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 ش گفتاریپ 

ران یردستان و اکخ یتارهای ن دورهیت تریاز پراهم یکیبا  ییآشنا، ن مجموعهیا یهدف از گرد آور   

 ییاما آشنا، دارند ییآن دوران آشناهای تیدادها و شخصیاز رو یار ین مجموعه با بسیخوانندگان ا. است

  .دیمنامی جالب تر یزبان خود آنها بس شان ازیشه ورز ایگاه اندیوجا، آنان در هامن عرصهای شهیبا اند

سو و  یکاز  یاجتامعهای و اضطراب یاسیسهای یروزگار نگران، ردستان در آن دورانکن یرسزم

ن یخ نویدر تارها ن دورهیاز پرتالطم تر یکیه ک یعرص ، گر بوده استید یاز سو  کیمسلهای شکشاک

ی ثبات گذار را پشت رس نهاد و دوره یدوران ب، تران به بار نشسیه انقالب اکاست ای ران و دورهیا

  .ردکردستان را تجربه ک یناآرام

چگونه ، ردن و چگونه پنداشنتک یچگونه تلق، ردنکدن و چه یشیرسگذشت چگونه اند، حارضی مجموعه

  .ش استکن دوران رس یدر اها و چه شدنها و چه بودن، رفنتیر پذیرگذاردن و چگونه تاثیتاث

ن یآن هم از زبان هم، خ معارص پس از انقالبین معامران تاریاز بزرگرت ینسل یشه نگار ید اندیشا

  ...ات آن دوران باشدیواقع کدر  ین راه برایآسان تر، معامران

، ستندیگذشته نهای جز بازگشت به حالت یز یچ ینونهای کند و چون حالتکمی رارکخ خود را تیتار

... نده خواهد بودیآ یاید ورود به دنیل، کگذشته یاپیگوناگون و پاز تحوالت  یآگاه، ن خاطریبه هم

 : مینکفراموش ن

 ...شویممی نویسیم و خود نیز درآن نگاشتهمی تاریخ کتابی است که ما

م خوانندگان یتقد، استخراج شده است 59 و 58 و 57 یران در سال هایه از مطبوعات اکن مجموعه یا

  .خواهد شد یگرام

به دستم دادند سپاس  یار یدست ، ن مجموعهیا یآماده ساز ی چهار سالهی ه در دورهک یارانیی از همه

  . گزارم
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  .اندشاه و ساواک علیه من توطئه کرده: جالل طالبانی

. اندردهکه او توطئه یرده علکرا متهم  کران و ساوایمخالف دولت عراق شاه ا یردهاکرهرب  یجالل طالبان

ومت عراق کده حیردستان عراق نامک یهنیه میل اتحادکر یه در آن خود را دبک یاهیاعالم یط یطالبان

ه به کردستان عراق ک یهنیم ەیه اتحادیاعالم. رده استک یمعرف کنه همدست شاه و ساواین زمیرا در ا

 یمنترش شده در شهرها یبه زبان فارس «ریگوره ش» یداد پاسگاه ژاندارمر یرو ەدر بار  یحیعنوان توض

ه کاست  کیمرز عراق(حا یلومرت کی5) رانشهریده از پیز پخش شده و گزارش رسیران با عراق نیا یمرز 

  :ن استیه چنین عالمیمنت ا. خوردیه به چشم مین شهر اعالمیوارها ایبر در و د

ه پاسگا 57 ید 27داد یرو ەرا در بار  یران خرب نادرستیا یدولت یهاروزنامهو و یران رادیقهرمان ا یهاخلق

مردم مبارز  ین را برایریق زیم حقاین جهت الزم دانستیردبه همکپخش « ریگوره ش» یروستا یژاندارمر 

  :میران روشن منائیا

از توابع رسدشت «ریگوره ش»و افراد پاسگاه  یرانیا یگروه قاچاقچ یکان یم 57 ید 27بعدازظهر -1

ه جهت یاه ارتش عراق در هامن ناحش با موافقت شیپ یه چندکاز آنجا . داد یبرخورد مسلحانه رو 

ن کشمرگان ما به محل رفتند و لیاز پ یسب اطالع از ما گروهکاده شده بود به منظور یحمله به ما پ

ز در مقام دفاع از خود برآمدند یآنان ن. منودند یرانداز یشمرگان رشوع به تیژاندارمها به محض مشاهده پ

  .به ماند یشته و زخمک یجتاً تعدادینت

 یانات خارجیبه جر یانات داخلیطرف به منظور منحرف ساخنت اذهان مردم از جر یکو تهران از یدرا

ع پرداخته یف وقایما به تحر ینونکانقالب  یاسیردن رخسار سکشبه منظور زشت وامنود یطرف پ یکو از 

  .است

انه دانسته و همواره یخاور م یانقالب خلقها کنفیشه خود را جزو الیردستان عراق همک ینونکانقالب -2

خود  یهاهیانیها و بقت را در نامهین حقیران ابراز داشته ایخود را از انقالب خلق قهرمان ا یبانیپشت

 یچ عنوان در امور داخلیچگاه و به هیه هک شدەایمر کم و متذ یاران روشن ساختهیا یرضق یروهاین یبرا
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ران در مد نظر یا یل مرز یت وسایه استقالل و متامس همواره احرتام بکه برعکران مداخله ننموده بلیا

  .ماست

اربردن دستگاه کق بیهمواره از طر کشاه و ساوا، رانیما نسبت به خلق ا ەاست دوستانیرغم س یعل-3

ه یعل. اندردهک یرد باز که ما مداخله منوده و با رسنوشت خلق یعل یبارزان یهنه پرست و خائن رهرب ک

. باشدیردستان مک یبرا یعراق و خود مختار  یبرا یراسکه هدف آن دمو کما  ینونک یکراتکانقالب دمو 

  .دیمنامی ردستان دفاعکردن ک یاز عرب یر یرد و جلوگکت ملت یو از موجود

را از  یده با همدستا دولت عراق صدها نفر مزدور مسلح بارزانیغ نورزیدر یچ دشمنیران از هیشاه ا

و «یناله هورام»یمزدوران بارزان یهاگاهیهنوز هم از پا. اده استران به جنگ با ما فرستین ایرسزم

هنوز  یبارزان یز کگاه مر یپا. شودیوان به ما حمله میدر اورامانات و مر« قاله سوور»و « یلین فیحس»

  .ه ما ماستیانت و توطئه علیار خکه دست اندر یمیرج_عزکدر 

 یدر حال. اندم و اعدام گشتهیلت عراق تسلر و به دو یومت دستگکردستان از طرف حکشمرگ یپ دەها

از  کساوا ەلیبه وس« یا ساعاتیور»و « آزاد خفاف» یبه رهرب  ینفر مزدور بارزان یس، ه در آذر ماهک

ندگان یما از روزنامه_نگاوان و منا. نندکران به ما حمله یا کران منتقل شدند تا از خایه به اورامانات اکیتر 

وان_ بانه و رسدشت آمده و به یمر یران_عراق در نواحیه به مرز اکم یواهخیران میا یرضق یروهاین

در آذز . ار گرفته استکه ما به یعل یمزدوران بارزان یران با چه وقاحتیومت اکه حکنند ین ببیالع یرأ 

 یاستهاین سیما ا. منود یبانیارتش عراق را بر ضد ما پشت ەست خوردکران حمله شیماه سال گذشته ارتش ا

م یم تا به بهانه به دست شاه ندهیان جهت تحمل منودهیم شاه را به ایاراند رژکو تجاوز  یر انسانیغ

ر اسبق و ینخست وز یف امامیجعفر رش یما برا ەق در نامین حقایا… بزند و یه طلبیتجز یرناکه ک

  .ح داده شده استین توضیمجلس

 دکید و تأییران تأیا با انقالب خلق قهرمان اخود ر یگر همرزمیردستان عراق با دک یهنیم ەیاتحاد-4

 یچ عنوان در امور داخلیآماده است به ه یار کهر گونه هم یه براک یدر حال : داردید و اعالم میمنامی
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ران را باور یعات رسا پا نادرست سلطنت طلبان ایه شاکم ین جهت انتظار داریند به همکیآن دخالت من

ه کران یا ین انقالبیه مبارزکم ینند ما مطمئنکه انقالب ما دخالت یران علیه دولت اکنند و نگذارند کن

عات را به مسخره خواهند ین شایاند اردستان عراق بودهک یهنیم ەیهمواره دوستدار و همرزم اتحاد

بان انقالب آنها در یو پشت یمیصم ەما سوگند خورد یکراتکه انقالب دمو کآگاهند  یگرفت و به خوب

. رانیقهرمان ا یزنده باد انقالب خلقها. است یکراتکدمو  یت و جمهور یمکحای، راسکدمو ی، آزاد

سم و یونیصه، سمیالیمرگ بر امپر. هکیتر ، عرب، رانیا، ردستانک یانقالب خلقها یم باد همبستگکمستح

 ی. تاتور یکد

 ی. ردستان عراق جالل طالبانک یهنیم ەیل اتحادکر یدب

 (1357 /8/11) اطالعات 

 

  .کندهای ایران را تکذیب مینده کردهای پناهنده توطئه کردهای بارزانی علیه پاسگاهمنای 

 یردهاکن دو هزار و پانصد نفر یرمانشاه و همچنکه و یاشنو یکیراجع به وجود دو پاسگاه در نزد یخرب 

ت چاپ ران در مطبوعایا یمرز  یمبنظور حمله به پاسگاهها یفرزند مال مصطف یبارزان یبرهرب  یبارزان

در ، شورکوزارت  ییته امور اجرایمکرد در ک" رابط پناهندگان ی"عبد الله پشدر  یروز آقاید. شده است

  :حات آمده استین توضیدر ا. م داشتیبه روزنامه اطالعات تسل یتبکحات ین مورد توضیا

ه اوال کد رسانمی به اطالع یروشن شدن اذهان عموم یم و برایمنامی بیذکاً تیخرب منترشه را قو

از  یس بارزانیا ادریاند و ثانن نشدهکسا یغرب یران هنوز در استانهایرد از بدو ورود به اکپناهندگان 

ت پناهندگان یا شده و هنوز برنگشته است و در نهایکآمر یراه، ادت از پدرشیع یچهار ماه قبل برا

ه مردم انسان یلکعموم مسلامنان و  از. نداشته و نخواهند داشت یران دخالتیشور اک یرد در امور داخلک
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رد را در کداشته و پناهندگان  یشه حسن ظنیرد همکه نسبت به پناهندگان کران تقاضا دارم یدوست ا

 . ت قرار دهندیمورد عنا

 (11/11/1357) اطالعات

 

 تلگرام جالل طالبانی به امام خمینی 

تا حصول  یار کو هم یهمرزم یراق را براع یردهاک یآمادگی، نیبه امام خم یتلگراف یط یجالل طالبان

 یهنیه میل اتحادکر یتلگرام خود را با عنوان دب هک یجالل طالبان. ران اعالم داشتیانقالب ا یینها یروز یپ

ادآور یانقالب  یروز یبه مبناسبت پ یکرده است ضمن تربکان مخابره کاز بو  یردستان عراق به زبان فارسک

ن یانه بطور اعم و انقالب فلسطیخاورم یبرا یبزرگ یروز یپ، رانیرمند اانقالب ظف یروز یه پکشده است 

 . عراق بطور اخص است یردهاکو مبارزه برحق 

 (30/11/1357) اطالعات 

 

  .جالل طالبانی ایجاد ناراحتی نکرده است

 یمرهرب بزرگ انقالب اسال  یبرا یتلگراف، ردستان عراقک یهنیه میاتحاد یته نظامیمک یاز سو  -مهاباد

ت یحرضت آ یرهرب بزرگ انقالب اسالم» : ن رشح استیمنت تلگراف بد. مخابره شد ینیحرضت امام خم

 یون انقالب اسالمیزیو و تلویراد 30/11/1357ت تأسف در اخبار دو شنبه شب مورخ ی! با نهاینیالله خم

ردستان ک یهنیه میه اتحادوابسته ب یاز جانب طرفداران جالل طالبان ید ناراحتیبر تول یمبن یخرب ، رانیا

ن یم همچنیمنایب میذکن موضوع را به شدت تیله صحت اینوسیبد. ران پخش شدیا یعراق در مرزها

ز یم و ضمن اعالم عدم دخالت و نیهمه ملتها هست یرشافتمند به آزاد یم ما افرادیابارها اعالم داشته

قدر یم عالیآن زع یبه رهرب ، رانیملت انهضت بزرگ  یبان واقعیپشت، رانیا یدر امور داخل یناراحت
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م یحفظ خواه، رانیخواهانه ملت مبارز ایآزاد یخود را با آرمانها ین همواره همبستگیبنابرا. میباشیم

زم و وابستگانش یالیس امپریاز دسا یه ناشکل ین قبیاز ا یعاتیه اخبار و شایلکمنود و در هر زمان 

  .م منودیباشد را رد خواهیم

 . ردستانک یهنیه میاتحاد یه نظامتیمک 

 (3/12/1357)اطالعات

 

  .در مناقشات کردستان تکذیب شد« جالل طالبانی»مداخله 

ت الله یبه حرضت آ یردستان با مخابره تلگرامک یهنیه میاتحاد یته نظامیمک: هانکیخربنگار -مهاباد

ب یذکداً تیران شدیردستان اکت را در مناقشا یعات مربوط به دخالت جالل طالبانیشای، نیخم یالعضم

و یراد 30/11/57ت تاسف در اخبار دوشنبه شب مورخیبا نها»: ن استیچن یته نظامیمکام یردمنت پک

 یهنیه میوابسته به اتحاد یاز جانب طرفداران جالل طالبان ید ناراحتیبر تول یمبن یون خرب یزیتلو

مو ییمنایب میذکن موضوع را بشدت تیا له صحتین وسیران پخش شد بدیا یردستان عراق در مرزهاک

م و ضمن عدم یها هستهمه ملت یرشافتمند و معتقد به آزاد یم ما افرادین بارها اعالم داشته ایهمچن

