َويَسيت (حزبي تودة) لةحاست كيَشةي نةتةوايةتي طةلي كورد لة ئيَران
هةل
() 1983-1941
ثيَشةكي:
حيزبي تودة ،يةكيَكة لة طرنطرتين ريَكخراوة ضةثة ئؤثؤزيسيؤنةكاني ئيَران ،كة لة نيَو رِوداوة سياسيية
َي دياري هةبوة و وة ك جيزبيَكي جةماوةري مؤديَرِن و
طرنط و ضارةنووسسازةكاني ميَذووي هاوضةرخي ئيَراندا ،رِؤل
َويَسيت ئةم حيزبة سةبارةت بة كيَشة سياسي و
ثيَشةنطي جوآلنةوةي دميوكراسي ئيَراني دةركةوتووة ،هةر بؤية هةل
َطاي ئيَراني بايةخي تايبةت و طرنطي خؤي هةية.
دميوكراتيةكاني نيَو كؤمةل
َويَسيت حيزبي تودة لة حاست
َينةوةي بةردةست ئاماجني خويَندنةوةيةكي رةخنةطرانةية لة هةل
ئةم ليَكؤل
جوآلنةوةي نةتةوايةتي طةلي كورد لة كوردستاني ئيَران مةسةلةيةكي وا كة وةك ئاطاداربني ثيَشرت بة شيَوةيةكي
َيَراوةتةوة ،هةر بؤية ليَرةدا بة ثشتبةسنت بة ضةندين
بابةتيانة و سةربةخؤ كاري لة سةر نةكراوة و ليَي نةكؤل
َينةوة،
سةرضاوةي ميَذوويي رةسةن و دكؤميَنيت بنةرِةتي و لة ريَطاي بة كارهيَناني شيَوازيَكي ئةكادميي لَيكؤل
َويَسيت مةزنرتين هيَزي ئؤثؤزيسيؤن و ريَكخراوي ضةث لة ئيَراندا سةبارةت بة
َدراوة ويَنةيةكي راستةقينة لة هةل
هةول
َويَستيَكي بةو ضةشنة ،كة
كيَشةي كورد لةو وآلتةدا خبريَتة بةرضاو ،هةروةها بنةما و سةرضاوةكاني طرتنةبةري هةل
بة طشيت سةليب بوة ،لة بةر تيشكي سةرضاوة و رِوداوةكان ليَكداتةوة.
َينةوة كة لة ثيَشةكي و دووبةش و ليسيت سةرضاوةكان ثيَكهاتووة.
شايةني باسة ،ليَكؤل
َدراوة بة كورتي باس لة قؤناغة ميَذوويية جياوازةكاني ذياني حزبي تودة بكرَيت .هةر لة
لة بةشي يةكةمدا ،هةول
َدراوة هةرلةم بةشةدا باسيَك بؤ طرنطرتين كةم و كورتييةكاني ئةو
دامةزراندنييةوة تا لة ناو ضوني ،جطة لةوة هةل
حزبة و بةشيَك لةو رِةخنانة تةرخان بكريَت كة لة تودة طرياون ،ئةوةش بيَطومان بايةخي خؤي هةية ،ضونكة زانينين
َويَست وةرطرتين ئةو حزبة لة كيَشةى
ئةو رِةخنة و كةم و كورتييانة ثيَويسنت بؤ تيَطةيشنت لة ضؤنيَيت هةل
نةتةوايةتي طةلي كورد لة ئيَران ،مةسةلةيةكي وا كة تةواوي بةشي دووةمي بؤ تةرخانكراوة.
ثيَويستة بطوتريَت ،كة لة بةشي دووةمدا كةمرت لة سةر خودي كيَشة نةتةوةييةكةي كورد لة ئيَراندا و زياتر لة
َويَسيت تودة لةو كيَشة قسة كراوة ،جطة لةوةي باسيَكي سةربةخؤ لةم بةشةدا بؤ ئةو بنةما و سةرضاوانة
سةر هةل
َويَسيت سةليب حزبي تودةيان لة مةرِ كيَشة نةتةوايةتييةكةي كورد لة ئيَران ويَنا كردووة.
تةرخانكراوة كة هةل
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َينةوةية دةهيَين زياتر قسةي لة سةر بكريَت و جيَطاي سةرنج و بريورِاي جياوازة .هةر
ديارة بابةتي ئةم ليَكؤل
بؤية حوميَد دةكةم كةسانيَك كة زانياري طرنط و ثرِبايةخيان الية لة ِريَطاي بآلوكردنةوةي بؤضوون و سةرجنةكانيان،
َةمةندتر بكةن و لة خزمةتي روونكردنةوةي راستيية ميَذووييةكاندا بن.
َينةوة دةول
نيَوةرؤكي ئةم ليَكؤل
لةطةلَ هيواي سةرفرازي و تةندروسيت بؤ هةمووان.
د .ياسني سةردةشيت
نةورؤزي 2704
سليَماني

بةشي يةكةم:

سةرجنيَكي طشيت لة ميَذووي حزبي تودةي ئيَران و طرنطرتين كةم و كورتييةكاني
باسي يةكةم:سةبارةت بة قؤناغة ميَذووييةكاني حزبي تودةي ئيَران.
َي  1941دا ،بة
ئاشكراية كة داطري كردني ئيَران لة اليةن هيَزة هاوثةميانةكانةوة لة بةرواري 25ي ئابي سال
َيَكي وةرضةرخان و قؤناغيَكي نويَ وضارةنووسساز لة ميَذووي ئيَراني هاوضةرخ دادةنريَت كة طرنطرتين
خال
َةي
َوةشاندنةوةي كوتوثرِي لةشكري شاهةنشاهي ئيَران و روخاني ديكتاتؤري بيست سال
دةرهاويشتةكاني هةل
رةزاشا ثةهلةوي بوو ،لة بةرامبةريشدا ئازادبوني زيندانية سياسييةكان ،طةرِانةوةي دوورخراوةكان لة دةرةوةي
وآلت ،دةستثيَكردنةوةي ذياني ثارتايةتي و ثةرلةمانتاري ،ثةرةطرتين جوآلنةوةي دميوكراتي سةرانسةري و
تيَكؤشاني نةتةوايةتي ئازادخيوازانةي طةالني غةيرة فارس ،روخساري سةرةكي قؤناغة ميَذوويية نويَية كة بوون(.)1
لة هةل و مةرجيَكي بةو جؤرةدا ،ذمارةيةك لة رِؤشنبرية ماركسي و كؤمؤنيست و سؤسيال دميوكراتةكان و
كةساني ميللي و ئازادخيوازي وةك :مريزا سليَمان اسكندري ،ايرج اسكندري ،رضا روستة،ادشري آونسيان ،د.
َي
مرتضی یزدی ،د> رادمنش ،محمود بقراطی و خلیل ملکی...هتد ،لة تشريين يةكةمي سال
 1941دا حيزبيَكيان بة نيَوي (حزب تودة ايران /ثارتي طةلي ئيَران) لة تاران دامةزراند (.)2
شايةني باسة حزبي تودة بة يةكيَك لة طرنطرتين حيزبة ماركسيستة ئؤثؤزيسيؤنةكاني ئيَراني دادةنريَت كة بؤ
ماوةي ضوار دةية لة ميَذووي ئيَراني هاوضةرخدا ،لة نيَو رووداوة سياسيية طرنط و ضارة نووسسازةكاندا
َسوورِاوة ،و وةك حيزبيَكي جةماوةري مؤديَرِن كاريطةري خؤي لة سةر ئةو رووداوانة هةبووة و قامكي لة سةر
هةل
خةباتي دذي ديكتاتؤري و كؤنةثةرسيت نيَو خؤ و ئيمثرياليزم لةو وآلتة دا ديارة ،ئةوةش راستييةكة نابيَ ضاوي ليَ
بنوقيَنريَت ،ضونكة ئةو حيزبة تواني بؤ يةكةمني جار لة ميَذووي جوآلنةوةي ئازادخيوازي ئيَرانيدا ،خةباتي ضني و
تويَذة ئازادخيوزةكان و زةمحةتكيَشاني ئيَراني دذي ديكتاتؤري لة ِريَكخراوي جياجيادا بة ناوي ِريَكخراوي:
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كريَكاري ،جوتياري ،ذنان ،خويَندكاران ،نوسةران ،مامؤستايان...هتد ،كؤبكاتةوة و تيَكةلَ بة سياسةتيان بكات و
رايانبهيَنيَت كة بة ض شيَوازيَك بؤ وةدةستهيَناني خواستة دميوكراتييةكانيان تيَبكؤشن و جطة لةوةي سةروةري وة
َةمانياي نازي لة ساآلني جةنطي دووةمي جيهانيدا ،نيَوةرؤكي سياسةتي ئيستيخاللي
دةرخستين تاوانةكاني ئةل
َةتة زهليَزة سةرمايةدارةكان لة هةمبةر ئيَران ،برةو ثيَدان و زةقكردنةوةي خةباتي ضينايةتي لةو وآلتة و ئاراستة
دةول
َي سياسي و ئابووري و
كردني دذي ضينة ستةمكار و كؤنةثاريَزةكان ،رِةخنة طرتين بيَ ثةروا و هةمة اليةنة لة طةندةل
كؤمةآليةتيية كاني وآلت لة سايةي ديكتاتؤري شاهةنشاهي ثةهلةويدا ،تيَكرِايان بؤ حيزبي تودةي ئيَران
دةطةِريَتةوة ،بة جؤريَكي ئةوتؤ كة ئةو حيزبة بة دريَذايي تةمةني نةوةيةكي نويَ و بةرجةستةي لة نووسةران و
َطاي ئيَراني كردووة .سةرباري ئةوةي ذمارةيةكي زؤري ئةندام و
رِةخنة طران و هؤنةران ثيَشكةش بة كؤمةل
َؤسيين رذيَمي شاهةنشاهي و لةو اليةنةوة زيَدةتر لة هيَز و
اليةنطراني بونةتة قورباني سياسةتي سةركوت و دايل
َةي دام و دةزطا سةركوتطةرةكاني حكوومةتي تاران
اليةنة ئؤثؤزيسيؤنةكاني ديكةي ئيَران بةر شاآلوي قني و تؤل
كةوتووة.
َي حيزبي
هةر حالَ ،لة رِووي ميَذووييةوة دةتوانريَت بة طشيت تةمةني ثرِ لة هةوراز و نشيَوي زياتر لة ضل سال
تودة بة سةر ضةند قؤناغي جياوازي يةك بة دواي يةكدا دابةشبكريَت:

 :/1/1/1لة سةرةتاي دامةزراندنةوة تا رووخاني دةةسةآلتة ميلليةكاني كوردستان و
ئازةرباجيان تشريين يةكةمي  1941ــــ كانووني يةكةمي .1946
ئةم قؤناغة بة قؤناغي لة دايك بوون و طةشةكردني ثلة بة ثلة ،و بةآلم خيَراي حيزبي تودة دادةنريَت ،بة
َةكاني جةنطي دووةمي جيهانيدا ئةو حيزبة لة كؤِريَكي رؤشنبرياني بيَ ئةزموونةوة طؤرِدرا
شيَوةيةك لة كؤتايي سال
بؤ مةزنرتين حيزبي جةماوةري و كاريطةرترين هيَزي سياسي سةرشانؤي وآلت و بة هيَزترين حيزبي ضةث  ،نةك هةر
ل ة ئيَراندا بطرة لة تةواوي خؤرهةآلتي ناوةنددا ،بيَطومان رووخاني ديكتاتؤري و ثةرةطرتين جوآلنةوةي دميوكراتي
طةالني ئيَران لة اليةك و ثاشةكشةي فاشيزم و سةركةوتنةكاني يةكيَيت شورةوي و بووني سوثاي سوور لة ناوضةكة
َتؤقينةي حيزبي تودة بوون ،ئةو حيزبةي لةم قؤناغةدا سةرةتا لةاليةن
لة اليةكي ترةوة ،زةمينة خؤشكةري ئةم هةل
َي  1942وةو ايرج اسكندري ريَبةرايةتييةكةي طرتة ئةستؤ(.)3
سليمان اسكندري و ثاش مردني ئةويش لة سال
َي ريفؤرميست ،نةك شؤرِشطَيرِي
ثيَويستة بطوتريَت حيزبي تودة سةرةتا وةك حيزبيَكي دميوكراتيكي ليربال
َكو ناوي
راديكالَ و كؤمؤنيست هاتة مةيدان و خؤي بة نويَنةري تاقة ضينيَكي كؤمةآليةتي دانةدةنا ،بةل
(تودة/طةل)ي لة خؤناو وةك حيزبي تيَكرِاي ضني و تويَذة ئازادخيوازو ثيَشكةوتوخوازةكان خؤي رِاطةياند ،ليَرةشةوة
سياسةتةكاني لة مةرِ مةسةلةكاني نيَو خؤو دةرةوةي ئةو قؤناغة دارِشت كة لة سةر ئاسيت نيَوخؤ ،بةرطريكردن بوو
لة بةرذةوةندي نيشتماني و ياساي بنةرِةتي و وةديهيَناني دميوكراسي و ريفؤرةي كؤمةآليةتي و ئابووري ،لة سةر
َيزم بوو ،ئاماجنةكانيشي لة :ضةسثاندني دميوكراسي ،ثتةوكردني
ئاسيت دةرةوةش ،خةبات دذي فاشيزم و كؤلؤنيال
َةت لة
سةربةخؤيي سياسي و ئابووري ئيَران ،داناني ياساي كار و طرانيت كؤمةآليةتي ،ثاكسازي دةزطاكاني دةول
ثياواني رةزاشاهي و فاشيستةكان و ثتةوكردني ثةيوةندي لةطةلَ بةرةي دميوكراتيك بوو (.)4
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شايةني باسة ثيَ بة ثيَي طةشة كردني حيزب و دواي بةستين كؤنفرانسي يةكةمي لة تشريين يةكةمي 1942
َرتي و ئاشكراتريان طرتة خؤ ،و خواستة ئابووري و
دا ،خواست و درومشةكاني حيزب شيَوازيَكي كامل
كؤمةآليةتييةكاني ضينة زةمحةتكيَشةكاني وةك :بيمةي بيَكاري ،بايةخدان بة خانةنشينان ،قةدةغة كردني كاري
منداآلن ،دابةشكردني زةوي بة سةر وةرزيَران و هةشت سةعات كار...هتد ،لة بةرنامةدا جيَطري كران( ،)5ئةو
بةرنامةيةي لةم قؤناغةدا بةرجةستةي تةواوي خواستةكاني ئازادخيوازان و تيَكرِاي ضني و تويَذة زةمحةتكيَشةكاني
َي مةزني لة فراوانبووني ثيَطةي جةماوةري حيزب ،ذمارةي ئةنداماني،
َطاي ئيَراني دةكرد ،ئةوةش رِؤل
كؤمةل
فراوانبووني ريَكخستنةكاني و كردنةوةي لق و بارةطاكاني لة زؤربةي شارة طةورةكاني باكوور و دواتر باشووري
ئيَران دا بيين ،ئةو شارانةي شويَين ذياني هةزارةها خويَندكار ،كارمةند ،رؤشنبري و كريَكار بوون و حيزبي تودة
َك)( ،رزم /خةبات) و
َي دةدا لة ِريَطاي ئؤرطانةكاني وة (رهرب)( ،مردم /خةل
بايةخيَكي زؤري ثيَدةدان و هةول
(سياست)ةوة ،كة لة تاران دةردةضوون ،و بة هؤي بآلوكردنةوةي هةريَمييةكاني ديكةوة ،سياسةت و ئاماجنةكاني
حيزبي تودةيان بؤ رِوون بكاتةوة و لة دةوري حيزبيان طرد كاتةوة و لة رِيزةكاني خؤيدا ِريَكيان خبات(.)6
ليَرةوة ثيَويستة ئاماذة بة داهيَناني ِريَكخراوة ثيشةيي و جةماوةرييةكاني وةك :الوان ،ذنان ،ثيشةوةران،
نووسةران...هتد ،بدريَـت ،كة حيزبي تودة بؤ يةكةجمار مؤديَرِنانة داميةرزاندن و ضاالكي و كارةكانياني لة
ضوارضيَوةي سياسةتي ئةو وةخيت حيزبدا ئاراستة دةكرد( ،)7بةوةش يةكةمني جارة لة ميَذووي ئيَراندا حيزبيَكي
َك مسؤطةر بكات.
َي غةيرة مةزهةبي وةك تودة ،ببيَتة حيزبيَكي جةماوةري و اليةنطري طشيت كؤمةآلني خةل
راديكال
َطادا ،كريَكاران لة اليةن تودة وة بايةخيَكي زياتريان ثيَدةدرا ،هةر وةك طرنطي
لة نيَو ضني و تويَذةكاني كؤمةل
َي 1944دا ئةجنومةنيَكي ناوةندي بؤ يةكيَيت
دان بة خةباتي كريَكاري و سةنديكا كانيش ،لة سةرةتاي سال
سةنديكاكاني ئيَران بة نيَوي (شوراي متحد مركزي) دامةزراند بة رِيَبةرايةتي كةسايةتي سةنديكايي ناسراوي ئَيران
(رضا روسته)،ئةو شورايةي زياتر لة  300هةزار لة كريَكاراني ئيَراني لة ريزةكاني خؤيدا كؤكردبونةوة و بؤ
داكؤكيكردن لة خواستةكانيان و ثشتةطريي كردني سياسةتةكاني حيزبي تودة جاروبار دةرِذانة سةر شةقامةكاني
ئيَران (.)8
َي دابوو ِريَكخراويَكي سةربازي نهيَين لة ئةفسةرة
هةروةها حيزبي تودة لة سةرةتاي دامةزراندنييةوة ،هةول
ئازادخيواز و ضةثةكاني نيَو لةشكري ئيَراندا بة نيَوي (سازمانی نظامی جزب توده) دامبةرزيَنيَت ،كة
بةرجةستةترين ئةندامةكاني (سرهنط عزت اللة سيامك ،سرهنط حممد علي آذر  ،سرطرد علي آکبر اسحندانی
و سیروان خسرو روزبه)بوون ،و لة ِريَطاي (عبدالصمد كامبحش)ي ئةندامي ِريَبةرايةتي تودةوة ،ثةيوةندي
َيان بة حيزبي تودةوة هةبوو ،ئةو ِريَكخراوةي ذمارةيةكي بةر ضاوي لة ئةفسةرةكاني ئيَراني و لة
نهيَين و توند و تؤل
َةكاني سوثايان دةطةياندة
بةشة جؤربةجؤرةكاني سوثادا لة خؤطرتبوو ،ئةوانة ويَرِاي ئةوةي هةوالَ و مجوجؤل
ِريَبةرايةتي تودة ،دةيانتواني لة كاتي ثيَويستدا بة قازاجني حيزب و ثشتطريي سياسةتةكاني دذي ضيين فةرمانرِةوا
بيَنة مةيدان(.)9
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شايةني باسة ،حيزبي تودة لةم قؤناغةدا تواني وةك حيزبيَكي ياسايي ئؤثؤزيسيؤن ،بة كانديد كردني ()62
َبذاردنةكاني خولي ضواردةهةمي مةجليس
ئةندامي خؤي ،كة ()10يان لة ِريَبةرايةتي حيزبدا بوون ،بةشداري هةل
َي 1943دا ،ئةجنامدرا و زياتر %13ي كؤي دةنطةكاني ئيَران وةدةست بهيَنيَت و  8ئةندامي
بكات ،كة لةثايزي سال
بة نيَوي (فراكسيؤني تودة) بنيَريَتة مةجليس (.)10
َي  1945دا ثةرةيان
هةروةها كاتيَك جوآلنةوةي ئازادخيوازي ميللي لة ئازةرباجيان و كوردستاندا لة كؤتايي سال
طرت و طةالني كورد و ئازةر حكوومةتي ميللي خؤيان لة مةهاباد و تةوريَز دامةزراند ،نفوز و جةماوةري حيزبي تودة
لة ناوةند ضةند بةرامبةر بوو ،بة تايبةتي ثاش ئةوةي لةطةلَ (حيزبي ئيَران)دا ،بةرةيةكيان بة ناوي (جبهة مؤتلفة
َي 1946دامةزراند و بانطةشةيان بؤ تيَكرِاي حيزبة ئازادخيوازة
احزاب ازادخيواة) لة سةرةتاي مايسي سال
ئؤثؤزيسيؤنةكاني ديكةي ئيَران كرد بيَتة ناوي ،سةر ئةجنام حيزبي سؤسياليست لة تاران ،حيزبي جةنطةلَ لة
طةيالن ،فريقةي دميوكراتي ئازةرباجيان لة تةوريَز ،حيزبي دميوكراتي كوردستان لة مةهاباد ،ضوونة نَيو بةرةيان
رِاطةياند ،دواتريش (قوام السلطنة)ی كؤنة سياسةتكار و سةرؤك وةزيراني ئيَراني ،ثاش ئةوةي حيزبي
َي  1946دامةزراند ،خؤي بة يةكيَك لة حيزبة سةرةكييةكاني ئةو بةرةية
دميوكراتي ئيَراني لة 29ي حؤزةيراني سال
رِاطةياند(.)11
لة رِاستيدا نفوز و دةسةآلتي حيزبي تودة بة وةرطرتين  3ثؤسيت وةزارةتةكاني (فةرهةنط ،تةندروسيت ،ثيشة و
َة ثؤثة ،بةوةش ِريَبةرايةتي تودة لة
هونةر) ،لة حكوومةتةكةي قوام السلطنةدا لة 2ي ئابي  1946طةيشتة ضل
َةتدا بةشدار بوون ،كة طةورةترين ِريَكخراوي سياسي وآلتيان لة بةردةست بوو ،ئةوةي
كاتيَكدا لة دةسةآلتي دةول
ئةندامة بنةرِةتييةكاني خؤي دةدا لة ثةجنا هةزار و اليةنطرةكانيشي سةد هةزار بوون ( ،)12ئةم قؤناغة كة دةكريَت
بة ضاخي زيَرِين لة ميَذووي ئةو حيزبة بيَتة هةذماردن.

َي تيَرؤر
2|1|1لة دواي روخاني حكوومةتة ميللييةكاني كوردستان و ئازةرباجيان تا هةوةل
كردني شاهةنشا كانووني دووةمي 1947ـــ شوباتي 1949

لة رِاستيدا دةتوانريَت دةرضووني سوثاي سوور لة ئيَران و بادانةوةي قوام السلطنة بة الي رِاست ،و
رِوخاني هةردوو حكوومةتي ميللييةكةي كوردستان و ئازةرباجيان لة اليةك و طةرِانةوةي ئةرتةشي شاهةنشاهي بؤ
ناوضةكة و نةخشي لة ناكاوي حمةمةد رِةزاشا و ثشتيواني مةزني ئةمريكا و نيَوان طةرمبووني لةطة َل ئيَراندا ،و
كيَشكردني خيَراي ئةو وآلتة بؤ ناو بازنةي ملمالنيَي جةنطي سارد لة رؤذهةآلتي ناوةرِاستدا لة اليةكي ترةوة ،بة
وةرضةرخانيَكي رِيشةيي و خةتةرناك لة سةر هةل و مةرجي سياسي و ئابووري و كؤمةآليةتي ئيَران دابنرَيت ،هةل
مةرجيَك كة تيَيدا زةمينةيةكي لةباري بؤ زيندوو كردنةوةي حوكمي ديكتاتؤري و باآل دةسيت ئةفسةراني ئةرتةش لة
سةر شانؤي سياسي وآلت رِةخساندةوة و ثاشةكشةيةكي مةزني بة جوآلنةوةي دميوكراتي و ئازادخيوازي طةالني
ئيَران كرد(.)13

َي ئةم قؤناغة نويَية ،دةوراني زيَرِيين خؤي تيَثةرِاند و لة رِووي كار و
ديارة حيزبي تودة بة دريَذايي ضوار سال
ضاالكي و ِريَكخستنةكان و تواناي جةماوةرييةوة طيَرقةكةي تا دةهات بةرةو خوار دةكشا و لة زؤر رِووةوة توشي
قةيراني قولَ و ضاوةرِواننةكراو هات و زياني مةزني ويَ كةوت.
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هةر ثاش طةرِانةوةي لةشكري شاهةنشـاهي بـؤ كوردسـتان و ئازةرباجيـان و ضةسـثاندني حـوكمي رِاسـرتِةوة كـان،
تــةواوي ِريَكخســتنةكاني حيزبــي تــودة لــة شــارةكاني باشــوور و هةريَمــةكاني ئيَرانــدا ،تووشــي ثــةالمار و س ـةركوت و
َوةشان و بارةطاكانيان داخران ،و بآلوكراوة و
راوةدووخان و طرتن و هاتن ،و ِريَكخراوة جةماوةرييةكاني هةل
ئؤرطانةكاني حيزب لةو ناوضةية قةدةغة كران ،و ويَرِاي ئةوةي لة تاران حيزبي تودة سيفةتي ياسايي خؤي لة دةست
نةدابوو ،بةآلم بة رِاطةياندني حكوومةتي سةربازي لة ثايتةخت خؤثيشاندان و كؤرِ و كؤبوونةوةكاني قةدةغـة كـران و
َةتيَكي نهيَنييان طرتة خؤ ،و ذمارةيةكي ِريَبةراني حيزبي وةك (كامبخش ،اوانسيان ،امريي خيـزي وايـرج
شيَوازي حال
َن(.)14
اسكندري) ناضار بوون ئيَران جيَبهَيل
لة هةل و مةرجيَكي وا دا ناكؤكييةكاني نيَو خؤيي حيزب رِوويان لة تةقينةوة كرد ،و ذمارةيةك لة ئةنداماني
َي 1947دا ،جيابوونةوةي خؤيان
ِريَبةرايةتي وةك :انور خامة و جالل ال امحد ،بة ِريَبةرايةتي (خليل ملحي) لة سال
لة تودة رِاطةياند و ناوي (هيَزي سيَيةم) يان لة خؤيان ناو ،و كةوتنة بة دناوكردني حيزبي تودة و سياسةتي
هةلثةرِسيت شوورِةوي بةرامبةر بة ئيَران ( ،)15بةوةش ئةندام و اليةنطريَكي بةرضاو لة حيزب تةكينةوة ،كة
لةودةمةدا ذمارةي ئةندامة بنة رِةتييةكاني بؤ هةزار كةس دابةزيبوو.
َي 1948دا بؤ رِووبةرِووبوونةوةي قؤناغي نويَ ،كؤنطرةي
شايةني باسة ،حيزبي تودة لة سةرةتاي بةهاري سال
َي دا رِيزةكاني خؤي ِريَك خباتةوة ،بؤ
دووةمي خؤي بة شيَوةيةكي نيمضة نهيَين لة شاري تاران طريَدرا و هةول
َبذيَردرا،و (د .رادمنش) بووة سكرتيَري يةكةمي حيزب ،لة كؤنطرةدا
ئةومةبةستةش ِريَبةرايةتيةكي نويَ هةل
مةسةلةكانيِ :ريَز طرتين ياساي بنةرِةتي و ئازاديية سياسي و دميوكراتييةكانِ ،ريَطرتن لة طةرِانةوةي دةسةآلتي
ديكتاتؤري بؤ ئيَران ،اليةنطري لة خةباتي ئازادخيوازاني طةالني ضني ظيَتنام و يؤنان ،قسة و جةختيان لة مةرِ كراو لة
مةرمنامةي حيزبدا ضةسثيَندران (.)16
َي ئةوةدا بوو ،كاريطةريية سلبييةكاني قؤناغة نويَيةكة لة سةر
لة رِاستيدا حيزبي تودة ثاش كؤنطرة لة هةول
خؤي كةمكاتةوة و سةر لة نويَ كةساني ئازادخيواز و ئؤثؤزيسيؤن لة رِيزةكانيدا ِريَك خباتةوة و بيَ ئةوةي بة
شيَوةيةكي راستة و خؤ لةطةلَ حكوومةت و دةرباردا رِووبةرِوو بيَتةوة ،بيَتةوة مةيدان و ِريَبةرايةتي هيَزة
َي 1947دا ثلنيؤمي سيَيةمي
ئؤثؤزيسيؤنةكاني ئيَران بطريَتةوة دةست ،بؤ ئةو مةبةستةش لة سةرةتاي ثايزي سال
خؤي بةست .ديارة ئةوةي لةم قؤناغةدا هوميَدي وةديهاتين ئاماجنةكاني حيزبي تودةي ِريَدةتر دةكرد ،ئةوة بوو كة
ويَرِاي بةردةوامي ثشتطريي مادي و مةعنةوي يةكيَيت شوورةوي بؤ حيزب ،هةل و مةرجي ئابووري و كؤمةآليةتي
َؤزيدا بوو(.)17
َيَي لة خراثي و ئال
ئيَرانيش تا بل
َي تيَرؤر كردني شاي ئيَران لة زانكؤي تاران لة 4ي شوباتي 1949دا ( ،)18نةك هةر
بةآلم رووداوي هةول
هوميَدكةي حيزبي تودةي كالَ كردةوة ،بطرةي حيزبيشي لةو قؤناغةدا رِووبةرِووي ضارةنووسي مةترسيدار كردةوة،
ثاش ئةوةي دةربارو حكوومةتي ئيَران ،حيزبي تودةيان وةك ئاطادتار و بةرثرسي ثيالني تيَرؤرةكة تاوانبار كرد و
َوةشاندنةوةي حيزبي تودةيان رِاطةياند ،ئاكامي ئةوةش ثؤليسي ئيَراني ثةالماري
برِياري ناياسايي بوون و هةل
بارةطاي ئةو حيزبةيان لة تاران دا و ثارة و كةل و ثةلي حيزبيان تاآلنكرد و زياتر لة  200ئةندامي ِريَبةرايةتي و
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كادرة تودةييةكان دةستطري كران ،ئةوانةي راثيَضي دادطا سةربازييةكان كران و بة تاواني ئاذاوة طيَرِي و ثيالن طَيرِان
حوكمي توند و جياوازيان بة سةر دا سةثيَنرا ،شايةني باسة ذمارةيةك لةو ئةندامة ِريَبةرايةتييانةي حيزب وةك( :د.
رادمنش ،احسان طبری،فريدون كشاورز) كة سزاي مةرطيان بة سةردا درا بوو ،و دةستطري نةكرابوون ئيَرانيان
َسوورِاني حيزبي تودة بة رِادةيةكي زؤر لة كار كةوت (.)19
بةرةو شوورةوي بة جيَهيَشت ،بةوةش ضاالكي و هةل

َيكردني نةوتي ئيَران و
 : 3/1/1حيزبي تودة لة دةوراني ثةرةطرتين بزووتنةوةي خؤمال
حاكمييةتي مصدق دا متوزي  1949ــــ ئابي 1953
َؤزي ميَذووي ئيَراني هاوضةرخ ثيَكدةهيَنيَت ،كة تيَيدا خةباتي بورجوا
ئةم قؤناغة قؤناغيَكي طرنط و ئال
دميوكراتي نيشتماني ئيَراني بة شيَوةيةكي زؤر خيَرا بة ِريَبةرايةتي بةرةي نيشتماني بة سةر كردايةتي (د.حممد
مصدق) ثةرةي طرت ،ثاش ئةوةي درومشي ضةسثاندني ئازاديية دميوكراتييةكان و رِيفؤرمي ئابووري و
َيكردني نةوتي ئيَران و بة طذا ضوونةوةي نفوزي بةريتانياي لة ئيَراندا بةرزكردةوة و
كؤمةآليةتي ،هةروةها خؤمال
شيَلطريانة بؤ وةديهيَنانيان كةوتة خؤ ،ئةوةش بوة هؤي ثاشةكشةي دةربار و اليةنطراني سياسةتي بةريتانيا لة وآلت
و كةمبوونةوةي دةسةآلتي فةرماندةكاني لةشكر و دةزطا سةركوتطةرةكاني رذيَمي ثةهلةوي ،لة بةرامبةريشدا
َكردني مةجليس ودامةزراندني حكوومةتيَكي نيشتماني لة اليةن بةرةي نيشتماني و مصدق ةوة هيَناية دي.
كؤنرتؤل
مةسةلةيةكي وا كةسةر ضاوةي وةديهيَناني فةزايةكي ئازاد و ئاوةآلي ليَكةوتةوة و هيَزة نيشتماني و ئازادخيوازةكان
بة دذي شا و دةربار و كؤمثانياي نةوتي ئيَراني ـــــ ئينطليزي لة سةنطةريَكدا يةك خست و شةقامي ئريَاني خستة
خزمةتي هةنطاوةكانيان(.)20
سةبارةت بة حيزبي تودة لةم قؤناغة ضارةنووسسازةدا ،دةكريَ بطوتريَت كة ثيَشرت رِاطةياندني مردن و ثيَضراوة
بووني حيزب لة اليةن رذيَمي ثةهلةوييةوة رِاستيةكي ضةسثاو نةبوو ،ثيَضراوة بةَليَ ،بةآلم مردوو نة خيَر ،ضونكة
ويَرِاي ثةالمارداني تودة و طرتين ئةنداماني و ناياسايي رِاطةياندني لة اليةن حكوومةتي ئيَرانةوة وةك ثيَشرت
ئاماذةي ثيَكراوة ،بةآلم حيزب توانيبووي كة بةشيَك لة ِريَكخستنة نهيَنييةكاني خؤي بثاريَزيَت ،بة تايبةتي
َبةري سوثاي
ِريَكخراوي سةربازي ،ئةو ِريَكخراوةي كة توانيبووي لةم قؤناغةدا دزة بكاتة نيَو (ِريَكخراوي هةوال
ئيَران)ةوةِ.ريَبةرايةتي تودة لة زينداندا كؤميتةيةكي ِريَبةرايةتي كاتييان دامةزراند و ضونكة دةستيان بة دةرةوةي
زينداندا دةطةيشت ،كاري تةواويان بؤ خؤ ِريَكخستنةوة و ثيَكهيَناني شانةي نهيَين و دةركردني ئؤرطانةكاني وةك:
رزم ،مردم ،ظفر....،هتد داو ،كةوتنة خؤ و ضاوةِريَي دةرفةتيَكي لةبار بوون (.)21
َةم دةرديَت،
لة رِاستيدا بة نيًوبانطرتين رِووداوةكاني ئةم قؤناغة كة بة مةزنرتين سةروةري بؤ حيزبي تودة لة قةل
هةآلتين ( )10كةس لة ِريَبةرايةتي حيزب بوو لة زينداني رذيَمي شاهةنشاهي و دامةزراندني كؤميتةيةكي
ِريَبةرايةتي ( )8كةسي نويَ بوو لة سةردةمي حكوومةتي (جنرال رزم ارا)دا )22(،ئةو سةرؤك وةزيرانةي كة
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َيكردني نةوتي ئيَران و بة تريؤكر كردني لة 7ي ئاداري 1951
ئاستةنطيَكي طةورة بوو لة بةردةم بزووتنةوةي خؤمال
داِ )23(،ريَطا بؤ بةرةي نيشتماني و مصدق خؤش بوو تا لة نيساني 1951دا دةسةآلتي سياسي بطرنة دةست و
حكوومةت دامبةرزيَنن ،مةسةلةيةكي وا كة ئةو دةرفةتةي بؤ حيَزبي تودة هيَناية ثيَش كة ضاوةِريَيان دةكرد.
شايةني باسة حيزبي تودة بيَ دوا كةوتن دةسيت بة ضاالكي فراوان كردةوة و بآلوكراوةكاني حيزبي ثةرةثيَدان و
َةتي ياسايي بؤ بآلوكراوةي (بة سوي ايندة /بةرة و داهاتوو) وةدةستهيَنا .ئينجا لة جياتي ِريَكخراوة ثيشةيية
مؤل
َوةشاوةكان ،ضةند ئةجنومةني :الوان ،ذنان ،رِؤذنامةنووسان ،ياساناسان...هتد دميوكراتيكي دامةزراند و
هةل
يةكيَتييةكاني :مامؤستايان ،خويَندكاران ،ئةندازياران..هتد ثيَكهيَنا .ئةمانة و ويَرِاي ئةجنومةنةكاني (كمك بة
دهقانان /هاوكاري وةرزيَران) و (مبارزة با بيسوادي /خةبات بة دذي نةخويَندةواري) و اجنمن هواداران صلح/
كؤميتةي ئاشتيخوازان) و (اجنمن ملي مبارزة با استعمار /كؤميتة نيشتماني بة طذدا ضوونةوةي كؤلؤيناليزم ()24
َوةشانةوةكةي رِةتكرابيَتةوة ،لة ماوةيةكي كةمدا تواني ببيَتةوة
بةم ضةشنة حيزبي تودة بيَ ئةوةي ياساي هةل
حيَزبيَكي جةماوةري و وةك مةزنرتين هيَزي سياسي سةر شانؤي وآلت خؤ نيشاندا ،لة كاتيَكدا ثاش ثيَنج سالَ
َي 1951دا َريَطةي درا .حيزبي تودة
قةدةغة كردن ،ئاهةنطي مةراسيمي 1ي ئاياري جةذني كريَكاراني جيهان لة سال
خؤثيشانداني لة شارةكاني ئيَران ثيَكهيَناو لة تاراني ثايتةختدا زياتر لة( )25هةزار كةسي هيَناية سةر شةقامةكان،
جطة لةوةي لة كاتي توند و تيذبووني روداوةكاندا ،حيزبي تودة زوو زوو خؤثيشانداني جةماوةري و مانطرتين
كريَكاراني ساز دةدا و لةطةلَ هيَزةكاني ثؤليس و ثياواني شاهةنشاهيدا رِوو بة رِوو دةبوونةوة و شةقامةكاني
تارانيان سوور دةكرد(.)25
َةكاني حوكمرِانييةتي مصدق دا هيَندة ثةرةي طرتبوو،
شايةني باسة نفوز و جةماوةري حيزبي تودة لة دوا سال
كة بة ثيَي هيَنديَك بايةخداران ذمارةي ئةندامةكاني ئةو حيزبة خؤي دةدا لة ( )25000و اليةنطرانيشي نزيكةي
َثشيت جةماوةري حيزبي تودة هَيندة
َنيَريَكي بيَطانة رِادةطةيةنيَت كة نفوز و ثال
( )200000دةبوون ،هةروةك هةوال
زؤرة كة "زوو يا درةنط ،بيَ ئةوةي ِريَطاي توند و تيذي بطريَتة بةر ،دةتوانيَت دةسةآلتي وآلت بطريَتة دةست"
(.)26

 :4/1/1حيزبي تودة لة نيَوان كودةتاي زاهدي و رِوخاندني رذيَمي ثةهلةوي ئابي  1952ــــ
شوباتي 1979

َي  1953و رِوخاندني حكوومةتي مصدق بة ثيالني دةربار و ئةفسةرة
ئاشكراية كودةتاي 19ي ئابي سال
شاثةرستةكان بة سةر كردايةتي (سرلشكر فيزاللة زاهدي)و بة ِريَنمايي دةزطاي سيخورِيي ) ،(CIAبة رِووداويَكي
َيَكي وةرضةرخان لة ميَذووي ئيَراني هاوضةرخدا دادةنريَت ،ضونكة بة سةركةوتين كودةتا و
خةتةرناك و خال
ضةسثاندني حكوومةتي زاهيدي ،طورزيَكي مةزن و جوآلنةوةي دميوكراتي ئيَراني كةوت و تووشي ثاشةكشةيةكي
سةر سوورِ هيَنةري كرد ،لة بةرامبةريشدا هيَزة شاثةرستةكان بوذانةوة ،ذياني ثارتايةتي و ثةرلةمانتاري سةر لة
نويَ لة ئيَراندا ثيَضرايةوة و فةزايةكي سةركوت و توندوتيذي بة جؤريَك لة وآلتدا دةستثيَكرد كة زةمينةي
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َةتيَكي ديكتاتؤري ميليتاريسيت تؤتاليتيَري لة ئيَراندا رِةخساند كة نزيكةي ضارةكة سةدةيةكي
دامةزراندني دةول
َةتةي تا دةهات زياتر لة رِووي سياسي ،سةربازي ،ئابووري و فةرهةطييةوة خؤي بةرةو بلؤكي
خاياند ،ئةو دةول
سةرمايةداري جيهاني و ئةمريكا دةكوتا و بةرةو وابةستةيي دةرِؤيي (.)27
لة رِاستيدا حيزبي تودة لةم قؤناغةدا طريؤدةي ،ضارةنووسيَكي نالةبار و خةتةرناك هات ،ثاش سةركوتين
كودةتا ،قؤناغي سةركوت و رِاوةدونان تا رِادةي رِيشةكيَشكردني حيزب دةستثيَكرد ،ديارة تودة زيَدةتر لة تيَكرِاي
َةي حكوومةتي كودةتا و دةربار كةوت ،ثاش ئةوةي
هيَزة ئؤثؤزيسيؤنةكاني ديكةي ئيَران وة بةر شاآلوي رِق و تؤل
َبةرةكاني فةرمانداري سةربازي لة تاران و بة يارمةتي دةزطاي )(CIA
رذيَمي شاهةنشاهي لة ِريَطاي دةزطا هةوال
َي ووردي لة سةر ِريَكخستنةكان و شويَين نهيَين و ئةندامة ضاالكةكاني حيزب ضنط كةوت ،زجنريةيةك شاآلوي
هةوال
رِاونان و طرتين تودةييةكاني دةستثيَكرد و لة نيَوان ساآلني  1953ــــ  1958زياتر ةل سيَ هةزار كةسي لة كادر و
ئةندامة ضاالكةكاني حيزبي تودة طرت و رِةوانةي زيندانة تاريك و شكةجنةخانةكاني كردن ،كة هيَنديَك لةوانةي ثلةي
ِريَبةرايةتييان هةبوو،وةك (بهرامي ،يزدي ،علوي و شرميين) (.)28
َتةكاند ،ئاشكرابووني ِريَكخراوي سةربازي حيزب
مةزنرتين طورز كة لةم قؤناغةدا حيزبي تودةي لة بناغةوة هةل
َي  1955و طرتين زياتر لة حةفتا ئةفسةري ثاية بةرزو ثلة جياي تودةيي بوو لة سوثاي ئيَراندا ،كة
بوو لة سال
بةشيَكي زؤريان لة اليةن دادطا سةربازييةكانةوة بة تاواني خيانةت بة مةرط سزادران و طوللة باران كران (.)29
ديارة لة هةل و مةرجي شاآلوي توند و ثةالماري بةرفراواني لةو ضةشنةدا ،ئةو ئةندام و رِيَبةرانةي تودة كة تا
ئةو دةمة لة ئيَراندا مابوونةوة و دةستطري نةكرابوون وةك (كيانوري ،جودت..هتد) ناضار بوون رِيَطاي شورةوي بطرنة
بةر و لة ئيَران بضنة دةر و تةواوي ِريَبةرايةتي تةسليم بة (خسرو روزبة) بكةن ،ئةو خسروةي ثاش يةك دوو سالَ
َي 1958دا طوللة
كةوتة بةر ثةالماري ثؤليسي نهيَين شاهةنشاهي و دواي ئةوةي بة برينداري دةستطري كرا ،لة سال
باران كرا(.)30
َوةشا و لة ئيَران رِيشةكيَشكرا ،ئةوانةشي ثيَشرت ضووبوونة دةرةوة ،لةطةلَ
بةجمؤرة حيزبي تودة لة بةريةك هةل
ِريَبةر و ئةندامة رِاكردووةكاني ثاش كودةتاي ئابي  ،1953لة مؤسكؤي ثايتةخيت يةكيَيت شوورةوي يةكيان
َي  1959بنكةيان
طرتةوة و بة ناوي حيزبي تودة دريَذةيان بة كاري حيزبايةتي لة تاراوطةدا ،ئةوانةي لة سال
طواستةوة بؤ شاري (اليثزيك)ي ئةملانياي خؤر هةآلت ،بيَ ئةوةي كاريطةرييةكي ئةوتؤيان لة سةر رِووداوةكاني
هةبيَت.
ئيَران
َي  ،1964تووشي ثةرتبوونيَكي
هةر ليَرةدا ثيَويستة بطوتريَت كة حيزبي تودة لة ثلنيؤمي يازدةهةميدا لة سال
تر هات  ،كة لة ميَذووي حيزبدا بة (ثةرتبووني ماوييةكان) و مةزنرتين جيابوونةوة دادةنريَت ،كاتيَك دوو ئةندامي
ضاالكي كؤميتةي ناوةندي بة ناوي (امحد قامسي ،د.غالم حسيين فروتن) جيابوونةوةي خؤيان رِاطةياند و ضوونة
ئةوروثاي خؤرئاوا و تةواوي ِريَكخراوة خويَندكاريية ئيَرانييةكاني سةر بة تودةيان لة خؤيان كؤكردةوة و سةرةتا
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(سازماني انقالبي حزب تودةِ /ريَكخراوي شؤرِشطيَرِي حيزبي تودة) و دواتر ِريَكخراوي توفان /الفاو)يان دامةزراند
(.)31
ئةو رِووداوانة كاردانةوةي خراثيان لة سةر باري نالةباري حيزبي تودة لة تاراوطة بة جيَهيَآل ،ثؤسيت ِريَبةريش
َي 1969
َيَك بوو لة دةسيت د.رادمنش دابوو ،لة ثلنيؤمي سيازدةهةمي حيزبدا لة سال
كة نزيكةي بيست سال
كةوتةوة دةست ايرج اسكندري ،كة ئةويش ثاش دة سالَ واتة لة شوباتي  1979دا بؤ نورالدين كيانوري بة جيَهيَآل،
ئةو كاتةي شؤرِشي طةالني ئيَران بؤ رِوخاني رذيَمي شاهةنشاهي لة طةرمةيدا بوو.

