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پيشگفتار
پيروزي انقالب سوسياليستي اکتبر  ١٩١٧ميالدي در روسيه ،به
حاکميت رسيدن بلشويکها و تاسيس "اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي –  ٣٠دسامبر ١٩٢٢م" ،الغاي يکطرفه تمام قراردادهاي
استعمارگرانه روسيه تزاري از سوي حکومت نوبنياد شوراها ،نويد رفع
ستم طبقاتي و ملي در اين سرزمين پهناور و به ويژه نداي حق تعيين
سرنوشت ملل تا حد جدايي و از اين قبيل  ...انعکاس بسيار گسترده و
شگرفي در ميان انقالبيون ،نيروهاي مترقي و پيشرو ملل تحت ستم شرق
داشت .نمايندگان جنبش رهايبخش ملي کرد نيز در سرزمين چند پارهي
خود با باور و اعتقاد به "نقش آزاديبخش"اتحاد شوروي ،رسيدن به
آرزوهاي ملي خود را در جبههي کار و سوسياليسم جهاني يافتند .همين
امر موجب گرايش نمايندگان و روشنفکران ملل تحت ستم به ايدهي چپ
و احزاب کمونيست نو بنياد براي حل مساله ملي در چارچوب جامعه
سوسياليستي شد ،امري که تاکنون نيز جايگاه خود را در برنامه و اهداف
بسياري از احزاب ملي کرد از دست نداده است.
اين واقعيتي کتمانناپذير است که کمونيستها در کشورهاي
سرمايهداري و جوامع عقب ماندهي خاور دور و نزديک اولين نيرويي بودند
که مقولههاي جديد و مدرني چون "رفع ستم طبقاتي و ملي"" ،آزادي
زنان"" ،آزادي مطبوعات" ٨" ،ساعت کار در روز"" ،ممنوعيت کار براي
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کودکان زير  ١٤سال"" ،تشکيل اتحاديههاي کارگري و دهقاني" و  ...را
وارد ادبيات سياسي اين کشورها کرده ،نقش تعيين کنندهاي را در
پيادهکردن ايدههاي عدالتخواهانهي سوسياليستي ايفا کردند .آنچه زماني
جزو ناممکنها محسوب ميشد ،امروز در سايهي مبارزهي بيش از يک
سدهي چپها به امري بديهي تبديل شده است و حتا ليبرالها و خيلي از
نيروهاي راست کشورهاي سرمايهداري نيز مجبور به پذيرش آنها شدهاند.
با توجه به چنين نقشي ،کمونيستها نميتوانستند تاثيري در ميان
نمايندگان ملل تحت ستم نداشته باشند .به همين جهت مبارزه براي
عدالت اجتماعي و رهايي ملي در ميان کردها از هم تفکيک ناپذير بوده،
در برنامههاي احزاب کردي بازتابي همزمان داشتهاند.
انصافا ،چپها در قياس با نيروها و گرايشهاي سياسي ديگر جامعه
اولين نيرويي بودهاند که خواهان حل مساله ملي در شکلهاي مختلف از
خودمختاري تا استقالل آن بودهاند .روشنفکران کرد نيز با علم به اين
واقعيت و با اميد و دلبستگي به حل مساله ملي در چارچوب سوسياليسم
به چپ سوسياليستي پيوسته ،در اين رهگذر بهترين فرزندان خود را براي
رسيدن به عدالت اجتماعي ،صلح ،آزادي و رفع ستم ملي فدا کردهاند.
با اين وصف ،بايسته و شايسته است از بسياري از سياستهاي اتحاد
شوروي و احزاب سنتي و نو چپ در عدم انطباق و تلفيق تئوري و عمل،
قرباني کردن اصول از جمله به علت منافع و مصلحت انديشي مقطعي،
مقدس شمردن تماميت ارضي و در مواردي دگماتيسم نظري و عملي و از
اين قبيل  ...انتقاد کرد ،عليرغم اينکه نميتوان اين واقعيت مسلم را انکار
کرد که کمونيستها و سوسياليستها تنها نيروي پشتيبان و متحد صادق
ملل تحت ستم بودهاند و در سرزمين کردستان فداکاريهاي انکارناپذير و
حماسي از خود نشان دادهاند.

پيشگفتار
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باري ،به باور نگارندهي اين سطور در مراحل مختلف تاريخي انتقادات
جدي به احزاب سراسر ي چپ و احزاب ملي کرد وارد است ،چيزي که
مبحث و موضوع مورد بررسي اين کتاب ميباشد .به عبارتي ديگر
مارکسيستها هر چند با قبول واقعيت ستم ملي و مبارزه رهايبخش ملي
ملل تحت ستم ،براي رسيدن به حق تعيين سرنوشت خود فصل نويني در
تاريخ بشريت گشودند ،اما در عمل به داليل مختلف و برخي نگاههاي
کليشهاي و بررسي تمام مسائل جامعه از دريچهي "منافع طبقاتي" و
"ضد امپرياليستي" و "تضاد دو سيستم جهاني سوسياليسم و
کاپيتاليسم" در مقاطعي در مقابل آن قرار گرفته ،نتوانستهاند به رسالت
عدالتخواهانه و ستمستيزانهي خود به شکلي شايسته عمل کنند .بحث
حاضر براي پيريزي دقيقتر مباني فکري چپ از سويي و جنبش
کردستان از سوي ديگر اهميت تئوريک بسزايي دارد .نگارنده اميدوار
است توانسته باشد در ا ين کتاب نقشي در کالبدشکافي جوانبي از اين امر
ايفا کرده باشد.
هدف از نگارش اين کتاب آسيب شناسي و نقد سياست چپ سنتي
(حزب کمونيست ايران و حزب توده ايران) در دو برش تاريخي در رابطه
با جنبش ملي کرد در کردستان ايران ميباشد .اين دو حزب در طي
سدهي گذشته با داشتن نقش و تاثيرات مثبت و منفي بسياري بر
رويدادهاي سياسي ايران ،توانستند بخش کثيري از بهترين روشنفکران،
نخبگان ،نظاميان انقالبي و کارگران و زحمتکشان ايران را در صفوف خود
گردآورده ،با تشکيل سنديکا و انجمن و جمعيتهاي گوناگون صنفي،
فرهنگي و سياسي مهر و نشان خود را بر حوادث و رويدادهاي مهم و
حياتي ايران بجا بگذارند .اين امر در ارتباط با مسألهي ملي ،موضوع اين
نوشته نيز صدق ميکند.
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در بخش اول اين کتاب ضمن تاکيد بر ماهيت و ويژگيهاي جنبش
استقاللطلبانهي رهايبخش ملي کرد ،سياست غيرواقعبينانه کمونيستها،
سوسياليستها و دمکراتهاي ايراني ،همچنين برخوردهاي
مصلحتطلبانه اتحاد شوروي در سالهاي  ١٣٠٠تا  ١٣٢٥شمسي واکاوي
شده ،مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد.
در بخش دوم اين کتاب به سياست حزب توده ايران در قبال حکومت
اسالمي (سالهاي  ١٣٥٧-١٣٦١شمسي) ،جنبش خودمختاريخواه کرد
و نمايندگان سياسي اين ملت – حزب دمکرات کردستان ايران و سازمان
انقالبي زحمتکشان کردستان ـ کومله پرداخته شده ،مباني فکري چنين
سياستي مورد نقد و تحليل قرار گرفته است.
با وجود انتقادات طرحشده ،پيشاپيش تأکيد ميشود که تالش راقم اين
سطور در اين سياهه نه معطوف به اثبات تعارض ذاتي و برنامهاي بين
جنبش ملي از سويي و جنبش چپ از سويي ديگر ،بلکه صرفا متوجه
روشنگر ي در پيوند با اهمال و کژروي مقطعي چپ مرکزگرا وعدم انجام
رسالت تاريخي خود در مبارزه بر عليه رفع ستم ملي ميباشد .برنگارنده
پوشيده نيست که جنبش چپ ا يران و جنبش ملي کردستان ايران در
بسياري اوقات همپوش و همکيش و همرزم و مشخصا در حيطهي
کردستان اين دو از هم تفکيکناپذير بودهاند .اين همراستايي و
همداستاني و همسرنوشتي اتفاقي نبوده است .در واقع چپ راستين
رسالتا نميتواند پشتيبان و همپيمان کردستان نباشد ،حزب سياسي
کردي راستين نيز نميتواند چپ نباشد .تالش هر دو در راستاي رفع ستم
است؛ تنها :اولي بر رفع بيعدالتي اجتماعي تأکيد ويژه دارد و دومي
همزمان ،اما به شيوهاي پررنگتر بر رفع ستم ملي.

حزب کمونيست ايران
و جنبش ملی کرد
( ١٣٠٠-١٣٢٥شمسی)

درآمد
کردستان ،سرزمين کردها ،گسترهاي نزديک به ٥٠٠هزار کيلومترمربع
(قابل مقايسه با مساحت فرانسه يا اسپانيا) را در بر ميگيرد .اين سرزمين،
واقع در آسياي باختري ،در دو برش تاريخي تقسيم و بازتقسيم را از
سرگذرانده است:
 اولين تقسيم کردستان زاييدهي جنگ چالدران بود .اين جنگ در
 ٢٣اوت  ١٥١٤ميالدي بين دولت سني عثماني و شيعه صفوي در
دشت چالدران ،واقع در شمال شرقي درياچه وان ،روي داد .در پي
شکست ارتش صفوي بخش اعظم خاک کردستان ضميمه کشور
١
عثماني شد.
 دومين تقسيم و چندپارچگي کردستان ،يعني شکلگيري خطوط
مرزي کنوني سرزمينهاي کردنشين ،پس از جنگ جهاني اول و
تقسيم کشور عثماني صورت گرفت .کردستان تحت حاکميت

 ١سرزمين کردستان در پي جنگ چالدران عمال ميان دو امپراتوري عثماني و صفوي
تقسيم شد .اين تقسيم در  ٢٧ارديبهشت  ١٧ / ١٠١٨مي  ١٦٣٩با امضاي پيمان
ذهاب (قصرشيرين) فيمابين حکومت صفوي و حکومت عثماني ،به طور رسمي
اعالم شد.
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دولت عثماني چندپاره و وارد محدوده جغرافيايي  -سياسي
٢
کشورهاي ترکيه ،عراق و سوريه گرديد.
کردها در اين برش تاريخي بر بستر يک جنبش فئودالي  -رهايبخش
در راه استقالل و اتحاد کردستان چند پارچه مبارزه ميکردند .با تشکيل
"حزب آزاديخواهان کردستان" (در سال  )١٩٣٨و تبديل آن به "کومله
ژ .کاف" ("جمعيت احياي کرد") در کردستان ايران (در سال  )١٩٤٢و
تغيير نام آن به "حزب دمکرات کردستان" (در سال  )١٩٤٥بخشي از
روشنفکران آن دوره در راس مبارزه رهائيبخش ملي کرد قرار گرفتند.
تاريخ کردستان و کردها در واقع تاريخ سراسر پيکار ،قيام ،فداکاري و
جانبازي فرزندان اين آب و خاک در راه رهائي ملي بوده است.
سرکوب قيامهاي پياپي کردها بويژه در دوران "رضاخان سردارسپه" و
سپس رضاشاه به اوج خود رسيد :سرکوب کردهاي سنجابي کرمانشاه و
قيام سردار رشيد ،رهبر کردهاي کلهر ( ،)١٩٢٣سرکوب کردهاي خراسان
( ،)١٩٢٤سرکوب جنبش استقاللطلبانه اسمعيل خان سمکو (،)١٩٣٠
سرکوب و تبعيد جالليها به اصفهان و قزوين ( )١٩٣٦و کشته شدن
بيش از  ٤٠درصد آنها در هنگام روانهسازي آنها به اين دو شهر ،تيرباران
و کشتار بيش از  ١٠هزار کرد به دستور سپهبد امير احمدي ( ١٣٤٤ـ
٢

در  ٣١اکتبر  ١٩١٨دولت عثماني خود را مجبور به پذيرفتن پيمان متارکه جنگ
و تحمل قواي اشغالي متفقين ديد .تقسيم عثماني به نحوي که پيشتر بين
سايکس و پيکو ،نماينده گان بريتانيا و فرانسه ،بر آن توافق شده بود به اجرا درآمد.
 جامعه شناسي مردم کرد (آغا ،شيخ و دولت) ساختارهاي اجتماعي و سياسيکردستان ،نوشته مارتين وان برويين سن ،ترجمه ابراهيم يونسي ،نشر پانيذ،
سال  ١٣٧٨ص ٣٧٨

درآمد
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 )١٢٦٣و زنداني کردن  ٤هزار کرد در دههي سوم قرن بيستم و همکاري
ارتش ترکيه و عراق و ايران براي سرکوبي کردها  ،٣دگرگوني جغرافياي
سياسي کردستان ايران و تغيير نام بخشي از سرزمين آن به "آذربايجان
غربي" ٤ ،بخشي از سياست هاي حکومت تهران در راستاي مخدوش
نمودن مرزهاي جغرافيايي کردستان ،دامن زدن به اختالفات ارضي در
بين مردم کردستان و آذربايجان و آسميالسيون کردهاي شرق کردستان

٣

سرتيپ حسين يکرنگيان در اين مورد چنين مينويسد":در نيمه دوم سلطنت
رضاشاه کبير اوضاع سراسر ايران قرين آرامش بود ،فقط کردهاي کردستان بودند ،
که هر زمان به وسايلي تحريک شده و مرتکب شرارت مي شدند ،در سال ١٣١٠
ارتش ترکيه و عراق و ايران متحدا براي سرکوبي اکراد دست بيک رشته اقدامات
اساس ي زدند ،ترکها با خشونت رفتار کرده و موفقيت حاصل نمودند ولي عراقي ها
قادر به سرکوبي اکراد نشده ،بالنتيجه عمل ارتش ايران هم عقيم ماند".
 گلگون کفنان ،گوشهاي از تاريخ نظامي معاصر ،سرتيپ حسين يکرنگيان؛ ص ،٣٨٤فروردين .١٣٣٦
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gunagun-ketab-golgunkafanan_3.pdf

٤

در سال  ، ١٣٠٧مجلس نيز لباسهاي محلي سنتي را غيرقانوني و افراد ذکور
بزرگسال را ،به جز روحانيون رسمي ،به پوشيدن لباسهاي مدل غربي و "کاله
پهلو ي موظف کرد ]...[.افزون بر اين ،اسامي برخي مکانها تغيير يافت ،مثال
عربستان به خوزستان ،بندر انزلي به بندر پهلوي ،بخشي از کردستان به
آذربايجان غربي ،اورميه به رضائيه ،استرآباد به گرگان ،علي آباد به شاهي،
سلطانيه به اراک و محمره به خرمشهر تبديل شد.
 ايران در بين دو انقالب"؛ يرواند آبراهاميان ،ترجمه احمد گل محمدي ،محمدابراهيم فتاحي ص  ،١٧٨نشر ني ،چاپ شانزدهم ١٣٦٩ ،تهران.
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بود ٥ .تا اواخر دههي سي سدهي بيستم با توجه به ساختار اقتصادي ـ
اجتماعي کردستان ،٦حاکم بودن نظام طايفه – عشيرهاي ،آرايش طبقاتي
٥

آرداشس آوانسيان ()١٢٨٤ -١٣٦٩در "يادداشتهاي زندان" در رابطه با شمار
فراوان کردهايي که به اتهام شرکت در نهضت آزاديبخش و ملي کرد در بند بسر
ميبردند ،چنين مينويسد ..." :در زندان مرکزي هميشه صدها نفر کرد و لر
زندان ي بودند .اينها اکثرا از دهقانان و اعضاي سادهي عشاير بودند; مرداني شجاع و
ساده .ما مي کوشيديم با آنها تماس بگيريم و ميان آنها کار کنيم .دشوار بود ،اما
نتيجه ميداد .لرها را بيشتر به اتهام ياغي گري و يا راهزني به زندان مياوردند و
کردها را بيشتر به اتهام شرکت در نهضت آزاديبخش و ملي کردها .در کردها
احساسات ملي ،ولو بصورت ناپخته و ناروشن ،بسيار شديد بود .متاسفانه در راس
نهضت آنها روسا و خوان ين قرار مي گرفتند و نهضت را بشکست مي کشانيدند .روزي
پانصد نفر کرد را به زندان آوردند .حادثهي مهمي بود .تعداد دستگيرشدگان به
مراتب بيشتر از مواقع عادي بود .عده اي از آنها را به زندانهاي ديگر  -قم و
اصفهان  -فرستاده بودند .عدهي زيادي را به نقاط بد آب و هوا تبعيد کرده بودند
و اين پانصد نفر هم به زندان مرکزي رسيده بودند .آنها را در حياط به خط کرده
بودند .اوال شال کمر را مي گرفتند ،لباس مليشان را ميکندند ،سرشان را
ميتراشيدند و لباسهاي راه راه مخصوص زندانيان را به تنشان مي کردند .دل کردها
از اين رفتار پرخون بود .اما کسي بحرفشان گوش نميداد .براي پانصد نفر آدم
حتي تهيهي پرونده و ترتيب محاکمه غ ير مقدور بود .براي آنها حکم دسته جمعي
صادر ميکردند .معروف بود که به آنها از روي وزن و قدشان محکوميت صادر
ميکردند .بلند قدها ابد ،متوسط پانزده سال و کوتاه قد هشت سال".
از "يادداشتهاي زندان  ،سالهاي  ،"١٩٤٢ – ١٩٢٨اردش ير آوانسيان ،نشريات
حزب توده ايران ،ص ٦١-٦٢

 ٦ناگفته نماند درا ين برش تاريخي ،ايران [در سال ]١٣٠٠/١٩٢١ساختاري بس عقب
مانده داشت"،نهادهاي اقتصادي کشور بدوي وجامعه هنوز يکسره دهقان ي بود ،از
جمعيت ده ميليوني آن ،نود درصد از راه زراعت و دامداري ميزيستند و بيشتر از
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جامعه با حفظ اقتصاد و مناسبات اجتماعي سنتي مبتني بر"روابط
دهقانان آزاد با سيستم عشيرهاي و تابعيت دهقانان اجارهنشين غير
وابسته به عشيره از مالکين"  ،٧پايين بودن سطح روشنفکري و فقدان
تحزب ،روساي عشاير رهبري جنبش رهايي بخش ملي را بر عهده
داشتند .در واقع همانها بودند که برخاسته از پايگاه اجتماعيشان از توان
و امکان بسيج مردم ،تشکيل نيروي مسلح و نيز برقراري رابطه با
دولتهاي ديگر به منظور کسب حمايت و پشتيباني از جنبش کرد
برخوردار بودند .در اين دوران با توجه به تغيير سياست سنتي انگليس که
ديگر مبتني بر تمرکز نيرو در دست حکومت مرکزي و ايجاد حکومتهاي
نيرومند و سرسپرده بود ،تضاد ميان سران عشاير و محافل حاکمه در
تهران که در پي از بين بردن اقتدار ايالت و عشاير بودند ،بيش از بيش
تشديد ميشد  .٨تهران در پي آن بود که "قبايل (را) به زير حکم دولت
نيمي روستايي بودند .از هرچهار نفر يکي جزو قبيلههاي چادرنشين بود ،و از هر
پنج نفر فقط يکي در شهر بسر ميبرد ...ايران هنوز در مرحله ماقبل صنعت ي
بود[.]...

Charles Issawi, The Iranian Economy 1925-1975, from George Lencowski’s Iran Under the
Pahlavis, op.cit.p130

 برگرفته از :ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليسها"؛ سيروسغني ،ترجمه حسن کامشاد ،ص  ،٤١٥انتشارات نيلوفر ،چاپ سوم زمستان .١٣٨٠
٧

تاريخ کردستان ،مولفان الزايف ،محوي و ديگران .وضعيت کردستان ايران در
سالهاي دهه  ١٩٣٠ميالدي .ص  ، ٢١٠ترجمه منصورصدقي و کامران امين آوه،
چاپ اول  ، ٢٠٠٧آلمان

 " ٨وقتي رضاخان وزير جنگ شد تنها تهران و چند شهر ديگر زير فرمان يا حاکميت
موثر حکومت مرکزي بود .کوچک خان در گيالن فرمان ميراند ،مازندران مرکزي
عمال تحت تسلط امير مويد سوادکوهي بود ،مازندران شرقي و بخشهايي از شمال
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مرکزي" در آورده و با " خلع سالح آنها و درهم شکستن قدرت روساي
سنتي"  ٩يک نظام متمرکز و متراکم دولتي در ايران بوجود آورد .تالش
براي اعمال اين سياست در حقيقت به "بهايي بس گران ،همراه با غارت
وحشتناک دهقانان و عشا ير و سرکوب خونين آنها و ثروتمند شدن
امرلشکرهاي مانند آقا خان معروف به قصاب و جان محمدخان جالد
ا يالت ترکمن و امثال آنها [همچنين سپهبد اميراحمدي قاتل کردها و

خراسان تيول دو طايفه ترکمن بود ،و شمال غربي خراسان در دست سردار معزز
بجنوردي و ايل شادلو ،حال آنکه خراسان شرقي و جنوبي را حدود ده قبيله
مختلف در قبضه داشتند :آذربايجان شمالي و نواحي هممرز روسيه در چنگ
اقبال السلطنه ماکويي بود ،اسمعيل آقا سميتقو[سمکو] بر کليه سرزمينهاي غرب
اروميه تا سر حد ترکيه فرمان ميراند ،و ايل شاهسون همه کاره آذربايجان شرقي
بود .مناطق حوالي همدان در دست عشاير گوناگون کرد بود .عشاير سنجابي و
کلهر بر نواحي اطراف کرمانشاه مسلط بودند .لرستان زير قبايل لر و مرکز و
قسمت هايي از غرب ايران در اختيار بختياري ها بود .ايالت قشقايي ،خمسه،
تنگستاني ،کهگيلويه ،ممسني و بوير احمدي بر فارس و نواحي خليج فارس تسلط
داشتند .ايالت بلوچستان و سرز مينهاي شرق بندرعباس قلمرو قبايل بلوچ بود.
سيطره اينها به حدي بود که دوست محمد خان سرکرده بلوچها سکه به نام خود
زده بود (به نقل از تاريخ ارتش نوين ايران ،قسمت اول از  ١٣٠٠تا  ،١٣٢٠تهران
 .)١٣٤٣بعد مي رسيديم به ايالت عمال مستقل خوزستان ،که نامش را عربستان
گذ اشته بودند ،و در قبضه سر شيخ خزعل ابن جبير سردار اقدس بود.
 ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليسها؛ سيروس غني ،ترجمهحسن کامشاد ،ص  ،٣٥٣انتشارات نيلوفر ،چاپ سوم زمستان .١٣٨٠
٩

جنبش ملي کرد ،کريس کوچرا ،ترجمه ابراهيم يونسي ،ص ٦٨ .چاپ دوم ١٣٧٧
موسسه انتشارات نگاه ،تهران
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لرها] تمام شد" ١٠ .در اين راه شيوههايي که رضاشاه و قزاقهاي تحت
فرمانش بکار ميگرفتند همان شيوههاي پوسيدهي فئودالي همانند
مهرکردن قرآن و امان دادن و در پي آن قتل عام کردن و به يک چوب
راندن همه و غارت خانه دهقانان و سياه چادر ايالت و ...بود ،که تاثير آنها
تا امروز نيز زدوده نشده است و هزاران فاجعه انساني فردي و خانوادگي
ببار آورده است ١١ ".در اين روند انگليس براي خاتمه دادن به جنبش
رهائيبخش کرد به رهبري اسمعيل آغاي سمکو و قدرتمند کردن
رضاخان نقش اصلي ايفا کرد .به گفته احسان طبري " ١٢نقش انگلستان
در تقويت مستقيم رضاخان ،بويژه در جريان مبارزه رضاخان براي استقرار
تمرکز و از آن جمله در مبارزه وي عليه اسمعيل آقا سميتکو [سمکو] و
شيخ خزعل بروز ميکند .سميتکو و خزعل دو تن فئودال نيرومند و خطر
جدي براي رضاخان بودند .در از ميان بردن هر دو آنها مداخله عمال
١٣
انگلستان کار رضاخان را بسي تسهيل نمود".
"رضاخان سردار سپه و سپس رضاشاه تا اوائل سالهاي  ٣٠مشغول
سرکوب عشاير عرب و کرد و لر و ممسني و بختياري و قشقائي و بلوچ و
١٠

جامعه ايران در دوران رضا شاه ،جهان بينيها و جنبشهاي اجتماعي در
ايران(کتاب دوم – جزء دوم) احسان طبري٤٤-٤٥ .

