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ران در رابطە با جنبش کرد قبل از انقالب یموضع حزب تودە ا مدخلی بر موضوع:
 ٣١بهمن 

ل شد. در یتشک ١٦٣١مهر ماە دهم  ران دریرضاشاە حزب تودە ا یپس از سرنگون
بود کە  معدود احزابی از  یکیران یحزب تودە ا یت محمد رضا پهلویدوران حاکم

دن بە یرس یران بطور اعم و خلق کرد بطور اخص برایا یخلقها یهموارە از حقوق مل
کرد. در یآن دفاع م یت ارضیران با حفظ تمامیدر چارچوب ا یخودمختار
( و کنگرە دوم کە دو سال پس از ١٦٣٦ران در کنگرە اول )یحزب تودە ا یبرنامەها

ل یتشک ١٦٣١جان درسال یآذربا یکردستان و حکومت مل یسرنگون کردن جمهور
و در برنامە حزب تودە  ١"یو مذهب یتها در امور فرهنگیکامل اقل یشد، بە " آزاد

جان در تابستان یران بعد از پلنوم هفتم و کنفرانس وحدت با فرقە دمکرات آذربایا
در  ٣ران اشارە شدە است.یا ین سرنوشت خلقهاییبە حق کامل تع یسشم ١٦٦١

ن یآن بود. ا یبان داخلیگانە پشتیران در واقع یکردستان، حزب تودە ا یدوران جمهور
ا ینەی احیاز جملە  در زم یکردستان نقش موثر یجمهور یحزب پس از سرنگون

ات  ... ینشر ت کادر و کمک بە چاپیحزب دمکرات کردستان، ترب یسازمانها
 فا کرد.یآن ا

کتر با "فرقە" یروابط نزد یی دوم خود خواستار برقرار ران در کنگرهی"حزب تودە ا
غات یی دوم حزب تبل مات کنگرهیدمکرات کردستان شد ... و با بە کار بستن تصم

                                                            
. ١٦٣١، چـاپ اول  ١٦٣١تـا انقـالب بهمـن  ییدایـران از آغـاز پیـهـا، حـزب تـودە ادگاەیاسناد و د   ١

 ١٤٦و  ٣٣ص: 
 ٤١١و  ٤١٦منبع باال، ص    ٣
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مانند "زندەباد اتحاد  یین شعارهاید. بنابرای" را شدت بخشیی "قوم ی مسئله در باره
جان و کردستان"، " نابود باد هرنوع سرکوب یآذربا یران"، "زندەباد نهضت ملیمردم ا

ز بە ید" نیکن یبانیجان پشتیکردستان و آذربا یبرا ی" و "از حق خودمختاریمل
ن ین حزب افزودە شد. ... در مراسم بزرگداشت دهمیا یابانیخ یفهرست شعارها

 یبا عنوان" شهدا یژەایی و حزب در شماره یی اصل روزنامه یسال درگذشت اران
درخان، ستارخان و یژە حیجان بە ویی آذربا برجسته یران" نە تنها از چهرەهایبزرگ ا

 ١٦٣٤ـ٣٣ام یکشتە شدە در ق ین از صدها مبارز کرد و آذری، بلکە همچنیابانیخ
  ٦د کرد".یتمج

ن یق آقای صارم الدیرهبری وقت حزب دمکرات کردستان از طر ١٦٣١در سال 
ر یری آذر سردبیق انجیاد صدیران و زندەیری حقوقدان و عضو حزب تودە ایوز صادق

ە جوانان دمکرات کردستان در زمان جمهوری یهن"ارگان اتحادیاد میە"فرینشر
ران  ارتباط گرفتە، همکاری سازمانی آنها شروع یکردستان با رهبری حزب تودە ا

ن دورە چنان یان در اران وحزب دمکرات کردستیمناسبات حزب تودە اشود. یم
حزب دمکرات کردستان در خارج از کردستان  یک و تنگاتنگ بود کە اعضاینزد

ز، عمال نقش یشدند. حزب دمکرات کردستان نیران میوارد حوزەهای حزب تودە ا
است آن یرو و مجری سیفا کردە،  پیران را در کردستان ایالتی حزب تودە ایسازمان ا

و قطع ارتباط کادرها و  ١٦٦٤"تا بهار سال  ین رابطەایران بود. چنیدر کردستان ا
ران یس ایپل یروهایران بە علت نفوذ نیرهبران حزب دمکرات کردستان با حزب تودە ا

 ٤ران ادامە داشت.یالت حزب تودە ایدر تشک

                                                            
 ١٦٣١، تهران یچاپ شانزدهم. نشر ن ٣١١ان، ص یرواند آبراهامین دو انقالب، یران در بیا   ٦

ــر یدر جلســەا ٤ ــا ش ــکە ب ــبلور یکت غن ــلی ــل الطــالب، س ــم اق ــملو، هاش ــدالرحمان قاس مان یان، عب
 ١٦٦٤در بهـار  یاریو اسـعد خـدا یریـق انجی، صـدی، عبـداللە اسـحاقین راتبـی، محمد امـینیمع

ران یس ایدر تهران برگزار شد، با توجە بە نفوذ پل یریق انجیدر منزل صد یالدیم ١١٣٣ـ  یشمس
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نظر از فراز  صرف یشمس ١٦٣١تا وقوع انقالب بهمن  ١٦٦٣ یی سالها در فاصله
از  یرین دو حزب وجود داشت، بخش کثیمناسبات ب کە در یاریبس یبهایو نش

ی  رابطه یالدیستم میی ب سده ١١حزب دمکرات کردستان تا اواخر دهە  یکادرها
 یو معنو یماد ی، ازکمکها ران داشتەیبا حزب تودە ا یک و تنگاتنگیار نزدیبس

 آن بهرەمند شدەاند.

ی  هیشمارە نشر ٣٣ران یبە کمک حزب تودە ا ١١١١تا  ١١٣٣ یدر فاصلە سالها
، ی، حسن قزلجیم حسامیکر یدکتر قاسملو و همکار یری"کردستان" بە سردب

ز پخش یران" نیک ایو پیژ در اروپا منتشر شد. در "رادیگالو ی، علیمحمد مهتد
ران و عراق و ... پرداختە یآغاز شد کە در آن بە مسائل کردستان ا یی کرد برنامه

رهبری انقالبی" و شروع  –دمکرات کردستان  گرفتن "حزب ان شکلیشد. در جریم
رکل ی، در نشست دکتر رادمنش دب٤٣ـ٤١ یکی در کردستان در سالهایمبارزات چر
ە یحزب دمکرات کردستان" در نهم فور یانقالب یندگان "رهبریران با نمایحزب تودە ا

و  یماد ین حزب و کمکهایا یدر رابطە با همکار یدر بغداد توافقات ١١٣١٣
ری از کادرها و یبە جنبش مسلحانە در کردستان حاصل شد. بخش کث یمعنو

م تا دندان یە رژیکی علیی چر ن بخش از حزب دمکرات در مبارزهیا یشمرگهایپ
 یران عمال محدود بە اظهار همدردیحزب تودە ا یبانیمسلح شاە کشتە شدند و پشت

ران" یک ایو پی"راد یع در بخش کردین وقایات خود و بازتاب ایو خبررسانی در نشر
با بازگشت دکتر عبدالرحمان قاسملو  یالدیستم میی ب سده ١١ی  ل دههیشد. در اوا

شان و کادرها یا یحزب دمکرات کردستان از سو یاء سازمانهایبە کردستان و اح

                                                                                                                                      

ر ضرب رفتن اعضاء حزب دمکرات کردسـتان یاز ز یریشگیپ یران، برایالت حزب تودە ایدر تشک
کوک،  ران گرفتە شد. ئالهیبا حزب تودە ا یالتیم بە قطع تمام روابط و ارتباطات تشکیران، تصمیا

 ١١١١استهکلم  ١٣٣ان ص یبلور یخاطرات غن
 ١١١١، استهکلم ١١١ص  ٦جلد  یم حسامیخاطرات کر  ٣
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از آنان بە حزب تودە  ین حزب در عراق کە بخش قابل توجهیماندە ایو اعضاء باق
ران بوجود یحزب تودە ا ید براین امیداشتند، ا یستی سمپاتیلایران و اردوگاە سوسیا

ران یآن در کردستان ا یالتیل بە سازمان ایآمد کە حزب دمکرات کردستان، تبد
نکە خواهان مناسبات یرغم اید ـ علیجد یدکتر قاسملو و رهبر یاستهایشود. اما س

بودند  یهنیە متحد مجاد جبهیسم و ایالیران و اردوگاە سوسیدوستانە با حزب تودە ا
وقت حزب  یی رهبر دوستانه ین حزب بود. تالشهایداشتن ا ـ در جهت مستقل نگە

ی  ل جبههیتشک یبرا یالدیم ٣١ی  سده ١١ی  ران در دههیدمکرات کردستان ا
ر کل وقت حزب یدب یرج اسکندریل و رغبت ایرغم میران علیمتحد با حزب تودە ا

ت نشناختن حزب یو برسم یانورین کیرالدنو یها یران بعلت کارشکنیتودە ا
ن حزب بە فرجام یک حزب مستقل از سوی ایران بعنوان یدمکرات کردستان ا

ن یدر برلن ماب ١١١٣٣ یکە در جوال یاز نشست یانورید. با خروج دکتر کینرس
ژ( با یگالو یو عل یانوری، کیرج اسکندریران )ایحزب تودە ا یندگیات نمایه
و  یم حسامیران )دکتر قاسملو، کریدمکرات کردستان ا حزب یندگیات نمایه

 یخیل شدە بود، عمال مناسبات تاریتشکو حضور حسن قزلجی ( ین سراجیمحمدام
ران در ید کە حزب تودە این اختالف بدانجا رسیی آنها مختل شد. سطح ا و دوستانه

