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مدخلی بر موضوع :موضع حزب تودە ایران در رابطە با جنبش کرد قبل از انقالب
بهمن ٣١
پس از سرنگونی رضاشاە حزب تودە ایران در دهم مهر ماە  ١٦٣١تشکیل شد .در
دوران حاکمیت محمد رضا پهلوی حزب تودە ایران یکی از معدود احزابی بود کە
هموارە از حقوق ملی خلقهای ایران بطور اعم و خلق کرد بطور اخص برای رسیدن بە
خودمختاری در چارچوب ایران با حفظ تمامیت ارضی آن دفاع میکرد .در
برنامەهای حزب تودە ایران در کنگرە اول ( )١٦٣٦و کنگرە دوم کە دو سال پس از
سرنگون کردن جمهوری کردستان و حکومت ملی آذربایجان درسال  ١٦٣١تشکیل
شد ،بە " آزادی کامل اقلیتها در امور فرهنگی و مذهبی" ١و در برنامە حزب تودە
ایران بعد از پلنوم هفتم و کنفرانس وحدت با فرقە دمکرات آذربایجان در تابستان
 ١٦٦١شمسی بە حق کامل تعیین سرنوشت خلقهای ایران اشارە شدە است ٣.در
دوران جمهوری کردستان ،حزب تودە ایران در واقع یگانە پشتیبان داخلی آن بود .این
حزب پس از سرنگونی جمهوری کردستان نقش موثری از جملە در زمینەی احیا
سازمانهای حزب دمکرات کردستان ،تربیت کادر و کمک بە چاپ نشریات ...
آن ایفا کرد.
"حزب تودە ایران در کنگرهی دوم خود خواستار برقراری روابط نزدیکتر با "فرقە"
دمکرات کردستان شد  ...و با بە کار بستن تصمیمات کنگرهی دوم حزب تبلیغات
١

٣

اسناد و دیدگاەهـا ،حـزب تـودە ایـران از آغـاز پیـدایی تـا انقـالب بهمـن  ، ١٦٣١چـاپ اول .١٦٣١
ص ٣٣ :و ١٤٦
منبع باال ،ص  ٤١٦و ٤١١
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در بارهی مسئلهی "قومی" را شدت بخشید .بنابراین شعارهایی مانند "زندەباد اتحاد
مردم ایران"" ،زندەباد نهضت ملی آذربایجان و کردستان" " ،نابود باد هرنوع سرکوب
ملی" و "از حق خودمختاری برای کردستان و آذربایجان پشتیبانی کنید" نیز بە
فهرست شعارهای خیابانی این حزب افزودە شد ... .در مراسم بزرگداشت دهمین
سال درگذشت ارانی روزنامهی اصلی حزب در شمارهی ویژەای با عنوان" شهدای
بزرگ ایران" نە تنها از چهرەهای برجستهی آذربایجان بە ویژە حیدرخان ،ستارخان و
خیابانی ،بلکە همچنین از صدها مبارز کرد و آذری کشتە شدە در قیام ٣٣ـ١٦٣٤
٦
تمجید کرد".
در سال  ١٦٣١رهبری وقت حزب دمکرات کردستان از طریق آقای صارم الدین
صادق وزیری حقوقدان و عضو حزب تودە ایران و زندەیاد صدیق انجیری آذر سردبیر
نشریە"فریاد میهن"ارگان اتحادیە جوانان دمکرات کردستان در زمان جمهوری
کردستان با رهبری حزب تودە ایران ارتباط گرفتە ،همکاری سازمانی آنها شروع
میشود .مناسبات حزب تودە ایران وحزب دمکرات کردستان در این دورە چنان
نزدیک و تنگاتنگ بود کە اعضای حزب دمکرات کردستان در خارج از کردستان
وارد حوزەهای حزب تودە ایران میشدند .حزب دمکرات کردستان نیز ،عمال نقش
سازمان ایالتی حزب تودە ایران را در کردستان ایفا کردە ،پیرو و مجری سیاست آن
در کردستان ایران بود .چنین رابطەای "تا بهار سال  ١٦٦٤و قطع ارتباط کادرها و
رهبران حزب دمکرات کردستان با حزب تودە ایران بە علت نفوذ نیروهای پلیس ایران
٤
در تشکیالت حزب تودە ایران ادامە داشت.
٦

ایران در بین دو انقالب ،یرواند آبراهامیان ،ص  ٣١١چاپ شانزدهم .نشر نی ،تهران ١٦٣١
 ٤در جلســەای کە بــا شــرکت غن ـی بلوری ـان ،عبــدالرحمان قاســملو ،هاشــم اقــل الطــالب ،ســلیمان
معینی ،محمد امـین راتبـی ،عبـداللە اسـحاقی ،صـدیق انجیـری و اسـعد خـدایاری در بهـار ١٦٦٤
شمسی ـ  ١١٣٣میالدی در منزل صدیق انجیری در تهران برگزار شد ،با توجە بە نفوذ پلیس ایران
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در فاصلهی سالهای  ١٦٦٣تا وقوع انقالب بهمن  ١٦٣١شمسی صرف نظر از فراز
و نشیبهای بسیاری کە در مناسبات بین دو حزب وجود داشت ،بخش کثیری از
کادرهای حزب دمکرات کردستان تا اواخر دهە  ١١سدهی بیستم میالدی رابطهی
بسیار نزدیک و تنگاتنگی با حزب تودە ایران داشتە ،ازکمکهای مادی و معنوی
آن بهرەمند شدەاند.
در فاصلە سالهای  ١١٣٣تا  ١١١١بە کمک حزب تودە ایران  ٣٣شمارە نشریهی
"کردستان" بە سردبیری دکتر قاسملو و همکاری کریم حسامی ،حسن قزلجی،
محمد مهتدی ،علی گالویژ در اروپا منتشر شد .در "رادیو پیک ایران" نیز پخش
برنامهی کردی آغاز شد کە در آن بە مسائل کردستان ایران و عراق و  ...پرداختە
میشد .در جریان شکلگرفتن "حزب دمکرات کردستان – رهبری انقالبی" و شروع
مبارزات چریکی در کردستان در سالهای ٤١ـ ،٤٣در نشست دکتر رادمنش دبیرکل
حزب تودە ایران با نمایندگان "رهبری انقالبی حزب دمکرات کردستان" در نهم فوریە
 ٣١١٣١در بغداد توافقاتی در رابطە با همکاری این حزب و کمکهای مادی و
معنوی بە جنبش مسلحانە در کردستان حاصل شد .بخش کثیری از کادرها و
پیشمرگهای این بخش از حزب دمکرات در مبارزهی چریکی علیە رژیم تا دندان
مسلح شاە کشتە شدند و پشتیبانی حزب تودە ایران عمال محدود بە اظهار همدردی
و خبررسانی در نشریات خود و بازتاب این وقایع در بخش کردی "رادیو پیک ایران"
شد .در اوایل دههی  ١١سدهی بیستم میالدی با بازگشت دکتر عبدالرحمان قاسملو
بە کردستان و احیاء سازمانهای حزب دمکرات کردستان از سوی ایشان و کادرها

٣

در تشکیالت حزب تودە ایران ،برای پیشگیری از زیر ضرب رفتن اعضاء حزب دمکرات کردسـتان
ایران ،تصمیم بە قطع تمام روابط و ارتباطات تشکیالتی با حزب تودە ایران گرفتە شد .ئالهکوک،
خاطرات غنی بلوریان ص  ١٣٣استهکلم ١١١١
خاطرات کریم حسامی جلد  ٦ص  ،١١١استهکلم ١١١١
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و اعضاء باقیماندە این حزب در عراق کە بخش قابل توجهی از آنان بە حزب تودە
ایران و اردوگاە سوسیالیستی سمپاتی داشتند ،این امید برای حزب تودە ایران بوجود
آمد کە حزب دمکرات کردستان ،تبدیل بە سازمان ایالتی آن در کردستان ایران
شود .اما سیاستهای دکتر قاسملو و رهبری جدید ـ علیرغم اینکە خواهان مناسبات
دوستانە با حزب تودە ایران و اردوگاە سوسیالیسم و ایجاد جبهە متحد میهنی بودند
ـ در جهت مستقل نگەداشتن این حزب بود .تالشهای دوستانهی رهبری وقت حزب
دمکرات کردستان ایران در دههی  ١١سدهی  ٣١میالدی برای تشکیل جبههی
متحد با حزب تودە ایران علیرغم میل و رغبت ایرج اسکندری دبیر کل وقت حزب
تودە ایران بعلت کارشکنیهای نورالدین کیانوری و برسمیت نشناختن حزب
دمکرات کردستان ایران بعنوان یک حزب مستقل از سوی این حزب بە فرجام
نرسید .با خروج دکتر کیانوری از نشستی کە در جوالی  ٣١١١٣در برلن مابین
هیات نمایندگی حزب تودە ایران (ایرج اسکندری ،کیانوری و علی گالویژ) با
هیات نمایندگی حزب دمکرات کردستان ایران (دکتر قاسملو ،کریم حسامی و
محمدامین سراجی) و حضور حسن قزلجی تشکیل شدە بود ،عمال مناسبات تاریخی
و دوستانهی آنها مختل شد .سطح این اختالف بدانجا رسید کە حزب تودە ایران در
فراخوانی کە در روزنامە مردم شمارە  ٦٣ـ مرداد ماە  ١٦٣٤چاپ و چندین بار در
"رادیو پیک ایران" قرائت گردید ،خواهان خروج مبارزین کرد از حزب دمکرات
کردستان و پیوستنشان بە "حزب طبقە کارگر ایران" گشت .این امر با واکنش
رهبری حزب دمکرات کردستان و اعتراض دوستانە و اصولی آنها در مقالەای تحت
عنوان "پاسخ بە پیامی" در نشریهی "کردستان" ،ارگان کمیتهی مرکزی حزب