: 5/1/1

لة رِوخاندني رذيَمي شاهةنشاهيةوة بؤ طورزي طورضكربِي كؤماري ئيسالمي.

شوباتي  1979ــــ 1983
ئةم قؤناغة بة دوا قؤناغي ذيان و ضاالكي سياسي حيزبي تودة ديَتة ذماردن ،كة سةرةتاكةي سةركةوتين
شؤرِشي طةالني ئيَران و رِوخاندني رذيَمي شاهةنشاهي ثةهلةويية ،و نيَوةندةكةشي دامةزراندني كؤماري ئيسالمي و
ملمالنيَي هيَزة سياسي و كؤمةآليةتيية جؤربة جؤرةكاني ئيَرانيية لة ثيَناوي طرتنة دةسيت دةسةآلتي سياسيدا  ،و
َي ئاخوندة بونياد طةراكاني نيَو دةزطاي ئايين ئيَران و رِاطةياندني
دوا بةشيشي ضةسثاندني دةسةآلتي بال
ديكتاتؤرييةتي مةزهةبي و شاآلوي لة ناكاو بةرفراواني دةزطا سةركوتطةرةكاني رذيَمي ئيسالميية بؤ سةر حيزبي
تودة و دةستطري كردني زياتر لة هةزار ئةندامي ئةو حيزبةية بة خودي (كيانوري) رِيَبةريشةوة.
لة رِاستيدا بة سةر كةوتين شؤرِش و رِوخاني رذيَمي ديكتاتؤري ثةهلةوي ،فةزايةكي ئازاد و ئاوةآل لة ئيَران هاتة
ئارا ،بةوةش ِريَبةرة ئاوارةكاني ئةورووثاي خؤرهةآلتي حيزبي تودة هةل و مةرجي طةرِانةوةيان بؤ رِةخسا ،ئةوانةي
كاتيَك طةرِانةوة ئيَران ويَرِاي ِريَكخراويَكي بضوكي نهيَين لة تاران كة بة ناوي (نويد) و لة اليةن (حممد مهدي ثرتوي و
(رمحان هاتفي) وة سةرثةرشيت دةكرا ،تةشكيالت و نفوز و جةماوةريَكي دياريكراويان نةبوو ،بةآلم هةر زوو
ِريَبةرايةتي ئةو حيزبة كةوتة خؤ كة سةر لة نويَ بة ضةشنيَكي ئاشكراو نهيَين ،رِيَكخستنةكانيان زيندوو بكةنةوة و
َطاي ئيَراندا هةبيَت (.)32
َبدةن ثيَطةيةكي كؤمةآليةتييان لة نيَو كؤمةل
هةول
َي
َي رِاديكال
شايةني باسة حيزبي تودة بة ثشتبةسنت بة سياسةتي اليةنطري و ثشتطريي بيَ قةيد و شةرتي بال
َدان بؤ نةخشاندني رِووي شؤرِش وةك
مةزهةبي ،و بةستين ثةيوةندي توند وتؤلَ لةطةلَ شورةويدا ،و هةول
شؤرشيَكي دذي ئةمريكا و بلؤكي سةرمايةداري ،تواني تا رِادةيةك و بة شيَوةيةكي كاتي شويَين خؤي لة سةر
شانؤي سياسي وآلت بكاتةوة و وةك ئؤثؤزيسيؤنيَكي وةفادار و ياسايي لة ثيَشةوةي خةتي (ئيمام)دا خؤ بنوَيينَ،
َي مةزهةبي و حكوومةتي وياليةتي فةقيَ هةروا بة ئاساني
َي رِاديكال
بيَ ئةوةي حيسابيَك بؤ ئةو رِاستيية بكات كة بال
مةسةلةكاني رِاطرتين ئؤثؤزيسيؤن و وةفاداري حيزبيَكي ماركسي و ضوونة نيَو بلؤكي سؤسياليسيت ثيَ هةرس
ناكريَت ،هةر بؤية هيَنديَك نووسةر ناوي (سةماي مةرط) يان لة سةر ئةم قؤناغةي ذياني حيزبي تودة و سةرجةم
هيَزة ماركسي و ضةثةكاني ئيَران داناوة ( ،)33ئةو مةرطةي كة لة سةرةتاي بةهاري 1983دا بووة ميواني حيزبي
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َي 1982دا (ظالدميري كوزيضكني) ديثلؤماتي شورةوي و ئةفسةري
تودة ،ئةويش ثاش ئةوةي لة ناوةرِاسيت سال
َيؤزخانةي شورةوي لة تاران ،لة ِريَطاي توركياوة ثةناي بردة بةريتانيا ،و ليستيَكي ناوي
)(K.G.Bي بال
َبةري (ئينتلجنس سيَرظايس)ي بةريتانيا كرد،
سيخورِةكاني يةكيَيت شوةوي لة ئيَراندا ثيَشكةش بة دةزطاي هةوال
كاربةدةستاني بةريتانياش لة ِريَطاي ثاكستانةوة ئةو زانياري و ناوانةيان خستة بةردةست دةسةآلتداراني كؤماري
َي 1983دا ،كتوثرِ طورزيَكي طورضكربِي سرةواندة حيزبي تودةو تا
ئيسالمي ،ئةو رذيَمةي كة لة شوباتي سال
َبةست كردن و مةرطي دووبارة و هةتا هةتايي ئةو حيزبةي
َة تةواوي ئةندام و ِريَبةرةكاني قؤل
نيساني ئةو سال
رِاطةياند (.)34
بةجمؤرة حيزبي تودة كة دةتوانريَت وةك دايكي رِيَكخراوة ماركسي و ضةثة ئؤثؤزيسيؤنةكاني ئيَراني هاوضةرخ
دابنريَت و لة تيَكرِايان بة تةمةنرت و نفوز دارتر بوو ،الني كةم لة قؤناغي يةكةم و سيَيةمي ميَذووي ذيانيدا ،لة
وةدةستهيَناني دةسةآلتي سياسي تةواو و فةرمانرِةوايي ئيَران ناكام بوو ،لة كاتيَكدا هيَزة ئؤثؤزيسيؤنةكاني ديكةي
َةكان يامةزهةبييةكاني زياتر لة تودة بة ختيان لة حاكمييةت و طرتنة دةسيت دةسةآلتدا يار
وةك :نيشتمانيية ليربال
بوو.

باسي دووةم :بةشيَك لة كةم و كورتييةكان و ئةو رِةخنانةي لة حيزبي تودةي
ئيَران طرياون.
سةرةتاثيَويستة ئاماذة بؤ ئةو رِاستيية بكريَت ،كة كةم ِريَكخراو و حيزبي سياسي لة ئيَراندا هةن ئةندازةي
َويَست و ئاكار و كةسايةتي
َة و كةم و كورتييةكانيان كرابيَت و ميَذوو و تيَكؤشان و هةل
حيزبي تودة قسة لة سةر هةل
ِريَبةرةكانيان وةك تودة ،بةر نةشتةري تيذي رِةخنة طران درابيَت ،كة بةشيَكي ئةوانة  ،ويَرِاي دةزطا رِاطةياندنةكاني
دةسةآلتي حاكم و اليةنطرانيان ،يان لة نيَو هيَز و طروثة ئؤثؤزيسيؤنة ئيَرانييةكانن ،يا خود كؤنة ئةندام و دؤسيت
ديَريين ئةو حيزبةبوون و ثاشرت لة قؤناغة جياوازةكاني ذياني دواتري حيزبدا ليَي جيابونةتةوة يان وازيان ليَ
هيَناوة و لة سياسةت دوور كةوتوونةتةوة .شايةني باسة بةشيَكي بةرضاوي نووسراوة رِةخنة ئاميَزةكان بؤ ئةو
َوةشانةوةي حيزب وةك بريةوةري و
سةركردة و ِريَبةرة ثلةيةكانةي حيزب دةطةِريَتةوة كة ثاش طرتنيان و هةل
َويَستيان بآلويان كردؤتةوة ،هيَنديَكي ديكةشيان وةك (احسان
َسةنطاندني سياسةتةكاني تودة و نيشانداني هةل
هةل
طربی) تيؤريستةي حيزبي تودة لةوةشي تيَثةرِاندووة و مةسةلةي رِةخنة طرتن و باسكردني كةم و كورتييةكاني
َةي بة ضاث طةياندووة و تا
حيزبي تودةي وةك ثةشيماننامة و نةفرةتنامةيةك لة رِابردوو و تيَكؤشاني ضةند سال
َويَستةكاني تودة بةرامبةر رِووداوة
توانيويةتي لة رِيسوا كردني ثيَشينةي خؤي و هاوِريَكاني و سياسةت و هةل
ميَذووييةكاني ئيَران كةمتةرخةمي نةكردووة.
هةر حالَ دةكريَت سةرةكيرتين ئةو كةم و كورتي و رِةخنانةي ئاراستةي حيزبي تودة كراون ،بةم شيَوةي خوارةوة
خبريَنة بةر ضاو:
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 :1/2/1وابةستة بوون بة شوورةوي و خوالنةوة لة بازنةي بةرذةوةندييةكاني بلؤكي
سؤسياليستدا:
َسوورِاني وةك حيزبيَكي
زؤربةي سةرضاوةكان لة سةر ئةوة كؤكن كة حيزبي تودةي ئيَران بة دريَذايي ميَذووي هةل
سةربةخؤي ضةثي نيشتماني نة جوآلوةتةوة و ضاالكييةكاني لة ثيَناو ثشتطريي و اليةنطريكردني بةرذةوةندي و
سياسةتةكاني رؤذي يةكيَيت شورةوي لة ئيَران و ناوضةكةدا بووة ،بة جؤريَك ئةو حيزبة بة تةواوي تةسليمي ئريادةي
ئةنتةرناسيوناليزمي كؤمؤنيست (كؤميَنرتن) بووة و وةك ئامرازيَكي دةسيت ئةو زهليَزة لة ئيَراندا
َسوورِاوة،ئةوةش زياتر بؤ ئةوة دةطةِريَتةوة كة حيزبي تودة لة قؤناغي حوكم و باآلدةسيت ستالينييةتدا تروكاوة
هةل
َي ثارتي كؤمؤنيسيت شورةوي بيَت
و لةو رِووةوة ض وةك حيزبيَكي كؤمؤنيسيت دةوراني ستالني كة دةبواية طويَرِايةل
َيدا هةبيَت ،يا خود لة ِريَطاي بةشيَك لةو ِريَبةرة تودةييانةي وةك (كامبحش و
َي لةطةل
و ثةيوةندي توندوتؤل
َبةرو سيخورِييةكاني يةكيَيت
كيانوري...هتد) كة ثةيوةندي راستةوخؤو ذيَر بة ذيَريان لةطةلَ ديثلؤمات و دةزطا هةول
شورةويدا هةبوون ،مةسةلةيةكي وا كة خودي ئةو ِريَبةرانة بة شيَوةيةك لة شيَوةكان رادةيةكي دانيان ثياناوة و لة
بايةخداران شاراوة نيية.
شايةني باسة وابةستةيي حيزبي تودة بة يةكيَيت شورةوييةوة لة قؤناغي هةآلتين ِريَبةراني ئةو حيزبة لة
َةيان لة ئةوروثاي خؤرهةآلت بة رِاديةكي بةرضاو توندتر بوو ،ديارة لة
ئيَرانةوة بؤ شورةوي و مانةوةي ضةند سال
تةواوي ميَذووي ثرِ هةوراز و نشيَوي حيزبي تودةدا ضةندين منوونةي زةق بةرضاو دةكةون كة ئةو ِراستييةي
سةرةوة بسةمليَنيَت لةوانةِ :ريَطرتن لة مانطرتنة كريَكارييةكاني كارطة وكؤمثانياكاني شارةكاني باشووري ئَيران لة
ًَةكاني جةنطي دووةمي جيهانيدا ،بادانةوةي سةدو هةشتا ثلةي فراكسيؤني تودة لة مةجليسي
سةرةتاي سال
ضواردةهةمدا و اليةنطري لة بةخشيين ئيمتيازي نةوتي ئيَران بة شورةوي و خؤثيشاندان دذي حكوومةتي (ساعد)
كة ئامادة نةبوو داواكاني شاندةكةي شورةوي بة سةرؤكايةتي (كافرتارزادة) لةو بارةيةوة بسةمليَنيَت ،هةروةها
دذايةتيكردني ئةمةريكا و طةرمكردني ثيَش وةخيت ثةالماري ثرِؤ ثاطندةيي لة كاتيَكدا بزووتنةوةي نيشتماني
دميوكراتي ئيَراني لةطةلَ بةريتانيادا سةنطةريان ليَكرت طرتبوو ،جطة لة دذايةتيكردني توندي هيَزة ماركسيية
َةوي خؤيان لة دةسيت كاربةدةستاني
ماوييةكان ،يان ئةو هيَزة ضةث و ئازادخيوازانةي ئامادة نةبوون وةك تودة جل
شورةوي بنيَن و لة بازنةي بةرذةوةندييةكاني رِؤذي شورةويدا نةدةخوالنةوة و رِةخنةيان لة شورةوي دةطرت (.)35
شايةني باسة بريةوةرييةكاني سةراني حيزبي تودة بة ئاشكرا رِاسيت وابةستةيي بيَ قةيدو شةرتي ئةو
حيزبةمان بة يةكيَيت شورةوييةوة دةخةنة بةر ضاو ،لةو بارةيةوة تيَوريستةي ضواردةيةي حيزبي تودة (احسان
طبری) لة بريةوةرييةكانيدا حيزبي تودة بة حيزبيَكي بيَطانة ثةرةسيت جاسووسثةروةر ،و ئامرازي دةسيت
كؤميَنرتن ،و نؤكةري يةكيَيت شورةوي لة ئيَراندا دةناسيَنيَت و لة يةكيَك لة الثةرِةكانيدا نوسيوية "حيزبي تودة
ئةنتةرناسيوناليزم و سؤظيَتيزمي واتة شورةوي ثةرةسيت بة يةك شت دةزاني و دةيطوت :هةر كاريَكي دذي شورةوي
كاريَكي دذي كؤمؤنيزمة"( .)36هةروةها كاتيَك باسي ثةالماري كؤماري ئيسالمي بؤ سةر حيزب و طرتن و هيَنانة
َيَت "حيزبي
سةر شاشةي تةلةفيزؤني ئيَراني سةر كردة تودةييةكان بة تاواني جاسوسي بؤ شورةوي دةكات دةل
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َكي ئريان و جيهان ئاشكرا كرد
شةيتان (مةبةسيت تودةية/ل) سةرئةجنام رِووي رِاستة قينةي خؤي بؤ تيَكرِاي خةل
(مةبةسيت سيخورِيية بؤ شورةوي ـــــ ل)" (.)37
هةروةها (فريدون كشاورز) كة ئةنداميَكي ديكةي ِريَبةرايةتي حيزبي تودة بووة دان بة رِاستييةدا دةنيَت و باس
لةوة دةكات كة ثارتي كؤمؤنيسيت شورةوي ئةو هةلةيان بة خراثي قؤزستؤتةوة كة زؤرينةي ئةنداماني حيزبي تودة
برِوايةكي ثتةويان بة ئةنتةرناسيوناليزم هةبووة ،تا ئةو رِادةيةي بة كريَطرتة و سيخورِاني خؤيان بة سةر حيزبدا
سةثاندووة و "ئةوانةي طةيشتنة ثلة باآلكاني حيزب و هيَدي هيَدي حيزبي تودةي ئيَرانيان طؤرِي بؤ ئامرازيَكي
وةديهاتين سياسةتةكاني شورةوي"( )38ديارة طةر لة نوسينةكاني (خليل ملكي و ايرج اسكندري) و ِريَبةراني
ديكةي حيزبي تودة برِوانني زؤر زياتر سةبارةت بة وابةستةيي ئةو حيزبة بؤ شورةوي بةر ضاو دةكةويَت(.)39
ِراستييةكي بةو ضةشنة كة سةرضاوةي رِاستةقينةي زؤربةي كةم و كورتييةكاني ديكةي حيزبي تودة بوو.

َويَسيت ضةوت لة حاست جوآلنةوةي
 :2/1/1رِاظة كردني ضةواشةكارانة و طرتنة بةري هةل
دميوكراتي ئيَراندا.

َنةسةنطاندنيَكي
يةكيَك لة توندتريين ئةو رِةخنانةي ئاراستةي حيزبي تودةي ئيَران كراون ،بريتيية لة هةل
واقيعبينانةي بؤ رِووداوة ضارةنووسسازةكاني ئيَران لة كاتي خؤيدا و طرتنة بةري سياسةتيَكي ئوثؤرتؤنيسيت و
َويَسيت ضةوت وناشؤرِشطيَرِانة لة حاست خةباتي ئازادخيوازي و دميوكراتي طةالني ئيَران و
ضةواشةكارانة و هةل
دذي يكتاتؤر ي و نفوزي بيَطانة لة وآلتدا ،كة ئاكامةكةي بة زيانيَكي مةزن بؤ ئةوخةباتة كؤتايي هاتووة و ئاوي بة
ئاشي رِذيَمة ديكتاتؤر وسةركوتكةرةكاني ئيَراندا كردووة ،بؤ منوونة:

 :1 /2/2/1زةمينة خؤشكردني بؤ (قوام السلطنه)ی فريودةر
َةكاني جةنطي دووةمي جيهانيدا ،لة
ئاشكراية حيزبي تودة بة دريَذايي تةمةني و بة تايبةتي لة سال
َويَسيت ليَطرتوون ،هةربؤية
َسةنطاندووة و هةل
كآلورِؤذنةي قازانج وبةرذةوةندييةكاني شورةوييةوة ،رِووداوةكاني هةل
كاتيَك مةسةلةي جوآلنةوةي نةتةوةيي طةالني غةيرة فارس ،بة تايبةتي لة كوردستان وئازةرباجيان بة دامةزراندني
دةسةآلتي ميللي خؤيان هةنطاويَكي مةزن ضونة ثيَش ،و ثيَويسيت ئةوة لة بةردةمدا بوو ،كة لةطةلَ جوآلنة وةي
دميوكراتي سةراسةري ئاويَتة بكريَن و زةمينةي دميوكراتيزةكردني ئيَران برِةخسيَنريَت ،ئةو كاتة حيزبي تودة لة
َنةسةنطاندني رِةهةندة رِاستةقينةكاني مةسةلةكان ،سياسةتيَكي ضةوت
سؤنطةي شورةو خيوازي و بيَ ئةزموني و هةل
و مانؤِريَكي سةرة رِؤيانةي طرتةبةر ،ئةويش بة ضةواشةكردني هيَزة دميوكراختوازةكاني ئيَران و كؤكردنةوةيان بوو
َبازترين و بيَطانة
َةوي ئةو بةرةية بوو بة فَيل
لة بةرةيةكدا بة ناوي (جبهة مؤتلفة احزاب ازادخيواة) و تةسليمكردني جل
ثةرةسترتين و كؤنةثةرةسترتين سياسةتةكاري ئيَران واتة (قوام السلطنة).
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ي ئةندامي
شايةني باسة قوام وةك ثاداش و بؤ فريوكاري ،سةرةتا سيَ كورسي وةزارتةكاني حكوومةتةكةي بة س َ
هةلثةرةسيت ِريَبةرايةتي حيزبي تودة بةخشي ،و مانؤِريَكي رِياكارانةي طرتة بةر تا خؤي وةك ئازادخيوازيَكي
شورةوخيوازي رِاستةقينة بيَنيتة بةرضاو ،ئةوةش زةمينةي ضوونة دةرةوةي هيَزةكاني شورةوي لة ئيَران و
رِوخاندني هةر دوو حكوومةتي كوردستان و ئازةرباجيان ،و طةرِانةوةي لةشكري شاهةنشاهي بؤ ناوضة ئازادةكاني
ئيَران رِةخساندةوة وطورزي توند لة جوآلنةوةي ئازادخيوازي طةالني ئيَران وةشيَنرا ،مةسةلةيةكي وا كة خودي
َةيةكي مةزني دادةنيَ لة ميَذووي حيزبي
كيانووري لة بريةوةرييةكانيدا بة داخيَكي زؤرةوة باسي ليَوة دةكات و بة هةل
تودة دا (.)40

َيكردني نةوتي ئيَران و حكوومةتي بةرةي نيشتماني
َويَست لة خؤمال
 :2/2/2/1هةل

وةك دةزانريَت جوآلنةوةي دميوكراتي نيشتماني ئيَراني لة كؤتايي ضلةكاني سةدةي بيستةم و سةرةتاي
ثةجناكانيدا بوذانةوةيةكي خيَراي بة خؤوة بيين ،بة جؤريَك ثاشةكشةي بة دةربار و هيَزة شاثةرةستةكان لة وآلتتدا
كرد و بؤ رِيشة كيَشكردني نفوزي سياسي و ئابووري ثرية ئيسيعماري بةريتانيا كةوتة خؤ ،و تواني دةسةآلت
َويَستيَكي
َيكردني نةوتي ئيَران) بكاتة درومشيَكي جةماوةري ،حيزبي تودة كة هةل
بطريَتة دةست و درومشي (خؤمال
َيكردني نةوتي ئيَران طرتةبةر ،طريوطرفتَيكي
نادروستيان دذي بةرةي نيشتماني و د .مصدق و درومشي خؤمال
طةورةيان خستة بةردةم جوآلنةوةي دميوكراتي نيشتماني ،و بةوةش بةشيَكي مةزني ليَثرسراويَتيان سةبارةت بة
شكسيت جوآلنةوةكة لةو قؤناغة دا و سةركةوتين كودةتاي 19ي ئابي 1953ي شاثةرةستةكان كةوتة سةر شان.

شايةني باسة حيزبي تودة لة كآلورِؤذنةي ئةو باوةرِةي كة كؤمؤنيستة شورةوييةكان قسةيان ليَوة دةكرد ،طواية
َؤنيدا ثشيت لة درومشي دميوكراسي وةرطيَرِاوة و مةبةستَيكي
َؤني و نيمضة كؤل
ضيين بؤرجوا لة خةباتي طةالني كؤل
وا تةنيا لة ِريَطاي ئينتةر ناسيؤناليزمي ثرؤليتارياوة ئةطةري سةركةوتين دةبيَت ،ليَرةوة بةرةي نيشتمانييان بة
َةم ،كة تيَكؤشاني سرؤشتيَكي ريفؤرميستانةي
َكداري ليربالَ دةداية قةل
جةريانيَكي ثةيوةست بة ضيين بؤرجؤا و مول
ضةواشة كارانةي هةية و دةيةويَت بة ثشتبةسنت بة ئيمثرياليزمي ئةمةريكا شويَنيَكي لة دةسةآلتدا ضنط كةويَت و لة
بنةرِةتدا كار بؤ ضةسثاندني نفوز و بةرذةوةندييةكاني ئةمةريكا لة ئيَراندا دةكات .هةر بؤية حيزبي تودة لة تةواوي
ئؤرطان و بآلوكراوةكاني خؤيدا ناوي (بةرةي ئيمثرياليسيت)( ،بةرةي دذي ميللي) و (نؤكةراني رِيسواي ئيسيعماري)
لة جياتي بةرةي نيشتماني بة كار هيَناو بة سووك ترين شيَوة نيَوي ِريَبةرةكاني دةبردن و ،لةقاوداني درومشةكاني
َدان بؤ دوورخستنةوةي جةماوةر لةو بةرةيةي لةم قؤناغةدا كردبووة ئةركي ثلةيةكي خؤي
بةرةي نيشتماني وهةول
(.)41
َيكردني نةوت درومشيَكي فريودةرانةية لة
َك بطةيةنيَت ،كة درومشي خؤمال
َي دةدا والة خةل
حيزبي تودة هةول
اليةن بةرةي نيشتمانيية بةرز كراوةتةوة ،و لة كاتيَكدا حكوومةتيَكي دميوكراتيكي شورةوي دؤست لة ئيَراندا
دةسةآلتدار نةبيَت ،وةديهاتنيَكي راستةقينةي درومشيَكي وا ئيمكاني نابيَت ،لة بةر ئةوة حيزبي تودة لة بةرامبةر
َربِيبوو
ئةو درومشةي بةرةي نيشتمانيدا ،درومشي (رِةتكردنةوةي بيَ قةيد و شةرتي ئيمتيازي نةوتي باشور) هةل
(.)42
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َيكردني
َويَستة سةرسةختةي حيزبي تودة دذي بةرةي نيشتماني و بزووتنةوةي خؤمال
دةبيَ بطوتريَت ،ويرِاي ئةوهةل
نةوتي ئيَران ،كةضي ئةو بزووتنةوةية تا دةهات زياتر فراوانرت و جةماوةري تر خؤي دةنواند ولة ئاماجنةكاني نزيك
دةكةوتةوة ،بة ضةشنيَكي وا ثاشةكشةيةكي كاتي بة دةربار و هيَزة شاثةرةستةكان و كؤمثانياي نةوتي ئيَراني ــــــ
ئينطليزي كرد و هةنطاوي بةرةو دميوكراتيزة كردني ئيَران دةهاويَشت (.)43
لة هةل و مةرجيَكي بةو جؤرة و ثاش بة فريِؤداني كاتيَكي زؤر ،ئينجا حيزبي تودة سةد وهةشتا ثلة لة
َويَسيت ثيَشووي بايداوةو كةوتة اليةنطري بةرةي نيشتماني ،و زؤربةي كات جةماوةري خؤي بؤ ثشتطريي
هةل
مصدق دةرِذانة سةر شةقامةكان و لةطةلَ ثؤليس وهيَزة شاثةرةستةكاندا رِووبةرِوو بوونةوةي خويَناوي دةقةوماند،
َكداران بة سةر جوتياران،
جطة لةوةي درومشي قةبة و توندرِوانةي ناوةخيت وةك :دابةشكردني بيَ بيمةي زةوي مول
دامةزراندني كؤماريَكي دميوكراتيَكي طةلي ،ميللةتي ئيَران كودةتا بة دذة كودةتا وةآلم دةداتةوة...هتد يان بةرز
َؤز كردني بارودؤخةدا دةبيين (.)44
َي لة ئال
دةكردةوة و ئاكاري ئانارشيستانة و ئؤثؤرتؤنيستانةيان رِؤل
كةضي لة رِؤذي كودةتاكةي زاهدي و رِوخاني حكوومةتي مصدق دا ،ويَرِاي ئةوةي حيزبي تودة لة توانايةكي
جةماوةري مةزن و ِريَكخراويَكي تؤكمةي سةربازي بةرخورداربوو ،نةك هةر دذة كردةوةيةكيان بةرامبةر كودةتا و
ثيالني شاثةرةستةكان ليَ نةبينرا ،بطرة ئةندام واليةنطرانيشيان لة مالَ نةهاتنة دةر ،ئةوةشي قسةيان ليَدةكرد طواية
لة ()20ي ئابدا بزووتنةوةيةكي سياسي و ضةكداري و ِريَكخراوةيي بةرفراوان بة دذي كودةتا دةستثيَدةكا ،درؤ
دةرضوو ،ثاساويشيان بؤ ئةو مةسةلةية ئةوة بوو "ئةطةر كاريَكي ضةكدارانةمان كرابا ،شكست و سةركوت توندتر بة
بوون و ثيَشقةرِة و آلمنان بيَ ئامادة باشييةكي طشيت لة رِووبةرِووبوونةوةيةكي نابةرامبةردا لة دةست دةدا"
(.!!)45
َي دابوو لة
ثاشرتيش حيزبي تودة لة بآلوكرداوةيةكدا بة ناوي (دربارة 28ي مرداد) كة رِؤذي كودةتاكةية ،هةول
سايةي ليَكدانةوةيةكي ستاليين بؤ شؤرِشي دذي ئيمثرياليسيت طةالني جيهاني سيَ ،طواية لةو شؤرِشانةدا
َي هةر بةرثرسيارييةكي شكسيت جوآلنةوةي دميوكراتي نيشتماني
ِريَبةرايةتي لة ئةستؤي ضيين بورجواية ،ئؤبال
َن و هةمووي بهاويَنة سةرشاني بةرةي نيشتماني و مصدق (.)46ئةو جوالنةوةيةي لة
ئيَران لة ئةستؤي خؤيان دامال
دةوراني شؤرِشي مةشرووتة خوازييةوة دةرفةتي بةو شيَوةية طوجناوي لة ئيَراندا بؤ نةرِةخسا بوو.

 :3/2/2/1حيزبي تودة و دامةزراندني رِذمييَكي تيؤكراتي لة ئيَران.

