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 پيشگفتار
 

 به ،در روسيهميالدي  ١٩١٧پيروزي انقالب سوسياليستي اکتبر 

اتحاد جماهير شوروي " و تاسيس ها بلشويکيت رسيدن حاکم

ي قراردادها تمام، الغاي يکطرفه "م ١٩٢٢دسامبر ٣٠ – سوسياليستي

نويد رفع ، ي از سوي حکومت نوبنياد شوراهاتزار روسيهاستعمارگرانه 

ي حق تعيين نداستم طبقاتي  و ملي در اين سرزمين پهناور و به ويژه 

 و ه... انعکاس بسيار گسترداز اين قبيل سرنوشت ملل تا حد جدايي و 

نيروهاي مترقي و پيشرو ملل تحت ستم شرق  ،بيوني در ميان انقالشگرف

ي  هداشت. نمايندگان جنبش رهايبخش ملي کرد نيز در سرزمين چند پار

اتحاد شوروي، رسيدن به "يبخشآزاد نقش"خود با باور و اعتقاد به 

ي کار و سوسياليسم جهاني يافتند. همين  ههي ملي خود را در جبآرزوها

ي چپ  هيداروشنفکران ملل تحت ستم به  امر موجب گرايش نمايندگان و

ي در چارچوب جامعه ملو احزاب کمونيست نو بنياد براي حل مساله 

 اهداف و برنامه در را خود هيز جايگان تاکنونياليستي شد، امري که سوس

 .  است هياري از احزاب ملي کرد از دست ندادبس

کشورهاي ها در  يستکمونناپذير است که  اين واقعيتي کتمان

ي خاور دور و نزديک اولين نيرويي بودند  دهداري و جوامع عقب مان سرمايه

آزادي "، "رفع ستم طبقاتي و ملي"ي جديد و مدرني چون ها مقولهکه 

ممنوعيت کار براي "، "ساعت کار در روز ٨"، "آزادي مطبوعات"، "زنان
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و ... را  "ي کارگري و دهقانيها هتشکيل اتحادي"، "سال ١٤کودکان زير 

ي را در ا دهيين کننتع نقش ،هوارد ادبيات سياسي اين کشورها کرد

ي زمان هي سوسياليستي ايفا کردند. آنچ هخواهان ي عدالتها دهيا کردن دهپيا

ي بيش از يک  ي مبارزه هها محسوب ميشد، امروز در ساي جزو ناممکن

ها و خيلي از  يبرالل حتا و استي بديهي تبديل شده امرها به  ي چپ هسد

. اند يرش آنها شدهپذداري نيز مجبور به  نيروهاي راست کشورهاي سرمايه

توانستند تاثيري در ميان  ها نمي ين نقشي، کمونيستچن به توجه با

ي براين جهت مبارزه هم به. باشند هنمايندگان ملل تحت ستم نداشت

 ،هير بودعدالت اجتماعي و رهايي ملي در ميان کردها از هم تفکيک ناپذ

 .اند هي احزاب کردي بازتابي همزمان داشتها هدر برنام

هاي سياسي ديگر جامعه  ها در قياس با نيروها و گرايش پچ ،انصافا

از هاي مختلف  ي در شکلمل مساله حل خواهان کهاند  ين نيرويي بودهاول

ين ااند. روشنفکران کرد نيز با علم به  آن بودهخودمختاري تا استقالل 

ي در چارچوب سوسياليسم مل مساله حلواقعيت و با اميد و دلبستگي به 

در اين رهگذر بهترين فرزندان خود را براي  ،هياليستي پيوستسوس چپبه 

 . اند هعدالت اجتماعي، صلح، آزادي  و رفع ستم ملي فدا کردرسيدن به 

ي اتحاد ها سياستياري از بس از است هو شايست هبايست ،با اين وصف

شوروي و احزاب سنتي و نو چپ در عدم انطباق و تلفيق تئوري و عمل، 

يشي مقطعي، اند مصلحت و منافع علت بهقرباني کردن اصول از جمله 

مقدس شمردن تماميت ارضي و در مواردي دگماتيسم نظري و عملي و از 

انکار يتوان اين واقعيت مسلم را نماين قبيل ... انتقاد کرد، عليرغم اينکه 

ها تنها نيروي پشتيبان و متحد صادق  ها و سوسياليست يستکمونکرد که 

هاي انکارناپذير و  ين کردستان فداکاريسرزم در واند  ملل تحت ستم بوده

 . اند هحماسي از خود نشان داد
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ي اين سطور در مراحل مختلف تاريخي انتقادات  هنگارند باورباري، به 

ي چپ و احزاب ملي کرد وارد است، چيزي که سراسر احزابجدي به 

ي ديگر عبارتباشد. به  ي اين کتاب ميبررس مورد موضوع و مبحث

يبخش ملي رهاها هر چند با قبول واقعيت ستم ملي و مبارزه  مارکسيست

يين سرنوشت خود فصل نويني در تع حقبراي رسيدن به  ،ملل تحت ستم

ي ها هيل مختلف و برخي نگادالتاريخ بشريت گشودند، اما در عمل به 

و  "منافع طبقاتي"ي  هيچدر ازي و بررسي تمام مسائل جامعه ا هکليش

تضاد دو سيستم جهاني سوسياليسم و "و  "ضد امپرياليستي"

 رسالت به اند هنتوانست ،هدر مقاطعي در مقابل آن قرار گرفت "کاپيتاليسم

. بحث کنند عمل هيستشا يشکلي خود به  هيزانست ستم و هخواهان عدالت

تر مباني فکري چپ از سويي و جنبش  ريزي دقيق حاضر براي پي

يدوار ام هت تئوريک بسزايي دارد. نگارنديکردستان از سوي ديگر اهم

ين کتاب نقشي در کالبدشکافي جوانبي از اين امر ا در باشد هاست توانست

 .باشد هايفا کرد

سياست چپ سنتي هدف از نگارش اين کتاب آسيب شناسي و نقد 

 هيران( در دو برش تاريخي در رابطا ه)حزب کمونيست ايران و حزب تود

باشد. اين دو حزب در طي  ي کرد در کردستان ايران ميمل جنبش با

يرات مثبت و منفي بسياري بر تاث و نقش داشتن با هي گذشت هسد

رويدادهاي سياسي ايران، توانستند بخش کثيري از بهترين روشنفکران، 

نخبگان، نظاميان انقالبي و کارگران و زحمتکشان ايران را در صفوف خود 

ي گوناگون صنفي، ها جمعيتيل سنديکا و انجمن و تشک با ،هگردآورد

فرهنگي و سياسي مهر و نشان خود را بر حوادث و رويدادهاي مهم و 

ي ملي، موضوع اين  حياتي ايران بجا بگذارند. اين امر در ارتباط با مسأله

 کند. يز صدق مين هوشتن
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جنبش   هاي در بخش اول اين کتاب ضمن تاکيد بر ماهيت و ويژگي

ها،  يستکمون هبينان واقع ي رهايبخش ملي کرد ،سياست غير هطلبان استقالل

ايراني، همچنين برخوردهاي ي ها دمکراتها و  سوسياليست

واکاوي شمسي  ١٣٢٥تا  ١٣٠٠ي ها سالي در شورو اتحاد هطلبان  مصلحت

 . گيرد ميمورد نقد و بررسي قرار  ،شده

يران در قبال حکومت ا هياست حزب تودسدر بخش دوم اين کتاب به 

 کرد هخوا شمسي(، جنبش خودمختاري ١٣٥٧-١٣٦١ي ها سالاسالمي )

يران و سازمان ا کردستان دمکرات حزب –يندگان سياسي اين ملت نما و

ي فکري چنين مبان شده، هپرداختکومله انقالبي زحمتکشان کردستان ـ 

 . است هسياستي مورد نقد و تحليل قرار گرفت

ين ا راقم تالششود که  يشاپيش تأکيد ميپ ،شده با وجود انتقادات طرح

ي بين ا هي و برنامذات تعارض اثبات به معطوف هن هسطور در اين سياه

 متوجه صرفاجنبش ملي از سويي و جنبش چپ از سويي ديگر، بلکه  

ي در پيوند با اهمال و کژروي مقطعي چپ مرکزگرا وعدم انجام روشنگر

 هباشد. برنگارند ي ميمل ستم رفع هيعل بررسالت تاريخي خود در مبارزه 

يران و جنبش ملي کردستان ايران در ا چپ جنبشيست که ن هيدپوش

ي  هبسياري اوقات همپوش و همکيش و همرزم و مشخصا در حيط

راستايي و  ين همااند.  ناپذير بوده هم تفکيککردستان اين دو از 

ين راست چپ واقع در. است هسرنوشتي اتفاقي نبود داستاني و هم هم

پيمان کردستان نباشد، حزب سياسي  تواند پشتيبان و هم رسالتا نمي

تواند چپ نباشد. تالش هر دو در راستاي رفع ستم  کردي راستين نيز نمي

ي دوم و دارددالتي اجتماعي تأکيد ويژه ع است؛ تنها: اولي بر رفع بي

 .تر بر رفع ستم ملي ي پررنگا هيوشهمزمان، اما به 
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 درآمد 
هزار کيلومترمربع  ٥٠٠اي نزديک به  کردستان، سرزمين کردها، گستره

. اين سرزمين، گيرد مييا اسپانيا( را در بر  با مساحت فرانسه)قابل مقايسه 

واقع در آسياي باختري، در دو برش تاريخي تقسيم و بازتقسيم را از 

 سرگذرانده است: 

  ي جنگ چالدران بود. اين جنگ در  اولين تقسيم کردستان زاييده

ي در صفو هت سني عثماني و شيعميالدي بين دول ١٥١٤اوت  ٢٣

ي داد. در پي رو وان، هدشت چالدران، واقع در شمال شرقي درياچ

 کشور هشکست ارتش صفوي بخش اعظم خاک کردستان ضميم

  ١ي شد.عثمان

  گيري خطوط  دومين تقسيم و چندپارچگي کردستان، يعني شکل

هاي کردنشين، پس از جنگ جهاني اول و  مرزي کنوني سرزمين

تقسيم کشور عثماني صورت گرفت. کردستان تحت حاکميت 

                                                           
جنگ چالدران عمال ميان دو امپراتوري عثماني و صفوي  در پي سرزمين کردستان  ١

پيمان  با امضاي ١٦٣٩مي  ١٧  / ١٠١٨ارديبهشت  ٢٧اين تقسيم در  تقسيم شد.

طور رسمي  )قصرشيرين( فيمابين حکومت صفوي و حکومت عثماني، به ذهاب

 اعالم شد.
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سياسي  -ياييجغراف هدولت عثماني چندپاره و وارد محدود

 ٢گرديد.  هيسور و عراق ،هکشورهاي ترکي

 رهايبخش -يک جنبش فئودالي  بر بستر برش تاريخيکردها در اين 

تشکيل . با کردند پارچه مبارزه مي چنداستقالل و اتحاد کردستان در راه 

 کومله"( و تبديل آن  به ١٩٣٨)در سال  "حزب آزاديخواهان کردستان"

( و ١٩٤٢( در کردستان ايران )در سال "يت احياي کردجمع") "کاف. ژ

ي از بخش( ١٩٤٥ سال در) "کردستان دمکرات حزب"تغيير نام آن به 

بخش ملي کرد قرار گرفتند.  يرهائ مبارزه راس در هروشنفکران آن دور

تاريخ کردستان و کردها در واقع تاريخ سراسر پيکار، قيام، فداکاري و 

 .است هجانبازي فرزندان اين آب و خاک در راه رهائي ملي بود

 و "هسردارسپ رضاخان" دوران درهاي پياپي کردها بويژه  يامق سرکوب 

سرکوب کردهاي سنجابي کرمانشاه و  يد:رس خود اوج به هرضاشا سپس

(، سرکوب کردهاي خراسان ١٩٢٣) رهبر کردهاي کلهر، قيام سردار رشيد

، (١٩٣٠)يل خان سمکو اسمع هطلبان ، سرکوب جنبش استقالل(١٩٢٤)

 شدن هو کشت (١٩٣٦)هان و قزوين اصفها به سرکوب و تبعيد جاللي

ين دو شهر، تيرباران ابه  سازي آنها هدرصد آنها در هنگام روان ٤٠يش از ب

ـ ١٣٤٤) ير احمديام سپهبد دستورهزار کرد به  ١٠و کشتار بيش از 

                                                           
 جنگ کهمتاريرفتن پيمان پذدولت عثماني خود را مجبور به  ١٩١٨اکتبر  ٣١در    ٢

يشتر بين پي که نحوي اشغالي متفقين ديد. تقسيم عثماني به قوا تحمل و

 .درآمد اجرا به بود هشد توافق آن بر سه،گان بريتانيا و فران هسايکس و پيکو، نمايند

)آغا، شيخ و دولت( ساختارهاي اجتماعي و سياسي  ي مردم کردشناس  هجامع  -  

يم يونسي، نشر پانيذ، ابراه هبرويين سن، ترجمين وان مارتکردستان، نوشته 

 ٣٧٨ص  ١٣٧٨سال 
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و همکاري ي سوم قرن بيستم  ههزار کرد در ده ٤و زنداني کردن  (١٢٦٣

ي جغرافياي ، دگرگون٣ارتش ترکيه و عراق و ايران براي سرکوبي کردها

آذربايجان "سياسي کردستان ايران و تغيير نام بخشي از سرزمين آن به 

مخدوش  راستايدر بخشي از سياست هاي حکومت تهران  ٤،"غربي

ي در ارض اختالفاتدامن زدن به نمودن مرزهاي جغرافيايي کردستان، 

بين مردم کردستان و آذربايجان و آسميالسيون کردهاي شرق کردستان 

                                                           
 سلطنت دومدر نيمه "نويسد:سرتيپ حسين يکرنگيان در اين مورد چنين مي  ٣

 ،فقط کردهاي کردستان بودند ،ير اوضاع سراسر ايران قرين آرامش بودکب هرضاشا

 ١٣١٠شدند، در سال  کب شرارت ميمرت و هوسايلي تحريک شده که هر زمان ب

 اقداماتيران متحدا براي سرکوبي اکراد دست بيک رشته ا و عراق وارتش ترکيه 

ها  يت حاصل نمودند ولي عراقيموفق و هي زدند، ترکها با خشونت رفتار کرداساس

  "يران هم عقيم ماند.ا ارتش عملبالنتيجه  ،هقادر به سرکوبي اکراد نشد

ص  ؛تاريخ نظامي معاصر، سرتيپ حسين يکرنگياني از اهگلگون کفنان، گوش  - 

 .١٣٣٦، فروردين ٣٨٤
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gunagun-ketab-golgunkafanan_3.pdf 

، مجلس نيز لباسهاي محلي سنتي را غيرقانوني و افراد ذکور ١٣٠٧در سال   ٤

 هکال"لباسهاي مدل غربي و  بزرگسال را، به جز روحانيون رسمي، به پوشيدن

ي موظف کرد.]...[ افزون بر اين، اسامي برخي مکانها تغيير يافت، مثال پهلو

عربستان به خوزستان، بندر انزلي به بندر پهلوي، بخشي از کردستان به 

به گرگان، علي آباد به شاهي،  استرآباد يه،به رضائ يهآذربايجان غربي، اورم

 به خرمشهر تبديل شد.  هبه اراک و محمر يهسلطان

ي، محمد محمد گل احمد مهيرواند آبراهاميان، ترج ؛"ايران در بين دو انقالب  -

 .تهران ١٣٦٩، نشر ني، چاپ شانزدهم، ١٧٨ابراهيم فتاحي ص 
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ي ـ اقتصاد ساختار بهبا توجه  بيستم ي هسد سيي  هتا اواخر ده ٥ بود.

ي، آرايش طبقاتي ا هعشير – نظام طايفه ، حاکم بودن٦اجتماعي کردستان

                                                           
 شمار با رابطه در "يادداشتهاي زندان"(در ١٢٨٤ -١٣٦٩آوانسيان ) آرداشس  ٥

در بند بسر  به اتهام شرکت در نهضت آزاديبخش و ملي کرد که  هايي کرد فراوان

 لر و کرد نفر صدهادر زندان مرکزي هميشه  ..." مينويسد:چنين  بردند، مي

مرداني شجاع و  ;ي عشاير بودند ي بودند. اينها اکثرا از دهقانان و اعضاي سادهزندان

کنيم. دشوار بود، اما کوشيديم با آنها تماس بگيريم و ميان آنها کار  يم ماساده. 

وردند و ا زندان ميه گري و يا راهزني ب اتهام ياغيه داد. لرها را بيشتر ب يمنتيجه 

اتهام شرکت در نهضت آزاديبخش و ملي کردها. در کردها  کردها را بيشتر به

 راس در هيار شديد بود. متاسفانبس ناروشن، واحساسات ملي، ولو بصورت ناپخته 

کشانيدند. روزي  گرفتند و نهضت را بشکست مي ين قرار ميخوان و روسا آنها نهضت

 ي مهمي بود. تعداد دستگيرشدگان به زندان آوردند. حادثهه پانصد نفر کرد را ب

قم و  -زندانهاي ديگر   هي از آنها را با دهمراتب بيشتر از مواقع عادي بود. ع

 بودند هو هوا تبعيد کرد ي زيادي را به نقاط بد آب عده. بودند هفرستاد -اصفهان 

 هخط کرد ياط بهح در را آنها. بودند هزندان مرکزي رسيد  هين پانصد نفر هم با و

کندند، سرشان را  شان را مي گرفتند، لباس ملي يم را کمر شال اوال. بودند

کردند. دل کردها  يان را به تنشان ميزندان مخصوص راههاي راه  تراشيدند و لباس مي

داد. براي پانصد نفر آدم  رفتار پرخون بود. اما کسي بحرفشان گوش نمياز اين 

جمعي ه ير مقدور بود. براي آنها حکم دستغ مهيب محاکترت و هي پروند يهحتي ته

آنها از روي وزن و قدشان محکوميت صادر ه کردند. معروف بود که ب صادر مي

  ".سال هشت قد هکوتا و سال هکردند. بلند قدها ابد، متوسط پانزد مي

ير آوانسيان، نشريات اردش  ،"١٩٤٢ – ١٩٢٨يادداشتهاي زندان ، سالهاي "از 

 ٦١-٦٢يران، ص ا هحزب تود
[ساختاري بس عقب ١٩٢١/١٣٠٠ين برش تاريخي، ايران ]در سال درا نماند تهناگف  ٦

ي بود، از دهقان رهيکس هنوز هي اقتصادي کشور بدوي وجامعنهادها"داشت، هماند

زيستند و بيشتر از  ي ميدامدار و زراعتيليوني آن، نود درصد از راه م دهجمعيت 
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روابط "ي سنتي مبتني براجتماع مناسبات و اقتصاد حفظ باجامعه 

  نشين غير و تابعيت دهقانان اجارهاي  دهقانان آزاد با سيستم عشيره

"از مالکين عشيرهوابسته به 
، پايين بودن سطح روشنفکري و فقدان ٧

 هر عهدبخش ملي را ب  تحزب، روساي عشاير رهبري جنبش رهايي

شان از توان اجتماعيپايگاه  برخاسته از ها بودند که داشتند. در واقع همان

با  و امکان بسيج مردم، تشکيل نيروي مسلح و نيز برقراري رابطه

يت و پشتيباني از جنبش کرد حما کسب نظورمي ديگر به ها دولت

يير سياست سنتي انگليس که تغ بهدر اين دوران با توجه  برخوردار بودند.

ي ها حکومتتمرکز نيرو در دست حکومت مرکزي و ايجاد يگر مبتني بر د

تضاد ميان سران عشاير و محافل حاکمه در  بود، هنيرومند و سرسپرد

اقتدار ايالت و عشاير بودند، بيش از بيش ي از بين بردن پ درتهران که 

قبايل )را( به زير حکم دولت ". تهران در پي آن بود که ٨شد تشديد مي

                                                                                                                           

ي چادرنشين بود، و از هر ها لهنيمي روستايي بودند. از هرچهار نفر يکي جزو قبي

ي صنعت ماقبل  برد... ايران هنوز در مرحله پنج نفر فقط يکي در شهر بسر مي

 بود]...[. 
Charles Issawi, The Iranian Economy 1925-1975, from George Lencowski’s Iran Under the 

Pahlavis, op.cit.p130 

سيروس  ؛"ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليسهابرگرفته از:   -

 .١٣٨٠، انتشارات نيلوفر، چاپ سوم زمستان ٤١٥ص غني، ترجمه حسن کامشاد، 
ايران در  کردستانتاريخ کردستان، مولفان الزايف، محوي و ديگران. وضعيت   ٧

، ترجمه منصورصدقي و کامران امين آوه، ٢١٠ميالدي. ص  ١٩٣٠سالهاي دهه 

 ، آلمان ٢٠٠٧چاپ اول 
وقتي رضاخان وزير جنگ شد تنها تهران و چند شهر ديگر زير فرمان يا حاکميت "  ٨

راند، مازندران مرکزي  يخان در گيالن فرمان م موثر حکومت مرکزي بود. کوچک

هايي از شمال  عمال تحت تسلط امير مويد سوادکوهي بود، مازندران شرقي و بخش
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 خلع سالح آنها و درهم شکستن قدرت روساي"در آورده و با  "مرکزي

"سنتي
يک نظام متمرکز و متراکم دولتي در ايران بوجود آورد. تالش  ٩

 غارت با هيي بس گران، همرابها"به در حقيقت  تسياسبراي اعمال اين 

ير و سرکوب خونين آنها و ثروتمند شدن عشا و دهقانان وحشتناک

 جالد محمدخان جان و قصابامرلشکرهاي مانند آقا خان معروف به 

يالت ترکمن و امثال آنها ]همچنين سپهبد اميراحمدي قاتل کردها و ا

                                                                                                                           

غربي خراسان در دست سردار معزز  خراسان تيول دو طايفه ترکمن بود، و شمال

بجنوردي و ايل شادلو، حال آنکه خراسان شرقي و جنوبي را حدود ده قبيله 

مرز روسيه در چنگ در قبضه داشتند: آذربايجان شمالي و نواحي هم مختلف

اقبال السلطنه ماکويي بود، اسمعيل آقا سميتقو]سمکو[ بر کليه سرزمينهاي غرب 

راند، و ايل شاهسون همه کاره آذربايجان شرقي اروميه تا سر حد ترکيه فرمان مي

اير سنجابي و شود. عبود. مناطق حوالي همدان در دست عشاير گوناگون کرد ب

کلهر بر نواحي اطراف کرمانشاه مسلط بودند. لرستان زير قبايل لر و مرکز و 

ها بود. ايالت قشقايي، خمسه،  هايي از غرب ايران در اختيار بختياري قسمت

تنگستاني، کهگيلويه، ممسني و بوير احمدي بر فارس و نواحي خليج فارس تسلط 

مينهاي شرق بندرعباس قلمرو قبايل بلوچ بود. داشتند. ايالت بلوچستان و سرز

سيطره اينها به حدي بود که دوست محمد خان سرکرده بلوچها سکه به نام خود 

، تهران ١٣٢٠تا  ١٣٠٠)به نقل از تاريخ ارتش نوين ايران، قسمت اول از  زده بود

رسيديم به ايالت عمال مستقل خوزستان، که نامش را عربستان  (. بعد مي١٣٤٣

 اشته بودند، و در قبضه سر شيخ خزعل ابن جبير سردار اقدس بود. گذ

سيروس غني، ترجمه  ؛ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليسها  - 

 .١٣٨٠، انتشارات نيلوفر، چاپ سوم زمستان ٣٥٣ص حسن کامشاد، 
 ١٣٧٧چاپ دوم  ٦٨جنبش ملي کرد، کريس کوچرا، ترجمه ابراهيم يونسي، ص.   ٩