 ١١همانجا ص ٥١
١٢

احسان طبري ( ١٩بهمن  ١٢٩٥ساري –  ٩ارديبهشت  ١٣٦٨ش .تهران)،
فيلسوف ،نظريه پرداز ،نويسنده و شاعر مارکسيست ،عضو گروه  ٥٣نفر اراني و از
بنيانگذاران و کادر برجسته حزب توده ايران بود .ا .طبري در بهار  ١٣٦٢در
يورش دوم نيروهاي سرکوبگر جمهوري اسالمي ايران به حزب توده ايران دستگير
شده ،در زير شکنجه وادار به نفي افکار خود گشت.

 ١٣همانجا ص ٣٨
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گيره و عمال از اول تا آخر سلطنت خود مشغول سرکوب جنبش مردم
(قيامها ،اعتصابها ،تظاهرات ،مقاومتهاي فردي) بود و در اين امر از
١٤
اعمال هيچ اسلوب خشن و ناپسندي ابا نداشت".
چنين سياستي از يک سو موجب طغيانهاي پي در پي کردها براي
رهايي از ستم ملي استعمار داخلي و براي وحدت مجدد سرزمينهاي
پراکنده ملي گرديد و از سوي ديگر روي آوري به نمايندگان انگليس و با
وقوع انقالب اکتبر در سال ١٩١٧ميالدي به اتحاد شوروي شد که نويد
پشتيباني از جنبشهاي رهائيبخش ملي را داده بود .اسناد منتشره
سفارت انگلستان و بخشي از اسناد بايگاني اتحاد شوروي سابق نشان
ميدهند که بر خالف انگها و اتهامات وارده به سران جنبش کرد ،خواه
از سوي انگليسيها و روسها و وابسته خواندن اين جنبش به کشور
مخالف خود ،و خواه شايعه پراکني و تحريف وقايع آن دوران از سوي
برخي از سياستمداران چپ و دمکرات انقالبي و تاريخ نگاران ايراني و
خارجي در ديدن دست نهان و آشکار انگليس ،آمريکا و شوروي در
تحريک کردها و "برپاکردن آشوب و غائله کردستان" نه تنها کردها
مشمول حمايت و همکاري آن کشورها نشدند ،بلکه اين کشورها يا در
سرکوب مستقيم و غير مستقيم کردها شرکت کردند و يا در بهترين
حالت در مقابل کشتار جمعي آنها سکوت اختيار نمودند.

 ١٤همانجا ص ٥١

حزب کمونيست ايران و جنبش ملی کرد
رسوخ انديشه چپ در ايران به اوايل سدهي بيستم و بويژه به فعاليت
سوسيال دمکراتهاي ايران و مناسبات بسيار نزديک آنها با بلشويکهاي
روسيه برميگردد".در بارهي پايه گذاران سوسيال دمکراسي در ايران تاريخ
نويسان به طور عمده متحدالقولند و آن اينکه نخستين آورندگان افکار و
تشکيلدهندگان گروههاي سوسيال دمکراسي ،ايرانياني بودهاند ،که در
ماوراء قفقاز در کنار سوسيال دمکراتهاي روس مبارزه کرده و تجربه
اندوختهاند ،بويژه ايرانياني که براي کارهاي فصلي و موسمي و يا نسبتا
دراز مدت به ماوراء قفقاز و آسياي ميانه و بيش از همه براي کار در
١٥
صنايع نفت به باکو رفت و آمد ميکردهاند".
به نظر ميرسد که اولين هستههاي چپ در کردستان ايران نيز تحت
تاثير افسران بلشويک روس بوجود آمده باشد".در جنگ جهاني اول ،که
کردستان و بويژه شهر مهاباد به حيطه جنگ دول روسيه و عثماني تبديل
شده بود ،تعدادي از کردهاي مهاباد تحت تاثير افسران روسي که طرفدار
حزب سوسيال دمکرات روسيه بودند ،خود را بلشويک دانسته ،در شهرها
و دهات کردستان براي اهداف خود فعاليت ميکردهاند .رهبر اين افراد
فردي به نام "حمه ههتيو" بوده ،که همراه با رفقايش درجنگي سخت و
١٥

شمه اي در باره تاريخ جنبش کارگري در ايران .عبدالصمد کامبخش ،ص .٧
انتشارات مجدد :چاشان نوزايي کبير
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نابرابر با نيروهاي مسلح حکومت ايران" ١٦کشته ميشود .بدون شک با
توجه به بافت عشيرهاي جامعه کردستان ،عدم رشد نيروهاي مولده و
فقدان طبقه کارگر و نبود فرهنگ تحزب نميتوان انتظار داشت که
کردستان در مقايسه با مناطق نسبتا رشديافتهتر ايران که سوسيال
دمکراتها در آنجا فعال بودند ،بستر مناسبي براي رسوخ انديشههاي
مارکسيستي و جذب نيروهاي کار و زحمت کردستان بوده باشد.
انقالب اول روسيه در سال  ١٩٠٥ميالدي ،تاثير بسزايي بر بيداري
مردم شرق و از جمله مردم ايران بر جاي گذاشت .شرکت فعال سوسيال
دمکراتها ي ايران در وقايع مشروطيت و ديرتر در انقالب گيالن و، ...
برنامه ترقيخواه ،سکوالر و دفاع پيگير آنها از آزادي ،دمکراسي ،حقوق
کارگران ،دهقانان و زنان و فعاليتهاي وسيع مطبوعاتي ،طرح مسائلي
چون برقراري  ٨ساعت کار روزانه ،اصالحات ارضي و تقسيم زمين در
ميان زارعين ،تعليمات عمومي و اجباري ،تشکيل اتحاديههاي کارگري و
دهقاني و سازماندهي اعتصابات و همچنين تشکيل جمعيتهاي مختلف
صنفي ،فرهنگي و " دفاع از حق تعيين سرنوشت ملل بر اساس اتحاد
داوطلبانهي ملتهاي ايران تا حد جدايي"  ١٧از جمله نوآوريهاي سوسيال
 ١٦برگ سبز ،سرگذشت سياسي زندگيام ،ص  ،١٤غني بلوريان ،استهکلم ١٩٧٧
١٧

حزب کمونيست ايران در کنگره اول خود در يکم مردادماه  ٢٣(١٢٩٩ژوئن
 )١٩٢٠در بندر انزلي اشاره به " شناسايي حق خودمختاري همه مليتهاي ايران
و در چارچوب وحدت کشور" ميکند.
 حزب کمونيست ايران /شوروي /گيالن ،پروفسور سپهر ذبيح.http://xalvat.org/Nashr-eDigaran/551-600/557.Sepehr.pdf

حزب کمونيست ايران در کنگره دوم خود در سال  ١٩٢٧بدين صورت به مساله
ملي در ايران اشاره ميکند :ايران مملکتي است که ملل متعدد در آن سکني

حزب کمونيست ايران و جنبش ملي کرد

19

دمکراتهاي ايران بود که تاثير بسزايي در حوادثات آتي ايران و جذب
نيروهاي روشنفکري به ايدههاي چپ داشت .معهذا حزب کمونيست ايران
( )١٩٢٠/١٢٩٩که هر حرکت آزاديخواهانه را از موضع طبقاتي و تضاد
کشور نوبنياد شوروي با امپرياليسم انگليس ميسنجيد ،از واقعيتهاي
جامعهي کردستان و ماهيت اين جنبش غافل بوده ،با توجه به قرار
گرفتن سران عشاير در راس جنبش و تقدس"تماميت ارضي ايران"،
استقاللطلبي کردها را بخشي از فتنه ،توطئه و سياست انگليس قلمداد
دارند و باين سبب توده زحمتکش مملکت ما بايد باين مسئله توجه مخصوصي
معطوف نمايد .حزب کمونيست ايران ملل کرد ،عرب و سايرين را از انتريکهاي
عمال انگليس برحذر نموده معتقد است که تمام ملل اقليت با تمام عناصر
دموکرات و انقالبي ايران يکجا در در مبارزه ميتوانند به هدفهاي خود برسند.
حزب طرفدار آزادي اقليتهاي ملي تا حد جدايي است ،ولي در عمل پيشنهاد
وحدت آنها مطرح است تا با هم متحد شده تمام ايران را از چنگ ارتجاع داخلي و
خارجي آزاد نمايد .الزم است کامال بخاطر داشت که بدون اتحاد همه قواي
انقالبي و غلبه بر دشمنان طبقاتي ،بر طبقه مالکين و خوانين غير ممکن و محال
بوده .بوسيله اتحاد و جمع آوري قواي انقالبي همه ملل ايران ممکن است
باستخالص کامل از تحت ظلم جبارهاي خود نائل شود .در تزهاي حزب صحبت
از انترناسيوناليسم پرولتري ،از همکاري و همبستگي با ملل مستعمرات سخن
رفته که ش عار هميشگي حزب کمونيست ايران بوده است .در تزها شعار جمهوري
انقالبي فدرال در بين آمده ،بديگر سخن هدف از حکومت فدرال تمام خلقها در
يک کشور دمکرات و مستقل است .فرمول حکومت چنين است":حکومت
جمهوري فدراتيو ملي" ) .از پروگرام عمليات حزب کمونيست ايران ،از تصميمات
کنگره دوم).
 صفحاتي چند از جنبش کارگري و کمونيستي ايران در دوران اول سلطنت رضاشاه (  )١٩٣٣- ١٩٢٢اردشير آوانسيان ،سال  ،١٣٥٨ص ٣٩
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-avanesian_kargari.pdf
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کرده ،در نقطه مقابل آن قرار ميگرفت ،تا آنجايي که حيدرخان عمواوغلي
يکي از چهرههاي معروف جنبش کمونيستي -کارگري ايران در همراهي
جهانگير ميرزا ،در جنگ "با کردان و هواداران خودکامگي"! در سال
 )١٣٢٦(١٢٨٧در خوي شرکت ميکند ١٨ .آوتيس سلطانزاده (– ١٩٣٨
 ١٨٨٩م) ،يکي از رهبران بنام حزب کمونيست ايران ،در کتاب ايران
معاصر ٢١ -ژوئيه  ، ١٩٢٢مسکو  -در بخش جنبشهاي اجتماعي با طرح
اتهام بي اساس پشتيباني انگليس از استقالل کردها ،چنين مينويسد:
"هنوز چهار ماه از سرکوب قيامهاي گيالن و خراسان نگذشته بود و
حکومت تهران هنوز سرگرم اين مسئله بود که چگونه به شورش اکراد
بسرکردگي سميقو [سمکو] که با پشتيباني جدي انگليسها خواستار
استقالل کردستان هستند ،پايان دهد که در آذربايجان قيام تازهاي برپا
شد .الهوتي خان ،افسر ژاندارمردي ،با واحد خود مرکب از قريب ١٠٠٠
نفر ،جبهه جنگ با اکراد را ترک نمود و رهسپار تبريز شد" .در زير نويس
همان صفحه براي توضيح اين جمله اشاره ميکند که"انگلستان ميخواهد
کردستان را تحت قيمومت خود مستقل سازد تا از طرفي ايران و ترکيه را
بيشتر ضعيف کند و از طرف ديگر پشت جبهه مطمئني براي منافع نفت
١٩
بين النهرين تامين نمايد".
ابوالقاسم الهوتي(١٢٦٦ – ١٣٣٦ش) نيز در مقالهاي تحت عنوان" کرد
و کردستان" که در سال  ١٩٢٣در نشريه "خاور نو"در مسکو چاپ شد از
سران جنبش ملي کرد چون عامالن انگليس ياد ميکند .حزب کمونيست
 ١٨تاريخ  ١٨ساله آدربايجان ،ص  .٨٣٤احمد کسروي
 ١٩ايران معاصر ،آ .سلطانزده ،مسکو  ،١٩٢٢ص ٩٧
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gunagun-ketab-soltanzadeh.pdf
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ايران در" بيانيه فرقه کمونيست ايران  ١٣٠١ -و در بخش مسئله مليت
در ايران و مبارزه براي جمهوري ملي ضمن اشاره به معروف بودن
خواست اتحاد تمام بخشهاي کردستان در يک دولت ملي ،که بخودي
خود ناشي از ماهيت اين جنبش و خواست تودههاي مردم کرد بود ،عمال
با توطئه انگل يس خواندن آن از درک واقعيت کردستان و ماهيت جنبش
کرد غافل ميماند .در اين بيانيه بدين صورت به مساله کرد اشاره
ميشود ]...[":پس چنانکه ديديم وطن و وطن پرستي ،همه اين حرفها از
اختراعات طبقهي اغنيا و براي فريب زحمتکشان و حفظ منافع طبقاتي
ايشان ميباشد .امپرياليستهاي انگليس از اين الفاظ قشنگ و اعتماد و
زودباوري عربها و کردهاي مملکت ما استفاده نموده ،مکرر آنها را بر ضد
حکومت تهران برانگيختند ]...[ .کردها يک قسمت در اراضي ايران و
قسمت ديگر در مملکت ترکيه زندگي ميکنند .شعار جمع کردن تمام
قسمت کردستان ،متحد کردن ايشان در تحت يک دولت واحد کرد خيلي
در بين کردها معروف و مورد توجه ميباشد .امپرياليستهاي انگليس از اين
مسئله استفاده نموده و در عين برافروختن احساسات و تعصبات ملي
ميان کردها ،مبارزه ايشان را بر ضد دولت ايران و ترکيه تقويت مينمايند.
انگليسها مي خواهند دولت کردي در تحت حمايت انگليس بوجود
بياورند .هرگاه اين نقشه صورت واقعي پيدا نمايد ،آنوقت است که موقعيت
امپرياليسم انگليس ،خواه از نقطه نظر نظامي و خواه از نقطه نظر سياسي
و اقتصادي و بخصوص راجع به استخراج نفت ايران محکمتر خواهد شد.
بدين ترتيب با تجارت در سر مسئله مليت در ايران ،امپرياليستهاي
انگليس از يک طرف زمام دولت تهران را در دست خود نگهداشته و از
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طرف ديگر به ازدياد تصرفات مستملکاتي خود اهتمام و کوشش
٢٠
مينمايند.
سلطانزاده نيز مجددا در مقالهاي تحت عنوان "دومين کنگره حزب
کمونيست ايران"(  )١٩٢٧ضمن اشاره به اينکه"ايران کشوريست که در
آن ملل بسياري زندگ ميکنند"  ٢١اشاره به حادترين مساله آن يعني
اعراب و کردان کرده ،ميگويد"[ ]...در ميان کردان و اعراب کارزار گسترده
و حساب شدهاي از جانب عوامل انگليس براه افتاده است ]...[ .بخشي از
کردان در منطقه ايران و برخي ديگر در منطقه ترکيه زيست ميکنند.
نظريه دا ير بر وحدت دو بخش کردستان در يک حکومت ملي در ميان
کردان محبوبيت بسيار دارد .امپرياليسم انگليس از اين موقعيت
سوءاستفاده کرده تا شووينيسم کردان را شعلهور سازد و از مبارزه آنان
عليه دول ايران و ترکيه حمايت مينمايد .انگليسيها در صدد ايناند که
حکومت مجزاي کردان تحت قيموميت انگلستان پديد آورند .اگر چنين
نقشهاي موفق گردد ،بهرهبرداري از چاه نفت بين النهرين مطمئنتر
خواهد گشت ،يعني دولت"آزاد کردستان" پشتوانهي کافي را فراهم
خواهد آورد .اگر دولت ايران با خواستهاي دولت انگليس از در مخاصمت
در نيايد ،انگلستان شعله نارضائي ملي را کمي فرو مينشاند .ولي
 ٢٠بيانيه فرقه کمونيست ايران ( )١٣٠١ص ٦٦-٦٩
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gunagun-ketab-2%20
sanad_fergheye_komonist.pdf

 ٢١دومين کنگره حزب کمونيست ايران ،سلطانزاده ،اسناد تاريخي جنبس کارگري،
سوسيال دمکراسي و کمونيستي ايران ،جلد چهارم ،انتشارات مزدک ،ص ، ١١٩
ترجمه از آلماني م .شين
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gunagun-ketab-soltanzadeh.pdf
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همينکه"شاه شاهان" بکوشد در مقابل انگلستان استقالل راي از خويش
ظاهر سازد ،در ميان اعراب و کردان عدم آرامش و قيام آغاز ميگردد.
بدينسان امپرياليستهاي انگليسي ،از مسئله ملي در ايران استفاده کرده و
دولت کنوني ايران را در افسار خويش نگه ميدارند.
حزب کمونيست ايران با اين وظيفه جدي روبروست تا اين برگ
بينهايت مهم را از دست انگليسيها بربايد .اين مراد زماني برآورده خواهد
شد که حزب مصممانه راه لنيني را برگزيند .کنگرهي حزب تصويب کرد،
که حزب بايد مجدانه راه حل مشترک همهي احزاب کمونيست ،يعني
حق ملل در تعيين سرنوشت خويش تا جدائي کامل را اختيار کند .حزب
کمونيست ايران بايد بکوشد در تمام سازمانهاي موجود ملي که کارگران و
عناصر دهقاني دمکرات را در بر ميگيرند رخنه کند و اين عناصر را بر
اساس خواستهاي ملي يا انقالبي سازمان دهد.
حزب بايد در ميان تودههاي زحمتکش در بارهي مقاصد غارتگرانه
امپرياليستهاي انگليسي بکار روشنگري بپردازد .حزب بايد براي تودهها
روشن سازد که بدون واژگون ساختن نظام حاکم اقليتهاي ملي ايران
٢٢
نميتوانند راه انکشاف فرهنگ ملي و استقالل ملي را بپيمايند.
سلطانزاده با تکرار فرضيه بي پايه و اساس توطئه انگليس در تحريک
کردها و عليرغم ديدن اين واقعيت که کردها خواهان وحدت دو بخش
کردستان هستند ،ماهيت واقعي جنبش رهائيبخش ملي کرد را قلب
نموده ،آنرا تا حد عامل و کارت بازي امپرياليسم انگليس در مقابل دولت
ايران تنزل ميدهد ،همزمان با تکيه بر تز لنيني"حق ملل در تعيين
سرنوشت خود تا حد جدايي" به ربودن اين برگ از دست انگليسها و
 ٢٢همانجاص ١١٩
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رخنه در سازمانهاي موجود ملي اشاره ميکند .بيگمان اگر کردستان
ايران داراي ساختار اقتصادي  -اجتماعي حتا نيمه سرمايهداري  -نيمه
فئودالي با سازمانهاي مدنظر سلطانزاده و نمايندگان سوسيال دمکراسي
در آن ميبود ،ميشد به واقع پيوستن اين فرضيه را دور از واقعيت و
انتظار محسوب نکرد ،اما در جامعهاي که بافت عشيرهاي ستون اصلي
ساختار اقتصادي  -اجتماعي آن را تشکيل ميداد معلوم نيست که حزب
کمونيست ايران با چه مکانيسمي ميخواست رهبري اين جنبش را بدست
بگيرد ،آنهم جنبشي غير پرولتري  -استقاللطلب که رهائي ملي و وحدت
سرزمينهاي پراکنده کردستان در دستور روز خود قرار داده و تمام اقشار و
طبقات جامعه کردستان عليه حکومت پادشاهي که براي آنها نقش
استعمارگر داخلي را ايفا ميکرد ،مبارزه ميکردند .قاعدتا چنين جنبشي
نميتوانست رنگ و روي طبقاتي بخود بگيرد.
سياست عملي حزب کمونيست ايران با توجه به عدم نفوذ و فقدان
سازمانهاي آن در کردستان (به غير از کرمانشاه) ٢٣ ،هم راي و همنظري
آن با تماميتخواهان و سرکوبگران دولتي دال بر انگليسي بودن اين
جنبش ملي و تودهاي ،نميتوانست جذابيتي براي مردم کرد داشته باشد.
 ٢٣قبل از تشکيل کنگره ي دوم حزب کمونيست ايران در سال " ١٩٢٧با استفاده ي
صحيح از امکانات موجود حزب کمونيست ايران توانست سازمان سرتاسري خود
را به وجود آورد .تا آنجا که تحقيق شده سازمانهاي حزبي در تهران ،گيالن،
آذربايجان ،خراسان ،اصفهان ،قزوين ،کرمانشاه بوجود آمد،
 شمه اي در باره تاريخ جنبش کارگري در ايران"؛ عبدالصمد کامبخش؛ ص . ٢٩انتشارات مجدد :چاشان نوزايي کبير.
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از سوي ديگر رهبري حزب کمونيست ايران در فاصلهي کنگره اول
( )١٩٢٢/١٢٩٩و کنگره دوم ( )١٩٢٧ / ١٣٠٦بعلت"عدم احاطه به
جر يانات عمومي جهاني و عدم اطالع از تغييرات ژرفي که در سياست
انگليس به وجود آمده بود"  ٢٤قادر به درک تغيير سياست سنتي انگليس
از عدم تمرکز نيرو در دست حکومت مرکزي به ايجاد حکومتهاي
نيرومند و متمرکز سرسپرده امپر ياليسم و ضد شوروي در ايران و اغلب
کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره ،پس از تشکيل دولت نوبنياد
شوروي در سال  ١٩١٧نبوده ،هرگونه حرکت استقاللطلبانه را توطئهي
انگليس ارزيابي مي کرد .حزب کمونيست ايران در شناخت ماهيت حکومت
رضاخان و مانورهاي سياسي او نيز دچار اشتباهات جدي شده ،برخي از
رهبران آن" قادر به به تحليل ديالکتيکي از تحوالت آن زمان نبودند.
مرزهائي را که پروسهي روي کارآمدن رضاشاه طي ميکرد نميديدند .به
موقع متوجه تغييرات ماهوي حکومت رضاشاه"  ٢٥نشده ،کودتاي رضاخان
(برانداختن قاجار) را چون "سقوط حکومت بورژوازي و چون مبداء
جديدي در تاريخ معاصر ايران" ٢٦و سياست رضاخان را يک سياست ملي
ارزيابي مي کردند .سياست ملي شناختن رضا خان چنان در حزب ريشه
دوانده بود که رهبري حزب کمونيست ايران همصدا با نيروهاي مترقي
ايران صحنه لشکرکشي عليه خزعل و شکست او را چون شکست سياست
٢٤