َي 1979دا ،هيَزة سياسي و
بة سةركةوتين شؤرِشي طةالني ئيَران و رِوخاني رِذيَمي شاهةنشاهي لة شوباتي سال
كؤمةآليةتييةكاني ئيَران لة ثيَناو ثرِكردنةوةي بؤشايي سياسي و طرتنة دةسيت دةسةآلت لة ملمالنَييةكي تونددا
َي مةزهةبي و ئاخوندة بونياد طةراكان بةرابةري
َي رِاديكال
بوون ،تيَكرِاي مةسةلةكةش بةو ئاقارةدا دةرِؤيي كة بال
(مخيين) لة ثةجيوي ثيَكهيَناني حكوومةتيَكي تيؤكراتي ثاواخنواز و دةرثةرِاندني تيَكرِاي هيَزة سياسي و
كؤمةآليةتييةكاني ديكةي ئيَران بوون لة سةرشانؤي سياسي وآلت ،بة تايبةتي هيَزة ليربالَ و ضةث و سيكؤالرةكان
(.)47
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َويَستيَكي هيَندة ضةوت و نالةباري طرتةبةر كةنةك
حيزبي تودة لةم قؤناغة ضارةنووسسازةشدا سياسةت و هةل
َكوو سةرخؤشي ثيَوة خوارد ،ئةويش بة
َيَكي خةتةرناكي لة باربردني شؤرِش وبةالِريَردنيدا ديت ،بةل
هةر رِؤل
ثشتكردنة نيَوةرؤكي سيكؤالري هةر حيزبيَكي ماركسي و ضةثي ئةم حيهانة و بوونة ماسكي هيَزيَكي مةزهةبي و
ِريَطا خؤشكردن بؤ دامةزراندني رِذيَميَكي تيؤكراتي لة ئيَراندا.
حيزبي تودة لة سايةي بريؤكةي (راة رشد غري سرمايداري /ريَطاي طةشةكردني ناسةرمايةداري) دا ثيَي وابوو ئيَران
لة قؤناغي شؤرِشي دميوكراتيكة و دةبيَ ثشتطريي بيَ قةيد وشةرتي ِريَبةرايةتي شؤرِشةكة بكريَت كة نويَنةري
ضيين بؤرجواي نيَوةجني و شؤرِشطيَرِة و لة ِريَطاي ثةيوةندي توند و تؤلَ لةطةلَ يةكيَيت شورةوي و بلؤكي
سؤسياليسيت جيهانيدا ،دةتوانريَت شؤرِشي سؤسياليسيت لة ئيَراندا وةدي بهيَنريَت ( .)48ئةوةش هؤكاري ئةوة
َي
بوو حيزبي تودة هةر لة سةرةتاوة ليَكدانةوةيةكي نازانستيانة و كويَرانةي لة مةرِ شؤرِشةكة و ماهييةتي بال
َويَستة ضةوتةكانيش ليَرةوة سةرضاوةيان دةطرت.
َي مةزهةبي هةبوو ،تيَكرِاي هةل
رِاديكال
كيانوري سكرتيَري يةكةمي حيزب و ئاراستةكةري سياسةتةكاني تودة ،لةم قؤناغةدا ثيَي وا بوو ِريَبةرايةتي
َكدارة طةورةكان و
َي توندرِةوي مةزهةبي لة رِووي ضينايةتيةوة بةشيَك نني لة بؤرجواي مةزن و مول
ئاخوندي و بال
َكوو ئةوانة نويَنةري راستةقينةي زةمحةتكيَشان و
ثةيوةستيكيان بة هيَزة كؤمثرادؤرةكاني ئيَرانةوة نيية ،بةل
َةكانيان بؤ رِاوةدووناني ثياوان و اليةنطراني رِذيَمي
بورجواي شار و سةرمايةداري بضووك و ناوةندين ،و هةول
َيان ،هةروةها بانطةواز كردن بؤ رِزطاري النةوازني
َك و مال
شاهةنشاهي و دةست بة سةرا طرتن و تاآلنكردني مول
جيهان و هةَلربِيين خةبات دذي ئةمةريكا و ئيمثرياليسيت رِؤذئاوا بةسن بؤ سةملاندني ئةو ديدة (.)49
كيانووري بيَ ئةوةي رِيَزيَك بؤ سيكؤالر بووني كؤمؤنيزم و هةر ِريَكخراويَكي ماركسي لة جيهاندا دابينَ ،بة
ضاوليَكةري (ظالدميري ونيوطرادؤظ)ي سةفريي شورةوي لة ئيَران كة ليَرةو لةويَ رِايدةطةياند "شؤرِشي
موستةزعةفيين خومةيين هةمان شؤرِشي ثرؤلتارياية كة ماركس ثيَشبيين كردووة" (.)50
دةيطوت "زؤر ئاسايي ديَتة ثيَش ضاو ئةطةر طروثيَك مةزهةبي بن و ماركسي ــ ليَنيين نةبن ،بةآلم هاوكات و بة
ثراكتيك لة خزمةت ضينة زةمحةتكيَشةكان و وةديهيَناني ئاماجنةكانياندا بن"(.)51
شايةني باسة حيزبي تودة ئةو باوةرِةي ال دروست ببوو ،كة شؤرِشي طةالني ئيَران بة ِريَبةرايةتي خومةيين و
َي توندرِةوي مةزهةبي دةتوانيَت لة دذايةتيكردني كؤنةثةرةسيت نيَو خؤي وا بةستةي ئيمثرياليزم هةنطاوي مةزن
بال
بهاويَت و سةربةخؤيي سياسي و ئازادي نيشتماني وةدي بهَيينَ ،ئةو ِريَبةرايةتييةي كة بؤ سةرخستين شؤرِش و
وةديهيَناني ئاماجنةكاني لة ئايندةدا جطة لة نزيكبوونةوة لة شورةوي و ثةيوةست بوون بة بلؤكي سؤسياليسيت
جيهانييةوة ثةناطاو ضارةيةكي ديكةي نابيَت ،ديارة حيزبي تودة خؤي بة زةمينة رِةخسيَنةر و رِيَطة خؤشكةري ئةو
ئايندةية دةزاني و يةكيَيت شورةويشي بة دؤسيت سرتاتيذي وةديهاتين بريؤكةي طةشةكردني ناسةرمايةداري ئيَران
َكردنةوة و
َةم ،بؤ ئةوةش درومشي (تشبيت ،حتميق و طسرتش انقالب /ضةسثاندن ،قول
بةرةو سؤسياليزم دةداية قةل
ربيبوو(.)52
َِ
ثةرةثيَداني شؤرِش)ي هةل
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َي مةزهةبي توندرِةو رِايطةياند و
ليَرةوة حيزبي تودة هةر لة سةرةتا و ثشتطريي بيَ قةيد و شةرتي خؤي بؤ بال
َك دا هةبوو ،تادةنط بؤ
َيَكي ثرِؤثاطندةي بةرضاوي لة هانداني زةمحةتكيَشان و ضةواشةكردني كؤمةآلني خةل
رِؤل
رِذيَميَكي تيؤكراتي و دةستوريَكي مةزهةبي لة ئيَراندا بدةن و لة رِيطاي ئؤرطان و بآلوكراوةكانييةوة هيَرشي توندي
دةكردة سةر مةزهةبي ليربالَ و نيشتمانيية دميوكراختواز و ضةثةكاني ئيَران و تيَكرِاي ئةو رِيَكخراوانةي ئامادة
نةبوون لة ثشيت ئيمامي خومةيين يةوة بؤ دذايةتيكردني ئيمثرياليزم و ضةسثاندني سوسياليزم لة ئيَراندا سةنطةر
بطرن (.)53

حيزبي تودة ئةو هيَزانةي دةرةوةي خةتي ئيمام بة (جبهة متحد زد انقالب /بةرةي يةكطرتووي دذي شؤرِش)
َيدا لة بةرامبةرياندا (جبهة متحد خلق /بةرةي يةكطرتووي طةل) و (احتاد همةنريوهاي زد
نيَوزةد دةكرد وهةول
َثشيت رِذيَمي خومةيين دامبةرزيَنيَت
امثرياليسيت /يةكيَيت هةموو هيَزةكاني دذي ئيمثرياليسيت) بؤ اليةنطري و ثال
(.)54
َستكاري وةفادار وياسايي دبيين ،ويَرِاي ئةوةي ئاكاري
َي حيزبيَكي بةر هةل
لة رِاستيدا حيزبي تودة كة رِؤل
توندرِةوانة وسةرةرِؤيانةي دةسةآلتداراني رِذيَمي نويَي ثاساو دةدا و بة كاري شؤرِشطيَرِانة و دذي
ئيمثرياليستيانةي نيَوزد دةكردن ،لة ثةجيوي ئةوةشدا بوو درز بكاتة نيَو ِريَكخراوة ضةثةكاني ديكةي ئيَران و لةو
ِريَطايةوة بيانهيَنيَتة خةتةوة و اليةنطر بؤ سياسةتةكاني بدؤزيَتةوة ،يا خود هاني ثةرت بوون و جيابوونةوة لة نيَو
ئةو ِريَكخراوانة بدات و ئةوانة بطريَتة خؤي كة هاوديدي حيزبي تودةن و ِريَطاي ناسةرمايةداري طةشة سةندييان
َة.
بةِريَيةرايةتي ئيمام قبوول
لةوةش برتازيَ ،دةميَكي رِذيَمي كؤماري ئيسالمي لة هيَزة ئازادخيوازة ليربالَ و ضةث و كؤمؤنيستةكان رِاثةرِي و
هةمووياني لة سةرشانؤي سياسي وةدةرناو شاآلوي سةركوتي بردنة سةر و كةوتة ثاوانكردني دةسةآلتي وآلت،
حيزبي تودة ويَرِاي ثشتطرييكردني هةنطاوةكاني رِذيَم ،تيَدةكؤشا لة ِريَطاي جاسووسكانييةوة زانياري تةواو لة سةر
ئةو ِريَكخراوانة ،بريوباوةرِيان ،اليةنطر و ئةندامانيان ،سةرضاوةي يارمةتي و جؤري ضةكيان...هتد ،كؤيكاتةوة
بيخاتة بةردةست دةزطا سةر كوتكةرةكاني رِذيَمي نويَ ،بطرة لة هيَنديَك شؤنيشدا ،حيزبي تودة بة ثراكتيك
رِاستةوخؤ لة سةركوتكردني ئةو هيَزانةدا بةشداربوو ،ئةوةش مةسةلةيةكة ثيَشرت لة هيض جيَطايةك و لة ميَذووي
َثشيت رِذيَميَكي مةزهةبي بؤ سةركوتكردني هيَزة
ئيَراندا نةديرتاوة كة ِريَكخراويَكي ماركسي ببيَتة هاوكاري و ثال
كؤمؤنيست و ضةثةكاني ئةو وآلتة.
َويَستةي حيزبي تودة لةم قؤناغةدا نووسيوية:
هةر بؤية ِريَكخراويَكي ماركسي ئيَراني سةبارةت بةم هةل
"حيزبي تودةي ئيَران .....كة تا ئةم قؤناغة لة ذيَر ثةردةي ئةنرتناسيؤناليزمي ثروليرتي دا و ئةوةي كة لة ضةرخي
تيَثةرين لة سةرمايةداريةوة بؤ سوسياليزم وردة بورجوازي ناوةرؤكي كي نويي طرتووة و ئيسالمي يان بة
َةم و اليةنطري يان ليَ كرد ،ئةم هةلثةرستانة ....بة رِةضاو كردني
"شؤرِشطيَرِ و دذي ئيمثرياليست" داية قةل
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ِريَبازيَكي رِيفؤرميَسيت ودذي شؤرَشانة ،بةرِاشكاوي و بة كردةوة دةستيان خستة ناو دةسيت ئؤرطانة سةر
َداشيت بةشيَك لة
كوتطةرةكاني حكوومةتةوة و بة جاسووسي كردن بؤ كؤماري ئيسالمي و بة ضةوتي كيَشان و هةل
هيَزي ضةث ،ياريدةدةر و سةمليَنةري سةركوتي درِندانة و دذي ئينساني كؤماري ئيسالمي بوون ،كريَكاران و
زةمحةتكيَشاني ئيَران هيض كات خةيانةتي ئةم ِريَكخراوة لة دةورةي سةركوتي فاشيستانةي حكوومةتي ئيسالميدا
لة بري ناكةن"(.)55

 :3/2/1حيزبى تودة و ساواكى بوون

كاتيَك لة سةر ِريَبةرايةتي حيزبي تودة قسة بكريَت راستييةك هةية ثيَويستة بدركيَنريَت ئةويش ئةوةية ،بة
َتي ناوةراستدا،
بةراورد كردني رَِيبةرايةتي ئةوحيزبة لةطةلَ زؤر حيزبة كؤمؤنيستةكاني ناوضةكاني ديكةى خؤرهةال
َةى داراو بووة ضاويان
ئةندامةكاني ِريَبةرايةتي تودة زياتر لةو الوة خويَندةوارة فارسانة ثيَكهاتبوون كة لة بنةمال
ي و سويَرى ذيانيان نةضَيشتبوو،هةر بؤية ئةوانة زؤركةمرت لة ئةندامة
َهيَنابوو،وبة نازيش ثةروةردة كرابوون و تال َ
هةل
ئاساييةكانيان ئامادطى قورباني و بةرطة طرتين هةل ومةرجة نائاساييةكان و ِرووبةرِووبونةوةى قؤناغة سةخت و ثرِ
نةهامةتييةكانى ذيانى حيزبيان هةبوو ،ئةوانة ئامادةبوون بؤ ثاراستنى طيانى خؤيان ومانةوةيان بة ئاسانى ثشت لة
بري و باوةرِو رِةوشتى حيزبايةتي بكةن و لةذيَر فشارى دةزطا سةركوتةكةرةكاني رذيَمدا بة ئاساني تةسليمى
خواستةكانى بن و ئامادةيى هاوكارى و جاسوسيكردن بن.
ديارة ثاش كودةتاي 19ي ئابي  1953و طرتين بةشيَك لة ِريَبةرايةتي حيزبي تودة لة اليةن فةرمانداري
نيزامي تاران ،كةساني وةك (حممد بهرامي ،نادر شرميين ،امان اللة قريشي و دوكتور مرتضی یزدی) بؤ رزطار
كردني طياني خؤيان ئامادةي هاوكاري تةواو بوون ( ،)56ثاش ئةوةش كة ئةو فةرمانداريية لة ذيَر سةرثةرةشيت
َي 1957دا طؤرِدرا بؤ (ساواك) واتة (سازمان امنيت و اطالعات كشور/
تةميور بةختياردا ناوةكةي لة سال
ِريَكخراوي ئاسايش و هةوالَ كؤكردنةوةي وآلت) وبووة ترسناكرتين و بةدناو ترين دةزطاي سةركوت و تؤقاندن لة
جيهاندا و ئةركي يةكةمي ببووة رِاوةدونان و طرتن و ليَداني هيَزة ئؤثؤزيسؤنةكان ،بة تايبةتي حيزبي تودة و
ئةنداماني ( ،)57ئةم ِريَكخراوة بة دريَذايي شةستةكان و حةفتاكاني سةدةي رِابردوو ضةندةها كةسايةتي ناسراوي
تودةيي وةك (ارسالن ثوريا ،متقي ،قدرت اللة نادري ،برادةران يزدي (حسني و فريدون) و عباس علي شهرياري) كرِي
و لة ِريَطاي ئةوانةوة توانيويةتي نةك هةر ئةنداماني حيزبي وةك (خسرو روزبة ،حممد حسني معضوم زاده ،حسني
َي تةواوي
َكوو كؤنرتؤل
رزمي ،ثرويز حكمت جو) خباتة رِاوةوة و طوللةباران و بيَ سةرو شويَنيان كات ،بةل
ي بةر
ضالكييةكاني حيزبي تودةشيان لة ئيَران كرد و بةويست و قازاجني خؤيان ئاراستةيان دةكرد ،بة تايبةتي رِؤَل َ
ضاوي شهرياري لةو بوارةدا ئاشكراية ،ناوبراو دؤسيت نزيك و جيَي باوةرِي ثلةيةكي د .رادمنيشي سكرتيَري
يةكةمي حيزب و بةرثرسي يةكةمي كؤميتةي تاران و تيَكرِاي ِريَكخراوة هةريَمييةكاني تودة بوو لة نيَو ئيَراندا.
َي ئةندام و
مةسةلةيةكي وا كة زياتر ضاالكييةكاني حيزبي لة ئيَراندا ئيفليج دةكرد و تؤوي بيَ برِواي لة دل
اليةنطراني حيزبدا سةوز دةكرد (.)58

18

 : 4/2/1كةم و كوورِيية خؤيييةكان
 :1/4/2/1فراكسيؤنطةرايي و دووبةرةكي

ئاشكراية حيزبي تودة بة دريَذايي ميذووى خؤي بة دةست دياردةى فراكسيؤنطةرايي و دووبةرةكي سةخيت
رِيزةكانييةوة ناآلندوويةتي ،كة جياوازي بريو ئايديا فاكتةريَكي الوازي ئةو دووبةرةكيية ثيَكديَنيَت و مةسةلةكاني
رق و كينة تؤزي شةخسي و ملمالنيَي نابةجيَ و ئاكاري ثاشقولطرانة و خؤبردنة ثيَشةوة بؤ وةرطرتين ثؤسيت
ِريَبةرايةتي سةرضاوة سةرةكييةكةي بوون ،شايةني باسة ِريَبةرايةتي ئةو حيزبة هةر ل سةرةتاي دامةزراندنييةوة بؤ
َي راسرتِةو كة (خليل ملكي ،انور خامة ،حممد رضا قدة و عباس نراقي)
َي جياواز دابةش ببوو ،بال
سيَ بال
َي  1947لة تودة جيابوونةوة و رِةوتيَكي سؤسيال دميوكراتيان طرتةبةر و (حزب
نويَنةرايةتييان دةكرد و سال
َي مةيانةرِةو كة (ايرج اسكندري ،د .رادمنش ،فريدون كشاورز ،نادر شرميين ،حسني
سوسياليست)يان ثيَكهيَنا ،بال
َي توندرِةو و بة نويَنةرايةتي (كامبخش ،كيانوري ،طبری ،امحد
جودت و مرتضی یزدی) بوون ،لةطةلَ بال
قامسي ،غالحمسني فروتن) (.)59
َي دوواييان واتة ميانةرِةو و توندرِةو ،بة دريَذايي تةمةني حيزبي تودة ،بة تايبةتي لة تاراوطة ،لة ناكؤكي
دووبال
و دووبةرةكيية توندوتيذي لة ئاشيت نةهاتوودا بوون ،بيَ لةوةي كة ثاش طرذبووني ثةيوةندي و توندوتيذ بووني
َي توندرِةو
ملمالنييةكاني نيَوان حيزبي كؤمؤنيسيت ضني و شورةوي و بآلوبوونةوةي (ماويزم) ،ضةند ئةنداميَكي بال
لة حيزب جيابوونةوة و رِيَكخراويَكي سةر بة خؤيان ثيَكهيَنا ،ئةوةش لة ميَذووي حيزبي تودةدا بة طةورةترين
رِووداوي جيابوونةوة دادةنريَت.
َي
ناكريَ ئةوةش ليَرةدا لة بري بكريَت كة ثاش يةكطرتين حيزبي تودة و فريقةي دميوكراتي ئازةرباجيان لة سال
1960داِ ،ريَبةرايةتي فريقة كة (غالم حييي دانشيان) نويَنةرايةتي دةكرد وةك فراكسيؤنيَكي تايبةت لة تودةدا
حيسابي بؤ دةكرا ،ئةمة و جطة لة (رضا روسته)ي ئةندامي كارطيَرِي (شوراي متحدة مركزي) كة ئةويش لة زؤر
ِرووةوة شويَنيَكي تايبةت بة خؤي هةبوو لة سةركردايةتي و برِياردان لة مةسةلة ضارةنووسسازةكاندا.
لة رِاستيدا دياردةي فراكسيؤنطةرايي مةنفي و دووبةرةكي و ناكؤكي سةخت و ئةو شيَوازانةي ثيَي بةرِيَوة دةضوون،
َي ضةوت و ضةويَلييةكاني حيزب خستنة ئةستؤي
َكةندن ،يةكرتي رِيسوا كردن ،ئؤبال
وةك :ضالَ بؤ يةكرتي هةل
َويَسيت،
ي هةل
يةكرتي ،رِاثؤرت لة يةكرتي بةرز كردنةوة بؤ دةسةآلتداراني شورةوي رِيز كردني دةيان تؤمةتي /ب َ
سسيت لة بةجيَطةياندني ئةركي حيزبني و تا جاسووسي ،دزي  ،بةرتيلخؤري ،بةدرِةوشيت و داويَنثيسي...هتد،
مةسةلةيةكي بةو جؤرة فاكتةريَكي سةرةكي ئيفليج بووني ِريَبةرايةتي حيزبي تودةي ثيَكدةهيَنا ،بة جؤريَك
َويَسيت خيَراو طوجناو وةرطريَت(.)60
نةتوانيَت لة مةرِ رِووداوة طرنط و ضارةنووسسازةكان برِياري لَيربِاوبدات و هةل
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 :2/4/2/1ثةتاي ستالينطةرايي
َطةنةويستة ،حيزبي تودة وةك زؤربةي ثارتة كؤمؤنيستةكاني خؤرهةآلتي ناوةرِاست ،كة لة
رِاستييةكي بةل
دةوراني حوكمي ستالني دا و بة هاوكاري كؤميَنرتن تروكابوون ،بة سةخيت طريؤدةي ثةتاي ستالينطةرايي بوون و
دياردة دزيَوةكاني ئةو (مامؤستا و خويَندنطا) يةي بة سةر دا زالَ بوون وةك :دةردي خؤ بة ثيَشةنط و ثيَشرِةو و
تاكة ِريَكخراويي شؤرِشطيَرِ زانني لة ئيَراندا ،سةركردةثةرسيت ،كاركردبي بة ثرنسيثي (مركزيت دميوكراتيك/
َي و
ناوةندطةرايي دميوكرتي) كة ناوةندطةراييةكي بيَ سنوور و دميوكراتييةكةي بيَ نيَوةرؤك بوو ،دذايةتي ليربال
برِوانةبوون بة ئازادييةكاني تاكةكةس ،دوطمايي و ضةقبةستويي هزر ،ثشتبةسنت بة وشكة تيؤري و سواو و
تيَكستطةرايي بيَ رِادة و سةثاندني بة سةر واقيعدا ،دةمكوتكردني جيابريان و سةركوتكردنيان لة ِرَيطاي
ثاكتاوكردني فريزيكييةوة وةك كوشتين ضةند تودةيي وةكو (حسام لنكراني ،حمسن صاحلي ،داريوش نهادي،
ثرويز نوايي و آقابدار فاطمی...هتد بة تؤمةتي جيا جيا( ،)61خويَندنةوةي فةلسةفةي ماركسيزم و تيَرِوانني بؤ
ميَذووي سؤسياليزم و بزووتنةوةي كريَكاري و كؤمؤنيسيت جيهان و ئيَران لة كآلورِؤذ و ديدي قوتاخبانةي ستالني و
سةرضاوةكاني شورةوييةوة ئةوةش ِريَبةر و تيؤريستةكاني تودةي تووشي نامؤيي بة ماركسيزم و الوازي ئاسيت
َي سياسي و ناكارامةيي و بيَ لياقةتي سياسي و ِريَكخراوةيي كردبوو ،جطة
فةلسةيف و نةبووني رؤشنبريييةكي قوول
َطاي ئيَران و تيَنةطةيشنت لة رِةهةندة رِاستةقينةكاني طرفتة ميَذوويي و سياسييةكاني (.)62
لة نامؤبوون بة كؤمةل

َويَسيت حيزبي تودة لة حاست
بةشي دووةم :بةدواداضونيَكي ميَذوويي هةل
كيَشةي نةتةوايةتي طةلي كورد لة ئيَران  1941ـــ .1983
َةكاني جةنطي دووةمي جيهاني و دةوراني حكومةتي
َويَسيت حيزبي تودة لة سال
 :1/1/2هةل
كوردستاندا  1941ــــ 1946

َةكاني ثاش دامةزراندني حيزبي تودة و جةنطي
َطة و سةرضاوة ميَذووييةكان دةريدةخةن ،بة دريَذايي سال
وةك بةل
َثةسةندووي
دووةمي جيهاني ،ئةو حيزبة لة حاست كيَشةي نةتةوايةتي لة ئيَران بة طشيت ،و سةبارةت بة كيَشةي كل
َويَست بووة ،شايةني باسة نة يةكةمني بةياننامةي رِاطةياندني
نةتةوةيي كورد لة كوردستاني ئيَران ،تةواو بيَ هةل
َي  ،1942و نة ئةو بةرنامةيةي لة اليةن فراكسيؤني تودةوة
حيزبي تودة ،و نة مةرامنامةي كؤنفراسي يةكةمي سال
ثيَشكةش بة مةجليسي ضواردةهةم كرابوو ،باسيَكي لة سةر كيَشةي نةتةوايةتي و خواستةكاني هةريَمة غةيرة

فارسةكاني ئيَران تيَدا نةبوو ،لة رِاستيدا تودة بة ضةسثاندني (حفظ استقالل و تمامیت ایران /ثاراستين
سةربةخؤيي و يةكيَيت خاكي ئيَران) وةك ئاماجنيَكي ثلة يةكي لة بةياننامةي دامةزراندنيدا و جيَطري نةكردني بةنديَك
سةبارةت بة كيَشةي نةتةوايةتي ( ،)63جطة لةوةي ضاوي لة ستةميَكي طةورةي دةوراني ديكتاتؤري رِةزاشاهي
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َؤزترين و مةزنرتين
ثؤشيبوو ،و لةطةلَ ناسيؤناليستاني فارسدا خؤي لة سةنطةريَك نابوو ،بةوة خؤي لة ئال
مةسةلةكاني ئيَران دزيبووةوة.

َوةشانةوةي لةشكري شاهةنشاهي و رِووخاندني
ضونكة ثاش داطري كردني ئيَران لة ئابي  1941و هةل
ديكتاتؤري رِةزاشا لة اليةن هاوثةميانةكانةوة ،جوآلنةوةي ئازادخيوازانةي نةتةوة غةيرة فارسةكاني ئيَران لة ثيَناو
وةديهيَناني مافة نةتةوايةتييةكانيان و رةتكردنةوةي ستةمي دةزطا سةركوتطةرةكاني نةتةوةي سةردةستةوة بة
خيَرايي ثةرةي طرت ،ئةوانةي خوازياري دامةزراندني ميكانيزميَكي نويَ بوون بؤ ثيَكةوة ذياني نةتةوة جياكاني
ئيَران كة لة سةر بنةماي (دميوكرتي ،دادثةروةري و يةكساني) بيَتةدي.
ثيَويستة بطوتريَت كة لةو اليةنةوة جوآلنةوةي ئازادخيوازانةي طةلي كورد دذي زؤرداري نةتةوةيي و
َةتي ناوةندي بة هؤي ضةند تايبةمتةندييةوة لة نةتةوة غةيرة فارسةكاني ديكةي ئَيران بة هيَزتر
دامودةزطاكاني دةول
َةكاني جةنطي دووةمي جيهاني شويَين رِووداني ضةندين
بوو ،شايةني باسة كوردستاني ئيَران بة دريَذايي سال
َةتي ناوةندي ،ئةو رِاثةرِينانةي لة ناوضةكاني
رِاثةرِيين ضةكدارانة و سياسيانة بوو بة دذي دام و دةزطاكاني دةول
بانة ،ورميَ ،هةورامان و مةريواندا دةقةومان ،بة شيَويةك ئاماجني سياسي ،نةتةوايةتي ،ئيداري و فةرهةنطييان
هةبوو ،و دذي سياسةتي سةنرتاليسيت توندوتيذ و فارسطةرايي بوون(.)64
ثةرةطرتين حيزبي تودة و دامةزراندني بنكة و بارةطاكاني لة هةريَمة غةيرة فارسةكان و زؤربووني ئةندام و
اليةنطراني ،بة ثراتيك كيَشةي نةتةوايةتي كيَشاية نيَو رِيزةكاني حيزبةوة ،ئةو كيَشةيةي لة كؤنطرةي يةكةمي
َي  1944زؤر بة زةقي رِووبةرِووي ِريَبةرايةتي حيزب بووةوة ،ثاش ئةوةي ذمارةيةك لة نويَنةرة
حيزبدا لة سال
تودةيية غةيرة فارسةكان دةنطي رِةخنة و طازندةيان هةَلربِي ،شايةني باسة يةكيَك لةو  44نويَنةرة ئازةرييانةي
بةشداري كؤنطرة بوون لة ِريَبةرايةتي حيزبي تودة رِاثةرِي و بة توركي ئازةري رِةخنةي توندي لةوة طرت ،كة بة
طشيت كؤميتةي ناوةندي حيزبي تودة ئاورِ لة خواست و نةهامةتييةكاني هةريَم و ناوضة غةيرة فارسةكان ناداتةوة و
طويَي خؤي ليَ خةواندوون .نويَنةريَكي طةيالنيش رِايطةياند ،كة حيزب بة مةبةسيت ِريَكخستين كريَكاران و
وةرزيَراني ناوضةي طةيالني ئازةري نشني و تورك زمان ،ضةند رِؤشنبرييَكي فارسيان ناردؤتة ئةو ناوضةية كة فرِيان
َكي ليَيان تيَناطةن (.)65
بة زماني ئازةرييةوة نيية و خةل
َينةوة كة ثيَويستة
هةروةها لة دوادانيشتنةكاني كؤنطرةي يةكةمدا ،ئةو مةسةلةية هاتبووة بةر باس و ليَكؤل
حيزب حيسابيَك بؤ تايبةمتةنديَيت و داواكارييةكاني هةريَمة غةيرة فارسةكان بكات و بة خانةي فةرامؤشييان
نةسثيَريَت ،بةآلم وةك سةرضاوةيةكي هةوالَ سةفارةتي بةريتانياي لة تاران ئاطادار كردؤتةوة ،كؤنطرة لة دانيشتنة
نهيَنيةكاني خؤيدا ،بة توندي دذي هةر مةيليَكي جياخوازانةي هةريَمةكان وةستاوة ،و قسة كردني لة سةرة هةر
مةسةلةيةك كة ببيَتة هؤي الواز كردني يةكيَيت خاكي ئيَران و كةلةبةر دروستكردن لة نيَوان فارس و غةيرة فارسدا
رِةتكردؤتةوة( .)66ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت كة تودةش وةك بورجوازي حاكم ،قسة كردن و ئاورِدانةوة لة خواسيت
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هةريَم بة نةتةوة غةيرة فارسةكان بة هةرِةشة لة سةر يةكيَيت خاكي ئيَران و جياخوازاي و كةلةبةر دروستكردن لة
َةم ،بيَ ئاطا لةوةي كة بيَدادي نةتةوايةتي لة ئيَران لة جياتي كةلةبةر ،دةالقة و
نيَوا فارس و غةيرة فارسدا دةداتة قةل
شةبةقيَكي مةزني لة ثةيوةندييةكاني نيَوان طةلي فارسي سةردةست و نةتةوة بندةستةكاني ديكةي ئيَراندا
دروستكردووة.
هةر بؤية لة مةرامنامةي كؤنطرةي يةكةمي حيزبي تودةدا هيض ئيحتيباريَك بؤ كيَشةي نةتةوايةتي و خواسيت
َيَكيشي لةو باريةوة لة
هةريَم و نةتةوة غةيرة فارسةكاني ئيَران دانةنرابوو ،بة ضةشنيَك بةرنامةي حيزب تةنيا ئةسل
خؤنةطرتبوو ،ئةوةش كة سةبارةت بة "ئازادي تةواوي كةمينةكان لة رِووي ئايين و فةرهةنطييةوة" يا خود
"يةكساني تةواوي كؤمةآليةتي لة نيَوان هةموو ئةنداماني ميللةتي ئيَراندا بيَ جياوازي ئايين و نةذادي تاكةكان"
( )67قسةي ليَكرابوو ،مةبةست ليَي كةمينة ئاينييةكاني وةك (جوو ،زةردةشيت ،ئاسووري...هتد) بوو ،نةك نةتةوة
غةيرة فارسةكاني وةك (كورد ،ئازةر ،بلوض ،عةرةب....هتد).
َي
لة اليةكي دييةوة ،حيزبي تودة كة لة ساآلني جةنطي دووةمي جيهانيدا بة خيَرايي ثةرةي دةسةند ،لة هةول
ئةوةدا بوو لة ناوضةكاني كوردستاني ئيَرانيش نفوز و اليةنطر بؤ خؤي ثةيدا بكات و ضاالكي بنوَيينَ ،بةآلم ئةو
َةي بة سةخيت شكسيت هيَنا ،و جطة لة شاري كرماشان ( )68و شارؤضكةي بؤكان و مياندوئاو ،نةيتواني لة
هةول
شارو شارؤضكةكاني ديكةي كوردستاني ئيَراندا خؤنيشاندا ،ئةوةش ويَرِاي بافيت كؤمةآليةتي و شيَوازي ذياني
َطاي كوردةواري ،كة وةك ثيَويست ضيين كريَكار و كارمةندة حكومييةكان و خويَندكاران و
عةشريةتي كؤمةل
َويَسيت حيزبي تودة سةبارةت بة كيَشةي نةتةوة غةيرة فارسةكاني ئيَران بة
ِرؤشنبرياني تيَدا نةبوون ،لة بيَ هةل
طشيت ،و كيَشةي كورد بة تايبةتي ،سةرضاوة دةطريَت ،جطة لةوةي كة تودةييةكان لة كوردستاندا بة كؤمؤنيست و
َك لةو اليةنةوة ليَيان بة طومان بوون (.)69
بيَطانة ثةرةست دةناسران و زؤرينةي خةل
َي بةريتاني لة تةوريَز ،ثاش ئةوةي طةشتيَكي بة ناوضةي ئازةرباجياني خؤرئاوا و ناوضةي
لةو بارةيةوة كونسول
َةكاني كورد بة هانداني سةركردةكانيان بة توندي دذايةتي
َي 1942دا كردووة ،نووسيوية "خَيل
موكرياندا لة سال
حيزبي تودة دةكةن ،بة جؤريَك ِريَطةيان نةداون تةنانةت بارةطاش لة ناوضةكانياندا بكةنةوة" ( .)70هةروةها (هيَمن
موكرياني)ش لة (تاريك و رِوون)دا باس لةوة دةكات كة لة كوردستاندا ذمارةيةكي كةم لة ئةرمةني و كورد اليةنطري
َةكاني ئةو حيزبة بؤ بارةطا كردنةوة و رِاكيَشاني ئةندام و اليةنطر لة هةريَمي موكرياندا بة
حيزبي تودة بوون و هةول
طشيت بيَ بةر بوو(.)71
شايةني باسة هةريَمي موكرياني كوردستاني ئيَران رِاستةوخؤ ثاش رِوخاندني ديكتاتؤري رِةزاشا و
َوةشانةوةي دةزطا سةركوتطةرةكاني دةسةآلتي ناوةندي و نةمانيان لة ناوضةكة ،هةروةها بة هؤي هيَنديَك
هةل
تايبةمتةندي جوطرايف و كؤمةآليةتي ،و كاريطةري جوآلنةوةي ئازادخيوازي كوردةكاني كوردستاني عيَراق لة سةري،
َكةوت و ثاش ماوةيةكي كةم بووة سةنتةري ضاالكي ِريَكخراوةيي و سياسي
هةل و مةرجيَكي ئاوةآل و لةباري تيَدا هةل
و نةتةوةيي كوردةكاني ئيَران .لةو رِووةوة ،دةتوانريَت (حيزبي ئازادي كوردستان) بة ِريَبةري (عزيز زةندي) بة
َةم ،ئةو حيزبةي كة ثةيرِةو ثرؤطراميَكي
يةكةمني ِريَكخراوي سياسي نةتةوةيي لة كوردستاني ئيَراندا بدريَتة قةل
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نةتةوةيي دميوكراتي ثيَشكةوتووخوازانةي هةبوو ،و بة طةرميش تيَدةكؤشا لة ساآلني  1941ــــ 1942دا
جوآلنةوةي سياسي و ضةكدارانةي طةلي كورد بؤ وةديهيَناني مافة رِةواكاني ئاويَتة و ئاراستة بكات ،ئةو
تيَكؤشانةي رِووبةرِووي بةرذةوةنديية هاوبةشةكاني ئيَران و هاوثةميانةكان بووة و نةيتواني ئاماجنةكاني بيَنيَتة
دي .بة تايبةتي روسياي شورةوي كة هاوكارييةكي باشي حكوومةتي ئيَراني كرد تا رِاثةرِينة ضةكدارييةكةي ورميَ
دامبركَيينَ ،ئةو رِاثةرِينةي ضارةنووسي حيزبي ئازادي ثيَوة طريَدرابوو (.)72
َطة و سةرضاوةيةكي ميَذووييمان لة بةردةستدا نيية ثةيوةندييةك يا خود
ديارة ويَرِاي ئةوةي هيض بةل
َويَستيَكي موسبةت و دؤستانةي حيزبي تودةي ئيَران بةرامبةر حيزبي ئازادي كوردستان و رِاثةرِينةكةي كورد لة
هةل
َويَستيان سةبارةت بة مايف
ورميَ خباتة بةرضاو ،دةطوجنيَ لة سؤنطةي خؤ بة ثيَشرِةو زانييين حيزبي تودة و بيَ هةل
نةتةوة غةيرة فارسةكان و خواسيت هةريَمةكان ،هةروةها بة هؤي اليةنطرييان لة سةنرتاليزم و فارسطةرايي لة اليةك و
ثشتطريييان لة ثاراستين هيَمين و ئاسايشي ِريَطاي طواستنةوةي هاوكاريية جةنطييةكاني هاوثةميانةكان بؤ
يةكيَيت شورةوي لة اليةكي دييةوة ،نة ثةيوةندييةكيان لةطةلَ حيزبي ئازادي دا هةبوو بيَ و نة كةيفيشيان بة
َكوو ِريَي تيَدةضيَ كاتيَكي شورةوييةكان دذي رِاثةرِينةكةي ورميَ بة قازاجني
رِاثةرِيين كوردةكاني ورميَ هاتيبَ ،بةل
َويَسيت نةيار بةرامبةر حيزبي ئازادي
حكوومةتي ئيَران هةنطاويان هاويَشت ،حيزبي تودة بيَ ئةرك و طرتنة بةري هةل
َطةي ميَذوويي دةويَت تا
و رِاثةرِينةكةي ورميَ دانةنيشتيبَ و بيَ اليةن نةبووبيَ ،مةسةلةيةكي وا كة دكؤميَنت و بةل
َويَسيت
ي هةل
َي طرنط ليَرةدا ب َ
وةك رِاستييةكي ميَذوويي بضةسثيَت ،كة تا نوكة بةردةست نةكةوتوون ،بةآلم خال
حيزبي تودةية لةو رِاثةرِينة كورديية ضةكدارانةيةي كة بة تةنيا لة سةر هةل و مةرجةكةي ئةودةمي ئيَران كاريطةري
َةتة هاوثةميانةكان لة ناوضةكةدا (.)73
َكوو ببووة جيَطاي مشتومرِي زهليَزةكان و دةول
نةبوو ،بةل
َويَسيت حيزبي تودة لة حاست كيَشةي نةتةوايةتي كورد و جوآلنةوةي ئازادخيوازانةي
بة هةر حالَ بيَ هةل
كوردةكاني ئيَران لة ساآلني جةنطي دووةمي جيهانيدا ،بطرة دوذمنايةتيشي لةطةلَ ِريَكخراوة نةتةوايةتيةكاني
َةي ذيانةوةي
َويَسيت تودة بةرامبةر بة (كؤمةل
كوردستاني ئيَراندا رِاستييةكي ميَذوويية( .مةدةني) سةبارةت بة هةل
كورد /ذ.ك) كة وةك ِريَكخراويَكي نةتةوةيي كوردستاني لة 16ي ئابي 1942دا لة مةهاباد دامةزراوة ،نووسيوية
َةي ذ.ك بوو ،خؤي برِواي بة فرة طةلي و مايف نةتةوايةتي طةالني
"حيزبي تودة لة موخاليفاني سةر سةخيت كؤمةل
ئيَران نةبوو ،لةم بارةوة هيض شتيَكي لة بةرنامةكةيدا نةطوجناندبوو ،بةردةوام لة الي سؤظيةتيةكان بؤ ذ.ك ي تيَ
دةضاند ،زؤري هةولَ دا الوازي بكا و بي تويَنيَتةوة ،حيزبي تودة وةكوو ِريَكخراويَكي سةرانسةري لة ئيَراندا ،حةقي
بة ِريَكخراويَكي سةر بةخؤي كوردي لة كوردستان نةدةدا ،ئةويش بة درومشي سةربةخؤيي قيت بيَتةوة و سةروةري
خاكي ئيَران تيَك بدا"(.)74
بيَطومان كرابةدةست و ديثلؤماتةكاني شورةوي كة لة ئيَراندا بوون و ثةيوةندي رِاستة وخؤيان بة (ِريَبةرايةتي
َةت بكةن و بنكةي جةماوةري بؤ داتاشن
تودةوة هةبوو ،خوازياري ئةوة بوون بة قازاجني تودة لة كوردستاندا دةخال
َةي ذ .ك دوور خةنةوة و طةر بلويَت ذ.ك يش لة مؤركة نةتةوايةتييةكةي دابربِن و بيكةن بة حيزبي
َكي لة كؤمةل
و خةل
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تودةي ثيَشرِةودا ،وةك (هةذار) نووسيوية" :حيزبي تودة كة سةر بة روسان بوو لة ئيَراندا زؤر ب هيَز بوو،
نةيتوانيبوو لة موكريان خؤي دياربدا ،رِؤذيَك قازي لة تةوريَز طةرِاوة و كؤي كردينةوة (واتة ئةنداماني ذ.ك/ل) ،و
طوتي :قولي يؤف (ليَثرسراوي شورةوي لة تةوريَز/ل) طوتووية ئيَمة جطة لة تودة هيض حيزبيَك قبولَ ناكةين ،دةبيَ
خؤتان حةل كةن و ببنة تودة" (.)75
لة رِاستيدا شورةوييةكان كة بة دريَذايي ساآلني جةنطي دووةمي جيهاني ،سياسةتيَكي رِوون و ئاشكرايان لة
حاست كيَشةي كورد و بة قازاجني جوآلنةوةي نةتةوايةتي كوردستاني ئيَراندا نةبووة ،و لةوبارةيةوة زؤر بة وريايي
جوآلونةتةوة تا هاوثةميانةكاني وةك (توركيا ،ئيَران ،ئةمةريكا و بةريتانيا)يان ليَ نةورووذيَ ،لة سايةي رِاثؤرتةكاني
حيزبي تودةدا ،تيَرِوانينيَكي خراثيان لة بارودؤخةكةي كوردستان و ئاماجنةكاني ئازادخيوازاني كورد (هةبووة ،وةك
َيَت "نابيَ برِوا بة سةرؤكة
َؤتؤف)ي وةزيري دةرةوةي شورةويدا دةردةكةويَت كة دةل
لة نووسينيَكي (مؤل
كؤنةثةرةست و خؤفرؤشةكاني كورد بكريَ ،دةبيَ دان بةوةدا بنيَن كة ثشتيواني كردن و يارمةتي داني كوردةكان بؤ
وةديهيَناني خودموختاري و دامةزراندني كوردستانيَكي ئازاد دروست نيية ،ضونكة لة هةل و مةرجي ئيَستاي ئيَران
دا ئةوة داوايةكي بيَ بناغة و دواكةوتوانةية" (.)76
َةكان بؤ وةدةستهيَناني ثيَطةيةكي جةماوةري تودةيي بةر فراوان لة كوردستاني ئيَران
بة هةر حالَ ،تيَكرِاي هةول
لةم قؤناغةدا شكسيت خوارد ،كؤنطرةي يةكةمي حيزبيش بة باشي بةرجةستةي ئةم رِاستيية دةكات ،ضونكة لة كؤي
 /68نويَنةري بةشدار ،كةمرتينيان كة هةشت كةسة لة كوردستانةوة هاتبوون ،واتة بة رِيَذةي %4/7ي بةشدداربووان،
بة ضةشنيَك بةشيَكي ئةو هةشت كةسةش ئاسووري و ئةرمةني بوون و سةرضاوةيةكمان لة بةردةستدا نيية باس لة
بووني كورديَك بكات لة كؤبوونةوةكاني كؤنطرةدا ،جطة لةوةي لة تيَكرِاي  21ئةندامي ِريَبةرايةتي و كؤمسيؤني
َبذيَردراوي كؤنطرةي يةكةم تاكة كورديَكيشي تيَدا نةبوو (.)77
رِاويَذكاري هةل
ثيَويستة بطوتريَت كة لةو ئاخاوتنة سيَ كاذيَرييةي كة فريدوني كشاورز د.رادمنش لة بةرامبةر نويَنةراني
َي  1945دا وةك نويَنةري فراكسيؤني تودة كرديان ،جطة لة
مةجليسي ضواردةهةم لة 25و  26ئاياري سال
َبذاردن و كيَشةي وةزيران ،شتيَك بة ناوي كيَشةي
باشكردني ريَفؤرمي ئابووري و تةندروسيت و مةسةلةكاني هةل
َةي نةتةوة غةيرة فارسةكاني وآلت باسي ليَنةكرا ،لة كاتيَكدا زؤرينةي رِؤذنامةكاني ئيَران ئةو دةمة
نةتةوايةتي و نال
قسةيان لة سةر رِووداوةكاني ئازةرباجيان و كوردستان دةكرد و ثةالماري لةشكري شاهةنشاهييان بؤ سةر
ناوضةكاني مةريوان و هةورامان رِيسوا دةكرد(.)78
هةروةها ِريَبةراني حيزبي تودة لة كؤنفرانسي دووةمي حيزبدا كة لة 19ـــ 22ي ئابي  1945لة تاران بةسرتا،
َكوو برِياريَكي عةنتيكةيان
نةك هةر باسيَكيان لة مايف نةتةوةيي و فةرهةنطي طةالني غةيرة فارس لة ئيَراندا نةكرد ،بةل
بة سةر كؤميتةي هةريَمةكان و ناوضة غةيرة فارسةكاني حيزبدا سةثاند ،ئةويش ئةوةية كة ثيَويستة كؤميتةكان
ضةند ثؤليَكي خويَندن بة زماني فارسي بؤ كريَكارة نةخويَندةوارة غةيرة فارسةكان بكاتةوة تا فيَري خويَندنةوة و
نووسيين زماني فارسي بنب (.!!)79
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لة رِاستيدا حيزبي تودة هةروةك ليَثرسراواني شورةوي و نويَنةري زهليَزةكان لة ئيَران وخودي دةسةآلتداراني
َةتي ناوةندي لة تاران ،تيَكرِاي جوآلنةوةي ئازادخيوازاني هةردوو طةلي كورد و ئازةريان بة مةسةلةي
دةول
ئازةرباجيان ناو دةبرد و زؤر كةم نةبيَت بآلوكراوةكانيان بة الي رِووداوة طرنطةكاني كوردستان و دةسةآلتة
َكوو تودة زياتر سةبارةت بة رِووداوةكاني تةوريَز و هةريَمي ئازةرباجياني رِؤذهةآلت
ميللييةكةي دا نةدةضوون ،بةل
دةهاتة قسة و لة تةواوي ئؤرطان و بآلوكراوة و وتاري ِريَبةرةكان و فراكسيؤنةكةيان لة مةجليسي ضواردةهةمدا
َي دةدا خؤ لة هةموو داخوازي و دةستكةوتيَكي نةتةوةيي كورد و ئازةري وةك :زمان ،دةسةآلتي نةتةوةيي لة
هةول
شيَوةي خودموختاري ،هيَزةكاني فيدايي و ثيَشمةرطة...هتد ،بة دوور بطريَت ،و زياتر مةسةلة ئابووري و
كؤمةآليةتييةكان زةقكاتةوة.
َةتة هاوثةميانةكان لة نيَوان 16ــ 26ي كانووني يةكةمي
كاتيَكيش دووةمني كؤنفرانسي وةزيراني دةرةوةي دةول
َكردني هيَزةكاني هاوثةميانةكان لةو وآلتةدا بووة تةوةرةيةكي
1945دا لة مؤسكؤ بةسرتا ،و مةسةلةي ئيَران و ضؤل
سةرةكي طفتووطؤكان( ،بيظن)ي وةزيري دةرةوةي بةريتانيا ،بة مةبةسيت دةركردني هيَزةكاني سوور لة ئَيران
َؤز بووني هةل و مةرجةكةي نيَو خؤي ئةو وآلتة و رِؤيشتين بة ئاقاريَكي دذي رِؤذئاوادا،
وِريَطرتن لة زياتر ئال
ثيَشنياريَكي خستة بةردةم ئامادة بوواني كؤنفرانسةكة كة تيَيدا باسي لة دامةزراندني كؤمسيؤنيَك دةكرد لة
نويَنةراني هةر سيَ زهليَزةكة (شورةوي ،بةريتانيا ،وآلتة يةكطرتووةكاني ئةمةريكا) لة ثيَناوي ِريَنمايي كردني
حكوومةتي ئيَراني وهانداني دةسةآلتي ناوةندي لة تاران بؤ ئةجنامداني ضةند ِريَفؤرميَكي نيَو خؤيي تا رِةوشة
َؤزةكةي ئيَران ئاسايي بكاتةوة ،بةو مةرجةي ئةو هةنطاوة ِريَفؤرميستانةية لة ذيَر ضاوةديَري كؤمسيؤنةكةدا
ئال
بةِريَوة بضيَت ،ئةو ثيَشنيارةي كة تيَكرِاي ئامادة بووان رِةزامةندييان بةرامبةر دةربرِي (.)80
سةبارةت بة ِريَكخستين ثةيوةندي هةريَمةكان لةطةلَ دةسةآلتي ناوةندي لة تاران ،بيظن طوتي "لة رِاستيدا تا
ئيَستا ياساي بنةرِةتي لة ئيَراندا جيَبةجيَنةكراوة ،بة ثيَي ئةو ياساية كاروباري هةر ثاريَزطايةك ثيَويستة بة دةسيت
َكي ثاريَزطاكة خؤيةوة بيَت ،دواتر هةموو ثاريَزطاكان لة سايةي بةرِيَوة بةرايةتي حكوومةتي ناوةنديدا كؤببنةوة،
خةل
َي" ( ،)81ديديَكي وا كة لة بةندي ضواري بةياننامةي كؤمسيؤنةكةدا
بة شيَوةيةك ئيَران ببيَتة حكوومةتيَكي فيدرال
َبذاردني طشتييةوة
جيَطري كرابوو ،ديارة باس لةوةش كرابوو كة دةسةآلتداراني هةريَمةكاني لة ِريَطاي هةل
َبذاردنةكان لة ئةستؤ دةطريَت.
َدةبذيَرديريَن و خودي كؤمسيؤنةكةش سةرثةرةسيت هةل
هةل
َيَك بؤ هيَور كردنةوةي كيَشةي نةتةوايةتي لة ئيَران و رِازيكردني نةتةوة غةيرة فارسةكان و
هةروةها وةك هةوال
البردني ستةمي فةرهةنطي لة سةريان ،كؤمسيؤني سيَ اليةنة لة بةندي 7ي بةياننامةكةيدا ثيَي لة سةر ئةوة
داطرتبوو كة ثيَويستة غةيرة فارسةكان بة تةواوي ئازاد بن لة بةركارهيَناني زماني ميلليياندا ،ض لة كاروباري
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خويَندن ،يا خود لة هةر كاروبار و بواريَكي تردا ،شايةني باسة زماني (كوردي)يش وةك زمانيَكي سةربةخؤ لة ثالَ
زمانةكاني ديكةي توركي و عةرةبي دا لةو بةندةدا جيَطري كراوة (.)82