ان  یران برهرب ینهضت بزرگ ملت ا یبان واقعیران پشتیا یدر امورات داخل ید ناراحتیدخالت و تول

ران یخواهانه ملت مبارز ایآزاد یخود را با آرمانها یمبستگن همواره هیبنابرا. میباشیقدر میم عالیزع

زم و یالیس امپریاز دسا یه ناشکل را ین قبیعات از ایه اخبار و شایلکم منود و در هر زمان یحفظ خواه

 . ردکم یوابستگان است رد خواه

 (4/12/1357هانکی)
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  .گروه طالبانی اعالم کرد در حوادث اخیر کردستان نقشی ندارد

ه ک یه در حوادثکرد کاعالم  یجالل طالبان یرد)عراق( بر رهرب که ملت یاتحاد -فرانسه یخربگزار  -روتیب

ه کروت اعالم داشت یه در بین اتحادیا یسخنگو . ندارد یچ نقشیداده ه یران رو یردستان اکراً در یاخ

س یش در پاریب یه چندکن سخنگو افزود ین نام وجود دارد ایجنبش مشابه به هم یکران هم یدر ا

انجام گرفته و امام در آن هنگام رفتار  ینیرد و امام خمک یه ملیندگان اتحادیاز منا یکیان یم یدار ید

، رانیا ەه دولت تاز کان خواست ین سخنگو در پایا. ران داشته استیا یردهاکنسبت به آرمان  یمناسب

  .ردیبپذ یاسالم یران را در چارچوب جمهور یا یردهاک یحقوق مل

  .ندکیردستان اجرا مکرا در « ایس» یهانقشه یبارزان یمال مصطف : ردستان عراقک یهنیه مینده اتحادیمنا

به مقر امام  یبا مخابره تلگرام« ردستان عراقک یهنیه میاتحاد»نده یمنا« چاورش یصفرمصطف یحاج»

اساس  یعات بیپخش شا ه باکرد کرانده شده را متهم  یعراق یردهاکرهرب  یبارزان یمال مصطف ینیخم

ردستان کدر  ین عمل به جالل طالبانیارانه و انتساب اکز و خرابیآم یکات تحریو دست زدن به عمل

 یبارزان یدارو دسته مالمصطف»رده است کدر تلگرام خود اعالم  یو . انداخته استجنگ اعصاب به راه

 یردستان ناامنکال خود در یه به خکاند زده یا دست به اقداماتیبا انتشار سازمان س کمزدور شاه و ساوا

 : ن گفتیه همچنینده اتحادیمنا«. ران لطمه بزنندیا یق به انقالب اسالمین طرینند و از اکجاد یو بحران ا

« اده موقتیق»ر نامیه خود زکرا ای ارانهکتیاعامل جنا« ایس»و دارودسته او به فرمان  یمال مصطف

ران یرد با انقالب اکخلق  یدهند تا در همبستگیان او نسبت میاطراف و یشوند به جالل طالبانیب مکمرت

از فرستنده  30/11/57شب» : ن تلگرام گفته شده استیدر هم. اندازندیاف بکش ینیامام خم یبرهرب 

از افراد  یه از قرار اطالع گروهکد ین مظنون پخش گردیبه ا یران خرب یا یانقالب اسالم یونیزیو تلویراد

رو متام یه ما با نکه کپخش شد  ین خرب در زمانیاند اردهکحمله  یمرز  یبه پاسگاها ینجالل طالبا

 یدن نظام فاسد شاهنشاهیران و برچیا یه نسبت به جنبش اسالمیخود را بارها با صدور اعالم یبانیپشت

نظور روشن ه مبکدرخواست شده است  ینین تلگرام از امام خمیان ایدر پا« . میران اعالم داشته بودیدر ا
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 یبه مناطق مرز  یندگانیمنا، رانیردستان عراق با با انقالب اک یهنیه میاتحاد یپارچگیکردن وحدت و ک

 . اعزام شوند

 (5/12/1357هانکی)

 

  .بحران کردستان تکذیب شد دخالت در

ه سازمان کاظهار داشت « روتیب»عراق در  یردهاکجنبش  یسخنگو  : فرانسه یخربگزار  -روتیب 

 یسخنگو . ندارد یاچگونه مداخلهیران هیردستان اکر یدر حوادث اخ« یطالبان یردهاک یه ملیداتحا»

ن نام وجود دارد یبه هم یاهیز اتحادیران نیه در اکن مطلب یعراق پس از اشاره به ا یردهاک یاتحاد مل

 یه اتحاد ملندیمنا یکشان و یان ایم یدار یس دیدر پار ینیت الله خمیه هنگام اقامت حرضت آکگفت 

. عراق ابراز داشتند یردهاکروش مساعدشان را نسبت به آرمان  ینیداد و امام خم یعراق رو  یردهاک

ران را یا یردهاک یه حقوق ملکرد کران درخواست یعراق از دولت تازه ا یردهاک یاتحاد مل یسخنگو 

 . ت بشناسدیبه رسم یدر چارچوب جمهور 

 (5/12/1357)اطالعات

 

  .تکذیب شد

 یه طلبیت تجزکرا در حر  یبارزان یروهایخرب دخالت نی، ان رزمندگان بارزانیاز سخنگو یکیر ژنو د

ه رهرب ما کم و هامنطور یدانیران جدا منیطام خود را از انقالب ا : اساس دانست و گفت یردستان بک

ن یه به ایشب. «دم بو یران خواهیر شده همواره در خدمت انقالب مردم اکمتذ  ینیدر تلگرام به امام خم

روت ید بیروز در جرایاست د یه رهرب آن جالل طالبانکرات پارت کحزب دمو  یگفته بنقل از سخنگو 
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 یاسالم یم انقالبیرژ یکه تحت اداره کران یگفته بود ما هرگز به ا یطالبان یسخنگو . ده بودیبچاپ رس

  .«مینکین انقالب دفاع میاز ا، رانیردمان در اکم و مطابق خواست برادران ینکیاست حمله من

 یل خود مختار کشده و بش یامالً طبقه بندکردستان کمردم  یه خواستهاکرسد یدر حال حارض بنظر م

انتخاب فرماندهان ارتش از ی، تیو وال یالتیا یردستان توسط انجمنهاکنش رهربان یگزی، در امور داخل

ه در طول سلطنت کمجاور است  یه استانهااز مناطق در حوز  یردن بعضکمه یو ضم یان افرسان محلیم

 . ردستان جدا شده استکاز استان ، رضا شاه و شاه

 (9/12/1357)اطالعات

 

  .از شیشه باشد نباید به سوی خانه دیگران سنگ پرتاب کنداش آقای طالبانی! کسی که خانه

راست و چپ  یهادستهان یشه میه همک یشود جالل طالبانیده مین روزها دیای، بر خالف اصول اخالق

زند یقت میاز حق یز و عار یآم یکدست به مطرح منودن مسائل تحر هاروزنامهدر ، افته استیانتقال 

 ینیامام خم یران برهرب یخواه اینون ملت مبارز و آزادکهر چند ا. ندکیگران را به آن وادار میه دکنیا ای

ه کن مبادا یکدهد لیص میرا از باطل تشخقت یزود حق یلیه خکده است یرس یبه سطح یر کاز لحاظ ف

 یخیق تاریحقا یلذا ناچار هستم برخ. قت را بپوشاندیحق یوتاهکمدت  یدروغ مثل مه صبحگاه برا

دامش فرصت طلب و کند کران قضاوت ینم تا ملت جانباز اکرا مطرح  یو طالبان یبارزان یراجع به آقا

  .ار استکانتیخ

رد و بعلت کم وقت بر پا یه رژیام علیردستان عراق چند قکدر  ی( بارزان 1930-1935)  یان سالهایم – 1

به ، به جنوب عراق بعد یجه بارزانید و در نتیامها به مثر نرسیآن قی، و معنو  یماد یهانهیضعف زم

  .د شدیتبع« هیامنیسل»استان 
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پس منطقه بارزان برگشت س، ه ( به منطقه رسدشتیامنید گاه خود ) سلیاز تبع یبارزان 1943در سال  – 2

  .عراق زد یم پادشاهیه رژیعل یگر یام دیو در هامن سال دست به ق

به  یگر یام دیل داد و در آن روزها قکیرا تش« ردکخواه یحزب آزاد» یبارزان 1945ل سال یدر اوا – 3

د به یار گردناچ یبارزان 1945جه در اواخر سال یدر نت. دیم موقت عراق بر پا گردیه رژیشان علیا یرهرب 

ل ینا یبه درجه ژنرال افتخار ی، و جانباز  یار کبعلت فدا 1946ل سال یمنطقه مهاباد منتقل شود و در اوا

  .دیآ

حزب »ه بعدها به ک« ردکرات کحزب دمو »، ردستان عراقکدر ی، بدستور بارزان 1946در بهار  – 4

حزب انتخاب  یرا برهرب  یبازران، ردکنگره کن یس و در اولیافت تأسیر نام ییتغ« ردستانک یکراتکدم

  .ردک

 یکراد عراق دست به کنفر ا 500 یبهمراه یبارزان، جانیانات آذربایه در اثر جرکد یشکطول ن – 5

  .دیشکروز طول  52ه کزد  یبطرف شورو  کو خطرنا یو طوالن یخیتار یامیراهپ

وطن  کبه خا یبارزانی، رو و دوازده سال اقامت در شو  1958م عراق در سال یر رژییپس از تغ – 6

  .استقبال منود یرهرب مل یکشان بعنوان یرد از اکبرگشت و ملت عراق چه عرب و چه 

رد و شعار آن ک یت رهرب یتاتوریکم دیه رژیرد را علکم ملت یام عظیق یبارزان 1961در ماه سپتامرب  – 7

  .بودعموم ملت عراق  یبرا یراسکردستان عراق و دمک یبرا یام خودمختار یق

روها از ترس یرا داد و افراد آن ن یمرتق یروهایردن نکن کشه یدستور ر، م عراقیرژ 1963در سال  – 8

ه اشتباهاً بدست هواداران جالل ک یبرخ. ردندک کمختلف عراق را تر  یتخت و شهرهایناچار پا، جان

پناه آوردند نه  یاد شده بارزانه مبناطق آز ک ییآنان روبرو شدند اما آنها یهازهیافتادند با رس ن یطالبان

  .دندیبرخودار گرد، ل دفاع از جانیه از همه وساکبهره مند شدند بل یل زندگیفقط از سامان و وسا
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ران پناه آوردند و در یو طرفدارانش به ا یو ، ردکام ملت یبا ق یپس از اختالف طالبان 1964در سال  – 9

  .ار آنها گذاشتیدر اخت یل زندگیهمه وساک، ند و ساواگاه مخصوص در استان همدان اقامت منودیپا یک

ردستان عراق بازگشتند و اظهار ندامت کو هوادارانش به  یطالبان، رانیسال اقامت در ا یکپس از  10

پ قره یفرمانده ت یامل مفتک». حساس انتصاب شدند یاز آنها در مقامها یبرخ یبدستور بارزان. ردندک

 «اوهکپ یانده تن فرج فرمیداغ و محمد ام

اربدستان کبعلت عدم استقامت از داخل شورش و بطور محرمانه با  یه طالبانکد یشکن یطول – 11

، وستند و پس از مسلح شدنیم عراق پیخود و هوادارانش به رژ 1966بغداد متاس گرفت و در سال 

  .ده شدندینام 66ش ن علت به جایبهم. دندیشکن را به آتش یرد نشک یهایآباد، ش ارتش عراقیشاپیپ

د و یان رسیبه پا یار طالبان، کو دولت عراق یبارزان یان رهرب یم 1970پس از موافقت نامه مارس  – 12

اظهار ، نفرانس مخصوصک یکآنها را خلع سالح منودند لذا مجدداً ناچار شدند در  یعراق یهامقام

آز آنها  یو با در نظر گرفنت منافع مل یزانرد پناه آوردند بدستور بار کگر به شورش ینند و بار دکندامت 

  .مجدداً استقبال شد

  .اروپا شد یل راهیادامه تحص یبرای، با اجازه گرفنت از بارزان یطالبان 1971در سال  – 13

رد کومت عراق به موافقتنامه مارس وفادار نبود مجدداً جنگ ملت که حکنیبعلت ا 1974در سال  – 14

 یهاکمکعالوه بر استفاده از  یعراق ین جنگ مقامهایدر ا. مت بغداد رشوع شدو کبا ح یبارزان یبرهرب 

رمرد از یلذا هزاران زن و بچه و پ. ردکرد استفاده کقتل عام ملت  ین سالحها برایاز مدرن تری، خارج

  .دیصد هزار نفر رسیه تعداد آنها به سکنیران پناه آوردند تا ایترس جان به ا

در آن ، ردکم بغداد و زدن خنجر به پشت ملت یان شاه خائن و رژیر میه الجزاپس از موافقتنام – 15

درخواست منود  یبا عراق و از طالبان یره شدن روابط و یبعلت ت، ه فرصت را مغتنم شمردیهنگام سور

بنام  یحزب، هیت سوریشان بدستور سازمان امنیه اکد یشکن یطول. ه منتقل گرددیه از اروپا به سورک
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بعنوان  ینار عراقیست هزار دیل داد و پس از مسلح شدن و گرفنت بکیتش« ردستانک یهنیماتحاد »

عامل  کمکه و با کیه از مرز تر یت سوریچند نفر از سازمان امن یبا همراه 1977در سال ، حقوق ماهانه

 یکرد و کها یبه محض ورود پشت به سور. ردستان عراق وارد شدک کشور به خاکت آن یسازمان امن

ومت کن حیکرات به بغداد فرستاد لکمذا یبطور محرمانه برا« یر کعس یعل»نده از طرف خود بنام یمنا

ه جزو ک« وهیز» یاز آباد کعامل ساوا کمکناچار شد به  یاو قائل نشد و طالبان یبرا یتیعراق اهم

، ه شده بودیته کله ساوایه قبالً بوسک ییهاونیامکران وارد شود و با یا که است به خاییاستان رضا

