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  مقدمه
  

تاريخ خونين جنبش آزاديخواهي كردستان مسير پرفراز و نشيبي را طي 
كرده است، تاريخي مملو از تـراژدي، تـاريخي كـه در آن قهرمانـاني بـه                 
ميدان آمدند، سرهايشان بر دار شد، خون پاكشان ايـن خـاك مقـدس  را     

اين جنبش به دار كشيده شد، اعدام شد، تبعيد گـشت، ولـي         . گلگون كرد 
مچنان زنده و پابرجا درفش مبارزه را برافراشته نگه داشت و به پيمـودن              ه

آري اين جنبش، ميراث به جاي مانده از هزاران         . راه پرافتخارش ادامه داد   
اي كه مبـارزه بـراي       گذشته قهرمان راه آزادي است، هزاران انسان از جان       

فظ جان و مـال     رفع ستم و اجحاف وارده بر ملتشان را باالتر و واالتر از ح            
هـاي   شان را تقـديم آرمـان     و زندگي خويش دانستند و گوهر ناب زندگي       

جواناني كه بهار عمرشان خزان شـد، مـادراني كـه بـا             . اين جنبش كردند  
هايي ماالمال از رنج و حسرت، عمري را در انتظار  چشماني پرخون و قلب   

 .گاه باز نگشتند بازگشت فرزنداني سپري كردند كه هيچ
هايي از جنس اسـتقامت و      مانده از نسل   جاي  كردستان ميراث به    جنبش

اين جنبش اگر تاكنون چونان دژي استوار و تسخيرناپذير  .پايداري است
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هاي تاريخ به پيش     پابرجا مانده و مشعل فروزان رهايي را در سياهي تونل         
هاي ميهن و  خشت آن با خون سرخ آالله   برده، به اين خاطر است كه خشت      

ي رهـايي را در      دان پاكباز ملت كرد بنا شده است، ملتي كه حماسـه          فرزن
  . طلبانه دميد و خود پشتيبان جنبش شد كالبد جنبشي حق

اند، از اين روست كه تاريخ همـواره برايمـان   تاريخ ما را برايمان نوشته    
انـد و    تاريخ ما را غاصبان اين خاك نوشـته       . مهجور و نامأنوس بوده است    

هـاي بـازيگران     ها و ايثـارگري     نون بري از روايت دالوري    اين تاريخ تاك  
سازان اين ملت بوده است و بدين خاطر بود كه ابرمـرد       اصلي آن و حماسه   

ي   جنبش كردسـتان، رهبـر فقيـد و ليـدر فرهيختـه، خوشـنام و پـرآوازه                
ن قاسملو خود گام در راه نگارش      عبدالرّحم.مان، د مبارزات آزاديبخش ملت  

معاصر جنبش كردستان و ملت كرد نهـاد و بـرگ زريـن             تاريخ مبارزات   
چهل سـال   . اين تاريخ يعني دوران تأسيس جمهوري كردستان را نگاشت        
ي مبـارزات    مبارزه، حاصل زحمـات بزرگمـردي اسـت كـه در بحبوحـه            

هاي رژيم غاصـب     باران و بمباران   مسلحانه و مقاومت ملي و در زير توپ       
  .نگارش درآورده استانديشي و درايت به  خميني، با ژرف

ي ايـن جنـبش       قاسملو متعهد و بيرحمانـه بـه نقـد اشـتباهات گذشـته            
كند و معتقد است    پردازد، اشتباهات و انحرافات جنبش را مشخص مي        مي
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هـا بايـستي از آن درس بگيـريم تـا از تكـرار             كه با روايت ايـن كاسـتي      
  .ي آن پيشگيري كنيم دوباره

  :كند مهم را بازگو ميچهل سال مبارزه، تاريخ سه مقطع
دوران قبل از تأسيس جمهوري و حزب دمكرات، دوران تأسيس حزب           
ي  دمكرات و بنيان نهادن جمهوري و دوران پس از سقوط و نوزايي دوباره

  .حزب و جنبش كردستان
اين كتاب از اين جهت مهـم اسـت كـه نويـسنده خـود در بطـن اكثـر             

بـرد و زوايـاي     به قلـم مـي    رويدادها بوده و همچون مورخي متعهد دست        
  .كندتاريك و روشن اين تاريخ را روايت مي

چهل سال  مبارزه، تاريخ مبارزات جنبشي است  از جنس دموكراسي و             
ي  جنبشي  ملي ـ دموكراتيك كه يادگـار خـون هـزاران اللـه     . حقوق ملي
  .ي يك ملت است پرپرشده

ق زدند، از آن     تاريخ مبارزان دمكراتي كه برگ ديگري از تاريخ را ور         
جهت داراي اهميت است كه ذكر اين تـاريخ بـراي جنـبش امروزمـان و                

ي ملتمان بسي مهم است و همچنين بدين خـاطر كـه ايـن               براي نسل تازه  
تاريخ به قلم رهبري انقالبي و آزاديخواه نوشته شـده كـه حتـي برخـي از                 
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نـد و از  بر ها به حقانيت افكار و سخنانش پي مي دشمنانش نيز پس از سال   
  .مندنداند، از خود گلهاجحافاتي كه در حق او نموده

بر همين اساس بود كه الزم دانـستيم بـراي آنكـه دوسـتان و دشـمنان                 
جنبش كردستان و قاسملو بيشتر با افكارش آشنا شوند، اين كتـاب را بـه       
زبان فارسي ترجمه كنيم، شايد كه توانـسته باشـيم خـدمتي بـه تـاريخ و                 

هي ملتمان نموده و دين خـود را نـه آنچنـان كـه بايـسته          جنبش آزاديخوا 
  . است، بلكه در حد بضاعت ناچيز خود به رهبرانمان ادا كنيم

ي دانشجويان دمكرات كردستان ايران بـر آن شـديم كـه             ما در اتحاديه  
چهل سال مبارزه را از زبان كردي به فارسي برگردان كنـيم و در ايـن راه    

 اعضاي اتحاديه همگـام شـديم، باشـد كـه           به صورت گروهي با جمعي از     
  .گامي مثبت در اين راه برداشته باشيم

ها كژال محمدي و مهتاب فيـضي و آقايـان           در اينجا الزم است از خانم     
غالب حبيبي، شمال ترغيبي، ناصر مرادي، فاتح صالحي و كيـوان درودي            

ي كتاب، آقـاي سربـست اروميـه بـه خـاطر             بخاطر زحماتشان در ترجمه   
 و آزاد   ، فـالح رحيمـي    آرايي و طراحي جلد، آقايان يـونس خليلـي         حهصف

پـور كـه     پور به خاطر تايپ مطالب و رفيق گرامي، سالم اسماعيل          مصطفي
. ياري يكديگر، اين كتاب را ويراستاري نموديم، تشكر و قدرداني نمايم          به
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ي اين كتـاب بـري از نقـص و كاسـتي نيـست، ولـي          بدون شك، ترجمه  
ه توانسته باشيم خدمتي درخور نام و ياد قاسملو، اين بزرگمرد اميدواريم ك

هاي دربند خاورميانه به پيشگاه او، مكتـب         تاريخ ملت كرد و تمامي ملت     
  .اش و ملتي كه جانش را بر سر رهايي آنان نهاد، ارائه نماييم انساني

  
  
  
  

 كيهان يوسفي

  ي دانشجويان  دبير اتحاديه
  دمكرات كردستان ايران
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  نويسندهي  مقدمه
 
ي حزب دمكرات كردستان ايران است        تاريخچه نخست جلد    كتاب اين
 ، ايـن جلـد    نخـست  فصل   .گيرد قرار مي  گرامي  پيش روي خوانندگان   كه
 قبـل از تأسـيس حـزب،         و رويـدادهاي    شـرايط   از تحليل و بررسي    پس

بــي در ســال  دمكــرات و انقاليــك حــزبضــرورت تــاريخي تــشكيل 
 يكي  ي   درباره فصل دوم به بحث   . دهد   نشان مي  را)  ميالدي 1945(1324

 سرگذشـت   و  تـشكيل   يعني چگونگي  ،ردك ملت   از صفحات زرين تاريخ   
 – 1945( 1325 و   1324هـاي      سـال  ردستان طي كجمهوري خودمختار   

  .يافته است اختصاص )1946
ـ ، تدوين شـده اسـت     فصل 4جلد دوم اين تاريخچه كه در        ي   مبـارزه ه ب

 بعد از سقوط     مبارزاتي  جنبش  افول هاي   سال ردستان در كزب دمكرات   ح
 اختـصاص دارد  ي مخفيانه      مبارزه  طوالني  دوران  يعني ،ردستانكجمهوري  

 هاي  مليتدوراني كه با پيروزي انقالب      . طول انجاميد ه   سال تمام ب   32كه  
  .رسد به پايان مي) 1979( 1357ايران در سال 
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مـاه   بهمـن از  كـه  استسه فصل مشتمل بر   ،يانيِ تاريخچهجلد سوم و پا  
را در  1364 تا چهلمين سالروز تأسيس حزب يعني مردادمـاه          1357سال  
ي    مبـارزه   چند ماه  عالوه بر  تاريخ حزب دمكرات     اين بخش از  . گيرد  بر مي 

 ،را كه هم اكنون نيز ادامـه دارد ي مسلحانه و خونيني   سال مبارزه 6علني،  
  .دشو شامل مي

 تأسـيس حـزب، جلـد دوم و         روزي چهلمين سال     كه در آستانه   اميدواريم
  . خوانندگان محترم قرار گيرددسترس و در برسد به چاپ  نيزسوم

 مـشخص گرديـده، ديـدگاه       "م"آن دسته از حواشي كتاب كه با حرف         
 اشاره به نام    متأسفانه به دليل در دسترس نبودن منابع،      . مؤلف كتاب است  

  . ميسر نبود،حه و سال چاپ منبعنويسنده و صف
از دوسـتاني كـه     . ددن ياري رسان   افراد فراواني مرا   ، جلد اول  در نگارش 

. ها را مطالعه و نكات مهمي را خاطرنشان كردند، سپاسـگزارم            نوشتهدست
 ياري  نوشته مرا  ي دست   همچنين از تمامي خواهران و برادراني كه در تهيه        

 و كاركنــان انتــشارات و سئوالنز مــا. م را دارتــشكر كمــال رســاندند، 
 كمـال   ،تبليغات حزب كه در چاپ اين كتاب زحمـات زيـادي كـشيدند            

ي حـزب     بدون كمك و ياري آنان، چاپ و نشر تاريخچـه         . تشكر را دارم  
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دمكرات كردستان ايران در اين مدت كوتـاه و در ايـن شـرايط سـخت،                
  .پذير نبود امكان

 ييها  يدگاه و د  ها  امي تحليل تم مسئول   ،مؤلف  شخص قابل ذكر است كه   
  . استآمدهكه در اين كتاب است 

نظر، ديـدگاه،   گونه    اين است كه هر    گراميانندگان  درخواست ما از خو   
تواننـد بـه       مـي  ،دارنـد كتـاب    جلد اول اين     راجع به انتقاد و يا پيشنهادي     

. تبليغات و انتشارات حزب و يا مستقيماً به شخص نويسنده ارسال نمايند           
 .ش سپاسگزاريمپيشاپي

  مؤلف
 1364مردادماه 

  
يح گرديده  اشتباهات چاپي، تصح  در چاپ دوم جلد اول برخي از        : توجه

 تغييراتـي انجـام      محتـواي كتـاب     دقت و تنوير   و در چند نقطه نيز جهت     
 .گرفته است

 

  مؤلف
  1366خردادماه 



 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

11 

  
  
  
  
  
 
 
  

 آغازسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12

به ويژه اگـر    . نيست مياسي، مدت ك  ر تاريخ يك حزب سي    چهل سال د  
 باشـد و     فاصـله نگرفتـه     خـود  خطوط كلي   از چهل سال  اين حزب در آن   

 و روز به روز قدرتمندتر و پرنفـوذتر          آيد ها فائق    بر دشواري  توانسته باشد 
  .تر شود به پيش رود و به اهداف كلي خود نزديك

 ي حـزب دمكـرات كردسـتان ايـران در     شناخت و شناساندن تاريخچـه  
دمكرات كردسـتان   حزب  . ي ما بسيار ضرورت دارد      شرايط كنوني مبارزه  

 دارد، شـرايط   شـروعي ي نقطـه هـاي اجتمـاعي       پديده يتمامايران همانند   
 به امروز   همچنين راه درازي را پيموده تا      خود را دارد و      گيري خاص  لشك

آن  شناخت و شناساندن تاريخ حزب پيش از هر چيـز بـراي              .رسيده است 
ايـن  .  درس بيـاموزيم   ي مردممان و حزبمـان       از تجربيات مبارزه   است كه 
  تجربيــات خــود از تمــامينخــست اينكــه: ه داردجنبــآمــوزي دو  درس

 شـده  حزبمـان ي راه  توشه ،بااليي بسيار  هاي  صرف هزينه   با ارزشمندي كه 
تـاريخ  نـه فقـط      به نحوي كه     اتمان سود جوئيم،  ي مبارز    آينده براي،  است

 ات راهنماي مبارز  ،نامكاحد  سروشن نمايد، بلكه تا     را ر ي حزبمان     گذشته
 كـه   انحرافـات و اشـتباهاتي      از  در آينـده   ،دوم اينكه .  باشد  نيز ي ما   آينده

 . بپرهيزيمن روبرو شده،حزب در گذشته با آ
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. انـد   پرورش يافتـه  ردستان  كدر  جديد  در مدت اين چهل سال، دو نسل        
دند كه متأسـفانه آنهـايي كـه    قبل از اين دو نسل، نسل مؤسسين حزب بو 

. ن ما نيـستند   مياي معدودي، ديگر در        عده  غيراز ، نهادند ناي را بن  حزب ما 
ي    در مبـارزه    را حقيقت امر اين است كه نسل مؤسس حزب اكنون نقشي         

  نيز بعـد    شدند و بسياري    شهيد  از آنان  زيرا تعدادي . ندك  حزب ما ايفا نمي   
ي   وظيفه. ي سياسي دست كشيدند     از مبارزه  ، جمهوري كردستان  از سقوط 
 حزب را براي نـسل پـس از          حزب بود و    و تأسيس   تشكيل  تنها اين نسل 
   .ند جاي گذاشتر بخويش

 تا به   )1946( 1325نشيني سال      نسلي است كه بعد از عقب      ،نسل دوم 
 حزب دمكـرات كردسـتان ايـران         تشكيالت  و نيروي اصلي   ، ستون امروز

( 1357 تـا انقـالب       را  حـزب  ريت رهبـري و مـدي     نسلي كـه  . بوده است 
  . استعهده داشته  بر)1979

 و حتي   ها، كادر اعضا  از ، شمار زيادي  57هرچند بعد از پيروزي انقالب      
 اما هنوز هم نـسل دوم اسـت كـه           اند   به صفوف حزب پيوسته     تازه رهبري

 مؤسـسين اگـر نـسل     . كند  ايفا مي  حزب   نقش اساسي را در مديريت امور     
أسيس حزب مطلع بودنـد، نـسل دوم و بـه ويـژه             حزب، خود از شرايط ت    

 ،انـد    به صفوف حزب دمكـرات پيوسـته       57آنهايي كه بعد از انقالب سال       
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امـا نـسلي ديگـر هـم        .  اطالعي دارنـد   اني تاريخي حزبش    ذشتهكمتر از گ  
 سـال سـن دارنـد و بـه          20 اكنـون     هم اي است، آنها    هست كه نسل تازه   

.  هـستند  ساده و يا پيـشمرگ     ياعضا اغلباند و      حزب ملحق شده   صفوف
 به همين دليـل بـسيار ضـروري   .  دارنداندكينان از تاريخ حزب اطالع آ

ـ     40ست كه تاريخ اين     ا  ، در  و فـشرده   صـورت مختـصر   ه   سال، هر چند ب
 و تمامي مـردم ايـران قـرار          اعضا، هواداران   هر دو نسل،   گان  معرض ديد 

  .گيرد
ردسـتان ايـران،    ي چهلمين سال تأسيس حزب دمكـرات ك         ياد و خاطره  

  حداقل مختصري   و  سخن گفت  فرصت خوبي است كه از تاريخ اين حزب       
ـ  ملـت ي     آن كه افتخـار همـه      بارفراز و نشيب و خون    ر  ي پ   از گذشته  رد ك

 حزب بايـد در     كامل البته تاريخ    . قرار گيرد   و بررسي   اشاره مورد باشد،  مي
ر از   و منظـو   چه است اين يكي تاريخ  .  گردد تدوين ديگري    مناسب صتفر

هـاي     نمونه  رويدادها و  نتاريخچه بيشتر تحليل گذشته است، نه نشان داد       
نولـوژي  و كر  و در كنار هم قرار دادن    . نيستتاريخ فاكتوگرافي   . تاريخي
  گـسترش  ميان رويدادها و چگونگي   تاريخ، كشف ارتباط    .  نيست حوادث
  از حركـت بـاز      تـاريخ  ،بـه ويـژه اينكـه     . باشد   اين رويدادها مي   و تحول 
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ي    تـاريخ ديناميـسم و نيـروي محركـه         .ستاده و بـاز نخواهـد ايـستاد       يان
  .مخصوص به خود را دارد

 قبـل از هـر      يراني حزب دمكرات كردستان ا      هدف از نگارش تاريخچه   
.  وضعيت و شرايط چهل سال اخيـر اسـت     و  حزب  سرگذشت  تحليل ،چيز
 ست الزم ا  ي ديگر  زياد  و مدارك  اسناداي نوشتن تاريخ تكميلي حزب،      بر
باشـند و هـم       ترس نمي ي مسلحانه در دس     اكنون و در شرايط مبارزه     هم كه

  .شود  يك نفر نوشته نمي تاريخ توسط ايناينكه
 ي تاريخيِ همچون حزب دمكرات، اگر در شرايط         تاريخ حزبي با پيشينه   

  : با دو كمبود جدي مواجه است،مبارزه نوشته شود
 معـدودي  سـت و افـراد   و فراغـت كـم ا  زمان ،مبارزهدر زمان  : نخست
  . اختصاص دهند اين امري وقت و امكانات خود را به  همهقادرند
 آسـاني قابـل دسترسـي        كه در شرايط عادي به     ي منابع بسياري از : دوم
 كمتـر در دسـترس      هـا   ستان و به ويژه در كوه     مبارزاتي در شرايط    هستند

دمكـرات  ي حزب      آنچه كه ما به عنوان تاريخچه      ،به همين دليل  . باشند  مي
 ، ولـي   اين حزب نيست   كاملكنيم، تاريخ تمام و       ائه مي اركردستان ايران   

 لي كه در آينده تاريخ تكمي     نگاران تبديل شود    منبعي براي تاريخ    به احتماالً
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بـه    بيـشتر  ،شـود    خواننـدگان مـي    و آنچـه كـه تقـديم      . حزب را بنويسند  
  .ماند  ميي حزب هايي درباره دداشتيا

از دوران   كـه هرچـه       مـدنظر داشـت     اين نكته را    بايد  تاريخ گارشدر ن 
 و  ات اهميت موضـوع   دور شويم  ،ي آن نوشت     درباره دباي  مشخصي كه مي  

 آن دوران قرار داريم      در  خود تا زماني كه  . دشو   نمايان مي  يشتررويدادها ب 
يت رويدادها كـامالً آشـكار      ايم، اهم    تا زماني كه از تاريخ فاصله نگرفته       و

( 1325 و   1324هـاي      جمهوري كردستان در سـال     ،نهبراي نمو . دشو  نمي
اي برخوردار است، امـا بـسيار         هبراي ما از اهميت ويژ    ) 1946 – 1945
 اند كساني كه در آن مقطع تـاريخي در ميـان مـا و يـا در دسـتگاه                    اندك

 مـا    صورتي كه   آن اند، اهميت آن را به      جمهوري كوردستان فعاليت نموده   
  .موده باشنددرك نكنيم،   درك ميامروزه

 بعد از گذشت    اكنون. باشد   شدن نيز داراي معايبي نيز مي      دورياما اين   
، ردسـتان هـستيم   ك تاريخ حزب و جمهـوري        كه درصدد نگارش    سال 40

 آندر   افرادي كـه      تعداد  از بين رفته و    بسياري چيزها فراموش شده، اسناد    
ر كـم   ند، بـسيا  در قيد حيات هست    و اكنون     در جنبش حضور داشته    دوران
 و   يورش پلـيس بـه اعـضاء        سبب  به ردستان ايران كه  ك به ويژه در     .است

 از بين رفته و يا به آتش كـشيده           يا  مهم هواداران حزب، بسياري از اسناد    
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به نحوي كه اگـر روزي      . اند  هشده و يا از سوي رژيم شاهنشاهي ضبط شد        
 دمكـرات كردسـتان ايـران        نوشتن تاريخ تمام و تكميلـي حـزب        مايل به 

 ارتش و ساواك، منبع خـوبي بـراي چنـين           2احتماالً آرشيو ركن     ،اشيمب
  1.امري خواهد بود

ي    دربـاره  ردسـتان و  كگان در مـورد تـاريخ        بيگان ،مواقعاز  در بسياري   
 بـه   ولـي مفيدنـد،   بسيار  ها     از اين نوشته   برخي. اند   نوشته ردكجنبش مردم   

گـاهي  هـا   شـته  اين نو شناخت كشورمان عدم عدم آشنايي به زبان و  علت
 ، بـه همـين علـت      .نددقتي و اشتباهات فـراوان هـست         بي اوقات دستخوش 

 حزب است كـه پـيش از هـر          نظران درون   روشنفكران و صاحب   ي  وظيفه
 اشتباهات و روزاين كار شايد مانع از ب.  تاريخ حزب را بنويسندچيز، خود

ي حزب   ي گذشته    درباره هاي نادرست و غيرواقعي      تحليل ها و نيز    دقتي  بي
ـ در مقابل، اگر يك     .  شود ردستان ايران كرد در   ك  ملت ي   و مبارزه  ما رد ك

                                                            

 بـودم،  شـاهد  شخـصاً  كه كردستان جمهوري تشكيل و دمكرات حزب تأسيس دوران سرگذشت از 1
 اينكـه  سبب به اما. كنم  مي اشاره آنان به مقتضي موقع در كه هست ذهنم در مشخص رويداد چند تنها
 مـسئوليت  نيـز  حـزب  رهبـري  در و نمـودم  شـركت  حزب مبارزات در مستقيماً 1332 سال بهار زا

 مهـم  ايـن  سـويي  از اميـدوارم . مطلعم نزديك از حزب تاريخ سال 32 رويدادهاي ي  همه در داشتم،
 تـاريخ  انتقـادي  تحليـل  سر بر مانعي سو ديگر از و باشد حزب ي  تاريخچه نگارش در مساعد عاملي

  .نباشد زبح مبارزات
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ردستان ايـران   ك عضو حزب باشد، تاريخ حزب دمكرات         فردي كه  به ويژه 
 را در طرفـي خـويش    مشكل جـدي كـه بـي   ون شك با اين بد را بنويسد، 

 مـسأله  جـا دارد ايـن       .شود   مواجه مي  مد نظر داشته باشد،   تحليل رويدادها   
  كـه رخ گونـه  ، رويدادها آن كه براي احترام به علم الزم است  وشن گردد ر

 در ايـن بـاره نبايـد     .اند، نشان داده شـود       كه بوده  ي آنطور  وقايع اند و   داده
،  در آن رعايـت گـردد      كامـل طرفـي     بـي بايـستي   . دي صورت گير  تحريف

 زيـرا اگـر در نـشان      . ،شود  ناميده مي  بودن   )يعين( كه ابژكتيو  اي  طرفي  بي
  ميـل خـود     به گارن   و يا تاريخ   دردگ رعايت ن  گرايي    عينيت دادن رويدادها، 

 . خواهـد داد    خود را از دسـت     لمي ع ي  جنبه رويدادها را تغيير دهد، تاريخ    
ـ  گارن   تاريخ اگر ، ديگر طرفاز  اما   ،  باشـد  رد و عـضو حـزب دمكـرات       ك
يين  حق تع  تأمينزادي و   ردستان براي آ  كي مردم     تواند طرفدار مبارزه    نمي

طرفـي در نـشان دادن رويـدادهاي           بـي  ،به همين سـبب   . ، نباشد سرنوشت
ردستان كه طرفـدار حـق و حقيقـت         ك با حمايت از مبارزات مردم       ،تاريخ

  .كند هستند، ناسازگاري ايجاد نمي
هـا     شايد در برخـي مـوارد نوشـته        ،تاريخ داستان نيست، به همين علت     

خواهيم   اگر مي . ماعي است  اجت ميتاريخ علم است، عل   . دنآينظر  ه  خشك ب 
ـ  ه، همـوار  حفظ كند ي علمي خود را       يهتاريخ، پا   سـاده و روان     صـورت  ه ب
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ي حـزب      هرچند تالش گرديده كه تاريخچه     به همين دليل  . شود  نوشته نمي 
ساده نگارش شود، اما مواقعي هـم بـوده          ردستان ايران، روان و   كدمكرات  
  . شده استي فداي علمي بودنگي و سادكه روان

ـ       ريخ حزب دمكرات  تا  كـادر و   ،سئول كردستان ايران، تاريخ چنـدين م
در .  عـضو اسـت    صـدها هـزار   تاريخ هزاران شـهيد و      . نيستحزب  عضو  
زيرا حزب دمكرات كردستان    . ردستان است كي مردم      تاريخ همه  ،حقيقت

 و ناپذيرنـد  ييدم كردستان از حزب دمكـرات جـدا  از مردم كردستان و مر  
 ايـران   بخش مهمي از تـاريخ سراسـر  ،تزب دمكرا  تاريخ ح  فراتر از اين،  

نيـروي  .  دارد  برانگيزاننـده  گفتيم كه تاريخ ديناميسم دارد، نيـروي      . است
 تاريخ حـزب    ،به همين علت  .  مردم هستند  هاي   توده ، تاريخ ي  برانگيزاننده

 مـردم   ي اقشار مختلف     در حقيقت تاريخ مبارزه    ،راندمكرات كردستان اي  
ـ   قوق   ح تأمينبراي آزادي و      ايـن تـاريخ قهرمانـان       . اسـت  انمـشروع آن

 كـه جـان خـود را در راه آزادي           يواالمقـام ن شـهيد    هـزارا : ياري دارد بس
ي    و اداره  ها براي پويـايي     صدها فرزند فداكار كه سال    . ملتشان نثار كردند  

ي مخفيانـه      شـهرها مبـارزه    ها در   ها و سال     حزب زحمت كشيدند، ماه    امور
 و مبارزه   ردستان بدون وقفه در تالش    كهاي    و كوه  و يا در روستاها      كردند
 رژيـم   هـاي   هـا سـال در زنـدان         كـه ده   ياند، هـزاران فرزنـد رشـيد        بوده
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 آنان  ،اند   قرار گرفته  كنجه آزار و ش   شاهنشاهي و رژيم خميني مورد اذيت،     
 يـك   ، اما تاريخ چهل سـال مبـارزه       .ند هست  همگي قهرمانان حزب و مردم    

 فراز و نـشيب     ميدان مبارزه است،   سوار   يكه  آغاز قهرمان اصلي دارد كه از    
 ،دچار شكست شـده   يار چشيده است،    بسيار ديده است، تلخي و شوري بس      

 بـه    بـا بردبـاري    .سـت نشده ا  اما مغرور    ،پيروز شده  است،   شدهاما نااميد ن  
 ميـدان مبـارزه      نخـست   قهرمـان   و تاز  يكهنيز  كنون   مبارزه ادامه داده و تا    

، حزب دمكرات كردستان     تاريخ  اين  قهرمانان سراسر  ي  قهرمان همه . است
  .ايران است
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  نگاهي به وضعيت كلي كردستان ايرانـ 1
ــ  ــه چه ــران ب ــتان اي ــران كردس ــي اي ــتان غرب ــد از  ار اس ــه عبارتن  ك

 حكومـت . شـود    اطـالق مـي    مردستان، كرمانشاه و ايال   كغربي،    آذربايجان
. نامـد    مي ردستانك سنندج را   شهر ردستان به مركزيت  ك تنها استان    ،ايران

% 8 هزار كيلـومتر مربـع اسـت كـه           125 بالغ بر     ايران ردستانكمساحت  
 ميليـون نفـر     7  بالغ بـر   جمعيت كردستان . دهد  تشكيل مي خاك ايران را    

 3ميليـون نفـر،    7باشـد و از ايـن     ايـران مـي     كل جمعيت% 17است كه   
  .ند هست اكنميليون نفر در شهرها س

 ميليون  3ردستان ايران   ك جمعيت    تشكيل جمهوري كردستان،   دوران در
 در .كردنـد   هزار نفر در شهرها زنـدگي مـي  300 ، كه از اين تعدادنفر بود 

شهر نيز    كالن مدت اين چهل سال، جمعيت شهرنشيني ده برابر شده و چند          
 ميليون نفـر    1 شهر كرمانشاه بيش از      هامروز. ندا  هآمدوجود   هدر كردستان ب  
 جمعيت كردسـتان     كلي ايران، تراكم   در مقايسه با ميانگين   . جمعيت دارد 

در هر كيلومتر   ) 1945(1324سال  در  . باشد  بيش از وسعت خاك آن مي     
 در هـر    هاند اما امروز     نفر سكونت داشته   24مربع از خاك كردستان ايران،      

 نفـر   25اين ميزان براي كل ايران،      .  نفر سكونت دارند   56مربع،   كيلومتر
  .باشد كيلومتر مربع ميهر در 
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  )بـري (اي  قـاره  به دليـل دوري از درياهـا،      آب و هواي كردستان ايران      
 آب در اين منطقه بيش از ديگر مناطق ايران بـوده و آب و هـواي                 .است

جبال  سلسلهه و   كردستان ايران كوهستاني بود   . تري دارد  كوهستاني و سالم  
در بخش مرزي ايران و     . زاگرس از آرارات شروع و تا پشتكوه ادامه دارد        

 متأسفانه در طـول تـاريخ       .ها پوشيده از جنگل است       بسياري از كوه   عراق
  مردم كردستان منبع سـوخت     ها حفاظت نكرده است، چون       جنگل كسي از 

  .برند ين ميسوزانند و از ب ها را مي  درختان اين جنگل،ارندديگري ند
 كشورمان در حال از بـين       هاي بسيار باارزش     يكي از ثروت   ،گونه بدين

ساكنان كردستان ايران   % 95بيش از   ) 1945(1324 در سال    .رفتن است 
اكنون هـم بـا گذشـت       . بود% 100سوادي در بين زنان        بي سواد بودند،   بي

ـ      سوادند، سطح بي    زنان بي % 75مردها و   % 60چهل سال،    ان سـوادي در مي
 طبـق آمارهـاي بيـست سـال قبـل، در            .رسـد   مي% 95زنان روستايي به    

 وضع از    هم اكنون.  هزار نفر يك پزشك بوده است      50كردستان براي هر    
 كردستان را ترك و به خارج از        ،زيرا بسياري از پزشكان   . يست ن اين بهتر 
 چهـل سـال قبـل، بيـشتر         هماننـد اكنـون هـم     . انـد    مهاجرت كرده  كشور

  . هستنداروستان بدون دكتر و ددركروستاهاي 
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عت صـن . دهـد    را كشاورزي تـشكيل مـي      بخش اصلي اقتصاد كردستان   
درآمـد كردسـتان   % 80.  است اندكي داشته رشد بسيار   مدرن در كردستان    

را از آن   بخــش قابــل تــوجهيوشــود   تــأمين مــيايــران از كــشاورزي
 ميليـون هكتـار از كـل مـساحت          5 .دهـد   محصوالت دامي تـشكيل مـي     

اما . باشد  خاك كردستان مي  % 40 است كه معادل      زمين زراعي  ،ردستانك
تار بـه    يعني معادل يك ميليون و دويست هزار هك        %24از اين مقدار تنها     

. باشـد  كل مساحت كردستان ايران مـي  % 10 رود كه معادل    زير كشت مي  
 ها در دست زمينداران     زمين% 78 قبل از تأسيس حزب دمكرات كردستان     

بيش از .  داشتند در اختيارزمين را% 8 درحالي كه دهقانان تنها بزرگ بود،
نيـز  % 23 بودنـد و      زراعي خانوارهاي دهقانان كم و بيش فاقد زمين      % 60

هـا در   زمـين % 56 ،در همان حال. سهمي كمتر از يك هكتار زمين داشتند      
وضـعيت  .  بـزرگ بـود     يك درصد ساكنان روستا يعني مالكـان       تصاحب

كـل  % 40اي بـود كـه نزديـك بـه             در آن موقع به گونه     زميندار روستايي 
آنـان  .  هزارم جمعيت روسـتايي بـوده اسـت        2 ها در تملك كمتر از      زمين
 روسـتا   100 تا   10 در مواردي از     هاكان بزرگي بودند كه هر يك از آن       مال

  .را در تملك داشتند
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.  است اي محروم در كشوري عقب مانده       ز هم منطقه  ردستان ايران هنو  ك
ردسـتان،  ك پيشرفت   جود فراواني منابع طبيعي و نيروي انساني جهت       با و 

 دولـت   ،ابطه و در اين ر     قرار گرفته   استفاده  مورد منابع زيرزميني به ندرت   
، بـه نحـوي كـه اكنـون      ننمـوده اسـت   هيچ اقـدامي مركزي در كردستان  

 نظير بلوچستان   ،ي ديگر ايران     دو منطقه  يكردستان ايران شايد فقط از يك     
 تركيـب طبقـاتي،      از لحاظ مراحل پيـشرفت و      كردستان. تر باشد   تهپيشرف

هـاي    ها و مراسـم     تنها برخي سنت  و اكنون   نموده  دوران فئودالي را سپري     
  .شود  ميديده در كردستان اين دوران

داري شـده    هي سـرماي     مرحلـه  وارد ايـران    اقتصاد كردستان مانند سراسر   
ي نمود پيـدا  تجاردر بورژوازي ردستان بيشتر   داري در ك   هاست، اما سرماي  

 در كردستان توسعه و گسترش     به ويژه صنعت مدرن    ،زيرا صنعت . كند  مي
 در كردسـتان نـه بـورژوازي صـنعتي و نـه             ،نيافته است و به همين دليل     

 نقـش اقتـصادي و      ، بـه همـين خـاطر       و  رولتارياي صنعتي توسعه نيافته   پ
 زحمتكشان شـهر و     را ساكنان كردستان اكثر  .  آنها بسيار كم است    سياسي
 متوســط يعنــي ات و قــشردر شــهرها طبقــ. دهنــد  تــشكيل مــيروســتا

  .ندخور  به چشم مي بيشترهابورژوا هخرد
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 حقـوق  تحقق  براي آزادي وستانردكي مردم  ي كنوني مبارزه در مرحله 
ـ .  اقـشار جامعـه حـضور دارنـد         طبقـات و    تمامي ملي،  امـروز در    اًحقيقت

ي   مبــارزهمخــالفي وجــود نــدارد كــه  قــشر نيرومنــدكردســتان ايــران
آنجـا    اينجـا و   پراكنـده صـورت   ه  شايد ب .  باشد ردك ي ملت   خواهانهيزادآ

بخـش    جنبش رهـايي ي خاصي باشند و با  به طبقه كه وابسته باشند  كساني  
صـورت قـشر و نيـروي اجتمـاعي،          ه اما ب  ،مردم كردستان مخالفت نمايند   

 هـاي   آرمـان  است كـه     ين علت شود و به هم     ي آنچناني مشاهده نمي     پديده
 و  شـود    مي  حمايت ري از سوي عموم مردم كردستان     دمكراسي و خودمختا  

 و مـردم    منـزوي گرديـده    كـامالً    رژيم ارتجـاعي مركـزي در كردسـتان       
  . حاضر به همكاري با اين رژيم نيستندي هيچ عنوانتحتكردستان 

 

  المللي شرايط داخلي و بينــ 2
ـ  در تاريخ ملت    ي تحول مهم  ي  جنگ چالدران نقطه   در ايـن  . رد اسـت ك

 هجـري   920 شهريورماه برابر با يكم     1514ت سال    او 23جنگ كه روز    
يل صـفوي بـه وقـوع       قمري ميان لشكر سلطان سليم عثماني و شاه اسماع        

 لـشكر شـاه   نتيجـه،  در   .حمايـت كردنـد    سلطان سـليم      از ردهاكپيوست،  
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 كردسـتان    سرآغاز تقـسيم   ، و اين شكست    خورد اسماعيل صفوي شكست  
  2.بودميان ايران و امپراطوري عثماني 

 تـدريجاً بـسوي تـشكيل قـدرت         بعد از جنگ چالدران، هر دو دولـت       
 ردهـا كالعمـل      كه اين امر موجـب عكـس       مركزي نيرمندي گام برداشتند   

 .بودنـد ول قدرت حكومت مركزي ن  قب حاضر به     آساني گرديد، زيرا آنها به   
ي   ستي در قلعه   برادو "پ زيرين  ل خان "  و مقاومت   خيزش 1608در سال   

 از  اي از قهرماني و     هسطورا به   اوي    هاست حماسه    كه قرن  روي داد  "دم دم"
اين مقاومت و دفـاع     . رد مبدل گشته است   ك در تاريخ ملت     خودگذشتگي

ن اها سـاكن    بعدها لشكر قزلباش  . رديدتوسط شاه عباس صفوي سركوب گ     
  .ندعام كرد ي غرب اروميه را قتل هرد منطقك

 يا معاهـده  بـا سـلطان مـراد عثمـاني          1639 در سال    صفويشاه عباس   
ردسـتان رسـميت يافـت و از آن         كطبق اين قرارداد، تقـسيم      . منعقد كرد 

ـ  ي مـرز   خطوط ،شده سال سپري    350ا به امروز كه     زمان ت  خـش از   ن ب  اي

                                                            

 از برخـي  امـا  شـتافتند،  عثمـاني  سـليم  سـلطان  كمك به بودند و مذهب سني اكثراً كردها چند  هر 2
 همـه  از كـه  "سـاروبيره " جملـه  از. جنگيدنـد  هـا   عثمـاني  عليه صفوي لشكر كنار در ايران كردهاي
 در روبيرهسـا . بـود  بـرده  خـود  همـراه  بـه  را وي اسـماعيل  شاه كه بود بانه اهل شكارچي و مشهورتر
  .شد كشته نيز همانجا در و جنگيد قهرمانانه چالدران
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آنكه دستخوش تغييرات جدي  ايران بدون حكومتردستان در چارچوب ك
  3.انده است مقرار گيرد، پابرجا

 در  هـا ردكشـود،      كه از جنگ چالدران سـپري مـي        ي سال 470در مدت   
 در اصفهان و بعدها در تهران       نخست كه    مركزي ايران همواره عليه قدرت   

 كـه اسـتقالل و      اند  تهي دوم قرن نوزدهم توانس      ا نيمه بود، مبارزه نموده و ت    
 حكومت  ،در ايران ردها  ك امارت   آخرين. خودمختاري خود را حفظ نمايند    

 ، سـال قبـل    120 يعنـي    1865 سنندج بود كه تا سال       اردالن به مركزيت  
هاي مـردم     ترين قيام    يكي از بزرگ   .خودمختاري خود را حفظ كرده بودند     

اين قيام به انقـالب  .  آغاز شد1880رد در اواخر قرن نوزدهم و در سال     ك
 ،د بـو   سياسـي   متنفذ شخصيتيك   كه رهبري آئيني و      شيخ عبيداهللا نهري  

ي اروميه و      درياچه  عبيداهللا توانست تمام مناطق مابين      شيخ .معروف است 
ردها بـراي تـشكيل كـشور       كاين نخستين تالش و قيام      . وان را آزاد كند   

ـ            ايـن قيـام   . مستقل كردستان بود    رك بـا همكـاري دو لـشكر ايـران و ت
 اتو تأثير كرد   شكوفا    زنده و  راكردها  گرايي     حس ملي  ولي. سركوب شد 

  .رد داشتك توجهي بر انسجام و اتحاد ملت قابل
                                                            

 تركيـه،  كـشور  سـه  ميـان  عثماني كردهاي و تجزيه عثماني امپراطوري جهاني، اول جنگ از بعد 3 
  .شدند شوروي جماهير اتحاد خاك ي ضميمه كردها از برخي همچنين. شدند تقسيم سوريه و عراق
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اي حاضـر   ه  ارتشنگ   كردستان به ميدان ج    ، جهاني اول  در مدت جنگ  
تضعيف ها براي     ترك.  شد  مبدل  عثماني و روس   قشون به ويژه    ،در صحنه 

 مـذهبي را  كردند احـساسات   تالش مي،ردك ي ملت گرايانه احساسات ملي 
  به همين خـاطر    . تحريك نمايند  نهامها و ار    ، نظير روس  نناماغيرمسلعليه  

عـام   رد را به آلت دستي جهت قتل      كير  بود كه موفق شدند بخشي از عشا      
 توسـط لـشكرهاي    ن كردستان ايران به كـرات     ساكني.  كنند تبديل ارامنه

 بعد از اتمام جنگ اول    .  قرار گرفتند   غارت و كشتار   موردعثماني و روس    
 كـه دچـار      و فقيـر    و خـسته   ، كشوري ويران شده، مردمي در به در       جهاني

 ، امپراطوري عثمانيعد از اين جنگ ب.قحطي و بيماري شده بود، باقي ماند    
ركيه فرصتي جهـت    ردهاي ت ك كه   باعث شد  و اين رويداد     از هم فروپاشيد  

به نحـوي كـه در      .  اثبات موجوديت ملي كسب نمايند      آزادي و  رسيدن به 
ـ   معاهده 1920سال   ـ حـق ملـت   )  Sevr( روي سِ در تركيـه را بـه   رد ك

 قائل   نيز رسميت شناخت و حق خودمختاري و حتي استقالل را براي آنان          
  .شدند

دوران  جنبش آن    ي رهبر ي شيخ محمود حفيد كه      ه واسطه در عراق نيز ب   
اين اتفاقـات در كردسـتان      . ، قيام وسيع ملي برپا گرديد     را بر عهده داشت   

 1922 و   1920هـاي     لايران هم بدون تأثير نبودند و باعث شد كه در سا          
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 ي شـكاك تمـامي منـاطق شـمال          رئـيس عـشيره   ) اسماعيل آغـا  ( سمكو
برنامـه و   . و اعالم استقالل كند    خود درآورده     نفوذ  تحت ردستان ايران را  ك

ـ  ك ي مطالبات جنبش ملت     راهكاري كه كليه    نمـوده بـود، در   هرد را فرمول
 سـليمانيه   به1923 سال ردكسمكو براي اتحاد ملت .  گرديدپخشاروميه  
 تـالش نمودنـد كـه جنـبش          هـر دو    و  نمـود   شيخ محمود ديدار    و با  رفت

   . كنندشان را همسوماندهي و اهدافز در هر دو كشور را ساستانردك
 بعـد از كودتـايي       رضاخان ) ميالدي 1921 سال   وايلا( 1299در سال   

در ) 1923(1304 به قدرت رسيد و سال     انجام شد ا همكاري بريتانيا    كه ب 
 قيـام   .ي پهلوي در ايران معرفي كرد        خود را شاه و بنيانگذار سلسله      تهران

نعي بـر سـر راه       نيز همچنـان ادامـه داشـت، مـا         1309سمكو كه تا سال     
نيرومنـد مركـزي در ايـران را          كه قصد تشكيل يك دولـت       بود رضاخان
يكـم خردادمـاه سـال      و  يك توطئه، در روز سي     طي ،به همين علت  . داشت
 ايـران بـراي انجـام       ارتـش توسط يـك سـرهنگ      سمكو  ) 1930(1309

بـه   اي   ناجوانمردانـه   به طرز   در آنجا  وشد  مذاكرات به شهر اشنويه دعوت      
  4.دقتل رسي

                                                            

 رهبـر  شـمعون،  مـار  كـشتن  آنـان  از يكي كه شد بزرگ اشتباه دچن دچار خود قيام مدت در سمكو 4
 را هـا   آشـوري  دشـمني  كـه  بـود ) 1918 ي  فوريـه ( 1296 اسفندماه در اروميه ي  منطقه هاي  آشوري

  .برانگيخت



 

31 

ردستان ايران از سـوي جعفـر       ك در جنوب    1310قيام ديگري در سال     
برپا شد كه دولت مركزي را به وحشت انداخت و بـه            ) اورامانات(سلطان
 اين قيام اعزام نمـود و بـا          براي سركوب  ا ر  رضاشاه لشكري  ،سببهمين  
خـالل  محمدرشـيدخان بانـه در      .  نمود  سركوب  آن را  ترين شيوه  هوحشيان
ي بانـه عليـه        نظامي در منطقـه     عمليات  چندين 1309 تا   1303 هاي  سال

 همچون خيزش جعفر سلطان     ها  اين عمليات .  دولتي ايران آغاز كرد    قشون
. ترش نفـوذ دولـت مركـزي بـود        و بيشتر عليه گـس     يي داشت   عشيره وجه

  . به عراق پناهنده شد، بعد از شكست1309سال در محمدرشيدخان 
يرومنـد در تهـران     رژيم شاهنشاهي به مـرور زمـان توانـست قـدرتي ن           

 ديگر هاي  خيزشردستان، باكهاي    تشكيل داده و عالوه بر سركوب خيزش      
 صــحرا و ركمن در لرســتان، بلوچــستان، خوزســتان، تــملــل تحــت ســتم

 ايران را به پايگاهي بـراي        و  آنها را از بين ببرد     آذربايجان مقابله نموده و     
  .هاي امپرياليسم انگليس در خاورميانه مبدل نمايد اجراي توطئه
 رضاشاه، ستم ملي در نهايـت خـود          ديكتاتوري ي   بيست ساله  در دوران 

ژيم پهلوي تبـديل شـده بـود و         نيسم ايراني به سياست رسمي ر     يوشو. بود
. ستم ملـي قـرار گرفتنـد      نوع  بارترين     خشونت تحتغيرفارس ايران    للم

اي مـدون و      ، برنامه ها  ترهنگي اين مل  تاريخي و ف  -براي نابودي آثار ملي   
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  آسيميالسـيون ملـل  ،شد كه هـدف از آن      ريزي و اجراء مي     بلندمدت طرح 
، تغييـر اسـامي     دستكاري و تحريف تاريخ كهن و معاصـر       . غيرفارس بود 

وستاها، ممنوعيت بـسياري از آداب و رسـوم ملـي و پوشـش              شهرها و ر  
 در ايـران     شـود   كه نـشان داده    ندشد   انجام مي   منظور لباس، همه براي اين   

 عريـان    اشعار بابا طاهر   .تنها يك ملت وجود دارد و آن ملت فارس است         
ـ   رآوازه كه به گويش   شاعر پ  ، توسـط بـه      اسـت  ري سـروده شـده     قديمي ل

. فارسي نگارش گرديـد   د تحريف واقع شد و به        مور ،اصطالح عالمان ادب  
ـ " كتـابي تحـت عنـوان        ، دستور وزارت فرهنـگ    رشيد ياسمي به   رد و  ك

 ملتي جدا از    هاردك  كه نوشت تا ثابت كند    "پيوستگي نژادي و تاريخي او    
فارسـي  "ي     جملـه   دولتـي،   ادارات  و ي مـدارس     در همـه   .فارس نيـستند  

 آحـاد ردستان و در قلب     كر   د  ملي اما عرق .  نصب شده بود   "صحبت كنيد 
 بود كه سياست رضاشـاه جهـت آسيميالسـيون          نيرومند چنانرد آن ك ملت

و به شكـست    شد  رد، نظير سياست مصطفي كمال در تركيه، خنثي         كملت  
  5.انجاميد

                                                            

  .موفقيت ندارد احتمال آسيميالسيون كه است اين شود گرفته كردها تاريخ از صريح درسي  اگر 5
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ردسـتان ايـران    كرخـي از منـاطق       آن همـه ظلـم و سـتم، در ب          برابردر  
  . به وقوع پيوستاي هير عشهاي خيزش
ي مريـوان     در منطقه شمسي   1305سال  در   سانان   كاني  محمودخان قيام

گرديـد   به شدت سركوب     ، غيرسياسي بود  ماهيتاًكه  اين قيام   . آغاز گرديد 
 1308 و   1307هـاي      در سـال   .و محمودخان به كشور عراق پناهنده شـد       

 منگور به رهبري مال خليل در اطـراف مهابـاد عليـه اسـتبداد دولـت                  ايل
مال خليـل و    . ردي، قيام كردند  كپوشش لباس    ممنوعيت   ،مركزي به ويژه  

 ايـران برپـا   قـشون ر  بزرگ را در براب مسلح وي چندين درگيري  مبارزان
ي    در منطقـه   . سـركوب شـد    1308 آنان در خردادمـاه      اما خيزش نمودند،  

يزش ديگري برپا گرديـد كـه        اَمرپاشا خ   سردشت نيز به رهبري    سوسنايتي
  .ورد در برابر لشكر ايران شكست خهم آن

 در رابطه با قيام آرارات كه به رهبري احسان نوري پاشا      1309سال  در  
 "فرزنـده " و   "بيرهـو "  به رهبـري   در حال جريان بود، قيام عشاير جاللي      

 ادامه يافت و بعد از شكست قيـام آرارات، بـا            1310 كه تا سال     برپا شد 
  بيرهـو در زمـان قيـام       .همكاري دو دولت ايران و تركيه سركوب گرديد       

  : و مردم منطقه اين شعر را سرودندادت رسيدشهبه آرارات 
  برخيز اي بيرهو برخيز برخيز     چرا آرارات را ويرانه به جاي گذاشتي
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 ، مـردم  شـد    خوانـده مـي    "امنيـه "ظلم و ستم ژاندارم كه در آن دوران         
 هـاي   هـا دزدكـي در خانـه        امنيه.  بود  كرده ردستان را هراسان  كروستاهاي  

 و بعداً بـا تفتـيش و        كردند   پنهان مي   و كاالي قاچاق    فشنگ رد،ك دهقانان
  .كردند آنان، رشوه و جريمه از آنها طلب ميكشف 

خود را  . ردستان حاكم مطلق بود   كدر زمان رضاشاه، امنيه در روستاهاي       
 آن چيزي بود كه امنيه      ، قانون  دانسته و  صاحب جان و مال و ناموس مردم      

  .كرد مشخص مي
 ،ردستان به حـق كمردم  .بردند را به زور به سربازي مي ردستان  كجوانان  

ه اي براي آن سـرود       و ترانه  ه بودند  ناميد "اجباري"نام خدمت سربازي را     
بار سـربازي را بـه تـصوير     اي مشهور كه مقدمتاً دوران مشقت   ترانه. بودند
  :كشيد مي

  چقدر براي قنـد و چقـدر بـراي           ماهي هفت قران، روزي چهار شاهي         
  .رج كنم خچاي

 رژيـم پهلـوي نـشان        بـه   نـسبت  ، نفرت و بيـزاري مـردم را       و در ادامه  
  :دهند مي

   او را برد براي خدمت اجباريهرضاشا دم با قند شهري  پسر بزرگ كر



 

35

ردهـا را بـراي جنـگ       ك به اجبـار       تختت سرنگون گردد     هرضاشا! الهي
  كني روانه مي

سـتم بـه سـتوه       مردم عادي از ايـن همـه ظلـم و            ،مواقعاز  در بسياري   
نكـه  كردنـد و يـا اي     كشتند و فرار مـي      اي را مي    آمدند، مأموري يا امنيه     مي

  .برند ها پناه مي دند و به كوهكر  ميتمردحاضر به سربازي نبودند، 
هاي ايران تبعيـد شـدند،         به ديگر بخش   ،ردستانك در مناطق    هزاران نفر 
ردستان ك مردم يها توده.  شدند"قجر قصر"ي زندان مشهور  بسياري روانه

 در  ه شـدت   بودند، اين بيزاري را علناً و ب       ركه از رژيم رضاشاه پهلوي بيزا     
 دادنـد و در مـدت كوتـاهي          نـشان  )1941(1320سوم شهريورماه سال    

ردسـتان بـه    كو در بيشتر مناطق     كرده    سرباز و امنيه را خلع سالح      هزاران
  .شيدندبخ به قدرت دولت مركزي پايان ويژه در روستاها، عمالً

 خود را بـه آلمـان       ، رضاشاه به تدريج    دوم  جهاني همزمان با آغاز جنگ   
 ميـدان    و    كه ايران به جوالنگاه    وجود آمد  ه و وضعيتي ب   نازي نزديك كرد  

كه آلمان    از آن  پس. أموران آلمان هيتلري مبدل گشت     و م  اننفوذ جاسوس 
، عمـالً  ي حمله كردو ميالدي به اتحاد جماهير شور     1941در تابستان سال    

 و  آمريكـا هـا، از اتحـاد جمـاهير شـوروي و             ي بزرگي از ابرقـدرت      جبهه
 . محور بودند، تشكيل گرديد    دول كه    آلمان و ايتاليا و ژاپن     انگلستان عليه 
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 كه هم نفـوذ     بر آن شدند   )متفقين( اين سه كشور   ، گفتگو  نشست و  بعد از 
ايران، كمـك   كن كنند و هم اينكه از طريق          ريشهايران  در  آلمان نازي را    

. ندني ارسال ك  وجماهير شور  اتحاد   و مهمات به   به ويژه اسلحه     ،و همكاري 
) 1941  اوت 25( 1320 سـال    شـهريورماه  در روز سوم     ،ه همين منظور  ب

 خاك ايران را    ،انگليس از جنوب   و   آمريكاارتش سرخ از شمال و ارتش       
 اي را   مقابلـه  كـوچكترين    ايي رضاشاه توان  يرژيم ديكتاتور .  كردند اشغال

  . نداشت و شكست خورددر برابر ورود ارتش متفقين
در كـشور    شـمال     و آمريكـا  جنوب كشور در دست انگلـيس و         كنترل

 با سرنگوني ديكتاتوري رضاشـاه،     .دست اتحاد جماهير شوري قرار گرفت     
هـاي سياسـي     احـزاب و سـازمان   فضايي تقريباً باز در ايران بوجود آمد و       

، ايران آزادي به خـود      ياز بيست سال ديكتاتور   بعد  . رشد و توسعه يافتند   
 و  آمريكا نيروهايردستان ايران از سوي     ك كه بخش جنوبي     در حالي . ديد

انگليس تصرف شده بود، در بخش شمالي تـا شـهر اروميـه ارتـش سـرخ           
ر بود، يعني نه    ي مهاباد از وضع بوجود آمده، دو         منطقه .مستقر گرديده بود  
، ترتيـب  دينب. طقه داشتند و نه ارتش سرخ     ي در من  قشونكشورهاي غربي   

 و  ديگر، مهاباداز طرف. ده بود  ايجاد ش  ي مهاباد   اي در منطقه     ويژه يتوضع
 ،به همين دليل  . ند داشت ردك در مبارزات ملي     طوالنيي    ا  آن، سابقه  پيرامون



 

37

ي   كوملـه (ردك احياي   رد به نام جمعيت   كنخستين سازمان نيرومند سياسي     
مؤسسين كومله يازده تـن بودنـد       . ي مهاباد تشكيل شد    در منطقه ) كاف.ژ

در مهابـاد تـشكيل     ) 1942 اوت   16(1321 مـرداد سـال      25كه در روز    
 آن، رهـايي ملـت      آرمان نهادند كه    ناي را بن  افك.ي ژ   كوملهجلسه داده و    

 ،رسـد از همـان ابتـدا         به نظر مي   ود كه كومله، سازماني مخفي ب    6.رد بود ك
ميرحـاج  " هـا ي آن   شركت داشتتند و نماينده   آن    در تأسيس  ردهاي عراق ك

 در نخـستين  "حزب هيوا" عراق بود، از سوي ان ارتشافسراز  كه  "احمد
 توسـط  1939حزب هيوا در سال  . كاف حضور داشت  .ي ژ   ي كومله   هجلس

محمود " و   "رفيق حلمي "بري   اهل شهر سليمانيه به ره     ردِكچند روشنفكر   
رد ك س كومله در تاريخ مبارزاتي ملت     سي تأ .ه بود  شد  نهاده ناي بن "جودت

 اي  يزيرا نخستين سـازمان سياسـ     .  بود دي جدي   ا  ردستان ايران، پديده  كدر  
 مؤسـسين كوملـه از طبقـات      . شد  شكيل مي بود كه از سوي مردم عادي ت      

  آنان   . بورژوا ناميد  هتوان آنان را خرد     مهاباد بودند كه مي   ي    جامعهمتوسط  

                                                            

 عبـدالرحمن  ذبيحـي،  عبـدالرحمن  فروهـر،  حسين: بودند نفر يازده ينا كاف.ژ ي كومله  مؤسسين 6
 اصـحابي،  محمـد  محمـودي،  علـي  نـانوازاده،  محمـد  توحيـدي،  الدين  نجم مدرسي، عبدالقادر امامي،

  .قادري قاسم و حيدري صديق كياني، عبدالرحمن



 

38

بـه  كستند و اين بار رهبري جنبش را         را ش  با تأسيس كومله، سنتي قديمي    
  . واگذار نكردندلشيخ، آغا و فئودا

آمـد، بايـستي سـوگند يـاد          مـي   در  كوملـه  يت عضو  به هر كسي كه  اما  
رد مبارزه كنـد و  ك نكند، براي رهايي ملت  خيانتردك به ملت   كه دكر  مي

ادر  بر را همچونردها چه زن و چه مردكي    اسرار كومله را فاش نكند، همه     
  وارد هـيچ حـزب و سـازمان        ، كوملـه  دستور و بدون    داندو خواهر خود ب   

ي ايـن      و برنامـه    اعـضاء  كاف، تركيب .ي ژ    فعاليت كومله  . نگردد ديگري
ي منسجمي نداشت، اما اهدافي را براي خـود تعيـين             البته برنامه ( سازمان

 كوملـه از  حـاكي از آن اسـت كـه   دهي، همه     نوع سازمان   نيز و) كرده بود 
 "ردايتيوكــ" صــرفاً بــراي زماني ناسيوناليــست بــود، يعنــي ســاوييســ
بـه همـين    .  و بـسته بـود      سازماني سكتاريستي  ، ديگر سوي، از   كوشيد  مي

  همچـون  ،بـه همـين خـاطر     . توانست آحاد مردم را جذب نمايد        نمي ،دليل
  . ماند باقي چارچوبي محدود و محفليسازماني مخفي در
 ء از اعضااي گستردهگردهمايي ) 1943آوريل (1322 ماه در ارديبهشت
 در اين كنگره كه     .كاف بود .ي ژ   ي كومله    كنگره ي  مثابهه   ب تشكيل شد، كه  

شـركت كـرده    در آن   تن نيز     تشكيل و حدود يكصد    " خداپرست باغ"در  
اي مـنعكس   د را در نشريه هاي خو   بودند، قرار بر اين شد كه كومله ديدگاه       
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  توجـه بـه    بـا . يـد تمان منتـشر گرد   ي نيـش     مجلـه  ،در همين راسـتا   . نمايد
ها بيانگر آن است كه افـرادي          از نوشته   نيشتمان، برخي  ي  مجلههاي    نوشته

برعهـده   آن را    رهبـري و  داده   كـاف را تـشكيل    .ي ژ    كوملـه  ،كه در آغاز  
 مبـارزات ملـل   و ها ت دول سياست ،المللي   به خوبي از وضعيت بين     داشتند

  .براي رهايي مطلع نبودند
 و   شـده   قلمداد "ردكملت  دوست  " نيشتمان، دولت بريتانيا   ي  مجلهدر   

.  شده بود  رد معرفي ك  پرچمدار آزادي تمامي ملل و نيز ملت       حتي به عنوان  
ـ  رهـايي ملـت      ستار كه خوا  اي   سياسي  رهبري ، است بديهي  و اسـت،    ردك
  خـود   كـه  تحقق بخشد  كمك بريتانياي كبير      به  خواست را  خواهد اين   مي

 دچار سردرگمي شده     به نوعي  كم   دست ، است گرربزرگترين دولت استعما  
 كـه    نمـوده   اثبـات  دانند و تاريخ نيز آن را        مي گان اين، هم  عالوه بر  .است

رد با آن روبـرو گرديـده،     كهايي كه ملت      ها و رنج    مسئول بسياري از ستم   
 و تا زمان تأسيس كومله،  اول جهانيه از ابتداي قرن بيستم تا جنگبه ويژ

  .وده استدولت بريتانيا ب
مورد پـذيرش   رد  كملت  حق   ،المللي  هاي بين    بسياري از نشست    در حتي

 ، امـا را به رسميت شناخت ردستان  ك استقالل   روي سِ    و معاهده  قرار گرفت 
 . اسـت  مقـصر   بريتانياي كبيـر   ، نتوانست حق خود را بگيرد     ردك ملت   اگر
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 در  ريكـا آمهمراه اتحاد جماهير شـوروي و       ه  اين كه بريتانيا در آن موقع ب      
باشـد   اينتواند توجيهي براي      ان نمي ي ضد فاشيسم بود، به هيچ عنو        جبهه

رد كه براي رهايي ملي و ميهنـي تـشكيل          ك كه حزب سياسي مردم مظلوم    
ســتمديدگي و   طلــب آزادي نمايــد كــهگرديــده، مــستقيماً از كــشوري

كـاف  .ي ژ يـن وجـود، كوملـه   بـا ا   . كـرده اسـت     نصيب وي  مظلوميت را 
  كوملـه  . دهـد  ردستان ايران اشاعه  ك در ميان مردم      را  ملي اري بيد توانست

 و در    ديگـر ريـشه دوانيـده       منـاطق  ي مهابـاد و برخـي       ست در منطقه  توان
ردستان كرد در   ك به عنوان نخستين سازمان نيرومند سياسي مردم         ،حقيقت

ردسـتان مبـدل   ك جهت تأسيس حزب دمكرات    اي  پايهايران، به سرآغاز و     
  .گردد

 و فعاليـت سياسـي خـود را          شده  تشكيل كاف.ي ژ    كه كومله  در دوراني 
در .  جنگ بزرگي عليه فاشيـسم بـود       رگير سراسر جهان د    بود، نمودهآغاز  

 به نظر   دوران چنين اين   هرچند در . اروپا، آسيا و آفريقا جنگ ادامه داشت      
ني و ژاپن هيروهيتو در جنگ      د كه آلمان هيتلري، ايتالياي موسولي     يرس  مي

متفقين نيروي نظامي بيشتري عليه متحـدين       تنها   اما نه    ،هند شد  خوا پيروز
ي ملل تحت ستم نازيـسم در اروپـا، ژاپـن در              سازمان دادند، بلكه مبارزه   

 رژيـم    سرنگوني . روز به روز در حال گسترش بود       آسيا و ايتاليا در آفريقا    
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ي ضـد فاشيـستي ملـل         ديكتاتوري رضاخان از سويي و گسترش مبـارزه       
ردسـتان  كرد در   ك ، فضاي باز مبارزاتي را براي ملت      ويي ديگر جهان از س  
  . بودنمودههم اايران فر
 ، سازماني ناسيوناليـست و از ديگـر سـو          از سويي  كاف.ي ژ    كومله ولي