َي كؤمسيؤنةكة و ثيَشنيارةكاني لة اليةن رِاديؤي B.B.Cةوة لة 15ي
شايةني باسة ،هةر ئةوةندةي هةوال
َكاني ئيَراني كةوت ،حيزبي تودة هيَرشيَكي توندي
كانووني دووةمي 1946دا بآلوكرايةوة و بةرطويَي خةل
َي تودة لة وتاريَكدا بة
دةستثيَكرد و دذي كؤمسيؤنةكة و تةواوي ثيَشنيارةكاني وةستا ،رِؤذنامةي (مردم)ي زماحنال
َيَني
ناونيشاني (ما كمسييوني سة جانبة /ئيَمة و كؤمسيؤني سيَ اليةنة) نووسيبووي" :ئيَمة بيَ ثةردة و ئاشكرا دةل
َةتيَكدا دامةزراندني كؤمسيؤنيَكي بةو ضةشنة ثيَضةوانةي قازانج و بةرذةوةندييةكاني ميللةتي ئيَرانة و
كة لة هةر حال
مايف حاكمييةتي ميللةتي ئيَران زةوتدةكات و هةموو ئةو رِةنج و ماندوو بوونةمان بة فريِؤ دةدات كة ميللةتي
ستةمديدةي ئيَران لة ثيَناوي ئاماجني هاوبةشي سةركةوتين طةالني هاوثةمياندا داوييةتي ....ئيَمة بة رِاشكاوي
َؤنييةك يان وآلتيَكي مانديَيت ديَنيَتة خوار
رِادةطةيةنني كة رِازيبوون بة وةها كؤمسيؤنيَك ميللةتي ئيَران تارِادةي كؤل
و بؤ ئيَمةش شكستيَكي سةرتاسةري دةبيَت ...ئيَمة ثرِ بة دةنط هاوار دةكةين كة ميللةتي ئيَران ِرَيطة بة هيض
َةتيَكي بيَطانة نادات بيخاتة ذيَر مانديَتةوة يا خود لة جيَطاي ئةو برِيار بدات"(.)83
دةول
َويستة دذةي حيزبي تودة لة كاتيَكدا بوو ،كة خودي اليةنيَكي كؤمسيؤنةكة كة شورةوي بوو
ديارة ئةم هةل
بةرامبةر بة ثيَشنيارةكةي بيظن و ئةركةكاني كؤمسيؤنةكة خانة طومان بوو ،هةر بؤية زوو بة زوو خؤي ليَ دزييةوة و
ثيَي وابوو هيَشتا كاتي ئةوة نةهاتووة سوثاي سوور لة باكووري ئيَران بربيَتة دةرةوة و وا ضاكيشة شورةوي لة
ِريَطاي دوور خستنةوةي ئةمةريكا لة مةسةلةكة و بة هيواي وةديهيَناني دةستكةوتي زياتر لة ِريَطةي دانيشتين دوو
َةتةي كة لةطةلَ تيَكرِاي فاكتةرةكاني ديكةدا بوونة هؤي شكسيت
اليةنةوة كيَشةكان يةكال بكاتةوة ( ،)84ئةو حال
هةنطاوةكةي بيظن و ثيادة نةكردني كاري كؤمسيؤنةكة ،كاريَكي وا كة طةر كرابا دةطوجنا تا رِادةيةكي زؤر بةهرةي بة
جوآلنةوةي دميوكراتي ئيَراني طةياندبا و اليةنيَكي ستةمي سةر نةتةوة غةيرة فارسةكاني وآلتي نةدةهيَشت.
ثاش ئةوةي جوآلنةوةي نةتةوايةتي هةر دوو طةلي كورد و ئازةر بة تةواوبووني جةنط ثيَي خستة قؤناغيَكي
َي  1946زةمينةي دامةزراندني دةسةآلتي نةتةوةيي ئةو دوو
َي  1945و سةرةتاي سال
نويَ وة ،و لة كؤتايي سال
طةلة لة ئازةرباجيان و موكرياني كوردستاني ئيَراندا رِةخسا ،و مةسةلةي ئازةرباجيان و خةباتي ئازادخيوازاني طةلي
َةتي ناوةنديدا توندوتيذ بوو ،حيزبي تودة بة
كورد بوونة هوميَدي ئازادخيوازاني تةواوي ئيَران و ملمالنيَ لةطةلَ دةول
َيَت" :سؤسياليستةكان ثيَويستة بويَرانة و بة ورةيةكي بةرزةوة ثشتطريي
َة ليينينييةي كة دةل
ثيَضةوانةي ئةو ئةسل
َؤنييةكان)دا بكةن و لة
َؤني و نيمضة كؤل
جوآلنةوةي بورجوا دميوكراتيكي رِزطارخيوازي نةتةوةيي لة وآلتة (كؤل
حاست رِاثةرِيين ئةوانة يا خود جةنطي ثراتيزاني ئةوانة دذي هيَزة ئيمثرياليستة زؤرداةكان ،هاوكاري بكةن" (.)85
ئامادة نةبوو هيض كاتيَك بة ثراتيك بة قازاجني ئةو جوآلنةوةية هةنطاويَك باويَذي.
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شايةني باسة ئازةريية تودةييةكان كة لة نيَو حيزبي تودةدا ذمارةيان زؤربوو ،لة ِريَبةرايةتيشدا بوون و لة ثاش
َن و بيَ
َويَستييةي حيزبةكةيان برِيارياندا برِيزةكاني حيزب جَيبهَيل
فارسةكان ثلة دوو بوون ،بة هؤي ئةو بيَ هةل
ئاطاداري حيزب بضنة نيَو فريقةي دميوكراتي ئازةرباجيانةوة ،و بؤ وةديهيَناني مافة نةتةوايةتييةكاني خؤيان
تيَبكؤشن ،مةسةلةيةكي واو ثاشان دامةزراندني حكومةتة نةتةوايةتييةكاني ئازةرباجيان و كوردستان بؤ ِريَبةرة
َتةزيَن بوو (.)86
فارسةكاني حيزبي تودة خةميَكي طةورة و خورثةيةكي دل
ِريَبةرة فارسة تارانييةكاني حيزبي تودةي وةك :خليل ملكي ،احسان طبری،كيانورين د.رادمنش ....هتد،
َةمانةوة ،و هيَندةي ليَثرسراواني دةسةآلتي ناوةندي لة
زؤر لة خواستة نةتةوايةتييةكاني طةلي كورد و ئازةر دةسل
دامةزراندني هيَزي ثيَشمةرطةي كوردستان و فيداييةكاني ئازةرباجيان ،دةنطؤي يةكطرتنةوةي هةر دوو ئازةرباجياني
ئيَ راني و شورةوي ،كؤماري دميوكراتي كوردستان و هاتين بارزانييةكان و ئةطةري سةربةخؤيي...هتد بَيزار و
شثرزة بوون  ،و لة ثةجيوي ئةوةدا بوون جوآلنةوة نةتةوايةتييةكاني كوردستان و ئازةرباجيان لة خواستة
نةتةوايةتي و سياسييةكانيان دا بربِن و بةرطيَكي ئابووري ـــــ كؤمةآليةتي رِووتي لة بةركةن.
بؤ منوونة ،ئؤرطان و بآلوكراوةكاني سةر بة حيزبي تودة زجنرية وتاريان سةبارةت بة (مةسةلةي ئازةرباجيان)
بآلو دةكردةوة و تياياندا ئةوةيان دةورووذاندا كة ئيَران نابيَ ثةرت بكريَت و ميللةتي ئيَران يةك ميللةتة و ناكريَت لة
ثالَ زماني فارسيدا كة زماني رِةمسي تيَكرِاي ميللةتي ئيَرانة ،زاريَكي هةريَمي قوتبكريَتةوة (.)87
لة ضةند وتاريَكي (رهرب)ي ئؤرطاني حيزبي تودة دا ،كةساني وةك :خليل ملكي و انور خامة بة خؤ طيَلكردن لة
َياندا بوو ئةوة بسةمليَنيَنن كة مةسةلةي ئازةرباجيان زادةي سياسةتي فشاري ئابووري و
فاكتةري نةتةوةيي ،هةول
َي ضيين فةرمانرِةواي ئيَرانة و ئازةرباجيان لةطةلَ هةريَمة فارسنشينةكاني ديكةي ئيَراندا جياوازييةكيان
طةندةل
َكي ناوضة فارسنشينةكانيش وةك ئازةرييةكان فشاريان لة سةرة و لة سياسةتي حكومةتي نارِازين
نيية ،ضونكة خةل
و كةس لة كةس ضةوساوةتر نيية (.)88
َيدا لة
هةروةها د.رادمنش لة دانيشتنيَكي مةجليسدا و لة طةرمةي رِووداوةكاني ئازةرباجيان و كوردستاندا ،هةول
قسةكانيدا ئةوة بسةمليَنيَت ،لة بةر ئةوةي حكوومةتي ناوةندي ِريَفؤرمي زةوي ئةجنامنةداوة ،خؤي لة ِريَفؤرمي
َكي لة برسيَيت و طرانيدا جيَهيَشتووة ،هةر بؤية قةيراني
كؤمةآليةتي بة دوو طرتووة ،ياساي كاري دانةرِشتووة ،خةل
ئازةرباجيان وا بة زةقي دةركةوتووة .ئةو دةيطوت "بريكةنةوة ،ئايا ئةم قةيرانة تةنيا تايبةتة بة ئازةرباجيان؟!،
ضونكة دانيشتوواني باشووريش (مةبةسيت هةريَمي فارسة ــــ ل) لة رِووي بيَ خؤراكي و بيَ ثؤشاكي و نةبووني
ثيَويستييةكاني ديكةي ذيانةوة زيَدةتر لة نارِةحةتيدان ،ثيَويستة حكوومةت بة خيَرايي و بة ئاشيت بة فرياي
َيَ قوربان ،ئيَمةش
َيَت :بةل
ضارةسةري ئةو مةسةلةيةوة بيَت ،طةرنا سبةيينَ ِريَكخراويَكي ديكة دادةمةزريَت و دةل
عةرةبني و عةرةبستامنان دةويَت ،ئةوسا جةنابتان ض وآلميَكتان دةبيَ؟"(.)89
َؤزةي ئيَران و لة طةرمةي ثةرةطرتين خواست و دةستكةوتة
شايةني باسة لةم قؤناغة ناسك و ئال
نةتةوايةتييةكاني طةالني غةيرة فارس ،بة تايبةتي كورد و ئازةر ،بؤيةكةم جار لة ميَذووي حيزبي تودةدا شتيَك بة
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ناوي كيَشةي نةتةوايةتي لة اليةن ِريَبةريَكي تودةي وةك (اردشري اوانسيان)ةوة قسةي لة سةر دةكريَت ،اوانسيان لة
َة كةسانيَك ثيَكديَن :زمان ،فةرهةنط،
وتاريَكدا ضةمكي نةتةوةي بة شيَوة ستالينيةكة ثيَناسة كردووة كة لة كؤمةل
ئابووري و زةوي هاوبةشيان هةية ،بيَ ئةوةي هيض باسيَك لةوة بكات كة ئايا لة ئيَراندا فرة نةتةوةيي يا خود كيَشةي
َكاني
نةتةوةيي هةية يان نيية ( .) 90ديارة ئةوةش تةنيا بؤ سةملاندني ئةو ديدة تودةيية بوو ،كة لة بةر ئةوةي خةل
وةك كورد ،ئازةر ،بلوض و عةرةب ي ئيَران لةطةلَ هاورِةطةزةكانياندا لة سةر زةوييةكي هاوبةش ،بة هؤي ئابوورييةكي
هاوبةشةوة ثيَكةوة نةبةسرتاونةتةوة و لةو اليةنةوة لة سةر خاكي ئيَران و بة ناوةندةوة طريَدراون ،ئيرت نابيَت بة ثيَي
ثيَناسةي ستالني بؤ نةتةوة ،حيسابي نةتةوةيان بؤ بكريَت و بةوةش ض مافيَكي نةتةوايةتييان ثيَ رِةوا نابينريَت.
َي 1946دا ،تواني شورةوي بة
كاتيَكيش قوام السلطنه ی سياسةتكار زؤرزاني ئيَراني لة 4ي نيساني سال
كشانةوةي سوثاي سوور لة باكووري ئيَراندا قايل كات ،و بكةويَتة ئةوةي مةسةلةي ئازةرباجيان بة شيَوةيةكي
(ئاشتيخوازانة و خيَر خوازانة) كؤتايي بهَيينَ ،وةك تاكيتك دةرطاي دانوساندنيَكي ماراسؤنينيانةي بة رِووي سةراني
كورد و ئازةردا كردةوة ،بةوةش مةسةلةكاني :هيَشتنةوةي دةسةآلتي نةتةوةيي و ثةرةثيَداني ئيدارة
نةتةوايةتييةكان ،بة رِةمسي ناساندني زماني نةتةوةيي و ثةرةثيَداني دةستكةوتة فةرةهةنطييةكان....هتد لة اليةن
سةراني كورد و ئازةرةوة وةك داواكاري ثيَشكةش لةو كاتةدا ئةنداماني فراكسيؤني تودة لة مةجليسي ضواردةهةمدا
بيَ ئةوةي ثشتطريي هيض ماف و دةستكةوتيَكي نةتةوةيي كورد بكةن ،يان مةسةلةي زماني كوردي وةك مافَيكي
َويَسيت
َكي مةهاباديش بة رِةوا بزانن ،ئةوانة هةل
فةرهةنطي ،نةك لة تةواوي كوردستاني ئيَراندا ،بطرة بؤ خةل
رِاستةقينةي حيزبي تودةيان ئاشكرا كرد ،ئةوةي كة رِازي دةبيَـت تةنيا زماني ئازةري لة سيَ ثؤلي سةرةتاييدا
خبويَنريَت و هيضي تر (.)91
لة كاتيَكدا وةك دةزانني قةدةغة كردني خويَندن و نووسيين زماني نةتةوة غةيرة فارسةكان لة ئيَراندا برِيارَيكي
شؤظيَنيستانةي رِةزا شا ثةهلةوي بوو .هةموو ثشتطريييةكي حيزبي تودة لة جوآلنةوة نةتةوايةتييةكةي كورد و
داواكارييةكاني رِيَبةراني كؤماري كوردستان ،يةك دوو ضاوثيَكةوتن بوو كة رِؤذنامةكاني (رهرب) و (مردم) لةطةلَ
َنيا بكةنةوة كة جوآلنةوةكةي كوردستان جوآلنةوةيةكي
َكي ئيَران دل
ثيَشةوا قازي لة تاران كردبوويان( ،)92تا خةل
سةربةخؤ خوازي نيشتماني نيية و بؤ يةكثارضةيي خاكي ئيَران زيانيَكي نيية و لة بنةرِةتدا بةشيَكة لة جوآلنةوة
َي رِاسيت نيَو حيزبي تودةي
دميوكراتي ئيَراني دذي كؤنةثةرةسيت ،مةسةلةيةكي وا كة بةشيَكي ِريَبةراني بال
َة)يةي بة توندي سةرزةنش كرد(.)93
درِدؤنط كرد ،ئةوانةي ثاشرت حيزبيان لة سةر ئةو (هةل
لة رِاستيدا حيزبي تودة لةم قؤناغةدا ،بةو هةموو هيَز و توانا ِريَكخراوةيي وتةبليخاتي و نفوزة جةماورييةي كة
َويَستيَكي رِاست و موسبةتيان سةبارةت بة كيَشةي نةتةوايةتي لة ئيَراندا هةبواية و برِياري ِراست
هةيبوون طةر هةل
و سةر بةخؤيان ليَبداية ،دةيانتواني جوآلنةوة ئازادخيوازانةي نةتةوةيي ئازةر و كورد و شةثؤلي دميوكراتيخوازي لة
ئيَران و ناوضةكةدا بة جؤريَكي وا طريَبدةن كة خزمةتيَكي ميَذوويي بة تةواوي طةالني ئيَران و ناوضة بكةن و
مةزنرتين قةيران بؤ شاثةرةستةكان و بةرذةوةندييةكاني ئيمثرياليزم ثيَكبهيَنن ،بة ضةشنيَك نةتوانن رِةوتي ميَذوو
لةو ناوضةيةدا بة قازاجني خؤيان و دةسةآلتة بة كريَطرياوة زؤردارةكان ئاراستة بكةن.
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وةك ثيَشرتيش ئاماذةي بؤ كراوة ،حيزبي تودة لة 29ي حوزةيراني 1946دا بةرةيةكي بة ناوي (جبهة موتلفة
ي ئةوةي
احزاب ازادخيواة) دامةزراند ،كاريَكي وا كة لة دوو الوة زياني مةزني ليَكةوتةوة ،يةكةميان :حيزبي تودة ب َ
هيض مافيَكي نةتةوةيي بؤ نةتةوة غةيرة فارسةكان ،بة تايبةتي كورد و ئازةر لة ئيَراندا بسةمليَنيَت ،بة دامةزراندني
ئةو بةرةية و رِاكشاني فريقةي دميوكراتي ئازةرباجيان و حيزبي دميوكراتي كوردستان و ضةند رِيَكخراوي
َطري جوآلنةوةي
ئازادخيوازي ديكة بؤ نيَو بةرة ،تواني شةرعييةتيَكي رِةها بداتة خؤي و وةك ثيَشةنط و ئاآلهةل
دميوكراتي و ئازادخيوازي سةرتاسةري ئيَراني خؤ بنويَنيَت و لة طةمةيةكي سياسيدا بةرة خباتة خزمةتي
وةدةستهيَناني زؤرينةي كوردسييةكاني مةجليسي ثازدة ( ،)94ئةو مةجليسةي كة دوو سيَ مانطي مابوو
َبذاردنةكاني بؤ ئةجنامبدريَت .لة اليةكي دييةوة ئةو بةرةيةي حيزبي توتدة داميةزراند ،لة ئةجنامي كةمفامي
هةل
َبازي قوام السلطنةدا كراية ئةسثي تةرِوادة بؤ قوام و حيزبة (دميوكرات)ةكةي ،بة ضةشنيَك
حيزبي تودة و فَيل
تةواوي دميوكراختوازاني ئيَراني و ئازادخيوازاني كورد و ئازةري ثيَ لة خشتة برِان و زةمينةي سةركةوتين
شاثةرةستةكاني رِةخساندةوة.
َي ضةثيَكي ثيَشكةوتووخوازي كردبؤ بةر ،ئاآلي بةرةي دميوكراختوازاني طرتبؤدةست و اليف
قوام كة كةول
ئاشتيخوازي و ِريَفؤرميسيت ليَدةدا و هات وضؤي تودةييةكاني دةكرد ،و ويَرِاي ئةوةي  3وةزارةتي لة
حكوومةتةكةي دابونيَ ،لة بارةطاي حيزبي تودةوة لة تاران لة ئةيلولي 1946دا رِايطةياند كة دميوكراختوازةكان وةك
َبذاردنةكاني خولي ثازدةهةمي مةجليس خؤ ئامادة دةكةن (.)95
بةرةيةك بؤ بةشداريكردن لة هةل
َة ضةواشةكارانة كةيدا سةر كةوتوو بوو ،تيَكرِاي ئازادخيوازاني
شايةني باسة قوام بة ضةشنيَك لة طيَرِاني رِؤل
مةست كردبوو ،سةبارةت بة جوآلنةوةي نةتةوةيي كورد ،كاتيَك شانديَكي كوردي بة ِريَبةري ثيَشةوا بؤ دانوساندن
سةرداني تارانيان كرد و ئاغاي قوام بة بيانووي نةخؤشييةوة خؤي ليَدزينةوة ،شاندةكة بة دةسيت بة تالَ
بؤكوردستان طةرِايةوة ،و ثيَشةوا رِايطةياند "نةزةري ئاغاي سةرؤك وةزيرامن زؤر تيَكةلَ و حوسين ظه ن و ضاك
َستيَكي كة طفتوطؤي ئيَمةي وةدواخست نةخؤشي جةنابي ئاغاي قوام السلطنه
نيةتي ديوة ،داخةكةم بةر هةل
بوو ،لة خودام تةلةبة زووتر ضابيَتةوة تا موزاكةرة بة خيَروخؤشي و نةفع و قازاجني ئازادي دوايي بيَت ...من
َةتي مةركةزي بتواني دميوكراسي بة هةموو ئيَران دا بآلو بكاتةوة"
ئاتييةكي زؤر ضاك تيبيين دةكةم و هيوادارم دةول
(.)96
َكوو زؤر بة
لة رِاستيدا قوام نةك هةر بواريَكي ديكةي بؤ موزاكةرة و ضاوثيَكةوتين ِريَبةراني كورد نةرِةخساند ،بةل
َيَنةكاني ثيَشووي بايداوة ،و بة فةرماني شا حكوومةتيَكي نوَيي بيَ
خيَرايي سةد و هةشتا ثلة بة دذي ئازادي و بةل
َبذاردنةكاني مةجليسي
بةشداري هيض تودةييةك دامةزراند و بة بيانووي ناردني هيَز بة مةبةسيت ضاوديَريكردني هةل
داهاتوو ،زةمينةي رِوخاندني هةر دوو حكوومةتة ميللييةكةي كورد و ئازةر ،و طةرِانةوةي لةشكري شاهةنشاهي بؤ
ئازةرباجيان و كوردستان رِةخساندةوة.
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ثيَويستة بطوتريَت ،حيزبي تودة كة لة حاست طؤرِانة كتوثرِةكةي هةل و مةرجةكة و بادانةوةكةي قوام دا دؤش
َويَستيَكيان نةطرتة بةر كة لة ئاسيت مةترسيداري مةسةلةكة دا بيَت ،كةوتنة بيانوو داتاشني طواية
دامابوون و هةل
"هةر بةر طرييةك بكرابا ،جةنطي نيَو خؤيي ليَدةكةوتةوة ،ئةوةش دةرفةتي بة هيَزة ئيمثرياليستةكان دةدا دةست
وةردةنة كاروباري والتةكةمان....كشاندني جةنط و بةرطري بؤ سنورةكاني شورةوي ،ئاسايشي ثيَطةي
سوسياليسيت دةخستة مةترسييةوة .....ضةك دانان و بةرطري نةكردن لة ثيَناو داكؤكي لة ئةنتةرناسيؤناليزمي
ثرؤليتاريا داية" (!!)97
َويَسيت و برِووبيانووي بةو شيَوةيةي حيزبي تودة دواتر لة اليةن كؤنطرةي دووةمي حيزبي دميوكراتي
بيَ هةل
كوردستانةوة كة لة تشريين دووةمي 1964دا بةسرتا ،بة توندي رِةخنةي ليَطريا ،بةياننامةي كؤنطرة لة ذيَر
َويَست و بيانووةكاني ئةودةمي حيزبي
َتةي بة هةل
سةرديَرِي (رابردووي ح .د.ك) لة كاتي مجهووري كوردستان دا طال
تودة هاتووة طواية رِوخاندني دةسةآلتة نةتةوايةتييةكاني ئازةرباجيان و كوردستان و ثاشةكشةي شورةوي لة ئيَران
َيَت "لةو الشةوة حيزبي تودةي
لة ثيَناوي سةركةوتين خةباتي ئازادخيوازانةي طةلي ضني بووة!! ،ئينجا بةيانةكة دةل
ئيَران ويستيان بةو دةليلة ثرِوثووضانة خؤحةشار دةن وةك كةوةكة سةريان لة بةفر طرتبوو لةشيان بة دةرةوة بوو،
دةيانويست ئةو رِاستية بشارنةوة كة لةو كاتةدا تةواوي هيَزي رِةش و بةدفةرِي شا ــــ ئيمثرياليزم و دوذمنة
َنيايي" رِوويان كردة كوردستان" (.)98
سويَندخؤرةكان كلكيان ليَك بةستبوو لة تارانةوة بة "دل

َويَسيت حيزبي تودة لة ثاش رِووخاندني كؤماري كوردستان تا
 :2/1/2هةل
ثةالماري ساواك  1947ــــ 1959