بار در  نیچاپ و چند ١٦٣٤ـ مرداد ماە  ٦٣کە در روزنامە مردم شمارە  یفراخوان
ن کرد از حزب دمکرات ید، خواهان خروج مبارزیران" قرائت گردیک ایو پی"راد

ن امر با واکنش یران" گشت. ایشان بە "حزب طبقە کارگر ا وستنیکردستان و پ
تحت  یدر مقالەاآنها  یحزب دمکرات کردستان و اعتراض دوستانە و اصول یرهبر

حزب  یی مرکز تهین"، ارگان کمی "کردستا هی" در نشریامیعنوان "پاسخ بە پ

                                                            
 ، استهکلم١٣٣، ص ٤، جلد یم حسامیخاطرات کر   ٣
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خصومت  ١روبرو شد.، ٣٤ـ مرداد ماە  ٦١ران(، شمارە یدمکرات کردستان )ا
ران یحزب تودە ا یدر برخوردها یر منفین مقطع تاثیبا دکتر قاسملو در ا یانوریک

                                                            
 یکتـاتوریم دیـە رژیی متحـد بـر علـ جاد جبههید مجدد بە مبارزە و این پاسخنامە ضمن تاکیدر ا  ١

پازدن حـزب دمکـرات بە قـول  پشـت یران در رابطە بـا دعـوین رد اتهامات حزب تودە ایشاە و همچن
و  یبستگن کە حزب دمکرات کردستان" سنت همیادو حزب از جملە آمدە است: " یوحدت سازمان

است. حزب  یا انصافانە ین مبازر" را ترک کردە است، اتهام بیفعال یالتیو تشک یاسیوحدت س
و از همـان زمـان   مسـتقل بـوده یاسـیک سـازمان سیـل خـود، یدمکرات کردستان از روز اول تشـک

 یهمکار یو برا یرانیدمکرات ا یان احزاب و سازمانهایدر م یهنیی متحد م جاد جبههیا یبرا
 شاە تالش کردە است.  یکتاتوریم دیو ضد رژ تسیالیضد امپر یهنیم یروهاین یهمبستگو 

ن یدر بـ یاست و شرکت کردن در جبهە متحد و همکـار یزیک چی یالتیو تشک یاسیوحدت س    
ران و فـرقە یـحـزب تـودە ا یان رهبـریـکە در م یو سـازمان یاسـیگر. وحـدت سید یزیدو حزب چ

 یبــرا یتوانــد سرمشــقیهن صــورت گرفــت، نمیج از کشــور و دور از مــجــان در خــاریدمکــرات آذربا
دو حـزب مختلـف کە برنـامە  یو سازمان یاسیگر باشد. اتحاد سیدمکرات د یاحزاب و سازمانها

ل و یام و سفارش و بر اساس میست و با فرستادن پین ین سادگیو اساسنامە متفاوت دارند بە هم
جهـان  یکە خود را حزب طبقە کارگر و دارا یست حزبرد. درخوایگیخواست چند رهبر صورت نم

 یارتبـاط گـرفتن بـا رهبـر یو دمکـرات بـرا یک حـزب ملـیـ یداند از سـازمانهایم یعلم ینیب
نادرست و بدور از خط  یآن با حفظ نام خود، عمل یاز برنامە و اندرزها یرویگر و پیک حزب دی

داننــد کە حــزب دمکــرات یخــوب م رانیــاســت. رهبــران حــزب تــودە ا یســتیل مارکسیــو تحل یمشــ
ی مبارزە  و دمکرات کە در مرحله یاست مل یست. حزبین یی مشخص ران حزب طبقهیکردستان ا

نـدەگان یران، نمایـخلـق کـرد در کردسـتان ا یکسب حق مل یدمکرات و برا یرانیا یبخش برایرها
ــیــطبقــات و اقشــار دمکــرات جــامعە کردســتان را در خــود جمــع کــردە اســت. آ کە خــود را  یا حزب

 یان سـازمانهایـب در میـن شـکل و ترکیـرا بـا ا ین سازمانین چنیتواند ایداند، میست میمارکس
قـت کە مـداخلە در ین حقیـران بـدون در نظـر گـرفتن ایـحزب تـودە ا یتە مرکزیخود جا بدهد؟  کم

ک حزب دمکـرات ی یو اخالق یاسیس یسم و مشیگر با اصول مارکسیک حزب دی یامور داخل
مختلـف  یتهایران خواستە " گروە و جمعین مبارز کرد ایی فعال ندارد، از همه یهمخوان یو مترق

ران، یـالت حـزب تـودە ایتشک یو اندرزها یاسیی س ە برنامهیران را بر پایحزب دمکرات کردستان ا
ت تمــام احــزاب و یــرنــد"...... مــا فعالیران ارتبــاط بگیــکــردە، بــا مرکــز حــزب تــودە ا یبازســاز
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بجا گذاشت.  ٣١ران در مقطع بعد از انقالب بهمن یبا حزب دمکرات کردستان ا
ران یچگاە حزب تودە اید کرد: "هیسش و پاسخ" خود تاکدر "پر یانوریدکتر ک

ی دکتر قاسملو حاضر بە نشستن با وی بە نام  چند ساله یها رغم کوششیعل
  ١ز مذاکرە نشدە است."یک میحزب دمکرات کردستان سر  یرسم

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

حــزب  یروا دانســتە، امــا مــداخلە در امــور داخلــ یران عملــیــرا در کردســتان ا یمترقــ یســازمانها
م از یــم. مــا حــق داریکنــیردوســتانە حســاب میخرابکــارانە و غ یران را عملــیــدمکــرات کردســتان ا
د چــرا در یــدانیران میــم، شــما کە خودتــان را حــزب طــبقە کــارگر ایران بپرســیــرهبــران حــزب تــودە ا

د و چــرا از یــکن یجــاد نمــیطــبقە کــارگر را ا یاســیران ســازمان سیــتــودە اکردســتان بە نــام حــزب 
دە، برنـامە ید کە دست از حزب خـود کشـیکنیو دمکرات درخواست م یک حزب ملی یسازمانها

حـزب تـودە  یا درخواسـت رهبـریـران شـوند؟ آیو اساسنامە خود را کنار بگذارند و وارد حزب تودە ا
 یران و نە سـازمانهایـحزب دمکرات کردستان ا یجاد سازمانهایا ین خلق کرد برایران از مبارزیا

ران یــان مــردم کردســتان ایــســت کە حــزب مــا در میت نیــن واقعیــران خــود نشــاندهندە ایــحــزب تــودە ا
ران یـشـرو کردسـتان ایران را حـزب پیـمحبوب بـودە و مبـارزان خلـق کـرد حـزب دمکـرات کردسـتان ا

 منبع کردی() دانند؟ یم
  ١٣(، ص ١١)١ران شمارە یانقالب ا یو خارج یمسائل داخلپرسش و پاسخ،   ١



 

 

 

 رانیفکری حزب تودە ا یمبان
 مخالف آن یروهایو ن یاسالم یبا جمهوردر برخورد 

 

ن یران از مهاجرت بازگشتند و ایرهبران حزب تودە ا ٣١روزی انقالب بهمن یپ پس از
 یران کە پس از کودتایت علنی خود  را آغاز کرد. در واقع حزب تودە ایحزب فعال

ضربات سخت و درهم شکنندەی سازمانی را تحمل کردە بود  ١٦٦٣مرداد  ٣١
 یت علنیز کشور بە فعالا یش از دو دهە  دورین بار پس از بیاول یتوانست برا
 بپردازد. 

پس از  یدادهایری بر رویر محسوس و انکار ناپذیران تاثیحزب تودە ا یها استیس
غالب بر حزب  یران داشت. خط مشیخواهانە و چپ ایانقالب و سرنوشت جنبش ترق

ن حزب چپ یتریمین ، قدیانتخاب متحد یارآن برایران بعد از انقالب و معیتودە ا
و در تقابل با بخش  ییقرون وسطا یمهاین رژیاز مستبدتر یکیر کنار ران را دیا

در  یرج اسکندریی ا ران قرار داد. بنابرگفتهیخواە ایروهای چپ و آزادیبزرگی از ن
و رهنمون پلنوم  یر خط مشیینوشت: "تغ یست شورویکە بە حزب کمون ینامەا

ک در عمل یدمکرات یانقالب یروهایدر بارە اتحاد با ن یتە مرکزیشانزدهم کم
 یروهایر نین حزب ما و سایشتر و ژرفتر بیهر چە ب یش را دشمنیر کرد و جاییتغ

ن خلق، حزب دمکرات کردستان، هواداران یوطن پرست و دمکرات مانند مجاهد
بالقوە  یروهایش نیر آرایین موجب تغیگرفت. هم  ١گران"ی( و دیمصدق )جبهە مل

                                                            
 ١١١١اکتبر  یست شورویحزب کمون یتە مرکزیبە کم یرج اسکندرینامە ا   ١
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چپ و دمکرات و  یروهایف نیران و انشقاق و تضعیخواە ایو آزاد یو بالفعل انقالب
 یاسالم یران از جمهورید. دفاع حزب تودە ایران گردیا یاسالم یت جمهوریتقو

 یو از جملە احزاب کردستان یمخالف حکومت اسالم یروهایران و تقابل آن با نیا
 ن شکلیحزب در آن دورە بد یتوان با توجە بە اسناد منتشرە و مواضع رسمیرا م
 ح کرد:یتشر

دە" کە از یچیبود غامض و پ ی"انقالب ١١د برژنفیران بقول لئونیانقالب ا -
 یاش بود. در دوران جنگ سرد برا یستیالیضد امپر یجوانب عمدە آن نما

و در  یجهان یستیالیستم سوسیران "مبارزە دو سیچون حزب تودە ا یاحزاب
 یجهان یەداریاستم سرمیو س یستیالیسوس یر شورویمرکز آن اتحاد جماه

، یخیدوران تار یی مرکز مساله ١١کا"یاالت متحدە آمریو در مرکز آن ا
 یروهایار سنجش دگر نین کنندە سمت عمدە مبارزە آنها و معییتع
ران با برجستە کردن یران و جهان بود. حزب تودە ایا یـ اجتماع یاسیس