٣

خاطرات کریم حسامی ،جلد  ،٤ص  ،١٣٣استهکلم
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دمکرات کردستان (ایران) ،شمارە  ٦١ـ مرداد ماە  ،٣٤روبرو شد ١.خصومت
کیانوری با دکتر قاسملو در این مقطع تاثیر منفی در برخوردهای حزب تودە ایران
١

در این پاسخنامە ضمن تاکید مجدد بە مبارزە و ایجاد جبههی متحـد بـر علـیە رژیـم دیکتـاتوری
شاە و همچنین رد اتهامات حزب تودە ایران در رابطە بـا دعـوی پشـتپازدن حـزب دمکـرات بە قـول
وحدت سازمانی دو حزب از جملە آمدە است" :این کە حزب دمکرات کردستان" سنت همبستگی و
وحدت سیاسی و تشکیالتی فعالین مبازر" را ترک کردە است ،اتهام بی انصافانەای است .حزب
دمکرات کردستان از روز اول تشـکیل خـود ،یـک سـازمان سیاسـی مسـتقل بـوده و از همـان زمـان
برای ایجاد جبههی متحد میهنی در میان احزاب و سازمانهای دمکرات ایرانی و برای همکاری
و همبستگی نیروهای میهنی ضد امپریالیست و ضد رژیم دیکتاتوری شاە تالش کردە است.
وحدت سیاسی و تشکیالتی یک چیزی است و شرکت کردن در جبهە متحد و همکـاری در بـین
دو حزب چیزی دیگر .وحـدت سیاسـی و سـازمانی کە در میـان رهبـری حـزب تـودە ایـران و فـرقە
دمکــرات آذربایجــان در خــارج از کشــور و دور از مـیهن صــورت گرفــت ،نمیتوانــد سرمشــقی بــرای
احزاب و سازمانهای دمکرات دیگر باشد .اتحاد سیاسی و سازمانی دو حـزب مختلـف کە برنـامە
و اساسنامە متفاوت دارند بە همین سادگی نیست و با فرستادن پیام و سفارش و بر اساس میل و
خواست چند رهبر صورت نمیگیرد .درخواست حزبی کە خود را حزب طبقە کارگر و دارای جهـان
بینی علمی میداند از سـازمانهای یـک حـزب ملـی و دمکـرات بـرای ارتبـاط گـرفتن بـا رهبـری
یک حزب دیگر و پیروی از برنامە و اندرزهای آن با حفظ نام خود ،عملی نادرست و بدور از خط
مش ـی و تحلی ـل مارکسیســتی اســت .رهبــران حــزب تــودە ای ـران خــوب میداننــد کە حــزب دمکــرات
کردستان ایران حزب طبقهی مشخصی نیست .حزبی است ملی و دمکرات کە در مرحلهی مبارزە
رهایبخش برای ایرانی دمکرات و برای کسب حق ملی خلـق کـرد در کردسـتان ایـران ،نماینـدەگان
طبقــات و اقشــار دمکــرات جــامعە کردســتان را در خــود جمــع کــردە اســت .آی ـا حزب ـی کە خــود را
مارکسیست میداند ،میتواند این چنین سازمانی را بـا ایـن شـکل و ترکیـب در میـان سـازمانهای
خود جا بدهد؟ کمیتە مرکزی حزب تـودە ایـران بـدون در نظـر گـرفتن ایـن حقیقـت کە مـداخلە در
امور داخلی یک حزب دیگر با اصول مارکسیسم و مشی سیاسی و اخالقی یک حزب دمکـرات
و مترقی همخوانی ندارد ،از همهی فعالین مبارز کرد ایران خواستە " گروە و جمعیتهای مختلـف
حزب دمکرات کردستان ایران را بر پایە برنامهی سیاسی و اندرزهای تشکیالت حـزب تـودە ایـران،
بازســازی کــردە ،بــا مرکــز حــزب تــودە ایــران ارتبــاط بگیرنــد" ......مــا فعالیــت تمــام احــزاب و
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با حزب دمکرات کردستان ایران در مقطع بعد از انقالب بهمن  ٣١بجا گذاشت.
دکتر کیانوری در "پرسش و پاسخ" خود تاکید کرد" :هیچگاە حزب تودە ایران
علیرغم کوششهای چند سالهی دکتر قاسملو حاضر بە نشستن با وی بە نام
١
رسمی حزب دمکرات کردستان سر یک میز مذاکرە نشدە است".

ســازمانهای مترقـی را در کردســتان ایـران عملـی روا دانســتە ،امــا مــداخلە در امــور داخلـی حــزب
دمکــرات کردســتان ای ـران را عمل ـی خرابکــارانە و غیردوســتانە حســاب میکن ـیم .مــا حــق داری ـم از
رهبــران حــزب تــودە ای ـران بپرس ـیم ،شــما کە خودتــان را حــزب طــبقە کــارگر ای ـران میدانی ـد چــرا در
کردســتان بە نــام حــزب تــودە ای ـران ســازمان سیاس ـی طــبقە کــارگر را ایجــاد نمـی کنیـد و چــرا از
سازمانهای یک حزب ملی و دمکرات درخواست میکنید کە دست از حزب خـود کشـیدە ،برنـامە
و اساسنامە خود را کنار بگذارند و وارد حزب تودە ایران شـوند؟ آیـا درخواسـت رهبـری حـزب تـودە
ایران از مبارزین خلق کرد برای ایجاد سازمانهای حزب دمکرات کردستان ایـران و نە سـازمانهای
حــزب تــودە ایـران خــود نشــاندهندە ایـن واقعیـت نیســت کە حــزب مــا در میـان مــردم کردســتان ایـران
محبوب بـودە و مبـارزان خلـق کـرد حـزب دمکـرات کردسـتان ایـران را حـزب پیشـرو کردسـتان ایـران
میدانند؟ (منبع کردی)
١

پرسش و پاسخ ،مسائل داخلی و خارجی انقالب ایران شمارە  ،)١١(١ص ١٣

مبانی فکری حزب تودە ایران
در برخورد با جمهوری اسالمی و نیروهای مخالف آن
پس از پیروزی انقالب بهمن  ٣١رهبران حزب تودە ایران از مهاجرت بازگشتند و این
حزب فعالیت علنی خود را آغاز کرد .در واقع حزب تودە ایران کە پس از کودتای
 ٣١مرداد  ١٦٦٣ضربات سخت و درهم شکنندەی سازمانی را تحمل کردە بود
توانست برای اولین بار پس از بیش از دو دهە دوری از کشور بە فعالیت علنی
بپردازد.
سیاستهای حزب تودە ایران تاثیر محسوس و انکار ناپذیری بر رویدادهای پس از
انقالب و سرنوشت جنبش ترقیخواهانە و چپ ایران داشت .خط مشی غالب بر حزب
تودە ایران بعد از انقالب و معیارآن برای انتخاب متحدین  ،قدیمیترین حزب چپ
ایران را در کنار یکی از مستبدترین رژیمهای قرون وسطایی و در تقابل با بخش
بزرگی از نیروهای چپ و آزادیخواە ایران قرار داد .بنابرگفتهی ایرج اسکندری در
نامەای کە بە حزب کمونیست شوروی نوشت" :تغییر خط مشی و رهنمون پلنوم
شانزدهم کمیتە مرکزی در بارە اتحاد با نیروهای انقالبی دمکراتیک در عمل
تغییر کرد و جایش را دشمنی هر چە بیشتر و ژرفتر بین حزب ما و سایر نیروهای
وطن پرست و دمکرات مانند مجاهدین خلق ،حزب دمکرات کردستان ،هواداران
مصدق (جبهە ملی) و دیگران" ١گرفت .همین موجب تغییر آرایش نیروهای بالقوە
١
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و بالفعل انقالبی و آزادیخواە ایران و انشقاق و تضعیف نیروهای چپ و دمکرات و
تقویت جمهوری اسالمی ایران گردید .دفاع حزب تودە ایران از جمهوری اسالمی
ایران و تقابل آن با نیروهای مخالف حکومت اسالمی و از جملە احزاب کردستانی
را میتوان با توجە بە اسناد منتشرە و مواضع رسمی حزب در آن دورە بدین شکل
تشریح کرد:
 انقالب ایران بقول لئونید برژنف" ١١انقالبی بود غامض و پیچیدە" کە ازجوانب عمدە آن نمای ضد امپریالیستیاش بود .در دوران جنگ سرد برای
احزابی چون حزب تودە ایران "مبارزە دو سیستم سوسیالیستی جهانی و در
مرکز آن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و سیستم سرمایەداری جهانی
و در مرکز آن ایاالت متحدە آمریکا" ١١مسالهی مرکزی دوران تاریخی،
تعیین کنندە سمت عمدە مبارزە آنها و معیار سنجش دگر نیروهای
سیاسی ـ اجتماعی ایران و جهان بود .حزب تودە ایران با برجستە کردن
خصایصی از جمهوری اسالمی کە بیشتر آفریدە خود او بود تا
واقعیتهای موجود ،بە سیاست اتحاد و انتقاد از جمهوری اسالمی "با
تکیە بر اتحاد و بیان انتقاد در موارد عدیدە با لحن و روشی کە اولویت
اتحاد را در نظر بگیرد" ١٣روی آورد .چنین سیاستی بهمرور زمان بە
تناسب صف بندی نیروهای سیاسی ،حزب تودە ایران را در صف مدافعین