دومين کنگره حزب کمونيست ايران ،سلطانزاده ،اسناد تاريخي جنبس کارگري،
سوسيال دمکراسي و کمونيستي ايران ،جلد چهارم ،انتشارات مزدک ،ص ، ٣٠
ترجمه از آلماني م .شين
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gunagun-ketab-soltanzadeh.pdf

 ٢٥همانجا ص .٣٨
 ٢٦همانجا ص .٢٨
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انگليس و کاميابي بزرگي قلمداد کرده ،اين عمل رضاخان را در صفحات
مطبوعاتش ستود و روزنامهي "نصيحت" رضاخان را در برگشت از کارزار
خزعل با قصيدهي" من رضا و تو رضا و ملت ايران رضا"  ٢٧مورد استقبال
قرار داد .در ضمن سوسياليستهاي مجلس ،به رهبري سليمان ميرزا
اسکندري ٢٨ ،نيز "پشتيبان اقدامات رضاخان در بناي نيروهاي مسلح و
برقراري امنيت داخلي بودند [ ]...رضاخان بسيار مديون سوسياليستها بود.
[چراکه]آنها تنها گروه متشکلي بودند ،که از آغاز مجلس چهارم از او
حمايت کرده و در برابر مدرس ايستاده بودند" ٢٩ ".فرقه کمونيست با
سوسياليستها ائتالف و همکاري نزديکي داشت.
در واقع همکاري آن دو بسيار نزديک بود و بيشتر اعضاي حزب
سوسياليست عضو فرقه کمونيست نيز بودند ،به طوري که وابسته نظامي
انگلستان همواره اين دو سازمان را با يکديگر اشتباه ميگرفت .پس از
سرکوبي جمهوري سوسياليستي گيالن ،فرقه کمونيست بسيار متحول
شد .کانونهاي فعاليت خود را از شمال به نواحي مرکزي ،به ويژه تهران
منتقل کرد .شورشهاي ايالتي را تقبيح و دولت را تشويق کرد که
حکومت مرکزي را تقويت کند"  ٣٠و اين در حالي بود که رضاشاه کارنامه

 ٢٧همانجا ص .٣١
٢٨

سليمان ميرزا [سليمان محسن اسکندري] (١٢٤٢ -١٣٢٢شمسي) نتيجه عباس
ميرزا ،پسر فتحعلي شاه ،از پايه گزاران حزب دمکرات (عاميون) و حزب توده ايران.

٢٩

ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليسها؛ سيروس غني؛ ترجمه
حسن کامشاد ،ص  ٣١١و  ٣١٢انتشارات نيلوفر ،چاپ سوم زمستان .١٣٨٠

 ٣٠ايران بين دو انقالب ،يرواند آبراهاميان ،ترجمه احمد گل محمدي و محمد ابراهيم
فتاحي ،نشر ني ،چاپ شانزدهم ،تهران  ١٣٨٩ص ١٦٠

حزب کمونيست ايران و جنبش ملي کرد

27

بس"درخشاني" چون سرکوب جنبش جنگل ،و شورش کردها ،لرها،
ترکمنها ،شاهسونها ،بلوچها و عربها را داشت.
ناگفته نماند رو يکرد حزب کمونيست ايران در اين دوران عمال منطبق
با سياست و ديدگاه اتحاد شوروي به رضا خان بود" .مسکو[نيز] از اواخر
 ١٣٠١رفته رفته به قدرت رسيدن رضاخان را با نظر موافقتري نگريسته
بود .اين امر چندين دليل داشت .اوال؛ شورويها به اين نتيجه رسيدند که
ايران هنوز آماده انقالب کمونيستي نيست .ثانيا؛ گمان ميکردند که رضا
خان رهبر نوعي جنبش رهايي بخش ملي است ،که نفوذ بريتانيا را در
ايران به ميزان زيادي کاهش ميدهد و در موضع رهبر جنبش رهايي
بخش نيمه بورژوا مظهر يک دورهي انتقالي و گذرا در تحول تاريخي ايران
است.
تئوريسين برجسته حزب کمونيست شوروي ،کارل رادک ،در ١٩٢٣
نوشت" :ب راي حکومت شوروي ،کامال غيرضروري است که جمهوريهاي
شوروي مصنوعي در ايران بوجود آورد .عالقه واقعي شوروي در ايران آن
است که اين کشور پايگاه حمله به باکو نشود  ...شکل حکومت در ايران،
راه حل مسئله ارضي ايران[مسائل کارگري هنوز ظهور نکرده بود] انحصارا
مربوط به مردم ايران و نفوذ معنوي کمونيستهاي ايران است ٣١ ".پيوند
دادن فکر و خواست استقاللطلبانه کردهاي ايران به بيگانه ،نه تنها در
اسناد حزب کمونيست ايران ،بلکه در اسناد و مطبوعات دولت وقت و آثار

٣١

 Miron rezun, the Soviet Union and iran, Boluder, Coloradoصفحات  ١٨و
 ،٦٠برگرفته از:ايران ب رآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليسها؛ سيروس
غني؛ ترجمه حسن کامشاد ،ص ،٣١٩چاپ سوم. ١٣٨٠ ،
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شخصيتهايي چون ملک الشعراي بهار  ٣٢و احمد کسروي که از نخستين
پشتيبانان رضاشاه بودند ،ديده ميشود .همه آنها با توجه به تقدس و
تابوي تماميت ارضي ايران ،اعتقاد به تئوري توطئه و عدم درک ماهيت و
 ٣٢محمد تقي بهار(ملک الشعرا)  ، ١٢٦٥-١٣٣٠عالوه بر کارنامه حجيم ادبي اش ،در
سياست هم فعال بود(در دورههاي سوم ،چهارم و پنجم از مشهد و در دوره ششم
از تهران به نمايندگي مجلس رسيد) .طرفدار وثوق بود ،با اين حال در جنگ
جهاني اول به آلمانيها و عثمانيها گراييد .با رضا شاه در افتاد و مدتي تبعيد شد،
ولي بعدا از در آشتي درآمد و در  ١٣١٤به تهران برگشت .وي يکي از شاعران
بزرگ قرن بيستم ايران به شمار ميرود.
  Ironside,op.citص  ،١٤٨برگرفته از :ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار ونقش انگليسها؛ سيروس غني؛ ترجمه حسن کامشاد ،ص  ١٨٥انتشارات نيلوفر،
چاپ سوم زمستان ١٣٨٠
محمد تقي بهار از جمله افرادي بود که در مدح رضا خان کودتاچي و سپس جلوس
او به تخت سلطنت (در عيد نوروز  )١٣٠٥شعرها سرود و به يکي از ستايشگران
رضاشاه تبديل شد .در خطابه هايش بدين شکل به ستودن رضاشاه ميپردازد:
شاه جهان ،پهلوي نامدار
اي ز سالطين کيان يادگار
خنجر بران تو روز هنر
هست کليد در فتح و ظفر
تيغ کجت چون ز پي نظم خاست
...................................
مژده که بگرفت جان از بر تخت کيان
شاه جهان پهلوي ميرجهان پهلوان
فر تو تجديد کرد عهد تو تکرار داد
عزم تو کرد استوار ،بخت تو کرد امتحان
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خواستهاي ملي مردم کرد از نقطه نظرهاي مختلف به يک نقطه مشترک
يعني نفي جنبش رهايبخش ملي کرد ،وارداتي بودن ايده استقاللطلبي،
توطئه کشورهاي خارجي  -انگليس و آمريکا ،تاييد سرکوب کردها چون
يکي از کارهاي مهم دولت مرکزي ،سکوت در مقابل کشتار ،زنداني و
تبعيد جمعي کردها ،اهانت و توهين به رهبران و بزرگان مردم کرد و
اشرار خواندن کردها از عهد عتيق و غيره ميرسيدند .گويي جنبش و
آرزوي بر حق و ديرينه کردها براي رهايي از ستم ملي و وحدت سرزمين
تجزيه شدهي آن ،نه در اثر ظلم و زور نيروهاي سرکوبگر حاکم ايران و
عثماني ،بلکه مولود رخنه افکار پليد اروپايي و کشورهاي استعمارگري
بوده است ،که ميخواستند از اين مردم "خام و کوته انديش" در راستاي
اهداف شيطاني خود سوءاستفاده کنند.
کسروي در کتاب "تاريخ  ١٨ساله آذربايجان" بدين شکل به جنبش
استقاللطلبانه کردها اشاره ميکند" :کردان هميشه چون فرصتي
يافتندي با دولت نافرماني نمودندي  ،برادر اين جعفرآقا ،و پدرش محمد
آقا در زمان خود بارها نافرماني نموده بودند .ولي سميگو[سمکو]اينزمان،
براي کردستان جداسري(استقالل) ميخواست و در راه اين آرزو بود که به
آمادگيهايي ميپرداخت .يکي از تخمهاي آشوب و زيانکاري که اروپائيان
درشرق افشاندهاند اين آرزوي جداسريست .کارکنان آنان سالها گرديده و
بميان کردان و ارمنيان و ترکمانان و آسوريان و بختياريان و ديگران رفته،
و اين تخم را در دلهاي آنان کاشتهاند .کردان نيز از سالها چنين سخني
را شنيده و هوسمنداني از آنان اين آرزوي خام را دنبال کرده و گاهي نيز
کتابها يا گفتارهايي نوشته بودند .کنون سيمگو[سمکو] آن آرزو را بکار
بستن ميخواست ،و به پيروي از آزاديخواهان عثماني که "ژن ترک" پديد
آورده و آن کارها را کرده بودند به پديد آوردن دستهاي بنام"ژن کرد"
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ميکوشيد .چنين ميگفتند :او را به اين کار مستر داد آمريکايي
واداشت ]...[.هر چه هست ،اين آرزو را ديگران به دل سيمگو
٣٣
[سمکو]انداخته بودند و هم آنان دلش دادند و دليرش گردانيدند"...
همچنين ملک الشعراي بهار در کتاب "تاريخ مختصر احزاب سياسي
ايران ـ انقراض قاجار" ،از تصرف قلعه چهريق پناهگاه اسمعيل آقاي کرد،
معروف به سميتقو[سمکو] ،توسط شاهزاده امان اهلل ميرزا جهانباني ،که
آنوقت سرتيپ بود ،بعنوان يکي از کارهاي مهم دوره چهارم مملکت
نامبرده ،از رهبران جنبش رهايبخش کرد چون "شيخ عبيداهلل" و "حمزه
آقاي شکاک" و اسمعيل آقا چون اشرار کردي ياد ميکند "که از عهد
٣٤
عتيق سر به طغيان برميداشتند".
کشتن ناجوانمردانه سمکو ،سرکوب مکرر و خونين جنبش کرد توسط
دولت ايران ،با تائيد آشکار يا نهان و در بهترين حالت سکوت آنهايي
مواجه شد که خود را منادي آزادي و دمکراسي و مخالف ديکتاتوري رضا
شاه ميخواندند .تيرباران سمکو و پسرش خسرو"در خالل مذاکره با
افسران ارتش ايران ،که تحت فرماندهي ژنرال حسن مقدم ـ فرمانده کل
قواي ايران در منطقه در آن ايام ـ قرار داشتند"  ٣٥با برپا کردن جشن و
مراسمهاي بزرگي در تهران همراه بود و به گفتهي بهار ،سردار سپه "از
٣٣

تاريخ هيجده سا له آذربايجان ،بازمانده تاريخ مشروطه ايران ،بخش چهارم ص
 ٨٣٠چاپ دهم  ،١٣٧١انتشارات امير کبير.

 ٣٤تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران  -انقراض قاجار ،جلد اول  ،ملک الشعراي بهار،
ص  ٢٦٦- ٢٦٥انتشارات امير کبير ،تهران ١٣٥٧
٣٥

گزارش کنسولگري آمريکا ،تبريز  ،ايران ،شماره  ١٩ ،١٤٥ژوانيه  ٢٩ ،١٩٤٥دي
 ١٣٢٣کردها و فرقه دمکرات آذربايجان ،گزارشهايي از کنسولگري آمريکا در
تبريز دي  ٠ ١٣٢٣اسفند  ،١٣٢٥ص ١٥ .مترجم کاوه بيات ،تهران ١٣٨٩
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اين واقعه بيشينه بهرمندي و بيشترين حد فايده را برداشت [ ]...از غالب
شهرهاي ايران تلگراف شادباش به ايشان مخابره شد و جشنها گرفته آمد
و در خود پايتخت هم به تاريخ شب دوشنبه  ٢٨اسد  ١٣٠١شمسي به
افتخار اين پيروزي بزرگ که بهره سپاه دلير آذربايجان شده بود ،مجلس
٣٦
جشن بزرگي ازطرف وزير جنگ برپا گرديد".
رضا خان ،وزير جنگ و فرمانده کل قوا ،در خطابهاي به همين مناسبت،
که از او تحت عنوان "متن خطابه وزير جنگ" در جرايد چاپ شده بود،
اين عمل را نشانه جانبازي و فداکاري لشکريان ناميده ،ميگويد ...":من
رضايت خاطر خود را نسبت به خدمات تمام آنها اظهار و فداکاريهاي آنها
را در راه وطن و در حراست و نگهباني مملکت تمجيد ميکنم ،من به آن
صاحبمنصبان و افراد فداکاري ،که چهره هاي ماللت خيز برادران
آذربايجاني خود را به تبسمهاي اميد و نشاط تبديل کرده و با تمام عالئم
مردي و مردانگي صفوف سنگين دشمن را از هم دريده و سالسل اقتدار
آنها را درهم شکستهاند ،تحسين ميفرستم .من به آن دستجات شجاعي،
که از آتش توپ و اسلحه مکمل دشمن نهراسيده تار و پود آنها را از هم
گسسته و قلعههاي مستحکم و النه و آشيانه آنها را با خاک يکسان
کردهاند ،تهنيت ميگويم[ ]...اين خطابه که جز الفاظ مرکبه ،چيز ديگر
نبود ،کار خود را کرد و خالصه فتح چهريق در مجلس شوراي ملي هم
انعکاس يافته ،از طرف نما يندگان مختلف و حتي رئيس مجلس از وزير
جنگ قدردانيها بعمل آمد"  ٣٧و تمام اينها در حالي بود ،که اسمعيل آغاي
 ٣٦تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران – انقراض قاجار ،جلد اول  ،ملک الشعراي بهار،
ص  ٢٦٦انتشارات امير کبير ،تهران ١٣٥٧
 ٣٧همانجا ص ٢٦٨
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سمکو بسان برادر بزرگش جعفرآقا  ٣٨نه در ميدان جنگ ،بلکه هنگام
دعوت به مذاکره کشته شده بود و اين نه نشان دهنده فداکاري و رشادت
سپاهيان ارتش ايران در ميدان جنگ ،بلکه حاکي از اوج زبوني و رذالت
آنها بود ،امري که از سوي حاميان آن چون درايت و زرنگي ايرانيان
تفسير و تعبير ميشد.

٣٨

کسروي در رابطه با کشته شدن برادر سمکو چنين مينويسد :نظام السلطنه
درسال ( ١٢٨٤يکسال پيش از جنبش مشروطه) بجعفر آقا برادر بزرگتر سيمگو

[سمکو] ايمني داده و بقرآن سوگند خورده و او را به تبريز آورده بود .سپس
دست يافته او را با دو تن از همراهانش بکشت ،و ديگران گريخته جان بدر بردند.
 تاريخ هيجده ساله آذربايجان ،بازمانده تاريخ مشروطه ايران ،بخش چهارم ص ،٨٣٣چاپ دهم  ،١٣٧١انتشارات امير کبير

اتحاد شوروی و کردستان ايران
پيروزي انقالب اکتبر ١٩١٧ميالدي در روسيه ،با تولد يک نظام
سياسي نوين ،نويد دفاع از منافع زحمتکشان و جنبشهاي کارگري و
رهائي بخش ملي در جهان و تغيير آرايش و صف بندي قدرت ها در پهنه
ي بينالمللي همراه شد .لغو يکجانبه قراردادهاي اسارتباري که روسيه
تزاري و انگليس به ايران تحميل کرده بودند از سوي حکومت جوان
شوروي ،زمينه ساز هواداري از کشور شوراها در ميان نيروها و
شخصيتهاي دمکرات ايراني شد.
از سوي ديگر رهائي ملي خلقهاي تحت ستم روسيه تزاري نور اميد را
در دل خلقهاي تحت ستم جهان ،از جمله کردها روشن کرد .کردها در
پيکار بخاطر آزادي و رهائي ملي در سيماي اتحاد شوروي پشتيبان
خويش را ميديدند .غافل از اينکه سياست اتحاد شوروي در قبال کردها
صرفنظر از کنار نهادن مواضع خصمانه روسيه تزاري ،با توجه به در
اولويت قرار دادن وظايف دفاعي در مقابل توطئههاي کشورهاي
امپرياليستي و وابستگان آن در منطقه ،تامين امنيت مرزهاي ماوراي
قفقاز و در نظر گرفتن مناسبات ديپلماتيک با ايران و ترکيه ،سياستي
کامال محتاطانه و حساب شده بود .اتحاد شوروي"از يک سو ،متناسب با
روح انقالبي و آزاديخواهي ايدئولوژي رسمي و اعالم علني پايبندي به
اصل حقوق ملل براي تعيين سرنوشتشان ،با جنبش کرد در ترکيه و
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ايران ابراز همدردي کامل کرده ،يک سري حمايتها نيز از آن بعمل
ميآورد (اما در حدي که در آن لحظه مشخص براي فشار بهدولتهاي
ايران و ترکيه الزم بود) ،از سوي ديگر ،هرگونه ناآرامي در کردستان با
حساسيت بسيار چون يک عارضه تهديد کنندهي پيشبيني ناپذير در
ماوراي قفقاز در نظر گرفته ميشد که ميتوانست از جانب "امپرياليستها"
بر ضد شوروي مورد استفاده قرار گيرد .يکي از داليل چنين سياستي در
اين مورد ،رويکرد کذايي"طبقاتي" بود ،تا آنجايي که جنبش کرد بعنوان
جنبشي تحت رهبري فئودالها ،عوامل انگليس و غيره مورد سوءظن واقع
ميشد .حتا حرکات (بي قيد و شرط ضد امپرياليستي) در بخش عربي
"کردستان"چون عاملي که ميتواند موجب بي ثباتي کل منطقه شود،
٣٩
مورد شک و ترديد قرار ميگرفت".
چنين رويکردي تاثير بسيار جدي بر موضعگيريهاي اتحاد شوروي در
رابطه با جنبش استقاللطلبانهي کرد در ايران و تالشهاي نافرجام
رهبران اين جنبش براي برقراري مناسبات دوستانه با اتحاد شوروي بر
جاي گذاشت .رويکرد طبقاتي ـ امنيتي اتحاد شوروي به جنبش ملي کرد
و در نظر نگرفتن ويژگيهاي اجتماعي ـ فرهنگي جامعه کردستان و
ارجعيت منافع سياسي اتحاد شوروي در رابطه با تهران شکاف عميقي در
تئوري و عمل کشور شوراها نسبت به مبارزه رهائيبخش کردها و بي
پاسخ ماندن تمام پيامهاي فرستاده شدهي سران کرد و از جمله اسمعيل
آغاي سمکو رهبر جنبش استقاللطلبانه کردهاي ايران ،شد که
نما يندگان خود را براي جلب مساعدت کشور شوراها به کنسولگري

 ٣٩کردستان در ابعاد ژئوپليتيک ،الزاريف ،ترجمه کامران امين آوه
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شوروي در اورميه  ٤٠و همچنين باکو  ٤١فرستاده بود .اتحاد شوروي که
خواهان ثبات و تنشزدايي در مناطق مرزي خود و عادي شدن
مناسباتش با ايران بود ،حاضر به چنين ريسک و تقابلي با دولت ايران
نبود .اتحاد شوروي با ارتجاعي خواندن جنبش استقاللطلبانه کرد و پيوند
٤٠

احمد تقي" از مبارزين کرد پس از جنگ جهاني اول بود که رابطه بسيار نزديکي
با زنده ياد شيخ محمود و اسمعيل آغاي سمکو داشت .در خاطرات خود به
فرستادن او از سوي اسمعيل آغاي سمکو به کنسولگري روسيه [اتحاد شوروي]
در اورميه براي جلب پشتيباني دولت شوروي از مبارزه کردهاي ترکيه ،ايران و
عراق اشاره ميکند.
 مبارزه خلق کرد عليه استعمار انگليس در خاطرات " احمد تقي" يا صفحههاياز انقالب شيخ محمود حفيدزاده برزنجي(ملک نهمر  -جاويد) و اسماعيل آقا
سمکو و جنبش "رواندوز" و ارتباط آن با کشورها ،ص  ، ٦٢ .تهيه و تنظيم:
جالل تقي ،ترجمه احمد محمدي ،سنندج ١٣٧٩