  .دیاقامت گز« انکنو »بنام  یآباد یکمهامت و طرفداران خود را به منطقه رسدشت انتقال داده و در 

شمس » یبرا یاباشد نامهیم یاز همراهان معروف طالبان یکیه ک« محمود عثامن»رت کش د یسال پ – 16

انتقاد  یاز طالبان ین نامه و یدر ا. باشد فرستادینون در اروپا مکه اک«یر قاسمیام»معروف به « نیالد

منظورش . ندکگوش « د االطرشیفر» یهاهنوز ارصار دارد به ترانه یه طالبانکرده کرده و اظهار تاسف ک

  .ندک یار کهم کهنوز ارصار دارد با ساوا یه طالبانکن است یا

ه کنوشته است  1357شنبه هشتم بهمن ماه یک( روز 15770در روزنامه اطالعات شامره ) یطالبان – 17

ن به آن معنا یا ایح داده و آین توضیر اسبق و مجلسینخست وز یف امامیرش یق را برایهمه حقا یو 

آمده  یف امامیه بعد از رشکبوده و آن یف امامیه قبل از رشکآن یز را برایهمه چ یه طالبانکست ین

 ید طالبانیجد یهاوششکا یه آکشود آن است یه خود بخود مطرح مک یگر ینوشته باشد؟ و پرسش د

  ند؟کدست و پا  یگر یند منبع دکیم یه و عراق سعیشان پس از توافق سوریه اکست یبه آن معنا ن

 یان دارد برخکه امکم یه من بتوانم بگوکنینده خواهد داد اما ایها را فقط و فقط آن پرسشیپاسخ به ا

هنوز زود است  یطالبان ید منود؟ و برایز اصل تقلن است اکا ممیآ یباشند ول یاز افراد بخواهند بازرگان

 .دیمنا کرا در  یبارزان یعمق رهرب 

  یردستانکار یهوش. 1357اسفند  8 

 (12/12/1357)اطالعات
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 مال مصطفی بارزانی درگذشت

 یکیردستان عراق عرص پنجشنبه در کن جنبش یشیرهرب پی، بارزان یمالمصطف : فرانسه  یخربگزار –لندن 

ه مبتال یش به رسطان ریه از سه سال پک یمال مصطف. درگذشت یواشنگنت به حمله قلب یانهاامرستیاز ب

حزب او در لندن  یندگیرا دفرت منا یخرب درگذشت مالمصطف. شده بود یامرستان بسرت ین بیدر ا، بود

اش ه جنازهک را قرار استیز. انتقال جنازه او به واشنگنت برود یام برایهواپ یکردو گفت قرار است کاعالم 

  .سپرده شود کجان به خایدر غرب آذربا«هیاشنو»در 

 یه به نربد او برا، ک1354اسفند  15ران و عراق در یا یقراردادآشت یچند روز پس از امضا یمال مصطف

ل قرن یدر اوا یمالمصطف. ران آمدیرده و باک کعراق را تر . دادیان میردستان عراق پاکسب استقالل ک

 1943رد و درکت کردستان در رش ک یدر جنبش مل1931او از ، ا آمدیشامل عراق بدن، زاندر بار  ینونک

ر یناگز یو عراق یسیانگل یروهایر فشار نیاما ز. د آوردیرد در عراق پدکدولت خودمختار  یکد تا یوشک

سال  12خت و یگر یران هم به شورو یاما از ا. ونددیران بپیردستان اکو به جنبش . زدیران بگریشد به ا

پس از انقالب عراق و . را با خود برداش لهیتن از افراد قب 500 یاو در سفر به شورو . در آنجا به رس برد

به عراق بازگشت و نربد را در شامل عراق از رس گرفت تا  یمالمصطف، م قاسمیرکار آمدن عبدالک یرو 

ه به موجب آن به کرد کم امضا کبا حزب بعث حا ی( قرادرداد1349اسفند 20) 1970مارس  11ه در کنیا

را عراق یوتاه بود زکن قرار داد یاما عمر ا. شدیداده م یعراق خودمختار  یردها در چهارچوب جمهور ک

ه یه علک یاز سوءقصد یبارزان 1350مهر  7رد و اختالف دوباره باال گرفت و در کبه وعده خود عمل ن

رد و خود کجاد یردستان عراق را اک یکراتکا حزب دمدر آنج یبارزان. افته بود جان به در بردیب کیاو تر 

ه کرد کشامل را اعالم  یقانون خودمختار  یطرفیکعراق  یز کدولت مر  1353اسفند  20در . س آن شدیرئ

وم کهم مح یگر از طرف شورو یه حاال دک یافت و بارزانیردها نبود بحران شدت کچون در مورد قبول 

دست از  1354اسفند  15قرار داد  یران هم با امضایه اکران یر ارد مگکیافت منیدر کیمکچ یشد هیم

ا رفت و عمالً صحنه یکبه آمر یاز عراق به تهران آمد و پس از مدت یلذا مال مصطف. به او برداشت کمک
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در محافل ، دیایران بیبه ا یشود قصد داشته به زودیه گفته مک یمرگ مالمصطف. گفت کاست را تر یس

 یهاخلق، ران گفتیرات اکخزب دم یسخنگو  . یکشده است یتلق« خرب خوب» یک ران همچونیرد اک

 یاحساس راحت، ا فروخته بودیرد عراق را به شاه و سکر جنبش یاخ یهاه در سالک یسکرد از خرب مرگ ک

 یکران و عراق بعنوان یردستان اکاز مناطق  یار یدر بس یه بارزانکن سخنگو افزود یا« . ردکخواهد 

 . معروف است، ردکخود نابود  یهایش مرگه را در راه جاه طلبیپ یروهایه نکخودپرست  خائن و

 (12/12/1357هانکی)

 

  .مال مصطفی بارزانی در گذشت

در  یبارزان یه مال مصطفکاست  کیده از مهاباد حایرس یهاگزار : اطالعات ویژەفرستاده  –مهاباد 

ده یبرد و پس از پاشیش از رسطان رنج میشت از سالها پسال دا 75ه حدود ک یو . ا درگذشته استیکآمر

گفته . ا رفتیکرج بود و پس از آن به امرکدر  یاو مدت یشامل عراق به رهرب  یردهاکشدن انقالب 

ران ین ایردنشکواقع در منطقه « هیاشنو»جنازه او در ، رده استکت یوص یبارزان یشود مالمصطفیم

اران او بود و از یاز ، رانیمحمد در ا یقاض یردستان به رهرب ک یر در زمان اعالم جمهو  یو . دفن شود

  .دیرس یاو به درجه ژنرال یسو 

 یبارزان. ه رفتید و بعد از آن به روسیجنگیران میا یز کمحمد مدتها با دولت مر  یم قاضیاو پس از تسل

خود  یراق براجنگ با دولت ع 1961ردستان عراق رفت و در سال کبه « م قاسمیرکعبدال»در زمان 

س یرئ« ارترک یمیج»به  1977ه یفور 9ه در ک یادر نامه یبارزان. ردکردستان عراق را آزاد ک یمختار 

رد کسخت گله ، ن نربد بودندیاران او در ایه کران یا و ایکآمر یهاکمکا نوشت از قطع یکآمر یجمهور 

 . منود کمک یو تقاضا

 (12/12/1357)اطالعات
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 روز عزا 3

ن منطقه یروز در ا 3مبدت « هیاشنو»انقالب  یشورای، بارزان یمبناسبت در گذشت مال مصطفه ـ یاشنو

 . ل شدیبازار و شهر تعط یهامدارس و مغازه، ه اداراتیلکرده و بدنبال آن ک یاعالم عزادار 

 (13/12/1357)اطالعات

 

  .جسد بارزانی بخاک سپرده شد

 یشورش یردهاکد یرهرب فق« یبارزان یمال مصطف»جسد  دوشنبه گذشته : ه ـ )خربنگار اطالعات(یاشنو

هزار  200ش از یان تاثر بیافت و در میانتقال « هیاشنو»ران به یا یمل ییهوا یرو یوپرت نکیعراق با هل

 یرسود ملی، بارزان ین جسد مال مصطفیدر مراسم تدف. سپرده شد کبه خا یرانیا یردهاکنفر از 

ران ـ یبخش ا یمبارز قهرمان آزاد ینیدرود بر امام خم» : اد زدندیت فریردستان خوانده شد و جمعک

  .«ردکد مبارز از جان گذشته ملت یفق یدرود بر بارزان

 

 یهزار نفر  300نگ یتیم

رد به کدفن پناهندگان  یه براک« هیاشنو» یتار که 13 یدر گورستان اختصاص یبارزان یجسد مال مصطف

شور در کرد از رسارس کهزار نفر  300ز یروز نید. دیدفن گرد، بود ده شدهید کش تدار یپ یران از چندیا

ز حضور داشتند ین یو خارج یه خربنگاران داخلکنگ یتین میدر ا. ردندکت کرش « هیاشنو»م ینگ عظیتیم

ن یگر در ایروز د 3ی، بارزان یه بخاطر فوت مال مصطفیانقالب اشنو ینده شورایمحمودزاده منا یآقا

ه کاعالم داشت  یسخنان یمهاباد ط یردهاکنده یمنا یندکم شهر یرکسپس مال . منود یر شهر اعالم عزادا

نده یمنا« یمیمال صالح رح». حذف خواهد شد یبارزان یردها در مورد مال مصطفک یاز خواستها 8ماده 
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ن یه حارضکرد کقرائت  یاشعار « هژار»ن مراسم استاد یدر ا. ردکنه صحبت ین زمیز در ایمردم نقده ن

  .ر قرار دادیرا بشدت تحت تأث

 

 امام رهرب بزرگ

را رهرب  ینیامام خم، در سخنان خودی، پرس مال مصطف یه مسعود بارزانیردها در اشنوکنگ یتیدر م

ران را به حقوق حقه خود خواهند یا یردهاکه کفرمودند  ینیامام خم» : خواند و افزودیبزرگ اسالم

ه بر کد ینک یار کد بود یه طلب نبوده و حارض نخواهیقت تجزچ و یردها هکه شام کد یرساند و بدان

ران و یا یر پرچم اسالمین رهرب بزرگ زیه اکدهم یبه شام وعده م. دییافزایب یالت دولت اسالمکمش

در مصاحبه با  یمسعود بارزان. «خواهند داد یبه شام خودمختار ی، اسالم یالت جمهور کیچارچوب تش

گاه موقت یران پایا یجاکچ یه در هکه بلیما نه تنها در اشنو» : ردکعالم ا یو خارج یخربنگاران داخل

  .«عراق است کگاه موقت ما در خایم و تنها پایندار

شنت داد و کرد را به کهزار  20، ردن شورش ما در عراقکرد و با نابود کانت یشاه سابق مبا خ» : گفت یو 

ت در کرش  یه براکیعراق و تر  یردهاکهزار نفر از صد یکب به یقر، طبق اطالع« از پشت به ما خنجر زد

ران یا که با ورود آنان به خاکه را داشتند یقصد آمدن به اشنوی. بارزان ین مال مصطفیمراسم تدف

 . مخالفت شد

 (16/12/1357)اطالعات

 

 تجلیل از مال مصطفی

ن یدر ا. برپاشد یارزانب یبه مناسبت در گذشت مالمصطف یمراسم، مهاباد یروز ازطرف علامیمهاباد ـ د

ز حضور داشتند و حجت ین یاز خربنگاران خارج یاد عدهیه در مسجد جامع مهاباد برپا گردکمراسم 
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از مقام بزرگ و  یز ضمن سخرنانین« ید قرنیحجت االسالم مال رش»و « یندیکشهر یمال مصطف»االسالم 

ز ین« محمد مصدق»رت کراسم از روانشاد د ن میدر ا. ردندکل یتجل یرانه مال مصطفیارزنده و مبارزات دل

، بحق معظم له یو رهرب  ینید امام خمییگر ضمن تأیت حارض در جلسه بار دیل بعمل آمد و جمعیتجل

 . ستیه طلب نیاست و تجز یرانیا، ردکه ملت کردند کد کیتا

 (17/12/1357)اطالعات

 

 مقاله

سم یالیامپر ویژەبیی، ه استعامرگران اروپااز تجارب چندصد سال یا با برخوردار یکاالت متحده امریا

 ین( فصل مهمکومت کانداز حیاست )تفرقه بیس. انه قدم گذاشتیاست خاورمیبه عرصه س، سیانگل

فل کست خورده و تحت تکش یاست را امپراتور ین سیا یفوت و فنهایاستعامر یهایاست در توطئه گر

بخش عقب . گذاشت ییایکتازه نفس و آزمند آمر یاستهیالیار امپریا از جنگ دوم به بعد در اختیتانیبر

و  یزمانی، قومی، ها و اختالفات منطقه اییجدا، هایانه مملو از ناهمگونیازجمله خاورم، مانده جوان

. استیدن یدر همه جاای لهیقب – یمناطق و جوامع فئودال یهایژگینها منودها و ویا. بوده است یاقتصاد

 – یتفاوت عمده در تحول اقتصاد. داشته است ین وضعیرن شانزدهم چنش از قیز تا پیقاره اروپا ن

ه در ک یلیر تحول به دالین سیه اکز بوده است نخست آنیجهان در دو چ یر بخشهایاروپا با سا یاسیس

ل تحول ین دلیه به همکدوم آن، گر صورت گرفتید یعرت از جاهایست رسیر آنها نکن جا مجال ذ یا

ی، قومیی، ای)وحدت جغراف، منالطق گوناگون آن بصورت)ملت( یاه با دگرسانقاره اروپا همر  یدرون

ان مناطق مختلف( بدون مداخالت مخل و ین جهات میز در همید آمدن متایو پد یاقتصادی، فرهنگ

  .دیبه انجام رس یخارج، برهم زننده
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 یاسیوحدت س

بالنده  ین ملتهایوغ ایر یم به زیقر مستیا غیامً یه مستقکعقب مانده جهان  یدربخشها، گرید یاز سو 

ا نتوانسته بود بوجود ی یبه دالئل اقتصاد یو انسجام مل یپارچگیکن یا، اندده شدهیشک یه دار یرسما