دە خود او بود تا یشتر آفریکە ب یاسالم یاز جمهور یصیخصا
"با  یاسالم یاست اتحاد و انتقاد از جمهوریموجود، بە س یها تیعواق
ت یکە اولو یدە با لحن و روشیان انتقاد در موارد عدیە بر اتحاد و بیتک

مرور زمان بە  به یاستین سیآورد. چن یرو ١٣رد"یاتحاد را در نظر بگ
ن یران را در صف مدافعی، حزب تودە ایاسیس یروهاین یتناسب صف بند

                                                                                                                                      

 http://xalvat.org/Nashr-eDigaran/451-500/497-Nameh-
eEskandari.pdf 

 (.١١٣٤-١١١٣ست اتحاد شوروی )یرکل حزب کمونی(، دب١١١٣-١١١٣چ برژنف )یلید ایلئون   ١١
، مجمـوعە ٣مسائل حاد انقـالب ص  ی، برخیاحسان طبرما و سمت عمدە مبارزە،  یخیدوران تار   ١١

 ١٦٣١مقاالت 
، مجمــوعە ١١مســائل حـاد انقــالب ص  ی، برخــیاحســان طبـردر بـارە بە اصــطالن خنجـر از پشــت،    ١٣

 ١٦٣١مقاالت 
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است انحصارگر و یران قرار داد کە "سیا یاسالم یجمهورسرسخت 
ش یخشک اند یک محافل مذهبیدمکرات یهایمحدودکنندە حقوق و آزاد

کرد.  یم ١٦د"یب و تائیت، تعقیرا با اطاعت کورکورانە حما یو قشر
رهبران برجستە  یریان اسالم و دستگیورش سپاهیکە سرانجام با  یاستیس

 ران خاتمە داد. ین حزب در ایمە آزاد ایت نیعالو کادرها و اعضاء آن بە ف

 یها ی جنبش ران با قرار گرفتن در سلسلهیران "انقالب ایاز نظر حزب تودە ا -
از روند واحد انقالب  ی"جهان سوم" بخش ین خلقهاینو یبخش ملیرها
، جنبش یستیالیسوس یشود کە از سە جزء کشورهایمحسوب م یجهان
بخش  یو جنبشهای رهائ یەداریی سرما فتهایجهان رشد یکارگر یانقالب

ل شدە بود. هدف هر سە جزء نبرد یابندە )جهان سوم( تشکیجهان رشد 
سم( بە منظور استقرار نظام یالی)امپر یبزرگ جهان یەداریە سرمایعل
بودن  یشد. انقالب و صلح معرفی می یبر عدالت اقتصاد یمبتن ینینو
ست بودن یالیودن( و ضد امپرب ین اجتماعیخواستار ساختار نو یعنی)
ت ین ماهیشد و ا دن( تلقی مییرزم یبزرگ جهان یەداریبا سرما یعنی)

م یی تحک ست دو مسئلهیباین انقالبات میمشترک هر سە جزء بود. ا
را حل  یاز وابستگ یو رهائ یل بە استقالل اقتصادیو ن یاسیاستقالل س

گر جامعە چون یل دیعمال مسا ین تئوریبا توجە بە ا ١٤کردند."یم
شد و   می  و ... تخطئه یمطبوعات و احزاب، مسالە مل ی، آزادیدمکراس

ست یالیو ضد امپر یعدالت اقتصاد یمبتن یجاد جامعەایالشعاع ا تحت
ت یبا ماه ین درحالی بود کە اولیگرفت. ایقرار م یاسالم یبودن جمهور

                                                            
  ١١١١کتبر ا یست شورویحزب کمون یتە مرکزیبە کم یرج اسکندرینامە ا   ١٦
، جلـد دوم یو اجتمـاع یفلسـف ی، نوشـتەهایران، ا. طبـریـمربوط بە انقالب ا یمسائل نظر یبرخ   ١٤

 رانیانتشارات حزب تودە ا ١٦١٣، چاپ دوم ٣١٣ -٣١٦ص 



 حزب تودە ایران و جنبش ملی کرد در ایران                                                                   01
  

کشور  یستم اقتصادینداشت و کل س یهمخوان یاسالم یجمهور یطبقات
گر ید یمحفوظ نگهداشتە شد. از سو یەداریستم سرمایدر چارچوب س

دور  یەداریست بودن" هم، نە کشور را از ادامە راە رشد سرمایالی"ضد امپر
  ن گذشتهیرساند. از ا یاقتصاد ییساخت و نە آن را بە خودکفا

و  یاری عقالنی برای انقالبیتوانست معیالنفسە نم یبودن ف ستیالیضدامپر
اسی باشد. سرنوشت یت سیک حاکمیا یرو و یک نیبودن  کیمکراتد

و سرنوشت  یاسالم یت رهبران جمهوریران تحت حاکمیانقالب ا
 یقت ونمونەهاین حقید ایو .... مو یبیە، عراق و لیچون سور ییکشورها

 باشند.  یورشکستە بودە و م ین تئوریبارز ا

ن حزب در رابطە با یاز ا کە یران با در نظرگرفتن انتقاداتیحزب تودە ا -
 یاز بورژواز یبانیشدن نفت و عدم پشت یاست ملیمصدق، س یدولت مل

شد، با برجستە کردن یرە میکمپرادور و غ یدر مقابل شاە و بورژواز یمل
ت یروحان یستیالیو ضد امپر ی، مردمین "انقالبیص کاذب و دروغیخصا

 یدر پ ١٣"یانقالب یدمکراس یدر مقام "رهبر ینیمبارز" و قرار دادن خم

                                                            
 یاست ملـ یدادە است انقالب یکە رو یسد: "در کشور ما انقالبینوین مین رابطە چنیدر ا یطبر  ١٣

ت یـانجـام گـرفتە اسـت و اهم یانقالبـ یدمکراسـ یر رهبـریـکە در ز است یک. انقالبیو دمکرات
را بــا خــردە  یانقالبــ یرا بە غلــط دمکراســیــم.، زین اصــطالن مهــم آشــنا شــویــدارد مــا بــا ا یاصــول

عمـدە محـرک  یرویـسـت. .... نین نیرنـد، در صـورتی کە مسـئلە چنـیگیهمسـنگ م یبورژواز
اسـت  یانقالبـ یآنهـا دمکراسـ یاسـینـدە سیە نمامتوسـط شـهر و دە بودنـد ک یران قشرهایانقالب ا

کــردن نفــت نقــش  ی" را کە در جنــبش ملــیملــ یبــود کە حــزب مــا مقــولە "بــورژواز ی.... زمــان
" را کە در انقـالب یانقالبـ یمقـولە مهـم " دمکراسـ یشـناخت و امـروز کسـان یداست، نمـ یمهم
مربـوط  یمسـائل نظـر یبرخـ خطاهاست. یە معرفتین پایشناسند و ا یدارد، نم یر نقش مهمیاخ

، چــاپ دوم ٣١٤-٣١٣، جلــد دوم ص یو اجتمــاع یفلســف ی، نوشــتەهایران، ا. طبــریــبە انقــالب ا
 رانیانتشارات حزب تودە ا ١٦١٣
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ک سو و از یاز  یم اسالمیوابستە بە رژ یروهایان نیکسب اعتماد در م
ان اقشار مختلف یرو در میکسب ن یگر بدست آوردن زمان برایسوی د

ران یالت خود بود. از نظر حزب تودە ایاء سازمانها و تشکیجامعە و اح
پس از دکتر بودە،  یستیالیدر درجە اول ضد امپر ینیامام خم ی"خط مش

ان ین بار از میبود کە ا یگریرهبر پر اعتبار د ینیمحمد مصدق امام خم
 یران قشرهای. بە باور حزب تودە ا١٣عە قد علم کردە بود"یت شیروحان

ل دادە، یران را تشکیی محرک انقالب ا عمده یروهایمتوسط شهر و دە ن
" ینیخم"امام  یعنی یانقالب یدمکراس یرهبر یدئولوژیا یدینش توحیب

 یابیران با ارزی"حزب تودە ا یی احسان طبر داد. بە گفتهیل میرا تشک
مصوب  یو قانون اساس یاسالم یبە جمهور یدینش توحیی ب نانهیب واقع

حساب خود  یرا بر حسب تجارب بیمثبت داد، ز یمجلس خبرگان را
توانند  یجامعە خود م یها یژگیستها تنها با درک وید کە کمونیفهمیم
ن یا یدر راستا ١١فا کنند".ین جامعە نقش راهگشا را ایمجموع ا یبرا

اول انقالب بە سازمان  یران در سالهایاست غلط، حزب تودە ایتفکر وس
ران در یا یک حاکمان اسالمیمات ضد دمکراتیکنندە اعمال و تصم ەیتوج

 ل شد.یتبد یـ اجتماع یاسیمختلف س یعرصەها

ر عمدە" و عمدە یعمدە و غ یردن "تئورران با توجە بە مطرن کیحزب تودە ا -
ران مستقل یجاد ایا یسم و عمال آن برایالیە امپریدانستن "مبارزە عل

ی  ک، دفاع از انقالب و دولت حاصلە از آن"، عمال مسالهیدمکرات

                                                            
، ٦١مسـائل حـاد انقـالب ص  ی، برخیرنگ، نە مانور. احسان طبریاست، نە ن یاسیس یخط مش  ١٣

 ١٦٣١مجموعە مقاالت 
، جلـد دوم یو اجتمـاع یفلسـف ی، نوشـتەهایران، ا. طبـریـە انقالب امربوط ب یمسائل نظر یبرخ  ١١

 رانیانتشارات حزب تودە ا ١٦١٣، چاپ دوم ٣١١ص 
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 یعنی یاز مسالە اصل یملل را تابع یو حقوق مل ی، آزادیدمکراس
ران در یاز نظر حزب تودە ا ران کرد.یا یاسالم یانقالب و جمهور یروزیپ