 موسسه انتشارات نگاه، تهران
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هايي که رضاشاه و قزاقهاي تحت  در اين راه شيوه" ١٠.تمام شد لرها[

ي فئودالي همانند  هاي پوسيده گرفتند همان شيوه فرمانش بکار مي

مهرکردن قرآن و امان دادن و در پي آن قتل عام کردن و به يک چوب 

 هاتاثير آنراندن همه و غارت خانه دهقانان و سياه چادر ايالت و... بود، که 

ي فردي و خانوادگي انسان هفاجع هزاران و استنشده  هتا امروز نيز زدود

".است هببار آورد
 جنبش به دادن هدر اين روند انگليس براي خاتم ١١

ي اسمعيل آغاي سمکو و قدرتمند کردن رهبربخش کرد به  يرهائ

نقش انگلستان " ١٢يطبر احسان هگفترضاخان نقش اصلي ايفا کرد. به 

ي استقرار برا رضاخانخان، بويژه در جريان مبارزه در تقويت مستقيم رضا

يل آقا سميتکو ]سمکو[ و اسمع هي عليو مبارزه درجمله  تمرکز و از آن

. سميتکو و خزعل دو تن فئودال نيرومند و خطر کند ميشيخ خزعل بروز 

 عمالجدي براي رضاخان بودند. در از ميان بردن هر دو آنها مداخله 

 ١٣ ."ي تسهيل نمودبس را رضاخان کار انگلستان

مشغول  ٣٠ي ها سال اوائل تا هرضاشا سپس و هرضاخان سردار سپ" 

سرکوب عشاير عرب و کرد و لر و ممسني و بختياري و قشقائي و بلوچ و 

                                                           
هاي اجتماعي در ها و جنبشجامعه ايران در دوران رضا شاه، جهان بيني  ١٠

 ٤٤-٤٥ ي.طبر احسان(  دوم جزء –ايران)کتاب دوم 
  ٥١همانجا ص  ١١

ش. تهران(،  ١٣٦٨يبهشت ارد ٩ –ساري   ١٢٩٥بهمن  ١٩احسان طبري )  ١٢

نفر اراني و از  ٥٣فيلسوف، نظريه پرداز، نويسنده و شاعر  مارکسيست، عضو گروه 

در   ١٣٦٢طبري در بهار ا.  کادر برجسته حزب توده ايران بود.بنيانگذاران و 

يورش دوم نيروهاي سرکوبگر جمهوري اسالمي ايران به حزب توده ايران دستگير 

 ادار به نفي افکار خود گشت. شده، در زير شکنجه و
 ٣٨همانجا ص  ١٣
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 مردم جنبش سرکوب مشغول خود سلطنت آخر تا اول از عمال و هگير

اين امر از  هاي فردي( بود و درها، تظاهرات، مقاومتها، اعتصاب)قيام

"اعمال هيچ اسلوب خشن و ناپسندي ابا نداشت.
١٤  

هاي پي در پي کردها براي  نموجب طغيا از يک سو چنين سياستي

هاي وحدت مجدد سرزمين و براي رهايي از ستم ملي استعمار داخلي

يندگان انگليس و با نمابه  از سوي ديگر روي آوريو  گرديد يمل هپراکند

يد نوي شد که شورو اتحادميالدي به ١٩١٧وقوع انقالب اکتبر در سال 

 همنتشر اسناد. بود هبخش ملي را داد هاي رهائي پشتيباني از جنبش

ي از اسناد بايگاني اتحاد شوروي سابق نشان بخش و انگلستان سفارت

 ، خواهکرد شجنب سران به هو اتهامات وارد ها انگ خالف بردهند که  مي

 کشورخواندن اين جنبش به  هها و وابست ها و روساز سوي انگليسي

ي و تحريف وقايع آن دوران از سوي پراکن هشايع و خواه خود، مخالف

نگاران ايراني و برخي از سياستمداران چپ و دمکرات انقالبي و تاريخ 

خارجي در ديدن دست نهان و آشکار انگليس، آمريکا و شوروي در 

تنها کردها  هن "کردستان غائله و آشوب برپاکردن"حريک کردها و ت

يا در  اين کشورهانشدند، بلکه  ن کشورهامشمول حمايت و همکاري آ

سرکوب مستقيم و غير مستقيم کردها شرکت کردند و يا در بهترين 

 .حالت در مقابل کشتار جمعي آنها سکوت اختيار نمودند

                                                           
 ٥١همانجا ص   ١٤



 

 

 

 

 دکر ملی حزب کمونيست ايران و جنبش
 

يت فعال بهي بيستم و بويژه  هيل سداوايران به ا در چپ هرسوخ انديش

ي ها بلشويکي ايران و مناسبات بسيار نزديک آنها با ها دمکراتسوسيال 

گذاران سوسيال دمکراسي در ايران تاريخ هي پاي هبار در"گردد. يبرمروسيه 

لند و آن اينکه نخستين آورندگان افکار و ومتحدالق هعمد طورنويسان به 

 درکه  ،اند ايرانياني بوده ،ي سوسيال دمکراسيها هدهندگان گرو تشکيل

 تجربه و هکردي روس مبارزه ها دمکراتيال سوس کنار در قفقاز ماوراء

ي کارهاي فصلي و موسمي و يا نسبتا برايرانياني که ا بويژه اند، هاندوخت

ي کار در برا هو بيش از هم هياي ميانآس و قفقاز ماوراءدراز مدت به 

  ١٥."اند هکرديم آمد و رفت باکوصنايع نفت به 

ي چپ در کردستان ايران نيز تحت ها هين هستاولرسد که  يم نظربه  

که  ،ي اولجهان جنگ در".باشد هتاثير افسران بلشويک روس بوجود آمد

ي تبديل عثمان و روسيه دول جنگ هيطح به مهاباد شهر بويژه و کردستان

 طرفداري از کردهاي مهاباد تحت تاثير افسران روسي که تعداد بود،شده 

 شهرها در ،هيک دانستبلشو را خود بودند،يال دمکرات روسيه سوس حزب

ين افراد ا رهبر. اند هکرد ي اهداف خود فعاليت ميبرا کردستان دهات و

جنگي سخت و ريش درفقا با ههمراکه  ،هبود "يوت هه هحم" نامفردي به 

                                                           
. ٧اي در باره تاريخ جنبش کارگري در ايران. عبدالصمد کامبخش، ص  شمه  ١٥

 انتشارات مجدد: چاشان نوزايي کبير
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"نابرابر با نيروهاي مسلح حکومت ايران
شود. بدون شک با  يم هکشت ١٦

 و هيروهاي مولدن رشد عدم کردستان،ي جامعه ا هيرعش بافت بهتوجه 

توان انتظار داشت که   ينم تحزب فرهنگ نبود و کارگر هطبق فقدان

  يالسوسيران که ا تر هيافترشد نسبتا مناطق با هيسمقا در کردستان

ي ها هدر آنجا فعال بودند، بستر مناسبي براي رسوخ انديش ها دمکرات

 .باشد همارکسيستي و جذب نيروهاي کار و زحمت کردستان بود

بيداري  برتاثير بسزايي  ،يالديم ١٩٠٥ سال درانقالب اول روسيه  

. شرکت فعال سوسيال بر جاي گذاشتايران  مردممردم شرق و از جمله 

ي ايران در وقايع مشروطيت و ديرتر در انقالب گيالن و... ، ها دمکرات

يگير آنها از آزادي، دمکراسي، حقوق پ دفاع و سکوالر ،هيخواترق هبرنام

مسائلي ي وسيع مطبوعاتي، طرح ها فعاليتکارگران، دهقانان و زنان و 

ي و تقسيم زمين در ارض اصالحات ،هساعت کار روزان ٨چون برقراري 

ي کارگري و ها هتعليمات عمومي و اجباري،  تشکيل اتحادي ميان زارعين،

ي مختلف ها جمعيتچنين تشکيل  دهقاني و سازماندهي اعتصابات و هم

دفاع از حق تعيين سرنوشت ملل بر اساس اتحاد "صنفي، فرهنگي و 

"هاي ايران تا حد جدايي ملتي    هداوطلبان
هاي سوسيال  ينوآوراز جمله  ١٧

                                                           
 ١٩٧٧، غني بلوريان، استهکلم ١٤ام، ص ، سرگذشت سياسي زندگيبرگ سبز  ١٦
ژوئن  ٢٣)١٢٩٩حزب کمونيست ايران در کنگره اول خود در يکم مردادماه   ١٧

هاي ايران شناسايي حق خودمختاري همه مليت "( در بندر انزلي اشاره به ١٩٢٠

 کند.مي "و در چارچوب وحدت کشور

 حزب کمونيست ايران/ شوروي/ گيالن، پروفسور سپهر ذبيح.   -
 http://xalvat.org/Nashr-eDigaran/551-600/557.Sepehr.pdf  

بدين صورت به مساله  ١٩٢٧حزب کمونيست ايران در کنگره دوم خود در سال    

آن سکني کند: ايران مملکتي است که ملل متعدد در ملي در ايران اشاره مي

http://xalvat.org/Nashr-eDigaran/551-600/557.Sepehr.pdf
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ير بسزايي در حوادثات آتي ايران و جذب تاثي ايران بود که ها دمکرات

حزب کمونيست ايران معهذا  ي چپ داشت.ها هيدانيروهاي روشنفکري به 

ي و تضاد طبقات موضع از را هيخواهانآزاد حرکت هرکه ( ١٢٩٩/١٩٢٠)

ي ها واقعيتسنجيد، از  کشور نوبنياد شوروي با امپرياليسم انگليس مي

 قرار به توجه با ،هکردستان و ماهيت اين جنبش غافل بودي    عهجام

، "تماميت ارضي ايران"ير در راس جنبش و تقدسعشا سران گرفتن

ياست انگليس قلمداد س و هتوطئ ،هطلبي کردها را بخشي از فتن استقالل

                                                                                                                           

دارند و باين سبب توده زحمتکش مملکت ما بايد باين مسئله توجه مخصوصي 

حزب کمونيست ايران ملل کرد، عرب و سايرين را از انتريکهاي  د.معطوف نماي

عمال انگليس برحذر نموده معتقد است که تمام ملل اقليت با تمام عناصر 

نند به هدفهاي خود برسند. دموکرات و انقالبي ايران يکجا در در مبارزه ميتوا

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 

طبقاتي، بر طبقه مالکين و خوانين غير ممکن و محال انقالبي و غلبه بر دشمنان 

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 

عار هميشگي حزب کمونيست ايران بوده است. در تزها شعار جمهوري رفته که ش

ها در انقالبي فدرال در بين آمده، بديگر سخن هدف از حکومت فدرال تمام خلق

حکومت "ن است:يک کشور دمکرات و مستقل است. فرمول حکومت چني

 . ( از پروگرام عمليات حزب کمونيست ايران، از تصميمات"جمهوري فدراتيو ملي

 کنگره دوم(. 

صفحاتي چند از جنبش کارگري و کمونيستي ايران در دوران اول سلطنت رضا    -

  ٣٩، ص ١٣٥٨( اردشير آوانسيان، سال ١٩٣٣-١٩٢٢)  شاه
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-avanesian_kargari.pdf 
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يدرخان عمواوغلي حگرفت، تا آنجايي که  يم قرار آن مقابل هدر نقط ،هکرد

کارگري ايران در همراهي -ي معروف جنبش کمونيستي ها هيکي از چهر

! در سال "با کردان و هواداران خودکامگي"جهانگير ميرزا، در جنگ 

 – ١٩٣٨) هآوتيس سلطانزاد ١٨ کند. ( در خوي شرکت مي١٣٢٦)١٢٨٧

در کتاب ايران  ،يکي از رهبران بنام حزب کمونيست ايران ،(م ١٨٨٩

هاي اجتماعي با طرح  جنبش بخش در - مسکو ، ١٩٢٢ هژوئي ٢١ -معاصر

 نويسد: اساس پشتيباني انگليس از استقالل کردها، چنين مي  اتهام بي

 و بود ههاي گيالن و خراسان نگذشتيامق سرکوب از هما چهار هنوز"

 اکراد شورش به هچگون که بودين مسئله ا سرگرم هنوز تهران حکومت

ها خواستار يباني جدي انگليسپشت باي سميقو ]سمکو[ که بسرکردگ

ي برپا ا هيجان قيام تازآذربا دراستقالل کردستان هستند، پايان دهد که 

 ١٠٠٠با واحد خود مرکب از قريب  ،افسر ژاندارمردي ،شد. الهوتي خان

نويس  . در زير"يز شدتبر رهسپار و نمود ترک را اکراد با جنگ هنفر، جبه

خواهد  انگلستان مي"که کند مي هاشاري توضيح اين جمله برا ههمان صفح

 را هکردستان را تحت قيمومت خود مستقل سازد تا از طرفي ايران و ترکي

ي براي منافع نفت مطمئن هيشتر ضعيف کند و از طرف ديگر پشت جبهب

   ١٩."نمايدبين النهرين تامين 

 کرد "ي تحت عنوانا ش( نيز در مقاله١٢٦٦ – ١٣٣٦ابوالقاسم الهوتي)

در مسکو چاپ شد از "خاور نو" هينشر در ١٩٢٣ سال در که "کردستان و

کند. حزب کمونيست سران جنبش ملي کرد چون عامالن انگليس ياد مي

                                                           
 . احمد کسروي٨٣٤ساله آدربايجان، ص   ١٨تاريخ   ١٨
 ٩٧، ص ١٩٢٢ايران معاصر، آ. سلطانزده، مسکو   ١٩

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gunagun-ketab-soltanzadeh.pdf
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يت ملو در بخش مسئله  ١٣٠١ -يست ايران کمون هفرق هبياني "درايران 

 بودن معروف به هي جمهوري ملي ضمن اشاربرادر ايران و مبارزه 

ي بخودکه  ،هاي کردستان در يک دولت ملي بخش تمام اتحاد خواست

هاي مردم کرد بود، عمال  خود ناشي از ماهيت اين جنبش و خواست توده

يس خواندن آن از درک واقعيت کردستان و ماهيت جنبش انگل هبا توطئ

 هاشار کرد مسالهين صورت به بد هماند. در اين بياني يکرد غافل م

ين حرفها از ا هيديم وطن و وطن پرستي، همدکه  ..[ پس چنان.]"يشود:م

اغنيا و براي فريب زحمتکشان و حفظ منافع طبقاتي  ي هاختراعات طبق

هاي انگليس از اين الفاظ قشنگ و اعتماد و  باشد. امپرياليستايشان مي

مکرر آنها را بر ضد  ،هنمود هو کردهاي مملکت ما استفاد ها زودباوري عرب

حکومت تهران برانگيختند. ]...[ کردها يک قسمت در اراضي ايران و 

کنند. شعار جمع کردن تمام يم يزندگ هقسمت ديگر در مملکت ترکي

کردستان، متحد کردن ايشان در تحت يک دولت واحد کرد خيلي قسمت

هاي انگليس از اين  امپرياليست باشد. يمدر بين کردها معروف و مورد توجه 

ين برافروختن احساسات و تعصبات ملي ع در و هنمود هاستفادمسئله 

  نمايند.يت ميتقو هد دولت ايران و ترکيض يشان را براميان کردها، مبارزه 

خواهند دولت کردي در تحت حمايت انگليس بوجود  ها مي گليسان

يت موقعآنوقت است که  ،ي پيدا نمايدواقع صورت هين نقشا هبياورند. هرگا

ياسي س نظر هنقط از هي و خوانظام نظر هنقط از هخوا ،امپرياليسم انگليس

تر خواهد شد. يران محکما نفت استخراجو اقتصادي و بخصوص راجع به 

 يها يت در ايران، امپرياليستملبدين ترتيب با تجارت در سر مسئله 

 از و هطرف زمام دولت تهران را در دست خود نگهداشت انگليس از يک
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خود اهتمام و کوشش  يياد تصرفات مستملکاتازديگر به د طرف

 ٢٠نمايند. مي

 حزب هدومين کنگر"ي تحت عنوان ايز مجددا در مقالهن هزاد سلطان

 دريران کشوريست که ا"ينکها به هاشار ضمن( ١٩٢٧) "يست ايرانکمون

"کنند ياري زندگ ميبس ملل آن
يعني  آنين مساله حادتر به هاشار ٢١

 ه]...[ در ميان کردان و اعراب کارزار گسترد"يگويدم ،هاعراب و کردان کرد

ي از بخش. ]...[ است هافتاد هي از جانب عوامل انگليس براا شده حساب و

کنند. يست ميز هيترک هيران و برخي ديگر در منطقا هکردان در منطق

ير بر وحدت دو بخش کردستان در يک حکومت ملي در ميان دا هنظري

کردان محبوبيت بسيار دارد. امپرياليسم انگليس از اين موقعيت 

 آنان مبارزه از و سازد ور شووينيسم کردان را شعله تا هکرد هسوءاستفاد

اند که ها در صدد اين ينمايد. انگليس يت ميحما هيران و ترکيا ولد هيعل

کردان تحت قيموميت انگلستان پديد آورند. اگر چنين  يمجزا حکومت

تر ين النهرين مطمئنب نفت هي از چابردار هي موفق گردد، بهراهنقش

را فراهم  يکاف ي هپشتوان "کردستان آزاد"خواهد گشت، يعني دولت

دولت انگليس از در مخاصمت  يخواهد آورد. اگر دولت ايران با خواستها

 ينشاند. ول يفرو م يرا کم يمل ينارضائدر نيايد، انگلستان شعله 

                                                           
  ٦٦-٦٩( ص ١٣٠١بيانيه فرقه کمونيست ايران )  ٢٠

http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gunagun-ketab-2%20 

sanad_fergheye_komonist.pdf 

دومين کنگره حزب کمونيست ايران، سلطانزاده،  اسناد تاريخي جنبس کارگري،  ٢١

، ١١٩سوسيال دمکراسي و کمونيستي ايران،  جلد چهارم، انتشارات مزدک، ص 

 ترجمه از آلماني م. شين
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gunagun-ketab-soltanzadeh.pdf 
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از خويش  يرا استقالل انگلستان مقابل در بکوشد "شاهان هشا"که همين

گردد.  يظاهر سازد، در ميان اعراب و کردان عدم آرامش و قيام آغاز م

 و هکرد هي در ايران استفادملانگليسي، از مسئله  يها سان امپرياليست بدين

 دارند.   مي ي ايران را در افسار خويش نگهکنون دولت

ي روبروست تا اين برگ جدحزب کمونيست ايران با اين وظيفه 

 خواهد هبرآورد يها بربايد. اين مراد زمان ينهايت مهم را از دست انگليس يب

 ،حزب تصويب کرد ي   هرا برگزيند. کنگر يينلن هرا همصممان حزب که شد

احزاب کمونيست، يعني  ي ههم مشترک حل هرا هيد مجدانبا حزبکه 

کامل را اختيار کند. حزب  يحق ملل در تعيين سرنوشت خويش تا جدائ

 و کارگرانکه  يموجود مل يها کمونيست ايران بايد بکوشد در تمام سازمان

ين عناصر را بر ا و کند هگيرند رخن دمکرات را در بر مي يدهقان عناصر

 سازمان دهد.  يملي يا انقالب يها اساس خواست

گرانه  مقاصد غارتي  هزحمتکش در بار يها حزب بايد در ميان توده

ها  بپردازد. حزب بايد براي توده يبکار روشنگر يانگليس يها ياليستامپر

ايران  يمل يها يتاقل حاکم نظام ساختن واژگون بدونروشن سازد که 

  ٢٢را بپيمايند. يو استقالل مل يمل فرهنگ انکشاف هتوانند را ينم

يس در تحريک انگل هتوطئ اساس و هي پايب هيفرض تکرار با هزاد سلطان

 بخش دو وحدت خواهان کردهاکردها و عليرغم ديدن اين واقعيت که 

بخش ملي کرد را قلب  جنبش رهائي يماهيت واقع ،هستند کردستان

امپرياليسم انگليس در مقابل دولت  يباز کارت و عامل حد تا آنرا ،هنمود

حق ملل در تعيين "يينلن تز بر هدهد، همزمان با تکي يايران تنزل م

ها و  ين برگ از دست انگليسا ربودنبه  "يسرنوشت خود تا حد جداي

                                                           
 ١١٩همانجاص   ٢٢
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گمان اگر کردستان ي. بکند مي هاشار يموجود مل يها سازمان در هرخن

 هنيم - داري سرمايه هاجتماعي حتا نيم - يساختار اقتصاد يايران دارا

يندگان سوسيال دمکراسي نما و هزاد مدنظر سلطان يها ي با سازمانفئودال

يت و واقع از دور را هيوستن اين فرضيپ واقعشد به  بود، مي يدر آن م

ي ستون اصلي ا هيرعش بافتي که ا انتظار محسوب نکرد، اما در جامعه

 حزبداد معلوم نيست که  اجتماعي آن را تشکيل مي -ساختار اقتصادي 

خواست رهبري اين جنبش را بدست  يسمي ميمکان هيست ايران با چکمون

ملي و وحدت ي رهائطلب که استقالل -پرولتري  هم جنبشي غير بگيرد، آن

 و اقشار تمام و هداد قرار خود روز دستور در کردستان هپراکند يها سرزمين

ي آنها نقش براي که پادشاه حکومت هيعل کردستان جامعه طبقات

 يکردند. قاعدتا چنين جنبش يمکرد، مبارزه  ياستعمارگر داخلي را ايفا م

 بخود بگيرد. يطبقات يتوانست رنگ و رو ينم

 فقدان و نفوذ عدم بهحزب کمونيست ايران با توجه  يسياست عمل 

 ي  نظر هم راي و هم ٢٣،()به غير از کرمانشاه هاي آن در کردستان سازمان

دال بر انگليسي بودن اين  يگران دولت خواهان و سرکوب آن با تماميت

. باشد همردم کرد داشت يتوانست جذابيتي برا يي، نما هجنبش ملي و تود

                                                           
ي  با استفاده" ١٩٢٧ي دوم حزب کمونيست ايران در سال  قبل از تشکيل کنگره  ٢٣

صحيح از امکانات موجود حزب کمونيست ايران توانست سازمان سرتاسري خود 

آنجا که تحقيق شده سازمانهاي حزبي در تهران، گيالن،  را به وجود آورد. تا

 آذربايجان، خراسان، اصفهان، قزوين، کرمانشاه بوجود آمد،

.  ٢٩ص  ؛عبدالصمد کامبخش ؛"اي در باره تاريخ جنبش کارگري در ايران شمه  -

 .انتشارات مجدد: چاشان نوزايي کبير
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 اول هکنگر ي ي ديگر رهبري حزب کمونيست ايران در فاصلهسو از

 به هاحاط عدم"( بعلت١٩٢٧  /١٣٠٦) دوم ه( و کنگر١٢٩٩/١٩٢٢)

ياست س دريانات عمومي جهاني و عدم اطالع از تغييرات ژرفي که جر

"بود هآمد وجودانگليس به 
يير سياست سنتي انگليس تغ درکقادر به  ٢٤

ي ها حکومتيجاد ااز عدم تمرکز نيرو در دست حکومت مرکزي به 

ياليسم و ضد شوروي در ايران و اغلب امپر هنيرومند و متمرکز سرسپرد

پس از تشکيل دولت نوبنياد  ،همستعمر هيمن و هکشورهاي مستعمر

 ي توطئه را هطلبان استقالل حرکت ههرگون ،هنبود ١٩١٧شوروي در سال 

کرد. حزب کمونيست ايران در شناخت ماهيت حکومت  يانگليس ارزيابي م

ي از برخ ،شده ياشتباهات جدرضاخان و مانورهاي سياسي او نيز دچار 

يل ديالکتيکي از تحوالت آن زمان نبودند. تحل به به قادر "رهبران آن

ديدند. به کرد نميي ميط هکارآمدن رضاشا يرو ي پروسهرا که  يمرزهائ

"هتغييرات ماهوي حکومت رضاشا متوجه موقع
 کودتاي رضاخان ،نشده ٢٥

 ءبورژوازي و چون مبداسقوط حکومت ")برانداختن قاجار( را چون 

"جديدي در تاريخ معاصر ايران
و سياست رضاخان را يک سياست ملي  ٢٦

 هکردند. سياست ملي شناختن رضا خان چنان در حزب ريش ارزيابي مي

صدا با نيروهاي مترقي ي حزب کمونيست ايران همرهبر که بود هدواند

است يس شکست چون را او شکست و خزعل هي عليلشکرکش هايران صحن
                                                           

ايران، سلطانزاده،  اسناد تاريخي جنبس کارگري، دومين کنگره حزب کمونيست   ٢٤

،  ٣٠جلد چهارم، انتشارات مزدک، ص  ران،سوسيال دمکراسي و کمونيستي اي

 ترجمه از آلماني م. شين
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/gunagun-ketab-soltanzadeh.pdf  

 .٣٨همانجا ص   ٢٥
 .٢٨همانجا ص   ٢٦
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ين عمل رضاخان را در صفحات ا ،هانگليس و کاميابي بزرگي قلمداد کرد

رضاخان را در برگشت از کارزار  "نصيحت"ي  همطبوعاتش ستود و روزنام

"من رضا و تو رضا و ملت ايران رضا"ي هخزعل با قصيد
مورد استقبال  ٢٧

رهبري سليمان ميرزا  به ،هاي مجلس تدر ضمن سوسياليس قرار داد.