ه کم ینیبیم مینکافیب ین هندوستان اگر نظر ید شدن بود مثاًل به همیناقص در حال پد یا بصورتید یآ

ران یدر آن فراهم بود ا ی( متعددید آمدن )ملتهایو پد یساندگر  ینه )بدون دخالت استعامرگران( برایزم

ه مناطق مختلف ک یقیعم یوندهایبا وجود پ یل دولت صفو کیان تا تشیخودمان از زمان سقوط ساسان

ار یآن بس یاسیوحدت س ینه برایه زمکشباهت به شبه قاره هند نبود جز آن یاند بآن با هم داشته

رس یان مین را بدست صفویران نویا یانگزار یه بنکبود  ینین عوامل عیمفراهم تر از هندوستان بود وه

ملت  یکه تر بوده است تا به یشبای لهیقب یفئودال یامپراطور  یکن به یران نوین حال ایبا ا. ساخت

ه ک ییهایاز ناهمگون یبهره بردار . ژاپن و ارمنستان، ره، کتنامیچون و ییبا ملتهایی. همگن از نوع اروپا

در  –استعامرگران  یاساس یهاوهیاز ش یکیران وجود داشته یچون ا یفرهنگ -یاسیس ین واحدهادرو 

 یهاشهیاندنهین زمیبوده است در ا -انددهیدیش منیرا به مصلحت خو یح نطامیه مداخله رصک یزمان

با ی) ز یربالهایه از لکا یکفر آمرکیوان ید یاوداگالس قاض –ام یلیار رسشناس به نام ویبس ییایکآمر یک

 یغاتیجنگ رسد)حمله تبل یدر تندنا یعن، ی1949-50 یاست او در سالها یار است خواندنیچهره( آن د

ها یو صلح خواهانه جهان به منظور پس زدن شورو  یکراتکدم یهاا بر نهضتیکآمر یستیالیمحافل امپر

، انهین جهان( دوبار به خاورمکن بخش ممیل سلطه ارتجاع و استعامر بر بزرگرتیچپ و تسه یروهایو ن

شگفت و  یینهای)رسزم، پل(یپ یاندفرندل، نج لندزی( تحت عنوان )اسرتیاران آمده و)سفرنامهیاز جمله ا

  .مهربان( نگاشته است یمردمان
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 ایکو آمر یمالمصطف

ات یخصوصه با داشنت ک یاز مردم یامجموعه -ه هستندکند یبیان را نه چنان میرانیتاب اکن یاو در ا

ر یگر غید یند و گروههایبیم یم فارسکگروه حا یکدهند او یل مکیرا تش یگوناگون خانواده متحد

شخص . ند و نه وحدتیبیران اختالف میرات( در اکن) دمیا. ان( هستندیوم)فارسکه محک یفارس

نها یستند و این یرانیا هایجانیه معتقد بودند آذرباکرا داشته است  یانییایکبا آمر ییسنده افتخار آشناینو

ان یه )پارسکن است یاند مگر نه ا( مشغول بودهیفه انسانیجان به انجام )وظیسالها در آذربا

 ین گندگیامهر(نبود؟ لقب به ای(؟ مگر نام آن مزدور بزگ)آرکها) تر یجانیو آذربا. (هستندییایآر

 –ان آمده یدر مطبوعات به م یطفمالمص ویژەب، هایه سخن از نقش بارزانکنون کا. شودیمن یخودیب

 یاز مالمصطف یادیبه جاست  -ردکر یهنان دلیبرحق هم م یو خواستها یت انقالبکنه حر یآنهم در زم

 -یاستعامر  یهاسو و توطئه یکرد از کدگان یوتاه به رابطه او با آرمان ستمدک یرده شود و نگاهک

نده شود کگر افید یم رسنوشت ما عراق از سو شور برادر و هکت ملت و یت و متامیمکه حایعل یارتجاع

بسنده  ییگران فراهم آورند(به نقل قولهاید است دیه امکمبود اطالعات مشخص و معترب) کبه سبب 

رفته با  یمالمصطف یبه مقر فرمانده« رانیاحتامالً از ا» یمخف یهاه از راهکم هوگلند ی)ج : شودیم

« یو نظام یانسانی، اسیس»یهاکمکایکمصاحبه از آمر نیدر ا یمال مصطف. رده استکمصاحبه  یو 

  .(«یچه مخفی، خواهد چه علنیم

 

 یترس از شورو 

ه اگر دولت کد یگویم یمال مصطف. رده استک ین سال نفت خود را ملیه دولت عراق در اکتوجه بشود 

. ردکیمخالفت م کو کر کز ی)!!( مناطق نفتخیردن ناگهانک یاو با مل، ردکیم یعراق قبالً با او مشورت

م به رشط ینکن منطقه موافقت یا در ایکاست آمریم با سیه بتوانکم تا آنجا یما حارض : گفت یبارزان

م یتوانیباشد ما م یافکاندازه ا بهیکآمر کمک)اگر . ندکحفاظت « گرگها»ها از ما در مقابل ییایکه آمرکنیا
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 : گفت یبارزان. (... ندکت یدر آنجا فعال ییایکمرت آ کرش  یکه کم یم و بگذارینکنرتل کرا  کو کر کمناطق 

در عراق  یردها( با گسرتش نفوذ شورو که )کنیدام جهت؟( و اکم()یانه هستیمهم در خاورم ی) ما عامل

نفوذ استعامر را سست گرداند  یرهایه زنجک یانکشه از هر تیهم یمرتجع. ن شد منطقیا. مخالفند

ان را کرت نشده است آن تیکنزد کن شبه وحشتنایخواهند تا ایو مزند یانگیرا بر م ینفوذ شورو  کبخت

آن  یبه جا یند اصوالً سست شدن نفوذ استعامرگران خودش به منزله درآمدن نفوذ شورو کوب کرس 

  :پرسدیم یده از مال مصطفیه شنک ییادشده بنا به گزارشهایهوگلند . خواهدیل منیچ دلین هیو ا، است

 رد؟یگیم یو نظام یمال یهاکمکل یه او از ارسائکن درست است یا ایآ 

 ی" بارزان. زده نشود یآنها حرف ەقت هم داشته باشد بهرت است دربار یه اگر حقکاست  ییزهای"چ : جواب

ها فقط به ده درصد کمکن ید ایگویم یند ولکیر مکشاه سابق تس یهاکمکن مصاحبه از یدر ا

 ییهاکمکگر ید یشورهاکل و یق ارسائیه حارض است از طرکرسد او به وضوح گفت یش میهایندکاز ین

)نه . ندک کمکواسطه به او  یب ییایکه آمرکدهد یح میه ترجکرد کاما اضافه . ندکافت یا دریکاز آمر

سد ) از ینومی نیچن یازجمله از قول مالمصطف. در ابزرور، فچت-از جوزف 6/1/1353ران(یبه توسط ا

نفوذ  یز اصللکرد عراق بصورت مر کرا امضا  یبا شورو  یاق( قرارداد دوست)عر یه دولت فعلک 1971سال 

ت از یحام یتقاضا یج فارس درآمده است()اوبدون رودرواستیعرب در منطقه خل یایدر دن یشورو 

گر ی( و دکو کر کمنابع نفت ) یتشاف و بهره بردار کا یرا برا یازاتیا را دارد و در برابر آن امتیکه آمریناح

اد برده یجهت از  یرا ب ین معادن غنیه دولت بغداد اکاست  یاو مدع»ندکیشنهاد میدستان پر کمعادن 

 یا پنهانیارا که آشکبگذارد  یشورهاکار ین منابع را در اختیه اکآماده است  یبارزان یو مال مصطف« است

 (.نندکت یردها( حامکاز )
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 ردکنفت و مساله 

شدت گرفته بود مفرس معلوم الحال اسوت  یبارزان یروهایا نه جنگ ارتش عراق بک یهنگام 8/7/1353

ن ینرتین و خونیدتریمو با شد یسرت کخا ین جنگجیا... . د)یستامی نیرا چن یتد پرس مال مصطفیآش

شود و موضوع ینفت مربوط م یمتهایاز آن به تصاعد ق یه مقدار ، کخود رودرروست یجنگ زندگ

 ( ...ندکیش میمورد دعوا را مهمرت از پ

وهش کا را نیکاست آمریدر مصاحبه خود س یبارزان : فرانسه یتد پرس به خربگزار یونای -روتیب 4/1/1354

 ییایکانجام داده بود و مقامات امر ییایکبا مقامات آمر یرس  یراتک"درگذشته مذا : دیگویرده مک

رد و هرچند کیق میرا تشوا ما یکرده بودند او گفت آمرکش مرگان اعالم یخود را از پ یراصلیت غیحام

ه آنها به کم یدیفهممی نیرات خود باآنها چنکشه از مذایبه ما ندادند اما هم یتبکح و یرص یتعهد

 . از ما را تنها نخواهند گذاشت"یهنگام ن

 (20/12/1357هانکی)

 

  .کنیممنی ما به کردستان انقالب صادر: طالبانی

 یکعراق در  یردهاکرهرب جنبش  یردستان عراق و بعبارتک یهنیه میل اتحادکر یدب، «یجالل طالبان»

ردستان عراق کل در یشاه و ارسائ یمخفی هاها و نقشهاز توطئه، با خربنگار اطالعات یاختصاص یگفتگو 

 یه خود مختار کرد کحا اعالم یرص یرت جالل طالبانکد . ردکاز رازها را فاش  یار یپرده برگرفت و بس

است  یز ین چیا» : ران و عراق گفتیردستان اکند اما در مورد اتحاد کیخوشحال ماو را ، رانیردستان اک

ردستان کحوادث » : او گفت. «افتیانه به آن دست یخاورم ینده بتوان در اتحاد خلقهاید در آیه شاک

ادر ران انقالب صیردستان اکه به کر را نداشته و ندارد کن فیران است و هرگز ایا یردهاکران مربوط به یا

  :ن رشح استیبه ا یرت طالبانکمنت مصاحبه خربنگار اطالعات با د . «ندک
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ن جنبش را بر یا یه رهرب کردستان ک یهنیه مید و از اتحادییردها در عراق بگوک ینونکاز جنبش  : س

  .عهده دارد

رد در کرها ردها را کجنبش  یبارزان، رهین در الجزیه بدنبال توافق شاه و صدام حسکپس از آن : یطالبان

« ردستانک یهنیه میاتحاد»بنام  یسازمان انقالب یکم یم گرفتیما تصم –توانست ادامه دهد می هک یحال

رد کان ین و دانشجویه محصلیس سابق اتحادی)رئ« عادل مراد»، «رت فواد معصومکد »من و . میل دهکیتش

، «یلیعبدالرزاق ف»و « عمر»اروپا(  رد درکان یه دانشجویس سابق اتحادی)رئ« امل فوادکرت کد »، در عراق(

 یالتکیم و تشیمتاس گرفت یبعداً با مبارزان داخل. میختیه را در خارج از عراق رین اتحادیل اکیتش یهاهیپا

پس . وستیز به ما پیردستان عراق نک یستینیست لنیسکسازمان مار ، پس از آن. میدر داخل بوجود آورد

ط یه رشاکم یرا ما اعتقاد داشتیز، ردکداینبش رفته رفته گسرتش پج 1975مه  21ه در یل اتحادکیاز تش

ن یبنابرا. ردکست خلق کرهرب بود نه ش یکست کش یانقالب هنوز موجود است و فرار بارزان یبرا ینیع

ه دولت بعث یعل یجبهه عراق یکن یهمچن. شمرگیپ یل گروههاکیه اسلحه و تشیم به تهیردکما رشوع 

، «هاستینارص»شود و از چند گروه از جمله یده مینام« یالعراق یجمع الوطنت»ه کز وجود دارد ین

ن یما به ا. ل شده استکیتش« یمرتق یستهایالیسوس»و « یانقالب یستهایمونک»، «چپ یهایبعث»

  .میوستیپ« تجمع»

 یعراق کیراتکانقالب دمو  یکشود به یردستان عراق آغاز مکه از ک یاه مبارزه مسلحانهکن بود یهدف ا

ه هم کمبدل شود  یدولت انقالب یکار آوردن کو بر رس  یتاتور یکوغ استبداد و دیعراق از  ییرها یبرا

ل کیسال پس از تش. یکاوردیردستان عراق بوجود بک یبرا یعراق و هم خودمختار  یبرا یراسکدمو 

. ردکت یرشوع به فعال زانیپارت 25با « غرو»ر نظر رسوان مهندس ین گروه مسلح مبارز زینخست، هیاتحاد

مسلح  یز گروههاین« لیارب»م و در استان ین گروه مسلح بوجود آوردیه چندیامنین در استان سلیهمچن

ه ک« جوهر نامق»و « یم سنجار یرک» یبه نامها یردند اما دو تن از مزدوران بارزانکما رشوع به مبارزه 

گروه نخست ی، ر وابسته به بارزانیعشا یکحرده بودند به تیل دوره دیبوده و در ارسائ کیهر دو ساوا
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ه یکافت بطوری یشرت یما هر روز رشد ب یاما گروهها. شتندکنجه کر شیز، رده و در زندانکر یرا دستگ

ه مبارزه کم یما اعتقاد دار. ش از دو هزار و پانصد نفر شدندیشمرگان مسلح ما بیپ 1976ان سال یدر پا

پس از . است یو استبداد و بدست آوردن آزاد یتاتور یکنداخنت دخلق و برا ییمسلحانه تنها راه رها

  .وستیز به ما پین« ردستانکست یالیجنبش سوس»ردستان با نام کرات کال دمو یجنبش سوس، رشوع مبارزه

 د؟ین جنبش هستینون در چه مرحله از اکا : س

جامعه  یکم یخواهیم و میاندیم یمل یکراتکانقالب خودمان را انقالب دمو  ینونکما مرحله  : یطالبان

. سم باشدیالیو استبداد و نفوذ امپر یاز ستم مل یه خالکم یبه وجود آور یعراق یو مرتق یکراتکدمو 