رعمدە یست در امور غیبا یبودە، نم یە امور فرعین امر عمدە، بقیمقابل ا
  کرد.  رعمدهیغ یغرق شدە و عمدە را فدا یو فرع

و "امام  یاسالم یار قرار دادن دفاع از جمهوریمعران با یحزب تودە ا -
 یمامعمال بە تبودن  یو ضدانقالب ی" چون مرز مقدس انقالبینیخم
کا"، یران مارک "ستون پنجم آمریا یاسالم یمخالف جمهور یروهاین

ران بعث یرە بگیپوک" و "ج ینما"، "تربچەها "ضد انقالب"، "گروهک چپ
چگاە یران هیا یاسالم یبود کە جمهور ین در حالیزد و ایو ناتو" م

کردن حزب  ین حرکات موجب دور و منزویبە حزب ندادە بود. ا ییبها
"حزب  یرج اسکندریران شد. بقول ایا یاسیس یروهایگر نیان از دریتودە ا

 یذرەا یجانبە خود نتوانست حت کید و شرط و یق یب یبانیتودە با پشت
 ید ... اجرایرا جلب نما یرهبر یت و تفاهم محافل قشریاعتماد، حسن ن

کار را بە آنجا کشاند کە "حزب طبقە کارگر" در  ین خط مشیمنظم ا
آن و  یت تودەایها و فعال یماندە مذهب است عقبیس کش دکیواقع 

 ١١د."یگرد یصنف یتهایان کارگران محدود بە فعالیبخصوص کار در م
مخالف  یروهایو حملە بە ن یاسالم یران در دفاع از جمهوریحزب تودە ا

 یسبقت را از دولت حاکم ربودە، در افکار عموم یگو یاسالم یجمهور
از خود بجای گذاشت و "  یار منفیر بسیرد تاثژە مردم کیران و بویمردم ا

 ١١خود بوجود آورد". یرا برا یز زائدە ارتجاع مذهبیانگ شهرت غم

                                                            
 ١١١١اکتبر  یست شورویحزب کمون یتە مرکزیبە کم یرج اسکندرینامە ا  ١١
 همانجا  ١١
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و دنبالەروی بە خود  یستیران عمال حالت پوپولیاست حزب تودە ایس 
دانست بە ین طبقە کارگر" میکە خود را "حزب طراز نو یگرفتە بود. حزب

 یزحمتکش برا یتودەها ییراهنماو  یشاهنگ بودن، سازماندهیپ یجا
روز جامعە  یدادهای، دنبالەرو رویدرست طبقات یریش گرفتن سمتگیدر پ

درصد"جامعە  ١١ا بالغ بر "یکە گو یاسالم یبان جمهوریپشت یو تودەها
را "شرکت فعال در  یاستین سیشدە و نام چن ٣١دادند)؟(یل میرا تشک

را در  یمردم راە اشتباه یەهان باور بود اگر تودیاعمال خلق" گذاشت، بر ا
د با آنها بود، منتها اشتباە آنها را گوشزد کرد، حتا ینند بایگزیمبارزە برم
 یاستین سین راستا چنیستها تمام شود. در ایجان کمون یاگر بە بها
کشنبە یها در تظاهرات  کیبا اشارە بە شرکت بلشو یانوریتوسط د. ک

 ٣١شد.یمە یتوج ١١١٣ن مردم پتروگراد در یخون

                                                            
از  رانیـدرصـد مـردم ا ١١خـود معتقـد اسـت کە "  یاز پرسـش و پاسـخها یکیدر  یانوریدکتر ک  ٣١

 ١١ص  ١٦٣١بهشت ماە ی، ارد١کنند" . پرسش و پاسخ شمارە  یم یبانیپشت ینیخط امام خم
کشــنبە یکها در حــادثە یخــود از شــرکت بلشــو یاز پرســش و پاســخها یکــیدر  یانوریــن کینورالــد  ٣١

س یکە اتفاقــا وابســتە بە پلــ یشــیە کە "توســط کشیروســ ١١١٣ن پتروگــراد قبــل از انقــالب یخــون
ن یک تـوطئە خـونیـتـدارک  یمبارزە زحمتکشان بلکە برا یانقالب یهدفها ینە برابود و  یتزار
ن یکها بە اشـتباە بـودن چنـیرغم بـاور بلشـویـاورد کە علیـە آنها بـراە انـداختە شـدە بـود" مثـال میعل

ن تظـاهرات شـرکت کردنـد. یـش بودنـد، در ایت کارگران پتروگراد دنبال کشـی، چون اکثریتظاهرات
ک هـا چە بـود؟ یفە بلشـویرد: "خـوب وظـیـگیجە مین نتـیچن یخین مثال تاریبا اشان در رابطە یا

کها در یکشـند؟ نە، بلشـویم کە شـما را مید مـا گفتـیـدینـد: دیستند و بعـد بگویبهتر بود کنار با
کها در تظـاهرات ین تظاهرات با مردم شرکت کردنـد و بـا آنهـا کشـتە شـدند. ... اگـر بلشـویتمام ا

د، دچــار اشــتباە یــریمــا را بپذ ید رهبــریــایم. بیگفتنــد رهبــر مــا هســتیم کردنــد و فقــطیشــرکت نم
ا بە دسـت آوردن آن، یـ یم اعمـال رهبـرین جهـت اسـت کە مـا معتقـد هسـتیشدە بودند. بە ا یبزرگ

، ١٦٣١، بهمن مـاە ٣ر است. پرسش و پاسخ یط شرکت فعال در مبارزە خلق امکان پذیتنها در شرا
 ١ص 
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کە توسط  یەداریرسرمایی راە رشد غ شکست خورده یغ تئوریحزب با تبل -
 یبند میزە شدە بود و تقسیتئور یانوفسکیچون اول یدانشمندان شورو

ن در یب ن و بدیب ن، واقعیب بە اصطالن خوش یفهای" بە طیانقالب ی"دمکراتها
 یدیی توح بە جامعه یر انقالب با برادران اسالمیکشاندن مس یپ

ی عراق و  کە تا آن هنگام بر اساس تجربه ی( بود، امریستیالی)سوس
دە بود. بە قول یدر عرصە واقع بە شکست انجام یبیر و لیە و الجزایسور

ت یبا توجە با ماه یاسالم یمعروف آزمودە را آزمودن خطا بود. جمهور
 یهایپرداز یست آن حتا طبق تئوریک و ضد کمونیکامال ضد دمکرات

جاد جبهە متحد خلق با یا یبرا یل "آمادگیط الزمە از قبیحزب شرا
 یجاد مناسبات دوستانە با کشورهایجامعە، ا یچپ و مترق یروهاین

ش گرفتن راە یدر پ ین" را برایادیو انجام اصالحات بن یستیالیسوس
چگاە یآن ه یران و رهبریا یاسالم ینداشت. جمهور یەداریرسرمایرشدغ
امام  یران حتا تحت رهبریبا حزب تودە ا یترکل جبهە مشیی تشک آماده

 یکە علمدار شعار "نە شرق یاسالم یو دولت جمهور ینشد. بە نظر رهبر
اتحاد  ین "استکبار شرق بە رهبریب ی" بودند، فرق و اختالفیو نە غرب

کا" وجود نداشت.  یاالت متحدە آمریا یو استکبار غرب بە رهبر یشورو
ی خود  ن مصوبهیقوان یی اجرا حتا آماده یاسالم یگر جمهورید یاز سو

"ج" و " د" هم نبود.  یچون قانون اصالحات ارضی مشهور بە بندها
" یانقالب یدمکراس ی" و "رهبریەداریرسرمای"راە رشد غ یاز تئور یرویپ

 ینهائ یروزیران بە "پیرهبران حزب تودە ا ینیامام و خوشب یتحت رهبر
نجام بە شکست انقالب، سرکوب و انقالب" برخالف خواست آنها سرا

د ملت کرد و ترور رهبران و ی، ژنوسایرانیشان ایدگراند یجمع  یکشتارها
حزب تودە  یشدن رهبران و کادرها یت بە قربانیآن و در نها یکادرها
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و  یـ کارگر یستیخ جنبش کمونیخود و تار یاسیت سیهو یران و نفیا
 گشت.  یمنته ینسانرایغ یر شکنجەهایسم در زیمارکس یدئولوژیا

ون یسیاپوز یروهایران در رابطە با نیاست حزب تودە ایادشدە، سی یی خط مش هیبر پا
زحمتکشان کردستان  یران و "سازمان انقالبیژە حزب دمکرات کردستان ایو بو یرانیا
 ید مستمر بە حق خودمختاریران با تاکیران ـ کوملە" شکل گرفت. حزب تودە ایا

ی اختالفات  قترشدن دامنهیز مسالە کرد، با هرچە عمیت آمکردها و حل مسالم
ران قرار گرفت. یدر صف دفاع از دولت ا یاسالم یکرد و جمهور یاسیس یروهاین

 یژە بە حزب دمکرات کردستان بسیران بویحزب تودە ا یاسیی حمالت س دامنه
احزاب  دادن ران بود. وابستە نشانیا یـ دولت یات رسمیشتر از ارگانها و نشریب

ناتو بە " باند قاسملو" و  یون دالریلیم ١کمک  یبە عراق، افترا یکردستان
از رهبران حزب دمکرات کردستان بە انشعاب،  یک بخش قابل توجهیب و تحریترغ
نکە خود در معرض اتهامات یرغم این حزب علیبود. ا  استین سیاز ا یبخش
حزب از جملە طرن  یتهااسیخ و سیمختلف منتقد تار یروهاین یاز سو یاریبس

 یە و بیپا یت از اتهامات بیب و شکا  گ و ک یآن بە اتحاد شورو یوابستگ
ە و یپا یب یها محابا دست بە اتهامات و افترازنی یسند و مدرک آنها بود، خود ب