٤١

کريس کوچرا نويسنده و محقق فرانسوي نيز در کتاب" جنبش ملي کرد" به
تالشهاي اسمعيل آغاي سمکو براي ايجاد مناسباتي با اتحاد شوروي اشاره کرده،
مينويسد :بنابر پاره اي شايعات سمکو کوشيد مساعدت شورويها را جلب کند ،و به
اين منظور در بهار سال  ١٩٢٢نمايندهاي به باکو فرستاد .انتخاب لحظه اقدام
بدين عمل از اين بدتر نميتوانست باشد :رژيم جديد ايران با انعقاد قرارداد ٢٦
فوريه  ١٩٢٢مناسباتش را با اتحاد شوروي عادي کرده بود ،و اتحاد شوروي
کمکهاي خود را به رهبران حکومت انقالبي گيالن ( )١٩٢٠-١٩٢١قطع کرده
بود .انحالل "جمهوري شوروي ايران" به منزله اعالم پايان کار سمکو است :از اين
پس شاه آينده ايران در حقيقت هم خود را مصروف وظيفهاي خواهد کرد که

برخود مقرر داشته است :آوردن کليه قبايل به زير حکم دولت مرکزي و خلع
سالح آنها و درهم شکستن قدرت روساي سنتي آنها.
 جنبش ملي کرد ،کريس کوچرا ،ترجمه ابراهيم يونسي ،ص ٦٨ .چاپ دوم ١٣٧٧موسسه انتشارات نگاه ،تهران
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دادن آن به سياست انگليس در منطقه ،در مقابل سرکوب جنبش کرد در
دوران رضا شاه و کشتار بيش از  ١٠هزار کرد ايراني سکوت اختيار کرد.
چنين سياستي ديرتر در رابطه با "کوملهي ژ.ک" ("جمعيت احياي
کرد") ـ که يک سازمان مليگراي چپ بود و در سال  ١٩٤٥به حزب
دمکرات کردستان تغيير نام دادـ نيز دنبال شد.
با تشکيل "حزب آزاديخواه کردستان" در سال  ١٩٣٨و تبديل آن به
"کوملهي ژ .ک" در سال  ،١٩٤٢جنبش کرد در کردستان ايران گام به
دوران تازه اي از زندگي خود گذاشت :جنبش با خواست وحدت و استقالل
کردستان چند پارچه تحت رهبري روشنفکران مليگراي کرد قرار گرفت.
"کوملهي ژ.ک" ،که برنامهاي ملي با رگههاي چپ و ضد فاشسيستي
داشت ،در پي جلب نظر و پشتيباني اتحاد شوروي براي دفاع از ايده
کردستاني مستقل و متحد برآمد .بخشي از مقاالت و نوشتههاي
روشنفکران کومله در وصف لنين ،انقالب اکتبر و پيروزي ارتش سرخ در
جنگ با آلمان بود .در اين رابطه به عنوان نمونه به نوشته هاي م .فرخ و
بيژن (استاد زبيحي) و ديگران مانند "حمله آن سال آلمان به روسيه"،
"انقالب کبير اکتبر" در  ٣شماره و "ما و مردم" در نشريه نيشتمان
(ميهن) از انتشارات کوملهي ژ .ک مي توان اشاره کرد.
با ورود نيروهاي شوروي و بريتانيا در شهريور  ١٣٢٠ـ اوت  ١٩٤١به
ايران که با تسليم ارتش شاهنشاهي در جنگي سه روزه ،کناره گيري رضا
شاه از سلطنت در  ٢٥شهريور به نفع محمدرضا پهلوي و تبعيد به
جزيرهي موريس و سپس ژوهانسبورگ و فرار نيروهاي سرکوبگر پهلوي از
کردستان همراه بود ،اقتدار دولت مرکزي در کردستان از ميان رفته،
کردها توانستند کنترل اکثر مناطق کردستان ايران را بدست بگيرند و
"بار ديگر اميد ديرينهي کمک روسيه به مبارزهي رهائيبخش ملي احياء
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گرديد [ ] ...بدين ترتيب ،تجاوز ارتش سرخ به شمال غربي ايران عمال
موجب اعتالي جنبش ملي کرد در بخش قابل مالحظهاي از شمال و
جنوب کردستان و افزايش روحيه طرفداري از شوروي شد" ٤٢ .در اين
رابطه علي گالويژ  ٤٣به دو گردهمايي تاريخي در هشتم ديماه  ١٣٢٠و
دهم آبان  ١٣٢١در ساختمان معروف به "محکمه قاضي" و به صدارت
قاضي محمد در مهاباد ،پشتيباني آنها از اتحاد شوروي و اميد رهبران کرد

٤٢

٤٣

اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و کردستان(سالهاي  ،)١٩١٧-١٩٤٥پروفسور
الزاريف .مترجم کامران امين آوه
دکتر علي گالويژ (آگري) (اول اسفندماه سال  ١٣٠١خورشيدي ،روستاي
ساروقاميش جهغوتو از توابع بوکان – شهريور  ١٣٦٧زندان اوين تهران) در دوران
جمهوري کردستان ( )١٣٢٤-١٣٢٥به رهبري حزب دمکرات کردستان و پيشوا
قاضي محمد به درجه کاپيتاني در نيروي پيشمرگ نائل شد .در سال  ١٣٢٥به
همراه نزديک به  ٦٠نفر از جوانان کردستان براي ادامه تحصيل به اتحاد شوروي
اعزام شد .با سقوط جمهوري کردستان و به شهادت رسيدن رهبران آن در اتحاد
شوروي ماندگار شد .در دوران مهاجرت تحصيالت عالي را در رشته اقتصاد به
پايان رساند و به درجه علمي دکتراي علوم نائل گرديد .وي طي دوره فعاليتش در
آکادمي علوم جمهوري سوسياليستي آذربايجان مقاالت علمي زيادي در رابطه با
مسائل مربوط به توسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه نوشته است .او از
اعضاي "فعال شعبه " پيشرفت ملل شرق و خاور ميانه و تربيت کادرهاي جوان"
بود .دکتر علي گالويژ نويسنده  ،مترجم ،شاعر ،گوينده بخش کردي راديو پيک
ايران و عضو کميته مرکزي حزب توده ايران بود .وي در يورش دوم به حزب توده
ايران ،در اردييبهشت ماه  ١٣٦٢در تهران دستگير و در فاجعه شهريور ماه ١٣٦٧
به همراه هزاران انقالبي آزاده در زندان اوين اعدام شد.
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به حمايت اتحاد شوروي از مبارزه آنها اشاره ميکند ٤٤ .عليرغم تالشهاي
پيگير رهبران جنبش رهائيبخش کرد براي برقراي مناسبات دوستانه با
اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ،رهبران اين کشور طرح ايده
استقالل کردستان را توطئه امپرياليسم انگليس و کوملهي ژ .ک را
نماينده فئودالهاي کردستان و وابسته به انگليس قلمداد ميکردند.
بر همين اساس اتحاد شوروي نه تنها حمايتي از "کوملهي ژ.ک" نکرد
بلکه "نمايندگان آن در ايران ،کردها را از ورود به آن برحذر داشته ،تالش
مي کردند فعاليتهاي آن را محدود کنند .عالوه براين ،آنها[روسها] به
دولتهاي متحد اطمينان دادند که از تجزيه طلبي کردها جانبداري
٤٤

در اين اجالسيهها که نمايندگان تمام طبقات و قشرهاي کردستان و از جمله
نمايندگان عشاير نيز در آن حضور داشتند مسائل زندگي سياسي کردستان بر
مبناي کامال جديد مطرح گرديد .در اجالسيه نخست قاضي محمد طي نطقي
ازجمله گفت " :پس از پيروزي انقالب کبير اکتبر در روسيه و تاسيس نخستين
دولت سوسيال يستي مبارزه خلق کرد نيز از اساس دگرگون شده ،نور انقالب اکتبر
آسمان کردستان را نيز روشن ساخت .استعمار کوشش فراواني کرده است تا خلق
ما را از اين روشنائي دور سازد ،ولي قادر به اجراي اين هدف نبوده است" .در
اجالسيه دوم باتفاق آراء قطعنامه اي بتصويب رسيد که در واقع برهنمود زندگي
سياسي کردستان آنروز و برنامه کار نيروهاي مترقي و ميهن پرست خلق کرد
مبدل شد .در يکي از بندهاي قطعنامه گفته شده بود :همه خلق کرد اتحاد
شوروي را پشتيبان خود ميداند و براي کمک و همکاري با اتحاد شوروي در جنگ
عليه فاشيسم آلمان آماده هر نوع مبارزه و فداکاري است []..
 يادي از جنبش بهمن " نظري به پيدايش جنبش دمکراتيک در کردستانايران" علي گالويژ .نشريه دنيا ،ديماه  ،١٣٥٦شماره  ، ١٠سال چهارم ،دوره
سوم ،
http://bokan.de/laperekan/farsi/syaset/nusrawekan.pdf
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نخواهند کرد"  ٤٥مولوتوف ،وزير امور خارجه اتحاد شوروي "در  ٣١اوت
سال  ١٩٤٢ميالدي ،نامهاي رهنمون ساز براي سميرنوف ،سفير شوروي
در ايران ،فرستاد که در آن اساس"برخورد جديد به مساله کرد"را ،که
ميبايست مالک عمل کارکنان ديپلماتيک و نظامي شوروي قرار گيرد،
فورمول بندي شده بود .اين سند از تاريخ سياست خارجي شوروي ،بيش
از آنکه نمودار يک رويکرد روشن و مصلحتطلبانه به جنبش ملي باشد،
نشانهي بي پايه بودن به اصطالح استدالالت علمي آن بود .عيب کار نه
تنها در سياست بکلي آميخته به سوسيولوژيسم  ٤٦بدوي ،بلکه تحريف
فاحش و بياساس حقايق عيني در يک سري از مراحل حياتي بود (براي
نمونه ،اينکه جداييطلبان کرد از سوي بريتانيا و ترکيه تحريک ميشدند،
امري خالف واقع بود .باز بدتر اينکه ،اين برخورد موجب پايهريزي و
توجيه سياست کوتهانديشانه و حتا خطرناک در رابطه با مساله کرد شد؛
چيزي که بيشتر از عقب ماندگي تفکر سياسي و نزديک بيني غير
مستقيم مجريان آن سرچشمه مي گرفت .کوتاه سخن ،کرملين رهنمود
داد که حساب باز کردن روي کردها خطرناک و بي چشم انداز است و
اولويتهاي ديگري وجود دارد ،در بهترين حالت بايد کردها را چونان

٤٥

تاريخ کردستان ،مولفان الزايف ،محوي و ديگران .وضعيت کردستان ايران در
سالهاي دهه  ١٩٣٠ميالدي .ص  ٢٢٥ترجمه منصور صدقي و کامران امين آوه،
چاپ اول  ، ٢٠٠٧آلمان

 ٤٦روش يا برخورد جامعه شناسانه براي مطالعه يا توضيح يک پديده اجتماعي
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نيروي ذخيره نگه داشت .اين داستان قديمي دگر بار تکرار شد  ...کردها
٤٧
خود با تاخير در جريان اين تغييرات قرار گرفتند"
در نامهاي ديگر از مولوتف در  ١٩٤٢خاطرنشان گرديده بود که
"مبارزه کردها براي خودمختاري و استقالل بنا به محتوي اجتماعي آن،
دفاع ارتجاعي از فئودال هاي تجزيهطلب عليه سياست مرکزگرايي در
ايران است" .مولوتف ضمن ارتجاعي و خودفروش خواندن سران کرد به
همکاري بيشتر با آذريها به جاي کردها و عدم حمايت از کردها و حتا
همکاري با مسئولين دولتي ايران براي از "بين بردن دزدي و غارتگري
کردها" اشاره ميکند .از نقطه نظر مولوتف پشتيباني از مبارزه کردها
براي کسب خودمختاري و ايجاد کردستاني آزاد با توجه به بي پايه و
ارتجاعي بودن اين خواست ٤٨ "،نادرست قلمداد شد" .مولوتوف ،وزير امور
خارجه شوروي ،در گرماگرم جنگ [جهاني دوم] با فئودال و عامل
٤٩
خواندن جنبش کرد .نظر منفي خود را نسبت به آن اعالم کرد"
در اکثر گزارشات نمايندگان آمريکا و بريتانيا در ايران از "کومله ژ .ک"
با توجه به سياستهاي ضد فاشيستي و مقاالت منتشرشده در نشريه
"نيشتمان" و گزارشات مبتني بر مراجعهي برخي از رهبران آن به

٤٧

اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و کردستان (سالهاي ،)١٩١٧- ١٩٤٥
پروفسور الزاريف .مترجم کامران امين آوه

٤٨

اسنادي از شوروي"در رابطه با مساله کرد" ترجمه از روسي به کردي ،افراسياب
حليمي .نشريه گزينگ .شماره بهار  ،)١٩٩٦(١٣٧٥سوئد(منبع کردي)

 ٤٩تاريخ کردستان ،مولفان :الزاريف ،محوي ،حسرتيان ،ژيگالينا .واسيليهواـ مترجمان:
منصور صدقي ،کامران امين آوه ،ص ، ٢٢٧انتشارات فروغ ،آلمان ،چاپ اول
فروردين ١٣٨٦

اتحاد شوروي و کردستان ايران

41

نمايندگان اتحاد شوروي ،بعنوان يک"حزب برکشيده شوروي"  ٥٠که
"تحت حمايت کتمان ناپذير شوروي قرار دارد"  ٥١ياد ميشود ،و اين در
حالي است که در يادداشتهاي هاشموف سرکنسول اتحاد شوروي در
اورميه ،در اول ماه مه  ١٩٤٥ميالدي به رد هرگونه ارتباطي با "کوملهي
ژ ،ک" اشاره کرده ،ميگويد":من شخصا موجوديت حزب (ژ .ک) را
احساس کردم ،اکثر مردم حزب (ژ.ک) را (کومله) مينامند .اکثر کردها و
شخصيتهاي مشهور آنان از اتحاد شوروي پشتيباني ميکنند و اميدوارند
که اتحاد شوروي به مبارزهي استقاللطلبانهي آنها کمک کند .کميته
کردي (ژ.ک) به مردم اطمينان ميدهد که در روند کار و فعاليت خود با
اتحاد شوروي تماس ميگيرد .اما ميان ما و (ژ.ک) هيچ گونه رابطهاي
وجود ندارد" .

٥٢

در ضمن آمريکاييها عليرغم اعتقاد به نقش شوروي در تحريک کردها
و تشکيل "کوملهي ژ .ک" در رابطه با حمايت شوروي از استقالل
کردستان کامال مطمئن نبوده ،در يکي از گزارشات کنسولگري آمريکا در
فوريه  ١٩٤٥به موضع مبهم شوروي در قبال کردها و استقالل آنها اشاره
ميکنند ":خط مشي شوروي در قبال کردها مبهم است .به نظر ميآيد در
مورد آن که در چارچوب خط مشي شوروي در شکل دادن به يک اکثريت

 ٥٠کردها و فرقه دمکرات آذربايجان ،گزارش هايي از کنسولگري آمريکا در تبريز دي
 ٠ ١٣٢٣اسفند  ،١٣٢٥ص ٣٧ .مترجم کاوه بيات ،تهران ١٣٨٩
 ٥١همانجا ص ٣٨
٥٢

رويدادهاي شرق کردستان در اسناد شوروي ( ١٩٤٥ـ  ،)١٩٤٧د .افراسياب
هورامي (منبع کردي)
http://www.pertwk.com/ktebxane/node/1162
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ليبرال در مجلس[شوراي ملي] از کردها دقيقا چه بهرهاي ميتوان گرفت
ترديدهايي وجود داشته باشد .باور عمومي بر آن است که شوروي در
مذاکرات خود با مقامات ايراني ،به هر حال از مخاطراتي ،که وضعيت
کردها براي اقتدار ايران به وجود مياورد ،بهرهبرداري خواهند کرد .در
آذربايجان نشانهاي از اين امر مالحظه نميشود که سياست شوروي در
٥٣
نظر داشته باشد از يک وحدت عمل براي استقالل کرد حمايت کند".
گزارشات سفارت انگلستان هم نشان ميدهد که برخالف ديدگاه اتحاد
شوروي و عليرغم درخواست يا مراجعه بخشي از رهبران کرد به
نمايندگان انگليس براي پشتيباني از ايده کردستان مستقل ،بريتانيا با
توجه به س ياست دفاع و پشتيباني از تمرکز قدرت در تهران و حفظ
يکپارچگي ايران ،نظر مساعدي به جنبش کردستان نشان نداده ،هيچگاه
حمايتي از آن نکرده است .در دو يادداشت"کميته مشترک روساي ستاد
بريتانيا" و مقامات کشوري دولت مزبور به بعضي از افسران انگليسي گفته
ميشود که هدف دولت بريتانيا " حمايت از دولت مرکزي ايران است" ،و
مساله مداخله به نفع کردان مطرح نيست ،زيرا جنبش کردها "بخودي
خود جنبشي است واپسگرا ،که قادر به کنترل آن نيستيم" و مداخلهي
آنها نتيجهاي جز"درگيرکردن نيروهاي بريتانيا در کشمکشهاي بيپايان
قبيلهاي و اشخاص ندارد .در اين دو يادداشت "کميته مشترک روساي

٥٣

کردها و فرقه دمکرات آذربايجان ،گزارشهايي از کنسولگري آمريکا در تبريز دي
 - ١٣٢٣اسفند  ،١٣٢٥ص ١٧ .مترجم کاوه بيات ،تهران
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ستاد بريتانيا" اثراتي را که چنين عملي بسود کردها در ايران و ترکيه و...
٥٤
نيروهاي اشغالي شوروي ميداشت ،خاطرنشان ميکرد".
اعالم "حکومت ملي آذربايجان" در  ٢١آذرماه  ١٣٢٤و "جمهوري
کردستان" در  ٢بهمن همانسال موجب تغييراتي در آرايش نظامي -
سياسي کشورهاي اشغال کنندهي ايران شده ،کردستان و آذربايجان به
نقطهي شروع جنگ سرد تبديل گشتند .اين امر سبب تعديل مقطعي در
سياست اتحاد شوروي نسبت به مسالهي کرد در ايران و شروع حمايتي
محدود و احتياط آميز از جنبش کرد شد .در اين برش تاريخي ،اتحاد
شوروي و بزعم آن حکومت آذربايجان ،کردستان را چون بخشي از
آذربايجان ايران قلمداد کرده  ، ٥٥بهرغم کمک هاي جدي به حکومت ملي
٥٤

يادداشت مورخ  ٢٧سپتامبر ژنرال ويول ،ژنرال کينان ،و ژنرال سليم و يادداشت
مورخ  ٢٥دسامبر  ١٩٤١ستاد مشترک .وزارت امور خارجه انگلستان،
.٣٧١٢٧٢٤٤
 جنبش ملي کرد ،کريس کوچرا ،ترجمه ابراهيم يونسي ،ص١٩٦ .چاپ دوم ١٣٧٧موسسه انتشارات نگاه ،تهران

٥٥

در گزارش رابرت روسو نايب کنسول آمريکا در تبريز در رابطه با ديدار او با
پيشه وري نخست وزير آذربايجان آمده است ]...[:به هر حال پيشهوري در ديداري
که اخيرا داشتيم اظهار داشت که وي با قاضي که از نظر او "مرد خوبي " است،
در مورد مسئله"کردهاي آذربايجان" در مشورت بوده است .معهذا به شرط
"محرمانه ماندن" اين نکته را نيز افزود که وي هنوز کردها را به اداره امور خود
توانا نمي بيند و در نظر دارد به جاي يک مجلس ملي ،تنها يک انجمن ملي تحت
[نظر] حکومت تبريز و پنج کرسي در مجلس آذربايجان به کردها اعطاء کند ".در
يک گزارش ديگر روسو مينويسد" :با ادعاي حکمروايي کردها بر کل مناطق
مرزي از مهاباد تا ماکو ،از جمله مياندوآب ،رضائيه و خوي ،بين کردها و
آذربايجانيهاي خودمختاري طلب ،اختالف باال گرفته است .آذربايجاني ها
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آذربايجان ،در بهترين حالت موافق حقوق يک اقليت براي کردها در
چارچوب آذربايجان خودمختار بود.
براي اتحاد شوروي ،که خواهان دورجويي از تنش آفرينيهاي ناخواسته
با تهران و دول غربي بود ،نميتوانست اعالم جمهوري و ايده استقالل
کردستان در مقابل اهداف حکومت ملي آذربايجان  -خودمختاري در
چارچوب ايران  -مطلوب باشد ،از سوي ديگر ،شخصيت مستقل ،روحاني،
مليگرا ،استقاللطلب و غيرکمونيستي قاضي محمد ،ترکيب طبقاتي
"حزب دمکرات کردستان" و دولت "جمهوري کردستان" که نمايندگان
تمام اقشار و طبقات جامعه  -دهقانان ،کارگران ،خردهبورژوازي شهري،
سران عشاير و زمينداران بزرگ و متوسط و روشنفکران برجسته کرد را
در صفوف خود متحد کرده بود ،همچنين عملگرايي و سياست و
برخوردهاي واقعبينانه قاضي محمددر قبال حکومتهاي تهران و تبريز و
نمايندگان کشورهاي اشغال کننده ايران ،با خواستها و اهداف شوروي

مي خواهند خودمختاري کردها تابع حکومت تبريز و محدود به منطقه مهاباد
باشد ".در گزارش تهيه شده توسط جرالد اف .پي .دوهر کنسوليار در  ١٥ژانويه /
 ٢٥دي  ١٣٢٥به مالقات او و قاضي محمد اشاره شده ،در رابطه با اختالفات
جمهوري کردستان و حکومت ملي آذربايجان آمده است" :قاضي اضهار داشت که
اخيرا کردها تمامي اختالفات خود را با حکومت پيشهوري برطرف کردهاند ،ولي
در عين حال لحن وي از آن حکايت داشت که آنها از نقش اقليتي که ميبايست
در مناطق کرد نشين آذربايجان ايفا کنند ،رضايت نداشت".
 کردها و فرقه دمکرات آذربايجان ،گزارشهايي از کنسولگري آمريکا در تبريزدي  ٠ ١٣٢٣اسفند  ،١٣٢٥ص ٣٩- ٤١ .و ٩٤مترجم کاوه بيات ،تهران
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کامال منطبق نبود ٥٦.اتحاد شوروي ،که بنابر اهداف و منافع خود در اين
مقطع حامي جدي حکومت ملي آذربايجان و تا حدي بسيار محدود و
مشروط پشتيبان جمهور کردستان بود ،با شدت يافتن تنشهاي سياسي
شرق و غرب ،اعطاي امتيازاتي از سوي دولت قوام به مسکو و سرانجام
تحت فشار انگليسيها و آمريکاييها ،در فروردين ماه سال ١٣٢٥
٥٦