 کمکد به یبا ین دولتیچنی. چ ابر قدرتیوسنت به هیاست بدون پ یاست استقالل ملیاست ما سیس

  .ندکت و دفاع ین بشتابد و از آنان حامیانقالب فلسط

  .دیبریش میپ ین جنبش را بر اساس چه اصولین صورت ایر اد : س

. خلق یروهایل ساخنت نکو متش دەهاج تو یبس، اول. میما در انقالب خودمان چند اصل دار : یطالبان

 یمرتق یهاوحدت مبارزه خلق، وحدت، سوم. رد و عرب در عراقک یمرتق یروهایوحدت مبارزه ن، دوم

 : من گفتم. دیرا ندار یبانین پشتیه اکرد شام کیم کمک یشاه به بارزان : گفت یسکروز  . یکانهیخاور م

را  ید مسائلیخلق است و بگذار یدەهاران تو یران ما ایا، ران توده استیا، ستیران شاه نیران ما ایا»

 لومرت از مردمکی 30تا  20ه به عرض یه و سورکیتر ، رانین عراق با ایردنشکطول مرز . مییشام بگو یبرا

وسعت منطقه . اندن بردهیستانها را از بکها و تااند مزارع و چشمهه شده همه روستاها را سوزاندهیتخل

اند ردهک یار . کسه برابر وسعت لبنان یز یچ یعن. یلو مرت مربع استکیهزار  30تا  25ن یسوخته شده ب

صدها بچه . میهست ن دومیه فلسطکم یگوئین جهت ما میبهم. ردندکن نیستها در فلسطیونیه صهک

ار ک ین را به اردوگاههایرد نشک یها افراد روستاهایمثل ناز. اندن آنها رسگردان شدهیاند و والدمرده

ها را ارخانهکه عمداً همه کنند چرا کار که بروند و در جنوب کنند کیآنها را مجبور م. اندبرده یاجبار 
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ز یچ چیردستان هکاز دارند اما در یارگر نکهزار  42ه االن در جنوب عراق به یکاند بطورآنجا ساخته

  .«اندنساخته

 یار کبا دولت عراق هم یجا رفت؟ شام زمانکش با دولت بعث عراق یچند سال پ یپس آن دوست : س

  .دیردکیم

ر یرات از جمله دبکحزب دمو  یز کته مر یمکعضو  15ن یه بکباز گردم  1964د به سال یبگذار : یطالبان

 یر در دولت عراق ( از سو ینون وزک) ا یهاشم غفراو و یسو و بارزانیکاز  یاسیدفرت س یل و اعضاک

شنت رهربان کدست به  یبارزان 1966در سال . ب حزب دو قسمت شدین ترتیگر اختالف افتاد و به اید

ه را یامنیالت سلیته ایمکعضو « قیمحمود توف»و  یز کته مر یمکعضو « یحمد یعل»گروه ما زد و 

ما  یول، ندکن رسنوشت دچار یز به همیتن از رهربان حزب ما را ن 3قرار بود من و . شتکرد و کیزندان

ن ید و ما هم به ایرس ییهابا دولت عراق به توافق یدر هامن سال بارزان. میشد یم و مخفیردکفرار 

 «موساد»ن یو همچن کاش با شاه و ساوارفته رفته رابطه ین حال بارزانیدر هم. میشد یتوافق راض

ـ نزدلیت ارسائیسازمان امنــ  انهیمرتجع خاورم یروهایطره نیر سیرد به زکه انقالب کم یدیرت شد و ما دیکـ

، و دولت عراق یبعد از توافق بارزان. میداشت یدوست یلیخ« عبدالنارص»درآن موقع ما با . رودمی

رد را کم تا جنبش ینکدا یبا دولت عراق پ یقن بود راه توافینارص نظرش ا. مینزد نارص فرستاد یاندهیمنا

شد و  یکار نزدیبا شاه بس یرابطه بارزان 1967 -68 یدر سالها. میل در آوریرات شاه و ارسائیر تأثیاز ز

رده و کمالقات « انیموشه دا»و « ریگلداما»، «شاه»با  یبارزان. آمد یل نزد بارزانیارسائ یندگیأت منایه

د یبخش ینقش ارتجاع، ردکبه جنبش  یبارزان، بین ترتیبه ا. ندکار کلت عراق ه دو یه علکرفته بود یپذ

رد با کم رابطه جنبش یگر ما خواستید یاز سو . ردکا یکسم آمریالیل و امپرایشاه و ارسائ، و آن را وابسته

دت وح یبرا یه راه درستکن یا یبجا یعن. یمیردک یما اشتباه بزرگ، ن راهیت شود اما در ایاعراب تقو

با  یار کهم یعنین اشتباه بزرگ یا. میردکبا دولت عراق  یار کم رشوع به همینکدا یرد و عرب پکمبارزه 

و دولت  یگر بارزانیبار د، ن هنگامیدر ا. ان گرفتیپا 1970آغاز و در سال  1968دولت عراق در سال 
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خصا موافق وحدت با گر چه من ش. میمتحد شد یافته و ما هم با بارزانیدست  ییهاعراق به توافق

ش یب ما پین ترتیبه ا. داده بود ین موضوع رایت آرا به ایرثکنگره حزب ما با اک ینبودم ول یبارزان

 یا و شاه دست بردار نبود و حتیکاز رابطه با آمر یچون بارزان 1972در سال  یم ولیبرگشت یبارزان

د شدم و به قاهره ینا ام یاز بارزان یلکبگر یمن د، ا ( فرستادیس وقت سیس را نزد هلمز ) رئیپرسش ادر

  .بوجود آمد« ردستانک یهنیه میاتحاد»ه برگشتم و ک 1975تا سال . رفتم

رده کرشوع به پخش برنامه « ردستان آزادکو یراد»بنام  ییویفرستنده راد یکرا یشود اخیگفته م : س

 رد؟کد جستجو یجا باکن فرستنده را ید محل اینکیر مکشام ف. است

به  یگروه از افراد بارزان یک یام ولدهیرا نشن ییوین فرستنده رادیا ینون صداکخود من تا : یطالبان

 یکآنها . دارند یار کهم -هکیت تر یسازمان امن -ت یه با مکی( در تر ی)سام« محمود عبدالرحامن» یرهرب 

. ردکیبرنامه پخش م« ردستانک یصدا»ه در تابستان گذشته بنام کار دارند یدر اخت ییویفرستنده راد

ر یعشا یبا متاس با چند تن ازرؤسا یه افراد بارزانکم یما اطالع دار. ن باشدیهم، ردستان آزادکو ید رادیشا

  .نندک کمکبه شاه  یبهمن جار  28 یودتاکقرار بود در نقشه ، ردک

 ردستان عراق چه بود؟کدر قبال جنبش  کموضع شاه سابق و ساوا : س

ت یاکه ما حیارتش شاه با ارتش عراق عل یار که از همکم یاافتهیدست  یااسناد محرمانه ما به : یطالبان

پاسگاه  یکران نزدیا کرسبازان خود را در خا یعراق یهاوپرتک یهل، گذشته یحیان سال مسیدر پا. دارد

ب یرا تعق یما رسبازان عراق یوقت. ردندکاده منودند و آنگاه از دو طرف به ما حمله یپ« ریگوره ش»

)از  یهاشمرد پناهنده به دستور ژنرالک 600ن یهمچن. ران پناهنده شدندیا یآنها به پاسگاهها. میردک

، «سین شاویتحس»، «قادر فرج»، «یخله رشا بحر »، «نارندانیصابر احمد م» ی( به رهرب کمقامات ساوا

به  یار کو پس از خراببه منطقه فرستاده شدند « خ حسنیمحمد ش»و « ه قادریفق»، «عثامن فتاح»

 یکران نزدیا کدر خا یمسلح ین گروههایشاه همچن. جنگندیه ما میوستند و حاال علیدولت عراق پ

« قادر سور»، «یلین فیحس»، «ینادر حورام»، «نید حسیحم»ینفر به نامها 5ه کرد کمرز عراق مستقر 
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 ینفر از افراد مسلح بارزان یز سیته نترب سال گذشکدر ا. آنها را بر عهده داشتند یرهرب « ه رسولیفق»و 

ران و عراق آورده شدند و یبه مرز ا کن ساوایه با ماشکیاز تر « آزاد خفاف»و « یا ساعتیور» یبه رهرب 

 یه از ماجرا بکختند و ارتش یران گریا کم و آنها به خایردکب یما آنها را تعق. ردندکآنها به ما حمله 

. ه بازگشتندکیردند و آنها دوباره به تر کآزاد شان  کبعد بدستور ساوا یرد ولکر یخرب بود آنان را دستگ

  .ه ما بودیشاه عل یهااز توطئه یهانها گوشهیا

 امد؟یبا شام بر ن یار کچ وقت درصدد متاس وجلب همیه کا ساوایآ : س

ش یشت پبا مقامات دا یهاه متاسک یاز افراد محل یکیش از سقوط شاه یچند ماه پ ینه ول : یطالبان

من گفتم فعالً هوا . دیایدن شام بیل دارد به دیازطرف دربار م یرانیرسهنگ ا یک» : من آمد وگفت

  .«دیاید بهار بییاست بگو یباران

 یدئولوژ یخودتان شخصاً چه نوع ا، دیردستان عراق هستک یهنیه میل اتحادکر یه دبکنیرصفنظر از ا : س

 د؟یست هستیسکا مار ید؟ آیدار یاسیس

  .سم معتقدمیالیبه سوس یستم ولیست نینیست نه لنیسکنه مار  : یبانطال

 د؟یست هستیسکه مار کد یرده بودکا شام قباًل اعالم نیآ : س

ه مرام کرده بود کن حزب اعالم یرات بودم و اکمن عضو حزب دم 1960تا  1950 یدر سالها : یطالبان

  .دارد یستیالیسوس

 شود؟ین میتأم یاق از چه منابعردستان عر کجنبش  یمال یازهاین : س

  :ن رشحیم به اینکین میخود را تأم یمال یازهاینی، ما از منابع مختلف : یطالبان

  .ردستان عراقک یهنیه میاتحاد یت اعضایحق عضو – 1

  .ردستانکپول از مردم  یجمع آور  – 2
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  .(شودیوصول م یو عراق یرانیان این عوارض از قاچاقچیعوارض) ا ینوع – 3

  .نندکیه دهقانان به ما پرداخت مک یپول – 4

  . یمرتق یروهایاز ن یها و بعضینیفلسط، «یالعراق یتجمع الوطن» کمک – 5

  .(ندکین دولت را فاش منیاطالعات نام ای، )بخواست جالل طالبان یدولت عرب یک کمک – 6

  .عراق یدولت یهاکو پول بان یربودن اموال دولت بعث – 7

 نند؟کیمن کمکست به شام یمونکزاب اح : س

ر یوز 2ق یاز طر –دوست است وهنوز هم  یست عراق با دولت شورو یمونکه حزب کاز آنجا  : یطالبان

احزاب ، دارد یامن دوستیبا دولت عراق پ یه دولت شورو کت دارد و از آنجا کدر دولت عراق مشار  –

راً رابطه دولت یالبته اخ. نندکیمن کمکو به ما  ستندیبان ما نیا پشتیدر دن یبه شورو  یکست نزدیمونک

 یادیو گروه ز یصدها تن زندان، شتهکستها یمونکاز  یاعده، ست عراق بهم خوردهیمونکعراق با حزب 

ی، به شورو  یکست نزدیمونکحاال احزاب . اندوستهیرد پکست نفر از آنها به انقالب یه دوکاند شده یفرار 

  .اندردهکعراق  ه دولتیغ علیرشوع به تبل

 ست؟یستها چیمونکروابط عراق با  یرگیت یعلت اصل : س

رده بود کستها سازش یمونکبا  یوقت. است یاستبداد یدولت ارتجاع ، یکعراق یدولت بعث : یطالبان

 یق عربستان سعودیخواهد از طریحاال عراق م. ندکخود جلب  یردها به سو که یاز داشت آنها را علین

  .اندستها فشار آوردهیمونکن جهت به یبهم. شود یکدا نز یکبه آمر

نباره چه یدر ا. نندکیران میردستان اک یشام را متهم به دخالت در موضوع خودمختار  یگاه : س

 د؟ییگویم
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انقالب را . ران استیا یهاران و خلقیا یردهاکمسأله وابسته به  ، یکرانیا یردهاکمسأله  : یطالبان

 یروز یما پ. مینکانقالب صادر ، رانیا یردهاک یم برایتوانین ما منیرد و بنابراکدر شود از خارج صایمن

بان یم و پشتیدانیرد مکانه و از جمله یخاورم یهاهمه خلق یبرا یخیتار یروز یپ یکران را یانقالب ا

ب را ه انقال ک یار کن هر یبنابرا. جاد شودیآن ا یبرا یلکچ مشیم هیخواهیم و منین انقالب هستیا

ران یا یردهاکاست و به  یار ارتجاعک ، یکن انقالب وارد سازدیه لطمه به اک یاهر نقشه، ندکف یتضع

البته ما . مینکن امور دخالت یه در اکم یدانیح میم و نه صحیخواهیلذا ما نه من. ندکیخدمت من

  .میرا دار یمرتق یردهاکاز جمله ، رانیا یمرتق یروهایبا نیو همرزم یهمبستگ

 د؟یشویران خوشحال میردستان اک یاز خودمختار  : س

  البته : یطالبان

ز یران نیا یردها. کدییگویردستان عراق سخن مک یبرا یدر عراق و خودمختار  یراسکشام از دمو  : س

ن یه اک ید روز ینکیا تصور منیآ. خواهندیران میردستان اک یبرا یران وخودمختار یا یبرا یراسکدمو 

ل کیوسته و تشیه بهم پکد یایران بوجود بیعراق و ا یردهاکان یل در مین متایا، شود یعمل هاخواست

 را بدهند؟ یشور مستقلک یک

انه یخاورم یشورهاکن یردستان بکم شدن یتقس. ت استیواقع ، یکردکملت  یکمسأله وجود  : یطالبان