َيَكي وةرضةرخان لة
ئاشكراية كة رِوخاندني حكوومةتة نةتةوايةتييةكاني ئازةرباجيان و كوردستان بة خال
ميَذووي ئيَران بة طشيت و لة ميَذووي حيزبي تودة بة تايبةتي دادةنريَت ،ويَرِاي ئةوةي ئةو شكستة بووة هؤي
ثاشةكشةي جوآلنةوةي دميوكراتي سةرتاسةري لة ئيَران ،و طيانيَكي نويَي بة هيَزة كؤنةثاريَز و شاثةرةستةكان بة
َويَسيت حيزبي تودةي بةرامبةر سةرجةم خةباتي
خشييةوة ،سياسةتي يةكيَيت شورةوي لة ئيَران و هةل
ئازادخيوازاني ئيَران خستة ذيَر ثرسيارةوة ،ضونكة مةسةلةكة هةر بة ثةالماري هيَزة شاثةرةستةكان بؤ سةر بارةطا و
َكوو لة رِووي جةماوةريشةوة حيزبي
ئةنداماني حيزبي تودة لة باشوور و هةريَمةكاني ديكةي ئيَراندا نةوةستا ،بةل
تودة زياني مةزني ويَ كةوت و بةشيَكي زؤري خويَندكاران و رِؤشنبرياني ليَ تةكييةوة.
َويَسيت حيزب لةو مةسةلة طرنطة فاكتةريَكي طرنطي
هةروةها مةسةلةي نةتةوايةتي لة ئيَران و ساغكردنةوةي هةل
َي رِاسيت حيزب كة خليل ملكي و هاوِريَياني بوون و
رِووداني يةكةمني ثةرتبووني رِيزةكاني حيزب بوو ،ضونكة بال
َدابوو ،بة توندي دذي هةر جؤرة ثشتطريي و اليةنطرييةكي
لةو رِووةوة كيانووري و احسان طبریشیان دةطةل
حيزب بوون لة هةر خواستيَكي تايبةتي نةتةوة غةيرة فارسةكان و دذي دابةشبووني دةسةآلت بوون لة ئيَراندا ،و
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مةسةلةيةكي وايان بة فاكتةري الواز بووني ناوةند و بة هيَز بووني زماني كةمينةكا لة سةر حسابي زماني فارسي
دادةنا.
ئةوانة كة هةر لة كؤنطرةي يةكةمي حيزبةوة سةبارةت بة خواسيت هةريَمةكان درِدؤنط بوون ،و لة ثةرةطرتين
جوآلنةوةي نةتةوايةتي هةر دوو طةلي كورد و ئازةر تةواو هةراسان بوون ،دواتريش رِةخنةي تونديان لة حيزب ئةوة
بوو كة ضؤن ِريَكخراوة ميللييةكاني ئازةر و كوردي لةبةرةدا قبولَ كردووة و جوآلنةوةكاني ئازةرباجيان و كوردستاني
بة بةشيَك لة جوآلنةوةي دميوكراتي طشيت نيَوبردوون .هةر بؤية حيزبي تودة لة ثاش رِووخاندني حكوومةتةكاني
َويَستيَكي ئاشكرا و رِةمسييان
َي  1948دا ض هةل
ئازةرباجيان و كوردستان هةتا كؤنطرةي دووةم لة بةهاري سال
َي رِاست و خؤ ئامادة كردن بؤ
َةتيَكي وا كة تا جيابوونةوةي بال
سةبارت بة كيَشةي نةتةوايةتي لة ئيَراندا نةبوو ،حال
بةستين كؤنطرةي دوو وةك خؤي مايةوة و تةنيا خواستة ئابووري و كيَشة ضينايةتييةكان جيَطاي مشتوومرِ بوون
(.)99
لة رِاستييدا مةسةلةي جيابوونةوةي خليل ملكي و هاوِريَياني لة حيزبي تودة ،ذمارةي ئةندامة فارس
رِةطةزةكاني لة ِريَبةرايةتي ئةو حيزبة دا كةمكردةوة و سةنطياني دابةزاند ،لة بةرامبةر ئةوةشدا ضةند ئةندامي
ئازةري توانييان بطةنة ثؤسيت ِريَبةرايةتي ،بة ضةشنيَك لة كؤنطرةي دووةمدا ِ %44ريَبةرايةتي حيزبي تودة ئازةري
َي مةيانرِةودا مابووةوة ،بة لة
زمان بوون ،ئةوةش هةل و مةرجيَكي واي سةثاند كة ِريَبةرايةتي كة لة دةسيت بال
بةرضاو طرتين رِووداوةكاني ثاش جةنطي دووةمي جيهاني و خةباتي نةتةوةيي هةردوو طةلي كورد و ئازةر ،ئاوِريَك
َي ئةوة بدات ئةو كيَشةية خباتة خزمةت خةباتي ضينايةتي و
لة كيَشةي نةتةوايةتي لة ئيَراندا بداتةوة و هةول
َكدارة كؤنةثاريَزةكان و ئيمثرياليزم لة ئيَراندا ،بةوةي كة حيزبي تودة ،لة رِووي
سةرتاسةري دذي دةربار و مول
تاكتيكةوة ،بة قسة و نووسني ،نةك بة ثراكتيك ،اليةنطري لة وةآلمدانةوة بة الني كةمي مايف فةرهةنطي و ئيداري
سنورداري نةتةوة غةيرة فارسةكاني ئيَران بكات.
َدان بؤ بةستين ثةيوةندي لةطة َل
ليَرةوة يةكيَك لة برِيارةكاني كؤنطرةي دووي حيزبي تودة ،برييت بوو لة هةول
فريقةي دميوكرتي ئازةرباجيان و حيزبي دميوكراتي كوردستان ،بةو ثيَيةي ئةو دوو ِريَكخراوة "رِيَزيان لة ياساي
بنةرِةتي ئيَران طرتووة و لة ثيَناو ضةسثاندني هيَزة ثيَشكةوتووخوازةكاني ناوضةكاني ديكةي ئيَراندا تيَكؤشاون"،
هةروةها زةمنية خؤشكردن بؤ يةكطرتين حيزبي تودة و ئةو دوو ِريَكخراوة هةريَميية ،هةر بؤية حيزبي تودة لة
كؤنطرةي دوودا ضةند درومشي وةك( :زندة باد جنبش ملي آذربایجان و كردستان /بذي جوآلنةوةي نةتةوةيي
ئازةرباجيان و كوردستان)( ،از حق خود خمتاري ملي كردستان و آذربایجان محايت مي كنيم /ثشتطريي مايف
خودموختاري نةتةوةيي كوردستان و ئازةرباجيان دةكةين)و (نابود باد همة اشكال ستم ملي /رِيسوا بيَت هةموو
شيَوازيَكي ضةوساندنةوةي نةتةوةيي) لةطةلَ درومشةكاني ديكةي حيزبدا بةرز كردةوة (.)100
َوةطةرِي مةرطي (د.اراني)دا ،ذمارةيةكي (مردم) كة تايبةت بوو بة يادي شةهيداني
هةروةها لة يادي دةيةمني سال
مةزني ئيَران ،ناوي ئةو ِريَبةرة نةتةوةييانةي كورد و ئازةري بة تيَكؤشةر و شةهيدي ِريَطاي ئازادي ئيَران ناو بردوو،
َواسران و طوللة باران كران (.)101
كة بة دةسيت لةشكري شاهةنشاهي هةل
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شايةني باسة تودة لة سايةي تيَزي نةتةوايةتي ستالني و ئةزموني شورةويدا بةو شيَوةية قسةي لة كيَشةي
نةتةوايةي لة ئيَراندا دةكرد ،كة ئيَران لة ضةند ميللةتي جياواز ثيَكديَت ،هةريةكةيان زماني تايبةتي خؤي هةية و
َةمةند و خةباتيَكي هاوبةش
لةوي ديكة جياوازة ،بةآلم تيَكرِاي ئةو ميللةتانة لة ثيَناو هيَنانةدي فةرةهةنطيَكي دةول
َيزم و زؤرداري و ئيمثرياليزم و بيَ جياوازي لة سةنطةريَكدا تيَدةكؤشن .هةروةها ئةو باوةرِةي ال دروست
دذي فيودال
َبدةن لة ثيَناوي بة هيَز كردن و
ببوو ،كة ثيَويستة ماركسيستةكاني ئيَران دان بة فرة طةلي ئيَراندا بنيَن و هةول
سةرخستين خةباتي ضينايةتي و دذي ئيمثرياليستيدا ،دذايةتي ستةمي ميللي لة ئيَراندا بكةن ،و ئةو ستةمة بة
َة لةطةلَ ئةو كيَشةيةدا
رِوويةكي قيَزةوني سيستةمي سةرمايةداري كؤمثرادؤري لةو وآلتةدا بزانن ،و بة جؤريَك مامةل
بكةن كة ببيَتة هؤي الواز كردني ثاية سياسي و كؤمةآليةتييةكاني ضيين فةرمانرِةوا و ئيمثرياليزم لة ئيَراندا.
بيَطومان ئاورِدانةوةي حيزبي تودة و دانثياناني بة كيَشةي نةتةوايةتي لة ئيَران و ستةمي سةر طةالني غةيرة
فارس مةسةلةيةك بوو كة بؤشاييةكي طةورةي لة بةرنامةي حيزبيَكي ماركسي وةك تودةدا ثرِ كردةوة ،بةآلم
خويَندنةوةيةكي ئابووري ضينايةتي ئةو كيَشةية و طريَداني بة سةركةوتين خةباتي ضينايةتي و دذي ئيمثرياليسيت
طةلي سةردةستةوة و بة زؤر كؤكردنةوةي ضينة زةمحةتكيَشةكاني تيَكرِاي طةالني فارس و غةيرة فارس لة
سةنطةريَكدا ،ئةوةيان مةسةلةيةك بوو كة طريوطرفت و دوو فاقيَيةكي ئيَكجار زؤري لة ثراكتيكدا دةهيَنا طؤِريَ ،و
ستةمي نةتةوايةتي بة تةواوي بنربِ نةدةكرد و يةكساني و دادثةروةري نةتةوةيي وةدينةدةهيَنا.
َةتي نةتةوةيي بة طةلة غةيرة فارسةكاني
هةر بؤية هيض كاتيَك حيزبي تودة مايف ضارةنووس و دروستكردني دةول
ئيَران رِةوا نةدةبيين و باسيشي ليَوة نةدةكرد ،و بطرة دذيشي دةوةستان و كاريَكي وايان بة زياني خةباتي
(يةكطرتووي) ضينة زةمحةتكيَشةكاني ئيَران بة دذي كؤنةثةرةسيت و ئيمثرياليزم دةزاني ،و ثيَيان وا بوو ئةو مافة
هةل و مةرجي بة دةستةوة طرتين دةسةآلتي سياسي و ئابوري و كؤمةآليةتي لة اليةن ضيين بورجوراو نيمضة
َةتيَكي
دةرةبةطي ناسيؤناليسيت نةتةوةي غةيرة فارسةوة فراهةمدةكات و ئيَران (يةكثارضة) دةكاتة ضةند دةول
ناسيؤناليسيت دذ بة يةك .مةسةلةيةكي وا كة زؤر بؤ ثاشةوةي دةطيَرِانةوة (.)102
لة رِاستيدا ئةم جؤرة ديد و ليَكدانةوةيةي حيزبي تودة سةبارةت بة كيَشةي نةتةوايةتي و ضؤنيةتي ضارةسةر
َويَستةكاني ئايندةي بوون لة مةرِ ئةو
كردني ،و ويَرِاي ئةوةي فاكتةريَكي بنةرِةتي نارِووني و دذ بةيةكي هةل
َةتيدا خؤي لة دانييانان بة مايف (خودطرداني) ()103
مةسةلةية لة رِووي تيؤر و ثراكتيكةوة ،كة لة باشرتين حال
دةبينيةوة ،ئةوةي كة نةك هةر كيَشةي نةتةوايةتي لة ئيَراندا لة بةين نةدةبرد ،بطرة شيَوازيَكي ديكةي لة ثةيوةندي
نا بةرامبةر و ستةمطةرانة لة نيَوان ناوةنديَكي بة هيَزي فارسنشني و هةريَمة غةيرة فارسةكاني كوردستان،
ئازةرباجيان ،عةرةبستان ،بلوجستان....هتد ،دةهيَناية طؤِريَ.
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ئةوةش ئةو رِاستيةمان بؤ رِووندةكاتةوة كة حيزبي تودة لةو ثةرِي توانا و هيَز و نفوزي جةماوةريدا ،ئامادة نةبووة
هاوكاري و اليةنطري هيض حيزب و ِريَكخراو و طروثيَكي سياسي نةتةوايةتي لة كوردستاني ئيَراندا بكات ،ئةطةر ئةو
حيزب و ِريَكخراوة ثيَشرِةوي و ثيَشةنطي حيزبي تودةي قبولَ نةبيَ و لة ذيَر ئاآلي ئةنتةرناسيؤناليزمي تودة دا لة
سةنطةري دذ بة كؤنةثةرةسيت و ئيمثرياليزمدا لة ئيَرانيَكي يةكثارضةي ناوةندطةرادا تيَنةكؤشيَ.
َي 1948دا خوازياري ذياندنةوةي حيزبي
بؤ منوونة ،كاتيَك ضةند الويَكي شاري مةهاباد لة سةرةتاي سال
دميوكراتي كوردستان بوون ،بة هوميَدي ئةوةي حيزبي تودة هاوكارييان بكات بةياننامةيةك بة زماني كوردي ضاث و
َيَن "حيزبي دميوكرات نةمردووة و زيندووة و بؤ وةدةست هيَناني ئاماجنةكاني طةلي كورد
بآلوبكةنةوة و تيَيدا بل
َيَت "ثاش
دريَذة بة خةبات دةدات" ( ،)104كةضي حيزبي تودة خؤي تيَنةطةياندن ،ئاكامةكةشي وة بلوريان دةل
ئةوةي لة حيزبي تودة نا ئوميَد بووين ،برِيارماندا دووكةس بنيَرين بؤ كوردستاني عيَراق و لة ثارتي دميوكراتي
كوردستان يارمةتي وةرطرين" (.)105
َيكردني نةوتي ئيَران بة
بة هةر حالَ ثاش ثةرةطرتين جوآلنةوةي دميوكرتي سةرتاسةري و بزووتنةوةي خؤمال
ِريَبةرايةتي بةرةي نيشتماني و د.مصدق لة سةرةتاي ثةجناكاندا ،حيزبي تودة تواني ئةم دةرفةتة بؤ خؤ
ِريَكخستنةوة و ثةرةثيَداني ضاالكيية سياسييةكاني بفؤزيَتةوة ،ليَرةشةوة ِريَبةرايةتي حيزب بة لة بةر ضاو طرتين
َي ئةوةدا بوو خةوني كؤني لة ثةيدا
ثيَشينةي ئازادخيوازانة و هةل و مةرجي تايبةتي كوردستاني ئيَران ،لة هةول
َكردني جوآلنةوةكةي كوردستان بيَنيَتة ديَ ،ئةويش لة ِريَطاي خؤنزيككردنةوة لة
كردني نفوزي جةماوةري و كؤنرتؤل
حيزبي دميوكراتي كوردستان كة لةو قؤناغةدا سةر لة نويَ لة اليةن ذمارةيةك الواني خويَنطةرمي مةهابادي
َيين سروشيت كوردايةتي
َكيشدا رِيشةي داكوتابوو ،لة رِاستيدا حيزبي تودة خوازياري دامال
دامةزرابووة ولة نيَوخةل
و نةتةوةيي حيزبي دميوكراتي كوردستان و طؤرِيين بوو لة ِريَكخراويَكي سةربةخؤوة بؤ شاخةي حيزبي تودة لة
كوردستاندا.
َكدا رِيشةي هةية و ئةنداماني بة نهيَين خؤيان
َيَت" :حيزبي تودة زاني حيزبي دميوكرات لة نيَو خةل
بلوريان دةل
ِريَكخستؤتةوة داواي ثةيوةندي ليَكردين"( ،)106سةرةتاي ئةو ثةيوةندييةش لة ِريَطاي صارم الديين صادق
َكي سنة و دانشتووي تاران و وةكيلي ثايةي يةكي دادوةريي و بة هؤي سةديقي ئةجنريي ئازةر كة
وةزيري) خةل
كارمةندي ئةو كاتةي باآلي ئيدارةي فةرهةنط بوو لة تاران ،ئةجنامدا تا دواتر لة بةهاري 1953دا حيزبي تودة ضوار
َآل و جةوهةري) كة بة
كادري ثلة دووي خؤي ناردة كوردستان بة ناوي (عبدالرمحن قامسلو ،بهنام ،ئيحسانول
مةبةسيت بارهيَناني ِريَبةران و ئةنداماني حيزبي دميوكراتي كوردستان بة بريي ضةثي تودةيي و ئيَرانضيَيت و
شورةويثةرةسيت.
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جؤري ثةيوةندييةكةش وةك قامسلو نووسيوية "بةِريَوةبةري حيزبي تودة ئةو كاتة لةو برِواية دابوو كة هةم لة
باري تةشكيالتي و هةم لة باري سياسييةوة ِريَكخراوةكاني حيزبي دميوكرات لة كوردستان دةبيَ بة طشيت ثةيرِةوي
بةِريَوةبةري حيزبي تودة بيَ ،لة رِاستيدا بةشيَك بن لة تةشكيالتي حيزبي تودة ،بةآلم ناوي حيزبي دميوكرات
بثاريَزن و هةر بةو ناوةش دريَذة بة تيَكؤشاني خؤيان بدةن كة بة كردةوةش هةر واي ليَهات" (.)107
ئةم قسةيةي قامسلو ئةوةمان بؤ رِووندةكاتةوة كة لة ئةجنامي ئةو ثةيوةندييةدا حيزبي دميوكرات لة رِووي
سياسي و ِريَكخراوةييةوة سةربةخؤيي خؤي لة دةستدا و بة ثراكتيك بووة شاخةي حيزبي تودة لة كوردستان بة
ناوي حيزبي دميوكرات ،لة رِووي ئيدؤلؤذيشةوةي ِريَبةراني حيزبي دميوكرات ثشتيان لة ناسيؤناليزم و كوردايةتي
َطري ئاآلي ئةنتةرناسيؤناليزم بة ِريَبةرايةتي و شيَوازة تودةييةكةي.
كرد و لة ِريَطاي كالسي تايبةتةوة بوونة هةل
مةسةلةيةكي وا كة تةسليمكردني ئاآلي جوآلنةوةي نةتةوايةتي طةلي كوردة بة ذمارةيةك ماركسيسيت شؤظيَنسيت
فارس لة تاران ،ئةوانةي لة بةر زؤر هؤ لة رِةهةندة رِاستةقينة سياسي و ميَذووييةكاني كيَشةي كورد لة ئيَران
َكي كوردستاني
نةدةطةيشنت ،و نة دةيانتواني و نة مةبةستيشيان بوو لة ثيَناو ئامانج و ئاواتةكاني كؤمةآلني خةل
ئيَراندا تيَبكؤشن ،جطة لةوةي بؤ ضةند سالَ دةست و ثيَي حيزبي دميوكرات و ئازادخيوازاني كورديان زجنري كرد و
َويَستة دذ بة
َكي كوردستانيان كردة قورباني سياسةتي ناجيَطري و هةل
تةواوي ماندووبوون و تيَكؤشاني خةل
يةكةكاني حيزبي تودة لة تاران.
َخانةي ئينطليزي لة خوزستان بةسرتا و ئاآلي ئيَران لة ساختوماني
بؤ منوونة ،حيسامي نووسيوية "كاتيَك قونسل
َكرا ،لة سةرانسةري ئيَران تيلطرايف ثشتيواني بؤ مصدق ليَ درا ،منيش لة نةغةدة تيلطرايف
شريكةتي نةوت هةل
ثشتيواني و ثريؤزباييم بؤ دوكتؤر مصدق نارد ...ثاش ماوةيةك لة مةهابد نامةيةكم بؤ هات نووسرابو براةراني
سةرو (واتة رِيَبةراني حيزبي تودة لة تاران ــ ل) لة تيلطرايف ثريؤزبايي تؤ رِةخنةيان طرتوة...تيلطرايف ثشتيواني ئةو
َك حكوومةتي مصدقيان ثيَ باش بيَ" (.)108
دةبيَتة هؤي ئةوةكة خةل
وةك لة ثيَشةوة ئاماذةي بؤ كراوة ،ويَرِاي ئةوةي حيزبي تودة لة كؤنطرةي دووةمييةوة داني بة فرةطةلي ئيَراندا
نابوو ،و مافيَكيشي بة ناوي (خودطرداني) ييةوة ثيَ رِةوا بينيبوون و دذايةتي هةر شيَوازيَكي ستةمي نةتةوةيي لة
ئيَراندا رِاطةياندبوو ،كة ضي بة ثراكتيك و لة كوردستان نة شتيَك لةو بارةيةوة رِةضاو كرابوو ،نة تاقة هةنطاويَكيش
نرابوو كة لة رِووي زمان و فةرهةنطةوة ،يا لة بارةي مافة سياسي ،نةتةوةيي و كؤمةآليةتييةكان و هؤشي
نةتةوايةتيةوة خزمةت بة طةلي كورد لة كوردستاني ئيَران بكات ،نةك ةر خؤي ،بطرة حيزبي دميوكراتي
َثة ساردبوو ،وةك حيسامي طوتووية "ئيَمة بة ناوي حيزبي دميوكرات كار و
كوردستانيشي لةو ئةركة هةل
تةبليغامتان دةكرد ،بةآلم لة واقيع دا وةك بةشيَك لة ِريَكخراوي حيزبي تودةي ئيَران بووين ،بة تايبةت كادري
بةِريَوةبةري خؤيان بة تودةيي دةزاني ،برادةرامنان بة تاواني تودةيي دةطريان ...خةباتي نةتةوايةتي ،تةبليغات بؤ
مةسةلةي كورد يا وةدةست هيَناني مايف نةتةوايةتي ،هةر باس نةدةكرا ،ئةساس و بناغةي تيَكؤشامنان لة سةر
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خةباتي ضينايةتي دامةزرابوو ،بة هيض جؤر سةرةرِاي ئةو هةموو ئيمكاناتة برييَك لة دةركردني رِؤذنامةيةك بة زماني
كوردي نةدةكراوةِ ،ريَبةرايةتي حيزب تودة مةسةلةي نةتةوايةتييان جاريَكيش نةهيَنا طؤِريَ" (.)109
َك تيَكؤشان بة
َيَت "رِاستة لة نيَو خةل
هةروةها حيسامي لة شويَنيَكي ديكةشدا ئاماذةي بةو رِاستيية داوة و دةل
ناوي حيزب دميوكرات بوو ،بةآلم هيض بةرنامة و سياسةتيَكي نةتةوايةتي و كوردستانيمان نةبوو ،دةستورات و
ئةوامثري حيزبي تودة دةهاتن و بة طويَرةي ئةوان تيَكؤشان بةرِيَوة دةضوو" (.)110
(سةعيد كاوة)ش لة بريةوةرييةكانيدا باس لة ضؤنيَيت بري كردنةوةي نانةتةوةييانةي ِريَبةراني ئةودةمي حيزبي
دميوكراتي كوردستان كردووة و طوتووية "لة بريمة لة كؤبوونةوةي كادر و مةسئوالندا كاتي مةسةلةيةك دةهاتة ثيَش
بريي حيزبي تودة بة سةر هةست و ميَشكي كوردة سياسييةكاندا زالَ بوو ،بة زاهري ئةندامي حيزبي دميوكراتي
كوردستان بوون ،بةآلم مةسةلةي ميللي و رِزطار بووني كورد هةر باسيشي ليَ نةدةكرا" (.)111
َم و ستةمي دةرةبةطة شاثةرةستةكان ثيَ بة ثيَي
لةوةش زياتر كاتيَكي نارِةزايةتي وةرزيَراني كوردستان دذي زؤل
خةباتي دميوكراتيكي سةرتاسةري دذي دةربار و ئيمثرياليزمي بةريتاني بة ِريَبةرايةتي بةرةي نيشتماني لة طةشة
كردندا بوو ،ملمالنيَ ضينايةتييةكان لة ناوضةي بؤكان طةيشتة رِادةي تةقينةوة و رِاثةرِيين وةرزيَران لةو ناوضةية بة
سةركردايةتي (حاجي قاسم) كة اليةنطري بةرةي نيشتماني بوو ،دةستيثيَكرد( ،)112بة داخةوة كؤميتةي
سةركردةيي لة مةهاباد (واتة حيزبي دميوكراتي كوردستان ــ ل)و ِريَبةراني حيزبي تودةش نةيانتواني رِاثةرِين ةب
َي ثيَوةبنيَن" (.)113
هيَزكةن و بؤ الي شؤرِشيَكي رِاستةقينة ثال
َدةكيَشي كة حيزبي دميوكرات درةنط جوآلوةتةوة و وةك
هةروةها (هيَمن) ويَرِاي ئةوةي داخ بؤ ئةوة هةل
َويَسيت خؤ طيَل كةرةي حيزبي تودة لة
َةي نةكردووة ،طازندةشي لة هةل
ثيَويست لةطةلَ ئةو رِاثةرِينة رِةسةنةدا مامةل
مةرِ ئةو رِاثةرِينةوة كردووة و رِةخنةي ئةوةي ليَطرتوون ،كةلةطةلَ ئةو هةموو توانا و ئيمكاناتةي هةيانبووة ،ض
َدرا شيَوازي سةركوتي
يارمةتييةكيان بة جوتيارة رِاثةرِيوو دواتر وةدةرنراوةكان نةكردووة ( .)114جطة لةوةش هةول
خويَناوي رِاثةرِينةكة بكريَتة بيانوويةك بؤ هيَرشكردنة سةر مصدق و حكوومةتي بةرةي نيشتماني ،وةك ئةوةي
ليَثرسراوي كؤميتةي وةرزيَراني حيزبي دميوكراتي كوردستاني لة ناوضةي نةغةدة ،لة كؤبوونةوةيةكي جةماوةريدا
َكي رِاطةياند" :براياني بةِريَز ،زةمحةتكيَشاني شاروطوند ،وةك دةبينن حكوومةتي دوكتؤر مصدق لة هةموو
بة خةل
شوَيينَ ثشتيواني لة دةرةبةطةكان دةكات ،ئيَستا بة ثشتيواني لةشكري مةهاباد و بة تانك و تؤثةوة ضونة سةر
َآلبةطي"(.)115
وةرزيَراني ناوضةي بؤكان و فةيزول
َطاي
بةم ضةشنة ،لة بريكردني كيَشةي نةتةوايةتي طةلي كورد ،وةآلمنةدانةوة بة ثيَويستيية واقعييةكاني كؤمةل
كوردةواري ،ديارينةكردني سنوور و ِريَ و شويَيَك بؤ ثةيوةندييةكاني نيَوان حيزبي دميوكرتي كوردستان و حيزبي
تودة،دوور كةوتنةوة لة كوردايةتي و خؤ بةستنةوة بة حيزبي تودةي ثيَشةنطي ضيين (ثرؤليتاريا)ي ئيَران و
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سياسةتة دذ بة يةكة سةرةرِؤكاني لة اليةن ِريَبةرايةتي حيزبي دميوكراتي كوردستانةوة ،نةك هةر زةمينةي بؤ
دةركةوتين ضةند حيزبي ديكةي وةك (حزب سادات)و (حزب سعادت ملي) لة كوردستان رِةخساند( ،)116و
َطاي كوردةواري لة حيزبي دميوكرات دوورة ثةريَز رِاطرت ،بطرة بووة ماكيَكي خراث و
بةشيَكي ضينةكاني كؤمةل
ثةتايةكي دريَذخايةن لة بةدةني حيزبي دميوكراتي كوردستاندا و طياني ضةثطةرايي و ئيَرانضيَيت بة سةر طياني
َكردو بووة بةردي بناغةي تةواوي ثةرت بوون و ناكؤكيية ئايندةييةكاي
نةتةوايةتي و كوردستاني بووندا زال
ِريَبةرايةتي حيزبي دميوكراتي كوردستان و دابةشبووني ئةو ِريَبةرايةتيية بة سةر ضةث و رِاست ،ناسيؤناليست و
ئةنتةرناسيؤناليست ،شؤرِشطيَِر و سوثةر شؤرِشطيَرِ...هتد كة جطة لة زيان قازاجنيَكي بة مةسةلةي نةتةوايةتي كورد
لة ئيَران نةطةياندووة.
لةوةش برتازيَت ،حيزبي تودة ليَرة بة دوا هيض كات ئامادة نةبووة حيزبي دميوكراتي كوردستان وةك حيزبيَكي
َي
سةربةخؤي خاوةن ِريَبازي كوردايةتي بناسيَت ،و هةميشة وةك شاخةيةك خؤي لة كوردستاندا تيَي رِوانيوة و هةول
َة بيَت سةداي تودةي تيَدا دةنطباتةوة ،مةسةلةيةكي وا كة بؤ
ئةوةي داوة حيزبي دميوكرات ئةو ئةشكةوتة بة تال
خودي حيزبي تودة و بؤ جوآلنةوةي نةتةوايةتي طةلي كورديش لة ئيَران زيانيَكي بيَ قةرةبوو كردنةوةي طةياند.
بة هةر حالَ ،بة سةكةوتين كودةتاي ئابي  1953و رِوخاندني حكوومةتي مصدق ،لة كوردستانيش وةك ناوةند
و زؤربةي هةريَمةكاني ديكةي ئيَران لةشكر و هيَزة شاثةرةستةكاني دةسةآلتيان طرتةوة دةست و بة ئاساني خؤيان
سةثاندووة ،رِابةر و كادرةكاني حيزبي دميوكراتي كوردستان بة ضاوليَكةري و وةك وابةستةيةكي رِيَبةرايةتي تودة
َي تيؤر داتاشيندا بوو تا شكسيت
َويَست دؤش دامابوون ،حيزبي تودةش وةك طوترا لة هةول
لة تاران بيَ هةل
جوآلنةوةي دميوكراتي خباتة طةردني بةرةي نيشتماني و خؤي لة هةر ليَثرسراوييةك بدؤزيَتةوة ،ئةوةش ض لة سةر
حيزبي تودة و ض لة سةر حيزبي دميوكراتي كوردستان طران كةوت ،لة كوردستان ذمارةيةكي زؤري خويَندكار و الوة
خويَنطةرمةكان و كادرةكاني ثلةي خوارةوةي حيزبي دميوكرات يا بة تةواوي وازيان هيَنا ،يا خود رِوويان لة
ثامشاوةي بةرةي نيشتماني كرد (.)117
لة اليةكي ترةوة ،شاآلوي بةرفراواني دةزطا سةر كوتطةرةكاني رِذيَمي شاهةنشاهي بؤ سةر رِيَكخراو و بارةطا و
ئةندامةكاني حيزبي تودة لة تاران و طرتين بةشيَكي بةرضاوي ِريَبةرايةتي ئةو حيزبة و بآلوكردنةوةي
َبووني رِذيَم بة ليَداني ئؤثؤزيسيؤني
ثةشيماننامةكانيان لة رِؤذنامة رِةمسييةكاني مرييدا ،هةروةها سةرقال
سةرتاسةري وةك رِاوةدووناني ئةنداماني بةرةي نيشتماني و كةسايةتيية مةزهةبييةكان لة شارة طةورةكاندا ،هةل و
مةرجيَكي بؤ ِريَبةراني حيزبي دميوكراتي كوردستان هيَناية ثيَش كة برِيار لةوة بدةن بؤ ثاراستين ِريَكخستنةكاني
َك وةرطرتن لة فةزاي تا رِادةيةك ئاوةآلي طوندةكاني كوردستان ،سةربةخؤ لة ِريَبةرايةتي حيزبي تودة
خؤيان و بة كةل
َيَين هاوكارييان بة دةزطا سةركوتطةرةكاني ِرذيَم
كة زؤربةيان يا بةرة و شورةوي هةآلتبوون ،يا خود طريابوون و بةل
دابوو ،لة سةر كاروضاالكي خؤيان بةردةوام بن.
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َي 1955دا ِريَبةرايةتي حيزبي دميوكراتي كوردستان لة تاران كؤبوونةوة و برِيارياندا
هةر بؤية لة بةهاري سال
َويَسيت
ثةيوةندي تةشكيالتي لةطةلَ حيزبي تودة دا بثضِريَنن و نامةيةكي رِةخنة ئاميَزيش سةبارةت بة بيَ هةل
حيزبي تودة لة مةرِ كودةتاي 19ي ئاب بنووسن و حيزبي كؤمؤنيسيت شورةوي ليَ ئاطادار بكةنةوة ،ئةو برِيارةي لة
يةكةمني كؤنفرانسي حيزبي دميوكراتي كوردستاندا لة ناوضةي (الجان) لة مايسي 1955دا جةخيت لة سةر كرايةوة
و هةنطاوي بؤنرا ( ،)118شايةني باسة ثاش دابةشكردني ئةرك و ِريَكخستنةوةي ِريَبةرايةتي ،حيزبي دميوكرات
ضاالكيية كاني خؤي لة كوردستاني ئيَراندا ثةرةثيَدا ،و سةرلةونويَ رِؤذنامةي (كوردستان)ي ئؤرطاني حيزبي بة
زماني كوردي بة ضاث طةياندةوة ،هةروةك قامسلو لة نامةيةكيدا بؤ مةالمستةفاي بارزاني نووسيوة" :كاري حيزبي
َي  1953ثةرةي طرت ضونكة حيزب دةسيت كرد بةوة سةربةخؤ
دميوكراتي كوردستان بة تايبةت ثاش كودةتاي سال
كار بكات و كاري كوردستان هةر خؤي بةريَتة ثيَش" (.)119
بةآلم جيَطاي سةرجنة ،خودي قامسلو كة ثيَشرت وةك ئةنداميَكي رِةمسي حيزبي تودة سةرثةرةشيت
ثةيوةندييةكاني حيزبي تودةي ئيَران و ِريَبةرايةتي حيزبي دميوكراتي كوردستاني دةكرد ،برِيارةكةي كؤبوونةوةي
تاران و كؤنفرانسي يةكةمي حيزبي دميوكراتي لة بةرضاو نةطرت و لة سةر ثةيوةندييةكاني خؤي بة ِريَبةرايةتي
حيزبي تودةوة بةردةوام بوو ،ئةوةش هةل و مةرجيَكي هيَناية كايةوة كة دةزطا سةر كوتطةرةكاني ِرذيَمي
شاهةنشاهي ثاش ئةوةي خودي قامسلؤيان خستة داو ،ئاوِريَكي جيددي تر لة ضاالكييةكاني حيزبي دميوكراتي
كوردستان و ئةندامةكاني بدةنةوة و خؤبؤ ئةوة ئامادة بكةن طورزيَكي توندي ليَوةشيَنن ،ئةو طورزةي كة ثاش جيَطري
َي 1957دا ثالني بؤ داِريَذراو لة
بووني لقةكاني دةزطاي (ساواك) لة شار و شارؤضكةكاني كوردستاني ئيَران لة سال
َي  1959بة جؤريَكي وا سرةويَندراية حيزبي دميوكراتي كوردستان كة لة
شةوي 3/2ي تشريين يةكةمي سال
َيتةكاند و زياتر لة  200ــ  300ئةندامي ِريَبةرايةتي و كادر و اليةنطري حيزبي راثيَضي زيندانة
بناغةوة هةل
تاريكةكاني رِذيَمي شاهةنشاهي كرد (.)120

َويَسيت حيزبي تودة لة قؤناغي ئاوارةييدا
 :3/1/2هةل
َويَسيت حيزبي تودة لة حاست كيَشةي نةتةوايةتي طةلي كورد و رِووداوةكاني
طةر مبانةويَت سةبارةت بةهةل
كوردستاني ئيَران لة دةوراني ئاوارةيي ِريَبةرايةتي تودة لة شورةوي و ئةوروثاي رِؤذهةآلت قسة بكةين ،ئةوا
َويَستة هةر وةك ثيَشوو ناديار و تةم و مذاوي
سةرضاوة و دكؤميَنتة ميَذووييةكان ئةوةمان بؤ دةسةمليَنن كة ئةو هةل
و زؤرجار هةلثةرةستانةبووة ،ديارة وةك ثيَشرتيش ئاماذةي بؤ كراوة ئةم قؤناغةي ميَذووي حيزبي تودةي ئيَران
قؤناغيَك بوو كة مةسةلةكاني :وابةستةبووني يةكجارةكي حيزب بة سياسةتي شورةوي ،توندوتيذ بووني
ناكؤكييةكاني نيَو ِريَبةرايةتي و ثةرتبووني ماوييةكان ،دزةكردني بةكريَطرياواني ساواك بؤ نيَو رِيزةكاني
َويَست وةرطرتين جيددي لة حاست
حيزب...هتد ،ئةوانة رِوخساري سةرةكي قؤناغةكة بوون و مةسةلةي هةل
رِووداوةكان و ثراكتيز كردني تيَكؤشاني رِاستةقينة دذي رِذيَمي شاهةنشاهي لة ثةراويَزدا بوون.
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َويَسيت حيزبي تودة لة حاست كيَشةي نةتةوايةتي لة ئيَران بة طشيت ،و
بة طشيت دةتوانريَت بطوتريَت ،هةل
َويَستةيان وابوو كة لة
سةبارةت بة كيَشةي نةتةوةيي طةلي كورد بة تايبةتي ،لة قؤناغي ئاوارةيي دا هةروةك ئةو هةل
َي  1948سةبارةت بةو كيَشةية طرتبوويانة بةر ،واتة خؤطيَلكردن و بايةخنةدان و
ثيَش كؤنطرةي دوودا لة سال
ئاورِنةدانةوة .لة رِاستيدا حيزبي تودة سةرةتا لة ثةجيوي ئةوةدا بوو هةل ومةرجي ئاوارييةكة لة ئةوروثا بقؤزيَتةوة
تا ِريَكخراوة هةريَميية غةيرة فارسة ضةثةكاني وةك فريقةي دميوكراتي ئازةرباجيان و حيزبي دميوكراتي كوردستان
بة تةواوي لة نيَوخؤيدا بتويَنيَتةوة و بة فيعلي خؤي وةك ثيَشةنط و ثيَشرِةو و تاكة حيزبي ضيين كريَكاري ئيَران و
اليةنطري بةرةي ثيَشكةوتووخواز و بلؤكي سؤسياليزم رِاطةيةنيَت ،لةم اليةنةشةوة حيزبي تودة تواني لة كؤنفرانسي
حةوتةمدا كة بة ناوي (يةكطرتن) لة  19ــ  28تةمووزي 1960دا لة مؤسكؤ بةسرتا فريقةي دميوكرات رِاكيَشيَتة نيَو
حيزبي تودةوة ( .)121بةوةش فريقةي دميوكراتي ئازةرباجيان كؤتايي هات.
بةآلم حيزبي دميوكراتي كوردستان ضارةنووسيَكي ديكةي لة فريقةي دميوكراتي ئازةرباجيان طرتة بةر ،ضونكة
َكوو ئةوانةي بةر
َنةهاتنة ئةوروثا ،بةل
َي  1959بة تيَكرِا هةل
ِريَبةرايةتييةكةي ثاش ثةالمارةكةي ساواكي سال
ثةالمارةكة نةكةوتن ،كشانةوة سةر سنوورةكاني كوردستاني ئيَران و ئاوديوي خاكي كوردستاني عيَراق بوون،
بةوةش نةكةوتنة ذيَر رِةمحةتي رِيَبةرايةتي هةآلتووي حيزبي تودة و دةسةآلتداراني شورةوييةوة.
َي 1955ةوة
ليَرةدا دةبيَت ئةو رِاستيية بدركيَنريَت ،كةويَرِاي ئةوةي حيزبي دميوكراتي كوردستان لة سال
َييةتيَكي
َي  1960يش زياتر عةقل
برِياري ثضرِاني ثةيوةندي تةشكيالتي خؤي لةطةلَ حيزبي تودةدا ،بةآلم تا سال
َةم دةدا
ضةثي دوور لة نةتةوايةتي بة سةر ِريَبةرايةتي حيزبي دميوكراتدا زالَ بوو ،جطة لةوةي ئةو حيزبة تودة لة قةل
و باسي لة (بةرةي يةكطرتوو) دةكرد.
َةي رِووداوي لة سيَدرةداني
ئةوةتا بةياننامةيةكي حيزبي دميوكراتي كوردستان كة بة بؤنةي يادي سيَزدة سال
َيَت "بةر قةرار بيَتةوة
ثيَشةوا و هاوِريَياني لة 10ي خاكة ليَوةي  21 /1339ئاداري 1960دا بآلوكراوةتةوة دةل
بةرةي يةكطرتوو لة نيَوان (حيزبي دميوكراتي كوردستان) و (حيزبي تودةي ئيَران)و (فريقةي دميوكراتي
ئازةرباجيان) و (حيزبي ئيَران) و حيزبةكاني تري نيشتماني ثيَشكةوتوو بؤ ئازادي ئيَران" (.!!)122
بةآلم ثاشرت ،حيزبي دميوكراتي كوردستان لة سايةي ِريَبةرايةتي (عبداللة اسحاقي) ناسراو بة (ئةمحةد توفيق)،
َضووي نةتةوايةتيدا ،بة تايبةتي ثاش
و لة ذيَر كاريطةري رِووداوةكاني كوردستاني عيَراق و هةسيت هةل
َطريساندني شؤرِشي ئةيلولي كوردستاني عيَراق و ثةرةطرتين كوردايةتي ،لة ِريَبازي ضةثطةرايي و ئيَرانضيَيت
هةل
باي داوة و ِريَبازي نةتةوايةتي و كوردستانييةتي طرتة بةر ،وثةيوةندي لةطةلَ ثارتة كوردييةكاني وةك (ثارتي
َيدا سةربةخؤ و لة
دميوكراتي كوردستان ـ عيَراق) و (ثارتي دميوكراتي كوردستاني سوريا) دامةزراند ،و هةول
ثيَناوي بةرذةوةندي نةتةوايةتي طةلي كورد ،نةك ضيين ثرؤليتارياي ئيَران ،ثةيوةندي لةطةلَ ثارتي كؤمؤنيسيت
شورةويدا هةبيَت ( .)123ئةوةش بة تةواوي لة حيزبي تودةي دوور خستؤتةوة ،ئةو ئةندامانةش كة لة بةر
َييةتي تودةييان ئةم رِيَبازة نةتةوايةتييةي ئةمحةد تؤفيقيان قبوو َل نةبوو ،رِيَطاي ئةوروثاي خؤرهةآلتيان طرتة
عةقل
بةر و طةرِانةوة بؤ الي حيزبي تودة.
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حيزبي تودةش لة ئةوروثاي خؤرهةآلت ،لةم قؤناغةدا تاقة ئيشيَكي كة ثةيوةندي بة كوردةوة هةبيَت كردي ئةوة
َطرت كة
بوو ،كةدواي رِاكشاني فريقةي دميوكراتي ئازةرباجيان بؤ نيَو حيزبي تودة ،بآلوكراوةي (كوردستان) يان هةل
بة الثةرِيةك و بة زماني كوردي لة رِؤذنامةي (آذربایجان)ي ئؤرطاني فريقةدا بؤ ماوةي ثازدة سا َل لة باكؤ
َيَت "هةموو هةولَ و تةقةاليان هةر ئةوة بووكة بة هؤي كاك عةلي طةالويَذ و كاك
بآلوكرايةوة ،ئينجا وةك حيسامي دةل
رِةحيمي قازي (دوو كوردي ئةندامي سةركردايةتي فريقة بوون و تيَكةآلوي تودة بوون ـ ل) ....وة بة هؤي دوكتؤر
َجي و من (واتة حيسامي ـ ل) ...حيزبي دميوكرات وةك فريقةي ئازةرباجيان بكةن بة
قامسلو وكاك حةسةني قزل
ِريَكخراوي حيزبي تودة ئيَران لة كوردستان" (.)124
َي
َطريساندني شؤرِشي ئةيلولي سال
ثيَويستة بطوتريَت ،طةرمبووني رِووداوةكاني كوردستاني عيَراق و هةل
َويَستة ئيجابييانةي زؤربةي هيَزة ئازادخيواز و ضةثةكاني ناوضةكة بة حيزبي شيوعي
1961و ئةو هةوالَ و هةل
عيَراقيشةوة (لة رِاستيدا ثاش ئةوةي بةعسييةكان قةساخبانةيان بؤ دانان) بآلويان دةكردةوة و طرتيانة بةر،نةبووة
َويَستيَك وةرطريَت ،يا هةر هيض نةبيَت لة رِاديؤ كةيانةوة كة بة ناوي
هؤي ئةوةي حيزبي تودة بة قازاجني كورد هةل
َي رِووداوةكاني
(ثةيكي ئيَران)ة وة لة سؤفياي ثايتةخيت بولطارياوة بةرنامةكاني خؤي ثةخش دةكرد ،هةوال
كوردستان و لةشكركيَشي و ويَرانكارييةكاني سوثاي عيَراق بآلوبكاتةوة ،ئةوة لةكاتيَكدا بوو كة بةشيَكي بةرضاوي
ئةنداماني حيزبي دميوكراتي كوردستان بة ئةمحةد تؤفيقي سكرتيَريانةوة لةو شؤرِشةدا ثيَشمةرطة بوون دذي
ثةالمارةكاني سوثاي عيَراق لة سةنطةري بةرطريدا بوون ( ،)125ئةوةش بؤ كوردةكاني ناو حيزبي تودة كةسةريَكي
طةورة بوو ،هةر بؤية دوكتؤر رِةحيمي قازي لة نامةيةكيدا سةبارةت بة بةشة كوردييةكةي رِاديؤي ثةيكي ئيَران
َيَت "هيضمان لة
نووسيوية "ثةيكي ئيَران بة كوردي نةبووني لةمة باشرتة"( ،)126يا خود وةك حيسامي دةل
سياسةتي حيزبي تودة سةبارةت بة مةسةلةي كورد رِازي نةبوين" (.)127
َويَسيت
ي هةل
هةر بؤية حيسامي كة ئةو دةم بيَذةري بةشة كوردييةكةي رِاديؤي ثةيكي ئيَران بوو ،سةبارةت لةو ب َ
َثةسةندووي نةتةوةيي طةلي كورد ،نامةيةكي رِةخنة
و خؤطيَلكردنةي ِريَبةرايةتي حيزبي تودة لة مةرِ كيَشةي كل
ئاميَزي ئاراستةي كؤميتةي ناوةندي حيزبي تودةي ئيَران كردووة كة تيَيدا هاتووة "هةر لة رِيَفؤرمي شاةوة بطرة تا
ظيَتنام و هاظانا ...لة كونطوو انطوال و امريكاي التني وة بطرة تا ثاكستان و عةدةن و عومان و بةحرةين باسدةكريَت
كةضي باسيَك لة بزووتنةوةي دميوكراتيكي طةلي كورد لة ئيَران ....نيية ،ديارة ئةوةش شتيَكي لة خؤرِا نيية ،ضونكة
َةدا درومشةكةي (بذي طةلي كورد)ي فريقةي
كاتيَك كة بة فةرماني ِريَبةرايةتي حيزب و لة يادي بيست سال
دميوكراتي ئازةرباجيان بسِريَتةوة ،مةعلومة كة يادةوةري بزووتنةوةي دميوكراتيكي طةلي كورد الي رِيَبةرايةتي
حيزب شويَنيَكي نابيَ" (.)128
َويَستييةي حيزبي تودة لة حاست رِووداوةكاني
هةروةها عةلي طةالويَذ لة نامةيةكيدا سةبارةت بةو بيَ هةل
َي بكات كة لة طويَي طادا
كوردستاندا طوتووية "هيوادارم خةباتي ثياوانةي ميليت كورد بالخرة ئةم بيَ خةبةرانة حال
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َي ئةو كةسة ويَران ئةكات كة
َكوو مال
نةنستوون و ضاو لة حقيقت نوقاندن ناتوانيَ صدمة بة كوردان بطةيين ،بةل
ضاوي نوقاندووة و طويَي خؤي ئاخنيوة" (.)129
شايةني باسة زياتر توندوتيذ بووني رِووداوةكاني كوردستاني عيَراق و شؤرِشي ضةكدارانةي طةلي كورد لةو
ثارضةيةي كوردستاندا لة اليةك ،و ثةرةسةندني رِةوتي ضةثي نويَ و بريؤكةي خةباتي ضةكدارانةي شؤرِشط َيرِانة بة
ثشت بةسنت بة ئؤردووي ضيين جوتياران و زةمحةتكيَشان لة ذيَر تيشكي خةبات و ئةزموونةكاني طةالني ذيَر دةست
لة كوبا و ظيَتنام و جةزائر ،و لةسايةي ِريَبازي (ماويزم)دا ،لة نيَو رِؤشنبرية ئيَرانيية ضةثةكان و خويَندكارة الوة
َطريساندني
كوردة ماركسيستةكاني كوردستاني ئيَراندا لة اليةكي دييةوة ،هةل و مةرجةكةيان بةرةو ئاقاري هةل
رِاثةرِينيَكي ضةكدارانة بة دذي رِذيَمي شاهةنشاهاي لة كوردستاني ئيَراندا برد ،بة تايبةتي ثاش ئةوةي كة بةشيَكي
ئةو الوة كوردة ماركسيستانة بة ضاوليَكةري (مهدي خانبابا تهران ،بيذن حكمت ،كورش الشائي ،حمسن
َي 1963دا لة حيزبي تودة جيابوونةوةو ماويزميان كردة ِريَباز و بة ناوي (سازمان انقالبي حزب
رضوانی)لة سال
َدةسورِان ،ئةوانيش لةطةلَ بةشيَكي كادرةكاني حيزبي دميوكراتي
تودةِ /ريَكخراوي شؤرِشطيَرِاني حيزبي تودة) هةل
َي 1966دا (سازمان انقالبي حزب دمكرات كردستان)يان ثيَكهيَناو ،لة بةهاري
كوردستاندا لة 14ي ئةيلولي سال
َي 1967دا رِاثةرِيين ضةكدارانةيان لة كوردستاني ئيَراندا تةقاندةوة ،ئةو رِاثةرِينةي نزيكةي هةذدة مانطي
سال
خاياند و ثاش بة كارهيَناني سةركوت و توندوتيذييةكي كةم ويَنة لة اليةن رِذيَمي شاهةنشاهييةوة دامركيَنرا
(.)130
لة رِاستيدا هةر ضةندة حيزبي تودة لةم قؤناغة مةسةلةي نةتةوايةتي لة ئيَران دا بة خانةي فةرامؤشي سثاردبوو،
و بايةخيَكي ئةوتؤشي بة كيَشةي ثةرةطرتووي كورد نةدةدا ،بةآلم لةطةلَ دامةزراندني سازماني ئينقالبي حيزبي
دميوكراتي كوردستان و بةسنت و ثتةوبووني ثةيوةندييةكاني و نزيكبوونةوةي ِريَبةرايةتي لة سازماني ئينقالبي
َطريساندني جوآلنةوةيةكي ضةكدارانة دذي رِذيَمي شاهةنشاهي لة
َي ئةطةري هةل
حيزبي تودة ،وكةوتنةوةي هةوال
كوردستاني ئيَران ،حيزبي تودة لةطةلَ ئةوةي برِوايةكي بة خةباتي ضةكداري شؤرِشطيَرِانة نةبوو ( ،)131كةضي بة
َةداوان
َثةرةستانة كةوتةخؤ ،و د.رادمنشي سكرتيَري حيزب لةطةلَ ضةند ئةنداميَكي كوردي تودةيي بة هةل
ثةلة هةل
خؤيان طةياندة بةغداي ثايتةخيت عيَراق و لة 9ي شوباتي 1968دا ،لةطةلَ ضةند ئةنداميَكي ِريَبةرايةتي سازماني
ئينقالبي حيزبي دميوكراتي كوردستاندا كؤبوونةوة و ثاش طفتوطؤ ِريَكةوتننامةيةك لة نيَوان هةر دوو الدا بةسرتاو
بةياننامةيةكي هاوبةشيان بة زماني فارسي دةركرد (.)132
شايةني باسة ،حيزبي تودة مةبةسيت لةم كؤبوونةوةية ،هةروةك لة بةياننامةكشدا دةردةكةويَت بريتيبوو لة:

َةمداني جوآلنةوة ضةكدارانةكةي كوردستان لة
أ ــ بة ثةراويَزكردني كيَشةي نةتةوايةتي كورد لة ئيَران و لة قةل
بةشيَك لة خةباتي طةالني ئيَران و نيشانداني وةك جوآلنةوةيةكي ضينايةتي بة دذي كؤنةثةرةسيت شاهةنشاهي و
ئيمثرياليزم.
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ب ــ قسة كردن لة بةلشةفة كردني ئيَران وةك تاكة ضارةسةريَكي كيَشةي نةتةوةكاني ئةو وآلتة بة كورديشةوة،
مةسةلةيةكي وا كة ئةزموونيَكي شكستخواردوو و ناكام بوو ،جطة لةوةي ضاوليَكةري و تيَنةطةيشنت بوو لة هةردوو
واقيعةكةي شورةوي و ئيَران و زياتر بةزيان بؤ كيَشةي نةتةوايةتي و ضارةسةر كردنيَكي زانستيانة و ئازادانةي ئةو
كيَشةية كؤتايي دةهات.
َدان بؤ سرِينةوةي ناو و كارةكتةري سةربةخؤي حيزبي دميوكراتي كوردستان و بة فريقةيي كردني ،تا لة
جـ ــ هةول
ئايندةيةكي نزيكدا لة نيَو حيزبي تودةي دايك و ثيَشرِةودا بتويَتةوة.
ع ــ نيشانداني حيزبي تودة وةك دؤستيَكي سرتاتيذ و دابينكةري ثيَويستيية مادي ومةعنةوييةكاني جوآلنةوة
ضةكدارانةكةي كوردستاني ئيَران ،ئةوةش لة اليةكةوة جوآلنةوةكةي لة سازماني ئينقالبي حيزبي تودة دوور
دةخستةوة ،لة اليةكي تريشةوة كز كردن و هيَشتنةوةي ئةو رِاثةرِينة ضةكداريية بوو لة كوردستاني ئيَران و هوميَدي
طةيشتين هاوكارييةكاني حيزبي تودة كة هيض شتيَكي ديار نةبوو.