پشتيبان اقدامات رضاخان در بناي نيروهاي مسلح و "نيز  ٢٨،اسکندري

 ها بود. برقراري امنيت داخلي بودند ]...[ رضاخان بسيار مديون سوسياليست

 او از چهارم مجلس آغاز ازکه  ،ي بودندمتشکل هگرو تنها آنها]چراکه[

".بودند هيستادا مدرس برابر در و هيت کردحما
يست با کمون هفرق" ٢٩

 ها ائتالف و همکاري نزديکي داشت.  سوسياليست

در واقع همکاري آن دو بسيار نزديک بود و بيشتر اعضاي حزب 

ي نظام هوابستي که طوريست نيز بودند، به کمون هفرق سوسياليست عضو

گرفت. پس از  يم هين دو سازمان را با يکديگر اشتباا هانگلستان هموار

يست بسيار متحول کمون هفرق سرکوبي جمهوري سوسياليستي گيالن،

 تهران ويژهي مرکزي، به نواحهاي فعاليت خود را از شمال به  شد. کانون

ي ايالتي را تقبيح و دولت را تشويق کرد که ها شورش. کرد منتقل

"ي را تقويت کندمرکز حکومت
 هکارنام هرضاشاو اين در حالي بود که  ٣٠

                                                           
 .٣١همانجا ص   ٢٧
شمسي(  نتيجه عباس ١٢٤٢ -١٣٢٢سليمان ميرزا ]سليمان محسن اسکندري[ )  ٢٨

 گزاران حزب دمکرات )عاميون( و حزب توده ايران. ميرزا، پسر فتحعلي شاه، از پايه
ترجمه  ؛سيروس غني ؛ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليسها  ٢٩

  .١٣٨٠انتشارات نيلوفر، چاپ سوم زمستان ٣١٢و  ٣١١ص  حسن کامشاد، 
ايران بين دو انقالب، يرواند آبراهاميان، ترجمه احمد گل محمدي و محمد ابراهيم   ٣٠

 ١٦٠ص  ١٣٨٩فتاحي، نشر ني، چاپ شانزدهم، تهران 
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چون سرکوب جنبش جنگل، و شورش کردها، لرها،  "يدرخشان"بس

 ها را داشت.  ها و عرب ها، بلوچ ترکمنها، شاهسون

يکرد حزب کمونيست ايران در اين دوران عمال منطبق رو نماند هناگفت

يز[ از اواخر ن]مسکو". بود خان رضاي به شورو اتحاد هبا سياست و ديدگا

 هتري نگريست را با نظر موافقيدن رضاخان رس قدرت به هرفت هرفت ١٣٠١

يدند که رس هين نتيجاها به  شوروي؛ چندين دليل داشت. اوالامر ين ا. بود

 رضاکردند که  گمان مي ؛يستي نيست. ثانياکمون انقالب هيران هنوز آمادا

يتانيا را در بر نفوذکه  ،ي جنبش رهايي بخش ملي استنوع رهبر خان

و در موضع رهبر جنبش رهايي يزان زيادي کاهش ميدهد مايران به 

انتقالي و گذرا در تحول تاريخي ايران ي  هيک دور مظهر بورژوا هبخش نيم

 است. 

 ١٩٢٣کارل رادک، در  ،يست شورويکمون حزب هتئوريسين برجست

هاي  يجمهورراي حکومت شوروي، کامال غيرضروري است که ب"نوشت: 

ي شوروي در ايران آن واقع هورد. عالقآشوروي مصنوعي در ايران بوجود 

يران، ا در حکومت شکل...  نشود باکو به حمله هين کشور پايگاااست که 

 انحصارا[ بود هي ايران]مسائل کارگري هنوز ظهور نکردارض مسئله حل هرا

"يران و نفوذ معنوي کمونيستهاي ايران است.ا مردم به مربوط
پيوند  ٣١

 در تنها هن ،هايران به بيگاني کردها هطلبان دادن فکر و خواست استقالل

 آثار و وقت دولت مطبوعات و اسناد دربلکه  ،يست ايرانکمون حزب اسناد

                                                           
٣١  Miron rezun, the Soviet Union and iran, Boluder, Colorado  و  ١٨صفحات

سيروس  ؛رآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليسها، برگرفته از:ايران ب٦٠

 . ١٣٨٠چاپ سوم،  ،٣١٩ترجمه حسن کامشاد، ص ؛غني
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ين نخست ازي که و احمد کسرو ٣٢بهار يهايي چون ملک الشعرايتشخص

 و تقدس به توجه با آنها هشود. هم يم هديد بودند، هپشتيبانان رضاشا

عدم درک ماهيت و  و هتوطئ يتئورايران، اعتقاد به  يتماميت ارض يتابو

                                                           
،  عالوه بر کارنامه حجيم ادبي اش، در ١٢٦٥-١٣٣٠محمد تقي بهار)ملک الشعرا(   ٣٢

سياست هم فعال بود)در دورههاي سوم، چهارم و پنجم از مشهد و در دوره ششم 

نمايندگي مجلس رسيد(. طرفدار وثوق بود، با اين حال در جنگ از تهران به 

 ،شاه در افتاد و مدتي تبعيد شد ها گراييد. با رضا ها و عثماني جهاني اول به آلماني

به تهران برگشت. وي يکي از شاعران  ١٣١٤ولي بعدا از در آشتي درآمد و در 

 رود.  بزرگ قرن بيستم ايران به شمار مي

 -   Ironside,op.cit ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و : ، برگرفته از١٤٨ص

انتشارات نيلوفر،  ١٨٥ص  ترجمه حسن کامشاد،  ؛سيروس غني ؛نقش انگليسها

 ١٣٨٠چاپ سوم زمستان 

محمد تقي بهار از جمله افرادي بود که در مدح رضا خان کودتاچي و سپس جلوس    

( شعرها سرود و به يکي از ستايشگران ١٣٠٥او به تخت سلطنت )در عيد نوروز 

 هايش بدين شکل به ستودن رضاشاه ميپردازد: رضاشاه تبديل شد. در خطابه

 ، پهلوي نامدار شاه جهان
 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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 مشترک هي مختلف به يک نقطنظرها هملي مردم کرد از نقط يخواستها

طلبي،   استقالل هيعني نفي جنبش رهايبخش ملي کرد، وارداتي بودن ايد

انگليس و آمريکا، تاييد سرکوب کردها چون  -خارجي  يکشورها هتوطئ

يکي از کارهاي مهم دولت مرکزي، سکوت در مقابل کشتار، زنداني و 

 و کرد مردم بزرگان و رهبرانتبعيد جمعي کردها، اهانت و توهين به 

جنبش و  يرسيدند. گوي يم هيق و  غيرعت عهد از کردها خواندن اشرار

از ستم ملي و وحدت سرزمين  يرهاي يبرا هاکرد هبر حق و ديرين يآرزو

سرکوبگر حاکم ايران و  ييروهان زور و ظلم اثر در هآن، ني  شده هتجزي

يد اروپايي و کشورهاي استعمارگري پل افکار هرخن مولودبلکه  ي،عثمان

در راستاي  "يشاند هکوت و خام"خواستند از اين مردم  يمکه  ،است هبود

 . کنند هسوءاستفاداهداف شيطاني خود 

 جنبشبدين شکل به  "يجانآذرباساله  ١٨تاريخ "ي در کتاب کسرو

ي فرصت چون هکردان هميش": کند مي هاشار کردها هطلبان استقالل

، برادر اين جعفرآقا، و پدرش محمد ينمودند يبا دولت نافرمان ييافتند

زمان،  سميگو]سمکو[اين يول. بودند هآقا در زمان خود بارها نافرماني نمود

 بهين آرزو بود که ا هخواست و در را ي)استقالل( ميکردستان جداسر يبرا

يان اروپائکه  يکار آشوب و زيان يها از تخم يپرداخت. يک مي يهاي آمادگي

 و هگرديد ها سالجداسريست. کارکنان آنان  يين آرزوا اند هدرشرق افشاند

 ،هو آسوريان و بختياريان و ديگران رفتيان کردان و ارمنيان و ترکمانان بم

ي چنين سخن ها ساليز از ن کردان. اند هآنان کاشت يها ين تخم را در دلا و

ي نيز گاه و هاز آنان اين آرزوي خام را دنبال کرد يمندان هوس و هرا شنيد

يمگو]سمکو[ آن آرزو را بکار س کنون. بودند هها يا گفتارهايي نوشت کتاب

يد پد "ترک ژن"خواهان عثماني که  ييروي از آزادپو به  خواست، بستن مي

 "ژن کرد"ي بناما هيد آوردن دستپد به بودند هکرد را کارها آن و هآورد
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اين کار مستر داد آمريکايي  گفتند: او را به يکوشيد. چنين م يم

دل سيمگو  را ديگران به ين آرزوا هست، هچ هر ..[.واداشت.]

"يرش گردانيدند...دل و دادند دلش آنان هم و بودند ه]سمکو[انداخت
٣٣   

تاريخ مختصر احزاب سياسي "بهار در کتاب  يهمچنين ملک الشعرا

 ،کرد ييل آقااسمع هيق پناهگاچهر ه، از تصرف قلع"انقراض قاجارن ـ ايرا

که  ي،يرزا جهانبانم اهلل امان هتوسط شاهزاد ،يتقو]سمکو[سممعروف به 

 مملکت چهارم همهم دور يبعنوان يکي از کارها ،يپ بودسرت آنوقت

 هحمز" و "شيخ عبيداهلل"يبخش کرد چون رها جنبش رهبران از ،هنامبرد

 عهد از که" کند ميياد  يو اسمعيل آقا چون اشرار کرد "شکاک يآقا

    ٣٤ ."داشتند ييان برمطغيق سر به عت

ين جنبش کرد توسط خون و مکرر سرکوب سمکو، هکشتن ناجوانمردان 

 يو در بهترين حالت سکوت آنهاي آشکار يا نهاندولت ايران، با تائيد 

 رضا يو مخالف ديکتاتور يو دمکراس يآزاد يمناد را خود که شد همواج

 با همذاکر خالل در"خسرو خواندند. تيرباران سمکو و پسرش يم هشا

 کل هفرماند ـژنرال حسن مقدم  ي فرمانده تحتکه  ،يرانا ارتش افسران

"قرار داشتند ـيام ا آن در هايران در منطق يقوا
و  با برپا کردن جشن ٣٥

 از" هبهار، سردار سپ ي هگفتبه  و بود هبزرگي در تهران همرا يها مراسم

                                                           
له آذربايجان، بازمانده تاريخ مشروطه ايران، بخش چهارم ص تاريخ هيجده سا  ٣٣

 ، انتشارات امير کبير.١٣٧١چاپ دهم  ٨٣٠
انقراض قاجار، جلد اول ، ملک الشعراي بهار،  -تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران   ٣٤

 ١٣٥٧انتشارات امير کبير، تهران  ٢٦٦-٢٦٥ص 
دي  ٢٩، ١٩٤٥ژوانيه  ١٩، ١٤٥ه گزارش کنسولگري آمريکا، تبريز ، ايران، شمار  ٣٥

هايي از کنسولگري آمريکا در کردها و فرقه دمکرات آذربايجان، گزارش ١٣٢٣

 ١٣٨٩مترجم کاوه بيات، تهران  ١٥، ص. ١٣٢٥اسفند  ٠ ١٣٢٣تبريز دي 
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]...[ از غالب  برداشت را هو بيشترين حد فايد يبهرمند هيشينب هين واقعا

 آمد هها گرفتجشن و شد هيشان مخابراايران تلگراف شادباش به  يشهرها

 به يشمس ١٣٠١ اسد ٢٨يخ شب دوشنبه تارو در خود پايتخت هم به 

مجلس  ،بودير آذربايجان شده دل هسپا هبهربزرگ که  يفتخار اين پيروزا

    ٣٦."ازطرف وزير جنگ برپا گرديد يجشن بزرگ

 ،ين مناسبتهمبه  يا در خطابه ،قوا کل هوزير جنگ و فرماند ،رضا خان

 ،بوددر جرايد چاپ شده  "ير جنگوز خطابه متن" عنوان تحت او ازکه 

... من "گويد: يم ،هلشکريان ناميد يو فداکار يجانباز هاين عمل را نشان

آنها  ييهافداکار و اظهار آنها تمام خدماترضايت خاطر خود را نسبت به 

 آنکنم، من به  يمملکت تمجيد م ينگهبان و حراست در و وطن هرا در را

ماللت خيز برادران  ياه چهرهکه  ي،منصبان و افراد فداکارصاحب

عالئم  تمام با و هاميد و نشاط تبديل کرد يهاتبسمخود را به  يآذربايجان

 اقتدار سالسل و هو مردانگي  صفوف سنگين دشمن را از هم دريد يمرد

 ي،آن دستجات شجاعه فرستم. من ب يتحسين م ،اند هشکست درهم را آنها

نها را از هم آ پود و تار هيدنهراس دشمن مکمل هاسلح و توپ آتش ازکه 

يکسان  خاک با را آنها هيانآش و هي مستحکم و النها هقلع و هگسست

چيز ديگر  ،مرکبه الفاظ جز کهگويم]...[ اين خطابه  يتهنيت م ،اند هکرد

هم  يمل ييق در مجلس شوراچهر فتح هکار خود را کرد و خالص ،نبود

يندگان مختلف و حتي رئيس مجلس از وزير نما طرف از ،هانعکاس يافت

"ل آمدعمها ب يجنگ قدردان
 ييل آغااسمعکه  ،و تمام اينها در حالي بود ٣٧

                                                           
ي بهار، الشعرا ملک ، اول جلد قاجار، انقراض –تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران   ٣٦

 ١٣٥٧کبير، تهران  انتشارات امير ٢٦٦ص 
 ٢٦٨همانجا ص   ٣٧



 چپ سنتي و جنبش ملي کرد در ايران                                                      32
   

 هنگامبلکه  ،يدان جنگم در هن ٣٨سان برادر بزرگش جعفرآقا سمکو ب

و رشادت  يفداکار هدهندنشان  هين نا و بود شده هکشت همذاکر به دعوت

و رذالت  يي از اوج زبونحاکبلکه  ،سپاهيان ارتش ايران در ميدان جنگ

ايرانيان   يحاميان آن چون درايت و زرنگ يسو ازکه  يآنها بود، امر

 شد. يم تفسير و تعبير

                                                           
کسروي در رابطه با کشته شدن برادر سمکو چنين مينويسد: نظام السلطنه   ٣٨

)يکسال پيش از جنبش مشروطه( بجعفر آقا برادر بزرگتر سيمگو ١٢٨٤درسال 

]سمکو[ ايمني داده و بقرآن سوگند خورده و او را به تبريز آورده بود. سپس 

 دو تن از همراهانش بکشت، و ديگران گريخته جان بدر بردند.  دست يافته او را با

تاريخ هيجده ساله آذربايجان، بازمانده تاريخ مشروطه ايران، بخش چهارم ص   -   

 ، انتشارات امير کبير١٣٧١، چاپ دهم ٨٣٣



 

 

 

 

 و کردستان ايران یاتحاد شورو

 نظامبا تولد يک  ،ميالدي در روسيه ١٩١٧انقالب اکتبر يپيروز

و  يکارگر يها نويد دفاع از منافع زحمتکشان و جنبش نوين، يسياس

صف بندي قدرت ها در پهنه  بخش ملي در جهان و تغيير آرايش و رهائي

 روسيهکه  يباري اسارتقراردادهاجانبه  شد. لغو يکهمراه  المللي ي بين

ي حکومت جوان سو از بودند هيران تحميل کرداي و انگليس به تزار

نيروها و ميان در زمينه ساز هواداري از کشور شوراها  ،شوروي

 هاي دمکرات ايراني شد.  شخصيت

نور اميد را  يتزارتحت ستم روسيه  يها خلق يمل ئيديگر رها ياز سو

روشن کرد. کردها در  کردهااز جمله  ،تحت ستم جهان يها خلقدر دل 

پيکار بخاطر آزادي و رهائي ملي در سيماي اتحاد شوروي پشتيبان 

کردها در قبال ياست اتحاد شوروي سغافل از اينکه ديدند.  خويش را مي

 در بهي، با توجه تزار روسيه هخصمانصرفنظر از کنار نهادن مواضع 

ي کشورهاي ها هدادن وظايف دفاعي در مقابل توطئقرار اولويت 

ين امنيت مرزهاي ماوراي تام ،هامپرياليستي و وابستگان آن در منطق

سياستي  ،هقفقاز و در نظر گرفتن مناسبات ديپلماتيک با ايران و ترکي

از يک سو، متناسب با "يشورو اتحاد. بود شده حساب و هکامال محتاطان

 روح انقالبي و آزاديخواهي ايدئولوژي رسمي و اعالم علني پايبندي به

و ترکيه  شان، با جنبش کرد در اصل حقوق ملل براي تعيين سرنوشت
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نيز از آن بعمل  ها حمايت، يک سري ايران ابراز همدردي کامل کرده

ي ها دولتمشخص براي فشار به در آن لحظهآورد )اما در حدي که  مي

ناآرامي در کردستان با الزم بود(، از سوي ديگر، هرگونه ايران و ترکيه 

در بيني ناپذير  ي پيشتهديد کننده حساسيت بسيار چون يک عارضه

 "هاامپرياليست"توانست از جانب  ميشد که  ميماوراي قفقاز در نظر گرفته 

يکي از داليل چنين سياستي در  ار گيرد.قربر ضد شوروي مورد استفاده 

جنبش کرد بعنوان بود، تا آنجايي که  "طبقاتي"اين مورد، رويکرد کذايي

ظن واقع  مورد سوءها، عوامل انگليس و غيره  جنبشي تحت رهبري فئودال

ضد امپرياليستي( در بخش عربي  شد. حتا حرکات )بي قيد و شرطمي

شود، ثباتي کل منطقه   تواند موجب بيمي چون عاملي که"ردستانک"

"گرفت. مورد شک و ترديد قرار مي
٣٩  

هاي اتحاد شوروي در  گيري چنين رويکردي تاثير بسيار جدي بر موضع

ي نافرجام ها تالشي  کرد در ايران و  هطلباناستقالل جنبش با هرابط

 ي برشورو اتحاد با هرهبران اين جنبش براي برقراري مناسبات دوستان

ي کرد مل جنبششوروي به  امنيتي اتحاد ـ رويکرد طبقاتي جاي گذاشت.

 و کردستانفرهنگي جامعه  ـاجتماعي  يهايو در نظر نگرفتن ويژگ

يقي در عم شکاف تهران با هيت منافع سياسي اتحاد شوروي در رابطارجع

بخش کردها و بي  يرهائ مبارزهتئوري و عمل کشور شوراها نسبت به 

يل اسمعسران کرد و از جمله  ي شده ههاي فرستاد تمام پيامپاسخ ماندن 

شد که  ،ي ايرانکردها هطلبان آغاي سمکو رهبر جنبش استقالل

گري  کنسوليندگان خود را براي جلب مساعدت کشور شوراها به نما

                                                           
 کردستان در ابعاد ژئوپليتيک، الزاريف، ترجمه کامران امين آوه  ٣٩
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ي که شورو اتحاد. بود هفرستاد ٤١و همچنين باکو ٤٠هشوروي در اورمي

مناطق مرزي خود و عادي شدن زدايي در  تنش و ثبات خواهان

با دولت ايران  ليين ريسک و تقابچنحاضر به  ،مناسباتش با ايران بود

يوند پ و کرد هطلبان با ارتجاعي خواندن جنبش استقالل نبود. اتحاد شوروي

                                                           
از مبارزين کرد پس از جنگ جهاني اول بود که رابطه بسيار نزديکي  "احمد تقي   ٤٠

ياد شيخ محمود و اسمعيل آغاي سمکو داشت. در خاطرات خود به با زنده

فرستادن او از سوي اسمعيل آغاي سمکو به کنسولگري روسيه ]اتحاد شوروي[ 

هاي ترکيه، ايران و در اورميه براي جلب پشتيباني دولت شوروي از مبارزه کرد

 عراق  اشاره ميکند. 