بوجود  یگر یس دکت را من و یعن وضیا یول. ت استیواقع یکز یه( نیه و سورکیتر  –عراق  –ران ی)ا

نامربده و  یشورهاک ییمربوط به رها یارتجاع و ستم مل، سمیالیردها از نوع امپرک ییرها. میااوردهین

نده است و یردستان مربوط به آکمسأله وحدت  یول. شورهاستکن یدر ا یواقع یراسکدمو  یبرقرار 

ن ینم اک ینیش بیتوانم پمنی حاال. هستم ینیواقع ب یمن مبارز انقالب. ال در راه آن استکاش یلیخ

نم هر قسمت از یکر مکن فیبنابرا. ابدییگر تحقق میبار د، ل و صورتکچه وقت و به چه ش، وحدت

رد گرچه کمسأله وحدت . ندکمبارزه  یراسکدمو  یبرا یشور ک یهاگر خلقید یار کد به همیرد باکملت 

م یرژ یکد یشا. ران جدا شوندیردها از اکه کندارد  ن مفهوم رایبهر حال ا یول، ستیش نیحاال در پ
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ابند و یشان دست یهابه همه آرماناش هیر سایردها بتوانند درزکه کران باشد یدر ا یمل یکراتکدم

. ران باشدیملحق شدن به ا، ه شدنیتجز یها شود و به جاردستانکگر یمنطقه جذب د، رانیردستان اک

 یهاهیم شدن پاکباعث مستحی، و رفع ستم مل یدادن حقوق مل، راملللیثکشور ک یکمن اعتقاد دارم در 

  .شودیشور مکآن 

 شور بدهند؟ک یکل کیدهند متحد شوند و تشیح میردها ترجکه کد ینکیر منکا فیآ، ن حالیبا ا : س

ن چو ، دیتان بگوین مسأله برایرامون ایشعر خوب پ یکد یشا، دیرد بپرسکشاعر  یکاگر از  : یطالبان

خلق خود خدمت  یدەهاخواهد به تو یه مکن یمبارز واقع ب یکاگر از  یول، ملت هستند یکردها ک

  .ن باشدکمم یافنت آرمانهایتحقق  ید مبارزه برایه باکن است یپاسخ او ا. ن سوال شودیا، ندک

 … ن بودندکر ممیغ یاند روز افتهیه تحقق ک ییآرزوها : س

 بله بله : یطالبان

 شود؟ یرد عملکوحدت ملت  یه روز کد یآرزو ندار ا شامیآ : س

 یباز متحد خواهد شد ول یروز ، م شده استیملت تقس یکه کرد که ملت کمن اعتقاد دارم  : یطالبان

ر ین وحدت در اتحاد جامهید ایشای. طیا تحت چه رشایم و یدام رژکا یدام دولت کر پرچم یدانم زیمن

 یول. گرید یلکا به شیرد و یران صورت پذیا یهاپرچم اتحاد خلقر یا در زیانه باشد یخاورم یهاخلق

. گریدیکجدا شدن از  یروند نه به سو می اتحاد یا به سو یدن ینده خلقهاینم در آیکر مکبهر حال من ف

به ، ر استیافغانها( اجتناب ناپذ، هاکتر ، اعراب، هایرانیا، ردهاکانه )یخاورم یهامثالً وحدت مبارزه خلق

و  یشیت سوق الجیو با در نظر گرفنت اهم ییایآس یشورهاکاز  یلیسم از خیالیپس از فرار امپر ویژە

ن منطقه ین است در اکه ممکوه یند بهر شکیسم تالش میالیامپر، انهیخاورم یو مال یو اسرتاتژ  ینفت

ن ید این شایبنابرا .ابندی ییسم رهایالیوغ امپریخواهند از یانه میخاورم یه خلقهاک یدر خال، مباند یباق

  .شود یانه رضور یآزاد ومستقل خاورم یشورهاکه اتحاد کد یدر آ یبه صورت یروز ، وحدت مبارزه
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 ست؟یجهان ن یبرا یخطر ، با آن قدرتی اانهیخاورم یلنک نیا ایآ : س

را  یسم جهانیالیمرگ امپر، ارکن یرا ایز. جهان است یهم برا کیمکه کست بلینه تنها خطر ن : یطالبان

سم و یالیوغ امپریه خود را از کدهد ین فرصت را میا ایدن یهاند و به خلقکیم یکشرت نزدیهر چه ب

  .نندکسم رها یتالیاپک

 

 هاچهره و یطالبان

ا یدن یاسیرامون چند تن از مردان سیرا پ یخربنگار اطالعات نظر جالل طالبان، ن مصاحبهیان ایدر جر

  :ردکن اظهار نظر یآنها چناز  یکا شد و او درباره هر یجو

  اعراب است یبارزان : سادات

  بزرگ و دوست ملت است یرهربمل یک : نارص

  شناسمیجداً من، شناسمیمن : خالد کمل

  چاره زرنگیب یک : نیحس کمل

  حقوق برش کر ماسیحقه باز در ز یک : ارترک

  ریرهرب خسته پ یک : برژنف

  .ه پادشاه شدک یانقالبمرد  . یکاو را دوست ندارم : تویت

  ه بعد از مائو آمده استکبدبخت است  یلیخ : وفنگکهوا 

  فرانسه ینده بزرگ بورژواز یمنا یک : اردسنتکسیژ

  قاطع و آگاهی، رهرب انقالب یک : ینیامام خم
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  .اندت گرفتهیفاک یه اطراف او را افراد بک یمیصادق و صم یانقالب یک : حرج حبش

  .آوردمی هر چه در دل دارد بر زبان. عرب یانقالب یکو  یمین صممسلام یک : یقذاف

  د گفت پرس رضاخان استیفقط با. ندکه او را وصف کست ین یالمهک : شاه سابق

  .شدیش سلطان میهزار سال پیکد یبا : سلطان قابوس

  انهیدر خاورم یو حقه باز  یاستاد توطئه گر  : رکالب

  یر یزرنگ تر از ژنرال نص یلیخ، نجهکاستاد ترور و ش : نیصدام حس

  نیفقط هم، ردکمبارز  یک : یجالل طالبان

 

 نگاه یکدر  یطالبان

ی. وهستانک یکیچر یارشناس جنگهاکروزنامه نگار و ی، ل دادگسرت کیو ، حقوقدانی، رت جالل طالبانکد 

  .نندکیبزرگ( صدا م ی)عمو « مامه»)عمو جالل( و « مام جالل» ش او رایزانهایپارت

و  ییالت ابتدایا آمده است و تحصیعراق بدن« تونیب»منطقه  یاز روستاها یکیدر  1934او در سال 

پس . پلم گرفتیرفت و در هامنجا د کو کر کانجام داد و سپس به « سنجاق یو ک» کل اول را در شهر یکس

بود بعلت ل یمشغول تحص 1955ه در سال ک یده حقوق دانشگاه بغداد شد اما هنگامکاز آن وارد دانش

م قاسم به یرکعبدال یودتاکپس از  1958در سال . ردندکرون یاو را از دانشگاه ب یاسیس یتهایفعال

بعنوان افرس ، در هامن سال. شد یل دادگسرت کیل و و یفارغ التحص 1959و در سال . دانشگاه بازگشت

رات کو حزب دمعض 1947در سال . افتیان یخدمتش پا 1960فه وارد ارتش عراق شد و در سال یوظ

ده یبرگز یان عراقین و دانشجویه محصلینگره اتحادکن ینده نخستیسال بعد بعنوان منایکردستان شد و ک

ن بار بخاطر ینخست یرات بود براکل حزب دمیته استان اربیمکعضو  یه طالبانک 1950در سال . شد
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 1953در سال . افتیت یعضون حزب یا یز کته مر یمکسال بعد در . یکبه زندان افتاد یاسیس یتهایفعال

 رات به شامرکحزب دم یاسیدفرت س یاز اعضا، ردستان عراق شد و سال بعدکان یه دانشجویر اتحادیدب

پس . ردکت کجوانان در ورشو رش  یوال جهانین بار به خارج رفت و در فستیاول یبرا 1955سال . رفتمی

شد  یر مجاز بود پس از بازگشت مخفیغن رفت اما چون خروجش از عراق بطور یو چ یاز آن به شورو 

او در بغداد منترش  یر یبه رسدب« ردستانک»بنام  یردک یاسین روزنامه سینخست 1960و 1959 یدر سالها

بعلت  1960در سال  یافت ولیت یروزنامه نگاران عراق عضو یایکسند ییته اجرایمکدر  یشد و طالبان

سال بعد مبارزه مسلحانه یکشد و  یگر مخفیبار د« مم قاسیرکعبدال»و اختالف با  یاسیس یتهایفعال

ردستان بود کرات کحزب دم یو فرمانده شاخه نظام یاسیدر آن زمان عضو دفرت س. ردکه او را رشوع یعل

سال . ردکیم یه فرماندهیامنیو سل کو کر کز در یرا ن« یرزگار  یرو ین» 1964تا  1961 یسالها یو در ط

رد و حزب کانقالب  یندگیرد و به مناکره کرد با دولت عراق مذاک یندگیات منایس هیبه عنوان رئ 1963

ه کن سفر بود یر رفت و در همین به مرص و الجزایمالقات با نارص و بومد یردستان براکرات کدمو 

 کینیتنام در هلسیبا و یهمبستگ ین املللینگره بکبه  1965در سال . ردکدا یامنه با نارص پیصم یدوست

 یستهایالینگره سوسکدر « رد درعراقک یسم و مسأله ملیالیسوس»تز او به نام  1967 رفت ودر سال

 یردک یادر بغداد و مجله« النور»بنام  یاروزنامه 1969و  1968 یسالها یدر ط. دیب رسیبه تصو یعرب

  .ردکه منترش یامنیدر سل« یرزگار »بنام 

در مرص بود ودر  1975اق به مرص رفت و تا سال ردستان عر کاز ی، از بارزان ییبدنبال نارضا 1972سال 

 یبرا 1977ه رفت ودر سال یدر هامن سال به سور. ل دادکیردستان عراق را تشک یهنیه میهامنجا اتحاد

 2رد و کش ازدواج یسال پ 12 یو . ردستان بازگشتکگر به یعراق بار د یردهاک ینونکت در جنبش کرش 

 . و فرانسه تسلط دارد یفارسی، سیانگلی، عرب یبه زبانها یالبانرت جالل طکد . ساله دارد 2و  8فرزند 

 (21/12/1357)اطالعات
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  .شودتضعیف دولت موجب درگیری مردم می

 حامیت از خلق کرد …

بر حق  یت از خواستهایضمن اعالم حام، خلق ییفدا یهایکسازمان چر ین مصاحبه سخنگو یان ایدر پا

 یل بازرانیا یایا به توسط بقایکه آمرکار بود چرا یسم هشیالیامپر یهاد در مقابل توطئهیبا : رد گفتک

ی، ه طلبیها تحت عنوان تجزن توطئهیجاد ایدارد و اگر بتواند با ا یجاد جنگ داخلیقصد ا، ردستانکدر 

 یارتش با فرمولها یحفظ و بازساز  یعنیمسلامً به هدف خود ، ندکز یرد تجهکه خلق یدولت را بر عل

 . دیواهد رسخیمیقد

 (21/12/1357)اطالعات

 

  .دهدارتش ترکیه مخالفان طالبانی را آموزش می : یکی از افراد قیاده موقت

  .شورشیان کرد یک افرس عراقی را دستگیر کردند 

 یر ین درگیر در حیه هولیرا درناح یافرس عراق یکردند کرد عراق اعالم کان یشورش : یمقر جالل طالبان

ه رسبازان کر شده یدستگ ین افرس به همراه چند رسباز عراقیا. اندردهکر یعراق دستگبا ارتش ینظام

هان خود کی یبا خربنگار اعزام ییدر گفتگو یعراق ەر شدیافرس اس. آزاد شدند یوتاهک ییپس از بازجو

ان دست یگفت شورش یرد و ک یاده عراق معرفیپ 8پ یرا رسوان حاسم محمد محمود اهل برصه و از ت

را آزاد  یردها( و ک ید ملید نوروز )عیاند و قرار شده به مناسبت عردهکرفتار  یکیرد با او به نک یچپ

ه یکسانک یرسد و برامنی یبه درجه افرس  یسکها یر از بعثیگفت در ارتش عراق غ یافرس عراق. نندک

ر از یغ. شده است ینیش بینند مجازات اعدام پکل یتبد یگر یرا به مرام د یبعث یعراق یکنند ک یسع

نفر از  دەهانون کباشد تایردستان مک یهنیه میه وابسته به اتحادک یشورش یردهاکر شده یافرس اس

 یپرسان مالمصطف یس بارزانیله مسعود و ادریاده موقت وسیق. اندردهکر یاده موقت را دستگیافراد ق
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ان یه دولت عراق و شورشیا علیکل و آمریارسائ، هکیتر ، رانیدولت سابق ا کمکشوند و با یم یرهرب 

 یله اهالیاده موقت بوسیاز طرفداران ق یکی یردکه رش احمد کا. کجنگندمی یطرفدار جالل طالبان

 یبا خربنگار اعزام ییشده درگفتگو یل افراد جالل طالبان. یر و تحیوران( رسدشت دستگی) بیروستا

ده ینان(دوره دیه به نام )گوسته مثزکی( در تر اده موقتی)قیگاههایاز پا یکیه در کرد کهان اعرتاف کی

نند او کین مییآنها را تام یاده موقت ارتباط داشته و از لحاظ مالیه با قکیگفت افراد ارتش تر  یو . است

داندو یم یست انقالبیسکار است و دو سال بعنوان پناهنده در جهرم و بوشهر بوده خود را مار کیه پزشک

دادند یران به آنها دستور میا که از ساواکرد کاعرتاف  یستند! و ین یانقالب یانه افراد طالبکمعتقد است 

امل )محمد کرت کبنام د  یشخص : رکه رش اضافه کا. کنندکردستان عراق مبارزه ک یهنیه میه اتحادیه علک

. اده موقت را بر عهده دارندیافراد ق یرهرب  یقادر( و مهندس محمد محمود عبدالرحمن معروف به سام