در يکي از گزارش هاي دوهرکنسوليار آمريکا به وزارت امور خارجه [مورخ ٢٦
آوريل  ٦ /١٩٤٦ارديبهشت  ]١٣٢٥در رابطه با ديدارش با قاضي محمد و
استقبال او از نفوذ خود براي تبديل دولت ايران به يک دمکراسي واقعي
مينويسد ":هنگامي که پا شدم بروم ،قاضي اشاره کرد که بنشينم و از من پرسيد
چرا دولت اياالت متحده از نفوذ خود براي تبديل ايران به يک دمکراسي واقعي
استفاده نمي کند[ ]...سپس وي به نحوي شگفت آور چنين اظهار داشت که
کردها از مداخله آمريکا استقبال خواهند کرد ،دولت آمريکا با قدم گذاشتن به
نفع اقليتهاي ايران بر اعتبار خود خواهد افزود .سپس وي افزود که دولت مرکزي
مانع ارتباط کردها با جهان خارج بوده است و از اين پس مردم کرد ميخواهند
خود را به جهان خارج بشناسانند ".دوهر در گزارش ديگري [در  ١٥ژانويه /
 ٢٥دي  ]١٣٢٥مجدد به اين مساله اشاره کرده ميگويد ":کردها از عالقه
آمريکايي ها در امور خود استقبال ميکنند .ايدهآل کردها دمکراسي از نوع
آمريکايي آن بود ولي آنها بدون همراهي و مشاورت حکومت آمريکا نمي توانند
بدين ايدهال دست يابند" .دوهر در گزارشي که در  ١١اکتبر  ١٩/١٩٤٦مهر
 ١٣٢٥براي جرج وي ،الن ،سفير آمريکا در تهران ارسال کرده ،در رابطه با
مشکوک شدن مقامات شوروي به قاضي محمد مينويسد" :مقامات شوروي اينک
نسبت به "تعامالت" قاضي محمد با مقامات آمريکايي بسيار مشکوک هستند.
تمام گزارشها از اين حکايت دارند شوروي ها حمايت خود را از قاضي پس
کشيده ،و متوجه زروبيگ شده است".
 -همانجا ص  ،٥٣/٥٤ص ٧٨و ٩٤
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نيروهاي خود را از ايران خارج کرد و با اين اقدام عمال نه تنها حکومت
ملي آذربايجان و جمهوري کردستان را در مقابل توطئههاي تهران و
حاميان انگليسي – آمريکايي آن بيدفاع گذاشت ،بلکه حکومت آذربايجان
را نيز وادار به عقبنشيني از خواستهاي اوليه خود در مقابل تهران نمود.
حکومت آذربايجان تحت فشار مسکو و در پي قراردادي با دولت قوام
مجبور به منحل کردن حکومت ملي ،تبديل مجلس ملي به انجمن ايالتي،
تبديل دستهجات فدايي به سازمان نگهبان ،آمادگي براي سپردن اختيار و
فرماندهي قشون ملي به دولت قوام و شروع تحويل همه عايدات خود به
خزانه بانک ملي ايران شد ٥٧ ".در اواخر سال  ،١٣٢٥دولت ايران به بهانه
دفاع از منافع و امنيت شهروندان خود ،نزديک به  ٢٠گردان ارتش را را
عازم آذربايجان و کردستانکرد .با پيشروي ارتش شاه به سوي تبريز و
کشتار وحشيانه مردم آذربايجان توسط ارتش ايران و اوباشان ايل
ذوالفقاري و نيروهاي ارتجاعي وابسته به دربار و سپس با پيشروي ارتش
به کردستان ،به حاکميت حکومت خودمختار آذربايجان و جمهوري
کردستان خاتمه داده شد و زندگي هزاران انسان و جنبشهاي رهائيبخش
کردستان و آذربايجان قرباني معامالت سياسي تهران و مسکو شد.
سرکوب و سرنگوني جمهوري کردستان همزمان است با پايان يافتن
جنبش استقاللطلبانه کرد براي يک مدت طوالني .نيرومند شدن
دولتهاي اشغالگر و انعقاد پيمانهاي مشترک عليه جنبش کرد ،حمايت
ابرقدرتهاي جهان از آنان ،تضعيف توان و تأثير روساي عشاير و متحول
شدن زيربناي اقتصادي اين کشورها ،توسعهي سيستم سرمايهداري ،تأثير
« ٥٧نامه» رهبران جنبش ملي -دموکراتيک آذربايجان به رهبران اتحاد شوروي ،
http://www.azer-online.com/azer/?p=22461
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افکار چپ سراسري و اميد به پايان يابي ظلم و ستم ملي در يک کشور
سوسياليستي ،مبارزهي کرد در کردستان را وارد مرحلهي مبارزه براي
کسب حقوق شهروندي و سپس خودمختاري در چارچوب ايران و نيز
انتخاب آرمان سوسياليزم و در پي آن سوسياليسم دمکراتيک نمود.
اعتقاد به حل و فصل حقيقي استثمار طبقاتي و ملي در اتحاد جماهير
شوروي و کشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقي ،مبارزهي کمونيستها به
عنوان نيروي اصلي براندازي ظلم و ستم طبقاتي و ملي ،تأثير فراواني در
سوق دادن روشنفکران کرد بسوي اين احزاب داشت .احزاب عمدهي
کردستان در دوراني ،که جهان ميان دو جبههي سوسياليستي و
کاپيتاليستي تقسيم شده بود ،جبههي سوسياليسم را انتخاب کردند .اين
مبارزه پس از سرکوب جمهوري کردستان تحت رهبري "حزب دمکرات
کردستان" با فراز و نشيب هاي بسياري همراه بود ،تا اينکه با انقالب
بهمن  ٥٧فصل نويني در مبارزه ملي کردهاي ايران گشوده شد.

سخن پايانی
جنبش رهائيبخش کرد در ايران تا سرکوب جمهوري کردستان در
سال  ١٣٢٥شمسي جنبشي استقاللطلبانه بود .با توجه به بافت
اجتماعي  -اقتصادي و سياسي کردستان ،رهبري اين جنبش تا اواخر
دههي  ٤٠سده بيستم در دست سران عشاير بود .با تشکيل "حزب
آزاديخواه کردستان" در سال  ١٩٣٨و تبديل آن به "جمعيت احياي
کرد" در سال ١٩٤٢و سپس تغيير نام آن به "حزب دمکرات کردستان"
در سال  ، ١٩٤٥روشنفکران کرد نقش بسزايي در روند روشنگري و ارتقاي
آگاهي ملي مردم کرد ايفا کردند و در رهبري جنبش ملي کرد را قرار
گرفتند .نفوذ و رقابت سياسي کشورهاي استعمارگر در سالهاي حاکميت
سياه قاجار و پهلوي ،ايران را تبديل به ميدان تاخت و تاز آنها در
عرصههاي مختلف سياسي ،اقتصادي و نظامي کرد .در اين دوره هم شاهد
تحميل قراردادهاي رنگارنگ اقتصادي از سوي آنها به ايران و هم شاهد
واگذاري امتيازات بزرگ از سوي دولت ايران به دولت هاي استعماري
هستيم .هيچ شاه و وز يري بي حمايت يکي از اين کشورها که صاحبان
اصلي ملک و مال و دولت بودند ،به اريکه قدرت نميرسيدند ٥٨ .در ايران
٥٨

" تا زمان فتحعلي شاه قاجار هنوز ميتوان از يک دولت فئودالي"مستقل"ايران
سخن گفت که ارثيه پارينه را در نهايت مذلت نشخوار مي کرد .با مداخله دولت
هاي خارجي ،به ويژه انگليس و روسيه تزاري و فرانسه(دوران ناپلئون) ،و ديرتر
آلمان و آمريکا و ژاپن  ...به تدريج استقالل پيشين نابود شد و ايران دست نشانده

50

چپ سنتي و جنبش ملي کرد در ايران

چنان فرهنگ سياسي بوجود آمده بود که"نخبگان کشور از جمله مالکان
بزرگ ،علما ،سران قبايل و تجار بازار همه ميخواستند به منبع قدرتي
نزديک شوند که نقش و مقام و موقعيت آنها را باال ميبرد"  ٥٩جالب توجه
اينکه در مواقع حساس و دشوار"مشروطهطلبان و آزاديخواهان [آن نيز]
به سفارت انگليس چون يک قلعه سياسي مطمئن  ٦٠پناه آورده ،در آنجا
بست مينشستند .در اين رابطه ،از جمله ميتوان به "اعتصاب عمومي در
ژوئيه /جمادي االول و پناهندگي  ١٥٠٠٠نفر از اهالي تهران به سفارت

شد ،و شاه و سياستمداران وابسته پديد آمدند .سر قلدرهايي در عرصه جهان
پديد آمدند ،قلدرهاي محلي را به سود خود به کار واداشتند و ستم مضاعف
گرديد :بر ستم داخلي ،ستم خارجي نيز مزيد شد ،استبداد در سايه استعمار قرار
گرفت .رجال حاکمه ايران از زمان فتحعلي شاه راهي لندن و پاريس و پترزبورگ
شدند و به حيرت خود دانستند و که سخت عقب مانده ،ناچيز و مضحکند .عده اي
به سرعت خود را به سفارتخانههايي که دلخواه شان بود ،فروختند و امربر شدند،
بي آنکه از تبختر خود ذره اي بکاهند ،و چنان مينمودند که چرخ و فلک بر مثال
و فرمان آنان ميگردد ]...[.پس از انقالب  ١٩١٧در روسيه ،پروردگان فراماسون
انگليسي يکه تازان ميدان شدند(به ويژه از مبدا کودتاي سوم حوت ١٢٩٩
سيدضياء  -رضاخان) و سپس از مبدا کودتاي  ٢٨مرداد  ،١٣٣٢پروردگان " سيا"
و ' موساد" به نواختن "ويولن اول" در ارکستر سياسي ايران پرداختند و کادر
انگلسيي را در موضع دوم قرار دادند".
 جستارهايي از تاريخ ،احسان طبري ،ص  ٢٠-٢١چاپ اول  ،١٣٦١انتشارات حزبتوده ايران
٥٩

ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليسها ،سيروس غني ،ترجمه
حسن کامشاد ،ص ٣٥٣

 ٦٠انقالب ناتمام ،زمينه هاي سياسي و اقتصادي انقالب مشروطه ايران ،رحمان هاتفي،
چاپ سوم  ،١٣٨٥انتشارات حزب توده ايران  ،ص ٢٦
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انگليس[ ،که] ابزاري براي فشار به دربار بود تا فرمان مشروطيت را با
مجلسي منتخب به ملت اعطا کند"  ٦١اشاره کرد.
رهبران جنبش رهائيبخش ملي کرد نيز با اشراف به نقش واقعي
کشورهاي خارجي در ايران ،براي رسيدن به اهداف ملي و ايجاد
کردستاني مستقل در پي جلب حمايت آنها بودند ،امري که با توجه به
ناهمخواني اهداف اين جنبش با منافع اين کشورها در ايران ره به جايي
نبرد .تعداد قابل توجهي از"رجال سياسي ايران نيز عليرغم برخوردن در
بازي سياسي کشورهاي غربي در ايران ،عضويت در سازمان فراماسونري،
داشتن مناسبات پنهاني و عيان با دول استعمارگر ،دفاع از حاکميت
مخوف رضاشاه و پوشاندن جامهي ملي به قامت آن و تالشهاي پيگير
براي جلب حمايت انگليس ،آمريکا ،آلمان و روسيه و ـ پس از انقالب
اکتبر ١٩١٧ـ شوروي در معامالت و بازيهاي سياسياشان ،با علم کردن"
تقدس تماميت ارضي ايران و وحدت ايران زمين" و وارد کردن اتهامات
واهي ،از قبيل وابسته و عامل انگليس و آمريکا و شوروي خواندن رهبري
جنبش کرد ،عمال در نقطهي مقابل اين جنبش قرار گرفته ،جزو متحدين
ارتجاع حاکم شدند .کمونيستهاي ايراني نيز عليرغم دفاع نوشتاري
از" حق تعيين سرنوشت ملتهاي ايران تا حد جدايي" ،اما با تاکيد بر
وحدت و يکپارچگي ايران ،با توجه به محتوي طبقاتي جنبش کرد ،آن
هم در جامعهاي که"سه چهارم حوزه جغرافيايي مملکت [آن] در اختيار

٦١

مقاالتي در جامعه شناسي ايران ،نويسنده :يرواند آبراهاميان ،مترجم :سهيال ترابي
فارساني ،چاپ اول زمستان  ،١٣٨٧تاريخ معاصر ايران ،ص ١٠٩
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عشاير بود"  ٦٢با برترشماري منافع سوسياليسم بر منافع حق ملتها در
تعيين سرنوشت خود"  ٦٣و به طبع سياست اتحاد شوروي ،با انگليسي و
ارتجاعي خواندن جنبش استقاللطلبانه کرد عمال از درک ماهيت واقعي
آن و شرکت تمام اقشار و طبقات جامعه کردستان در اين جنبش ،در
مقطعي در صف پشتيبانان رضاخان سردارسپه و سپس رضاشاه قرار
گرفتند .سراسر تاريخ ايران در سدههاي نوزدهم و بيستم شاهد مبارزه و
قيامهاي پي در پي مردم کرد در تمام سرزمين چند پارچهي کردستان
بوده است .سرکوبهاي خونين ،کشتارهاي جمعي ،زندان ،تبعيد ،ترور و
ايجاد رعب و وحشت نتوانسته است خللي در اراده و عمل مردمي ايجاد
کند که براي رسيدن به رهائي ملي حاضرند بهاي آن را با خون بهترين
فرزندان خود بپردازند .مساله ملي کردها و ساير ملل تحت ستم ايران و
مبارزه آنها براي رهائي ملي يک خواست انساني و برحق و خارج از
خواست و اراده احزاب و شخصيتهاي مختلف تماميتخواه و هم چنين
دولتهايي است که با توسل به لشکرکشي و کشتار همگاني در پي
سرکوب و خفه کردن هر نداي آزاديخواهانه آنها بودهاند .با شروع سده٢١
ـ ام مسالهي کرد تبديل به يک مساله جهاني شده ،هر چه بيشتر مورد
توجه افکار عمومي و محافل با نفوذ سياسي و دمکرات جهاني قرار
ميگيرد .عدم درک اين واقعيت محرز ،انکار مساله ملي ،نفي کثيرالملله
٦٢

ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليسها ،سيروس غني ،ترجمه
حسن کامشاد ،ص ٣٥٣

٦٣

کليات لنين ،جلد  ،٢٣ص  ، ١٩٨برگرفته از اين جمله لنين که" منافع
سوسياليسم باالتر از منافع حق ملتها در تعيين سرنوشت است ".
 در باره ملت و مسله ملي ،احسان طبري ،مردم ،ارگان مرکزي حزب توده ايران،دوره هفتم ،سال اول ،شماره  ،٥٣پنجشنبه  ٢٥مرداد ماه ١٣٥٨
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بودن ايران و وجود ستم ملي و پافشاري بر وجود يک ملت يا امت واحد
تنها موجب تشديد تنشها و مرکزگريزي ملل تحت ستم و اعتالي هر چه
ب يشتر جنبش ملي آنها خواهد شد .شناخت درست يک واقعيت راه را
براي حل منطقي و مسالمت آميز آن باز کرده ،از ايجاد تنش و جنگهاي
احتمالي جلوگيري خواهد کرد .نفي عامدانهي خواست تودههاي ميليوني
مردم کرد و ساير ملل که با پوست و گوشت و روح خود ستم ملي را در
دو سيستم ديکتاتوري پهلوي و اسالمي لمس ،درک و تجربه کردهاند،
نميتواند راه را براي رسيدن به جامعهاي مترقي ،دمکرات ،حامي آزادي و
حقوق بشر هموار کند .انکار حق تعيين سرنوشت ملل مغاير با اصل
دمکراسي ،و اتحاد داوطلبانه اين ملتها براي زيست آزادنهشان با هم در
کشوري مشترک و واحد بوده ،موجب تکرار اشتباهات گذشته در رابطه با
مساله ملي و نياموختن از آزمودههاي گذشته خواهد شد .هگل فيلسوف
آلماني بدرستي ميگويد" هنوز هيچ کس ،هيچگاه از تاريخ چيزي
نياموخته است .اين يک حقيقت است .اما اينکه تاريخ درسهاي بسيار
مفيد و خردمندانهاي به انسان ميدهد ،از درستي کمتري برخوردار
نيست .سخن کوتاه! با يد از تاريخ آموخت و از اين آموزش هم نتايج
سودمند را بيرون کشيد .الاقل براي اينکه اشتباهات گذشتگان خود را
تکرار نکنيم .بنابراين تقصيرکار درسهاي تاريخ نيستند ،بلکه مشکل
٦٤
نداشتن استعداد الزم براي آموختن از اين درسها است".
 ٦٤تاريخ کردستان ،مولفان الزايف ،محوي و ديگران .نتيجهگيري ص  ٣٠٨ترجمه
منصور صدقي و کامران امين آوه ،چاپ اول  ، ٢٠٠٧آلمان

حزب توده ايران
و جنبش ملی کرد
(١٣٦١ـ ١٣٥٧شمسی)

مدخلی بر موضوع
موضع حزب توده ا يران در قبال جنبش کرد قبل از انقالب بهمن ٥٧

پس از سرنگوني رضاشاه حزب توده ايران در دهم مهر ماه ١٣٢٠
تشک يل شد .در دوران حاکميت محمد رضا پهلوي حزب توده ايران يکي
از معدود احزابي بود که همواره از حقوق ملي خلقهاي ايران بطور اعم و
خلق کرد بطور اخص براي رسيدن به خودمختاري در چارچوب ايران با
حفظ تماميت ارضي آن دفاع ميکرد .در برنامههاي حزب توده ايران در
کنگره اول ( )١٣٢٣و کنگره دوم که دو سال پس از سرنگون کردن
جمهوري کردستان و حکومت ملي آذربايجان درسال  ١٣٢٧تشکيل شد،
به " آزادي کامل اقليتها در امور فرهنگي و مذهبي"

٦٥

و در برنامه حزب

توده ا يران بعد از پلنوم هفتم و کنفرانس وحدت با فرقه دمکرات

 ٦٥اسناد و ديدگاهها ،حزب توده ايران از آغاز پيدايي تـا انقـالب بهمـن  ، ١٣٥٧چـاپ
اول  .١٣٦٠ص ٦٦ :و ١٤٣
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آذربايجان در تابستان  ١٣٣٩شمسي به حق کامل تعيين سرنوشت
خلقهاي ايران اشاره شده است.

٦٦

در دوران جمهوري کردستان ،حزب توده ايران در واقع يگانه پشتيبان
داخلي آن بود .اين حزب پس از سرنگوني جمهوري کردستان نقش
موثري از جمله در زمينهي احيا سازمانهاي حزب دمکرات کردستان،
تربيت کادر و کمک به چاپ نشريات  ...آن ايفا کرد.
"حزب توده ايران در کنگرهي دوم خود خواستار برقراري روابط نزديکتر
با "فرقه" دمکرات کردستان شد  ...و با به کار بستن تصميمات کنگرهي
دوم حزب تبليغات در بارهي مسئلهي "قومي" را شدت بخشيد .بنابراين
شعارهايي مانند "زندهباد اتحاد مردم ايران"" ،زندهباد نهضت ملي
آذربايجان و کردستان" " ،نابود باد هرنوع سرکوب ملي" و "از حق
خودمختاري براي کردستان و آذربايجان پشتيباني کنيد" نيز به فهرست
شعارهاي خياباني اين حزب افزوده شد ... .در مراسم بزرگداشت دهمين
سال درگذشت اراني روزنامهي اصلي حزب در شمارهي ويژهاي با عنوان"
شهداي بزرگ ايران" نه تنها از چهرههاي برجستهي آذربايجان به ويژه
ح يدرخان ،ستارخان و خياباني ،بلکه همچنين از صدها مبارز کرد و آذري
کشته شده در قيام ٢٥ـ ١٣٢٤تمجيد کرد".

٦٧

در سال  ١٣٢٧رهبري وقت حزب دمکرات کردستان از طريق آقاي
صارم الدين صادق وزيري حقوقدان و عضو حزب توده ايران و زندهياد
 ٦٦منبع باال ،ص  ٤٠٣و ٤١٩
 ٦٧ايران در بين دو انقالب ،يرواند آبراهاميان ،ص  ٥١٠چاپ شانزدهم .نشر ني ،تهـران
١٣٥٩

مدخلي بر موضوع

صديق انجيريآذر سردبير نشريه"فرياد ميهن"ارگان اتحاديه جوانان
دمکرات کردستان در زمان جمهوري کردستان با رهبري حزب توده ايران
ارتباط گرفته ،همکاري سازماني آنها شروع ميشود .مناسبات حزب توده
ا يران وحزب دمکرات کردستان در اين دوره چنان نزديک و تنگاتنگ بود
که اعضاي حزب دمکرات کردستان در خارج از کردستان وارد حوزههاي
حزب توده ا يران ميشدند .حزب دمکرات کردستان نيز ،عمال نقش سازمان
ايالتي حزب توده ايران را در کردستان ايفا کرده ،پيرو و مجري سياست
آن در کردستان ايران بود .چنين رابطهاي" تا بهار سال  ١٣٣٤و قطع
ارتباط کادرها و رهبران حزب دمکرات کردستان با حزب توده ايران به
علت نفوذ نيروهاي پليس ايران در تشکيالت حزب توده ايران ادامه
داشت.