هاي  حهيا صف "احمد تقي "مبارزه خلق کرد عليه استعمار انگليس در خاطرات    -

جاويد( و اسماعيل آقا  -مر از انقالب شيخ محمود حفيدزاده برزنجي)ملک نه

، تهيه و تنظيم:  ٦٢و ارتباط آن با کشورها، ص .  "دوزروان"سمکو و جنبش 

 ١٣٧٩تقي، ترجمه احمد محمدي، سنندج جالل 
به  "جنبش ملي کرد "کريس کوچرا نويسنده و محقق فرانسوي نيز در کتاب  ٤١

تالشهاي اسمعيل آغاي سمکو براي ايجاد مناسباتي با اتحاد شوروي اشاره کرده، 

اي شايعات سمکو کوشيد مساعدت شورويها را جلب کند، و به  بنابر پارهمينويسد: 

نمايندهاي به باکو فرستاد. انتخاب لحظه اقدام  ١٩٢٢در بهار سال اين منظور 

 ٢٦بدين عمل از اين بدتر نميتوانست باشد: رژيم جديد ايران با انعقاد قرارداد 

مناسباتش را با اتحاد شوروي عادي کرده بود، و اتحاد شوروي  ١٩٢٢فوريه 

( قطع کرده ١٩٢٠-١٩٢١کمکهاي خود را به رهبران حکومت انقالبي گيالن )

به منزله اعالم پايان کار سمکو است: از اين  "جمهوري شوروي ايران"بود. انحالل 

اي خواهد کرد که  پس شاه آينده ايران در حقيقت هم خود را مصروف وظيفه

برخود مقرر داشته است: آوردن کليه قبايل به زير حکم دولت مرکزي و خلع 

 ي آنها. سالح آنها و درهم شکستن قدرت روساي سنت

 ١٣٧٧چاپ دوم  ٦٨جنبش ملي کرد، کريس کوچرا، ترجمه ابراهيم يونسي، ص.   -   

 موسسه انتشارات نگاه، تهران
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در مقابل سرکوب جنبش کرد در  ،هياست انگليس در منطقسدادن آن به 

کرد ايراني سکوت اختيار کرد.  هزار ١٠کشتار بيش از  و هشا دوران رضا

جمعيت احياي ") "ي ژ.ک کومله" با هچنين سياستي ديرتر در رابط

 حزببه  ١٩٤٥گراي چپ بود و در سال سازمان ملييک که ـ ( "کرد

 نيز دنبال شد. ـ يير نام دادتغ کردستان دمکرات

و تبديل آن به  ١٩٣٨در سال  "کردستان هحزب آزاديخوا"با تشکيل 

گام به ، جنبش کرد در کردستان ايران ١٩٤٢در سال  "ي ژ. ک کومله"

اي از زندگي خود گذاشت: جنبش با خواست وحدت و استقالل  دوران تازه

قرار گرفت.  کرد يگرايروشنفکران مل يتحت رهبر کردستان چند پارچه

ي چپ و ضد فاشسيستي ها هي ملي با رگاهبرنامکه  ،"ک ژ.  ي کومله"

 هدفاع از ايد يبرا يدر پي جلب نظر و پشتيباني اتحاد شورو ،داشت

ي ها هبخشي از مقاالت و نوشتمستقل و متحد برآمد.  يکردستان

در وصف لنين، انقالب اکتبر و پيروزي ارتش سرخ در  روشنفکران کومله

م. فرخ و  جنگ با آلمان بود. در اين رابطه به عنوان نمونه به نوشته هاي

 ،"روسيه به آلمان سال آن حمله"بيحي( و ديگران مانند بيژن )استاد ز

يشتمان ن هينشر در "مردم و ما" و هشمار ٣ در "ير اکتبرکب انقالب"

  مي توان اشاره کرد. ي ژ. ک  )ميهن( از انتشارات کومله

به  ١٩٤١ـ اوت  ١٣٢٠با ورود نيروهاي شوروي و بريتانيا در  شهريور 

ي در جنگي سه روزه، کناره گيري رضا شاهنشاهيم ارتش تسل بايران که ا

شهريور به نفع محمدرضا پهلوي و تبعيد به  ٢٥شاه از سلطنت در 

از  يسرکوبگر پهلو يفرار نيروهاي موريس و سپس ژوهانسبورگ و  هيرجز

 ،ههمراه بود، اقتدار دولت مرکزي در کردستان از ميان رفتکردستان 

و يران را بدست بگيرند ا کردستان مناطق اکثر کنترل توانستند کردها

بخش ملي احياء   رهائي ي مبارزه بهکمک روسيه  ي هاميد ديرين بار ديگر"
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ي ايران عمال غرب شمالگرديد ]... [ بدين ترتيب، تجاوز ارتش سرخ به 

ي از شمال و ا هموجب اعتالي جنبش ملي کرد در بخش قابل مالحظ

در اين  ٤٢."از شوروي شدي طرفدار هردستان و افزايش روحيجنوب ک

و  ١٣٢٠ هديمايي تاريخي در هشتم گردهما دوبه  ٤٣ي گالويژعل هرابط

صدارت ه و ب "يقاض همحکم"در ساختمان معروف به  ١٣٢١دهم آبان  

قاضي محمد در مهاباد، پشتيباني آنها از اتحاد شوروي و اميد رهبران کرد 

                                                           
(، پروفسور ١٩١٧-١٩٤٥)سالهاي کردستاناتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و   ٤٢

 الزاريف. مترجم کامران امين آوه
خورشيدي، روستاي  ١٣٠١اول اسفندماه سال ) )آگري( علي گالويژ دکتر  ٤٣

زندان اوين تهران( در دوران  ١٣٦٧هريور ش –غوتو از توابع بوکان  ساروقاميش جه

( به رهبري حزب دمکرات کردستان و پيشوا ١٣٢٤-١٣٢٥جمهوري کردستان )

به  ١٣٢٥قاضي محمد به درجه کاپيتاني در نيروي پيشمرگ نائل شد. در سال 

نفر از جوانان کردستان براي ادامه تحصيل به اتحاد شوروي  ٦٠ يک بهنزدهمراه 

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 

فعاليتش در  وي طي دوره پايان رساند و به درجه علمي دکتراي علوم نائل گرديد.

آکادمي علوم جمهوري سوسياليستي آذربايجان مقاالت علمي زيادي در رابطه با 

مسائل مربوط به توسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه نوشته است. او از 

 "پيشرفت ملل شرق و خاور ميانه و تربيت کادرهاي جوان"فعال شعبه  "اعضاي 

شاعر، گوينده بخش کردي راديو پيک بود. دکتر علي گالويژ نويسنده ، مترجم، 

ايران و عضو کميته مرکزي حزب توده ايران بود. وي در يورش دوم به حزب توده 

 ١٣٦٧در فاجعه شهريور ماه  در تهران دستگير و ١٣٦٢ايران، در اردييبهشت ماه 

 .به همراه هزاران  انقالبي آزاده در زندان اوين اعدام شد
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ي ها تالشعليرغم  ٤٤يکند.م هاشار آنهايت اتحاد شوروي از مبارزه حمابه 

 با هبخش کرد براي برقراي مناسبات دوستان پيگير رهبران جنبش رهائي

 هير شوروي سوسياليستي، رهبران اين کشور طرح ايدجماه اتحاد

ي ژ. ک را  ياليسم انگليس و کوملهامپر هتوطئ را کردستان استقالل

 کردند.  ييس قلمداد مانگل به هي کردستان و وابستفئودالها هنمايند

نکرد  "ي ژ.ک کومله"از  ييتحما تنها هبر همين اساس اتحاد شوروي ن 

 تالش ،هداشت برحذر آنکردها را از ورود به  ،يندگان آن در ايراننما"بلکه 

ها[ به  ين، آنها]روسبرا ههاي آن را محدود کنند. عالو يتکردند فعال يم

ي کردها جانبداري طلب هيتجز ازي متحد اطمينان دادند که دولتها

                                                           
قشرهاي کردستان و از جمله  مايندگان تمام طبقات وها که ندر اين اجالسيه  ٤٤

کردستان بر  نمايندگان عشاير نيز در آن حضور داشتند مسائل زندگي سياسي

جديد مطرح گرديد. در اجالسيه نخست قاضي محمد طي نطقي  مبناي کامال

پس از پيروزي انقالب کبير اکتبر در روسيه و تاسيس نخستين "ازجمله گفت: 

يستي مبارزه خلق کرد نيز از اساس دگرگون شده، نور انقالب اکتبر دولت سوسيال

استعمار کوشش فراواني کرده است تا خلق  آسمان کردستان را نيز روشن ساخت.

. در "اين هدف نبوده است ما را از اين روشنائي دور سازد، ولي قادر به اجراي

زندگي  اقع برهنموداجالسيه دوم باتفاق آراء قطعنامه اي بتصويب رسيد که در و

سياسي کردستان آنروز و برنامه کار نيروهاي مترقي و ميهن پرست خلق کرد 

همه خلق کرد اتحاد  :در يکي از بندهاي قطعنامه گفته شده بود .مبدل شد

در جنگ  شوروي را پشتيبان خود ميداند و براي کمک و همکاري با اتحاد شوروي

 مبارزه و فداکاري است ]..[عليه فاشيسم آلمان آماده هر نوع 

نظري به پيدايش جنبش دمکراتيک در کردستان  "يادي از جنبش بهمن    -

، سال چهارم، دوره ١٠، شماره ١٣٥٦ماه علي گالويژ.  نشريه دنيا، دي "ايران

 سوم ، 
http://bokan.de/laperekan/farsi/syaset/nusrawekan.pdf
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"نخواهند کرد
اوت  ٣١در "ي شورو اتحاد هوزير امور خارج ،مولوتوف ٤٥

سفير شوروي  ،براي سميرنوف ساز اي رهنمون مهنا ،ميالدي ١٩٤٢سال 

که  ،را"کرد مسالهبرخورد جديد به "اساس آن درفرستاد که  ،در ايران

 قرار گيرد،بايست مالک عمل کارکنان ديپلماتيک و نظامي شوروي  يم

بيش  ،ين سند از تاريخ سياست خارجي شورويا. بودشده فورمول بندي 

 ،ي باشدمل جنبشبه  طلبانه مصلحت روشن و يک رويکرد نمودار کهآناز 

 هآن بود. عيب کار ن يعلم استدالالت حاصطالبه ي بي پايه بودن   هنشان

يف تحربدوي، بلکه  ٤٦سوسيولوژيسمبه  هتنها در سياست بکلي آميخت

از مراحل حياتي بود )براي  يسر در يکحقايق عيني اساس  فاحش و بي

شدند،  يک ميتحر هبريتانيا و ترکي از سويطلبان کرد  ييجداينکه ا ،هنمون

و  ييزر هين برخورد موجب پايا ،بدتر اينکه باز. واقع بودامري خالف 

 ؛شد کرد مساله با هرابط در خطرناک حتا و هيشاناند هياست کوتس هتوجي

نزديک بيني غير  تفکر سياسي و ييشتر از عقب ماندگبکه  يچيز

ين رهنمود کرمل سخن، هکوتا  .سرچشمه مي گرفتمستقيم مجريان آن 

است و  کردها خطرناک و بي چشم انداز يرو کردن باز حسابداد که 

ن ناکردها را چوبايد وجود دارد، در بهترين حالت  يديگر يها اولويت

                                                           
ايران در  کردستانحوي و ديگران. وضعيت تاريخ کردستان، مولفان الزايف، م  ٤٥

ترجمه منصور صدقي و کامران امين آوه،  ٢٢٥ميالدي. ص  ١٩٣٠سالهاي دهه 

 ، آلمان  ٢٠٠٧چاپ اول 
 شناسانه براي مطالعه يا توضيح يک پديده اجتماعي روش يا برخورد جامعه  ٤٦



 چپ سنتي و جنبش ملي کرد در ايران                                                      40
   

ين داستان قديمي دگر بار تکرار شد ... کردها ا. داشت هنگ هنيروي ذخير

"خود با تاخير در جريان اين تغييرات قرار گرفتند
٤٧ 

 که بود هخاطرنشان گرديد ١٩٤٢در مولوتف از ي ديگر ا هدر نام

آن،  يي اجتماعمحتوو استقالل بنا به  يي خودمختاربرا کردها مبارزه"

در  يياست مرکزگرايس هيعل طلب هتجزي يها از فئودال يدفاع ارتجاع

و خودفروش خواندن سران کرد به  يمولوتف ضمن ارتجاع ."ايران است

کردها و عدم حمايت از کردها و حتا  يجاها به  يي بيشتر با آذرهمکار

 يو غارتگر يبين بردن دزد"همکاري با مسئولين دولتي ايران براي از 

 کردهايباني از مبارزه پشت مولوتف نظر ه. از نقطکند مي هاشار "کردها

 و هي پايب بهي کسب خودمختاري و ايجاد کردستاني آزاد با توجه برا

"ي بودن اين خواست،ارتجاع
وزير امور  ،مولوتوف"نادرست قلمداد شد.  ٤٨

در گرماگرم جنگ ]جهاني دوم[ با فئودال و عامل  ي،شورو هخارج

"کرد اعالم آنخواندن جنبش کرد. نظر منفي خود را نسبت به 
٤٩  

 "ک. ژکومله "در اکثر گزارشات نمايندگان آمريکا و بريتانيا در ايران از 

 هينشر درمقاالت منتشرشده  ي وضد فاشيست يها سياست بهبا توجه 

برخي از رهبران آن به  ي همراجع رو گزارشات مبتني ب "نيشتمان"

                                                           
(، ١٩١٧-١٩٤٥)سالهاي  کردستاناتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و   ٤٧

 پروفسور الزاريف. مترجم کامران امين آوه
ترجمه از روسي به کردي، افراسياب  "در رابطه با مساله کرد"اسنادي از شوروي  ٤٨

 (، سوئد)منبع کردي(١٩٩٦)١٣٧٥حليمي. نشريه گزينگ. شماره بهار 
واـ مترجمان: تاريخ کردستان، مولفان: الزاريف، محوي، حسرتيان، ژيگالينا. واسيليه  ٤٩

، انتشارات فروغ، آلمان، چاپ اول ٢٢٧، صمنصور صدقي، کامران امين آوه

 ١٣٨٦فروردين 
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"يشورو هحزب برکشيد"يندگان اتحاد شوروي، بعنوان يکنما
که  ٥٠

"شوروي قرار دارد ناپذير يت کتمانحما تحت"
شود، و اين در ياد مي ٥١

در  يشورو هاي هاشموف سرکنسول اتحاد يادداشت درحالي است که 

ي  کومله"ي با ارتباط ههرگون رديالدي به م ١٩٤٥ هم هدر اول ما ،هاورمي

من شخصا موجوديت حزب )ژ. ک( را "گويد: يم ،هکرد هاشار "ژ، ک

ينامند. اکثر کردها و ماحساس کردم، اکثر مردم حزب )ژ.ک( را )کومله( 

کنند و اميدوارند  يپشتيباني م يي مشهور آنان از اتحاد شوروها شخصيت

 هآنها کمک کند. کميتي  هطلبان استقالل ي مبارزهاتحاد شوروي به که 

يت خود با فعال و کار روند دردهد که  يمردم اطمينان مه )ژ.ک( ب يکرد

 يا هرابط ه. اما ميان ما و )ژ.ک( هيچ گونگيرد مياتحاد شوروي تماس 

    ٥٢" وجود ندارد.

ي در تحريک کردها شورو نقشها عليرغم اعتقاد به در ضمن آمريکايي

يت شوروي از استقالل حما با هدر رابط "ي ژ. ک کومله"و تشکيل 

يکي از گزارشات کنسولگري آمريکا در  در ،هنبودکامال مطمئن  کردستان

 هآنها اشار اللدر قبال کردها و استق يشورو مبهم موضع به ١٩٤٥ هفوري

آيد در يم نظرخط مشي شوروي در قبال کردها مبهم است. به "کنند: يم

در شکل دادن به يک اکثريت  يي شورومش خط چارچوب درمورد آن که 

                                                           
هايي از کنسولگري آمريکا در تبريز دي کردها و فرقه دمکرات آذربايجان، گزارش  ٥٠

 ١٣٨٩مترجم کاوه بيات، تهران  ٣٧، ص. ١٣٢٥اسفند  ٠ ١٣٢٣
 ٣٨همانجا ص   ٥١

(، د. افراسياب ١٩٤٧ـ  ١٩٤٥)رويدادهاي شرق کردستان در اسناد شوروي  ٥٢ 

 هورامي )منبع کردي(
http://www.pertwk.com/ktebxane/node/1162 
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توان گرفت  يم يا هبهر هاز کردها دقيقا چ ليبرال در مجلس]شوراي ملي[

در  يشوروي بر آن است که عموم باور. باشد هوجود داشت ييترديدها

يت وضعکه  ي،مخاطرات از حال هرمذاکرات خود با مقامات ايراني، به 

خواهند کرد. در  يبردار هاورد، بهر يم وجوداقتدار ايران به  يکردها برا

ياست شوروي در سشود که ينم هاز اين امر مالحظ يا هآذربايجان نشان

"يک وحدت عمل براي استقالل کرد حمايت کند. از باشد هنظر داشت
٥٣    

 اتحاد هيدگاد برخالفدهد که  گزارشات سفارت انگلستان هم نشان مي

ي از رهبران کرد به بخش هي و عليرغم درخواست يا مراجعشورو

يتانيا با بر مستقل، کردستان هاز ايديندگان انگليس براي پشتيباني نما

ياست دفاع و پشتيباني از تمرکز قدرت در تهران و حفظ س بهتوجه 

 هگا يچه ،هنداد نشان کردستان جنبشنظر مساعدي به  ،يکپارچگي ايران

روساي ستاد  مشترک هکميت"يادداشت دو در. است هاز آن نکرد ييتحما

 هي از افسران انگليسي گفتبعض و مقامات کشوري دولت مزبور به "بريتانيا

 و ،"حمايت از دولت مرکزي ايران است"يتانيا بر دولت هدفشود که  يم

بخودي "يست، زيرا جنبش کردها ن مطرح کردان نفع به مداخله مساله

 ي و مداخله "يستيمن آن کنترل به قادراست واپسگرا، که  يخود جنبش

پايان بي يها درگيرکردن نيروهاي بريتانيا در کشمکش"جز يا هآنها نتيج

ي روسا مشترک هکميت". در اين دو يادداشت داردو اشخاص ن يا قبيله

                                                           
هايي از کنسولگري آمريکا در تبريز دي کردها و فرقه دمکرات آذربايجان، گزارش   ٥٣

 مترجم کاوه بيات، تهران ١٧، ص. ١٣٢٥اسفند  - ١٣٢٣
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... و هکردها در ايران و ترکي سودب يين عملچنرا که  ياثرات "ستاد بريتانيا

"کرد.  يخاطرنشان م ،داشت يم يشورو ياشغال ييروهان
٥٤   

جمهوري " و ١٣٢٤ هآذرما ٢١در  "آذربايجانحکومت ملي "اعالم 

 - يدر آرايش نظام يتغييراتسال موجب  بهمن همان ٢در  "کردستان

به ، کردستان و آذربايجان هايران شدي  هاشغال کنند يکشورها يسياس

در  يتعديل مقطع سبب امر ايني شروع جنگ سرد تبديل گشتند.  هنقط

شروع حمايتي  کرد در ايران وي  مسالهنسبت به  يسياست اتحاد شورو

اتحاد  برش تاريخي،آميز از جنبش کرد شد. در اين   محدود و احتياط 

از  يو بزعم آن حکومت آذربايجان، کردستان را چون بخش يشورو

 يمل حکومتبه  يجد يها رغم کمک، به ٥٥هآذربايجان ايران قلمداد کرد

                                                           
سپتامبر ژنرال ويول، ژنرال کينان، و ژنرال سليم و يادداشت  ٢٧يادداشت مورخ   ٥٤

ستاد مشترک. وزارت امور خارجه انگلستان،  ١٩٤١دسامبر  ٢٥مورخ 

٣٧١٢٧٢٤٤ . 

چاپ دوم ١٩٦جنبش ملي کرد، کريس کوچرا، ترجمه ابراهيم يونسي، ص.   -

 موسسه انتشارات نگاه، تهران ١٣٧٧
در گزارش رابرت روسو نايب کنسول آمريکا در تبريز در رابطه با ديدار او با   ٥٥

وري در ديداري  وري نخست وزير آذربايجان آمده است:]...[ به هر حال پيشه پيشه

است،  "مرد خوبي "که اخيرا داشتيم اظهار داشت که وي با قاضي که از نظر او 

در مشورت بوده است. معهذا به شرط  "کردهاي آذربايجان"لهدر مورد مسئ

اين نکته را نيز افزود که وي هنوز کردها را به اداره امور خود  "محرمانه ماندن"

بيند و در نظر دارد به جاي يک مجلس ملي، تنها يک انجمن ملي تحت  توانا نمي

در  "اعطاء کند.]نظر[ حکومت تبريز و پنج کرسي در مجلس آذربايجان به کردها 

با ادعاي حکمروايي کردها بر کل مناطق "يک گزارش ديگر روسو مينويسد: 

مرزي از مهاباد تا ماکو، از جمله مياندوآب، رضائيه و خوي، بين کردها و 

ها  آذربايجانيهاي خودمختاري طلب، اختالف باال گرفته است. آذربايجاني
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کردها در  يراآذربايجان، در بهترين حالت موافق حقوق يک اقليت ب

 چارچوب آذربايجان خودمختار بود.

 هناخواست يها آفريني از تنش دورجويي خواهانکه  ي،اتحاد شورو يبرا

 استقالل هو ايد يوانست اعالم جمهورت ينم ،بود يغرب دول و تهران با

در  يخودمختار -آذربايجان  يمل حکومت اهداف مقابل در کردستان

، يشخصيت مستقل، روحان ،ديگر يمطلوب باشد، از سو -چارچوب ايران 

محمد، ترکيب طبقاتي  يقاض يطلب و غيرکمونيستگرا، استقالل ملي

يندگان نماکه  "ردستاني کجمهور"و دولت  "حزب دمکرات کردستان"

ي شهري، بورژواز هخرد کارگران، دهقانان، -تمام اقشار و طبقات جامعه 

 را کرد هعشاير و زمينداران بزرگ و متوسط و روشنفکران برجستسران 

و سياست و  يگرايين عملهمچن بود، هکرد متحد خود صفوف در

تهران و تبريز و  يها حکومتدر قبال محمد يقاض هبينان برخوردهاي واقع

 يشورو و اهداف ها يران، با خواستا هاشغال کنند ينمايندگان کشورها

                                                                                                                           

و محدود به منطقه مهاباد  خواهند خودمختاري کردها تابع حکومت تبريز مي

 /ژانويه ١٥در گزارش تهيه شده توسط جرالد اف. پي. دوهر کنسوليار در  "باشد.

به مالقات او و قاضي محمد اشاره شده، در رابطه با اختالفات  ١٣٢٥دي ٢٥

قاضي اضهار داشت که "است:  جمهوري کردستان و حکومت ملي آذربايجان آمده

اند، ولي  وري برطرف کرده ت خود را با حکومت پيشهاخيرا کردها تمامي اختالفا

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.
هايي از کنسولگري آمريکا در تبريز کردها و فرقه دمکرات آذربايجان، گزارش  -

 مترجم کاوه بيات، تهران٩٤و  ٣٩-٤١، ص. ١٣٢٥ اسفند ٠ ١٣٢٣دي 
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ين ا در خود منافع و اهداف بنابرکه  ي،اتحاد شورو  ٥٦کامال منطبق نبود.