ژە بە حزب دمکرات یو بو یاسالم یمخالف جمهور یروهایمدرک بە احزاب و ن یب
و ناتو و  یکا و آلمان غربیسم آمریالیرا وابستە بە امپر کردستان و کوملە زدە، آنها

از بە پشت ین ییرویان جنگ مسلحانە هر نیشک در جر یکرد. بیبعث قلمداد م
خود دارد کە مستلزم قانون  یماد یازهاین نیتام یبرا یجبهە وگرفتن ارتباطات

ت و ران خود سالها بعلت مهاجرینخواهد بود. حزب تودە ا یو مزدور یوابستگ
 یستیالیسوس یگر کشورهایو د یداشتن مناسبات تنگاتنگ با اتحاد شورو

ن رفتن یگر با از بید ی"احزاب برادر" بود. از سو یو معنو یمال یمشمول کمکها
استمدار و یم بعث و اسناد بدست آمدە چنانکە دکتر محمود عثمان سیرژ
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خ یتواند بە تاریران میز اذعان داشت، حزب دمکرات کردستان ایست کرد نیپارلمانتار
 یاستهایچگاە سیبا دولت عراق ه یرغم داشتن مناسباتیدرخشان خود ببالد کە عل

ن یم بعث قرار نگرفت. ایرژ یاستهایا در خط سیە احزاب کردستان عراق یآن بر عل
ران ـ یزحمتکشان کردستان ا ید شامل سازمان انقالبیت محرز بدون شک و تردیواقع

 شد.یکوملە هم م

فا کرد کە بدور از یرا ا یپس از انقالب عمال نقش یران در سالهایب تودە احز
ران یمستقل بود. حزب تودە ا یک حزب چپ دمکرات با خط مشیاست یس
ت یا ضدیک چرخش قلم و براساس دفاع یرا با  یرانیون ایسیمحابا تمام اپوز یب

 ین در حالیو ا دادیا ضدانقالب قرار میدر صف انقالب  یاسالم یآنها با جمهور
محدود پس از انقالب حتا در رابطە با  یهایافزون آزاد د دمیبود کە خود شاهد تحد

ران بود. یاستبداد در ا یروهایشتر نیت هرچە بیران، و همزمان تقویحزب تودە ا
ست مبارزە با یبایون، بلکە میسیاپوز یروهایران نە مبارزە با نیرسالت حزب تودە ا

 یاسالم یاستگزاران آنوقت حزب دفاع از جمهوریس یبود، ولیم م ترور و اختناقیرژ
کە  یمالک انقالب و ضدانقالب بودن قرار دادە بودند، امر یرا چون خط سرخ

 یلەهایز بە پشت میموجود آنها را ن یتهاین واقعیز شد و ایر خود آنها نیدامنگ
 یبرا یوقت دار کشاند و بە مصداق شعر برتولت برشت، یزندان و باالی چوبەها

دفاع از آنها نماندە بود. باری، خود  یبرا یگر کسیرهبران حزب آمدند د یریدستگ
سندگان "نامە مردم" یشدند کە بقول نو یان اسالمیسپاه یتوطئەها یآنها قربان

نجا بخاطر آنکە سخن بە یدند"! در ایدرخشیران میدرآسمان انقالب ا ی"چون ستارگان
حزب "مردم"  یاست حزب با استناد بە ارگان رسمیس بە یم مروریگزاف نگفتە باش

ران یرکل وقت حزب تودە ای، دبیانوریو "نامە مردم" و "پرسش و پاسخ"های دکتر ک
 م داشت. یخواه



 

 

 

 (١٦٣١-١٦٣١ران )یران و جنبش ملی کرد در ایحزب تودە ا

 

 ییازگشاد بە بیانقالب بهمن و بازگشت رهبرانش از تبع یروزیران با پیحزب تودە ا
مرداد  ٣٣ن حزب در یر از کردستان پرداخت. ایران بغیا یشتر شهرهایدفاتر خود درب

ران یخود را در کردستان ا یت علنیماە پس از انقالب، آغاز فعال ١با یتقر ١٦٣١
 . ٣٣اعالم کرد

ن. ت. ا.  یخ مبارزاتین حزب ضمن اشارە بە تاریا یی مرکز تهیی کم هیدر اعالم
رهبران حزب دمکرات کردستان در  یهایریکردها، از سمتگ یملو دفاع از حقوق 

از  یە آمدە بود: "متاسفانە برخیانین بیقبل و بعد از انقالب انتقاد شدە بود. در ا
و  یبارزان یر انحراف مصطفیت تحت تاثید فعالیدوستان کرد از همان آغاز تجد

اتخاذ  یعمومو  یاست داخلیرا در س ینادرست یریگ گر سمتید یعوامل خارج
ران آنطور یطبقە کارگر ا یل حزب واحد سراسریکردند و بە موافقت در جهت تشک

ت در مهاجرت و چە یفعال یکە در باال گفتە شد، پشت پا زدند و چە در سالها
را  یراه یت علنیو آغاز فعال یمحمد رضا پهلو یم استبدایرژ یپس از سرنگون

ران در آن دورە و یکە حزب تودە ا یاهعمدە، با ر یهایریدند کە در سمتگیبرگز
ت یعدم موفق  ٣٦داند، اختالف داشتە و دارد".یدانستە و میدرست م یلحظە کنون
آن  یالتیران در جلب و جذب حزب دمکرات کردستان بعنوان سازمان ایحزب تودە ا

                                                            
 ٣١داد مر ٣٣ -٣٣مردم شمارە   ٣٣
 ١٦٣١مرداد  ٣٣، ٣٣مردم شمارە   ٣٦
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ن حزب و مسائل کردستان یدر ا "یعوامل خارج ی"ردپادن یدر کردستان همراە با د
حزب در  یمە علنین یتهایان گذاشتن برادران پاسدار بە فعالینقطە پا تا هنگام

 یەها و ... خود عمال تا زمانیران در اعالمیادامە داشت. حزب تودە ا ١٦٣١بهمن 
آبان  ٣١ران در یا یاسالم یام رهبر جمهوریران بە پیکە حزب دمکرات کردستان ا

روز پس از صدور  ٣ورد. ایان نمیم ن حزب بهیاز ا یک" نگفت، نامی"لب ١٦٣١
ە یعل ینیران در کردستان" با اعالم جهاد خمیحزب تودە ا یت علنیە "فعالیانیب

ک مردم در خارج از کردستان و دادن شعار "حزب دمکرات را بە یمردم کرد و تحر
ن بە کردستان حملە یق هوا و زمیان اسالم از طریم" لشکریکش یخاک و خون م

دند، دەها نفر انسان یتان را بە خاک و خون وآتش کشکردە، شهرها و دهات کردس
ران یمختلف کردستان و از جملە اعضاء خود حزب تودە ا یگناە را در شهرهایب

و ناصر  ٣٤در کرمانشاە ٣١مردادماە  ١١را در  یبانین شیان و حسی)آذرنوش مهدو
 یقەایچند دق یدر سنندج( بدستور دادگاەها ١٦٣١مرداد  ٦١را در   ٣٣یمیسل
قارنا،  یعام مردم کرد در روستاها گر با قتلید یرباران کردند. از سوینقالب تا

ورش ین یرق اسالم تل زعتر کردستان را بوجود آوردند. ایر بیندرقاش در زیقاالتان و ا
ران و کوملە و ی)حزب دمکرات کردستان ا یماهە احزاب کردستان ٦با مقاومت 

 یبانیالت کردستان( و پشتین ـ تشکرایخلق ا ییفدا یکهاین سازمان چریهمچن
ران در یبود کە حزب تودە ا ین فاجعە در حدیمردم مواجە شد. ابعاد ا یتودەا

ان یخواهان پا ٣٣را شناخت" ید ضدانقالب واقعیتحت عنوان "در کردستان با یمقالەا
و مذاکرە با مردم کردستان  یانقالب در کردستان، آتش بس فور یدادن بە دادگاەها

                                                            
 ٣١مهرماە  ١٣ -٣١مردم، شمارە   ٣٤
 ٤١١ران ص یدان حزب تودە ایکتاب شه   ٣٣

 http://www.tudehpartyiran.org/images/ketabkhaneh/book-
marty-p2.pdf 

 ١٦٣١مهر  ٣٦، ٣٤مردم شمارە    ٣٣
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ن در آنها گرد آمدە بودند، ین مبارزیکە ا یزان کرد بدون نامبردن از احزابو مبار
ان ستون ییران، کوملە و فداین است کە حزب دمکرات کردستان ایت امر ایشد. واقع

ن یران حاضر بە قبول ایدادند، اما حزب تودە ایل مین مقاومت را تشکیا یاصل
هموارە دم از   خود نبودە، بلکه یرسمانات یات و بیا اعالم آن در نشریت محرز یواقع

ندگان ملت کرد بودند. یکە نما یزد، نە احزابیمذاکرە با "برادران و خواهران کرد" م
کسو دم از "برادران و خواهران کرد" و یران در آن بود کە از یپارادوکس حزب تودە ا

و  ت اسالمیگر رو بە حاکمید یزد، از سویشمرگان و مذاکرە با آنها میخون پ
ی کردستان را  م کە فاجعهیدانیگفت: "ما میکردە، م یاسالم ین جمهوریمسئول

ک خلق یمشروع  ین خواستهایشما چرا تام یجاد کردە است، ولیضد انقالب ا
حزب تودە  یمتاسفانە رهبر ٣١د؟"یدە را در گرو سرکوب ضدانقالب گذاشتەایستمد

،گاها تر و خشک را باهم یقبلم یسم و عوامل رژیالینقش امپر یینما ران با بزرگیا
 یزدنها از برچسب یمردم و احزاب کرد یدە گرفتن مقاومت تودەایسوزاند، با نادیم
ک یداکردن ینداشت، تا آنجا کە پ یو کودکانە هراس یار بدویبس یە و گاهیپا یب

در کردستان  ینیران از دستە جالل حسی"پوکە فشنگ توسط هواداران حزب تودە ا
ک مترجم زبان ی یبود و "جستجو ٣١مصر در حوادث کردستان" نشاندهندە دست