١١
١١

١٣

http://xalvat.org/Nashr-eDigaran/451-500/497-NameheEskandari.pdf
لئونید ایلیچ برژنف ( ،)١١١٣-١١١٣دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی (.)١١٣٤-١١١٣
دوران تاریخی ما و سمت عمدە مبارزە ،احسان طبری ،برخی مسائل حاد انقـالب ص  ،٣مجمـوعە
مقاالت ١٦٣١
در بـارە بە اصــطالن خنجـر از پشــت ،احســان طبـری ،برخـی مســائل حـاد انقــالب ص  ،١١مجمــوعە
مقاالت ١٦٣١
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سرسخت جمهوری اسالمی ایران قرار داد کە "سیاست انحصارگر و
محدودکنندە حقوق و آزادیهای دمکراتیک محافل مذهبی خشک اندیش
و قشری را با اطاعت کورکورانە حمایت ،تعقیب و تائید" ١٦میکرد.
سیاستی کە سرانجام با یورش سپاهیان اسالم و دستگیری رهبران برجستە
و کادرها و اعضاء آن بە فعالیت نیمە آزاد این حزب در ایران خاتمە داد.
 از نظر حزب تودە ایران "انقالب ایران با قرار گرفتن در سلسلهی جنبشهایرهایبخش ملی نوین خلقهای "جهان سوم" بخشی از روند واحد انقالب
جهانی محسوب میشود کە از سە جزء کشورهای سوسیالیستی ،جنبش
انقالبی کارگری جهان رشدیافتهی سرمایەداری و جنبشهای رهائیبخش
جهان رشد یابندە (جهان سوم) تشکیل شدە بود .هدف هر سە جزء نبرد
علیە سرمایەداری بزرگ جهانی (امپریالیسم) بە منظور استقرار نظام
نوینی مبتنی بر عدالت اقتصادی و صلح معرفی میشد .انقالبی بودن
(یعنی خواستار ساختار نوین اجتماعی بودن) و ضد امپریالیست بودن
(یعنی با سرمایەداری بزرگ جهانی رزمیدن) تلقی میشد و این ماهیت
مشترک هر سە جزء بود .این انقالبات میبایست دو مسئلهی تحکیم
استقالل سیاسی و نیل بە استقالل اقتصادی و رهائی از وابستگی را حل
میکردند ١٤".با توجە بە این تئوری عمال مسایل دیگر جامعە چون
دمکراسی ،آزادی مطبوعات و احزاب ،مسالە ملی و  ...تخطئه میشد و
تحتالشعاع ایجاد جامعەای مبتنی عدالت اقتصادی و ضد امپریالیست
بودن جمهوری اسالمی قرار میگرفت .این درحالی بود کە اولی با ماهیت
١٦
١٤
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طبقاتی جمهوری اسالمی همخوانی نداشت و کل سیستم اقتصادی کشور
در چارچوب سیستم سرمایەداری محفوظ نگهداشتە شد .از سوی دیگر
"ضد امپریالیست بودن" هم ،نە کشور را از ادامە راە رشد سرمایەداری دور
ساخت و نە آن را بە خودکفایی اقتصادی رساند .از این گذشته
ضدامپریالیستبودن فیالنفسە نمیتوانست معیاری عقالنی برای انقالبی و
دمکراتیکبودن یک نیرو و یا یک حاکمیت سیاسی باشد .سرنوشت
انقالب ایران تحت حاکمیت رهبران جمهوری اسالمی و سرنوشت
کشورهایی چون سوریە ،عراق و لیبی و  ....موید این حقیقت ونمونەهای
بارز این تئوری ورشکستە بودە و میباشند.
 حزب تودە ایران با در نظرگرفتن انتقاداتی کە از این حزب در رابطە بادولت ملی مصدق ،سیاست ملی شدن نفت و عدم پشتیبانی از بورژوازی
ملی در مقابل شاە و بورژوازی کمپرادور و غیرە میشد ،با برجستە کردن
خصایص کاذب و دروغین "انقالبی ،مردمی و ضد امپریالیستی روحانیت
مبارز" و قرار دادن خمینی در مقام "رهبری دمکراسی انقالبی" ١٣در پی
١٣

طبری در این رابطە چنین مینویسد" :در کشور ما انقالبی کە روی دادە است انقالبی است ملـی
و دمکراتیک .انقالبی است کە در زیـر رهبـری دمکراسـی انقالبـی انجـام گـرفتە اسـت و اهمیـت
اصــولی دارد مــا بــا ایـن اصــطالن مهــم آشــنا شــویم ،.زیـرا بە غلــط دمکراسـی انقالبـی را بــا خــردە
بورژوازی همسـنگ میگیرنـد ،در صـورتی کە مسـئلە چنـین نیسـت .... .نیـروی عمـدە محـرک
انقالب ایران قشرهای متوسـط شـهر و دە بودنـد کە نماینـدە سیاسـی آنهـا دمکراسـی انقالبـی اسـت
 ....زمــانی بــود کە حــزب مــا مقــولە "بــورژوازی ملـی" را کە در جنــبش ملـی کــردن نفــت نقــش
مهمی داست ،نمـی شـناخت و امـروز کسـانی مقـولە مهـم " دمکراسـی انقالبـی" را کە در انقـالب
اخیر نقش مهمی دارد ،نمی شناسند و این پایە معرفتی خطاهاست .برخـی مسـائل نظـری مربـوط
بە انقــالب ایـران ،ا .طبــری ،نوشــتەهای فلســفی و اجتمــاعی ،جلــد دوم ص  ،٣١٤-٣١٣چــاپ دوم
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کسب اعتماد در میان نیروهای وابستە بە رژیم اسالمی از یک سو و از
سوی دیگر بدست آوردن زمان برای کسب نیرو در میان اقشار مختلف
جامعە و احیاء سازمانها و تشکیالت خود بود .از نظر حزب تودە ایران
"خط مشی امام خمینی در درجە اول ضد امپریالیستی بودە ،پس از دکتر
محمد مصدق امام خمینی رهبر پر اعتبار دیگری بود کە این بار از میان
روحانیت شیعە قد علم کردە بود" .١٣بە باور حزب تودە ایران قشرهای
متوسط شهر و دە نیروهای عمدهی محرک انقالب ایران را تشکیل دادە،
بینش توحیدی ایدئولوژی رهبری دمکراسی انقالبی یعنی "امام خمینی"
را تشکیل میداد .بە گفتهی احسان طبری "حزب تودە ایران با ارزیابی
واقعبینانهی بینش توحیدی بە جمهوری اسالمی و قانون اساسی مصوب
مجلس خبرگان رای مثبت داد ،زیرا بر حسب تجارب بی حساب خود
میفهمید کە کمونیستها تنها با درک ویژگیهای جامعە خود میتوانند
برای مجموع این جامعە نقش راهگشا را ایفا کنند" ١١.در راستای این
تفکر وسیاست غلط ،حزب تودە ایران در سالهای اول انقالب بە سازمان
توجیەکنندە اعمال و تصمیمات ضد دمکراتیک حاکمان اسالمی ایران در
عرصەهای مختلف سیاسی ـ اجتماعی تبدیل شد.
 حزب تودە ایران با توجە بە مطرن کردن "تئوری عمدە و غیر عمدە" و عمدەدانستن "مبارزە علیە امپریالیسم و عمال آن برای ایجاد ایران مستقل
دمکراتیک ،دفاع از انقالب و دولت حاصلە از آن" ،عمال مسالهی
١٣

