين آشور واين مردم زحمتكش بود  آمونيست عراق وطبقه آارگر وخلق
 آامال یدر آوه بشكل اما مسئولين ما, انه دراختيار ما قرار دادندصا برادرانه وخالمادی ومعنوی خودر

هم خود ,  هم امكانات آنها را به باد دادند،غيرسياسی و غير مدبرانه با تكيه بر مواضع حقيرانه خود, آودآانه
ت درست اوليه خود وسازمان را در برابر آنان خراب آردند و هم راهی پيش پای رفقا گذاشتند آه به حرآ

بر , پيشنهادات عديده همكاريهای عملی طرفين رد شد. آنان وهمه سازمان در آردستان لطمه جدی وارد آرد
البته .  سر راه ارتباطات و همكاريهای موجود سنگ اندازی شد ودو سازمان را از انتقال تجارب محروم نمود

از طرح آن  آورد آه در اين نوشته به داليل امنيتی اين نيرو مشكالت و مسائلی را برای رفقای عراقی پيش
   .خوداری می کنم

  
  حرف آخر

و هم برای رفقايی آه در اين حرآت شرآت داشتند ,  شكست وناآامی وفاجعه بود،سرانجام اين حرآت درست
ها  چراآه آردستان می توانست سنگری جدی برای آمونيست. هم برای سازمان و جنبش آمونيستی ومردم

تجربه نيروهای محلی آردستان وديگر , اين حرآت می توانست آغازی برای جبران گذشته باشد, دباش
شد از  نيروهای سراسری ايرانی وتجربه ارزنده حزب آمونيست عراق نشان داده آه بعداز اين شكست می

برای , آنجابرای انتقال بخشی ازرهبری به , برای سازماندهی مجدد تشكيالت,همين حرآت برای تجديد قوا
 استفاده …راديو و, نشريه, برای سازماندهی تبليغی, اند هانتقال اآثر رفقايی آه اينك در سراسر جهان پراآند

  . نمود

                                                           
 شدند با الهام از مردم همان راهی را در صزيرا بعداز اينكه رفقا از اين زندان خال, ای است نه چيز ديگر ور ارتباط تودهنظ م- 14

  . بودند آه در راستای آماج آنهاپيش گرفت
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های  ومتصيادآوری خ, سياست وبرنامه, شكست خط مشی, اما شكست ناشی از يورش به حزب توده
ادآوری سياست بغايت غيرانقالبی ما در ي, سازمان ما نسبت به جنبش خلق آرد ونيروهای سياسی اين خلق

رهبری را به , قبال جنبش آردستان ومردم رنجديده اين ديار و توهمات وحسابات غيرواقعی رهبری سازمان
 ومزيد برهمه اين عوامل اپورتونيسم رسوخ آرده در سازمان ورهبری ،انفعال وبی عملی وبهت آشانده بود

  . دهدصه را تشخيظ طوری آه نتواند لح،قدرت ابتكار را از آن گرفته بود, ما
 می  تکيهها   امام دست می آشيد وبه مردم وجنبش وتوده خط شايد اگر حزب توده هم بعداز يورش اول از

خط مردمی "عنی اعتقاد به رهبری امام خمينی ويآرد وهمين عامل هم   وضع بهتری پيدا می،نمود
.  برای اين بحث ها باقی نمی گذاشتجايی بود آه  آن اوليرب ايشان در داخل سازمان ود"وضدامپرياليستی

, داری راه رشد غيرسرمايه,  تئوری ارتجاع سياه"طبيعی است تا وقتی آه در سازمان ما مدافعين سرسخت
رفرميسم وتشكيالت ساخته شده , اپورتونيسم, "اعتقاد به رهبری دمكراتهای انقالبی از نوع امام خمينی

بلكه هرروز بايد شاهد فاجعه ,  را داشت بهتری نبايد انتظار برخوردهای،وجود داردبراساس اين تئوريها 
 200امروز دستگيری ,  رفيق فدايی1000روز ديگر دستگيری , يك روز فاجعه آردستان, باشيمجديدتری 
  !؟بايد بودای  انتظار چه حادثهدر فردا .رفيق ديگر

  
  !رفقا

ايجاد  نر آردستان می توانست سنگری برای دفاع از انقالب ايرا سازمان د،62در آغاز اين حرآت در سال 
اگر نيم نگاهی به سازمان مجاهدين ,  واز اين سكو خون جديدی را در رگهای سازمان وجنبش جاری آندکند

ته به ارتجاع جهانی به موضع سهرچند ايشان به همت ديكتاتور عراق ومحافل واب(بياندازيد درك خواهيد آرد
 بوديم و تجربه گرانبهايی داشتيم وبزرگترين  ما آه خيلی قبل تر در آنجا مستقر شده) اند  يافتهامروز دست

نيروی چپ جنبش را هم در آردستان با تجربه آافی به همراه داشتيم و انقالبی ترين نيروی منطقه را هم 
 مبارزه سازمان را موآول ،اما رهبری سازمان,  می توانستيم حرآت انقالبی را سازمان دهيم،باخود داشتيم

موضعی غير , اجازه از آنها آردکسب  به گفته ديگر موآول به ،به رابطه با حزب دمكرات ونيروهای منطقه
آيا همين تجربه آافی نيست آه اين نيرو چندين سال بطور . انقالبی آه اساسا نمی توان از آن دفاع آرد

 آيا اين تجربه آافی نيست آه پيروان ؟ آمد با داخل بودمشغول رفت ومسلحانه در منطقه باقی ماند ومرتب 
 آيا اين آافی نيست آه رفقا از آوه ؟فرستادند آردند وآنرا به داخل می  نشريه خودرا در آوه تهيه می4آنگره 

شد برای   امكانی آه می؟به داخل می رفتند وشهرهای مختلف ايران را زيرپا می گذاشتند و باز برمی گشتند
 در شرايطی به آردستان عقب نشينی آرد ،79سال در  حزب آمونيست عراق . از آن استفاده نمودهر آاری

 را  مبارزه ،امی وتدارآاتظآه ميانه خوبی با نيروهای آرد نداشت و از طرف ديگر با حداقل امكانات ن
را در مبارزه از آادرها و اعضايش ,  ها آادرها واعضای زيادی را از دست داد سازمان داد و در اين سال

 حزب 79 وضعيت بسيار بهتری نسبت به سال 4 ما و حزب توده و آنگره .دست داد و سرفراز بيرون آمد
  .نگرفتورت صاز سوی ما آمونيست عراق داشتيم ولی هيچ آاری 

  
  رفقا

عضا و آن اين بار بايد خطاب به همه آادرها و ا, هنوز هم می توان امكانات را زنده آرد, هنوز هم دير نشده
آل رهبری را برای حرآت , دسته از رهبری سازمان آه اعتقاد به تجديد سازماندهی مبارزه دارند گفت

  .انقالبی در آردستان تحت فشار قرار دهيد
  آلن آلمان فدرال )1988مای (1367ارديبهشت 
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 در تاريخ  اق و احزاب کردستانی کهگزارش زير بازتابی است از ارتباطات احزاب کمونيست ايران، عر
 50    دانشجويان کرد در اروپا که اتحاديه.  شد  برای رهبری سازمان فدائيان اکثريت فرستاده27/8/1988

 از هم 1988 وحدت در سال   سرانجام در کنگره ای بود در دست اين احزاب که سال پيش تشکيل شد، بازيچه
 .  شد پاشيده

 
 ا  

   
  
  
  
 

  گزارش
   متحد آنگره

مراآز دانشجويی آرد وآردستانی 
  در اروپا

 
 
 
 

  آلن1988
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   زمينه

  
 جوانان  اتحاديه,  امضاء سازمان دانشجويان سوسياليست آرد در اروپا ای به  بيانيه29/6/1988در تاريخ 

 دانشجويان آردستان در  يهاتحاد,  آردستان در خارج از آشور دانشجويان آزاديخواه, سوسياليست آردستان
 وحدت در  بر تشكيل آنگره نیبم) مراآز پراگ و برلين( دانشجويان آرد در اروپا اتحاديه, خارج از آشور

 21 الی 19بدنبال آن از تاريخ ).  در جوف گزارش خواهد آمد متن فارسی بيانيه(شدشر تجاری منلتابستان سا
  .ديگرد ين غربی برگزارلرای در ب  روز آنگره3 مدت   بهاوت،  ماه

,  در پراگ وبرلين غربی برگزار شدژوئن  ماه26 و25 و12و11 در تاريخ   در جلساتی آه قبل از آنگره
 رهبری  تعداد اعضای آميته,   و اساسنامه برنامه, گزارش سياسی. شد مسائل فی مابين حل وفصل  مجموعه

در دو مورد نمايندگان تشكلهای . ين را باخود داشت توافق طرف دی  بود آهارمو، وهيئت اجرايی ونسبت آن 
 رهبری جمعی خواهد بود و هيچ  البته. يكی نام ودوم محل استقرار رهبری,  توافق نرسيدند دانشجويی به

 به گفته ديگر هر عضوی از ، همه آميته بايد توافق داشته باشند  بلكه،تصميمی با اکثريت آرا نخواهد بود
 اسناد و  کردن شد و با آمادهبدين ترتيب در اساسی ترين موارد توافق حاصل .  داشتآميته حق وتو خواهد

  .شد  آنگره فرا خوانده  ،مدارك
 ظاهرا آليه آارهای برگزاری 87 در سال ،شود ای فراهم می اين اولين بار نيست آه مقدمات چنين آنگره

 اما آنگره و به دنبال آن وحدت صورت ،شدند و شرآت آنندگان نيز در محل حاضر  بود شدهآنگره انجام 
 ،ی در آردستان عراق می باشديا همان وحدت جبهه,  زمينه اصلی وحدت امروز تشكلهای دانشجويی.نگرفت

,  ميهنی اتحاديه,  آردستانی آه شامل حزب دمكرات آردستان عراق های جبهه چرا آه در يكی از بيانيه
 آليه تشكلهای ، شدهخاطرنشان , می باشدعراق در کردستان يست  حزب آمونسازمان ايالتیها و  سوسياليست

  .دانشجويی در اروپا بايد در عرض دو ماه متشكل گردند
بعيد نيست پايان , د آه خلق آرد در وضعيت بسيار دشواری قرار گرفته استيآنگره در شرايطی برگزار گرد

دگرگونيهای موجب  قرار دهد ويا 1975جنگ ايران وعراق بار ديگر جنبش آرد را در وضعيت سالهای 
  .جدی شود

 و ،  بودهد آه در آردستان عراق وترآيه روند وحدت بين نيروها در جريانيگره در شرايطی برگزار گردنآ
م آه وضعيت در آردستان ايران آامال متفاوت است وتغييرات جديدی در فتيشتا در شرايطی به استقبال آنگره

اسناد   به در مدت دو ماه امكان تعميق بخشيدن  کهچرا، بودالجل ب يك آنگره ضر آنگره .    می باشدجريان 
ای آامال از باال   بدين جهت آنگره، وشرآت فعال اعضای سازمانهای دانشجويی وجود نداشت،و مدارك
  .بود  هدايت شده

  
  در آنگره

, های مهمان تاهي, اعضای سازمانهای دانشجويیاز نفر 600 ظهر با حضور 12روز جمعه ساعت 
ای آنگره شروع  هنری و اجتماعی آرد و سازمانها واحزاب آردستانی ومنطقه, ادبی, يتهای سياسیصشخ
  .شد

, جلسات آمسيون صورت, آميته اداره آنگره و آمسيونهای مربوطه, بعداز مراسم معموله وقرائت پيامها
  ميته اداره آننده پس از قرائت آيين نامهآ. انتخاب شدند…آمسيون انتظامات و, ها آمسيون پيامها وقطعنامه

  . آنرا به تائيد حضار رسانيد و آار آنگره آغاز شد،ف آميته برگزارآننده آنگرهرتنظيمی از ط
 آه مصادف 20/8/88 روز  تا در طرفداران اتحاديه ميهنی آردستان  درخواست نمودند،در جريان اين روز

 تظاهراتی با ،مان ملل در مرزهای بين المللی می باشدبا اعالم آتش بس رسمی وحضور سربازان ساز
ظاهرا همه آارهای الزم برای .  جهت استقرار صلح در آردستان برگزار شود،گان حضور شرآت آننده

 ساعته را به همراه داشت وبی نتيجه 3اين پيشنهاد يك بحث , اجرای اين تظاهرات قبال صورت گرفته بود
 در انظار و عراقبردند ومخالفين آنرا بر عليه صلح ايران   را زير سوال میپيشنهاد دهندگان عراق. ماند

  .بحث سرانجام بعداز تشنج زياد از دستور خارج شداين . آردند عمومی ارزيابی می
 اين خلق در آشورهای عيت تاريخی ومبارزاتی خلق آرد وموقعيتآنگاه گزارش سياسی آه نگاهی به موق

مسائل , نظر بود آنچه در اين گزارش مد. يه داشت برای بحث وبررسی قرائت شدترآيه وسور, عراق, ايران
جدی های نقص   از جملهترآيه وسوريه ,  آم رنگ بودن گزارش مربوط به ايران.ای بود  منطقه وجهانی

در مورد ايران گزارش بی . گزارش بيشتر به تشريح وضعيت آردستان عراق پرداخته بود. گزارش بود
آردستان ترآيه ملی عمق وضعيت جنبش . بودای به جمهوری اسالمی وخمينی نشده   هيچ اشاره،دردسر بود

  .بود  شده   وضعيت سوريه  بهیاشاره آوتاه،  بازتاب نيافتهدر آن 
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طبيعی است بحث و فحصهای درون آنگره آمكی به تغيير گزارش ننمود و همان آه قبال نوشته شده بود به 
 ،بغيراز آسانيكه به زبان عربی آشنايی داشتند بقيه به گزارش دسترسی پيدا نكردند از طرفی .تصويب رسيد

وجود نداشت و آنچه هم بود چند  هم بود گزارشی چرا آه به زبان آردی آه ظاهرا زبان رسمی آنگره
 آردهای ترآيه هم از.  با گزارش همان قرائت سريع بود وبسآشنايیتنها فرصت برای . ای بود و بس نسخه