مـورد  ردسـتان را    ك مـردم    سازماني بسته و مخفي بود كه اقـشار مختلـف         
ـ  كپاسخگوي وضعيت بوجود آمده در        و داد   قرار نمي  خطاب ران ردستان اي
ك بـا    ارتباطي ارگاني  ردستان ايران كه  ك جنبش در    نظير  گسترش بي . نبود

 صورت مخفـي توسـعه يافتـه بـود،         ه ب  و كل جنبش سراسري ايران داشت    
  همـراه   بـه  هـاي مـردم      سازماني منسجم، دمكرات و باز براي توده       مندنياز

ي زمـاني سـال        در فاصـله   ، به همين سبب   .بود و مشخص    روشناي    برنامه
ي    اقدام به ترويج افكار و باورهاي خود از طريق مجلـه           ه كومله  ك ،1322

ي   تدريج آشكار گرديد كه كومله     هب) 1945(1324 تا سال    ،نيشتمان نمود 
هـاي مـردم      كاف ديگر آن سازماني نيست كه بتواند جنبش وسيع تـوده          .ژ
ي   حتـي تركيـب افـرادي كـه در جلـسه          . ردستان ايران را رهبري نمايد    ك

  رهبري كومله را برگزيده بودند و يـا بـراي رهبـري            1322ه  ما  ارديبهشت
داد كه داراي ديدگاه       اجازه نمي   نحوي بود كه    شده بودند، به   انتخابكومله  

ـ   ملت ي   مبارزه وسيعي باشند كه   بـا جنـبش    را  تان ايـران    ردسـ كرد در   ك
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 مان با ارزيابي شرايط واقعي كشور      و همز  همسو كنند  ايران   سراسري ملل 
  . تعيين كنند خود براي سازمانياربرنامه و شع

هـاي دمكراتيـك در     موارد اشاره شده از سويي و اسـتقرار آزادي         تمامي
 و نيـز     ديگر ي دمكراتيك در سراسر ايران از سوي      ايران و پيشرفت جنبش   

ها عليه فاشيسم، زمينـه را        ي ملت   شكست آلمان هيتلري و پيروزي مبارزه     
 در تـاريخ    جديـد  گوي شرايط خستين حزب پيشرو و پاسخ    براي تشكيل ن  

هم چنين حزبي   . ، فراهم آورد  اش  هاي تاريخي   تحقق آرمان رد براي   كملت  
  . بودهم شده فراي تأسيس آن ضرورتي تاريخي بود و هم زمينه

 

  تأسيس حزب دمكرات كردستانــ 3
 16( 1324ردستان در بيست و پنجم مردادمـاه سـال          كحزب دمكرات   

  . كردمنتشري خود را  و برنامهشد  يستأسدر شهر مهاباد ) 1945اوت 
  در تاريخ مبارزات ملت    ي عطفي   طهتأسيس حزب دمكرات كردستان نق    

سـازمان و حـزب سياسـي مترقـي و          يـك   آغازي براي تشكيل     سر رد و ك
ـ تـاريخ ملـت     تمام  زيرا قبل از حزب دمكرات در       . مدرن بود  رد حزبـي   ك

 ،به همـين دليـل    . ود تشكيل نشده ب   اي مدون    داراي برنامه  آنچنان مترقي و  
ردسـتان را   كي    حمايت تمامي اقشار جامعه     آغاز،  همان حزب دمكرات از  
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 اساسـي كرات سه رسالت    م حزب د  ،مقطع آن   در.  كرد لب خود ج   سوي به
  :پيش داشت را در

 سمت خود   ردستان و جذب آنان به    كهاي مردم     سازماندهي توده : نخست
  .اضح و منسجم و سياسيي برنامهيك  تحت ، ويژهو به

ـ  ي ملت    زدن مبارزه  پيوند: دوم ي   رد در كردسـتان ايـران بـا مبـارزه         ك
 وقتـي كـه     . فاشيسم  ضديت با  هاي ايران براي دمكراسي و      تيسراسري مل 

هـا     مـدت  هاي ديگر ايران    ردستان تشكيل شد، در بخش    كحزب دمكرات   
اي كـه     مبـارزه . و رشد كرده بودند   شده  ها حزب سياسي تشكيل       بود كه ده  

 ميسر نـشده   بود و ياهكرد، تا آن موقع نتوانست كاف رهبري مي  . ژ ي  كومله
 ،در واقـع .  داده شـود هاي ايـران پيونـد   تيي سراسري مل  با مبارزه   كه بود

 و ه دوسـتان روابطداد كه   اين اجازه را نميكاف.ي ژ  كومله  تفكر چارچوب
ر برقـرا   ايران ترقيم هاي  رد و سازمان  كهاي غير     با ديگر سازمان  همكاري  

  .گردد
ـ  ازد فاشيسم جهـان      نيروهاي آزاديخواه و ض     ب حمايت لج: سوم  وق حق

ـ  ملـت    بخـش   ي رهايي   ردستان ايران و مبارزه   كرد در   ك مشروع ملت  رد ك
هـاي     حائز اهميت بود كه در آن موقـع ملـت           جهت اين وظيفه از آن   . بود

 .دندبرپا كرده بو  را   عليه فاشيسم     مسلحانه ي  بارزهمژه در اروپا    ي به و  ،جهان
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ي   ردسـتان در مبـارزه    كردستان به رهبري حزب دمكـرات       كشركت مردم   
ردسـتان را بـراي اولـين بـار در          كدم   جنبش مـر   ،ضد فاشيستي از سويي   

 اين امكان را    ،داد و از ديگر سو       قرار مي   جنبش آزاديخواهي جهان   ي  جبهه
ي    مبـارزه  بـه سـوي   ت نيروهاي آزاديخواه جهان را      وجود آورد كه حماي    هب

 لـشكر اتحـاد جمـاهير       ، حـضور   بـه ويـژه    .ب نمايد لرد ج كوع ملت   مشر
 ي  ي در مبـارزه   وي اتحاد جمـاهير شـور       شوروي در ايران، حضور قاطعانه    

  جماهير شوروي در آن زمان با ملت       عليه فاشيسم و همچنين دوستي اتحاد     
بخش ملت    ردستان و جنبش رهايي   كرد و حمايتي كه از حزب دمكرات        ك
 راه را بـراي     بـار در تـاريخ      نخستينبراي   ،ي اينها    همه عمل آورد،  ه ب رد  ك

 عليـه    آزاديخواهـان جهـان    ات تمـامي   با مبـارز   ردكي ملت     بارزهاينكه م 
حـزب دمكـرات    . دنمـو ، مهيـا     عجين و متحد گردد    شيسم و امپرياليسم  اف
قبل از هـر     كه قادر به اجراي آن سه رسالت مهم باشد،         ردستان براي اين  ك

ايـن برنامـه    .  باشد ي منسجم و مشخص سياسي      برنامه ي دارا چيز الزم بود  
  7: ماده به صورت ذيل انتشار يافت8هم در 

  
 

                                                            

  كردم ترجمه فارسي متن از و نبود موجود كردي به برنامه 7
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   الرحمن الرحيم اهللابسم
  

  "ردستانكي حزب دمكرات  هيبيان"
  !ميهنان ــ برادران هم

زيرپاگذاشـتن  بـا    دشـمنان آزادي و      آتش جنگ جهاني كـه بـه دسـت        
 سـربازان آزادي،    تـوان پر انبازوي    وسيله ه ب ، برافروخته شده بود   دمكراسي

ـ  تيك دمكرا  جهان . خاموش شد  ،بزرگ ما  پيمانان  هم و دنيـاي   شـد   روز   پي
  و  سـلطه   تحـت  هـاي جهـان را       مـردم و ملـت      تا فاشيستي كه تالش نمود   

ي شكست خورد و متالشي     به صورت قطع  بد درآورد،   چند نفر مست   اسارت
هـاي     مردم و ملت   ي برا  آزادي  مسير ،رفت   كه انتظار مي    همچنان گرديد و 

خواهند   هاي جهان از بزرگ و كوچك، مي         امروز ملت  .جهان هموار گشت  
سوي آزادي هموار گشته، استفاده كنند و از تعهداتي كـه            هاز مسيري كه ب   

 ي امـور     اداره  و  شـوند   برخـوردار  تيك داده شـده،   ندر منشور تاريخي آتال   
ي خـويش     ادهدست گيرند و سرنوشت خود را بـه ميـل و ار           ه   را ب  خويش

  .تعيين نمايند
صد سـال    يكـ  هـا و بلكـه      كنـيم، سـال     يران زندگي مي  ردها كه در ا   كما  
 و  ايـم    كه در راستاي حقوق و قدرت ملي و محلي مبـارزه نمـوده             باشد  مي
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بـه   ايران به هيچ عنوان حاضر   ي  مقامات خودكامه متأسفانه  . ايم  هقرباني داد 
 ما از حقي شدند ي از استفاده و حتي مانع اند   نبوده  حرف حساب ما   پذيرش

ـ       ت و واليات   اياال  قانون اساسي براي   كه  واره ايران درنظر گرفته بود و هم
  بـوده  هاي ما    پاسخ خواست  گلوله، بمب و توپ و زندان و تبعيد و اسارت         

 پوشش   در رضاخان كه حتي  ي     ساله 20 زمامداري در مدت    ، به ويژه  .است
ي افسران دزد و خـائن و          و به وسيله    با زور سرنيزه   ،لباس نيز آزاد نبوديم   

و چشم طمع به ناموس      ي دارايي و زندگي ما را از بين بردند          غارتگر، همه 
 رذالت  يچكني نسل ما از ه      و شرف ما دوخته بودند و براي نابودي و ريشه         

 تـاريخ، زبـان و      نيـز يم، مـا     هست ان انس نيز ما   .دندكر فروگذار ن  و سبعيتي 
چرا بايد حقوق ما زيرپا گذاشته      . ا گرامي هستند  اي داريم كه نزد م      گذشته
 آزاد و مختار باشيم؟ چرا اجـازه داده         ي خود   توانيم در خانه     چرا نمي  شود؟
گذارنـد    دهيم؟ چرا نمـي وزشردي آم ك زبان   ا ب  را شود كه فرزندانمان    نمي
ردستان واليتي خودمختار باشد كه از طرف انجمن واليتي اداره شود كـه             ك

  آن را تعيين كرده است؟قانون اساسي 
 حـق گرفتنـي      بلكـه  شود،  ميهنان گرامي، بايد بدانيد كه حق داده نمي         هم

 مبـارزه   و محلـي خودمـان  براي گرفتن حقوق و قدرت ملي    بايد  است، ما   
ـ     اسـت رنگي  ك ي  اتحاد و  ، مستلزم اين مبارزه . كنيم  شاهنگ، سـازمان و پي
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ردسـتان  كبراي اين هدف مقدس اسـت كـه حـزب دمكـرات             . الزم دارد 
ميهنـان عزيـز، چـشم و        شـما هـم    .شروع به فعاليت نموده است    تأسيس و   

ودتان بپيونديد و در راسـتاي      گوش خودتان را باز كنيد و به حزب ملي خ         
ردستان رهبر كرات حزب دمك.  كنيدي فداكار حق مشروع ملي خود    تحقق

رد از  ك است كه ملت      اين حزب   پرچم ي  سايهتنها در   . ستهنماي شما او ر 
يابد و موجوديت و ناموس و شـرف ملـي خـود را               طر نابودي رهايي مي   خ

 در داخل مرزهاي دولت ايـران، خودمختـاري         تواند  كند و مي    محافظت مي 
  .ملي را كسب نمايد

 يما بـه غيـر از حـق مـشروع و انـساني خـود، چيـز ديگـر             ! ميهنان  هم
لعـه و  مطالـذا بايـستي   . خالصه شده زير مفادشعارهاي ما در . خواهيم  نمي

  : شودتفهيم ردكملت آحاد   و به يكايكدهخوانده ش
 محلي خود، مـستقل و       امور ي  رد در داخل ايران و براي اداره      ك ملتـ  1

  .آزاد باشد و در درون مرزهاي دولت ايران، خودمختار باشد
ـ  ادا  باشد و تمام امور     برخوردار حق تحصيل به زبان مادري    از  ـ  2  هري ب

  .نجام شودردي اكزبان 
 انتخاب شـود  ردستان سريعاً   كجمن واليتي    بر مبناي قانون اساسي، ان     ـ3

  .قرار دهد رسيدگي و نظارت  موردو تمامي امور اجتماعي و دولتي را
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  .ـ مقامات دولتي بايد بدون تعلل، از مردم بومي منطقه باشند4
 و مالكان زمين، توافقي     ان، ميان روستايي  اساسي بايد بر اساس قانون   ـ  5

  .ي هر دو طرف را تأمين نمايد رد كه آيندهصورت پذي
ي خود تالش دارد كه به ويژه بـا           ردستان در مبارزه  كحزب دمكرات   ـ  6

كننـد،    هاي ديگري كه در آذربايجان زندگي مـي         ملت آذربايجان و اقليت   
  .اتحاد و برادري كامل تشكيل دهد...  ارامنه و،ها آشورياعم از 

ـ     كحزب دمكرات   ـ  7 شرفت كـشاورزي، تجـارت،     ردستان با هـدف پي
 اقتصادي و معنـوي     رفاهبهبود  ي فرهنگي، بهداشت و سالمت و نيز          توسعه

ردستان نموده و   كبرداري از منابع طبيعي و معادن         رد، اقدام به بهره   ك لتم
  .كند در اين راه تالش مي

 آزادانـه   ي  هاي ايران از فرصت مبارزه      تيخواهيم كه تمامي مل     ما مي ـ  8
  . گردند و سهيممند هن خود بهريشرفت ميهجهت سعادت و پ

لـيكن   فرموله گرديده،    ماده 8چه مختصر و حقيقتاً تنها در       گرااين برنامه   
 ي مـاده . ردسـتان را در بـر گرفتـه اسـت    كي مطالبات اساسي مـردم      تمام

ايـن  . كنـد   ارچوب دولت ايران را مطالبه مـي      ه خودمختاري در چ   ،نخست
اكنون نيـز بـراي آن        ردستان ايران هم  اي است كه حزب دمكرات ك       مطالبه

زيرا از ابتدا حزب دمكرات بر اين عقيـده بـوده كـه حـق               . كند  مبارزه مي 
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ـ       صـورت خودمختـاري قابـل اجـرا         هتعيين سرنوشت در كردستان ايران ب
 و   پس ماهيت مطالبات، حق تعيين سرنوشت اسـت، امـا شـكل            .باشد  مي

در مه، حزب دمكـرات      هشتم برنا  ي  مادهدر  . صورت آن خودمختاري است   
 و. اي سراسـر ايـران اسـت       خواهان دمكراسي بر   راستاي پيشرفت كشور،  

 ، آغـاز  از همـان  ردسـتان   ك حزب دمكـرات      كه باشد  مي حقيقت   مؤيد اين 
ردستان را از دمكراسـي بـراي ايـران مجـزا           ك خودمختاري براي    خواست

  .ندانسته است
باشـد،    ردي مي كن  ناختن زبا  دوم، برنامه خواهان به رسميت ش      ي  مادهدر  

ي   ســوم و چهــارم مناســبات ميــان دولــت مركــزي و منطقــهي مــادهدر 
خواست مرتبط با    ي اساسي   لهأدو مس  ترتيب،ن شده و بدين     عيمخودمختار  

  : استخودمختاري مشخص گرديده
بـه  بـا    هر ملتي اسـت و        نماد مهم و اساسي فرهنگ      زبان ،نخست اينكه 

 ي  وق حقـه  رد به حق  ك لتم رسيدن  براي ردي، راه كان  رسميت شناختن زب  
 ببيننـد و هـم     آموزش   رد به زبان مادري   كان  كودكهم   تا شود   باز مي  خود

 روابط تعيين   ، دوم .هم شود افر نگ ملي ي فره   براي توسعه شرايط مطلوبي   
 ،هـا    تعيين صالحيت  ،مركزي و به ويژه   ردستان خودمختار و دولت     كميان  

 در اينجـا حـزب      .يـت اسـت    بـسيار حـائز اهم     يي خودمختار   جهت اداره 
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  از اصل انجمن ايالتي و واليتي قانون اساسي ايران         دمكرات بسيار آگاهانه  
  در زمـان مـشروطيت تـاكنون ايـن          يعني استفاده نموده، اما از آن موقع،     

. گرديـد  ن اجـرا  در هيچ جاي ديگري در ايـران          و نه  ردستانكن نه در    قانو
ـ ولتـي بايـد      د مقامـات ي    ردستان همـه  كاينكه گفته شده در      رد باشـند،   ك

ردسـتان  كي آنهايي كه در       البته گفته نشده كه همه    . ي بر حقي است     مطالبه
ـ       ك بگيرند،   كارمند و حقوق    و كنند  كار مي  صدر رد باشند، اما آنهايي كـه م

رد به طور اَعـم و     كزيرا ملت   . رد باشند ك و كار به دست هستند، بايد        امور
جربيـات   ت گيـري از     بهـره  ص، بـا  ردستان ايران به طور اخ    كرد در   ك لتم

 هـا ردك كـه    ي تاريخي، دريافته كه دولت مركزي مانع از آن است           گذشته
 رتبـه   د و همواره مسئوالن و مقامات عالي      ن باش مصدر امور در كشور خود،    

 دولت مركزي، قدرت خود را گونه ن و بديشوند  و اعزام مي  از مركز تعيين  
ـ ت بايد    اينكه مقاما  .كند  ردستان تحميل مي  كبر   رد باشـند، در حقيقـت      ك

 مـردم   تـا رد به دست خود اوسـت       ك لتعيين سرنوشت م  اي از حق ت     شيوه
 حاكميت خود را    ردستان احساس كنند كه در ميهن خود بيگانه نيستند و         ك

  .در اختيار دارند
ردسـتان  كاليسم حزب دمكـرات     نترناسيوني ششم اين برنامه، ا    ي  مادهدر  
ايـن  هان حق مـشروع خـود اسـت، امـا     شود، حزب دمكرات خوا  مي ديده
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 مـشروع ملـل ديگـر هماننـد         عناي زيرپا گذاشتن حقوق ملي    خواسته به م  
 و ديگران نيست، بلكه حزب دمكـرات        ها   ارمني ها،  ، آشوري ها  آذربايجاني

رد نيز بـا تمـامي   ك لتخواهد م ردستان، ميكاري براي همزمان با خودمخت  
ـ  زنـدگي    درانه و دوستانه  اصورت بر  هها ب   اين ملت   آن   ايـن يكـي از      .دكن

، كند   متمايز مي  كاف.ي ژ    كومله  را از  مكرات حزب د  نكات مهمي است كه   
نترناسيوناليـسم بنـا    ي بر اساس ا   ،زيرا حزب دمكرات از ابتداي تأسيس آن      

كني فقر و درماندگي و        خودمختاري بدون ريشه   گرفتن   به دست  .شده است 
 و بهبـود زنـدگي مـردم، بـه          ي اقتصادي، فرهنگي و بهداشتي      بدون توسعه 

 هفتم، حزب ي مادهبه همين سبب در  . شدمحتوا مبدل خواهد      اي بي   خواسته
 درصدد استفاده از تمامي امكانات و منـابع زيرزمينـي اسـت تـا               دمكرات

 ،ته در آن زمانالب.  پيش ببردردستان را بهكاقتصاد، فرهنگ و بهداشت در 
 تنهـا بحـث از       و آورد  بـه ميـان نمـي      سـخني    نايعحزب دمكـرات از صـ     
ردسـتان وجـود   ك در    صـنعت  زمان، زيرا در آن     بود،كشاورزي و تجارت    

  .نداشته است
 ،ردسـتان ايـران  كحـزب دمكـرات    سال از تأسـيس  38  گذشتبعد از 

 1362ماه سال     ي ششم در بهمن     هركنگدر   آن كه ي كنوني     نگاهي به برنامه  
 اساسي كنوني در آن     طالباتدهد كه م     نشان مي  خوبي، به   درسي تصويب   به
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مـشي سياسـي، يكـي از        ايستادگي بر سر خط    گنجانيده شده و     مادههشت  
هاي   ردستان ايران در ميان توده    كعلل پيروزي و محبوبيت حزب دمكرات       

 مبـارزه همچنـان ادامـه دارد،         كـه   تأسيس حزب   زمان زيرا از . مردم است 
 سال 40 كه د هستني و اهدافشعارها شعارهاي اصلي و اهداف كلي، همان 

ايـن برنامـه،    .  گنجانيده شده بودند    حزب دمكرات  ي  اوليهي    قبل در برنامه  
اي   تان ايـران، برنامـه    ردسـ ك دوراني آن     مانـده   وجه به وضعيت عقـب    با ت 

ـ اي كـه در تـاريخ مـردم     خواهانه است، برنامـه  ترقيانقالبي و    رد بـراي  ك
 هـم بـا در نظـر        اما باز . همانندي نداشته است  مشاهده شده و    نخستين بار   

 نبايد از اين برنامه توقـع       ،زماني آن     مانده  ضعيت و شرايط عقب   گرفتن و 
 دن علمي فرموله شده باشـ     ك و ي بندهاي آن از لحاظ تئوري       داشت كه همه  

  دمكـرات   و طبقـات   رد و اقـشار   ك لتهاي م   ي خواست   و پاسخگوي همه  
  .ردستان باشدك

  و در حقيقـت    رگ بـود   بز الكانها در دست م      بيشتر زمين  «زماندر آن   
 ،با اين وجـود   . ود رسيده بود  ظلم و ستم در روستاهاي كردستان به اوج خ        

  تقسيم اراضي يا حـق بيـشتر دهقانـان         اي به   اشاره پنجم برنامه،    ي  مادهدر  
قانوني كلي ميان دهقانان و      كه    بسنده شده   اين نكته   ذكر  به شود و تنها    نمي
  . تعيين گرددالكانم
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، امـا در شـرايط آن       ارتجاعي اسـت   وني، اين شعاري  البته در شرايط كن   
  بدون در نظرگرفتن هـيچ قـانوني، دهقانـان را اسـتثمار     الكان كه م  دوران

توسـل بـه      بـا    ، نيز وجود داشـت    يرسومآداب و   و   و اگر قانون     كردند  مي
ردسـتان جهـت    كار  گذاشتند، تالش حكومت خودمخت     ن را زيرپا مي   آزور  

  نيز ذكر كـرد     اما بايد اين نكته را     .ه جلو بود   روب گامي يكلتدوين قانوني   
اي راديكـال هـم        مطالبـه  ، پنجم برنامه، خواستي انقالبي نيـست      ي  مادهكه  

تغييـر زيربنـايي جامعـه        آن  هـدف  رميـستي اسـت،   و خواستي رف  نيست،
 و حمايت از نظم و نظام        حفظ  و  آن مجموعه  اصالح بلكه   ، نيست ردستانك

  كـه ري حزب دمكرات و كادرهـايش   تركيب رهب  ،بدون شك . قديم است 
 شـده بـود، مـانع از آن          بنـا  كاف. ي ژ    كومله هاي تشكيالتي   مبناي پايه بر  
  شد كه خواستي انقالبـي و راديكـال بـه سـود زحمتكـشان در برنامـه                  مي

، بـيش از نيمـي از اعـضاي رهبـري           طبق آمارهاي موجود  . گنجانيده شود 
 بزرگي نيـز وجـود      كانالم.  مركزي، صاحب ملك بودند    ي  تهحزب يا كمي  

 ي بورژواز هرديعني از قشر خُ   . بگير و روشنفكر بودند     ، مابقي حقوق  ندداشت
بي به نفع   اي انقال    برنامه داران    زمين كه  اين انتظار   .شهري تشكيل شده بودند   

 سـخني    خواسـت تقـسيم اراضـي       از . اسـت  ههـود  بي ،دهقانان تنظيم كنند  
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ردستان، بـه دور از     كط آن موقع    اي در شراي    ، زيرا چنين مطالبه   گوييم  نمي
  .بيني بود واقع

 در حزب دمكرات و تمـامي       ردستانكي     جامعه  آن زمان  تركيب طبقاتي 
هـر چنـد ايـن      .  اسـت  هامور مربوطه و حتي تدوين برنامه نيز قابل مشاهد        

حقيقت را بايد گفت كه وضـعيت كلـي ايـران در زمـاني كـه نيروهـاي                  
 ي دمكراتيـك در حـال پيـشرفت       نشيني و نيروهـا     ارتجاعي در حال عقب   

،  گرفته بـود لستانه با كشور سوسياليستي شوروي شك   دو ي و ارتباط  بودند
. ردستان ايران گذاشـته بـود     كرد در   ك لتبدون شك تأثيراتي بر جنبش م     

 جلوتر  گامد كه چند    كر  و ترغيب مي   حزب دمكرات را تشويق      هاي اين   همه
  . برداردداد،  مي زه آنچه كه تركيب و ساختارش اجااز

ي كنـوني حـزب     بـا برنامـه   اگـر تاي حزب دمكرا   ي هشت ماده    برنامه
 هاي موجود   كم و كاستي  اشكاالت و   .  بود  نواقصي هم  ، داراي  گردد مقايسه

 منطقـي  . اسـت  تفـاوت ما چهل سـال قبـل       ردستان ب ك كنوني   يت وضع در
 لباتي را  مطا ي   كه همه  ه باشيم ي چهل سال قبل انتظار داشت       نيست از برنامه  

قـصي  وا، امـا ن   گيـرد  در بـر     ،ه حزب گنجانـده شـد     كنونيي    كه در برنامه  
همـان زمـان    در  كه    نيز هست  ي نگارش برنامه در آن موقع       وه شي همچون

و بـود   برنامـه واقعـاً كلـي نوشـته شـده           . توانست بهتر نوشته شود      مي نيز
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 ، مورد بسياري از مـسائل     در. شده بود  تجزيه و تحليل ن    لئبسياري از مسا  
 عنـوان مثـال،   بـه ،  بـود مه به صورت روشن نظرات خود را بيان نكرده برنا

البتـه بجـز    . ارتش ملي  و   م، پليس، نيروي پيشمرگ   نيروي امنيتي، ژاندار  
  . در برنامه نيز هستي اين موارد، ايرادات ديگر

 شـهر مهابـاد بخـشي از        زمـان آن  در  . است خودمختاري   اهانبرنامه خو 
 كـرد   تداعي مي  اين مفهوم را     ردستانكي    اژهو. غربي بود    استان آذربايجان 
شود، بلكه بـراي كـل     درخواست نميي مهاباد  منطقه براي كه خودمختاري 

  كـه  اي  لهأ مس .ردستان ذكر نگرديد  كاما مرز اين     .شود  ردستان مطالبه مي  ك
.  است آشكار شده   چهل سال   اين  مدت اهميت آن براي حزب دمكرات در     

 علـت ردستان در مهاباد، بـه      كمهوري  كيل ج آن زمان و بعد از تش     در  زيرا  
 بـا    گـاه گـاهي    ردسـتان ك جمهـوري     حتـي  ،ها تعيين نشده بود   اينكه مرز 

  .گرديد  مي دچار اختالفحكومت ملي آذربايجان
محتوا و اي پر  ب دمكرات برنامه  ي آن زمان حز      اين موارد، برنامه   رغمعلي

مه، هدف حزب    مطالبات اصلي آن برنا    تحققخواهانه بود و اكنون هم      رقيت
ي چهل سال قبل خود را در اساس درسـت            اگر حزبي سياسي برنامه   . است

بـارزه كنـد، خـود مهمتـرين سـند           و براي عملي نمودن آن، م      تلقي نمايد 
در اينجـا   . باشـد   اش مـي     و مترقي بودن نخـستين برنامـه       ستيصحت و در  
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ـ     . نماييمضروريست به حقيقتي ديگر اشاره       ه پيداست كه نگارش اين برنام
قاضـي محمـد در اواخـر مبـارزات     .  اسـت ي قاضي محمـد بـوده      بر عهده 
 شخـصيت ممتـاز و      يزود بـه كاف به عضويت كومله درآمد و       .ي ژ   كومله

 ديرتــر از بــسياري  اگرچــه.ي وي در ســازمان نمايــان گرديــد برجــسته
. شـد  ك.ي ژ    كوملـه  رهبـر عمالً  ولي   هاي ديگر وارد كومله شد،      شخصيت

ردستان تأسيس گرديد، مـشخص شـد كـه         كرات  زماني هم كه حزب دمك    
 كـه  هقاضي محمد بيش از هر كس ديگري ايـن ضـرورت را درك نمـود         

ـ . ي ژ   هكومل ي تـشكيالت و    شـيوه  اهـداف، اكاف با تركيب كنوني خود ب
ـ  لتي م  خود قادر نخواهد بود پاسخگوي مبارزه     فعلي  سازماندهي   رد در  ك

در تأسـيس حـزب     محمـد بـيش از ديگـران         پس قاضـي  . ردستان باشد ك
ي   در تـدوين برنامـه    بيش از ديگران   .ردستان نقش داشته است   كدمكرات  

 حـزب   بنيانگـذار ه حق، قاضي محمد بوده و به همين سبب و ب     مؤثرحزب  
 نمود كه در ميان رهبران آن موقع        نعاذتوان ا   و مي شده  حسوب  مدمكرات  

ز  سطح آگـاهي و صـالحيت وي ا     بود و  نظير  بيخصيتي  حزب دمكرات، ش  
ريم، اگر چند روشنفكر ديگر را ناديده بگي      .  بود تر   برجسته ديگران بيشتر و  

كنيم كـه قاضـي       خوبي درك مي   هما اكنون ب  .  و تنها بود   يگانهمحمد   قاضي
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ـ     وقفه  ي بي   زحمت و مبارزه  محمد چه مسئوليت خطير و چه         دوش  هاي را ب
  .كشيد مي
 

   روز مبارزه160 ي نتيجهــ 4
هـاي خـود،       برنامـه  تـرويج عد از تأسـيس و      ردستان ب كت  حزب دمكرا 

  كـاردان  آگـاه و يرد نبود كه ف هم داشت و الزمرو  پيش بزرگي را آزمون
 مهمـي در    اتفـاق  در چنـد مـاه آينـده      كه   متوجه گردد    در سياست باشد تا   

 بـدون شـك از      تحـوالت ه وقـوع خواهـد پيوسـت و ايـن           سراسر ايران ب  
حـزب   و    وقـت تنـگ بـود      اينبنابر. شود  ردستان آغاز مي  كآذربايجان و   

. گرفـت  ميكار  ه و فعاليت خود را ب   ي توان   همهبايستي  ردستان  كدمكرات  
 آنهـا    در انتظـار    با اين رويدادهاي مهم كه كـشور       واجهه م  و براي آمادگي 

ي خـود      و برنامـه   هـا   ردستان اقدام به انتشار ديدگاه    كبود، حزب دمكرات    
ـ  لـت ي م  عمدهي  ها آرزو تايققبرنامه كه ح   اين   ،از همان آغاز  . كرد  رد را ك
ردستان و به ويـژه     ك، در مدت زمان كوتاهي اكثر ساكنان        گرفت  بر مي  در

 ،ردستان در آن مـستقر شـد  كردستان را كه بعدها جمهوري ك از آن بخش 
  .مود جذب نبه سوي خود
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 ملـي و    ريبيـدا  حزب دمكرات در مدت كوتاهي توانست        ي كه درست به
  . كندرويجان تردستكيد دمكراتيك را در عقا
ردسـتان  كرد در   كهاي موجوديت ملت       تمام نشانه  ستم دوران رضاخان   

 ي   انديـشه   شـد كـه    دليلـي ركوب كرد، اما اين سياسـت خـود         ايران را س  
ـ . شود تقويتردستان  كهاي مردم     گرايي توده  ملي هـاي    اهي ملـي تـوده    آگ

گرايـي يكـي از كارهـايي بـود كـه حـزب               ملي ي  انديشهمردم و تقويت    
 افكـار   اگـر تقويـت   .  شـد  در مدت كوتاهي موفق بـه انجـام آن        رات  دمك
ـ رسـيد،  نظر نمي ههاي مردم دشوار ب      در ميان توده   گرايانه  ملي  اصـول  غ تبلي

. ردستان كار آساني نبـود ك آزاديخواهي در  ، آن زمان  تعبيردمكراسي يا به    
هرهاي  بـه نحـوي بـود كـه در بيـرون از شـ              ردسـتان كي    تركيب جامعـه  

 و شيوخ تمام قدرت را در دست        الكان م ،هاعشاير، آغا ؤساي  ردستان، ر ك
ش عقايـد دمكراتيـك در      داشتند و آنان هيچ تمايلي جهت تبليغ و گـستر         

  بـه  ،گرايانه داشتند    احساسات ملي   هم  اگر آنان تا حدي    . نداشتند ردستانك
 بود كه بسياري از آنان در زمان رضاشاه دچار سـتم ملـي شـده                 دليل اين

ا با خطر مواجـه      تبليغ اصول دمكراتيك كه امتيازهاي آنها ر       بودند، نشر و  
مقابلـه  بـه    ايـن اصـول      نيـز بـا   ر  به همين خـاط   .  نبود نفعشانكرد، به     مي
  .پرداختند مي
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ه بصورت جديـد    ردستان ايران به ويژ   ك در آن زمان تشكيل سازمان در       
ـ ملـت   .  نگرفته بودند  خو بود كه مردم به آن       اي  تازهي    و مدرن، پديده   رد ك

 زيـرا ايـن   رغبتي به سازماندهي نداشت،ميل و تاريخ خود اساساً    طول  در  
اي مركزي اعمال شده و همواره      ه   بيشتر از سوي دولت    ، نظم  و سازماندهي

نرفته بارزه كرده و زير بار  و حتي عليه آن ممقاومترد در برابر آن ك لتم
 مفهوم اعزام    معنا و  ،اريخردستان در ت  ك ردم نظم و سازماندهي براي م     .بود

مربـوط  ي    يدهرد همواره اين دو پد    ك لت داشته و م    را باج و خراج   وسرباز  
 بـه   نيـز  اكنـون    هم،  ل حتي به همين دلي  . بوددولت مركزي را رد نموده      به  

 رهبـري توان گفـت كـه        مي .رود   مدرن نمي  ياصول سازمان بار   رآساني زي 
  و درسـت در    يحصـح و سياسـتي    داده  اي منسجم ارائـه       امهتوانسته بود برن  

ي  ، امـا حلقـه  نـد كرد مايت مي ح نيزاين رهبريو مردم نيز از      پيش بگيرد 
هـاي     تـوده  نميـا كه بايستي برنامه را به        متشكل از كادرهاي حزب    مياني

 از  كامالًحزب دمكرات يا    . يل نشده بود  مردم ببرند، در حقيقت هنوز تشك     
يا تعداد اين    بود و    نصيب  ي سياسي بي    كادر تربيت شده و آگاه و با تجربه       

زيرا .  وضع كادر نظامي به مراتب بهتر بود       . بودند  اندك نوع كادرها بسيار  
مـادگي بهتـر و     ي مـسلحانه از آ       اصوالً براي امور نظـامي و مبـارزه        هاردك

اما نه به   . دنخي دار  تاري ي  زمينه، تجربه  در اين     هستند و  بيشتري برخوردار 
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 نه امكان و فرصت     ،ه تشكيالتي داشت   سياسي و به ويژ     كادر كافيي    اندازه
آموزش براي آنان فراهم شده بود و نه اعضاي حزب آمـادگي آنچنـاني از         

در آن موقع    شايد   .ي كادر تشكيالتي باشند     دادند كه شايسته    خود بروز مي  
 و ارگانيزاسـيون  دهـي   حزب دمكرات بـه سـازمان  رهبراني قليلي از    عده

  .باشد  ميسازمان به مفهوم كنوني آن ،ظور مااعتقاد داشتند، البته من
ن، بسياري از افرادي كه در      ردستاك جمهوري   قوطها بعد از س     حتي سال 
ها   وكاستي   كه از كم    وقتي ،دان   اين جمهوري ايفاي نقش داشته     سطوح باالي 

كردنـد كـه وضـع دخـل و درآمـد             گفتند، به اين نكته اشاره مي       سخن مي 
 وجود نداشـت،    كافيت و خوراك    د، يا اسلحه و مهما    ردستان خوب نبو  ك

ـ      اشكالاما تقريباً هيچ يك به       ين جمهـوري    بزرگ حزب دمكرات و همچن
اشـاره   مـستحكم اسـت،    و سـاختاري  سـازمان فقـدان ردستان كه همانا   ك

ي مهـم      اسـلحه  ،سـازمان " شعار  به  افراد به ندرت   ،دوران در آن    .اند  نكرده
  . كرد، اعتقاد داشتنداي پيدا  كه بعدها در حزب ما جايگاه ويژه "ماست

ي اين موانع و مشكالت، حزب در شهر مهاباد كه آن زمان              با وجود همه  
 ريـشه دوانيـد و بيـشتر مـردم     كـامال  هزار نفر جمعيت داشت،    20 تا   15

 در   امـا  ، شهر موفق شد    حزب در  چه اگر . به سمت خود جذب كرد     مهاباد را 
 خـاطر اينكـه مـردم     نه تنها بـه     .  موفقيتي به دست آورد    روستاها نتوانست 



 

61 

 هـا،  آغا ، بلكـه مـانع ديگـر      دادنـد،    نـشان نمـي    يـابي   اي به سـازمان     عالقه
اي بود    يط آن زمان به گونه    شرا. ير و شيوخ بودند   ا عش ؤساي ر داران،  زمين
ي    خـود را نماينـده     ،زب شـيوخ و آغاهـا در برابـر حـ          ،عشاير ؤسايكه ر 

  .اند اب كرده دهقانان آنان را انتخي گويكردند، روستاها قلمداد مي
خـود را شخـصاً      شيوخ و آغاها     ، عشاير ؤساير كه   ولي واقعيت آن بود   

 آنـان بـه     يـد بـا    با ناچـار  بهردستان  كدانستند و جمهوري      منتخب مردم مي  
  .درسي  ميتوافق

ي حـزب     ايـه پي مركزي و ميـان افـسران بلند         ميته در ك  ،به همين دليل  
ـ  هايي كه بـه  تأدمكرات و نيز تمامي هي   كردنـد،   اكو سـفر مـي   تبريـز و ب

هاي دينـي بـه نماينـدگي از حـزب دمكـرات               عشاير و شخصيت   ؤساير
  . خورد  به چشم ميردستانك

 و به ويژه شـهر       شوروي برخي از رؤساي عشاير دو بار به اتحاد جماهير        
 12( 1324در سفر دوم كه در بيست و يكم شهريورماه          . باكو سفر كردند  

نجـام  ردسـتان ا  كحـزب دمكـرات     يعني بعد از تأسـيس      ) 1945سپتامبر  
نـضباط كـشوري    ي زنـدگي و نظـم و ا         نحوه ،گرفت، آنطور كه پيداست   

شود كه رؤساي عـشاير و صـاحبان امـالك درك              مي باعثسوسياليستي  
ردستان و دوستي جمهوري    ككنند كه در آينده و با پيشرفت دمكراسي در          
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طره خواهـد   ردستان با اتحاد جماهير شوري، منافع طبقاتي آنان بـه مخـا           ك
ردسـتان  ك عشاير بـا جمهـوري       ؤساي داليل ضديت ر   شايد يكي از  . افتاد

خاطر حمايـت اتحـاد جمـاهير شـوري از جنـبش، از       ه  همين باشد، آنان ب   
اعـالم  ردسـتان   ك حمايت خود را از حـزب دمكـرات و جمهـوري             ،ترس
اغلـب   كـه    نـشان داد   ردستان علنـاً  ك جمهوري   سقوط شرايط   ولي. كردند

 كه بـه نـوعي       هم يزمان  حتي نبودند و همراه  ا حزب و جمهوري      ب قلباان  آن
 خـود را بـا رژيـم        ي  رابطـه اي    هگون به   ، بودند در جمهوري دست اندركار   

  .نددشاهنشاهي در تهران حفظ كرده بو
 رفـت كـه حـاكي از بـه          از آنجا كه سير رويدادها به سمت و سويي مي         

ـ  ، الزم دست گرفتن قدرت سياسي توسط حزب دمكرات بـود         زب  حـ  ودب
 رهبـري توان گفت كـه   نمي. اده كند خود را آم،ايفاي اين مسئوليتجهت  

ي كـسان  براي اين هدف داشت، هر چنـد         ي منسجم و منظمي     حزب برنامه 
كردند كه شرايط و جريـان        از سياست  داشتند، احساس مي     اي    سررشتهكه  

اي نزديـك بـه حزبـي     ب در آينـده رويدادها حاكي از آن اسـت كـه حـز       
 كـه در پـاييز سـال        اتفـاقي  .اسي مبدل خواهد شد   ي قدرت س  دار از برخور
در سـوم   .  ايـن حقيقـت بـود      بيـانگر ذربايجان روي داد، خود      در آ  1324

 ي دمكرات آذربايجان تـشكيل      فرقه) 1945 اوت   25( 1324شهريورماه  



 

63

 فرقـه بعـد از مـدتي    .و تشكيالت حـزب تـوده در آذربايجـان را بلعيـد      شد  
فـراهم كـردن     به ويـژه دهقانـان و        ،هاي مردم    توده حيلست اقدام به    ،كوتاهي
يكـم آذرمـاه    و  تا بيـست   يت اين وضع  .د نمو  جهت خيزشي مسلحانه   مقدمات
هـاي آذربايجـان       فدايي  توسط در اين روز پادگان تبريز    .  ادامه داشت  1324
  .و حكومت ملي آذربايجان رسميت پيدا كردشد  تسخير
ـ ردستان و در روز بيست و ششم آذركدر   ) 1945 دسـامبر  17(1324اه م

فرو  شهرباني مهاباد بود،      قدرت حكومت مركزي كه عبارت از      پايگاهآخرين  
 كه لحظه و قدرت كامالً در دست مردمشدند  و اعضاي آن خلع سالح     ريخت

 تـشكيل ساز    رويداد زمينه دها اين   بع. ر گرفت  قرا ،شدند  تر مي   به لحظه مسلح  
 روز )بعدها (ردستانك حزب دمكرات   ،لبه همين دلي  . ردستان شد كسپاه ملي   

  . نامگذاري كرد"روز پيشمرگ"عنوان ه بيست و ششم آذرماه را ب
 روز تشكيل حزب دمكرات در      از.  در شرف وقوع بودند     به سرعت  حوادث

 ردسـتان اعـالم  كمـاه كـه جمهـوري     بيست و پنجم مردادمـاه تـا دوم بهمـن        
 در  . كـشيد   طـول  هيعني كمتـر از شـش مـا         روز 160، تنها   موجوديت كرد 
  و هافتـاد    مـاعي عقـب    از لحاط اقتـصادي و اجت      ردستان كه كسرزميني مانند   

 ،، شـش مـاه  حزبي در آن بسيار محدود و كم بود ي ي سياسي و مبارزه   تجربه
ست براي آنكه يـك حـزب سياسـي بتوانـد از لحـاظ               ا مدت بسيار كوتاهي  

  .ت، آماده كند دست گرفتن قدربه جهت سياسي، تشكيالتي و نظامي خود را
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بعد از بيست و شـشم      .  حزب دمكرات نبودند   شدن  ماده منتظر آ  تحوالت اما
اي نزديك در مهاباد رسـماً        ردستان در آينده  كآذرماه معلوم بود كه جمهوري      

ي نـواحي      حـزب دمكـرات در همـه       ،به همين دليل  . كند ميموجوديت  اعالم  
ي اين    تمام براي اينكه    ،دقز تا ماكو اقدام به فعاليت نمو      ردستان از شمال س   ك

  . مهاباد اعزام كننددر مراسم اعالم جمهوري بهي خود را  مناطق نماينده
ـ  در زندگي ملت يماه، يك روز تاريخ  روز دوم بهمن   ،حقيقتدر    بـه  ،ردك
ردستان در كهزاران نماينده از سراسر    .  بود ردستان ايران كرد در   ك مردمويژه  

.  اسكان آنان بـا زحمـت ميـسر شـد          ي كه نحوه  ، ب داشتندشهر مهاباد حضور    
ردستان تنهـا   ك حزب دمكرات    ، بدين ترتيب  8.منازل همگي پر بود از مهمان     

و شـد    مبـدل    منـد  قدرت عد از تاريخ تأسـيس، بـه حزبـي        پنج ماه و ده روز ب     
ينكه آمـادگي   ردستان را بر عهده گرفت، بدون ا      كي جمهوري     مسئوليت اداره 

  . را داشته باشد اريخين رسالت تايالزم جهت پذيرفتن 
 
 

                                                            

 امـا  بود، كرده سفيدپوش را مهاباد شهر سرتاسر برف و بود سردي بسيار روز 1324 ماه بهمن دوم   8
 سـاكنين  حتـي  و مرد و زن و كوچك و بزرگ از شهر مردم تمامي. بود خوشي و شادي و جشن روز

 صـد  "شـاعر  هژار قول به. بودند شده جمع اطراف و چرا چوار ميدان در نيز مهاباد اطراف روستاهاي
  ."مستان بادز اين نوكر بهار
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  شرايط تشكيل جمهوري ـ1
 جمهـوري    شرايط تشكيل  ،همچنان كه در فصل اول به آن اشاره كرديم        

  . شدكردستان بسيار سريع مهيا
اي كه جمهوري كردستان در آن شكل گرفت يـا            وضعيت داخلي منطقه  

 ،در واقـع ايـن منطقـه      . باد براي اين هدف مهيا بود     ي مها   به عبارتي منطقه  
قبـل از تـشكيل حـزب دمكـرات كردسـتان، مـردم             . اي آزاد بـود     منطقه

 رژيم شاهنشاهي را    1320روستاهاي اين منطقه عمالً در سوم شهريور ماه         
اهـا  وخ و آغ  ، شـي  ي آنان توسط رؤساي عـشاير       ور روزانه از بين برده و ام    

  .شد اداره مي
مـسلح  ، هزاران نفـر از مـردم كردسـتان          1320هريورماه ش پس از سوم  

 مردم  ،كردند، هرچند اين نوع عملكرد       عمل مي  شدند، اين مردم خودسرانه   
 ولي چون جرياني مستقل     ،داد  را به سوي سياست و انقالبي بودن سوق مي        

 برخي اعمال و رفتارهاي غيـر       ريزي بود، سبب بروز      برنامه و بدون نظم و   
بـراي  .  شد كه منجر به نتايج نامطلوبي گرديد       اد مسلح افرسوي  اصولي از   
.  در اطراف اروميه اشـاره كـرد       1321توان به حوادث بهار سال       نمونه، مي 

 در بهـار سـال      ، كرد اطراف اروميه كه بيشتر آنـان مـسلح بودنـد           وايفط
 بلكـه   ، نه تنها به مراكز دولتي مستقر در ژانـدامري يـورش بردنـد             1321
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ــ ــه آزار و اذي ــاراج امــوال كــشاورزان آذري ســاكن در شــروع ب ت و ت
  .روستاهاي اطراف اروميه نيز كردند

ماه، شهرستان اروميه را محاصـره        در هشتم ارديبهشت   ،پس از اين اقدام   
 شمار افـراد مـسلح در كردسـتان         ،بنابه اطالعات و اخبار آن زمان     . كردند

مـوال مـردم     هزار نفر بوده است، اين افراد عـالوه بـر تـاراج ا             10بالغ بر   
. ي سياسي را نيز مطـرح نمودنـد          چندين مطالبه  ،زحمتكش اطراف اروميه  

  :هاي آنان شامل موارد زير بود مطالبات و خواسته
 كردها نه تنها حق آزادي حمل سالح در اروميه و شهرهاي اطراف آن              "

ي   را داشته باشند، بلكه در اجراي امور خويش نيز آزاد باشـند، بـا هزينـه               
زي مدرسه براي آنان ساخته شود و همچنين حق خوانـدن و            حكومت مرك 

  ."نوشتن به زبان مادري به آنها داده شود
ي   اين اطالعات حاكي از آن بود كه اين حركت اگـر چـه بيـشتر جنبـه                

اما . از رنگ و بوي سياسي نيز برخوردار بود        اي داشت، ولي تا حدي      عشيره
ر دست رؤساي طوايـف     ها د   دليل كه رهبري و هدايت اين حركت       به اين 
ه ايـن    اينكـ  ايـف و   در ميـان طو     و بنا به آداب و رسوم و منطق رايج         بود

هر كدام از آنهـا جنـبش را بـه سـمتي سـوق              طوايف با هم متحد نبودند،      
 اموال روستاييان   ها حتي در نوع تاراج     رؤساي عشيره به طوري كه    . داد  مي
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ـ   . رأي نبودنـد   ند و هـم   نيز باهم اختالف داشـت     هـا پيامـدهاي     تايـن حرك
در پي داشت و به هيچ وجه شـكل         آن    مردم اروميه و پيرامون    زيانباري بر 

  9.سياسي به خود نگرفت
اين قبايل بعد از ميانجيگري نمايندگان اتحـاد شـوروي ميـان آنـان و               

ي شود بـه منـاطق تحـت     آنها عملي  حكومت مركزي، بدون اينكه خواسته    
وميه و شهرهاي اطراف آن پايـان       ي ار   گشته و به محاصره   ي خود باز    سلطه

اي كه از طرف حكومت مركزي به آن پاسخ داده شـد،              دادند، تنها خواسته  
بـدين  . ميه و شهرهاي اطـراف بـود      حق حمل سالح به صورت آزاد در ارو       

 قبل از تشكيل جمهوري كردستان، حكومت مركزي در كردسـتان   ترتيب،
، به همين دليل  . اده بود و به ويژه در روستاها مشروعيت خود را از دست د          

 بـه   ، تأسـيس شـد    1324 مرداد 25 حزب دمكرات كردستان در      زماني كه 
ري ايـن جنـبش را بـه         رهب ،ي عملي   ي يك برنامه    سرعت توانست با ارائه   

ـ   كم حركت  كم. دست بگيرد   در  .اي پراكنـده بـه ايـن جنـبش پيوسـتند          ه
شـده  درتمنـد   هاي دمكراتيك ديگـر نيـز ق       هاي ديگر ايران سازمان     بخش

                                                            

 كـه  بود باور اين بر كند، ارائه را مدركي و سند هيچ اينكه بدون شوروي اتحاد نويس تاريخ ايوانف 9
. ايوانـف  س.م).ن(بودند شده تحريك آلماني جاسوسان سوي از اروميه اطراف در 1321 هاي  حركت
  95 ايران،ص نوين تاريخ
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بـه  آمدنـد،      بزرگترين نيروي سياسي كشور به شمار مـي        بودند و در واقع،   
كرات و چـپ را بـه       ويژه حزب توده توانسته بود در آن زمان نيروهاي دم         

 و در شهرهاي صنعتي و بزرگ مانند آبادان، اصفهان و           دور خود جمع كند   
رومند همچنين در مناطق شمالي ايران يعني در گيالن و مازندران بسيار ني           

  10.و قوي بود
تنهـا  ي ايران توانسته بود به قدرتمندترين سازمان سياسي نه            حزب توده 

  .در ايران، بلكه در كل كشورهاي خاورميانه تبديل شود
هـا و نيروهـاي دمكراتيـك توانـسته بودنـد             به همان نسبت كه سازمان    

ه سمت خـود جلـب      هاي مردم را ب     موفقيت بيشتري را كسب و توجه توده      

                                                            

 كـه  آن بـدون  و بـود  كـرده  سـردگمي  دچار را ايران ارتش افسران از برخي مناسب، شرايط اين 10
 اي  تـوده  افسران اسكنداني سرگرد و آذر سرهنگ سوي از كنند، مطلع را توده حزب مركزي ي  كميته
 و خاسـتند  پا به خُراسان از افسر شش و سرباز نُه ،1324 مردادماه 25 شامگاه در و شد ريخته طرحي

. شـدند  ملحـق  آنان به گرگان در ديگر افسر جپن با همراه آذر سرهنگ كردند، حركت گنبد طرف به
 در گنبـد  طـرف  به ها  تركمن ميان در پارتيزاني پايگاه يك ايجاد منظور به مردادماه 29 در كه زماني
 و كـشته  ديگـر  افسر شش و اسكنداني سرگرد و افتادند ژاندارمري نيروهاي كمين در بودند، حركت
 خوبي به كه بود اين قيام، شكست دليل شود، موفق نتوانست قيام اين و گذاشتند فرار به پا نيز مابقي

 ميـان  در زمـان  آن در كه توده حزب و بود آغاز شده  مقرر، وقت از زودتر بسيار و نشده سازماندهي
  .نكرد حمايت آن از داشت، نفوذ ارتش
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 نفوذ و قدرت حكومت مركزي تضعيف شـده و بـه دليـل اسـتقرار                ،كنند
دمكراسي در ايران، حكومـت مركـزي بـه راحتـي قـادر بـه سـركوب و                  

تـوان گفـت كـه در آن زمـان            مي. زدن به نيروهاي دمكراتيك نبود     ضربه
  . داشتداپوزيسيوني دمكراتيك و قدرتمند در سراسر ايران وجو

 دسـامبر   12 (1334 آذرمـاه    21  آذرماه، يعنـي درسـت در      26قبل از   
، حكومت ملي آذربايجان در تبريز رسماً قدرت را به دست گرفت        )1945

ي   كليـه . و توانست به حاكميت حكومت مركزي در آذربايجان پايان دهد         
 فـدائيان آذربايجـاني افتـاده و حتـي        ها و سالح و مهمات به دست          پادگان

ـ          ان كـه   رد گـيالن و مازنـد     شرايطي به وجود آمده بود كه در مناطقي مانن
دست گرفتن قدرت جزء  هاي حزب توده بسيار قدرتمند بودند، در     سازمان
  .ي آنان بود ي روزانه برنامه

 الزم براي به دست      در ايران و هم در كردستان، شرايط        هم بدين ترتيب، 
گرفتن قدرت سياسي توسط مردم فراهم بود، تنها الزم بـود كـه شـكل و                

  .به صورت رسمي اعالم گرددموجوديت اين حكومت 
ي هم شرايط مناسبي وجود داشـت، چنـد مـاه قبـل از              لالمل از لحاظ بين  

ي سخت و دشوار مردم در اروپا عليـه           هتشكيل جمهوري كردستان، مبارز   
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ن ي متفقي   وز شده بود و همچنين مبارزه      و فاشيسم ايتاليا پير    نازيسم آلمان 
  .اپن را به زانو در آورداليسم ژيهاي آسيا توانسته بود امپر و ملت

جنگ جهاني دوم به پايان رسيده بود، نيروهـاي دمكراتيـك در سراسـر              
مانـده و    عقب هاي  ند و بسياري از رژيم    جهان روز به روز در حال رشد بود       

هاي ارتجاعي سركوب شده و همچنـين در برخـي از كـشورهاي               حكومت
  .يا بود زمينه جهت تشكيل جمهوري سوسياليستي مه،اروپاي شرقي

ـ   ي شوروري، ب  لملال  اعتبار و نفوذ بين    ي كـه بـيش از هـر        ه عنوان نيروي
ده ورش فاشيـسم مقاومـت كـر      رت سياسي و نظامي ديگري در برابر ي       قد
اتحاد شوروي بيش از هر كـشور ديگـري از خـود         . يافت   افزايش مي  ،بود

 ميليون نفر از مردم آن كشته و صدها   20بيش از   . فداكاري نشان داده بود   
بدون شك به ايـن دليـل       . و هزاران شهر و روستاهاي آن ويران گشته بود        

كه اتحاد شوروي در اين جنگ نقش اساسي داشت، بسيار منطقي به نظـر              
 نفوذ و اعتبـار آن افـزايش پيـدا          ،رسيد كه پس از پيروزي بر فاشيسم        مي
اتحاد شوروي يكي از حاميان خارجي ملت كرد در كردسـتان ايـران      . كند

 ، پـشتيبان حـزب  به ويـژه ) 1946ـ 1945 (1325 ـ  1324هاي  در سال
  .دمكرات كردستان و جمهوري كردستان بود
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را جهـت تأسـيس جمهـوري     المللـي زمينـه     از لحـاظ بـين     مـسأله  اين  
  .كردستان در مهاباد فراهم نمود كه رسماً قدرت را در دست بگيرد

 اتحـاد   روابط حزب دمكرات كردستان و رهبران جمهوري كردستان بـا         
جماهير شوروي نياز به بررسي دارد، پس از آن كه در سوم شـهريور مـاه                

رژيم رضاشـاه سـرنگون و ارتـش سـرخ وارد        ) 1941 اوت   25 (1320
هايي از شمال كردستان مستقر گرديد، مقامات اتحاد          ايران شد و در بخش    

  .رو شدند به ي كرد رو مسألهشوروي به طور مستقيم با 
 دولت اتحاد   1321مانند خيزش اروميه در بهار سال       ها    برخي از حركت  

ي  شوروري را متوجه اين واقعيت نمـود كـه در كردسـتان يـك انديـشه               
به همـين   .  مبارز هستند  "بالقوه"نيرومند ملي وجود دارد و مردم كردستان      

 برخي از كميسرهاي سياسـي و افـسران شـوروي كـه در تبريـز و                 ،دليل
الزم اسـت اتحـاد     كـه    كم متوجـه شـدند        كم ،اروميه در رأس امور بودند    
اما بـه دليـل عـدم    . تري برقرار كند ي مستحكم     شوروي با ملت كرد رابطه    

 هاا با توجه به اينكه سران عشاير، آغ       هاي سياسي و همچنين     وجود سازمان 
رسـيدند، اتحـاد      و شيوخ در بين خود براي انتخاب نماينده به توافق نمـي           

رگرداني كرده و مشخص نبود كـه بـا چـه           شوروي را در اين باره دچار س      
بـا  . كرد چه كسي اسـت    ي واقعي ملت      كسي بايد مذاكره  كنند و نماينده      
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توجه به وضعيت سياسـي، اقتـصادي و اجتمـاعي و همچنـين بـا در نظـر         
 نماينـدگان   سـتان،  كرد ي  آگاهي و تركيب طبقـاتي جامعـه      گرفتن سطح   

ترين و بهتـرين راه ايـن        هبينان واقعكه  اتحاد شوروري كم كم متوجه شدند       
اي و ديني و      هاط برقرار كنند كه هم به لحاظ عشير       است كه با افرادي ارتب    

اين بـود   . هم به لحاظ روشنفكري در كردستان داراي اعتبار و نفوذ باشند          
 پس از اينكه افـسران و كميـسرهاي         1320كه اتحاد شوروري در آذرماه      

 نفـره از    30 يآمد نمودنـد، هيـأت    سياسي آنان چندين بار به مهاباد رفت و         
 و همچنـين نماينـدگاني از طبقـات         وخ و آغاهـا   رؤساي برخي قبايل، شي   

در رأس اين هيأت كـه      . متوسط شهرستان مهاباد را به باكو دعوت نمودند       
توسط نمايندگان اتحاد شوروي انتخاب شده بودند،  قاضي محمـد كـه در      

عنوان روشـنفكري    هم به آن زمان هم به عنوان شخصيت ديني و سياسي و           
ي حـزب     اين افراد نـه تنهـا نماينـده       .  قرار داشت  ،با نفوذ شناخته شده بود    
 بلكه حتي افكار و عقايدشان نيز با هـم متفـاوت            ،سياسي و جنبش نبودند   

  11.بود
                                                            

 ،دوران آن ديگـر  كودكـان  از بـسياري  مثـل  ولـي  داشتم سال يازده من زمان آن در هرچند ـ1   11
 زمـاني  دارم ياد به خوب. بود هيأت اين اعضاي از يكي پدرم كرد، جلب خود به را من توجه سياست

 هـا   شوروي كه بود مشخص. بود آورده خود با شكاري ي  اسلحه يك و قند گوني چندين برگشت، كه
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ي آشنايي داشت و هدف اين بود كه هم           در حقيقت اين سفر بيشتر جنبه     
اسد و هم رؤسا و رهبران ملـت        اتحاد شوروي نمايندگان ملت كرد را بشن      

از نزديك ببينند و با آن آشنا شـوند، هرچنـد در             ي شوروي را     جامعه كرد
اساس اين سفر نوعي سفر سياسي بود ولي بـه صـورت رسـمي از آن بـه                  

ي   تركيب اعضاي اين هيأت نـشانه     . بردند  عنوان يك سفر فرهنگي نام مي     
 در حقيقـت    " اشاره كرديم  اين بود كه اتحاد شوروي اين منطقه را كه قبالً         

 كه قدرت در دست هيچ حكـومتي نبـود، بـه عبـارتي              "اي آزاد بود    منطقه
 شـناخت   مي مناطقي از كردستان     بوكان، اشنويه و نقده را به عنوان      مهاباد،  

                                                                                                                        

 بسيار ندق ويژه به .بودند داده هيأت اعضاي ي  همه به هديه عنوان به را ديگر شيئ چند و تفنگ و قند
 و برادرهـا  كـردم،    مـي  تعجـب  كـار  ايـن  از مـن . بـود  گران و كمياب ايران در چون بود، ارزش با

 و حقوق كه اند  رفته باكو به ديگر تن چند با پدرم كه گفتند  مي بودند، بزرگتر من از كه هايم عموزاده
 حقـوق  كـه  پرسـيدم  مپـدر  از مستقيم طور به هم من دليل همين به كنند، مطالبه را كرد ملت آزادي
 رشـيد  بـا  پـدرم . آورد خـواهيم  دست به را آن كه باش مطمئن داد پاسخ پدرم رسيد؟ كجا به كردها
 بيـگ  رشيد شدند، اختالف دچار مهمي ي  مسأله برسر بود، هيأت اعضاي از از هم وي كه هركي بيگ
 آينـده  در اينكه اام برسند، حقوقشان به كردها كه كنند كمك ها  روس كه است خوب بسيار گفت  مي

 پـدرم   ولـي  .اسـت  كننـده  نگـران  شود، دچار شوروي ي  جامعه شبيه سرنوشتي به  كردستان ي  جامعه
 كـرد،   مـي  تكـرار  آذري بـه  و است مناسب بسيار كه دارند شعاري ها  شوروي آذربايجان در گفت  مي
 نكنـد،  كار هركس ،ديگر عبارت بخور، به  خودت دندان با و كن كار دستان با يعني "نيشله ن  الينه"

  .بخورد نان نبايد
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ي ملت كرد تبـديل       هاي آزاديخواهانه   ها و جنبش   كه بايد به مركز حركت    
ان و بخش مركزي هم كه       تحت نفوذ انگلست   ،بخش جنوبي كردستان  . شود

هاي ديگـر در      شامل سقز و ديواندره بود هرچند نيروي هيچ كدام از طرف          
طـرف مـشخص شـده     اي بي  اما در واقع به عنوان منطقه،آن وجود نداشت  