١١

خط مشی سیاسی است ،نە نیرنگ ،نە مانور .احسان طبری ،برخی مسـائل حـاد انقـالب ص ،٦١
مجموعە مقاالت ١٦٣١
برخی مسائل نظری مربوط بە انقالب ایـران ،ا .طبـری ،نوشـتەهای فلسـفی و اجتمـاعی ،جلـد دوم
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دمکراسی ،آزادی و حقوق ملی ملل را تابعی از مسالە اصلی یعنی
پیروزی انقالب و جمهوری اسالمی ایران کرد .از نظر حزب تودە ایران در
مقابل این امر عمدە ،بقیە امور فرعی بودە ،نمیبایست در امور غیرعمدە
و فرعی غرق شدە و عمدە را فدای غیرعمده کرد.
 حزب تودە ایران با معیار قرار دادن دفاع از جمهوری اسالمی و "امامخمینی" چون مرز مقدس انقالبی و ضدانقالبی بودن عمال بە تمامی
نیروهای مخالف جمهوری اسالمی ایران مارک "ستون پنجم آمریکا"،
"ضد انقالب"" ،گروهک چپنما"" ،تربچەهای پوک" و "جیرە بگیران بعث
و ناتو" میزد و این در حالی بود کە جمهوری اسالمی ایران هیچگاە
بهایی بە حزب ندادە بود .این حرکات موجب دور و منزوی کردن حزب
تودە ایران از دیگر نیروهای سیاسی ایران شد .بقول ایرج اسکندری "حزب
تودە با پشتیبانی بی قید و شرط و یکجانبە خود نتوانست حتی ذرەای
اعتماد ،حسن نیت و تفاهم محافل قشری رهبری را جلب نماید  ...اجرای
منظم این خط مشی کار را بە آنجا کشاند کە "حزب طبقە کارگر" در
واقع یدککش سیاست عقبماندە مذهبیها و فعالیت تودەای آن و
١١
بخصوص کار در میان کارگران محدود بە فعالیتهای صنفی گردید".
حزب تودە ایران در دفاع از جمهوری اسالمی و حملە بە نیروهای مخالف
جمهوری اسالمی گوی سبقت را از دولت حاکم ربودە ،در افکار عمومی
مردم ایران و بویژە مردم کرد تاثیر بسیار منفی از خود بجای گذاشت و "
١١
شهرت غمانگیز زائدە ارتجاع مذهبی را برای خود بوجود آورد".

١١
١١
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سیاست حزب تودە ایران عمال حالت پوپولیستی و دنبالەروی بە خود
گرفتە بود .حزبی کە خود را "حزب طراز نوین طبقە کارگر" میدانست بە
جای پیشاهنگ بودن ،سازماندهی و راهنمایی تودەهای زحمتکش برای
در پیش گرفتن سمتگیری درست طبقاتی ،دنبالەرو رویدادهای روز جامعە
و تودەهای پشتیبان جمهوری اسالمی کە گویا بالغ بر " ١١درصد"جامعە
را تشکیل میدادند(؟) ٣١شدە و نام چنین سیاستی را "شرکت فعال در
اعمال خلق" گذاشت ،بر این باور بود اگر تودەهای مردم راە اشتباهی را در
مبارزە برمیگزینند باید با آنها بود ،منتها اشتباە آنها را گوشزد کرد ،حتا
اگر بە بهای جان کمونیستها تمام شود .در این راستا چنین سیاستی
توسط د .کیانوری با اشارە بە شرکت بلشویکها در تظاهرات یکشنبە
٣١
خونین مردم پتروگراد در  ١١١٣توجیە میشد.
٣١

٣١

دکتر کیانوری در یکی از پرسـش و پاسـخهای خـود معتقـد اسـت کە "  ١١درصـد مـردم ایـران از
خط امام خمینی پشتیبانی می کنند"  .پرسش و پاسخ شمارە  ،١اردیبهشت ماە  ١٦٣١ص ١١
نورالــدین کیـانوری در یکـی از پرســش و پاســخهای خــود از شــرکت بلشــویکها در حــادثە یکشــنبە
خــونین پتروگــراد قبــل از انقــالب  ١١١٣روس ـیە کە "توســط کشیش ـی کە اتفاقــا وابســتە بە پل ـیس
تزاری بود و نە برای هدفهای انقالبی مبارزە زحمتکشان بلکە برای تـدارک یـک تـوطئە خـونین
علیە آنها بـراە انـداختە شـدە بـود" مثـال میـاورد کە علیـرغم بـاور بلشـویکها بە اشـتباە بـودن چنـین
تظاهراتی ،چون اکثریت کارگران پتروگراد دنبال کشـیش بودنـد ،در ایـن تظـاهرات شـرکت کردنـد.
ایشان در رابطە با این مثال تاریخی چنین نتـیجە میگیـرد" :خـوب وظـیفە بلشـویک هـا چە بـود؟
بهتر بود کنار بایستند و بعـد بگوینـد :دیدیـد مـا گفتـیم کە شـما را میکشـند؟ نە ،بلشـویکها در
تمام این تظاهرات با مردم شرکت کردنـد و بـا آنهـا کشـتە شـدند ... .اگـر بلشـویکها در تظـاهرات
شــرکت نمیکردنــد و فقــط میگفتنــد رهبــر مــا هســتیم .بیایـد رهبــری مــا را بپذیریـد ،دچــار اشــتباە
بزرگی شدە بودند .بە این جهـت اسـت کە مـا معتقـد هسـتیم اعمـال رهبـری یـا بە دسـت آوردن آن،
تنها در شرایط شرکت فعال در مبارزە خلق امکان پذیر است .پرسش و پاسخ  ،٣بهمن مـاە ،١٦٣١
ص١
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 حزب با تبلیغ تئوری شکست خوردهی راە رشد غیرسرمایەداری کە توسطدانشمندان شوروی چون اولیانوفسکی تئوریزە شدە بود و تقسیمبندی
"دمکراتهای انقالبی" بە طیفهای بە اصطالن خوشبین ،واقعبین و بدبین در
پی کشاندن مسیر انقالب با برادران اسالمی بە جامعهی توحیدی
(سوسیالیستی) بود ،امری کە تا آن هنگام بر اساس تجربهی عراق و
سوریە و الجزایر و لیبی در عرصە واقع بە شکست انجامیدە بود .بە قول
معروف آزمودە را آزمودن خطا بود .جمهوری اسالمی با توجە با ماهیت
کامال ضد دمکراتیک و ضد کمونیست آن حتا طبق تئوری پردازیهای
حزب شرایط الزمە از قبیل "آمادگی برای ایجاد جبهە متحد خلق با
نیروهای چپ و مترقی جامعە ،ایجاد مناسبات دوستانە با کشورهای
سوسیالیستی و انجام اصالحات بنیادین" را برای در پیش گرفتن راە
رشدغیرسرمایەداری نداشت .جمهوری اسالمی ایران و رهبری آن هیچگاە
آمادهی تشکیل جبهە مشترکی با حزب تودە ایران حتا تحت رهبری امام
نشد .بە نظر رهبری و دولت جمهوری اسالمی کە علمدار شعار "نە شرقی
و نە غربی" بودند ،فرق و اختالفی بین "استکبار شرق بە رهبری اتحاد
شوروی و استکبار غرب بە رهبری ایاالت متحدە آمریکا" وجود نداشت.
از سوی دیگر جمهوری اسالمی حتا آمادهی اجرای قوانین مصوبهی خود
چون قانون اصالحات ارضی مشهور بە بندهای "ج" و " د" هم نبود.
پیروی از تئوری "راە رشد غیرسرمایەداری" و "رهبری دمکراسی انقالبی"
تحت رهبری امام و خوشبینی رهبران حزب تودە ایران بە "پیروزی نهائی
انقالب" برخالف خواست آنها سرانجام بە شکست انقالب ،سرکوب و
کشتارهای جمعی دگراندیشان ایرانی ،ژنوساید ملت کرد و ترور رهبران و
کادرهای آن و در نهایت بە قربانی شدن رهبران و کادرهای حزب تودە
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ایران و نفی هویت سیاسی خود و تاریخ جنبش کمونیستی ـ کارگری و
ایدئولوژی مارکسیسم در زیر شکنجەهای غیرانسانی منتهی گشت.
بر پایهی خط مشی یادشدە ،سیاست حزب تودە ایران در رابطە با نیروهای اپوزیسیون
ایرانی و بویژە حزب دمکرات کردستان ایران و "سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان
ایران ـ کوملە" شکل گرفت .حزب تودە ایران با تاکید مستمر بە حق خودمختاری
کردها و حل مسالمت آمیز مسالە کرد ،با هرچە عمیقترشدن دامنهی اختالفات
نیروهای سیاسی کرد و جمهوری اسالمی در صف دفاع از دولت ایران قرار گرفت.
دامنهی حمالت سیاسی حزب تودە ایران بویژە بە حزب دمکرات کردستان بسی
بیشتر از ارگانها و نشریات رسمی ـ دولتی ایران بود .وابستە نشاندادن احزاب
کردستانی بە عراق ،افترای کمک  ١میلیون دالری ناتو بە " باند قاسملو" و
ترغیب و تحریک بخش قابل توجهی از رهبران حزب دمکرات کردستان بە انشعاب،
بخشی از این سیاست بود .این حزب علیرغم اینکە خود در معرض اتهامات
بسیاری از سوی نیروهای مختلف منتقد تاریخ و سیاستهای حزب از جملە طرن
وابستگی آن بە اتحاد شوروی و کگ ب و شکایت از اتهامات بی پایە و بی
سند و مدرک آنها بود ،خود بیمحابا دست بە اتهامات و افترازنیهای بیپایە و
بیمدرک بە احزاب و نیروهای مخالف جمهوری اسالمی و بویژە بە حزب دمکرات
کردستان و کوملە زدە ،آنها را وابستە بە امپریالیسم آمریکا و آلمان غربی و ناتو و
بعث قلمداد میکرد .بی شک در جریان جنگ مسلحانە هر نیرویی نیاز بە پشت
جبهە وگرفتن ارتباطاتی برای تامین نیازهای مادی خود دارد کە مستلزم قانون
وابستگی و مزدوری نخواهد بود .حزب تودە ایران خود سالها بعلت مهاجرت و
داشتن مناسبات تنگاتنگ با اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی
مشمول کمکهای مالی و معنوی "احزاب برادر" بود .از سوی دیگر با از بین رفتن
رژیم بعث و اسناد بدست آمدە چنانکە دکتر محمود عثمان سیاستمدار و
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پارلمانتاریست کرد نیز اذعان داشت ،حزب دمکرات کردستان ایران میتواند بە تاریخ
درخشان خود ببالد کە علیرغم داشتن مناسباتی با دولت عراق هیچگاە سیاستهای
آن بر علیە احزاب کردستان عراق یا در خط سیاستهای رژیم بعث قرار نگرفت .این
واقعیت محرز بدون شک و تردید شامل سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران ـ
کوملە هم میشد.
حزب تودە ایران در سالهای پس از انقالب عمال نقشی را ایفا کرد کە بدور از
سیاست یک حزب چپ دمکرات با خط مشی مستقل بود .حزب تودە ایران
بیمحابا تمام اپوزیسیون ایرانی را با یک چرخش قلم و براساس دفاع یا ضدیت
آنها با جمهوری اسالمی در صف انقالب یا ضدانقالب قرار میداد و این در حالی
بود کە خود شاهد تحدید دمافزون آزادیهای محدود پس از انقالب حتا در رابطە با
حزب تودە ایران ،و همزمان تقویت هرچە بیشتر نیروهای استبداد در ایران بود.
رسالت حزب تودە ایران نە مبارزە با نیروهای اپوزیسیون ،بلکە میبایست مبارزە با
رژیم ترور و اختناق میبود ،ولی سیاستگزاران آنوقت حزب دفاع از جمهوری اسالمی
را چون خط سرخی مالک انقالب و ضدانقالب بودن قرار دادە بودند ،امری کە
دامنگیر خود آنها نیز شد و این واقعیتهای موجود آنها را نیز بە پشت میلەهای
زندان و باالی چوبەهای دار کشاند و بە مصداق شعر برتولت برشت ،وقتی برای
دستگیری رهبران حزب آمدند دیگر کسی برای دفاع از آنها نماندە بود .باری ،خود
آنها قربانی توطئەهای سپاهیان اسالمی شدند کە بقول نویسندگان "نامە مردم"
"چون ستارگانی درآسمان انقالب ایران میدرخشیدند"! در اینجا بخاطر آنکە سخن بە
گزاف نگفتە باشیم مروری بە سیاست حزب با استناد بە ارگان رسمی حزب "مردم"
و "نامە مردم" و "پرسش و پاسخ"های دکتر کیانوری ،دبیرکل وقت حزب تودە ایران
خواهیم داشت.