بسيار محدود و  يحکومت ملي آذربايجان و تا حد يجد يمقطع حام

  يسياس يها با  شدت يافتن تنش ،جمهور کردستان بود پشتيبانمشروط 

 سرانجام و مسکودولت قوام به  ياز سو يامتيازات يشرق و غرب، اعطا

  ١٣٢٥ سال هدر فروردين ما ،هايآمريکايو ها يتحت فشار انگليس

                                                           
 ٢٦هاي دوهرکنسوليار آمريکا به وزارت امور خارجه ]مورخ  در يکي از گزارش  ٥٦

در رابطه با ديدارش با قاضي محمد و [ ١٣٢٥ارديبهشت  ٦ /١٩٤٦آوريل 

استقبال او از نفوذ خود براي تبديل دولت ايران به يک دمکراسي واقعي 

هنگامي که پا شدم بروم، قاضي اشاره کرد که بنشينم و از من پرسيد  "مينويسد:

چرا دولت اياالت متحده از نفوذ خود براي تبديل ايران به يک دمکراسي واقعي 

کند]...[ سپس وي به نحوي شگفت آور چنين اظهار داشت که  استفاده نمي

دم گذاشتن به کردها از مداخله آمريکا استقبال خواهند کرد، دولت آمريکا با ق

نفع اقليتهاي ايران بر اعتبار خود خواهد افزود. سپس وي افزود که دولت مرکزي 

خواهند  مانع ارتباط کردها با جهان خارج بوده است و از اين پس مردم کرد مي

 /ژانويه ١٥در دوهر در گزارش ديگري ] "خود را به جهان خارج بشناسانند.

کردها از عالقه  "ره کرده ميگويد:[ مجدد به اين مساله اشا١٣٢٥دي ٢٥

آل کردها دمکراسي از نوع  کنند. ايده آمريکايي ها در امور خود استقبال مي

توانند  آمريکايي آن بود ولي آنها بدون همراهي و مشاورت حکومت آمريکا نمي

مهر  ١٩٤٦/١٩اکتبر  ١١. دوهر در گزارشي که در "ال دست يابند بدين ايده

الن، سفير آمريکا در تهران ارسال کرده، در رابطه با  براي جرج وي، ١٣٢٥

مقامات شوروي اينک "مشکوک شدن مقامات شوروي به قاضي محمد مينويسد: 

قاضي محمد با مقامات آمريکايي بسيار مشکوک هستند.  "تعامالت"نسبت به 

ها حمايت خود را از قاضي پس  ها از اين حکايت دارند شوروي تمام گزارش

 "متوجه زروبيگ شده است.کشيده، و 

  ٩٤و  ٧٨، ص٥٤/٥٣همانجا ص    -
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 حکومت تنها هايران خارج کرد و  با اين اقدام عمال ناز خود را  ينيروها

تهران و  يها هکردستان را در مقابل توطئ يآذربايجان و جمهور يمل

يجان آذربا حکومتدفاع گذاشت، بلکه  يآن ب ييکايآمر – يحاميان انگليس

  د.نمو تهران مقابل در خود هاولي ياز خواستها ينشينعقبرا نيز وادار به 

با دولت قوام  يقرارداد يحکومت آذربايجان تحت فشار مسکو و در پ

، ييالتا انجمن، تبديل مجلس ملي به يمل حکومت کردن منحلمجبور به 

سپردن اختيار و  يبرا يآمادگ نگهبان، سازمانبه  ييفدا جات هتبديل دست

يدات خود به عا هيل همتحو شروع و قوام دولتبه  يقشون مل يفرمانده

"ي ايران شد.مل بانک هخزان
، دولت ايران به بهانه ١٣٢٥در اواخر سال  ٥٧

 را را ارتش گردان ٢٠دفاع از منافع و امنيت شهروندان خود، نزديک به 

تبريز و  يسو به هبا پيشروي ارتش شاکرد.  يجان و کردستانآذربا عازم

مردم آذربايجان توسط ارتش ايران و اوباشان ايل  هکشتار وحشيان

يشروي ارتش پ با سپس و دربار به هوابست يو نيروهاي ارتجاع يذوالفقار

 ييت حکومت خودمختار آذربايجان و جمهورحاکم به کردستان،به 

بخش  رهائي يها انسان و جنبش هزاران يزندگ و شد هداد هکردستان خاتم

 تهران و مسکو شد. يمعامالت سياس يکردستان و آذربايجان قربان

کردستان همزمان است با پايان يافتن  يجمهور يسرکوب و سرنگون

براي يک مدت طوالني. نيرومند شدن  کرد هطلبانل جنبش استقال

جنبش کرد، حمايت مشترک عليه  يها گر و انعقاد پيمان اشغال يدولتها

عشاير و متحول  يجهان از آنان، تضعيف توان و تأثير روسا يابرقدرتها

داري، تأثير  سيستم سرمايه ياين کشورها، توسعه ياقتصاد يشدن زيربنا

                                                           
 ،دموکراتيک آذربايجان به رهبران اتحاد شوروي-رهبران جنبش ملي« نامه»  ٥٧

 
http://www.azer-online.com/azer/?p=22461 

http://www.azer-online.com/azer/?p=22461
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در يک کشور  يظلم و ستم مليابي پايان  و اميد به يافکار چپ سراسر

 يبرا مبارزه يکرد در کردستان را وارد مرحله ي، مبارزهيسوسياليست

در چارچوب ايران و نيز  يو سپس خودمختار يکسب حقوق شهروند

يک نمود. دمکرات انتخاب آرمان سوسياليزم و در پي آن سوسياليسم 

در اتحاد جماهير  يو مل يحل و فصل حقيقي استثمار طبقاتاعتقاد به 

ه ها ب کمونيستي  ، مبارزهشرقي اروپاي يو کشورهاي سوسياليست يشورو

، تأثير فراواني در يو مل يطبقات ظلم و ستم براندازي  يصلا يعنوان نيرو

 يسوق دادن روشنفکران کرد بسوي اين احزاب داشت. احزاب عمده

سوسياليستي و  ي جهان ميان دو جبهه که ي،کردستان در دوران

. اين دسوسياليسم را انتخاب کردن يبود، جبهه تقسيم شده يتاليستيکاپ

حزب دمکرات " يي کردستان تحت رهبرجمهور سرکوب از پسمبارزه 

 انقالب باينکه ا تا بود، ههمرا يبسيار يانشيب هو  با فراز "کردستان

.شد هايران گشود يکردها يملدر مبارزه  يفصل نوين ٥٧ نبهم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 یپايان سخن

در  جمهوري کردستانبخش کرد در ايران تا سرکوب   يجنبش رهائ

 بافت به توجه با. بود هطلبان شمسي جنبشي استقالل ١٣٢٥سال 

اقتصادي و سياسي کردستان، رهبري اين جنبش تا اواخر  -ي اجتماع

حزب "يستم در دست سران عشاير بود. با تشکيل ب هسد ٤٠ي  هده

 يجمعيت احيا"و تبديل آن به  ١٩٣٨در سال  "کردستان هآزاديخوا

 "حزب دمکرات کردستان"و سپس تغيير نام آن به ١٩٤٢در سال  "کرد

، روشنفکران کرد نقش بسزايي در روند روشنگري و ارتقاي ١٩٤٥در سال 

 در رهبري جنبش ملي کرد را قرار ند وآگاهي ملي مردم کرد ايفا کرد

حاکميت  يها سالگرفتند. نفوذ و رقابت سياسي کشورهاي استعمارگر در 

تاز آنها در و يدان تاخت مي، ايران را تبديل به پهلو و قاجار هسيا

کرد. در اين دوره هم شاهد  ي مختلف سياسي، اقتصادي و نظاميها هعرص

از سوي آنها به ايران و هم شاهد  اقتصاديرنگارنگ تحميل قراردادهاي 

به دولت هاي استعماري  از سوي دولت ايران واگذاري امتيازات بزرگ

 صاحبانيري بي حمايت يکي از اين کشورها که زو و ههيچ شاهستيم. 

در ايران  ٥٨رسيدند. ينم قدرتيکه اري ملک و مال و دولت بودند، به اصل

                                                           
ايران "مستقل"تا زمان فتحعلي شاه قاجار هنوز ميتوان از يک دولت فئودالي" ٥٨

کرد. با مداخله دولت سخن گفت که ارثيه پارينه را در نهايت مذلت نشخوار مي

هاي خارجي، به ويژه انگليس و روسيه تزاري و فرانسه)دوران ناپلئون(، و ديرتر 

پيشين نابود شد و ايران دست نشانده  آلمان و آمريکا و ژاپن ... به تدريج استقالل
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 مالکان جمله از کشور نخبگان"که بود هبوجود آمد چنان فرهنگ سياسي

ي قدرت منبعخواستند به  يم هيل و تجار بازار همقبا سران علما، بزرگ،

"برد يت آنها را باال ميموقع و مقام و نقشنزديک شوند که 
جالب توجه  ٥٩

طلبان و آزاديخواهان ]آن نيز[ همشروط"دشوار و حساس مواقع درينکه ا

 آنجا در ،هآورد هپنا ٦٠ياسي مطمئنس هيس چون يک قلعانگل سفارتبه 

اعتصاب عمومي در "يتوان به ماز جمله  ،هدر اين رابطنشستند.  يم بست

 سفارتتهران به  ينفر از اهال ١٥٠٠٠پناهندگي االول و ي جماد /هژوئي

                                                                                                                           

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 

پاريس و پترزبورگ  کمه ايران از زمان فتحعلي شاه راهي لندن وگرفت. رجال حا

اي  شدند و به حيرت خود دانستند و که سخت عقب مانده، ناچيز و مضحکند. عده

شان بود، فروختند و امربر شدند،  هايي که دلخواه به سرعت خود را به سفارتخانه

ه چرخ و فلک بر مثال نمودند کاي بکاهند، و چنان مي بي آنکه از تبختر خود ذره

در روسيه، پروردگان فراماسون  ١٩١٧گردد.]...[ پس از انقالب و فرمان آنان مي

 ١٢٩٩انگليسي يکه تازان ميدان شدند)به ويژه از مبدا کودتاي سوم حوت 

 "سيا"، پروردگان ١٣٣٢مرداد  ٢٨رضاخان( و سپس از مبدا کودتاي  -سيدضياء 

در ارکستر سياسي ايران پرداختند و کادر  "لويولن او"به نواختن  "موساد'و 

  "انگلسيي را در موضع دوم قرار دادند.
، انتشارات حزب ١٣٦١چاپ اول  ٢٠-٢١جستارهايي از تاريخ، احسان طبري، ص   -   

 توده ايران
ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليسها، سيروس غني، ترجمه   ٥٩

 ٣٥٣حسن کامشاد، ص 
هاي سياسي و اقتصادي انقالب مشروطه ايران، رحمان هاتفي،  انقالب ناتمام، زمينه  ٦٠

 ٢٦، انتشارات حزب توده ايران ، ص ١٣٨٥چاپ سوم 
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يت را با مشروط فرمان تا بود دربارفشار به  ي برايابزاريس، ]که[ انگل

"کند اعطا ملتمجلسي منتخب به 
  .کرد هاشار ٦١

 يبخش ملي کرد نيز با اشراف به نقش واقع  رهبران جنبش رهائي

ي و ايجاد مل اهدافخارجي در ايران، براي رسيدن به  يکشورها

 به توجه باکه  يجلب حمايت آنها بودند، امر يمستقل در پ يکردستان

يي جا به هاين جنبش با منافع اين کشورها در ايران رناهمخواني اهداف 

رجال سياسي ايران نيز عليرغم برخوردن در "نبرد. تعداد قابل توجهي از

بازي سياسي کشورهاي غربي در ايران، عضويت در سازمان فراماسونري، 

داشتن مناسبات پنهاني و عيان با دول استعمارگر، دفاع از حاکميت 

ي پيگير ها تالش و آن قامتملي به  ي هجام دنپوشان و همخوف رضاشا

پس از انقالب ـ و  براي جلب حمايت انگليس، آمريکا، آلمان و روسيه

 "اشان، با علم کردنشوروي در معامالت و بازيهاي سياسي ـ١٩١٧اکتبر 

و وارد کردن اتهامات  "تقدس تماميت ارضي ايران و وحدت ايران زمين

 يخواندن رهبر يس و آمريکا و شورويانگل عامل و هاز قبيل وابست ي،واه

ين متحد جزو ،همقابل اين جنبش قرار گرفت ي هعمال در نقط ،جنبش کرد

نوشتاري دفاع ايراني نيز عليرغم  يها کمونيستارتجاع حاکم شدند. 

اما با تاکيد بر  ،"حق تعيين سرنوشت ملتهاي ايران تا حد جدايي"از

 آن ،ي طبقاتي جنبش کردمحتو بهجه وحدت و يکپارچگي ايران، با تو

يايي مملکت ]آن[ در اختيار جغراف هحوز چهارم هس"ي کها هم در جامعه

                                                           
مقاالتي در جامعه شناسي ايران، نويسنده: يرواند آبراهاميان، مترجم: سهيال ترابي  ٦١

 ١٠٩، تاريخ معاصر ايران، ص ١٣٨٧فارساني، چاپ اول زمستان 



 چپ سنتي و جنبش ملي کرد در ايران                                                      52
   

"عشاير بود
ها در منافع حق ملت رافع سوسياليسم بشماري منبا برتر ٦٢

"تعيين سرنوشت خود
شوروي، با انگليسي و  ياست اتحادس طبعو به  ٦٣

يت واقعي ماه درک از عمال کرد هطلبانارتجاعي خواندن جنبش استقالل

ين جنبش، در ا در کردستانآن و شرکت تمام اقشار و طبقات جامعه 

 قرار هرضاشا سپس و همقطعي در صف پشتيبانان رضاخان سردارسپ

 وم و بيستم شاهد مبارزه ههاي نوزدهسراسر تاريخ ايران در سد .گرفتند

ي کردستان  سرزمين چند پارچه مردم کرد در تمام پي در پي هاييامق

ي خونين، کشتارهاي جمعي، زندان، تبعيد، ترور و ها سرکوب. بوده است

ي ايجاد مردم عمل و هخللي در اراد است هايجاد رعب و وحشت نتوانست

ي ملي حاضرند بهاي آن را با خون بهترين رهائي رسيدن به براکند که 

ساير ملل تحت ستم ايران و ي کردها و ملفرزندان خود بپردازند. مساله 

ي رهائي ملي يک خواست انساني و برحق و خارج از برا آنهامبارزه 

چنين  هم و هخوا هاي مختلف تماميتيتشخص و احزاب هخواست و اراد

ي و کشتار همگاني در پي لشکرکش به توسل باهايي است که دولت

 ٢١هسد شروع با. اند بوده آنها هي آزاديخواهانندا هر کردنسرکوب و خفه 

مورد  يشترب هچ هر ،ي شدهجهانتبديل به يک مساله  کرد ي م مسالهـ ا

ي و محافل با نفوذ سياسي و دمکرات جهاني قرار عموم افکارتوجه 

لملله اي، نفي کثيرمل. عدم درک اين واقعيت محرز، انکار مساله گيرد مي

                                                           
ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليسها، سيروس غني، ترجمه    ٦٢

  ٣٥٣ص حسن کامشاد، 
منافع  "، برگرفته از اين جمله لنين که١٩٨، ص ٢٣کليات لنين، جلد   ٦٣

 ." ها در تعيين سرنوشت استسوسياليسم باالتر از منافع حق ملت

مردم، ارگان مرکزي حزب توده ايران،  در باره ملت و مسله ملي، احسان طبري، -     

 ١٣٥٨مرداد ماه  ٢٥، پنجشنبه ٥٣دوره هفتم، سال اول، شماره 
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امت واحد يران و وجود ستم ملي و پافشاري بر وجود يک ملت يا ا بودن

 هچ ها و مرکزگريزي ملل تحت ستم و اعتالي هرتنها موجب تشديد تنش

 را هيشتر جنبش ملي آنها خواهد شد. شناخت درست يک واقعيت راب

هاي يجاد تنش و جنگا از ،هي حل منطقي و مسالمت آميز آن باز کردبرا

 هاي ميليوني ي خواست توده هاحتمالي جلوگيري خواهد کرد. نفي عامدان

ي را در مل ستم خود روح و گوشت و پوست بامردم کرد و ساير ملل که 

 ،اند هکرددو سيستم ديکتاتوري پهلوي و اسالمي لمس، درک و تجربه 

ي مترقي، دمکرات، حامي آزادي و ا جامعهراي رسيدن به را ب هانميتواند ر

با اصل . انکار حق تعيين سرنوشت ملل مغاير هموار کندحقوق بشر 

 در هم با شان هها براي زيست آزادن ين ملتا هدمکراسي، و اتحاد داوطلبان

 با هرابط در هگذشت اشتباهات تکرار موجب ،هي مشترک و واحد بودکشور

يلسوف ف هگل. شد خواهد هي گذشتها هي و نياموختن از آزمودمل مساله

يخ چيزي تار از ههنوز هيچ کس، هيچگا "آلماني بدرستي ميگويد

هاي بسيار يخ درستارين يک حقيقت است. اما اينکه ا. است هنياموخت

دهد، از درستي کمتري برخوردار يم انساناي به همفيد و خردمندان

يد از تاريخ آموخت و از اين آموزش هم نتايج با! هنيست. سخن کوتا

 را خود گذشتگان اشتباهاتسودمند را بيرون کشيد. الاقل براي اينکه 

 مشکلهاي تاريخ نيستند، بلکه درس تقصيرکاريم. بنابراين نکن تکرار

 ٦٤."ها استداشتن استعداد الزم براي آموختن از اين درسن

                                                           

 ترجمه ٣٠٨گيري ص  تاريخ کردستان، مولفان الزايف، محوي و ديگران. نتيجه  ٦٤

 ، آلمان ٢٠٠٧منصور صدقي و کامران امين آوه، چاپ اول 

 

 



 

 



 

 

 

 

 يرانا هحزب تود

 و جنبش ملی کرد 
 

 شمسی(١٣٥٧ـ ١٣٦١)
 



 

 



 

 

 

 

 

 بر موضوع یمدخل

 

 ٥٧يران در قبال جنبش کرد قبل از انقالب بهمن ا هموضع حزب تود

      

 ١٣٢٠ هيران در دهم مهر ماا هتود حزب هپس از سرنگوني رضاشا

يران يکي ا هيل شد. در دوران حاکميت محمد رضا پهلوي حزب تودتشک

ي خلقهاي ايران بطور اعم و مل حقوق از ههمواراز معدود احزابي  بود که 

ي در چارچوب ايران با خودمختارخلق کرد بطور اخص براي رسيدن به 

يران در ا هي حزب تودها هحفظ تماميت ارضي آن دفاع ميکرد. در برنام

 کردن سرنگون از پس سال دو که دوم هکنگر و( ١٣٢٣) اول هکنگر

تشکيل شد،  ١٣٢٧ي کردستان و حکومت ملي آذربايجان درسال جمهور

"آزادي کامل اقليتها در امور فرهنگي و مذهبي"به 
 حزب هو در برنام  ٦٥

 دمکرات هيران بعد از پلنوم هفتم و کنفرانس وحدت با فرقا هتود

                                                           
، چـاپ   ١٣٥٧آغاز پيدايي تـا انقـالب بهمـن    ها، حزب توده ايران از اسناد و ديدگاه  ٦٥

 ١٤٣و  ٦٦. ص: ١٣٦٠اول 
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يين سرنوشت تع کامل حقشمسي به  ١٣٣٩يجان در تابستان آذربا

  ٦٦.است شده ههاي ايران اشار خلق

يبان پشت هيران در واقع يگانا هدر دوران جمهوري کردستان، حزب تود

داخلي آن بود. اين حزب پس از سرنگوني جمهوري کردستان نقش 

ي احيا سازمانهاي حزب دمکرات کردستان،  هينزم درموثري از جمله  

 يات  ... آن ايفا کرد.نشر چاپتربيت کادر و کمک به 

 ي دوم خود خواستار برقراري روابط نزديکتر يران در کنگرها هحزب تود"

ي  يمات کنگرهتصم بستن کار... و با به  شد کردستان دمکرات "هفرق"با 

را شدت بخشيد. بنابراين  "قومي"ي  ي مسئله دوم حزب تبليغات در باره

ي مل نهضت باد هزند" ،"يرانا مردم اتحاد باد هزند"شعارهايي مانند 

از حق "و  "نابود باد هرنوع سرکوب ملي"، "آذربايجان و کردستان

 فهرستنيز به  "خودمختاري براي کردستان و آذربايجان پشتيباني کنيد

ين دهم بزرگداشت مراسم در. ... شد هي خياباني اين حزب افزودشعارها

 "ي با عنواناي ويژه ي اصلي حزب در شماره سال درگذشت اراني روزنامه

 ويژهي آذربايجان به  ي برجستهها ههرچ از تنها هن "شهداي بزرگ ايران

يدرخان، ستارخان و خياباني، بلکه همچنين از صدها مبارز کرد و آذري ح

  ٦٧."تمجيد کرد ١٣٢٤ـ٢٥يام ق در شده هکشت

مکرات کردستان از طريق آقاي رهبري وقت حزب د ١٣٢٧در سال 

ياد  هيران و زندا هالدين صادق وزيري حقوقدان و عضو حزب تود صارم

                                                           
 ٤١٩و  ٤٠٣منبع باال، ص   ٦٦
چاپ شانزدهم. نشر ني، تهـران   ٥١٠ايران در بين دو انقالب، يرواند آبراهاميان، ص   ٦٧

١٣٥٩ 
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 جوانان هارگان اتحادي"ياد ميهنفر"هآذر سردبير نشري صديق انجيري

يران  ا هکردستان در زمان جمهوري کردستان با رهبري حزب تود دمکرات

 همناسبات حزب تودي سازماني آنها شروع ميشود. همکار ،هارتباط گرفت

يک و تنگاتنگ بود نزد چنان هيران وحزب دمکرات کردستان در اين دورا

ي ها هحزب دمکرات کردستان در خارج از کردستان وارد حوز ياعضاکه 

يران ميشدند. حزب دمکرات کردستان نيز، عمال نقش سازمان ا هحزب تود

يرو و مجري سياست پ ،هيران را در کردستان ايفا کردا هايالتي حزب تود

و قطع  ١٣٣٤تا بهار سال  "يا هآن در کردستان ايران بود. چنين رابط

يران به ا هکادرها و رهبران حزب دمکرات کردستان با حزب تودارتباط 

 هيران اداما هيروهاي پليس ايران در تشکيالت حزب تودن نفوذ علت

 ٦٨.داشت

 شمسي صرف ١٣٥٧تا وقوع انقالب بهمن  ١٣٣٢ي ها سالي  در فاصله

ين دو حزب وجود ب مناسبات درهاي بسياري که  نظر از فراز و نشيب

 هاز کادرهاي حزب دمکرات کردستان تا اواخر ده داشت، بخش کثيري

 هي بسيار نزديک و تنگاتنگي با حزب تود ي بيستم ميالدي رابطه سده ٧٠

 .اند شده مند هي مادي و معنوي آن بهرازکمکها ، هيران داشتا

                                                           
اي که با شرکت غني بلوريان، عبدالرحمان قاسـملو، هاشـم اقـل الطـالب،      در جلسه ٦٨

سليمان معيني، محمد امـين راتبـي، عبـداهلل اسـحاقي، صـديق انجيـري و اسـعد        

مـيالدي در منـزل صـديق انجيـري در      ١٩٥٥شمسـي ـ    ١٣٣٤خداياري در بهـار  

ايران، بـراي  تهران برگزار شد، با توجه به نفوذ پليس ايران در تشکيالت حزب توده 

پيشگيري از زير ضرب رفتن اعضاء حزب دمکرات کردستان ايران، تصميم به قطـع  

، بـرگ سـبز  تمام روابط و ارتباطات تشکيالتي بـا حـزب تـوده ايـران گرفتـه شـد.       