پيمانان نيز در در رابطه با اين منطقه به توافق رسيده بودند و هيچ  بود و هم
 در .كردنـد  ي خاصي را دنبال نميكدام از آنان در اين منطقه فعاليت سياس     

 ،ن بـود  ن متحـدي  طرف در ميا   ي بي   ي مريوان، سقز و بانه كه منطقه       منطقه
شده بود و هر كـدام      قدرت حكومت مركزي به ويژه در روستاها تضعيف         

  .كردند  در مناطق خود حكومت مياز رؤساي عشاير
 وارد  " 1941 اوت   25" 1320ارتش سرخ پس از سـوم شـهريورماه         

 بانه شدند و پس از تخريب پادگان بانه و يك هفته اقامت، اين شـهر                شهر
  .گشتندف اروميه بازرا ترك كردند و به طر

محمد رشيدخان از فرصت استفاده كرد و از عراق بازگشت و صدها تن             
 شـهر  ) 1941 پتامبرسـ  (1320 شـهريور  نوزدهم روز و در  را مسلح كرد  

تـصرف   بـه  را سقز شهر توانست نيز روز چند از پس .كرد تصرف را بانه
تـصرف   هم را سردشت) پتامبرس 25 (ماه آبان سوم روز در خود درآورد و  

 پـاييز  تـا  .نشد موفق ولي ،كند تصرف را نيز  مريوانتا   كرد تالش و نمود



 

76

  در .كـرد  مـي  فرمانروايي همچنان بانه ي در منطقه  رشيدخان محمد 1323
 تـصيم  ايـران  دولـت ) 1949 رپتامبسـ  اواخر (1323 سال ماه آبان اوايل
 "خـان ي    گردنـه " در لـشكر  ايـن . كنـد  اعـزام  بانه به را لشكري گرفت

 را بانـه  خـان  رشـيد  محمـد  و شكست هم را در  محمدرشيدخان نيروهاي
 را بانـه ) پتامبرس 30 (ماه آبان هشتم روز  در ،از خروج  قبل اما ،كرد ترك

  12.يدكش آتش به
 كمونيـست  حـزب وقـت    كـل  بيـر د ،باقروف با باكو به اعزامي هيأت 

 حـزب  كـل  دبيـر  عنـوان  بـه  تنها باقروف. پرداخت گفتگو به آذربايجان
 شـوروي  سيـستم دولـت    در بلكـه  نكـرد،  سخنراني آذربايجان كمونيست

 ايـن  در. گفت اختيار و قدرتي كامل سخن مي      با و بود نفوذ صاحب مردي
 كرد فتگوگ و صحبت اعزامي هيأت با شوروي اتحاد سوي از باقروف سفر
 و كـرد  ملـت  جنبش از است آماده شوروي اتحاد كه كرد اعالم آنان به و

                                                            

 بود افسري چهار از يكي و  رفت مهاباد به خان رشيد محمد كردستان، جمهوري تشكيل هنگام در 12
 ارتبـاط  در هـم  عـراق  در انگلـيس  مقامـات  با كه شد مشخص اما گرديد، نائل ژنرالي ي درجه به كه

 و  رفـت  عـراق  سوي به كرد و  ترك را كردستان جمهوري شد، مشخص ارتباط اين كه زماني. است
 1353 ســال در ســرانجام و بــازگردد "شــلير" ي منطقــه بــه كــه شــد داده اجــازه وي بــه ســپس

  )ن.(درگذشت
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 و صـبر  ،مسأله اين براي اما كند، حمايت كردستان در ملي دولت تشكيل
 محمـد  قاضي همه از پيش كه بود  مشخص .است الزم استقامت و حوصله

 يهـا  ملـت  ي همـه  ماننـد  كردها كه بود گفته و هكرد عنوان را مسأله اين
 به بود خواسته شوروي اتحاد از و دارند را خود سرنوشت تعيين ديگر حق 

 بسيار هيأت  اعضاي .كند حمايت ايران در كرد ملت جنبش از جدي طور
 كـه  بودنـد  اميـدوار  بـسيار  و گـشتند باز كردستان به خرسند و خوشحال
 كـه  فـراهم شـده اسـت      امكان اين و آمده وجود هب كرد ملت براي فرصتي
 اينكـه  بـراي . نبـود  رسمي اين سفر  ولي .يابند دست خود حقوق هب كردها
  .بود نشده فرستاده دولتي ارگان يا سياسي حزب يك سوي از هيأت اين

ــشكيل از پــس ــتان، دمكــرات حــزب ت ــل در كردس  شــهريورماه اواي
 ي فرقـه  تـشكيل  جـشن  مراسـم  در و رفـت  تبريز به محمد ،قاضي1324

) 1945 پتامبرس سوم (1324 ماه يوردوازدهم شهر  در آذربايجان دمكرات
 بـه  بـار دوم   بـراي  ديگـر  تن چند با همراه جشن اين از پس. كرد شركت
 ايـن  بـه  بـود،  سياسي سفر يك سفر اينكه   بود  مشخص .شد دعوت باكو
 هيأت ديگر اعضاي و دمكرات حزب رهبر عنوان به محمد قاضي كه دليل
 ،دليل همين به. بودند هرفت باكو به دمكرات حزب رهبري اعضاي عنوان به

 شوروي اتحاد از آنها ي خواسته .نمودند فرموله را خود هاي خواسته بار اين
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 حمايـت  ،بودنـد  آن تأسيس حال در كه كردستان حكومت بود كه از   اين
 را خود مسلح و نيروي ملي سپاه بتواند كردستان حكومت اينكه براي. ندك

 اتحـاد  از نظـامي  مهمـات  و اسلحه مالي، كمك خواهان كند، سازماندهي
 و شـد  گفتگـو  و مذاكره وارد باقروف با هيأت نيز بار  اين .دندش شوروي
 سـوي  از و بـود  تر بخش رضايت يقبل سفربه   باقروف نسبت  العمل عكس

 و اسـلحه  ارسـال  بـر  مبنـي  مـساعد  قول جماهير شوروي  اتحاد حكومت
 اسـت،   آنچه كـه مـشخص      براساس .شد داده كردستان حكومت به مهمات
 آن اساسي و سبك هاي حسالز  ا يكي كه برنو قبضه تفنگ  هزار 10 حدود
 مـردم  بـين  در كردسـتان  جمهوري حكومت تشكيل از قبل  يا ،بود دوران
  چنـد  هـر  .شـد  داده كردسـتان  جمهـوري  حكومت به شده بود و يا    پخش

 بـود،  شـده  كردسـتان  جمهوري هيأت و باقروف بين كه توافقي  براساس
 بـه  تـوپ نيـز    و سـنگين  و سبك تيربار نظير سنگين هاي الحس بود قرار

 بـه  سـنگين  هـاي  سـالح  ايـن  ،عمل در ولي ،شود داده كردستان جمهوري
 مـالي  هاي كمك قول چند اتحاد شوروي    هر .نشد داده كردستان جمهوري

داده  كردسـتان  جمهوري به مالي كمك اين  كه   شد مشخص ولي ،بود داده
 آن از اي  مانده جاي به ي  نوشته يا سند هيچ در هك دليل اين به ،ه است نشد
 از بود برخي  قرار  همچنين .بود نشده مالي كمك دريافت  سخني از  ،زمان
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 تـا  شـوند  فرستاده شوروي اتحاد به نظامي آموزش براي كردستان جوانان
 ايـن  ولي بگيرند، عهده به را كردستان ملي سپاه مسئوليت بتوانند آينده در

 بـه  آمـوزش  بـراي  كردستان جوانان از تن 60 تنها و شدن عملي هم وعده
 هيـأت  ميان  صورت گرفته  توافقات از ديگر  يكي .شدند فرستاده شوروي

 روزنامـه،   و چـاپ و نـشر      مهاباد در چاپخانه يك شوروي، ايجاد  اتحاد و
 اتحـاد  از چـاپ  دسـتگاه  يـك  و شـد  عملي وعده اين .بود كتاب و مجله

 نشريات تمام و اندازي گرديد  راه آنجا در د و ش فرستاده مهاباد به شوروي
 بـه   دوران جمهوري كردسـتان منتـشر شـد،       كه در   را  هايي   حزبي و كتاب  

 مـردم  حمايت از طرف يك از دمكرات حزب  ترتيب،  بدين .چاپ رسانيد 
 و بود برخوردار ايران ديگر هاي بخش در دمكراتيك نيروهاي و كردستان

 اتحـاد  مـالي كمك   ي وعده و سياسي تحماي بود توانسته ،ديگر طرفي از
  13. كند جلب خود سوي به را شوروي

                                                            

 هنگـام  بـه  .است تأمل قابل كه گرفت صورت محمد قاضي و باقروف بين گفتگويي سفر اين  در 13
 را ماجرايي محمد قاضي. شد كردستان ي آينده دولت به شوروي مالي كمك از صحبت چاي نوشيدن
 آن صـبح . بخـشيد  فقيـري  مرد به را تازي يك روستايي ارباب": گفت و كرد تعريف باقروف براي
 روسـتا  بـزرگ . كـرد  سپاسـگزاري  ايشان از و رفت ) روستا ارباب (آغا نزد به روستانشين مرد روز

 تـازي  يـك  بخشيدن دليل هب تنها قدرداني و سپاس همه اين :پرسيد روستانشين مرد از و شد متعجب
 هـم  را اسـبي  شك بدون اي، داده من به را تازي كه شما: گفت پاسخ در روستانشين مرد شماست؟ به



 

80

 جمهـوري  موجوديـت  اعـالم  براي خارجي و داخلي شرايط زمان آن در
 22 (1324 مـاه  بهمـن  دوم روز در ،دليـل  همين  به .بود فراهم كردستان
 يوسـيع  گردهمـايي  در مهاباد شهر ي"چوارچرا" ميدان  در )1946ژانويه

 داشتند، جمهوري  شركت آن در كردستان مناطق از بسياري نمايندگان كه
 دمكـرات  حـزب  رهبـر  كه محمد و قاضي  كرد موجوديت اعالم كردستان
 گردهمـايي  اين در .گرديد انتخاب جمهور رئيس عنوان به ،بود كردستان
 و هـا  طـرح  و پرداخـت  سـخنراني  ايـراد  بـه  محمـد   قاضـي  پيشوا بزرگ،
 همـان  ،اسـاس  در كه كرد اعالم را ستانكرد جمهوري ي آينده هاي برنامه
  14.بود دمكرات حزب هاي برنامه

                                                                                                                        

 هـم  را اسـب  غـذاي  بخـشيدي،  من به را اسب كه زماني و بروم شكار به آن با كه داد خواهي من به
 زمـان  آن داد خواهيـد  باس به هم و من به هم مكان و جا كه است مشخص ترتيب بدين. داد خواهي
 پيـشوا  منظـور ) 450 ، ل مهابـاد،  جمهـوري .("شـد  خواهم راضي شما از كامل طور به من كه است
 متوجه را باقروف آغاز همان از شكل اين به خواست مي و بود مشخص ماجرا اين نقل از محمد  قاضي
 كمـك  ي وعده بايد كند، حمايت كردستان جمهوري تشكيل از شوروي اتحاد است قرار اگر كه كند
 رفت نخواهد پيش از كاري وعيد و وعده و قرار و قول با صورت، اين غير در باشد عملي صورت به
  )ن.(كنند اتكا عمل بدون وعيد و وعده به تنها نبايد هم كردها و

 بـه  را وي و داد قـرار  حملـه  مورد را "گيالني عبداهللا سيد" ، "بهادري زيرو" گردهمايي اين  در 14
 روز در "زيـرو " سـخنان  كـه  اسـت  جالب . كرد متهم ايران ارتش ستاد با ارتباط داشتن و يهمكار
 و چـاپ  كوردسـتان  ي روزنامـه  21 ي شـماره  در 1946 مارس اول با برابر 1324 اسفندماه يازدهم



 

81 

 وزيـر  13 با همراه "شيخ بابا يحاج" رياست به وزيران ي  كابينه سپس
 يـا  مهاباد شهرستان متوسط طبقات اننمايندگ از آنان از بسياري كه ديگر
 روز در وزيران كه  اسامي. شد تشكيل فبودند بزرگ مالكان و انارباب از

  :از بودند عبارت ،شد منتشر كردستان ي روزنامه در بهمن ماه 22
 شيخ بابا يحاج :وزير  ـ نخست1

 قاضي سيف حسين محمد :جنگ  ـ وزير2

 معيني محمدامين :داخله وزير  ــ3

  ايوبيان محمد :تمسال و بهداشت وزير  ـ4
  زاده ايلخاني عبدالرحمان :مشاور  ـ وزير5
  زاده ايلخاني ماعيلاس :ترابري و راه  ـ وزير6
  الهي احمد :اقتصاد وزير  ـ7

   احمدي كريم :تلگراف و پست وزير  ـ8
                                                                                                                        

 چـون  باشـد،  كرده عنوان را سخنان اين شوروي رضايت جلب براي "زيرو" دارد احتمال.شد منتشر
 باشـد،  كـه  دليـل  هر به حال .كردند مي متهم انگليس با ارتباط به را گيالني عبداهللا سيد وقت آن در

 بـراي  كردستان، موقعيت مناسبي   جمهوري تشكيل روز 1324 ماه بهمن دوم روز چوارچرا در  ميدان
  )ن.(نبود موضوع اين نمودن مطرح و بحث
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 داودي مصطفي :بازرگاني وزير  ـ9

  كريمي مناف :فرهنگ وزير  ـ10

  زاده ولي محمود :كشاورزي  ـ وزير11
  حيدري صديق :تبليغات  ـ وزير12

 ١٥ خسروي خليل :كار  ـ وزير13

 آذرماه ششم و بيست روز در بار اولين براي هك نمادين حركات از يكي
 ژانويـه ي   22 ( مـاه  بهمـن  دوم روز و  اتفاق افتـاد   )1945 دسامبر 17(

 روسـتاهاي  و شهرها در سپس و حالت رسمي پيدا كرد    مهاباد در )1946
 كردستان پرچم بود، كردستان پرچم برافراشتن ،شد تكرار كردستان ديگر
  .پايين در سبز و وسط در سفيد باال، در سرخ رنگ :بود رنگ سه شامل

 دو ميـان  در مداد يك كه از  بود پرچم وسط در آرم جمهوري كردستان  
 و دمكـرات  حـزب  نارج نهاد  ي نشانه قلم تشكيل شده بود،   گندم ي  شاخه

 و توليـد  ي نشانه هم گندم گل و بود فرهنگ و علم به كردستان جمهوري
 پس. بود آزادي سمبل كه كرده عطلو آرم باالي خورشيدي هم از   .بود كار

                                                            

  .است شده ذكر ادگستريد وزير عنوان به هم مجدي حسين مال نام جاها از بعضي  در 15
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 بـه عامـل    كردسـتان  مختلف مناطق در پرچم برافراشتن ماه، بهمن دوم از
 مختلـف مـردم    اقـشار  حمايـت  جلـب  بـراي  اي گـسترده  بسيار تبليغاتي

 كـه  بـود  اين .تبديل شد  كردستان جمهوري و دمكرات حزب كردستان از 
 آنجـا  در تانكردسـ  جمهـوري  كه بزرگ روستاهاي همچنين و شهرها در

  .ار گرديدبرگز كردستان پرچم برافراشتن مراسم ،بود مستقرشده
 رفتـه،  اطـراف  شـهرهاي  و روستاها به مهاباد از دمكرات حزب اعضاي

 جمهـوري  و دمكـرات  حزب هاي  سياست و كردند مي سخنراني مردم براي
  16.بودند مردم حمايت خواهان و كردند را تشريح مي كردستان
 جمهوري و حزب براي رسمي سرود ،كردستان وريجمه تشكيل از پس

 هـم  كـه  بـود  "رقيـب  اي" مشهور سرود هم آن  كه شد انتخاب كردستان
 بـه  حـزب  براي سرود اين انتخاب. باشد  مي حزب رسمي نيز سرود  اكنون
 كـرد  ملـت  قـرن  چنـد  بعـد از   گفـت  تـوان   مي بلكه نبود، اتفاقي صورت
. گيـرد  دست در را حكومت و برقرار نموده  را خود ملي حاكميت توانست

 اي" كه و چنانچه در اين سرود نيز آمده است       نمود    مي الزم جهت همين به

                                                            

 جمهـوري  تـشكيل  از شكوه، با جشن يك برگزاري با مهاباد شهر هاي كليمي ماه، بهمن ششم روز 16
  .كردند استقبال كردستان
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ملت  د بگويد توان مين يكس پابرجاست، همچنان كرد ملت كه رقيب بدان 
  ."است زنده كرد ،كرد از بين رفته است

 كـرد  ملت دشمنان كه بود اين ي نشانه ماه بهمن دوم سال، صدها از پس
 و ظلـم  رغم علي .ببرند بين از و درآورده زانو به را ملت اين بودند ستهنتوان
 همـواره  و بودنـد  داشته روا كرد ملت به تاريخ در طول  كه پاياني بي تمس

 ،ببرنـد  بين از را كرد ملتآحاد   ميان همبستگي و اتحاد كه ند بود  كوشيده
 به. كنند ميلهآسي يا برده بين از را كرد ملت ندو نتوانست  ندنشد موفق ولي

 ملت كه گفتند  مي و هفرياد برآورد  كه بود نمادين و مهم بسيار دليل همين
  .پابرجاست و زنده همچنان كرد
  
   كردستان جمهوري عملكرد و  ـ دستاوردها2

 ،شـود  گفتـه  تر  دقيق اگر و ماه بود  11 كردستان جمهوريدوران حيات   
 مـدت  ،تـاريخ  طـول  در روز سـي  و سيصد. بود روز 330 عمر آن  مدت
فرصت ايـن    ماه، 11 مدت در اي  سياسي قدرت هيچ و بود كوتاهي بسيار

 بـا  ولـي . ي خود يا حتي بخش مهمي از آن را اجرا كند          را ندارد كه برنامه   
 در كردسـتان  جمهوري عملكردهاي و دستاوردها كه گفت توان  مي افتخار
از  دهادسـتاور  ايـن  از بـسياري . بـود  تـاريخي  و مهم بسيار ماه 11 طول
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 دوران طـي  در بـار  اولين براي كه بود كردستان مردم ي ديرينه آرزوهاي
 زبـان تبـديل بـه      كـردي  زبان. بود پوشيده عمل ي  جامه ،كرد ملت حيات

 منتـشر  و چاپ كردي زبان به بسياري مجالت و ها  روزنامه رسمي گرديد، 
 يها  ديدگاه ي  كننده   منعكس "ردستانوك" ي  روزنامه نخست ي  شماره. شد

 چاپ "1946 ي  ژانويه 10" 1324 ماه  بهمن 30 روز در ،دمكرات حزب
 ي   مجلـه  .رسـيد  چـاپ  بـه  روزنامـه  ايـن  از شـماره  113 جمعـاً  كـه  شد
 "كـورد  يهـاوار  ".بـود  عمـومي  و ادبـي  سياسي، يا مجله" ردستانوك"

 جوانـان  ي  اتحاديـه  ارگـان  كـه  "نيـشتمان  يهـاوار " و سياسـي  يا مجله
 فعاليـت  اجتمـاعي،  سياسـي،  اي  مجلـه  عنـوان  هب ،بود كردستان دمكرات

. رسـيد   مـي  چـاپ  بـه  بوكـان  در بـود  ادبـي  اي مجله كه "هالله". كرد  مي
 ردسـتان وك ي  چاپخانـه  نيز از سوي كارمندان    "كورد منداالني گروگالي"
 كردسـتان  جمهـوري  حكومت اواخر در همچنين و شد  مي منتشر مهاباد در

 و چـاپ  مـدارس  در تـدريس  ايبـر  كردي زبان به درسي كتاب تعدادي
  .شد منتشر
 در كردسـتان  جمهـوري  ي  ماهـه  11 تـالش  كه گفت توان  مي جرأت به

 انقـالب  يك ماننده كردي فرهنگ ياغن و تعالي و كردي زبان پيشرفت
  .بود
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 كـردي  زبـان  به نشريه و كتاباي    به اندازه  )ماه 11(در طول اين مدت     
 وجود كافي فرصت و مكاناتا كه جاها از برخي كه در  شد منتشر و چاپ
 و منتـشر   چـاپ  نشريه و كتاب اندازه اين به چندين سال  طول در ،داشت
  .بود نشده

 تئـاتر  بـار  نخـستين  براي ،كردي فرهنگ و تعالي  پيشرفت در راستاي 
 افـراد  كـه  دليـل  ايـن  بـه  ،بـود  مهم بسيار تئاتر نقش. تأسيس شد  كردي

 را نـشريات  خوانـدن  توانـايي  كـه  حـالي  در ،دندفهمي  مي تئاتر را  سوادبي
% 90 زمـان  آن در كـه  شـود   مي مشخص كنيم دقت اگر ويژه به نداشتند،
 انـد،   نداشـته  را نوشـتن  و خوانـدن  و توانـايي  مـردم كردسـتان    از درصد

  17.شود مي روشن خوبي به كردي تئاتر ارزش و اهميت كه اينجاست
 بـراي  زنـان  كـه  بـود  اين كردستان جمهوري مهم دستاوردهاي از يكي
 اينكـه  براي .شدند مبارزه ميدان وارد آزادانه و رسمي صورت به بار اولين
 دختـران  وهمسر   پيشوا ،شوند سياسي ي  مبارزه و كارزار وارد بيشتر زنان

 پيـدا  حـضور  اجتمـاعي  و سياسي مسائل در كه كرد  مي تشويق را خويش
                                                            

. بود شده تهيه كردستان جمهوري تشكيل از قبل كه بود "ميهن مام" كردي، تئاتر عناوين از  يكي 17
 بعـدها  كـه  بـود  شـده  واقع ستم مورد مستبد حكومت چندين سوي از كه بود كردستان "ميهن مام "

  .كنند مي آزاد را او  مبارزه با كردستان فرزندان
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 السـ  اسـفند  24 روز. باشـند  زنـان  ديگـر  براي سرمشقي و لگوا تا كنند
 ايران زنان دمكرات كردستان  زنان ي  اتحاديه) 1946 مارس 14 ( 1324
كـه   اسـت  مـشخص  ولي ،بود پيشرفت حال در روز به روز وشد   تشكيل

 و در  بود كم بسيار زمان آن در تحصيلكرده ويژه به و مترقي،  زنان مستقل 
 منـاطق  تمـامي  بـه  زنـان  ي  مبـارزه  گـسترش  امكان كوتاهي زمان مدت

  .نداشت ودوج كردستان
 جمهـوري  ارزش بـا  و مهـم  بـسيار  دسـتاوردهاي  از يكـي  شـك  بدون

 نـام نهـاده    "پيـشمرگ  نيروي" بعدها كه بود ملي سپاه تشكيل ،كردستان
  18.شد

 گفتـه  آن در كه بود دمكرات حزب ي  برنامه از بخشي ملي سپاه تشكيل
 انجـام  كـرد  ملـت  توسط بايد كردستان كارهاي و امور انجام بود كه  شده
   و  آينـده  فكـر  بـه   زمان همان از كردستان دمكرات حزب الزم بود . ردگي

                                                            

 و فارسـي  اصطالحات جاي به تا شد تشكيل مهاباد در ادبي انجمن يك جمهوري، تشكيل از  پس 18
 كـه  دبو "سرباز" فارسي اصطالح واژه، نخستين. شود استفاده ارتش در رايج كردي كلمات از عربي،

 اينكـه  تا بودند نيافته را اسطالحي هيچ اُدبا كه رسيد مي نظر به ناميدند، "فدايي" را آن ها  آذربايجاني
 مـردان  كردها از قديم بـه     كه گفت ها  آن به بود، آنان براي چاي آوردن مسئول كه دنياديده پيرمردي

  )ن (اند گفته مي "پيشمرگ" خودگذشته از
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ملـي   سپاه همان يا پيشمرگ نيروي. باشد كردستان جمهوري از محافظت
 جمهـوري  از محافظـت  بـراي  تـن  هـزاران  و يافـت  گـسترش  سرعت به

  .آمدند در پيشمرگ نيروي عضويت به شدند و مسلح كردستان
 شـده  پناهنـده  ايـران  كردستان به كه قعرا ارتش كرد افسران از برخي
. بودنـد  سـپاه  فعال بسيار افراد جزء و كرده مشاركت ملي سپاه در ،بودند
 قـول  بـه  و يـا   مـنظم  اصـولي  ،ملي پيشمرگ سپاه  نيروي براي هنوز ولي

 و آزمـون  بـدون  و نداشـت  وجـود  مـدون  كامل و  اي  نامه آيين ها  امروزي
 در مشخـصي  كـار  يـا  بوده پيشمرگ قبالً كه آن  بي بسياري افراد ارزيابي،

 نوعي حتيو   كردند مي دريافت افسري ي  درجه باشند، داده انجام ملي سپاه
 رؤسـاي  از برخـي  و بـود  گرفتـه  شكل طوايف رؤساي بين ناسالم رقابت
 بيـشتر  آنهـا  دوش روي هاي ستاره تعداد چه هر كه كردند  مي فكر طوايف
  19.است باالتر آنان احترام و ارزش ،باشد

                                                            

 كـه  كنـد  مـي  درخواسـت  محمـد  قاضـي  پيـشوا  از عـشاير  رؤساي از يكي كه كنند مي  روايت 19
 از پيـشوا  ببالـد،  خـود  بـه  گردد،  باز مي  روستا به زماني كه  تا دهند افزايش را او سردوشي هاي ستاره
 همين به كند، شكني  قانون خواست نمي هم ديگر سوي از و كند تحقير را افسر اين خواست  نمي سويي
 را درجـه  ترفيع ي  نشانه روستاي خودش  در تنها كه بدهد درجه ترفيع وا به شد حاضر شرطي به دليل،

  )ن .(كند استفاده آن از و نصب اش بر شانه
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 از عبارتند بودنـد   كه رسيدند ژنرالي ي درجه به نفر چهار ،مثال عنوان به
و  بانـه  خـان  محمدرشـيد  شـكاك،  عمرخـان  قاضـي،  سيف حسين محمد

 كـه  "بهـادري  زيـرو " مانند ديگري فرد كه حالي در .بارزاني مالمصطفي
را براي خـود     مارشالي ي  درجه ،بود سواد  بي و كوچك ي  يك طايفه  رئيس

 نمونــه دو ايــن. خواندنــد مــي "زيــرو مارشــال"  را وي و ودبــ برگزيــده
 ايـن  بـا  ولي. بود پيشمرگ سيپلينيد و اصول  استقرار عدم ي  دهنده نشان
 همـين . بود كردستان جمهوري افتخارات از يكي ملي سپاه تشكيل ،وجود
 پليس و هرفت بين از شاهنشاهي نظام ارتجاعي ارتش هاي نشانه و آثار كه
 يكي ،بود شده آن جايگزين پيشمرگ نيروي و هپاشيد هم از رمرياژاند و
 وضـعيت . بـود  كردسـتان  جمهوري ارزش با و مهم بسيار دستاوردهاي از

 تغيير دچار ،گرفت شكل آن در كردستان جمهوري كه اي  منطقه اقتصادي
 جمهـوري  كـه  بود اين ها  نشانه از يكي و بود در حال رشد   و شده تحول و

 و كـرد  تجارت مي  شوروري اتحاد جماهير  با تقيمبه صورت مس   كردستان
 مـورد  وسـايل  از بسياري خريد و شوروي اتحاد به توتون فروش ،ويژه به



 

90 

 بهبـود  براي را راه و شده تجارت ي  سابقه  بي رشد بسب ،كشور اين از نياز
   20.بود نموده هموار اقتصادي وضعيت
 ،اسـت  وجـه ت جالب زمان آن در منطقه اين اقتصادي پيشرفت و توسعه

 جنـوب  در حتـي  ،ايـران  از هـايي   بخـش  زمـان در   آن در كه دليل اين به
 و فقـر  دليـل  به مردم از بسياري كه طوري به ،كرد  مي بيداد كردستان فقر 

  . جان باختند گرسنگي
 كردسـتان  جمهوري دستاوردهاي از يكي مردم امنيت و آسايش تأمين 
 11 طـول  در ولي ،بودند مسلح كردستان در نفر هزاران كه حالي در ،بود
  .شد كشته نفر يك تنها ،حكومت اين عمر ماه

 رضاشـاه  حكومت زمان در كه خواري  رشوه و نداشت وجود اصالً دزدي
 شمار به سنگين بسيار  ائمجر از كردستان جمهوري زمان در ،كرد  مي بيداد
  21.آمد مي

                                                            

 جمعـاً  كـه  فروخـت  شـوروري  اتحاد به توتون كيلو هزار 875 و ميليون يك كردستان جمهوري 20
ــزار 800 ــون. و ( داشــت ارزش دالر ه ــوري ايگلت ــرد، جمه  :w.Eglaton ،88: ص ك The 

Kurdish Rebubie of 1946. 1963 London , p: 88(  
 در كـه  شـود  مـي  مشاهده اي ابالغيه "كوردستان " ي روزنامه 21 ي شماره در ماه بهمن بيستم  روز 21
 دستور به بنا و نوشته اين طريق از ":است آمده ابالغيه اين در. است شده منتشر نيز بعد ي شماره چند

 كس هر گردد؛ مي ابالغ كردستان حكومت مأمورين تمام به تانكردس دمكرات حزب مركزي ي كميته
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 جمهـوري  در كـرد  ملـت  مهـم  بسيار دستاوردهاي از يكي ،شك بدون
را  خـود  سرنوشـت  تعيـين  حـق  بـار  نخستين براي كه بود اين تانكردس

 مركـزي  حكومـت  دسـتورات  نـه . چشيد را آزادي طعم و گرفت دست به
 و پلـيس  سـركوب  و فـشار  از نـه  و كنند اطاعت آن از كه داشت وجود
 احـساس  ايـران  كردسـتان  در كـرد  ملت  ديگر  اكنون .بود خبري رماژاند
 خـود  سـرزمين  در و اسـت  حكومـت  صـاحب  خود كشور در كه نمود  مي

طـور   بـه . زند  مي رقم را خويش سرنوشتخود   و شود محسوب نمي  بيگانه
   .بود آزاد كرد ملت خالصه،
 يـا  دولـت  چندين ستم و ظلم طعم باشد، نبوده زيردست سالها كه ملتي
 بـودن  يناحـساس زنـدا    لحظه هر ،خود سرزمين و در  نچشيده را حكومت
 ي  سـايه  در كـرد  ملـت  كـه  را آزاديآن   رزشا توانـد  نمـي  ،باشـد  نكرده

 تنهـا  نـه  كـرد  ملتآحاد   .كند درك ،بود كرده كسب كردستان جمهوري
 شخصيت و كرامت ،سال بعد از صدها   وشده   مسلح بلكه ند،نبود زيردست

                                                                                                                        

 و شـرعي  قـانوني،  چـه ( كـاري  انجام براي تومان صد تا تومان يك از عنواني، هر با مأموري، هر به
. شـود  مـي  شـناخته  ملّت و مملكت به خائن شدن، مشخص از پس كند، دريافت يا بدهد رشوه) غيره
 حـزب  مركـزي  ي كميتـه ... اسـت  شـده  تعيـين  اعدام تا حبس سال ده از نيز افراد اين مجازات حكم

  )ن(".كردستان دمكرات
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 محـسوب  دو درجه شهروند بار نخستين براي و كرده پيدا را كامل انسان
 نيروي و خود به و نددانست نمي يگرد هاي ملت از كمتر را خود و ندشد  نمي
 كردسـتان   ،اينها ي  همه عليرغم ولي .ندبود كرده پيدا اعتماد و ايمان خود
 حـزب  و كردسـتان  جمهـوري  مقامـات . نشده بود  مغرور موفق، و پيروز

 برابـر  در دفـاع  و ماندگي عقب از جلوگيري برايكه   دانستند  مي دمكرات
 و پيمـان   هـم  سراسر ايران  دمكراتيك ينيروها باتا   است الزم امپرياليسم

 همـين  بـه . دهنـد   تـشكيل  را يكپارچه و متحد ي جبهه يك و شوند متحد
 حزب همچنين و ايران ي توده حزب و آذربايجان دمكرات ي فرقه با ،دليل
 فعاليـت  ايـران  شـمال  در كـه  جنگل حزب و سوسياليست حزب و ايران
 از دمكـرات  حزب هدف. ادندد ليتشك را مترقي و متحد يا جبهه ،داشتند

 دمكراتيـك  جنـبش  كـه  بـود  واقعيـت  اين اثبات ،جبهه اين در عضويت
 خواهـد  پيـروز  ايران سراسر مترقي هاي  جنبش اتحاد با  طريق از كردستان

 هـايش   فعاليـت كه   دهد نشان بود درصدد اقدام اين با دمكرات حزب. شد
 ي اساسنامه از تمهش بند ،ترتيب بدين و است ايران مرزهاي ي محدوده در

 ي مرحلـه  بـه ،  بـود  ايران سراسر در دمكراسي تأمين كهرا   دمكرات حزب
 قـدرت  آن در كـه  ايـران  كردستان از بخشي ترتيب، بدين. درآورد اجرا

 طـرز  بـه  مترقـي  و دمكراتيـك  جنـبش  و رفتـه  بـين  از حكومت مركزي 
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اسر سر در دمكراسي مراكز از يكي به تبديل بود، يافته گسترش ينظير بي
. بـود  كـرده  جلـب  خـود  سوي به را آزاديخواهان تمام توجه و شده ايران

 ديگـر  آزاديخواهـان  تمـام  بـراي  امـن  مكـاني  ايـران  كردستان همچنين
  .بود شده كردستان هاي بخش

 ي بلندپايـه  هـاي   شخصيت همچنين و كردستاني هاي  سازمان نمايندگان
 از ديـدار  بـراي  مـستمر  طـور  بـه  عراق و سوريه تركيه، كردستان از كرد

  .آمدند مي مهاباد به كردستان
هر كرد  . بود شده كرد آزاديخواهان گاه  قبله و اميد مكان مهاباد شهرستان

 جمهـوري  پيـروزي  و موفقيـت  آرزوي قلبـاً  يهاخـو  ترقيدوست و     ميهن
 آسـمان  ،مهابـاد  كـه فـروغ    دانستند مي زيرا را داشت،  در مهاباد    كردستان
  .كرد خواهد روشن آينده در را ستانكرد هاي بخش تمام تاريك
 جمهــوري تــشكيل از پــس كــه تركيــه كردهــاي ي نماينــده پاســخ در

 اي پارچـه  بـرروي  محمـد   قاضـي  پيشوا بود، كرده سفر مهاباد به كردستان
   ".بر شما نيز خواهد تابيد، در آينده  خورشيد اينجاپرتو ":بود نوشته
ـ  هـا   بـارزاني  ،كردسـتان  جمهوري تأسيس از پيش  سياسـي  رهبـري  هب

 سـتم  و ظلـم  دست از كه بارزاني احمد شيخ يمذهب رهبري و مالمصطفي
 اكتبـر  يـازدهم  (1324 مهرمـاه  19  در روز  سعيد نوري يواپسگرا رژيم
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مـستقر   اشـنويه  ي منطقـه  در  بودند، آورده ايران پناه  كردستان به) 1945
 و رزنـدان ف و ننـا ز بودند، تن 2000 كه  آنان را  مسلح مردان. شده بودند 
 كـرد  كـه  ارتش افسر دوازده همچنين و بگير حقوق مدرسه، معلم تعدادي
  .كردند ، همراهي ميبودند

 از گرمـي  بـه  ،كردسـتان  دمكـرات  حـزب  سياسـت  و اصـول  بر طبـق  
 از برخي در ،دوران آن امكانات براساس  و آمد عمل به استقبال ها بارزاني
  .آمدند در ملي سپاه ويتعض به نقده ي منطقه ويژه به و كردستان مناطق
 نيـروي  ي  فرمانـده  شـد و   اعطـا  ژنرالـي  ي درجـه  مالمصطفي شخص به

شـكل،   بـدين  آنهـا  پيوسـتن  و هـا   بارزاني آمدن. شد كردستان پيشمرگ
  نمـاد  ،در واقـع   كردسـتان  جمهـوري  كه است واقعيت اين ي دهنده  نشان

  .بود كرد ملت اتحاد ي دهنده نشان يو حت همدردي و همكاري
 

 آذربايجان و  كردستان -3
 و شـوروي  اتحـاد  ،آمريكـا  يعنـي  متفقـين،  ميان اي نامه تفاهم براساس

 كـه طـي    تهـران  كنفـرانس  در ،ديگر سوي ايران از  و سو يك از بريتانيا
 شـركت  بـا ) 1943 نـوامبر 30 تـا  28 (1322 آذرمـاه  9 تـا  7 روزهاي
 پـس  ماه 6 بود كه  اين  بر تصميم ،شد برگزار چرچيل و روزولت استالين،
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 جنـگ  ايـن  .نندك ترك را ايران نمتفقي هاي  ارتش ،جهاني جنگ پايان از
 و قيـد  بـدون  تسليم با) 1945 مه 8 ( 1324 ارديبهشت 18 در اروپا در

 بـا ) 1945 پتامبرسـ  2 (1324 شهريورماه 11 در ،آسيا در و آلمان شرط
  .يافت پايان ژاپن تسليم

پـيش از    يعنـي ) 1945 مبردسا 1( 1324 آذرماه دهم در آمريكا ارتش
) 1946 مـارس  1 ( 1324 اسـفند  تـا  بريتانيـا  ارتـش  ،اتمام مهلت مقرر  

 جاي خود  در سرخ ارتش اما كردند، ترك را ايران زمان مقرر،  در درست
  .ماند
 آذربايجان به اعزام نيرو  قصد مركزي دولت كه زماني 1324 آذرماه در
 فـدائيان  توسـط  كـه داشـت    را هـايي   پادگـان  بـه  رساني  كمك منظور به

 ايـن  از مـانع  "آبـاد   شـريف " در سرخ ارتش شدند،  مي تهديد آذربايجاني
 و انگليس دولت) مارس 2 (اسفند 13 روز. نداد اجازه آنان به و شد اقدام
 تـرك  را ايـران  سرخ ارتش كه دليل اين به آمريكا دولت اسفند 15 روز

 اعـالم  و تهديد كاآمري حتي كردند و  اعتراض شوروي اتحاد  به ،بود نكرده
 به را خود ارتش ،نكنند ترك را ايران خاك شوروي نيروهاي اگر  كه كرد
 26 در ايـران  دولـت  كه بود اندازه حاد   تا آن  مسأله خواهد فرستاد،  ايران
شـوراي امنيـت     در شـوروي  اتحاد از ) 1946 مارس 16(  1324 اسفند
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 بهطوالني،   يكديپلمات گفتگوهاي از پس. ملل متحد شكايت كرد   سازمان  
 اوايـل  در مـسكو  بـه  ايـران  وزيـر   نخست السلطنه،  قوام سفر از پس ويژه

 راجـع بـه    ايران و شوروي اتحاد بين اي توافقنامه 1325 سال ماه فروردين
 15 در توافقنامـه  ايـن  و شـد  منعقد تهران در فيمابين مشكالت و مسائل

رسـيد   فوسادچيك و قوام امضاي به "1946 آوريل 4" 1324 فروردين
  :بود آمده آن در كه

 را ايران خاك روز بايد 45 مدت   ماه، طي   فروردين 4 از سرخ  ارتش  -1
  .كند ترك
 كـه  شود  مي تشكيل شوروي و ايران مشترك بين  نفت شركت  يك  -2
ي تـشكيل ايـن      توافقنامـه  مـاه  همـان  هفتم تا ماه فروردين چهارم روز از

  .شود مي ادهد ارجاع پانزدهم مجلس به تصويب براي شركت
 منظـور  بـه  مـشترك  شركت يككه   مقررگرديد توافقنامه اين براساس
 در. شـود  تـشكيل  ايران شمالي مناطق در سال 50مدت به نفت استخراج

 سود از% 5 شوروي اتحاد سهم و درصد% 49 ايران سهم نخست، سال 25
. شـد   مي% 50 طرفين از هركدام سهم ،سال 25 از پس و باشد شركت اين
 را شـوروي  اتحاد سهم توانست  مي ايران دولت سال 50 اين پايان از پس

 ي  سـرمايه  تمـام . كنـد  ثبـت  خود نام به را شركت سهام تمام و خريداري
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 هـاي   چـاه  را ايران ي  سرمايه و بود شوروي اتحاد ي  عهده بر نفت استخراج
 از سـرخ  ارتـش  خروج از پس توافقنامه اين بود قرار .داد  مي تشكيل نفت
 بـا كـه    بودند باور اين بر ايران دولتمردان چون شود، داده مجلس هب ايران
 صـورت  آزاد انتخابـات  كـشور  خـاك  از بخـشي  در بيگانه ارتش وجود
 بـه  را مجلـس  سراسري انتخاباتكه   بودند مايل ،دليل همين به گيرد، نمي
  22.كنند موكول ايران از سرخ ارتش خروج از پس

 ي مـسأله آذربايجـان،    ي  مـسأله  كه كردند توافق كشور دو هر همچنين
  .شود حل جويانه  مسالمت و آميز  صلح اي شيوه به بايد و است ايران داخلي
 از ايـران    ارتش اتحاد جماهير شـوروي      براي خروج  مينهتيب، ز ين تر بد

رخ ايـران را    ارتش سـ  )1346مه  10 (1325 ارديبهشت   20تا   .فراهم شد 
 ي  مـذاكره  و گفتگـو  ،ايـران  از سـرخ  ارتـش  خـروج  از پـس . ترك كرد 
 سـوي  از مركـزي  حكومت و سو يك آذربايجان از  و كردستان جمهوري

 الزم داشـت،  ادامه 1325 شهريورماه تا مذاكرات اين .گرديد آغاز ،ديگر
 در كـه  مهمي ي  مسأله از ،شود اشاره مذاكرات نتايج به اينكه از قبل است

                                                            

 عليـه  خودش ولي برد، مجلس به را توافقنامه اين قوام) 1947 اكتبر 22 (1326 آذرماه 30  روز 22
 و غيرممكن  "يكن  لم  كأن" را آن شد،  مي بيني  پيش كه گونه همان هم مجلس. گفت سخن آن تصويب
  .است نداشته  وجود اصالً چيزي چنين كه معني اين به خواند،
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 و دسـتان كر خودمختـار  جمهـوري  بـين  روابط آن و بود مطرح زمان آن
صورت به   كه حكومت دو اين. شود صحبت ،بود آذربايجان ملي حكومت
شـمار   بـه   مترقـي  و يـك دمكرات ييهـا   حكومـت   و شـده  تشكيل هماهنگ

   .بودند يكپارچه و متحد ،مركزي ارتجاعي حكومت برابر در آمدند، مي
 فـروردين  در آنان ميان همكاري و دوستي ي  توافقنامه ،اساس همين بر

 دو رسـمي  هاي  هيأت توسط و تبريز در 1946 آوريل 23 با بربرا 1325
   .به امضا رسيد وري پيشه جعفر و محمد قاضي پيشوا سرپرستي به طرف
  :بود زير شرح به توافقنامه متن

 نمايندگان ،در آن جاهايي كه الزم دانسته شود، هر دو حكومت ملي           ـ1
  .تعيين كنند يكديگر خاك در را خود رسمي

 امـور  ،هـستند  كـرد  آن ساكنان اكثر كه جاهايي در ،ايجانآذرب در ـ2
 كـه  جاهايي در ،كردستان در همچنين و شود  اداره كردها توسط حكومتي

 حكومـت  مأموران در دست  حكومتي امور ،هستند آذري آن ساكنان اكثر
  23.خواهد بود آذربايجان ملي

                                                            

 كردهـا  دسـت  بـه  حكـومتي  يـا  دولتي امور شده گفته كه است اين بند اين در توجه قابل ي  نكته 23
 ملـي  حكـومتي  مأموران از است شده گفته شود،  مي صحبت ها آذربايجاني از كه زماني اما بود، خواهد

  )ن.(شد خواهد استفاده آذربايجان
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 اقتـصادي  مـشكالت  حـل  براي مشترك سيونييكم حكومت دو هر ـ3
 دو هـر  رئـيس  ارتنظـ  بـا  كميسيون اين تصميمات خواهند داد،  يلتشك

  .شد خواهد اجرا حكومت
 همكـاري  كردسـتان  و آذربايجـان  ملي حكومت بين الزم در مواقع  ـ4

 خواهنـد  ياري يكديگر به باشد الزم كه زمان هر شد و  خواهد ايجاد نطامي
  .رساند

مر بايد با رضايت    الزم باشد با حكومت تهران مذاكره شود، اين ا         ـ اگر 5
  .وتصويب چو حكومت انجام گيرد

 ملـي  فرهنگ و زبان پيشرفت و رشد براي آذربايجان ملي حكومت ـ6
 حكومـت  همچنـين  و هـستند  سـاكن  آذربايجـان  خـاك  در كه كردهايي
 كـه  هـايي    يآذربايجان ملي فرهنگ و زبان پيشرفت و رشد براي كردستان

 دارنـد  اختيار در كه امكاناتي هب توجه با هستند، ساكن كردستان خاك در
  .كرد خواهند تالش
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 اتحـاد  تاريخي و دوستانه روابطدر   براي ايجاد اختالل   كه كسي  هر  -7
 هـر  سوي از ،يا ايجاد تنش بين اين دو حركت تالش كند         ملي دمكراتيك

  24.شد خواهد مجازات حكومت دو
: بـود  بخـش تـشكيل شـده      دو از توافقنامـه   اين ،چنانچه مشخص است  

 مـشخص  را كردسـتان  و آذربايجـان  حكومت دو بين روابط آن از بخشي
 تمـام  و بـشناسد  ترسـمي  بـه  را يكديگر هاي اقليت طرف دو كه كرد مي

 در دولـت  دو هـر  همچنين و كنند رعايت را آنان ي  شهروند و ملي حقوق
 مشكالت و مسائل كردن برطرف براي كه بودند شده متعهد توافقنامه اين

 دو ايـن  روابط با رابطه در دوم بخش. ندكن همكاري ديگريك، با   اقتصادي
 بـا  مذاكره و گفتگو گونه هر صورت در. بود مركزي حكومت با حكومت
 آن بـا  كردسـتان  و آذربايجـان  حكومـت  دو هـر  بايستي ،تهران حكومت
  .كردند مي موافقت
 يكـديگر  بـا  بودند آماده حكومت دو هر مسلح نيروهاي ،الزم مواقع در

 صـورت  بـه  كـه  شـكل  بـدين  يا  توافقنامه است مشخص. كنند همكاري
                                                            

 رسـد  مي نظر به كه شده ترجمه و گرفته فارسي از متن اين. نشد پيدا توافقنامه اين اصل انه متأسف 24
 اصلي ي نسخه با ها  واژه از برخي در توافقنامه اين است ممكن دليل همين به نباشد، آن اصلي ي نسخه
  )ن.(ندارد آن با تفاوتي محتوا در اما Tباشد داشته تفاوت آن
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 شـده  مركزي حكومت خشم موجب ،بود رسيده طرف دو امضاء به رسمي
 دو ايـن  موجوديت شرايطي هيچ تحت مركزي حكومت اينكه دليل به. بود

 و كردسـتان  حكومـت  اقـدام  ايـن  و نشناخته بـود   رسميت به را حكومت
  .كرد مي قلمداد ايران از آنان طلبي تجزيه را آذربايجان

 حكومت و كردستان جمهوري اتحاد ي  نشانه طرف يك از توافقنامه اين
 تـصميم  آنـان  كـه   بـود  اين ي  نشانه ديگر طرف از و بود آذربايجان ملي

ـ  برابـر  در ،مـابين  في اتحاد با بودند گرفته  مركـزي  حكومـت  هـاي  هتوطئ
 بـه  و كـرده  دفـاع  خـود  از ،دولـت  اين نظامي ي  حمله زمان در و بايستند
  .كنند كمك يكديگر

 حكومت مقابل در همكاري و اتحاد يعني مسأله اين 1325 سال بهار در
در همان دوران    ولي آمد، به شمار مي   اساسي اي مسأله ،مركزي ي  واپسگرا

 و ها  تنش آذربايجان ملي حكومت و كردستان خودمختار جمهوري ميان و
 نـشأت  جنـبش  دو اين طبيعت از ها تفاوت. شد  مي مشاهدهنيز   اختالفاتي

 زمان آن جنبش كلي طور به و كردستان جمهوري كه حالي در. گرفت مي
 لحاظ از چند هر آذربايجان ملّي جنبش بود، ملي جنبشي كامالً ،كرد ملت
 بـه . بـود  اجتمـاعي  جنـبش  نوعي نيز همزمان اما ،بود نيرومند گرايي ملي

 اجتمـاعي  وضع تغيير براي ار چيزي مشخصاً كردستان جمهوري ،عبارتي
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 دمكـرات  حـزب  ي برنامـه  در ،مثـال  عنوان  به. بود نياورده خود برنامه در
 كـه  حالي  در ،بود نشده كشاورزان بين اراضي تقسيم ي مسأله به اي اشاره

 مالكـان  هـاي  زمـين  ،قـدرت  بـه  رسيدن از پس آذربايجان ملي حكومت
 مـشخص . كـرد  تقسيم آذربايجاني كشاورزان بين در و مصادره را بزرگ
 ،بـود  تـر   عميق و تر پيشرفته ربايجان بسيار  جنبش آذ  اجتماعي وجه كه بود
ـ م شـهرها  در متوسط ي طبقه آذربايجان در ،مقابل در ولي  و سياسـي  فعان

 زمـان  آن در كـه  دليل اين به ديدند، مي معرض خطر  در را خود اقتصادي
 لحـاظ  از و داشـت  نفـوذ  ايـران  اقتصاد سرتاسر در آذربايجان بورژوازي

آن  بـر نيـز   ينيسم ايرانـي    و شو تأثيرگذار بود،  مركزي حكومت در سياسي
 تـرس  آن از بـورژوازي  و بـورژوازي  خرده ،اين بر عالوه. تأثيرگذار بود 

 بخواهـد  يـا  و كـرده  جـدا  ايران از را آذربايجان ملي، حكومت داشتند كه 
 كـه  شـد  سـبب  نهـا ي اي  همه. پياده كند  آذربايجان در را سوسياليسم نظام
 آذربايجان ملي حكومت مقابل در شهري متوسط طبقات از عظيمي بخش

 شكل بدين مسأله كردستان در كه حالي در. كنند مخالفت آن با و ايستاده
 مـردم  و عمـده  طـور  بـه  كردسـتان  مـردم  كه گفت توان مي حقيقتاً .نبود

 از كلـي  طـور  به ،نقده و اشنويه بوكان، مهاباد، ويژه به كردستان ي شهرها
  .كردند مي حمايت كردستان جمهوري
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 چون داد، قرار بررسي موردرا   مسأله اين نيز يديگر صورت به توان مي
ـ  ي سـلطه  تحـت  روسـتاها  كردستان در بـود،   عـشاير  رؤسـاي  و انارباب

 بـه كمتـر    ،بودند اربابان ي سلطه و نفوذ تحت زمان آن در كه روستايياني
 كـه  حـالي  در. كردنـد  مـي  حمايت تانكردس جمهوري از مستقيم صورت
 را اراضـي  ي مـسأله  خواست مي و بود تر راديكال دمكرات ي فرقه ي برنامه

 حـامي  و پـشتيبان  روسـتاها  سـاكنين  ،كند فصل و حل كشاورزان نفع به
  صورت به مردم عموم مهاباد در ،مقابل در .بودند آذربايجان ملي حكومت
 تبريز در حمايت اين كه حالي در ،بودند كردستان جمهوري طرفدار جدي

  .نبود شكل اين به آذربايجان شهرهايديگر  و
 هـاي  مراسـمات و راهپيمـايي     در كـه  بـود  ايـن  توجـه  جالـب  ي  نكته 

. شـد  مي برافراشته سرخ پرچم ،آذربايجان در و كردستان پرچم ،كردستان
 كردستان جمهوري تشكيل از پس جنبش، دو اين طبيعي تفاوت بر عالوه

 اختالفات اين وجود آمد،  هب آنان بين اختالفاتي ،آذربايجان ومت ملي حك و
 خـوي،  يعنـي  غربـي  آذربايجان استان شهرهاي ي  اداره ي زمينه در بيشتر

 خـود  قدرت كه خواستند  مي طرف هردو. بود مياندوآب و اروميه سلماس،
 كردها و كردستان جمهوري. كنند ثبيتت آن اطراف و شهر چهار اين در را
 ،بـود  شـده  واقـع  اروميـه  ي  درياچـه  غرب در كهرا   مناطقي ،  كلي طور به
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 ، خـوي  "شـهر  چهـار  هر شامل كه كردند مي محسوب كردستان زئي از ج
 بـه  آذربايجان مسئوالن كه حالي در ،"شد  مي مياندوآب و اروميه سلماس،

 جزئـي از   آنهـا را   بودنـد،  آذري شـهرها  ايـن  سـاكنان  بيـشتر  اينكه دليل
  .آوردند مي حساب به آذربايجان
 ميانـدوآب  و اروميـه  در ،اخـتالف  ايـن  حـل  براي كردستان جمهوري

 اداره آذربايجان ملي حكومت طرف از شهر چهار هر عمالً و داشت نماينده
 ميانـدوآب  و اروميـه  اطـراف  در منطقه چندين در ،دليل همين به. شد مي

 هـم منجـر    گيـري در به اختالفات اين كه جايي تا آمد، وجود هاختالفاتي ب 
 حتـي  و محاصره نموده  را آذربايجان فداييان ها،  پيشمرگ بار چندين. شد
 نماينـدگان  دخالت و ميانجيگري با سرانجام .دندفرار نمو   ار به واد را آنان
از  تبريز و مهاباد در مركزيحكومت   نمايندگان همچنين و شوروي اتحاد

 بـود،  موقت حل راه اين ولي .عمل آمد  و تنش ممانعت به    وقوع درگيري 
 بـين  يكـامل  ي توافقنامه انتها نيز  تا و  حل نشد  مسألهكه اصل    دليل اين به

 جمهوري از بخشي شهر چهار اين كند مشخص كهنرسيد   تصويب آنان به 
   .هستند آذربايجان ملي حكومت جزئي از يا و كردستان

 ملـي  حكومـت  و كردسـتان  جمهـوري  نمايندگان 1325 سال بهار در 
 و شهرها اين ي مسأله اينكه براي شوروي اتحاد كنسولگري در يجانآذربا
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 بـر  طرف دو چون ولي كردند، برگزار را نشستي ،شود حل اروميه ويژه به
  25.باقي ماند نتيجه بي نشست اين ،كردند مي پافشاري خود موضع

 جمهـوري  مـسئولين  از اي  عـده  همـراه  بار به  چندين محمد قاضي پيشوا
 تبريـز  از كـه  آذربايجان نمايندگان با آنجا در و رفت يهاروم به كردستان

 .بـود  نتيجـه  بـي  ها نشست اين ولي ،كرد برگزار هايي نشست ،بودند آمده
 رفتند محمد قاضي پيش اروميه آذري ثروتمندان و بزرگ مالكان از برخي

 ايـن  باشـد،  كردسـتان  جمهـوري  از بخـشي  اروميـه  كه كردند پيشنهاد و
 تاريخ، طول در آنان كه زيراي آنها به كردها نبود،      القهع خاطر به پيشنهاد
بي نسبت به كردهاي اطراف     ينيسم عجي وهميشه شو  و بودند كردها مخالف
  .دادنده از خود نشان ميارومي

 كـه  شـد  متوجـه  زود خيلي ،خود درايت و زيركي با محمد  قاضي پيشوا
 باشـد،  تانكردس جمهوري از بخشي اروميه كه نيست اين افراد اين هدف

                                                            

 بـاهوش  اما سواد بي مردي كه "هركي" ي عشيره رؤساي از يكي "ادريبه زيرو" نشست اين  در 25
 و برداشـت  را خـود  صندلي بودند، نشسته گفتگو اتاق در طرف دو نمايندگان كه زماني بود، شجاع و
 ايـن  كـه  اكنـون ) اروميه در شوروي اتحاد كنسول (هاشموف جناب: گفت و گذاشت اتاق وسط در

 مـن  مـال  اتاق كه كنم ادعا و دهم قرار اتاق اين وسط در را صندلي نمتوا  مي شماست، به متعلق اتاق
 كـرد  اروميـه  اطراف ساكنان بيشتر  و شده واقع كردستان وسط در كه اروميه  بود اين منظور است؟
  )ن.(آورد حساب به آذربايجان از بخشي  را آن توان نمي و هستند
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 حاكميت از اروميه كه بود اين پيشنهاد اين كردن مطرح از هدف آنها بلكه
 و نيفتـد  خطر به آنها طبقاتي امتياز تا يابد رهايي آذربايجان ملي حكومت

  .نشود تقسيم كشاورزان بين در هايشان زمين
 بغـض  از بلكـه  ،علـي  حـب  از آنان نـه   يخواسته اين ،خالصه طور به 

 و كرد بهانه را خود درد دندان محمد  قاضي پيشوا ،ديدار اين در. بود معاويه
كـه   بگويـد  صراحتاً توانستحقيفتاً نمي  زيرا. نداد پاسخ را آنان ي خواسته
 آن در كـه  قبـول كنـد    را آنهـا  پيشنهاد يا و نيست كردستان جزء اروميه
 كـشاورزان  با ضديت و بزرگ مالكان امتيازات از دفاع معناي به صورت

 شـهرهاي  سـر  بـر  اخـتالف كـه   هرچنـد    ترتيـب،  اين به. بود بايجانيآذر
 ،داشـت  ادامـه  همچنـان  ها جنبشميان   طبيعي اختالف و غربي آذربايجان

 و شـاه  رژيـم  هـاي  هتوطئ برابر در اتحاد ،اساسي ي مسأله زمان آن در ولي
 اي حاشـيه  امـري  اختالفـات  ي كليه ،خاطر همين به. بود مركزي حكومت
 طـرف  دو هر رهبران. داشت قرار اهميت دوم ي   درجه در و دش مي قلمداد

 در را نگيههمـا  و همكـاري  ،اتحـاد  روز به روزتا   بودند تالش در حق به
   .دهند افزايش خود ميان
 ملـي  حكومـت  نماينـدگان  بـين  مـذاكره  و گفتگو 1325 سال بهار در

 سـوي  از مركـزي  حكومت و سو يك از كردستان جمهوري و آذربايجان
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 صـورت  تبريـز  در هـم  و در تهـران   هم مذاكرات اين. گرديد آغاز ديگر
 مهابـاد  در سياسـي  ي مذاكره گاه هيچ كه است ذكر به الزم ولي ،گرفت مي

  .نشد انجام
 ارتـش  كـه  زمـاني ) 1946 آوريل 28 (1325 ماه ارديبهشت هشتم در
 بـه  آذربايجـان  ملـي  حكومـت  ، هيأتي از  بود ايران از خروج درحال سرخ

 زمـان  هرچند براي مدت  . شد تهران عازم مذاكره براي ،وري يشهپ رهبري
 از محافظت ويژه به و آنان هاي خواسته ولي ،باقي ماندند  تهران در طوالني
حكومـت   سـوي  از شـاه  محمدرضـا  دسـتور  به آذربايجان مسلح نيروهاي
 جمهـوري  ي نماينـده  ،قاضـي  سـيف  محمدحـسين . نـشد  پذيرفته مركزي

 بـا  نه ،اصلي مذاكرات از كدام هيچ در ولي بود يأته اين همراه كردستان
 شـركت  شـوروي  اتحـاد  سـفير  ،سادچيكوف با و نه  "وزير نخست" قوام
  .نكرد
 سـوم  و بيـست  در .يافـت  پايان يمشخص ي نتيجه بدون مذاكرات اين

كـه   كـرد  مـتهم  را آذربايجـان  ي كننـده  مذاكره هيأت قوام ،ماه ارديبهشت
 در ،بعد روز يك. بپذيرد را مركزي كومتح اتپيشنهاد است نشده حاضر
 كـرد  اعـالم  و بازگشت تبريز به وري پيشه ،ماه ارديبهشت چهارم و بيست

 بيست در. است آذربايجان شرط و قيد  بي تسليم خواهان مركزي حكومت
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 رفت تبريز به تهران از فيروز مظفر رهبري به هيأتي ماه ارديبهشت پنجم و
 ملـي  حكومـت  و مركـزي  حكومـت  اكره،مذ و گفتگو روز چند پس از  و

  :رسيدند توافق به زير بندهاي سر بر آذربايجان
 و آذربايجـان  ملـي  حكومت عنوان به را خود كه كردند اعالم ها آذري ـ

 كـشور  چهـارچوب  در آنان هاي  خواسته و كنند  مي قلمداد ايران از بخشي
 از جدايي ي انديشه در كه دادند اطمينان مركزي حكومت و به  است ايران
  .نيستند ايران
 بنابر و و كرده قلمداد آذربايجان از بخشي را كردستان گفتگوها اين در
 سياسي هويت و شدند تبديل آذربايجان در اقليتي به كردها ،توافقنامه اين
  .دادند دست از را خود
 تـا  تهـران  و بـود  كرده پيدا مشروعيت آذربايجان حكومت كه حالي در
 بـه  "جاويد ااهللا سالم" دكتر و بود شناخته رسميت به را آن زيادي ي  اندازه
 توافقنامـه  ايـن  در ولـي  بود، شده مشخص آذربايجان كل استاندار عنوان
 عنـوان  بـه  تنها و بود نيامده ميان به كردستان از حرفي شرايطي هيچ تحت
 حـزب  رهبـري  كـه  بـود  مـشخص . شد  مي محسوب آذربايجان از بخشي

 اي توافقنامـه  چنين نبودند حاضر كردستان ريجمهو و كردستان دمكرات
 بـراي  قرمزي خط اي توافقنامه چنين پذيرش ،حقيقت در بپذيرند، زيرا  را
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 مـدت  ايـن  طي كه را هايي  تالش تمامي و بود كردستان جمهوري تشكيل
   .كرد مي خنثي ،بود گرفته صورت
ــه ــين ب ــل هم ــاه در دلي ــل" 1325 مردادم ــشوا "1946 اوت اواي  پي
 به كردستان جمهوري هاي  مقام و مسئوالن از تن چند با همراه مدمح قاضي
 قـوام  شـخص  و حكومت مركزي  ،سفر اين ي  نتيجه در كه كرد سفر تهران

 از آن مـرز  كه شود مشخص "كردستان" نام به اي  تازه استان كه پذيرفتند
ي كاميـاران     منطقـه  تـا  عبـارتي  به و سنندج و كرمانشاه تا اتحاد شوروي 

 وبـوده    جمهـوري  مـسئوالن  نظـارت  تحت استان اين و باشد شتهدا ادامه
 در كرمانـشاه  ي   منطقـه  .شـود  منصوب كل استاندار عنوان به محمد قاضي