باشد در یاده موقت میق یگاههایرج با پاک ەمیو عظ یس بارزانیامل رابط ادرکرت کن شخص د یبه گفته ا

 یران افراد طالبانیعراق ا، هکیتر  یروهاین یار کبا هم یش اتفاق افتاده افراد بارزانیه سال پک یار کجنگ ح

 یکها از ن اسلحهیافتاد ا هکیاسلحه به دست دولت تر  کره تر یون لیلیم 40ش از یست داده و بکرا ش

 یه رش در گفتگو کا. کفرستاده شده بود یافراد طالبان یه به صورت قاچاق براکیق تر یاز طر یشور عربک

 یار کاده موقت همیه با افراد قکیتر  کر ی( چوله میه )شهردار یس بلدیرد و رئکر یخود اعالم داشت عشا

 ینفر از طرفداران بارزان 700به  یکموقت با نزد ادهیگاه قیپا 4نون کن شخص هم اینند به گفته اکیم

رسدشت در  یگاه اطالعاتیافرس پا یگر ستوان دوم طاهر ید یاز سو . باشندیه مستقر مکیدر مرز تر 

گفت  یرده است و کیم یار کاده موقت همیران در زمان شاه با قیه ارتش اکرد کد ییهان تاکیبا  ییگفتگو

ه کشد یبه ما دستور داده م یرده است ولکران حمله نیا کخا چگاه بهیه یه طالبانکبا وجود ان

ه ما کرا  یطالبان یدام از اعضاکگفت هر  یم و ینکرا در مرز عراق گلوله باران  یطالبان یگاههایپا

ران عبور یا کتوانستند آزادانه در خامی اده موقتیافرادق یم ولیدادیل عراق میم تحویردکیر میدستگ

ق یردند و از طرکر یرا دستگ ینفر از افراد طالبان 22ران یبار ارتش ا یکه کرد کد ییتا ینند و کو مرور 

 (23/12/1357هانکی) . ل عراق داده شدندیرانشهر تحویپ
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  .شوندیرد ملحق مکان یعراق به شورش یستهایمونک

در  ستیالیمتحد حزب بعث سوس، ستیمونکسه عضو برجسته  : هان کی یخربنگار اعزام –مرز عراق 

د مطر یسع، حزب یز کته مر یمکوسف عضو یامن ین سه نفر سلیوم شدند اکباعدام مح، عراق یجبهه مل

نت ین دومیارگران عراق هستند اکل ک یایکرهرب سند یکر عباس یرسهنگ دوم بازنشسته و عبداال ام

ست ینمو کحزب  یادرهاکسال گذشته است بدنبال اعدام یکعراق در عرض  یهاستیمونک یاعدام جمع

مختلف  یها در نواحستیمونکنفر از  دەهات دارد کعراق رش  یدر جبهه مل 1972ه از سال کعراق 

حزب رسامً  یز کته مر یمکاند هنوز رد پناه دادهکان یرده و به شورشکوهستانها فرار کردستان عراق به ک

عراق ضمن  یاستهیالینشان نداده است رسول مامند رهرب جنبش سوس ینشکن حوادث وایدر برابر ا

 یوسته و گروهیرد عراق پکان یستها به شورشیمونکتن از  200ش از ینون بکاعالم مطلب فوق افزود تا

ن عده محمود حاج یدر برابر ا. اندردهکت کامً رش یمستق یه دولت بعثیاز آنها در مبارزه مسلحانه عل

معروف  یالنیخ یاحمد عباس بانه به اصطالح خود مختار عراق و مال یناح ییه حذر عضو مجلس اجرایفق

 یهاستیمونکچند تن از . شوندیده میست عراق دیمونکحزب  یز کته مر یمک( و عضو یکیتکالیبه )مال د

هان گفتند دولت عراق در کی یبه خربنگار اعزام ییاند در گفت و گووستهیرد پکان یه به شورشکعراق 

عراق  ین حزب در شهرهایت ایده و از فعالر کعراق وارد  یستهایمونکبر  ییر فشارهایاخ یماهها

نه یابکر آن در یو دو وز. ت داردکست هنوز رسامً در دولت عراق رش یمونکنند اما حزب کیم یر یجلوگ

ها ستیمونکمعلامن عراق شانزده هزار معلم طرفدار  یایکان انتخابات سندیماه قبل درجر . یکهستند

نون از انتشار کاند و هم اردهکم یتحر یدولت بعث ا به عنوان اعرتاض به روشیکانتخابات سند

عراق  یند در شهرهاکیانتقاد م یه به طور دائم از دولت بعثکالشعب( )راه خلق(  -قیروزنامه)طر

ه آغاز شده کاست  یز مدتیها نستیمونکاز  یها و موسسات دولتارخانهکه یشود تصفیم یر یجلوگ

ردن زوستاها و کعراق را در نابود  یدولت بعث یر خط مشیاخ یست عراق در ماههایمونکحزب . است

ن موضع عراق را در قبال یخود و همچن یمحل زندگ کردها به تر کردن کن و وادار یردنشک یشهرها

ن از یعراق همچن یهاستیمونکرا مورد انتقاد قرار داده است  ینیت الله خمین و آیمسئله فلسط
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خود را  یتجار  یاالهاک %85نون کهستند دولت عراق هم ا به طرف غرب ناخشنود یش دولت بعثیگرا

 یخود آمادگ ین در نطقهایراً صدام حسیند و اخیکا و فرانسه وارد میکآمر، ژاپن ویژەب یغرب یشورهاکاز 

 یشورو  ویژەو ب یستیالیسوس یشورها. کا اعالم داشته استیکد رابطه با آمریتجد یدولت عراق را برا

اسلحه از آملان  یر یر مقادیاخ یاگر چه عراق در ماهها. اسلحه دولت عراق هستند نندهکن ین تأمیبزرگرت

ه به موجب آن کب رسانده یبه تصو یراً قانونیدولت عراق اخ. رده استک یدار یز خریو فلرانسه ن یغرب

ست منع شده و یمونکت در حزب یرده باشد از فعالکبه ارتش عراق خدمت  1968ه از سال کس کهر 

 . رده استک ینیش بین مجازات اعدام پیلفمتخ یبرا

 (25/12/1357هانکی)

 

  .ده استیانه دیخاورم یا برایکه آمرک یخواب : بیهالل خض

پس از  1358ن یفرورد 16روزنامه اطالعات مورخ  5ن مقاله در صفحه یبا طرح ا ید جعفر خامتیس یآقا

از موارد به )مراجعت جالل  کییب( در ین )طرح هالل خضیو تب یانه عربیت خاورمیاشاره به وضع

  0000: ندیکاشاره م یطالبان

 (ردستانک) یـ مراجعت جالل طالبان 6

ردستان وارد ک یوهستانهاکرا از لندن به یردستان است اخکازرهربان استقالل طلب  یکی یجالل طالبان

ت در آن زمان در دا اختالف داشیبا او شد یبارزان یان مال مصطفیق یه در روزهاک یجالل طالبان .شد

ها ست و سالح خود را از یآلت دست شورو  یه بارزانکادعا منود  یمصاحبه مطبوعات یکشهر لندن در 

ه در ک ییهاا بوده و اسلحهیکرس سپرده آمر ین نبود و بارزانیه چنک یدارد و در حالمی افتیروسها در 

ق یمت بدست آورده بود از طریبه غنامبوج کتنام و یا در ویکه ارتش آمرکبود  ییدست داشت سالحها

ه مسلامً از عوامل اعتامد عرب است با حضور ک یطالبان .شودیداده م یران به بارزانیق ایدولت سا
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 یکیز یان دارد اونکه امکدهد یته را مورد توجه قرار مکن نیا ،ام مسلحانهیردستان وقکخود در  یناگهان

  .انه در نظر گرفته شده استیطرح خاورم یاجرا یه براکباشد  یر یزنج یهااز حلقه

)هالل  ییایکه بر حسب طرح آمرکنیا یکی 0000ردستان چند هدف داشته و دارد کاوضاع در  یکتحر

ه و عراق ملحق یه و سورکیردستان تر کران جدا ساخته و به یردستان را از اکند یکوشش مکب( یخض

ه یه با طرح تجزکنین ایگر اید ،وطن پرست یهاردکرث کجاد شود اگر چه ایشور مستقل اک یکسازند تا 

ه یردستان عراق و سورکاوضاع در  .نندک یکالاقل تحر .نندکران جدا یمخالفند نتوانستند آن را از ا یطلب

 .ردستان بدهدکبه  ینوع خودمختار یکه کرده که دولت موقت قبول که باشند خصوصاً االن کیو تر 

 ... . انجام دهند یار کن یه در عراق هم چنکشود یم یکافتاد و تحر ر خواهندکهم به ف یعراق یردهاک

 (16/1/1358)اطالعات

 

  :رمانشاهکامام جمعه اهل تسنن 

  .ردندک یبانیران پشتیاز انقالب ا یفرزندان بارزان

ت در مراسم کرش  یه براکرمانشاه کامام جمعه اهل تسنن  یعیمال محمد رب : خربنگار اطالعات -رمانشاهک

  .رمانشاه بازگشتکرفته بود به « هیاشنو»به  یأتیدر رأس ه یبارزان ین روز درگذشت مال مصطفیهلمچ

س و یه ادرکیعراق و تر  یهاردکندگان ین مراسم منایدر ا : با خربنگار ما اظهار داشت ییدر گفتگو یو  

گر مناطق ید یردهاکه و یست هزار تن از مردم اشنویش از بیو ب یفرزندان مال مصطف یمسعود بارزان

  .ت داشتندکرش 

 ینثار آرامگاه مال مصطف یران تاج گلیا یاسالم یشور جمهور ک یژاندارمر  یز از سو ین« تازه بهار»رسهنگ 

  .ردک
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 یاسالم یاز جمهور  ید انقالب اسالمییضمن تأ ین مراسم فرزندان بارزانیدر ا» : افزود یعیمال محمد رب

 « . ردندک یبانیپشت ینیامام خم یران به رهرب یا

 (25/1/1358)اطالعات

 

  .شتندکرا  یرسباز عراق 18رد کشمرگان یپ

( ضمن توقف . کس. )ف یرد عراقک کمشرت  یروهایاز مسووالن ن یکی : فرانسه یخربگزار  -روتیب

به « ردکشمرگان یپ»ان حمله یدر جر : فرانسه گفت یروت در گفتگو با خربنگار خربگزار یدر ب یوتاهک

و ، عمران یشهر حاج یکن( در منطقه آزاد نزدیفرورد 4ل )یدر سوم آور یعراق یروهاینپاسگاه  یک

 یجده رسباز عراقین ماه هیشهر قلعه دره در هشتم هم یکیدر نزد یعراق یاروان نظامک یکحمله به 

  .شته شدندک

  .«نرتل ماستکر یرد عمالً زک یاز روستاها یبرخ»: رد گفتکن مقام یا

رت کد  یبه رهرب « ردستانک یاتحاد مل»ن یه بکاست  یمثره توافق «ردک کمشرت  یروهاین» هکرد کد کیتا یو 

حاصل شده ی، بارزان یمال مصطف یبه رهرب ، «ته موقتیمکرد ـ ک یکراتکحزب دمو »و  یجالل طالبان

  .است

در  یو مواضع نظام یامتیتعل یرد در شامل عراق اردوگاههاک کمشرت  یروهاین: رد گفتکن مقام یا

  .منطقه قلعه دره دارند

ن حزب از چند سال قبل از طرف یهاکم چرا یدار یست عراق مناسبات خوبیمونکما با حزب »: او گفت

  .«ر فشار قرار گرفته استیز یمقامات عراق
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ردستان عراق سخن به که در یامنیشهر سل یکدر منطقه قلعهدره نزد یگاه نظامیپا یکن از یهمچن یو 

  .ت دارندیدر آن فعال یست عراقیمونکعرب  یجنگجو  680ز ش ایه بکان آورد یم

. ردکران سئوال یدرا یاسالم یردها بعد از اعالم جمهور کفرانسه درباره وضع جنبش  یخربنگار خربگزار 

رد افزوده شده کمسلح  یرد دوباره ظاهر شده و برشامر دستهاکم یونالسیناس»: رد جواب دادکمقام 

  .«است

رسنگون  : خاطر نشان ساخت یو . «رد نسبتاً محدود استکگوناگون  ین جنبشهایب یهامهنگ» : او گفت

درباره  یو . «رده استکل یرد را تسهکمسلح  یانونهاک ینقل و انتقال و سازمانده، رانیشدن شاه مخلوعا

 یو . «گرفته نشده است یچگونه متاسینون هکتا » : ران گفتیدایم جدیعراق با رژ یردهاکمناسبات 

 . «یو نه جدائی خودمختار ، میران داریایردهاک ینسبت به خواستها یما نظر مساعد»: گفت

 (4/2/1358هانکی)

 

  .ره و تبادل نظر پرداختندکردستان عراق به مذاک یاسیس یهاجناح

  .به مناطق مبباران شده اعزام شد کیدو گروه پزش

مخالف  یل جبهه ملکیتش یر براشو کن یم بعث ایعراق و مخالفان رژ یاسیمختلف س یهات جناحیفعال

  .ادامه دارد، عراق ینونکدولت 

 یوچ اجبار کو  یتاتور یکن مطلب دولت عراق را متهم به دیرد عراق ضمن اعالم اک یشورش یسخنگو  یک

  .ردک یمرز  یعراق از نواح یردهاک

عث م بیرژ ینونکاز مخالفان  یجبهه مل یکل کیه تشکومت باعث شد کح یهااستیس» : گفت یو 

  .«ندکدا یعراق رضورت پ
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ل کیتش یجالل طالبان یردستان عراق به رهرب ک یاسیمختلف س یهان جناحیره بکنون سه جلسه مذاکتا

ردستان )به ک یهنیردستان ـ اتحاد مک یستیالیجنبش سوس : مختلف عبارتند از یهاجناح. شده است

مخالف دولت عراق  یاحزاب عرب) ینرات عراق تجمع وطکحزب دمو  یاتکته تدار یمک( یطالبان یرهرب 