حزب تودە ایران و جنبش ملی کرد در ایران ()١٦٣١-١٦٣١
حزب تودە ایران با پیروزی انقالب بهمن و بازگشت رهبرانش از تبعید بە بازگشایی
دفاتر خود دربیشتر شهرهای ایران بغیر از کردستان پرداخت .این حزب در  ٣٣مرداد
 ١٦٣١تقریبا  ١ماە پس از انقالب ،آغاز فعالیت علنی خود را در کردستان ایران
اعالم کرد.٣٣
در اعالمیهی کمیتهی مرکزی این حزب ضمن اشارە بە تاریخ مبارزاتی ن .ت .ا.
و دفاع از حقوق ملی کردها ،از سمتگیریهای رهبران حزب دمکرات کردستان در
قبل و بعد از انقالب انتقاد شدە بود .در این بیانیە آمدە بود" :متاسفانە برخی از
دوستان کرد از همان آغاز تجدید فعالیت تحت تاثیر انحراف مصطفی بارزانی و
عوامل خارجی دیگر سمتگیری نادرستی را در سیاست داخلی و عمومی اتخاذ
کردند و بە موافقت در جهت تشکیل حزب واحد سراسری طبقە کارگر ایران آنطور
کە در باال گفتە شد ،پشت پا زدند و چە در سالهای فعالیت در مهاجرت و چە
پس از سرنگونی رژیم استبدای محمد رضا پهلوی و آغاز فعالیت علنی راهی را
برگزیدند کە در سمتگیریهای عمدە ،با راهی کە حزب تودە ایران در آن دورە و
لحظە کنونی درست میدانستە و میداند ،اختالف داشتە و دارد" ٣٦.عدم موفقیت
حزب تودە ایران در جلب و جذب حزب دمکرات کردستان بعنوان سازمان ایالتی آن
٣٣
٣٦

مردم شمارە  ٣٣ -٣٣مرداد ٣١
مردم شمارە  ٣٣ ،٣٣مرداد ١٦٣١
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در کردستان همراە با دیدن "ردپای عوامل خارجی" در این حزب و مسائل کردستان
تا هنگام نقطە پایان گذاشتن برادران پاسدار بە فعالیتهای نیمە علنی حزب در
بهمن  ١٦٣١ادامە داشت .حزب تودە ایران در اعالمیەها و  ...خود عمال تا زمانی
کە حزب دمکرات کردستان ایران بە پیام رهبر جمهوری اسالمی ایران در  ٣١آبان
" ١٦٣١لبیک" نگفت ،نامی از این حزب بهمیان نمیاورد ٣ .روز پس از صدور
بیانیە "فعالیت علنی حزب تودە ایران در کردستان" با اعالم جهاد خمینی علیە
مردم کرد و تحریک مردم در خارج از کردستان و دادن شعار "حزب دمکرات را بە
خاک و خون میکشیم" لشکریان اسالم از طریق هوا و زمین بە کردستان حملە
کردە ،شهرها و دهات کردستان را بە خاک و خون وآتش کشیدند ،دەها نفر انسان
بیگناە را در شهرهای مختلف کردستان و از جملە اعضاء خود حزب تودە ایران
(آذرنوش مهدویان و حسین شیبانی را در  ١١مردادماە  ٣١در کرمانشاە ٣٤و ناصر
سلیمی ٣٣را در  ٦١مرداد  ١٦٣١در سنندج) بدستور دادگاەهای چند دقیقەای
انقالب تیرباران کردند .از سوی دیگر با قتلعام مردم کرد در روستاهای قارنا،
قاالتان و ایندرقاش در زیر بیرق اسالم تل زعتر کردستان را بوجود آوردند .این یورش
با مقاومت  ٦ماهە احزاب کردستانی (حزب دمکرات کردستان ایران و کوملە و
همچنین سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ـ تشکیالت کردستان) و پشتیبانی
تودەای مردم مواجە شد .ابعاد این فاجعە در حدی بود کە حزب تودە ایران در
مقالەای تحت عنوان "در کردستان باید ضدانقالب واقعی را شناخت" ٣٣خواهان پایان
دادن بە دادگاەهای انقالب در کردستان ،آتش بس فوری و مذاکرە با مردم کردستان
٣٤
٣٣

٣٣

مردم ،شمارە  ١٣ -٣١مهرماە ٣١
کتاب شهیدان حزب تودە ایران ص ٤١١
http://www.tudehpartyiran.org/images/ketabkhaneh/bookmarty-p2.pdf
مردم شمارە  ٣٦ ،٣٤مهر ١٦٣١
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و مبارزان کرد بدون نامبردن از احزابی کە این مبارزین در آنها گرد آمدە بودند،
شد .واقعیت امر این است کە حزب دمکرات کردستان ایران ،کوملە و فداییان ستون
اصلی این مقاومت را تشکیل میدادند ،اما حزب تودە ایران حاضر بە قبول این
واقعیت محرز یا اعالم آن در نشریات و بیانات رسمی خود نبودە ،بلکه هموارە دم از
مذاکرە با "برادران و خواهران کرد" میزد ،نە احزابی کە نمایندگان ملت کرد بودند.
پارادوکس حزب تودە ایران در آن بود کە از یکسو دم از "برادران و خواهران کرد" و
خون پیشمرگان و مذاکرە با آنها میزد ،از سوی دیگر رو بە حاکمیت اسالم و
مسئولین جمهوری اسالمی کردە ،میگفت" :ما میدانیم کە فاجعهی کردستان را
ضد انقالب ایجاد کردە است ،ولی شما چرا تامین خواستهای مشروع یک خلق
ستمدیدە را در گرو سرکوب ضدانقالب گذاشتەاید؟" ٣١متاسفانە رهبری حزب تودە
ایران با بزرگنمایی نقش امپریالیسم و عوامل رژیم قبلی،گاها تر و خشک را باهم
میسوزاند ،با نادیدە گرفتن مقاومت تودەای مردم و احزاب کردی از برچسبزدنهای
بیپایە و گاهی بسیار بدوی و کودکانە هراسی نداشت ،تا آنجا کە پیداکردن یک
"پوکە فشنگ توسط هواداران حزب تودە ایران از دستە جالل حسینی در کردستان
نشاندهندە دست مصر در حوادث کردستان" ٣١بود و "جستجوی یک مترجم زبان
کردی بطور نیمە وقت از سوی دفتر دولت ایاالت متحدە آمریکا در بخش ستون
نیازمندیهای روزنامە انگلیسی گاردین" ٣١حاکی از دخالت امپریالیسم در وقایع
کردستان قلمداد میشد .حزب تودە ایران در این فاصلە هر چند با احتیاط با حزب
دمکرات کردستان ایران برخورد میکرد ،ولی بی محابا سازمان انقالبی زحمتکشان
کردستان ـ کوملە را کە توسط بخش کثیری از مبارزین و روشنفکران چپ کرد
٣١
٣١
٣١