٦٨

در فاصلهي سالهاي  ١٣٣٢تا وقوع انقالب بهمن  ١٣٥٧شمسي صرف
نظر از فراز و نشيبهاي بسياري که در مناسبات بين دو حزب وجود
داشت ،بخش کثيري از کادرهاي حزب دمکرات کردستان تا اواخر دهه
 ٧٠سدهي بيستم ميالدي رابطهي بسيار نزديک و تنگاتنگي با حزب توده
ايران داشته ،ازکمکهاي مادي و معنوي آن بهرهمند شدهاند.
 ٦٨در جلسه اي که با شرکت غني بلوريان ،عبدالرحمان قاسـملو ،هاشـم اقـل الطـالب،
سليمان معيني ،محمد امـين راتبـي ،عبـداهلل اسـحاقي ،صـديق انجيـري و اسـعد
خداياري در بهـار  ١٣٣٤شمسـي ـ  ١٩٥٥مـيالدي در منـزل صـديق انجيـري در
تهران برگزار شد ،با توجه به نفوذ پليس ايران در تشکيالت حزب توده ايران ،بـراي
پيشگيري از زير ضرب رفتن اعضاء حزب دمکرات کردستان ايران ،تصميم به قطـع
تمام روابط و ارتباطات تشکيالتي بـا حـزب تـوده ايـران گرفتـه شـد .بـرگ سـبز،
خاطرات غني بلوريان ص  ١٥٥استهکلم ١٩٩٧
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در فاصله سالهاي  ١٩٦٥تا  ١٩٧٠به کمک حزب توده ايران ٢٦
شماره نشريهي "کردستان" به سردبيري دکتر قاسملو و همکاري کريم
حسامي ،حسن قزلجي ،محمد مهتدي ،علي گالويژ در اروپا منتشر شد.
در "راديو پيک ايران" نيز پخش برنامهي کردي آغاز شد که در آن به
مسائل کردستان ايران و عراق و  ...پرداخته ميشد .در جريان شکلگرفتن
"حزب دمکرات کردستان – رهبري انقالبي" و شروع مبارزات چريکي در
کردستان در سالهاي ٤٧ـ ،٤٦در نشست دکتر رادمنش دبيرکل حزب
توده ايران با نمايندگان " رهبري انقالبي حزب دمکرات کردستان" در نهم
فوريه ١٩٦٨

٦٩

در بغداد توافقاتي در رابطه با همکاري اين حزب و

کمکهاي مادي و معنوي به جنبش مسلحانه در کردستان حاصل شد.
بخش کث يري از کادرها و پيشمرگهاي اين بخش از حزب دمکرات در
مبارزهي چريکي عليه رژيم تا دندان مسلح شاه کشته شدند و پشتيباني
حزب توده ايران عمال محدود به اظهار همدردي و خبررساني در نشريات
خود و بازتاب اين وقايع در بخش کردي "راديو پيک ايران" شد .در اوايل
دههي  ٧٠سدهي بيستم ميالدي با بازگشت دکتر عبدالرحمان قاسملو به
کردستان و اح ياء سازمانهاي حزب دمکرات کردستان از سوي ايشان و
کادرها و اعضاء باقيمانده اين حزب در عراق که بخش قابل توجهي از آنان
به حزب توده ايران و اردوگاه سوسياليستي سمپاتي داشتند ،اين اميد
براي حزب توده ايران بوجود آمد که حزب دمکرات کردستان ،تبديل به
سازمان ا يالتي آن در کردستان ايران شود .اما سياستهاي دکتر قاسملو و
رهبري جديد ـ عليرغم اينکه خواهان مناسبات دوستانه با حزب توده
 ٦٩خاطرات کريم حسامي جلد  ٣ص  ،١٠١استهکلم  ;١٩٨٨متن کردي
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ايران و اردوگاه سوسياليسم و ايجاد جبهه متحد ميهني بودند ـ در جهت
مستقل نگهداشتن اين حزب بود .تالشهاي دوستانهي رهبري وقت حزب
دمکرات کردستان ايران در دههي  ٧٠سدهي  ٢٠ميالدي براي تشکيل
جبههي متحد با حزب توده ايران عليرغم ميل و رغبت ايرج اسکندري
دبير کل وقت حزب توده ايران بعلت کارشکنيهاي نورالدين کيانوري و
برسميت نشناختن حزب دمکرات کردستان ايران بعنوان يک حزب
مستقل از سوي اين حزب به فرجام نرسيد .با خروج دکتر کيانوري از
نشستي که در جوالي ١٩٧٥

٧٠

در برلن مابين هيات نمايندگي حزب

ا يران (ايرج اسکندري ،کيانوري و علي گالويژ) با هيات نمايندگي حزب
دمکرات کردستان ايران (دکتر قاسملو ،کريم حسامي و محمدامين
سراجي) و حضور حسن قزلجي تشکيل شده بود ،عمال مناسبات تاريخي
و دوستانهي آنها مختل شد.
سطح اين اختالف بدانجا رسيد که حزب توده ايران در فراخواني که در
روزنامه مردم شماره  ٣٦ـ مرداد ماه  ١٣٥٤چاپ و چندين بار در "راديو
پيک ايران" قرائت گرديد ،خواهان خروج مبارزين کرد از حزب دمکرات
کردستان و پيوستنشان به "حزب طبقه کارگر ايران" گشت .اين امر با
واکنش رهبري حزب دمکرات کردستان و اعتراض دوستانه و اصولي آنها
در مقالهاي تحت عنوان "پاسخ به پيامي" در نشريهي "کردستان" ،ارگان
کميتهي مرکزي حزب دمکرات کردستان (ايران) ،شماره  ٣٧ـ مرداد ماه

 ٧٠خاطرات کريم حسامي ،جلد  ،٤ص  ،١٦٢استهکلم
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 ،٥٤روبرو شد ٧١ .خصومت کيانوري با دکتر قاسملو در اين مقطع تاثيرنفي
در برخوردهاي حزب توده ايران با حزب دمکرات کردستان ايران در
٧١

در اين پاسخنامه ضمن تاکيد مجدد به مبارزه و ايجاد جبههي متحد بر عليه رژيـم
ديکتاتوري شـاه و همچنـين رد اتهامـات حـزب تـوده ايـران در رابطـه بـا دعـوي
پشت پازدن حزب دمکرات به قول وحدت سازماني دو حزب از جملـه آمـده اسـت:
"ايــن کــه حــزب دمکــرات کردســتان" ســنت همبســتگي و وحــدت سياســي و
تشکيالتي فعالين مبازر" را ترک کرده اسـت ،اتهـام بـي انصـافانهاي اسـت .حـزب
دمکرات کردستان از روز اول تشکيل خود ،يک سازمان سياسي مسـتقل بـوده و از
همان زمان بـراي ايجـاد جبهـه ي متحـد ميهنـي در ميـان احـزاب و سـازمانهاي
د مکرات ايراني و براي همکاري و همبستگي نيروهاي ميهنـي ضـد امپرياليسـت و
ضد رژيم ديکتاتوري شاه تالش کرده است.
وحدت سياسي و تشکيالتي يک چيزي است و شـرکت کـردن در جبهـه متحـد و
همکاري در بين دو حزب چيزي ديگر .وحـدت سياسـي و سـازماني کـه در ميـان
رهبري حزب توده ايـران و فرقـه دمکـرات آذربايجـان در خـارج از کشـور و دور از
ميهن صورت گرفت ،نميتواند سرمشقي براي احزاب و سازمانهاي دمکـرات ديگـر
باشد .اتحاد سياسي و سازماني دو حزب مختلف کـه برنامـه و اساسـنامه متفـاوت
دارند به همين سادگي نيست و با فرستادن پيـام و سـفارش و بـر اسـاس ميـل و
خواس ت چند رهبر صورت نميگيـرد .درخواسـت حزبـي کـه خـود را حـزب طبقـه
کارگر و داراي جهان بيني علمي ميداند از سازمانهاي يک حـزب ملـي و دمکـرات
براي ارتباط گرفتن با رهبري يک حزب ديگر و پيروي از برنامـه و انـدرزهاي آن بـا
حفظ نام خود ،عملي نادرست و بدور از خط مشـي و تحليـل مارکسيسـتي اسـت.
رهبران حزب توده ايران خوب ميدانند که حزب دمکـرات کردسـتان ايـران حـزب
طبقه ي مشخصي نيست .حزبـي اسـت ملـي و دمکـرات کـه در مرحلـهي مبـارزه
رهايبخش براي ايراني دمکرات و براي کسب حـق ملـي خلـق کـرد در کردسـتان
ايران ،نمايندهگان طبقات و اقشار دمکرات جامعه کردستان را در خود جمع کـرده
است .آيا حزبي که خود را مارکسيست ميداند ،ميتواند ايـن چنـين سـازماني را بـا
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مقطع بعد از انقالب بهمن  ٥٧بجا گذاشت .دکتر کيانوري در "پرسش و
پاسخ" خود تاکيد کرد" :هيچگاه حزب توده ايران عليرغم کوششهاي
چند سالهي دکتر قاسملو حاضر به نشستن با وي به نام رسمي حزب
دمکرات کردستان سر يک ميز مذاکره نشده است".

٧٢

اين شکل و ترکيب در ميان سازمانهاي خود جا بدهد؟ کميته مرکزي حزب تـوده
ايران بدون در نظر گرفتن اين حقيقت که مداخله در امور داخلي يک حـزب ديگـر
با اصول مارکسيسـم و مشـي سيا سـي و اخالقـي يـک حـزب دمکـرات و مترقـي
همخواني ندارد ،از همهي فعالين مبارز کرد ايـران خواسـته " گـروه و جمعيتهـاي
مختلف حزب دمکرات کردستان ايـران را بـر پايـه برنامـهي سياسـي و انـدرزهاي
تشکيالت حزب توده ايران ،بازسـازي کـرده ،بـا مرکـز حـزب تـوده ايـران ارتبـاط
بگيرند" ......ما فعاليت تمام احزاب و سازمانهاي مترقي را در کردستان ايران عملـي
روا دانسته ،اما مداخله در امور داخلي حـزب دمکـرات کردسـتان ايـران را عملـي
خرابکارانه و غيردوستانه حساب ميکنيم .ما حق داريم از رهبران حزب تـوده ايـران
بپرسيم ،شما که خودتان را حزب طبقه کارگر ايران ميدانيد چرا در کردسـتان بـه
نام حزب توده ايران سازمان سياسي طبقـه کـارگر را ايجـاد نمـي کنيـد و چـرا از
سازمانهاي يک حزب ملي و دمکرات درخواست ميکنيد که دسـت از حـزب خـود
کشيده ،برنامه و اساسنامه خود را کنار بگذارند و وارد حزب توده ايران شـوند؟ آيـا
درخواست رهبري حزب توده ايران از مبارزين خلق کـرد بـراي ايجـاد سـازمانهاي
حزب دمکرات کردستان ايران و نه سازمانهاي حزب توده ايران خـود نشـاندهنده
اين واقعيت نيست که حزب ما در ميـان مـردم کردسـتان ايـران محبـوب بـوده و
مبارزان خلق کرد حزب دمکرات کردستان ايران را حزب پيشـرو کردسـتان ايـران
ميدانند؟ (منبع کردي)
٧٢

پرسش و پاسخ ،مسائل داخلي و خارجي انقالب ايران شماره  ،)١٩(٩ص ٧٦

مبانی فکری حزب توده ايران
در برخورد با جمهوری اسالمی و نيروهای مخالف آن
پس از پيروزي انقالب بهمن  ٥٧رهبران حزب توده ايران از مهاجرت
بازگشتند و اين حزب فعاليت
علني خود را آغاز کرد .در واقع
حزب توده ايران که پس از
کودتاي  ٢٨مرداد  ١٣٣٢ضربات
سخت و درهم شکنندهي سازماني
را تحمل کرده بود توانست براي
اولين بار پس از بيش از دو دهه
دوري از کشور به فعاليت علني
بپردازد.
سياستهاي حزب توده ا يران تاثير محسوس و انکار ناپذيري بر
رويدادهاي پس از انقالب و سرنوشت جنبش ترقيخواهانه و چپ ايران
داشت .خط مشي غالب بر حزب توده ايران بعد از انقالب و معيار آن براي
انتخاب متحدين  ،قديميترين حزب چپ ايران را در کنار يکي از
مستبدترين رژيمهاي قرون وسطايي و در تقابل با بخش بزرگي از
نيروهاي چپ و آزاديخواه ايران قرار داد .بنابرگفتهي ايرج اسکندري در
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نامهاي که به حزب کمونيست شوروي نوشت":تغيير خط مشي و رهنمون
پلنوم شانزدهم کميته مرکزي در باره اتحاد با نيروهاي انقالبي دمکراتيک
در عمل تغيير کرد و جايش را دشمني هر چه بيشتر و ژرفتر بين حزب
ما و ساير نيروهاي وطن پرست و دمکرات مانند مجاهدين خلق ،حزب
دمکرات کردستان ،هواداران مصدق (جبهه ملي) و ديگران"  ٧٣گرفت.
همين موجب تغيير آرايش نيروهاي بالقوه و بالفعل انقالبي و آزاديخواه
ا يران و انشقاق و تضعيف نيروهاي چپ و دمکرات و تقويت جمهوري
اسالمي ايران گرديد .دفاع حزب توده ا يران از جمهوري اسالمي ايران و
تقابل آن با نيروهاي مخالف حکومت اسالمي و از جمله احزاب کردستاني
را ميتوان با توجه به اسناد منتشره و مواضع رسمي حزب در آن دوره
بدين شکل تشريح کرد:
 انقالب ايران بقول لئونيد برژنف " ٧٤انقالبي بود غامض و پيچيده"
که از جوانب عمده آن نماي ضد امپرياليستياش بود .در دوران
جنگ سرد براي احزابي چون حزب توده ايران "مبارزه دو
س يستم سوسياليستي جهاني و در مرکز آن اتحاد جماهير
شوروي سوسياليستي و سيستم سرمايهداري جهاني و در مرکز
آن اياالت متحده آمريکا"  ٧٥مسالهي مرکزي دوران تاريخي،
 ٧٣نامه ايرج اسکندري به کميته مرکزي حزب کمونيست شوروي اکتبر ١٩٨١
http://xalvat.org/Nashr-eDigaran/451-500/497-Nameh-eEskandari.pdf

 ٧٤لئونيد ايليچ برژنف ( ،)١٩٠٦- ١٩٨٢دبيرکل حزب کمونيست اتحاد شوروي
(.)١٩٦٤-١٩٨٢
٧٥

دوران تاريخي ما و سمت عمده مبارزه ،احسان طبري ،برخي مسـائل حـاد انقـالب
ص  ،٥مجموعه مقاالت ١٣٥٨
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تعيين کننده سمت عمده مبارزه آنها و معيار سنجش دگر
نيروهاي سياسي ـ اجتماعي ايران و جهان بود .حزب توده ايران
با برجسته کردن خصايصي از جمهوري اسالمي که بيشتر آفريده
خود او بود تا واقعيتهاي موجود ،به سياست اتحاد و انتقاد از
جمهوري اسالمي "با تکيه بر اتحاد و بيان انتقاد در موارد عديده
با لحن و روشي که اولويت اتحاد را در نظر بگيرد" ٧٦روي آورد.
چنين سياستي بهمرور زمان به تناسب صف بندي نيروهاي
سياسي ،حزب توده ا يران را در صف مدافعين سرسخت جمهوري
اسالمي ايران قرار داد که "سياست انحصارگر و محدودکننده
حقوق و آزاديهاي دمکراتيک محافل مذهبي خشک انديش و
قشري را با اطاعت کورکورانه حمايت ،تعقيب و تائيد"  ٧٧ميکرد.
سياستي که سرانجام با يورش سپاهيان اسالم و دستگيري
رهبران برجسته و کادرها و اعضاء آن به فعاليت نيمه آزاد اين
حزب در ايران خاتمه داد.

 از نظر حزب توده ايران "انقالب ايران با قرار گرفتن در سلسلهي
جنبشهاي رهايبخش ملي نوين خلقهاي "جهان سوم" بخشي
از روند واحد انقالب جهاني محسوب ميشود که از سه جزء
کشورهاي سوسياليستي ،جنبش انقالبي کارگري جهان
رشديافتهي سرمايهداري و جنبشهاي رهائيبخش جهان رشد
يابنده (جهان سوم) تشکيل شده بود .هدف هر سه جزء نبرد
٧٦

در باره به اصطالح خنجر از پشت ،احسان طبري ،برخـي مسـائل حـاد انقـالب ص
 ،٧٧مجموعه مقاالت ١٣٥٨

٧٧

نامه ايرج اسکندري به کميته مرکزي حزب کمونيست شوروي اکتبر ١٩٨١
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عليه سرمايهداري بزرگ جهاني (امپرياليسم) به منظور استقرار
نظام نو يني مبتني بر عدالت اقتصادي و صلح معرفي ميشد.
انقالبي بودن (يعني خواستار ساختار نوين اجتماعي بودن) و ضد
امپرياليست بودن (يعني با سرمايهداري بزرگ جهاني رزميدن)
تلقي ميشد و اين ماهيت مشترک هر سه جزء بود .اين انقالبات
ميبايست دو مسئلهي تحکيم استقالل سياسي و نيل به استقالل
اقتصادي و رهائي از وابستگي را حل ميکردند ٧٨ ".با توجه به اين
تئوري عمال مسايل ديگر جامعه چون دمکراسي ،آزادي
مطبوعات و احزاب ،مساله ملي و  ...تخطئه ميشد و تحتالشعاع
ايجاد جامعهاي مبتني عدالت اقتصادي و ضد امپرياليست بودن
جمهوري اسالمي قرار ميگرفت .اين درحالي بود که اولي با
ماهيت طبقاتي جمهوري اسالمي همخواني نداشت و کل سيستم
اقتصادي کشور در چارچوب سيستم سرمايهداري محفوظ
نگهداشته شد .از سوي ديگر "ضد امپرياليست بودن" هم ،نه
کشور را از ادامه راه رشد سرمايهداري دور ساخت و نه آن را به
خودکفايي اقتصادي رساند .از اين گذشته ضدامپرياليست بودن
فيالنفسه نميتوانست معياري عقالني براي انقالبي و دمکراتيک
بودن يک نيرو و يا يک حاکميت سياسي باشد .سرنوشت انقالب
ايران تحت حاکميت رهبران جمهوري اسالمي و سرنوشت
کشورهايي چون سوريه ،عراق و ليبي و  ....مويد اين حقيقت
ونمونههاي بارز اين تئوري ورشکسته بوده و ميباشند.
٧٨

برخي مسائل نظـري مربـوط بـه انقـالب ايـران ،ا .طبـري ،نوشـتههـاي فلسـفي و
اجتماعي ،جلد دوم ص  ،٢٧٢ -٢٧٣چاپ دوم  ١٣٨٥انتشارات حزب توده ايران
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 حزب توده ا يران با در نظرگرفتن انتقاداتي که از اين حزب در
رابطه با دولت ملي مصدق ،سياست ملي شدن نفت و عدم
پشتيباني از بورژوازي ملي در مقابل شاه و بورژوازي کمپرادور و
غيره ميشد ،با برجسته کردن خصايص کاذب و دروغين "انقالبي،
مردمي و ضد امپرياليستي روحانيت مبارز" و قرار دادن خميني
در مقام "رهبري دمکراسي انقالبي"  ٧٩در پي کسب اعتماد در
ميان نيروهاي وابسته به رژ يم اسالمي از يک سو و از سوي ديگر
بدست آوردن زمان براي کسب نيرو در ميان اقشار مختلف
جامعه و اح ياء سازمانها و تشکيالت خود بود .از نظر حزب توده
ايران "خط مشي امام خميني در درجه اول ضد امپرياليستي
بوده ،پس از دکتر محمد مصدق امام خميني رهبر پر اعتبار
ديگري بود که اين بار از ميان روحانيت شيعه قد علم کرده

٧٩

طبري در اين رابطه چنين مينويسـد" :در کشـور مـا انقالبـي کـه روي داده اسـت
انقالبي است ملي و دمکراتيک .انقالبي است که در زير رهبري دمکراسـي انقالبـي
انجام گرفته است و اهميت اصولي دارد ما با اين اصطالح مهم آشنا شويم ،.زيرا بـه
غلط دمکراسي انقالبي را با خـرده بـورژوازي همسـنگ ميگيرنـد ،در صـورتي کـه
مسئله چنين نيست .... .نيروي عمده محرک انقالب ايران قشرهاي متوسط شـهر و
ده بودند که نماينده سياسي آنها دمکراسي انقالبي است  ....زماني بود که حزب مـا
مقوله "بورژوازي ملي" را که در جنبش ملي کردن نفت نقش مهمي داست ،نمـي
شناخت و امروز کساني مقوله مهم " دمکراسـي انقالبـي" را کـه در انقـالب اخيـر
نقش مهمي دارد ،نمي شناسند و ايـن پايـه معرفتـي خطاهاسـت .برخـي مسـائل
نظري مربوط به انقالب ايران ،ا .طبري ،نوشتههاي فلسـفي و اجتمـاعي ،جلـد دوم
ص  ،٢٧٤-٢٧٥چاپ دوم  ١٣٨٥انتشارات حزب توده ايران
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بود"  .٨٠به باور حزب توده ايران قشرهاي متوسط شهر و ده
نيروهاي عمدهي محرک انقالب ايران را تشکيل داده ،بينش
توحيدي ايدئولوژي رهبري دمکراسي انقالبي يعني "امام
خميني" را تشکيل ميداد .به گفتهي احسان طبري "حزب توده
ايران با ارزيابي واقعبينانهي بينش توحيدي به جمهوري اسالمي
و قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان راي مثبت داد ،زيرا بر
حسب تجارب بيحساب خود ميفهميد که کمونيستها تنها با
درک ويژگيهاي جامعه خود ميتوانند براي مجموع اين جامعه
نقش راهگشا را ايفا کنند" ٨١ .در راستاي اين تفکر وسياست
غلط ،حزب توده ايران در سالهاي اول انقالب به سازمان
توجيهکننده اعمال و تصميمات ضد دمکراتيک حاکمان اسالمي
ايران در عرصههاي مختلف سياسي ـ اجتماعي تبديل شد.
 حزب توده ايران با توجه به مطرح کردن "تئوري عمده و غير
عمده" و عمده دانستن "مبارزه عليه امپرياليسم و عمال آن براي
ايجاد ايران مستقل دمکراتيک ،دفاع از انقالب و دولت حاصله از
آن" ،عمال مسالهي دمکراسي ،آزادي و حقوق ملي ملل را تابعي
از مساله اصلي يعني پيروزي انقالب و جمهوري اسالمي ايران
کرد .از نظر حزب توده ايران در مقابل اين امر عمده ،بقيه امور

٨٠

خط مشي سياسي است ،نه نيرنگ ،نه مانور .احسان طبـري ،برخـي مسـائل حـاد
انقالب ص  ،٣٧مجموعه مقاالت ١٣٥٨

٨١

برخي مسائل نظـري مربـوط بـه انقـالب ايـران ،ا .طبـري ،نوشـتههـاي فلسـفي و
اجتماعي ،جلد دوم ص  ،٢٧٨چاپ دوم  ١٣٨٥انتشارات حزب توده ايران
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فرعي بوده ،نميبايست در امور غيرعمده و فرعي غرق شده و
عمده را فداي غيرعمده کرد.
 حزب توده ا يران با معيار قرار دادن دفاع از جمهوري اسالمي و
"امام خميني" چون مرز مقدس انقالبي و ضدانقالبي بودن عمال
به تمامي نيروهاي مخالف جمهوري اسالمي ايران مارک "ستون
پنجم آمريکا"" ،ضد انقالب"" ،گروهک چپنما"" ،تربچههاي
پوک" و "جيره بگيران بعث و ناتو" ميزد و اين در حالي بود که
جمهوري اسالمي ايران هيچگاه بهايي به حزب نداده بود .اين
حرکات موجب دور و منزوي کردن حزب توده ايران از ديگر
نيروهاي سياسي ايران شد .بقول ايرج اسکندري"حزب توده با
پشتيباني بي قيد و شرط و يکجانبه خود نتوانست حتي ذرهاي
اعتماد ،حسن نيت و تفاهم محافل قشري رهبري را جلب نمايد
 ...اجراي منظم اين خط مشي کار را به آنجا کشاند که "حزب
طبقه کارگر" در واقع يدککش سياست عقبمانده مذهبيها و
فعاليت تودهاي آن و بخصوص کار در ميان کارگران محدود به
فعاليتهاي صنفي گرديد ٨٢ ".حزب توده ايران در دفاع از
جمهوري اسالمي و حمله به نيروهاي مخالف جمهوري اسالمي
گوي سبقت را از دولت حاکم ربوده ،در افکار عمومي مردم ايران
و بويژه مردم کرد تاثير بسيار منفي از خود بجاي گذاشت و "
٨٣
شهرت غمانگيز زائده ارتجاع مذهبي را براي خود بوجود آورد".