ديارة كؤميتةي ئيَراني حيزبي تودة لةو دةمةدا نةك هةر بة قازاجني جوآلنةوةكة و ثيَشكةشكردني هاوكاري و
َكوو ِريَبةرايةتييةكةي بة دةست كةسايةتييةكي ساواكي
زةمينة خؤشكردني سةركةوتين كاريَكي ثيَ نةدةكرا ،بةل
وةك (عباس شهرياري) يةوة بوون كة زؤر دوور نيية زانياري زؤر ووردي لة سةر دةستة ضةكدارةكاني سازماني
ئينقالبي حيزبي دميوكراتي كوردستان ثيَشكةش بة دةزطاي جاسووسي و سةركوتي ساواك نةكردبيَت ،ضونكة
هيَنديَك هةوالَ دةطةيشتنة ئةو دةزطاية كة تةنيا ِريَبةرةكاني سةركردايةتي حيزبي تودة و ضةكدارة شؤرِشطيَرِةكاني
َييةكي 9ي شوباتي  1968لة بةغدا ،كة ثاش دوو
ليَ ئاطادار بوون ،بؤ منوونة هةر خودي كؤبوونةوة دوو قؤل
هةفتةي تةواوي خواس و باسةكاني بة رِاثؤرتيَك طةيشتوونةتة ساواك (.)133
ئةوةي جيَي تيَرِامانة ،يةكيَكة لةو رِاثؤرتانةي كة لة بةرواري 25ي شوباتي  1968و لة ذيَر ناونيشاني (دذايةتي
َوةشا و لةطةلَ رِاثةرِيين ضةكداري لة كوردستاني ئيَراندا) طةيشتؤتة ساواك ،لةم رِاثؤرتةدا باس
حيزبي تودةي هةل
َةتي شورةوي مةسةلةي جوآلنةوةيةكي ضةكدارانة لة كوردستاني ئيَراندا بةفيكي ماوييةكان
لةوة كراوة كة دةول
َةم و ئيَستاكيَ بة بووني ضةكدارة كوردةكان لة ئيَراندا خؤشحالَ نيية ،هةر بؤية د.رادمنش ،رِةمحان
دةداتة قةل
قامسلو و كريم حيسامي ضوونةتة بةغدا تا ثةيوةندي بة نويَنةري ضةكدارة شؤرِشطيَرِةكانةوة بكةن و تيَيان بطةيةنن
َدةن لة بةغدا مبيَننةوة (.)134
كة ئةميَستا كاتي شؤرِش نيية و جاريَ لةو مةسةلةية خؤ بثاريَزن و هةول
َيَكي
َيَكي لةو جؤرة تا رِادةيةكي زؤر ِريَي تيَدةضيَت ،ضونكة دذايةتيكردني شورةوي لةطةلَ هةر هةول
هةوال
َطريساندني جوآلنةوةيةكي ضةكدارانة لة ئيَراندا بة دذي رِذيَمي شاهةنشا و نفوزي ئيمثرياليزم لة ضةند
هةل
رِاستييةكةوةسةرضاوةي دةطرت ،لة اليةكةوة يةكيَيت شورةوي لةو سةردةمةدا سياسةتي سنط دةرثةرِاندن و خؤ
طيظكردنةوةي دةوراني ستالينييةتي لة بةرامبةر بلؤكي سةرمايةداريدا لة طؤرِنابوو ،و سياسةتيَكي نويَي بة ناوي
(ثيَكةوة ذياني ئاشتيخوازانة) لة بةرامبةردا كردبووة ئةلتةرناتيظ( )135لة اليةكي تريشةوة ثةيوةنديية ئابووري و
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هونةري و بازرطانييةكاني نيَوان ئيَران و شورةوي لة سةرةتاي شةستةكاني سةدةي بيستةوة تا دةهات باشرت و
َةتدا
طةرمرت دةبوو ،بةتايبةتي دواي ئةوةي لة 1ي مارتي 1967دا ِريَكةوتننامةيةكي ئابووري لة نيَوان هةر دوو دةول
بةسرتا ،ئةو ِريَكةوتنةي كة نرخي كاآلي نيَردراوي ئيَراني لة  20مليؤن دؤالرةوة بؤ  70مليؤن دؤالر لة ماوةي يةك
َدا بةرز كردةوة و زؤري ثيَنةضوو شورةوي بووة بازاِريَكي ضاكي ساغكردنةوةي كاآلي ئيَراني ،و خؤشي كانزا
سال
َةت لة ملياريَك
َوطؤرِي بازرطاني نيَوان هةردوو دةول
َي داهاتوو دا ئال
وئاسن و ضيمةنتؤي دةداية ئيَران و لة ضةند سال
زياتر تيَدةثةرِيَ (.)136
هةر بؤية حيزبي تودة كة لة بنةرِةتةوة برِوايةكي بة كيَشةي نةتةوةيي كورد و جوآلنةوةي ضةكداري لة ئيَراندا
نةبوو ،هةروةها لة سةر سفرةوخواني شورةوي و وآلتاني ئةوروثاي خؤرهةآلت ميواني بوو ،ضاوةِريَي ئةوةي ليَ
َيَنةكاني سةبارةت بة يارمةتي ضةك ،ثارة ،دةرمان و دةزطاي ضاث...هتد بؤ جوآلنةوةي ضةكدارانةي
نةدةكرا كة بةل
َجي "ئةو نووسني و بيَرة و بةرة و كؤبوونةوة هةمووي رِاوي
َي حةسةني قزل
كوردستاني ئيَران بيَنيَتة دي ،بة قةول
سةر كاغةزة و هيضي تر" (.)137
بيَطومان ئةوةش بة فاكتةريَكي شكسيت جوآلنةوةكةي ساآلني  1967ــ  1968دادةنريَت ،فاكتةريَك كة لةطةلَ
سةرجةم كةمووكورتييةكاني ديكةي حيزبي تودة دا كاريطةريَكي مةزني كردة سةر رِؤحييةتي ئةندامة كوردة
َويَسيت و سياسةتي هةلثةرةستانةي ئةو حيزبة هةراسان بوون ،ئةوةتا يةكيَك لةو ئةندامانة
تودةييةكان و لة بيَ هةل
لة نامةيةكي رِةخنة ئاميَزيدا بؤ كؤميتةي بةِريَوةبةرايةتي حيزبي تودةي نووسيوة "بةآلم بة داخةوة كاري هةظاآلني
كؤميتةي ناوةندي لةم بارةية(واتة سةبارةت بة جوآلنةوةكةي كوردستاني ئيَران ــ ل) وةك كارةكاني ثيَشوويان
بريتيبوو لة :سسيت ،خؤدزينةوة ،برِيارنةدان و سةرةئةجنام بيَ بةرنامةيية ...دةربارةي هاوكاري نةكردني هةظاآلن،
هةظاآلنيَ كة طةيونةتة ئةو برِوايةي كةحيزبي تودة بة نرخي رِؤذ نان دةخوا ،كاتيَك جوآلنةوةكة لة طةرمةيدا و
َيَن دةبةخشيَتةوة ،بةياننامةي هاوبةش
ِريَكخراو و ضةكداري زؤري هةية ،ئةو حيزبة خؤي وة ثيَش دةخا و طفت و بةل
ثةخش دةكات ،بةآلم ثاشرت كة ذمارةيةك دةكوذريَن و جوآلنةوةكة سةركوت دةكريَت ،ئةوا بة ضةشنيَكي ديكة رِةفتار
َيَنةكاني بة خانةي فةرامؤشي دةسثيَريَت" (.)138
دةكات و تةواوي بةل
لة رِاستيدا حيزبي تودة لةو رِووةوة بييةك نةبوو بةو ضةشنة بايانة بلةرزيَ ،زاراوةكاني (ناسيوناليست)و
َويَسيت رِوون و شياوي لة مةرِ مةسةلةي نةتةوايةتي و
(منحرف)يان دةدا بة رِووي هةر كورديَكي تودةييدا داواي هةل
كيَشةي كورد ليَبكراناية ( ،)139ئةوةش مةسةلةكةي طةياندة مريشكة رِةشة ،ثاش ئةوةي ذمارةيةك لةو كوردانة
َياندا لةطةلَ ئةندامة ثةرتةوازةكاني ديكةي حيزبي دميوكراتي كوردستان
رِيزةكاني حيزبي تودةيان جيَهيَشت و هةول
و سازماني ئينقالبي حيزبي دميوكراتدا ،سةر لة نويَ حيزبي دميوكراتي كوردستان لة سةر ِريَبازيَكي نةتةوةيي
ثيَشكةوتوووخوازي سةربةخؤ بنياتبنيَنةوة.
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َويَسيت حيزبي تودة ثاش طةرِانةوة بؤ ئيَران تا رِاثيَضكردن بؤ زيندان
 :4/1/2هةل
شوباتي  1979ـــ شوباتي 1983
َي
ئاشكراية بة سةوكةتين شؤرِشي طةالني ئيَران و رِوخاندني رِذيَمي شاهةنشاهي ثةهلةوي لة سةرةتاي سال
1979دا ،هةل و مةرجي كوردستاني ئيَران طؤرِان و وةرضةرخانيَكي مةزني بة سةر داهات ،بةوةي جوآلنةوةي
ِريَكخراوةيي و ئازادخيوازي نةتةوةيي لةو ثارضةيةي كوردستاندا بة رِادةيةك بوذايةوة كة سةرةتاي قؤناغيَكي نويَي
بؤ وةديهيَناني مافة نةتةوايةتييةكاني طةلي كورد هيَناية كايةوة.
ديارة جطة لة حيزبي دميوكراتي كوردستاني ئيَران كة ثاش سي و دووسالَ خةباتي نهيَين و ذياني ئاوارةيي
َةي شؤرِشطيَرِي
سةر لة نويَ ئاشكرا خؤي رِاطةياند و جةماوةري كوردي ليَ كؤبووةوةِ ،ريَكخراوي ديكةي وةك (كؤمةل
َة ناوي دةركرد ،هةروةها ضةند كةسايةتي سياسي وةك
زةمحةتكيَشاني كوردستاني ئيَران) كة بة دواتر هةر بة كؤمةل
(شيَخ عزالدين حسيين) هاتنة سةر شانؤ و دةستيان داية ضاالكي سياسي و نةتةوةيي لة ثيَناوي دميؤكراتيزة
كردني ئيَران و وةديهيَناني مافة نةتةوايةتييةكاني طةلي كورد كة لةو قؤناغةدا درومشي (خودخمتاري)يان بؤ
كردبووة سرتاتيذي (.)140
لة اليةكي ديةوة ،ملمالنيَي رِةوت و هيَزة سياسي و كؤمةآليةتييةكاني سةر شانؤي سياسي ئيَراني لة ناوةند و بة
َي ئايين توندرِةو ئاخؤندة بونياد طةراكان ِرةخساند،
ئاقاريَكدا دةرِؤيي كة هةلي دةسةآلت طرتنة دةسيت بؤ بال
ئةوانةي بة دامةزراندني دةسةآلتيَكي تيؤكراتي بة ناوي (كؤماري ئيسالمي) لة ئيَران كةوتنة ثراكتيزةكردني ديد و
بؤضوونة سياسي و ئايدؤلؤذييةكانيان ،ئةو ئايدؤلؤذييةي نةك هةر برِوايةكي بة دميوكراتي ،فرةمينبةري،
َكساالري و مايف نةتةوة غةيرة فارسة ستةمليَكراوةكاني لة ئيَراندا نةبوو ،بطرة تيَكرِاي ئةو مةسةالنةي بة
خةل
ئاذاوةطيَرِي و ثيالني رِؤذئاوا و ثيَضةوانةي فةلسفةي ئيسالمةتي دةزاني و اليةنطراني بة (عدواللة ،مفسد يف االرخي،
ضدی انقالب و عوامل اميثرياليزم) نيَوزةد دةكرد و خويَنياني حةآللَ دةكرد .هةر بؤية دةسةآلتداراني رِذيَمي نو َ
ي
لة جياتي دميوكراتي بؤ ئيَران و ضةسثاندني مافة نةتةوايةتييةكاني طةالني غةيرة فارس ،ديكتاتؤريان بؤ ئيَران و
سياسةتي سةركوت ولةشكركيَشييان لة حاست ئةو كيَشة طرنطةدا طرتةبةر ،سةبارةت بة كوردستاني ئَيرانيش
فتواكةي خومةيين بؤ جيهاد دذي طةلي كورد لة 19ي ئابي  1979دا سةرةتاي ثراكتيزةكردني ئةو سياسةتة بوو
(.)141
سةبارةت بة حيزبي تودة ،هةروةك ثيَشرتيش ئاماذةي بؤ كراوةِ ،ريَبةرايةتي حيزب لةطةلَ رِوخاندي رِذيَمي
شاهةنشاهي ئةوروثاي خؤرهةآلتيان جيَهيَشت و طةرِانةوة ئيَران و سةرلة نويَ ضاالكي سياسي و ِريَكخراوةييان
َي ئةوةدا بوون لة سايةي تيَزي (ِريَطاي نا سةرمايةداري طةشة كردن) و بة ثشتبةسنت بة
دةستثيَكردةوة ،و لة هةول
تاكتيكي (كؤنكردنةوةي تةواوي هيَزة دميوكرات و ثيَشكةوتووخوازةكان لة ثشيت ئيمام خومةيين)يةوة ،و لة بةر
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َكردنةوة ،فراوانكردنةوةي
تيشكي بةرذةوةندي بلؤكي سؤسياليسيت ،بة بةرزكردني درومشي (ضةسثاندن ،قول
َةيان قةرةبوو بكةنةوة.
شؤرِش) ،ثايةي سياسي و نفوزي كؤمةآليةتي لة دةست ضووي ضةند سال
َويَسيت حيزبي تودة لة حاست كيَشةي ثةرةطرتووي نةتةوةيي كوردستاني ئيَران لةم قؤناغةدا،
سةبارةت بة هةل
َطةنامة ميَذووييةكان نيشامنان دةدةن هةر بة هةمان شيَوازي ثيَشوو لة سايةي
وةك سةرجةم سةرضاوةو بةل
َدةسوورِا.
َثةرةستانةوة سةرضاوةي دةطرت ،و لة ثيَناو وةديهاتين خةونة زرِةكاني ئةو حيزبةدا هةل
سياسةتيَكي هةل
َي 1979دا سةرداني شاري مةهابادي
(بهاالدين نوري) كؤنة سكرتيَري حيزبي شيوعي عيَراقي ،كاتيَك لة سال
َيَت "شاري مةهاباد بؤ يةكةم
كردووة ،سةرجني خؤي لة مةرِ مةسةلةيةكي وا لة بريةوةرييةكانيدا تؤمار كردووة و دةل
َي 1946دا تامي ئازادي رِاستةقينةي دةضيَذت و دةسةآلتي
جار لة دواي رِوخاندني كؤمارة ساواكةيةوة لة سال
ناوةندي تيَدا نةبووِ ،ريَكخراوي سياسي دةسةآلتدار بريتيبوو لة حيزبي دميوكراتي كوردي (كوردستاني ئيَران
راسترتة ــ ل) بةرابةري عةبدولرِةمحاني قامسلو ....ويَرِاي ئةوةي ذمارةيةك الوي ماركسيسيت هةبوو ،كةضي حيزبي
تودة بضووكرتين و الوازترين ِريَكخراوةكاني كوردستان بوون هؤكاري الوازي و نةبووني ِريَكخراويَكي تودةي بةم
َي 1979ية ــ
ضةشنة بؤ ئةوة دةطةِريَتةوة كة ِريَبةرايةتي حيزبي تودة هةر لة كؤنةوة تا ئةو دةمةش (مةبةسيت سال
ل) ئةوةي رِةتدةكردةوة كة ِريَكخراويَكي تايبةت بة خؤي دامبةزريَنيَت ،و طرةوي لة سةر طؤرِيين حيزبي دميوكرات
بؤ شاخةيةكي حيزبي تودة لة كوردستاندا دةكرد ،ئةو بؤضوونة ثرِوثووضةي كة حيزبي تودة ثيَي لة سةر دادةطرت و
َكوو
ض ثةيوةندييةكي نة بة ماركسيزم و نة بة دميوكراتييةت و نة بة هيض لؤجيكيَكي سياسييةوة هةبوو ،بةل
بةرجةستةي خواستيَكي خؤبةزلزانانة و شؤظيَنيستانةي فارسي دةكرد كة دةيويست بة سةر هةموو ذياني سياسي
كوردستاني ئيَراندا زالَ بيَت" (.)142
هةروةها (بانيخيَآلني)كة ِريَبةريَكي شيوعي ديكةي عيَراقيية لةو قؤناغةدا لة ءئيَران بووة و هةر لةو بارةيةوة
نووسيوية "لةو كاتةدا حيزبي تودة لة هةنديَ لة شارةكاني ئيَراندا خةريكي ِريَكخراو دروستكردن بوون ،بةآلم لة
كوردستاندا شتيَكي ئةو تؤيان نةبوو ،ضونكة ئةوان سةرمايةطوزارييان لة سةر حيزبي دميوكرات دةكرد و حيزبي
دميوكرا تيان بة لقي حيزبي تودة دةزاني ،بة بيَ ئةوةي هيض رِايةكي حيزبي دميوكراتيان وةرطرتبيَت ،تةنيا ثشتيان
َيَك ِريَكةوتنيَكي لةو ضةشنة لة نيَوان حيزبي تودة
بةوة دةبةست طواية ثاش تيَكضووني كؤماري مةهاباد بة ضةند سال
و ذمارةيةك لة ئةنداماني سةركردايةتي حيزبي دميوكراتدا بووة كة حيزبي دميوكرات بة بةشيَك لة تودة بزانريَت....
َوطؤرِ بة سةر ئةم
بةآلم لةو وةختةوة تا شؤرِشي ئيَران ضةند جار سةركردايةتي حيزبي دميوكرات طؤرِاوة و ئال
حيزبةدا هات و حيزبي دميوكرات بة هةق حيزبيَكي نيشتمان ثةروةر و رِزطارخيواز و نةتةوةيي بوو ،كةضي حيزبي
َيك ماوة ،دةيانطوت حيزبي دميوكرات بيةويَ و نةيةويَ هةر لقيَكة لة حيزبي تودة"
تودة واي دةزاني هيَشتا مةل
(.)143
ثيَويستة بطوتريَت كة حيزبي دميوكراتي كوردستاني ئيَران بة ِريَبةرايةتي د.قامسلو لةو قؤناغةدا بة رِادةيةكي
زؤر خيَرا طةشةي دةكرد و تا دةهات زياتر لة كوردستاني ئيَراندا خؤي دةضةسثاندِ ،ريَبةرايةتي ئةو حيزبة لةو
كاتةدا ثةرؤش بوو لةطةلَ حيزبي تودةدا لة سةر بنةماي ِريَزطرتين سةربةخؤي يةكرت و ئاماجنة هاوبةشةكان
ثةيوةندي لةطةلَ حيزبي تودةي ئيَراندا دامبةرزيَنيَت ،ضونكة بة برِواي ئةوان بووني ثةيوةندي باش لةطةلَ تودةدا،
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ثشتطريي زهليَزيَكي وةك يةكيَيت شورةوي مسؤطةر دةكرد ) (.بةآلم حيزبي تودة و كيانوري سكرتيَري كة
د.قامسلوي ِريَبةري دميوكراتيان بة نةياري سةر سةخيت خؤيان دةزاني و تةواو لة ثةرةطرتين نفوزي جةماوةري
حيزبي دميوكرات لة كوردستاني ئيَراندا هةراسان بوون ،تاقة مةرجيَكيان بؤ ثةيوةندي و هاوكاري وةالناني
د.قامسلو بوو لة ثؤسيت ِريَبةرايةتي دميوكرات ،ئةو مةرجةي كة ِريَبةرايةتي حيزبي تودة بة نامةيةك خستيية
بةردةم ئةنداماني كؤميتةي ناوةندي حيزبي دميوكرات و لة اليةن عةلي طةالويَذي بةرثرسي كؤميتةي كوردستاني
حيزبي تودة وة خويَندرايةوة( ) ،كاريَكي دوور لة ئسوولَ و رِةوشيت حيزبايةتي بةو شيَوة جطة لة ئاكاري خؤبة
زلزانانة و نةخويَندنةوةي بةرامبةر لة اليةن سةراني حيزبي تودةوة شتيَكي ديكةي نةدةطةياند.
وةختيَكيش بة دةركردني فةتواي جيهادي خومةميين لة 19ي ئابي 1979دا لةشكركيَشي ثاسداران و هوروذمي
َتوبرِي طةلي كورد لة كوردستاني ئيَران دةسيت ثيَكرد ،ئةوةي كة بة شةرِي
سوثاي رِذيَمي كؤماري ئيسالمي بؤ قةل
سيَ مانطة ناو دةبريَت ،بةشيَكي بةرضاوي رِيَكخراوة ئيَرانييةكان ئةو لةشكركيَشيية و تاوانةكاني ثاسداران لة:
َي) سةرؤكي دادطاي سةرثيَي ئينقيالبي ئيسالمييان
َكوذييةكاني (خاخلال
ثاوة ،دووئاو ،قارِنيَ...هتد ،هةروةها كؤمةل
َة ثاواخنوزييةكاني رِذيَمي كؤماري ئيسالميان لة كوردستان ،بة سةرةتاي الدان لة ئاراستةي
رِيسوا كرد ،و هةول
َةم ،كةضي حيزبي تودة كة
َيَك بؤ دامةزراندني ديكتاتؤرييةتيَكي مةزهةبي لة ئيَران دا داية قةل
شؤرِش و وةك هةول
َكةرةوةي (شؤرِشي ئيسالمي) دةناساند ،لة ثةجيوي ئةوةدا بوو ئةم
خؤي وةك حيزبيَكي وةفادار بة خةتي ئيمام و قول
لةشكركيَشيية وةك هةليَك بفؤزيَتةوة ،تا لة اليةك خؤي لة خومةيين و ِريَبةراني كؤماري ئيسالمي نزك بكاتةوة ،ولة
اليةكي ديةوة نفوزي سياسي و كؤمةآليةتي لة كوردستاني ئيَراندا بةريَتة ثيَش.
لة رِاستيدا حيزبي تودة دةيويست وا نيشانبدات كة بةشيَكي زؤري هيَزو ِريَكخراوة سياسي وكؤمةآليةتييةكاني
َقة لة طويَي رِذيَمي بةعسي عيَراقن ،و لةو هةريَمةشةوة
كوردستاني ئيَران داردةسيت ئةمةريكا و زايؤنيزم و ئةل
ثيالنيَك بؤ لة نيَو بردني شؤرِشي ئيسالمي ئيَران جيَبةجيَدةكريَت ،ئةو هيَزانةي حيزبي تودة بة (دذي شؤرِش) ناوي
َكي كوردستانيان بؤ ثيالنطيَرِان و ئاذاوةنانةوة دذي شؤرِش
دةهيَنان  ،و طواية مةسةلةي ستةمي نةتةوايةتي خةل
َك و ئةو
قؤزتؤتةوة ،هةر بؤية ِريَبةرايةتي شؤرِشي ئيسالمي ثيَويستة بة حيكمةتي خؤيان جياوازي لة نيَوان خةل
َكي كورديش ثيَويستة ناسكي
َك بة دذي (دذي شؤرِش) رِاثةِريَنن ،خةل
َي ئةوة بدةن خةل
جؤرة هيَزانةدا بكةن و هةول
قؤناغةكة و ئةركي طرنطي دذي ئيمثرياليزمي شؤرِشي ئيسالمي لة بةر ضاو بطرن و لةو ثيَناوةدا قةناعةت بة
وةديهاتين الني كةمي مافةكانيان بكةن و خؤيان لة مةسةلةي ثيَكدادان لةطةلَ هيَزةكاني برا ثاسدارةكاندا بثاريَزن و
بؤ سةركةوتين شؤرِش بة رِابةري ئيمام بضنة سةنطةرةوة.
(مردم)ي ئؤرطاني ناوةندي حيزبي تودة كة لةو قؤناغةدا بة كوردي دةسيت بة بآلوكردنةوة كردبوو ،لة وتاريَكيدا
َني ِريَكخراوةيةكي
بة ناونيشاني (براكوذي لة كوردستان )...نووسيوية "وةكوو دةزانني حيزبي تودةي ئيَران هةوةل
سياسي بوو ،كة نادروست بووني ِريَطاي ضارةسةركردني نيزامي هيَنا طؤِريَ و تيَكؤشا كة بؤ رِزطاركردني
نيشتمانةكةمان لةو كارةساتة خويَناويةي كة بة دةسيت ئيمثرياليزم و سةهيؤنيزم و كؤنةثةرةسيت لة كوردستان
َةتي كاتي كؤماري ئيسالمي ئيَران بدات ،ئةوا جاريَكي ديكةيش بة
َطريساوة ،يارمةتي رِابةرايةتي شؤرِش و دةول
هةل
طيانيَكي ثرِ لة خؤشةويسيت و ثةيوةندييةوة لةطةلَ شؤرِشي ئيَران و ثتةوكردن و بة قةوةت كردني نيزامي كؤماري
ئيسالمي ئيَران ،سةرجني بةر ثرسيارةكاني وآلت بؤ الي ئةم مةسةلةية رِادةكيَشني ....ئيَمة دةزانني كة هيَزةكاني
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ئيمثرياليسيت و سةهيؤنيسيت و ثامشاوةي رِذيَمي رِووخاوي ثةهلةوي كارةساتي كوردستان دةنة دةدةن و
ئاطرةكةي خؤش دةكةن" (.)145
َة ثياويَك
هةروةها لة وةآلميَكي رِؤذنامةي (اطالعات) دا كة باسي لةوة كردووة طواية بؤضي لة كوردستان كةل
نايةتة مةيدان كة تا رِادةيةك شعور و ليَزانيين هةبيَ و ِريَطا ضارةيةكي عاقآلنةي وا ثيَشكةش بكات كيَشةكة
َدةدات خؤي وةك دةمرِاسيت طةلي
ربيَنيَتةوة؟ حيزبي تودة بيَ ئةوةي نفوزيَكي لة كوردستاني ئيَراندا هةبيَت ،هةول
بِ
ي بة جيَ كردني ئةم كارة خيَرة نةك تةنيا
َيَني ،بؤ ج َ
َيَت" :ثيَويستة بل
كورد نيشانبدات و لة ِريَطاي (مردم)ةوة دةل
َكوو هيَزيَكي سياسي داخوازي خاوةن نفووز و بايةخداري وةكوو حيزبي تودةي ئيَران
َة ثياويَك)ي داخواز ،بةل
(كةل
هةية" (.)146
يو
شايةني باسة كؤميتةي ناوةندي حيزبي تودةي ئيَران لة بآلوكراوةيةكيدا بة ناونيشاني "كوردستان ض رِادةبر َ
َؤزي هةل و مةرجةكةي
مةسةلةي كوردستان ضؤن شايةني ضارةكردنة" ،ثاش ئةوةي تيَكرِاي ناتةواوييةكان و ئال
َي
ئيَران و كوردستاني خستؤتة ملي "ئاغاي موهةنديس بازرطاني بورذوا ليربالَ"ي سةرؤكي حكوومةتي كاتي و ئؤبال
َي مةزهةبي توندرِةو دوورخستةوة ،ئينجا هاتؤتة
تاوانةكاني كوردستاني لة ئةستؤي رِابةري شوراي ئينقيالب و بال
سةر رِيزبةند كردني هيَزة سياسي و كؤمةآليةتيية رِةسةنةكاني كوردستاني ئيَران و لة ذيَر سةرديَرِي ( 2ــــ دذي
َيَت:
شؤرِش)دا دةل
َسورِاني ئاشكراي دذي شؤرِشي ئيَران ،ئةم دذي شؤرِشة
"ئةمرِؤ كوردستان بؤتة طرنطرتين سةنطةري هةل
ثيَكهاتووة لة دةستة و تاقمةكاني سياسي و (مةزهةبي) و قةومي و عةشريةتي ،وة هةروةها دةستة و تاقمةكاني
َةِ ،ريَكخراوي رِزطاري ،دارودةستةي
ِريَكخراوي سةر بة حكوومةتي بةعسي عيَراقِ ....ريَكخراوي ضةث نويَين كؤمةل
سةرهةنط عةليار و هاوكارةكاني بة ناوي 0ئارا) ،تاقمة كؤنةثةرةستةكاني سةر بة شيَخ عومسان و شيَخ جةاللي
حوسةيين مل رِيزةدان ....ئةم دذي شؤرِشة كة لة اليةن هةموو ئيمثرياليستةكانةوةن بة سةركردةيي ئةمةريكا،
ئيسرائيل ،ميسر و حكوومةتي بةعسي عيَراق بة هةموو ضةشينَ ثشتيواني ليَدةكريَ ،توانيويةتي لةم مانطةنةي
دوايي دا جيَطاي خؤي لة ناوضةكاني سةر سنووري ئيَران قايم كات ....مةعلوماتي برِوا ثيَ كراو نيشان دةدات كة
ئةشرةيف ثةهلةوي ،ئووةيسي ،بةختيار ،ثاليزبان و ئةدةشيَري زاهيدي بة كؤمةكي حكوومةتي بةعسي عيَراق ،ضةند
جار هاتوونةتة كوردستان و بة ضاالكي ل هاوروذاندن و ِريَكخستين دذي شؤرِش دا هاوبةشي دةكةن" (.)147
َةش كة وةك ِريَكخراويَكي ضةثي شؤرِشطيَرِي نةتةوةيي لةو قؤناغةدا لة كوردستاني ئيَران
سةبارةت بة كؤمةل
َة ،لةم اليةشةوة طرنطة ،كة
تيَدةكؤشا ،بآلوكراوةكةي حيزبي تودة طوتووية "سةرنج داني بةخشي كاولكاري كؤمةل
َي داوة يةكيَ لة ثاية طرنطةكاني
َكردني ئاآلي كؤمؤنيزم (ديارة كؤمؤنيزمي ئةمةريكايي) هةول
ئةم ِريَكخراوةية بة هةل
سياسةتي ئيمثرياليزمي ئةمةريكا لة دذي ئيَران .....بة جيَ بطةيةنيَت ،بةم مانايةي كة لة هةر ِريَطةيةكةوى دةلويَ،
ئاطري كيَشة و ناكؤكي نيَوان هيَزةكاني اليةنطري ئيمام خومةيين و هيَزة شؤرِشطيَرِةكاني اليةنطري رِاستةقينةي
َة لة درؤ بة
َطريسيَنيَت ،كؤمةل
سوسياليزمي عيلمي و تيَكؤشةرة رِةسةنةكاني خةباتي دذي ئيمثرياليسيت ئيَران هةل
حيسابيَكي دياري لة (كؤمؤنيزم) دةدوي وة لة تةنشت شاي ليكةوتوو ،بةختيار ،ئةمةريكا و ئيسرائيلةوة لة دذي
َماناني تيَكؤشةري دذي ئيمثرياليزم لة حاست كؤمؤنيزمي رِاستةقينة و
شؤرِشي ئيَران شةرِةدةكا ،بؤ ئةوةي موسول
رِةسةن بةد بني بكات"(!!!)148
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َيَت" :طرنطرتين تايبةتي
لة بارةي حيزبي دميوكراتي كوردستاني ئيَرانيشةوة ،كؤميتةي ناوةندي حيزبي تودة دةل
َويَست طرتين سياسيدا ...دوو دةستة لةو كةسانةي كة لةطةلَ شؤرِشي ئيَران
ئةم حيزبة ،نا هوضةشين ئةوة لة هةل
دوذمنايةتي دةكةن ،خؤيان تيَ خزاندووة و لة كاتي زؤر ناسك و بة هةستدا سياسةتي حيزب دةخةنة ذيَر تةئسريي
دياريكةرةوة ،ئةم دوو دةستةية بريتني لة:
َكةكاني
أ ــ نةتةوة ثةرةستةكاني بةرضاو تةنطي كورد :كة بة الي ئةوانةي خةباتي دذي ئيمثرياليسيت تةواوي خةل
ئيَران لة كردةوةدا بة تةواوةتي يان بة الني زؤرةوة لة دةستوورة و بةرنامةي رِؤذدا خراوةتة الوة....
َك وةرطرتن
ب ــــ كةساني سةر بة ئيمثرياليزم و كوردة كؤنةثةرةستةكاني ئيَران و بةعسي عيَراق ،هةولَ دةدةن بة كةل
َةتيَن ،كاريَكي وا بكةن هةر جؤرة تيَكؤشانيَك بؤ ضارة
َك خةل
َةت شؤرِشطيَرِي و ميللي خةل
لة درومشةكاني بة رِوال
كردني هيَمنانةي مةسةلةي كوردستان و دامةزراندني بةرةي يةكطرتووي دذي ئيمثرياليسيت و دذي كؤنةثةرةسيت لة
كوردستان سةرنةطريَ" (.)149
سةيرتر ئةوةية (كيانوري) سكرتيَري حيزب ثاش دة سالَ زينداني و ئةو هةموو رِيسوايي و ئازار و مةينةتييةي
لة اليةن رِذيَمي كؤماري ئيسالمييةوة بة سةريدا هيَنرا ،ئينجا لة بريةوةرييةكانيدا حيزبي دميوكراتي كوردستاني
َيَت لةو
ئيَران و ِريَكخراوي كؤمةلَ’ بة (خةمريي سوور) لة كةمبؤدثا و (كؤنرتا) لة نيكاراطوا دةشوبهيَنيَت و دةل
شويَنانةي حكوومةتي ميللي و دذ بة ئيمثرياليزم ديَنة سةركار ،هيَزة كؤنةثةرةستةكاني وابةستة بة ئيمثرياليزم بؤ
خراثةكاري و ئاذاوةطيَرِي و ِريَطرتن لة هةر بةرنامةيةكي شؤرِشطيَرِانة و نويَخوازي لةو وآلتانةدا هاني جوآلنةوة
َيَت
ضةكدارانة تيَكدةرةكان بة دذي حكوومةتة شؤرِشطيَرِ و نيشمانيية دذ بة ئيمثرياليستةكان دةدةن ،كيانوري دةل
َي  1992ـــ ل) ئيمثرياليزم لة وآلتةكةماندا بة
"لة سةرةتاي سةركةوتين شؤرِشي ئيسالمييةوة تا ئيَستا (واتة سال
سوود وةرطرتين لة جؤرة (كؤنرتا)يةك ،بةرةنطار بوونةوةي ضةكدارانةي بة دذي كؤماري ئيسالمي خولقاندووة و
دةيبينني ،واتة مةبةست لة هيَزةكاني ئؤثؤزيسيؤني كؤماري ئيسالمي ،حيزبي دميوكراتي كوردستان ،تاقمي
َةتي عيَراقدا و لة خاكي ئةو وآلتةدا شويَنيان بؤ
َة ....كة لة دةرةوةي مةرزةكاني وآلت و لة ذيَر سايةي دةول
كؤمةل
َدةسن" (.)150
كراوةتةوة و لةويَوة بة ئؤثةراسيؤني تيَكدةرانة و هيَنديَك كاري تريؤريسيت هةل
هةروةها (احسان طبری)يش لة تيَكرِاي بريةوةرييةكانيدا حيزبي دميوكراتي كوردستاني ئيَران بة:
دارودةستةي قامسلو ،خائينان ،ئاذاوةطيَرِ ،خؤثةرةست ،نامةسئوول و دذي شؤرِش ...هتد ناودةبات (.)151
شايةني باسة لة كاتيَكدا لةشكري كؤماري ئيسالمي و سوثاي ثاسداران ،لة زةوي و ئامسانةوة ئاطريان بة
َكي كوردستاني ئيَراندا دةباران ،خومةيين لة وتاري هةينيدا ،كيَشةي كوردستاني بة ثيالني وآلتي
سةركؤمةآلني خةل
َةم  ،و يةكيَيت شورةوي بة هاندةري رِاثةرِيين طةلي كورد لة ئيَران تاوانبار كرد و دةيطوت
بيَطانان داية قةل
"دةيانةويَت حكومةتي كؤمؤنيسيت لة كوردستاندا بةرثا كةن" (.)152
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ليَرةدا حيزبي تودة بؤ بةرطريكردن لة شورةوي ،لة ئؤرطاني خؤيدا وتاريَكي بة ناونيشاني (احتاد شوروي در
حوادث كردستان دخالت ندارد /يةكيَيت سؤظيَت ثةيوةندي بة رِوداوةكاني كوردستانةوة نيية) بآلوكردةوة ،كة
َي دابوو ئةوة بسةمليَنيَت كة بةرذةوةندييةكاني شورةوي لة بةرقةرار بووني ئارامي و
تيايدا جطة لةوةي هةول
ئاسايش ،و لة سةركةوتين شؤرِشي ئيسالمي ئيَرانداية ،بة ثشت بةسنت بة قسةيةكي (حجت االسالم حسني عمادي)
َي شةرِ و رِوداوةكاني كوردستاني ئيَراني خستبووة طةردني
نويَنةري دةفتةري رِاطةياندني ئيمام خومةيين ،ئؤبال
ئةمةريكا و ئيسرائيل ،و دةست و ثيَوةندةكاني ئيمثرياليزم لة ئيَران" (.)153
َي ئايين توندرِةو ثاش ئةوةي بؤي دةركةوت كة لةشكركيَشيية سيَ مانطييةكةي بؤ سةر كوردستان
لة رِاستيدا بال
بة ثراكتيك شكسيت خوارد ،و ثاش ئةوةي ثيَشمةرطة كوردةكان طورزي طةورةيان لة ثةالماردةران وةشاند ،و لة
َكي ثةالماري دةزطا سةركوتطةرةكاني رِذيَميان داو ثياوةكانيان رِأوة
هةموو شارةكاني كوردستاني ئيَرانيشدا خةل
دوودةنان ،لة هةل ومةرجيَكي بةو شيَوةيةي كوردستان و ثاش قوولَ بوونةوةي قةيرانة ئابوورييةكاني وآلت ،و
َة بؤ خؤكؤكردنةوة و وةك تاكتيكيَك فةرماني وةستاندني
َة سياسييةكان لة ناوةند ،ئةو بال
توندوتيذبووني ناكؤكي بال
َة
ََيك هةل
َكي كورد) كرد ،ئةو وتارةي كؤمةل
لةشكركيَشييان رِاطةياند ولةو بارةيةوة خومةيين وتاريَكي ئاراستةي (خةل
و ضاوبةسيت طةورةي تيَدابة دي دةكرا ،و نة باسيَكي لة ستةم و مافيَكي نةتةوايةتي كورد و نة دانيَكي بة ِريَكخراو و
هيَزة سياسييةكاني كوردستاني ئيَراندا نابوو ( ،)154ئةوانةي ويَرِاي تيَكرِاي ئةو كةم وكورتيانةش هيَشتا
هوميَديَكي زؤريان بة وةدةستهيَناني مافة نةتةوايةتييةكاني طةلي كورد لة ِريَطاي ئاشيت و وتوويَذةوة هةبوو ،هةر
َة كرد و دةستةيةكي طفتوطؤيان ثيَكهيَنا.
بؤية داواكارييةكانيان فؤرمةل
حيزبي تودة ويَرِاي ئةوةي وتارةكةي خومةيين ناونا "ثةيامي ميَذوويي" ،بيَ لة بةرضاوطرتين ئةوةي طفتوطؤ لة
َةتدا هةية ،هيَرشيَكي تةبليغاتي توندي دذي هيَنديَك لة هيَزة كوردييةكان دةست ثيَكرد بوو ،و
نيَوان كورد و دةول
داواي لة حكومةت دةكرد سةركوتيان كات ،لةوة رِووةوة (مردم) نووسيوية" :بريورِاي حيزبي تودة لة بةيان نامةكان
و وتارةكان ....بة رِاشكاوي ديارة ،نةيَجة وةرطرتنمان لة نرخاندنةكامنان ئةوةية كة هيَزة نيشتمانثةروةر و
شؤرِشطيَرِي رِاستةقينة لة كوردستان دةبيَ زؤر بة خيَرايي و زؤر بة رِؤشين بةرةي كاري سياسي خؤيان لة بةرةي
هيزةكاني سةر بة ئيمثرياليزم ،دذي شؤرِش و بةعسي عيَراق ،لة كؤمةلَ’ ،شيَخ جةالل (باري شيَخ عزالدين ـــ ل)،
رِزطاري ،شيَخ عومسان و هي ديكة جيا بكةنةوة ،وة بكةونة سةر ِريَطةي نةهيَشتين ئةم دوذمنانةي شؤرِشي
َةين كة سةركوت كردني دذي شؤرِش لة كوردستان،
ئيَران...ئيَمة جاريَكي ديكة تةئكيد دةكةين و بة رِاشكاوي دةل
دذي شؤرِشي سةر بة بةعسي عيَراق ،ثامشاوةكاني رِذيَم و بةردةستةكاني ئيمثرياليزمي ئةمةريكا و سةهيونيزم
كاريَكي ثيويست و فةوري ية" (.)155
لةوةش زياتر حيزبي تودة بيَ ئةوةي ِريَزيَك لة دستةي نويَنةرايةتي طةلي كورد بطريَت كة داواي مايف
خودخمتاري بؤ كورستان دةكرد لة ضوارضيَوةي ئيَرانيَكي دميوكراتدا ،ئةوان لة بةرامبةر ئةو مافة ،ضةمكي
َةتيش ليَرة و لةويَ نيَويان دةبرد ،لة خودطردانيدا بيَ
(خودطرداني)يان زةقكردةوة ،ئةو ضةمكةي كة دواتر دةول
ئةوةي باس لة كيَشةي نةتةوايةتي و دةستنيشانكردني سنووري كوردستاني ئيَران بكريَت و زماني كوردي بة
رِةمسي بناسريَت ،تةواوي كاروبارةكاني :سنوورةكان ،سياسةتي دةرةوة ،بازرطاني و طومرط ،بةرنامة ِريَذي
ئابووري سةرانسةري ،تةنزميي مالييات ،ثؤست و تةلةطرافِ ،ريَطاكاني ئاسين و هةوايي و دةريايي ،كاربةدةستاني
ئيدارةكاني ناوضةي خودطةردان ،كارمةنداني دادطاكان ،سةرؤكايةتي شارةباني و ذاندارمةري ،بةِريَوةبردني
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دةزطاكاني رِاطةياندن....هتد لة دةسيت دةسةآلتي ناوةنديدا ،ئةوةش كةمرتين مايف بؤ هةريَمةكة دةهيَشتةوة كة الني
كةمي مافة نةتةوايةتييةكاني طةلي كورديان لة كوردستاني ئيَراندا دةستةبةر نةدةكرد ،هةر بؤية ئةو ضةمكة لة نيَو
كورد دا بة (سةرطةرداني) ناوي دةركرد (.)156
شايةني باسة لة طةرمةي وتوويَذي نيَوان نويَنةراني طةلي كورد و حكوومةتي ئيَراندا ،حيزبي تودة بةردةوام لة
َي ئةوةدا بوو
َك و حكوومةتدا دةدا و لة هةول
بآلوكراوةكانيدا بةرِيَوةضووني ثيالنطيَرِاني (دذة شؤرِش)ي بة طويَي خةل
َؤز و وةختييةكاني ديكةي ئيَران بكات بة
ضارةسةري كيَشةي طرنطي نةتةوايةتي و طةالني غةيرة فارس و كيَشة ئال
قورباني مةسةلةي بة هيَز كردني رِذيَمي كؤماري ئيسالمي بة ناوي خةبات دذي ئيمثرياليزم و ئةمةريكا.
بؤ منوونة لة ئاهةنطيَكدا كة ِريَكخراوي مةهابادي حيزبي تودة لة رِؤذي 12ي نيساني 1980دا لة خويَندنطاي
ناوةندي (شةهيد عةزيزي يوسفي) طيَرِاي(،عةلي طةالويَذ)ي ئةندامي كؤميتةي ناوةندي حيزبي تودة لة وتاريَكيدا
طووتي "مةسةلةي طرنطي ئةورِؤي ئيَران نةجات داني شؤرِش و شاندني ئيمثرياليزمة ،مةسةلةكاني ديكة لة ضاو ئةم
َي لة سةربنضينةي هاوكاري تةواوي هيَزةكاني
دووة ناطرنطن ...مةسةلةي ئةمرِؤكةي ئيَمة يةكيةتيية ،يةكيةتي ئسوول
مةردمي لة ذيَر رِابةرايةتي ئيمام خومةينيدا ،كة ئسثاتي كردووة دةتواني تةواوي ميللةت لة دذي شةيتاني طةورة
يةكطرتووكات ...ئةمرِؤ كة حيزبي تودةي ئيَران حيزبي ضةشين نويَي ضيين كارطةري ئيَران بة ميَذووي ثِر لة
شانازي خؤيةوة ل خةتي مةردمي و دذي ئيمثرياليسيت ئيمام خومةيين بة هةموو تواناي خؤيةوة ثشتيواني دةكات،
ي هةموومان دةست بدةينة دةسيت يةكرتةوة لةم خةتة قاتيمةي ئيمام ثشتيواني بكةين"(.)157
دةب َ
ئةمة لة كاتيَكدا بوون حيزبي تودة داني بة هيض يةك لة ِريَكخراوةكاني كوردستاني ئيَراندا نةدةنا و وةك ديرتا بةشي
زؤرياني بة دةسكةالي دةسيت ئيمثرياليزم دةزاني ،ديارة حيزبي دميوكراتي كوردستانيش لة اليةن تودةوة هةر بة
َي 1980دا كؤنطرةي ضوارةمي خؤي بةست و
هةمان ضاو سةير دةكرا ،هةر بؤية كاتيَكي ئةو حيزبة لة شوباتي سال
َك ،سازماني ضريكة
بةشيَكي زؤري حيزبة ئيَراني و ضةثةكاني جيهاني وةك :جةبهةي ميللي ،موجاهديين خةل
فيداييةكان ،حيزبي شيوعي عيَراق ،حيزبي شيوعي فةرةنسا... ،هتد ،بروسكةي ثريؤزباييان ئاراستةي كؤنطرة
َكوو لة بنةوة بؤ ناكؤكي نانةوة و
كردبوو ،كةضي حيزبي تودة نةك هةر ئةوةشي نةطرتبووة ئةستؤ ( ،)158بةل
ثةرتبووني حيزبي دميوكرات بة توندي تيَدةكؤشا.
لة اليةكي ترةوة ،شكستو بيَ ئاكامي طفتوطؤي نيَوان نويَنةراني طةلي كورد و رِذيَمي كؤماري ئيسالمي ،ثاش
َي ئايين توندرِةو لة دةسةآلدا خؤي ضةسثاند و برِياري دا كيَشةي كوردستاني لة ِريَطاي ئاطر و ئاسن و
ئةوةي بال
َي 1980دا ساآلوي بةرفراواني لةشكر و
ثةالماريَكي سةرتاسةرييةوة يةكاآل بكاتةوة ،هةر بؤية لة بةهاري سال
َطريساو ويَرانكاري كةوتةوة
سوثاي ثاسداران بؤ سةر كوردستان دةسيت ثيَكرد و لة هةموو اليةكةوة شةرِة هةل
(.)159
حيزبي تودة بة مةبةسيت خؤنزيكردنةوة لة ئيمام و سةملاندني خؤشخزمةتي بة رِذيَمي كؤماري ئيسالمي لة
اليةك ،و لة ثيَناو وةديهيَناني ثاية و نفووزي كؤمةآليةتي و ميوةضيين رِاحةت لة سةر حيسابي دةرثةرِاندني
َي ضاالكانةتر بطيَِريَت ،ئةو حيزبةي
َي دةدا رِؤل
ِريَكخراوة هةريَمي و ضةثة ئؤثؤزسيؤنةكان لة اليةكي دييةوة ،هةول
دةميَك بوو تاكتيكي دروستكردني ستوني الري سةر بة خؤي لة نيَو ئةو ِريَكخراوانةدا طرتبوبةر ،كة جطة لة سازماني
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ضريكة فيداييةكان ،حيزبي دميوكرتي كوردستانيشي طرتبووةوة ،ئةو حيزبةي كة بةشيَكي ِريَبةرايةتيةكةي (غةني
بلوريان و هاوةآلني) ثيَشرت ذيَربة ذيَر لة اليةن تودةوة لة خشتة برِابوون و لة و قؤناغة ناسكةدا دوو بةرةكي و
َؤزييةكي مةزنيان لة نيَو حيزبي دميوكراتي كوردستاندا ثيَكهيَنا ،و ئاكامةكةشي بة ثةرتبووني حيزب و
ئال
جيابوونةوةي حةوت كةس لة ِريَبةرايةتي ئةو حيزبة بة رِابةري بلوريان كؤتايي هات ،ئةو رِووداوةي كة لة ميَذووي
كوردستاني ئيَران و حيزبي دميوكراتي كوردستاندا بة (خيانةتي تاقمي حةوت نةفةرة) ناودةبريَت (.)160
لة رِاستيدا ثيالني حيزبي تودةي بؤ قوتداني حيزبي دميوكراتي كوردستان يا خود ثةرتكردني رِيزةكاني،
مةسةلةيةكي زؤر رِوون وئاشكراية و جطة لة رِابةرةكاني تودةي وةك (احسان طبری) و (كيانوري) كة وةك بةشيَك
لة سياسةتي حيزب داني ثيَدا دةنيَنو (عةلي طةالويَذ)يش دةكةنة جيَبةجيَكةري ئةو ثيالنة ،)161( ،لة اليةن خودي
اليةنطراني ئةو تاقمة و سةرجةم ئةو كةسانةي لةم مةسةلةية دوواون سةمليَنراوة ،ئةو تاقمةي كة هةر بة ثةرت بوون
َكوو لة ثالَ حيزبي تودة و ثاسداراني كؤماري ئيسالمي دذي كورد و هيَزي ثيَشمةرطةي
وازيان نةهيَنا ،بةل
كوردستان ،ضةكي رِذيَميان كردة شان.
لةو بارةيةوة (سةعيد كاوة) لة ذيَر ناونيشاني (زةربيَكي كوتووثرِ)دا نووسيوية:
َكوو بة ثيَي بةرنامةي داِريَذراوي حيزبي تودة
"بةدنةدان و ثيالني حيزبي تودة ،نةك هةر حيزبيان بة جيَ هيَشت ،بةل
خؤيان بؤ بةربةرةكاني دذي حيزبي دميوكراتي كوردستان ئامادة كرد.....كاتيَكي فرة ناسك بوو....هةَلربِاوةكاني لة
حيزبي دميوكرات بيانةويَ و نةيانةويَ ،كردةوةكةيان خةجنةريَك بوو لة برِبرِةي ثشيت نةتةوةي كوردي دا و بة
قازاجني لة سةداسةدي رِذيَمي كؤماري ئيسالمي تةواو بوو ...لة شارةكاني كوردستان بة طةرمي خةريكي
َدةسوورِان" (.)162
طيَرةشيَويَين و كاري تيَكدةرانة بوون و دذي حيزب بة سوودي كؤماري ئيسالمي هةل
شايةني باسة ضةكدارةكاني سةر بة بلوريان ضاالكانة لةطةلَ هيَزي ثاسداراندا ثةالماري سةنطةري
ثيَشمةرطةياندةدا و ناوضة ئازادكراوةكانيان تةسليم بة هيَزةكاني رِذيَم دةكردةوة .وةك لة ناوضةكاني ثيَرانشار و
سةرطردة كرديان ،هةر بؤية (سرهنط علي صياد شريازي)ي ئةفسةري ثاية بةرزي ئيَراني لة نامةيةكدا سوثاس و
ستايشي رةفتاري (قارةمانانة)ي بلوريان و ضةكدارةكاني بة قازاجني حكوومةتي ئيسالمي ئيَران دذي هَيزي
ثيَشمةرطةي كوردستان دووثاتكردؤتةوة (.)163
دةبيَ بزانريَت كة ثةالماري سةر لة نويَي لةشكري كؤماري ئيسالمي بؤ سةر كوردستاني ئيَران بة تانك و تؤث و
فرِؤكةي ظانتؤم ،شيَوازيَكي ترسناكي بة خؤوة طرت و رِذيَم سةرباري ئةوةش طةمارؤيةكي ئابووري سةخيت بة سةر
ناوضةكةدا سةثاندبوو كة هةل و مةرجيَكي دذواري بؤ طةلي كورد ثيَكهيَنابوو ،لةو كاتةدا واتة لة ناوةرِاسيت ئةيلولي
1980دا( ،محيد درويش)ي سكرتيَري ثارتي دميوكراتي ثيَشكةوتووخوازي سوريا هاتبووة ناوضة ئازاد كراوة
سنورييةكاني ئيَران ــــ عيَراق و ئةو مةسةلةيةي هيَنابووة طؤِريَ ،كة بة بةشداري ثارتة كؤمؤنيستةكاني توركيا،
َؤزي كوردستان و شيَوازةكاني خةبات
سوريا ،عيَراق و ئيَران كؤنطرةيةكي نةتةوةيي لة سةر هةل و مةرجي ئال
َويَسيت حيزبي
ببةسرتيَت ،بةآلم (فاتح رةسوولَ)ي ئةنداميَكي ِريَبةرايةتي حيزبي شيوعي عيَراقي سةبارةت بة هةل
تودةي ئيَران لة مةسةلةيةكي وا (حةميد درويش)ي تيَطةياندبوو كة "حيزبي تودةي ئيَران ...نةك هةر بةشداري لةم
َكوو بة ثيَضةوانةشةوة ثرِؤثاطةندةي توند دذي فكرةكةش بآلو
جؤرة كؤنطرةدا ناكةن ،و يارمةتي نادةن ،بةل
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دةكةنةوة ،كؤسثيش دةخةنة ثيَش ،ضونكة لة ذيَر كارتيَكردني ئايدؤلؤذياي رِةطةز ثةرةسيت نةتةوةي طةورةو
دوطماكاني ستالينيزم دا رِزطاريان نةبوون" (.)164
َي ئةوةدا بوو لةرزةي جيابوونةوةي تاقمي
هةروةها لة كاتيَكدا حيزبي دميوكراتي كوردستاني ئيَران لة هةول
َبدات
َؤزةي كوردستاندا سةنطةري بةرطري ضؤلَ نةكات و هةول
َمذيَت و لةو هةل و مةرجة ئال
حةوت نةفةرة هةل
رِاستيةكان ،كاولكارييةكاني سوثاي ثاسداران ،نةهامةتييةكان بؤ نيَو خؤ و جيهاني دةرةوة رِوونكاتةوة .حيزبي
تودة وةك ئةوةي بة تةواوي جةنطي لة دذي طةلي كورد و جوآلنةوة نةتةوايةتييةكةي رِاطةياندبيَت ،خةريكي ضةواشة
َبةسنت و ثرِؤثاطندة بوو دذ بة كورد.
كاري و درؤهةل
َة
(مردم) لة يةكيَك لة ذمارةكانيدا نووسيبووي "دوكتؤر قامسلو  9مليؤن دؤالري لة ناتؤ وةرطرتووة" ،ئةو هةوال
َكي سادة دةدا
كة بآلوكراوةكاني رِذيَمي كؤماري ئيسالمي بة مانشيَيت طةورة بآلويان دةكردةوة و وايان نيشاني خةل
َيَكي ديكةيان بآلوكردةوة
طواية جوآلنةوةي نةتةوةيي كوردستان دةسكةالي ناتؤ و ئيمثرياليزمة ( ،)165ئينجا هةوال
ي لة كوردستاني عيَراق ،يةكرتيان
طواية د.قامسلو و شاثور بةختياري دوا سةرؤك وةزيراني شا لة شارؤضكةي قةآلدز َ
َيَكي ديكةيان بآلوكردبؤوة طواية (سةالحوديين
بينيوةو دذي شؤرِشي ئيسالمي ثيالنيان دارِيشتووة ،يا خود هةوال
َةوة ستونيَكي سوثاي ئيَرانيان لة ِريَطاي كرماشان ـــــ ثاوة رِووتكردؤتةوة و
َي ثيَشمةرطةي كؤمةل
موهتةدي) بة ثوول
نةيانهيَشتووة بؤ بةرطريكردن ل مةرزي ئيَران بطاتة شويَين خؤي (.)166
َي وةرطرتين
شايةني باسة د.قامسلو لة نامةيةكيدا بؤ رِؤذنامةي (اطالعات) لة 11ي تةمووزي 1980دا ،هةوال
ثارةي لة ناتؤ بة درؤ خستبؤوة و سةبارةت بة حيزبي تودةش نووسيبووي" :حيزبي تودة بؤ قةرةبوو كردنةوةي
شكسيت سياسةتة نارِاستةكاني خؤي لة كوردستاندا ،تاوي داوةتة ساز كردني ئةم درؤ بيَ شةرمانةية ...بةم
شيَوةية تاوانبار كردني سكرتيَري طشيت حيزبي ئيَمة بة هاوكاري كردن لةطةلَ ئيمثرياليزمي ئةمةريكا ،تةنيا بة
مةبةسيت خؤش خزمةتي و دةربرِيين نؤكةرايةتي لة اليةن ِريَبةرايةتي حيزبي تودةوة ...جطة لة تاوانيَكي نارِةوا...
َكي كوردستان نيشان دةدا و
رِق و قيين ِريَبةرايةتي حيزبي تودة دةرهةق بة بزووتنةوةي ميللي و دميوكراتيكي خةل
سووكايةتي يةكي رِاستةوخؤية دةرحةق بة خةباتي رِةسةني طةلي كوردة" (.)167
سةبارةت بة بينيين بةختياريش ،د.قامسلو لة كورتةي رِاثؤرتي دةفتةري سياسي كة لة 1ي تشريين دووةمي
َي 1980دا ثيَشكةشي كؤبوونةوةي طشيت كؤميتةي ناوةندي حيزبي دميوكراتي كوردستاني ئيَراني كرد طووتي
سال
"ديارة ئيَمة ئةطةر مبانةويَ بةختيار ،ببينني ،ئةوة كوردستامنان دةدةستداية و بةختيار دةتوانيَ بيَتة كوردستان،
َبذاردووة ،ضونكة من نزيكةي هةموو شارةكاني عيَراقم ديوة "قةآلدزيَ" نةبيَ!!...
ثاشانيش شارةكةيان خراث هةل
َيَم كة هةرطيز لة ذيامندا لةطةلَ بةختيار دانةنيشتووم.)168("...
ثيَويستيش ناكا بل
لةوة دةضيَ بةرطري و خؤرِاطري هيَزي ثيَشمةرطةي كوردستان بة تةواوي ِريَبةرايةتي حيزبي تودةي ئيَراني
َي خؤي (دذي
هةراسان كردبيَت ،بؤية (مردم) لة ثيَناوي كؤتايهيَناني ئةو بةرطريية و توندتر سةركوتكردني بة قةول
َةتي كردووة و نووسيوية "مجهوري اسالمي بايد ثاسداران انقالب باري دفاع از انقالب بة
شؤرِش) ،ئامؤذطاري دةول
سالح هاي سنطني جمهز كند /كؤماري ئيسالمي ثيَويستة ثاسداراني شؤرِش بؤ بةرطريكردن لة شؤرِش بة ضةكي
قورس ئامادة بكات" (!!)169
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َثةرةستانةي حيزبي تودة لة حاست رِووداوةكاني كوردستاني ئيَران و جوآلنة
َويَسيت نابار و هةل
لة رِاستيدا هةل
نةتةوايةتيةكةي طةلي كورد لةو ثارضةيةي كوردستاندا شيَوازيَكي خةتةرناكي لة خؤطرتبوو ،هةر وةك (فاتح رِةسول)
َيَت " رِؤذنامةي (مردم) ئؤرطاني حيزبي تودة بة فارسي و بة كوردي طةليَك لة خومةينييةكاني طةرم و طورِتر
دةل
َويَست و ِريَبازي سةركردةكاني تودة ،دةربارةي ئاثؤرِ
بةرطرييان لة رِذيَمي ئاخوندةكان و ثةيرِةوي ئيمام دةكرد...هةل
َويَسيت حيزبةكان شؤظيَنست تووشي طومرِا هاتبوون ،طيؤيان قورِقومشي
و ويَرانكردني كوردستان وةك هةل
تيَكدرابوو ،دةويان لؤك كرابوو ،دةنطيَكي نارِةزايي ،هاواريَك ،ثروتستويةكليان دةرنةضوو ،نة بة ناوي مايف
مرؤظايةتي و دميوكراتيةت ،يا ئايديؤلؤذيةتي ئينتةرناسيؤنالي كة بة درؤ و سةرزارةكي فشةفشيان ثيَوة دةكرد،
كةميَك داكؤكي لة نةتةوة ليَقةوماوة ماف ذيَر ثيَ خراوي كوردي كوردستاني ئيَران بكةن ...بة هيض جؤريَك لةم جؤرة
َة زالنة شةفاعةت كردن وخؤرِزطار كردن سانانية!" (.)170
هةل
َثةرةستانة و خؤشخزمةتي حيزبي تودة و ئةو هةآلمةزنةي سةبارةت بة
ثيَويستة بطوتريَت كة سياسةتي هةل
يةكطرتين هيَزة ثيَشكةوتنخوازةكان لة ثشيت ئيمامةوة بة دذي ئيمثرياليزم نابويةوة نةيانتواني يةكيَيتيةكي رِاستة
َماناني رِاستةقينة و ماركسيستة شؤرِشطيَرِةكان" بيَنيَتة دي،
َي خؤيان "موسول
قينة و هةتاسةر لة نيَوان بة قةول
ضونكة ثاش ئةوةي سةرةي سةركوتكردني حيزبي تودة طةيشت ،دةزطا سةركوتطةرةكاني رِذيَمي كؤماري ئيسالمي
لة بةهاري 1982دا شاآلويَكي لة ناكاويان كردة سةر حيزبي تودة و نزيكةي تةواوي ِريَبةرايةتي و ئةنداماني ئةو
حيزبة دةستطري كران ،بة (كيانوري) سكرتيَريشةوة ،كة يةك بة دواي يةك هيَنرانة سةر شاشةي تلفيزؤن و دانيان بة
َةتي شورةوي( ،)171بةوةش حيزبي تودةي
تاوانةكانيان (دذي شؤرِش) دةنا ،بة تايبةتي جاسووسي كردن بؤ دةول
ئيَران ،بؤ دووةم جار لة ميَذووي ذيانيدا رِيشةكيَش كرا.
حيزبي دميوكراتي كوردستاني ئيَران ،لة كاتي خؤيدا بةياننامةيةك بة جمؤرة رِيشةكيَشكردني حيزبي تودةي
َةكاني ثاش
ئيَراني ليَكدايةوة "شك لةوةدا نيية كة كارنامةي تيَكؤشاني ِريَبةرايةتي حيزبي تودةي ئيَران لة سال
َكي ئيَرانةوة مةحكوومة،
شؤرِشدا رِةشة وسياسةتيَك كة لةو ماوةيةدا ثةيرِةوي يان ليَ دةكرد ،لة اليةن خةل
ثشتيواني بيَ ئةم الوال لة تةواوي كردةوةكاني كؤنةثةرةستانة و دذي طةلي رِذيَم...دةنطدان و نيزامي ضةرخةكاني
َدان بؤ
نيَوةرِاسيت وياليةتي فةقيهي ،ثةسةند كردني جينايةتةكاني رِذيَم دذي تةواوي خةباتي ِريَطاي ئازادي و هةول
دروستكردني دووبةرةكي لة نيَوان هيَزة شؤرِشطيَرِةكاندا ...بةشيَك لة كارنامةي تيَكؤشاني رِيََبةرايةتي حيزبي
َي سةرنةكةوتوو بؤ ثيَك هيَناني دوو
تودةي ئيَرانة ....هانداني رِذيَم ...بؤ دريَذة ثيَداني شةرِ لة كوردستاندا ،هةول
َداني تؤمةتي نارِةوا بة ِريَبةرايةتي حيزبي ئيَمة،
دةستةيي (انشعاب) لة نيَو حيزبي دميوكراتي كوردستاندا ،ثال
جاسووسي كردني ئةندامان و هةواداراني حيزبي تودة دذي تيَكؤشاني حيزب و ثيَشمةرطة قارةمانةكان لة نيَو
شارةكانيشدا ،بةشيَك لة كارنامةي رِةشي ِريَبةرايةتي حيزبي تودة بة حيساب ديَ ،لة هةمووي سةيرتر ئةوة بوو كة
تةواوي ئةو كردةوانة لة ذيَر سةرثؤشي خةبات دذي ئيمثرياليزمي ئةمةريكادا دةكرا.
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ِريَبةرايةتي حيزبي تودة ...ئةو رِاستيية سادةيان دةرك نةكرد كة هةر حيزبيَك كة بة نرخي رِؤذ نان دةخوا ،ئوسوو َل
َثةرةسيت دةكاتة بناغةي سياسةتي خؤي و ماكياوليزم تا رِادةي سياسةتي
فيداي تاكتيك دةكا ،ئؤثؤرتونيسم و هةل
رِةمسي خؤي بةرز دةكاتةوة ،داهاتوويةكي بيَجطة لة تيَ شكان و لة دةست داني نفووز و ئيعتباري خؤي لة نيَو
َك دا نابيَ" (.)172
كؤمةآلني خةل
َسوورِان و تيَكؤشاني سياسي لة نيَو
د .قامسلؤي سكرتيَري حيزبي دميوكرات كة ساآلنيَكي دوورودريَذي لة هةل
حيزبي تودةدا هةبوو ،سةبارةت لةو ضارةنووسةي تودة لة نامةيةكيدا بؤ سةعيد كاوةي نووسيوة "زؤر كةس ئيَستا
ضارةنووسي حيزبي تودةي ثيَ خؤشة ،من ثيَم ناخؤشة ،بةآلم هةر وةك لة اطالعییه دةفتةري سياسي دا هاتووة،
سياسةتي دوور لة ئوسوولَ ئاكامي هةر ئةوةية" (.)173