طبيعی است در چنين . آشنا نبودند الفبای عربی  بادو نظر مشكل داشتند يكی اينكه عربی بلد نبودند دوم اينكه
روز اول بدين ترتيب سپری شد و . گان باشد  نظرات شرآت آننده شرايطی آنگره نمی تواند بازتاب دهنده

يک (نفر 100ود دحدرشنبه  صبح روز . روز بعد موآول شد14ساعت   آار آنگره به، شب10ساعت در
  . در تظاهرات پيشنهادی اتحاديه ميهنی آردستان عراق شرآت آردند) ششم حاضرين در کنگره

پيدا آرد و به همان  روز دوم آنگره با قرائت و تصويب وتائيد بقيه گزارش سياسی وبرنامه واساسنامه ادامه
در . رنامه و اساسنامه به روز بعد موآول شد يعنی تصويب ب، بقيه آار.ب رسيديشيوه گزارش سياسی به تصو

ريت توسط يكی از رفقا به زبان آردی قرائت شد و مورد تشويق ثاين روز پيام سازمان فدائيان خلق ايران اآ
  . گرم حضار قرار گرفت

حل رهبری وهمچنين محساسترين روز آنگره به ظاهر روز سوم بود چرا آه می بايست راجع به نام و 
 KSSE عضو  وه همه رفقای شرآت آننده سازمان در آنگرهطدر اين راب.,شد صميم گرفته میانتخابات ت

تعدادی از رفقای سازمان آه .  صورت گيردیتبادل نظردر بين آن ها،  برای ايجاد هماهنگی ،دندکرپيشنهاد 
كی از مسئولين  در آلمان و يKSSEدر همين رابطه مسئول , در هتل حضور داشتند باهم به مشاوره پرداختند

 عضو "ايرانيان"ای را باحضور همه   پيشنهاد جلسه، برای بحث در اين مورد،اين جريان در اروپا هم
KSSEای ومسئول آلمان   نفر توده3در اين جلسه آه . را داشتندKSSEی و يكی از مسئولين اروپا KSSE  
 حزب دمكرات آردستان  رهبریابقس عضو(ه حاجی احمدیف اضا سازمان بهکرد  نفر از رفقای 10و حدود 
 قرار بود راجع به نماينده آردهای ايران در ،شرآت داشتند) ای ديده ميشود آه بيشتر در جمعهای توده, ايران

، قرار آميته مشترك برگزارآننده آنگرهطبق تصويب  ،الزم به يادآوری است (.آميته رهبری صحبت شود
 به   اعالم کرد که اين افرادKSSE یينماينده اروپا) ای ايران باشد از آرده، آميتهی نفر19 جمع بود يکی از

 رفقای ما امر استقالل و دموآراسی را پيش اين نظردر برابر . خواهند شدنتصب  از طرف احزاب ماز باال
  سرانجام قرار بر اين شد انتخابات صورت. انتخاب آنند فرد و يا افراد راآشيدند واينكه بايد خود ايرانيان

همين , آه در جلسه شرآت نداشتند اخذ گردد  آسانی از نفر انتخاب شدند وگفته شد فردا آرا3همان شب ,گيرد
 علنا KSEEتا اينجا هيچكدام از مسئولين . شدند نفر اول تا سوم انتخاب و پيشنهاد 3آار صورت گرفت و 

  . بودند مخالفتی نكرده
 .مطرح شداين سازمان نام    مسئله در ادامه  ومه پی گرفته شدحث پيرامون اساسنامه و برناب ،روز سوم آنگره
  ,  برجسته بوداصلیدر اينجا سه نظر

  .تغيير نکند KSEE نام  .1
 . شوداتحاديه دانشجويان آرد در اروپانام  جانشين اتحاديه دانشجويان آردستان در خارج از آشور  .2
  .شد پيشنهاد ديگری اسم  .3

ت ادامه پيدا آرد هيچ عبحث حول اين مطلب چندين سا. راد طرح شدافبعضی اسامی ديگری هم از طرف 
 ظاهرا می بايست . تكرار شود87 آنگره را زير سوال ببرد و بارديگر جريان سال ،بعيد نبود همين مسئله

ديگر نيازی به .فق رسيدند ا اما بناگاه از بلندگو اعالم شد گروهها به تو،رای گيری به اين مسئله پايان دهد
آميته جديد می , باشد,, اتحاديه دانشجويان آرد در اروپا,, اسم اتحاديه : توافق چنين بود, امه بحث نيستاد

بدل ,, دانشجويان آردستان,,باقی بماند يا به ,, دانشجويان آرد,,بايست در عرض دو ماه مشخص آند آه نام 
  .دظاهر امر و ترآيب آميته اينطور می نمايد آه آرد باقی بمان. گردد

اعضای آنگره آه وابسته به جريانات مختلف ,  تنش های زيادی رخ داد،در جريان بحث های آنگره 
چندين بار آنگره به تشنج , يان می کردندرا ب  نظرات خود،سياسی بودند در مورد مسائل متفاوت

طرنشان ای قرائت آرد و خا آشيده شد در اين ميان يكی از نمايندگان دانشجويان سوسياليست بيانيه
  .همين آار راهم آردند, ساخت در صورت عدم توجه به خواستهايشان آنگره را ترك خواهند آرد

 چرا آه در اين مورد هم در اين ، در مورد محل استقرار رهبری سخنی به ميان نيامد،در آنگره 
 . ندفاصله افراد پشت پرده به توافق رسيد

  :بود به ترتيب زير وسيون مربوطه تهيه شده بودي توسط آمها بود آه  قرائت پيامها و قطعنامه،بخش ديگر
له بود در اعتراض به   ايرانی و از فعالين آومه آنندگان آنگره آه هيكی از ادار(آنندگان آنگره قدردانی از اداره

پيام به شهدای شهر حلبجه و شهرهای سردشت , های آردستان پيام به پيشمرگه). تصميمات آنگره استعفا آرد
پيام به , پيام برای زنان آردستان, پيرانشهر ومريوان آه مورد بمباران شيميايی قرار گرفته بودندو 

پيام به خلق فلسطين و خلق های , پيام به زندانيان سياسی آردستان, دانشجويان و محصلين آرد در آردستان
ای به  نامه,  دستان عراق و ترآيههای آردستانی در آر  جبهه پيام به, آمريكای التين و آسيا, آفريقای جنوبی



 ها                                                                                بهرام فرشی ها و تجربه کردستان سرزمين رنج

80  فهرست کتاب  به برگشت         

پيام به مناسبت پايان , دبيرآل سازمان ملل در رابطه با آردستان و جنگ ايران وعراق دکوئيار خاوير پرز
 آه 58 مرداد 28در . ا.پيام به مردم آردستان ايران به مناسبت سالگرد يورش ج, جنگ ايران وعراق

, پيام به اتحاديه جهانی جوانان, ه هنرمندان ونويسندگان آردپيام ب, همزمان بود با روز برگزاری آنگره
ای در رابطه با صلح  قطعنامه,  خلق آرد زير سيطره آنها قرار دارد ی در محكوم آردن رژيمهايی آها هقطعنام

  …جهانی و پشتيبانی از اقدامات رهبران شوروی وآمريكاو
 نفر قرائت شد سپس 19گزارآننده ليستی شامل از طرف آميته بر,  انتخابات بود،آخرين مرحله آنگره-

بعد در ادامه گفته شد البته بهتر است . می تواند خودرا آانديد آند,خواسته شد اگر آس ديگری هم می خواهد
بدين ترتيب انتخابات تمام شد . همه به اين ليست رای بدهند سپس سوال شد آيا آسی مخالف اين ليست می باشد

انتصابی های ترآيه وسوريه , ی انتصابی ايرانی در آنگره حضور نداشتايد گفت آانديددر مورد آانديدها با
آردهای ترآيه و ايران با ديدن اين انتخابات در . د ولی جايشان محفوظ نگه داشته شددنهم هنوز مشخص نبو

ی ما در لن را ترك گفتند و تعدادی از رفقااآردهای ترآيه س, اری از دموآراسی قرار گرفتندعفضايی 
  .اعتراض به اين شيوه حرفهای زدند

 قوام يافت وتوافق حاصله بين ، وحدت بين تشكلهای دانشجويی بغيراز دو تشكل،بدين ترتيب بعداز سه روز
حزب , اتحاديه ميهنی آردستان عراق, ب دمكرات آردستان عراقزح, اين نيروها راه عملی در پيش گرفت

و تعدادی از , حزب رزگاری آردستان ترآيه, تان عراقحزب سوسياليست آردس, آمونيست عراق
  .شخصيتهای بظاهر مستقل به اضافه حزب توده ايران و فراآسيونی از سازمان ما در اين حرآت ذينفع بودند

  
  پيرامون آنگره

  

 ،اهميت جدی داردآنها  وحدت وهمكاری  و نزديكی نيروهای سياسی به همديگر  کهبايد اذعان داشت
 .رايط حساس آنونی در منطقه خاورميانه و در رابطه با وضعيت جنبش آزاديبخش خلق آردبخصوص در ش

چند ماه اخير بسيار مثبت و در  ائتالف نيروهای آردستان عراق وترآيه .وحدت الزم وضروری می باشد
د  ايجاد يك تشكل قوی و قدرتمند ويك رای دانشجويی در خارج از آشور برای قدرتمن.مفيد بوده وهست

  .استنمودن جنبش دانشجويی بسيار با اهميت 
 بايد استقالل ؟ماند آه آيا برای ايجاد وحدت بايد هر بهايی را پرداخت نمود اما اين سوال در ذهن باقی می

 بايد بجای آنها ؟ بايد دموآراسی را سالخی آرد؟ بايد شعور آنهارا لگدمال آرد؟رای دانشجويان را گرفت
 سال گذشته آه اين تشكل واحد را به افتراق آشاند آارايی خود را از دست نداده 30 آيا شيوه؟ تصميم گرفت

لرحمان قاسملو و احمد قاسملو و ديگران در تشكيل اتحاديه ا حزب توده از طريق اعضای خود عبداست؟
رد  اولين انشعاب را به اين تشكل تحميل آ) حزب توده(آنهم , دانشجويان آرد در اروپا نقش جدی داشت

زمان اين وحدت چقدر طول . شود  بكار گرفته می همديگر  بهواآنون همين شيوه بار ديگر برای چسباندن آنها
  :در همين رابطه نكات زير مرور ميگردد! خواهد داشت؟

 بر طبق توافق احزاب متشكله در جبهه آردستان عراق آه به اهای دانشجويی آرد در اروپ وحدت اتحاديه .1
در بيانيه پايانی اين جبهه آمده است هرچه سريعتر در مدتی .  پی ريزی و به بار نشستتازگی شكل گرفته

آوتاهتر از دو ماه بايد آليه تشكلهای دانشجويی وابسته به احزاب وسازمانهای متشكله در جبهه آردستانی 
  .در همديگر ادغام شوند

آنند و وحدت  آليه مراحل را طی می 21/8/1988 تا 11/6بدنبال اين دستور مراآز دانشجويی از تاريخ  .2
  .گيرد واين در حالی است آه بعداز اتمام آنگره هنوز مسئله برای خيلی ها روشن نيست صورت می

  .اند  در آن نداشتهی موثرنقشتشكل عراقی بوده و آردهای ديگر آشورها اين  سال گذشته 32در طول  .3
دادند و  ه تغييری در تصميمات متخذه نمیآنگره بيشتر جلسه معارفه وبحث و فحصهای افراد بود آ .4

 . ندادند
قرار   آه آنگره را در وضعيت بسيار حساسیند افراد حرفهای زيادی زدند وتا آنجا پيش رفت،در اين آنگره

آردند ودوباره   در چنين وضعيتی نمايندگان احزاب در پشت سر آنگره آارها را روبراه وپخته می،ندداد
 درصد اعضای اين 80 اما بايد در اينجا گفته شود بيش از .نداختند ا تعيين شده میآنگره را به خط از پيش

  .تشكل اساسا دانشجو نيستند ودر ميان آميته رهبری هم دانشجويی ديده نمی شود
  : شدمطرح  زير نکاتدر رابطه با نماينده آردهای ايران در آميته رهبری 

ق آميته مرآزی بعضو سا(ر ارتباط با محمدامين سراجیآه د) هوشنگ( بنام يكی از رفقای سازمان-الف
 وعضو آنونی آميته مرآزی 4عضو سابق حزب دمكرات پيروان آنگره , حزب دمكرات آردستان ايران

سردبير نشريه عصر , عضو سابق حزب دمكرات آردستان ايران(آريم حسامی, )حزب توده ايران
مسئول حزبی (و آاوه)ب دمكرات آردستان ايرانزحعضو سابق (حاجی احمدی, )»می نوی رده سه«جديد

جزو ) هوشنگ(يعنی وايشان اند هافراد آميته قبال انتخاب شد"اعالم آرد ,  ، بوده)حزب آمونيست عراق
  .می باشدآانديدها 
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ای با رفقای سازمان و آردهای ايرانی عضو  آه در جلسه) پراگ (KSSE يكی از مسئولين -ب 
KSSE)فرد مستقلی انتخاب شود، در مورد آردستان ايران تصميم گرفته شد":گويد نشسته بود می) پراگ  ,

 اين .شودی دائيان اآثريت باعث اعتراض طرف مقابل مفچون انتخاب يكی از رفقای حزب توده و سازمان 
  ." شد  فرد مستقل فريدون ميتران تشخيص داده

سپس به آوه نزد ,  اخراج شد64 در سال آه است فريدون ميتران عضو سابق حزب دمكرات آردستان ايران(
زب توده حنزديكترين ارتباط را با ، فت و بعداز آن به آلمان آمدهركرات و حزب توده م حزب د4افراد آنگره 

آلمان بعنوان نماينده برای شرآت  KSSEواز طرف آميته منتخب ا,   داشته ودارد و سازمان اکثريت ايران
محمدامين ( از طرف نماينده آميته مرآزی حزب توده ايراندون ميترانفري) در آنگره انتخاب شده بود

)  مقيم برلين سازمانو رفيق آميته مرآزی ما نماينده اروپای سازمان ,حاجی احمدی, آريم حسامی,)سراجی
پيشنهاد دهندگان ميدانستند آه . گردد  واقع می آنهاشود و مورد قبول به حزب آمونيست عراق پيشنهاد می..و
حزب توده ايران و نه افراد   نمايندهصورت گيرد نه KSSEر انتخاباتی برای تعيين نماينده ايرانيها در اگ