٨٢

نامه ايرج اسکندري به کميته مرکزي حزب کمونيست شوروي اکتبر ١٩٨١

٨٣

همانجا
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سياست حزب توده ايران عمال حالت پوپوليستي و دنبالهروي به خود
گرفته بود .حزبي که خود را "حزب طراز نوين طبقه کارگر" ميدانست به
جاي پيشاهنگ بودن ،سازماندهي و راهنمايي تودههاي زحمتکش براي
در پيش گرفتن سمتگيري درست طبقاتي ،دنبالهرو رويدادهاي روز
جامعه و تودههاي پشتيبان جمهوري اسالمي که گويا بالغ بر "٨٠
درصد"جامعه را تشکيل ميدادند(؟)  ٨٤شده و نام چنين سياستي را
"شرکت فعال در اعمال خلق" گذاشت ،بر اين باور بود اگر تودههاي مردم
راه اشتباهي را در مبارزه برميگزينند بايد با آنها بود ،منتها اشتباه آنها را
گوشزد کرد ،حتا اگر به بهاي جان کمونيستها تمام شود .در اين راستا
چنين سياستي توسط د .کيانوري با اشاره به شرکت بلشويکها در
٨٥
تظاهرات يکشنبه خونين مردم پتروگراد در  ١٩٠٥توجيه ميشد.
٨٤

دک تر کيانوري در يکي از پرسش و پاسخهاي خود معتقـد اسـت کـه "  ٨٠درصـد
مردم ايران از خط امام خميني پشتيباني مي کنند"  .پرسـش و پاسـخ شـماره ،٧
ارديبهشت ماه  ١٣٥٩ص ١٨

٨٥

نورالدين کيـانوري در يکـي از پرسـش و پاسـخهاي خـود از شـرکت بلشـويکها در
حادثه يکشنبه خونين پتروگراد قبل از انقالب  ١٩٠٥روسيه که "توسـط کشيشـي
که اتفاقا وابسته به پليس تزاري بود و نه براي هدفهاي انقالبي مبارزه زحمتکشـان
بلکه براي تدارک يک توطئه خونين عليه آنها براه انداخته شده بود" مثـال ميـاورد
که عليرغم باور بلشويکها به اشتباه بودن چنين تظاهراتي ،چون اکثريـت کـارگران
پتروگراد دنبال کشيش بودند ،در اين تظاهرات شرکت کردند .ايشـان در رابطـه بـا
اين مثال تاريخي چنين نتيجه ميگيرد" :خوب وظيفه بلشويک ها چـه بـود؟ بهتـر
بود کنار بايستند و بعد بگويند :ديديد ما گفتيم که شما را ميکشند؟ نه ،بلشـويکها
در تمام اين تظاهرات با مردم شرکت کردند و با آنها کشته شدند ... .اگر بلشـويکها
در تظاهرات شرکت نميکردند و فقط ميگفتند رهبر ما هستيم .بيايد رهبـري مـا را
بپذيريد ،دچار اشتباه بزرگي شده بودند .به اين جهت است که مـا معتقـد هسـتيم
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 حزب با تبليغ تئوري شکست خوردهي راه رشد غيرسرمايهداري
که توسط دانشمندان شوروي چون اوليانوفسکي تئوريزه شده بود
و تقسيمبندي "دمکراتهاي انقالبي" به طيفهاي به اصطالح
خوشبين ،واقعبين و بدبين در پي کشاندن مسير انقالب با
برادران اسالمي به جامعهي توحيدي (سوسياليستي) بود ،امري
که تا آن هنگام بر اساس تجربهي عراق و سوريه و الجزاير و ليبي
در عرصه واقع به شکست انجاميده بود .به قول معروف آزموده را
آزمودن خطا بود .جمهوري اسالمي ايران با توجه با ماهيت کامال
ضد دمکراتيک و ضد کمونيست آن حتا طبق تئوري پردازيهاي
حزب شرايط الزمه از قبيل "آمادگي براي ايجاد جبهه متحد
خلق با نيروهاي چپ و مترقي جامعه ،ايجاد مناسبات دوستانه با
کشورهاي سوسياليستي و انجام اصالحات بنيادين" را براي در
پيش گرفتن راه رشدغيرسرمايهداري نداشت.
جمهوري اسالمي ايران و رهبري آن هيچگاه آمادهي تشکيل
جبهه مشترکي با حزب توده ايران حتا تحت رهبري امام نشد .به
نظر رهبري و دولت جمهوري اسالمي که علمدار شعار "نه شرقي
و نه غربي" بودند ،فرق و اختالفي بين "استکبار شرق به رهبري
اتحاد شوروي و استکبار غرب به رهبري اياالت متحده آمريکا"
وجود نداشت .از سوي ديگر جمهوري اسالمي حتا آمادهي اجراي
قوانين مصوبهي خود چون قانون اصالحات ارضي مشهور به
بندهاي "ج" و " د" هم نبود .پيروي از تئوري "راه رشد
اعمال رهبري يا به دست آوردن آن ،تنها در شرايط شرکت فعال در مبـارزه خلـق
امکان پذير است .پرسش و پاسخ  ،٦بهمن ماه  ،١٣٥٨ص ٧
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غيرسرمايهداري" و "رهبري دمکراسي انقالبي" تحت رهبري
امام و خوشبيني رهبران حزب توده ايران به "پيروزي نهائي
انقالب" برخالف خواست آنها سرانجام به شکست انقالب،
سرکوب و کشتارهاي جمعي دگرانديشان ايراني ،ژنوسايد ملت
کرد و ترور رهبران و کادرهاي آن و در نهايت به قرباني شدن
رهبران و کادرهاي حزب توده ا يران و نفي هويت سياسي خود و
تاريخ جنبش کمونيستي ـ کارگري و ايدئولوژي مارکسيسم در
زير شکنجههاي غيرانساني منتهي گشت.
بر پايهي خط مشي يادشده ،سياست حزب توده ايران در رابطه با
نيروهاي اپوزيسيون ايراني و بويژه حزب دمکرات کردستان ايران و
" سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران ـ کومله" شکل گرفت .حزب
توده ايران با تاکيد مستمر به حق خودمختاري کردها و حل مسالمتآميز
مساله کرد ،با هرچه عميقترشدن دامنهي اختالفات نيروهاي سياسي کرد
و جمهوري اسالمي در صف دفاع از دولت ايران قرار گرفت.
دامنهي حمالت سياسي حزب توده ايران بويژه به حزب دمکرات
کردستان بسي بيشتر از ارگانها و نشريات رسمي ـ دولتي ايران بود.
وابسته نشاندادن احزاب کردستاني به عراق ،افتراي کمک  ٩ميليون
دالري ناتو به " باند قاسملو" و ترغيب و تحريک بخش قابل توجهي از
رهبران حزب دمکرات کردستان به انشعاب ،بخشي از اين سياست بود.
اين حزب عليرغم اينکه خود در معرض اتهامات بسياري از سوي نيروهاي
مختلف منتقد تاريخ و سياستهاي حزب از جمله طرح وابستگي آن به
اتحاد شوروي و کگ ب و شکايت از اتهامات بي پايه و بي سند و مدرک
آنها بود ،خود بيمحابا دست به اتهامات و افترازنيهاي بيپايه و بيمدرک

مباني فکري حزب توده ايران ...

75

به احزاب و نيروهاي مخالف جمهوري اسالمي و بويژه به حزب دمکرات
کردستان و کومله زده ،آنها را وابسته به امپرياليسم آمريکا و آلمان غربي
و ناتو و بعث قلمداد ميکرد .بي شک در جريان جنگ مسلحانه هر نيرويي
نياز به پشت جبهه وگرفتن ارتباطاتي براي تامين نيازهاي مادي خود دارد
که مستلزم قانون وابستگي و مزدوري نخواهد بود .حزب توده ايران خود
سالها بعلت مهاجرت و داشتن مناسبات تنگاتنگ با اتحاد شوروي و ديگر
کشورهاي سوسياليستي مشمول کمکهاي مالي و معنوي "احزاب برادر"
بود .از سوي ديگر با از بين رفتن رژيم بعث و اسناد بدست آمده چنانکه
دکتر محمود عثمان سياستمدار و پارلمانتاريست کرد نيز اذعان داشت،
حزب دمکرات کردستان ايران ميتواند به تاريخ درخشان خود ببالد که
عليرغم داشتن مناسباتي با دولت عراق هيچگاه سياستهاي آن بر عليه
احزاب کردستان عراق يا در خط سياستهاي رژيم بعث قرار نگرفت .اين
واقعيت محرز بدون شک و ترديد شامل سازمان انقالبي زحمتکشان
کردستان ايران ـ کومله هم ميشد.
حزب توده ايران در سالهاي پس از انقالب عمال نقشي را ايفا کرد که
بدور از س ياست يک حزب چپ دمکرات با خط مشي مستقل بود .حزب
توده ايران بي محابا تمام اپوزيسيون ايراني را با يک چرخش قلم و براساس
دفاع يا ضديت آنها با جمهوري اسالمي در صف انقالب يا ضدانقالب قرار
ميداد و اين در حالي بود که خود شاهد تحديد دمافزون آزاديهاي محدود
پس از انقالب حتا در رابطه با حزب توده ايران ،و همزمان تقويت هرچه
ب يشتر نيروهاي استبداد در ايران بود .رسالت حزب توده ايران نه مبارزه
با نيروهاي اپوزيسيون ،بلکه ميبايست مبارزه با رژيم ترور و اختناق ميبود،
ولي سياستگزاران آنوقت حزب دفاع از جمهوري اسالمي را چون خط
سرخي مالک انقالب و ضدانقالب بودن قرار داده بودند ،امري که دامنگير
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خود آنها نيز شد و اين واقعيتهاي موجود آنها را نيز به پشت ميلههاي
زندان و باالي چوبههاي دار کشاند و به مصداق شعر برتولت برشت ،وقتي
براي دستگيري رهبران حزب آمدند ديگر کسي براي دفاع از آنها نمانده
بود .باري ،خود آنها قرباني توطئههاي سپاهيان اسالمي شدند که بقول
نويسندگان "نامه مردم" "چون ستارگاني درآسمان انقالب ايران
ميدرخشيدند"!
در اينجا بخاطر آنکه سخن به گزاف نگفته باشيم مروري به سياست
حزب با استناد به ارگان رسمي حزب "مردم" و "نامه مردم" و "پرسش و
پاسخ"هاي دکتر کيانوري ،دبيرکل وقت حزب توده ايران خواهيم داشت.

حزب توده ايران
و جنبش ملی کرد در ايران
()١٣٥٧-١٣٦١
حزب توده ايران با پيروزي انقالب بهمن و بازگشت رهبرانش از تبعيد
به بازگشا يي دفاتر خود دربيشتر شهرهاي ايران بغير از کردستان پرداخت.
اين حزب در  ٢٢مرداد  ١٣٥٨تقريبا  ٧ماه پس از انقالب ،آغاز فعاليت
علني خود را در کردستان ايران اعالم کرد.٨٦
در اعالميهي کميتهي مرکزي اين حزب ضمن اشاره به تاريخ مبارزاتي
ح .ت .ا .و دفاع از حقوق ملي کردها ،از سمتگيريهاي رهبران حزب
دمکرات کردستان در قبل و بعد از انقالب انتقاد شده بود .در اين بيانيه
آمده بود" :متاسفانه برخي از دوستان کرد از همان آغاز تجديد فعاليت
تحت تاثير انحراف مصطفي بارزاني و عوامل خارجي ديگر سمتگيري
نادرستي را در سياست داخلي و عمومي اتخاذ کردند و به موافقت در
جهت تشکيل حزب واحد سراسري طبقه کارگر ايران آنطور که در باال
گفته شد ،پشت پا زدند و چه در سالهاي فعاليت در مهاجرت و چه پس
از سرنگوني رژيم استبداي محمد رضا پهلوي و آغاز فعاليت علني راهي را
٨٦

مردم شماره  ٢٢ -٥٢مرداد ٥٨
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برگزيدند که در سمتگيريهاي عمده ،با راهي که حزب توده ايران در آن
دوره و لحظه کنوني درست ميدانسته و ميداند ،اختالف داشته و دارد".

٨٧

عدم موفقيت حزب توده ا يران در جلب و جذب حزب دمکرات کردستان
بعنوان سازمان ايالتي آن در کردستان همراه با ديدن "ردپاي عوامل
خارجي" در اين حزب و مسائل کردستان تا هنگام نقطه پايان گذاشتن
برادران پاسدار به فعاليتهاي نيمه علني حزب در بهمن  ١٣٦١ادامه
داشت.
حزب توده ايران در اعالميهها و  ...خود عمال تا زماني که حزب دمکرات
کردستان ايران به پيام رهبر جمهوري اسالمي ايران در  ٢٧آبان ١٣٥٨

"لبيک" نگفت ،نامي از اين حزب بهميان نمياورد ٦ .روز پس از صدور
بيانيه "فعاليت علني حزب توده ايران در کردستان"با اعالم جهاد خميني
عليه مردم کرد و تحر يک مردم در خارج از کردستان و دادن شعار "حزب
دمکرات را به خاک و خون ميکشيم" لشکريان اسالم از طريق هوا و
٨٧
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زمين به کردستان حمله کرده ،شهرها و دهات کردستان را به خاک و
خون وآتش کشيدند ،دهها نفر انسان بيگناه را در شهرهاي مختلف
کردستان و از جمله اعضاء خود حزب توده ايران (آذرنوش مهدويان و
حسين شيباني را در  ١٨مردادماه  ٥٨در کرمانشاه  ٨٨و ناصر سليمي

٨٩

را

در  ٣١مرداد  ١٣٥٨در سنندج) بدستور دادگاههاي چند دقيقهاي انقالب
تيرباران کردند .از سوي ديگر با قتلعام مردم کرد در روستاهاي قارنا،
ق التان و ايندرقاش در زير بيرق اسالم تل زعتر کردستان را بوجود آوردند.
اين يورش با مقاومت  ٣ماهه احزاب کردستاني (حزب دمکرات کردستان
ايران و کومله و همچنين سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران ـ تشکيالت
کردستان) و پشتيباني تودهاي مردم مواجه شد.
ابعاد اين فاجعه در حدي بود که حزب توده ايران در مقالهاي تحت
عنوان "در کردستان بايد ضدانقالب واقعي را شناخت"  ٩٠خواهان پايان
دادن به دادگاههاي انقالب در کردستان ،آتش بس فوري و مذاکره با
مردم کردستان و مبارزان کرد بدون نامبردن از احزابي که اين مبارزين در
آنها گرد آمده بودند ،شد .واقعيت امر اين است که حزب دمکرات
کردستان ايران ،کومله و فدا ييان ستون اصلي اين مقاومت را تشکيل
ميدادند ،اما حزب توده ايران حاضر به قبول اين واقعيت محرز يا اعالم آن
در نشريات و بيانات رسمي خود نبوده ،بلکه همواره دم از مذاکره با
٨٨

مردم ،شماره  ١٢ -٥٧مهرماه ٥٨

٨٩

کتاب شهيدان حزب توده ايران ص ٤٩٠
http://www.tudehpartyiran.org/images/ketabkhaneh/book-marty-p2.pdf

٩٠
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"برادران و خواهران کرد" ميزد ،نه احزابي که نمايندگان ملت کرد بودند.
پارادوکس حزب توده ايران در آن بود که از يکسو دم از "برادران و
خواهران کرد" و خون پيشمرگان و مذاکره با آنها ميزد ،از سوي ديگر رو
به حاکم يت اسالم و مسئولين جمهوري اسالمي کرده ،ميگفت":ما
ميدانيم که فاجعهي کردستان را ضد انقالب ايجاد کرده است ،ولي شما
چرا تامين خواستهاي مشروع يک خلق ستمديده را در گرو سرکوب
ضدانقالب گذاشتهايد؟"

٩١

متاسفانه رهبري حزب توده ايران با بزرگ نمايي نقش امپرياليسم و
عوامل رژيم قبلي،گاها تر و خشک را باهم ميسوزاند ،با ناديده گرفتن
مقاومت تودهاي مردم و احزاب کردي از برچسبزدنهاي بيپايه و گاهي
بسيار بدوي و کودکانه هراسي
نداشت ،تا آنجا که پيداکردن
يک "پوکه فشنگ توسط
هواداران حزب توده ايران از
دسته

جالل

حسيني

در

کردستان نشان دهنده دست
مصر در حوادث کردستان"

٩٢

٩١

مردم شماره  ٥ -٧٦آبان ٥٨

٩٢

مردم شماره  ٢٣ ،١٤١ي ١٣٥٨

حزب توده ايران و جنبش ملي کرد در ايران

81

بود و " جستجوي يک مترجم زبان کردي بطور نيمه وقت از سوي دفتر
دولت اياالت متحده آمريکا در بخش ستون نيازمنديهاي روزنامه انگليسي
گاردين"  ٩٣حاکي از دخالت امپرياليسم در وقايع کردستان قلمداد ميشد.
حزب توده ايران در اين فاصله هر چند با احتياط با حزب دمکرات
کردستان ايران برخورد ميکرد ،ولي بي محابا سازمان انقالبي زحمتکشان
کردستان ـ کومله را که توسط بخش کثيري از مبارزين و روشنفکران
چپ کرد تشکيل شده بود ،مورد حمالت تبليغي خود قرار داده ،آن را يک
سازمان مائوئيستي ميناميد که زير "چنين نام عوام فريبانهاي مستقيما با
صهيونيستها و آمريکا در تماس است" ٩٤ .در واقع در منطق حزب توده
ايران خط سه بودن يک جريان براي وابسته خواندن آن به صهيونيسم و
امپرياليسم کافي بود و نيازي به مدرک نداشت .ناگفته نماند که نيروهاي
خط سه نيز با همان منطق حزب توده ايران را متهم به "جاسوس ک.گ.
ب و وابستگي به اتحاد شوروي" مي کردند .نورالدين کيانوري در پرسش و
پاسخ در رابطه با اطالعاتي که حزب در رابطه با کردستان منتشر ميکرد
چنين ميگويد" :اطالعاتي که ما ميدهيم معموال به اشکال مختلف بدست
ما ميرسند .به وسيله کساني که ما نسبت به آنها اعتماد داريم و معتقد
هستيم دروغ نمي گويند .حزب هم با وزن و اعتباري که دارد اين اطالعات
را منتشر ميکند".

٩٥

٩٣

مردم شماره  ٦ -١٠٣آذر ٥٨

٩٤

مردم شماره  ١٤ /٨٤آبان ٥٨

٩٥

پرسش و پاسخ  )١٦(٦ص ٥
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باتوجه به سخن د .کيانوري نبايد هيچگونه شک و ترديد در گفتههاي
حزب کرد ،چرا که هر چه حزب بگويد عين واقعيت است و نيازي به
آوردن هيچگونه سند و مدرکي نيست! بيگمان ميتوان در عرصهي
سياست با فکر ،خط مشي و سياست حزب ديگري مخالف بود ،ولي زدن
چنين اتهاماتي بدور از اخالق سياسي بوده ،تنها نشانگر فرهنگ و اخالق
سياسي غيرمسئوالنهي اتهامزننده است ،امري که از سوي جمهوري
اسالمي دامنگير خود حزب و اعدام و زندان بهترين فرزندان و کادرهاي
برجسته آن براساس پروندههاي ساختگي شد.
مقاومت سه ماههي پيشمرگان کردستان و پشتيباني اکثريت تودهي
مردم از آنها منجر به عقبنشيني نيروهاي سرکوبگر و آزادي شهرهاي
کردستان در آبان  ٥٨شد .آيت اهلل خميني در  ٢٧آبان  ١٣٥٨پيامي براي
مردم کردستان فرستاد که بيشتر جنبهي تاکتيکي داشته ،بعلت شکست
فاحش سپاه يان اسالم در کردستان،کشتن وقت و يورش مجدد در فرصت
مناسب به کردستان بود.
اين پيام از سوي حزب توده ايران بعنوان "پيروزي تاريخي عدالت و
انسانيت در کردستان"  ٩٦خواند شد .حزب دمکرات کردستان ايران نيز در
اطالعيهاي در سوم آذرماه  ٥٨از پيام امام و اميد به حل مسالمت آميز
مسالهي کردستان پشتيباني کرد .اين اعالميه در شماره  ١٢٩مردم در
هشتم دي ماه  ٥٨نيز چاپ شد .حزب توده ايران با اتخاذ اين موضعگيري
از سوي حزب دمکرات کردستان ايران بعد از مدتها و براي اولين بار بجز
چند مورد نادري که بيشتر حالت خبررساني داشت ،رسما به اين حزب و
٩٦

مردم شماره  ٢٩ -٩٧آبان ٥٨
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مواضع آن اشاره کرده ،در مقالهاي تحت عنوان "ما و حزب دمکرات
کردستان ايران"  ٩٧از اين موضع ابراز رضايت کرده ،اعالم داشت ":گذشته
از خطاها و اشتباهات حزب دمکرات کردستان ايران در يکسال گذشته و
انتقادات جدي به آن بويژه در انتخاب متحدين خود ،قادر است راه درست
را دريابد و در آن گام بردارد".
بيانيهي حزب دمکرات کردستان ايران در هجدهم ديماه ١٣٥٨در
رابطه با محکوم کردن حملهي نيروهاي کومله به واحدهايي از ارتش ايران
در هفدهم ديماه هنگام ورود به مهاباد و تاکيد حزب دمکرات کردستان به
حل مسالمتآميز مسالهي کردستان موجب ابراز شعف و خوشحالي
کميته مرکزي حزب توده ايران شد .حزب توده ايران با ابراز رضايت از
اين موضعگيري در نامهاي خطاب به کميته مرکزي حزب دمکرات
کردستان ايران در  ٢٦دي ماه  ٥٨خواهان هرچه بيشتر جداکردن صف
خود از نيروهاي ضدانقالب شد.