 ١٩٩٧استهکلم  ١٥٥خاطرات غني بلوريان ص 



 چپ سنتي و جنبش ملي کرد در ايران                                                      60
   

 ٢٦يران ا هتود حزب کمکبه  ١٩٧٠تا  ١٩٦٥ي ها سالدر فاصله 

يري دکتر قاسملو و همکاري کريم سردب به "کردستان"ي  يهنشر هشمار

حسامي، حسن قزلجي، محمد مهتدي، علي گالويژ در اروپا منتشر شد. 

 به آن دري کردي آغاز شد که  نيز پخش برنامه "راديو پيک ايران"در 

گرفتن  يشد. در جريان شکلم هيران و عراق و ... پرداختا کردستان مسائل

و شروع مبارزات چريکي در  "ي انقالبيرهبر – کردستان دمکرات حزب"

، در نشست دکتر رادمنش دبيرکل حزب ٤٦ـ٤٧ي ها سالکردستان در 

در نهم  "رهبري انقالبي حزب دمکرات کردستان"يران با نمايندگان ا هتود

ي اين حزب و همکار با هدر بغداد توافقاتي در رابط ١٩٦٨٦٩ هفوري

 . شد حاصل کردستان در همسلحان جنبشکمکهاي مادي و معنوي به 

يري از کادرها و پيشمرگهاي اين بخش از حزب دمکرات در کث بخش

يباني پشت و شدند هکشت هيم تا دندان مسلح شارژ هي چريکي علي مبارزه

ي و خبررساني در نشريات همدرد اظهاريران عمال محدود به ا هحزب تود

شد. در اوايل  "راديو پيک ايران"خود و بازتاب اين وقايع در بخش کردي 

ي بيستم ميالدي با بازگشت دکتر عبدالرحمان قاسملو به  سده ٧٠ي  دهه

ياء سازمانهاي حزب دمکرات کردستان از سوي ايشان و اح و کردستان

ي از آنان توجه قابل بخش ين حزب در عراق کها هکادرها و اعضاء باقيماند

ياليستي سمپاتي داشتند، اين اميد سوس هيران و اردوگاا هتود حزببه 

يل به تبد کردستان، دمکرات حزبيران بوجود آمد که ا هبراي حزب تود

ي دکتر قاسملو و ها سياستيالتي آن در کردستان ايران شود. اما ا سازمان

 هتود حزب با هدوستان مناسبات خواهانرهبري جديد ـ عليرغم اينکه 

                                                           
 متن کردي ;١٩٨٨، استهکلم ١٠١ص  ٣خاطرات کريم حسامي جلد  ٦٩
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يهني بودند ـ در جهت م متحد هياليسم و ايجاد جبهسوس هيران و اردوگاا

ي رهبري وقت حزب  ي دوستانهها تالشين حزب بود. ا داشتن همستقل نگ

ميالدي براي تشکيل  ٢٠ي  سده ٧٠ي  دمکرات کردستان ايران در دهه

ايرج اسکندري يران عليرغم ميل و رغبت ا هي متحد با حزب تود جبهه

هاي نورالدين کيانوري و  يران بعلت کارشکنيا هدبير کل وقت حزب تود

برسميت نشناختن حزب دمکرات کردستان ايران بعنوان يک حزب 

يد. با خروج دکتر کيانوري از نرس فرجاممستقل از سوي اين حزب به 

در برلن مابين هيات نمايندگي حزب  ١٩٧٥٧٠ي جوال درنشستي که 

يران )ايرج اسکندري، کيانوري و علي گالويژ( با هيات نمايندگي حزب ا

دمکرات کردستان ايران )دکتر قاسملو، کريم حسامي و محمدامين 

يخي تار مناسبات عمال بود،تشکيل شده و حضور حسن قزلجي سراجي( 

 ي آنها مختل شد.  و دوستانه

 دراخواني که يران در فرا هتود حزبسطح اين اختالف بدانجا رسيد که 

راديو "ين بار در چند و چاپ ١٣٥٤ هما مرداد ـ ٣٦ هشمار مردم هروزنام

قرائت گرديد، خواهان خروج مبارزين کرد از حزب دمکرات  "پيک ايران

گشت. اين امر با  "کارگر ايران هطبق حزب"شان به  کردستان و پيوستن

ي آنها اصول و هواکنش رهبري حزب دمکرات کردستان و اعتراض دوستان

، ارگان "کردستان"ي  در نشريه "ياميپ به پاسخ"ي تحت عنوان ا در مقاله

 هما مرداد ـ ٣٧ هي مرکزي حزب دمکرات کردستان )ايران(، شمار کميته

                                                           
 ، استهکلم١٦٢، ص ٤خاطرات کريم حسامي، جلد   ٧٠
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خصومت کيانوري با دکتر قاسملو در اين مقطع تاثيرنفي  ٧١روبرو شد. ،٥٤

يران در يران با حزب دمکرات کردستان اا هدر برخوردهاي حزب تود

                                                           
ي متحد بر عليه رژيـم   در اين پاسخنامه ضمن تاکيد مجدد به مبارزه و ايجاد جبهه  ٧١

ديکتاتوري شـاه و همچنـين رد اتهامـات حـزب تـوده ايـران در رابطـه بـا دعـوي          

پازدن حزب دمکرات به قول وحدت سازماني دو حزب از جملـه آمـده اسـت:     پشت

ســنت همبســتگي و وحــدت سياســي و   "کــه حــزب دمکــرات کردســتان ايــن "

اي اسـت. حـزب    را ترک کرده اسـت، اتهـام بـي انصـافانه     "تشکيالتي فعالين مبازر

و از   دمکرات کردستان از روز اول تشکيل خود، يک سازمان سياسي مسـتقل بـوده  

ي متحـد ميهنـي در ميـان احـزاب و سـازمانهاي       همان زمان بـراي ايجـاد جبهـه   

و  تمکرات ايراني و براي همکاري و همبستگي نيروهاي ميهنـي ضـد امپرياليسـ   د

 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      

فرقـه دمکـرات آذربايجـان در خـارج از کشـور و دور از       رهبري حزب توده ايـران و 

هاي دمکـرات ديگـر    ميهن صورت گرفت، نميتواند سرمشقي براي احزاب و سازمان

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      

ت چند رهبر صورت نميگيـرد. درخواسـت حزبـي کـه خـود را حـزب طبقـه        خواس

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    

سـتي اسـت.   حفظ نام خود، عملي نادرست و بدور از خط مشـي و تحليـل مارکسي  

رهبران حزب توده ايران خوب ميدانند که حزب دمکـرات کردسـتان ايـران حـزب     

ي مبـارزه    ي مشخصي نيست. حزبـي اسـت ملـي و دمکـرات کـه در مرحلـه       طبقه

رهايبخش براي ايراني دمکرات و براي کسب حـق ملـي خلـق کـرد در کردسـتان      

را در خود جمع کـرده  گان طبقات و اقشار دمکرات جامعه کردستان  ايران، نماينده

است. آيا حزبي که خود را مارکسيست ميداند، ميتواند ايـن چنـين سـازماني را بـا     
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پرسش و "بجا گذاشت. دکتر کيانوري در  ٥٧مقطع بعد از انقالب بهمن 

هاي  يران عليرغم کوششا هتود حزب ههيچگا"خود تاکيد کرد:  "پاسخ

ي حزب رسم نامي به و با نشستندکتر قاسملو حاضر به  ي چند ساله

".است نشده هدمکرات کردستان سر يک ميز مذاکر
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   

سـي و اخالقـي يـک حـزب دمکـرات و مترقـي       با اصول مارکسيسـم و مشـي سيا  

گـروه و جمعيتهـاي    "ي فعالين مبارز کرد ايـران خواسـته    همخواني ندارد، از همه

ي سياسـي و انـدرزهاي    مختلف حزب دمکرات کردستان ايـران را بـر پايـه برنامـه    

تشکيالت حزب توده ايران، بازسـازي کـرده، بـا مرکـز حـزب تـوده ايـران ارتبـاط         

ما فعاليت تمام احزاب و سازمانهاي مترقي را در کردستان ايران عملـي  ...... "بگيرند

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   

دانيد چرا در کردسـتان بـه   بپرسيم، شما که خودتان را حزب طبقه کارگر ايران مي

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   

ايران از مبارزين خلق کـرد بـراي ايجـاد سـازمانهاي      درخواست رهبري حزب توده

هاي حزب توده ايران خـود نشـاندهنده    حزب دمکرات کردستان ايران و نه سازمان

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    

 منبع کردي() ند؟ ميدان
   ٧٦(، ص ١٩)٩پرسش و پاسخ، مسائل داخلي و خارجي انقالب ايران شماره   ٧٢



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 يرانا هحزب تود یمبانی فکر

 مخالف آن یاسالمی و نيروها یبا جمهوردر برخورد 

 

يران از مهاجرت ا هرهبران حزب تود ٥٧پس از پيروزي انقالب بهمن 

بازگشتند و اين حزب فعاليت 

کرد. در واقع  علني خود  را آغاز

 از پسيران که ا هحزب تود

ضربات  ١٣٣٢مرداد  ٢٨ي کودتا

ي سازماني  هسخت و درهم شکنند

ي برا توانست بود هرا تحمل کرد

  هاولين بار پس از بيش از دو ده

يت علني فعالي از کشور به دور

 بپردازد. 

يران تاثير محسوس و انکار ناپذيري بر ا هي حزب تودها سياست

يران ا چپ و هپس از انقالب و سرنوشت جنبش ترقيخواهان رويدادهاي

آن براي  يران بعد از انقالب و معيارا هداشت. خط مشي غالب بر حزب تود

انتخاب متحدين ، قديميترين حزب چپ ايران را در کنار يکي از 

هاي قرون وسطايي و در تقابل با بخش بزرگي از  مستبدترين رژيم

ي ايرج اسکندري در  يران قرار داد. بنابرگفتها هنيروهاي چپ و آزاديخوا



 چپ سنتي و جنبش ملي کرد در ايران                                                      66
   
تغيير خط مشي و رهنمون "يست شوروي نوشت:کمون حزب بهي که اهنام

يروهاي انقالبي دمکراتيک ن با اتحاد هي در بارمرکز هپلنوم شانزدهم کميت

ژرفتر بين حزب  يشتر وب هدر عمل تغيير کرد و جايش را دشمني هر چ

ت و دمکرات مانند مجاهدين خلق، حزب ما و ساير نيروهاي وطن پرس

"ي( و ديگرانمل هدمکرات کردستان، هواداران مصدق )جبه
گرفت.  ٧٣

 هي و آزاديخواانقالب بالفعل و ههمين موجب تغيير آرايش نيروهاي بالقو

يران و انشقاق و تضعيف نيروهاي چپ و دمکرات و تقويت جمهوري ا

يران از جمهوري اسالمي ايران و ا هاسالمي ايران گرديد. دفاع حزب تود

ي کردستان احزابتقابل آن با نيروهاي مخالف حکومت اسالمي و از جمله 

 هي حزب در آن دوررسم مواضع و همنتشر اسناد بهرا ميتوان با توجه 

 ين شکل تشريح کرد:بد

 هانقالبي بود غامض و پيچيد" ٧٤انقالب ايران بقول لئونيد برژنف" 

اش بود. در دوران  ي ضد امپرياليستينما آن هعمد جوانب از که

 دو مبارزه"يران ا هجنگ سرد براي احزابي چون حزب تود

يستم سوسياليستي جهاني و در مرکز آن اتحاد جماهير س

داري جهاني و در مرکز  شوروي سوسياليستي و سيستم سرمايه

"يکاآمر هآن اياالت متحد
ي مرکزي دوران تاريخي،  مساله ٧٥

                                                           
 ١٩٨١نامه ايرج اسکندري به کميته مرکزي حزب کمونيست شوروي اکتبر   ٧٣

 http://xalvat.org/Nashr-eDigaran/451-500/497-Nameh-eEskandari.pdf 

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

(١٩٦٤-١٩٨٢.) 
احسان طبري، برخي مسـائل حـاد انقـالب    دوران تاريخي ما و سمت عمده مبارزه،   ٧٥

 ١٣٥٨، مجموعه مقاالت ٥ص 



  67                                                                  ... ايران توده حزب فکري مباني  
   

 

يار سنجش دگر مع و آنها مبارزه هعمد تسم هتعيين کنند

يران ا هنيروهاي سياسي ـ اجتماعي ايران و جهان بود. حزب تود

 هيشتر آفريدبيصي از جمهوري اسالمي که خصا کردن هبا برجست

ياست اتحاد و انتقاد از سي موجود، به ها واقعيت تا بود او خود

 هموارد عديديان انتقاد در ب و اتحاد بر هبا تکي"جمهوري اسالمي 

"يت اتحاد را در نظر بگيرداولوي که روش و لحن با
روي آورد.  ٧٦

ي نيروهاي بند صف تناسبمرور زمان به  چنين سياستي به

يران را در صف مدافعين سرسخت جمهوري ا هسياسي، حزب تود

 هياست انحصارگر و محدودکنندس"اسالمي ايران قرار داد که 

مذهبي خشک انديش و  يهاي دمکراتيک محافلآزاد و حقوق

"يت، تعقيب و تائيدحما هقشري را با اطاعت کورکوران
کرد.  مي ٧٧

يورش سپاهيان اسالم و دستگيري  با سرانجامسياستي که 

ين ا آزاد هيت نيمفعال به آن اعضاء و کادرها و هرهبران برجست

 . داد هحزب در ايران خاتم
 ي  انقالب ايران با قرار گرفتن در سلسله"يران ا هاز نظر حزب تود

بخشي  "جهان سوم"هاي رهايبخش ملي نوين خلقهاي  جنبش

 جزء هس ازاز روند واحد انقالب جهاني محسوب ميشود که 

جنبش انقالبي کارگري جهان  ي سوسياليستي،کشورها

بخش جهان رشد  هاي رهائي داري و جنبش ي سرمايه رشديافته

 نبرد جزء هس هر هدف. بوديل شده تشک( ومس جهان) هيابند

                                                           
احسان طبري، برخـي مسـائل حـاد انقـالب ص     در باره به اصطالح خنجر از پشت،    ٧٦

 ١٣٥٨قاالت ، مجموعه م٧٧
   ١٩٨١نامه ايرج اسکندري به کميته مرکزي حزب کمونيست شوروي اکتبر    ٧٧
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 استقرار منظوربزرگ جهاني )امپرياليسم( به  داري سرمايه هيعل

شد.  يني مبتني بر عدالت اقتصادي و صلح معرفي مينو نظام

انقالبي بودن )يعني خواستار ساختار نوين اجتماعي بودن( و ضد 

رزميدن( داري بزرگ جهاني  امپرياليست بودن )يعني با سرمايه

ين انقالبات ا. بود جزء هشد و اين ماهيت مشترک هر س تلقي مي

 استقاللي تحکيم استقالل سياسي و نيل به  ميبايست دو مسئله

"ي و رهائي از وابستگي را حل ميکردند.اقتصاد
ين ا بهبا توجه  ٧٨

ي، آزادي دمکراس چونتئوري عمال مسايل ديگر جامعه 

الشعاع  شد و تحت  مي  ... تخطئهي و ملمطبوعات و احزاب، مساله 

ي مبتني عدالت اقتصادي و ضد امپرياليست بودن ا ايجاد جامعه

ي با اولجمهوري اسالمي قرار ميگرفت. اين درحالي بود که 

ماهيت طبقاتي جمهوري اسالمي همخواني نداشت و کل سيستم 

داري محفوظ  اقتصادي کشور در چارچوب سيستم سرمايه

 هن هم، "ضد امپرياليست بودن"ي ديگر وس از. شد هنگهداشت

 به را آن هدور ساخت و ن داري سرمايه رشد هرا هادام از را کشور

بودن   ضدامپرياليست  يي اقتصادي رساند. از اين گذشتهخودکفا

  يتوانست معياري عقالني براي انقالبي و دمکراتيکنم هالنفس في

سرنوشت انقالب بودن يک نيرو و يا يک حاکميت سياسي باشد. 

ايران تحت حاکميت رهبران جمهوري اسالمي و سرنوشت 

يبي و .... مويد اين حقيقت ل و عراق ،هکشورهايي چون سوري

 باشند.  يم و هبود هي بارز اين تئوري ورشکستها هونمون

                                                           
هـاي فلسـفي و    برخي مسائل نظـري مربـوط بـه انقـالب ايـران، ا. طبـري، نوشـته          ٧٨

 انتشارات حزب توده ايران ١٣٨٥، چاپ دوم ٢٧٢ -٢٧٣اجتماعي، جلد دوم ص 
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 ين حزب در ا ازيران با در نظرگرفتن انتقاداتي که ا هحزب تود

ملي شدن نفت و عدم ت ملي مصدق، سياست دول با هرابط

ي کمپرادور و بورژواز و هپشتيباني از بورژوازي ملي در مقابل شا

انقالبي، "يص کاذب و دروغين خصا کردن هيشد، با برجستم هغير

و قرار دادن خميني  "مردمي و ضد امپرياليستي روحانيت مبارز

"رهبري دمکراسي انقالبي"در مقام 
در پي کسب اعتماد در  ٧٩

يم اسالمي از يک سو و از سوي ديگر رژ به هوابستميان نيروهاي 

بدست آوردن زمان براي کسب نيرو در ميان اقشار مختلف 

 هياء سازمانها و تشکيالت خود بود. از نظر حزب توداح وجامعه 

ياليستي امپر ضد اول هخط مشي امام خميني در درج"يران ا

ر يني رهبر پر اعتباخم امام مصدق محمد دکتر از پس ،هبود

 هکرد علم قد هين بار از ميان روحانيت شيعاديگري بود که 

                                                           
کشـور مـا انقالبـي کـه روي داده اسـت      در "طبري در اين رابطه چنين مينويسـد:    ٧٩

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       

ن نيست. .... نيروي عمده محرک انقالب ايران قشرهاي متوسط شـهر و  مسئله چني

ده بودند که نماينده سياسي آنها دمکراسي انقالبي است .... زماني بود که حزب مـا  

را که در جنبش ملي کردن نفت نقش مهمي داست، نمـي   "بورژوازي ملي"مقوله 

کـه در انقـالب اخيـر    را  "دمکراسـي انقالبـي   "شناخت و امروز کساني مقوله مهم 

برخـي مسـائل    نقش مهمي دارد، نمي شناسند و ايـن پايـه معرفتـي خطاهاسـت.    

هاي فلسـفي و اجتمـاعي، جلـد دوم     نظري مربوط به انقالب ايران، ا. طبري، نوشته

 انتشارات حزب توده ايران ١٣٨٥، چاپ دوم ٢٧٤-٢٧٥ص 
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"بود
 هيران قشرهاي متوسط شهر و دا هتود حزب باور. به ٨٠

ينش ب ،هي محرک انقالب ايران را تشکيل داد يروهاي عمدهن

امام "توحيدي ايدئولوژي رهبري دمکراسي انقالبي يعني 

 هحزب تود"ي احسان طبري  گفتهرا تشکيل ميداد. به  "خميني

ي اسالمي جمهوري بينش توحيدي به  بينانه يران با ارزيابي واقعا

و قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان راي مثبت داد، زيرا بر 

يستها تنها با کمونحساب خود ميفهميد که  حسب تجارب بي

توانند براي مجموع اين جامعه  يم خودهاي جامعه  درک ويژگي

در راستاي اين تفکر وسياست  ٨١."يفا کنندا را راهگشا نقش

 سازماني اول انقالب به ها ساليران در ا هغلط، حزب تود

يمات ضد دمکراتيک حاکمان اسالمي تصم و اعمال هکنند هيتوج

 ي مختلف سياسي ـ اجتماعي تبديل شد.ها هايران در عرص
 ير غ و هي عمدتئور" کردن مطرح بهيران با توجه ا هحزب تود

ياليسم و عمال آن براي امپر هيعل مبارزه" دانستن هعمد و "هعمد

 ازايجاد ايران مستقل دمکراتيک، دفاع از انقالب و دولت حاصله 

ي دمکراسي، آزادي و حقوق ملي ملل را تابعي  مساله عمال ،"آن

ي يعني پيروزي انقالب و جمهوري اسالمي ايران اصلاز مساله 

 امور هيبق ،هعمديران در مقابل اين امر ا هکرد. از نظر حزب تود

                                                           
رخـي مسـائل حـاد    خط مشي سياسي است، نه نيرنگ، نه مانور. احسان طبـري، ب   ٨٠

 ١٣٥٨، مجموعه مقاالت ٣٧انقالب ص 
هـاي فلسـفي و    برخي مسائل نظـري مربـوط بـه انقـالب ايـران، ا. طبـري، نوشـته         ٨١

 انتشارات حزب توده ايران ١٣٨٥، چاپ دوم ٢٧٨اجتماعي، جلد دوم ص 
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 وي غرق شده فرع و هبايست در امور غيرعمد ينم ،هي بودفرع

  کرد.  ي غيرعمدهفدا را هعمد
 يران با معيار قرار دادن دفاع از جمهوري اسالمي و ا هحزب تود

چون مرز مقدس انقالبي و ضدانقالبي بودن عمال  "امام خميني"

ستون "ارک ي نيروهاي مخالف جمهوري اسالمي ايران متمامبه 

ي ها هتربچ" ،"نما چپ گروهک" ،"انقالب ضد" ،"پنجم آمريکا

ميزد و اين در حالي بود که  "يران بعث و ناتوبگ هجير"و  "پوک

ين ا. بود هنداد حزبيي به بها هي اسالمي ايران هيچگاجمهور

يران از ديگر ا هحرکات موجب دور و منزوي کردن حزب تود

 با هحزب تود"ايرج اسکندري اسي ايران شد. بقولنيروهاي سي

ي ا هي ذرحت نتوانست خودجانبه  يباني بي قيد و شرط و يکپشت

اعتماد، حسن نيت و تفاهم محافل قشري رهبري را جلب نمايد 

 حزب" که کشاند آنجا... اجراي منظم اين خط مشي کار را به 

ها و  يمذهب هماند کش سياست عقب در واقع يدک "گرکار هطبق

ي آن و بخصوص کار در ميان کارگران محدود به اهفعاليت تود

"يتهاي صنفي گرديد.فعال
يران در دفاع از ا هحزب تود ٨٢

يروهاي مخالف جمهوري اسالمي ن بهجمهوري اسالمي و حمله 

ي مردم ايران عموم افکار در ،هگوي سبقت را از دولت حاکم ربود

 " ير بسيار منفي از خود بجاي گذاشت وتاث کرد مردمو بويژه 

 ٨٣."ي را براي خود بوجود آوردمذهب ارتجاع هانگيز زائد شهرت غم

                                                           
 ١٩٨١نامه ايرج اسکندري به کميته مرکزي حزب کمونيست شوروي اکتبر   ٨٢
 همانجا  ٨٣



 چپ سنتي و جنبش ملي کرد در ايران                                                      72
   