به همين دليل از آليه روابط اين مجموعه استفاده آردند تا جلو رفقای , مستقل نظير ايشان انتخاب نمی شوند
  .گيرندبسازمان را 

نيست عراق می ياشد در اين رابطه به گفتگو آه يكی از اعضای حزب آموKSSEبا مسئول حزبی : ج
 اين توافق حزبی بوده ودر مورد ايران تاآيد آردند حزب توده ايران و سازمان فدائيان :" ايشان گفتند،نشستيم

  ".اند هکرد یپيشنهادچنين خلق ايران اآثريت 
 اعضای حزب توده ، اروپای درون سازمانتشکيالت فراآسيون موجود در اعضایدر اينجا بايد سوال شود 

اعضای از باشند چرا رفقای سازمان را آه   اگر اعضای سازمان می؟ايران هستند يا اعضای سازمان
KSSEموضع فردی وگروهی خود را بدوراز چشم ،چرا بودند و حضور داشتند به رسميت نمی شناسند 

برند؟ به راستی آسی  يش می بلكه در ارتباطات بين المللی هم پ،اعضای سازمان نه فقط در درون سازمان
  در اين سازمان وجود دارد به اين مسئله ومسائل مشابه توجه آند؟

های  اتحاديه,, :  ميگويد29/6/88 بيانيه .گردد  در عمل آامال نقض می،بدين ترتيب آنچه در گفتار آمده
  .دنميباش,, ردپيشرو ومستقل ودرهمان حال متكی به جنبش آزاديخواهانه خلق آ, آردستانی دموآراتيك

سياسی ,  واقعيت اين است روابط سنتی ومخرب هنوز اجازه نميدهد استقالل و دموآراسی در تشكلهای صنفی
اين آنگره و روابط پشت پرده خود سندی جدی برای نقض خشن دموآراسی و . محلی از اعراب داشته باشد

توافق بين احزاب و , ورد آردستان عراقدر م. زيرپا گذاشتن استقالل افراد و سازمانهای صنفی سياسی بود
شرايط و روابط بين آنها وسياست حاآم در رابطه با جنبش دانشجويی چه عراقی وچه آردستانی حرفی نمی 

زم و الها برای شناخت بيشتر از جنبش در منطقه  هرچند بررسی اين پديده يكی از وظايف آمونيست، زنيم 
وء هنوز حزب توده ايران وارباب جمعی آن هستند آه با سايد گفت اما در مورد ايران ب. ضروری می باشد

  .آنند ها اخالل می  با هزار ويك ترفند در آار اين تشكل،زابحاستفاده از روابط بين المللی بين ا
يک هم تعداد اعضای آن به KSSE در درون ، نفر شرآت آننده داشت3حزب توده ايران در آنگره تنها 

 برای KSSE فعاليت آنها در تمام يكسال گذشته صرفا استفاده از امكانات, رسد م نمی رفقای سازمان هششم
  . داده شده بود در آنجا به بخشی از مسائل اشاره رفته استKSSE در مورد ی قبال گزارش.تبليغات بوده و بس

ت وآه بنظر من تفا(حاجی احمدی و مسئولين خارج حزب آمونيست عراق, از طرف ديگر آريم حسامی
 بيشتر براساس مواضع اينها  و برخالف رهبری داخل، در داخل دارند کمونيست عراقزبحجدی با رهبری 

  ايناساسا تعدادی از, آنند رسمی حزب توده ايران با مجموعه نيروهای ايرانی ومسائل ايران برخورد می
 نمی شناسند و تعدادی از آنها  های جز حزب تود  در رابطه با ايران دريچه،افراد آه سالها مقيم خارج هستند

  نماينده(وفراآسيونی از سازمان ما) دانند برخی از نيروهای چپ ايرانی را غير آمونيست و ضد انقالب می
تصميم KSSEهمه عليه رفقای سازمان وبرای اعضای ايرانی ) …رفيق مقيم برلين و رفيق هوشنگ و,اروپا
  ت در ميان ماهم همينطور؟ چرا؟ آيا آنچه در عراق درست اس،رنديگ می

 25؟ تعداد ايرانيان شرآت آندده در آنگره بيش از  می شد گرفته ای هنبود چه نتيج در ميان  روابط ايناما اگر
 شمار می  هدر اروپا ب KSSEآسانيكه فعالترين افراد , بودندما  سازمان از آنها اعضای نفر21  ند کهنفر بود
دانمارك , سوئد, در آشورهای آلمانKSSEعضو رهبری   در کنگرهآننده شرآت   چهار نفر از رفقای.آمدند

ا خيلی بيشتر از حزب توده و رفقای متعداد رفقای KSSEوانگلستان بودند ودر تشكيالت اروپای غربی 
   . ديگری حاصل می شد  نتيجه طبيعی است در شرايط انتخاب آزاد،عراقی هستند

حاجی احمدی وبه , آريم حسامی, ) مافراآسيون اروپای سازمان(, هحال سوال اين است چرا افراد حزب تود
 ؟ مانع اين انتخابات می شوند عراق،و مسئولين خارج از آشور حزب آمونيستKSSEتبع از آنها مسئولين 
   از طرف فراآسيون اروپای سازمان به رسميت شناخته نمی شوند؟ KSSEدرون ما  در چرا رفقای سازمان 

  اعضای نفر از4 "," سازمانهای آشوری اعضايی از آميته" در آنگره  ماشرآت آنندهدر ميان رفقای 
شرآت داشتند اين رفقا از طرف ،های شهری سازمان   آميته اعضآی وتعدادی از"آمسيون خلق آرد
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اين اولين بار نيست آه تشكيالت وافراد به بازی  نمی شوند و  شناختهرسميت   درون سازمان بهفراآسيون 
  . فته می شوندگر

 اطالع  از کشور سازمان به تشكيالت خارج برگزار شد،KSSE توسط  که1988سال در جريان عيد نوروز 
. آت آنندر رفقا ش،داده شد آه به علت اهميت اين مراسم و حضور سازمانهای بين المللی جوانان ودانشجويان

فردا يكی از رفقای  :"دن به ما اطالع داروپا در رهبری تشکيالت اناظر آميته آلمان وناظر آمسيون خلق آرد
 روز اجرای برنامه در جريان آماده آردن و تنظيم ."آميته خارج پيام سازمان پيشگام را خواهد خواند

 به ما اطالع داده ،ونه از طرف سازمان از طرف فريدون ميتران) گزارشگر مسئول اين برنامه بود(برنامه
پيام دارد و  پيشگام آه ،  استاطالع داده) فريدون ميتران(از برلين تلفنی به من ،سازمان پيشگام  نماينده ،شد

رهبری اعضای  آه  بود در شرايطی کلن می رساند و اين به شهر خود را با هواپيما   نماينده پيشگامرفيق 
يطی آه در شرا زندگی می کردند و باز )محل اجرای برنامه(در شهر آلناز کشور سازمان، خارج تشکيالت 

 از فراز سر ،از برلين غربیدر چنين شرايطی . شد برنامه در حوزه فعاليت تشكيالت آلمان برگزار می
  . شود  پيام ونماينده فرستاده می،تشكيالت

دنبال آدام هدف   هرفيق آميته مرآزی مقيم برلين ورفيق هوشنگ ب, حال پرسيدنی است رفيق نماينده اروپا
چند ماه پيش .  اما اين بازی فقط در رابطه با پايين نيست؟اد آن بازی می آننداينطور با تشكيالت و افر
 آنگره خبر آن  برگزاری يكماه و نيم قبل از. برای رهبری ارسال گرديدKSSEگزارش آتبی از فعاليت 

 در هيچ ،شود فرستاده می. س.ای برای ه  روز قبل از آنگره نامه10 .شود برای تشكيالت فرستاده می
ها در اين  سيون خلقي  در آن نامه درخواست شده بود يكی از رفقای رهبری يا آم؟!ی نيامددی پاسخمور

ای به اين مهمی توجه  به مسئله. س.حال چرا رهبری و ه.  نشدآنگره شرآت آند آه هيچ ترتيب اثری داده
  .شنيد آنان  خودنمی آند بايد پاسخ را از

بت ح با رفيق خسرو ص  کرد کهرفيق بيان , را ديدم  از رفقاادفا يكیص ت،يكروز قبل از شروع آنگره
خسرو .ر": گويد روز بعد همان رفيق می!  او گفته دونفری يعنی رفيق و گزارشگر پيامی بنويسنداست، هآرد

نظرش عدم شرآت در آنگره . س.اگر آميته مرآزی و ه,  حال سوال اينجاست"!گفته هوشنگ هم بايد باشد
چنين دستوری ميدهد؟ دوم اگر رفيق خسرو بعنوان نماينده آميته مرآزی می تواند اينكار  رفيق چطور ،بوده

, ی آلمانآميته آشور, آند؟ چرا از آانال آميته خارج راز سر تشكيالت حرآت میف چرا باز از ،را انجام دهد
 نفر از اعضای 4 آه  در شرايطی؟گيرند يا آمسيون خلق آرد اقدام نمی آند؟ چرا اين سه نفر مدنظر قرار می

ها   جلسه حضور داشتند؟ چرا رفيقی آه در هيچ موردی در اين رابطهآن در ،آمسيون خلق آرد در خارج
آيا نماينده شود؟  ول مشاوره نمیئشود؟ چرا با رفقای مس اشته وندارد پيشنهاد میدفعال نبوده و مسئوليتی ن

 نمايندگان فردی خود را به مجالس بين المللی ،ن مرآزی مقيم برلي و رفيق مخفی آميته) خسرو.ر(اروپا
آيا اين اعمال حرآات فراآسيونی نيست؟ آيا اين بی پرنسيبی  ميفرستند يا نمايندگان ومسئولين سازمانی را؟

  نيست؟ 
شن جبرای ما رفيق نماينده اروپا روشن آند چه آسی به رفيق هوشنگ ماموريت داده پيام پيشگام را به 

 نماينده آميته مرآزی سازمان فدائيان ، رفيق، برای ما روشن آند،رفيق نماينده اروپاورد؟  بيا1988نوروز 
در اين رابطه مطالبی وجود دارد درصورتيكه ( اآثريت می باشد يا نماينده حزب توده ايران؟نخلق ايرا

  ) بيان خواهد شد،روزی روزگاری هيئتی برای بررسی آميته خارج از آشور فرستاده شد
  

  : سواالت زير را پيش می آشد، فوقشرح
  :الف

ند؟ چرا به گزارشات دسازمان نسبت به اين مسئله مهم حساسيت نشان ندا. س.يته مرآزی و همچرا آ .1
وتاآيدات نسبت به اين آنگره توجه نشد؟ چطور است در مورد انتخابات خارج آه عمدتا تنها آلمان 

  در مورد آردستان سكوت مطلق پيشه میاما, شود س صحبت می.را مدنظر دارد در دوجلسه ه
درفاصله دو نشست آميته مرآزی مسئوليت هدايت ورهبری . س. گردد؟ مگر نه اين است آه ه
ها دارد؟ آجاست آن هدايت؟ آجاست آن رهبری؟ آجاست آن حساسيت  سازمان را در همه عرصه

 وغيرو تصميم "رآمن صحرا ت" بعداز اتفاق هايی نظيرند تا مسائل؟ نكند انتظار می آش نسبت به
 د؟نبگير

آمسيون خلق آرد رويدادی اين چنين بااهميت را , آميته آشوری آلمان, چرا آميته خارج از آشور .2
  مورد توجه قرار نمی دهند؟،رغم اطالع آه برای امروز و فردای سازمان ما مطرح می باشد علی

  صادر می آند؟"دادن پيام را" براساس روابط فردی دستور) خسرو.ر(چرا رفيق نماينده اروپا .3
رفيق مقيم برلين وهوشنگ در مورد انتخاب فريدون ميتران ,  درصورتيكه دخالت رفيق نماينده اروپا .4

رفيق نماينده سازمان در اروپا بايد پاسخگو باشد آه چرا مسائل درون سازمانی را به , درست باشد
, آنندگان از طرف سازمان از نظر رفقاچرا شرآت , های بيرونی وبين احزاب هم می آشاند عرصه
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 ندارند؟ اين دو رفيق چرا در مجامع بين ت رسمي،يته مرآزی مقيم برلينمنماينده اروپا وعضو آ
  المللی خود رسما دو چهره را از سازمان نشان می دهند؟

 ،ی سازمان  از طرف آميته کشوری آلمان و کمسيون خلق کرد، بعنوان عضو کميتهگزارشگر اين سطور
اگر نماينده اروپای , بودم و آليه مسائل از طريق سازمانی گزارش شده استKSSE مامور آار در تشكل

اگر , اگر افراد را پيش خود تقسيم بندی نكرده, آميته مرآزی تشكيالت را پيش خود به دو قسمت نكرده
را از آانال سازمانی چ، نظرات فردی وگروهی خود را مبنای حرآات در تشكيالت خارج قرار نداده است 

 اگر رفيق و رفقا منافع سازمان و مسئوليت ؟برای آسب حيثيت سازمان در مجامع بين المللی استفاده نمی آند
ميبايست به تقويت مجموعه سازمان , دادند ترجيح می خود ش را بر منافع گروهی وفردی بسازمانی و جن

  .آردند آمك می
شود به اين مسئله رسيدگی آند و در موارد باال   آدا خواسته میسازمان مو. س.بدين وسيله رسما از ه
  .موضع خود را اعالم دارد

حزب , …رفيق آميته مرآزی مقيم برلين و, )مهدی فتاپور(مسئول اروپا: برخوردهای فوق از طرف رفقا: ب
 مسائل  ،KSSEمسئولين , حاجی احمدی, آريم حسامی, مسئولين خارج حزب آمونيست عراق, توده ايران

  : می باشد  مسائل مطروحه  منوط بر پاسخگويی بهKSSE ماندن ما در   کهومشكالتی را پيش آورده است
  آيا بايد در اين تشكل شرآت داشته باشيم وفعاليت خود را ادامه دهيم؟ .1
  سازمان نسبت به اين آنگره ومجموعه مسائلی آه پيش آمده چيست؟. س.موضع ه .2
  ؟ است اطالع داشته…رفيق آميته مقيم برلين و,  وحرآات رفيق نماينده اروپا از تصميمات حد تا چه. س.ه .3
 آه فريدون ميتران آانديد ونماينده ايرانی ها باشد  است،اگر تصميمات فوق از طرف سازمان گرفته شده .4