کا در بخش ستون یاالت متحدە آمریدفتر دولت ا یمە وقت از سویبطور ن یکرد
ع یسم در وقایالیاز دخالت امپر یحاک ٣١ن"یگارد یسیروزنامە انگل یهایازمندین

با حزب  اطین فاصلە هر چند با احتیران در ایشد. حزب تودە ایکردستان قلمداد م
زحمتکشان  یمحابا سازمان انقالب یب یکرد، ولیران برخورد میدمکرات کردستان ا

ن و روشنفکران چپ کرد یاز مبارز یریکردستان ـ کوملە را کە توسط بخش کث

                                                            
 ٣١آبان  ٣ -١٣مردم شمارە   ٣١
 ١٦٣١ ی ٣٦، ١٤١مردم شمارە   ٣١
 ٣١آذر  ٣ -١١٦مردم شمارە   ٣١
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ک سازمان یخود قرار دادە، آن را  یغیل شدە بود، مورد حمالت تبلیتشک
ستها و یونیما با صهیمستق ینەاباین نام عوام فریر "چنید کە زینامیم یستیمائوئ
ک یبودن   ران خط سهیدر واقع در منطق حزب تودە ا  ٦١کا در تماس است".یآمر
بە  یازیبود و ن یسم کافیالیسم و امپریونیوابستە خواندن آن بە صه یان برایجر

ز با همان منطق حزب تودە ین  خط سه یروهایمدرک نداشت. ناگفتە نماند کە ن
کردند. ی" میبە اتحاد شورو یب و وابستگ گ  "جاسوس ک ران را متهم بەیا

کە حزب در رابطە با  یدر پرسش و پاسخ در رابطە با اطالعات یانورین کینورالد
م معموال بە یدهیکە ما م ید: "اطالعاتیگوین میکرد چنیکردستان منتشر م

 کە ما نسبت بە آنها اعتماد یلە کسانیرسند. بە وسیاشکال مختلف بدست ما م
ن یکە دارد ا یند. حزب هم با وزن و اعتباریگو یم دروغ نمیم و معتقد هستیدار

چگونە شک ید هینبا یانوریباتوجە بە سخن د. ک  ٦١کند".یاطالعات را منتشر م
ت است و ین واقعید عیحزب کرد، چراکە هر چە حزب بگو ید در گفتەهایو ترد

ی  توان در عرصهیگمان م یست! بین یچگونە سند و مدرکیبە آوردن ه یازین
ن یزدن چن یمخالف بود، ول یگریاست حزب دیو س یاست با فکر، خط مشیس

اسی یبودە، تنها نشانگر فرهنگ و اخالق س یاسیبدور از اخالق س یاتهامات
ر خود یدامنگ یاسالم یجمهور یکە از سو یزنندە است، امر ی اتهام رمسئوالنهیغ

 یبرجستە آن براساس پروندەها یان و کادرهان فرزندیحزب و اعدام و زندان بهتر
 شد.  یساختگ

ی مردم از آنها  ت تودهیاکثر یبانیشمرگان کردستان و پشتیی پ ماهه  مقاومت سه
 ٣١کردستان در آبان  یشهرها یسرکوبگر و آزاد یروهاین ینینش منجر بە عقب

اد کە مردم کردستان فرست یبرا یامیپ ١٦٣١آبان  ٣١در  ینیت اللە خمیشد. آ

                                                            
 ٣١آبان  ١٤/ ١٤مردم شمارە   ٦١
  ٣( ص ١٣)٣پرسش و پاسخ   ٦١
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ان اسالم در یداشتە، بعلت شکست فاحش سپاه یکیی تاکت شتر جنبهیب
ام از ین پیورش مجدد در فرصت مناسب بە کردستان بود. ایکردستان،کشتن وقت و 

  ٦٣ت در کردستان"یعدالت و انسان یخیتار یروزیران بعنوان "پیحزب تودە ا یسو
از  ٣١در سوم آذرماە  یەایز در اطالعیران نیخواند شد. حزب دمکرات کردستان ا

ن یکرد. ا یبانیی کردستان پشت ز مسالهید بە حل مسالمت آمیام امام و امیپ
ران یز چاپ شد. حزب تودە این ٣١ماە  یمردم در هشتم د ١٣١ە در شمارە یاعالم

ران بعد از مدتها و یحزب دمکرات کردستان ا یاز سو یرین موضعگیبا اتخاذ ا
داشت، رسما بە  یشتر حالت خبررسانیکە ب یمورد نادرن بار بجز چند یاول یبرا
تحت عنوان "ما و حزب دمکرات  ین حزب و مواضع آن اشارە کردە، در مقالەایا

ت کردە، اعالم داشت:" گذشتە از خطاها ین موضع ابراز رضایاز ا  ٦٦ران"یکردستان ا
بە آن  یکسال گذشتە و انتقادات جدیران در یو اشتباهات حزب دمکرات کردستان ا

ابد و در آن گام بردارد". ین خود، قادر است راە درست را دریژە در انتخاب متحدیبو
در رابطە با محکوم ١٦٣١ماە یران در هجدهم دیی حزب دمکرات کردستان ا هیانیب

ماە هنگام یران در هفدهم دیاز ارتش ا ییکوملە بە واحدها یروهایی ن کردن حمله
ی  ز مسالهیدمکرات کردستان بە حل مسالمت آمد حزب یورود بە مهاباد و تاک

ران شد. حزب یحزب تودە ا یتە مرکزیکم یکردستان موجب ابراز شعف و خوشحال
 یتە مرکزیخطاب بە کم یدر نامەا یرین موضعگیت از ایران با ابراز رضایتودە ا

شتر جداکردن یخواهان هرچە ب ٣١ماە  ید ٣٣ران در یحزب دمکرات کردستان ا
رتر ید یانورین کینکە نورالدیجالب توجە ا  ٦٤ضدانقالب شد. یروهایز نصف خود ا

 یحزب دمکرات کردستان برا یشنهاد جنان انقالبین نامە بە پیاذعان داشت کە ا

                                                            
 ٣١آبان  ٣١ -١١مردم شمارە   ٦٣
 ٣١ ید ١١، ١٦١مردم شمارە   ٦٦
 ٣١ ید ٣٣ -١٤٤مردم شمارە   ٦٤
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ن جنان در کنگرە حزب ]منظور کنگرە چهارم حزب دمکرات کردستان یت ایتقو
با  یانوری. ک٦٣تکردن قاسملوها بودە اس یاست[ و منزو ١٦٣١ران در زمستان یا

دکتر قاسملو در رابطە با "بهار پراگ و ورود ارتش سرخ  یهایریتوجە بە موضعگ
ک یحزب دمکرات کردستان چون  ی" و بازسازیبە چکسلواک ١١٣١اوت  ٣١در 

ت شناختن او نشدە، از نامبردن او یرسم بە  چگاە حاضر بهیه یحزب مستقل کردستان
کرد. حتا هنگام منتشر کردن یز میپره رکل حزب دمکرات کردستانیبعنوان دب

د اسلحە از مسکو" از او نە یب خریبر "تکذ یدکتر قاسملو مبن یاز سو یتلگراف
رکل حزب دمکرات کردستان، بلکە بعنوان "عبدالرحمن قاسملو از جانب یبعنوان دب

 کرد.یاد می  ٦٣ران"یحزب دمکرات کردستان ا

بە مردم کردستان"،  ام امامیپران بە "یک گفتن حزب دمکرات کردستان ایلب
شنهاد یدولت، پ یات اعزامیمذاکرە با ه یخلق کرد برا یندگیات نمایل هیتشک

حزب دمکرات  یرتر طرن شش مادەایات و دیه یمختلف از سو یطرحها
 یو بن ینیدار با خمید یات حزب دمکرات کردستان برایکردستان، فرستادن ه

بودند کە  ییران از جملە تالشهایا یماسال یگر از سران جمهورید یصدر و برخ
 یبانیز مسالە کرد شد. تالش حزب دمکرات کردستان با پشتیحل مسالمت آم یبرا

 یبرا یشنهاداتیمختلف، از جملە پ ین دادن طرحهایران و همچنیحزب تودە ا
ی کرد مواجە  ز مسالهیآم حل مسالمت یکردستان" برا یل طرن "خودگردانیتکم

ت یران با توجە بە هویا یاسالم ینشان داد کە سران جمهورت امر یشد. واقع
ن مسالە را یحل ا ییبالفعل توانا  بالقوە و نه  ک خود نهیدەئولوژیاسی و ایس

شتر در فکر یران نبودند. آنها بیاسی خلقهای ایحقوق س  نداشتند و باورمند به
 یجنبش مل یاصل یروهایف نیجاد اختالف و تضعیا یآوردن زمان الزم برا بدست

                                                            
 (١١)١پرسش و پاسخ   ٦٣
 ٣١ن یفرورد ٣٣، ٣١١نامە مردم شمارە    ٦٣
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ورش مجدد بە کردستان در زمان یژە حزب دمکرات کردستان و کوملە و یکرد بو
ران، در "روز یس جمهور وقت ایصدر، رئ یابوالحسن بن یمناسب بودند. ادعا

بهشت ماە همان سال یرتر در اردیو د ٣١ن ماە یران" در فروردیا یاسالم یجمهور
شنهاد حزب ی)پ یرن شش مادەاانقالب با ط یبر موافقت دولت و رهبر یمبن

صدر در  یاز حد تعارف خارج نشد. بن یراتییران( با تغیدمکرات کردستان ا
کردها  ین گذاشتن سالن از سوین طرن را مشروط بە زمیخود اعالم ا یسخنران

دادن بە  انی"نامە مردم" خواهان پا یشتر شمارەهایران در بیکرد. حزب تودە ایم
 یاز سو یی شش مادەا تان با انتشار طرن اصالن شده" در کردسی"جنگ برادرکش
آن نشد. با توجە بە  یران آمادە بە اجرایچگاە دولت ایکە ه یدولت بود، امر