مردم شمارە  ٣ -١٣آبان ٣١
مردم شمارە  ٣٦ ،١٤١ی ١٦٣١
مردم شمارە  ٣ -١١٦آذر ٣١
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تشکیل شدە بود ،مورد حمالت تبلیغی خود قرار دادە ،آن را یک سازمان
مائوئیستی مینامید کە زیر "چنین نام عوام فریبانەای مستقیما با صهیونیستها و
آمریکا در تماس است" ٦١.در واقع در منطق حزب تودە ایران خط سه بودن یک
جریان برای وابستە خواندن آن بە صهیونیسم و امپریالیسم کافی بود و نیازی بە
مدرک نداشت .ناگفتە نماند کە نیروهای خط سه نیز با همان منطق حزب تودە
ایران را متهم بە "جاسوس کگ ب و وابستگی بە اتحاد شوروی" میکردند.
نورالدین کیانوری در پرسش و پاسخ در رابطە با اطالعاتی کە حزب در رابطە با
کردستان منتشر میکرد چنین میگوید" :اطالعاتی کە ما میدهیم معموال بە
اشکال مختلف بدست ما میرسند .بە وسیلە کسانی کە ما نسبت بە آنها اعتماد
داریم و معتقد هستیم دروغ نمیگویند .حزب هم با وزن و اعتباری کە دارد این
اطالعات را منتشر میکند" ٦١.باتوجە بە سخن د .کیانوری نباید هیچگونە شک
و تردید در گفتەهای حزب کرد ،چراکە هر چە حزب بگوید عین واقعیت است و
نیازی بە آوردن هیچگونە سند و مدرکی نیست! بیگمان میتوان در عرصهی
سیاست با فکر ،خط مشی و سیاست حزب دیگری مخالف بود ،ولی زدن چنین
اتهاماتی بدور از اخالق سیاسی بودە ،تنها نشانگر فرهنگ و اخالق سیاسی
غیرمسئوالنهی اتهامزنندە است ،امری کە از سوی جمهوری اسالمی دامنگیر خود
حزب و اعدام و زندان بهترین فرزندان و کادرهای برجستە آن براساس پروندەهای
ساختگی شد.
مقاومت سه ماههی پیشمرگان کردستان و پشتیبانی اکثریت تودهی مردم از آنها
منجر بە عقبنشینی نیروهای سرکوبگر و آزادی شهرهای کردستان در آبان ٣١
شد .آیت اللە خمینی در  ٣١آبان  ١٦٣١پیامی برای مردم کردستان فرستاد کە
٦١
٦١

مردم شمارە  ١٤ /١٤آبان ٣١
پرسش و پاسخ  )١٣(٣ص ٣
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بیشتر جنبهی تاکتیکی داشتە ،بعلت شکست فاحش سپاهیان اسالم در
کردستان،کشتن وقت و یورش مجدد در فرصت مناسب بە کردستان بود .این پیام از
٦٣
سوی حزب تودە ایران بعنوان "پیروزی تاریخی عدالت و انسانیت در کردستان"
خواند شد .حزب دمکرات کردستان ایران نیز در اطالعیەای در سوم آذرماە  ٣١از
پیام امام و امید بە حل مسالمت آمیز مسالهی کردستان پشتیبانی کرد .این
اعالمیە در شمارە  ١٣١مردم در هشتم دی ماە  ٣١نیز چاپ شد .حزب تودە ایران
با اتخاذ این موضعگیری از سوی حزب دمکرات کردستان ایران بعد از مدتها و
برای اولین بار بجز چند مورد نادری کە بیشتر حالت خبررسانی داشت ،رسما بە
این حزب و مواضع آن اشارە کردە ،در مقالەای تحت عنوان "ما و حزب دمکرات
کردستان ایران" ٦٦از این موضع ابراز رضایت کردە ،اعالم داشت ":گذشتە از خطاها
و اشتباهات حزب دمکرات کردستان ایران در یکسال گذشتە و انتقادات جدی بە آن
بویژە در انتخاب متحدین خود ،قادر است راە درست را دریابد و در آن گام بردارد".
بیانیهی حزب دمکرات کردستان ایران در هجدهم دیماە ١٦٣١در رابطە با محکوم
کردن حملهی نیروهای کوملە بە واحدهایی از ارتش ایران در هفدهم دیماە هنگام
ورود بە مهاباد و تاکید حزب دمکرات کردستان بە حل مسالمت آمیز مسالهی
کردستان موجب ابراز شعف و خوشحالی کمیتە مرکزی حزب تودە ایران شد .حزب
تودە ایران با ابراز رضایت از این موضعگیری در نامەای خطاب بە کمیتە مرکزی
حزب دمکرات کردستان ایران در  ٣٣دی ماە  ٣١خواهان هرچە بیشتر جداکردن
صف خود از نیروهای ضدانقالب شد ٦٤.جالب توجە اینکە نورالدین کیانوری دیرتر
اذعان داشت کە این نامە بە پیشنهاد جنان انقالبی حزب دمکرات کردستان برای
٦٣
٦٦
٦٤

مردم شمارە  ٣١ -١١آبان ٣١
مردم شمارە  ١١ ،١٦١دی ٣١
مردم شمارە  ٣٣ -١٤٤دی ٣١
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تقویت این جنان در کنگرە حزب [منظور کنگرە چهارم حزب دمکرات کردستان
ایران در زمستان  ١٦٣١است] و منزوی کردن قاسملوها بودە است .٦٣کیانوری با
توجە بە موضعگیریهای دکتر قاسملو در رابطە با "بهار پراگ و ورود ارتش سرخ
در  ٣١اوت  ١١٣١بە چکسلواکی" و بازسازی حزب دمکرات کردستان چون یک
حزب مستقل کردستانی هیچگاە حاضر به بەرسمیت شناختن او نشدە ،از نامبردن او
بعنوان دبیرکل حزب دمکرات کردستان پرهیز میکرد .حتا هنگام منتشر کردن
تلگرافی از سوی دکتر قاسملو مبنی بر "تکذیب خرید اسلحە از مسکو" از او نە
بعنوان دبیرکل حزب دمکرات کردستان ،بلکە بعنوان "عبدالرحمن قاسملو از جانب
حزب دمکرات کردستان ایران" ٦٣یاد میکرد.
لبیک گفتن حزب دمکرات کردستان ایران بە "پیام امام بە مردم کردستان"،
تشکیل هیات نمایندگی خلق کرد برای مذاکرە با هیات اعزامی دولت ،پیشنهاد
طرحهای مختلف از سوی هیات و دیرتر طرن شش مادەای حزب دمکرات
کردستان ،فرستادن هیات حزب دمکرات کردستان برای دیدار با خمینی و بنی
صدر و برخی دیگر از سران جمهوری اسالمی ایران از جملە تالشهایی بودند کە
برای حل مسالمت آمیز مسالە کرد شد .تالش حزب دمکرات کردستان با پشتیبانی
حزب تودە ایران و همچنین دادن طرحهای مختلف ،از جملە پیشنهاداتی برای
تکمیل طرن "خودگردانی کردستان" برای حل مسالمتآمیز مسالهی کرد مواجە
شد .واقعیت امر نشان داد کە سران جمهوری اسالمی ایران با توجە بە هویت
سیاسی و ایدەئولوژیک خود نه بالقوە و نه بالفعل توانایی حل این مسالە را
نداشتند و باورمند به حقوق سیاسی خلقهای ایران نبودند .آنها بیشتر در فکر
بدستآوردن زمان الزم برای ایجاد اختالف و تضعیف نیروهای اصلی جنبش ملی
٦٣
٦٣