  ند؟ا ه؟ چرا رفقای ما به بازی گرفته شد است هچرا مسئله با رفقای شرآت آننده در ميان گذاشته نشد
هايی آه در اين رابطه برای رهبری ارسال شده بود بدون پاسخ وبرخورد   يا نامه را گزارشات ونامهچ .5

  ؟ است هباقی ماند
  .درخواست ميشود به مسائل فوق پاسخ بدهد. س.از ه .6

  
  نكته آخر

طبيعی , الزم ضروری و بسيار مفيد می باشد, رغم نكات مطرح شده در اين گزارش وحدت حاصله علی
های زحمت ارج  وحدتی در راه پايان دادن به پراآندگی متكی به اصول و در راستای منافع تودهاست هر 

, عراق, شورهای ايرانکدر شرايط امروز آردستان آه خلق آرد در . گذاشتنی وقابل دفاع و پشتيبانی است
شرايطی آه توطئه در , شونيست وديكتاتوری در نبرد است, فاشيستی,  و ترآيه با نظامهای ارتجاعی سوريه
در شرايطی ,  در سطح منطقه وقدرت های جهانی برای بزانو درآوردن خلق آرد در جريان استیهاي هئوتوط

  دفاع نمی توان از وحدت،ای در درون خود دارد  مسائل عديده،رغم رشد و وسعت آه جنبش خلق آرد علی
در خدمت جنبش خواهد بود؟ جنبش دانشجويی ش را ارتقا ميدهد؟ آيا هر وحدتی باما آيا هر وحدتی جن, نكرد

ينان سفيران اين خلق در خارج ا .باشند دانشجويان آرد در اروپا بخشی از جنبش خلق ما می, آرد در اروپا
, سردشت وپيرانشهر ومريوان, انها بايد صدای مظلوميت مردم حلبجه, باشند از مرزهای آردستان می

در عين حال آنان دانشجويان ودانش اندوزان , گوش جهانيان برسانندحكاری وقامشلی ومبارزه خلق مارا به 
آنان بايد برای دفاع از , اينان بايد شخصيت مستقل وجنبش مستقل و متعهد خود را داشته باشند, اين خلق هستند

 فرمانهای .گيری برسند  در فضای دموآراتيك در درون خود به بحث ومذاآره و نتيجه،متكشان خلقشانحز
سرنوشت آنفدراسيون , شود  می ت وانشعاب سالهای سال است از طرف احزاب وسازمانها دادهوحد

 برای نيروهای نظير حزب توده آافی نيست آه اينك نماينده اروپا هم به تكرار اين تجربه KSSEوسرنوشت 
 آموزنده بوده های مختلف در خارج و داخل آمتر  آيا تجربيات آار دموآراتيك خود ما در عرصه؟دنمی پرداز

جنبش دموآراتيك در ايران هنوز آموزش الزم را ,نويسندگان,شاعران, است؟ آيا فجايع عدم استقالل هنرمندان
 تشكل به همراه داشته باشد؟ آنين يا ابه ما نداده است؟ آيا ادامه ين شيوه نمی تواند فرمان انشعاب مجدد را از

ال فعاليت دانشجويان ايرانی در خارج انداخته ونتايج آنرا آيا رهبری سازمان ما مروری بر چهل وچندين س
 آيا وضعيت امروز در اتحاد شوروی وديگر آشورهای ؟ است کردهوسياست روشنی اتخاذ ، بررسی نموده
در جنبش از  ؟ آيا ارج و اعتبار ما است شدهتغييری در برخورد ما با آارهای دموآراتيك موجب سوسياليستی 

شود يا تالش صادقانه   شيوه غير آمونيستی حاصل میآناين يا آن نيرو يا اين يا طريق لطف ومرحمت 
  وفداآارانه خودمان؟ 

  
 در شهر برلين غربی 21 الی 19آنگره متحد دانشجويان آرد و آردستانی در اروپا آه از  

آمونيست های نشست و برخواست با ,  رفقای شرآت آننده بود برگزار شد تجربه بسيار گرانبهايی برای همه
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گفتگوی مشترك در يك آنگره حول مسائل و ناسيوناليست وبحث , راد مترقیفا, با دموآراتها, ديگر آشورها
  .جنبش دانشجويی آرد وخلق آرد بسی ارزشمند بود

سيونهای اين آنگره يشرآت در آم, شرآت فعال فداييان اآثريت در اين آنگره حضور در بحثها 
 يكبار ديگر ،ها و پيامها وبرخورد با نيروهای شرآت آننده ی از قطعنامهوتاثير مشخص در تصويب بعض

قرار  ها ش طبقه آارگر و جنبش خلقبها در جايگاه واقعی خود در جن توانيم در تمام زمينه نشان داد آه ما می
 خواهد برنامه روشن, صداقت, قطعا بازيافتن موقيعت های از دست رفته فداييان از آانال فداآاری, بگيريم
  .گذشت

شرآت در اين آنگره نشانگر قاطعيت سازمان ما در دفاع از حقوق خلقمان در آنار ديگر  
 .نيروها بود

از ايران …له و هآوم , نفر آه دونفرشان عضو آميته مرآزی بودند3 بغيراز ما افراد حزب توده ايران با 
طبيعی است اگر . ر جنبش در پيش است برای فعال بودن دیاما بايد گفت هنوز راه بسيار, شرآت داشتند

د وانقالبی هخرابكاريها ادامه پيدا آند اين تالشها ضربه خواهد خورد واينهم طبيعی است آه نيروهای متع
  . اند راه خود را خواهند يافت درون سازمان آه از ميان خلق های دردمند ايران برخواسته

  
   آلن27/8/1988بهرام عضو آميته آشوری آلمان 

  
  
  

 
 کل جريان در سکوت و بی عملی از هم  بعداز کنگره.  پيشبينی می شد، اين اتحاد ثمری نداد همانطور که** 

 دادند، برخی از   کار حزبی در درون سازمانهای خودشان ادامه  شدند يا به گسست و افراد آن يا پراکنده
کردستان و عراق جنوب  سياستمداران  برلين، امروز جزو بانفوذترين مسئولين و گردانندگان اصلی کنگره

  . هستند
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 ايران و خروج از    جنوب کردستان و سپس بازگشت به ان فدايی از شرق بهکردبخشی از بعداز مهاجرت 
   در فاصله اين مجموعه.  کشورهای اروپايی رسيدند مرزهای شوروی سابق، سرانجام بخش اعظم اين افراد به

 در درون سازمان فدائيان اکثريت در جهت متشکل کردن خود تالش کردند، اما 1990 تا 1987سال های 
  بدين ترتيب  عمر سياسی  .شکل فردی از سازمان جدا شدند  بهبدون هدف آنها ثمری نداد و سرانجام تالش

گزارشات زير بازتابی از تالش کردان فدايی در درون سازمان اکثريت در . فدائيان در کردستان پايان يافت
  .  می باشد1989 تا 1987 سالهای  فاصله

  
 
  
  
 
  

 
 کردهای فدايی

  و
  سرانجام سياسی آنان
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  27/12/87 روز يكشنبه نشست با مهدی فتاپور
  

  .ها آار آنند سيون خلقيافراد بطور تكی با آم: خسرو 
                               آميته،بعلت عدم رهنمود رهبری.  هم توافق داشتند و رفقای رهبریدها خودشان تالش آردن بچه: حسين 
 ،دن باال جواب بدهاز  باشيم هانتظار داشتاگر. سيونهای خاص خودش را ايجاد آندي آم بايدارج از آشورخ

  . نخواهد داشت همچندين ماه طول خواهد آشيد وثمری
  .)برنامه(ون خلق ها بخشی از وظايف داخل را در ارتباط با خارج از آشور پيش خواهد بردسييآم: يحيی 
آيا ايران آشوری آثيرالملله هست يا ) مسئله قفقاز(بايد به تاريخ جنبش ونظرگاه لنين توجه آرد: صمد 

  ظر لنينی چه برخوردی بايد با آن آرد؟ن اگر هست از ،نيست
حداقل سه , با سازمانهای ديگر ارتباط داشته باشد,  باشدسيون و آميتهيآم از ی تلفيقتشکل کردها: بهرام 

 يكنفر ارتباطات خارجی و يكنفر هم بايد با رهبری سازمان ارتباط ،غاتييكنفر تبل . باشد  عضو داشتهنفر
  .داشته باشد

 خود رفيق يا ابتكار است،  يا رهبری  ازکشورتصميم آميته خارجسيون خلق کرد، يتشکيل کم آيا:موسی 
  می باشد؟

 خواهد ارتباط با آميته آردستان و آميته خارج ازآشور در  زير رهبری سازمانسيون ي اين کم:فرزين 
  .بود

 سيون مربوطهيتلفيق آار تشكيالتی وآم, بررسی خط سازمان در رابطه با جنبش خلق آرد  بايد به: حسين 
  .پرداخت

ز گير آرد چكار بايد آرد؟ در اين حالت چكار بايد اگر رهبری مخالفت آرد و توی دست اندا: فرزين 
  .آرد؟ منتظر جواب باال نباشيم

  .از باال پاسخ مثبت دريافت نخواهيم آرد: ناهيد 
  . آلمان را به تائيد اين آمسيون بكشانيمیآميته آشور :حسين 
سيون يط با آمارتبا.  را پيش بگيريميك حرآت قانونی با وظايف خارج از آشور, يك روال قانونی: يحيی 

 . خواهد بودسيون خلق آرديمحورهای آار در رابطه با آم. خلق ها قدم اول نيست
 
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

  و گزارشات  کمسيون خلق کرد ها بيانيه
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 28/2/1988گزارشی از نشست رفقای آرد
  

 هدف. ای با شرآت اآثريت رفقای آرد مقيم آلمان غربی تشكيل شد جلسه) 66 اسفند 18(28/2/88در تاريخ 
در رابطه با . بودآن  بنام آميسيون خلق آرد واهداف و وظايف ،ای ميسيون ويژهبحث وتبادل نظر پيرامون آ

ه وهمچنين وظايف آن توضيحات زير از جانب رفيق فرزين ورفقای ديگر شدتشكيل آميسيون و روند طی 
  : شد داده

  ضرورت برخورد فعالتری، مسئله ملی وبخصوص آردستان داراست روند جاری در سازمان و اهميتی آه
طلبد و در اين ميان تشكيل ارگانی در سازمان و رسميت بخشيدن به آن می توانست  در اين زمينه را می

 یلذا برای پيشبرد چنين امری طرح فوق با معرفی پنج تن از رفقا بعنوان اعضا. گامی در اين جهت باشد
 ،ن موافقت خود را اعالم داشتارگان فوق با تشكيل اين آميسيو.  شد  آميته خارج از آشور داده آميسيون به

وظايفی آه می توان در دستور آار آميسيون قرار . پس از آن نيز به ارگانهای باالتر جهت تصويب ارائه شد
  : استنين چداد

  بازبينی خط مشی گذشته وتالش در جهت پيوند آن با مبارزه, تحيقيق و بررسی در زمينه مسئله ملی .1
 تدوين پالتفورمی در اين زمينه جهت  خرهوبال) لتن و اجالس هاگشايش بحث در بو (یدرون سازمان

  . آنگره سازمان ارائه به
تالش در جهت سازماندهی رفقای آرد و دستيابی به مكانيسمی آه بتوان رفقا را در هرجا آه هستند  .2

  سازماندهی نمود و از اين طريق به جمع آوری اخبار و اطالعات،در رابطه با پيشبرد وظايف فوق
  .ياری رساند) وراديو زحمتكشان, اآثريت, آار(جهت تغذيه ارگانهای سازمان

  .ايجاد تشكل های دمكراتيك وشرآت فعال در تشكل های موجود و هدايت آنها .3
  :در رابطه باموارد فوق رفقا نظرات خودرا بدين ترتيب بيان داشتند

ت نقد خط مشی گذشته ويافتن چهارچوب  چگونگی پيشبرد آن در جهو و سازماندهی شتاآيد موآد برای آموز
ديد روشنی دراين مورد نداشته تا چراآه , مشخصی در زمينه مسئله ملی و جايگاه آن در برنامه سازمان

توان  می.  بدرستی بانجام رسانيم،ايم طبعا نخواهيم توانست وظايفی را آه پيش روی خود قرار داده, باشيم
  .تفاق نظر داشتندرد ااگفت آه اآثريت رفقا در اين مو

ها  آار آميسيونی وتمايز وظايف آميسيون فوق از آميسيون خلق,  تنی چند نيز به نحوه شكل گيری آميسيون
 درواقع آميسيون ارگانی است آه : بودقرار موارد فوق بدين در توضيحات . ايرادتی را وارد می دانستند
ار هستند افراد  برخورد از آن  کهحقوقیبر اساس  های سازمانی بلكه آميته, اعضاء آن انتخابی نمی باشند
 و استو از طرف يگر هدف در مرحله اول قانونيت بخشيدن به اين ارگان . واجد شرايط را انتخاب می کنند

بايد اضافه نمود آه فعال چنين امری ,  دست يافتها توان به تغييراتی در آميسيون خلق در مراحل بعدی می
 می توان تالش هايی را نيز در جهت ،ارد و در واقع اگر آميسيون فوق تثبيت شوددر دستور آار قرار ند

  . تشكيل آميسيون خلق ها سازمان داد
  . موکول شد)16/4/88(اجالس بعد  بهحقوق و وظايف آميسيون و برنامه آار , آئين نامه

صرفا حول و حوش  بحث ها ،ارائه نشده بود28/2/1988باتوجه به اينكه برنامه مشخصی برای نشست 
بهمين دليل .  آه تالش شد اين ضعف برای نشست بعدی وجود نداشته باشد،آميسيون و وظايف آن دور می زد

  :مسائل زير در دستور آار اجالس بعدی قرار گرفت
  .بحث نظری پيرامون مسئله ملی: الف
  .حقوق و وظايف آميسيون, بحث در مورد آئين نامه: ب