حزب  یاسالم یران در رابطە با جمهوریحزب دمکرات کردستان ا یهایریموضعگ
د یجد یی خود را در رابطە با زدوخوردها شتر نوک حملهینبار بیران ایتودە ا

کنندە  کیکوملە نشانە گرفتە، آن را تحر یبە سو ٣١بهشت ماە یدستان در اردکر
کە در"نامە مردم" بە نقش  یرغم اشاراتیو عل ٦١دینامیآغاز و گسترش جنگ م

و"گروهک  یکرد، کوملە را چون عامل اصلیافروز در هر دو سو م عوامل جنگ
" یطانیاف شاز "اهد یرویکرد کە بە پیم ی" معرفیجنگ افروز و ضدانقالب

همزمان سازمان   ٦١کا آتش جنگ را در کردستان افروختە است".یسم آمریالیامپر
ران در یران ـ شاخە کردستان و حزب دمکرات کردستان ایخلق ا ییفدا یکهایچر
 یروهایران و نیبە "خلق قهرمان ا ٣١ام مشترک خود در سوم خرداد ماە یپ

عوامل  یکردستان و نقش اصل در یلیخواە" ضمن اشارە بە آتش جنگ تحمیترق
ضد  یروهایم صفوف نیصدر " بخاطر تحک یت، از بنیجنگ افروز در حاکم

در کردستان خواهان اعالم  یاز جنگ برادرکش یریهنمان و جلوگیست میالیامپر

                                                            
 ٣١بهشت یارد ١٤، ٣٣٣نامە مردم شمارە    ٦١
 ٣١بهشت یارد ١١، ٣٣١نامە مردم شمارە    ٦١
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حزب  یشنهادیپ یدولت نسبت بە شش اصل خودمختار ینظرات اصالح یرسم
کردستان  یی اقتصاد رداشتن محاصرهران، اعالم آتش بس و بیدمکرات کردستان ا

ی کردستان" شدند . حزب  ز مسالهیآم حل مسالمت یالزم برا یباز شدن فضا یبرا
بنابر  ٣١نامە مردم در هشتم خرداد  ٣٤٣ام در شمارە ین پیران ضمن انتشار ایتودە ا

ها و عوامل برافروختە شدن  شەیر یابیان اعالم کرد کە "در ارزیبلور یدرخواست غن
ام یات اعالم شدە در پیران با نظریکردستان نظر حزب تودە ا یجدد جنگ برادرکشم

 یوار هموارە در پ جان ناپلئون ییران در واقع دایست". حزب تودە این یکیمذکور 
 د. یگردیسم و عوامل وابستە بە آن در مسائل کردستان میالیی امپر توطئه یردپا

م سرنگون شدە شاە یوابستە بە رژ ، عواملیداخل یگمان در هنگام جنگها یب 
 ین عواملیوجود چن یرند، ولیبگ یآلود ماه خواستند از آب گلیتوانستند و میم
 یتهایی واقع ع ونشاندهندهین وقایا یتوانست علت اصلیار اندک بودە، نمیبس

دهد کە یکردستان نشان م یدادهایمجدد بە رو یموجود در کردستان باشد. نگاه
 ییفدا یکهایرتر سازمان چریران و دیزب دمکرات کردستان اح یرغم تالشهایعل

 یران برایمکرر حزب تودە ا یالت کردستان و خواستها و تالشهایران ـ تشکیخلق ا
ران حاضر بە ابالغ یت ایچگاە حاکمیاصالن شدە، ه یطرن شش مادەا یابالغ رسم

ت یکە در نها یخود در کردستان ادامە داد، امر یورشها و کشتارهایآن نشدە، بە 
ن رهبران یآن شد. در واقع ا یع بعدیموجب ادامە جنگ در کردستان و فجا

دن یبە آشوب کش ین خود در پیرغم اظهارات دروغیبودند کە عل یاسالم یجمهور
ت یحاکم یشان بودند. برایشتر کردستان و سرکوب و کشتار دگراندیهرچە ب

ش در کردستان و یدگراند دمکرات و یروهایران وجود نیا یاسالم یادگرایبن
جاد یتوانست مطلوب باشد، چرا کە ایران نمیگر این خواست بە نقاط دیگسترش ا
جاد یو عمال ا ییتمرکززدا یا خودگردان، جامعە را سویخودمختار  یحکومتها

طلب رهبران  تمرکزگرا و قدرت یشەهاید کە با اندیکشیک جامعە فدرال می
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رت داشت. از نظر آنها یش نبودند، مغایدگراند یروهایکە حاضر بە قبول ن یاسالم
ران و وحدت امت یا یت ارضیثبات جامعە و تمام یهرگونە خواست خودمختار

ب، یفر ین مشکالتین تنها راە حل چنیانداخت. بنابرا یران را بە خطر میا یاسالم
ش جامعە و سرکوب یاند دگر یروهایان نیجاد اختالف و تفرقە در میرنگ، این

چگاە در یه یاسالم یکە جمهور یخواهانە در کشور بود، امریآزاد یندا هرگونە
 نکردە است.  یکاربرد آن کوتاه

 یروهاین یی جنگ در کردستان، حمالت و کشتار مردم کرد از سو ادامه
د یکردستان بە دولت موجب تشد یانقالب یروهای، عدم اعتماد نیسرکوبگر اسالم
ل یو تشک یران و انشعاب گروە هفت نفریان احزب دمکرات کردست یاختالفات درون

ران یحزب تودە ا یبانیروان کنگرە چهارم" با پشتیران ـ پی"حزب دمکرات کردستان ا
ران از تمام یا یاسالم یکە جمهور ین انشعاب در زمانیشد. ا١٦٣١خرداد  ٣١در 
ن یف ایکرد، موجب تضعیسرکوب جنبش کرد استفادە م یبرا یر انسانیغ یوەهایش
آن،  یاصل یروهایاز ن یکیران، چون ینبش و انشقاق در حزب دمکرات کردستان اج

ت سرکوب خود یکرد و در نها یانقالب یرویاز ن یدن بخش بزرگیراهە کشیو بە ب
حزب  ین انشعاب با شعف و خوشحالی.  ا٦١ران شدیا یم اسالمیرژ یآنها از سو

 ین انشعاب برخوردهایاز ا مواجە شد. پس یانوریران و در راس آن دکتر کیتودە ا
شدت گرفتە، بە  یران بسیران با حزب دمکرات کردستان ایی حزب تودە ا خصمانه

 ی"نامە مردم" ارگان مطبوعاتی حمالت، افترا و تهمتها  کهید، طوریاوج خود رس
ات خود از یران در نشریران شد.. حزب تودە ایناروا بە حزب دمکرات کردستان ا

                                                            
بانی آنهـا از یرغم پشتیز علیروان کنگرە چهارم نیران _ پیتهای حزب دمکرات کردستان ایاز فعال  ٦١

ر واعــدام یب، حتــا دســتگیــری بعمــل آمــدە، اعضــاء آن مــورد آزار و تعقیانقــالب در کردســتان جلــوگ
روان کنگـرە یـران ـ پیـخوشکالم از جملە اعضاء حزب دمکرات کردسـتان ااد ناصر یزندە شدند.  یم

 رباران شد.یدر شهر بانە ت ٣٣بهشت یارد ٤ر و در یدستگ ٣١چهارم بود کە در سال 
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شمرگە حزب دمکرات کردستان و کوملە کە در مقابل یان پدکتر قاسملو و هزار
ن ییو حق تع یاز آزاد یاسالم یمسلح و سرکوبگر جمهور یروهایحمالت ن

کردند بعنوان "اوباشان"، "مزدوران بعث"، "باند قاسملو"، یسرنوشت مردم خود دفاع م
ز یات نن اتهامیکرد. مالک تمام ایاد میاساختە" یران ناتو" و "کوملە سی"مزدبگ

ن یاز ا یینجا بە نمونەهایران بود. در ایبودن وزنە و اعتبار حزب تودە ا نیسنگ
 م کرد:یاتهامات با استناد بە "نامە مردم" اشارە خواه

، ناتو و یکا، آلمان غربیسم آمریالیقاسملو مدتهاست کە در ارتباط با امپر -
از  یندگیکند. هلند بە نمایش عمل میی شوم خو ن نقشهیبعث عراق بە ا

خلق کرد" و " احقاق حقوق  ی"آزاد یون دالر برایلیم ١ناتو و بودجە آن 
 یچ گاە نە از سویه یین ادعایچن  ٤١ار او قرار دادە است.یآن" در اخت

د. یبە اثبات نرس یو خارج یداخل ینهادها یران، نە از سویحزب تودە ا
لو تا کا بە علت مواضع چپ دکتر قاسمینکە، دولت آمریجالب توجە ا
چگاە حاضر بە یران هیا یاسالم یشان بدست عوامل جمهوریقبل از ترور ا

 کا نشد.یسفر بە آمر یزا بە او برایدادن و

" با زەیقلعە دبنام "  یر( قاسملو در محلیت ٣١رماە )حدود یدر اواخر ت -
ن یگمان قاسملو ا یار خائن" مالقات و مذاکرە داشتە است .... بی"بخت

النە بە خلق کرد دروغ یکا کە رذیسم آمریالیاتو و امپرعامل بعث عراق، ن
ار یبهتر از بخت یکند، سرنوشتیز میت دربشت سراو تید و خنجر جنایگویم

 ٤١و محمد رضا و ... نخواهد داشت.

                                                            
 ١٦٣١ر یت ١١، ٣١١نامە مردم شمارە   ٤١
 ٣١مرداد  ٣١ -٦١٣نامە مردم شمارە   ٤١
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در  ٣١بهشت یارد ٣١ـ٣٣خ یم، در تاریکە بدست آورد یطبق اطالع -
ک یدر  یک منطقە نظامیبنام حلبچە در عراق، در کنار  یده یکینزد

ق یندە قاسملو، صدی، نما یخ عثمان نقشبندیساختە، ش شیساختمان از بتن پ
 یزبان و اشرف مالقات میو پال یسیی کوملە با او ندهیکمانگر نما

 ٤٣کنند.