 شـرايطي  هـيچ  تحت حكومت مركزي  و نبود استان اين خاك چهارچوب
 توسـط  و داشت قرار آن در نفتي عظيم ذخاير كه را كرمانشاه نبود حاضر
 كردسـتان  خـاك  جزئي از  ،شد مي استخراج سيانگلي هاي  شركت از يكي

 پيـشوا  و بـود  انگلـيس  نفوذ تحت كرمانشاه ،ديگر طرف از و قلمداد كند 
 را انگلـيس  زمان آن در خواست نمي و بود بين واقع مردي كه محمد  قاضي

 نيـز  طرفـي  از و كنـد  ترغيـب  كردستان با كامل دشمني به كامل طور به
 كردسـتان  هاي بخش ديگر به رمانشاهك ي منطقه شدن ملحق كه دانست مي
  .بود ممكن غير زمان آن در
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 كـه  كرد اعالم هوشمندانه بسيار اما ،پذيرفت را پيشنهاد اين ظاهراً قوام
 كـه  "جاويـد  اهللا سـالم "دكتـر  كـه  پـذيرد  مي شرايطي در را پيشنهاد اين

كـه   اسـت  مشخص. نپردازد آن با مخالفت به ،بود آذربايجان كل استاندار
 تراشـي  مـانع  و آينـده  بـه  مسأله اين كردن موكول،  كار اين از وامق هدف
 اقـداماتي  تمـامي  كه شد مشخص خوبي به بعداً. بود آن فصل و حل براي
 سـرخ  بود، تا ارتش   كشي  وقت براي ،بو داده انجام مدت اين طي قوام كه
شرايط مناسبي   بتواند حكومت مركزي  وكند   ترك را ايران كامل طور به

 كردسـتان  و آذربايجـان  تـصرف  براي را شاهنشاهي ارتش كند و يدا  را پ 
اي  وعـده  تنها و بازگشت تهران از دستاوردي هيچ بدون پيشوا. كند آماده

  .بود ناتمام اي وعده هم آن كه بودند داده وي به
  
  جنگ ي جبهه ـ 4

 از جنـوبي  كردسـتان  بـود،  كردستان سوم  يك شامل كردستان جمهوري
 از يكي. بود مركزي دولت حاكميت تحت كرمانشاه ات پايين طرف به سقز

 ي  درباره گيري تصميم كردستان، جمهوري رهبران براي مهم بسيار مسائل
 كردسـتان  جنوبي هاي  بخش بايد كردستان جمهوري آيا كه بود مسأله اين
 جمهـوري  حاكميـت  تحـت  كردسـتان  خـاك  تمـامي  و كنـد  آزاد نيز را
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 خطـر  ايـن . بماند باقي خود محدود چوبچهار در اينكه يا باشد، كردستان
 در خود حضور از حساس، مقاطع در مركزي حكومت كه داشت وجود نيز

 ضـربه  جهـت  ،بـود  نظامي پايگاه داراي كه سردشت و بانه سقز، ي  منطقه
 و سـقز  ي  جبهـه  ي  مسأله ،بنابراين. كند استفاده كردستان جمهوري به زدن
 دليـل  همـين  بـه  ،بـود  حياتي اربسي كردستان جمهوري مقامات براي بانه

 بـاش  آماده حالت در جبهه اين در كردستان جمهوري هاي  پيشمرگ بيشتر
  26.بودند

 سـال  بهـار در   كـه  پيـشمرگ  12750 از ،موجود است  كه طبق آماري 
 اسـب  و ايـران  كـرد  تـن  10750 ،بودند شده مستقر جبهه اين در 1325
 سياسـت  اينكـه  دليـل  بـه . بودنـد  پيـاده  و بارزاني نيز تن 2000 و سوار

 نه، يا كنند مي حمله جنوب طرف به آيا كه نبود روشن كردستان جمهوري
 ارتـش  هجـوم  از كـه  بـود  شده امر خالصه  اين در جبهه اين ي  وظيفه تنها

 تمـام  جبهـه  اين در ،خالصهبه طور   . كنند جلوگيري شمال طرف به ايران
 12750 كـه  سـت ا ايـن  واقعيت .داشتند تدافعي حالت بيشتر نيروها اين

                                                            

 پـل  از و بودند داده قرار حمله مورد را آن ها پيشمرگ بار چندين كه بود سردشت در نيز اي  جبهه 26
 در نيـز  كردسـتان  و آذربايجان مشترك ي  جبهه كردند، پيشروي نيز پادگان نزديكي تا و كرده عبور
  )ن.(بود بانه و سقز ي جبهه همان اصلي ي جبهه ولي بود تكاب
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 از ولـي  بود زيادي نيروي ،تكمي و تعداد لحاظ از زمان آن در مسلح فرد
  :ي داشتسضعف اسا نقطه چند نظامي كيفيت لحاظ

 نيـروي  و پيـشمرگ  نيروهـاي  عنوان به نيروها اين كه درست است  ـ1
 و بودنـد  اي  عـشيره  نيرويـي  ولـي  آمدنـد،  شمار مي  به كردستان جمهوري
 از تركيب اين ي  نتيجه كه بودند عشاير رؤساي ها،  شبخ ي  همه ي  فرمانده

  :نظر مظلوب نبود دو
 تـا  بودنـد  خـود  هـاي   عشيره رؤساي نفوذ تحت بيشتر نيروها اين) الف
 بـه  امـور  بيـشتر  عبارت ديگر  به ،كردستان جمهوري حاكميت نظر تحت
 هـاي   مقام و مسئوالن دستور به نه گرفتند،  مي انجام عشاير رؤساي دستور
  .كردستان ريجمهو
. نداشت وجود مسلح نيروهاي ميان در الزم نظامي تاكتيك و اصول) ب
 منافع بيشتر و پرداخته رقابت به خودشان بين در ها عشيره اين اينكه ضمن
  .جنبش يكل منافع تا بود نظر مد فردي و اي عشيره

 هـاي ديگـر   پيشمرگ ها بارزاني از غير ،شد ذكر قبالً كه طور همان ـ 2
 و اسـلحه  لحـاظ  از كـه بود   اين توجه جالب ي  نكته ولي ،بودند وارس اسب

 بسيار تيربار و خودكار ي  اسلحه نداشتند، قرار مناسبي وضعيت در مهمات
  .داشتند همراه به "برنو" ي اسلحه ها آن بيشتر و بود كم



 

113

 نديـده  نظـامي  آمـوزش  نيروهـا  اين كه بود اين ديگر ضعف نقطه ـ 3
 ي  تجربـه  و بودنـد  جنگيـده  عراق در سال چند كه ها  يبارزان از غير. بودند
 شركت جنگي در نه ،بودند آمده جبهه به كه هايي  آن بيشتر داشتند، يجنگ

 جنـگ  در شـركت  بـراي  كـه  بودند ديده نظامي آموزش نه و نموده بودند 
 شـده  تعيـين  افـسر  يك بزرگ، نيروي اين از بخش هر براي. باشند آماده
  : داشت هبرعهد وظيفه دو كه بود
 بـه  در اختيـار دارنـد     جبهـه  اين در كه امكاناتي و توانايي بر حسب  ـ1

  .بدهند آموزش پيشمرگ نيروي
 و آذوقـه  بـود  الزم و بود تداركات مسئول ،حال همان در افسر اين ـ2 

  .كند فراهمرا  جبههدر  پيشمرگ نيروهاي نياز مورد وسايل
ـ    ي مسأله ايران ارتش براي زمان آن در  و آذوقـه  ارسـال  ،وريمهم و ف
قـرار   محاصـره در   بـود كـه    سردشت و بانه دو پادگان  به مهمات و اسلحه
 جمهـوري  پيـشمرگ  كنتـرل  در سردشت و بانه سقز، مسير چون د،داشتن

 بتواند تا نداشت هوايي نيرويكه   ايران ارتش زمان آندر   و بود كردستان
تـا   بود تالش در ،بفرستد بانه و سردشت هاي  پادگان را به  مهمات و آذوقه

 ايـن  بـه  رسيدن  براي .دهد انجام را كار اين مسير زميني  از ،طريقي هر به
 600 ستوني) 1946 آوريل 24 (1325 سال اردبيهشت 4 روز از ،هدف
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 سـر بـر    كه ها  بارزاني با "قاراوا" روستاي در ستون اين. افتاد راه به نفري
 21 هـا  بارزاني ،  غافلگيرانه ي  حمله اولين در .شدند درگير قرار داشتند،  راه

 ي بقيـه . كردنـد  اسـير  را تن 40 و زخمي نيز را نفر 17 و كشته را سرباز
 ارتـش  بـراي  بـزرگ  شكـستي  اين. كرد نشيني  عقب سقز طرف به ستون
 و سقز ي جبهه پيشمرگ نيروهاي بر نيز زيادي مثبت ات تأثير وبود   ايران
  تـا  شـد  سـبب  و كـرد  تقويـت  را آنـان  ملـي  حس ويژه به گذاشت، بانه

در  كردسـتان  در ارتـش  شكـست . يابـد  كـاهش  ها ميان عشيره  اختالفات
 از بعـد  كـه  بود خاطر همين به و شد پخش ايتخت نيز پدرون ارتش و در     

 عنـوان  بـه  را آرا رزم سرلشكر كه گرفت تصميم ارتش ستاد شكست، اين
  .بفرستد سقز ي منطقه به فرمانده
 از غيـر  اي چـاره  ،شود ديگري جنگ وارد ايران ارتش آنكه از قبل ولي
گفتگو  يك از بعد.  نبود كردستان جمهوري نمايندگان با گفتگو و مذاكره

 و گرفـت  صورت) 1946 مي 26 (1325 خردادماه 5 در سقز شهر در كه
 نيروهايشان، بين درگيري از جلوگيري رايكه ب توافق كردند طرف دو هر

 بـه  از سـقز   و بانه  سمت به سقز زرا ا  كيلومتري 4 طرف بي اي منطقهيك  
 كـه  كردنـد  موافقـت  دمكرات حزب نمايندگان. كنند تعيين بوكان سمت
 ارسـال  ي  اجازه ولي ،كند ارسال بانه و سردشت پادگان به را آذوقه ارتش
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 در گيـري   در و جنـگ  از اينكـه  براي همچنين. ندادند را مهمات و اسلحه
 آن بتوانند ،آمد پيش طرف ود براي مشكالتي اگر و شود پيشگيري آينده

 حـزب  ،سردشـت  و بانـه  و سـقز  در كـه  شـد  قـرار  كنند، فصل و حل را
 در ايـران  ارتـش  ي نماينـده  بـا  و داشته را خود رسمي ي نماينده دمكرات
  .باشد ارتباط
  كه ويژه به. نشد اجرا توافقنامه اين ،شد  مي بيني پيش كه طور همان ولي
 پادگان به مهمات و اسلحه شده كه ورط هر بود تالش در شاهنشاهي ارتش
 و جنـگ  اوقـات  گاهي كه بود خاطر همين به. كند ارسال سردشت و بانه

بوكـان روي    بـه  سـقز  يـا  بانـه  به سقز پراكنده در مسيرهاي   هاي درگيري
  .27داد مي

 عليـه  را اي  گـسترده  ي  حمله بود تالش در سقز به رسيدن از پس آرا  رزم
 بـا  توپخانـه  گـردان  دو شدن آماده از بعد .كند طراحي كردستان نيروهاي

                                                            

 و سقز ميان اي منطقه رد ملي سپاه افسران ترين بلندپايه از يكي نانوازاده، محمد "كلنل"  سرهنگ 27
 سـقز  عـازم  بانـه  از و بود آن در نانوازاده محمد كه ارتشي هواپيماي آن احتماالً. به شهادت رسيد   بانه
 كـرد و   سقوط "خان كَلي" ي  منطقه در نانوازاده محمد حامل هواپيماي زيرا بود، شده دستكاري بود،

 زنده و برد در به سالم جان و كرد پرتاب پايين به را خود چتر با خلبان ولي به شهادت رسيد   نانوازاده
  )ن.(ماند
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 "شـا  مامه" هاي بلندي "ژوئن 15" خردادماه 25 روز در هوايي، پشتيباني
 هـم  جنـگ  ايـن  در. گرفـت  در شديدي جنگ و دادند قرار حمله را مورد 
 ولي داشتند، حضور كردستان جمهوري پيشمرگ نيروهاي هم و ها  بارزاني
 كـه  را هـا   بـارزاني  ،بـود  آورده خـود  همراه به را زيادي نيروي كه ارتش

 از يكــي "خليــل وي هخوشــ" و نمــوده محاصــره ،بــود انــدك تعداشــان
 نيروهـاي  و بـه شـهادت رسـاندند      را بـارزاني  شـجاع  و دليـر  فرماندهان
 بـراي  بزرگي پيروزي اين. شدند نشيني عقب به مجبور كردستان جمهوري
ي سياسـي    اسـتفاده  وزيپير اين از بود صدد در آرا  رزم و بود ايران ارتش
  .نمايد
 ،سقز و بوكان در حدفاصل  "سرا"روستاي در 1325 خردادماه اواخر در
 اي  توافقنامه شد گرفته تصميم و كردند ديدار هم با محمد قاضي و آرا  رزم
 و شـود  اجـرا  طرف دو سوي از ،بود شده امضاء خردادماه 5 در پيشتر كه

 هـدف . يابد ادامه كردستان جمهوري و ايران ارتش بين همچنان بس  آتش
 جمهـوري  نيروي داشتن نگه و زمان آوردن دست به ،اقدام اين از آرا  رزم

 پيـشروي  جنـوب  سـوي  به ندهد اجازه تا بود تدافعي حالت در كردستان
  .نمايد جلوگيري حكومت مركزي نيروهايي   حمله از وكرده 
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 قـوت  پيـشمرگ  نيروهـاي  بين در احساس اين "شا مامه" جنگ از بعد
 سـقز  ي  منطقـه  در ايـران  ارتـش  نيروهاي به بزرگي ي  حمله با كهگرفت  
 كردستان جمهوري نيروي كه بود نآ حمله اين از هدف. ،كنند وارد ضربه

  شـمار  .كند آزاد را سنندج شهر بتواند نهايت در كه كند پيشروي تا جايي 
 ي  روحيـه  و نفـس  بـه  اعتمـاد  از وبـود    زياد كردستان جمهوري نيروهاي
 تاكتيك و اصول بر اساس  اگر كه شد  مي بيني  پيش. بودند برخوردار بااليي
 .داشـت  نخواهـد  را آنـان  با مقابله توانايي ايران ارتش ،كنند عمل نظامي
 نيروهـاي  پيـشروي  مانع و كرد دخالت ديگر عامل يك اين زمان  در ولي

  .شد جنوب سوي به كردستان جمهوري
ــاه 30 روز ــن 20" 1325 خردادم ــموف، "1946 ژوئ ــسول هاش  كن

 "سرا" روستاي در و رفت محمد قاضي پيشوا نزد اروميه، در اتحادشوروي
 نيروهـاي  كـه  خواسـت  محمـد  قاضـي  از هاشـموف . كردنـد  ديدار هم با

 حملـه  آنـان  بـه  و نـشوند  جنـگ  وارد ايران ارتش با كردستان جمهوري
 به را آن شوروي اتحاد كه درگيرد بزرگي جنگ دارد احتمال چون نكنند،
  الزم .كـرد  نخواهـد  نظامي كمك كردستان جمهوري به و داند  نمي صالح
 كردستان وضعيت ،دمكرات حزب ديگر مقامات و محمد قاضي پيشوا بود
 تـرك  را ايـران  سـرخ  ارتش ،سو يك  از .كنند بررسي را ايران سراسر و
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 شـده  امـضاء  تبريز در "وري پيشه -فيروز مظفر" ي  توافقنامه و بود كرده
 تـشكيل  ي  توافقنامـه  شـوروي  اتحـاد  و ايران دولت ،ديگر سوي از و بود

 مـسائل،  بررسي ايـن   از  پس .بودند كرده امضاء مشترك را  نفت شركت
مقـرون بـه     ايران ارتش به حمله كه رسيد نتيجه اين به محمد قاضي پيشوا
ـ  روابـط  بـر  زيانبـاري را   تـأثيرات  دارد احتمال و نيست صرفه  وريجمه

 ي  آينـده  بـر  كـه  بـود  تـصميمي  ايـن . بگـذارد  شوروي اداتح و كردستان
 همـان  در واخـر ا تا كردستان جمهوري. بود تأثيرگذار كردستان جمهوري

 كردسـتان  جمهـوري  ،ديگـر  عبارت به ماند، باقي خود محدود چهارچوب
  .داشت خود نفوذ تحت را ايران كردستاناز  سوم يك تنها
 
 يفروپاشـ 5

قوام .  همچنان ادامه داشت    قوام ريوز  خست ن ي در تهران مانورها   همزمان
كردن و    كه هدفش متحد   داد ي نشان م  ني چن ، كسب وقت بود   به دنبال كه  
.  اسـت  راني در ا  كي و دمكرات  ي مل يروهاي ن ي  از همه  عي وس يا   جبهه جاديا

 ،ي و دولت مركزجاني آذرباي حكومت ملميان ي ا  توافقنامهيپس از امضا
 و چپ را بـه طـرف خـود          كي دمكرات يروهاي قصد كه توجه ن    نيقوام به ا  

 . انجام داده بودزي نيگري ديجلب كند، كارها



 

119

سـه نفـر از رهبـران       ) 1946 اوت   2 (1325 مردادماه سـال     در يازدهم 
ـ ا":  قوام شدند  ي نهي كاب ري وز ،راني ا ي حزب توده  ـ  وز "ي اسـكندر  رجي  ري

 يمرتـض "هنـگ و     فر ري وز "كشاورز) دونيفر (روزيدكتر ف "كار و هنر،    
 نشان  گونه ني بود كه ا   نيقوام ا هدف   بي ترت نيبه ا .  بهداشت ري وز "يزدي

 ي نمـوده و حكـومت     مي در قدرت سه   زي را ن  ده حاضر است حزب تو     كه دهد
ـ  قـت ي دهد كه در آن زمـان در حق        لي تشك كي و دمكرات  يمل  توانـست  ي م

طور   همان رايز،   كند يندگي را نما  راني مردم سراسر ا   يها   توده يها خواست
 و كردستان، جاني نه تنها در آذرباكي ـ دمكرات ي جنبش مل،ميبال گفتكه ق

 ليتبد ي بزرگاري بسيروي و به نافتهي گسترش اري بسرانيبلكه در سراسر ا
. بود قدرتمندتر   راني ا ياسي س يروهاي ن ي  گفت از همه   توان يكه م شده بود   

ـ    كه در برا   نمود يم تظاهر   يا  ركانهي ز اري به طرز بس   نيقوام همچن   نيبـر چن
ـ  بر سركار آوردن وز    يعني ياقدامات  توافـق بـا     نـه، ي بـه كاب   يا   تـوده  راني
ـ  دمكراتي  كـه جنبـه   يگري اقدامات د  ي و برخ  جانيآذربا  داشـتند، بـا   كي

 .محمدرضاشاه اختالف دارد
ـ  ن جـان ي دمكـرات آذربا   ي  فرقـه  ي حزب توده و حت    ي آن زمان رهبر   در  زي

ن است  راي ا كردن   زهير صدد دمكرات   د قتاي كه قوام حق   دادند ي نشان م  گونه نيا
ـ  را بـه     راني كه شاه را بركنار نموده و ا       دي خواهد رس  يو روز   ي جمهـور  كي



 

120

 و  كيت بود كه اگر در انتخاب تاك      ني ا تيواقع.  خواهد كرد  لي تبد كيدمكرات
 كـه   ي قوام و شاه وجود داشت، اما قوام هر كـار          اني م ي اختالف ، عمل ي نحوه

 . بودزي نسي و انگلآمريكا ديي بلكه مورد ت، شاهديي نه تنها مورد تأكرد يم
 ،شـده بـود و هـدف از آن         نيـي  تع شي از پ  اي  نقشه ،كرد ي كه قوام م   يكار
 بود،  ني تنها ا  مسأله.  بود راني ا يها  خلق كي جنبش دمكرات  ي و نابود  فيتضع

در واقـع   .  را وارد كند   يي نها ي  كه ضربه  گشت ي م يقوام دنبال فرصت مناسب   
حـزب  ) 1946ژوئـن   29 (1325 رمـاه يتدر هـشتم    شد، قـوام     هم   گونه نيا

 . كردسي تأس"رانيحزب دمكرات ا" به نام ا خود ريدولت
ـ  به متحـد احـزاب دمكرات      لي حزب در ظاهر قرار بود تبد      نيا  و چـپ    كي

 ، احزاب ني مقابله با ا   ي برا ، اما در عمل   ، گردد خواه ي ترق ي گردآمده در جبهه  
ـ وز   نخـست  ي انتخابات بـرا   ي مسأله. ود شده ب  لي حزب توده تشك   هيژبه و   ري

 رتـش  انتخابـات، ا   ي آزاد ني تأم ي شد تا درخواست كند كه برا      يا  قوام بهانه 
 بـدون مـستقر شـدن       ، قوام ي دهيبه عق .  و كردستان برود   جاني به آذربا  رانيا

 28.گرفت ي دو منطقه انتخابات آزادانه صورت نمني در ارانيارتش ا

                                                            

 كـه  ايـن  ":داد نشان قوام به نسبت را خود پشتيباني نحو اين به تهران در آمريكا سفير آلن،  جرج 28
 ... اسـت  ايـران  هـاي   بخـش  ي  همـه  بـه  امنيتي نيروي فرستادن خواستار كه كرده اعالم ايران دولت

  ."بجاست و طبيعي كامال تصميمي
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 يقـبال هـم اگـر فـرد آگـاه         .  قوام بود  استي س ريي تغ ي  نشانه ني اول نيا
ـ ن   از سـوء   يگـر ي د يها  جلوه ،كرد ي را دنبال م   دادهاي رو ري س نانهيزبير  تي

ـ  ـ پ روزي في توافقنامه. كرد ي مشاهده مقوام را علناً  بي بـه تـصو  يور شهي
 ز دو روز پس ا    ن،يعالوه بر ا  .  گرفته شد  دهي و ناد  دهي نرس يحكومت مركز 

 كـه معلـوم نبـود چـه         ي افراد 1325خر خردادماه    در اوا  يعني توافق،   نيا
ـ انجمـن ا  " هستند، به عنـوان      يكسان  ي خواسـتار تمـام    " خوزسـتان  يالتي
 كـه بـه     دي نكـش  يطـول .  وعده داده شده بود    جاني شدند كه به آذربا    يحقوق
 شـد   لي تشك " خوزستان ري عشا ي هياتحاد" ،سي شركت نفت انگل   كيتحر

 . نمودرارن تقاضا را تكهماو 
 و يي قــشقاليــا) 1946 ســپتامبر 14 ( 1325 ورماهيهر شــ23 در
 بـه   اقـدام  كردند و    امي شخص قوام در استان فارس ق      كي به تحر  راحمديبو

 ينـد و بـه سـازمانها      نمود ي مسلح دولت مركز   يروهايخلع سالح كردن ن   
 يي  توده ي شدند كه وزرا   ني و حزب توده حمله كرده و خواستار ا        يكارگر

 . داده شودياستان فارس خودمختار به اخراج شوند و نهيكاب
ـ  ي در تهران رهبران رسم    هرچند  را محكـوم    هـا  يي جنـبش قـشقا    ي دولت

 انجام  ي اقدام چي ه امي ق ني ا  سركوب ي برا رانيكردند، اما در عمل قشون ا     
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 جنـبش    سـركوب  ي بود كه قـوام بـرا      ني ا اهوي همه ه  نيمقصود از ا  . نداد
 .تر عمل كند  و كردستان آزادانهجانيآذربا
 است، بـه    ي جد اري بس استي س ني ا ي اجرا در آشكار شد كه قوام      كم  مك
اش   به زنجان فرسـتاد و بهانـه       يلشكرماه    آخر آبان  ي كه در روزها   يطور

كامال واضح بود كـه     . ستي ن جاني استان آذربا  ئي از  بود كه زنجان جز    نيا
 جاني آذربا گري د يها  ارتش به بخش    فرستادن ي برا ي شروع ،اشغال زنجان 

دادن   قوام نشان داد كه در مـانور       ،بي ترت نيبه ا . ن كردستان بود  ينو همچ 
 بود كه قـوام     ني ا خي تار ياز طنزها .  است يرينظ ، استاد كم  مردماغواي  و  

ـ    شهيدر آن زمان هم    ـ ن:  كـه  كـرد  ي تكـرار م ـ  بـه پ   يازي  از مكاتـب    يروي
  29. نداردبانهيفر عوام
 2 و روز    دندي رسـ   به زنجان  راني دسته از قشون ا    ني اول ،شب آذرماه  مهين

 يي مسلح فـدا   يروهاي افتاد و ن   ي به دست دولت مركز    كامالان  آذرماه زنج 
 ي مقـاومت  ني كوچكتر ، كه در زنجان مستقر بودند     جاني آذربا يحكومت مل 

 هـم   و ي هم از نظر نظام    سادگي، ني زنجان به ا   اشغال. از خود نشان ندادند   
ـ   ياسياز نظر س   ـ    ،ي معنـو  ي و حت ـ   حكومـت  ي بـرا  يشكـست بزرگ  ي مل

                                                            

  ."است نياز بي دماگوژيست مكاتب روي دنباله از"  29
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ـ ز.  بـود  جانيآذربا ـ اصـل   اثبـات يـك      نجـا ي در ا  راي مبنـايي،   ي تئـور  اي
 ي فروپاشـ  ي  حكمفرما شدن روحيه  " بود و آن عبارت بود از        زيآم  تيموفق

 ."يباور  شكستاي
 كرده و يك ارتش شاه را تحر،يري شهر زنجان بدون جنگ و درگاشغال
از طـرف   .  را اشغال كننـد    جاني آذربا سراسر شد كه هر چه زودتر       يمحرك

 نيي پـا  ي را به كل   جاني آذربا ي نظام يروهاي ن يعني انيي فدا ي روحيه ،گريد
 زنجان به سپس،. رداز بين بدر آنان   و مقاومت راي مبارزه روحيهآورده و 

 شـد و دولـت قـوام توانـست از           لي تبـد  جاني آذربا ي حمله به تمام   گاهيپا
ـ تبر خود را هم به طرف كردستان و هم به طـرف             يرويزنجان ن   روانـه   زي

ـ  م حكو   ضعف طا اشغال زنجان نق   نيهمچن. كند  بـه   و را نـشان داد   يت مل
ت ي رضـا  ، شـهرها و اقـشار و طبقـات متوسـط          ني نشان داد كه در ب     ژهيو

ـ  شـاه را بـه ا      مي ندارند و رژ   جاني آذربا يمل از حكومت    يچندان  هي قـض  ني
. غال كند را اشجاني آذرباسرتاسر تواند ي مي كرد كه به آسان  دواري ام شتريب

 ي كامـل بـود و بـرا       ي فروپاشـ  ي اشغال زنجان بـه معنـا      ،به طور خالصه  
ـ  پ ي راه را بـرا    كـه  بـود    ي شكست بزرگ  جاني آذربا يحكومت مل   ويشري

 . رد كاي مهزي تبر سوي بهيعاتجارارتش 
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 كنند، ي ادعا م  زي هم اكنون ن   اي كردند ي افراد ادعا م   يكه برخ   آن برخالف
ـ  زي آمـادگ يام نظـ يروي از نظر نرانيدولت ا  تعـداد كـل   .  نداشـت يادي
 نفـر نبودنـد، از      20000 از   شتري ب ، فرستاده شدند  جاني كه به آذربا   يافراد
 "مـزدور " ي و به قول امروز    "كيچر" ، نفر به قول آن زمان     3000آنان  
 يماي هواپ ي تعداد و توپ   ي تانك داشتند، تعداد   30كل آن ارتش    . بودند
ـ       زي ن يميقد ـ  نداشـتند و ب    يريتـأث  چي داشتند كه در جبهـه ه  ي  جنبـه  شتري
  30. داشتنديشينما

 فقط در جبهه داشـت      يي فدا 18000 از   شتري ب جاني آذربا ، برابر آنان  در
درسـت اسـت كـه      .  هم داشـتند   ي مناسب ي  بود و اسلحه   ي منظم يرويكه ن 
 گـر ي د يهـا      مانند توپ و تانك نبودند، اما از جنبه        ني سنگ ي  اسلحه يدارا

ـ ه ارتـش شـاه بـه طـرف تبر    بر سـر را   . مجهز بودند   اري بـس يهـا   جـاده زي
ـ       "هنكوافالق" همچون   يالعبور  صعب  در آنجـا    شـد  ي وجود داشـتند كـه م

ـ   ياسـ ياما معلوم بود كـه ضـعف س   . مقاومت كرد   ي رهبـران حكومـت مل
ـ  م يدي جنـگ شـد    از بـروز   ي اتحـاد شـورو    يتي و نارضـا   جانيآذربا  اني
ـ  تعـداد ز   ي دشمن ني و همچن  ي و حكومت مركز   جانيآذربا  از مـردم    يادي

                                                            

 هواپيمـاي  2 و هاينـه  هواپيمـاي  7 كردسـتان  و آذربايجـان  بـا  مبـارزه  بـراي  ايران ارتش  ستاد 30
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 با حكومت جاني آذربايهرهااقشار و طبقات متوسط ش ، اعم از جانيآذربا
 صـورت   "هنكوافالق" ي   در منطقه  ناچيزي شد كه تنها مقاومت       باعث ،يمل
ـ  زود با شكست روبـرو شـد و ارتـش ا           يلي هم خ  ومت مقا نيا. رديگ  راني
 يا   مقابلـه  نيوچكتركنه تنها    ،زيتا تبر از آنجا   .  به راه افتادند   زي تبر سوي  به

 به  ي دولت مركز  يرويكه ن   از آن  قبل صورت نگرفت، بلكه     رانيبا ارتش ا  
 ي  رهبـران فرقـه   ) 1946 دسـامبر    11 (1325 آذرماه   20 برسد، در    زيتبر

 از  ياري خود را اعالم كـرده و بـس        مي تسل ،ي به صورت رسم   ،مضمحل شده 
الم كرد كه قصد     كه قوام اع   ي زمان . فرار كردند  ي اتحاد شورو  سمت بهآنان  
 دمكـرات   ي  بفرسـتد، رهبـران فرقـه      جـان يبه طـرف آذربا   را  ارتش  دارد  
 ارتـش   دني دادند و تـا چنـد روز قبـل از رسـ             دستور به مقابله   جانيآذربا
ـ  ميريم يم" يعني "يوخدي ي وا، دوند  ياولد" شعارشان   نشاهي،شاه  ي ول
 عمـل بـه      شعار در  ني نشان داد كه ا    خياما تار .  بود "ميكن ي نم ينينش  عقب

 مـردم هـم     يهـا   سهم رهبران فرار بود و سهم تـوده       :  شد ميدو قسمت تقس  
 .ماندن و مردن بود

 بر سـر موضـع      راني هم در ا   ي شورو ندگاني كه نما  رسد ي به نظر م   نيچن
 . داشتندي نظر متفاوتي در برابر دولت مركزجانيآذربا
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 سال پـس    كي قاي دق يعني) 1946 دسامبر   12( 1325 آذرماه   21 روز
ـ  بـه شـهر تبر     ي ارتش دولت مركز   جان،ي آذربا ي حكومت مل  سيز تأس ا  زي

ـ  قـدرت در ا    ،ي ارتش شاهنشاه  دنيقبل از رس  . ديرس  شـهر بـه دسـت       ني
ـ   .  بودند جاني دمكرات آذربا  ي  افتاده بود كه مخالف فرقه     يكسان  نيبـه هم

 در برابر ارتش از خود نشان ندادند بلكه         ي مقاومت نيتر نه تنها كوچك   ل،يدل
 اتي ح بي ترت نيبد.  آنان، صدها تن از مقامات فرقه اعدام شدند        نديتا رس 

 يا   به گونه  اني پا ني و ا  دي رس اني به پا  جاني آذربا ي حكومت مل  ي ساله كي
 كه در جنبش    ي نسل ي هم بر رو   ي منف اري بس ي و معنو  ياسي س ريبود كه تأث  

ـ  ي بعد يها  نسل ي بودند و هم بر رو     مي سه جانيآذربا كيدمكرات  ي جـا  ر ب
 ي كامـل بـود و بـرا       ي فروپاش كي قتي شكست در حق   ني ا راي ز ،تگذاش
ـ يب  شي قابل پ  جانيآذربامردم    ي  نبـود و نـشان داد كـه رهبـران فرقـه            ين

 الزم را نداشتند كـه اگـر        يگري اعتبار، مهارت و انقالب    جانيدمكرات آذربا 
 و مقاومت كنند، دست كـم بتواننـد         ستندينتوانستند در برابر ارتش شاه با     

 فرقـه   ي داشته و اجازه ندهند كه اعضاء و كادرهـا         يا   معقوالنه ينينش  عقب
 را تـرك    جـان ي دمكـرات، آذربا   ي رهبران فرقـه  . وقمع شوند    قلع نينچنيا

 ياسـ ي س ي را به كادرها   يكه در زمان الزم دستور فروپاش      كردند، بدون آن  
ـ  ب ،لي دل نيبه هم .  اعالم كنند  ي فرقه و حكومت مل    يو نظام   آنـان بـه     شتري
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 كشتار شدند و اغلـب آنـان        يا  انهي افتادند و به طرز وحش     نيتجعدست مر 
 . رفتغماياموالشان به 

ـ    ي انتخابـات  برگـزاري  جهـت  بود كه قوام     ي همان آزاد  نيا  راي سـالم ب
 !دانست ي ميمجلس ضرور

 به دسـت    يگري پس از د   يكي جاني آذربا ي شهرها ز،ي از اشغال تبر   پس
 . افتاديمركز دولت

 به آن   رتري و چند روز د    كرد ي م يكش   وقت  عمداً  ارتش ، اوقات در بيشتر 
هـزاران نفـر از اعـضاء و طرفـداران           ، مرتجـع  يباندهاتا   ديرس يشهرها م 

 ناقص در طـول     ياساس آمار  بر.  بكشند  دمكرات را بدون محاكمه    ي فرقه
 15000 به   بيقر) دسامبر12ــ18( آذرماه   27 آذرماه تا    21 هفته از    كي

  .شدند كشته ني به دست مرتجعجانيآذربا ينفر از شهرها و روستاها
 

  كردستاني جمهوري روزهانيـ آخر6
ـ  كه خطـر نزد    شدي در مهاباد احساس م    1325 آذرماه   در بـه  .  اسـت  كي
ــ ــ دلنيهم ــاه 14 روز ،لي ــامبر5( آذرم ــاس پ) دس ــبراس ــ پشنهادي  شواي
ـ  خـود پ   ي نفـر و بـه رهبـر       10 جنگ با حضور     ي شورا محمد،  يقاض  شواي
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 يمركـز  تحكومارتش  ي   حملهبرابر   در    دفاع حكم    شد و در آنجا    ليتشك
 . ر شددصا

 مسأله  ني ا ي برا تاآقا فراخوانده شدند      بعد كه مردم به مسجد عباس      روز
 از ياري و هـم بـس  ي و هم صـدر قاضـ    شوايحكم صادر كنند، هم شخص پ     

 . كرديريشگي از آمدن ارتش شاه پدي بود كه باني نظرشان اگريافراد د
 ي  را ندارد كه با دو جبهه      ني ا يي توانا يدولت مركز ":  گفت ي قاض صدر
 سال در تهران بـودم و از        3من حدودا   .  و كردستان مبارزه كند    جانيآذربا
دولـت در سـقز و      . داران و افسران مطلع هـستم        سربازان و درجه   ي هيروح

 ي دمكرات بـه خـوب     انيي ندارد و ما به كمك فدا      ييرويسردشت و تكاب ن   
 ري از عشا  يا   عده ،در گذشته . مي را نابود كن   يلت مركز  دو يروي ن ميتوان يم
ـ  در برابـر ن يادي زمان ز  توانستند يم ـ يروي ـ  اي دولت  و مقاومـت  يستادگي

 31. "مي بجنگدي بام،ي بترسدي نباد،يستيكنند، اكنون شما از آنان كمتر ن
 و مـال  ي افراد مانند مـال عبـداهللا مدرسـ   ي سركي مردم شهر اني از م  اما
ـ فا ي ب له كردند و گفتند كه مقاب     يران سخن ي مجد نيحس ـ     دهي دين  اسـت و ب

 ي از رؤسـا   يتعداد.  كردند ععي مردم شا  اني فكر اضمحالل را در م     ترتيب،
ـ ي بودنـد، خ   ي منگور و مامش كه منتظر فرصـت مناسـب         ژهي به و  ريعشا  يل

                                                            

  173 ص...خونين مهاباد از پسيان،. ن 31
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 كردسـتان پـشت     ي خود را نشان دادند و به جمهور       انتي ضعف و خ   عيسر
ـ     كردند و خود را آماده كرد       ي فرصـت بـا دولـت مركـز        نيند كـه در اول

 . كننديهمكار
 را  جـان ي آذربا ي شهرها يعاجارت اشغال شد و ارتش      زيكه تبر   از آن  پس

 كه از طـرف سـتاد ارتـش         يوني هما پي، سرت  خود در آورد   ي تحت سلطه 
 . دي رساندوآبي به شهر مه بود،مأمور تصرف كردستان شد

 آنان كـه  ژهي به و،وف مهاباد افراد از مردان معر   ي سر كي آذرماه   23 در
 بـه اسـتقبال   رهي عشسي به همراه چند رئ  ، كردستان بودند  يمخالف جمهور 

 يوني همـا  پي خود را از طرف شهر مهاباد بـه سـرت          يارتش رفته و وفادار   
 برهان و ي حسن شمسخي ش،ي رحمت شافعرزاي آنان مانياز م. نشان دادند

ما مردم مهاباد همچنـان منتظـر       ا. خوردند ي به چشم م   زاده يلخاني آغا ا  يعل
 وجود نداشت   ي شك چيه. دهد ي م يمحمد چه دستور   ي قاض شوايبودند كه پ  

ـ گ  مي تـصم  يبـرا .  قرار گرفته بود   يخي تار يمي در برابر تصم   شوايكه پ   يري
 طي و هـم شـرا     راني كردستان و سرتاسر ا    ي هم اوضاع داخل   شواي پ يستيبا
ها بود كـه     قبال گفته شد، مدت   همچنان كه   . گرفت ي را در نظر م    يالملل  نيب

 از طرف اتحـاد     ي نظام تي منتظر حما  توان ي نم  آشكار شده بود   شواي پ يبرا
 .  شديشورو
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ـ تبر  در جـان ي دمكرات آذربا  ي  فرقه ي رهبر ي فروپاش نيهمچن  بـه او    زي
 . استدهي رفته و از هم پاشني از  بجانيثابت كرده بود كه آذربا

 ري در مهابــاد تــأثيميصم هــر گونــه تــي رومــسأله نيــ ا، شــكبــدون
ـ  ا گـر ي د يهـا    در بخش   ياز طرف . گذاشت يم ـ  غ ،راني  و  جـان ي از آذربا  ري

 كرده و   يدي شد ي  حمله كي دمكرات يها  مرتجع به سازمان   ميكردستان، رژ 
  .  زده بودراني اي  حزب تودهمخصوصا دست به سركوب

ــاه 12 روز ــامبر (1325 آذرم ــوده در   ) 1936دس ــزب ت ــازمان ح س
 اگرچـه مـدت     . را آغاز كرده بـود     اي  مسلحانه حركتدران   مازن "رابيز"
 جنگ مسلحانه آماده ي  منطقه خود را برا ني بود كه حزب توده در ا      ياديز
 ارتش  ي  از همان ابتدا دچار شكست شد و با حمله         حركت ني اما ا  كرد، يم

 حزب تـوده    يها كلوپ) دسامبر13( آذرماه   22روز  .   رفت ني از ب  سيو پل 
 از رهبران حزب توده به خارج از كـشور          يل شدند و تعداد   در تهران اشغا  

 رهبران حزب تـوده در      . شده بود  جادي ا يبي عج يلي خ تيوضع. فرار كردند 
ـ  بـه ام   ،كردنـد  ي را تحمل م   ي دولت مركز  يتهران تمام فشارها    نكـه ي ا دي

ـ  و ا  شـكنند  ي را در هم م    ي دولت مركز  ت و كردستان حمال   جانيآذربا  ني
ـ  ا گـر ي د يهـا   كـه در قـسمت     شود ي م جاديا حزب توده    يفرصت برا   راني

 و  جـان ي رهبـران آذربا   ،، امـا در همـان زمـان       نـد  بـر آور   سر گري د كباري
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ـ  ا گـر ي د يها  بودند كه حزب توده در قسمت      دي ام اين كردستان هم به    راني
ـ ق ي دمكرات ضد دولت مركز    يروهاي كند كه ن   يكار  كننـد و اجـازه      امي

 . كنندي نظامي كرستان حمله و جاني به آذربايندهند كه به راحت
ـ  به مبارزه و    يدي ام چيه شواي پ ،خالصه ـ  دمكراتيروهـا ي كمـك ن اي  كي

 مانند حزب   كي دمكرات يها  سازمان اني هم كه در م    يا   نداشت، جبهه  رانيا
 شده بـود، آشـكار شـد كـه نـه      لي تشكباحزساير ا و  رانيتوده و حزب ا   

ـ  كـه ا   1325مـاه    داشتند و نه در اوضـاع و احـوال آذر          ي عمل ي برنامه  ني
 ختهي هم گس  ز ا ن  شايها   را از دست داده بودند و سازمان        شان  زهي انگ باحزا

ـ  امكـان فعال   نيشده بود، كوچكتر   داشـتند تـا بتواننـد بـه        ن ي مـشترك  تي
 كردسـتان   ي جمهـور  ياوضاع داخل .  كنند يرسان   كردستان كمك  يجمهور

ـ  كـه ب   ري عـشا  يرؤسا. هم متشنج بود   ـ  ن نيشتري ـ  پ يروي   تحـت  شمرگي
ـ         يكم جمهور    آنها بود، كم   تيحاكم  ني كردسـتان را تـرك كردنـد، همچن
 يوني همـا پي شهر مهاباد به اسـتقبال سـرت  ي از ثروتمندان و مالها  يتعداد
 را  ني كـه بتواننـد مخـالف      ي داشتند، نه كادر آنچنـان     ينه رهبر انقالب  . رفتند

 طي كـه در آن شـرا      ي مـنظم و بـااخالق     التي كنند و نـه تـشك      يسازمانده
 ي حـزب مبـارزه و فـداكار       ي رهبـر  ارتس آماده باشند كه تحت نظ     حسا
 .كنند
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 ي بود كـه جمهـور     دهي رس جهي نت نيا   به شواي پ ، عوامل ني ا ي  همه لي دل به
 ،لي دل ني را ندارد، به هم    ي مقاومت در برابر دولت مركز     ييكردستان توانا 

ن  مردم مهاباد و تمـام شـهروندا     نجات ، بود  آن  نگران شواي كه پ  يزيتنها چ 
 . بودعام قتل كردستان از يجمهور

 نيت  سوءي  درباره ي شك چي ه ي قبل يها   براساس تجربه  محمد  ي قاض شوايپ
برابـر مـردم مـسئول      در  داشت، اما چـون خـود را        ن تهران   ي ارتجاع ميرژ
 كند كه مـردم كردسـتان دچـار         جادي را ا  يطي شرا  قصد داشت  ،دانست يم
 . و كشتار نشونديوارگآ

 ه اتفـاق،   ب كه منظور    نيبه ا ر رهبران حزب دمكرات      اكث  آذرماه 13 روز
 مي تـصم  در حقيقـت،  .  رفتنـد  شوايبه منزل پ   ،رنديخود را بگ  نهايي   ميتصم

 مقاومـت كننـد، اكنـون       ي مركز ارتش حكومت گرفته بودند كه در برابر      
كـه بـه آن   را  ي خود را روشن كنند و كشورتيالزم بود كه رهبران وضع   

 شواي به عراق؟ پ   اي بروند   ي به اتحاد شورو   ايآ.  مشخص كنند  ،برند ي م پناه
كـه خـود را      مبنـي بـر ايـن      را    رهبران حزب دمكرات   مي تصم محمد  يقاض
 من با مردم مهاباد     د،ي، اما به آنها گفت كه شما برو        كرد دتأيي ، نكنند ميتسل
 بـار بـه     ني آخر ي برا ي بارزان ي مال مصطف  ، آذرماه 25  در نيهمچن. مانم يم
 هـا  ي خواست كه همـراه بـا بـارزان   ي رفت و از ومحمد  يشوا قاض ي پ دنيد
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ـ  تحت امـر پ    كه ني ا راي را ب  ها ي بارزان يبرود و آمادگ   اعـالم   ، باشـند  شواي
ـ  ": بود كه  ني جوابش ا  محمد  ي قاض شواياما پ . نمود  بـه   ما  ي زنـدگ  دانـم  ي م

  32.گذارم ي ندارد، مردم را تنها نمتي اما اهم،افتد يخطر م
  

                                                            

 25 روز. شـد  تـاريخي  اشتباهي دچار محمد قاضي كه بود نامناسب شرايط آن بررسي ي نتيجه  در 32
 بـه  و رفتنـد  مياندوآب در همايوني سرتيپ استقبال به قاضي سيف و شيخ بابا حاجي به همراه  آذرماه
 مهاباد شهرباني كردن سالح خلع از پس سال  يك دقيقاً  يعني) دسامبر 17 ( آذرماه 26 ترتيب در  اين
 اشـغال  را شـهر  و آمـد  مهابـاد  به مركزي ارتش حكومت  گرفتند، دست به را سياسي قدرت مردم كه
 بودنـد،  كردستان جمهوري طرفدار نقده و اشنويه و بوكان شهرداري مانند مهاباد مردم اكثر زيرا. كرد
 اقـدام  كردسـتان  جمهـوري  و دمكـرات  حزب رهبران عليه كس هيچ ارتش ارتجاعي  رسيدن از قبل

 عمـر  و فروپاشـيد  هـم  از كردستان جمهوري آذرماه، 26 روز در شاه لشكر آمدن با. نكرد ناشايستي
 افـراد  برخـي  بـود،  آرام مهاباد) 1946 دسامبر 21 (1325 آذر 30 روز  تا. رسيد پايان به كوتاهش
 ارتـش  به را هايشان  سالح و كرده مخفي را ديگري چيزهاي و كمري ي  اسلحه مانند كوچك ي  اسلحه
 دمكـرات  حزب رهبران همايوني،. داشتند نگه را خود هاي  سالح ديگر تعدادي اما. ادندد تحويل ايران

 اتحـاد  از كـه  شـد  هـايي   سـالح  خواستار و كرده جمع شهرباني در را كردستان جمهوري و كردستان
 از قبـل  را آنان لسيت اند كرده تقسيم را ها  اسلحه آن كه گفتند مردم اما. بودند گرفته تحويل شوروي

 شـخص  انـد،   داده  كـسي  چـه  بـه  را ها  سالح داند  نمي كسي دليل، همين به اند،  سوزانده ارتش دنرسي
 همـايوني  سـرتيپ  جلـسه،  اتمـام  از بعد. گرفت عهده به هم را كار اين مسئوليت محمد  قاضي پيشوا
 حـزب  رهبران از نفر 28 ترتيب اين به. كنند دستگير بودند، شهرباني در راكه كساني تمام داد دستور

  .كردند دستگير را محمد قاضي پيشوا همه از قبل و كردستان جمهوري و دمكرات
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 دادگاهـ 7
 ي قاضـ في سنيحسمحمدمحمد و  ي قاضشواي دادگاه پ  1325 ماه   ي د در

 را از تهران    يصدر قاض ) 1946 دسامبر   30(ماه   ي د نهمدر روز   . آغاز شد 
 گري را با همد   ي قاض 3 هر   بي ترت ني كردند و به ا    يآورده و در مهاباد زندان    

ـ   ي بود و به كس    يرعلني دادگاه غ  نيا.  كردند محاكمه ـ  دادنـد  ي اجازه نم  ه ك
 . گذرد يدادگاه چه مبداند در 

ـ  و   محمـد   ي قاض شواي كه پ  ي زمان ،گري طرف د  از ـ  خواسـتار ا   ارانشي  ني
.  خواسته از طـرف دادگـاه رد شـد         ني ا ،رندي بگ لي خود وك  يشدند كه برا  

ـ  سرهنگ ف  ، دادگاه سيرئ ـ  از جنـبش دمكرات    يروزي  ملـت كـرد و از       كي
 راني ا شي ارت   ندهي به عنوان نما   زي داشت و قبال ن    نهي ك اري بس شوايشخص پ 

ـ   كه ني ا ياسو.  به مهاباد آمده بود    دستان كر يدر زمان جمهور    ي دادگاه علن
ـ  كنند و وك   اري اخت لي خود وك  ي برا ارانشي و   شواي اجازه ندادند پ   ،بودن  لي

 از خود   شوايپ) 1947 هي ژانو 9 (ماهي د 19 آنان گرفتند، روز     ي برا ياجبار
ـ  ساعت بـه طـول انجام      14 كرد كه    يا  دفاع شجاعانه   جـرائم   ي تمـام   و دي

ـ   موجود،  اسناد و مدارك   . كرد بي شاه را تكذ   ارتش يشيدادگاه فرما   ي حت
 نـشان   ي بـه خـوب    ،اند   نوشته شده  زينكرد   كه به دست دشمنان ملت       ييآنها
اش گذاشته بود،      عهده ر ب خيكه تار را   يني سنگ تي مسئول شواي پ  كه دهند يم
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 دادگاه  طيكه شرا  يي و تا جا    كه در توان داشت    ييتا جا كرد و     احساس مي 
 حـزب   يها آرمان ملت كرد و     يها آرمان از   ،داد ي اجازه م  ي نظام يشيافرم

 كردستان شجاعانه دفـاع     ي اقدامات جمهور  نيدمكرات كردستان و همچن   
 .كرد
 را بـه    مسأله كردستان دو    ي جمهور يپاشفرو يي ابتدا ي در روزها  شوايپ
 : در نظر داشتيخوب

 ي گ در انتظـارش اسـت، تجربـه        مر دانست ي م ي به خوب  نكهيا :اول
 ظالم و   ي ملت كرد به او نشان داده بود كه با دشمن          ي  مبارزه ي  ساله نيچند
ـ             گر  لهيح ـ  دل ني درافتاده كه به خون او و امثال او تشنه است، به هم  از ،لي
 كرد كـه  ي سع،اش يشيدادگاه فرمازمان برگزاري  تا   يري روز دستگ  نياول

 يقاض.  كردستان بداند  ي اقدامات جمهور  ي و تمام  اتخود را مسئول اتفاق   
 حزب و ملت وفادار بماند و       ي نحو هم به راه و آرزوها      نيقصد داشت به ا   

 از  ي كم كند، تـا بتوانـد مقـدار        ارانشي از جرم    ، بود سري كه م  ييهم تا جا  
 . كندسبكجرم آنها را 

ـ  كـه ا   دانـست  ي خوب م  اري بس محمد  ي قاض شواي بود كه پ   نيا:دوم  ني
 مردم كردسـتان اسـت      كي بلكه جنبش دمكرات   ست،يمد ن مح يشخص قاض 

 ملـت   ي  سـتمديده  هـاي اقـشار     مطالبـات و آرمـان     شـود،  ي م محاكمهكه  
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 ماننـد   ،لي دل نيبه هم . داند ي آن را جرم م    يكردستان است كه دادگاه نظام    
 ستادي ا قهرمانانه ، شاه مي رژ آشام   خون دژخيمان رهبر برجسته در برابر      كي

 .ن دفاع كرد كردستايو از جمهور
 را مجبـور بـه      محمـد   ي تالش كردند كـه قاضـ      اري بس كرد ملت   دشمنان

 بخشش كند   ي شده است و تقاضا    ماني خود پش  ي اعتراف كنند كه از كرده    
 و مسئوالن   ي دادگاه نظام  محمد  ي قاض شواياما پ .  شود ميو در برابر آنها تسل    

 در برابـر     را به زانو در آورد و آنها را مجبـور كـرد كـه              يارتش شاهنشاه 
ـ .  سرخم كننـد   ي و شجاعت و   يبزرگ  بـسته كـه نـه       ي پـشت درهـا    يحت

 ي و نه دادگاهش دادگاه بود، به علت اهـانت لي در آن بود و نه وك  يتماشاچ
 را برداشته و بر سر دادسـتان        شا  ي صندل ي قاض شوايكه به ملت كرد شد، پ     

 و  اآمريكـ  اش ي بلكـه اربابـان خـارج      ران،ينه فقط ارتجاع ا   . دي كوب ينظام
 كننـد   ي كار  و  داده بي را فر  محمد ي كه قاض  دند بو دواريانگلستان هنوز ام  

ـ امـا پ  .  آنان گـردد   مي شده و تسل   ماني خود و ملتش پش    ي كه از كرده    شواي
 را كـه ده     آمريكـا  نـدگان ي نما شنهادي و پ  رفتي بار هم نپذ   ني ا محمد يقاض

ـ       شاني از اعدام به مالقات ا     شيروز پ  نـه از   . رد رفته بودند، قاطعانـه رد ك
ـ پ.  آنان را خـورد    ي پوشال يها   وعده بي و نه فر   دي آنان ترس  داتيتهد  شواي
) 1946هيفور13 (1324ماه     بهمن 24 كه در روز     ي به سوگند  محمد يقاض
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 رفتي كرده بود، وفادار ماند و شهادت را پذ        ادي هنشي ملت و م   شگاهيدر پ 
 .تا ملتش سرفراز بماند

ـ  سال و    كي يعني) 1947 هي ژانو 23 (1325ماه     بهمن 3 روز  روز  كي
ـ     نيپس از ا   ـ  كردسـتان انتخـاب شـد، پ       جمهـور   سي كه به عنوان رئ  شواي

 حكـم اعـدام بـه       ياما اجرا .  محكوم به اعدام شدند    ارانشي و   محمد  يقاض
ــأخ ــاد، ريت ــا روز دي روز طــول كــش66 افت ــرورد10 ت ــاه ني ف  1326 م

 .حكم اعدام در مهاباد به اجرا درآمد) 1947مارس 30(
 :  داشتلي افتاد، چند دلري ماه به تأخ2 از شتري حكم اعدام بكه نيا

 بود و   ي محبوب اري بس ياسي س تيمحمد شخص  ي قاض شواي پ ،كه ني ا نخست
بـه  . وي را اعـدام نمـود      ي و بررسـ   قي و بدون تحق   ي سادگ ني به ا  شد ينم
 ي چوارچرا از تمـام    داني م كه ني از ا  پس ، صبح 3 رأس ساعت  ل،ي دل نيهم

 محمد  ي مستقر شده بود، قاض    رباريها ت   بام ي شده بود و رو    اطراف محاصره 
 .ختندي آور را به داارانشيو 

 برگزار شد، بلكه    ي علن ري غ ارانشي و   شواي نه تنها دادگاه پ    ،بي ترت نيبد
 . دي اجرا گردانهي مخفزي اعدام آنان نيحت
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ـ  مقاومت در كردستان بـه پا      زي بود كه در آن زمان ن      ني ا گري د ليدل  اني
 نه تنها ادامه داشـت، بلكـه فـشار       ها ي مقاومت بارزان  ،ژهيو   بود و به   دهينرس
 . وارد آورده بودندي بر ارتش شاهنشاهياديز

ـ  كـه اعـدام پ     ديترس ي م ني مرتجع تهران از ا    ميرژ  و  محمـد  ي قاضـ  شواي
ـ  دي مردم كردستان شود و شـا      شتري ب يتي سبب نارضا  ارانشي  باعـث   ي حت

 . شودرانيدستان ا از طرف مردم كريديالعمل شد عكس
 وجـود   ي اختالفـات  زي مقامات تهران ن   اني در م  ي حت ها ي سر اعدام قاض   بر

 و  ي طرفدار آن بودنـد كـه قاضـ        ي دولت ياسي از مقامات س   يتعداد. داشت
 .  اعدام نشوندارانشي

 تالش كردند كه هرچه زودتر حكم اعدام اجرا شـود،           اري بس ها ي ارتش اما
ـ  باور بودند كه پ    نيا  بر رايز  يمحمـد هـم در زمـان جمهـور         ي قاضـ  واشي

 حقارت  ي  دهي مقاومت كرده و هم به د      يكردستان در برابر ارتش شاهنشاه    
 وجه حاضر نبود كـه   چياش به ه     و هم در زمان محاكمه     ستهيبه افسران نگر  

 و مقاومـت كـرده      يستادگي برود و شجاعانه ا    اني نظام يها   بار خواسته  ريز
 .بود

 و  كـرد  ي م ي نسبت به خود تلق    ياحترام ي كار را ب   ني ا ي شاهنشاه ارتش
 . محمد بودي قاضشوايبه دنبال بر دار كردن سر پ
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 ي اثبات كنند، كس   خواستند ي كه م  ها ييآمريكا پس از اصرار     ت،ي نها در
 رابطـه   ي عمل كند و فراتر از آن، با اتحاد شـورو          آمريكا استي س هيكه عل 

مرگ خواهد بود و بر      فقط   شي در فرهنگ آنان سزا    د،يدوستانه برقرار نما  
ـ         ـ  از همـه بـر اعـدام پ        شياساس موضع شخص محمدرضا شاه كـه ب  شواي

 صـادر شـد و شـاه حكـم اعـدام را             يي اصرار داشت، حكم نها    محمد يقاض
 ي فرسـتاد كـه در آن زمـان بـرا          يوني همـا  پي سـرت  يامضاء كرده و بـرا    

ـ  در اروم  ها ي بارزان هي عل راني جنگ ارتش ا   يفرمانده ـ      هي . بـرد  ي بـه سـر م
بـه دسـت   )  مـارس  29 (ني فـرورد  9 حكـم اعـدام در روز        يستور اجرا د

 دستور را به مهاباد ابالغ نمود و ،ميس ي بي لهي به وس  زي ن ي و د،ي رس يونيهما
ـ گونـه كـه پ      ، همـان  1326 مـاه   ني فـرورد  10بر اساس آن، در روز        شتري

ــ دادحيتوضــ ــ محمــد ي قاضــم،ي ــرادرش، ابوالقاســم صــدر قاض  و ي و ب
ـ  در م  ي قاضـ  في س ني محمدحس ش،يپسرعمو  مهابـاد   ي"چـوارچرا " داني

ـ  ژانو 22 (1324 بهمـن    2 كـه روز     يداني در همان م   يعنياعدام شدند،     هي
 بـه   محمـد  ي كردستان در آن اعالم شده و قاضـ        ي جمهور سيتأس) 1946

 . شده بوددهي برگزجمهور سيعنوان رئ
ـ  ب ي بررسـ  ازمندي ن محمد ي قاض تيشخص ـ  اسـت، ا   يشتري  تي شخـص  ني

 برخـوردار اسـت كـه       يي و واال  عي رف گاهي ملت كرد از جا    خيبزرگ در تار  



 

140

ـ  ا ي بـا آن آشـنا شـده و از زنـدگ           دهيالزم است جوانان نورس     درس  شاني
 33. كوتاه بوداري بسشاني اگرچه عمر ارند،يبگ

 يتي برجسته بود كـه در آن زمـان شخـص          ي روشنفكر محمد ي قاض شوايپ
ـ         اني در م  يمانند و   محمـد  يقاضـ . دخـور  ي ملت كرد به ندرت به چـشم م
زبان .  و اوضاع و احوال جهان داشت      دي با تمدن و علوم جد     يادي ز ييآشنا
 يخــوب ه را بــي و روســي و فرانــسوي و عربــيسيــ انگل،ي فارســ،يتركــ

 . داشتي فراوانيها يي تواناي و اجتماعينيدر علوم د. دانست يم
انه  ساده و متأسف   ي مردم اني واالمقام بود، در م    ي روشنفكر نكهي وجود ا  با

، امـا   " بـود  روييـده  بود كه در صحرا      يگل" كرد، ي م ي زندگ سوادي ب عمدتاً
ـ  و آرزوها  دهاي بود، درد و رنج و ام      كي نزد شيهمچنان به مردم خو     شاني

 .كرد ي درك ميرا به خوب
 و آرزوهـا از همگـان   دي درد و رنج و ام    ني ا اندني مطرح كردن و نما    در

 يتيسـتان از چنـان محبـوب       نبـود كـه نـزد مـردم كرد         خـود يب. موفقتر بود 
، مـردم كردسـتان لقـب    خي بـار در تـار    ني نخـست  يبرخوردار بود كه بـرا    

 دانش و فهـم و شـعور        ي تمام محمد ي قاض شوايپ.  دادند ي را به و   "شوايپ"
                                                            

 بـه  ديـده  مهاباد شهر در) 1900 مي 1( شمسي 1279 ارديبهشت 11 روز در محمد قاضي  پيشوا 33
  .نداشت بيشتر سال 47 اعدام، زمان در و گشود جهان
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ـ  يبهتر از هر كـس    . خود را در خدمت مردم قرار داده بود         كـه   دانـست  ي م
ست داشت، چـه     كه آنان را دو    يافتاده است و مردم      چقدر عقب  نشيسرزم

 چـه   اني نامناسب و در م    طي درمانده هستند و هموطنانش در چه شرا       زانيم
 .گذرانند ي روزگار ميفقر و فالكت

ـ  اري نقش بـس   محمد ي باعث شدند كه قاض    ها يژگي و ني ا يتمام  ي را  مهم
ـ  نما فايا) 1945-1946 (1324-1325ي سالها كيدر جنبش دمكرات    .دي

 34.  خود جلب كرده بوديو را به سيا ژهي احترام وي وتيشخص

ـ محمد از اعتبار و    ي قاض سخنان  ي برخـوردار بودنـد و نظـرات و        يا  ژهي
 .شدند ي مي و درست تلقحيصح
 به خرج داد كه صفوف مردم كردستان        ياري تالش بس  محمد ي قاض شوايپ
 لي از دال  يكي را در نظر داشت كه       يخي تار تي واقع نيا. دي نما كپارچهيرا  

 ملـت كـرد، فقـدان اتحـاد و          ي  گذشـته  يهـا  ماي ق ي شكست تمام  ياساس
 تـالش نمـود كـه       اري بـس  محمـد  ي قاض شوايپ.  بوده است  ي درون ييهمصدا

                                                            

 آن بـيم  و شـد  غـارت  درشـيدخان محم دست به سقز شهر كه زماني 1320 شهريورماه 3 از  پس 34
 مـردم  كـه  بـود  محمـد   قاضي همين كنند، غارت را مهاباد شهر نيز منگور و مامش عشاير كه رفت  مي
 شـهر  بـه  انـدازي   دست جرأت مزبور عشاير رو، همين از. نمود آماده دفاع براي و داد سازمان را شهر

  ك.ژ جمعيت خيزش "دباغي عبدالقادر". نداشتند را مهاباد
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ـ  را برطرف كند، هرچند كـه ا       ريعشا انياختالفات م   كـار بـه سـهولت       ني
 . همراه شدتي با موفقياديما تا حد ز نبود، اريپذ امكان
 كـرده   جـاد يكنان ا  سا ي تمام اني در م  يرينظ ي ب ي شهر مهاباد همبستگ   در