 خودي به رو يران عمال حالت پوپوليستي و دنبالها هسياست حزب تود 

يدانست به م "کارگر هين طبقنو طراز حزب" را خودي که حزب. بود هگرفت

هاي زحمتکش براي  ي پيشاهنگ بودن، سازماندهي و راهنمايي تودهجا

يدادهاي روز رو رو گرفتن سمتگيري درست طبقاتي، دنبالهدر پيش 

 ٨٠"يا بالغ بر گوي پشتيبان جمهوري اسالمي که ها توده وجامعه 

ين سياستي را چن نام وشده  ٨٤يل ميدادند)؟(تشک را جامعه"درصد

هاي مردم  گذاشت، بر اين باور بود اگر توده "شرکت فعال در اعمال خلق"

 را آنها هيگزينند بايد با آنها بود، منتها اشتبابرمه ي را در مبارزاشتباه هرا

ي جان کمونيستها تمام شود. در اين راستا بها به اگر حتا کرد، گوشزد

در  ها بلشويک شرکت به هچنين سياستي توسط د. کيانوري با اشار

 ٨٥يشد.م هتوجي ١٩٠٥ين مردم پتروگراد در خونتظاهرات يکشنبه 

                                                           
درصـد   ٨٠ "تر کيانوري در يکي از پرسش و پاسخهاي خود معتقـد اسـت کـه    دک  ٨٤

، ٧. پرسـش و پاسـخ شـماره     "مردم ايران از خط امام خميني پشتيباني مي کنند

 ١٨ص  ١٣٥٩ارديبهشت ماه 
نورالدين کيـانوري در يکـي از پرسـش و پاسـخهاي خـود از شـرکت بلشـويکها در          ٨٥

توسـط کشيشـي   "روسيه که  ١٩٠٥از انقالب حادثه يکشنبه خونين پتروگراد قبل 

که اتفاقا وابسته به پليس تزاري بود و نه براي هدفهاي انقالبي مبارزه زحمتکشـان  

مثـال ميـاورد    "بلکه براي تدارک يک توطئه خونين عليه آنها براه انداخته شده بود

ران که عليرغم باور بلشويکها به اشتباه بودن چنين تظاهراتي، چون اکثريـت کـارگ  

پتروگراد دنبال کشيش بودند، در اين تظاهرات شرکت کردند. ايشـان در رابطـه بـا    

خوب وظيفه بلشويک ها چـه بـود؟ بهتـر    "اين مثال تاريخي چنين نتيجه ميگيرد: 

بود کنار بايستند و بعد بگويند: ديديد ما گفتيم که شما را ميکشند؟ نه، بلشـويکها  

ردند و با آنها کشته شدند. ... اگر بلشـويکها  در تمام اين تظاهرات با مردم شرکت ک

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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  داري  يرسرمايهغ رشد هي را خوردهحزب با تبليغ تئوري شکست

 بود شده هي چون اوليانوفسکي تئوريزشورو دانشمندان توسطکه 

 اصطالحهاي به  يفطبه  "ي انقالبيها دمکرات"بندي  يمتقس و

بين در پي کشاندن مسير انقالب با  بين و بد ين، واقعب خوش

ي توحيدي )سوسياليستي( بود، امري  جامعهبرادران اسالمي به 

ير و ليبي الجزا و هي عراق و سوري تجربه اساس بر هنگام آن تاکه 

 را هآزمود معروف قول به. بود هيدانجام شکست به واقع هدر عرص

يت کامال ماه بابا توجه ايران ي اسالمي جمهور. بود خطا آزمودن

ضد دمکراتيک و ضد کمونيست آن حتا طبق تئوري پردازيهاي 

 متحد هآمادگي براي ايجاد جبه"يل قب از هحزب شرايط الزم

 با هيجاد مناسبات دوستانا ،يروهاي چپ و مترقي جامعهن با خلق

را براي در  "ي سوسياليستي و انجام اصالحات بنيادينکشورها

 داري نداشت.  يرسرمايهرشدغ هپيش گرفتن را
ي تشکيل  دهآما هجمهوري اسالمي ايران و رهبري آن هيچگا

يران حتا تحت رهبري امام نشد. به ا هي با حزب تودمشترک هجبه

ي شرق هن" شعار علمداري و دولت جمهوري اسالمي که رهبر نظر

ي رهبر به شرق استکبار"بودند، فرق و اختالفي بين  "يغرب هو ن

 "يکاآمر هي اياالت متحدرهبراتحاد شوروي و استکبار غرب به 

راي ي اج از سوي ديگر جمهوري اسالمي حتا آماده وجود نداشت.

ي خود چون قانون اصالحات ارضي مشهور به  قوانين مصوبه

 رشد هرا"هم نبود. پيروي از تئوري  "د "و  "ج"ي بندها

                                                                                                                           

اعمال رهبري يا به دست آوردن آن، تنها در شرايط شرکت فعال در مبـارزه خلـق   

 ٧، ص ١٣٥٨، بهمن ماه ٦امکان پذير است. پرسش و پاسخ 
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تحت رهبري  "رهبري دمکراسي انقالبي"و  "داري يرسرمايهغ

يروزي نهائي پ"يران به ا هامام و خوشبيني رهبران حزب تود

 قالب،ان شکستبرخالف خواست آنها سرانجام به  "انقالب

جمعي دگرانديشان ايراني، ژنوسايد ملت  ي کشتارها و سرکوب

ي شدن قربانکرد و ترور رهبران و کادرهاي آن و در نهايت به 

يران و نفي هويت سياسي خود و ا هرهبران و کادرهاي حزب تود

تاريخ جنبش کمونيستي ـ کارگري و ايدئولوژي مارکسيسم در 

 ي غيرانساني منتهي گشت. ها هزير شکنج

 با هيران در رابطا هياست حزب تودس ،ي خط مشي يادشده بر پايه

يران و ا کردستان دمکرات حزبيروهاي اپوزيسيون ايراني و بويژه ن

 حزب. گرفت شکل "سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران ـ کومله"

آميز  مسالمت ي کردها و حلخودمختار حقيران با تاکيد مستمر به ا هتود

ي اختالفات نيروهاي سياسي کرد  يقترشدن دامنهعم ههرچ با کرد،مساله 

 و جمهوري اسالمي در صف دفاع از دولت ايران قرار گرفت.

 دمکرات حزب بهيران بويژه ا هي حمالت سياسي حزب تود دامنه 

ي بيشتر از ارگانها و نشريات رسمي ـ دولتي ايران بود. بس کردستان

ميليون  ٩ي کمک افترا عراق،ي به کردستان احزاب دادن نشان هوابست

يب و تحريک بخش قابل توجهي از ترغ و "قاسملو باند "دالري ناتو به 

بود.   ي از اين سياستبخش انشعاب،رهبران حزب دمکرات کردستان به 

ياري از سوي نيروهاي بس اتهامات معرض در خوداين حزب عليرغم اينکه 

ي آن به وابستگ طرحي حزب از جمله ها سياستيخ و مختلف منتقد تار

ي سند و مدرک ب و هب و شکايت از اتهامات بي پاي  گ ي و کشورو اتحاد

مدرک  يب و هپاي هاي بي يافترازن و اتهاماتمحابا دست به  آنها بود، خود بي
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 دمکرات حزب بهيروهاي مخالف جمهوري اسالمي و بويژه ن و احزاببه 

ياليسم آمريکا و آلمان غربي امپر به هوابست را آنها ،هزدکردستان و کومله 

يرويي ن هر هو ناتو و بعث قلمداد ميکرد. بي شک در جريان جنگ مسلحان

ي براي تامين نيازهاي مادي خود دارد ارتباطات وگرفتن هجبه پشتنياز به 

يران خود ا هي و مزدوري نخواهد بود. حزب تودوابستگ قانون مستلزمکه 

بعلت مهاجرت و داشتن مناسبات تنگاتنگ با اتحاد شوروي و ديگر  ها سال

 "احزاب برادر"کشورهاي سوسياليستي مشمول کمکهاي مالي و معنوي 

 چنانکه هبود. از سوي ديگر با از بين رفتن رژيم بعث و اسناد بدست آمد

داشت،  ياستمدار و پارلمانتاريست کرد نيز اذعانس عثمان محمود دکتر

يخ درخشان خود ببالد که تارحزب دمکرات کردستان ايران ميتواند به 

 هي آن بر عليها سياست هيرغم داشتن مناسباتي با دولت عراق هيچگاعل

ي رژيم بعث قرار نگرفت. اين ها سياستيا در خط  عراق کردستان احزاب

واقعيت محرز بدون شک و ترديد شامل سازمان انقالبي زحمتکشان 

 يشد.م همتان ايران ـ کومله کردس

ي پس از انقالب عمال نقشي را ايفا کرد که ها ساليران در ا هحزب تود

ياست يک حزب چپ دمکرات با خط مشي مستقل بود. حزب س از بدور

محابا تمام اپوزيسيون ايراني را با يک چرخش قلم و براساس  يران بيا هتود

دفاع يا ضديت آنها با جمهوري اسالمي در صف انقالب يا ضدانقالب قرار 

افزون آزاديهاي محدود  يد دمتحد شاهد خودميداد و اين در حالي بود که 

 هچيران، و همزمان تقويت هرا هتود حزب با هپس از انقالب حتا در رابط

 مبارزه هيران نا هيشتر نيروهاي استبداد در ايران بود. رسالت حزب تودب

يم ترور و اختناق ميبود، رژ بايروهاي اپوزيسيون، بلکه ميبايست مبارزه ن با

ولي سياستگزاران آنوقت حزب دفاع از جمهوري اسالمي را چون خط 

ير دامنگ ي کهامر بودند، هسرخي مالک انقالب و ضدانقالب بودن قرار داد
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ي ها يلهم پشتي موجود آنها را نيز به ها واقعيتخود آنها نيز شد و اين 

ي وقت برشت، برتولت شعر مصداقي دار کشاند و به ها زندان و باالي چوبه

 هبراي دستگيري رهبران حزب آمدند ديگر کسي براي دفاع از آنها نماند

 بقولي سپاهيان اسالمي شدند که ها هي، خود آنها قرباني توطئبار. بود

ي درآسمان انقالب ايران ستارگان چون" "مردم هنام"يسندگان نو

 !"ميدرخشيدند

ياست سيم مروري به باش هنگفت گزاف به سخندر اينجا بخاطر آنکه  

 و پرسش" و "مردم هنام" و "مردم"ي حزب رسم ارگانحزب با استناد به 

     داشت.  يران خواهيما هي دکتر کيانوري، دبيرکل وقت حزب تودها"پاسخ



 

 

 

 
 
 

يرانا هحزب تود  

کرد در ايران یو جنبش مل  

(١٣٥٧-١٣٦١) 

   

يران با پيروزي انقالب بهمن و بازگشت رهبرانش از تبعيد ا هحزب تود

يي دفاتر خود دربيشتر شهرهاي ايران بغير از کردستان پرداخت. بازگشابه 

يت فعال آغاز انقالب، از پس هما ٧تقريبا  ١٣٥٨مرداد  ٢٢اين حزب در 

 . ٨٦اعالم کردعلني خود را در کردستان ايران 

يخ مبارزاتي تار به هي مرکزي اين حزب ضمن اشار ي کميته در اعالميه

هاي رهبران حزب  ح. ت. ا. و دفاع از حقوق ملي کردها، از سمتگيري

 هين بيانيا در. بوددمکرات کردستان در قبل و بعد از انقالب انتقاد شده 

تجديد فعاليت  ي از دوستان کرد از همان آغازبرخ همتاسفان": بود هآمد

گيري  تحت تاثير انحراف مصطفي بارزاني و عوامل خارجي ديگر سمت

 در موافقتنادرستي را در سياست داخلي و عمومي اتخاذ کردند و به 

 باال دريران آنطور که ا کارگر هيل حزب واحد سراسري طبقتشک جهت

 پس هي فعاليت در مهاجرت و چها سال در هچ و زدند پا پشت شد، هگفت

ي رژيم استبداي محمد رضا پهلوي و آغاز فعاليت علني راهي را سرنگون از

                                                           
 ٥٨مرداد  ٢٢ -٥٢مردم شماره   ٨٦
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يران در آن ا هتود حزبي که راه با ،ههاي عمد يريسمتگ دربرگزيدند که 

 ٨٧."دارد و هيداند، اختالف داشتم و هي درست ميدانستکنون هلحظ و هدور

يران در جلب و جذب حزب دمکرات کردستان ا هعدم موفقيت حزب تود

ردپاي عوامل "يدن د با هبعنوان سازمان ايالتي آن در کردستان همرا

يان گذاشتن پا هدر اين حزب و مسائل کردستان تا هنگام نقط "خارجي

 هادام ١٣٦١ي حزب در بهمن علن ههاي نيم يتفعالبرادران پاسدار به 

 . داشت

 دمکرات حزبي که زمان تا عمال خود...  و ها هيران در اعالميا هتود حزب

 ١٣٥٨آبان  ٢٧يام رهبر جمهوري اسالمي ايران در پيران به ا کردستان

روز پس از صدور  ٦ميان نمياورد.  نگفت، نامي از اين حزب به "لبيک"

با اعالم جهاد خميني "يران در کردستانا هيت علني حزب تودفعال" هبياني

 حزب"ر شعايک مردم در خارج از کردستان و دادن تحر و کرد مردم هعلي

لشکريان اسالم از طريق هوا و  "کشيم ون ميخ و خاک به را دمکرات

                                                           
 ١٣٥٨مرداد  ٢٢، ٥٢مردم شماره   ٨٧
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 و خاک به را کردستان دهات و شهرها ،هکرد حمله کردستانزمين به 

ي مختلف شهرها در را هيگناب انسان نفر هاهکشيدند، د وآتش خون

يران )آذرنوش مهدويان و ا هتود حزب خود اعضاءکردستان و از جمله 

را   ٨٩و ناصر سليمي ٨٨هکرمانشا در ٥٨ همردادما ١٨شيباني را در حسين 

ي انقالب ا هي چند دقيقها هدر سنندج( بدستور دادگا ١٣٥٨مرداد  ٣١در 

م مردم کرد در روستاهاي قارنا، عا تيرباران کردند. از سوي ديگر با قتل

آوردند. التان و ايندرقاش در زير بيرق اسالم تل زعتر کردستان را بوجود ق

ي )حزب دمکرات کردستان کردستان احزاب هماه ٣اين يورش با مقاومت 

ين سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران ـ تشکيالت همچن وايران و کومله 

 . شد هي مردم مواجا هکردستان( و پشتيباني تود

ي تحت ا يران در مقالها هتود حزبي بود که حد در هين فاجعا ابعاد

"بايد ضدانقالب واقعي را شناختدر کردستان "عنوان 
خواهان پايان  ٩٠

 با هي انقالب در کردستان، آتش بس فوري و مذاکرها هدادگادادن به 

ين مبارزين در اي که احزاب از نامبردن بدون کرد مبارزان و کردستان مردم

 دمکرات حزبيت امر اين است که واقع. شد بودند، هآنها گرد آمد

ييان ستون اصلي اين مقاومت را تشکيل داف ويران، کومله ا کردستان

ين واقعيت محرز يا اعالم آن ا قبوليران حاضر به ا هميدادند، اما حزب تود

 با همذاکر از دم ههموار  بلکه ،هدر نشريات و بيانات رسمي خود نبود

                                                           
 ٥٨مهرماه  ١٢ -٥٧مردم، شماره   ٨٨
 ٤٩٠کتاب شهيدان حزب توده ايران ص    ٨٩

 http://www.tudehpartyiran.org/images/ketabkhaneh/book-marty-p2.pdf 

 ١٣٥٨مهر  ٢٣، ٦٤مردم شماره    ٩٠
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يندگان ملت کرد بودند. نماي که احزاب هيزد، نم "کرد خواهران و برادران"

برادران و "يکسو دم از  ازيران در آن بود که ا هپارادوکس حزب تود

يزد، از سوي ديگر رو م آنها با هو خون پيشمرگان و مذاکر "خواهران کرد

ما "يگفت:م ،هيت اسالم و مسئولين جمهوري اسالمي کردحاکمبه 

ي شما ول است، هي کردستان را ضد انقالب ايجاد کرد فاجعهميدانيم که 

را در گرو سرکوب  هيک خلق ستمديدچرا تامين خواستهاي مشروع 

"يد؟ا هضدانقالب گذاشت
٩١  

نمايي نقش امپرياليسم و   يران با بزرگا هي حزب تودرهبر همتاسفان

 گرفتن هعوامل رژيم قبلي،گاها تر و خشک را باهم ميسوزاند، با ناديد

ي گاه و هپاي هاي بي زدن ي مردم و احزاب کردي از برچسباهتود مقاومت

ي هراس هو کودکان بسيار بدوي

نداشت، تا آنجا که پيداکردن 

 توسط فشنگ پوکه"يک 

يران از ا هتود حزب هواداران

يني در حس جالل هدست

 دست هدهند کردستان نشان

"کردستان حوادث در مصر
٩٢ 

                                                           
 ٥٨آبان  ٥ -٧٦مردم شماره   ٩١
 ١٣٥٨ي  ٢٣، ١٤١مردم شماره   ٩٢
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ي دفتر سو از وقت هجستجوي يک مترجم زبان کردي بطور نيم"بود و 

يسي انگل هنيازمنديهاي روزناميکا در بخش ستون آمر هدولت اياالت متحد

"گاردين
 حاکي از دخالت امپرياليسم در وقايع کردستان قلمداد ميشد.  ٩٣

ياط با حزب دمکرات احت با چند هريران در اين فاصله ا هحزب تود

کردستان ايران برخورد ميکرد، ولي بي محابا سازمان انقالبي زحمتکشان 

يري از مبارزين و روشنفکران کث بخش توسط که راکردستان ـ کومله 

يک  را آن ،هيغي خود قرار دادتبل حمالت مورد بود،چپ کرد تشکيل شده 

ي مستقيما با ا هچنين نام عوام فريبان"ير زسازمان مائوئيستي ميناميد که 

 هدر واقع در منطق حزب تود ٩٤."صهيونيستها و آمريکا در تماس است

يونيسم و صه به آن خواندن هتبودن يک جريان براي وابس  يران خط سها

يروهاي ن که نماند هناگفت. نداشت مدرکامپرياليسم کافي بود و نيازي به 

 .گ .ک جاسوس"يران را متهم به ا هنيز با همان منطق حزب تود  خط سه

کردند. نورالدين کيانوري در پرسش و  مي "يشورو اتحادي به وابستگ و ب 

يکرد م منتشر کردستان با هرابط در حزبي که اطالعات با هپاسخ در رابط

 بدست مختلف اشکاليدهيم معموال به م مااطالعاتي که "چنين ميگويد: 

يم و معتقد دار اعتماد آنها به نسبت ماي که کسانيله وسيرسند. به م ما

ين اطالعات ا داردگويند. حزب هم با وزن و اعتباري که  هستيم دروغ نمي

   ٩٥."را منتشر ميکند

                                                           
 ٥٨آذر  ٦ -١٠٣مردم شماره   ٩٣
 ٥٨آبان  ١٤/ ٨٤مردم شماره   ٩٤
  ٥( ص ١٦)٦پرسش و پاسخ   ٩٥
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ي ها هو ترديد در گفت شک هيانوري نبايد هيچگونک. د سخن بهباتوجه 

يد عين واقعيت است و نيازي به بگو حزب هچ هرکه  حزب کرد، چرا

ي  گمان ميتوان در عرصه ي نيست! بيمدرک و سند هيچگونه آوردن

سياست با فکر، خط مشي و سياست حزب ديگري مخالف بود، ولي زدن 

 اخالق و فرهنگ نشانگر تنها ،هسياسي بودچنين اتهاماتي بدور از اخالق 

ي جمهوري سو ازي که امر است، هزنند ي اتهام ياسي غيرمسئوالنهس

اسالمي دامنگير خود حزب و اعدام و زندان بهترين فرزندان و کادرهاي 

 ي ساختگي شد. ها هپروند براساس آن هبرجست

ي  دهي پيشمرگان کردستان و پشتيباني اکثريت تو ماهه  مقاومت سه

يني نيروهاي سرکوبگر و آزادي شهرهاي نش عقبمردم از آنها منجر به 

پيامي براي  ١٣٥٨آبان  ٢٧يني در خمشد. آيت اهلل  ٥٨کردستان در آبان 

 شکست بعلت ،هي تاکتيکي داشت يشتر جنبهبمردم کردستان فرستاد که 

يان اسالم در کردستان،کشتن وقت و يورش مجدد در فرصت سپاه فاحش

 ب به کردستان بود. مناس

پيروزي تاريخي عدالت و "يران بعنوان ا هاين پيام از سوي حزب تود

"انسانيت در کردستان
خواند شد. حزب دمکرات کردستان ايران نيز در  ٩٦

يز آم مسالمت حليام امام و اميد به پ از ٥٨ هي در سوم آذرماا هاطالعي

مردم در  ١٢٩ هشمار در هي کردستان پشتيباني کرد. اين اعالمي مساله

يران با اتخاذ اين موضعگيري ا هيز چاپ شد. حزب تودن ٥٨ ههشتم دي ما

از سوي حزب دمکرات کردستان ايران بعد از مدتها و براي اولين بار بجز 

ين حزب و ايشتر حالت خبررساني داشت، رسما به بچند مورد نادري که 

                                                           
 ٥٨آبان  ٢٩ -٩٧مردم شماره   ٩٦
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و حزب دمکرات  ما"ي تحت عنوان ا مقاله در ،هکرد همواضع آن اشار

"کردستان ايران
 هگذشت ":داشت اعالم ،هاز اين موضع ابراز رضايت کرد ٩٧

 و هيران در يکسال گذشتا کردستان دمکرات حزب اشتباهات و خطاها از

 درست هين خود، قادر است رامتحد انتخاب در بويژه آني به جد انتقادات

 ."يابد و در آن گام بردارددر را

 در١٣٥٨ هي حزب دمکرات کردستان ايران در هجدهم ديما بيانيه 

يي از ارتش ايران واحدها بهي نيروهاي کومله  حمله کردن محکوم با هرابط

يد حزب دمکرات کردستان به تاک و مهاباد به ورود هنگام هدر هفدهم ديما

ي کردستان موجب ابراز شعف و خوشحالي  يز مسالهآم مسالمت حل

يران با ابراز رضايت از ا هيران شد. حزب تودا هي حزب تودمرکز هکميت

ي حزب دمکرات مرکز هيتکمي خطاب به ا هاين موضعگيري در نام

يشتر جداکردن صف ب ههرچ خواهان ٥٨ هدي ما ٢٦کردستان ايران در 

ين کيانوري نورالدينکه اجالب توجه  ٩٨خود از نيروهاي ضدانقالب شد.