٩٨

جالب توجه اينکه نورالدين کيانوري

ديرتر اذعان داشت که اين نامه به پيشنهاد جناح انقالبي حزب دمکرات
کردستان براي تقويت اين جناح در کنگره حزب [منظور کنگره چهارم
حزب دمکرات کردستان ايران در زمستان  ١٣٥٨است] و منزوي کردن
قاسملوها بوده است .٩٩
کيانوري با توجه به موضعگيريهاي دکتر قاسملو در رابطه با "بهار پراگ
و ورود ارتش سرخ در  ٢١اوت  ١٩٦٨به چکسلواکي" و بازسازي حزب
٩٧

مردم شماره  ١٠ ،١٣١دي ٥٨

٩٨

مردم شماره  ٢٦ -١٤٤دي ٥٨

٩٩

پرسش و پاسخ )١٩(٩
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دمکرات کردستان چون يک حزب مستقل کردستاني هيچگاه حاضر به
برسميت شناختن او نشده ،از نامبردن او بعنوان دبيرکل حزب دمکرات
کردستان پرهيز ميکرد .حتا هنگام منتشر کردن تلگرافي از سوي دکتر
قاسملو مبني بر "تکذيب خريد اسلحه از مسکو" از او نه بعنوان دبيرکل
حزب دمکرات کردستان ،بلکه بعنوان "عبدالرحمن قاسملو از جانب حزب
دمکرات کردستان ايران"  ١٠٠ياد ميکرد.
لبيک گفتن حزب دمکرات کردستان ايران به "پيام امام به مردم
کردستان" ،تشکيل هيات نمايندگي خلق کرد براي مذاکره با هيات
اعزامي دولت ،پيشنهاد طرحهاي مختلف از سوي هيات و ديرتر طرح
شش مادهاي حزب دمکرات کردستان ،فرستادن هيات حزب دمکرات
کردستان براي ديدار با خميني و بنيصدر و برخي ديگر از سران
جمهوري اسالمي ايران از جمله تالشهايي بودند که براي حل
مسالمتآميز مساله کرد شد .تالش حزب دمکرات کردستان با پشتيباني
حزب توده ا يران و همچنين دادن طرحهاي مختلف ،از جمله پيشنهاداتي
براي تکميل طرح "خودگرداني کردستان" براي حل مسالمتآميز
مسالهي کرد مواجه شد.
واقعيت امر نشان داد که سران جمهوري اسالمي ايران با توجه به هويت
سياسي و ايدهئولوژيک خود نه بالقوه و نه بالفعل توانايي حل اين مساله را
نداشتند و باورمند به حقوق سياسي خلقهاي ايران نبودند .آنها بيشتر در
فکر بدست آوردن زمان الزم براي ايجاد اختالف و تضعيف نيروهاي اصلي
جنبش ملي کرد بويژه حزب دمکرات کردستان و کومله و يورش مجدد به
١٠٠

نامه مردم شماره  ٢٦ ،٢١١فروردين ٥٩
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کردستان در زمان مناسب بودند .ادعاي ابوالحسن بنيصدر ،رئيس جمهور
وقت ايران ،در "روز جمهوري اسالمي ايران" در فروردين ماه  ٥٩و ديرتر
در ارديبهشت ماه همان سال مبني بر موافقت دولت و رهبري انقالب با
طرح شش مادهاي (پيشنهاد حزب دمکرات کردستان ايران) با تغييراتي از
حد تعارف خارج نشد .بني صدر در سخنراني خود اعالم اين طرح را
مشروط به زمين گذاشتن سالح از سوي کردها ميکرد.
حزب توده ايران در بيشتر شمارههاي "نامه مردم" خواهان پاياندادن
به "جنگ برادرکشي" در کردستان با انتشار طرح اصالح شدهي شش
مادهاي از سوي دولت بود ،امري که هيچگاه دولت ايران آماده به اجراي
آن نشد .با توجه به موضعگيريهاي حزب دمکرات کردستان ايران در
رابطه با جمهوري اسالمي حزب توده ايران اينبار بيشتر نوک حملهي
خود را در رابطه با زد و خوردهاي جديد کردستان در ارديبهشت ماه ٥٩
به سوي کومله نشانه گرفته ،آن را تحريککننده آغاز و گسترش جنگ
ميناميد

١٠١

و عليرغم اشاراتي که در"نامه مردم" به نقش عوامل

جنگافروز در هر دو سو ميکرد ،کومله را چون عامل اصلي و"گروهک
جنگ افروز و ضدانقالبي" معرفي ميکرد که به پيروي از "اهداف
شيطاني" امپرياليسم آمريکا آتش جنگ را در کردستان افروخته
است" ١٠٢ .همزمان سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران ـ شاخه کردستان
و حزب دمکرات کردستان ايران در پيام مشترک خود در سوم خرداد ماه
 ٥٩به "خلق قهرمان ايران و نيروهاي ترقيخواه" ضمن اشاره به آتش
 ١٠١نامه مردم شماره  ١٤ ،٢٢٥ارديبهشت ٥٩
١٠٢

نامه مردم شماره  ١٧ ،٢٢٨ارديبهشت ٥٩
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جنگ تحم يلي در کردستان و نقش اصلي عوامل جنگ افروز در حاکميت،
از بنيصدر " بخاطر تحکيم صفوف نيروهاي ضد امپرياليست ميهنمان و
جلوگيري از جنگ برادرکشي در کردستان خواهان اعالم رسمي نظرات
اصالحي دولت نسبت به شش اصل خودمختاري پيشنهادي حزب
دمکرات کردستان ايران ،اعالم آتش بس و برداشتن محاصرهي اقتصادي
کردستان براي باز شدن فضاي الزم براي حل مسالمتآميز مسالهي
کردستان" شدند.
حزب توده ا يران ضمن انتشار اين پيام در شماره  ٢٤٦نامه مردم در
هشتم خرداد  ٥٩بنابر درخواست غني بلوريان اعالم کرد که "در ارزيابي
ريشهها و عوامل برافروخته شدن مجدد جنگ برادرکشي کردستان نظر
حزب توده ايران با نظريات اعالم شده در پيام مذکور يکي نيست" .حزب
توده ايران در واقع داييجان ناپلئونوار همواره در پي ردپاي توطئهي
امپرياليسم و عوامل وابسته به آن در مسائل کردستان ميگرديد.
بيگمان در هنگام جنگهاي داخلي ،عوامل وابسته به رژيم سرنگون
شده شاه ميتوانستند و ميخواستند از آب گلآلود ماهي بگيرند ،ولي وجود
چنين عواملي بسيار اندک بوده ،نميتوانست علت اصلي اين وقايع و
نشاندهندهي واقعيتهاي موجود در کردستان باشد .نگاهي مجدد به
رويدادهاي کردستان نشان ميدهد که عليرغم تالشهاي حزب دمکرات
کردستان ايران و ديرتر سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران ـ تشکيالت
کردستان و خواستها و تالشهاي مکرر حزب توده ايران براي ابالغ
رسمي طرح شش مادهاي اصالح شده ،هيچگاه حاکميت ايران حاضر به
ابالغ آن نشده ،به يورشها و کشتارهاي خود در کردستان ادامه داد،
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امري که در نهايت موجب ادامه جنگ در کردستان و فجايع بعدي آن
شد.
در واقع اين رهبران جمهوري اسالمي بودند که عليرغم اظهارات
دروغين خود در پي به آشوب کشيدن هرچه بيشتر کردستان و سرکوب و
کشتار دگرانديشان بودند .براي حاکميت بنيادگراي اسالمي ايران وجود
نيروهاي دمکرات و دگرانديش در کردستان و گسترش اين خواست به
نقاط د يگر ايران نميتوانست مطلوب باشد ،چرا که ايجاد حکومتهاي
خودمختار يا خودگردان ،جامعه را سوي تمرکززدايي و عمال ايجاد يک
جامعه فدرال ميکشيد که با انديشههاي تمرکزگرا و قدرتطلب رهبران
اسالمي که حاضر به قبول نيروهاي دگرانديش نبودند ،مغايرت داشت .از
نظر آنها هرگونه خواست خودمختاري ثبات جامعه و تماميت ارضي ايران
و وحدت امت اسالمي ايران را به خطر ميانداخت .بنابراين تنها راه حل
چنين مشکالتي فريب ،نيرنگ ،ايجاد اختالف و تفرقه در ميان نيروهاي
دگرانديش جامعه و سرکوب هرگونه نداي آزاديخواهانه در کشور بود،
امري که جمهوري اسالمي هيچگاه در کاربرد آن کوتاهي نکرده است.
ادامهي جنگ در کردستان ،حمالت و کشتار مردم کرد از سوي نيروهاي
سرکوبگر اسالمي ،عدم اعتماد نيروهاي انقالبي کردستان به دولت موجب
تشد يد اختالفات دروني حزب دمکرات کردستان ايران و انشعاب گروه
هفت نفري و تشکيل " حزب دمکرات کردستان ايران ـ پيروان کنگره
چهارم" با پشتيباني حزب توده ايران در  ٢٩خرداد ١٣٥٩شد .اين
انشعاب در زماني که جمهوري اسالمي ايران از تمام شيوههاي غير انساني
براي سرکوب جنبش کرد استفاده ميکرد ،موجب تضعيف اين جنبش و
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انشقاق در حزب دمکرات کردستان ايران ،چون يکي از نيروهاي اصلي آن،
و به بيراهه کشيدن بخش بزرگي از نيروي انقالبي کرد و در نهايت
سرکوب خود آنها از سوي رژيم اسالمي ايران شد ١٠٣ .اين انشعاب با شعف
و خوشحالي حزب توده ا يران و در راس آن دکتر کيانوري مواجه شد .پس
از اين انشعاب برخوردهاي خصمانهي حزب توده ايران با حزب دمکرات
کردستان ايران بسي شدت گرفته ،به اوج خود رسيد ،طوريکه "نامه
مردم" ارگان مطبوعاتي حمالت ،افترا و تهمتهاي ناروا به حزب دمکرات
کردستان ايران شد .حزب توده ايران در نشريات خود از دکتر قاسملو و
هزاران پيشمرگه حزب
دمکرات کردستان و کومله
که در مقابل حمالت
نيروهاي مسلح و سرکوبگر
جمهوري اسالمي از آزادي
و حق تعيين سرنوشت
مردم خود دفاع ميکردند
بعنوان "اوباشان"" ،مزدوران بعث"" ،باند قاسملو"" ،مزدبگيران ناتو" و
"کومله سيا ساخته" ياد ميکرد .مالک تمام اين اتهامات نيز سنگين بودن
١٠٣

از فعاليتهاي حزب دمکرات کردستان ايران _ پيـروان کنگـره چهـارم نيـز عليـرغم
پشتيباني آنها از انقالب در کردستان جلوگيري بعمل آمده ،اعضـاء آن مـورد آزار و
تعقيب ،حتا دستگير واعدام ميشدند .زنده يـاد ناصـر خوشـکالم از جملـه اعضـاء
حزب دمکرات کردستان ايران ـ پيروان کنگره چهارم بود که در سال  ٦١دسـتگير
و در  ٤ارديبهشت  ٦٢در شهر بانه تيرباران شد.
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وزنه و اعتبار حزب توده ايران بود .در اينجا به نمونههايي از اين اتهامات با
استناد به "نامه مردم" اشاره خواهيم کرد:
 قاسملو مدتهاست که در ارتباط با امپرياليسم آمريکا ،آلمان
غربي ،ناتو و بعث عراق به اين نقشهي شوم خويش عمل ميکند.
هلند به نمايندگي از ناتو و بودجه آن  ٩ميليون دالر براي
"آزادي خلق کرد" و " احقاق حقوق آن" در اختيار او قرار داده
است.

١٠٤

چنين ادعايي هيچ گاه نه از سوي حزب توده ايران ،نه

از سوي نهادهاي داخلي و خارجي به اثبات نرسيد .جالب توجه
اينکه ،دولت آمريکا به علت مواضع چپ دکتر قاسملو تا قبل از
ترور ا يشان بدست عوامل جمهوري اسالمي ايران هيچگاه حاضر
به دادن ويزا به او براي سفر به آمريکا نشد.
 در اواخر تيرماه (حدود  ٢٨تير) قاسملو در محلي بنام " قلعه
ديزه" با "بختيار خائن" مالقات و مذاکره داشته است ....
بي گمان قاسملو اين عامل بعث عراق ،ناتو و امپرياليسم آمريکا
که رذيالنه به خلق کرد دروغ ميگويد و خنجر جنايت دربشت
سراو تيز ميکند ،سرنوشتي بهتر از بختيار و محمد رضا و ...
نخواهد داشت.

١٠٥

 طبق اطالعي که بدست آورديم ،در تاريخ ٢٥ـ ٢٠ارديبهشت ٥٩
در نزديکي دهي بنام حلبچه در عراق ،در کنار يک منطقه نظامي
 ١٠٤نامه مردم شماره  ١٨ ،٢٧٨تير ١٣٥٩
 ١٠٥نامه مردم شماره  ٢٠ -٣٠٥مرداد ٥٩
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در يک ساختمان از بتن پيشساخته ،شيخ عثمان نقشبندي ،
نماينده قاسملو ،صديق کمانگر نمايندهي کومله با اويسي و
پاليزبان و اشرف مالقات مي کنند.

١٠٦

اختالفات سياسي حزب توده ا يران با حزب دمکرات کردستان ايران و
کومله با بغرنج شدن موقعيت کردهاي تودهاي در کردستان ،دستگيري و
زنداني کردن آنها توسط حزب دمکرات کردستان ايران و کومله از يک
سو ١٠٧و محدود شدن دامنهي فعاليتهاي علني حزب توده ايران ـ
تشکيالت کردستان و دستگيري اعضاء آن از سوي نيروهاي امنيتي
جمهوري اسالمي ،ممنوع شدن پخش "نامه مردم" و  ...همراه بود.
کردهاي تودهاي عليرغم اعتقاد و ايمان آنها به حق تعيين سرنوشت ملل و
حل مسالمت آميز مساله کرد در ايران ،با توجه به سياستهاي حزب توده
ا يران و دفاع از جمهوري اسالمي ايران هرچه بيشتر در جامعه منزوي
شده ،موقعيت مرغ عزا و عروسي را به خود گرفته بودند.
ادامه ي سياست دفاع از جمهوري اسالمي از سوي حزب تا هنگام يورش
سپاه پاسداران به رهبري آن در بهمن ماه  ١٣٦١نه تنها تاثير بسيار
مخربي بر جنبش ملي کرد در ايران بجا گذاشت ،بلکه به اعتبار تاريخي
اين حزب نيز آسيب جدي واردکرده و عمال به شکست سياستهاي آن،
دستگيري ،شکنجه و اعدام بخش کثيري از رهبري ،کادرها و اعضاء و
هواداران آن منجر شد .زندگي سياسي برخالف خوشبينيهاي توهمآميز
 ١٠٦نامه مردم شماره  ٢ -٣١٥شهريور ٥٩
 ١٠٧بنا بهگفتهي حزب توده ايران زندهيادان مصـطفي شـهرويراني و ناصـر هاشـمي از
اعضاي تشکيالت کردستان حزب توسط کومله ترور شدند.
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رهبري حزب توده ايران نسبت به رهبري "قاطع و پر از درايت امام
خميني" در مجموع عدم صحت سياستهاي آن را نشان داد.

١٠٨

رهبري حزب توده ايران در سال  ٦١با توجه به گزارشاتي که از منابع
مختلف به آن ميرسيد و عليرغم تجربه چهار سال سرکوب و اختناق
نيروهاي دگرانديش در ايران و اقرار به "احتمال چرخش به راست" در
حاکميت جمهوري اسالمي ،حملهي نيروهاي امنيتي به حزب و در نتيجه
تعقيب و دستگيري کادرها و اعضاء آن ،همچنان خوشبينانه در انتظار
اجراي "قانون احزاب" در ايران
مانده ،عمال اعضاء حزب را براي
مقابله با خطر حمله و آغاز
فعاليت مخفي آماده نکرده بود،
موجب ايجاد خيالپردازي و
توهم در بين اعضاء حزب در
رابطه

با

آيندهي

نيک

 ١٠٨احسان طبري "در کوره ازمون تاريخ" خطاب به برخي محافل به اصطالح چـپ بـا
قاطعيت چنين ميگويد" :زندگي سياسـي نشـان داد کـه بـرخالف بـدبيني برخـي
محافل به اصطالح چپ که مي پنداشتند ما در زير رهبري نماينـدگان يـک خـرده
بورژوازي واپسگرا هستيم و لذا تنها به سوي فاشيسم ميرويم(!) بر خـالف کسـاني
که از سمت "چپ" پيش بيني مـا را در بـاره جهـات مترقـي مشـي سياسـي امـام
نميديدند ،حوادث با همه ي فراز و نشيب آن ،در مجمـوع صـحت داوريهـاي مـا را
نشان داد و اينک اميدواريم که همين صحت پيشبيني را در سال آينده نيز نشـان
دهد .نوشته هاي فلسفي اجتماعي ،جلد دوم ص  ،٢٨٨چاپ دوم  ،١٣٨٥انتشـارات
حزب توده ايران
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سياستهاي حزب توده ايران نسبت به جمهوري اسالمي شده بود.
با شکست سياست" اتحاد و انتقاد" و يورش نيروهاي امنيتي جمهوري
اسالمي در دو مرحله (بهمن  ٦١و ارديبهشت  )٦٢به سازمانهاي حزبي در
سرتاسر ايران و شروع دستگيري و تعقيب اعضاء آن ،کادرهاي حزب توده
ا يران در ايران بطور اعم و در کردستان بطور اخص ميبايست به دنبال
سرپناهي بگردند تا توسط نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي ايران که تا
چندي پيش جزو نيروهاي صديق انقالب محسوب ميشدند ،دستگير،
شکنجه و اعدام نشوند.

١٠٩

در چنين وضعيت حساسي رهبري حزب

دمکرات کردستان ايران با صدور بيانيهاي در شمارە  ٩٠نشريه
"کردستان" ارگان مرکزي اين حزب در ارديبهشت ماە  ١٣٦٢و اعالم آن
در "راديو صداي کردستان" رسما آمادگي خود را براي کمک به تودهايها
اعالم داشت .تعدادي از اعضاء حزب همراه با خانوادههايشان به همت
پيشمرگان حزب دمکرات کردستان ايران به جاهاي امن در کردستان
عراق منتقل شدند.
بخش کثيري از اعضاء و کادرهاي حزب توده ايران ـ تشکيالت
کردستان ،حزب دمکرات کردستان ايران ـ پيروان کنگره چهارم و سازمان
فدائيان خلق ايران اکثريت ـ تشکيالت کردستان با يورش نيروهاي سپاه
پاسداران و منحل اعالم کردن حزب توده ايران و برپايي نمايشات
١٠٩

بعد از يورش سرتاسري نيروهاي امنيتي به حزب توده ايـران و دسـتگيري اعضـاء
تشکيالت کردستان آن ،زنده يادان حسـن قزلجـي ،علـي گالويـژ ،رضـا شـلتوکي،
مرتضي باباخان ي ،کسري اکبري کردستاني ،حميد موسس غفاري ،طاهر امامي پـور
و يار ويسي در زندانهاي جمهوري اسالمي ايران شهيد شدند.
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تلويزيوني بخشي از رهبران حزب توده ايران که در اثر شکنجههاي
غيرانساني وادار به ندامت و رد حزب و جهان بيني مارکسيسم شده بودند
راهي کردستان عراق شده ،در پايگاههاي حزب کمونيست عراق مستقر
شدند .آنها بيش از چهار سال در سختترين شرايط با اميد به سازماندهي
جديد و احتماال شروع مبارزه مسلحانه در کردستان در انتظار دستورات
رهبري حزب توده ايران ماندند .بي اعتنايي رهبران حزب به سرنوشت اين
افراد ،بي عملي رهبري که توام با تشديد اختالفات درون حزبي و
انشعابات مکرر و فرساينده در حزب توده ايران بود ،بمرور زمان موجب
بازگشت اين افراد به ايران ،مهاجرت به اتحاد شوروي و يا کشورهاي
اروپايي شد .سرانجام اکثريت قريب به اتفاق کادرها و اعضاء سازمان ايالتي
حزب توده ايران ـ تشکيالت کردستان در خارج از کشور با صدور
اطالعيهاي در دهم فروردين ماه  ١٣٦٩رسما از مواضع اين حزب در
رابطه با ايران و کردستان انتقاد کرده ،صف خود را از حزب توده ايران
جدا کردند .در بخشي از اين اطالعيه که خطاب به مردم شريف ايران و
ملت مبارز کرد بود ،آمده است:
"ما اعضاي حزب توده ايران ،هم پيروان قبلي کنگره چهارم و هم
اعضاي کرد سازمانهاي حزبي در کردستان ،که در يک سيستم
بوروکراتيک و به دور از واقعيتهاي معاصر فعاليت ميکرديم و تحت تاثير
سياست و عملکردهاي اشتباهآميز حزب توده ايران بوديم ،هم به شکل
جمعي و هم فردي ،به نوبت ،خود را سهيم و مسئول اشتباهات حزب در
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رابطه با مسالهي کلي انقالب ايران و بويژه مساله کرد ميدانيم".

١١٠

با

صدور اين اطالعيه زنده يادان غني بلوريان و محمد امين سراجي نيز که از
اعضاي رهبري حزب توده ايران بودند ،با صدور اطالعيهاي از اين حرکت
اعتراضي پشتيباني کرده ،از حزب توده ايران خارج شدند ١١١ .بدين ترتيب
اکثر کادرها و اعضاء سازمان ايالتي حزب توده ايران ـ کردستان که اکثرا
بعد از انقالب  ٥٧با اعتقاد به سوسياليسم و اميد به حل مسالمتآميز
مساله کرد به حزب توده ايران پيوسته بودند ،ضمن انتقاد صريح از مواضع
گذشته ،براي هميشه با حزب توده ايران و خط مشي آن وداع کردند.

١١٠

انشـعاب ،مـروري بـر چگـونگي تشــکيل پيـروان کنگـره چهـارم حـزب دمکــرات
کردستان ،حسين بخشي ،ص ( ٩٠-٩١منبع کردي)

١١١

همانجا