َويَسيت سةليب حيزبي تودةيان لة حاست كيَشةي
 :ئةو فاكتةرانةي هةل
:2/2
نةتةوايةتي طةلي كورد لة ئيَراندا ويَنا دةكرد.
َويَسيت سةليب حيزبي تودة لة حاست كيَشةي نةتةوايةتي طةلي كورد لة ئيَراندا بة دريَذايي
لة رِاستيدا هةل
ساآلني  1941ـــــ  1982لة ضةند فاكتةر و بنةماوة سةرضاوة دةطريَت كة دةكريَت بة طشيت وةك الي خوارةوة
رِيزبةند بكريَن.

 :1/2/2ثيَكهاتةي دامةزراندني حيزبي تودة و ثةروةردةبوون لة سايةي شؤظيَنيةتي ِرةزا شادا:
ثيَش هةر شتيَك ثيَويستة بطوتريَت كة زؤربةي ئةنداماني دامةزريَنةري حيزبي تودة لة رِووي كؤمةآليةتييةوة لةو
َةي رِةزاشا لة ئيَران
خويَندةوارة فارسة تارانييانة بوون كة تةمةني الويَتييان لة قؤناغي ديكتاتؤري بيست سال
بردبووة سةر و لة سايةي ئايدؤلؤذياي ناسيؤناليسيت فارسطةراي ثةهلةويدا لة خويَندنطا و زانكؤو دةزطا
فةرهةنطييةكاني حكوومةتي شاهةنشاهيدا لة تاران ثةروةردة ببوون ( ،)174ئةوةش كاريطةرييةكي زَيدة خراثي لة
َةتيَكة بة دةسيت رِةزاشا وبة
سةريان جيَهيَآلبوو ،بة ضةشنيَك نةتوانن درك بةو رِاستيية بكةن ،كة ئيَراني نويَ دةول
قازاجني ئيستعماري بةريتانيا لة ثاش جةنطي يةكةمي جيهانيةوة هيَنراوةتة بوون ،ئةويش بة طرتنةبةري سياسةتي
كودةتا و ثيالنطيَرِان و لة ِريَطاي ثةالماري سةربازي و سةركوت و طؤرِيين ئيمثراتؤري قاجاري فرة طةل ،جوطرافيا،
كلتور و فةرهةنطةوة ،ثاش سةرثيَدانةواندني طةالني غةيرة فارس و لة خويَنا طوزاندني جوآلنةوة نةتةوايةتييةكاني
َدانيَكي بيَ ووضان بؤ بة فارسكردنيان و وةديهيَناني سيستميَكي سةنرتاليسيت
و طرتن وكوشتين ِريَبةرانيان و هةول
ميليتاريسيت فارسطةرا و تؤتاليتيَر (.)175
َةتي ئيَراني نويَ و ثيَكهاتة نةتةوةيي و
بة واتايةكي تر ،ئةوانة لة رِةهةندة ميَذووييةكاني دامةزراندني دةول
كؤمةآليةتييةكاني نة دةطةيشنت و خويَندنةوةيةكيان بؤ نابةرامبةري ثةيوةندييةكاني نةتةوةي سةردةسيت فارس لة
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ناوةند لةطةلَ نةتةوة ذيَر دةستةكاني هةريَمةكان نةبوو ،ئةوانة هةروةك ثياواني رِةزاشا و ناسيؤناليسيت تةنطةتيلةي
فارس ئيَراني بوون و فارس بوونيان بة شيَروخةتي دراويَك دةزاني ،ليَرةشةوة شتيَكيان بة ناوي (كيَشةي
َدا نةدةهات ،هةر لة بةر ئةوةش بوو ضةمكي (ملت ايران /نةتةوةي ئيَران) ،و ئاماجني
نةتةوايةتي) لة ئيَران بة عةقل
َةتي شاهةنشاهيان بة رِاستيةكي
(حفظ و تمامیت خاک ایران /ثاراسنت و يةكيَيت خاكي ئيَران)ي رِةزاشا و دةول
رِةها و ئةزةلي دةزاني و لة ناخةوة برِوايان بة سةنرتاليزم و فارسطةرايي هةبوو ،و لة ثيَناويدا تيَدةكؤشان.
بيَ سوود نيية طةر ليَرةدا (دكتؤر تقي اراني) بكريَتة منوونة ،ئةو رِؤشنبرية ماركسيية ئيَرانييةي كة تيَكرِاي
َةم
دامةزريَنةراني تودة بة سةرضاوةي ئيلهام و ثيَشةنطي خؤيان دةزاني و بة مامؤستا و ِريَبةريَكي مةزنيان لة قةل
دةدا و ساآلنة ياديان دةكردةوة.
ئاراني ويَرِاي ئةوة لة تةوريَز لة دايك ببوو ،بةآلم ثةروةردةي تاران بوو ،ئةويش وةك زؤرينةي رِؤشنبرياني
َةتي و فارسطةرايي بوو ،ئةو دوو ثايةيةي رِةزاشا ئيَراني نويَي لة سةر
هاوكاتي خؤي اليةنطريَكي سةنرتاليزمي دةول
دامةزراندن ،نيَوبراو لة وتاريَكيدا بة ناونيشاني (آذرباجيان مسأله حيات و ممات براي ايرانيان /ئازةرباجيان مةسةلةي
َيَت
مردن و ذيان بؤ ئيَرانييةكان) ،ئازةرباجياني هةريَمي ئازةرنشيناني تورك زماني بة النكي ئيَران نيَو بردووة و دةل
كة ئةو ناوضةية لة ئاكامي هيَرشي مةغؤلة درِندةكانةوة زماني فارسي لة دةستدا ،ئينجا بة رِاشكاوي ئاماذة بؤ ئةوة
َةم دةدةن و خؤ لة فارس جيادةكةنةوة ،ئاراني خواسيت لة
َة خؤيان بة تورك لة قةل
دةكات كة ئازةرييةكان بة هةل
بةرضاوطرتين تايبةمتةندي هةريَمةكان و خؤ بة فارس نةزانيين طةالني غةيرة فارسي بة هةرِةشةيةكي خةتةرناك لة
َةم ،و بؤ ِريَطرتن لة هةر هةرِةشةيةكي مةترسيداري بةو شيَوةية لة ئايندةدا ،ئاراني داوا لة
سةر ئيَران دةداتة قةل
َةت دةكات تاكو لةو نيَوضةيةدا واتة لة ئازةرباجيان زماني توركي بنربِ بكات و زماني فارسي برةو ثيَبدا (.)176
دةول
ديديَكي بةو ضةشنةي ئاراني كة دةكريَت ناوي شؤظيَنييةتي لة سةر دابنريَ ،لةطةلَ هيض برييَكي
ثيَشكةوتووخوازانةدا يةكناطريَتةوة ئةو ديدةي كة لة ميَذووي هاوضةخدا لة اليةن رِؤشنبرية فارسة ماركسيستةكاني
ئيَران بة طشيت و ِريَبةراني حيزبي تودة بة تايبةت ،باو و برِواثيَكراو بوو.
 :2/2/2تيَرِوانينيَكي ئابوريانةي ضينايةتي سياسييانة بؤ كيَشةكاني نيَو خؤي ئيَران:
لة اليةكي ترةوة بةشيَكي بةرضاوي دامةزريَنةران و ِريَبةراني حيزبي تودة ،لة سييةكاني سةدةي بيستةمةوة بؤ
َةمايناي نازي ،بةشيَكي ئةوانة سةرةتا لة ذيَر كاريطةري بريي فاشيزمدا
خويَندن نيَردرابوونة ئةوروثا ،بة تايبةتي ئةل
بوون ( ،)177ثاشان هةر لةويَ بة ماركسيزم ئاشنا ببوون ،ماركسيزميَك كة زادةي قؤناغيَكة تيَيدا جوآلنةوةي
َؤنييةكان و كيَشةي نةتةوةكاني تيَدا نةخةمليبوون ،ويَرِاي تيَرِوانيين ئةو فيكرة و
رِزطارخيوازي طةالني كؤل
َطا و بةرذةوةندي مادي و سياسي ضيين ثرؤليتاري
ليَكدانةوةي دياردةكان لة كآلورِؤذنةي ملمالنيَي ضينةكاني كؤمةل
َويَستيَكي ديار و ئاشكراي تةواوي كيَشةي
َسةنطاندنيَكي طشتطري و هةل
جيهان ،ئةوةش ماناي نةبووني هةل
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نةتةوايةتي لة ماركسيزمدا دةطةيةنيَت ( ،)178ئةوةش بؤ خؤي طريَيةكي طةورة و كةم و كورتييةكي ديكةي لة الي
ِريَبةرايةتي حيزبي تودة ثيَكدةهيَنا ،ضونكة ئةوانة ئاطادارييةكي وورد و خويَندنةوةيةكي زانستييانةيان ل سةر ئةو
زيادةكاري و داهيَنانة نةبوو كة (ظالدميري ايلتش لنني) سةبارةت بة كيَشةي نةتةوايةتي و جوآلنةوةي ِرزطارخيوازي
طةالني ضةوساوة و مايف ضارةنووسي طةالن بة ماركسيزمي بةخشيبوو ،جا هةر ضةندة لينينيش تيَكرِاي ئةو
مةسةالنة هةر لة بةرذةوةندي خةباتي ثرؤليتارياوة شةن و كةو دةكات و بة مةسةلةي خةباتي دذي ئيمثرياليزمةوةي
دةبةستيَتةوة و بة تةواوي مايف خؤي نةداوةتي ( ،)179بةآلم لة ضةند شويَندا زؤر بة باشي مةسةلةكاني
شيكردؤتةوة و داكؤكي لة مايف ضارةنووسي طةالن كردووة و ئةوةندةي خستؤتة بةردةست كة حيزبي تود طةر
ئاطايةكي كةمي ليَ بواية ،دةبواية لة سةرةتادا بة ناوي مايف نةتةوةكان و طةالني بندةست بؤ ناويش بواية بةنديَكي لة
مةرامنامةكةيدا بؤ تةرخان بكرداية.
بؤ منوونة لينني طوتووية "هةموو نةتةوايةتييةكي بؤرجوازي طةالني ضةوساوة ،ضةمكيَكي دميوكراتي طشيت دذ
بة ضةوسانةوةي هةية ،ئةو نيَوةرؤكةي كة ئيَمة بيَ قةيد و شةرت ثشتطريي ليَدةكةين" ( )180يان لة جيَطايةكدا
نووسيوية "ئةوة ضةوسانةوة دريَذخايةنةي كة هيَزة ئيمثرياليستةكان بة دذي طةلة كؤلؤنيكراو و خاوةن ئابووريية
َي جةماوةري زةمحةتكيَشي ئةو
دواكةوتؤكان طرتوويانةتةبةر ،جطة لة رِق و بيَ برِوايي ،هيض شتيَكي ديكةي لة دل
هةريَمانة ،بة ثرؤليتارياشةوة ،نارِوَيينَ ،ئةو طومان و بيَزارييةي كاتيَك زيَدةتر دةبيَت ،كة هيَزة سوسياليستة
َي بورجواي
دميوكراتةكان خيانةت لة بةرذةوةندييةكاني ضيين كريَكار دةكةن و خؤيان وةك خزمةتكاريَكي طويَرِايةل
َؤني و هةريَمة بة زؤر بةسرتاوةكاني ثيَ رِةوا دةبينن"
ئيمثرياليسيت دةردةخةن ،بةوةي (مايف) ضةوساندنةوةي كؤل
(.)181