 زي ن راني ا ي پس از ورود ارتش ارتجاع     و پس از شكست جنبش      يبود، حت 
 حاضـر نبـود بـه رهبـران         كس  چي نپرداخت و ه   ي به ابراز شادمان   كس  چيه

 . روا داردي كردستان تعرضيجمهور
 به عمل   شاني از ا  ياري محمد، انتقادات بس   ي قاض شواي پس از شهادت پ   

ن است كه چرا در برابـر       اي اما از همه مهمتر      د،ارنيانتقادات بس . آمده است 
 افراد معتقدند كـه اگـر       ي مقاومت نكرد؟ برخ   راني ا يهجوم ارتش ارتجاع  

 .شد ي اوضاع كامال دگرگون مكرد، يمقاومت م
 دشـمن   مي تـسل  ي سادگ ني به ا  دي محمد نبا  ي قاض شواي است كه پ   درست

تـا چـه انـدازه       دانست ي م ي به خوب  زي ن ي كه خود و   ي آن هم دشمن   شد، يم
 تنها با هدف حفظ جان خود اقـدام بـه           محمد ياما قاض . دار است غمكار و   

 را به   شواي ملت كرد پ   ل در قبا  رشي خط تي ننمود، بلكه مسئول   ي كار نيچن
ـ  يهـا  ي آن است كه پس از بررسـ       قتيحق. واداشت كار   نيا  كـه   ي فراوان
 مقاومـت   ي بـرا  ي مجال محمد ي قاض شواي آمد، پ  اني ذكر آن به م    زي ن شتريپ
 كرد بـه دسـت ارتـش        دفاع ي نبود خون ملت ب    لي ما زي ن ياز طرف . ديد ينم
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 اشـتباه بـود،     محمد ي شدن قاض  مي كه تسل  ميياگر بگو .  شود ختهياشغالگر ر 
ـ  كـه پ   يكـسان .  تمام شـد   ي جان و  متي از همه به ق    شي اشتباه پ  نيا  شواي

ـ   محمـد   يقاض  مطلـع بودنـد،     ي و ي و از گذشـته و زنـدگ       شـناختند  ي را م
ـ      شواي كه پ  دانستند يم .  را مرتكـب شـد  ي اشـتباه ني به خواسـت خـود چن

 دي كـشته شـود، شـه      خواست ي بود كه م   ادي ز يا   به اندازه  ي و يدوست انسان
 .ند زنده بمانيادي زاريشود تا افراد بس

ـ  و   محمـد  ي روز پس از اعدام قاض     چند  ني چهـار تـن از بهتـر       ارانش،ي
بـداهللا روشـنفكر، حامـد       ع ": كردستان ي جمهور شمرگي پ يرويافسران ن 
ـ   و محمدرسول نقـده    ي محمد ناظم  ،يمازوج ـ      "انيي  ني در مهابـاد و همچن

 بوكان در شهر بوكان به دار شمرگي پيروي ني فرمانده"رزادي ش گيب يعل"
ـ  و   محمـد  يدو هفتـه قبـل از اعـدام قاضـ         . ند شد ختهيآو  26 در   ارانش،ي

ـ  ري عـشا  ي تن از رؤسا   11) 1947 مارس   16 (1325اسفندماه    اهللا  ضيف
 فعال داشـتند، در     ي كردستان حضور  ي و گورك سقز كه در جمهور      يگيب

، )سـاالر  (ياحمـدخان فـاروق   : شهر سقز اعدام شدند كه عبارت بودنـد از        
ـ ن يخان كان    فاتح، حسن  خان ي محمدخان دانشور، عل   ن،يخان مت   عبداهللا  از،ي
ـ   خي، شـ  )شـنگه (يعي احمـدخان شـج    گ،ي باباخان ب  گيمحمدب  اسـعد   نيام
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 تموتـه و    ي جـوانمرد  ياغآ ي عل ،ي بالغ يياز ي اسعد قي آغا صد  ،يزانكسن
 .ردهي مي محمودياغرسول آ

ـ  ارتش در آن زمان معتقد بودند كـه با         مقامات  ي از رؤسـا   ي تعـداد  دي
 اسـت ي س مي عبـرت گرفتـه و تـسل       زي ن گراني اعدام كنند تا د    زي را ن  ريعشا

 افـراد   نير گذشت كه سران ارتش بهت     دياز حق نبا  .  شوند يحكومت مركز 
 و گورك سقز    يگي ب اهللا  ضي ف ري عشا ي رؤسا راي ز دند،ي اعدام برگز  يرا برا 

 . كردستان بودندي جمهوراني حامنيرتراز وفادا
 كردسـتان   ي مقامات جمهور  ني تهران بهتر  ي ارتجاع مي رژ ب،ي ترت نيبد

 بـه   ي كه در مهاباد محاكمه شـدند، برخـ        ي نفر 28از  . را به شهادت رساند   
 15 تـا    2 يهـا   به حبس  زي از آنان ن   يا   سال و عده   15 به   يحبس ابد، برخ  

ـ  كردسـتان ن   ي جمهور ني از مسئول  ياريساله محكوم شدند، بس     پـس از    زي
 از آنـان بـه عـراق و         ياريورود ارتش به مهاباد شهر را ترك كرده و بـس          

 . ختندي گرهيسور

 ي مانـده از جمهـور     ي آثـار برجـا    ي تمـام  ي اقدام به نـابود    راني ا ارتش
 شـهر  يهـا  دانيعام در م  در مألي كرد يها كتاب. ن در مهاباد كرد   كردستا

ـ  كردسـتان را     يسوزانده شدند، مدارك زمان جمهـور      ـ  پ اي  مـردم از    شتري
 آنهـا را    ي بعدها ارتش شاهنشاه   ايشدت ترس و وحشت سوزانده بودند و        
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ـ    ني ا ي دولت مركز  يتمام تالش و سع   .  برد نياز ب   از ي اثـر چي بـود كـه ه
  . نماندين بر جا كردستايجمهور
 
  ها يـ بارزان 8 

 مهابـاد  ي جمهـور  يكه از انبارهـا   را   اسلحه و مهمات     ي تعداد ها يبارزان
 120تفنگ و   قبضه   3000بردند كه عبارت بود از      با خود    ، مانده بود  يباق

 . نارنجكيتوپ و تعدادعراده  2 و رباريقبضه ت
تش به سمت مهابـاد      و ار  دي فروپاش جانيآن زمان كه آذربا   در   ها يبارزان

 سقز و تكاب خود را به اطراف بوكان رساندند و           ي  از جبهه  ، كرد يشرويپ
 ينينـش    كـه عقـب    نمـود  اقرار   ديبا. از آنجا به سمت مهاباد حركت كردند      

مهابـاد در   بـه    ارتـش    دني از رس  پس. دندانجام دا  يعي به موقع و سر    اريبس
 پيسـرت بـا    داري د يا بر ي بارزان يمال مصطف )  دسامبر 20 (اه آذرم 29روز  
ـ كـه دولـت ا    كـرد    شنهادي به شهر مهاباد رفت و پ      يونيهما  از دولـت    راني
 خودشان برگردند   ني بتوانند به سرزم   ها يبارزانتا   بخواهد   ني تضم سيانگل

 .و به عراق بروند
ـ  پ رد،ي بگ مي تصم توانست ي نم يي كه خود به تنها    يوني هما پيسرت  شنهادي

مـال  )  دسـامبر  21( آذرمـاه    30روز  . د به تهـران بـرو     يكرد كه مال مصطف   
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 احمـد   ينـور "،  "زيعـزت عبـدالعز   "،  " احمد رحاجيم" به همراه    يمصطف
ـ  عازم تهران شـده و حـدود         ي، به اتفاق سرهنگ غفار    "طاها  مـاه در    كي

 . ماندنديباشگاه افسران تهران باق
 كرد كه در    شنهادي پ ها ي به بارزان  راني دولت ا  ،ي طوالن ي از گفتگوها  پس
 همدان ساكن شوند و اعالم نمـود كـه حاضـر            ي كوه الوند در حوال    ي دامنه

 و  يخـوراك، زنـدگ    و  مربوط بـه خـورد     يها  نهي هز ي هي ماه كل  6است تا   
 .اقامت آنان را پرداخت كند

ـ  ظاهرا ا  يمالمصطف ـ  پ ني  29( بهمـن مـاه      9 و روز    رفتي را پـذ   شنهادي
ه در اسـرع     خواست ك  ي از و  يوني هما پيسرت. به مهاباد بازگشت  ) هيژانو

ـ  را كه در تهران گرفته شده بـود، بـه اجـرا در ب              يميوقت تصم   امـا   اورد،ي
 و نظـر    ندي احمد را بب   خي ساعت مهلت خواست تا ش     24 ي از و  يمالمصطف

 احمد،  خي با ش  داري پس از د   يمالمصطف.  شود اي رابطه جو  ني ا در زي را ن  يو
 . رود ي تهران نممي بار تصمري احمد زخي پاسخ داد كه شيونيبه هما

 بـود،   رفتـه ي تهران را نپذ   شنهادي پ زي خود ن  ي كه مالمصطف  رسد ي نظر م  به
ـ  نظر را به طور شفاف به دولت ا        ني ا خواست ياما در تهران نم     ابـراز   راني

 انداخته بود تا پس از بازگـشت و جـستن از            ري و اعالم آن را به تأخ      دينما
 نمانـده   شتري راه ب  كي ها ي بارزان ي برا بي ترت نيبد.  كند يخطر، آن را علن   
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 21 از   هـا  يبـارزان .  بـود  ي حكومت مركـز   يروهاي مقابله با ن   زيبود و آن ن   
) 1947 لي آور 13 مارس تا    11 (1326 ني فرورد 24 تا   1325اسفندماه  

ـ  درگ راني ا ي نظام يروهاي با ن  نطقه م نيدر چند   ي رؤسـا  يبرخـ .  شـدند  ري
 هـا  يا بـارزان   ب شتري كه پ  گي ب ي و نور  گيدبيرش: ها ي هرك لي از قب  ريعشا
 فراتر از آن،    ي و حت   شدند ي ارتش شاهنشاه  مي زود تسل  اري بودند، بس  متحد

جنـگ  .  پرداختنـد  هـا  ي گرفته و به جنگ بـا بـارزان        شي در پ  يراه مزدور 
 ي رو1325 اسـفندماه  26 بود كـه در     ي بزرگ يها  از جنگ  يكي "نلوس"

 68 افـسر و     5 سـرباز كـشته شـدند و         12 افسر و    كي جنگ   نيداد، در ا  
 گـسترده   ي بازتـاب  راني شكست ارتش ا   نيا.  به اسارت در آمدند    زيسرباز ن 
ـ  به ا  ها ي و نشان داد كه ارتش در جنگ با بارزان         داشت ـ  ني ـ  پ ي راحت  روزي

 يوني همـا  پيسرت) 1947 مارس   25 (1326 ني فرورد 5در  . نخواهد شد 
ـ " ي با ژنرال عراق   عمران ي حاج ي در منطقه  ـ  د "ي حجـاز  يعل .  نمـود  داري

د كه ارتش عراق حاضر است در جنگ با         نمو شنهادي پ يونيه هما  ب يحجاز
ـ  ن هي ترك ي نظام يروهاي كمك كند، ن   راني به ارتش ا   ها يبارزان  ي آمـادگ  زي

 خي امر در تار   نيا.  اعالم نمودند  ي با ارتش شاهنشاه   ي همكار يخود را برا  
 زيناكنون  .  بود كه بارها اتفاق افتاده بود      يا  مسأله نبود،   سابقه يملت كرد ب  

ـ  پني ايونياما هما. رفت ي م آناحتمال تكرار    ـ  زرفتي را نپـذ شنهادهاي  راي
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ـ  كار را ما   نيا ـ       ي هي  ي ارتـش شاهنـشاه    ي بـرا  يـي آبرو ي كـسر شـأن و ب
 ي تقاضا گانهي ب يها  و از ارتش   امدهي برن ها ي بارزان ي  كه از عهده   دانست يم

 .كمك كند
از خود نـشان داده      يا   مقاومت شجاعانه  زي ن گري در چند نبرد د    ها يبارزان

ـ  با آنان بود و به ارتـش ا        يروزيو پ  ـ  نـشان دادنـد كـه        راني ـ  ن كي  يروي
ـ      آ يي توانا راني مجهز ا  يروهايقدرتمند هستند و ن     ين را ندارند كه به راحت

 سيرئ ي بود و حتزي نراني نظر اغلب سران ارتش انيا.  شوندرهيبر آنان چ 
 ي همـان ارتـش    يعني ( نراي ا ني اعالم نمود كه ارتش نو     رانيستاد ارتش ا  

 يتـاكنون بـا دشـمن     )  شده بود  لي كارآمدن رضاشاه تشك   يكه از زمان رو   
 ي شاه فرمـان   زيدر همان زمان ن   .  است دهي نجنگ ها يقدرتمند همچون بارزان  

 از  ،ها ي بارزان ي بردن تمام  ني آن فرمان كشتار و از ب      يصادر كرد كه معنا   
 .جمله زنان و كودكان بود

صـادر  ) 1947 مـارس    19 (1325 اسـفندماه    29ر   كه د  نن فرما اي در
 كـوچ و سـفر      يرهاي و مـس   هـا  گـاه ي پا ي تمام ماي با هواپ  ":شد، آمده است  

 15 تا دي باد،ي آنان را بمباران كن  ي  توپخانه ني و همچن  ي بارزان يها  خانواده
ـ  كن ي و كـار   دهي رس انيجنگ به پا  ) 1947 لي آور 4 (1326 نيفرورد  دي
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. ود نـر  راني ارتش ا  ي آبرو ني از ا  شي و ب  ابندي يياها نتوانند ره   يكه بارزان 
 )103ص  ... ني ـ از مهاباد خونانيپس. ـ ن1): 1(

 گادر  ي از رودخانه ) لي آور 13 (1326 ني فرورد 24 روز   ها ي بارزان اما
 كـه هـم     داسـت يپ. عبور نموده و وارد عراق شده و خود را نجـات دادنـد            

 خود محمدرضاه شاه كـه  ي رفت و هم آبروراني اي ارتش شاهنشاه يآبرو
 .امديدستورش به اجرا در ن

 را بـه    يادي زنان و كودكان ز    ، را ترك كردند   راني كه ا  ي زمان ها يبارزان
 به همراه زنان و كودكان خود را بـه        ي احمد بارزان  خيهمراه خود داشتند، ش   

 يمالمصطفكه  هر چند  مورد عفو قرار گرفت،    كرد و    ميحكومت عراق تسل  
ـ  ز ، نكننـد  ميسران ارتش عراق خواست كه خود را تـسل         از اف  ياز برخ   راي
 كه مـورد    كردند ي افسران تصور م   نيم عراق نداشت، اما ا    ي به رژ  ياعتماد

هـا    در كوهـستان   ي طوالن يها  و حاضر نبودند كه مدت     رنديگ يعفو قرار م  
انـداز آن مـبهم و         كـه چـشم    ي بجنگند، جنگـ   ها يبمانند و به همراه بارزان    

از .  كردنـد  مي تسل دي سع ي نور مي خود را به رژ    ،لي دل نيبه هم . نامعلوم بود 
و  آمده بودنـد     راني به ا  ها ي عراق كه به همراه بارزان     ارتش سر اف 4 عده   نيا

 خوشـناو،   ي مـصطف  يها  شدند، به نام   ي كردستان منشأ خدمات   يدر جمهور 
ده و  به اعدام محكوم شزي محمد محمود و عزت عبدالعز    ،ميعبدالكر راهللايخ
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.  شـدند  ختـه ي به دار آو   1947ن  ئ ژو 19  با  برابر 1326 خرداد   29روز  در  
 ياري بـس راي بر مردم كردستان داشت، زيات ناگوار ريتأث نفر   4 نياعدام ا 

 تا آنان را از مرگ نجات       دندياز مقامات دولت عراق كه كرد بودند، كوش       
از  از آنجا كـه در دو بخـش          ، در همان حال   .دندي نرس يا  جهيدهند، اما به نت   

ـ كردستان مبـارزه كـرده بودنـد، از محبوب         ـ  و تي  دي بـه عنـوان شـه      يا  ژهي
 خي در تـار   ي رو، روز شهادت آنان به عنوان روز       ني هم از. برخوردار شدند 

 راي ز،ود و قلب وطن ماالمال از درد بود و ماتم بوني روز ش":ثبت شد كه 
 4 ني ا زي ن قتيدر حق . "دندي روز به شهادت رس    نيجوانان ناكام وطن در ا    

 خـود   ي  شجاعانه به استقبال مرگ شتافتند و در نامه        اري بس يافسر به طرز  
اند كه راه آنـان       كه قبل از شهادت نوشته بودند، از مردم كردستان خواسته         

 . ملت كرد را ادامه دهنديي راه رهايعني
 كـه حاضـر     دهـد  ي را نشان م   ي بارزان ي آنان صحت نظر مالمصطف    اعدام
 . حكومت عراق اعتماد كنديدهايوعو ده  به وعوجه چينشد به ه

 كه به خواسـت خـود بـه همـراه او            ها ي بارزان ز تن ا  500 و   يمالمصطف
 بازگشتند و پس راني مجددا به خاك اهي خردادماه از راه ترك  6رفتند، روز   

ـ  ري كـردن مـس    ي نبرد قهرمانانه و ط    نياز چند   بـا   لـومتر، ي ك 300 از   شي ب
 يري جلـوگ  ي برا راني ارتش ا  يروهايز ن هزار نفر ا  10 از   شيكه ب  وجود آن 
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ـ  آنان بر سر راهشان با آنـان درگ        كتاز حر   26 بودنـد، توانـستند روز       ري
ـ  ييماي روز راهپ  20 پس از    يعنيخردادماه    از  ريناپـذ  ي و خـستگ   وقفـه  ي ب
 .ندبرب پناه ي شوروري و به اتحاد جماهه ارس عبور نمودي رودخانه

ـ  واقع ني ا ي شاهنشاه  با ارتش  ها ي بارزان يها  و جنگ  مقاومت  را بـه    تي
 بـود، بلكـه احتمـال       ري ارتش امكانپذ  نياثبات رساند كه نه تنها مقابله با ا       

 از  هـا  يدرست است كه بـارزان    .  وجود داشت  ي جنگ ني در چن  زي ن يروزيپ
ـ  كردستان ا  ي  برخوردار بودند، اما با منطقه     ي فراوان ي جنگ اتيتجرب  ران،ي
 ي تـا حـدود    ها ي بارزان يها جنگ.  بود  اندك زيبودند و شمار آنان ن    ن آشنا

 كردسـتان را جبـران كـرد و اعتمـاد بـه نفـس مـردم                 ي جمهور يفروپاش
 . دادشي افزايكردستان را كه در هم شكسته بود، تا حدود

 جنبش  ي كردستان و تمام   ي جمهور ي نامطلوب فروپاش  راتي تأث نيهمچن
ـ  باور را تقو   ني برد و ا   ني از ب  يادي را تا حد ز    رانيا ـ  تي ود كـه ارتـش      نم

ـ  ا ي و دولت مركـز    يشاهنشاه ـ  ن راني ـ  ن يريناپـذ    شكـست  يروي  و  ستندي
بـه طـور    .  است ري ملت كرد امكانپذ   يرقت جنبش م  با شكست آنان در نبرد   

ـ  ا يي توانـا  ي شد كه ملت كرد در هر زمان       آشكار كامال   ،خالصه  و  يستادگي
  . را داردي دولت مركزيروهايمقابله در برابر ن
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  كردستانيور جمهيـ علل فروپاش9
 ي جمهـور  سي تأسـ  ي نهي اذعان نمود كه اساسا زم     قتي حق ني به ا  يستيبا

 امـد ي كردسـتان پ ي جمهـور يعني. كردستان به طور كامل فراهم نشده بود    
ـ  رو يعي طب ري س ي جهي درازمدت و نت   يا  مبارزه ـ   يا   و نقـشه   دادهاي  شي از پ
ـ  طيشرا.  شده نبود  يطراح ـ   ني ب ـ   يالملل ـ و در آن زمـان و بـه         ي و داخل  ژهي
 را فـراهم آورده     ي خاصـ  ياسي س تي وضع جاني آذربا ي مل كومت ح سيتأس

 شتابان به خود گرفتند و حزب دمكرات كردستان         يري س دادهايبود كه رو  
 از فراهم شدن    ترزود اري كردستان را بس   ي رساند كه جمهور   جهي نت نيرا بد 
 .دي نماسي تأسط،ي شرايتمام
 طي ماحـصل شـرا    1324 كردسـتان در سـال       ي طور خالصه، جمهور   به
 . بوديالملل ني و بي داخليرعاديغ

 بـود و    رگـذار ي تأث نهي زم ني در ا  ي اتحاد شورو  يها تي حما ،دي ترد بدون
 قي تشو شتري آنان، رهبران حزب دمكرات كردستان را ب       يدهايوع   و   وعده

ـ .  كنندسيسأ كردستان را ت   يكرد كه هر چه زودتر جمهور      ـ  واقعكنيل  تي
 كشور به   ي و فرهنگ  ي اجتماع ،ي اقتصاد يط شرا ،يني ع ي نهيبود كه زم   نيا
 . كردستان كامال آماده نبودي جمهورسي تأسيا بري روچيه
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 كـه بتوانـد     ياسي س يروي ن كياز  بود   كه عبارت    زي ن ي ذهن ي نهي زم يحت
هـا    كامال آماده نبود و رونـد و گـام         د،ي را مستقر نما   ي نهاد منظم دولت   كي

 .د بونيبرخالف ا
 گرفتند، ي انجام م  ي جمهور سي قبل از تأس   يستي كارها كه با   ي برخ هنوز

 است كـه  يهيبد.  كردستان موكول شده بودندي جمهوريبه پس از برقرار   
  .  نبودي فرصت كاف،ميدي همچنان كه دزي اقدامات نني اي تمامي اجرايبرا
 كردسـتان   ي جمهـور  ي و معنـو   ي ماد استقرار و تثبيت   ي روز برا  330 
ـ  كردستان تا حد ز    ي گفت كه جمهور   توان يم.  نبود يكاف  يكبـاره   بـه  يادي
 در مدت عمر كوتـاه      ي جمهور ني باعث شد كه ا    لي تعج ني شد و ا   ليتشك
 و سي از آغـاز تأسـ    دليل، نيبه هم .  روبرو شود  يادي با مشكالت ز   شيخو

  . آن كاشته شدي از علل فروپاشيكي يدر بطن خود جمهور
 كـشورمان چنانچـه بـدان       ي و فرهنگـ   ياع اجتم ،ي اقتصاد يگماند عقب
ـ  ترك .بـود  ، حكمفرمـا  يا رهي روابط عش  م،يپرداخت  روسـتاها   ي اجتمـاع  بي

 يكي خود   ني بودند كه ا   سواد ي درصد مردم كردستان ب    90 بود و    يا رهيعش
 دهي پدنيا. دمآ ي كردستان به شمار مي جمهور تي عدم موفقياز علل اساس

  . بودزي نيگري بعد ديدارا



 

154

 بـه چـشم   يعدم سازگارنوعي  كرد، ي جنبش ملخي در تار،ي كل  طور به
 46 (1324 ـ  25 يها  سالي كردستان طي كه در دوران جمهورخورد يم

ـ علـت ا  .  بود ريبارز و چشمگ  ) 1945ـ    يافتـادگ   عقـب  ،ي ناسـازگار  ني
 ازهمـواره    كـرد    ي صد سال گذشـته جامعـه     كيدر  .  بود ستان كرد ي جامعه
 و  تـر   افتـاده   گرفتـه بـود، عقـب       ر آن شـكل    د يمركز كه دولت    يا جامعه
ـ  از علـل شكـست ب      يكي ني ا .تر بود  نيافته  توسعه ـ  يهـا   جنـبش  شتري  ي مل

 و خـاص خـود را دارد كـه          يخي علل تـار   دهي پد نيا. استبوده  كردستان  
 ملت كرد صدها سال است كه از حكومـت          نكهيطور خالصه عبارتند از ا     به

ـ  به خـارج بـر ا      وآمد فت ر يرهاي محروم بوده است، مس    شيمستقل خو   ني
 حفـظ   ي و بـرا   ي مركـز  هـاي   حكومـت  ظلمملت بسته شده بود، به علت       

 و از نظـر     نديها عقـب بنـش      ناچار بوده است كه به كوه      شي خو تيموجود
ـ ياقتصاد طب .  محصور شود  ييايجغراف ـ    يع ـ  آن ا  ي كـه معن  و عـدم    ييستاي

علل .  جامعه است به مدت صدها سال بر كردستان حاكم بوده است           ييايپو
ـ وبه   وجود دارند كه به روبنا و        زي ن يگريد  آن دوران   ياسـ ي قـدرت س   ژهي

 كردسـتان را اسـتثمار نمـوده و مـانع از            ي كه دول مركـز    شود يمربوط م 
  .اند  كردستان شدهشرفتيپ
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 اسـت كـه     ري انكارناپـذ  تين واقع اي و نشان دادن     نيي هدف تب  نجاي ا در
تـر از    افتاده  عقب  و كامال  هافتاد  عقب يا  جامعه درون كردستان در    يجمهور
  . شكل گرفت دشمنان خودي جامعه
 حزب دمكـرات كردسـتان را بـه عهـده داشـتند، بـه             ي كه رهبر  يافراد
ـ  فعال ي  نه تجربه  ،يكلطور  يداشـتند، نـه آزمـون سـازمانده        ياسـ ي س تي

  . بودنددهي دي انجام امور دولتي و نه آموزش الزم را براياجتماع
ـ  منـاطق ا   نيتـر  افتاده  از عقب  يكيدر    جنبش ترتيب، نيبد ـ ي راني  يعن

 كه در   يدولت. كرد ي رقابت م  يكردستان ظهور كرده بود كه با دولت مركز       
ـ  ي بـه حكـومت    ديكوش ي بود، م  افتهي تيزمان رضاشاه مركز    لي تبـد  درن م

ـ  مـنظم را بن    ي ارتـش  يها هيشود، پا   ،ي نهـاده بـود و از لحـاظ فرهنگـ          اني
ـ  ب ي   تجربه يدارا ياسي و س  يحكومت ـ  بـود و حـداقل       يترشي  از  گـام  كي

  .كردستان جلوتر بود
 از همـان آغـاز از امكـان    1324 ـ  25 يها  خاطر جنبش سالني همبه
 مهـم   اري از علل بـس    يكي مبنا   نيبر ا .  برخوردار بود  تي موفق ي برا يفيضع

ـ ر ي كـرد  ي  جامعه يافتادگ  عقب يعني ، كردستان يجمهورسقوط    در  شهي
  . جامعه داشتنيدرون ا
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اگر ـ  كردستان  يجمهور تقيو عدم موفوط ق از علل سيكي شك بدون
 خود جنبش و ضـعف      ي ضعف درون  ـ  مي نشمار زي ن يآن را جزء علل اساس    

 ي جمهـور  يضعف داخل اثر آن بر     حزب دمكرات كردستان بود كه       يداخل
  .دز مشهود بويكردستان ن

 از آنجـا سرچـشمه      ياسـ ي حـزب س   يك يگري انقالب صفت و   يشاهنگيپ
 ي حزب انقالب  كي .نگرد يخود م  ي  گذشتهچگونه به اشتباهات     كه   رديگ يم
خـشنود   را    خود، دشمن  ي   اشتباهات گذشته  بيان بهراسد كه با     ني از ا  دينبا
  .شود يحزب كاسته م از اعتبار اي دساز مي
 اعتبار حزب   ،گذشتهي  مبارزات اشتباهات   حي با اعتراف و تصح    ، عكس بر

و مسئول بودن آن حـزب را نـشان          تي داده و جد   شي مردم افزا  نيرا در ب  
 الزم است كـه نقـاط ضـعف و اشـتباهات دوران             ، خاطر نيبه هم . دهد يم

 اضـافه كـرد كـه انتقـاد از          دي با زي را ن  نيا.  كردستان بازگو شود   يجمهور
ــر ــه از ارزش جمهــور، كردســتاني حــزب در دوران جمهــوريرهب  ي ن

خدشـه وارد    حـزب    زمـان  و نه بر اعتبـار رهبـران آن          كاهد يكردستان م 
  .كند يم

 تي حزب ما تقو   خي باور در تار   ني كردستان ا  ي جمهور ي از سرنگون  پس
 اتحـاد   ي دوپهلو استي كردستان، س  ي جمهور ي سرنگون يشد كه علت اصل   
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ـ  نسبت به وضع ا    يشورو ـ گو. ه اسـت  بـود راني  مـردم  ي اتحـاد شـورو  اي
د و سـپس    ن كن سي كردستان را تأس   يتا جمهور بود   ختهيكردستان را برانگ  

ـ  ا ي ارتجـاع  مي و رژ  ت كردستان را تنها گذاش    يجمهور  توانـست بـه     راني
ـ  ا ي  جـه ينت.  ببرد ني كردستان را از ب    ي جمهور يآسان ـ  تحل ني ص  مـشخ  لي
ان گـر ي د سـاختن مـتهم   .  عدم تـالش اسـت      و يآساي  تن زي آن ن  باشد و   مي

ـ  ا ريغدر  .  است يانتقادخود  از  تر   آسان همواره ـ    صـورت و    ني  ني اگـر چن
ـ ا  خـود اعتـراف نمـوده      ،مياش داشته ب  يليتحل  كردسـتان   يمهـور  كـه ج   مي

 است كه دشمن از     ين تفكر هما قاًي دق ني بوده و ا   گانگاني دست ب  ي  ساخته
 كـه بـا   ي تفكـر ،داده اسـت  تـاكنون آن را اشـاعه    ي جمهور ليآغاز تشك 

  .دي نمافي را تحرخي و بر آن است كه تارگنجد ي نمتيواقع
ملت كرد بوده اسـت و  خود  1324 ـ  25 يها  جنبش سالي اصليروين
 بوده كه ملت كرد     تي واقع ني كردستان باز ا   ي جمهور لي تشك ي اساس ليدل

 و سرنوشـت    ابـد ي دسـت    شياراده نموده است كه به حقوق مـشروع خـو         
  .ردي را در دست بگشيخو
 ي   متوجه جامعه  زي كردستان ن  ي سقوط جمهور  ي علت اصل  ، اساس ني ا بر

 كردسـتان،   ي سـقوط جمهـور    ياسـ  كه علت اس   ي معن نيبد. گردد يكرد م 
 ضـعف  نها،ي اي تمام در رأس حزب و ي جنبش، ضعف داخليضعف درون 
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ـ ا.  حزب دمكرات كردستان بوده اسـت     يرهبر  ضـعف در تمـام ابعـاد    ني
  . خود را نشان دادكردستان ي حزب و جمهورتي و فعاليزندگ
 ي  آن زمــان روزنامــهيهــا  بــه مقالــهي اگــر نگــاهمثــال، عنــوان بــه

ـ    ماني برا م،ياندازي ب اتي نشر گري و د  "نكوردستا"  كـه   شـود  ي مـشخص م
ـ    ي عال اري بس ياسي س ليسطح تحل   ت از مقـاال ي بعـض سـطح  ي نبـوده و حت

ـ     يها  توده ي راه را برا   يستي كه با  ياسيس  اري بـس  كـرد،  ي مردم مـشخص م
 ي جمهـور  عي سـر  اري بس لي جنبش و تشك   عي سر اريگسترش بس .  بود نييپا

 كردسـتان را بـه      ي حزب و جمهور   يرهبر از   ي نامناسب بيكردستان، ترك 
 بـود كـه     ين بار  نخست ي حزب برا  ي مطلق رهبر  تياكثر. وجود آورده بود  

ـ     .  نداشـتند  يا  تجربه چي و ه  دادند ي انجام م  ياسي س تيفعال  ،يبـه طـور كل
 ري به غ  اي  ، پيشينه راني كردستان ا  ر د ي حزب تي و فعال  ياسي كار س  ي  تجربه

ـ  رهبرناگزير،. داشت ناف ژ ـ ك تي جمعتي سال فعال3از   كـار  روي يان
  آنها در حد   ي دولت اي ي و حزب  ياسي س ي  آمده بودند كه سطح درك و تجربه      

  . نبود كه به آنها واگذار شده بوديتيمسئول
 نظـم در جامعـه در تمـام         ي و برقـرار   يهسـازماند مربوط بـه     مشكالت
  .ديآ يشمار م  بهي جهان سوم، از مصائب اساسيكشورها
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ـ  انگ ،خي تـار  يادرازملـت كـرد بـه        ،ني بر ا  عالوه ـ  و م  زهي  بـه كـار     لي
 و  ي از سازمانده  ي نداشته است و حت    يياب   و سازمان  ي سازمانده ،يالتيتشك

ـ گفكـه    چنـان هم زيـرا .  بوده است  زارينظم ب   سـازمان و    الت،ي تـشك  م،يت
ـ      ي دولت مركز  تي حاكم نماد در كل    يسازمانده  كـه   ي بـوده اسـت، دولت

 التي تـشك  ، آن  و اعمال ستم   يدارزمامابزار  و    بوده گانهي ملت كرد ب   يبرا
 ملت كـرد از آن متنفـر   دليل، نيبه هم.  بوده استيو سازمان و سازمانده 

 كردسـتان،   ي در دوران جمهور   ،نهايعالوه بر ا  .  است رفتهيبوده و آن را نپذ    
 ي و اصـول سـازمانده     يالتياز اصـول تـشك    نيـز    يالن جمهـور  ئوخود مس 

  .بتوانند مردم را آموزش دهنداند تا   نداشتهي چندانيآگاه
 آن،  ي رهبر ژهيو  از نقاط ضعف حزب دمكرات كردستان و به        گري د يكي
 حزب كي بار بود كه ني نخستي ملت كرد برا  خي بود كه اگرچه در تار     نيا

 مردم را به دور خود جمع كرده بـود،          يها وجود آمده بود كه توده     ه ب يمترق
 اري آن بـس   ي برنامـه .  نشده بود  هني در آن نهاد   ي و فكر  ياسي انسجام س  يول
جنـبش تـازه پـا      .  پرداخته بود  ي بود و تنها به چند هدف كل       خالصه و   يكل

 حقوق مـشروع    يبراداشت و    ييگرا ي كه حس مل   يگرفته بود و هر شخص    
ـ  حـزب درآ   تي بود تا به عـضو     ي كاف د،كر يملت كرد تالش م    ـ   دي  ي و حت

زب دمكـرات داده     بـه حـ    زيفرصت آن ن  . ردي بر عهده بگ   ي بزرگ تيمسئول
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 را بوجـود آورد كـه عـدم         ياسي و س  ينشد كه بتواند انسجام و اتحاد فكر      
  . شداني نماي كردستان به خوبيوجود آن بعد از سقوط جمهور

ـ اگر بر مسند قدرت هم باشد، قـادر ن         يحت ،اي  ياسي حزب س  چيه  ستي
ـ  ن لياز تـشك  . ش را انجام دهـد    بدون كادر با تجربه و زبده امور      كه    يروي
ـ  احت ي جملگـ  ،ي مدارس به زبان كرد    ي گرفته تا برگزار   شمرگيپ  بـه   اجي

ـ  ياسـ يروشن است كه كـادر س     . بودوجود ن م داشتند كه    يكادر  و ي و حزب
ـ  ا يول. ابندي ي پرورش م  مبارزهكار و تالش و      داني م در زي ن ي دولت يحت  ني

  . حزب قرار نگرفتاريفرصت در اخت
 هاي تي و فعالها كار ي تمام  كه كادر ستون فقرات    مي باور باش  ني بر ا  اگر
 از علـل    يكـ ي مشخص خواهد شد كـه       ماني است، برا  ي دولت ي و حت  يحزب
 و با تجربـه     يا  كادر آگاه و حرفه    فقدان ، كردستان ي سقوط جمهور  ياساس

  35.بوده است

                                                            

 از حزبـي  هاي ارگان نمايندگان از اي گسترده نشست) 1945 اكتبر24 (1324 ماه آبان دوم وز ر 35
 سـال  هاي نوشته از بعضي در داشت، تبليغاتي سياسي ي   جنبه بيشتر اگرچه. شد تشكيل مهاباد تا ماكو

. بـود  احزاب دوران آن ناقص تشكيالتي وضع بيانگر نيز اين. است شده نهاده آن بر كنگره نام 1324
  )ن(



 

161

 ي نمودن جنبش الزم بود كه تنش، عدم سازش و اختالفـات           تر يقو يبرا
 از  يكـ ي.  بـرود  نيداشت، از ب   جنبش وجود     به  كرد نسبت  ي  كه در جامعه  

  .روستاها بوددر  ري عشاي نفوذ رؤسا، عواملنيا
ـ روسـتاها كـه اكثر    .  بـه آن پرداختـه شـد       زي قبالً ن  چنانچه ـ  جمع تي  تي

 ي از جمهـور   مي به صورت مستق   دادند، ي م ليكردستان را در آن زمان تشك     
ـ     زيرا كردند، ي نم يبانيكردستان پشت   ي رؤسـا  ري تحـت تـأث    ي به طـور كل

ـ    يطي كردستان شرا  يالزم بود كه جمهور   .  بودند ريعشا  نمـود  ي را فراهم م
 مـردم   ي بـا تودهـا    مي بـه صـورت مـستق      ري عشا ي رؤسا ضوركه بدون ح  
ـ  حما ي كردستان ارتباط برقرار كنـد و بـرا        يروستاها  از  يباني و پـشت   تي

ـ  و ترغ  قي كردستان آنهـا را تـشو      يمطالبات حزب دمكرات و جمهور      بي
  .كند
 در  ي اعتراف كرد كه در آن دوران نه فرصت كاف         نانهيب  واقع يستي با يول
 يمي از ن  شي ب راي كار داشت، ز   ني به ا  يلي حزب تما  ي بود و نه رهبر    ارياخت

حزب حتـي در     بودند و    وانين و خ  ري عشا ياز رهبران حزب خود از رؤسا     
 يها  و توده  دينما ي اراض مي كه اقدام به تقس    توانست ينمصورت تمايل نيز    

ـ . به سمت خود بكـشاند    كشاورزان را    ـ ي  اجـرا  ي عـدم   جـه ينت يول  نيچن
 كردستان  ي روستاها نيزم فاقد   و   ري مردم فق  يها ه آن شد كه تود    يا  برنامه
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ـ  بمان ي باق وانين و خ  ري عشا ي رؤسا ريهمچنان تحت نفوذ و تأث      يد و بـرا   ن
 ، كنندتي كردستان حماي مشخص نشد كه اگر از جمهور  يآنها به طور كل   

 نـده يدر آ نيـز    آنها   ي و اجتماع  ي مطالبات اقتصاد  اي آ ،ي مل ست از خوا  ريغ
  ر؟ي خاي دوش ي منيتأم

ـ ثبعدم ت  ، كردستان ي از علل سقوط جمهور    يكي ،بدون شك  ت آن بـه    ي
د، بـو  روز   330 طور كلي   به كردستان   يجمهورعمر  .  وقت بود  يكمدليل  

 اقـدامات مهـم و      ، مدت كـم   نيدر ا .  است ي كم اري مدت بس  خيكه در تار  
ـ    زي به عمل ن   ي انجام شد و حت    يارزشمند ـ  روز ا  330 در   ي درآمـد، ول  ني

 دولت گذاشته شـود و  ي و استوار براكم محيانيامكان وجود نداشت كه بن    
 امكـان وجـود     ني ا ابد،ي و گسترش    دي به وجود آ   ي دولت يها  ارگان ي همه

 بداند كه   ي مستقر شوند و هر كس     ي و چه حزب   ينداشت كه كادرها چه دولت    
 دان كار به كـار    يعني ، و مثمرثمر باشد   دي مف تواند ي م ي مقام در چه پست و   

 از  يكـ ي كردسـتان خـود      ي عمر كوتاه جمهور   ،به طور خالصه  . سپرده شود 
  . بوديعلل سقوط جمهور

 شـود و    نـه ي آنكه نهاد  ي است كه برا   ني كردستان در ا   ي جمهور يتراژد
اختيـارش  در   يشتري زمان ب  ي داشت ول  ازي ن يشتري به زمان ب   ،ابدياستقرار  
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 كه هر چه زودتر سقوط      دندي باعث گرد  زي ن يگري علل د  قرار نگرفت، زيرا  
  .دينما

 كردسـتان بـه     ي جمهور  در تمام امور   ينيپليسيد ي و ب  ينظم ي ب ،يآشفتگ
.  كردستان بـود   ي از نقاط ضعف بزرگ جمهور     يكي ني و ا  خورد يچشم م 
.  بـود  يكـديگر  ادغام حزب و دولـت در        ،ينظم ي و ب  ي آشفتگ ني ا ي  نمونه

 كردستان بـود،    ي جمهور يدرست است كه حزب دمكرات كردستان مجر      
ـ   اه  كارها و پست   مي تقس يول  ي تـه يكم.  مـسئوالن مـشخص نبـود      ني در ب

 و  داد ي كار دولت را انجام م     مي حزب اكثر اوقات به صورت مستق      يمركز
  .دادند ي كار حزب را انجام مي مسئوالن دولتزي اوقات نيگاه

ـ      زي ن ياص اشخ ني بر ا  عالوه ـ  تي مـسئول  چي وجود داشتند كـه ه  و  ي حزب
به عنوان  . كردند ي دخالت م  ي از امور حزب   ياري در بس  ي ول ، نداشتند يدولت
 ي دشوار است كه به دقت مشخص نمود كه چه كـس           اري هنوز هم بس   ،مثال

  . بودي و مسئول دولتري وزي حزب و چه كسي مركزي تهيعضو كم
 كـه برطـرف     دهـد  يات نشان م   حزب دمكر  ي  سابقه چهل سال    ي  تجربه
ـ  چند سـال ن    ي كار چند ماه و حت     ي و نابسامان  ينظم ينمودن ب   بلكـه   ست،ي
 كردسـتان   ي جمهـور  ي مهـم بـرا    ني دارد كه متأسفانه ا    ازي ن يشتريزمان ب 

آزاد كردسـتان    از خـاك     ي كه تنها بخـش    مي اشاره نمود  شتريپ. اهم نشد فر
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 سوم خاك كيخش  بنيا.  قرار داشتي جمهورتيشده بود و تحت حاكم
ـ      ـ  و جمع  گرفـت  يكردستان را در بر م ـ  آن بـه     تي ـ لي م كي  نفـر هـم     وني

 از رهبـران    ي و تعـداد   محمـد   ي قاضـ  شواي كه پ  ميمشاهده نمود . ديرس ينم
ـ به و حزب تالش نمودند كه مناطق سنندج و كرماشان را آزاد كنند و               ژهي

  .داشتند ي واضح و مشخصي  برنامه، سنندجي  منطقهيبرا
و  يياز سـو   ي درون جنبش و ضعف درون رهبـر       يات داخل  اختالف يول
بـه   ،گـر ي د ياز سو  آمريكا و   ايتاني بر ،ي اتحاد شورو  يعني نيفق مت استيس
ـ  تمام كردستان    الحاق بر سر راه     يسد  از كردسـتان بـه قلمـرو        ي بخـش  اي

  . شدلي كردستان تبديجمهور
ـ  هم ب  تشاني كردستان كه جمع   زي اكثر مناطق حاصلخ   بي ترت ني ا به  رشتي
 خود باعـث    ني ماندند و ا   ي باق ي قلمرو جمهور  ي   خارج از محدوده   ، در بود
 ،گرياز طرف د  .  كردستان شد  ي جمهور ي و انسان  ي قدرت اقتصاد  فيتضع

 سمت جنوب،  سقز به    ي   منطقه يعني كردستان   ي بخش جنوب  ميديچنانچه د 
 شـود و در برابـر دشـمنان         لي تبـد  يجمهـور  از   ي آنكه بـه بخـش     يبه جا 

 حمله كردن به    ي برا يبه مكان  ، دفاع كند  ي مل تيند و از حاكم    ك يستادگيا
 و سرنگون نمـودن      سركوب ي شد و دشمنان برا    لي كردستان تبد  يجمهور
  .نمودند ي مناطق استفاده مني از ايجمهور
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 كه تنها يك سوم خاك كردسـتان آزاد شـده بـود و در               مسألهد اين   خو
 اقدامي نشده بود، يك     سازي ديگر مناطق هيچ   ادمدت آن چند ماه براي آز     

هر جنبش انقالبي اگر به     ": نشان مي كند  ي بسيار مهم ديگر را خاطر       مسأله
اين نتيجه برسد كه سياست دفاعي را در پيش بگيرد، با دست خويش گور 

  ."خويش را كنده است
يك جنيش انقالبي بايستي حمله كند و هميشه شرايطي را فـراهم كنـد              

ـ  با بررسي تاريخ بسياري از ملت     . نشودكه به ايستايي و سكون دچار        ا و  ه
شود كه هر زمـاني كـه يـك جنـبش            حتي ملت كرد برايمان مشخص مي     

، يـا آرام    شد، يا خيلي سريع از بين رفته      انقالبي به حالت دفاعي در آمده با      
  .آرام شرايط اضمحالل خويش را فراهم نموده است

 ي ن در جبهـه  براي آزادسازي جنوب كردستان و حمله نكـرد عدم تالش 
 اسفناك آن   ي  يجه، حالتي دفاعي به جمهوري كردستان بخشيد كه نت        جنگ

  . نمايان شد1325در آذرماه سال 
 داده شـده از سـوي دولـت مركـزي،          ات و تعهد  ها  وعدهبديهي است كه    

طلبانـه بـراي    بـه صـورت داو    هاي سردشـت و بانـه        مبني بر اينكه پادگان   
لي نشد و روشن است كه ايـن از         جمهوري كردستان تخليه خواهد شد، عم     
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هاي اين دو شهر بـراي روزهـاي آذرمـاه           همان آغاز نيرنگي بود و پادگان     
  . ذخيره شده بودند1325سال 

 علل داخلي سقوط جمهوري كردستان نكاتي بود كه در باال      ،به طور كلي  
  .به آن اشاره گرديد

ره توان به علل خارجي سـقوط جمهـوري كردسـتان اشـا     حال نمي  با اين 
تـوان   سقوط حكومت ملي آذربايجان به آن طرز مفتضحانه كه مـي          . ننمود

 ي   رهبـران فرقـه    آور   شـرم  نام تسليم بي قيد و شرط را برآن نهاد و فـرار           
 هزار عضو و كادر ساده      15دمكرات آذربايجان به شوروي و تنها گذاشتن        

دست رژيم مرتجع مركـزي، بـدون شـك         عام آنها به     در آذربايجان و قتل   
ن چشم  نخستين متحدي كه كردستان بدا    . شتثير بسزائي بر كردستان دا    أت

 مهلكـي بـه     ي  كـه ضـربه     اين متحد بـدون آن     .، از بين رفت   اميد بسته بود  
ران ا طرفـد ي  تسليم شده بود و مشخص است كه روحيـه    ،دشمن وارد كند  

 در كردسـتان     را  كرده بود و بذر تسليم و شكست      جمهوري را نيز تضعيف     
كـه رهبـري حـزب دمكـرات و         نمـود     لذا بسي دشوار مـي    . ه بود نيز كاشت 

بايستند و ي ضعيف  و روحيه  جمهوري كردستان بتوانند در برابر آن انگيزه
 متوسـط و    ي  هاي مردم و بـه ويـژه طبقـه         توده ي  يا كاري كنند كه روحيه    
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بعضي از آنان در پي فرصتي بودند كـه         . اقشار ثروتمند جامعه را باال ببرند     
  . دولت مركزي تسليم نمايندنيروهايسريعتر خود را به هرچه 

 ايـن سـقوط يكـي از علـل          سقوط حكومت ملي آذربايجان و چگونگي     
 توان گفت كـه يكـي از علـل اصـلي          سقوط جمهوري كردستان بود و مي       

  .اضمحالل و تسليم در كردستان نيز بود
 دمكرات آذربايجان و    ي   از تشكيل حزب دمكرات كردستان و فرقه       پس

 ي احـزاب آزاديخـواه      جبهه"اي تحت عنوان     ساير احزاب، جبهه  گفتگو با   
كـه بـه     در بين احزاب مترقي ايران تشكيل شده بود، ولـي زمـاني           "ايران

هـاي   كردستان و آذربايجان حمله شد، نيروهاي دمكراتيك در ديگر بخش         
. ايران، هيچ اقدامي براي آنكه مـانع از آن يـورش شـوند، انجـام ندادنـد                

 چنانچه گفته شد آنها منتظر بودند كه لـشكر دولـت مركـزي در               ،سبرعك
كردستان و آذربايجان با شكست مواجه شود تا آنها نيز نيروي خود را بـه               

اي نـه برنامـه   ! به طور خالصه هر طرفي منتظر طرف ديگر بود        . كار گيرند 
 نه اتحاد عملـي در بـين نيروهـاي          ،مشترك و نه اتحادي محكم و به ويژه       

 ايـران   ارتجـاعي  رژيم   ،به همين خاطر  .  خوردت ايران به چشم نمي    دمكرا
 هـم بـه جنـبش       ، به صورت جداگانه   اي،  ي بسيار زيركانه  توانست به شيوه  

 اساسي  ي  دمكراتيك در سراسر ايران و هم به كردستان و آذربايجان ضربه          
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 برايش مشخص نبـود     رسد كه در ابتدا دولت مركزي     به نظر مي  . وارد كند 
نمايد كه دولت مركزي برآن بود كـه ابتـدا   چنين مي.  كندكجا آغازكه از   

 احـزاب   هاي ايران ضربه را وارد كند، ولي پس از مقاومت           در ديگر بخش  
 بـه ويـژه بعـد از        ايران، مناطقساير  دمكرات، حزب توده و سنديكاها در       

در جنـوب   ) 1946ي   ژوئيـه  14(1325 تيرماه سـال     23اعتصاب وسيع   
بگير در آن شركت داشتند، حكومت قـوام         كارگر مزد  100000ران كه   اي

 ضربه زدن به ديگر     ،كه كردستان و آذربايجان پابرجا باشند      فهميد تا زماني  
 را در پـيش      بـه همـين خـاطر تـاكتيكي        36 .هاي ايران دشوار است    بخش

  .ايران بود مختلف هاي  احزاب دمكرات در بخشگرفت و آن تضعيف
شد، قـوام     ه آذربايجان و كردستان زده مي      اساسي بايستي ب   ي  ولي ضربه 

هـاي ايـران      كه توانست نيروهاي دمكرات را در ديگـر بخـش           از آن  پس
 ، تضعيف كند كه در زمان يورش به سمت آذربايجان و كردسـتان            آنچنان

                                                            

در درگيـري ميـان     . هاي عظيم جنبش كارگري در ايران بود         تيرماه، يكي از خيزش    23اعتصاب  .  36
مطالبـات  .  نفـر ديگـر زخمـي شـدند        170 كـارگر كـشته شـدند و         38ارتش و كارگران بـيش از       

ي شركت نفـت      نشانده  كاهش فشارها و بركناري استاندار كه دست      : كنندگان عبارت بود از       اعتصاب
نگليس بود، عدم دخالت شركت نفت در امور داخلي ايران، خلع سالح عشاير جنوب و تعيـين مـزد                   ا

ي قوام و دخالت رهبري حزب تـوده       اين اعتصاب با وعده و وعيدهاي مكارانه      . ي كارگران   روز جمعه 
  )ن(پايان يافت
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 ايـن   اي از خود نشان دهند، تهاجم خود را عليـه           نتوانند هيچ حركت جدي   
هـاي ملـي     توانـست حكومـت   دو حكومت ملي آغاز نمـود و بـه آسـاني            

اي    توانست ضربه  ، از اين اقدام   پس. ان و كردستان را از بين ببرد      آذربايج
 هـا وارد كنـد و بـدين ترتيـب،           اساسي نيز به حزب توده و ساير سـازمان        

 و نيرومنـد را     يك دمكرات ي  توانست در سراسر ايران، يك جنبش گسترده      
حتي در بعضي از مناطق     و تا حد زيادي و       اي اندك سركوب كند   با هزينه 

  . سال از بين ببردينبه طوري كلي براي مدت چند
 دولـت قـوام بـسيار خردمندانـه و          بايد ايـن واقعيـت را پـذيرفت كـه         

هـا    مـدت . ردستان را حل و فـصل كـرد        آذربايجان و ك   ي  مسأله ي،تاكتيك
 كه ادي چنين نشان داد كه براي توافق آماده است، مدت زي      كرد  وانمود مي 

هـستند كـه بـا سياسـت        و در رأس آنها، خـود قـوام         ن و كساني    در تهرا 
خواهند كه ايراني دمكراتيك را بنـا        و مي  ندارتجاعي محمد رضاشاه مخالف   

 ، نخـست  ي   وقت و در وهله    ت كه تمامي اينها براي كسب     روشن اس . نهند
براي اين بود كه ارتش سرخ شوروي خاك ايران را ترك كنـد و دولـت                

  . خود را وارد كندي د كه در زمان مناسب ضربهه نمايد خود را آمادبتوان
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حكومـت ملـي آذربايجـان و       بـر   بيهوده نبود كه قوام بعـد از پيـروزي          
  37. كردتان، لقب حضرت اشرف را از شاه دريافتجمهوري كردس

قوام نشان داد كه انساني سياسي و باهوش است، به خـوبي قـادر اسـت     
ربايجان و كردستان را قـانع      ن آذ كه مانور دهد و بدون هيچ مشكلي رهبرا       

  .د كه گويا در حال ايجاد تغييرات اساسي در ايران استكن
اي فريب مانورهـاي    سفانه رهبران حزب دمكرات كردستان تا اندازه      متأ

ين لحظات نيز منتظر بودنـد كـه        و به عنوان نمونه تا آخر      قوام را خوردند  
امري كـه   ها تخليه نمايد،    طلبانه بانه و سردشت را براي آن      ارتش ايران داو  

  يا اين  هيچ وقت عملي نشد و به طور كلي، چنين انتظاري نيز بيهوده بود،            
 را مخفي نمودنـد و      نشاهي به مهاباد رسيد، نه خود      شاه ارتشكه زماني كه    

 كـه   پنداشـتند همچنـان   هـا چنـين مـي     نه از خود دفاع كردند، در واقع آن       
 كاري ندارد و آسيبي بـه آنهـا         آنهاشاه با   ، ارتش   همايوني اعالم نموده بود   

  .رساند نمي

                                                            

 و اگـر هـم      حكومت ارتجاعي ايران در امر سركوب جنبش دمكراتيك ايران يكدل و متحد بودند             37
بعـد از   . ي عملي نمودن اين هـدف بـود         اختالفي داشتند، در انتخاب تاكتيك و زمان مناسب و وسيله         

 )ن.(شكست جنبش دمكراتيك ايران بود كه  رقابت و تنش بين شاه و قوام آشكار شد
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الزم است كه به عامل خارجي نيز اشاره شود، عاملي كه خارج از كنترل              
گليس مدتها بود كه نفوذ زيادي      امپرياليسم ان  .و قدرت حزب دمكرات بود    

 نيز كه از    آمريكاهاي ايران پيدا كرده بود و امپرياليسم نوظهور         در دستگاه 
 بـا تمـام قـوا از حكومـت          ، قدرتمندتر بيرون آمده بـود     جنگ جهاني دوم  
- گسترش جنبش  ت استعماري، مخالف  هر دو دول  . كردندمركزي دفاع مي  

ودنـد و تـشكيل     جملـه ايـران ب      از اهانـه در سراسـر جهـان،      هاي آزاديخو 
.  دانـستند ر خالف منافع خويش در خاورميانـه مـي        جمهوري كردستان را ب   

انگليسي كه بخش بزرگي از شـركت نفـت    هم شركت نفت  ،اين عالوه بر 
نمـود و   اختيار داشت و نفت كركوك را استخراج مـي         دررا  ) IPC(عراق

شـريك بودنـد، از ايـن    ) IPC( كه آنهـا نيـز در    آمريكاي تهم شركت نف 
داشتند كه تـشكيل جمهـوري كردسـتان در ايـران الگـويي بـراي               هراس  

 را در كردستان عـراق      هاشود و منافع سياسي و اقتصادي آن      ديگر  كردهاي  
 امر براي كردسـتان تركيـه نيـز         اين. اندازدبيسر عراق به خطر     و حتي سرا  

 هـاي   ت دول ،به اين داليل  . ت دارد كه نيمي از كردها در آنجا ساكنند        حقيق
- مركـزي پـشتيباني مـي      نگليس سرسختانه از حكومت مرتجع     و ا  آمريكا

 انتظـاري كـه از      كـزي، ها از دولت مر   ين پشتيباني ولي در مقابل ا   . كردند
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ايـن  . رفت، برآورده نـشد     د شوروي در حمايت از جمهوري مي      دولت اتحا 
 :خود به چند علت بود

 اتحـاد شـوروي يعنـي سياسـت دوران          كه سياست آن زمان   اين نخست
كلـي و در سـطح جهـاني مرتكـب برخـي اشـتباهات و               طور   به   ،استالين
وسط بـاقروف اجـرا     اين سياست در كردستان ت    .  غلط شده بود   هاي  تحليل

.  آذربايجان شوروي بـود   ي  كاره مي شد كه مرد مورد اعتماد استالين و همه        
سياسـت آن   نيروها و جريانات سياسي و      تحليل و برداشت باقروف نيز از       

يان جمهـوري    چنانچه ديديم در جر    ،اينعالوه بر   . صحيح نبود يران  وقت ا 
ايـران  بـه     نـسبت  كردستان اختالف و ناسـازگاري در سياسـت شـوروي         

مولوتوف كه وزير خارجه بود، بيشتر منافع شوروي را بـه           . شد ميمشاهده  
 امتياز نفت شـمال     ،گرفت، به همين خاطر    نظر مي عنوان يك ابرقدرت در     

هـاي ملـي آذربايجـان و جمهـوري          تر از دفاع از حكومت    نزد او بااهميت  
 ولي بـاقروف كـه خـود آذربايجـاني بـود، هـدفش تحقـق        . كردستان بود 

. هاي اتحاد شوروي در ايران بـود       اش در چارچوب سياست   هاي ملي  آرمان
-اگرچه هيچ كدام از رهبران آذربايجان از جدايي آذربايجان سخني نمـي           

هم پيوسـتن    ه در باكو ابراز داشت كه هدفش ب       اگفتند، ولي باقروف آشكار   
بسياري از مهـاجريني كـه در حكومـت         . آذربايجان شوروي و ايران است    
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ران  جدايي آذربايجان از ايي ، مسأله گاهي اوقات، داراي قدرت بودند  ملي
نشيني اتحاد شوروي از ايران چـه        به هر ترتيب، عقب   . نمودندرا مطرح مي  

اشـد و چـه بـه علـت شكـست سياسـت             با هدف گـرفتن امتيـاز نفـت ب        
 ايـران   از شرايط آن زمان   ي باقروف، دستاورد تحليل اشتباه      طلبانه عظمت

  38.بود
قوام در سفر خود به     .  قوام نقش بسزايي داشت    ، بيراهه رفتن شوروي   در

اي مـسأله  آذربايجـان را     ي  مـسأله مسكو رهبران شوروي را قانع نمود كه        
ست كـه قـوام     بسيار جالب ا  . داد كنند و در آن دخالت ننمايند      مداخلي قل 

 طع به صورت   زيرا آنها در آن مق     ، و انگليس ننمود   آمريكااين تقاضا را از     
جـرج  "بـه عنـوان نمونـه     . كردند ايران دخالت مي   جدي و آشكار در امور    

 به كردستان هاآرا براي جنگ عليه بارزاني     به همراه رزم   آمريكا سفير   "آلن

                                                            

 باقروف به همراه بيريا كه وزير كشور شوروي بـود، هـردو             1334بعد از مرگ  استالين در سال        . 38
 هـزار نفـر بـوده       20در دادگاه مشخص شد كه باقروف مـسئول كـشتار           . نفر دادگاهي و اعدام شدند    

  )ن.(است
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ها روابط نزديكي را برقـرار       با بسياري از عشيره    آمريكا سفارت. آمده بود 
 39.نموده بود

انگر رهايي يافتـه    علت دوم اين بود كه اتحاد شوروي از يك جنگ وير          
اش بود، بيست ميليون كشته داده بود، صدها شهر و مركز بـزرگ صـنعتي            

 عالوه بـر آنكـه قدرتمنـدتر از قبـل از            آمريكا ،در مقابل . از بين رفته بود   
 شـرايطي اتحـاد     در چنين . جنگ بيرون آمده بود به بمب اتم نيز مجهز بود         

  . آمادگي نداشت در ايرانآمريكا و جنگ با شوروي براي رويارويي
. اثربودن سياست شوروي در ايران بـود       و بي  ي تمامي اينها انفعال     نتيجه

 آمريكـا كه   اي به وجود آمد، بدين معنا در حالي        شرايط ويژه  ،بدين ترتيب 
كردنـد، شـوروي    كـزي حمايـت مـي     و انگليس بسيار فعاالنه از دولت مر      

ن از حمايـت    طرفي را در پيش گرفته بود و جمهوري كردسـتا          بي سياست
اين نيز به عنوان يكـي از علـل غيرقابـل انكـار             . بهره بود خارجي خود بي  

ولي چنانچه بدان اشاره نموديم،     . آيدجمهوري كردستان به شمار مي    سقوط  
  . علل اصلي به شمار آيدي علت اصلي نبود و نبايد در زمره

                                                            

بعد از سقوط جمهوري كردستان آشكار شد كه عمرخان شكاك پنهاني و به صـورت مـستقيم بـا                    39
 )ن.(سفارت آمريكا درتماس بوده و اين تماس بعدا نيز ادامه داشت
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كننـد كـه جمهـوري كردسـتان را تنهـا           كساني كه شوروي را متهم مي     
 نظـامي   ي با نيرو  رسد كه انتظار داشتند شوروي    ت، چنين به نظر مي    شگذا

كرد و  اگر جمهوري كردستان براي مدتي مقاومت مي      . كرداز آن دفاع مي   
داد، آن زمان براي مدت زماني مقاومت در برابر ارتش مركزي را ادامه مي    

-احتمال داشت كه شوروي از جمهوري كردستان حمايت و پشتيباني مـي           

  .كرد
از خود نكـرد، در     عمالً هيچ دفاعي    ولي در حالي كه جمهوري كردستان       

-بايستي شوروي ارتش سرخ را به كردسـتان گـسيل مـي           آيا  آن صورت   
- به جـاي نيروهـاي پيـشمرگ مـي          ارتش سرخ  ،داشت و به طور خالصه    

  جنگيد؟
اگرچه تاريخ همان است كه اتفاق افتاده است، ولي احتمال دارد كه اگر             

مدتي موجوديـت خـود را      كرد و براي    تان از خود دفاع مي    جمهوري كردس 
در . رفـت   اي ديگر پيش مـي     كه وضعيت به گونه     ممكن بود  كرد،حفظ مي 