ران و کوملە با یران با حزب دمکرات کردستان ایحزب تودە ا یاسیاختالفات س
کردن آنها  یو زندان یریتگدر کردستان، دس یتودەا یت کردهایبغرنج شدن موقع

و محدود شدن   ٤٦ک سویران و کوملە از یتوسط حزب دمکرات کردستان ا
 یریالت کردستان و دستگیران ـ تشکیحزب تودە ا یعلن یتهایی فعال دامنه

، ممنوع شدن پخش "نامە یاسالم یجمهور یتیامن یروهاین یاعضاء آن از سو
ن ییمان آنها بە حق تعیرغم اعتقاد و ایلع یتودەا یمردم" و ... همراە بود. کردها
حزب  یاستهایران، با توجە بە سیز مسالە کرد در ایسرنوشت ملل و حل مسالمت آم

شدە،  یشتر در جامعە منزویران هرچە بیا یاسالم یران و دفاع از جمهوریتودە ا
 ت چوب دو سر طال را بە خود گرفتە بودند. یموقع

ورش سپاە یحزب تا هنگام  یاز سو یاسالم یاست دفاع از جمهوریی س ادامه
بر جنبش  یار مخربیر بسینە تنها تاث ١٦٣١آن در بهمن ماە  یپاسداران بە رهبر

 یب جدیز آسین حزب نیا یخیران بجا گذاشت، بلکە بە اعتبار تاریکرد در ا یمل
، شکنجە و اعدام بخش یریآن، دستگ یاستهایواردکردە و عمال بە شکست س

 یاسیس ی، کادرها و اعضاء و هواداران آن منجر شد. زندگیراز رهب یریکث

                                                            
 ٣١ور یشهر ٣ -٦١٣نامە مردم شمارە   ٤٣

الت یتشـک یاز اعضـا یو ناصر هاشم یرانیشهرو یادان مصطفیران زندەیی حزب تودە ا فتهگ بنا به   ٤٦
 کردستان حزب توسط کوملە ترور شدند.
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"قاطع و  یران نسبت بە رهبریحزب تودە ا یز رهبریآم توهم یهاینیب برخالف خوش
 ٤٤آن را نشان داد. یاستهای" در مجموع عدم صحت سینیت امام خمیپر از درا

مختلف بە کە از منابع  یبا توجە بە گزارشات ٣١ران در سال یحزب تودە ا یرهبر
ش در یدگراند یروهایرغم تجربە چهار سال سرکوب و اختناق نید و علیرسیآن م

ی  ، حملهیاسالم یت جمهوریران و اقرار بە "احتمال چرخش بە راست" در حاکمیا
کادرها و اعضاء آن،  یریب و دستگیجە تعقیبە حزب و در نت یتیامن یروهاین

ران ماندە، عمال اعضاء یاحزاب" در ا "قانون ینانە در انتظار اجرایهمچنان خوشب
آمادە نکردە بود، موجب  یت مخفیمقابلە با خطر حملە و آغاز فعال یحزب را برا

 یاستهایک سیی ن ندهین اعضاء حزب در رابطە با آیو توهم در ب یالپردازیجاد خیا
 شدە بود. یاسالم یران نسبت بە جمهوریحزب تودە ا

در  یاسالم یجمهور یتیامن یروهایورش نی" و است" اتحاد و انتقادیبا شکست س
ران و یدر سرتاسر ا یحزب ی( بە سازمانها٣٣بهشت یو ارد ٣١دو مرحلە )بهمن 

ران بطور اعم و یران در ایحزب تودە ا یب اعضاء آن، کادرهایو تعق یریشروع دستگ
 یروهایبگردند تا توسط ن یست بە دنبال سرپناهیبایدر کردستان بطور اخص م

ق انقالب یصد یروهایش جزو نیپ یران کە تا چندیا یاسالم یجمهور یتیامن

                                                            
ن یت چنـیـمحافل بە اصطالن چپ بـا قاطع یخ" خطاب بە برخی"در کورە ازمون تار یاحسان طبر  ٤٤

ــدگیــگویم ــدب یاســیس ید: "زن ــرخالف ب صــطالن چــپ کە محافــل بە ا یبرخــ ینینشــان داد کە ب
م و لــذا تنهــا بە یواپسـگرا هســت یک خــردە بــورژوازیــنـدگان ینما یر رهبــریــپنداشـتند مــا در ز یم

مـا را در بـارە جهـات  ینـیب شیکە از سـمت "چـپ" پ یم)!( بر خـالف کسـانیرو یسم میفاش یسو
ــ ــا همــهیدیامــام نم یاســیس یمشــ یمترق ــد، حــوادث ب ــراز و نشــ دن ب آن، در مجمــوع صــحت یی ف
ز نشـان یـندە نیرا در سال آ ینیب شین صحت پیم کە همیدوارینک امیما را نشان داد و ا یهایداور

، انتشــارات حــزب تــودە ١٦١٣، چــاپ دوم ٣١١، جلــد دوم ص یاجتمــاع یفلســف یدهــد. نوشــتەها
 رانیا
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 یت حساسین وضعیدر چن  ٤٣ر، شکنجە و اعدام نشوند.یشدند، دستگیمحسوب م
خود را  یو صدای کردستان" آمادگیق "رادیران از طریحزب دمکرات کردستان ا

 از اعضاء حزب همراە با یها اعالم داشت. تعدادیکمک بە تودەا یبرا
امن در  یران بە جاهایشمرگان حزب دمکرات کردستان ایشان بە همت پیخانوادەها
 عراق منتقل شدند.  کردستان

الت کردستان، حزب یران ـ تشکیحزب تودە ا یاز اعضاء و کادرها یریبخش کث
ت یران اکثریان خلق ایروان کنگرە چهارم و سازمان فدائیران ـ پیدمکرات کردستان ا

سپاە پاسداران و منحل اعالم کردن حزب  یروهایورش نیان با الت کردستیـ تشک
ران کە در اثر یاز رهبران حزب تودە ا یبخش یونیزیشات تلویی نمایران و برپایتودە ا

سم شدە یمارکس ینیوادار بە ندامت و رد حزب و جهان ب یرانسانیغ یشکنجەها
راق مستقر شدند. ست عیحزب کمون یگاەهایکردستان عراق شدە، در پا یبودند راه

د و احتماال یجد ید بە سازماندهیط با امین شرایتر ش از چهار سال در سختیآنها ب
ران یحزب تودە ا یشروع مبارزە مسلحانە در کردستان در انتظار دستورات رهبر

کە توام  یرهبر یعمل ین افراد، بیرهبران حزب بە سرنوشت ا ییاعتنا یماندند. ب
ران یندە در حزب تودە ایو انشعابات مکرر و فرسا یحزب د اختالفات درونیبا تشد

ا یو  یران، مهاجرت بە اتحاد شوروین افراد بە ایبود، بمرور زمان موجب بازگشت ا
ب بە اتفاق کادرها و اعضاء سازمان یت قریشد. سرانجام اکثر ییاروپا یکشورها

 یەایصدور اطالعالت کردستان در خارج از کشور با یران ـ تشکیحزب تودە ا یالتیا
ران و کردستان ین حزب در رابطە با ایرسما از مواضع ا ١٦٣١ن ماە یدر دهم فرورد

                                                            
ــبعــد از   ٤٣ ــودە ا یتــیامن یروهــاین یورش سرتاســری ــبە حــزب ت الت یاعضــاء تشــک یریران و دســتگی

 ی، کسـری، مرتضـی باباخـانیژ، رضـا شـلتوکیـگالو ی، علـیادان حسن قزلجـیدە کردستان آن، زن
 یجمهـور یدر زنـدانها یسـیار ویـپـور و  ی، طـاهر امـامید موسس غفاری، حمیکردستان یاکبر
 د شدند.یران شهیا یاسالم
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ە ین اطالعیاز ا یران جدا کردند. در بخشیانتقاد کردە، صف خود را از حزب تودە ا
 ران و ملت مبارز کرد بود، آمدە است:یف ایکە خطاب بە مردم شر

کرد  یکنگرە چهارم و هم اعضا ین قبلروایران، هم پیحزب تودە ا ی"ما اعضا
ک و بە دور از یستم بوروکراتیک سیدر کردستان، کە در  یحزب یسازمانها

 یاست و عملکرد هایر سیم و تحت تاثیکردیت میمعاصر فعال یتهایواقع
نوبت، خود را  ، بهیو هم فرد یم، هم بە شکل جمعیران بودیز حزب تودە ایآم اشتباە

ژە یران و بویانقالب ا یی کل ات حزب در رابطە با مسالهم و مسئول اشتباهیسه
ن یان و محمد امیبلور یادان غنیە زندەین اطالعیبا صدور ا  ٤٣م."یدانیمسالە کرد م

از  یەایران بودند، با صدور اطالعیحزب تودە ا یرهبر یز کە از اعضاین یسراج
ب ین ترتیبد ٤١ند.ران خارج شدیکردە، از حزب تودە ا یبانیپشت ین حرکت اعتراضیا

ران ـ کردستان کە اکثرا بعد از یحزب تودە ا یالتیاکثر کادرها و اعضاء سازمان ا
ز مسالە کرد بە ید بە حل مسالمت آمیسم و امیالیبا اعتقاد بە سوس ٣١انقالب 

شە با یهم یح از مواضع گذشتە، برایوستە بودند، ضمن انتقاد صریران پیحزب تودە ا
 آن وداع کردند.  یمش ران و خطیحزب تودە ا

 

 

                                                            
ن یروان کنگــرە چهــارم حــزب دمکــرات کردســتان، حســیــل پیانشــعاب، مــروری بــر چگــونگی تشــک  ٤٣

 )منبع کردی( ١١-١١بخشی، ص 
 همانجا  ٤١