پيشنهاد جناح انقالبي حزب دمکرات  به هنامين اديرتر اذعان داشت که 

 چهارم هکنگر منظور] حزب هکردستان براي تقويت اين جناح در کنگر

است[ و منزوي کردن  ١٣٥٨يران در زمستان ا کردستان دمکرات حزب

 . ٩٩است هقاسملوها بود

 پراگ بهار" با هيريهاي دکتر قاسملو در رابطموضعگ بهکيانوري با توجه 

و بازسازي حزب  "يچکسلواکبه  ١٩٦٨اوت  ٢١ در سرخ ارتش ورود و

                                                           
 ٥٨دي  ١٠، ١٣١مردم شماره   ٩٧
 ٥٨دي  ٢٦ -١٤٤مردم شماره   ٩٨
 (١٩)٩رسش و پاسخ پ  ٩٩
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  به حاضر هدمکرات کردستان چون يک حزب مستقل کردستاني هيچگا

يرکل حزب دمکرات دب بعنوان او نامبردن از ،سميت شناختن او نشده بر

کردستان پرهيز ميکرد. حتا هنگام منتشر کردن تلگرافي از سوي دکتر 

يرکل دب بعنوان هن او از "مسکو از هاسلحتکذيب خريد "قاسملو مبني بر 

 حزب جانب از قاسملو عبدالرحمن" بعنوانحزب دمکرات کردستان، بلکه 

"يرانا کردستان دمکرات
 ياد ميکرد. ١٠٠

 مردميام امام به پ"لبيک گفتن حزب دمکرات کردستان ايران به 

يات ه با هيل هيات نمايندگي خلق کرد براي مذاکرتشک ،"کردستان

هاي مختلف از سوي هيات و ديرتر طرح  دولت، پيشنهاد طرحاعزامي 

ي حزب دمکرات کردستان، فرستادن هيات حزب دمکرات ا هشش ماد

صدر و برخي ديگر از سران  کردستان براي ديدار با خميني و بني

ي حل برايي بودند که ها تالشجمهوري اسالمي ايران از جمله 

کردستان با پشتيباني  مکراتد حزب تالش. شد کردآميز مساله  مسالمت

يشنهاداتي پيران و همچنين دادن طرحهاي مختلف، از جمله ا هحزب تود

آميز  براي حل مسالمت "خودگرداني کردستان"براي تکميل طرح 

 . شد هي کرد مواج مساله

يت هو بهي اسالمي ايران با توجه جمهور سرانيت امر نشان داد که واقع

 رايي حل اين مساله توانا بالفعل  نه و هبالقو  نهيک خود ئولوژ هسياسي و ايد

ياسي خلقهاي ايران نبودند. آنها بيشتر در س حقوق  به باورمند و نداشتند

آوردن زمان الزم براي ايجاد اختالف و تضعيف نيروهاي اصلي  فکر بدست

يورش مجدد به  و کومله و کردستان دمکرات حزبجنبش ملي کرد بويژه 

                                                           
 ٥٩فروردين  ٢٦، ٢١١نامه مردم شماره   ١٠٠
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صدر، رئيس جمهور  بودند. ادعاي ابوالحسن بني مناسب زمان در کردستان

يرتر د و ٥٩ هدر فروردين ما "روز جمهوري اسالمي ايران"وقت ايران، در 

ي بر موافقت دولت و رهبري انقالب با مبن سال همان هدر ارديبهشت ما

ي )پيشنهاد حزب دمکرات کردستان ايران( با تغييراتي از ا  هطرح شش ماد

صدر در سخنراني خود اعالم اين طرح را  حد تعارف خارج نشد. بني

 ين گذاشتن سالح از سوي کردها ميکرد.زممشروط به 

دادن  يانپا خواهان "مردم هنام"ي ها هيران در بيشتر شمارا هحزب تود 

ي شش  تشار طرح اصالح شدهدر کردستان با ان "يبرادرکش جنگ"به 

ي اجرا به هيران آمادا دولت هيچگاهي از سوي دولت بود، امري که ا هماد

هاي حزب دمکرات کردستان ايران در  يريموضعگ بهآن نشد. با توجه 

ي  يران اينبار بيشتر نوک حملها هي اسالمي حزب تودجمهور با هرابط

 ٥٩ هدر ارديبهشت ما ي جديد کردستانخوردها و زد با هخود را در رابط

نگ ج گسترش و آغاز هکنند يکتحر را آن ،هگرفت هنشاني کومله سو به

 عوامل نقش به "مردم هنام"درو عليرغم اشاراتي که  ١٠١ميناميد

گروهک "ي واصل عامل چون رايکرد، کومله م سو دو هر در افروز جنگ

اهداف "يروي از پ بهمعرفي ميکرد که  "جنگ افروز و ضدانقالبي

 هامپرياليسم آمريکا آتش جنگ را در کردستان افروخت "شيطاني

 کردستان ههمزمان سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران ـ شاخ ١٠٢."است

 هيران در پيام مشترک خود در سوم خرداد ماا کردستان دمکرات حزب و

 آتش به هاشار ضمن "هيران و نيروهاي ترقيخواا قهرمان خلق" به ٥٩
                                                           

 ٥٩ارديبهشت  ١٤، ٢٢٥نامه مردم شماره  ١٠١
 ٥٩ارديبهشت  ١٧، ٢٢٨نامه مردم شماره   ١٠٢
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يلي در کردستان و نقش اصلي عوامل جنگ افروز در حاکميت، تحم جنگ

بخاطر تحکيم صفوف نيروهاي ضد امپرياليست ميهنمان و  "صدر  از بني

جلوگيري از جنگ برادرکشي در کردستان خواهان اعالم رسمي نظرات 

ي پيشنهادي حزب خودمختار اصل ششاصالحي دولت نسبت به 

ي اقتصادي  بس و برداشتن محاصرهدمکرات کردستان ايران، اعالم آتش 

ي  آميز مساله کردستان براي باز شدن فضاي الزم براي حل مسالمت

 . شدند "کردستان

 در مردم هنام ٢٤٦ هيران ضمن انتشار اين پيام در شمارا هتود حزب

يابي ارز در"ي بلوريان اعالم کرد که غن درخواست بنابر ٥٩ خرداد هشتم

ي کردستان نظر برادرکش جنگ مجدد شدن هبرافروخت عوامل و ها هريش

 حزب. "يام مذکور يکي نيستپ دريران با نظريات اعالم شده ا هحزب تود

ي  ي ردپاي توطئهپ در هوار هموار جان ناپلئون يران در واقع داييا هتود

 يگرديد. م کردستان مسائل در آن به هامپرياليسم و عوامل وابست

يم سرنگون رژ به ه، عوامل وابستهاي داخلي گمان در هنگام جنگ بي 

آلود ماهي بگيرند، ولي وجود  يتوانستند و ميخواستند از آب گلم هشاشده 

 يتوانست علت اصلي اين وقايع ونم ،هچنين عواملي بسيار اندک بود

ي موجود در کردستان باشد. نگاهي مجدد به ها واقعيتي  دهنده نشان

ي حزب دمکرات ها تالشيرغم عليدادهاي کردستان نشان ميدهد که رو

کردستان ايران و ديرتر سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران ـ تشکيالت 

يران براي ابالغ ا هي مکرر حزب تودها تالشها و  کردستان و خواست

يت ايران حاضر به حاکم هيچگاه ،ي اصالح شدها هرسمي طرح شش ماد

 داد، هتان ادامها و کشتارهاي خود در کردس يورش به نشده، آن ابالغ
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يع بعدي آن فجا و کردستان در جنگ هيت موجب ادامنها دري که امر

 شد. 

يرغم اظهارات علدر واقع اين رهبران جمهوري اسالمي بودند که 

يشتر کردستان و سرکوب و ب هيدن هرچکش آشوبدروغين خود در پي به 

کشتار دگرانديشان بودند. براي حاکميت بنيادگراي اسالمي ايران وجود 

نيروهاي دمکرات و دگرانديش در کردستان و گسترش اين خواست به 

ي ها حکومتيجاد ايگر ايران نميتوانست مطلوب باشد، چرا که د نقاط

ال ايجاد يک ي تمرکززدايي و عمسو راخودمختار يا خودگردان، جامعه 

طلب رهبران  ي تمرکزگرا و قدرتها هيشاند بايکشيد که م فدرالجامعه 

يروهاي دگرانديش نبودند، مغايرت داشت. از ن قبول به حاضراسالمي که 

يت ارضي ايران تمام وي ثبات جامعه خودمختار خواست هنظر آنها هرگون

 حل هتنها راانداخت. بنابراين  يم خطرو وحدت امت اسالمي ايران را به 

يان نيروهاي م در هين مشکالتي فريب، نيرنگ، ايجاد اختالف و تفرقچن

 بود، کشور در هي آزاديخواهانندا ههرگون سرکوب وانديش جامعه  دگر

. است هي نکردکوتاه آن کاربرد در هي اسالمي هيچگاجمهوري که امر

اي ي جنگ در کردستان، حمالت و کشتار مردم کرد از سوي نيروه ادامه

 موجب دولتسرکوبگر اسالمي، عدم اعتماد نيروهاي انقالبي کردستان به 

 هيد اختالفات دروني حزب دمکرات کردستان ايران و انشعاب گروتشد

 هحزب دمکرات کردستان ايران ـ پيروان کنگر"ي و تشکيل نفر هفت

شد. اين ١٣٥٩خرداد  ٢٩يران در ا هبا پشتيباني حزب تود "چهارم

ي غير انساني ها هي اسالمي ايران از تمام شيوجمهورانشعاب در زماني که 

يکرد، موجب تضعيف اين جنبش و م هبراي سرکوب جنبش کرد استفاد
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انشقاق در حزب دمکرات کردستان ايران، چون يکي از نيروهاي اصلي آن، 

قالبي کرد و در نهايت يدن بخش بزرگي از نيروي انکش هيراهبو به 

اين انشعاب با شعف  ١٠٣.سرکوب خود آنها از سوي رژيم اسالمي ايران شد

 پس. شد هيران و در راس آن دکتر کيانوري مواجا هو خوشحالي حزب تود

يران با حزب دمکرات ا هي حزب تود ين انشعاب برخوردهاي خصمانها از

 هنام"  طوريکهيد، رس خود اوج به ،هکردستان ايران بسي شدت گرفت

 دمکرات حزبهاي ناروا به  ي حمالت، افترا و تهمتمطبوعات ارگان "مردم

يران در نشريات خود از دکتر قاسملو و ا هيران شد. حزب تودا کردستان

 حزب ههزاران پيشمرگ

 کومله و کردستان دمکرات

 حمالت مقابل در که

يروهاي مسلح و سرکوبگر ن

جمهوري اسالمي از آزادي 

يين سرنوشت و حق تع

مردم خود دفاع ميکردند 

 و "مزدبگيران ناتو"، "باند قاسملو"، "مزدوران بعث"، "اوباشان"بعنوان 

بودن   ياد ميکرد. مالک تمام اين اتهامات نيز سنگين "هساخت ياس کومله"

                                                           
پيـروان کنگـره چهـارم نيـز عليـرغم       _از فعاليتهاي حزب دمکرات کردستان ايران  ١٠٣

پشتيباني آنها از انقالب در کردستان جلوگيري بعمل آمده، اعضـاء آن مـورد آزار و   

زنده يـاد ناصـر خوشـکالم از جملـه اعضـاء      تعقيب، حتا دستگير واعدام ميشدند.  

دسـتگير   ٦١چهارم بود که در سال حزب دمکرات کردستان ايران ـ پيروان کنگره   

 در شهر بانه تيرباران شد. ٦٢ارديبهشت  ٤و در 
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يي از اين اتهامات با ها هنمونيران بود. در اينجا به ا هتود حزب اعتبار و هوزن

 يم کرد:خواه هاشار "مردم هنام"استناد به 

  ياليسم آمريکا، آلمان امپر با ارتباط درقاسملو مدتهاست که

ي شوم خويش عمل ميکند.  ين نقشهاغربي، ناتو و بعث عراق به 

يليون دالر براي م ٩ آن هيندگي از ناتو و بودجنماهلند به 

 هدر اختيار او قرار داد "احقاق حقوق آن "و  "آزادي خلق کرد"

 هيران، نا هي حزب تودسو از هن هچنين ادعايي هيچ گا  ١٠٤.است

يد. جالب توجه نرس اثباتي نهادهاي داخلي و خارجي به سو از

 از قبل تا قاسملو دکتر چپ مواضع علتيکا به آمر دولت ،ينکها

 حاضر هيشان بدست عوامل جمهوري اسالمي ايران هيچگاا ترور

 شد.يکا نآمري سفر به برا اودادن ويزا به  به

 هقلع "ير( قاسملو در محلي بنام ت ٢٨ حدود) هدر اواخر تيرما 

....  است هداشت همذاکر و مالقات "بختيار خائن"با  "هيزد

گمان قاسملو اين عامل بعث عراق، ناتو و امپرياليسم آمريکا  يب

يگويد و خنجر جنايت دربشت م دروغ کرد خلق به هيالنرذکه 

از بختيار و محمد رضا و ... سراو تيز ميکند، سرنوشتي بهتر 

 ١٠٥نخواهد داشت.

  ٥٩ارديبهشت  ٢٠ـ٢٥يم، در تاريخ آورد بدستطبق اطالعي که 

ي نظام هيک منطق کنار در عراق، در هدر نزديکي دهي بنام حلبچ

                                                           
 ١٣٥٩تير  ١٨، ٢٧٨نامه مردم شماره   ١٠٤
 ٥٩مرداد  ٢٠ -٣٠٥نامه مردم شماره   ١٠٥
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يخ عثمان نقشبندي ، ش ،هساخت در يک ساختمان از بتن پيش

و  يسياو باي کومله  صديق کمانگر نماينده قاسملو، هنمايند

 ١٠٦پاليزبان و اشرف مالقات مي کنند.

يران با حزب دمکرات کردستان ايران و ا هاختالفات سياسي حزب تود

ي در کردستان، دستگيري و ا هيت کردهاي تودموقع شدن بغرنج باکومله 

يک  اززنداني کردن آنها توسط حزب دمکرات کردستان ايران و کومله 

يران ـ ا هعلني حزب تودهاي  ي فعاليت و محدود شدن دامنه١٠٧سو

تشکيالت کردستان و دستگيري اعضاء آن از سوي نيروهاي امنيتي 

. بود ههمرا...  و "مردم هنام"جمهوري اسالمي، ممنوع شدن پخش 

يين سرنوشت ملل و تع حقي عليرغم اعتقاد و ايمان آنها به ا هي تودکردها

 هي حزب تودها سياست بهيران، با توجه ا در کردحل مسالمت آميز مساله 

ي منزويشتر در جامعه ب هيران و دفاع از جمهوري اسالمي ايران هرچا

 . بودند هگرفت خوديت مرغ عزا و عروسي را به موقع ،شده

ي سياست دفاع از جمهوري اسالمي از سوي حزب تا هنگام يورش  ادامه

ير بسيار تاث تنها هن ١٣٦١ هي آن در بهمن مارهبر به پاسداران هسپا

يخي تار اعتبار بهمخربي بر جنبش ملي کرد در ايران بجا گذاشت، بلکه 

ي آن، ها سياست شکست به عمال و هاين حزب نيز آسيب جدي واردکرد

يري از رهبري، کادرها و اعضاء و کث بخش اعدام و هدستگيري، شکنج

آميز  هاي توهم بيني هواداران آن منجر شد. زندگي سياسي برخالف خوش

                                                           
 ٥٩شهريور  ٢ -٣١٥نامه مردم شماره  ١٠٦

يادان مصـطفي شـهرويراني و ناصـر هاشـمي از      ي حزب توده ايران زنده گفته بنا به  ١٠٧

 اعضاي تشکيالت کردستان حزب توسط کومله ترور شدند.
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قاطع و پر از درايت امام "ي رهبريران نسبت به ا هرهبري حزب تود

 ١٠٨ي آن را نشان داد.ها سياستدر مجموع عدم صحت  "خميني

 منابع ازي که گزارشات بهبا توجه  ٦١يران در سال ا هرهبري حزب تود

تناق اخ و سرکوب سال چهاريرسيد و عليرغم تجربه م آن به مختلف

 در "راست به چرخش احتمال"ايران و اقرار به نيروهاي دگرانديش در 

 هيجنت در و حزبي نيروهاي امنيتي به  يت جمهوري اسالمي، حملهحاکم

 انتظار در هيب و دستگيري کادرها و اعضاء آن، همچنان خوشبينانتعق

در ايران  "قانون احزاب"ي اجرا

ي برا را حزب اعضاء عمال ،هماند

 آغاز و حمله خطر بامقابله 

 بود، هنکرد هت مخفي آماديفعال

يجاد خيالپردازي و ا موجب

توهم در بين اعضاء حزب در 

ي نيک  يندهآ با هرابط

                                                           
خطاب به برخي محافل به اصطالح چـپ بـا    "در کوره ازمون تاريخ"احسان طبري  ١٠٨

زندگي سياسـي نشـان داد کـه بـرخالف بـدبيني برخـي       "قاطعيت چنين ميگويد: 

پنداشتند ما در زير رهبري نماينـدگان يـک خـرده     محافل به اصطالح چپ که مي

رويم)!( بر خـالف کسـاني    بورژوازي واپسگرا هستيم و لذا تنها به سوي فاشيسم مي

بيني مـا را در بـاره جهـات مترقـي مشـي سياسـي امـام         پيش "چپ"که از سمت 

ي فراز و نشيب آن، در مجمـوع صـحت داوريهـاي مـا را      نميديدند، حوادث با همه

در سال آينده نيز نشـان  بيني را  نشان داد و اينک اميدواريم که همين صحت پيش

، انتشـارات  ١٣٨٥، چاپ دوم ٢٨٨هاي فلسفي اجتماعي، جلد دوم ص  دهد. نوشته

 حزب توده ايران
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 .بودي اسالمي شده جمهوريران نسبت به ا هي حزب تودها سياست

و يورش نيروهاي امنيتي جمهوري  "اتحاد و انتقاد "با شکست سياست

ي حزبي در سازمانها( به ٦٢يبهشت ارد و ٦١ بهمناسالمي در دو مرحله )

 هسرتاسر ايران و شروع دستگيري و تعقيب اعضاء آن، کادرهاي حزب تود

 دنباليران در ايران بطور اعم و در کردستان بطور اخص ميبايست به ا

 تاي بگردند تا توسط نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي ايران که سرپناه

ستگير، ي پيش جزو نيروهاي صديق انقالب محسوب ميشدند، دچند

حزب رهبري در چنين وضعيت حساسي  ١٠٩.نشوند اعدام و هشکنج

نشريه  ٩٠ ەاي در شمار با صدور بيانيهدمکرات کردستان ايران 

 و اعالم آن ١٣٦٢ ەارگان مرکزي اين حزب در ارديبهشت ما "کردستان"

يها ا هتودآمادگي خود را براي کمک به رسما  "راديو صداي کردستان" در

 همتيشان به ها هخانواد با هتعدادي از اعضاء حزب همرااعالم داشت. 

 ي امن در کردستانجاهايشمرگان حزب دمکرات کردستان ايران به پ

 عراق منتقل شدند. 

يران ـ تشکيالت ا هبخش کثيري از اعضاء و کادرهاي حزب تود

 سازمان و چهارم هکردستان، حزب دمکرات کردستان ايران ـ پيروان کنگر

 هايران اکثريت ـ تشکيالت کردستان با يورش نيروهاي سپا يان خلقفدائ

يران و برپايي نمايشات ا هتود حزب کردن اعالم منحل و پاسداران

                                                           
بعد از يورش سرتاسري نيروهاي امنيتي به حزب توده ايـران و دسـتگيري اعضـاء      ١٠٩

تشکيالت کردستان آن، زنده يادان حسـن قزلجـي، علـي گالويـژ، رضـا شـلتوکي،       

ي، کسري اکبري کردستاني، حميد موسس غفاري، طاهر امامي پـور  مرتضي باباخان

 و يار ويسي در زندانهاي جمهوري اسالمي ايران شهيد شدند.
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ي ها هشکنج اثر دريران که ا هتلويزيوني بخشي از رهبران حزب تود

 بودنديني مارکسيسم شده ب جهان و حزب رد و ندامتغيرانساني وادار به 

ي حزب کمونيست عراق مستقر هاهيگاپا در ،شدهي کردستان عراق راه

ي سازماندهترين شرايط با اميد به  شدند. آنها بيش از چهار سال در سخت

 دستورات انتظار در کردستان در همسلحانجديد و احتماال شروع مبارزه 

ين ا سرنوشتيران ماندند. بي اعتنايي رهبران حزب به ا هي حزب تودرهبر

يد اختالفات درون حزبي و تشد با توامکه  افراد، بي عملي رهبري

يران بود، بمرور زمان موجب ا هتود حزب در هانشعابات مکرر و فرسايند

ي و يا کشورهاي شورو اتحاديران، مهاجرت به ابازگشت اين افراد به 

يالتي ا سازمان اعضاء و کادرها اتفاقاروپايي شد. سرانجام اکثريت قريب به 

تشکيالت کردستان در خارج از کشور با صدور يران ـ ا هحزب تود

ين حزب در ا مواضع از رسما ١٣٦٩ هدر دهم فروردين ماي ا هاطالعي

يران ا هتود حزب از را خود صف ،هيران و کردستان انتقاد کردا با هرابط

يف ايران و شر مردم به خطاب که هجدا کردند. در بخشي از اين اطالعي

 :است هملت مبارز کرد بود، آمد

 هم و چهارم هيران، هم پيروان قبلي کنگرا هما اعضاي حزب تود"

يک سيستم  درهاي حزبي در کردستان، که  ي کرد سازماناعضا

ي معاصر فعاليت ميکرديم و تحت تاثير ها واقعيت از دوربوروکراتيک و به 

 شکليران بوديم، هم به ا هيز حزب تودآم هسياست و عملکردهاي اشتبا

نوبت، خود را سهيم و مسئول اشتباهات حزب در   ، بهي و هم فرديجمع
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"يدانيم.م کرد مسالهي کلي انقالب ايران و بويژه  مساله با هرابط
با   ١١٠

 ازيادان غني بلوريان و محمد امين سراجي نيز که  هزند هصدور اين اطالعي

ي از اين حرکت ا هيران بودند، با صدور اطالعيا هي رهبري حزب توداعضا

بدين ترتيب  ١١١يران خارج شدند.ا هتود حزب از ،هپشتيباني کرداعتراضي 

 اکثرايران ـ کردستان که ا هاکثر کادرها و اعضاء سازمان ايالتي حزب تود

يز آم مسالمت حلياليسم و اميد به سوس به اعتقاد با ٥٧ انقالب از بعد

يح از مواضع صر انتقاد ضمن بودند، هيران پيوستا هتود حزب به کردمساله 

 .ايران و خط مشي آن وداع کردند هتود حزب با هي هميشبرا ،هگذشت
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