 ملت كرد   ي   مهمي اشاره گردد كه براي آينده      ي  اينجا الزم است كه به نكته     
 نيرو يـا عامـل اصـلي        آن نيز تشخيص  . اي برخوردار است  ژهاز اهميت وي  

هـاي  آيا يك حزب انقالبي بايستي بـه تـوده        . تان است رهايي مردم كردس  
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مردم خود، نيروي مادي و معنوي كشور خود متكي باشد، يا اينكه منتظـر              
  را آزاد كند؟باشد كه ارتش يك كشور ديگر بيايد و او 

ويژه بعـد   متاسفانه اين تفكر در تاريخ ملت كرد در كردستان ايران و به           
بدين معني كه انقالبيون تـالش     . ب شد از سرنگوني جمهوري كردستان غال    

 بخشند و منتظـر بودنـد        خويش ملت كرد را رهايي     ي  كردند با مبارزه  نمي
ا  دوستي بيايـد و آزادي كردسـتان ر        ،قدرتي    كه از جايي خارج از دايره     

  40 بياوردبراي آنها به ارمغان
مدت شش سال اسـت     . رنگ شده است  ن تفكر امروزه كم   ايخوشبختانه  

ردستان بدون كمك خارجي و با اتكا به نيروي خود و قهرمانانه            كه مردم ك  
تـر و   كـه بـا دشـمني درنـده        ند و بـا وجـود آن      نكاز آزادي خود دفاع مي    

 ولي توانسته است بايستد و از خـود  ، روبروست 1325قدرتمندتر از سال    
 آن اسـت كـه      ي   است، نـشانه    نوين  ي   يك پديده  ي  اين نشانه  .دفاع نمايد 

ان براي كسب آزادي قبل از هرچيـزي بـه نيـرو و امكانـات              مردم كردست 

                                                            

  :گفت استاد هژار، شاعر كرد ميدر زمان جمهوري كردستان  40
  هاي مسكو برسر خويش خاك بريزاگر كار تو در سانفرانسيسكو راه نيافتد   در جلوي دروازه

ها تنها به خاطر خـوردن         در مهاباد شايع شده بود كه روس       1332 مرداد   28در دوران بعد از كودتاي      
 )ن!(ورند، خواهند آمداند و به محض اينكه غذايشان را بخ غذاي عيد فطر درنگ كرده
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مادي و معنوي خويش متكي هستند و عامل خارجي را به عنـوان عـاملي               
و بـه ايـن      مشخص شـده اسـت       انمردم كردستان برايش  . نگرندكمكي مي 

 بايد خويش را آزاد كند      اند كه تنها با اتكا به خويشتن        حقيقت ايمان آورده  
ـ  به خوبي از سـرزمين و حقـوق خـود دفـاع كن             و اگر با نيروي خود     د و  ن

 دوستان زيادي نيز براي آنان پيـدا        ،بدون شك ند،  ند خود را حفظ ك    نبتوان
  .كنند نيز كمك ميشوند و به آنهامي

ـ     را وادار  محمـد    نكاتي پرداختيم كه پيشوا قاضي     پيشتر به  ه از   كردنـد ك
 مـشكلي    ايران بـدون هـيچ     جنگ با دولت مركزي منصرف شود و ارتش       

 به يك واقعيت تاريخي نيز اشـاره        ولي الزم است كه   . وارد شهر مهاباد شد   
  .نماييم

آذرمـاه از تهـران بـه سـوي         در   لشكري كه    قبال گفتيم كه تعداد نفرات    
 دستگاه تانـك و     30ر نفر بود،     هزا 20آذربايجان و كردستان به راه افتاد،       

ـ    فروند   9برد و    قبضه توپ دور   2 در . ه همـراه داشـت    هواپيماي كهنه را ب
 هزار پيشمرگ در اختيار داشت و اگر مردم 15 جمهوري كردستان   ،مقابل

. كـرد افرادي را مسلح مـي    نيز   بدون شك به همان تعداد       ،كردرا بسيج مي  
 12 نفر بود كـه      600 ،آن بخش از ارتش كه به مهاباد رسيد       نفرات  تعداد  

 شـاه   وضعيت ارتش ! قبضه توپ در اختيار داشتند     2پوش و    زره 2تيربار،  



 

178

ها را مسدود كرده    بسيار آشفته بود، سربازها خسته بودند، برف و سرما راه         
پوش قادر به عبور از آن نبـود، هواپيماهـا          اي كه تانك و زره    ه، به گون  بود

موتـوري بـسيار كـم و        رفت و آمد     ي   وسيله ثيري نداشتند، نيروها  هيچ تأ 
مـواد خـوراكي نيـز      بنـزين و    د  با كمبو  و   ندي در اختيار داشت   مهمات اندك 
  41.ندروبرو بود
ي جلوگيري نمود؟ از مشكالت آن      توان از پيشروي چنين نيروي    آيا نمي 

ولي يك واقعيـت وجـود دارد كـه         . زمان جمهوري كردستان سخن گفتيم    
مقابلــه بــا رژيــم شــاه بــراي دفــاع از . تــوان آن را ناديــده گرفــتنمــي

 بـه  ،شـد  منجر نمـي ه موفقيت حتي اگر ب   ،دستاوردهاي جمهوري كردستان  
، كرد و بدون شك    مبارزان را تقويت مي    ي  انجاميد و روحيه  نمينيز  تسليم  

- جنبش دمكراتيك و ملي ملت كرد برجاي مي        ي  ثيرات انقالبي بر آينده   تأ

  .گذاشت
  
  
  

                                                            

 90صفحه ... پسيان ـ از مهاباد خونين . ن 41



 

179

  ـ جايگاه جمهوري كردستان در تاريخ10
 زود  و خيلـي    مـاه دوام آورد    11ن مدت   با وجود آنكه جمهوري كردستا    

  .ي در تاريخ ملت كرد استاد، ولي بازهم داراي جايگاه ويژهسقوط كر
وري كردستان در آسمان تاريك و ظلماني دوران زيردسـتي ملـت            جمه

درست است كه اين ستاره خيلـي       . درخشد  نور مي اي پر  ستاره  كرد همچون 
بخش راه مبارزات سـخت ملـت        اكنون نيز روشني   زود افول كرد، ولي هم    

تـشكيل جمهـوري    زمان  ملت كرد در تاريخ معاصر خويش تا        . كرد است 
ـ     سرنوشبر  كردستان نتوانسته بود كه      د و حاكميـت    درت خويش حـاكم گ

 بـار در تـاريخ معاصـر        براي نخستين .  خويش را در دست بگيرد     سرزمين
ويش رسيد و    ملت كرد به آرزوي خ     ،سيس جمهوري كردستان  ملتمان با تأ  

در دست دارد و در كـشور خـويش         را  احساس نمود كه سرنوشت خويش      
. بيگانه نيست و هيچ حاكمي غير از خـود او در آن كـشور وجـود نـدارد                 

جمهـوري خـود را داشـت، پيـشوا و          براي نخستين بار بود كه ملت كـرد         
بعـد از   .  خـود را داشـت     ود را داشت، دستگاه اجرايي براي امـور        خ ارتش

 قـديمي   حكايـت كـرد و صدها سال مبارزه احساس شعف و شادماني مـي       
بـراي ملـت كـرد      .  را باطـل سـاخته بـود       "رسد كرد هرگز به جايي نمي    "



 

180

، برسد  خواهدتواند به هر آنچه مي     مبارزات خود مي  مشخص شده بود كه با      
  .دست هيچ كس نباشد و سربلند زندگي كندو زير

 بار بود كه در     نجمهوري كردستان يك جمهوري ملي بود، براي نخستي       
هبري جنبش در دست يك آغا، رئيس عشيره يـا يـك    ر،تاريخ ملت كرد 

درست است كه بعضي از اينها در جمهـوري كردسـتان           . شيخ قرار نداشت  
ولي تالش شد كه مردم عادي يعني مـردم كوچـه و            . صاحب منصب بودند  

ي دمكراتيك انتخاب كنند و رهبران خود       ابازار نمايندگان خود را به شيوه     
وجـود آمـده     هبار يك جنبش عظيم مردمي ب     براي نخستين   . را تعيين كنند  

از اين لحاظ جنـبش  . هاي خود و جمهوري خود بود بود كه پشتيبان آرمان   
هاي قبل از خود داراي تفاوت اساسي   با تمام جنبش  25- 1324هاي   سال
  .بود

 قشار و طبقاتي بودند كه آينـده متعلـق بـه   احاميان جمهوري كردستان،   
جمهـوري آنهـايي بودنـد كـه روز بـه روز             مخالفـان    ،و برعكس بود  آنها  

مـردم  و  خواهـان    جمهوري كردسـتان از سـوي ترقي       ".ندشدتر مي ضعيف
شد و افـرادي     آنها روزبه روز بيشتر مي     شد كه تعداد  كردستان حمايت مي  
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 بـه زوال  محكـوم   كـه   د  يرسـ  بـه نظـر مـي     ،  ورزيدند كه با آن دشمني مي    
  42."بودند

ملت براي نخستين اين . ملي بود يك جنبش ي جمهوري كردستان نتيجه
-بار بود كه در بخشي از خاك خويش، اثري از ظالمان تاريخ خـود نمـي               

 انـدركاران   ن از بـين رفتـه بودنـد، دسـت         ارتـش و پلـيس سـتمگرا      . ديد
اري شده بودند، هيچ كس بـه        فر ،شدندخواري كه از مركز تعيين مي      رشوه

شـد،   آزار نمـي    و گفـت، اذيـت    زبان خـويش سـخن مـي       هكه ب اين بهانه   
 و اميدوار كننده در زندگي مردم شكل گرفته بود و           احساسي بسيار خوش  

باشـند، و   دانستند كه آنها نيز يك ملـت هـستند، صـاحب خـاك مـي              مي
  .صاحب وطن خويشند

 براي   بلكه ،جمهوري كردستان نه تنها براي ملت كرد در كردستان ايران         
 يهـا و بـسيار     با آمدن بارزاني   . بود ها و آرزو  گاه آمال تمام ملت كرد قبله   

ديگر از كردهاي عراقـي كـه در صـفوف حـزب دمكـرات و در دسـتگاه                  
كردند، جنبش به جنبش تمام ملت      جمهوري كردستان فعاالنه مشاركت مي    

ن چشم دوخته    به آ   با اميدواري  ملت كرد آحاد  كرد تبديل شده بود و تمام       

                                                            

  269 صفحه 1947ميدل ايست جورنال . آرچي روزولت ـ جمهوري كرد در مهاباد 42
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كيه و حتي از خـارج از       نمايندگان بسياري از كردهاي سوريه و تر      . ندبود
- مـي  و از جمهوري كردستان ديـدار     آمدند   مي آمريكاكردستان و اروپا و     

كه بدانند و با چشم خويش ببينند كـه نخـستين حكومـت              كردند براي آن  
شود ملت كرد، نخستين جمهوري كردستان چگونه است و چگونه اداره مي          

  و چه كاري براي مردم كردستان انجام داده است؟
در ايـن جنـبش   .  يك جنبش دمكراتيك بودي ي كردستان نتيجه جمهور

 ردستان شركت داشتند و بـه مـرور،   كي  تمام اقشار و طبقات مدني جامعه     
  .يافت دمكراتيك اين جنبش افزايش ميي هجنب

-سواد جمهوري كردستان را از خود مي      مردم كوچه و بازار و عامه و بي       

ي كـه در    ا   دموكراسـي  .كردندميانستند و آزادانه در اجراي امور شركت        د
دنـد و آن    آمكه از خارج مي     براي آنان  ،شدجمهوري كردستان مشاهده مي   

  .برانگيز بود ديدند، بسيار تعجبرا مي
مهـوري كردسـتان از ايـن       يي كـه در دوران ج     آمريكـا آرچي روزولت   

-انسان از يك چيز بسيار متعجب مي":گويد  مي، كرده بودجمهوري ديدار

  ." فضاي آزادي است كه در مهاباد وجود دارد و آن،شود
عمل دموكراسي در سراسـر       كار و  ي  در واقع نيز چنين بود، مهاباد نمونه      

از شـد و نـه      نه كسي به علت افكار و انديشه هايش زنداني مي         . ايران بود 
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اگرچه ملت  . شد كه قادر نباشد حرف خود را بزند        سلب مي  اين حق كسي  
د تمرين دمكراسي نكرده بـود، ولـي دموكراسـي          كرد به بلنداي تاريخ خو    

وجود آمده بود كه روز بـه روز در حـال   ه  در مهاباد ب يمنظم و با ديسيپلين   
 دست يافت كه كـسي      اي  براي اولين بار ملت كرد به آزادي      . گسترش بود 

 بـه   ي آن مرز و حدود مشخص ننموده بود،روزنامـه و كتـاب و مجلـه              برا
اي را  هيچ كس حـق سانـسور هـيچ نوشـته         . يافتصورت آزاد انتشار مي   

اي وجـدان خـود را قاضـي قـرار داده بـود،           نداشت، هر شاعر و نويـسنده     
تـصور كنيـد    . فرهنگ و سواد به سرعت هرچه بيشتر در حال افزايش بود          

بـه  كه مردم براي چند صد سال در انتظار بودند كه فرصتي پيش بيايـد و                
  .ور شوندسوي علم و هنر حمله

دي ا آز ، طبيعـي دموكراسـي در جمهـوري كردسـتان         ايصيكي از خـص   
و حق مشاركت آنها در فعاليت سياسي و اجتمـاعي           مبارزه و فعاليت زنان   

ـ      ي  بود كه اتحاديه  بار  براي نخستين   . بود ل يشك زنان دمكرات كردسـتان ت
اگـر ايـن    .  سياسـي و اجتمـاعي شـركت نمودنـد         ي  شد و زنان در مبارزه    

ه در آن دوران تنها يك درصد زنان كردستان         واقعيت را در نظر بگيريم ك     
  .شودارزش اين امر برايمان بهتر هويدا مي باسواد بودند، اهميت و
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در جمهوري كردستان زندان سياسي وجود نداشت و در مدت آن يـازده             
 آن هم بدون اطالع مسئوالن جمهوري كردسـتان         ، تنها يك  يا دو نفر      ،ماه

ي كردستان تنهـا دموكراسـي را بـراي       جمهور ،به همين خاطر  . ترور شدند 
 ملت كرد به ارمغان نياورده بود، بلكه بـه كـانون مهـم دموكراسـي بـراي                

هـاي ايـران منتظـر آن بودنـد كـه            سراسر ايران تبديل شده بود و مليـت       
اگر امروز . يش را بر تمام ايران بتاباندمكراسي موجود در كردستان، پرتود

 تـسخيرناپذير   ي دمكراسي، بلكه سـنگر    ها  كردستان نه تنها يكي از كانون     
كنـد،   در سراسر ايران است و در اين زمينه نقش مهمي ايفا مي            دموكراسي

 دستاوردي است كه از دوران جمهوري كردستان و چهل          ، آن يكي از علل  
  . مانده استيسال قبل برايمان به جا

 گسترش يك جنبش ملي ضد امپرياليـستي        ي  جمهوري كردستان نتيجه  
بشي كه در كردستان شكل گرفته بود، هدفش آن بود كه اسـتقالل             جن. بود

 و انگليس را ريشه كن كنـد و بـراي آن            آمريكاايران را حفظ كند، نفوذ      
ايـن نيـز يكـي    . كوشيد كه سياستي ميهني و ملي در ايران پيروز شـود     مي

 بود كه براي نخستين بار      1324-25هاي   هاي جنبش سال   ديگر از ويژگي  
خـواه  ان بخشي از جنبش دمكراتيك و ترقي       كردستان به عنو   بود كه جنبش  

  .رفتسراسري ايران به شمار مي
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انگليس آنچنان از جمهوري      و آمريكابه همين خاطر بود كه امپرياليسم       
ند و آنقدر از پيشرفت جنبش ملت كـرد در كردسـتان            دكردستان بيزار بو  

مـك  ولت مركزي ك   دل داشتند كه براي سقوط آن با تمام قوا به د           كينه به 
 داشتند كه جنبش كردستان در آينده به مركزي         زيرا به حق هراس   . كردند

 ر سرتاسـر  هاي ملي و ضد امپرياليستي د     براي پيشرفت و گسترش جنبش    
  .خاورميانه تبديل شود

 ي  اگر چه جمهوري كردستان كاري نكرد كه تركيـب اجتمـاعي جامعـه            
شار زحمتكش تغيير دهد، ولي     اقد و به نفع طبقات و       كردستان را برهم بزن   

 يعني انقالبـي بـودن ايـن جنـبش        ، آن ي  خواهانه  ترقي ي   جنبه ، باشد ههرچ
، بيشتر  داشتهر چه جنبش به سمت جلو گام برمي       . مشخص و روشن بود   

  . دهدمترقيانه به نفع زحمتكشان انجام رفت كه كار واقدامات  به سمتي مي
 ايجاد كرده باشد، وجه ضـد       كه تغييرات اجتماعي   در آن دوران بدون آن    

 ارزشـي كـه جمهـوري       .نبش كردسـتان بـسيار برجـسته بـود        ارتجاعي ج 
ده بود و براي    دائه  ااي كه ار   برنامه ان براي علم و فرهنگ قائل بود،      كردست
كوشيد تا وضعيت اقتصادي و اجتماعي كـشور را بـه پـيش ببـرد،               آن مي 
اي سياسي و اجتماعي    ه كه زنان را در فعاليت     هاي جمهوري براي آن    تالش

شركت دهد، اقدامات جمهوري كردستان براي يافتن دوستاني مترقـي در           
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سراسر جهان، خاورميانه و ايران، همه حـاكي از آن بودنـد كـه جمهـوري                
 يك جنبش مترقي انقالبي است و هرچه امكانات بيشتر          ي  يجهتكردستان ن 

واهانـه گـام    خباشد، بيشتر به سمت انقالبيگـري و انجـام كارهـاي ترقـي            
  .برخواهد داشت

 يك جنبش ملي بود و بـراي        ي  كه نتيجه  جمهوري كردستان عالوه براين   
كرد، ولـي يـك جنـبش دگـم         رفع ستم ملي و رهايي ملت كرد تالش مي        

پنداشت هاي ديگر كشورها را دوست خود مي      ناسيوناليستي هم نبود، ملت   
پيـشوا  . قـرار كنـد  آن بود كه با تمام ملل ايـران روابـط دوسـتانه بر        و بر 

  :گفت  ميمحمد قاضي
جـدا  ... و  هاي فارس و آذربايجان      ما جنبش خويش را از جنبش ملت      "
باشد كه همزمان دشمن ملـت   ايران ميي ت حاكمه دشمن ما هيأ  . دانيمنمي

هـاي    بايـد بـا ملـت       به همين خاطر براي پيروزي نهايي      فارس نيز هست،  
  ".شمن مشترك بجنگيم در يك سنگر عليه دي،فارس و آذربايجان

 جنبشي بود كه براي نخستين بار در تـاريخ          ي  جمهوري كردستان نتيجه  
آمـد  بخش و مترقي جهان  به شمار مـي          بخشي از جنبش رهايي    ،ملت كرد 

ي جهـان و    كه يك بخش آن كشورهاي سوسياليـستي و جنـبش كـارگر           
  .ستم بود هاي تحت بخش ملت بخش ديگر آن جنبش رهايي
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 به بخشي از جنـبش ضـد        1324_1325هاي   ر سال جنبش كردستان د  
جهان تبـديل شـده بـود و عـالوه بـر             فاشيستي و ضد امپرياليستي سراسر    

  .المللي نيز بودكه يك جنبش ملي و وطني بود، داراي وجه بين اين
هـاي   جنبشي بود كه براي صلح و دوستي و همكاري در بين تمام ملـت             

 ،حال دانست و در همان   لت كرد نمي  هيچ ملتي را برتر از م     . كوشيددنيا مي 
پرستي و شوينيـسم    شمرد، ضد نژاد  هيچ ملتي برتر نمي   ملت كرد را نيز از      

  .بود
. كننـد دشمنان ملت كرد دو اتهـام را متوجـه جمهـوري كردسـتان مـي              
دقت . نخست اينكه اين جمهوري معلول بيگانه يعني كشور شوروي است         

دهـد  تان نشان مـي   ي كردس سيس و دوران حيات جمهور    ي تأ   در تاريخچه 
ي به جمهوري كردستان تنهـا يـك عامـل مـساعد و             هاي شورو كه كمك 
هاي مردم كرد   گر نه تشكيل جمهوري كردستان خواست توده      د و   خوب بو 

بود و رهبري آن را حـزب دمكـرات بـر عهـده              بود و عامل آن ملت كرد     
  .داشت

 حـزب دمكـرات از تـشكيل جمهـوري        هـدف   اتهام ديگر اين است كه      
هـا، مطبوعـات    در هيچ يـك از نوشـته      . كردستان، تجزيه ايران بوده است    

 دال بـر    ري وقت جمهوري كردسـتان، سـخني      رسمي حزب و سخنان رهب    
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 در بيشتر اوقات شخص ،برعكس.  ايران بيان نشده است ي  تجزيهتمايل به   
كـه حـزب دمكـرات خواهـان        پيشوا بـه خـوبي مـشخص نمـوده اسـت            

  43. استوب ايران آن هم در چارچخودمختاري،
كـه آذربايجـان نـام       كنند كه در زمـاني    ال را مطرح مي   برخي اين سئؤ  
اي حكومتشان نهاده بودند، چرا در كردستان پرچم ويژه       بر  حكومت ملي را    

را غير از پرچم ايران برافراشته بودند و به صورت رسمي عنوان جمهـوري        
  بردند؟كردستان را به كار مي

 ي  در آن زمان كـه حـزب دمكـرات تجربـه          بر كسي پوشيده نيست كه      
-مديريت دستگاه دولتي را نداشت در بعضي موارد از سخنان و راهنمـايي  

 يونيفرم افـسران    ،به عنوان نمونه  . جستندهاي نمايندگان شوروي سود مي    
موضـوع  . كردستان، تقليدي از لباس افسران ارتـش سـرخ بـود         ملي  سپاه  

ـ  . پرچم نيز بر همين مبنا بود      اهير شـوروي از پـانزده جمهـوري        اتحاد جم
                                                            

 در جنـبش    1324-25هـاي      الزم است اين واقعيت نيز بيان شود كه اكثر افرادي كه طـي سـال                43
به ويـژه كـه در      .  كردستان مستقل بوده است    كردستان ايران شركت داشتند، آرزويشان تشكيل يك      

اين جنبش شمار زيادي از كردهاي مناطق ديگر فعاليت داشتند و در امور اجرايي جمهوري كردستان               
ي سياسـت     ولـي بـر پايـه     . به هيمن خاطر، آرزوي قلبي آنها فراتر از خودمختاري بود         . مسئول بودند 

تشكيل جمهوري كردستان، درچارچوب ايراني     ي    رهبري حزب دمكرات و جمهوري كردستان درباره      
 )ن.(دمكراتيك تدوين شده بود
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هـم  .  مخصوص بـه خـود را داشـت        تشكيل شده بود و هر جمهوري پرچم      
خود اسـت كـه پـرچم       به  جمهوري فدرال مركزي داراي پرچم مخصوص       

 خـود   ي  هاي ملي از پرچم ويژه      تمام ايران است و هم هر كدام از جمهوري        
  .برخوردار خواهند بود

 يكـي از    ايد گفت كه ايـن نـام،       ب "ن دولت جمهوري كردستا   "در مورد 
 نخـستين سـازمان     زيـرا . آيدحزب دمكرات به شمار مي    افتخارات بزرگ   
 ".خواهي را علم كرد    در دوران شاهنشاهي، پرچم جمهوري     سياسي است كه  

ي آنچناني بـه سـلطنت       دمكرات حمله  ي  در راديو تبريز و مطبوعات فرقه     
ي تشويق مردم عليه شـاه و  كه در مهاباد از هيچ عملي برا  شد، در حالي  نمي

 بلـي، ايـن واقعيـت دارد كـه جمهـوري            44".شداصول سلطنت دريغ نمي   
اكنون نيز به عنوان يكي     كردستان عليه شاه و سلطنت بود و اين موضع هم         

  .آيداز اصول حزب دمكرات به شمار مي
كـرد و حتـي قـدرت       حزب دمكرات جنبشي اينچنينـي را رهبـري مـي         

 نخـستين   ،رفـت و تحـت رهبـري ايـن  حـزب           سياسي را نيز در دست گ     
دهنـده و رهبـر     حـزب دمكـرات سـازمان     . جمهوري ملي كرد تشكيل شد    
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چهـل سـال پـيش حـزب دمكـرات در           .  بود 1324-25هاي   جنبش سال 
ديديم كـه   . عهده گرفت شرايطي آنچنان دشوار اين مسئوليت خطير را بر         

ي از علـل     براي رهبري و مديريت اجرايي آمـاده نبـود و يكـ            حزب كامال 
اي كـه حـزب     فكر و انديشه  ولي  . ري كردستان نيز همين بود    سقوط جمهو 

-كنون كه چهل سال مي    از آن زمان تا   . چنان باقي ماند  هم،  بنيان نهاده بود  

حت رهبـري حـزب     گذرد، جنبش ملي كرد در كردستان ايران همچنان  ت         
 هيچ سازمان و نهاد ديگري نتوانسته اسـت كـه           و دمكرات كردستان است  

  .اين مسئوليت مهم را بر عهده بگيرد
مرگ نظير تاريخ ملت كـرد جـوان       جمهوري كردستان و آن فرزندان كم     

اكنون نيز بعد   . ثيرات و آثار آن جمهوري همچنان زنده است       شدند، ولي تأ  
دهنـد، راهـي كـه         كردستان راه جمهوري را ادامه مـي        مردم ،از چهل سال  
 هاي مـردم كردسـتان بـا تمـام        دهتو محمد تعيين كرده بود و      پيشوا قاضي 

هاي صحيح حزبمان،    اي كه كسب كرده بودند و با پيروي از سياست         تجربه
را تـا نهايـت ادامـه خواهنـد داد و           آن  حزب دمكرات كردسـتان ايـران،       

 جمهوري كردستان را به صورت كامل       ي  ها و آرزوهاي محقق نشده     آرمان
  .محقق خواهند  كرد
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  ـ فراز و نشيب دوران عقب نشيني1
 شكـست  زي كوردستان و ن  ي و جمهور  جاني آذربا ي حكومت مل  يفروپاش

ـ  جنـبش دمكرات   ينينـش   بودند كه منجر بـه عقـب       يحزب توده، عوامل    كي
 ارتجـاع   ري چشمگ يروزي پ ي در واقع به نوع    نيا. دي گرد راني در ا  يسراسر

 درخـواب   ي كه ارتجاع حت   اي يروزي پ نيچن.  بود خواهي بر جنبش ترق   رانيا
 كدسـت ي واحـد و     تاسـ ي تفـوق س   ديگر سو، از  .  را نداشت  آنهم انتظار   

ـ  در ايشـورو ) استيس (ر بآمريكا و سي انگل يستيالي امپر هاي دولت  راني
  .بود

ـ  پ ويژه  به ران،ي سرخ به ا   ارتش از ورود    پس  بـر  ي اتحـاد شـورو    يروزي
 ي وافـر  ي  و عالقـه   لي تما يراني ا هاي  يت دوم، مل  يجنگ جهان  در   ميسفاش

ـ  پ ينسبت به اتحاد شورو    بـه دنبـال شكـست جنـبش        .  كـرده بودنـد    داي
 رو به كاهش نهاد، خصوصاً      يادي تا حدود ز   لي تما ني ا ،راني در ا  يدمكراس

 از جنـبش    ي دفاع آنچنـان   يكه از لحاظ نظام     از آن  ارغ ف يكه اتحاد شورو  
ـ    كه ميدنمو اشاره   شتريهرچند كه پ   (اوردي به عمل ن   يدمكراس  ني انتظار چن
ـ  هـم از آن حما     ياسـ ي به لحـاظ س    نكهيمضافاً ا  )نمود يجا م  ه ناب يدفاع  تي

 ي شورو ريجماه  اتحاد استي مردم در ارتباط با س     ي  از توده  ينكرد و بخش  
 ارتجاع همانند   يروزيتفوق و پ  . ردد بودند كه قبالً به آن دل بسته بودند، م       
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ـ ي ملل ا  يبش برا شكست جن  ـ ي نـه ي هز يران در .  بـه دنبـال داشـت   ي گزاف
ـ ع كـشته    رتجـ م يهـا  گروه نفر توسط    20000 به   بي قر رانيسرتاسر ا  ا ي

 منـاطق   ريگـ  بـه د    شدند، هزاران خانواده   يو هزاران نفر زندان    اعدام شدند 
 خفقـان و ظلـم      ي فـضا  راني در سراسر ا   ي مقطع ي و برا  شدندد  ي تبع رانيا

 نـد  را از دست دادي خود  هي مردم روحيها توده. رآورد سر ببار گريوستم د 
ـ  ناام يو فضا   ياهيسـ   يكتـاتور ي دنكـه يتـرس از ا و  يخوردگ و سـر يدي

ـ  در اي طـوالني  مدتيشاه براهمچون عصر رضا   سراسـر  ، فـائق شـود  راني
  .گرفته بود فرا كشور را

اگر .  نبود كساني،  كشورمختلف   در نقاط    تيك جنبش دمكرا  زيروي پ اما
 وجـود   شـباهتي  ينينـش   عقب ي  در نحوه  ،ياسي به لحاظ س   رانياسر ا در سر 

ـ  از پ  ي مـدت  يخورده بودند و بـرا    سرو   ديام مردم نا  ي داشت، توده   شرفتي
 متفاوت بـود، حـزب      يالتياما به لحاظ تشك   .  كرده بودند  ديجنبش قطع ام  

 بازسـازي  خـود را     التي تـشك  يتوده خصوصاً در تهران، توانست به خـوب       
  .دينما

 زي كردستان و ن   ي و جمهور  جاني آذربا ي حكومت مل  ي از فروپاش  پس اما
 بـه   ي حـزب تـوده، اختالفـات      ي در صفوف رهبر   ،ي جنبش سراسر  تشكس

 ي خـارج  استي حزب و س   ي از رهبران حزب توده، رهبر     يبعض. وجود آمد 
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 يپس از مدت  . كردند يبه عنوان عوامل شكست جنبش قلمداد م      را   يشورو
ـ  حـزب تـوده، خل     ترون تشكيال بحث و كشمكش در       و انـور    ي ملكـ  لي

 حـزب، از حـزب      ي از كادرها  ي همراه با بخش   ي رهبر ي از اعضا  ،يا خامه
 مشهور شدند، آنها به دنبال آن بودنـد كـه           "نيمنشعب"توده جدا شده و به      

 بـه دو    يكنند، ول  سي تأس "ستياليحزب سوس " تحت عنوان    دي جد يحزب
اداران حزب توده بـا آنـان        اعضا و هو   اكثر ،نكهياول ا .  موفق نشدند  ليدل

ـ  در ا  ي شـورو  ري اتحاد جماه  استيسآنكه   رغمي عل اًيهمراه نشدند، ثان    راني
 هـم   ني منشعب ي اعضا و هواداران و حت     انيبا شكست مواجه شده بود، در م      

  .كماكان نفوذ داشت
 منشعبين مطبوعات خود و  ، مسكو وي راد قي از طر  ي شورو ري جماه اتحاد

در   و  بـه شكـست آنـان منجـر شـد          جـه يه در نت  را مورد هجوم قرار داد ك     
  . خود نشدند مورد نظر حزبسيبه تأسموفق  نهايت،
 حزب توده صفوف خـود را متحـدتر         ها، يانشعاب  تالش دنبال شكست    به

در .  خود را برگزار كـرد     ي  كنگره ني، دوم 1327 بهشتي ارد 5كرده و در    
 بر   حقانيت  و ديي در آن شركت داشتند، مهر تأ      ندهي نما 118 كنگره كه    نيا

ـ   ي  كنگره ي نهاده شد، ول   1324-25 يها جنبش سال   عوامـل   وده، حزب ت
 اتحـاد  اسـت ي كـه بـه س   يي نداده و تـا جـا      حيشكست جنبش را علناً توض    
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بـر   ي به نـوع   شد، ي حزب توده مربوط م    ي رهبر تي و فعال  ي شورو ريجماه
 نـسبت  ، سرپوش گذاشت و در واقـع       نادرست آن دو   استياشتباهات و س  

  .نبال نكردد را ي انتقاديدي و دكردي خود، روي ذشتهبه گ
 به   و و خائن قلمداد نمود   كرده   را محكوم    ني حزب توده، منشعب   ي كنگره

 اوردندي از آنان به عمل ن     يتي و هواداران حزب توده حما     ء اعضا نكهي ا ليدل
 جي بـه تـدر    ني آنان را محكـوم اعـالم نمـود، منـشعب          ي اتحاد شورو  زيو ن 

 در  ي، نقش آنچنان  يافته  سازمان ييروي ن  نتوانستند به عنوان   شدند و پراكنده  
  45.ندي نمافاي اراني اياسي سي عرصه

                                                            

ـ  خاص خود را دارد به ا      گاهي حزب جا  ني ا خي حزب توده در تار    يكنگره 45 ـ  دل ني  طي كـه در شـرا     لي
 تاكنون  1327 از سال    يبه عبارت .  حزب بود  ني ا ي  كنگره ني آخر نكهي برگزار شد و هم ا     ي خاص اريبس

ـ  توسـط حـزب تـوده برگـزار نـشده، عل     يگري د ي  كنگره چي ه گذرد، ي سال م  39كه   در  نكـه ي ارغمي
حزب تـوده، بعـضاً     ي   رهبر ،جهي كنگره هم وجود داشته است، در نت       ي امكان برگزار  مواقع از   ياريبس

ـ  قر يت كرد كه اكثر   ي معرف ي مركز ي تهي كم ي را به عنوان اعضا    يكسان وسـط   بـه اتفـاق آنهـا، ت       بي
ـ نـد، اكنـون ن     بود   انتخاب نـشده   يا  كنگره چي منصوب شده و در ه     ي مركز ي تهي كم نيشي پ ياعضا  زي
 گفـت  توان ي مكنند، ي مي معرفي مركزي تهي به بعد خود را تحت عنوان كم  1364 سال   ز كه ا  يكسان
ن  كـرد  مالي بدون شك، پا   ستند،ي حزب توده ن   ي اعضا اي حزب توده و     ي  كدام منتخب كنگره   چيكه ه 

، حزب توده به آن مبـتال  1362 فاجعه است كه پس از سال ني ا لي از دال  يكي ،ي درون حزب  يدمكراس
 خود را   تي محبوب ، سو گري افشا و سركوب شده و از د       سي آن توسط پل   التي تشك يياز سو . شده است 

  )ن. ( از دست داده استراني اهاي  خلقانيدر م
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 كـه   گونه  ، همان ماني صورت گرفت  ا نابس تِينهادر   جان،ي آذربا شكست
 يرهبـران فـرار   .  بود  بلكه انزوا  ، در واقع نوعاً شكست نبود     ،مياشاره نمود 

 را تنهـا    جـان يكـرات آذربا   دم ي  فرقـه  يشدند و مردم، هواداران و اعـضا      
ـ  از يبخـش . گذاشتند كه هزاران نفر از آنها كشته شدند      ناشـي از امـر  ن اي

، ود رهبران فرقه ب   نسبت به  جامعه   يها تودهاز   يا  عمده  بخش  و نفرت  نهيك
 مـردم بـه وجـود       اني را در م   يخوردگ و سر  يديام نا تيهانز  ي ن گرسوياز د 
ارتجـاع در   .  متزلزل بـود   جانيبا دمكرات آذر  ي  به فرقه  مردماعتماد  . آورد

 يهـا   شكـست جنـبش    ي اصل ني كه از مسبب   سي و انگل  آمريكا زي و ن  رانيا
 را  ي اتحاد شورو   به عمل آورند تا    ي بودند، تالش وافر   1324-25 يانالس

 افكـار جامعـه را   ، راستا موفـق شـدند   نيمسبب و متهم نشان دهند و در ا       
  .ندي نماجيي و تهجيبس

 از آن   ي نـشان  چي و ه  دي فرو پاش   از هم  كامالًات،   دمكر ي   فرقه التيتشك
 و  يفرقـه متـشكل از رهبـر      .  نماند ي جا ر ب راني ا جاني در آذربا  التيتشك
 گرفـت و    شي را در پ   ي شورو جاني راه آذربا  ، خود ي هزار از اعضا   نيچند

ـ         ي  داشت و روزنامه   تيدر آنجا فعال    نمـود،  ي مربوط به خـود را منتـشر م
ـ  ،جلسات كرد، يداره م  خود را ا   يوي راد انهيمخف بـه اصـطالح    و   ات تجمع
 فرقه نتوانست   ،اما از آن زمان به بعد     . دكر  مي يرهبر را   ي حزب هاي  تيفعال
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 هـم بـه لحـاظ       ،يباز كند، به عبـارت    براي خود    يي جا راني ا جانيدر آذربا 
 آن در   اضـمحالل  وانحطـاط    نـد ي فرا ،يالتي و هم به لحـاظ تـشك       ياسيس

 كـر ي بـه پ ني سنگيا  ضربه بي ترت ني بد نمود، ي م امل و ك  ي حتم جانيآذربا
ـ  فرود آمد كه متأسـفانه تـاكنون ن        جاني آذربا كي دمكرات – يجنبش مل   زي

 مبارزه فرصت برهه، نيچنددر  ، پابرجاست، از آن زمان تاكنون آن اتعتب
 بـه دسـت آمـده       جـان ي آذربا ي  دهي احقاق حقوق مشروع ملت سـتمد      يبرا

 افتـه ي توسعه ن  زي تاكنون ن  جانيآذربا ر د يرغم آن، جنبش مل   ياست، اما عل  
 ي مـذكور طـ    قروپاشـي  و   حطاط آن ان  لي از دال  يكي دياست كه بدون ترد   

  . است1325سال 
 گـر ي سو با اوضاع دگري و از د   جانيبا آذربا از يك سو     كردستان   طيشرا
 بود و   اتمام معن به   شكست نه   قاًيدر كردستان دق  .  متفاوت بود  رانيق ا طمنا

  . بودانيدر جر ينه انحالل كامل
 نكه،ياول ا .  انحالل را كاهش دادند    راتي صورت كه دو حادثه تأث     ني ا به

 حـزب   يمحمـد و رهبـر     ي قاض شواي پ جان،ي آذربا ي  فرقه يبرخالف رهبر 
ن مانـد .  مردم خود ماندند   در ميان اً كشور را ترك نكردند و       دمكرات تمام 

ـ ا يوفـادار و   يمرديپا بر   يليمحمد، دل  ي قاض ادتو شه  بـه اهـداف     شاني
، در   بـود   موضع متفـاوت از فـرار رهبـران فرقـه          نيا.  بود شحزب و ملت  
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 از عناصـر    يكه بعـض  نبود   يتي وضع با همراه   ي شكست   بحبوحهكردستان،  
ـ  قرار داده و آنها را به ق  حمله اعضا و رهبران را مورد       ،يداخل ل برسـانند،  ت

  . دادي روجاني در آذربايا  كه به شكل گستردهيا فاجعه
 ارتـش  بـه    يني سـنگ  ي  ضـربه  ها، ي بارزان ي  سو، مقاومت جانانه   گري د از

ـ     و تكبر ارتش    وارد كرد و غرور    رانيا  در حـالي كـه    . م شكـست   را در ه
 خـود قلمـداد     ي برا يخي تار يتي را موفق  جاني آذربا ي  تصرف دوباره  ارتش

  .داد شي مردم كردستان را افزايها  تودهي هي مقاومت روحني اكرد، يم
 در كردسـتان تـا حـدود        ياسي شكست س  كه، باعث شدند     دو حادثه  نيا
ـ  ناام كـامال  و مـردم      به نظر برسد   جاني شكست آذربا  متفاوت از  ياديز  دي

 ،يالتيامـا بـه لحـاظ تـشك    .  بپندارنـد  في كه خود را ضـع     ي تا حد  ،نشوند
 تماماً  التي گفت كه تشك   توان يم.  نبود جاني بهتر از اوضاع آذربا    تيوضع
ـ چ كردستان، ي جمهوري پس از فروپاش واقع در انحالل رفت و     به رو  يزي
ي    فرقـه  رخالف ب راي نمانده بود، ز   ي حزب دمكرات، باق   التي عنوان تشك  به

از  حـزب دمكـرات      ي از اعـضا   ي تنها شمار معـدود    جان،ي آذربا دمكرات
 التي تـشك  جادي موفق به ا   ز،ي در خارج ن   لي دل نيخارج شدند، به هم   كشور  
  .نددينگرد
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دسـت آورده     بـه  ي بزرگ تي به رغم آنكه موفق    اهيع س  كه ارتجا  بديهي بود 
 در  طـوالني  ي مـدت  ي بود كـه بتوانـد بـرا       دهيبود، به آن حد از قدرت نرس      

 ي شـهرها  گريدر تهران و د   : دبرقرار نماي  ي خشن يكتاتوري د ران،يسراسر ا 
 ي و حكومت مل   دستان كر ي از چند ماه از سقوط جمهور      شي ب رانيبزرگ ا 
ـ  نگـر يد كه حزب توده و چند حزب د    نشده بو  ي سپر جانيآذربا  كـه در  زي

 ،در كردسـتان  .  آشكار خود را شروع كردند     تي بودند، فعال  ونيمقام اپوزس 
ـ  بود، ز  تر مي وخ ياوضاع تا حدود   ـ  و فرصـت فعال    ي آزاد راي  ي آنچنـان  تي

ـ  پ دني از به شـهادت رسـ      س سال پ  كيرغم آن،   ي نشده بود، عل   جاديا  شواي
 نمـوده و بـا   ياسـ ي ستياد شروع به فعال  مهاب ي محمد، جوانان منطقه   يقاض
 حـزب   تـشكيالت  ، نخـست  ي   در وهلـه    و نـد  برقرار نمود  ارتباط گريكدي

 را  "راه" به معني    "ايطـر" تحت عنوان    يا مجله.  نمودند اءيدمكرات را اح  
ـ  ا .ديرسـ اي از آن به چاپ        كه چند شماره   ندمنتشر نمود   مجلـه تـداوم     ني

عـوت  دشت كه مردم را بـه مبـارزه          حزب دمكرات را در نظر دا      ي مبارزه
.  داشـت  جوانـان  يبر رو  ي مثبت راتي تأث "ايطـ ر "چاپ و انتشار    . كرد يم

ـ      تشكيالت ي و بازساز  اءيدر اح  اعـضاي   از   كـدام  چي حـزب دمكـرات ه
  . نداشتنديحزب مشاركتي رهبر نيشيپ
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.  شـده بودنـد    ي زندان اي اعدام شده و     اي فعال آن،    يلي خ ي از اعضا  يرخب
ـ  ،بودنـد اعتقـاد خـود     بر   از اعضاء همچنان     يگريبخش د   نتوانـستند   ي ول

  . عازم خارج از كشور شدندجهي در نت،مقاومت كنند
 كـه نـه      حزب دمكرات در آن دوران     ي رهبران و كادرها   ي  عمده بخش

 عازم خارج از كشور شده بودنـد،  كه نينه ا  و شده بودند  ياعدام و نه زندان   
 ي از شـمار .  و كـار شـده بودنـد        كناره گرفته و مشغول كسب     استياز س 
 كردسـتان، هـر     ي حزب كه در دوران جمهـور      ني از مسئول  ري عشا يرؤسا

 كـه   گـر ي د ي شاه در ارتباط بودند، همراه بـا كـسان         مي با رژ  يكدام به نحو  
ـ  كـه عل   دنـد يبال ي بعدها به خود م    ي از آن نوع نداشته ول     ياحتماالً ارتباط   هي

 چهره داده و بـه عوامـل        ريي، تغ اند  زده تي كردستان دست به فعال    يجمهور
 ي مرتجع شاهنشاه  مي سال در ركاب رژ    ني شدند و چند   لي تبد ميشاه و رژ  

  . بودند
 خورد ي پرآوازه به چشم نم    يتي شخص ، رهبران حزب  اني از م  بي ترت نيبد

 و مجـدداً    دهآور  و هـواداران حـزب را حـول خـود گـرد            كه بتواند اعضا  
 فقط جوانـان بودنـد    ي به درست  اني م ني در ا  .دينما اي حزب را اح   تشكيالت

 جـسورانه گـام در راه       ، آنان كمتر بود   ي كار حزب  ي رغم آنكه تجربه  يكه عل 
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ادامـه   حـزب را     ي  مبـارزه  يراه و مش   )ŠŽîb(مبارزه نهادند و با انتشار      
  .دنددا

 بـود و در     زي ناچ شان ياسي س ي  تجربه نكهي ا لي، به دل   از جوانان  دسته ناي
ـ  قرار گرفته بودند، بعضاً بـر ا     ي، بر سر دو راه     نداشتند يضمن رهنمود   ني

  بگذارنـد  اني را بن  يستي كمون يالتي تشك يستيبا ياعتقاد بودند كه نخست م    
 نبـال كـه بـه د    بـود    موجـود    طي شـرا  هيالعمل عل   عكس ي خود نوع  نيكه ا 
ـ  آمده بود، ا   دي در كردستان پد   " انحالل " تيوضع  از  ي بـود كـه بعـض      ني

 آن بودند كه بـه  ي در پ " كردستان يستيكمون جمعيت"آنان، تحت عنوان    
 بودند كـه    ليما آنان   تي آنكه اكثر  رغميدهند، عل  خود ادامه    ي حزب تيفعال

  . حزب دمكرات باشنديمش رو خط دنباله
 مجدداً نام   رفته هم ي كرد و رو   ديي را تأ  يمش  خط ني ا زي ن تي اقل جي تدر به

  .دندي حزب دمكرات كردستان را برگزيمش و نشان و خط
ـ  تي فعال حور و م  ي حول دو مش   س،يدالتأسي سازمان جد  نيا از . كـرد  ي م
 كردستان عراق تعامل و ارتباط داشـته        يها  با سازمان  كرد ي م ي سع ييسو

ـ  كمون يهـا  باشد كه عبـارت بودنـد از سـازمان         آن دوران حـزب     (يستي
ردسـتان   پـارت دمكـرات ك  و)  عراق مشتمل بر چند بخش بود    ستيكمون

 سال بعـد از   كي سپسو   بودز حزب دمكرات كردستان     ااي   كه قبالً شاخه  
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ـ      1325  مـرداد  25 حـزب در     ني ا سيتأس  در   مـستقل  ي، بـه عنـوان حزب
  . شدسيكردستان عراق تأس

ـ بـه دل   د داشـتن  تي كه در كردستان فعال    ييخصوصاً آنها  ، جوانان اين   لي
ـ  كمـك  دريافت با هدف    اي ي كردي   گرايانه  احساسات ملي   مـشورت و  اي

 گـر ي از د  ند،دآور  ي عراق رو  ونيسي اپوز ياسي س يها سازمان ه ب ،يهمفكر
ـ  ا ي با رهبران حزب تـوده    كه   كردند ي م ي سع ،سو  در تهـران ارتبـاط      راني

  .ندين حزب هماهنگ نمااي خود در كردستان را با تيبرقرار كنند و فعال
ـ مـدت ز  .  بود انيم در جر  ومداطور    به ي مذكور تا مدت   ي دو مش  هر  يادي

 ارتبـاط بـا   ي برقـرار ي خـود را بـرا   يزب توده آمـادگ    كه ح  ديطول نكش 
 حزب دمكـرات    انيرابطِ م .  حزب دمكرات در مهاباد اعالم نمود      تشكيالت

ـ  صادق وز  نيالد و حزب توده در آن زمان، صارم       ـ  بـود كـه از طر      يري  قي
  46.داد ي ارائه ميادي زيهادوم مهاباد رهنان به جوانآذر يري انجقيصد

                                                            

 كردسـتان  يسنندج بود كه از همان دوران جمهـور  از روشنفكران شهر يري صادق وز  ني صارم الد  46
  . محمد در ارتباط بودي قاضي با رهبران حزب دمكرات و خصوصاً خانواده

ـ  كردستان بود و جوانـان مهابـاد او را از نزد           ي روشنفكر جمهور  ي از كادرها  آذر، يري انج قيصد  كي
 )ن( شد مي تهران مق كردستان، كردستان را ترك نمود و دريپس از سقوط جمهور. شناختند يم
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 حـزب   تـشكيالت  باور بود كـه      نيان بر ا   حزب توده در آن دور     يرهبر
 بـه  ،ياسـ ي و چه به لحـاظ س يالتيتشكدمكرات در كردستان، چه به لحاظ    

ـ  از رهبران حزب تـوده پ      يستيبا ي م كلي،طور    قـت ي در حق   و  كننـد  يروي
 نام و عنوان حزب دمكـرات را        ي ول ، حزب توده باشند   تالي از تشك  يجزئ

 خود ادامه دهند كـه در       تيل بكشند و تحت دو عنوان به فعا       دكيهمچنان  
  . بعداً به همان صورت درآمدقتيحق

ـ  در سراسـر ا    كي، مجدداً جنبش دمكرات   1327 بهار و تابستان     در  ران،ي
دولت مطلب  عليه مواضع    به صراحت    ونيسي اپوز يها روزنامه.  گرفت يپا

 گـر ي شـد كـه در تهـران و د         آشـكار  جي به تـدر   كردند، يقاد م تنوشته و ان  
ـ      ي و خصوصاً در شهرها    راني ا ها و مناطق   بخش  ي بزرگ، حزب توده در پ

.  به آن دچار شده بـود 1326 و 1325 يها  در سالكه بود   يجبران شكست 
 خـود را    التي بـزرگ، تـشك    ي شـهرها  شتريحزب توده به طور مداوم در ب      

ـ  ن غاتشي و تبل  گرفت ي م يبه مرور زمان نفوذش فزون    .  نمود يگذار هيپا  زي
ـ  .  كشور به دنبال داشت    ياسي اوضاع س   بر يادي ز ريتأث  اوضـاع و    نيدر چن

 ممانعـت از    ي فكـر بـود كـه بـرا        ني مجدداًٌ در ا   راني ارتجاع در ا   ،ياحوال
ـ  و خصوصاً محـدودكردن فعال يخواه يتر شدن جنبش دمكراس   گسترده  تي

ـ  اپوز ياسي و ممنوع اعالم كردن مطبوعات س      ونيسياپوز  يا  چـاره  ون،يسي
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ـ  قدرت ارتجاع ا   يها انيكه بتواند بن   يكتاتوري از د  ينمود. دنشيندايب  راني
 و  آمريكـا  ميـس الي كـرده و منـافع امپر      تيب محمدرضا شاه را تث    يبه رهبر 

  .خورد ي به چشم مدگاني در افق دد،ي را حفظ نماسيانگل
 در  خـواهي   ي در سركوب جنبش دمكراسـ     سي و انگل  آمريكا ميساليامپر

امـا  . ه و متحد بودند    همرا ي شورو استي س هي در مبارزه عل   ني و همچن  رانيا
 ي اختالفـات  1326 در سـال   يخواه يبه دنبال فائق آمدن بر جنبش دمكراس      

ـ  كه قبالً نفوذ ز    س،ي انگل ميساليامپر. دمشاهده گردي  ان آن انيدر م   را  يادي
شـد   راضي نمي  عنوان چي به دست آورده بود، به ه      راني ا تردق اردر ساخت 

ـ  ني در سطح ب   آمريكا ، سو گريكه نفوذ خود را كاهش دهد، اما از د          يالملل
ـ  و ي پس از جنگ دوم جهانيروزپو يك ابرقدرت در مقام     كـه بـه   يدولت

باور بود كه معادالت  ني مجهز بود، بر اشرفتهي پاري بسيصادت اتم و اقبمب
ـ  فاقـد قـدرت پ  سي انگل ري پ ستعمار و ا  كرده ريي تغ  آن قدرت به نفع    نيشي

 و در   انـه ي كه نه تنهـا در خاورم       خواستار آن بود   ،لي دل نيخود است، به هم   
ـ  دل نيبه ا . اوردي ممتاز به دست ب    يگاهي بلكه در سراسر جهان جا     ران،يا  لي

 قدرت آن را نداشت     گري كه د  سي انگل يمي استعمار قد  اني سخت م  يرقابت
ظهـور   نو ي امپراطـور  د و داروظ نگه   ف خود را مح   ياطور امپر يكه به آسان  
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ـ  قدرتمند بود و تواناري كه بس آمريكا ـ د ي آن را در خود م  گـاه ي كـه جا دي
  . را به خود اختصاص دهد، در گرفتسياستعمار انگل

 با صـنعت    ، بود ارا د راني در ا  سي انگل ميسالي آن نفوذ گسترده كه امپر     نه
ـ    ي آن دولت همخوان   لليو تح  ـ    ه داشت و ن   آن  از آمريكـا  كـه    ي نفـوذ كم

 يا ده گـستر نظـامي  و   ي اقتـصاد  ،ياسي قدرت س  ي پاسخگو ، بود برخوردار
ـ اختالف و تضاد م   .  به دست آورده بود    اي دن بود كه در    تيـس الي دو امپر  اني

 محـسوب   تي با اهم  ي كشور كي استراتژ  و ي كه به لحاظ اقتصاد    رانيدر ا 
 و  ياسـ ي اوضـاع س   ي بـر رو   زي آن ن  راتيتأث  بود و  اني نما ي به خوب  ،شد يم

ر  مـذكور، عوامـل و عناصـ       يهـا  هر كدام از دولت   .  بود آشكار هم   يداخل
ـ  صاحبان قدرت در ا    اني خود را در م     به وابسته ـ  پ راني   كـرده بودنـد و     داي
ـ  هر كدام از طر    همچنين ـ  اشـخاص    قي  كـه از درون كـشور   ييروهـا ي ن اي

ـ  خـود را از م     بي با آنان بودند در صدد بودند كه رق        يكارم ه ي آماده  داني
  .دندر كن به

 و كيرات دمكيل اصيروهاي در سركوب ن ،ميگونه كه اشاره كرد     همان اما
ـ    تيـس الي هـر كـدام از دو امپر       ني در ب  ،يمل  بـه چـشم     ي مـذكور، اختالف
  .القول و متحد بودند  متفققتي و در حقخورد ينم
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حمدرضاشـاه عـازم     كـه م   زمـاني  ، در تهران  1327 بهمن سال  15 روز
 قرار گرفت و هر چند      يراندازي دانشگاه شده بود، هدف ت     گشاييجشن باز 

 يا بهانـه مستمسك و    يراندازيا موضوع ت   مجروح شد، ام   يبه صورت جزئ  
 زب حـ  ويـژه   ، به ونيسي اپوز يها  و سازمان  اناتي جر تيالفع هر نوع    شد تا 

 ، روز پـس از آن     4حزب توده منحل اعالم شد و       . توده، ممنوع اعالم شود   
 بي دولـت هـم تـصو      مخالف بهمن، قانون بستن مطبوعات      19ز   رو يعني

ـ         در آن ق  . شد شـاه   ي  شـاه و خـانواده    س بـه    انون ذكر شده بود كـه هـر ك
ـ  محمدرضاشـاه، از    . بازداشت خواهـد شـد     ،كند ياحترام يب  تين وضـع اي

ـ     سيسـ أ مجلس مؤسـسان را ت     ود، نم يبردار بهره  قـانون   ني كـرد و همچن
  .  دادشي داد و قدرت خود را افزاريي را به نفع خود تغياساس
رده بود،   ك يراندازي شاه ت  ي كه به سو   ي آشكار شد كه ناصر فخرآرائ     اًبعد

آرا در آن    رزم.  داشـته اسـت    شي و گـرا   لي به سرلشكر رزم آرا تما     شتريب
ـ سي با انگليكي نزدي  ستاد ارتش بود و رابطه     سي رئ ،دوران  ني داشت، چن

ـ  با از م   سي بوده است كه انگل    ني كه هدف ا   ديرس يبه نظر م    برداشـتن   اني
 را در   ينظـام  يكتـاتور ي د بيترت ني و بد  اورديكار ب  سربر  آرا را     رزم اه،ش
ـ  قدرت كشور را در دست بگ      كلكند كه    يگذار هي پا رانيا ـ تحل. ردي   و لي

 نيـز ه در صـورت كـشته نـشدن شـاه            بود ك  ني ا ايتاني بر استي س ارزيابي
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كه بـازهم بـه     خواهد بود    يكتاتوري د يزير هي پا ي برا ويزيستاد يراندازيت
آن دوران   از محمدرضاشاه، كـه در       ، سو گرياز د . دش  تمام مي  سيگلنفع ان 

 در آن   .گرفـت  يكرد، زهر چشم م    ي م داي پ شي گرا آمريكابا مرور زمان به     
 اري سـهم بـس    ،قـت ي بود، در حق   مي وخ اري بس راني ا ي اوضاع اقتصاد  ،مقطع
 ،ي اقتـصاد  مـشكالت جهـت حـل     . شد مي راني ا دي از درآمد نفت عا    يكم
 اي و آمريكاكرد كه از دولت      ي م تي و هدا  حتيران را نص  ي دولت ا  سيانگل

 يكتـاتور ي هـم د   ياسـ ي س  مـشكالت   حل ي برا رد،ي وام بگ  يجهاناز بانك   
  .  داده بودندر را مد نظر قرانظامي

  قرار داشـت، حاضـر  آمريكا كه تحت نفوذ  يجهان و بانك    آمريكا دولت
 خواستار  راني بر آن بود كه ا     شتري وام بدهند و اصرارشان ب     رانينبودند به ا  

ها ضربه زدن به شركت      ييآمريكاهدف  .  از درآمد نفت باشد    يشتريسهم ب 
ـ تاني بر ياسـ ي و س  ينفت انگلستان بود كه به نماد نفوذ اقتصاد        ـ  در ا  اي  راني

بـه  ايران   مستقل و مجزا در درون دولت        ي دولت ، در واقع  تبديل شده بود و   
  47.رفت يشمار م

                                                            

 دالر  لوني م 895 كردن،   ي تا مل  ازيدست گرفتن امت  به   از آغاز    سي مجموع درآمد شركت نفت انگل     47
 تعلق گرفتـه    راني به ا  ازيحق امت  % 7/11 ي به عبارت  يعني رهي ل ونيليم105بود كه از آن مجموع فقط       
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 سيانگلنفت   حق خود را از شركت       كه خواست   راني از ا  آمريكا كه   نيا
 آمريكـا  شده باشـد و      مالي پا ران،ي برآن نبود كه حق ا     لي دل ،خواستار شود 

 شـركت   اتازي امت ، لغو آمريكا هدف   .دي برآ راني دفاع از حق ا    صددهم در   
 يهـا   شـركت  ،بيترت ني بد بود تا  گري د يكتشر سيتأسو   نفت انگلستان 

  .  كندمي را در آن سهييآمريكا
 شركت نفت ند بودند كه اجازه ندهني به دنبال اآمريكا ي نفتيها شركت

 يها آنها در كشوري درصد سودآوركه ي ببرد، در حال آن همه سودسيانگل
ـ  از ا  آمريكـا  خواسـت    ل،ي دل نيبه هم .  كمتر بود  گريد  كـسب   ي بـرا  راني

ـ لياضد امپر و  ست  پر  هني م يروهاي مطلوب ن  شتر،يحقوق ب  ـ  در ا  يستي  راني
ـ  مذكور در    يروهاي ن اظاهر صورت،   ني بد د،بو بـا    مـشترك  ي   جبهـه  كي

  .  قرار گرفته بودندسي انگلميساليپرم اهيعل آمريكا
ـ  ن خطر را حس كرده بود، به      اي ا،يتاني بر دولت ـ  دل ني هم  كـار   يرو ل،ي
ـ هاي مـورد ا     چهره از   يكي قي از طر  يكتاتوريديك  آوردن    را  خـود  داعتم
  . ديد ي ميضرور

                                                                                                                        

ـ      نه،ي پس از احتساب هز    ام،ي كه در همان ا    يدر حال . بود ـ تانيت و دولـت بر     سـود شـركت نف  290 اي
 )44 ص رانيپنجاه سال نفت ا. ( بودرهي لونيليم



 

209

رزم   شد، خـود   يراندازي شاه ت  ي كه به سو   ي هنگام ماه،   بهمن 15 روزدر  
 يكتـاتور ي د اي را بر  ي مناسب ي نهي هدف كه زم   ني بود با ا   لي آن دخ  آرا در 
دادند  ينشان م  گرديد،    از اسناد كه بعدها افشا     يبعض.  كند اي خود مه  ينظام

 ميمستقطور  به حزب توده يرهبراعضاي  از نفر با چند  ييكه ناصر فخرآرا  
وصاً  مخـص  ، مجموعـه   افرادي از اين    در تماس بوده و بعضاً     مي مستق ري غ اي

 شاه  يبهمن به سو   15 از قبل مطلع بودند كه روز        يانوريك نيدكتر نورالد 
ـ      ديآ ي به نظر نم   ي حت . خواهد شد  يراندازيت  بـوده   ه كه آنها فقط ناظر حادث

 ي   برنامه يادي ز  تا حدود  ، شاه جراحت برداشت اما كشته نشد      نكهيباشند، ا 
 به نفع خود    تي وضع ني از ا  تا آن بود    يدر پ كه   شاه   .ل نمود ختآرا را م   رزم

ي   كليـه فعاليـت   ه و سـپس     حزب تود فعاليت   ابتدا ،بردرا ب  بهره   نيشتريب
  ناصر كه نيا ي  به بهانه  ،را ممنوع اعالم نمود    ونيسياپوزدمكرات   نيروهاي
 هوادار حزب توده است، حـزب تـوده را منحلـه اعـالم              اي عضو   ييفخرآرا
بـه   بهمن، حزب توده 15 يعني بود كه در همان روز       ن آ گري د ي بهانه. كرد

بـر   اي  ه چند هزار نفـر    ميتينگ ي، اران ي دكتر تق  درگذشتمناسبت سالروز   
  48. به راه انداخته بودشانيسر مزار ا

                                                            

 بهمن،  14 روز   ي به جا  يانوري ك شنهاديبه پ . ماه است   بهمن 14 ،ي اران يت دكتر تق  درگذش سالروز   48
ـ دلظاهرا به اين  .  گرفته شد كه نوعاً قابل تأمل است       ادبودي مراسم   ني بهمن ا  15در   ـ  كـه گو لي  15 اي
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 در امامزاده عبداهللاو  از شهر تهران روني بيي در جانگيتي منكهي ارغميعل
 در   كـه  شـد  ي وانمود م  يا هگون شد و به     يا واقع شده بود، اما همچنان بهانه     

ـ  عـدم موفق ،جهيدر نت.  بوده است  ييآن روز حزب توده به دنبال كودتا        تي
ـ  از   فـراهم نمـود،    شاه   ي مساعد را برا   يتيماه، وضع   بهمن 15ي   هتوطئ  كي
 يجديـد  طي شـرا  گـر، ي د ي جان سالم به در برد و از سو        يراندازي از ت  سو،