 :3/2/2لة سايةي تيؤري نةتةوايةتي ستاليندا.
َةمةندي لينينيزم لةو بارةيةوة ،يةكسةر
ئاشكراية كاتيَك حيزبي تودة دةمي لة كيَشةي نةتةوايةتي دا ،ويَرِاي دةول
َة كردني
تيؤري تةنطةتيلةي ستاليين لة مةرِ كيَشةي نةتةوايةتييةوة كردة بنةماي ديد و بؤضوون و سةرضاوةي مامةل
َويَست وةرطرتن لة حاستيدا ،شايةني باسة تيؤري ستالني بؤ ثيَناسة كردن و ضؤنيَيت ثةيدا
لةطةلَ ئةو كيَشةية و هةل
بووني نةتةوة و نةتةوايةتي و داناني (ئابووري هاوبةش) بة مةرجيَكي بنةرِةتي ثةيدا بووني هةر نةتةوةيةك (،)182
دةطوجنيَت بؤ طةالني ئةوروثا تا رِادةيةكي زؤر طوجناوبيَت ،بةآلم بؤ نةتةوايةتي طةالني رؤذهةآلت و جيهانى سيَهةم
كة لة هةل و مةرجى ثيَش سةرمايةدارى ثيشةسازيدا دةذين راستيةكى ضةسثاو نيية ،ضونكة نةتةوايةتى ئةوة طةالنة
َكوو هةل و مةرجى خةبات دذى داطريكارى و لة سةنطةرى
َنةداوة ،بةل
لة بازارِى هاوبةشى سةرمايةدارى سةرى هةل
َقاوة ،ئةو راستيةى حيزبى تودة بة تةواوى تةمةنى دةركى نةكرد.
رِووبةرِوو بوونةوةدا خول
ئةمة لة اليةك و لة اليةكىرتةوة بة ضاوليَكةرى حيزبى كؤمؤنيستى روس كة خوازيارى ئةوة بوو بة ثَيكهيَنانى
َبدانى تيَكرِاى ضية ثرؤليتاريا و زةمحةتكيَشةكانى هةموو نةتةوة و رِةطةزة
نةتةوةى رووسى مةزن و لة قال
جياوازةكانى نيَو يةكيَتى شورةوى بة هؤى ثارتة كؤمؤنيستة وابةسرتاوةكانةوة ،شيَوازيَكى نوآ و ضينايةتى ثيَوةرى
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َى دامةزراندنى ئيَرانيَكى سؤسياليستدا بوو بة ثيَشرِةوى خؤى ،كة
نةتةوايةتى بيَنيَتة دى ،حيزبى تودةش لة خةيال
َكو نةتةوةيةكى ضينايةتى ئيَرانى
تيَيدا رةطةز و زمانى نةتةوةى غةيرة فارسةكان شويَنيَكى لةو ثرؤسةيدا نةبيَت ،بةل
بة زمانيَكى فارسى رةسةن و بة ئيدؤلؤذييةكى ئينتةرناسيؤناليستى ماركسى و لة ثيَناو بنيات نانى كؤمؤنيستيدا
ئامانج و ئاوات بيَت .مةسةلةيةكى وا نة لة شورةوى و نة بؤ حيزبى تودة ،بطرة لة هيض كويَيةكى ئةم جيهانةدا
نةهاتؤتة دي.

 :4/2/2لة سايةى وابةستةيى فيكرى و سياسى بة ئةنتةرنالسيؤناليستى
كؤمؤنيستةوة (كؤميَنرتن).
ئةوةى نابآ ليَرةدا لة ياد بكريَت ئةوةية ،وابةستةيى حيزبى تودة وةك هةر حيزبيَكى كؤمؤنيستى ديكةى
خؤرِهةآلتى ناوةرِاستى سةردةمى جةنطى سارد بة كؤميَنرتن و يةكيَتى شورةوييةوة كاريطةرى خؤى هةبوو ،لة سةر
مةسةلةى بايةخدان يان بايةخنةدان بة كيَشةى نةتةوايةتى و مافى طةالنى غةيرة فارس لة ئيَران ،ضونكة حيزبى تودة
َويَستى جيددى لةو مةسةالنة وةردةطرن كة لة بةرنامة و جيَطةى بايةخى
لة سايةى ئةو وابةستةييةدا زياتر هةل
كؤميَنرتن بوون ،ديارة مةسةلةى نةتةوة غةيرة فارسةكان بة طشتى و كيَشةى لة ئيَران بة تايبةتى ئةوةندة شويَنى
طرنطى ثيَدان و بايةخى كؤميَنرتن نةبووة و نةبؤتة ثايةيةك مةسةلةى سرتاتيذى لةو وآلتةدا ثيَوة طرى بدات ،ئةوةش
َؤزى بةوة شيَوةية.
سةرضاوةيةكى ديكةى خةمساردى ئاوةرِنةدانةوةى حيزبى تودةية لة كيَشةيةكى ئال
لة اليةكى ديكةوة خوالنةوةى حيزبى تودة لة بازنةى بةرذةوةنديية سياسيةكانى شورةوى لة ئيَران و ناوضةكةدا،
ببووة سةرضاوةى طرتنة بةرى سياسةت و خيتابيَكى دةق طرتوو بة مةسةلةكانى :ثيَشكةوتنخوازى و كؤنةثةرةستى،
دذايةتى ئةمريكا و ئيمثرياليزمى خؤرئاوا ،هاندانى نزيك بوونةوة لة شورةوى و بةثريةوة ضوونى بةرذةوةندييةكانى
َةت و
لة ئيَران ،تيَكرِاى ئةو مةسةالنة كة حيزبى تودةيان لة مةرِ مةسةلةكانى مافى مرؤظ ،دميوكراتى ،ثةيوةندى دةول
َةت و هةريَمةكان ،نةتةوةى فارس و نةتةوةى غةيرة فارسةكان ،فةرهةنطى طةالنى ئيَران ...هتد ,دوور و
تاك ،دةول
َطاى ئيَران و طرفتةكانى تؤخرت كردبووة و
بآئاطا راطرتبوو ،ئةوةش نامؤ بوونى تودةييةكانى بة واقيعى كؤمةل
رةطةزةكانى رؤشنطةرى و داهيَنانى لة الى ريَبةرانى ئةو حيزبةدا مردار كردبوَوة( .)183

56

سةرضاوة و ثةراويَزةكان:
1ـ بؤزياتر:
عبدالهادی کریم سلمان ،ایران في سنوات الحرب العالمیة الثانیة ،مرکز دراسات الخلیج
العربی ،البصرة.1986،
2ـ نورالدين كيانوري ،خاطرات نورالدين كيانوري ،موسسة حتقيقات و انتشارات ديدطاة ،تهران1272 ،ش ،ص
67ـ .68
3ـ حممود تربيت سنجابي ،قربانيان باور و احزاب سياسي ايران ،ضاث أول ،انتشارات آسيا ،تهران1275 ،ش ،ص
.320
4ـ د .طاهر خلف البکاء ،التطورات الداخلیة في ایران 1941ــ  ،1951بغدا ،2002،ص .93
5ـ يرواند آبراهامیان ،ایران بین دو انقالب ،ترجمه :کاظم فیروزمند ،حسن شمس آوری و
محسن مدیر شانه ضی ،چاپ چهارم ،نشر مرکز1280 ،ش ،ص .256
6ـ حممود تربيت سنجابي ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .320
7ـ نورالدين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .18
8ـ احسان طبری ،کژراهه .خاطراتی از تاریخ حزب توده ،چاپ أول ،انتشارات امیر کبیر،
تهران ،1366 ،ص .50
9ـ بؤ زياتر:
تيمور خبتيار ،كتاب سياة (دربارة سازمان افسران تودة) ،ضاث مطبوعات ،تهران ،اسفند ماة .1324
10ـ نورالدين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .97
11ـ يرواند ابراهاميان ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .271
12ـ هةمان سةرضاوة ،ل .274
13ـ بؤ زياتر:
ثيرت آوری ،تاريخ معاصر ايران ،ترمجة :حممد رفيعي مهرآبادی .جلد دوم ،ضاث ضهارم ،انتشارات عطائی،
تهران1377 ،ش ،فصل نهم.
14ـ نورالدين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .145
15ـ احسان طبری ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل  78ـ .82
16ـ يرواند ابراهاميان ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل  281ـ .282
17ـ د .طاهر خلف البکاء  ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل  223ـ .224
َة لة اليةن (ناصر فخرآرائی) ةوة ئةجنامدرا كة سةر بة ِريَكخراوي (فدائياني اسالم)بوو ،ئةو
18ـ ئةم هةول
َي 1946دا لة اليةن خويَندكاريَكي ئايين بة ناوي (جمتيب نواب صفوي)يةوة دامةزراو يةكَيك بوو
ِريَكخراوةي لة سال
َةتيَكي ئيسالمي هةبوو،
لة سةرسةخرتين طروثة مةزهةبييةكان كة لة رِووي سياسييةوة ئةنديَشةي دامةزراندني دةول

57

َي 1956دا بة لة سيَدارةداني
ترؤري سياسيشي ثراكتيزة دةكرد بؤ لة ناوبردني نةيارةكاني ،ئةم ِريَكخراوة لة سال
دامةزريَنةرةكةي كؤتايي هات .برِوانة:
مجعي از نويسندطان ،سلسلة ثهلوي و نريوهاي مذهبی بة روايت تاريخ كمربيج ،ترمجة :عباس خمرب ،ضاث دوم،
تهران ،1272 ،ص  295ـ .297
19ـ احسان طبری ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل  82ـ  ،86نورالدين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل  183ـ .185
 20ـ بؤ زياتر:
سثهر زبيح ،ايران در دوران دكرت مصدق ،ترمجة :حممد رضا رفيعي مهرآبادی ،تهران.1263 ،
 21ـ يرواند ابراهاميان ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل  287ـ .288
 22ـ هةآلتووةكان بريتيبوون لة (بقراطی ،مهندس علوي ،كيانوري ،شاندرمين ،جوادي ،صمد حكيمي ،خسرو
روزبة ،ظبادي ،نوشني ،دكتور يزدي و امحد قامسي) كة لة كاتي خؤيدا دةنطؤكة وا كةوتبوو طوايا ِرةزم آرا بؤ
رِاكيَشاني سةرجني شورةوي ئةم دةرفةتةي داونيَ .برِوانة:
پیتر آوری ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .400
َي
 23ـ خليل طهماسبی سةر ب ِريَكخراوي فدائياني اسالم هةستا بة كوشتين رِِةزم ئارا ،ئةو (خةليل )ي كة سال
1955د طرياوثاشرت طوللةباران كرا .برِوانة:
ابراهيم صفايي ،رهربان مشروتة ،فرهنط و هنر ،تهران.1356 ،
24ـ يرواند ابراهاميان ،سةرضاوةي ثيَشوو،ل  288ـ .289
25ـ نورادين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل  242ـ .245
26ـ ح.ارسنجابي ،يادداشتهاي سياسي ،تهران ،1335 ،ص.4
27ـ بؤ زياتر:
مارط.د.طازيورسكي ،سياست خارجي أمريكا و شاة ،بناي دولت دست نشاندة در ايران ،ترمجة :فريدون فاطمي،
ضاث أول ،سعدي ،نشرمركز ،تهران.1271 ،
 - 28يرواند ابراهاميان ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .294
 -29نورالدين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .337 -335
 -30هةمان سةرضاوة ،ل .352 -351
 -31احسان طبری ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .238 -234
 -32نوالدين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .475 -474
 -33مازيار بهروز،شورشيان آرمانخواه ،ضث در ايران ،ترمجة :مهدي ثرتوي ،تهران ،ققنوس ،1380 ،ص.170
 -34هةمان سةرضاوة ،ل .218،219
-35بؤ زياتر:
خليل ملكي ،برخورد عقايد و آرا ،ويرايش و مقدمة :حممد علي همايوني كاتوزيان ،امريثيشداد ،ضاث دوم ،تهران،
.1376
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 -36احسان طبری ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .239
 -37هةمان سةرضاوة ،ل .40
 -38فريدون كشاورز ،من متهم مي كنم كميتة مركزي حزب تودة ايران را ،انتشارات رواق ،تهران ،ص .80 -79
 -39خليل ملكي ،سةرضاوةي ثيَشوو؛ اسكندري" ،حزب تودة و شوروي" در فصلي در طلي سرخ .مشارة  ،3ثاييز
.1365
 -40نورالدين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .137 -136
 -41گذشته چراغ راه آینداست ،ل .585 -582
 -42مردم ،مشارة  23 ،67دمياة .1329
 -43سثهر زبيح ،سةرضاوةي ثيَشوو ،بةشي 4وة.
 -44نورالدين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل 247 -242؛ مازيار بهروز ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .46 -45
 -45گذشته چراغ راه آینداست ،ل .703
 -46دربارة  28مرداد ،نشرية كميتة مركزي حزب تودة ايران ،بهمن .1332
 -47بؤ زياتر:
مجعي از نويسندطان ،انقالب اسالمي و ضرايي و ضطونطي رخداد آن ،ضاث أول ،قم؛  ،1378د .آمال السبكي،
تاريخ ايران السياسي بني ثورتین ( ،)1979 -1906سلسلة عالم المعرفة  ،250الكويت.1999 ،
 -48بؤ زياتر :احسان طبری ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .203
 -49كيانوري ،نورالدين ،ثرسش و ثاسخ دربارة مشي سياسي حزب تودة ايران ،)2( ،ضاث أول ،شركت سهامي،
تهران ،1258 ،ص .25 -24
 -50وةرطرياوة لة :عبدالرضا هوشنط مهدوي ،سياست خارجي ايران در دوران ثهلوي  ،1357 -1300ضاث
سوم ،تهران ،1375 ،ص .484
 51ـ نورلدين كيانوري ،ثرسش و ثاسخ ،.....ل .25
 52ـ هةمان سةرضاوة ،ل .27
َي مةزهةبي توندرِةوي دةكرد كة لة
 53ـ شايةني باسة كيانوري ئةوةندة بة توندي و بيَ قةيد و شةرت اليةنطري بال
اليةن (د .كريم سنجابي) يةوة ناوي (آیة هللا کیانوری) بة سةردا دابرِا .برِوانة:
دكرت كريم سنجابي ،اميدها و نا اميدي ها ،ضاث اول ،لندن ،1268 ،ص .370
 54ـ مازيار بهروز ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .215
 55ـ سازماني كارطةراني ئينقالبي ئيَران (راهي كارطةر) ـ كؤميتةي كوردستان ،كورتةيةك بؤ ناسيين سازماني
ي م ،ل  18ـ .19
كارطةراني ئينقالبي ئيَران (راهي كارطةر) ،بيَ ش ،ب َ
 56ـ مازيار بهروز ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .48
57ـ بؤ زياتر:
59

ارتشبد حسین فردوست ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،جلد أول،چاپ دوم ،تهران،
،1370ص  279ـ .471
58ـ احسان طبری،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل  254 ،229 ،228 ،189 -188؛
نوالدين كيانوري ،خاطرات،....ل .461 -443
 -59مازيار بهروز ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .60 -55
 -60بؤ زياتر ،احسان طبری  ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .294 -267
 -61بؤ زياتر :حممد رضا ثهلوي ،ثاسخ بة تاريخ ،بة كوشش :شهريار ماكان ،ضاث سوم ،تهران ،1377 ،ص
.349 -348
 -62برِوانة :خليل ملكي ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل 124 ،122؛ مازيار بهروز ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .269 -263
 -63گذشته چراغ راه آینداست ،ل .201 ،151
 -64بؤ زياتر:
َينةوةيةكي ميَذوويي لة جوآلنةوةي رِزطارخيوازي نةتةوةيي طةلي
د.ياسني سةردةشيت ،كوردستاني ئيَران .ليَكؤل
كورد ( ،)1979 -1939سليَماني ،2003 ،ل .110 -67
 -65يرواند ابراهاميان ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .358
British charged Affaires to the Foreign office,Memorandum -66
the Tudeh Congress ,F.O 371\ persia \644\ 34 -40187.
 -67گذشته راة آینداست ،ل ،151رهرب 16 -14 ،شهريور .1323
َي 1945دا لقي خؤي لة شاري كرماشان كردةوة كة ناسراوترين ئةندامةكاني:
 -68حيزبي تودة لة سةرةتاي سال
حممد حسن خسروي ،سيد حممد كزازي ،عبدالعظیم دزفولي ،حسن ساملني ,حسني مجشيدي ،حشمت
سبحاني،فاضل حبرالعلوم و محيد ساملي بوون ،ولة اليةن ئاغاي شهاب ثورةوة رِابةري دةكرا ،دواي ئةويش حمسن
علوي سةرثةرشيت كؤميتةي كرماشاني حيزبي تودةي طرتة ئةستؤ ،شايةني باسة رِؤذنامةي (بيَستون) كة لة اليةن
َي 1942ةوة لة كرماشان بة زماني فارسي دةردةكرا ،بووة ئؤرطاني لقي كرماشاني
ئاغاي مهدي فرهثور هةر لة سال
َي  1949بةردةوام بوو ،برِوانة:
حيزبي تودة ،ئةو رِؤذنامةيةي كة تا سال
حممد علي سلطانی ،احزاب سياسي و اجنمن هاي سري در كرمانشاة ،جلد دوم ،تهران ،1378 ،ل .304 -329
َكي كرماشانة ،باس لةوة دةكات كة
 -69عمويي كة يةكيَكة ل ئةفسةرة تودةيية ناسراوةكاني لةشكري ئيَران ،و خةل
َكي ئةودةمي كرماشان تودةيي بوون و كؤمؤنيسيت و خوانةناسييان بة يةك شت دةزاني .برِوانة :حممد علي
خةل
عمويي ،درد زمانة ،انتشارات انزان ،تهران ،1377 ،ل .16
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British Ambassador to the Foreing office, 25 September 1945 -70
F.O. 371\ Persiq 1945\ 34 – 45 451.
َبذيَريَك لة شيعرةكاني هيَمن ،لة بآلوكراوةكاني بنكةي ثيَشةوا ،ل .20
 -71هيَمن ،تاريك و رِوون ،طول
( -72كريس كؤضيَرا) تيَكداني حيزبي ئازادي كوردستان دةخاتة ئةستؤي شورةوييةكان و بة سةرةتاي هاوكاري
ئيَراني – شورةوي دادةنيَت بة مةبةسيت دامركاندنةوةي رِاثةرِينة ضةكدارانةكةي طةلي كورد لة ورميَ .برِوانة:
كريس كؤضيَرا ،ميَذووي كورد لة سةدةي 19 -20دا ،وةرطيَرِاني :حممد رياني ،تاران ،1369 ،ل .257
 -73د .ياسني سةردةشيت ،سةبارةت بة حيزبي ئازادي كوردستان ،بةدرخان -مانطنامةيةكي هونةري رِؤذنامةواني
طشيت ئازادة ،ذمارة  ،39 ،38سليَماني 22 ،تشريين دووةم و كانووني يةكةمي .2003
َةتان ،بةرطي دووةم ,بيَ شويَن ،1380 ،ل .233 -232
 -74حوسيَين مةدةني ،كوردستان و سرتاتيذي دةول
 -75هةذار (عةبدولرِةمحان شةرةفكةندي) ،ضيَشيت جميَور ،ئامادة كردن و سةرثةرشيت كردني ضاث :خاني
شةرةفكةندي ،ضاثي يةكةم ،ثاريس ،1997 ،ل .72
 -76وةرطرياوة لة :حوسيَين مةدةني ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .232
 -77برِوانة :يرواند ابراهاميان ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .264
 -78هةمان سةرضاوة ،ل .361
 -79رهرب 21 -28 ،مرداد .1324
 -80علي دهقان ،سرزمني زردشت ،رضائیه ،ضاث أول ،انتشارات ابن سينا ،ص .712 -711
 -81گذشته ضراغ راة آينداست ،ل .350
 -82هةمان سةرضاوة ،ل .352 -351
 -83مردم 18 ،دي .1324
 -84ثيرت آوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .388
 -85لينني ،كليات آثار ،جلد  ،22ضاث مسكو ،ص .164
 -86نورالدين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .129 -127
 -87ايران مان  20آبان 10 ،آذر .1324
 -88رهرب3 ،و  6ارديبهشت .1325
 -89د.رادمنش ،صورت جلسات مذاکرات جملس ،جملس ضهاردهم 4 ،دي .1325
 -90رهرب 4 ،شهريور .1325
 -91ايران ما 29 ،اسفند.1324 ،
 -92رهرب 12 ،آبانماه 1325؛ مردم 11 ،بهمن  11 ،1324دمياة .1325
 -93بؤ زياتر:
احسان طبری ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل 69 -66؛ خليل ملكي ،سةرضاوةي ثيَشوون ل .122 -116
 -94كوهستان 13 ،ابان .1325
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 -95احسان طبری ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل  .77 -72شايةني باسة كيانوري لة بريةوةرييةكانيدا بة رِاشكاوي دان
َة مةزنةدا دةنيَت كة حيزبي تودة ئةو كاتة تيَيكةوتبوون هةروةها باسي لةوة كردووة كة وةزيرة تودةييةكان
بةو هةل
ذيَر بة ذيَر هاتوضؤي شاهةنشايان كردووة و ثةيوةندييةكان بة دةربارةوة هةبووة :برِوانة:
نورالدين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .139 -136
 -96وةرطرياوة لةك نةوشرياون مستةفا ئةمني ،حكوومةتي كوردستان ِريَبةنداني  -1324سةرماوةزي ،1325
ضاثي دووةم ،هةوليَر ،1993 ،ل .237
 -97گذشته ضراغ راة آینداست ،ل .482 -481
 -98بةيان نامةي دووهةمني كؤنطرةي حيزبي دميوكرتي كوردستان ،كؤميتةي ناوةندي ،سةرماوةزي 1343
(نوامربي .)1964
 -99يرواند ابراهاميان ،سةرضاوةي ثيَشوون ل .279 -278
 -100كميتة مركزي حزب تودة ،شعارهاي حزب تودة ،رزم 8 ،دي .1331
 -101مردم 14 ،بهمن .1327
 -102لة رِاستيدا بةستنةوةي كيَشةي نةتةوايةتي طةالني غةيرة فارس بة خةباتي دذي ئيمثرياليسيت لة ئيَراندا
وةك ديديَكي زالَ و كارثيَكراو الي سةراني حيزبي تودة تا دوا تةمةني ئةو حيزبة بةردةوام بوو ،بة جؤريَك قسةكردن
لةو كيَشةية بة شيَوةيةكي سةربةخؤ و هةنطاونان بؤ ضارةسةركردني ضووبووة خانةي فةرامؤشييةوة ،بؤ منوونة لة
يةكيَك لةو كؤبوونةوانةي لة باكؤي ئازةرباجياني شورةوي طريَدران و سةراني حيزبي تودةي ليَ ئامادة بوون ،كاتيَك
قسة لة كيَشةي كورد و نةتةوة غةيرة فارسةكان هاتة طؤِريَ ،ئريج اسكندري ،طوتي "ئيَمة فارس و ئازةر و كورد وةك
َي داوة و لة سةري دانيشتووة،
َي بيَ باب واين ،نانةكةمان لة سندووقيَك داية ،الساريَكي مل ئةستور قفل
سيَ مندال
دةبيَ هةر سيَكمان ثيَكةوة لة سةر سندوقي فِريَ دةين و ئةوسا نانةكةمان دةست كةويَ و ثيَكةوة تيَرببني ،ئَيستا
باسي جيابوونةوةي ئازةرباجيان و كوردستانيَك نابيَ بكريَ" .برِوانة :هةذار ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .345
 -103خود طةرداني ضةمكيَكي فارسيية كة لة دوو بةش ثيَكديَت ،ئةويش (خود/خؤ) و (طردان/طيَرِان)ة ،لة رِووي
َكاني هةريَميَكي دياريكراوي وآلتيَك كة كاروباري خؤيان لة سايةي ئةو ياسا و
سياسييةوة واتة مايف خةل
دةستورانةي دةسةآلتيَكي ناوةندي بة هيَز بة سةرياندا دةسةثيَنيَت ،بةرن بةِريَوة ،بيَ ئةوةي كاريطةرييةكي ئةو
تؤيان لة دارِشتين ئةو ياسا وثةيوةندييانةدا هةبيَت كة ناوةند بؤ بةرِيَوةبردني وآلت دةيطريَتة بةر ،ضةمكَيكي وا كة
ناتوانريَت وةك سةرةتاييرتين ضةمكةكاني مايف دياريكردني ضارةنووس و بة ديهيَنةري الني كةمي يةكساني
َةم بدريَت.
نةتةوايةتي لة وآلتيَكدا لة قةل
َم ،1997 ،ل .78
َة كؤك .بة سةرهاتةكاني سياسي ذيامن ،ستؤكهؤل
 -104غةني بلوريان ،ئال
 -105هةمان سةرضاوة ،ل .79
 -106هةمان سةرضاوة ،ل .111
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 -107دكتور عبدالرمحان قامسلو ،ضل سالَ خةبات لة ثيَناوي ئازادي ،كورتةيةك لة ميَذووي حيزبي دميوكراتي
َي سيَيةم ،ل .17
كوردستاني ئيَران ،فةسل
 -108كةرميي حيسامي ،لة بريةوةرييةكامن ،بةرطي يةكةم ،سويد ،1986 ،ل .187 -186
 -109هةمان سةرضاوة ،ل .164
 -110هةمان سةرضاوة ،ل .186
 -111سةعيد كاوة ،ئاورِيَك لة بة سةرهاتةكاني خؤم و رِووداوةكاني نيَو حيزبي دميوكراتي كوردستاني ئيَران،
ضاثي يةكةم ،بيَ ش ،1996 ،ل .19
 -112بؤ زياتر :د .ياسني سةردةشيت ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .272 -268
 -113كةرميي حيسامي ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .207
 -114هيَمن ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .39
 -115كةرميي حيسامي ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .201
 -116حيزبي يةكةميان لة مةهاباد دامةزرا و سةر بة بةرةي شاثةرةستةكان بوو ،ئةوي ديكةشيان لة شاري سنة لة
اليةن (شيَخ معتصم حيسامي) ثيَكهيَنرا و ثشتطريي بةرةي نيشتماني و موسةددةقيان دةكرد.
 -117جةليل طاداني ،با نةبيَتة درؤي ثاش مردوو ،بيَ ش ،2000 ،ل .19
 -118هةمان سةرضاوة ،ل 123؛ غةني بلوريان ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .156 -155
 -119وةرطرياوة لة:
مسعود البارزاني ،البارزاني و الحرکة التحرریة الکردیة ،الکرد و ثورة  14اتموز1958
|14تموز| 11 -1958أیلول|  ،1961کردستان ،1991 ،ص .253
 -120غةني بلوريان ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل 156؛ د.ياسني سةردةشيت ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .308 -307
 -121احسان طبری ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .196 -192
 -122بةياني نامةي (حيزبي دميوكراتي كوردستان) بة بؤنةي 10ي خاكةليَوة رِؤذي شةهيداني جةمهوري
دميوكراتي كوردستان ،كؤميتةي سةركردةيي حيزبي دميوكراتي كوردستان10 ،ي خاكةليَوةي .1339
 -123بؤ زياتر :مسعود البارزاني ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .292 -255
َم ،1988 ،ل .7
 -124كةرميي حيسامي ،سةرضاوةي ثيَشوو ،بةرطي سيَيةم ،ستؤكهؤل
 -125برِوانة :هةذار ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .402 ،388 ،366
 -126كةرميي حيسامي ،سةرضاوةي ثيَشوو ،بةرطي دووةم ،سويد ،1987 ،ل.154
 -127هةمان سةرضاوة.
 -128هةمان سةرضاوة ،بةرطي سيَيةم ،ل .18 -17
 -129هةمان سةرضاوة ،ل .13 -12
 -130بؤ زياتر:
ياسني سةردةشيت ،خويَندنةوةيةكي ميَذوويي جوآلنةوة ضةكدارييةكةي كوردستاني ئيَران لة ساآلني -1967
َطةنامة و بآلوكردنةوةي :شازين هيَرش ،سليَماني.2002 ،
1968دا ،ئامادة كردني بةل
 -131نورالدين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .433
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 -132بؤ دةقي ِريَكةوتننامةكة برِوانة:
كةرميي حيسامي ،سةرضاوةي ثيَشوو ،بةرطي سيَيةم ،ل .100 -96
 -133مشارة طزارش12 /189 :ه ،موضوع :اجياد تشكيالت حزبي در ايران با اتالف تودةايهاي ايران وعراق و
حزب دمكرات كردستان ايران ،تاريخ  46 /12/5در :ضث در ايران ،بة روايت اسناد ساواك حزب دمكرات كردستان،
جلد اول ،تهران ،1378 ،ص .451
 -134هةمان سةرضاوة ،مشارة طزارش ،1976 :موضوع :خمالفت حزب منحلة تودة با شورش كردستان ايران،
تاريخ ،46/12/6 :ص .452
 -135احسان طبری ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .142
 -136عبدالرضا هوشنط مهدوي ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل 419 -414؛ حممد رضا ثهلوي ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل
.262 -216
 -137كةرميي حيسامي ،سةرضاوةي ثيَشوو ،بةرطي سيَيةم ،ل .126
 -138هةمان سةرضاوة ،ل .181
َيَت "ِريَبةرايةتي حيزبي تودة نةك هةر بؤ يارمةتي برادةران و بة جيَ طةياندني قةولَ و
 -139حيسامي دةل
َث و بيانوش ،رِؤذيَك لة ثرِ نامةيةكيان بؤ رِاديؤ نار بوو كة
َكوو كةوتبوونةثةل
قةرارةكانيان هةنطاويان نة هاويَشت ،بةل
َجي
طؤيا بةشي كوردي ثةيكي ئيَران حكوومةتي عيَراقي ثةالمار داوة ،لة كاتيَكدا سرف درؤ بوو ،كاك حةسةني قزل
َث وبيانووة ،ثياو ئةطةر بة دةسيت خؤي ثةت بكاتة ملي خؤي ئاوا دةبيَ" هةمان سةرضاوة،
طوتي :ئةوة سةرةتاي ثةل
ل .184
 -140بؤ زياتر :د .ياسني سةردةشيت ،كوردستاني ئيَران ،....ل .399 -381
 -141هةمان سةرضاوةن ل .422
 -142بهاءالدین نوری ،مذاکراتی ،الطبعة الثانیة ،سلیمانیة ،1993 ،ص .349
َم ،1997 ،ل .344 -343
 -143ئةمحةد بانيخيَآلني ،بريةوةرييةكامن ،سويد /ستؤكهؤل
 -144جليل طاداني ،سةرضاوةي ثيَشوون ل .51 -50
َوةري  1358بةرامبةر 23/ي ئوكتوبةري .1979
 -145مردم ،ذمارة ،1خةزةل
 -146هةمان سةرضاوة.
 -147مردم ،ذمارة 18 ،21ي جوزرداني .1359
 -148هةمان سةرضاوة.
 -149هةمان سةرضاوة.
 -150نورالدين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوون ل .463
 -151احسان طبری ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .307 ،303 ،301 ،143
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 -152سندمشارة  ،30موضوع :موقعيت كردها ،تاريخ2 :سثتامرب  1979در :اسناد النة جاسوسي .كردستان
( ،)1ص .175
 -153مردم( ،مهرماة .1358
 -154بؤ زياتر:
د.ياسني سةردةشيت ،سةرضاوةي ثيَشوون ل .463 -462 ،440 -439
 -155مردم ،ذمارة  ،21جوزرداني .1359
 -156بؤ زياتر:
مردم ،ذمارة 13 ،2ي بةفرانباري 1358؛ عبداللة حسن زادةن نيو سةدة تيَكؤشان ،بآلوكراوةي كؤمسيؤني
ضاثةمةني حيزبي دميوكراتي كوردستاني ئيَران ،طةالويَذي 1374ي هةتاوي ،ل .197 -193
َجي لة دانيشتنيَكدا بة جةفةنط دابووي
 -157مردم ،ذمارة 7 ،15ي بانةمةرِي  .1359شايةني باسة حةسةني قزل
بة رِووي كيانوريدا و ثيَي طوتبوو "هاورِيَ كيانوري تؤش بةم خةتي ئيمامةت سةرمان بة فةتارةت دةدةي ....ئاخري
قوربان مولالو ئينقالبي" .برِوانة :حةسةني ماوةراني ،بة يادي نووسةر و ئةديب وتيَكؤشةري شةهيد مامؤستا
َجي ،هيوا – طؤظار ،سويد ،ذمارة  ،9ل .37
حةسةني قزل
 -158برِوانة :طزارش كميتة مركزي كنطرة ضهارم حزب دمكرات كردستان ايران .توسط دبري كل رفيق دكرت
عبدالرمحان قامسلو 1 ،اسفند  /1358فورية .1980
 -159بؤ زياتر :د.ياسني سةردةشيت ،كوردستاني ئيَران ،...ل .441 -419
 -160ئةو حةوت كةسة بريتيبوون لة :غةني بلوريان ،فةوزية قاضی ،فاروق كيخسروي ،ئةمحةد عةزيزي ،نويد
َي بةو
َةيةكي مةزني كرد كة ثال
معيين ،دكتور رحيم ،سةيفي قاضي ،مامؤستا هيَمن ،شايةني باسة مامؤستا هيَمن هةل
بةرةيةدا ،بةآلم نةكةوتة داوي خيانةتةوة ،ضونكة هةر زوو خؤي لةو تاقمة جيا كردةوة و شيَوازيَكي ديكةي بؤ
َبذارد.
خةبات هةل
 -161احسان طبری ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل 299؛ نورالدين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .533
 -162سةعيد كاوة سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .215 -214
 -163حماهد .نشرية سازمان جماهدين خلق ايران .مردادماة .1364
َطةنامة ،بةرطي دووةم ،سويد،
 -164فاتح رسول ،ضةند الثةرِةيةك لة ميَذووي خةباتي طةلي كوردمان .رِووداو بةل
 ،1992ل .188
 -165جليل طاداني 50 ،سا َل خةبات.كورتة ميَذوويةكي حيزبي دميوكراتي كوردستاني ئيَران ،بةرطي يةكةم ،بي م،
ل .248
 -166ضاوثيَكةوتن لةطةلَ كاك سةالحوديين موهتةدي ،سليَماني.2003/10/4 ،
 -167جليل طاداني 50 ،سالَ خةبات ،ل .249
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 -168كورتة رِاثؤرتي دةفتةري سياسي ،كة لة اليةن سكرتيَري طشيت حيزب ،دكتؤر عبدالرمحن قامسلوةوة لة
َوةردا ( -1359ل) ثيَشكةش بة كؤبوونةوةي طشيت كؤميتةي ناوةندي حيزبي دميوكراتي
رِؤذي 10ي مانطي خةزةل
كوردستاني ئيَران كراوة.
 -169مردم ،مشارة  4 ،243خرداد .1359
 -170فاتح رسول ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .35
 -171بؤ زياتر:
اعرتافات كادر مركزي حزب تودة ،سازمان تبليغات اسالمي ،تهران.1362 ،
 -172برِوانة :جليل طاداني 50 ،سالَ خةبات ،ل .291 -288
 -173سةعيد كاوة ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .250
 -174شايةني باسة %80ي ِريَبةرة دامةزريَنةرةكاني حيزبي تودة لة رِؤشنبرية فارسةكاني دانيشتووي تاران
ثيَكدةهاتن كة ناوةندي تةمةني تيَكرِايان  37سالَ دةبوو .برِوانة :يرواندابراهاميان ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل ،260
.298
 -175بؤ زياتر:
ياسني خالد سردشيت ،لمحات عن االوضاع السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة في شرق کوردستان -1930
 ،1939مه تین -مجلة سیاسیة ثقافیة ،الصدد  ،58تشرین الثاني .1996
 -176وةرطرياوة لة :يرواند ابراهاميان ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .354
 -177نورالدين كيانوري ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .70 -60
 -178بؤ زياتر :جورج طرابیشی ،المارکسیة و المسألة القومیة ،الطبعة االولن ،بیروت.1969 ،
 -179برِوانة :ايظان غروشيظ ،المسأ لة القومیة في االتحاد السوفیتی .ثجارب و حلول ،تعریب:
فارس عضوب ،بیروت.1973 ،
 -180ظالدميري ايلتش لنيني ،المولفات الکاملة ،باریس ،موسکو ،المجلد ،20ص .161
 -181هةمان سةرضاوة ،اجمللد  ،20ص .151
 182بؤ زياتر :الياس مرقص ،الستالینیة و المسأ لة القومیة ،عن کتاب :الفکر السیاسی ،الطبعةاالولی ،دمشق،
.1963
 -183بؤ زياتر :مازيار بهروز ،سةرضاوةي ثيَشوو.
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