و توضيح اين نكته الزم است آه . جهت اطالع رفقا آورده ميشود, آميسيون به ضميمهدرپايان آئين نامه آار 
 . بصورت مصوبه درنيامده و تكميل آن بستگی به تالش وهمفكری همه رفقا داردهنوزآيين نامه 
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  سيون خلق کردي کم نامه
 

  .بادرودهای فراوان  !رفقای گرامی
  

اينكه مسئله ملی يكی از مسائل و   ه و نظرب-د بويژه خلق آر-ها خلقاهميت فعاليت در زمينه   هنظر ب
 آميته تشكيالت خارج ازآشور تصميم گرفت آه آمسيون خلق آرد را ،ای سازمان است محورهای برنامه

شناخت و درك رفقا را در رابطه , آمسيون وظيفه دارد از طريق ارائه برنامه و رهنمودهای معين. ايجاد آند
تعميق , در آشورهای مختلف  ودر رابطه با مبارزات رهائی بخش خلق آرد و تجارب موجود , ملیبا مسئله

در , فرهنگی و دمكراتيك, بخشد و سمت وسوی معين به آوشش ها و فعاليت رفقا در عرصه های تبليغی
د را اعالم محورهای عمده برنامه خو, سيون خلق آرديآم, برای نيل به اين اهداف. ها بدهد رابطه با خلق

  .ميدارد
  :محورهای عمده برنامه

  

حرآت در جهت تعميق بخشيدن به شناخت و دانش رفقا در عرصه ملی و آشنايی بيشتر آنها با  .1
مقاالت و معرفی , لبااز طريق تهيه و ارائه مط, تجارب مبارزاتی خلق آرد در آشورهای مختلف

 .آتب و منابع
  

 : فعاليت تبليغی .2
  

 هدف   و سياستهای جمهوری اسالمی کهعليه تصميمات بر سيونهای اعتراضی حرآت و سازماندهی آآ •
  .  را دنبال می کندبويژه خلق آرد, خلق هاسرکوب 

 .های گروهی  تهيه مطالب افشاگرانه و تبليغی و ارسال آنها برای درج در نشريات و رسانه •
  

 :فعاليت دمكراتيك .3
  

  .اند آه تاآنون ايجاد نشدهحرآت در جهت ايجاد تشكل های ملی در آشورهايی  •
  .های ملی موجود در خارج از آشور  حرآت در چهارچوب تشكل •
  .ها سازماندهی و هدايت فعاليت فراآسيون ما در اين تشكل, ها  بررسی وظايف جاری در تشكل •
 .ها ها در اين گونه تشكل بررسی عملكرد و فعاليت يگر سازمان •

  

 :فعاليت فرهنگی .4
  

ع آوری و ترجمه مطالبی آه م از طريق تهيه و ج،هنگ وادبيات خلق آردحرآت در جهت معرفی فر •
 .مناسبتهای مشخص  هب, برگزاری مراسم وجشن ها, وجود دارند و انتشار آنها از طرق مناسب

  

 :روابط با ديگر سازمانها واحزاب .5
  

بت به حرآت در جهت گسترش ارتباط با سازمانها و احزاب موجود و توضيح ديدگاههای سازمان نس •
  .مسئله ملی

 .يگر سازمانهای سياسی خلق آرددتدارك برقراری ارتباطات رهبری سازمان با رهبری  •
  

  !رفقا
. احتياج مبرم به همكاری شما دارد, ئی خود دست يابد بتواند به اهداف برنامه, سيون خلق آرديبرای اينكه آم

سيون ومحورهايی آه برشمرده يامه آمضمن برخورد با مفاد برن, آه در اولين فرصت خواست ما اين است
سيون بتواند بر اساس يتا آم. به سواالت زير پاسخ داده و جوابهای خود را برای ما ارسال داريد,  است شده

  .جمعبندی آنها در جهت عينی ترآردن برنامه  و دقيق آردن رهنمودهای خود اقدام آند
  ملی و شناخت ازفرهنگ و ادبيات خلق آرد داريد؟چه امكاناتی از نظر منابع و آتب دررابطه با مسئله  •
های آه  در عرصه, سيون را ازنظر تهيه و گردآوری مطالبيائی می توانيد آم تا چه اندازه و درچه زمينه •

  سانيد؟رياری , فوقا ذآر شد
يك نسخه ازاساسنامه و برنامه اين تشكلها را برايمان (چه تشكل های ملی در آشور شما وجود دارند •

  .)ستيدبفر
  نقش و وزن رفقای ما در اين تشكلها چگونه است؟, رفقای ما در آداميك ازاين تشكلها فعال هستند •
 .ها فعاليت دارند شخصيتها در اين تشكل, افراد منفرد, چه نيروها و سازمانهای سياسی •
  

  سيون خلق آردي آم-پيروزباشيد                                                                                              
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  برلين  بيانيه
  

  !رفقا سالم
  

 تشكيالتی - بدون شك اين آنگره می تواند وبايد مهمترين تصميمات سياسیتاولين آنگره سازمان در پيش اس
سرنوشت مبارزه ما آمونيستها در ايران و در آردستان . را در مورد حيات سازمان به تصويب برساند

. ستگی زيادی به اين مسئله آليدی دارد آه چه سياست وخط مشی  راهنمای عمل سازمان ما قرار می گيردب
آرزوی همه ما اين است آه سازمان با موفيقت آنگره را پشت سرگذاشته وبا برنامه واساسنامه منطبق با 

دموآراسی وعدالت شرايط خاص آشور تدارك مبارزه گسترده تر را در راه استقرار نظامی مبتنی بر 
بدون شك تدارك اولين . اجتماعی برای طبقه آارگر و همه خلق های آشور فراروی وظايف خود قرار دهد

اميد . اعضا وهواداران آرد با بيم واميد همراه است, آادرها, آنگره سازمان برای همه رفقا و بويژه مسئولين
اما بيم . نداز استاانه از اوضاع خاص آشور در چشم ای جامع با درك خالق به دستيابی به برنامه واساسنامه

  .منطقی و آامال مشروعی نيز وجود دارد
های درون سازمانی پيش از آنگره چه در مقاالت بولتن وچه در ث قطعا همه رفقا می دانند در تمامی بح

د آنچه آه در ای در مور  جامع وريشهث بح، جز دريكی دو مورد آنهم آلی،اسناد رسمی آه تاآنون طرح شد
همين مسئله . آردستان بر تشكيالت و به تبع آن اعضای تشكيالت در آردستان گذشت صورت نگرفته است

 تداوم يابد آنجا بنحوی از ، آردستان=بيم مارا از اينكه در اولين آنگره سازمان نيز همان سياست  يزد 
  :برای رفقای آرد الزم به توضيح نيست آه. افزايش ميدهد

  ،رك صحيح از جنبش ملی ورابطه آن با جنبش سراسریعدم د- 
  ،عدم مشورت با اعضاء فعال سازمان در آردستان در تصميم گيريها- 
  ،آادرها وغعالين سازمان در آردستان, بی توجهی جدی به وضع اعضاء- 
  ، سياستهای نامناسب ودور از واقيعتذاتخا- 
  ،زماندهی مناسبعقب نشينی بی برنامه و رها آردن نيروها بدون سا و- 

چه به لحاظ يك سازمان سياسی وچه به لحاظ سابقه , چه ضربات جبران ناپذيری به اعتبار و وزن سازمان
اصرار وپيگيری جدی رفقای آرد برای بررسی . مبارزاتی خود رفقای آرد در آردستان وارد نموده است

يز تاآنون جواب الزم وجدی را از  تشكيالتی سازمان در آردستان ن-ای ومسئوالنه مسائل سياسی  ريشه
چه آه می آنجدا از , اينك آنگره در پيش است. طرف رفقای رهبری ومسئولين آردستان بدنبال نداشته است
ل آردستان وتبعات آن ئ خود به بررسی مسا،تردبايست ما فعالين آردستان بطور جدی و همه جانبه بسيار زو

اينك همه تالشها عليرغم مخالفتها , ه نيستير چندان قابل توجمی پرداختيم وصرفنظر از اينكه اين تاخي
, ران جدی درون سازمانحما فكر می آنيم باتوجه به ب. ر ميكنديوآارشكنی ها درجهت تدارك آنگره س

 تشكيالتی بيم آن ميرود آه در موقيعت و فراز آنگره نيز بار ديگر مسائل آردستان و -های سياسی  آشاآش
جدی بودن . های سياسی به بوته فراموشی سپرده شود  آينده آن نيز در غبار آشاآش،ورترتبعات آن وحتی د

  مسئله برای رفقا جای تاآيد ندارد وهمين امر مسئوليت تك تك ما را در قبال سرنوشت خلق محروم وستم ديده
ربازان و مجريان ساينك وقت آن رسيده آه ما نه بعنوان صرفا . آرد و سازمانمان مورد تاآيد قرار می دهد

ها را باال بزنيم وخود   بلكه بعنوان فدائيانی آه به سرنوشت خلقمان آامال مسئوالنه فكر می آنيم آستين،صديق
جوابگوی مسئله ملی در آشور . ل.ای آه منطبق بر اصول م  برنامه در آمك به سازمان در راه رسيدن به

  .ر باشيموويابطور عام ومسئله خلق آرد بطور خاص باشد پيشقدم 
  !رفقا

تحرك گسترده نيروهای ملی , پيچيدگی وتنوع اوضاع آردستان, ای وجود جنبش ملی نيرومند با ابعاد توده
واهميت سياسی اين جنبش در سطح منطقه وجهان از سويی و از سوی ديگر نياز جنبش ملی در پيوند با 

آمونيستی و ماءال سازمان به آادرهای مجرب جنبش انقالبی آشور و ايجاد زمينه تحرك نيرومند برای جنبش 
با در نظر داشت اين مسائل پيشنهاد می . يافته وحضور فعال را از ما می طلبد تحرك سازمان, ومتخصص

  :آنيم
قوق واختيارات يك سازمان حبا ) ريم آردستانح(آميته ايالتی آردستان به سطح سازمان آردستان .1

با آميته مرآزی منتخب همه فعالين ) ريتثاآ(ق ايرانمستقل در چهارچوب سازمان فدائيان خل
  .تشكيالت در داخل وخارج ارتقا يافته وبازسازی شود

بنظر ما شرآت رفقای آرد ويا نمايندگان آنها می بايد از طرف همين ارگان : شرآت رفقا در آنگره .2
بااعزام نمايندگان اين امر از اين نظر ضروری است آه رفقای آرد بتوانند . سازماندهی وهدايت شود

برگذيده خويش به آنگره در مورد سرنوشت مسئله ملی وحل وفصل مسائل تشكيالتی رفقای آرد 
برای اين امر تشكيل يك آنفرانس از رفقای آرد برای تعيين آنچه آه در آنگره . دنير جدی بگذارثتا

پيشنهاد ميشود . ی است ضروری وحيات، قرار گيرد وهمچنين تعيين نمايندگان اعزامیثبايد مورد بح
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در صورت عدم امكان تشكيل آنفرانس سراسری توسط سازمان آردستان با در نظر داشت آمی وقت 
آنفرانس فوق العاده در خارج آشور وظيفه تعيين واعزام نمايندگان رفقای آرد خارج از آشور 

ق همه رفقا خواهد چگونگی دعوت آنفرانس ونحوه سازماندهی آن با تواف. آنگره را به عهده گيرد
  .بود

در برلين جدا از شما انتظار داريم روی پيشنهادات ما ) آرد(ما بعنوان بخشی از فدائيان خلق ! رفقا .3
 آنيد تا در ايجاد چنان موقعيتی آه بتواند شرآت وفعاليت تك تك اعضاء آرد سازمان را در اين ثمك

تيابی به اقدامی متحدانه جهت ياری به  وتبادل نظر بپردازيم آرزوی ما دسثامر تضمين آند به بح
  .سازمان در راه رسيدن به آرمان سوسياليسم و بهروزی همه خلق های آشورمان می باشد

 1988 سپتامبر 30     با درودهای  رفيقانه 
  

  ، )سردشت(، آاوه )ردشتس(امين  
  ، )سنندج(، مژگان  )مريوان(حميد سنندج

  ، )بوآان(، سعادت  )  بوآان(امين
  ، )بوآان(، جالل  )بوآان(ر  آذ

    )بوآان(، يوسف   )سنندج(فريبا  
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   آميته آشوری آلمان-سيون خلق آرديآم  نامه
 

  ،سالم وخسته نباشيد  !رفقای گرامی
ی سيون خلق ها در جنب آميته مرآزي مبنی بر ايجاد آم66سازمان در بهار سال . س.در پی مصوبه ه

سيون يآم ,درراستای بخشنامه اين آميته. ك.خ.سيون خلق آرد در اروپا در بهار سال جاری در كيوتشكيل آم
اما اآنون می , هرچند اين آار با تاخير همراه بود. خلق آرد در جنب آميته آشوری آلمان فدرال تشكيل گرديد

ورتی آه جنبش آردستان و جنبش رضيالت به نياز و کسيون با همكاری رفقای تشيتوان ازطريق اين آم
  .عمومی ايران طلب ميكند خصوصا در خارج از مرزهای ميهن در حد توان پاسخ گفت

 ،فعاليت دموآراتيك و روابط بين المللی رفقای مادر طول سال جاری ميالدی دررابطه با مسائل آردستان
اما اينك نه فقط در , ری قرار دادسازمان را درميان آليه سازمانهای ايرانی و آردستانی در طراز باالت

  با همكاری رفقایيموارد در آلمان امي،بايست آار وفعاليت آرد ن می آعرصه دموآراتيك بلكه فراتراز
  .زير عمل کنيم به وظايف بتوانيمسازمان 

  

  :تحقيق و بررسی -1
, اجتماعی, دیاقتصا, های تئوريك بررسی وجمعبندی رفقا در زمينه, قيقحسيون مايل است از حاصل تيآم

هايی  لذا ازرفقا می خواهيم نسخه, در رابطه با آردستان آمال استفاده را بنمايد.. زبان و, فرهنگی, سياسی
  .سيون همكاری آننديهايی می توانند با اين آم ازآارشان را برای ما فرستاده و برايمان بنويسند در چه زمينه

  

  :ترجمه -2
اجتماعی وفرهنگی آردستان بطور , اقتصادی, با اوضاع تاريخیآمبود منابع به زبان فارسی در رابطه 