د فراهم شـ   همچون زمان رضاشاه     يزيآم  خشونت  يكتاتوري د استقرار رايب
ـ    محمد ي نهيري د يكه در واقع آرزو     بهمـن مـاه     15پـس از    . ودرضا شاه ب

ـ   راني ا ي شهرها گري در تهران و د    يادي ز ي  عده،  1327  حـزب   يضا كه اع
  . شدنددي تبعاي بازداشت ، بودنديك دمكراتيها  سازمانگريتوده و د

 كرده بودند، مورد    تي آغاز به فعال   ي كه به تازگ   يجوانان  نيز در كردستان 
ـ عز"از جملـه     ، از آنان  يتعداد.  قرار گرفتند  هجوم ر يدسـتگ  "يوسـف ي زي
 به چهـار سـال      يشي فرما ي پس از دادگاه   1327 در سال    افراد اين .شدند

  . در زندان بودند1331زندان محكوم شدند و تا سال 
 كه به وجود آورده     يمناسب مطلوب و    طين شرا اي قيشاه از طر  رضامحمد

 ي ي سـرنيزه    نمـود و در سـايه      راني ا ياساس قانون   اقدام به دستكاري  بود،  

                                                                                                                        

 )ن.( استا روز جمعه بودهبهمن مصادف ب
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د كـه در    گـزار نمـو   رسان را ب  مؤسـ  مجلـس    انتخابـات ،  يحكومت نظـام  
 داد و   ريي را تغ  ي، اصل چهل و هشتم قانون اساس      1328ماه سال     بهشتيارد
 سـنا را     و ي مل ي شورا ين از مجلس  كي را به شاه اعطا كرد كه هر         ق ح نيا

سان، مؤسـ  كار مجلس    ي  خاتمه دنبال   به. دنماي منحل   همزمان، ايجداگانه  
 :دعوت نمود و به آنهـا اعـالم داشـت          مجلس مذكور را     "ندگاني نما "شاه
ـ  ،انـد   چند روزه به انجام رسانده     ني كه حضرات در ا    يكار" ـ  تثب ت جه  تي

انـد كـه قـبالً دچـار          مشروطه را نجـات داده     بي ترت نيمشروطه بوده و بد   
  49". شده بودي فالكتبارتيوضع
ـ شاه بر طبق اصل جد     محمدرضا ،گونه نيبد صدو چهـل و هـشتم      يكـ  دي
كه فرض  (ي ملي مجلس شورا  عملكرد هرگاه كه    توانست ي م ي اساس نقانو

را قبول نداشته باشد، آن را منحل       ) د باشن   منتخب مردم  ي ندهيشده بود نما  
ـ  در مجمـوع، ا    .كند را بـراي    راه   ،ي در قـانون اساسـ     دسـتكاري  نـوع    ني
  .هموار كرد يكتاتوريد

عدم انـسجام   ضعف و    ، و دمكرات  ميهني يروهاي مقاومت ن  يي از سو  ماا
 ي عـوامل  سي و انگل  آمريكا اني اختالف و تضاد م    ،گريدسوي  ارتجاع و از    

                                                            

 1326 تهـران " استندهي گذشته چراغ راه آ    " نقل از كتاب     24/2/28 مورخ 1831 شماره   هاني ك 49
 )ن (521ص 
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 زيـادي مدت  . اوردي در آن زمان، دوام ن     يكتاتوريبودند كه باعث شدند د    
 مـردم   بي كردن و تعق   ي زندان ،يري خفقان، دستگ  وضعيت كه   ديطول نكش 

  .دنجاميا شكست به
ـ آم  خشونت يكتاتوري د ي برقراري    هرچند توطئه  ب،يترت نيبد  ي نظـام  زي
در كردستان  را   هرچند كم، جنبش     ي مدت ي اما برا  اوردي به دست ن   يتيموفق

  . واداشتينينش  به عقبرانيو سرتاسر ا
مـصدق و   . برگـزار شـد   ، انتخابات مجلـس شـانزدهم       1328ماه   مهر در

 آزاد نبودن انتخابـات، در دربـار        هي عل  اعتراض خود  اني ب يهمراهانش، برا 
  موفق بود و باعـث     يادي اعتراض و مقاومت تا حدود ز      نيا. ستندبست نش 

ـ  به عمل    يري در انتخابات تهران جلوگ    يبكاري از تقلب و فر    كهشد    .دبياي
ـ  و هم به دلي مخالفت افكار عموملي انتخابات تهران هم به دل ،جهينت در  لي
 نـدگان ي نما غياب اعالم شد، اما شاه در       اطلب مصدق و هوادارانش     تيفعال

 1328تهران در   انتخابات  .  مجلس را افتتاح كرد    1328ماه   تهران، در آبان  
 بـه  نـده ي نما ن به عنوا  ،ي مل ي  از جبهه  گري شد و مصدق و چند تن د       گزاربر

  50.افتنديمجلس شانزدهم راه 
                                                            

 لي كه دسـت بـه تـشك       دندي رس جهي نت ني در دربار، همكاران دكتر مصدق به ا       ينينش  به دنبال بست   50
 از  ي بـا شـركت بعـض      يا بهـه  بـاور بـود كـه بهتـر اسـت ج           نياما خود مصدق بر ا    .  حزب بزنند  كي
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 ي  جبههتي فعالي در انتخابات، راه را براي ملي  جبههندگاني نماتيموفق
.  شـد لي بـانفوذ تبـد    ييروي به ن  ي مل ي  جبهه جيتدربه  مذكور هموار كرد و     

 شد ي م لي تشك گري د ي، سازمان 1320 بار بود كه پس از سال        ني نخست نيا
 يماي بعدها، سـ   دهي پد ني بود، ا  ي نفوذ فراوان  دارايهمراه حزب توده    به  كه  
ـ      .  داد ريي تغ ي را به طور كل    راني ا ياسيس ه حـزب تـوده،     جالـب آن بـود ك

ـ  بدون ترد   كه تحريم نمود  را   1328ت مجلس شانزدهم در سال      انتخابا  دي
  . حزب بودنيمناسب ا و نادهي از اعمال ناسنجيكي

 تـوان  ي مجلس، نشان داد كه ميندگي مصدق و همراهانش به نما     انتخاب
ـ  كار و فعال   ي مردم به سو   قيجهت تشو   از الزم را    ي   اسـتفاده  ،ياسـ ي س تي
ـ  در تجز  ،ي مل ي  جبهه لي تشك ياز همان ابتدا  . مل آورد به ع انتخابات    و  هي

ـ     ،ي مبارزات تي فعال ي   جبهه در عرصه   ني نقش ا  ليتحل  ني اختالف نظر در ب
 ياسـ ي س يها  كه سازمان  يدر حال .  شد اني نما ياسي س يها  و سازمان  روهاين

ـ  يهني م ييروي را به عنوان ن    ي مل ي  جبهه ، عمده  حـزب  كردنـد،  ي قلمـداد م

                                                                                                                        

ـ ا.  شـود  لي دارند، تـشك   يهني م ي و باورها  دي كه عقا  گري د يها سازمان  روز  ني بـود كـه در نخـست       ني
 و سـپس در منـزل دكتـر مـصدق     ستهنش  كه در دربار بستي تن از كسان 19، توسط   1328 ماه آبان

ـ  گسترده آغاز به فعال    ي شد و به صورت    لي تشك ي مل ي  بودند، جبهه  هگردهم آمد  ـ ي كـرد و خ    تي  زود  يل
 )ن.( خود گرد آوردي از مردم را حول شعارهاياديموفق شد كه شمار ز
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 و هـم در     "مـردم " ي  نامـه همچـون روز   خود   ي مخف اتير نشر  هم د  ،توده
ـ  توسط ا  ي آنچنان ي  هيها نوع نشر   ا ده  خود كه بعد   ني عل اتينشر  حـزب   ني

 ي مل ي از جبهه  واقع   خالفلوحانه و     ساده اريبس تحليليچاپ و منتشر شد،     
 اتحـاد   اسـت ي آن كـه س    لي اعتقاد بود كه به دل     نيحزب توده بر ا   . ارائه داد 
 اخـتالف   ، شـده  در  ميـدان بـه    به بعـد، از      1325 از سال    راني در ا  يشورو

. گـردد  ي بر م  سيانگل  و آمريكا اني م استي به س  ي اساسي  مسأله موضوع و 
ـ  بـه دل   ي مل ي  و هواداران جبهه   قحزب توده معتقد بود كه مصد       نكـه ي ا لي

 خـصوصاً در رابطـه بـا موضـوع          ،ي شورو استي با س  ي و موافقت  انهي م چيه
 شـركت مخـتلط   لي بود كه با تـشك    ي كسان  از يكيدق  مص (،نفت نداشتند 

و در ضمن   )  مخالفت نمود  1325-26 يها  سال ي ط ي و شورو  رانينفت ا 
ـ  هم بودند و در آن هنگام ن       سي انگل استي س هيعل  ي خواستـشان بـا مـش    زي
ـ  عامـل و     ،دي بدون ترد  شد، ي منطبق م  آمريكا استيس  هـوادار   ، حـداقل  اي

  .ندست هآمريكا سمياليامپر
 منافع  خواست ي كه نم  نمود ينادرست م لحاظ  ن  اي حزب توده از     برداشت

ـ مردم ا  ـ الي بـا امپر   تي در ضـد   راني ـ  سمي  و  آمريكـا  را از منـافع      سي انگل
ـ د كـه آنهـا ن     نماي كي تفك ييآمريكا ي نفت يها شركت  خـود   ي  بـه نوبـه    زي
 هرچنـد در آن     .لستان و شـركت نفـت انگلـستان بودنـد          نفوذ انگ  مخالف
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ـ    گيهماهناين   هماهنگ بودند، اما      اين دو  ع مناف ،يخي تار ي برهه  چي، بـه ه
.  و متحـد هـستند  يرأ  همياسي س يروي دو ن  ني نبود كه ا   معنا ني به ا  عنوان

قابل  قتي حق اين ،آمريكا هواداران مصدق و منافع      اني م يهماهنگعليرغم  
 از طبقـات و اقـشار       ي برخ ي ندهي نما انش،كه مصدق و هوادار   كتمان نبود   

 و با حزب توده اختالف نظـر داشـتند،          ند بود راني ا يعمار و ضد است   يهنيم
د انم كه ندكرد ي منافع استعمار مبارزه م هي عل ي حال به طور جد    نياما در ع  

 ي رهبراني بود، اگر هم از مسي برهه از زمان، شركت نفت انگلاين در آن
ـ  تغ مـسأله  بودند، صورت    آمريكا به   ليبعضاً متما كساني   ،ي مل ي جبهه  ريي
ـ  ي  از همان ابتدا، جبهـه     يستيبا ي م بي ترت ني بد ند،ك ينم  بـه عنـوان     ي مل
ـ       آمد ي مستقل به چشم م    يروين ـ  ا ي كـه از منـافع مل  بـا   تي در ضـد   راني

  .كند ي دفاع مسي انگلسمياليامپر
ـ ، ترك يجهـان دوم   از جنگ    پس ـ  در ا  ي طبقـات  بي ـ  راني آشـكار   اندچن

 مـصدق، شخـصاً     .شكار شود آ راني ا ي مل ي  جبهه ي تا جوهر طبقات   نمود ينم
ـ    ي از كـسان   يبرخـ .  بـزرگ بـود    يبورژوا نبود، بلكه مالك     مـصدق   ا كـه ب

 ي اشاره شود كه حـام     يستي با اما.  بودند نداري داشتند، مالك و زم    يهمكار
  بود كه منـافع    انهي م يبورژواز هرد خ ي ندهيبازار هم نما    بازار بود و   ،صدقم

 1328-27 يها ال س ي ط ب،يترت نيبد.  نداشت ي همخوان ميسالي با امپر  آن
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 ي  طبقـه  ي ندهي نما ا حزب توده را قبول نداشته و خود ر        استي كه س  يكسان
ـ  توانـستند  ي م دانستند، يكارگر نم  ـ     ي مل  را  ن آ يي توانـا  ني باشـند و همچن

بود واقعيتي  نيا.  داشته باشندي ملي مبارزه  دريريداشتند كه نقش چشمگ
خواستند  ي نم اي كرد ي حزب توده آن را درك نم      يكه از همان آغاز، رهبر    

 ش شكـست جنـب    ي از عوامل اساسـ    يكي خود   نيك كنند كه در واقع ا     در
  .بود 1328ـ32 يها سال

 از مجلس شانزدهم، موضـوع نفـت        شي پ مسأله ني بزرگتر د،ي ترد بدون
ـ  تا ا  دنديكوش ي م سي و شركت نفت انگل    سيدولت انگل . بود  را  مـسأله  ني

 مي در آن شـركت سـه      آمريكـا  صورت كه نه اجازه دهند       ني به ا  ،حل كنند 
  . شودراني دولت اي  خزانهدي از سود نفت عايشتري سهم بنكهيباشد و نه ا

ي كـه متخـصص     ينهاآها و بخصوص     ييآمريكا ،همان طور كه گفته شد    
كه ايران ايـن حـق را        به طرق مختلف اعالم كردند       ،نفت بودند  "صنعت"

  .د ربمد نفت بآاز دربيشتري ي  و بهرهدارد كه سهم 
ي كـه دولـت سـاعد پيـشتر او را بـه             يآمريكا"سييكورت" ، جمله از آن 

تمـام    در مورد پيشنهادات نيمه    ،عنوان متخصص نفت به خدمت گرفته بود      
 كـه شـركت نفـت انگلـيس         سـهمي ،   كـرد  اذعـان ت نفت انگلـيس     كشر
 آورد مـي ئال را مثـال     و كم بوده و براي نمونه ونز      ، به ايران بدهد   خواهد  مي
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 و پنجاه درصـد     اند  پذيرفته ها اصل نصف به نصف را      يييكاآمرنجا  آكه در   
 و افزود بايد ايران نيـز       دهند ميرا به دولت ونزوئال     نفت  از   ه حاصل درآمد

  .ن رضايت ندهدآ پيش گرفته و به كمتر ازدر همين اصل را 
 و در نتيجـه     بپـذيرد ي را   امرركت نفت انگليس حاضر نشد چنين       ما ش ا

 پيـشنهادات شـركت     ي پايـه بر  1328تيرماه  26 بعد از گفتگوي بسيار در    
بين دولت ايران و شركت     1933 سال   ي   الحاقي توافقنامه  ي  قطعنامه ،نفت

  51.نفت به امضا رسيد
داد مذكور به مجلس پانزدهم ارجاع شـد امـا مجلـس             قرار ،دو روز بعد  

برد و قطعنامه را تصويب      پانزدهم در هشت روز پاياني عمر خود به سر مي         
 ، در واقـع   .انجام كشمكش نفت به مجلس شانزدهم موكول شـد         سر .نكرد

حتي بعد از گفتگوي بسيار نيز كل سهمي كه دولت انگليس حاضر بود از              
  . بيشتر از بيست درصد نبود ،سود شركت نفت به ايران بپردازد

ر طبه خـا  نيز   ايران   مقامات بلكه برخي از     ،بنابراين نه تنها نيروهاي ملي    
 تـصويب   ،آمريكا ثيرأ فشار اقشار جامعه و نيز ت      ،ري كشو اقتصادوضعيت  

 كه اعـضاي   شود  از همين رو، مشاهده مي     .قطعنامه برايشان ناخوشايند بود   
                                                            

 قطعنامه بـه آن افـزوده       كي ماند و تنها     ي خود باق  ي در جا  1933 ي  قطعنامه ،شنهادي پ نيا ر طبق    ب 51
 )ن.( معروف شد"يداد الحاقر قرا"شد كه به 



 

218

 شدند و دكتـر مـصدق و        پيروز شانزدهم   ي  ملي در انتخابات دوره    ي جبهه
 نفـر از كاشـان      و يـك  نان از تهران    آشش نفر از طرفدارانش كه پنج تن        

  .برگزيده شدندبودند، به نمايندگي 
 ملي  ي ههدر ليست جب  نيز  اهللا كاشاني    يت آ ، تهران ي  در ميان پنج نماينده   

  .قرار داشت
 كـه اشـاره     گونـه   افزود و همان  بسيار   ملي   ي  به اعتبار جبهه   پيروزياين  

سياسي مبدل شد و اقشار جامعه منتظر       عظيم   اين جبهه به يك نيروي       ،شد
  .نفت بودند اين سازمان در حل مشكالت كار و عمل

 از اين شـرايط      بود باهوش، آگاه و زيرك   دكتر مصدق كه سياستمداري     
 بـا  مطبوعـاتي بـه روشـني و         ي  مـصاحبه   يـك   و در  دربنهايت استفاده را    

 هم ملي در مجلس شانزدي  فراكسيون جبههي   اعالم كرد كه برنامه    صراحت
ظت و   مواضعي در مخالفت با قرارداد پيشنهادي نفت و حفا         ي  در بردارنده 
  . استزادي سياسي و اجتماعيآحراست از 

 روياي    ساعد مراغـه   ،وزير وقت   نخست ،بعد از ترور عبدالحسين هژير    
سـپس علـي     . ملي عزل شـد    ي  مخالفت جبهه  ي  مد و او نيز در نتيجه     آ كار

 نفت را بـه     ي   خود را تشكيل داد او نيز نتوانست قطعنامه        ي  منصور كابينه 
 يكي از  كهرا راآ سرلشكر رزمم انگليس سالييمپرسرانجام ا .د در بياوراجرا
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در وزيري را     نخست انتخاب كرد تا   ، بود ها ماتبهترين و پرنفوذترين ديپل   
  . و بحران نفت را حل كنددست بگيرد

و پيشتر  وي   اشاره كرديم كه     .تس به كرسي نش   1329را در تيرماه  آ رزم
  بود هوردآبه دست    نفوذ بسيار زيادي را      ،ي كه رئيس ستاد ارتش بود     زمان

ن بـود كـه بعـد از        آهاي نزديكي داشت و درصـدد        يو با انگليس همكار   
بعدها كه نتوانست  .اتوري نظامي بزندت دست به ايجاد يك ديك،سقوط شاه

 حاضر به پذيرفتن پست نخست      ،به اين مهم دست يابد و حاكم مطلق شود        
را آ كه رزمته بود بس دولت بريتانيا تمام اميدش را به اين قضيه .وزيري شد

سياسـي  عاليـق   با وجود اينكـه      .نها حل كند  آبتواند بحران نفت را به نفع       
 در واقع   ،ها داشت  را بسيار مشهود بود و گرايش نزديكي به انگليسي        آ رزم

 قامات كه م  رسيد نظر مي   كرد، به  تأمين مي منافع دولت مذكور را در ايران       
 چندان هـم ناراضـي      ،يري رسيده را به نخست وز   آ اينكه رزم  حزب توده از  

  .نباشند
نـان توانـستند از     آرا بود كه چند نفر از       آ  رزم تصدي مسئوليت در زمان   

اي كه برخي از اعضاي حـزب تـوده          ن هم به گونه   آ .زندان قصر فرار كنند   
خواهند زندانيان   با اين ترفند كه گويا مي      يونيفرم نظامي را به تن كردند و      

زنـدان  بيلي را بـه جلـوي        اتوم ، به سادگي  ، دهند را به جاي ديگري انتقال    
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ي از  داي جعلي و با همكـاري تعـدا        و با نشان دادن نامه      برده "قجر قصر"
 ده تن از اعضاي حـزب تـوده را از           ،اي بودند  مسئوالن زندان كه خود توده    

 گريختن از زندان انعكاسـي بـسيار داشـت و اعتبـار             .زندان فراري دادند  
،  سياسي ايران  ي  عرصه اما در    ، بيشتر هم كرد   ،ه بود ان ك دحزب توده را چن   

حزب توده بـا تمـام       ،را دشمني داشت  آ ي ملي كه با رزم     جبهه در حالي كه  
حـزب تـوده بـا      كه   نتيجه اين شد     .كرد  ملي مخالفت مي   ي  قوايش با جبهه  

 در زمـان    . ملـي قـرار گرفتنـد      ي   در مقابـل جبهـه     ،را در يك موضع   آ رزم
اي تحـت     اليحـه ن  آ  و مدآرابطه با كردستان هم پيش      ي در    مسأله آرا رزم

ن را وارد مجلـس   آرا  آ كـه رزم  بود   "سازمان اداري كشور   قانون " عنوان
ـ آچنـين   ايـن قـانون      هاي بند ي از  در يك  .كرد بنـا بـه اصـول       ":ده بـود  م

 كه جامعه بخش از امور  آن،بعد   بهاين  از،متمم قانون اساسي   91,92,93
هـاي    انجمـن  توسـط  في مردم كشور مرتبط است    محل_ عمومي   تنفعمبا  

 كنوني كشور چنين انجمني    مناطقهر كدام از    در  محلي اداره خواهد شد و      
  ."تشكيل خواهد شد
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 تعجـب   ي   اين مسأله مايـه    52.دنديامن  ميقانون خودمختاري   ن را   آبرخي  
ـ   نمـي  تأميني خودمختاري را    س از مطالبات اسا   يك هيچ   بود، زيرا  د و  رك

 .شوندت ني از مركز مديركه بخشي از اداراتبراي اين  اي بود  صرفا برنامه 
 از اين قانون     بسيار بيش  ،هاي ايالتي و واليتي به خودي خود       ون انجمن نقا

 ملـي بـه     ي   نماينـدگان جبهـه    ،د با اين حـال    اد عمل مي  ها اختيار  به استان 
ن سـبب   آكردند كـه تـصويب        مي تصورن برخاستند و چنين     آمخالفت با   

  53.و تقسيم ايران خواهد شدتجزيه 
 نيـز بـه تـصويب       سيون ارجاع شد و نهايتـاً     ي اين قانون به كم    ،در نتيجه 

اعضاي   از از همان آغاز،  مي بود كه    سنيي اين موضعگيري مبين شو    .نرسيد
 سـتم   هاي تحت  تي نه تنها حاضر نبودند مل     ، زيرا رفت جبهه ملي انتظار مي   
د و حقـوق ملـي    نرسميت بـشناس   متفاوت به    هايي تيلايران را به عنوان م    

 محلي  هاي  بودند كه انجمن  هم   بلكه مخالف اين قضيه      ند،برايشان قائل شو  
                                                            

 ، چاپ روم1363ـ 250  ص از اشعاب تا كودتا،،يا  خاطرات دكتر انور خامه52
ـ  ا ي هي تجز ي حهيآرا را ال    رزم يشنهادپي ي حهي مصدق در سخنان خود در مجلس شانزدهم ال        53  و  راني

 ي جزيـه  كه باعث تي هر قانونهي علي ملي  جبهه":مصدق گفت . ديها نام   در استان  ي خودمختار ليتشك
ـ خواهد ا ...  شود و    رانيا ـ ي".ستادي ـ  ي  جبهـه   مـصدق و   ي در آن دوران بـرا     يعن  و  ي خودمختـار  ي مل
 مـصدق و  " نقـل از  ، شانزدهم مجلـس  ي  دكتر مصدق در دوره    يها نطق.  بود يمعن  هم راني ا يروپاشف

 )ن.(75،76 ، ص1357 "ينهضت مل
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 حتـي اگـر تنهـا صـالحيت       ،هاي ايران تشكيل شـوند     ي از بخش  ددر تعدا 
   . باشندااجتماعي را دارامور  ي اداره
  
   ي جنبش ملاحياي_2

 كـه بـه     "يقداد الحا  قرار ". نفت بود  ي  مسأله 1329 سال   ي اساس مشكل
 بـر سـر آن،   ياري بـس بحـث  از پس ،دارجاع داده شده بو   مجلس شانزدهم   

 در.  بفرسـتند   مجلـس  ونيسين را به كم   آ توانستند   ي مل يه جبه ندگانينما
ـ  مجلسمربوطه در    ونيسي كم 1329ذر  چهارم آ روز   نامـه را رد     قطع ن، اي
  صنعت نفت  شدن ي مل شنهادي پ ي مل ي   پنج عضو جبهه   ، در همان روز   .كرد

 شدن صنعت نفت به شعار      ي دادند و شعار مل    سر راني ا ي نواح يرا در تمام  
 بردند كه   ي پ قتي حق ني مصدق و همكارانش به ا     . مبدل گشت  ي مل ي  جبهه

  نفـت  فشار شركت  طور كامل از   هتوانند ب ي شدن صنعت نفت م    يتنها با مل  
 يتمام تي شدن صنعت نفت توانست حما     ي شعار مل  .دابني نجات   يسيانگل
 مـصدق و    .وردآكل اقشار و طبقـات جامعـه را بـه دسـت               و رانيم ا مرد
  شعار ممكن را در    ني بهتر دورانن  آ ي  ژهي و طي توانستند از شرا   كانشينزد

ـ   نفت  مردم در مخالفت با شركت      برانگيختن  كردن و  جيجهت بس   سي انگل
  . بودرانيدر اآن دوران  ياليستي امپرپايگاه نيانتخاب كنند كه بزرگتر
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براي مقابلـه بـا ايـن        ي مضاعف يروي ن سي انگل سميالي امپر ،طعمقن  آ در
 كـه    چون حـزب تـوده     يگري قدرت بزرگ د   ،ن طرف آ و در    شعار داشت 

ـ    ،   بـود  راني ا ياسي س يروي ن نيتر و منظم ترين   منسجم  شـدن   ياز شـعار مل
 شدن  ي باور بود كه شعار مل     نيحزب توده بر ا    .كردنصنعت نفت استقبال    

 . آمده است  اني به م  آمريكا سميالي جانب امپر  زا كه   ستيصنعت نفت شعار  
 بر يفي ط ي  ندهي را نما  ي مل ي   مصدق و جبهه   ، كه حزب توده   شد  يممشاهده  

مخالفـت   ،سان بدين .كندي دفاع م  آمريكا سميالي كه از منافع امپر    شمردمي
 نبود ي شدن صنعت نفت شعارياما مل. با ملي كردن صنعت نفت آغاز شد

ـ    ،ن باشد آ قادر به مقابله با       قدرتمند ر چند  ه ي،اسي س ييرويكه ن   ني بـه هم
 .برد ين به كار م   آ جهت مقابله با      را ي مختلف يها كي حزب توده تاكت   ،ليدل

 درست همان موقـع     يعني 1329مهر  23 در   "مردم"زميني  زير ي  روزنامه
 اصـوال چگونـه     ": نوشـت  پخش شده بود،   شدن صنعت نفت     يكه شعار مل  

  "؟ كردي مل، استسميالي امپراري اخت را كه دريتوان صنعت يم
ـ       ي حزب توده شعار مل    ،ني بر ا  عالوه  نيـي  تب ني شدن صنعت نفـت را چن

 كردن نفت تنها در جنوب كشور انجام شود كه          ي مل يستيباي كه م  كرديم
  . بودسي نفت انگل شركت كردني مليبه معن
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ـ  كه نفت شـمال نبا     داشتابراز مي  مقيمستري غ يطرز   به بدين ترتيب،   دي
 نفت شـمال بـه      ازي امت يگذارا حزب توده خواهان و    شتريپزيرا   ، شود يمل

ـ  تقو ي را در افكار عمـوم     تي ذهن ني ا موضعي ني چن . شده بود  يشورو  تي
 كردن صنعت نفـت در      يحزب توده از محدود ساختن مل       كه هدف  كرديم

ـ  است كه امت   ني جنوب ا  ي  محدوده  نفـت شـمال را حفـظ كـرده و بـه         ازي
ـ    ،نيعالوه بر ا  . د واگذار كن  يشورو ـ    ي حزب توده چن  كـه   كـرد ين ادعـا م
  عمــالًياســي قــدرت سيمــسأله نفــت از  صــنعت  كــردني ملــي هيقــض
توانند بـه حقـوق     مي ي حالت ني تنها در چن   راني است و مردم ا    ريناپذ ييجدا

  . كنندنيي و سرنوشت خود را تعافتهيخود دست 
ـ  يامـه  كه روزن  "ندهآي يبه سو " ي روزنامه ،مثالعنوان    هب  حـزب   ي علن

 ، نفـت  ي  مـسأله راه حل    : نوشت نيچن1329 خرداد   15 در روز    ،توده بود 
نـين امـري بـدين       و چ   است اساسي ي مستلزم امور  ،گريهمچون مسائل د  

   ".خويش حاكم شوند سرنوشت نييحق تعمعناست كه مردم بر 
 بعـدها    بود،  شدن صنعت نفت   ي شعار مل   مطرح كردن   قبل از  هي قض ني ا

 ، حزب تـوده   ،جامعه مبدل گشت    شعار مطلوب اقشار   ه ب يعار ش نيكه چن 
ـ اق اد مـص .كردي مديكأ شدن نفت در جنوب ت     يلب بر مل  غا  نآ هي قـض ني

ـ " شعار   مطرح كردن  كه    باور بودند  ني حزب توده بر ا    رانيبود كه مد    يمل
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 خواهـد   ي عموم  افكار شي باعث تشو  راني در سراسر ا   "كردن صنعت نفت  
 ، است اني م در كردن صنعت نفت خوزستان      يملي  مسأله كه   از آنجا شد و   

 .دارد ي توجه عموم مردم را از خوزستان باز م ،بحث در مورد سراسر كشور    
 شدن صنعت نفت اسـت      ي در مناقشات مل   يخي تار يقتي حق نيال  به هرحا 

شكل ن صنعت نفت    كرد ي جنبش كه در جهت مل     ني كامل ا  انيكه در جر  
 ريي خود را تغ   رحزب توده به تناوب شعا     اگر چه    ،ه بود افتي و توسعه    گرفته
 اما بارها در مقابل     .رفتي شعار را پذ   ني ا مرحله به مرحله   ري ناگز  به ،دادمي
 خود ماند كه    ديدگاهحزب توده بر همان      .دنمو و اظهار مخالفت     ستادين ا آ

ـ ابر  قدرت حاكم اي ين جناح بورژوازآ ي ندهي نماي ملي  جبهه  اسـت  راني
ـ   تي در نها  ،لي دل ني به هم  .ستآمريكا سميالي به امپر  وابستهكه    تـا  ي و حت

  54. نكردتيبه طور كامل و عمال از مصدق حما1332 مرداد 28روز 

                                                            

 مـردم،  ":نوشـت ناميـد و در  مـورد آنهـا مـي    خورده مي ي ملي را گروهي فريب      حزب توده، جبهه   54
بـسوي  ". "ي آنـان اسـت       هستند و دكتر مصدق نماينـده      خوردگان آخرين تيروكمان استعمار     فريب
 را بـدين شـكل      "مليون"درجايي ديگر همين روزنامه     . 13229مهرماه  3 مورخه   121 شماره   "آينده

ي مردم، دزدهـا،      گرايي سنگري است كه در پشت آن، دشمنان ناآگاه و فريبنده           ملي ":كندمعرفي مي 
ها و جانوران كثيف، با توطئه، خرابكـاري، بـرانگيختن،     لغارتگران، مزدوران و نوكران استعمار، انگ     

حرمتي به مبارزان راه آزادي ادامه      تشويش اذهان عمومي و آشفته نمودن افكار مردم، آشوبگري و بي          
ملي عليه استعمار است ولي پرچم استعمار را بر دوش دارد، دشمن بيگانـه اسـت ولـي از                   .... دهندمي
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نها كـه   آ عوامل سو و    كي از   سي انگل ي خارج سميالي امپر ،بي ترت ني ا به
 كـردن صـنعت     ي در مقابل مل   ، داشتند تي در درون حاكم   ريگم چش ينفوذ

 متفـاوت و بـه خـاطر        يتـوده بـا اهـداف      حزب   از آن سو   و   ندستادينفت ا 
 بـا   نـد، نفت ادامه داد  صنعت   شدن   ي به مخالفت با مل    ، نادرست يها ليتحل
 اما  . بود كامال متفاوت  يلي به دال  ،جريان دو   ني هر كدام از ا    الفت مخ نكهيا

 متفق كه اهـداف     يروي همچون دو ن   ،كشورآن دوران    ياسي س ي  عرصهدر  
   .دآمدنمي به شمار ، داشتنديمشترك

ـ  در ا   ارتجـاع  د كـه  چنين بو نيا ـ  ي   خـود جبهـه    يحـد   و تـا   راني  و  ي مل
ـ    را رواج داد   "ي نفت ياتوده"هوادارانش شعار معروف      بـود   آندف  ند و ه

د كه بـر    ن نشان ده   يكديگر  و حزب توده را متحد     سيكه شركت نفت انگل   

                                                                                                                        

. "....قل ملي ناقص است، فكرش  كوتاه است، مـنطقش ضـعيف اسـت و                ع... گيردبيگانه دستور مي  
 جبهـه ملـي يـا       "دوباره همان روزنامه با تيتـر     . 13229مهرماه  3 مورخه   121 شماره   "بسوي آينده "

امپرياليسم در ايران جمعـي از مـزدوران خـود تحـت عنـوان      ... ":نويسد مي"مزدور رسواي استعمار  
-ي ملي، سازشي كامل حاكم نيست و نمي       در ميان اعضاي اين جبهه    . .. را سازمان داد   "ي ملي   جبهه"

 تمامـا   "ي ملي جبهه"ولي شكي در اين نيست كه اين به اصطالح          . ي آنها را يكسان برشمرد      توان همه 
الزم به ذكر است كه     ). ن. (8/9/1329،  174بسوي آينده، شماره    . "مجري افكار استعماري هستند   

ها به ناچار متني را از كردي به فارسي ترجمه نموديم كـه               تن اصلي روزنامه  به دليل عدم دسترسي به م     
  .اصل آن فارسي است و اميد است كه مفهوم را رسانده باشيم
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 كردن صنعت   يمل آنها،   نيتريكه اساس  راني مردم ا  يخالف خواست عموم  
 شدن صـنعت نفـت بـه        ينكه شعار مل  آ بعد از    .كننديحركت م  ،نفت بود 

 كردن صنعت نفت روز به روز       ي شد و جنبش مل    لي جامعه تبد  اصليشعار  
ـ وز ، نخـست   آرا  رزم ،سيلگ ان سميالي امپر ي   تنها روزنه  ،افتي گسترش  ري

ـ  تاكت گيري چه با توسل به زور و چه با به كـار           قي تا به هر طر    ،بود  از  كي
را آ  رزم 1329 اسـفند    16روز  در   امـا    . كننـد  يريلوگ ج مينبش عظ ج نيا

 كـشته   ،ياسي دو جناح س   ي مشخص شد كه حداقل برا     تيدر نها . ترور شد 
را دخالـت   آ در قتـل رزم      ماًي مـستق   نبود و  نديخوشارا چندان نا  آ شدن رزم 
  .داشتند

ـ  ي رهبر ه ب ي مذهب اني جر كياين دو عبارت بودند از        ياهللا كاشـان   تآي
 كـه رضاشاه   محمد يگري و د  كردنديرا پنهان نم  آ  با رزم   خود را  يكه دشمن 

ـ  در م  راآ رزمكـه   را  ي   و نفـوذ   تي شخص آرام آرام   ارتـش و در درون      اني
قلمـداد   سـلطنت  قدرت شاه و     هي عل ي جد يديتهد ، كرده بود  دايمملكت پ 

  .كردمي
 ، بـود  ها يسي انگل ي  ه   كه مهر  "عالء نيحس" ،راآ از كشته شدن رزم      پس
ـ وز  به نخست  1329 اسفند   21روز   چنـان   نآ نـه    ء امـا عـال    .دي رسـ  يري
اختيـار   در   ي فرصـت  دورانن  آ طي داشت و نـه در شـرا       ي و نفوذ  تيشخص
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 به دنبال از  .  كند يريگشي پ ي عموم ينبشج يريگ  بتواند از شكل    كه داشت
 همـوارتر شـد و      فـت ن صـنعت     كردن ي مل راه براي را  آ  برداشتن رزم  انيم

 بـه  . استفاده را بردنـد  تير مصدق نها   شخص دكت  ، و بخصوص  يملي    جبهه
ـ    ،بي ترت نيا ـ  ب ركـشو  نفـت در درون       صـنعت   كـردن  ي جنـبش مل  شتري
ـ      تي اكثر نكهي با ا  زي و در خود مجلس ن     افتيسترش  گ  ي اعـضا ضـد مردم

روز در   ، شكل گرفت تا تحت فشار اقشار جامعـه        ي مساعد طي شرا ،بودند
 ، اسـفند  29 روز   . شـود  بي صنعت نفت تصو   ردن ك ي قانون مل  ، اسفند 24

ن آ ياسـ ي رجـال س نيتـر  ي ارتجـاع ،  آن ي اعضا شتري كه ب  زيمجلس سنا ن  
 صـنعت نفـت در      ،سانني كردند و بد   بي قانون را تصو   ني ا ، بودند دوران

   . شدي ملرانيسراسر ا
 ي از روزهـا   يكي1329  روز سال  نيخرآ يعني اسفند   29 روز   ،در واقع 

ـ  ا هاي تيمل مبارزات   يخيتار اقعيـت را در نظـر      اگـر ايـن و     . اسـت  راني
ـ  سميالي امپر هي مبارزه عل   آن دوران  ريم كه در  يگب  يهـا   و شـركت   سي انگل

، آن وقـت اسـت كـه         دشـوار بـود    اري بـس  ي امر ي آن در سراسر جهان    نفت
ـ . مي قائل شـو   يخي تار روز ني ا ي برا ياهژي و گاهي ارزش و جا   بايستي -يم

دم  عمـوم مـر    ي برا يك پيروزي  شدن صنعت نفت نه تنها       يتوان گفت مل  
 گري د ي از مردم كشورها   ياريبسو  تحت ستم   هاي   تيمل ي بلكه برا  ،رانيا
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ـ  را كه مـردم ا     يراهو   بگيرندن درس   آ از   كه بود ـ  راني  دكتـر   ي رهبـر  ه ب
  .ادامه دهند،  گرفتندشيپدر مصدق 

 آن   و اجـراي   مـسأله ملي كردن صنعت نفـت يـك        قانون  ولي تصويب   
 كـه خـود     ء چـون عـال    يريوز مشخص بود كه نخست    .اي ديگر بود  مسأله
 ينبود كه قادر به اجـرا     ، شخصي    بود راني در ا  ايتاني بر يهاتاسي س يمجر
 كـردن صـنعت     ي جنبش مل  ، قانون ني ا بيبعد از تصو   . باشد وني قان نيچن

 كه خود   اني   كس  تا پيش آمد  يتي وضع  و افتي گسترش شي از پ  شينفت ب 
 يهه جب نهاقرار داشتند و در رأس آ      صنعت نفت    ملي كردن  اول   وفدر صف 

ـ  بـر ا   .رنـد ي را به دست بگ    ياسي و دكتر مصدق قدرت س     يمل  اسـاس و    ني
 دكتر مصدق بـه     1330 بهشتي ارد 8 روز   ،ي مردم يها تي حما ي  جهيدرنت

  .ب شدوص منيرينخست وز
ـ  يمدن دولـت دكتـر مـصدق نقطـه        آ كار   ، روي دي ترد بدون  در  ي عطف

 يهـا  ومـت  بـا حك   ي اساسـ  يزي حكومت تما  نيازيرا   ،بود  كشور استيس
 ي  مـسأله  حـل    ي و برا  ي عموم تي كه با حما   ي حكومت . داشت  از خود  شيپ

 در  را ي مل ياستيمده و س  آكار  روي   صنعت نفت    ي همچون مل  ي مهم اريبس
  .  بود گرفتهشيپ
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ـ  و هم  ياسـ ي كه اسـتقالل س    اين بود  دولت مصدق    ي   برنامه  رونـد  نيچن
 شركت ي اقتدارهسلط  و كشور را از   هموار كند  را   راني ا ياستقالل اقتصاد 

ـ رهاب انگلستان   سميالي و امپر  ينفت ـ    .دن ـ  دل نيبـه هم اقـشار  يي   از سـو   ،لي
  از دولت دكتـر مـصدق      ي زيادي را     اصالحات اساس  انتظار راني ا ي  جامعه
 در شانيهاه و مهرسي انگلسميالي و امپرمرتجعين ،گري دي و از طرفداشتند

ـ ق تـا مـانع موف     ه بودند داخل كشور دست به دست هم داد       ـ  و پ  تي  شرفتي
 ي به دنبـال اجـرا     تيدكتر مصدق كه با جد    .  دكتر مصدق شوند   يهابرنامه

 ، نخست گام بود، در    سي شركت نفت انگل   ي سلطه  از راني ا يي رها استيس
  .كرد دي را خلع سيل انگنفت شركت 1330 خرداد 29روز 

 شركت نفت انگليس شد تا تمام نيروي خـود را           اين امر باعث تحريك   
هـدف آنهـا    . د و نگذارد كه قانون ملي شدن نفت اجرايي گردد         به كار گير  

اين بود كه به نوعي با دكتر مصدق به توافق برسند كـه منـافع بريتانيـا و                  
- مـي   با تمام تـوان    آمريكا ،در اين ميان  . شركت نفت انگليسي حفظ شود    

كوشيد كه به شريك انگليس تبديل شود و سهم بيشتري از نفت ايـران را               
  .دبه دست آور

ديت ضـ . آمدقانون ملي كردن صنعت نفت به اين آساني به اجرا در نمي       
در درون دستگاه دولتي ايـران      هاي خود را     با دولت انگليس كه تمام مهره     
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داد كه نفـت ايـران بـه فـروش           نموده بود و در خارج نيز اجازه نمي        بسيج
، شـرايط   هاي حزب توده و حتـي شـاه و ارتـش           برسد و همچنين مخالفت   

آمـدن   كـار روي  از زمـان    .  كرده بودند  ي را براي دكتر مصدق ايجاد     سخت
لبات آنـان از يـك سـو و         ن مردم و مطا   اي سخت ميا  دكتر مصدق، مبارزه  

 ن مطالبات به رهبري امپرياليـسم انگلـيس از سـوي ديگـر در             دشمنان اي 
 در  ا مـستقيم  نگليس ياد گرفته بودند كه    نمايندگان ديپلماسي ا  . گرفته بود 

 از تصويب ملي كـردن صـنعت        ر داخلي ايران دخالت كنند، پس      امو تمام
هاي خود را بيشتر تشويق كننـد و   مهرهخرج دادند تا ي بهنفت، تالش زياد  

  .نيروهاي مستقل را بيشتر بسيج كنند
 شركت نفت و دولت بريتانيا از وجود مقاماتآرام آرام مشخص شد كه 

 تـا كنند  ران استفاده مي  اي انگليس در بسياري از شهرهاي اي      ه  گريكنسول
چنـين وضـعيتي    . حاميان و مزدوران خود را عليه دكتر مصدق برانگيزانند        

گلـيس را در    هـاي ان    به اين نتيجه رساند كـه كنـسولگري        دكتر مصدق را  
يـران  هاي انگليس در امور داخلـي ا    و به دخالت   سراسر كشور تعطيل كند   

ون ملـي كـردن   بدون شك اين اقدام همچـون تـصويب قـان    . پايان بخشد 
ت نفت و خلع سالح شركت نفت انگلـيس، بـيش از گذشـته خـشم                صنع

بـدين ترتيـب ايـن      . امپرياليسم بريتانيا را عليه دكتر مـصدق برانگيخـت        



 

232

 تـا اينكـه دكتـر مـصدق         ها روز به روز رو به فزونـي گذاشـت         كشمكش
اي  بلكه نيروهاشهاي شناخته و ناشناختههدريافت كه نه تنها بريتانيا و مهر

اند و يكي از آنها محمدرضاشاه بود       موضع گرفته او   عليه   متعدد ديگري نيز  
. آمـد  به شـمار مـي  ي قدرتمندهم در اختيار داشت، نيرويو چون ارتش را  

 بـود كـه     مسألهاختالف اصلي ميان دكتر مصدق و شاه ظاهراً به خاطر اين            
. هد شد كند و وزير تابع كدام يك خوا      چه كسي وزير جنگ را انتخاب مي      

 ،شدندب ميوصنگ و رئيس ستاد ارتش توسط شاه من       كه وزير ج   تا زماني 
  .كردندوزير پيروي نمي روشن بود كه از نخست

ـ  دي رسجهي نتني دكتر مصدق به ا    سرانجام ارتـش را از  ي كـه   كه تـا وقت
 خـود نخواهـد بـود و        يهـا  برنامـه  ي قادر بـه اجـرا     ،اوردي شاه در ن   ارياخت

 دسـت   يقينفـت بـه تـوف     صـنعت    كـردن    ي مل  قانون يبخصوص در اجرا  
ها از قـانون    مشخص بود كه مشكالت اساساً بر سر برداشت       . افتينخواهد  

ـ ، كندسلطنت دي بود كه شاه با   باور نيمصدق بر ا  .  بود ياساس  ي نه حكمران
 يهنگـام .  خواهد بودريوز  نخستتحت امر زي وزارت دفاع ن  ، آن رويو به پ  

 يم شروع به كار كرد، مصدق به بهانـه         مجلس هفده  1331 ماه   ريكه در ت  
ب بـه شـخص      خطا يا مجلس شركت نكرد و در نامه      شي در گشا  يماريب

اند، امـا    شده دهزي برگ يطور قانون ه  گان ب ندياهشتاد درصد نم   ":شاه نوشت 
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به شمار   مردم   ي  ندهينما  و به مجلس راه يافته    يرقانونينان غ آ درصد   ستيب
ـ    . "آيندنمي گـان بـه عنـوان      نـد ينفـره از نما     چهـل  يدر همان ابتدا گروه

 ،يبر اساس اصول پارلمـان    .  كردند ييراآ  در مقابل مصدق صف    اپوزيسيون
 به علت اينكه  اما  .  رفت و كنار  داد استعفا   1331 ري ت 15 خيمصدق در تار  

 به اجبار بار     از وي باال گرفت،    هاتي و حما   بود ه كرد داي پ يرينفوذ چشمگ 
 خي كه دكتر مصدق در تار     يزمان. دي برگز يريوز  شاه او را به نخست     گريد

 ي خود را به شاه سپرد، شاه بـا همـه          ينهيكاب يوزرا ي اسام 1331 ري ت 25
 داد و اعالم    ء موافقت كرد، مصدق باز هم استعفا      جنگ ريزوغير از    ياسام

 بـه كـار خـود       يريوز تواند در منصب نخست   ي نم وضعيت ني ا اكرد كه ب  
 بـه   هاي جامعه اي داشت، توده  بازتاب گسترده  استعفاي مصدق    .ادامه دهد 

 بود كـه شـاه، دولـت        ص اما مشخ  ،رفتندي مصدق را نپذ   ياستعفا وجه   چيه
 مصدق بـه سـتوه      يانهگر ناسازش يهااستي كه از س   آمريكا ي و حت  ايتانيبر
ايـن  . مصدق را از كار بركنار كننـد       كه    بودند دهي به توافق رس   ند،مده بود آ
گان مجلـس بـه     نـد ي چهل نفـر از نما     كه نيبعد از ا   رماهي ت 27روز  د كه   بو

 با . انتخاب كرديريوز  نشان دادند، شاه قوام را به نخست تمايلاحمد قوام
 ي بزرگ ي   كه توطئه  دريافتند تهران   دم كار مردم كشور و بخصوص مر      نيا
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 كردن صنعت نفت    ي و خصوصا مل   شانيوردهاا دست ي است تا تمام   انيدر م 
  . ببرندنيرا از ب
ـ  ق .ماه به پا خاستند   ري ت 30 عموم مردم در روز      ،لي دل نيهم به  مـردم   امي
 ، بود كه نه تنهـا قـدرت حـاكم         قدرتمند ي و تا حد   دي، شد ينچنان ناگهان آ

 حزب توده را هم     و ي مل ي جبهه  همچون ،اپوزيسيون ياسي س يروهايبلكه ن 
ـ     وسيع و گسترده       مردم چنان   حركت . كرد ريغافلگ  يـي روي ن چيبود كـه ه
 و  هـا    تـالش   قوام و نـه    داتي كه نه تهد   يطور   به .به مقابله با آن نبود     رقاد

-يري نتوانستند از آن جلـوگ     كدامچي، ه اقدامات نيروهاي ارتجاعي داخلي   
ـ مـردم ا   كـه    ماه نشان داد  ري ت امسي. كنند  هـر گونـه از خـود        ي بـرا  راني

  . اند حاضر و آمادهشانيوردهاا و دستي در راه حفظ آزاديگذشتگ
 ي جز بركنـار   ي راه چي قوام ه  ي نائل شد و برا    تي به موفق  رماهيت30 اميق
ـ وز مصدق را بـه نخـست     . د گريبار د ،   به ناچار  زي شاه ن  . نگذاشت يباق  يري

 جنـبش   براي كـل   مي عظ ي دستاورد قتاًي حق رماهي ت 30 امي ق . منصوب كرد 
 نكـه ي بـود و ا    راني مردم ا  ي   توان بالقوه  انگري بود و ب   راني ا كي دمكرات يمل

 ي قـدرت  چي ه ،گرفته شود  كار ه ب صحيح در زمان مناسب و      قدرت نيا اگر
 يي در تهران تا جـا     امي ق نيا. ن را نخواهد داشت   آ درمقابل   يستادگيتوان ا 

آوردند و آنها را درهـم   نيشاه را پائ رضا يهامجسمه ي رفت كه تمام   شيپ
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 سـريع  ي كه در صـورت عـدم بركنـار        اين نگراني وجود داشت   . شكستند
 شـود كـه در      مي عظـ  ي به شورش  ليد و تب  داده ري مس ريي مردم تغ  امي ق ،قوام
 توسط مردم خواهد    ياسي س قدرت مي دست گرفتن مستق   دربه   منجر تينها
 در هم شكـست      ارتجاع  شدند، روزي پ ي مل يروهاي ن ماهري ت 30روز  در  . شد

 شدن صـنعت    ي مل مصدق و مشخصاً  . دولت د  يها برنامه ي اجرا يو راه برا  
 يروزي پنيامصدق نتوانست از .سف است كه دأ تي جا .نفت هموار گشت  

 دي ترد ميسالي و خادمان امپر   ني مرتجع مقابله با  الزم را ببرد و در       ي  استفاده
 و  آمريكـا ن  آس  أ و در ر   يـسم الي امـا امپر   ، شـد  روزي پ 1331 امي ق .داشت

 فـشار   ننشـستند و   كـار ي شـخص شـاه ب     سـركردگي  ارتجاع در ايران بـه    
 متأسـفانه  ،شـد ميمصدق وارد  .نها بر حكومت د   آ يسو كه از    اي  جانبه همه
  .شداعمال مي بود كه از جانب حزب توده بر مصدق يسو با فشارهم

ـ  اق مي دست بـه تحـر     زي ن سي و انگل  آمريكا ،عالوه بر اين   ـ  ا يصادت  راني
نفت به خارج از كشور صادر        از شركت نفت،   يد   خلع  بالطبع پس از   .زدند
ـ  . شـد   نـامطلوب  اري بس يصادت اق تيمد نفت قطع و وضع    آو در  نشد -يم
ـ  اوضاع اق  نيمصدق ا . د يستيبا امـا   .دادسـامان مـي   ن را   ا نابـسام  يصادت
 نسبت بـه صـنعت نفـت        ژهي متفاوت و و   يدگاهيمصدق از همان ابتدا د    .د

 نفت در مدت    ني ا ": گفت   ني در مجلس چن   1330ذر ماه   آ در   ي و .داشت
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ـ د مـا از نفـت در ا  مآدر ؟ است ما داشته  ي برا يمدآ سال چه در   40اين  ني
 كه  ييها  هم به دستور همان    ني بوده و ا   سي انگل ري ل ونيلي م 110مدت تنها   

ـ  مـا با   . است رف شده ص سالح   دي جهت خر  ،اند مد را پرداخته  آدر ـ  دي  ني چن
-نـه ي از هز  .مي نفت ندار  گري د يها  كه مانند افغانستان و دولت     ميفرض كن 

ـ نملت  . مييفزايامدمان ب آو به در  هاي خود كاسته      صـبور باشـد تـا بنـد         زي
  55".مياسارت را از گردن خود بردار

ـ  بـه م   " نفـت  دونصاد ب تاق" شعار   جي كه به تدر   چنان شد    در مـد و  آ اني
 كـه در زمـان حكومـت        شباهت داشت  معجزه   بيشتر به يك    اين امر  ،واقع

 نكـه يتـر ا  ماز همه مه  . دشركود ن دچار   مملكت   يصادت اق تي وضع ،مصدق
ن آدر   اگر چـه     ،ايجاد شد  صادرات و واردات     اني م ي بار توازن  ني اول يبرا

شـكار شـد كـه      آ تيواقع نيكم ا  كم. نداشتي   كشور صادارت نفت   ،زمان
ـ  اگر   يمد حاصل از نفت هم اداره شود و حت        آند بدون در  اتويكشور م   كي
ـ   شي كشور ب  اقتصاد چرخ   ، وجود داشته باشد   ي مناسب مل  ي  برنامه  شي از پ
  . خواهد شدمنظم

                                                            

 ن. 1331 اسفندماه 19باختر امروز  55
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ـ  دشمنان بـا تـالش ب      ،رانيرش جنبش مردم ا    موازات گست  به در  يشتري
 هـدف قبـل از هـر    نيبزرگتـر . صدد جلوگيري از گسترده شدن آن بودند 

 براي اين مهم تا آنجا      ن بود، آ ي حكومت مصدق و برانداز    فيضع ت ،يزيچ
  .دندضربه زن آبه  ،كه امكان داشت

ر وفـادا  دوست و همكار   ، تهران سي پل سيرئ ،افشارطوس و قتل    ربودن
نان  دشـم  يزاري از نفرت و ب    يا نشان تازه  1331 بهشتيمصدق در ماه ارد   

 حكومت دكتر مصدق    ضرباتي   نياما چن  .ق بود د نسبت به دكتر مص    ركشو
ـ    ن شـد،  آ شدن   رومندتريعكس باعث ن  ر بلكه ب  ، نكرد فيرا تضع   نيبـه هم

ـ  يهـا تيبا حما .  افتادند مي مستق ي كودتا ر دشمنانش به فك   ليدل - اهللاتآي
در 1331ماه  اسـفند  نهـم     خيتـار   در ي تظاهرات ،ي كاشان ي و تا حد   يانبهبه

 از اشضـايتي  ناري و اعـالم شـد كـه شـاه بـه نـشانه           تهران بـه راه افتـاد     
  خواسـتار  كننـدگان تظاهر . دارد  را  مصدق قصد ترك كـشور     يها استيس

تـن از    و چنـد     ي ارتـش  دي تعدا . بود اندكنان  آ تيجمع. شدندماندن شاه   
ـ  كه   خ،ميامعه همچون شعبان ب   نام ج  بد افراد ـ  كي  بـود و ملكـه      دار چماق

 و شـعار  پيوسـتند نهـا   آبه ، خوبي برخوردار نبودي  از گذشته  كه   ياعتضاد
  .زدندي مادي را فر"د بمانديشاه با  برود،ديشاه نبا"
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 بر ضـد شـاه و       يتر در شهر تهران تجمعات و تظاهرات گسترده       همزمان
. خـورد  عجيبي در آن به چشم مـي       يهاپديده  كه نش شكل گرفت  ارفدارط

 كه   آنهايي  شعار متفاوت بود،  اري بس يشان با همديگر   شعارها نخست اينكه 
 و در آن زمان به عنوان يك نيرو و جريان اصـلي          هوادار حزب توده بودند   

ـ   ما م،يداريما مردم ب  ":آمدند اين بود  به شمار مي    شـاه   ""ميخـواه ي شاه نم
شـعار   . نداشـت  يهم همخوان  مصدق با .دن  ا طرفدار يشعارها . " برود ديبا
 يمظفر بقائ .و هم هوادار حزب زحمتكشان د      مصدق    كه هم طرفدار   يينهاآ

مصدق بوده  . كه در جناح د    يينهاآشعار   . بود " هم شاه و هم مصدق     "بودند
 بـا   ،مياز جان خود گذشت   "  داشتند د با خو  زي را ن  ي ملك لي سوم خل  يرويو ن 

 ين مقطـع شـعارها    آالبتـه در    . بود"ق مصد اي مرگ   اي ،مي نوشت  خود خون
 شـد ي سر داده م   ي ضد حكومت نظام   طور ني و هم  ياشرف پهلو ،  دربار ضد
 شـناخته   " و ارتجـاع   ميـس اليسـگ محـافظ امپر    " عنـوان   ن زمان بـه   آكه  
  .شدند يم

ن ارفدارط و   ءاعضا . بود ي موضع ميتينگ ،ن زمان آ گري د ي  ژهيداد و يرو
 ،هايي كه حـضور مـردم زيـاد بـود         مكانرا در   ها  ميتينگ اينحزب توده   

ـ  ،مـد بودنـد  آ كه پر رفـت و      ييها اباني خ اي و   هانماي س همچون  ي بـه راه م
 بلند  شانيها  بر شانه   را يكي شدند و دفعه چند كسي جمع مي     يك .انداختند
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اگر پليس   .كردندي م مردم كي به سر دادن شعار و تحر      روع و ش  كردنديم
 پراكنـده شـده و      ،دنديرس ي به محل م    شدند و يا نيروهاي امنيتي مطلع مي    

 در طـول  ميتينـگ  ،شـكل  نيبد .دادندي انتقال م گري د يي را به جا   ميتينگ
  . بودمؤثر اري هم رفته بسي و روهشد نقطه برپا نيروز در چند
ها، آن هياهو  يشكار ساخت كه تمام   آ را   تي واقع ني نهم اسفند ا   اتفاقات

 شاه و دربار    يها دخالتبه   مصدق   .د بو ميسالي از جانب شاه و امپر     ايطئهتو
 اعـالم   ييها  دخالت ني با چن   خود را   معترض شده و مخالفت    يدر امور دولت  

 بـه مـسافرت بـرود و        خواهدي كه م   بود  به مصدق گفته   زي شاه ن  .نموده بود 
 . مطلـع شـود    ي از سـفر و    ي كـس  خواهدينم  در خارج بماند و    يت مد يبرا
 امـا   ، كرده بود  ينينش م مصدق عقب   بود كه شاه در مقابل خش      ني ا تيواقع

 و مردم بر سر پخش شود بود كه خبر مسافرت شاه ني اتوطئه نيهدف از ا
ـ  از ش را نيـز    و خـود    مـصدق  حكومت و   ورندآمصدق هجوم     .نـد  ببر ني ب

موفـق   ي و ، مصدق رسـاندند   ي   خود را به خانه    انكنندگ كه تظاهر  يهنگام
يده و   را به ستاد ارتش رسان     نجا خود آكند و از      فرار هي همسا ي   به خانه  شد

مصدق توانـست بـه     خنثي شد و     نهم اسفند    يسان توطئه  نيبد. ابدينجات  
ايـن فرصـت     و  و نفوذ شاه به شدت كاسته شد       ابدي بزرگ دست    يتيموفق

آمد كه مصدق بتواند به طور كلي مملكت را از دست دربار و شاه               وجود هب
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 كـان ي از نزد  يد تعـدا  ،شـد  مشخص   زيكه بعدها ن    طور نااما هم  .رها كند 
  . نشدنديض رايوردا دستني به چني ملي  پرنفوذ جبههيمصدق و اعضا

 شـد تـا اختالفـات    لي مجلس تـشك ندگاني هشت نفره از نما يونيسيكم
 نـام دكتـر     اني م ني اگر چه در ا    .ند و شاه را برطرف ساز     ريوز  نخست انيم

 امـا   ،بـود  داررخو با شاه و دبار بر     ي خوب  روابط  كه از  شدي مشاهده م  يبقائ
 ، وجـود داشـت  سـي  از قـانون اسا  يي كه بر سر بنـدها     ي اختالفات ي برا يو

 يرزوآ دكتر مصدق به     ، آن بي كه در صورت تصو    كرد شنهادي را پ  يطرح
ـ  "ي كند نه حكمران   ي پادشاه دي شاه با  ":گفتياش كه م  نهيريد  .ديرسـ ي م

 حزب توده بـه      و ي مل ي   جبهه ويژهبه ،ي مردم يروهاي ن ماهبعد از نهم اسفند   
ـ   حزب توده در مقابل مصدق     ياسي س كردي رو ، ولي  شدند كيهم نزد   ا تمام

ـ ي نهم اسـفند     ي كودتا شكست ز روز بعد ا   كي.  نكرده بود  رييتغ  دهـم   يعن
دولت مصدق و دربـار     ": نوشت ني چن "مردم" ي   روزنامه 1331اسفندماه  

 ي بـين آنهـا در چـارچوب         مسألهپسر رضاخان، يكي از ديگري بدترند و        
  ".هاست امپرياليستمنافع 

 كـه مـصدق و      مـشخص شـد    امـا    ، نهم اسفند شكـست خـورد      ي  توطئه
 خالف بـر  يكاشاناهللاتآي بار   ني ا زيرا ، فاجعه تنها بودند   نيدر ا  كانشينزد
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 ج كرد و مخالفت خود را با مسافرت شاه به خار          تي ماه از شاه حما    ري ت 30
  .كرد  كشور اعالماز

 مرداد 28روز در كه  بود   گري د يا توطئه يرا ب يغازآ نهم اسفند    ي  ئهطتو
شكار شد  آ نهم اسفند    ي توطئه انيدر جر  . انجام گرفت و سرگرفت    1332

 ي نه تنها از و    از آن به بعد،    و   اند   كرده دي از مصدق قطع ام    ها ييآمريكاكه  
 را به دسـت     گرانتوطئه ي خود رهبر  جي بلكه به تدر   ، نخواهند كرد  تيحما
 ي همچنان در راستا   آمريكا استي س 1331 رماهي ت امسي بعد از    . رنديگ يم
 هـا  ييآمريكا يريگ موضع ني ا . توافق با دكتر مصدق بود     ي برا راهي افتني

ـ  واقعني به اآمريكا ، نخست اينكه بودليدو دلبه   ـ  كـه اكثر تي  مـردم  تي
ـ دل . بود واقف  مصدق هستند،  ني راست اني حام رانيا اينكـه اگـر     گـر ي د لي

- حمايـت نمـي    ،طرف بود دق كه يك نيروي ملي و بي      ها از مص   ييآمريكا

  .رفت كه كمونيسم در ايران پيروز شود احتمال اين مي،كردند
 رشـد  از   توانـست ي بود كه م   ييروي به مثابه ن   ها ييآمريكا از نظر    مصدق
ـ ها در ا   ستي كمون قدرت ـ بعـد از رو    . كنـد  يري جلـوگ  راني  30 يدادهاي