پرسش و پاسخ )١١(١
نامە مردم شمارە  ٣٣ ،٣١١فروردین ٣١
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کرد بویژە حزب دمکرات کردستان و کوملە و یورش مجدد بە کردستان در زمان
مناسب بودند .ادعای ابوالحسن بنیصدر ،رئیس جمهور وقت ایران ،در "روز
جمهوری اسالمی ایران" در فروردین ماە  ٣١و دیرتر در اردیبهشت ماە همان سال
مبنی بر موافقت دولت و رهبری انقالب با طرن شش مادەای (پیشنهاد حزب
دمکرات کردستان ایران) با تغییراتی از حد تعارف خارج نشد .بنیصدر در
سخنرانی خود اعالم این طرن را مشروط بە زمین گذاشتن سالن از سوی کردها
میکرد .حزب تودە ایران در بیشتر شمارەهای "نامە مردم" خواهان پایاندادن بە
"جنگ برادرکشی" در کردستان با انتشار طرن اصالن شدهی شش مادەای از سوی
دولت بود ،امری کە هیچگاە دولت ایران آمادە بە اجرای آن نشد .با توجە بە
موضعگیریهای حزب دمکرات کردستان ایران در رابطە با جمهوری اسالمی حزب
تودە ایران اینبار بیشتر نوک حملهی خود را در رابطە با زدوخوردهای جدید
کردستان در اردیبهشت ماە  ٣١بە سوی کوملە نشانە گرفتە ،آن را تحریککنندە
آغاز و گسترش جنگ مینامید ٦١و علیرغم اشاراتی کە در"نامە مردم" بە نقش
عوامل جنگافروز در هر دو سو میکرد ،کوملە را چون عامل اصلی و"گروهک
جنگ افروز و ضدانقالبی" معرفی میکرد کە بە پیروی از "اهداف شیطانی"
امپریالیسم آمریکا آتش جنگ را در کردستان افروختە است" ٦١.همزمان سازمان
چریکهای فدایی خلق ایران ـ شاخە کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران در
پیام مشترک خود در سوم خرداد ماە  ٣١بە "خلق قهرمان ایران و نیروهای
ترقیخواە" ضمن اشارە بە آتش جنگ تحمیلی در کردستان و نقش اصلی عوامل
جنگ افروز در حاکمیت ،از بنیصدر " بخاطر تحکیم صفوف نیروهای ضد
امپریالیست میهنمان و جلوگیری از جنگ برادرکشی در کردستان خواهان اعالم
٦١
٦١

نامە مردم شمارە  ١٤ ،٣٣٣اردیبهشت ٣١
نامە مردم شمارە  ١١ ،٣٣١اردیبهشت ٣١
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رسمی نظرات اصالحی دولت نسبت بە شش اصل خودمختاری پیشنهادی حزب
دمکرات کردستان ایران ،اعالم آتش بس و برداشتن محاصرهی اقتصادی کردستان
برای باز شدن فضای الزم برای حل مسالمتآمیز مسالهی کردستان" شدند  .حزب
تودە ایران ضمن انتشار این پیام در شمارە  ٣٤٣نامە مردم در هشتم خرداد  ٣١بنابر
درخواست غنی بلوریان اعالم کرد کە "در ارزیابی ریشەها و عوامل برافروختە شدن
مجدد جنگ برادرکشی کردستان نظر حزب تودە ایران با نظریات اعالم شدە در پیام
مذکور یکی نیست" .حزب تودە ایران در واقع داییجان ناپلئونوار هموارە در پی
ردپای توطئهی امپریالیسم و عوامل وابستە بە آن در مسائل کردستان میگردید.
بیگمان در هنگام جنگهای داخلی ،عوامل وابستە بە رژیم سرنگون شدە شاە
میتوانستند و میخواستند از آب گلآلود ماهی بگیرند ،ولی وجود چنین عواملی
بسیار اندک بودە ،نمیتوانست علت اصلی این وقایع ونشاندهندهی واقعیتهای
موجود در کردستان باشد .نگاهی مجدد بە رویدادهای کردستان نشان میدهد کە
علیرغم تالشهای حزب دمکرات کردستان ایران و دیرتر سازمان چریکهای فدایی
خلق ایران ـ تشکیالت کردستان و خواستها و تالشهای مکرر حزب تودە ایران برای
ابالغ رسمی طرن شش مادەای اصالن شدە ،هیچگاە حاکمیت ایران حاضر بە ابالغ
آن نشدە ،بە یورشها و کشتارهای خود در کردستان ادامە داد ،امری کە در نهایت
موجب ادامە جنگ در کردستان و فجایع بعدی آن شد .در واقع این رهبران
جمهوری اسالمی بودند کە علیرغم اظهارات دروغین خود در پی بە آشوب کشیدن
هرچە بیشتر کردستان و سرکوب و کشتار دگراندیشان بودند .برای حاکمیت
بنیادگرای اسالمی ایران وجود نیروهای دمکرات و دگراندیش در کردستان و
گسترش این خواست بە نقاط دیگر ایران نمیتوانست مطلوب باشد ،چرا کە ایجاد
حکومتهای خودمختار یا خودگردان ،جامعە را سوی تمرکززدایی و عمال ایجاد
یک جامعە فدرال میکشید کە با اندیشەهای تمرکزگرا و قدرتطلب رهبران
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اسالمی کە حاضر بە قبول نیروهای دگراندیش نبودند ،مغایرت داشت .از نظر آنها
هرگونە خواست خودمختاری ثبات جامعە و تمامیت ارضی ایران و وحدت امت
اسالمی ایران را بە خطر میانداخت .بنابراین تنها راە حل چنین مشکالتی فریب،
نیرنگ ،ایجاد اختالف و تفرقە در میان نیروهای دگراندیش جامعە و سرکوب
هرگونە ندای آزادیخواهانە در کشور بود ،امری کە جمهوری اسالمی هیچگاە در
کاربرد آن کوتاهی نکردە است.
ادامهی جنگ در کردستان ،حمالت و کشتار مردم کرد از سوی نیروهای
سرکوبگر اسالمی ،عدم اعتماد نیروهای انقالبی کردستان بە دولت موجب تشدید
اختالفات درونی حزب دمکرات کردستان ایران و انشعاب گروە هفت نفری و تشکیل
"حزب دمکرات کردستان ایران ـ پیروان کنگرە چهارم" با پشتیبانی حزب تودە ایران
در  ٣١خرداد ١٦٣١شد .این انشعاب در زمانی کە جمهوری اسالمی ایران از تمام
شیوەهای غیر انسانی برای سرکوب جنبش کرد استفادە میکرد ،موجب تضعیف این
جنبش و انشقاق در حزب دمکرات کردستان ایران ،چون یکی از نیروهای اصلی آن،
و بە بیراهە کشیدن بخش بزرگی از نیروی انقالبی کرد و در نهایت سرکوب خود
آنها از سوی رژیم اسالمی ایران شد .٦١این انشعاب با شعف و خوشحالی حزب
تودە ایران و در راس آن دکتر کیانوری مواجە شد .پس از این انشعاب برخوردهای
خصمانهی حزب تودە ایران با حزب دمکرات کردستان ایران بسی شدت گرفتە ،بە
اوج خود رسید ،طوریکه "نامە مردم" ارگان مطبوعاتی حمالت ،افترا و تهمتهای
ناروا بە حزب دمکرات کردستان ایران شد ..حزب تودە ایران در نشریات خود از
٦١

از فعالیتهای حزب دمکرات کردستان ایران _ پیروان کنگرە چهارم نیز علیرغم پشتیبانی آنهـا از
انقــالب در کردســتان جلــوگیری بعمــل آمــدە ،اعضــاء آن مــورد آزار و تعقیـب ،حتــا دســتگیر واعــدام
میشدند .زندە یاد ناصر خوشکالم از جملە اعضاء حزب دمکرات کردسـتان ایـران ـ پیـروان کنگـرە
چهارم بود کە در سال  ٣١دستگیر و در  ٤اردیبهشت  ٣٣در شهر بانە تیرباران شد.
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دکتر قاسملو و هزاران پیشمرگە حزب دمکرات کردستان و کوملە کە در مقابل
حمالت نیروهای مسلح و سرکوبگر جمهوری اسالمی از آزادی و حق تعیین
سرنوشت مردم خود دفاع میکردند بعنوان "اوباشان"" ،مزدوران بعث"" ،باند قاسملو"،
"مزدبگیران ناتو" و "کوملە سیاساختە" یاد میکرد .مالک تمام این اتهامات نیز
سنگینبودن وزنە و اعتبار حزب تودە ایران بود .در اینجا بە نمونەهایی از این
اتهامات با استناد بە "نامە مردم" اشارە خواهیم کرد:
 قاسملو مدتهاست کە در ارتباط با امپریالیسم آمریکا ،آلمان غربی ،ناتو وبعث عراق بە این نقشهی شوم خویش عمل میکند .هلند بە نمایندگی از
ناتو و بودجە آن  ١میلیون دالر برای "آزادی خلق کرد" و " احقاق حقوق
آن" در اختیار او قرار دادە است ٤١.چنین ادعایی هیچ گاە نە از سوی
حزب تودە ایران ،نە از سوی نهادهای داخلی و خارجی بە اثبات نرسید.
جالب توجە اینکە ،دولت آمریکا بە علت مواضع چپ دکتر قاسملو تا
قبل از ترور ایشان بدست عوامل جمهوری اسالمی ایران هیچگاە حاضر بە
دادن ویزا بە او برای سفر بە آمریکا نشد.
 در اواخر تیرماە (حدود  ٣١تیر) قاسملو در محلی بنام " قلعە دیزە" با"بختیار خائن" مالقات و مذاکرە داشتە است  ....بیگمان قاسملو این
عامل بعث عراق ،ناتو و امپریالیسم آمریکا کە رذیالنە بە خلق کرد دروغ
میگوید و خنجر جنایت دربشت سراو تیز میکند ،سرنوشتی بهتر از بختیار
٤١
و محمد رضا و  ...نخواهد داشت.