قيقين و تاريخ نويسان آشورهای سوسياليستی ازجمله شوروی و حار متعددی از مثآ, سوس می باشدحح مضوا
بلغارستان و ديگر آشورهای اروپايی به زبانهای مختلف دنيا از جمله زبان آردی وجود دارد ترجمه اين آثار 

در اين , ترآيه و سوريه به زبان فارسی يكی از آارهای مهم است, عراق,  از آشورهای ايرانو ديگر آثار
, به فارسی را دارند) آرمانجی, سورانی(رابطه به همكاری جدی رفقايی آه توانايی ترجمه اززبان آردی

  .نيازمنديم
 به زبان فارسی يا آردی … ترآی و, عربی,  فرانسه, آلمانی, روسی, ترجمه ديگر آثار اززبانهای انگليسی

  .نيز مد نظر می باشد
  

  )گروهها و شخصيتهای آردستان,سازمانها, احزاب( فعاليت دموآراتيك و ارتباطات بين المللی  -3
شناسيد؟ ی م.. فرهنگی و, هنری, سياسی, در سطح خارج از آشور خصوصا در آلمان چه تشكلهای صنفی

  يد؟آكلها چيست؟ برای ارتباط گرفتن با آنها چه آاری ازشما بر می چه اطالعاتی داريد و رابطه شما با اين تش
ترآيه وسوريه , عراق, تشكلهای آردی از آشورهای ايران, سازمانها,  امكاناتی برای تماس با احزاب چه

  داريد؟
  

  :فرهنگی, ادبی,   هنری -4
 وظايف هنرمندان می رشد و گسترش هنر وادبيات و فرهنگ مترقی و مردمی آردستان و معرفی آن يكی از

  .های آاری خود را معرفی آنند ار خود زمينهثالزم است رفقای هنرمند ضمن ارسال و يا معرفی آ, باشد
  

  :تهيه منابع -5
, آسب آگاهی بيشتر ازتجربيات آشورهای مختلف, .ل.شناخت عميق تر و علمی تر مسئله ملی از ديدگاه م

آه  است ادبی وهنری آردستان آاری , سياسی, فرهنگی, ماعیاجت, اوضاع اقتصادی, آشنايی بيشتر با تاريخ
رفقا ضمن معرفی منابعی , در اين رابطه نياز به منابع به زبانهای مختلف داريم, ميبايست مستمرا انجام گيرد

  .چگونگی تهيه آنرا برايمان بنويسند, آه می شناسند
  

  !رفقا
ای فوق توانای  همينهز رفقای آرد و غير آرد آه در ازآليه, آميته آشوری آلمان فدرال, سيون خلق آرديآم

استعدادها درراه پاسخگوی به , سيون می خواهد از همه امكاناتيآم ,جدا خواستار همكاری می باشد, دارند
, نظرات .يك همه رفقا را خواستاريمدلذا همكاری جدی و مستمر ونز, وظايف انقالبی آمال استفاده را بنمايد

سيون در نظردارد يآم ,همكاری فكری و راهنمايی هر رفيقی برای ما ارزشمند می باشد ,داتپيشنهادات انتقا
  .با توجه به شناخت از آليه امكانات مادی ومعنوی برای هررفيقی تقسيم آار الزمه را داشته باشد

ناطق و سيون آمادگی دارد در سطح ميآم,انتظار ما پاسخگويی مسئوالنه همه رفقا به موارد فوق می باشد
به آليه سواالت رفقا پاسخ گفته و در رابطه با پيشنهادات آنها به گفتگو …فراتراز آن و به صورت آتبی و

  .بنشيند
 15/10/88     آميته آشوری آلمان-سيون خلق آرديآم            با بهترين درودهای رفيقانه
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 29/7/1989   نشست با بهزاد کريمی
 

  !با درودهای رفيقانه! رفقا
  
، مسئول .س.با رفيق محمد ازرفقای ه ای مرآب از جمعی از آردهای سازمان  جلسه25/7/89تاريخ در  

ای از مسائل مشخص آردستان وآار و   در مورد پاره در اين جلسه. سابق تشکيالت کردستان برگزار شد
ر جهت حرآت د، ضرورت آار مستقل وپيگير. وظايف رفقای آرد سازمان بحث وتبادل نظر بعمل آمد

تاآيد ,  را بنحو درستی در ارتباط با مسائل جنبش آردستان بكار گيرد  رفقای کردتشكلی آه انرژی وتوان همه
  .شد

لسه موافقت بعمل آورده واز خواست رفقا مبنی بر حرآت ج با طرح پيشنهادات رفقای حاضر در محمدرفيق 
  .پشتيبانی نمود, مان دهدمستقالنه در جهت پی ريزی آنچنان تشكلی آه همه رفقا را ساز

  .بودطرح پيشنهادی رفقای حاضر در جلسه بقرار زير 
 انتخاب دمكراتيك هيئتی از ميان رفقا ودر ،اقدام اوليه برای حرآت مستقالنه در رابطه با جنبش آردستان

رت وصجوار آن تشكيل صندوق مالی جهت تدارآات و ارتباطات آه تعيين مقدار ماهيانه آن با توافق جمع 
  .خواهد گرفت

  :وظايف اين هيئت
  .تقسيم آار -
  .د منابع و توان رفقاحهدايت وسازماندهی بحثهای تئوريكی در  -
  .تنظيم ارتباطات با ساير جريانهای آردی -
های مختلف پيش ميايد با نام وامضای  آه به مناسبت اعالم مواضع در قبال مسائل مشخص وموضوعاتی -

 .آلمان فدرالدر آردهای سازمان 
  

  !رفقا
ای مرآب از همه رفقای آرد   تشكيل جلسه،های باال نديشهااضر در جلسه برای به عمل درآوردن حرفقای 

ج ر پيشنهادات عام وخاص مند  بايد در باره در اين جلسه.  را ضروری تشخيص دادندسازمان در آلمان فدارال
  .  صورت گيردتصميم گيری  در اين گزارش 

 چنانچه رفقا پيشنهادات  کردند،طرح مذآور را برای دستور جلسه آتی پيشنهادرفقای حاضر در اين جلسه 
  . توانند آن را به آدرس زير ارسال دارند تا در دستور جلسه منظور گردد ديگری داشته ودارند می

P.L.K       Nr.: 035264G        5000 KÖLN 1  
  . بيشتری به اين جلسه ببخشنداز همه رفقا جدا انتظار ميرود آه باشرآت خود بارومضمون 

  .89 سپتامبر 2تاريخ پيشنهادی ما برای جلسه آتی 
  

  !رفقا
 ما جمعی از ،طرف واز طرف ديگر عدم دسترسی به آليه رفقا ها وطرح پيشنهادی از يك با توجه به بحث

 زرگداشتیسملو در مراسم با دآتر قشهادترفقای حاضر در جلسه وبا توجه به حساسيت مسئله و ارتباط با 
آلمان (مين منظور برگزار ميگردد با فرستادن پيامی به امضای جمعی از آردهای سازمان اآثريت هآه به
  .در اين مراسم شرآت خواهيم نمود) فدرال

 29/7/1989 نفر از رفقای حاضر در جلسه  13:  با درودهای رفيقانه
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  بی آلن آلمان غر23/9/1989گزارش جلسه شنبه تاريخ 
  

اين جلسه در ، 23/9بدنبال گزارش جلسه  سپتامبر به رفقای آرد در آلمان و برلين غربی و دعوت به جلسه 
 ساعت به 7اين جلسه آه حدود , روز موعود با شرآت تعدادی ازرفقا در شهر آلن آلمان غربی برگزار شد

  .طول انجاميد شامل موارد زير بود
خاطره شهيد آاك صديق آمانگر آه بدست عوامل جمهوری يك دقيقه سكوت به مناسبت بزرگداشت  .1

  .اسالمی ايران ترور شده بود
  .نامه او به نقل ازيكی از همشهری های اوی يادواره آاك صديق آمانگر و زندگ .2
  .ارائه اخبار واطالعات در رابطه با آردستان در يك ماه گذشته .3
  .ادامه جلسه قبل .4
  .بحث مالی .5

  :ير نيز ارائه گشتدر ابتدای جلسه پيشنهادات ز
  

  .يا حزب آمونيست ايران و يا هردو باهم به مناسبت ترور آاك صديق, له  دادن پيام به آومه-الف
در اين . به رفقای آردی آه نيازمند آن هستند تا از آشورهای منطقه به اروپا بيايند… طرح آمك مالی و-ب

  .ه بود قرائت گرديد واقدام ضرور انجام گرديدرابطه نامه رفيقی آه از يكی از آشورهای همجوار نوشته شد
  .قرائت گرديد, نامه يكی از رفقا خطاب به جلسه آه خود نتوانسته بود شرآت آند-ج
  :ادامه بحث جلسه قبل -
يا بصورت فردی حرآت آنيم يا جمعی؟ در سازمان اآثريت بمانيم يا نه؟ آدر ابتدا مسائلی ازاين قبيل آه  -

طرح اين , ال اول اين پاسخ داده شد آه ميبايست بصورت جمعی حرآت آرددر ادامه به سو, طرح گشت
وقت مشخصی از جلسه را به خود اختصاص داد و دو طرف بحثهای , مسئله آه آيا در سازمان بمانيم يا نه

ی حرآت را در بيرون آمدن از سازمان می يبرخی از رفقا رهگشا, مبسوطی برای اثبات نظر خود داشتند
محدود بودن رفقای آرد , ر وعمل آرد سازمانهای سراسری در رابطه با آردستانظاليل اين رفقا ند, دانستند

اين . عدم پاسخگويی وباور به مسئله آرد بود, عدم اعتقاد سازمانهای سراسری به مسئله ملی, برای حرآت
رجيح می دهند وهدف نظر ماندن در سازمان را وقت تلف آردن دانسته و در پاسخ به رفقايی آه ماندن را ت

حرآت ,,   :می گفت, ژه و عمل مستقل قرار می دادنديخود را ايجاد سازمان آردستان اآثريت با حقوق و
در سازمان سراسری نمی توان ,, اين نظر ادامه می دهد. ,,مستقل شما می تواند از همين امروز شروع شود

 - در ميان اين نظر در پاسخ گويی به اين مطلب ,تهاجم آرد ومسئله آرد امروز به تهاجم سياسی نياز دارد
ای می توان گذشته را نيز   می گويد با انتشار اعالميه-هرآاری آنيم وهر آجا برويم گذشته اآثريت با ماست

گفته می شد سازمانهای سياسی وسيله هستند وهيچكدام از ما گارد جاويدان سازمان . مورد ارزيابی قرار داد
ن اين سازمان چه حق و حقوقی داريم؟ وقت ما به درگيری در موضوعاتی می گذرد آه ما در درو, نيستيم

اين نظر بيان می آرد در عمل هيچكدام از ما عضو سازمان نيستيم چرا آه نه در , پاسخگوی مسائل ما نيست
  ,,.نه بنام سازمان تبليغ می آنيم و نه حق عضويت می پردازيم, ها شرآت داريم حوزه

  .ت فوق اين دسته از رفقا خروج از سازمان را مبنای حرآت ارزيابی می آردندالالدتسبراساس ا
 دو جناح حزب دمكرات را مد نظر  يکی ازبرخی ملحق شدن به .آلترناتيو  خروج ازسازمان متفاوت بود

هاد می ی را در اين راستا پيشنا هبرای تحقق اين آار انتخاب هست,  اين نظر!اعالم استقالل وبرخی !داشتند
  .نمود

ضمن اشاره به اين مسئله آه در درون سازمان مسئله آرد حل , رفقايی آه معتقد به ماندن در سازمان بودند
 توانايی پاسخگويی به مسئله :"طرح ميكردند آه, به اين مسئله اعتقاد ندارند) رهبری(نمی شود واين افراد

 می بايست برای هدف خود ايجاد سازمان .جدا گرددوجود دارد ونبايد مسئله آرد از جنبش آمونيستی ايران 
 ".ثريت مبارزه آردکدر درون سازمان ا,ای ويا يك سازمان واحد باشد مستقل آردستان آه شايد ارتباط جبهه

انشعاب بعيد نيست و ما بايد , اين رفقا طرح می آردند آه تغيير وتحوالتی در درون سازمان در جريان است
اين رفقا ضمن اشاره به حرآت مستقل درون . ه آنيم و موضع خود را مشخص آنيمبه اين مسئله هم توج

منظور ( اگر انشعاب هم صورت گيرد می بايست برنامه مشخص داشته باشد:"سازمان بيان می آردند
اين , نبايد حرآت شتاب زده آرد, هر انشعابی قانونی دارد وبايد مراحل آن طی شود) انشعاب آردهاست
ه سازمان فدايی آمترين ظرفيت را برای درك مسئله آرد دارد اما با اين حال از همه درست است آ

 نبايد انشعاب آنيم تا دوباره انشعاب :" در ميان اين نظر طرح ميشد آه."سازمانهای ديگر پيشروتر می باشد
 سراسری بلشويسم پاسخگوی مسئله ملی بوده وبايد توجه آنيم ماهم جزو جنبش چپ" : طرح ميشد،"آنيم

بيان عمومی اين نظر اين , "تشكيالت جدا از جنبش آمونيستی غلط است, ايم و تافته جدابافته نيستيم ايران بوده
  . امروز پاسخ ندهيم،بود آه به اين سوال آه بمانيم يا نه
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ئله مس, ل مسئله نيستصماندن يا نماندن درون سازمان اآثريت فعال ا,, : در اين ميان نظر سوم طرح ميكرد
چه بيرون سازمان درباره مسئله ملی ومسئله اساسی .اساسی اين است آه ما بعنوان افراد مستقل چه در درون 

بعداز پاسخگويی به اين مسائل , چگونه می توانيم حرآت آنيم, ای داريم چه برنامه,  چگونه فكر می آنيم،آرد
ظر هدف خود را وحدت نيروهای آردی در اين ن. "می توان تصميم گرفت آه در آجا مبارزه را ادامه داد

ب به فدايی بودند ص يا جبهه قرار می داد و شرآت هر رفيقی را در اين حرآت آه من،درون  سازمان واحد
 "اين نظر.  به ماندن يا نماندن در سازمان نمی داند منوطشرآت در اين حرآت را. باشد خوش آمد می گفت