 اسـت ي س طورني و هم  سي انگل مسيالي مصدق نسبت به امپر    استي س ،رماهيت
 كمـك   ي تقاضـا  هـا  ييآمريكـا مصدق بارها از     .تر شد رانهيگ سخت آمريكا
 به حـل مـشكل نفـت بـه        منوط را   ي كمك رگونه ه آمريكا كرد و    ياقتصاد
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 از مـصدق تـا      آمريكا تيحما .خواند ي م سي و انگل  آمريكا مطلوب   ي  وهيش
 نكهي اض بود و به محاينتاي ادامه داشت كه در تضاد با منافع دولت بر ييجا
ـ  در ا  ميـس الي مصدق عمومـا منـافع امپر      تياس كه س  افتيدر ـ   راني  ي و حت

 يدشـمن  گريعلت د .با او پرداختند   خالفتبه م  كند، ي م دي را تهد  انهيخاورم
 نفت  مي تقس ي برا رماهي ت 30  از  بعد سي با انگل  ي توافق و  ، با مصدق  آمريكا

ـ . بود سي و انگل  راني ا انيم ق بـه ناچـار نـسبت بـه      شـد كـه مـصد   ني چن
  . موضع دادريي تغآمريكا ميساليامپر
.  كـرد  مـشاركت  نهـم اسـفند      ي  توطئه مي در تنظ  آمريكاد كه   بو نيچناين
 يتـر كودتـا   هر چه موفـق  ي اجرا ي برا ي عموم تمريني نهم اسفند    ي  توطئه

  . بود مرداد28
ـ    ،رفتبه پيش مي   راني مردم ا  جنبش هرچه  بـه   شـدند، ي مردم متحدتر م
-تر مي عليه جنبش مردم خصمانه    و ارتجاع    ليسماي امپر  موضع اندازههمان  

در مرداد ماه  .آوردندبه ميدان كارزار ميشد و هرچه نيروي ذخيره داشتند، 
ـ ا .شكل گرفـت  واحد ضد مردمي     ي  جبهه  در تهران،  1332  جبهـه كـه     ني

 مـصدق و هـوادار شـاه        اسـت ي مرتجع كه مخالف س    يهاندخوآمتشكل از   
 را خود را بـا      ي دشمن اًيقو و    كه تحت فرمان شاه بودند     ييهايارتش،  بودند

 ضد  ي  جبهه .دادندمي نشان   راني جنبش مردم ا   گسترشحكومت مصدق و    
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ـ  داده بـود كـه در م       يخود جا ر   را د  افرادي يمردم  ي عمـوم بـه بـدنام   اني
 كـه در    ي و ملكـه اعتـضاد     مـخ بيچون شعبان   هم  كساني .شهرت داشتند 

 ، كه امكان داشتييتاجا56 دو ني ا، داشتندشركت زيتظاهرات نهم اسفند ن
ـ ،  ورده بودنـد  آچماق به دست و مزدور را دور خـود گـرد             ـ  ترت دينب  ،بي

بـا   آشـوبگر ان  كـش    و قمـه   انيارتـش  ،هااهللاتيآ انيقاآ از   ي متحد ي  جبهه
در خارج از كشور نيز، پـس        . شده بود  لي دربار شاه تشك   تي و هدا  يرهبر

ـ  در برابر مـصدق تغ     يكاآمر از آنكه امپرياليسم    و  آمريكـا  ، داد موضـع  ريي
ي  برانـداز يبـرا   و دوم قـرار دادنـد     ي  ه را در درج    اختالفات خود  سيانگل

طـور  ه مخالفان مصدق ب   ي بار رهبر  نيا و    مصدق متحد شدند   ي مل حكومت
 بيـرون از   .بـود  اي سـ  ي سازمان جاسوسـ    و مشخصاً  آمريكا دست   در يعلن
 ي واحد ي   جبهه زياز داخل ن   پيمان شدند و  مه سي و انگل  آمريكا ميساليامپر

  . بودآمريكا ي خانه سفارت، دوني ارابط بينشكل گرفته بود كه 
ـ كرو" بـه نـام      شخصيهمان ابتدا     از ايس را بـه تهـران     " روزولـت  تمي

بـدين   . حكومت مصدق را به عهده داشت      ي برانداز تي مسئول ي و .فرستاد

                                                            

گـوييم، قبـل از هرچيـزي  منظـور اشـرف پهلـوي خـواهر            هنگامي كه درمورد دربار سـخن مـي        56
 )ن. (رش مي باشدمحمدرضا شاه و ملكه ماد
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ولـي در    .مصدق متحد شـدند    ي بركنار ي و ارتجاع برا    امپرياليسم ترتيب،
  .ي مردمي متحد و يكپارچه نبود جبهه،مقابل
شـده   كي به هم نزد  ي و حزب توده تا حد     ي مل ي   جبهه ، از نهم اسفند   پس
ـ  ن ي را بـه عنـوان      مل ي   جبهه همچنانحزب توده    ولي   ،بودند  مـدافع   يروي

 و اختالفـات    دانـست  مـي  )آمريكا ميساليامپر (ميسالي از امپر  يمنافع بخش 
ـ تاني مصدق و دولـت بر     نايم ـ الي از اختالفـات دول امپر     ي را ناشـ   اي  يستي

ـ  فيتوص  يمـصدق بـرا   . د كـان ي از نزد  ي برخـ  ،ر ديگـ  از سـوي   .كـرد ي م
كار ه خود را ب   يمصدق و حزب توده تمام سع     . شدن د  كترياز نزد جلوگيري  

ـ  بـا نزد   گيـري كمونيـسم   قدرت احتمال   نكهيمصدق را از ا   .د .دگرفتن  كي
-همچنين آنها بسيار مي. دنديترساني م،ابديي مشيفزاشدن به حزب توده ا

  .سانندگيري كمونيسم در ايران بتر قدرت را ازآمريكاكوشيدند كه 
ـ     ياسي وجود اختالفات،عدم وحدت س    بدين ترتيب   ي و فقدان اتحاد عمل

 ، اختالفات ني ا ي  جهيدر نت  . و حزب توده كامال مشهود بود      ي مل ي   جبهه نيب
 هـاي   كدام از طـرف    چيبان كامل ه  ي متوسط كه پشت    طبقات و اقشار   اكثر

نها آ به   روي دو ن  نيدر صورت وحدت ا   ولي   ، نبودند يحزب توده و جبهه مل    
ـ دانـستند كـدام     ي شدند و نم   ي دچار سردرگم  ،وستنديپيم ـ  از ا كي  دو ني

 ي ضـدمردم ي   جبهـه  ، طرف كي از   ،به طور خالصه   .نتخاب كنند ا را   نهيگز
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. پارچه نبودكي وجه چي كه به همردمي ي   جبهه ،رگي طرف د  از متحد و    كامالً
در  .جنبش ملي در آن دوران بود      نقطه ضعف    ني بزرگتر موضوع، نيخود ا 

  بـود   مشهود  و ارتجاع كامالً   ميسالي امپر لي تعج 1332 سال   تانبهار و تابس  
ـ          نيتا در اول   ـ    ي فرصت دولت مـصدق را براندازنـد و دولت و  ي ضـد مردم

 . برداشـت  هـايي  گامشاه    نفوذ في تضع يصدق برا م. د. بنا كنند وابسته را   
نهـا را بـا     آ ي را كـه زمـان     ي امالك خاندان پهلو   1332ابتدا در خرداد ماه     

ـ و محمدرضا شـاه ن    پس گرفت   باز   ،ند از مردم گرفته بود    ورل به ز  ستو  زي
 رساندن به حكومت مـصدق     بيسآ كودتا و    يساز مادهآمدش را صرف    آدر
  .از كف دادند ي را اريمد بسآ دريردممنيروهاي ضد بدين ترتيب .كرد

  مـصدق وجـود داشـت،      يهااستيبرد س شي كه بر سر راه پ     يگري د مانع
 تي كه موقعآنهايي يگر توطئهي برامكاني مجلس به جيتدرهب .مجلس بود 

نشستند و خود ي كه در مجلس فقط م    تبديل شد  ،دنديديرا در خطر م    خود
 دكتر ،ي سرلشكر زاهد،جملهاز ،تندداشيرا از حبس و بازداشت دور نگه م

 كه امكان داشت    يي در تالش بودند كه تا جا      و ارتجاع  ميساليرامپ.....يبقائ
بوجود  را   يطي شرا ،گريبه عبارت د   .ي قانوني منحل كنند   طرزدولت را به    

  . اعتماد ندهدي راآنمجلس به آورند كه 
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ـ  كه باديرسه   نتيج ني مردادماه مصدق به ا    ليكه در اوا  بر اين مبنا بود       دي
 .امر تصميم به برگزاري رفرانـدوم گرفـت       براي اين   مجلس منحل شود و     

ـ  راد امي پ كي ي ط ماه مصدق روز پنجم مرداد   بـا وضـعيت     ":يي گفـت  وي
دولت .  ايران نيست  هم هيچ اميدي به موفقيت مردم     كنوني مجلس هفد  

 بخواهـد كـه نظـر خودتـان را          پرست  هنناچار است كه از شما ملت مي      
  ." ماندگاري يا انحالل مجلس اعالم داريددرباره
 نوزدهم مردادمـاه  يعني دوازدهم مردادماه در تهران و هفت روز بعد        روز

در  هزار نفر    161 .د به اجرا گذاشته ش    يپرس  همه ، كشور گري د يدر شهرها 
 يراآ.  دادند رأي به انحالل مجلسها ستان هزار نفر در شهر  1740تهران و   

ـ  كه از پ   آرايي اما شمار    .تر بود مخالف انحالل مجلس كم     لانحـال ( شنهادي
 كـه از    يكسان از   زيرا شماري    ، نبود  انتظار در حد استقبال كردند    )مجلس
  . به مخالفت با رفراندوم برخاستند،ه بودند فاصله گرفتي ملي جبهه

 ياديشمار ز   و بخصوص ارتش،   ي دولت يها  از سازمان  ييها  بخش غيراز
ا مخالف  ه اهللاآيت انيقاآ همچون   ،ته به ارتجاع  ي وابس روهاياز اشخاص و ن   

 رفرانـدوم در جهـت   ، اينهـا ي ولـي سـواي همـه   پرسـي بودنـد،     اين همـه  
   . بوديري چشمگتيمصدق موفقكتر  دي مليها استيس
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  ـ رشد و گسترش مبارزات حزب3
 ياري بس .افتي انتخابات مجلس هفدهم خاتمه      1331 تابستان   ليادر او 

مـردم نبودنـد و بـا اعمـال         نماينـدگان واقعـي      لس،اين مج  ندگاني نما از
 ،ان بـزرگ  مالكرجال صاحب منصب و قدرت و         ارتش، مي مستق ينفوذها

 هـم  به مجلس هفد، نفوذ داشتندي دولتيها  كه در سازمان يكساناشراف و   
  .يافته بودندراه 

. انتخابات مهاباد بود   ارتش،  دربار و  يقانونري غ يها بارز دخالت  ي  نمونه
 آنهـا  نيمهمتـر  . كردند نامزد خود را    نفر مهاباد چند    در يريگ أي ر وعبا شر 

نفر دوم   57.دينام ي م ي مل ي   جبهه يدايپور بود كه خود را كاند      وانيمحمد ك 
ـ  تي تهران بود كه از جانب دربار حما       ي   جمعه امام ،يحسن امام   و  شـد ي م

 ،عي بـه نـو     اما يطور رسم ه  نه ب  ي بود كه  ريوز  صادق الدين  ارمصسوم  نفر  

                                                            

ي دكتري كسب      مرداد در پاريس درجه    28پور بعدها تغيير نام داد و بعد از كودتاي            محمد كيوان  57
هاي ايران، به ايران بازگشت و        بعد از پيروزي انقالب مليت    . كرد و به دكتر محمد مكري معروف شد       

، ولي در خالل جنـگ سـه   دانستاگرچه خود را حامي جنبش ملت كرد مي     . سفير ايران در مسكو بود    
بعد از . گيري كردبسيار ناجوانمردانه با ملت خود دشمني ورزيد و موضع) 1358مرداد ـ مهر  ( ماهه،

  .مدتي  از مسكو به تهران فرا خوانده شد و متهم به جاسوسي شد و زنداني گرديد
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ستاد ارتش  ي كه    فشار ي   با همه  58. حزب دمكرات كردستان بود    ايديكاند
ن انتخابات و در شهر مهابـاد  آدر  ورد،آ وارد   انشي و حام  يريبر صادق وز  
 يريدرصد مردم به صادق وز    87 يعني ،أي ر 1535 رأي 1850از مجموع   
  .رأي دادند

 يزمانمكـرات هـم سـا     دمهاباد نبود و حزب     اهل   يري صادق وز  نكهي ا با
 ي  نهيشي اما مردم از پ    ،دادي انجام م  انهي را مخف  شيها تي بود كه فعال   يپنهان
 نكـه يگاه بودند و هم ا    آ يري صادق وز  يدوستميهن و   يخواه ترقي ،ياسيس
 از باشد، به طور عام مي حزب دمكرات كردستانيداي كاند ي و دانستنديم
  .دند كركامل يباني پشتيو

 رأي 30 تـا    20 از   شي شهر مهاباد ب   ي  وزه در ح  ي كه حسن امام   ي حال در
 شد كه   آشكار قتي حق نيانتخابات مهاباد ا   برگزاري    با 59،كسب نكرده بود  

 حـزب دمكـرات هـستند و        ي كردستان حام  ي جمهور دورانمردم همچون   
افـزايش   حزب نه تنها رنـگ نباختـه بلكـه           ني به ا   كامل  و اعتماد  اطمينان

                                                            

د را داشـته  آن دوران حزب دمكرات فعاليت آشكار نداشت و نمي توانست نـامزد رسـمي خـو       در   58
 .باشد
 ص ايـن    1364ي خطـي    گوشـه اي از خـاطرات گذشـته، نـسخه         : الـدين صـادق وزيـري       صارم 59

 .يادداشتنامه به تقاضاي حزب دمكرات كردستان  نوشته شده است
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 بـر   ، قـادر خواهنـد بـود كـه        زه كنند  و مبار  باشند تحد مردم م  يافته و اگر  
  . غلبه كنندي دولتيها  ارتش و سازمانيها و ترفندهافشار
بـود و   ملت كرد يبرا ي بزرگي  تجربهدوران ني در ا مي عظ د دستاور نيا

به طـور    كردستان   ي در بطن جامعه   نيرومندي ي انقالب يروي ن نشان داد كه  
ـ مصدق در دفاع  .دنچنان كه   آاما   . و بخصوص مهاباد نهفته است     يلك  اتشي

 وجه حاضـر نبودنـد كـه حـضور     چي و ارتش به هشاه كند،ين اشاره م آبه  
سرانجام ارتش بـا توسـل بـه زور و          . رندي را بپذ  جلس در م  يريصادق وز 

ــواح ــادي حومــهي ارهي عــشيتوطئــه در ن ــام حــسن امــام،  مهاب  را از ين
 ينـدگ  نـه در مهابـاد ز      ي كـه و   ي در حـال    و رأي بيرون آورد   يها صندوق

 مهابـاد منـصوب     ي  نـده يبه عنوان نما   ،شناختندي و نه مردم او را م      كرد يم
  .گشت
ـ  كم سيرئ بي، سنجا ميكر. د نكهي با ا  زي مجلس ن  در  از  ،تاي شـكا  ونيسي
مـردم   ي، منتخب ريصادق وز  تي به شكا  ، بود ي مل ي   جبهه ي رهبر ياعضا

 موافقـت    بـا  ي امـام  ي  نامـه  اعتبار  نشد و  يدگي رس اني آن   ندهيمهاباد و نما  
   .به تصويب رسيد ي ملي  جبههندگانينما

 مـصدق  درصد از جانـب دولـت        ستي به نام ب   ي قانون 1331در مهر ماه    
 . بـود  ني و مالك  اي رعا ني ب  تقسيم محصوالت  ي  باره قانون در  نيا. وضع شد 
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 كـشاورز و     آنكه محصوالت برداشت شـده بـين        قانون پس از   نيبر طبق ا  
  شـود   درصد از سهم مالك از او گرفته       تسي ب يستيبا ي م ،مالك تقسيم شد  

بـراي   گـر ي و ده درصـد د     بازگردانده شـود  به كشاورزان   آن   كه ده درصد  
  .گيرديار شوراي آباداني روستاها قرار در اختعمران و آباداني روستاها 

 روابط ي اما با در نظر گرفتن چگونگ      ، نبود ي انقالب يقانون ،ي قانون نيچن
 چـرا   ،رفتيشمار م  ه رو به جلو ب    يگام،  ن زما آن و مالك در     تي رع انيم

 افـت ي در ي كـشاورزان را بـرا     ، قانون توسط دولت وقت    ني ا بيكه تصو 
ـ  ا ياجـرا 1331 شد كه در زمـستان       نيچن .كردي م قيحقوق خود تشو    ني

 بوكـان   ي  كشاورزان حومه گسترده و وسيع     امي سبب ق  نقانون در كردستا  
شـامات،    بوكان، يان در نواح  كشاورز . شد اني مكر ي   منطقه يعنيو مهاباد   
 داده و خواهـان     لي تشك ييها تهي كم س سندو و رانيوشار،  خاندي مج چومي

  .درصد شدندستيقانون باجرايي شدن 
 اجازه ندهنـد   وي ايستادگي كنند  رات دولت ا در برابر اد   آنكه بتوانند  يبرا

خود پول   در ادارات بر كرسي بنشيند، در بين         كه خواست صاحبان امالك   
 بـه    خود را  گاندني انداختند و نما   انيبه جر را   خود   يهاتهيكمكرده و   جمع  

دو نوع سياست در آن دوران از سوي قـدرت حـاكم در             . نددشهرها فرستا 
 دولت مصدق   استي س شد، از سويي  ايران و به ويژه در كردستان اعمال مي       
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 و فرمـان   تي تحـت هـدا    ماًقيرتش كه مست  هاي ا تسايس،  ديگرسوي  از  و  
  .شاه بود
قـدرت   امـا    ، كـرد  بي درصد را تصو   ستي دولت مصدق قانون ب    اگرچه

 قـانون   ني ا ي در واقع امكانات اجرا    . قانون را در دست نداشت     ني ا ياجرا
 قـدرت   كه خود ارتش در سراسـر كـشور     چرا.  فراهم نشده بود   يبطور كل 

 صورت به   ،شده بود  ليتاريزهيي م امنطقه در كردستان كه     داشت و مشخصاً  
 زيني را  دولتيروهاي نشترير تمام امور مملكت دخالت داشت و ب     د ميمستق
 مالكان بوكان و    عليه شجاعانه   اريكشاورزان بس . دادندتشكيل مي  انيارتش

 هم به آنها    ، حزب دمكرات  در آن مقطع اعضاي   . استند پاخ به مهاباد   اطراف
  .دندداهاي الزم را به آنها ميهنماييكردند و هم راكمك مي
 كه بـر شـهر بوكـان هـم     يي تا جا، گسترده بودارياورزان بس  كش جنبش

شـد، امـا    محسوب مي  شهر   كي مقطع   آن اگر چه بوكان در      . گذاشت ريثأت
 ي حـاج  شخـصي    بوكـان از امـالك       يهـا  و مغـازه   ها  نيزم ،ها  اغلب خانه 

ـ  ا مردم  خانواده با  نيا. زاده بود  يلخاني و بخصوص قاسم ا    يلخانيا  شـهر   ني
 و  ارتـش  هاي   واحد ي  جنبش با مقابله   .كردندي م رفتارد   خو تيبه مثابه رع  

به خاطر  .  روبرو شد  عشاير يساؤ و ر  ني مالك ،ي دولت يها  از سازمان  يبخش
 حـزب   يهـا   و سازمان  التيتشك،   كردستان ي جمهور اينكه پس از سقوط   
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 بـه   قي حزب دمكرات از دو طر     ي اعضا ، نشده بودند  يساززطور كامل با   هب
  :اندندرس ي مياريكشاورزان 

 كه چگونه   كردند ي م يينها را راهنما  آ ، خود مي مستق تي سو با هدا   كي از
 را آنهـا  ،گـر ي دي و از سـو رندي حقوق خود را بگيد به شكل قانون   نتوان يم

 خواهـد   ينينش  عقب به   مالكان را وادار  ،   قانون ي كه اجرا  ساختنديمطلع م 
 ي اعـضا  طـور ني هم .خواهد ساخت  ميسر را   ندهآي مبارزه در     و تداوم  كرد

عات  و مبارزات كشاورزان را در مطبوامي قكردندي م ي سع تحزب دمكرا 
ـ     ، برخوردار بودند  ايي نسب يزادآ كه از    تختيپا  يراتيثأ منعكس كنند تا ت
  . داشته باشدياسيس

 . انجـام گرفـت    ي ارزشـمند  اري بس اقدامات شد و    زينگونه    اين ،در واقع 
 را كـه    امي ق ني توانستند ا  يمر با كمك ارتش و ژاندار     عشاير سايولي رؤ 

 توسط  عشايرسران   . سركوب كنند  داشت، ادامه   1332سال   بهار   يلا او تا
ها عليه كشاورزان بـه كـار گرفتـه شـد و            اين سالح لح شدند و    سارتش م 

 را  آنجـا  ر كشاورزان بـه ناچـا     شدند و   مان  خانينها كشته و ب   آ از   ياريبس
  .ترك كردند

 و  تخـت ين در پا  آ بـه سـبب انعكـاس         سركوب شد اما   امي ق ني ا اگرچه
 از ي دولت بعد از مـدت ، حزب دمكرات به كشاورزان   يها كمك طورنيهم
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تـا   ، كرد و مانع قتل و كشتار كـشاورزان شـد         يري جلوگ مالكان يشرويپ
 مـردم  آواره نمودن بازداشت شده و به كشتار و        ني از مالك  ي كه بعض  ييجا

 ي مظفـر  پين سرت آس  أدر ر  داشت و    ياري بس نفوذاما ارتش    .متهم شدند 
گيـر معـروف    به عنوان افسري رشوه    و   وقت تيپ مهاباد بود    ي  كه فرمانده 

ـ  و حما  ني از جانـب مـالك     اهداي رشـوه   با   بود،  در  ني مـالك  ي، و يهـا تي
  .زاد شدندآ كشور تبرئه و يهادادگاه
 يهـا روي بـه تمـام ن     ي كشاورزان به خـوب    امي انتخابات مهاباد و ق    انيجر
در درون   قدرتمنـدي  اري بـس  ي انقالب يروي كه ن   داد  نشان نراي ا كيدمكرات
 ي بـرا  ي انقالب پايگاهتواند به   ي كردستان نهفته است و كردستان م      ي  جامعه

ـ انتخابـات مهابـاد و ق      همـه، امـا قبـل از       . شـود  لي تبـد  رانيسراسر ا   امي
 اكنـون ديگـر     . سـاخت  اري كردسـتان را هـش     كراتحزب دم  كشاورزان،

ـ تـر از ا   دحزب دمكرات هـر چـه زو       بسياري ضروري بود كه     طي شـرا  ني
 ،بعـد از نهـم اسـفند      .  كنـد  دهي  سازمانتشكيالت خود را    و  استفاده نموده   

ـ  در سراسر ا   ي مل جنبش  .گـسترش يافـت    در كردسـتان     همچنـين  و   راني
آشكار تبديل   به فعاليتي نيمه   به بعد    1332 بهار   از   حزب دمكرات    تيفعال
  .تشكيل شد مهاباد و سنندج يشهرهادر  هاي حزب  و ارگانها هسته و شد
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 سوي از  ي رسم ايهبياني 1332 بار در سال     ني اول ي از هفت سال برا    بعد
نفوذ حزب دمكرات فراتـر از       . منتشر شد  يحزب دمكرات و به زبان كرد     

 كردسـتان شـكل   ي در روسـتاها جي بـه تـدر   آن التيشهرها رفته و تـشك    
  .گرفت

كرد، هـم   ردستان كمك مي  در آن زمان حزب توده، به حزب دمكرات ك        
طريق كه امكـان چـاپ تعـدادي        با فرستادن كادرهاي خود، و هم از اين         

  60.ه و نوشته در شهر تبريز را براي حزب دمكرات فراهم ساختبياني
ـ  ز اري حزب توده بس   ي امكانات مال   وجود آنكه   با ولي حـاظ  ل از   ، بـود  ادي

  .مكرات ننمودگونه كمك مالي به حزب د  مرداد هيچ28مالي تا كودتاي 
 در حـال     در كردستان بـه سـرعت      كي جنبش دمكرات  1332 در خرداد   

 به منظور آماده سازي براي فستيوال جهاني جوانان كه قرار بـود             .رشد بود 
  خرداد تجمـع 15ست برگزار شود، در در تابستان همان سال در شهر بخار  

  .كل گرفتكائيل شي جوانان در خارج از شهر مهاباد در باغ ماي از گسترده

                                                            

، رهبري حزب توده چهار تن از كادرهاي  درجه دو خـود را            1332 و بهار    1331در زمستان سال     60
. هاي حزب دمكرات به مهاباد فرستاد كـه دو تـن ازآنهـا كـرد بودنـد         براي سرپرستي و كمك به نهاد     

اگرچه آن كادرها چندماه بيشتر در كردستان باقي نماندند ولي اصولي تشكيالتي پايه گذاري كردنـد                
  )ن.(كه در پيشبرد امور حزبي بسيارمفيد واقع شدند
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 نشست  نيارتش به محل ا     مهاباد، تيپ فرمانده   ي مظفر پي فرمان سرت  به
 ي زخم گري شد و چند نفر د     دي شه ي به اسم حسن رمضان    يهجوم برد و جوان   

و بـا تظـاهرات گـسترده       را بلند كرده     ي حسن رمضان  كريجوانان پ . شدند
 1325سـال    از   بعـد  ياسي اعتراض س  ني نخست نيا. وارد شهر مهاباد شدند   

حقيقتـاً ايـن حركـت توسـط مـردم          . دادروي مـي   شهر مهابـاد     دربود كه   
ـ  يهـا  ارتـش و سـازمان     ي كه ا  ، به گونه  پشتياني و حمايت شد     بـه   ي دولت

 ي و زنـدان ري دسـتگ نفـر  70 بـه  كي نزدبودند كه در نهايت   وحشت افتاده   
 حــزب دمكــرات نفــوذ خــود را بــسط داده و ولــي در آن زمــان .شــدند
اطراف را عليـه     و   مهاباد نيتوانست ساكن ء نموده بود و     اي را اح  شتشكيالت

  را ياسي س ي توانست اعتراضات  زي در تهران ن   همچنين.  كند جي اقدام بس  نيا
  .ندازدياقدامات ارتش در كردستان به راه بعليه 

 يهـا   روزنامه ني بودند و همچن   راژيآن زمان پرت  در   چپ كه    يهاروزنامه
 فعـاالن، اعتـصاب مـردم در        يريگ نقـش تظـاهرات و دسـت       ي  درباره يمل

ـ       ،خانه و تحصن آنهـا    تلگراف  منتـشر كردنـد و      ي اخبـار و مقـاالت فراوان
 روز بـه  5 و تحـصن   اعتراضن  اي .شدند ي مهاباد اني زندان يخواستار آزاد 

 ناچار ، ارتش كه صاحب قدرت بود ژهيو دولت و به   نجام سرا د،يطول انجام 
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 بـزرگ  يتي مـوفق ني و انديزاد نما را آاني زنداني همه محاكمه بدون  شدند
  . آحاد مردم كردستان بود مشتركي مبارزهيبرا

 كـردن صـنعت نفـت، كردسـتان بـه           ي مل جنبش گسترش    در آغاز  اگر
ـ  جنـبش كردسـتان در ا      1332 سـال    رماهي، در ت  كردآرامي حركت مي    ني

ـ  و پ  تـرين انقالبـي  از   يكيماه به   رابطه فعالتر گشت و در مرداد       نيشروتري
ـ       يدر شهرها .تبديل شد  راني ا يهابخش ـ  حما ي كردستان بـه طـور كل  تي

 شي در مهاباد كه ب    ، مثال عنوان  هب.  مصدق به عمل آمد    اندوم از رفر  يشتريب
 تنهـا دو نفـر مخـالف        ، دادنـد  ي نفر در موافقت با رفرانـدوم رأ       5000از  

  . مخالف داده بودندي نفر رأدودر بانه هم تنها  .61بودند
ـ           يگري نماد د  يپرس همه كـه  شان داد   بود از اتحـاد مـردم كردسـتان و ن

تظاهرات خردادماه    كشاورزان و  امي انتخابات مجلس شانزدهم و ق     يجهينت
 اينهـا  ي  نبـود، بلكـه همـه      ي اتفاق اني زندان ي آزاد ي مردم برا  همصداييو  

ند كه جنـبش روز بـه روز در كردسـتان           بود يخي تار انيجرنمايانگر اين   

                                                            

ـ               61 رده بـود و ديگـري، يـك       يكي از آنها يك گروهبان ارتشي بود كه لباس نظامي خود را عوض ك
جوان مهابادي بود كه دوستش به او گفته بود كسي حق ندارد رأي مخالف رفراندوم بدهد و او هـم از       

  )ن.!(روي لجبازي با دوستش و براي نشان دادن استقالل خود، رأي مخالف داده بود



 

257

ـ  روز به روز نفوذ ب     شد و حزب دمكرات   يت م يتقو ـ  درم يشتري  مـردم   اني
  .آورد يكردستان به دست م

 تـشكيالت  د، مـردا  28 تـا    1332 سال   ي از آغاز  عني چند ماه،    مدت در
ـ  مكر يحزب دمكرات كردستان نه تنهـا در منطقـه          بلكـه در شـمال      ،اني

ـ  اح نيز نقده و بوكان و سردشت و سنندج          و هي اشنو يكردستان و منطقه    اي
آن زمان بـه     آشكار يمه و ن  يمخف مهي ن طي شرا در هزاران نفر  ، صدها و  گرديد

ـ  بن يرييتغ".  بودند وستهيصفوف حزب دمكرات پ     و آشـكار كـه در       نيادي
ـ  جدا از نظـم و ترت      ، مدت در وضع حزب به وجود آمد       نيا ـ  ب بي  در  شتري

 بود كه جنوب كردستان هـم       نيمكاتبات و مخابرات در ارتباط با تهران، ا       
  62". در آمدت حزب دمكرايالتي تشكپوششتحت 
 اگرچـه موسـوم بـه      به وجود آمده بود كـه        هنفر  شش ياتهي مهاباد كم  در
 تيري حزب دمكرات كردستان را مد     كل ، مهاباد بود، اما در عمل     يتهيكم
ـ  ا ءاعـضا . نمود يم ـ  عز " عبـارت بودنـد از     تـه ي كم ني  مي رحـ  ،يوسـف ي زي

ـ  بلور ي غن ،يسي او مي كر ان،يسلطان  عبـدالرحمان و  ي   عبـداهللا اسـحاق    ،اني
 قاسـملو   عبـدالرحمان  1332 ه مـا  بهـشت ي از ارد  تهي مسئول كم  ".قاسملو

                                                            

  28ص .  از خاطرات گذشتهيگوشه ا. يري صادق وزالدين  صارم  - 62



 

258

آشكار نداشت   مهي ن تي فرصت فعال  شتري چند ماه ب   تهي كم ني هرچند ا  63.بود
ـ     ي اعضا و ـ    ي تجربـه  ،ي آن به طور كل ـ ي ي كـار حزب  و  ياسـ يسكـار    يعن

  را دري مـستحكم ي سـازمان يربنـا ي داشتند، اما توانست ز   ي كم يالتيتشك
ـ  " كردستان يتهيكم" نهد و در عمل به       انيكردستان بن   گـردد و در     دل مب

  . خود را ادامه دادتي فعالعنوان ني هم با همندهيآ
ـ  انتشار افكار حزب دمكرات م     ي كردستان برا  يتهيكم  آحـاد مـردم     اني
 ني ا نام  ه ب ي و فارس  ي كرد هاي   به زبان  هي اطالع ني تالش نمود و چند    اريبس

، ارگان  "كوردستان" ي انتشار روزنامه  ي را برا  نهي زم حزب منتشر نمود و   
تشر  مرداد من  28 آن پس از     ي  شماره ني حزب، مساعد نمود كه اول     يمركز
  .شد
.  شـدند  لي تـشك  ي حزب يهاههست ، كردستان ي روستاها ي شهرها و حت   در
ـ  و در مدت چند ماه گسترش پ       شد سي كشاورزان تأس  يتهيكم  كـرد و    داي

ـ  ي بـرا  نيهمچن.  حزب جذب نمود   يبه سو كشاورزان كردستان را      ني اول

                                                            

 ي، گـردآور  ي آن   فـه ي شـده بـود كـه وظ       لي تشك "يمي قد يها دمكرات" هم از    يت مشور ي  تهي  كم  63
 فروهـر از    ني حـس  اني م  اين در. حزب دمكرات بود   يها به سو   تي حزب و جذب شخص    يمي قد ياعضا

  )ن.(همه فعالتر و فداكارتر بود
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 حـزب   ي آمـوزش كادرهـا    ي برا ياسي كادر س  ي كالس آموزش  نيبار چند 
  . مثبت بوداري بسشانيا كارهجهي شد كه نتليتشك
 بـا   يالتي حزب دمكرات كردستان ارتباط تشك     يها  سازمان ، آن موقع  در

تـوده   حـزب    ي مركز يتهي كم يي اجرا هيأت در كنار    64.حزب توده داشتند  
 " تحت عنـوان   ،ژهي و يكميسيون را داشت، در تهران      ياسيكه نقش دفتر س   

-فهي شده بود كه وظ   ليشكت و كردستان    جاني آذربا ونيسي كم يعني "كاك

ـ  به ماننـد كم    "كاك" ليتشك.  دو منطقه بود   ني ا ام امور جاش، ان   يونيسي
ـ  در ا  جاني دمكرات آذربا  ي فرقه يي اجرا هيأت.  داشت لي چند دل  ژهيو  راني

 جـان ي در آذربا  يي اجرا هيأت ني ا ،دان اشاره نموديم   ب هك نبودند و همچنان  
 كرده بود و در خارج از كـشور بـه           يماندهز خود را سا   التي تشك يشورو
حزب دمكرات كردستان هـم نـه در داخـل و نـه در              . اددي ادامه م  تيفعال

  .رهبري نداشتخارج از مرزها 
 خـود را    التيوانست تشك تي حزب توده نم   يي اجرا هيأت ،طي آن شرا  در

ـ  كند و با نام حزب توده بـه فعال         يماندهز و كردستان سا   جانيدر آذربا   تي
                                                            

 در  تي در آنجـا عـضو     ،رفت ي از مهاباد به تهران م     ي معنا بود كه اگر عضو     ني بد يالتي ارتباط تشك  64
 اگـر كـرد     يآمد، حت  ي از حزب توده به مهاباد م      يكرد و اگر هم از تهران عضو       يحزب توده را قبول م    

  )ن.(آمد ي حزب دمكرات در متي به عضو،هم نبود
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ـ  مهم از فعال   ي منطقهدو   نيدانست كه ا   ي هم نم  حيبپردازد و صح    يهـا تي
 ،راني ا گري گرفت مانند مناطق د    مي تصم ، رو نياز هم .  محروم باشند  يحزب

 يهـا اسـت ي از س  د،ي نما اي و كردستان اح   جاني را در آذربا   يحزبتشكيالت  
 رنـد، ي را از حزب توده بگ     يالتي تشك يودهاند، رهنم ن ك يرويحزب توده پ  

ـ اما با نام فرقه و حزب دمكـرات فعال          ي  فرقـه  ،در آن زمـان   . نـد ي نما تي
ـ     خـود  هـاي    و ديدگاه   و صدا   داشت ويدمكرات راد  . نمـود  ي را مـنعكس م

ـ    فرقه هم در بـاكو       ي مركز يتهي ارگان كم  "جانيآذربا" . شـد يمنتـشر م
 از چند نفر نبود،     شي حزب دمكرات در باكو ب     ي كه تعداد اعضا   ني ا يسوا

ـ     ي فرقه به زبان كرد    يويآنها هم در راد    ـ كردنـد و    ي برنامه پخـش م  كي
 بـه آنهـا اختـصاص داده        "جانيآذربا" ي روزنامه ي حهصفحه از چهار صف   

ن  حـزب دمكـرات كردسـتا      گان و ار  "كوردستان" عنوان آن شده بود كه    
  65.بود

                                                            

.  شـماره از آن چـاپ گـشت        1337،  1340 بهـشت ي تـا ارد   1326 از آذرمـاه     "كوردستان" ني ا 65
ـ  في همعاهد ادآوري كار هم ني و ا"نجايآذربا" ي بود از روزنامه ي بخش"كوردستان" ـ  ـ پ روزي  شهي
 خـود را از دسـت داده بـود و بـه     ياسـ ي مـستقل س تي كردستان شخـص ي بود كه در آن جمهور يور

 ي  روزنامـه ،اگـر چنـد هـزار عـضو فرقـه        .  درآمـده بـود    جـان ي آذربا يمل از حكومت    يبخشصورت  
 چـون   . آن بودنـد   سندگانيردستان تنها نو  و ك ي   روزنامه ي   اما خواننده  ،كردند ي را مطالعه م   جانيآذربا

 .ديرس ي نم هم  به دست اعضا و هواداران حزب دمكرات كردستان در داخلي روزنامه حتنيا
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 حـزب تـوده     يـي  اجرا هيـأت .  شد لي تشك "كاك" بود كه    لي دال ني ا به
 كه با وجود    لي دل ني فرقه و حزب دمكرات را حفظ نمود و به ا          گونه، نيدب

ديـدگاه   باور بودنـد كـه   ني بر اي شوروري و روزنامه در اتحاد جماه     ويراد
 ،در عمل  بمانند،   ي باق دي دو سازمان با   ني است كه ا   نيابر  ها   ي شورو كلي
 و كردستان را تحت نظـارت خـود قـرار           جاني در آذربا  ي حزب  امور يتمام

  .داده بود
 ي آشـفتگ  ينـوع نيـز    كردستان    به  نسبت  حزب توده  يي اجرا استي س در

 سـازمان   ي بـرا  يـي هيـأت اجرا   ي  هي توصـ  ، اوقـات  شتريبدر  شد،   ي م دهيد
ـ     يهااستي س ينهي به ي اجرا ي بود كه برا   نيكردستان ا  ه  حزب دمكـرات ب

 تنها از اوضاع كردسـتان مطلـع        ه فرقه ن  وياما راد .  فرقه گوش بدهند   ويراد
 كردسـتان پخـش     ي   دربـاره  ييهـا لي اوقات اخبار و تحل    يخ بلكه بر  ،نبود
  66. كردستان تطابق نداشتندي با اوضاع واقععنوان چينمود كه به ه يم

 هيـأت مـسئول كـه عـضو       يك   شده بود، از     لي از سه نفر تشك    "كاك"
 از آنها مسئول كردسـتان      يكي كه   گريحزب توده بود و دو عضو د       يياجرا

                                                            

 اظهار نـدامت    يمحمد برا  ي قاض شواي فرزند پ  ي، قاض ي مرداد عل  28 ي پس از كودتا   ، مثال عنوان  هب 66
ـ تان گشت امـا راد     مردم كردس  يزاري سبب نفرت و ب    گونه ني شاه رفت و بد    شيپ  فرقـه در برنامـه      وي

  )ن! (پرست و مبارز قلمداد كرد  برخاست و او را وطني قاضي از علشي خود به ستايكرد
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 حزب توده تا آن زمـان       يي اجرا هيأت 67. بود جاني مسئول آذربا  يگريو د 
 در كردستان وجـود     ي مبارز يروي درك نكرده بود كه چه ن      يهنوز به خوب  

 ي و در واقـع همـه      ورزيـد مـي  اصـرار    اري مهاباد بس  يتهيهرچند كم . دارد
 28 ي تا پس از كودتـا     "ردستانوك" ي  اما روزنامه  ،م داشت امكانات را ه  

ـ  از صد نفر از سراسر ا      شي ب نكهي ا اي. مرداد منتشر نشد    والي بـه فـست    راني
 كردستان  در.  بود هي سهم كي يبخارست فرستاده شدند، كردستان تنها دارا     

 يكي مرداد پس از شكست كودتا،       26روز  .  آمد شي پ ي انقالب يتيهم وضع 
 كه تـا    يي از آنها  ياريبس. ها در مهاباد شكل گرفت      تظاهرات نتريعظيماز  

 انيكردند و دور از انظار بودند در جر       ي م تي فعال انهيآن زمان به طور مخف    
 بـرو   "زدنـد  ي م ادي فر ا صد كيآن تظاهرات خود را آشكار كردند و مردم         

 ، حزب دمكـرات   ي  ندهي نما شنهادي پ هب. " شاه خائن بغداد مقصدت باشد     يا
 ي اصـل  ابـان ي از خ  ي را م پهلـو  نا كه   رفتندي پذ جاني مهاباد با شور و ه     مردم

 همزمـان   ، مـرداد  25.  بر آن نهاده شود    " مرداد 25" مناو  كنند  شهر حذف   
ـ الي مـردم بـر ارتجـاع و امپر        يروزيروز فرار شاه و پ      سي تأسـ  وز و ر  سمي

                                                            

 هم دكتـر    "كاك" مسئول   ، مسئول كردستان بود   ي،ري صادق وز  الدين   مرداد صارم  28 ي تا كودتا  67
 ي  نـده ين قاسملو نما  الرحم شد، عبدا  ي و زندان  ري دستگ يريصادق وز  پس از كودتا  .  جودت بود  نيحس

  )ن.(شد "كاك" هم مسئول يكردستان شد و مهندس علو
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 ابـان ي بود كـه خ    دهينجس اري بس ، رو نياز هم . حزب دمكرات كردستان بود   
  . گرددي مرداد نامگذار25 شهر مهاباد تحت عنوان ياصل
  
   مرداد28 ي كودتا– 4
ـ   شد مرداد ماه اعالم     ستمي روز ب  يپرس  همه جينتا  كـه   شخص گرديـد   و م
 ي برا ي زنگ خطر  مسأله نيا. اند به انحالل مجلس داده    ي مردم رأ  تياكثر

در واقـع   .  دست به كـار شـوند      عتري بود كه هرچه سر    سمياليارتجاع و امپر  
 يهـا اسـت ي از س  تي تنها انحالل مجلس نبود، بلكه حما      يپرس  همه يجهينت
ـ   مصدق يكل ـ  اعـالن نفـرت و ب      ني و همچن ـ  آحـاد مـردم ا     يزاري  از  راني
  . بوديشاهرژيم شاهن شاه و يستيالي امپريها استيس

 گـارد   ي كـه فرمانـده    يري سـرهنگ نـص    1332 مرداد   25شب   مهي ن در
  بـه   مطلب ني اعالم ا  ي به به بهانه   يم نظا يروي با تانك و ن    ، بود يشاهنشاه
منـزل   بـه    ي،ودستور شاه به    ابالغ   و   ستي ن ري نخست وز  گريكه د مصدق  
ـ  كودتـا بـود، امـا        آغاز ، مصدق ي رفت، حمله به خانه    مصدق  يـورش ن اي
 مرداد خبر شكست كودتا منتشر 25 روز ي و فردايتي به دست نياوردموفق
 شد  ماي داده بود، از رامسر سوار هواپ      شاه از قبل اقدامات الزم را انجام      . شد

 در يخي سـه روز تـار    گونه نيبد.  از آنجا هم به رم رفت      و بغداد   يو به سو  
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ـ آحاد مـردم از عـدم موفق      .  رقم خورد  راني ا يهاتيمل مبارزات   خيتار  تي
 نقاط كشور عمالً به    از ياري شادمان بودند و در بس     اري بس شاهكودتا و فرار    

تظـاهرات و سـر دادن شـعار كردنـد و شـعار              آمدند و دسـت بـه        دانيم
در اغلـب نقـاط بـر        « يا  توده ي و جمهور  كي دمكرات ي جمهور ،يجمهور

  68. نوشته شدوارهاي ديرو
 تنها سـه روز بـه       ،تيموفقاين   مردم به سبب     ي سرور و شادمان   سفانهدمت

 و همچنـان در      توان خود را به كار گرفته      ي همه سمياليامپر. ديطول انجام 
 بـه   قـدار  و چما  يرتـش ي ا ا مرداد با روانه كـردن عـده       28روز  . تالش بود 

 ، ظهـر  حـوالي  تهران،   وي راد اشغال كودتا آغاز شد و با       ، تهران يها ابانيخ
سـپس بـا كمـك      .  برداشـتند  تيموفقبا   را   شيخو گام نيكودتاگران اول 

ـ     ييآمريكا  يك ي كه در خانه   ي زاهد ،ييآمريكاجاسوسان    ي خـود را مخف
 را بـه عنـوان      ي رفت و اعـالم كـرد كـه شـاه و           ويركز راد كرده بود، به م   

 ي كودتـاگر بـه خانـه      يهاي ارتش سپس،.  انتخاب نموده است   ريوز نخست
 ، كـه صـورت گرفـت      يا جانانـه  مقاومـت  رغمي بردند و عل   ورشيمصدق  

                                                            

 اعـضا و طرفـداران      ي از سو  "يا  توده كي دمكرات يجمهور" "كي دمكرات يجمهور" نوشتن شعار    68
 با  ي و همكار  ي را به وحشت انداخت و آنها را در همراه         ي مل ي   از مسئوالن جبهه   ياريحزب توده، بس  

  . ساختديحزب توده دچار ترد



 

265

 كـه   لي دل نيبه ا .  به ترك خانه و فرار گشت      ريسرانجام دكتر مصدق ناگز   
 و،يباش بود، با انتشار خبر كودتا از راد        مادهها ارتش از قبل آ     در شهرستان 

ـ    ي به دست گرفت و كودتـا      رانيحكومت را در سراسر ا      28 ي ضـد مردم
  .وستي وقوع پبهمرداد 

 تر از آنچـه كـه    آسـان  اريبـس .  سقوط كرد  ي مصدق به آسان   ي مل حكومت
شاه از رم بازگـشت و   . كودتاگران و طرفداران مصدق انتظارش را داشتند      

 25 ي برا ي استبداد شاهنشاه  اهيرا به دست گرفت و عصر س      دوباره قدرت   
 يهـا  نمانـد و سـازمان     ي از آزاد  ي اثر گريد.  آغاز شد  راني در ا  گريسال د 
  . مورد هجوم قرار گرفتندراني در سراسر اي و ملكيدمكرات

ـ يتـوان ا   ي مرداد را به طور خالصه م      28 ي كودتا تي موفق عوامل  نينچن
  :برشمرد
ـ الي متحد نبـود و امپر ي مردميروي ن،ره رفت بدان اشاكهن  همچنا  و سمي
.  بودند دهيكنارگذاشتن مصدق به توافق رس     براي حكومت   رامونيارتجاع پ 

ـ ا. ور بـود   در اختالفـات خـود غوطـه       ي مردم يروياما ن   اختالفـات در    ني
ـ  مردادماه نمود پ   28 و   25 يروزها ـ  كـرد و در آن موقع      داي  ، حـساس  تي

 ارتش را تحت كنترل خـود       ژهي و به و   يت دول يها دستگاهمصدق نتوانست   
 عملدستور و خواست مصدق     ها بر خالف    ي مرداد ارتش  28روز  . در آورد 
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ـ     يباني پـشت  يآحاد مردم هـم بـرا     . كردند  و  ي سـازمانده  ي از حكومـت مل
  . نشده بودندبيترغ
 شكست جنـبش و     تيخواهند مسئول ي طرفدار حزب توده م    سندگانينو

 مصدق بگذارند و تنها مـصدق را مقـصر          ي ه كودتاگران را بر عهد    يروزيپ
 حزب توده را    يي اجرا هيأتكننند   ي هم تالش م   گري د يبرخ. ندي نما يمعرف

ـ  كدام از ا   چيه. ندي نما ي كودتا معرف  يروزيمسئول شكست جنبش و پ      ني
  . باشندي و واقعصحيحتوانند يها نم نگرش
حزب تـوده    آماده نبودند با      مرداد 28ق و طرفدارانش تا روز       مصد دكتر

ـ  لحظات هـم بـه ا      ني تا آخر  دي واحد باشند، چراكه شا    يادر جبهه   امـر   ني
ـ الي امپر هي عل آمريكااند كه احتماالً بتوانند با      اعتقاد داشته  ـ  سمي  بـه   سي انگل

 بـه نفـع     تسيالي دو امپر  ني ا اني خود از اختالف م    اليتوافق برسند و به خ    
.  محتمـل بـود    1331دماه   خردا 30 تا   دي امر شا  نيا.  كنند يبردارخود بهره 

 احـساس خطـر نمـود، بـه     جي به تـدر آمريكا سميالياما پس از آن كه امپر  
در آن موقـع   .  مبدل گـشت   راني در ا  ايتاني بر يها استي دربار و س   بانيپشت
ـ اليتـر در برابـر امپر      جـسورانه  اري مصدق بس  يستيبايم  هـم   آمريكـا  سمي
ـ ي از كودتـا  شي روز پ  كيدرست  . كردي م يستادگيا  مـرداد  27 روز يعن

 دولت مصدق با توجـه بـه درخواسـت هاندرسـن،           رسد كه   بنظر مي  نيچن
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 از آمدن يري آن جلوگي جهي اعالم كرد كه نتي حكومت نظام  ،آمريكا ريسف
ـ  بـه م   ي پيوسـتن  هـا بـرا    ها و سـازمان   هي اتحاد يروين .  مبـارزه بـود    داني

تر مـصدق    است كه دك   نيمنظور ا .  امر بهتر سود جستند    ني از ا  رانكودتاگ
 روزهـا  ني در مقابل شاه تـا آخـر  يا و تا اندازهآمريكا سمياليدر برابر امپر  

ـ  الزم را از خـود نـشان نـداد و در روز كودتـا هـم تـا پ                   تيقاطع  يروزي
ـ   .  بـود  نيب  و ارتش خوش   ي دولت يهاكودتاگران هنوز به دستگاه     نيبـه هم

 دكتـر ي   كودتـاگران بـر عهـده      يروزي پ تي از مسئول  يال بخش عمده  يدل
  .مصدق است

ـ  مرداد درسـت نباشـند،       28 در رابطه با     يانوري اگر سخنان ك   يحت  كي
 به  ماًيخواست حزب توده مستق    ي در آن موجود است كه مصدق نم       تيواقع

  . كندتي و از آن حمادياي بدانيم
ـ  وجود نداشت و كودتا پ   تي حما  امكان گري آن موقع كه د    در  شـده  روزي

 بار ني شده بود و ا    ري د گري اما د  ،دياي ب انميدبود، از حزب توده خواست به       
توانست از حكومت مصدق محافظـت      ي نم دي شا ايخواست  يحزب توده نم  

 ي مرداد بر عهده   28 ي كودتا تي موفق تي از مسئول  ي اما اگر بخش   69.دينما
                                                            

 گوشـزد   ي مردادماه به مصدق تلفـن زده و خطـر كودتـا را بـه و               28 صبح روز    ديگو ي م يانوريك 69
بعد از ظهر كه با مصدق     .  و بر اوضاع مسلط است     ستي ن ي نگران ينموده، اما مصدق گفته است كه جا      
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 حـزب تـوده در قبـال        تي از مسئول  عنوان چي به ه  مسأله ني ا ، باشد دقمص
ـ  زي بـورژوا  ي  ندهي مصدق را نما   يفآنها از طر  . كودتا نخواهد كاست   -ي م
ـ    يانوري ك ،گريدانستند و از طرف د      مـرداد از    28كنـد كـه روز      ي ادعـا م

 كـه   ي تعجب دارد حزب   ي جا ر؟ي خ اي ندياي ب دانياند كه به م   دهيمصدق پرس 
ـ     يندهيخود را نما    زي بـورژوا  ينـده ي از نما  ،كنـد ي طبقه كارگر قلمداد م

ـ اليرابـر ارتجـاع و امپر      در ب  نكـه ي ا ي برا ديكسب اجازه نما   ـ  با سمي . ستدي
 خـود را در آن روز بـه انجـام           يفـه ي است كه حزب توده وظ     ني ا تيواقع
ـ     ياريحزب توده در آن موقع امكانات بس      . دينرسان توانـست  ي داشـت و م

ـ  در تهران و به و   را خود   رومندي ن تشكيالت  ي سـازمان چنـد صـد نفـر    ژهي
 نـشان داده  ي قبليهاز تظاهرات اياريبس. ردي را به كار بگ    ياافسران توده 

ها هزار و    ده يتواند در مدت زمان كم    ي م ،بود كه حزب توده، اگر بخواهد     
 مرداد  28اما در روز    .  تهران بكشاند  يها اباني صدها هزار نفر را به خ      ديشا
 استي س يادي حزب توده تا حد ز     شد كه  آشكار   ،ني ا عالوه بر . د نكر يكار

ـ  ت گري د يهاحكومت مصدق و حكومت    بينكرد و   يخود را دنبال م     ياوتف
ـ . دانـست ي نمبا اهميت كودتا را آنچنان يروزي نبود و پ لئقا  اري بـس يحت

                                                                                                                        

 كـه   ي و حزب توده هر كار     ستي ساخته ن  ي از دست و   يكار گري جواب داده كه د    ،تماس گرفته است  
  )ن. ( انجام دهد،ديآ ي مبراز دستش 



 

269

 حزب توده كه دوست داشتند      يي اجرا تيأ در حزب توده و ه     يبودند كسان 
  .ديحكومت مصدق سقوط نما

 حزب توده   ي مركز يتهي كم ي از سو  ، مرداد 28 ي كودتا تي از موفق  پس
 آن  يا محتـو  .  انتشار يافت  " مرداد ماه  28 ي  جزوه" عنوان   تحت ياجزوه

ـ  كودتـا قا   ي برا ي حزب توده ارزش   يي اجرا تيأداد كه ه   ميجزوه نشان     لئ
ـ  ي  مسألهه و سقوط حكومت مصدق را       بودن جالـب  .  ندانـسته اسـت    ي مهم
 هيـأت  ي مرداد از سو   28 ي كودتا يروزي كه چند روز پس از پ      نجاستيا

ها  سازمان ، كه در آن آمده بود     شد منتشر   اينامههي حزب توده توص   يياجرا
 در هي توصـ نيا.  مسلحانه آماده سازند  يامي ق ي خود را برا   رانيدر سرتاسر ا  

 مـاه   كيبه مدت   . ديكردستان هم به سازمان حزب دمكرات كردستان رس       
 كه تعداد آن به نسبت آن زمان لحه استوانند هرچه مي شد تا يتالش فراوان
ها هم   دسته ي برخ جيرد به ت  يحت.  شود ي كردستان گردآور   در ،كم هم نبود  

  . شوندلي مسلح تبدي شد تا به گروه هاجاديا
ـ  از پ  ي پس  چند ماه  .دش ن امي از ق  ي خبر ، پس از آن   اما  ي كودتـا  يروزي
 يي اجراهيأت را با    مسألهن  اي حزب دمكرات در تهران      يندهي مرداد نما  28

ـ بر ا ه قرار  بود ك نيا، پاسخشان   حزب توده مطرح كرد     كـه روز  ه بـود ني
ـ  كـه    شده اما معلوم    رد،ي مسلحانه صورت پذ   يام مرداد اقدام  يس  رن كـا  اي



 

270

ه دي رو حزب از آن دست كـش       ني است و موفق نخواهد بود و از هم        اشتباه
- مسلحانه به سازمان  امي از ق  دني دست كش  مي بود كه تصم   نيجالب ا . است

  .ها اعالم نشده بود شهرستانيها
 يهـا   در نوشـته   ، است كه از آن زمـان تـاكنون        ني ا گريلب د  جا يهنكت

 ي پس از كودتايي اجراهيأت ي كه از سوييها  نوشته ژهيحزب توده و به و    
هم كـه    " مرداد 28تجربه  "به نام    ي در كتاب  ياند، حت   مرداد نوشته شده   28

 است  نشده مرداد   28 ي  به جزوه  يا اشاره ،بود نوشته شده    ري جوانش ياز سو 
ه شـد  منتـشر    ي مركـز  يتهي پالتفرم كم  همچون كودتا   تياز موفق كه پس   

ها در آن جزوه هستند كه اگر اكنـون          يريگجهيها و نت  لي تحل ياريبس. بود
ه  كه مسئوالن حزب تود    شدد   معلوم خواه  ،به سمع و نظر خوانندگان برسد     

 و  د داشـتن  تي مسئول 1330 -32 يها تا چه اندازه در شكست جنبش سال      
مسئوالن حزب  .  مقصر هستند  راني ا يها  و خلق  خيه در برابر تار   تا چه انداز  

 نادرسـت   اسـت ي س هي خود و توج   تي سرپوش گذاشتن بر مسئول    يتوده برا 
 گونه ني بد" مرداد28" ي كردن صنعت نفت در جزوه ي ملانيخود در جر

  :انده نموديباف يتئور
ـ  پرولتار ي مقطع به سبب ضـعف نـسب       نيدر ا ... "  و عـدم مـشاركت      اي

 سكان جنـبش در     ،سميالي امپر هي عل ي كشاورزان در جنبش انقالب    يفعاالنه
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 سميالي سازشكارانه دارد و در مبارزه با امپر       لي است كه م   يدست بورژواز 
   70."د استددودل و مر

ـ     تي مسئوالن حزب توده مسئول    گونه، نيبد  را بـر    ي شكست جنـبش مل
ه بـود كـه مـردم        مرداد آمد  28 يدر جزوه   .  گذاشتند ي مل ي جبهه يعهده
 ييا كودتا مقابله كنند و حزب توده هم به تنها         كه ب  را نداشتند    ني ا يآمادگ

 رفته بود كـه حـزب تـوده         ادشانياما انگار مردم    !  نبود ي كار چيقادر به ه  
 كودتا را به جنـگ ضـد كودتـا     " :زدي م ادي مرداد فر  28 ي از كودتا  شيپ

  ".ميكن يمبدل م
 و مسلحانه صـورت     همگاني يگر اقدام  ا ": ديگو ي مرداد م  28 ي جزوه

ـ  دتري سـركوب و خفقـان شـد       ،رفتيپـذ يم ـ گـشت و مـا پ      ي م  يشاهنگي
 از دسـت    ي عمـوم  ي بـدون آمـادگ    ،ي را در مبارزه با نابرابر     مانيشروهايپ
ـ  ي مشخصاً آن موقع كمتر كس     71".ميداد يم دانـست كـه حـزب تـوده         ي م

ـ  از اعضا  ياري را دارد كـه بـس      يسازمان افسران چند صد نفر      ي دارا شاني
ن سـازمان افـسران     شـد اما پس از آشكار     .  بودند يدي باال و كل   يها پست

ـ            ني ا  كه   مشخص شد  جالـب  . سـت معنا ي سخن تـا چـه انـدازه پـوچ و ب
                                                            

  )ن. (12 ي  صفحه1332 بهمن ماه راني حزب توده اي مركزي هي نشر" مرداد28 ي درباره" 70
  )د (69 ص " مرداد28ي  درباره " 71
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 مـرداد   28 ي پـس از كودتـا     م،يكه بـدان اشـاره كـرد        همچنان ،نجاستيا
 گرفتار  وناني رنوشت به س  راني ا ،ي شده بود كه برخالف نظر برخ      ينيب شيپ

.  ادامه دهد  اتي به ح  يادي مدت ز  يتواند برا  ي نم يكتاتورياهد شد و د   نخو
  72. تا چه اندازه نادرست بودينيب شي پني ثابت كرد كه اخيتار

 كـه در    1336 رمـاه ي حزب تـوده در ت     ي مركز ي تهينوم كم ي پل نيچهارم
ـ  از دمكرات  يكـ ي احتمـاالً    ، شـد  برگـزار  ي شـورو  رياتحاد جماه   نيتـر  كي

 ي نـوم جـزوه   ي پل نيا. آيد به شمار مي    حزب توده  ييا اجر تأي ه يها تجمع
 به جا گرفت كه محقق نگشت،       ماتي تصم ي را رد كرد و برخ     " مرداد 28"
  .ميكن ينوم اشاره مي پلني ايهالي تحلاز ي نمونه به بخشيبرا

 كردن صنعت نفـت     ي مل " از شعار    نكهي ا ي حزب به جا   يي اجرا هيأت "
كردنـد  ي م يباني آحاد مردم از آن پشت      كه دي نما تي  حما  "رانيدر سراسر ا  

ـ الي ضـد امپر   يروهـا ي ن ي اتحاد همـه   ي برا ي توانست به اساس   يو م   يستي
ـ     يمبدل شود، شعار فسخ قطعنامـه       كـردن آن را در  ي نفـت جنـوب و مل

  ". مطرح ساختي مليبههمقابل شعار ج
                                                            

 جزوه  ني ا راموني حزب توده پ   يي اجرا تيأ مشخص شد كه در ه     " مرداد 28درباره  " پس از انتشار     72
 ي به طور خالصه جـزوه .  بودندمي جزوه سهني در انتشار ا ني از مسئول  يها بخش اختالف وجود دارد و تن    

  )د.( حزب توده بودني مسئولي ضعف و سردرگمي  مرداد نشانه28
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 دشمنان ما مساعد ي اتهامات ناروايبرا را نهيزم نادرست كردي روني ا"
د كه به منظور ضربه زدن به اعتبار حزب، حزب مـا را مقـصر قلمـداد                 نمو

  ". سازش كرده استسمياليكردند كه با امپر
ـ     " ـ  يآماده نبودن، غافل بودن، ب  28 ي در كودتـا   ،يرو  و دنبالـه   يتحرك

  ". استيي اجراهيأت آشكار يمرداد خطا
 حزب تـوده نـه تنهـا        ني مسئول راني توجه است كه پس از انقالب ا       قابل

د، نماي يادآوري را   1336نوم چهارم سال    ي مصوبات پل  ي نداشتند كس  ليم
 هيـأت نـوم چهـارم را از       ي پل ات خـود انتقـاد    يها در نوشته  يانوريبلكه ك 
  . نمودي حزب آشكارا نفيياجرا
 آمد و   اني حزب توده مفصالً بحث به م      يهااستي بخش از س   ني در ا  اگر

 لشي دل ،امدي ن اني به م  يث كودتا بح  تي حزب دمكرات در موفق    تياز مسئول 
 از حـزب تـوده      يآن زمان حزب دمكـرات مثـل سـازمان        در  . واضح است 

 يهـا   هي استقالل نداشت و منتظـر توصـ       يريگ  ميكرد و در تصم    ي م تيفعال
 حزب دمكرات   خي رو تار  نياز هم .  در تهران بود   توده حزب   يي اجرا أتيه

  . حزب توده گره خورده بودخيها با تار در آن سال
ـ  ايهـا   خلـق خي در تار يني مرداد عصر نو   28 ي كودتا يروزي پ با  و راني
 ي  مبـارزه  ي  دوره شـود،  ي حزب دمكرات كردستان آغاز م     خي تار نيهمچن
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 1357 بهمـن    22 كـه تـا روز       ي شاهنشاه اهي استبداد س  هي عل زيآم  خشونت
  . سال تمام ادامه داشت25 يعني
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