٤١
٤١

نامە مردم شمارە  ١١ ،٣١١تیر ١٦٣١
نامە مردم شمارە  ٣١ -٦١٣مرداد ٣١
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 طبق اطالعی کە بدست آوردیم ،در تاریخ ٣٣ـ ٣١اردیبهشت  ٣١درنزدیکی دهی بنام حلبچە در عراق ،در کنار یک منطقە نظامی در یک
ساختمان از بتن پیشساختە ،شیخ عثمان نقشبندی  ،نمایندە قاسملو ،صدیق
کمانگر نمایندهی کوملە با اویسی و پالیزبان و اشرف مالقات می
٤٣
کنند.
اختالفات سیاسی حزب تودە ایران با حزب دمکرات کردستان ایران و کوملە با
بغرنج شدن موقعیت کردهای تودەای در کردستان ،دستگیری و زندانی کردن آنها
توسط حزب دمکرات کردستان ایران و کوملە از یک سو ٤٦و محدود شدن
دامنهی فعالیتهای علنی حزب تودە ایران ـ تشکیالت کردستان و دستگیری
اعضاء آن از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی ،ممنوع شدن پخش "نامە
مردم" و  ...همراە بود .کردهای تودەای علیرغم اعتقاد و ایمان آنها بە حق تعیین
سرنوشت ملل و حل مسالمت آمیز مسالە کرد در ایران ،با توجە بە سیاستهای حزب
تودە ایران و دفاع از جمهوری اسالمی ایران هرچە بیشتر در جامعە منزوی شدە،
موقعیت چوب دو سر طال را بە خود گرفتە بودند.
ادامهی سیاست دفاع از جمهوری اسالمی از سوی حزب تا هنگام یورش سپاە
پاسداران بە رهبری آن در بهمن ماە  ١٦٣١نە تنها تاثیر بسیار مخربی بر جنبش
ملی کرد در ایران بجا گذاشت ،بلکە بە اعتبار تاریخی این حزب نیز آسیب جدی
واردکردە و عمال بە شکست سیاستهای آن ،دستگیری ،شکنجە و اعدام بخش
کثیری از رهبری ،کادرها و اعضاء و هواداران آن منجر شد .زندگی سیاسی

٤٣
٤٦

نامە مردم شمارە  ٣ -٦١٣شهریور ٣١
بنا بهگفتهی حزب تودە ایران زندەیادان مصطفی شهرویرانی و ناصر هاشمی از اعضـای تشـکیالت
کردستان حزب توسط کوملە ترور شدند.
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برخالف خوشبینیهای توهمآمیز رهبری حزب تودە ایران نسبت بە رهبری "قاطع و
٤٤
پر از درایت امام خمینی" در مجموع عدم صحت سیاستهای آن را نشان داد.
رهبری حزب تودە ایران در سال  ٣١با توجە بە گزارشاتی کە از منابع مختلف بە
آن میرسید و علیرغم تجربە چهار سال سرکوب و اختناق نیروهای دگراندیش در
ایران و اقرار بە "احتمال چرخش بە راست" در حاکمیت جمهوری اسالمی ،حملهی
نیروهای امنیتی بە حزب و در نتیجە تعقیب و دستگیری کادرها و اعضاء آن،
همچنان خوشبینانە در انتظار اجرای "قانون احزاب" در ایران ماندە ،عمال اعضاء
حزب را برای مقابلە با خطر حملە و آغاز فعالیت مخفی آمادە نکردە بود ،موجب
ایجاد خیالپردازی و توهم در بین اعضاء حزب در رابطە با آیندهی نیک سیاستهای
حزب تودە ایران نسبت بە جمهوری اسالمی شدە بود.
با شکست سیاست" اتحاد و انتقاد" و یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی در
دو مرحلە (بهمن  ٣١و اردیبهشت  )٣٣بە سازمانهای حزبی در سرتاسر ایران و
شروع دستگیری و تعقیب اعضاء آن ،کادرهای حزب تودە ایران در ایران بطور اعم و
در کردستان بطور اخص میبایست بە دنبال سرپناهی بگردند تا توسط نیروهای
امنیتی جمهوری اسالمی ایران کە تا چندی پیش جزو نیروهای صدیق انقالب
٤٤

احسان طبری "در کورە ازمون تاریخ" خطاب بە برخی محافل بە اصطالن چپ بـا قاطعیـت چنـین
میگوی ـد" :زنــدگی سیاس ـی نشــان داد کە بــرخالف بــدبینی برخ ـی محافــل بە اصــطالن چــپ کە
میپنداشـتند مــا در زیـر رهبــری نماینـدگان یـک خــردە بــورژوازی واپسـگرا هســتیم و لــذا تنهــا بە
سوی فاشیسم میرویم(!) بر خـالف کسـانی کە از سـمت "چـپ" پیشبینـی مـا را در بـارە جهـات
مترق ـی مش ـی سیاس ـی امــام نمیدیدنــد ،حــوادث بــا همــهی فــراز و نش ـیب آن ،در مجمــوع صــحت
داوریهای ما را نشان داد و اینک امیدواریم کە همین صحت پیشبینی را در سال آیندە نیـز نشـان
دهــد .نوشــتەهای فلســفی اجتمــاعی ،جلــد دوم ص  ،٣١١چــاپ دوم  ،١٦١٣انتشــارات حــزب تــودە
ایران
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محسوب میشدند ،دستگیر ،شکنجە و اعدام نشوند ٤٣.در چنین وضعیت حساسی
حزب دمکرات کردستان ایران از طریق "رادیو صدای کردستان" آمادگی خود را
برای کمک بە تودەایها اعالم داشت .تعدادی از اعضاء حزب همراە با
خانوادەهایشان بە همت پیشمرگان حزب دمکرات کردستان ایران بە جاهای امن در
کردستان عراق منتقل شدند.
بخش کثیری از اعضاء و کادرهای حزب تودە ایران ـ تشکیالت کردستان ،حزب
دمکرات کردستان ایران ـ پیروان کنگرە چهارم و سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت
ـ تشکیالت کردستان با یورش نیروهای سپاە پاسداران و منحل اعالم کردن حزب
تودە ایران و برپایی نمایشات تلویزیونی بخشی از رهبران حزب تودە ایران کە در اثر
شکنجەهای غیرانسانی وادار بە ندامت و رد حزب و جهان بینی مارکسیسم شدە
بودند راهی کردستان عراق شدە ،در پایگاەهای حزب کمونیست عراق مستقر شدند.
آنها بیش از چهار سال در سختترین شرایط با امید بە سازماندهی جدید و احتماال
شروع مبارزە مسلحانە در کردستان در انتظار دستورات رهبری حزب تودە ایران
ماندند .بی اعتنایی رهبران حزب بە سرنوشت این افراد ،بی عملی رهبری کە توام
با تشدید اختالفات درون حزبی و انشعابات مکرر و فرسایندە در حزب تودە ایران
بود ،بمرور زمان موجب بازگشت این افراد بە ایران ،مهاجرت بە اتحاد شوروی و یا
کشورهای اروپایی شد .سرانجام اکثریت قریب بە اتفاق کادرها و اعضاء سازمان
ایالتی حزب تودە ایران ـ تشکیالت کردستان در خارج از کشور با صدور اطالعیەای
در دهم فروردین ماە  ١٦٣١رسما از مواضع این حزب در رابطە با ایران و کردستان
٤٣

بعــد از ی ـورش سرتاســری نیروهــای امنیت ـی بە حــزب تــودە ای ـران و دســتگیری اعضــاء تشــکیالت
کردستان آن ،زندە یادان حسن قزلجـی ،علـی گالویـژ ،رضـا شـلتوکی ،مرتضـی باباخـانی ،کسـری
اکبری کردستانی ،حمید موسس غفاری ،طـاهر امـامی پـور و یـار ویسـی در زنـدانهای جمهـوری
اسالمی ایران شهید شدند.
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انتقاد کردە ،صف خود را از حزب تودە ایران جدا کردند .در بخشی از این اطالعیە
کە خطاب بە مردم شریف ایران و ملت مبارز کرد بود ،آمدە است:
"ما اعضای حزب تودە ایران ،هم پیروان قبلی کنگرە چهارم و هم اعضای کرد
سازمانهای حزبی در کردستان ،کە در یک سیستم بوروکراتیک و بە دور از
واقعیتهای معاصر فعالیت میکردیم و تحت تاثیر سیاست و عملکرد های
اشتباەآمیز حزب تودە ایران بودیم ،هم بە شکل جمعی و هم فردی ،بهنوبت ،خود را
سهیم و مسئول اشتباهات حزب در رابطە با مسالهی کلی انقالب ایران و بویژە
مسالە کرد میدانیم ٤٣".با صدور این اطالعیە زندەیادان غنی بلوریان و محمد امین
سراجی نیز کە از اعضای رهبری حزب تودە ایران بودند ،با صدور اطالعیەای از
این حرکت اعتراضی پشتیبانی کردە ،از حزب تودە ایران خارج شدند ٤١.بدین ترتیب
اکثر کادرها و اعضاء سازمان ایالتی حزب تودە ایران ـ کردستان کە اکثرا بعد از
انقالب  ٣١با اعتقاد بە سوسیالیسم و امید بە حل مسالمت آمیز مسالە کرد بە
حزب تودە ایران پیوستە بودند ،ضمن انتقاد صریح از مواضع گذشتە ،برای همیشە با
حزب تودە ایران و خط مشی آن وداع کردند.
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