 در ادامه آنفرانس خارج از آشور آردهای فدايی را برای تصميم ل و برلين غربی وراآنفرانس آلمان فد
گيری پيشنهاد می آرد وتهيه  بولتن را برای انعكاس بحث های سياسی ايدئولوژيك در مورد مسئله آرد 

حرآت دموآراتيك در خارج از آشور را فراتراز آردهای سازمان ديده وتالش برای , "پيشنهاد می نمود
  .تيك از همه آردهای ايرانی را ارج می نهادايجاد تشكل دموآرا

 بحث ديگری ،ازاين بحثها. صاحبان سه نظر فوق در طول جلسه از زوايای مختلف با همديگر بحث نمودند
برخی از رفقا اعتقاد داشتند آه ميبايست در زمينه آار دموآراتيك فعال ,  شدحدر رابطه با آار دموآراتيك طر

 ،اند ضی جلو سفارت های شوروی وآمريكا آه در مورد آردستان سكوت آردهبود مثال آآسيونهای اعترا
اعياد ملی . پيشنهاد می آرد و يا طرح می آرد بايد برای آمك به آردهای آواره عراقی در ترآيه تالش آرد

در ادامه اين . در ديگر حرآتهای اعتراضی شرآت آنيم را برگزار آرده و) ندان دووی ريبه(نظير دوم بهمن
وظيفه . سراسری مخالف فعاليت دمكراتيك و آار تبليغی نيستندهای سازمان يک از بحث طرح شد آه هيچ 

در اين ميان طرح ميشد فعاليت تبليغی نبايد . سيون های تائيد شده ازطرف رهبری اآثريت هم همين بوديآم
ه ما در خارج از آشور هدف اساسی ما بعنوان آرد چه چيز می باشد؟ بخشی از وظيف, وظيفه اساسی باشد

 به تبع آن فعاليت ، بايد هدف اساسی دررابطه با آردستان مشخص و دنبال شود-فعاليت تبليغی می باشد 
 روشنی بيشتری به بحث اصلی داده شد و از همه اين بحث ، در ادامه-دموآراتيك نيز صورت گيرد

 خارج از آشور به بحث محوری مبدل موضوع آنفرانس آلمان وبرلين غربی آردهای فدايی و آنفرانس,ها
  .شد

اما ابهاماتی در طرح برگزاری آنفرانس به چشم می .رانس ابراز نگرديدفدر اين رابطه مخالفت جدی با آن
,, اگر می خواهيم آنفرانس برگزار آنيم چرا از همه آردهای ايرانی دعوت نمی آنيم,, به اين صورت. خورد

ستور آار وبرنامه  د خاص خود را دارد و بايد انتخابات صورت گيرد وآنفرانس مفهوم,, نظر ديگر می گفت
  .بعد از بحث وتوضيحات نتيجه زير حاصل شد,, , مشخص داشته باشد

برگزاری اين آنفرانس نياز به آار تداراآاتی بسيار , هدف ما برگزاری آنفرانس خارج ازآشور می باشد:الف
  .گيردطروق مختلف انجام   هدارد آه می بايست ب

هدف آوتاه مدت ما برگزاری اجالس عمومی آردهای فدايی آلمان فدارال و برلين غربی برای بحث در :ب
برای رسيدن به اهداف فوق يعنی . باره آنفرانس خارج ازآشور و مجموعه مسائل مطروحه می باشد

از آشور می بايست برگزاری اجالس عمومی آلمان فدارال و برلين غربی و ديگر آشورها و آنفرانس خارج 
  :گام اول عبارت است از, ورت گيردصاقدامات اساسی 

به همه آشورها )2/9/89(و روند حرآت از چند سال قبل و جلسه) 23/9/89(گزارش اين جلسه .1
  .وافراد رسانده شود

دستور جلسه وبرنامه ,آنفرانس خارج از آشور, جلسه آينده پيرامون بحث وبررسی اجالس عمومی .2
  . برگزار گردد28/10/89 آنها در روز

ارسال خواهد ) 23/9/89(آلمان فدرال و رفقای برلين غربی گزارش آخرين جلسهرفقای برای : توضيح
درصورت درخواست گزارش آامل برای وی , درصورتيكه رفيقی در جريان امور قرار نگرفته باشد.شد

  .ارسای خواهد شد
 و بار ديگر رفقای انتخابی جلسه گذشته موظف شدند  با نتيجه گيری فوق به پايان رسيد23/9جلسه روز 

با ارسال اين گزارش از آليه رفقايی آه اين گزارش به دستشان . گزارش آار را برای آليه رفقا ارسال آنند
 شرآت آنند يا نظرات خود 28/10/89درخواست می آنيم در جلسه , اند می رسد يا درجريان امر قرار گرفته

 ودر صورت تمايل و همكاری و شرآت در اجالس عمومی آلمان فدارال و برلين مارا در را برای ما بفرستند
از رفقای .  استقبال می آنيم28/10/89طبيعی است از شرآت رفقای ديگر آشورها در جلسه . جريان بگذارند

قرار مقيم آشورهای ديگر نيز درخواست می آنيم ما را درجريان نظر وتمايالت خود نسبت به اين حرآت 
 ،ای يا مطلبی در رابطه با آردستان دارند حتما برای ما  اگر نوشتهمی خواهيممن از همه رفقا ضدر . دهند
ب به فدايی صلطفا اين گزارش را در اختيار رفقای آرد منت.  استفاده ديگر رفقا بفرستندجهتنرا آای از  نسخه

  .بگذاريد
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رال و برلين غربی به زبان آردی نوشته شده ودر آينده گزارش قبلی و اخير ما برای آلمان فد: توضيح آخر
گزارش اخير صرفا بدليل استفاده هرچه بيشتر آن دسته از رفقا آه در خواندن ونوشتن , نيز چنين خواهد بود

  .خوشحال خواهيم بود در اين رابطه نيز نظر رفقا را بدانيم, زبان آردی مشكل دارند نوشته شده است
  24/9/1989رفيقانه با بهترين سالمهای 

        P.L.K       Nr.:035264 C    5000K;ln   W.Germany:آدرس مكاتباتی ما 
  

  
 24/9/1989 کمسيون خلق کرد  نامه

 
  !رفقای عزيز سالم

  
بحران عمومی جنبش چپ ايران واز جمله بحران درونی سازمان فدائيان اآثريت آه بازتاب بخشی از 

 سال اخير ايران می 10 ساله جنبش چپ از جمله 70ب واقعی وضعيت عيت جهان از طرفی و بازتاضو
فعالين آرد درون جنبش چپ ايران و فعالين سازمان اآثريت برجای , تاثيرات خود را روی جنبش ملی, باشد

سرنوشت فعالين آرد سازمانهای سراسری بخصوص فعالين سازمان , وضعيت ويژه آردستان. گذاشته است
مهاجرين چندين باره رفقای آرد . ا در برابر آردار وگفتارهای پيشين خود قرار داده استفداييان اآثريت ر

ازطرفی و آگاه شدن هرچه بيشتر به مسائل ايران و جهان و همچنين تحوالت جدی آردستان و وضعيت 
واالت س, و برخورد سازمانهای ايرانی با مسئله آرد در منطقه, آردها در خاورميانه و بازتاب جهانی آن

وظيفه و رسالت فعالين فدايی در . متعددی پيش پای فعالين آرد و از جمله فعالين فدايی اآثريت گذاشته است
  .جنبش شرايطی يكی ازاين سواالت می باشد آه ميبايست پاسخ گفته شود

دايی فاروپا جنب وجوشی ازطرف آردهای , افغانستان, در چندين سال اخير در آشورهای مختلف شوروی
 در یسازمان شرآت در مبارزات درون, چشم می خورد آه در مقاطع مختلف بازتاب های گوناگونی يافتب

. وجوه عام وبدنبال آن طرح وبيان مسئله آرد ووضعيت آردهای فدايی در درون سازمان از آن جمله است
 در نهايت سمت گيری بطرف ايجاد تشكل آردستان سازمان فدايی بود آه, مشخص ترين حرآت در اروپا

 آه در چهارچوب برنامه سازمان ،سيون خلق آرد در تشكيالت اروپا و آلمان نشان داديخود را در ايجاد آم
درون سازمان وخود افراد ازطرفی وقافيه تنگ , تحوالت بعدی جنبش. اآثريت فعاليت دموآراتيك داشته باشد

عيت دردناك ضيگر به اضافه وسيونهای مربوطه وبرخورد سازمان و تشكيالت اروپا ازطرف ديآم
 حمله چهار لشكر ارتش عراق وآواره شدن دهها هزار انسان آه خانه و ،بمباران شيميايی شهر حلبجه,آردها

آشتار آردها در ترآيه و ايضا آردهای , روستا وشهرهای ويران خودرا بطرف ترآيه وايران ترك آردند
همه وهمه مسائل اساسی تری به , ن آن ايفا نموده بودايران آه جنگ ايران وعراق نقش جدی در ويران آرد

وضعيت موجود آردهای فدايی در درون سازمان اآثريت آه از نظر ساختار ,,  : ميان آشيد و آن اينكه
مسئوليت و رسالت در قبال , می توانست پاسخگوی نياز زمان, سياسی با گذشته تفاوتی نكرده بود, تشكيالتی

نظرات و چشم , باشد؟ طرح اين سوال وسواالت ديگر,, ب ملی اهداف دشمنان آن بودذو,, مردم آردستان آه 
سيونهای فوق الذآر را آه عمدتا در پی حرآات ياندازهای فردی وبرخورد تشكيالت اروپای سازمان عمر آم

  .آردهای مقيم آلمان وسوئد شكل گرفته بود به حداقل رسانده ودر مدت آوتاهی به فراموشی سپرده شد
س با آردها عمدتا در آلمان .س وآن فرد عضو ه. نشست های متفاوتی به دعوت اين فرد عضو ه،بعداز آن

چندين بارهم به پيشنهاد رفقای ,  آه هر بار بدنبال خود حرآتی ايجاد آرد و بعد فراموش گشته،گذاشته ميشود
 ماه قبل شروع شده وهمزمان 3ه از در دوره جديد آ. ولی ره به جايی نبرده است  رپا شدهآرد اين نشست ها ب

تری در آردستان ونيروهای آردی و از جمله ترور ناجوانمردانه شهيدانی چون دآتر  با دگرگونی های تازه
گرفته  به پيشنهاد برخی از رفقا اين جلسات پی. می باشد  همراه.. ديق آمانگر وصرحمان قاسملو و آاك لعبدا
راد عليرغم نظرات متفاوت در صدد ايجاد حرآتی هستند آه ف باشد آه امشخصه اين دوره می تواند اين. شد

ای يافته است و باز می توان گفت محدوديت های گذشته ازنظر  در درون آن باور و تكيه به خود جای ويژه
تر و همكاری باهم وديگر   جا برای بحث های خالقانهدتشكيالتی و سازمانی شكسته شده ودر محيط جدي

ای با حضور تعدادی از رفقای   جلسه1989 سپتامبر 2بر اساس اين فكر روز . شتر باز شده استنيروها بي
 سپتامبر صورت 23دومين جلسه در , گردد آلمان در شهر آلن برگزار شد آه گزارش آن به پيوست تقديم می

مكاتبه آرده ما  با اميدواريم رفقا با برخورد مسئوالنه. گرفت آه آن گزارش نيز در جوف اين نامه می باشد
  .ودر اين حرآت سهيم شوند

  با بهترين سالمهای رفيقانه
24/9/1989 
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 23/12/1989ها  گزارش آخرين بحث
 

 ! رفقای گرامی
اآثر رفقا ,  نام مجمع آلمان برگزار گرديد  به  آه23/12/89بتاريخ ) آلمان فدرال(در نشست جمعی رفقای آرد

 نفر از رفقا به آار خود 10لذا مجمع با حضور ,  اين مجمع شرآت نداشتندهای گوناگون در داليل و بهانه  هب
  .ادامه داد

با توجه به زمان وتعداد نفرات شرآت آننده در ,  انضمام شيوه پيشبرد جلسات در آينده  قبلی به دستور جلسه
لسات قبلی پيگيری  در جآنابتدا جلسه با توضيح بيشتر روی نكات محوری آه ادامه . اين مجمع پيش برده شد

  . وبحث وتبادل نظر روی جزئيات وپيشنهادات مطروحه متمرآز گرديد شروع شده,  بود شده
  :قرارند محورهای پيشنهادی آه در اين جلسه مبنای بحث وبررسی قرار گرفت از اين

  

  وظايف روشنفكران آرد: جنيش آرد ج:  سازمانهای سراسری ب -انقالب ايران:الف .1
ضرورتی ندارد با توجه به : د ديگری در رد پيشنهاد اول طرح گرديد با اين مضمون همچنين پيشنها .2

تر اين است آه ما ديدگاه خودمان را نسبت  ورت بگيرد و درستص تفكيكی در اين مسائل ،زمان آم
به گذشته وآينده در مورد مسئله ملی بطور عام وباالخص مسئله آرد بهم پيوند داده ودر اين رابطه 

  .الق را پيش ببريمبحثی خ
نتيجه اينكه در ارتباط با بحثهای پيشنهادی مجمع تمايلی از خود نشان نداد آه با پيشنهادات باال تعيين تكليف 

بحث اصلی روی پيشنهاد اول متوقف مانده وهرآدام , بنابراين جدا از پراآندگی مضمون های مختلف. نمايد
  .داشتنداز رفقا نظرات خود را حول اين مسائل ابراز 

  :قرار است ارزيابی وفرمول بندی يكی از رفقا در دور اول بحث بدين
  

طلب آه ضرورت وجودی ماعتقاد به اين . سازمان های سراسری پاسخگوی مسئله آرد نيستند 
تفكرات تاريخا . منتفی است!! سازمانهای سراسری برای آشورهای آثيرالملل امری حتمی است

  .واحد اعتبار و وزن پيشين خود را از دست داده استشكل گرفته در چهارچوب آشور 
ملت ها هويت مستقل / ملت ها مستقل اند و شايسته است هر مليت احزاب خاص خود را داشته باشد 

  .خودرا بايد ياز يابند
عبينانه قغيروا, شمار ميرفتبليل ملتها حرجعت به تئوريهای گذشته آه مبنايی برای ارزيابی وت 

  .وانحرافی است
قع مونبش آرد با توجه به نقش و اهميت آن ميرود تا با سيمای عمومی جهان درهم آميخته ونقش وج 

ر صقه خود مبنی بر حق تعيين سرنوشت از ديدگاه جهان معاحخودش را در راستای آسب حقوق 
  .دريابد

حرآت در راستای يكپارچگی آردستان عليه تقسيمات آذايی خود امری است آه جهان نو از ما  
  .يطلبدم
مبارزه ملت آرد در راستای آسب حقوق خود اشكال مبارزاتی ديگری ميطلبد آه اشكال قبلی و آهنه  

  .شده را زير سوال خواهد آشيد
نقش روشنفكران آرد در راستای دفاع از منافع تاريخی اين ملت سمت روشنی می يابد و ميرود تا با  

اين نقش . راست نمايدح پاآيزگی جنبش خود سازمان يابی خود در درون نيروها و احزاب ملی از
  .بايد در خدمت وتقويت سازمان های ملی يا آردی قرار بگيرد

لهای مطلوب ونوتر در آردستان در صفوف ملت ا حتی با ايده, تشكيل احزاب چپ و آمونيست آردی 
 . آرد شكاف و دودستگی مياندازد

  

  :فقا نظرات خود را اينگونه ارائه دادريكی ديگر از 
  

ی از اين دست دچار سرنوشت مشابه انقالبهايی از دوره ي  هء بودن دمكراسی ومقولانقالب ايران بدليل در خال
در زير .  ديكتاتوری وخفقان در طول تاريخ با مردم ايران همزاد بوده است-مشروطيت به بعد شده است

. جائی ندارد, در جامعه ببار بياوردسرنيزه ديكتاتوری فرهنگ متعالی وپيشرفته آه استقالل فرد و جمع را 
 آه بايد تجديد نظر اساسی ،اند  دهه نقش خود را به درست يا غلط ايفا نموده8 يا 7روشنفكران ايران در طی 
لهای واقعی ا  عدم استقالل نيروهای روشنفكر خود سرمنشاء عدم آاميابی به ايده.در متدشان بوجود بياورند

هايشان در جامعه ايران با عملكردشان تعارض  ی در رابطه با طرح ايدهسازمان های سراسر. بوده است
, اما حرآتی بسيار مشكل است, مبارزه به شيوه سياسی نياز جامعه آنونی آردستان است. اند اساسی داشته

ای دقيق  بايد برنامه. طبيعت وسرشت تاريخا شكل گرفته مبارزه اين ملت محتاج دورانديشی بيشتر است
.  است ای آه جنبش آرد تاحال فاقد آن بوده برنامه,  جامعه آردستان تدوين نمودعياتبتنی برواقومشخص م

البته مبارزه سياسی . همزمان با مبارزه سياسی بايد مبارزه مسلحانه منتها در ابعاد ضعيفش پيشبرده شود
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 بطور آنوپس از محتاج آموزش دقيق آادرها و روشنفكران آرد است وبايد از داخل سازماندهی شده 
  . اتوماتيك با خارج نيز پيوند خواهد يافت

  

  :اظهار نظر رفيق ديگری در رابطه با مسائل اين است
  

 نظام تك حزبی در آشور واحد - آامال غيرواقعی وغلط است، هنظام تك حزبی با توجه به تجربيات اين دور
سازمانهای سراسری به لحاظ برخورد ). ستینمونه آشورهای سوسيالي(ها را حل نمايد نمی تواند مسائل مليت

 بايد به مسئله آرد -ها نمی توانند و نمی خواهند مسئله آرد وآردستان را هضم نمايند قيم مابانه با مسائل مليت
  .آار نابجايی است, خود را در سازمانهای سراسری محصورآردن. اهميت بيشتری داد

  

  :رفيق ديگری اينگونه اظهار نظر نمود
  

 نظامی است پيشرفته آه از درون يك جامعه آامال مدرن - نظامی است انسانی-م بجا استساد به سوسيالياعتق
, امری است آامال غلط, اعتقاد اينكه انقالب ايران سوسياليستی ويا سمتگيری سوسيالستی است. شكل می گيرد

جنبش مسلحانه موضوعيت وه حرآت در آردستان يدر مورد ش. زيرا ايران آشوری آامال عقب مانده است
مبارزه سياسی در داخل وخارج در جهت اتحاد نيروهای سياسی بايد پيش برده . خود را از دست داده است

, موضوعی است غلط, اند اعتقاد اينكه فقط سازمانهای سراسری در قبال مسئله آرد دچار اشتباه شده. شود
نبود دمكراسی در جامعه . اشتباهات داشته و دارندزيرا نيروهای ملی نيز در دوران گذشته ودر حال حاضر 

, و فيمابين نيروها سرمنشاء اختالفات ودرگيريهايی است آه هم اآنون در بين نيروهای آرد عمل ميكند
می توان . بنابراين اشتباهات در سازمانهای سراسری نبايد دليلی بر علت عدم وجودی آنها در منطقه باشد

اعتقاد به حق تعيين . قوق ملل مبارزه نمود وآن را تثبيت نمودحبرای احقاق ثريت کوبايد در سازمان ا
حساسيت .  سازمان اآثريت قبوالند وبرايش مبارزه نمود ر تمامی بحثها است وبايد آن را بهحوسرنوشت م

 - مريمسئله آرد در ابعاد جهانی اش از ما ميطلبد آه توجه بيشتری نسبت به آادرها و اعضای آرد مبذول دا
بايد . اند وبايد اين نقيصه پرشود اعتقاد اين است آه نيروهای آرد در رهبری سازمان اآثريت نقش نداشته

  .نيروهای آرد در رهبری جريانهای سراسری حضور نافذ ومشخص خود را داشته باشند
   

  :يكی ديگر از رفقا اينگونه اظهار نظر نمود
  

 - وحرآت غيرمستقالنه مسئول وضعيت آنونی آردستان هستندروشنفكران آرد با توجه به عدم اتكا به خود
مسئله آرد بعنوان . روح واقع بينی بيگانه  است گردد آه با در ارتباط با نقد گذشته نظراتی ايراد می

 اعتقاد به حق تعيين سرنوشت -بايد همه جانبه تحليل گردد, بزرگترين ملت آه تاحال به حق وحقوقش نرسيده
زيراآه سيمای عمومی جهان معاصر تاثيرات خودرا ,  بايد به تحوالت بين المللی توجه شوداما, واقعی است

زيرا ,  شكست جنبش آرد نتيجه اعمال سياست مسلحانه نبوده است-گذارد خواه يا ناخواه بر جنبش آرد می
داده است آه گذشته نشان . جنبش مسلحانه در آردستان عكس العملی در قبال سرآوب و ديكتاتوری بوده است

اما . اند سازمان های سراسری وهم چنين تجربه ساير آشورها اين بوده آه در قبال مسئله ملی جوابگو نبوده
راه چاره چيست؟ اعتقاد اين است آه بايد با سازمان اآثريت ماند وبرای مسئله آرد مبارزه نمود؟ سازمان اين 

  .ينده درستی اين ارزيابی ها را نشان خواهد دادای انديشد؟ آ ظرفيت را دارد آه برای اين درد چاره
  

  ! رفقا
  .شد بحث روی چگونگی پيشبرد آار در آينده متمرآز گرديد و پيشنهاداتی در اين رابطه مطرح ،در دور دوم

  

 بايد اين جمع در درون خود - بايد شكل پيشبرد اين جلسات تغيير يابد-حفظ اين جمع وادامه آاری آن 
  . در راستای روشن ساختن مسئله آرد را همچنان در دستور قرار دهديافته آار سازمان

ت ايدئولوژيكی وسازمانی در راستای تشكيالت يتشكيل جمع وسيعتر آردها بدون در نظر گرفتن هو 
در درون اين تشكل می توان محافلی بيرون آورد آه آار ) آلمان فدرال(دموآراتيك آردهای ايران
 "ك گرتن در دانمارك يه"های  نمونه.  وحرآت روشنفكری ايجاد نمايد  دادهسازماندهی بحثها را انجام

آار روشنفكری و . بايد تلفيقی از اين دو ايجاد آرد.  بسيار مشخص است"فدراسيون آرد در سوئد"و
  .دموآراتيك

  .رفقا در خاتمه آالم ضرورت دارد نكاتی را در رابطه با اين گزارش خاطر نشان آرد
 بطور اختصار بيان شده   که جلسهحاضر درات وعقايد افراد ری است از مجموعه نظاين گزارش برش .1

ام از رفقا ديدگاههای خود را بطور آتبی نوشته ودر اختيار همگان قرار د آه هرآاستدرستتر اين , است
  .دهند

فرق اساسی دارد ونگارش وپخش آن , اين گزارش با گزارش های قبلی آه سمت سازمانگرانه داشت .2
  .رفا جهت اطالع رفقا استص
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پيشنهادات ارائه شده فقط بيان واظهار اوليه , در رابطه با پيشنهادات وچگونگی آار در خارج از آشور .3
  .ورت نگرفته استصگردد وتدقيقی در آن  افراد محسوب می

هست با چناچنه در رابطه با ادامه آاری در راستای آوشش در شناخت وتحقيق روی مسئله آرد تمايلی ! رفقا
  .ه اين گزارش مكاتبه نموده ونظرات خود را ارائه نمائيدندرفقای تنظيم آن

  بادرودهای رفيقانه
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  کالم آخر
  

ای برای سازمانهای سراسری و فعالين   تازه  فدايی در سازمان فدائيان اکثريت تجربههایپايان کار کرد
   آمال و آرزوهايشان در اين سازمان ناکام ماندند، خود نيز به  فدايی در رسيدن بههایکرد. ودسياسی کرد ب
 دنبال زندگی   به ، فکری و سياسی در فرم و شکل مشخص نرسيدند و سرانجام از هم دور شده-وحدت نظری
  . ندو کار خود رفت

سيون خلق کرد در ي مسئول کم،ی آلمان کشور هميتآن زمان عضو کدر    اين سطور که گزارشگر و نويسنده
ای استعفای خود   طی نامه1989سيون خبر تشکيالت اروپا بود، در آخرين روزهای سال يآلمان و مسئول کم
 کشوری آلمان و ناظر  هميت ناظر ک يعنی فرزين که"  دوست روزهای سخت تهران "  را از سازمان به

  سخنان و داليل نگارنده و شنيدن  استعفانامهمتن با خواندن نيز فرزين. سيون خلق کرد در آلمان بود، داديکم
در  سازمان  کرد بدين ترتيب اولين استعفاها از طرف کادرها و اعضای.  استعفا گرفت  به، تصميماين سطور

   .شروع شدخارج از کشور
 های هوان ازديدگا با جنبش فدايی و فعاليت مبارزين کرد در سازمانهای سراسری ايرانی، می ت در رابطه
   به با توجه اين سطور  نويسنده.  رسيد  نتايج غيرمشابه  به، هپرداختجوانب مختلف آن   بررسی  متفاوت به

 ملت های   فعاليت سياسی افراد متعلق به  است که  رسيده  اين نتيجه  خود به و تجارببررسی های تاريخی
 مبارزين  کرد  تجربه. ی بدون سرانجام خواهد بودسرزمين ايران در سازمانهای سراسری ايران، کار

در ايران .  است از احزاب سراسری اين کشورها بودهآنها گسست با   توام نيز کشورهای عراق و ترکيهدر
 احزاب سراسری ايرانی، نظير حزب   اول قرن بيستم به  در نيمه کردهايی که.  شاهد همين روند هستيممانيز
وردی برای ملت خود احزب پان ايرانيست پيوستند، هيچ دست" ملت ايران و بعدا ملی، حزب  ، جبهه توده

  . نداشتند
، اعالم گسست اعضای کرد حزب 1989 جمعی کردها از سازمان فدائيان اکثريت بعداز سال  خروج دسته

الهای بعداز  ايران در س از حزب  توده  چهار حزب دمکرات کردستان ايران  ايران و افراد پيروان کنگره توده
  و 1991 پيروان هويت از اين سازمان در سال - یي، خروج اعضای کرد  سازمان چريکهای فدا1990

 از   حزب کمونيست ايران و خروج کومله  مبارزان کردستان ايران ، بی سرانجام بودن پروژه تشکيل اتحاديه
 متحد کردها در  ن، تشکيل جبهه سازمان زحمتکشان کردستان ايرا  و بازسازی دوباره2000آن در سال 

 اين واقعيت   نشان دهنده  در تهران و گسست افراد از احزاب سراسری در داخل ايران، همه2005دسامبر 
 ملت های  شايد تشکيل کنگره.  احزاب ملی خود نياز دارند  کردها و ساير ملل ساکن ايران به می باشد، که

  ! ايران نيز بيان اين ضرورت باشد؟
  

  )2006مارس (1384اسفند 
 

  
  
  
  
  
 

 توضيحات 
                                                           

 . است  اکثريت بچاپ رسيده  در نشريه1365   اين گزارش در سال*
 بعد به  چاپ رسيده   ، به1364 دی 23 دوشنبه 90 اين گزارش در چند شماره نشريه اآثريت با دست بردن در آن  از  شماره †

 .است
 اسم بهرام موکريانی   به1370 تيرماه 19 - 14شماره ) اآثريت(  اين مقاله قبال در نشريه آار ارگان سازمان فدائيان خلق ايران‡

 .بچاپ رسيده است
فرستاده شد آه ) اآثريت(برای نشريه آار ارگان سازمان فدائيان خلق ايران, می باشد,, چرا تمرآز,,   اين مقاله آه بخش دوم مقاله§

 . از چاپ آن امتناع آردند
    . تشار روبرو شد با عدم ان  در اروپا ارسال شد، که اين مطلب جهت انتشار برای نشريات منتشره **
 . چاپ رسيد به) موکريانی. ب( اسم    به1369 مهر ماه سال 323 اين مقاله در نشريه اآثريت شماره ††
چاپ )  آلمان-امين گوهری .س(  تحت نام1991 ژوئن 5 - 1370 خرداد 15چهارشنبه ,  آيهان هوائی933 اين مقاله در شماره   ‡‡

 .شده است
 org.krg.wwwن      کردستا شرق از سايت دولت برگرفتهعکس روی جلد   *
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