از مخالفان  یرا گروهی( اخیز کاده مر یق یهاستیمونکه و یمثل جناح منشعب از حزب بعث طرفدار سور

اند رد ملحق شدهکان یبه شورش« یالنیخ یاحمد بان» ی( به رهرب یطرفدار شورو ست عراق )یمونکحزب 

مساله  ی،نیخم اللهآیتمت یق بر رس مساله عزست عرایمونکه حزب کبود  یبدنبال اختالف، نیو ا

از  ینون گروهکهم ا. ردکدا یبه غرب دولت عراق با حزب بعث پ یکیاست نزدیردستان و سک

  .«نندکیت میرد مسلحانه فعالکان ینار شورشکعراق در  یهاستیمونک

ل کیتش یبرا یرات جار که به مذاکرده بودند کز تقاضا ی( نیبارزان یطرفداران مال مصطفاده موقت )یق

ن رشط حارض شدند یرد عراق تنها به اکان یشورش یول. م بعث عراق ملحق شوندیمخالف رژ یجبهه مل

ران یا«منحله کساوا»و « لیارسائ»موساد ، ایکآمری «ایس»ه به ارتباط خود با سازمان کرند یآنها را بپذ

ان یشورشیو نظام یاسیرهربان س یات آزادر کن مذایاده موقت در ایرفنت قیگر پذیرشط د. ان دهندیپا

اده یه بدست افراد قکیعراق و تر ، رانیمسلحانه در مرز ا یهایر یان درگیه در جرکرد عراق است ک

  .ر شدندیدستگ

را مورد حمله  یشمرگان جالل طالبانیپ، هکیران و تر یا یروهاین کمکها با یر ین درگیاده موقت در ایق

فرمانده ) یعسگر  یعل یرد عراق را به اسامکان یشورشیو نظام یاسیرهربان سقرار دادند و هفت تن از 

خ ین شیحس، دیآزاد عبداملج، (عراق یستیالیاز رهربان جنبش سوس) رت خالدکد ، ردستان (کشمرگان یل پک

سال یکن افراد یا. ردندکر یرا دستگ یو حامد حاج یخ علیش، ه(یدیعه ) از رهربان فرقه زیش یعل، بابا

 . ستیدر دست ن یر شدند و از رسنوشت آنها اطالعیاده اسیش در دست افراد قیپ

 (17/3/1358ندگانی)آ
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  ران از نگاه جهانیا

 ردکان یهشدار به شورش : رانیحمله عراق به ا

گسرتش زد و ، نیقیبه  یکران به احتامل نزدیردستان اکبه  یعراق یامهایهواپی حمله : مزیننشنال تایفا

 یروهاینی از تهاجم تازه یان دارد و بخشیش در داخل عراق جریه از سه هفته پکاست  یدیخورد شد

  .رد استکان یه شورشیدولت عراق عل

گاه یرود پامی ه گامنک یئدەهاکبه ده یآمد حمله هوائمی به نظر، ضیضد و نق یهارغم گزارشیعل

ردستان عراق کرات کحزب دمو  ،ن دو جناحیا .بود یعمد ،رد باشندکان یشورش یدو جناح اصل یبانیپشت

  .ـ است یجالل طالبان یتر و چپگرا کوچکردستان ـ سازمان ک یهنیمی و جبهه

 ،رانیا یبت نفرات نظامیغ .نندکت کآزادانه حر ، ران و عراقیلومرت در مرز اکیتوانند صدها می ردهاک

  .نندکقلمداد « زاد آ ی منطقه» شور را کمرز دو  ،هایه عراقکد سبب شده یشا

ردستان عراق گذشتند و ک یهاوهکاه یاز م یمکدر ارتفاع  یعراق 7ـ  یسوخو ی ن دو تا چهار جنگندهیب

.دندیرس ،دارد یه رشاب مشهور کرسدشت  کوچکبه شهر  ،رانیا یبا پنهان ماندن از شعاع عمل رادارها

  

 .دیر ـ گزارش مرگ هشت نفر رسیـ گوراشاز آنها  یکیده به رگبار مسلسل بسته شد و در کشش ده

  .سامل ماند کیاند  یهاخانه

.سنندج صورت گرفت یکنزدای دهکدر جنوب آن به ده یگر یدی جداگانهی حمله، با در هامن زمانیتقر

ران بود و یمرز ا یلومرت کی 16هر دو حمله در  .شته شدندکن نفر یچند ،تهران یهاروزنامهی به نوشته 

  .دیشکه طول ینثا 90

ن یافت چنیدر، ه سفارت عراق در تهرانکب است یاما عج، ردکران به هر دو حمله رسام اعرتاض یا

  .ردکار کرا ان یاعرتاض
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شان یهایکاز چر یکچیه هکـ گفت  یبارزان یروان مال مصطفیـ پ« ردستان کرات کحزب دمو »  یسخنگو 

  .نبودندشوند( در منطقه می دهینام« شمرگان یپ» ه ک)

  .پناه گرفتهاند ،رانیدر ا ،مرز ین سو یهاست در اان ماهیه شورشکاما روشن شده 

شه یهم یبار برایکارا کان بغداد و آنیاست م یمدع یه گروه بارزانکابد یمی تین موضوع آنجا اهمیا

  .تفاهم شده است یطلب یدن باز ماندگان جنبش خودمختار یوبکدر هم  یبرا

، اند از بهار گذشته یردستان مدعک یکراتکاما رسان حزب دمو  ،وجود ندارد یگر یه مستقل داگر چه گوا

  .ه و عراق برقرار بوده استکیتر  یتیامن یهاان مقامیم یمرتب یهامتاس

شود یگفته م .ت شده استیشور تقوکن یعراق با ا یه در طول مرز شاملکیتر  ینظام یرو ین ،ن رویاز ا

  .داده اند یعراق یهارد به مقامکان یجنبش شورشی درباره یاطالعات، عراق یگشت یامهایهواپ

رد داخل کآرد و سوخت را از دوستان  ویژەبه  ،زاتشیشرت تجهیردستان بکرات کحزب دمو  ،در گذشته

  .«رده استکن کار را ناممکن یا، هکیدر تر  یره بندیو ج یتیامن یهااقدام .ردکمی افتیه درکیتر 

 یاز مرز شامل یقاچاق، اریبغداد با وجود خطرات بس یه و حتیغذا از سور کر اند یرسد مقادیش مگزار 

ش یپی هفتهی حمله .رسدمی ،رانیردستان اکعلنا از  ،ردکان یشورش یزات اصلیاما تجه .گذردمی عراق

 . ان دخالت دارندین جریه در اکبود  یسانکبه همه  یران هشدار یا یدەهاکعراق به ده

 (22/3/1358ندگانی)آ

 

  ردستان عراقکمبارزات در  یر یاوج گ

از رسبازان و افرسان ارتش عراق  یادیشته شدن عده زکو  یعراق یردهاکمبارزات  یر یبه دنبال اوجگ

   :ردکن رشح منترش یبد ایاطالعیهردستان عراق کرات کحزب دمو 
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 ردستان عراقکرد در ک یهایکم عراق بر ضد چریرژ یورش بهار یست خوردن کش-

  .داد یرو « زاخو»ه در منطقه ک یر یدرگ یکرسباز در  100شرت از یشته شدن بکوپرت و یکسقوط دو هل-

ومت که حک یورش بهار یه کرد کردستان عراق اعالم کرات کاده موقت حزب دمو یسخنگو به نام ق یک

و  یم نژادپرست تلفات مالیرژ یروهایست خورد و به نکده بود متاماً شیش را دکعراق از آغاز بهار تدار 

  .وارد شد یادیز یجان

امل وجود ک یه هامهنگکیم عراق و تر یدو رژ یروهاین نیورش بین یا یه براکرد کن سخنگو اضافه یهم

ن حمالت متقابل را بر یشمرگان( چندی)پ یمل یهایکچر، ارانکتجاوز  یروهاین یدارد واز آغاز حمله بهار 

   :ن آن حمالتیمهمرت کنیا. ردندکه مواضع دشمن اجرا یعل

را فوق جرس )السعدون( در  کنارنج یکردستان کسازمان ستاره رسخ  21/4/1979در ساعت نه شب 

  .س را مجروح ساختیپل یکرد و کشهرستان )زاخو( منفجر 

ه کوتا ین تویپ و ماشیج ی، یکل نظامین ریماش یکه شامل ک ینظام یرو ین یک 27/4/1979خ یدر تار

"باطوفه" ـ  ی"گرپت" باال در بخشدار  یبه طرف روستا، ن رسباز بودندین حزب بعث و چندحامل افرسا

 کرا تدار  یمکن مستحیمکشمرگان یما پ یکیچر یاز واحدها یکیهامن جا ، رفتیزاخو ـ م یفرماندار 

راد باً همه افیر آتش گرفته و تقریز، ردهکار را محارصه کتجاوز  ینظام یرو ین، دندو در عرص هامن روزید

شته شدگان کرسباز از جمله  27 ادر حزب بعث وکدو ، گریچهار افرس د، رسوان ، یکن بردیدشمن را از ب

  .بودند

"هاندن"و ، را در مناطق "سهرگهت" یکیت چرین فعالیما چند یکیچر ی( واحدها20/5/1979ـ 11در )

  .م عراق وارد شدیرژ یروهایبه ن یو مال یله" تلفات جانی"طو

رگه سور" ـ ی"م یفرماندار  یک"گوره تو" نزد یرا در روستا یوپرت نظامک یهل یکها یکچر 18/5/1979در 

  .گر مجروح شدندینفر د 2شته و کنفر  2از افراد دشمن . ردندکل ـ اسقاط یاستان ارب
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ه در ک یدو عراقی، اردن ی، یکمهندس را دو تا مرص  5ما  یهایکاز چر یکی 20/5/1979و 19خ یدر تار

ر یور زکربودند مهندسان مذ ، ردندیکار مکل( یرگه سور" )استان اربیمنطقه "م ینظام یراهها یپروژهها

  .م عراق بودندیرژ ید ارتش و مزدوران محلیحراست شد

 یکجتاً با یها و مهندسان پرداختند و نتیکب چریبه تعق یدولت یروهای( ن5/1979/ 20در روز دوم )

مستخدم  یکچهار مهندس و  4در وهله اول . داد ین رو ین طرفیب یدیشد یر یدرگ. مواجه شدند یر یدرگ

 131شرت از یدشمن را محارصه و ب یروهایما ن یهایکچر یول، شته شدندکم یرژ یروهایبه گلوله ن یمحل

  .ردندکبه دشمن وارد  یشته و زخمک

ه یامنیاستان سلن یپنجو یما پاسگاه "تومنان" رادرفرماندار  یکیچر یاز واحدها یکی 26/5/1979در عرص 

ت کپاسگاه مزبور به حر  یمانگا" به سو  یانک" یاز اردوگاه نظام یدولت یروهاین. مورد حمله قرار داد

متجاوز به  یروهایدر صفوف ن یشته و زخمک 50شرت از یداد و ب یرو  یسخت یر یجتاً درگینت، درآمدند

  .جا ماندند

م یرژ یار کم عراق با همیرژ. داد یزاخو رو ( در منطقه 29/5/1979و 25) یاما جنگ قاطع در روزها

ن یه اکیتر  یروهایدور ن. دید کما در منطقه )زاخو( تدار  یهایکه مواضع چریبر عل یحمله بزرگ، هکیتر 

 یعراق یروهایز شوند به نفع نکمتمر ، مقابل منطقه زاخو، ه و عراقکیتر  کمشرت  یه در طول مرزهاکبود 

  .نندکاستطالع 

، هرور، )نزور یوههاکقله ، ه در جنوب عراق( را آوردیازده از نارصیر کامل )لشکر کلش یکم عراق یرژ

ن حمله خود یاول 25/5/1979اسوس( و امتدادات آنان را اشغال منوده و از ساعت شش صبح ، رهیلم بیپ

 نیا یشدولیم یبانیو توپ پشت یوپرت نظامک یاده نظام عراق از جانب هلیپ یروهایحمله ن. ردکرا آغاز 

  .ست خوردکحمله در وهله اول ش

 یدیشد یلیان جنگ خین میدر ا، نطوریحمله سوم هم. ن رسنوشت دچار شدیبه هم یگر یبعداً حمله د

ام و توپ یه هواپکنیم عراق با ایرژ یروهایدر هر حمله ن. تا ساعت هشت عرص هامن روز ادامه داشت
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به  یادیز یشدند و تلفات جانیم یهایکچر رانهیمواجه با مقاومت دل، ن داشتیار سنگیزات بسیو تجه

ز غرش توپ یدر طول شب ن. ه صحنه جنگ پر از الشه رسبازان و درجهداران شدکنیگذاشتند تا ایجا م

گر جنگ رشوع و تا ساعت هفت عرص هامن روز ادامه ی( بار د26/5/1979درروز دوم ). متوقف نشد

نربدن قاطع یه از تحقق هدفش )از بکن یه علتااسته شد بکجاً یاز شدت هجومات دشمن تدر یداشت ول

های رویادامه داشت بعداً ن کیوچک یهایری( درگ29/5/1979ـ 27)های در روز. وس شدیما(ما یهایکچر

  .بشان پرداختندیما به تعق یهایکرد اماچرکحمله آماده  یم عراق خودش را برایرژ

  :ل استکن شی( به ا29/5/1979ـ  25) یروزها یهایریجه درگینت

ی، ر ی" در منطقه درگیکلفانیمقابل "س« نیخوارد»در  ی، یکیعراق یوپرت نظامک یسقوط دو هل

  .ردندکها سقوط یکبه آتش چر، )باطوفه( یدر بخشدار « نیره وش»در  یگر یو د« زاخو» یفرماندار 

ه کد یگویمه یاطالعات اول یول، باشدینفر م 100شرت از یدشمن مجموعاً ب یروهایشتهشدگان نکشامره 

  .شرت استین رقم بیاز ا یلیتلفات دشمن خ یشامره واقع

 60گلوله توپ  8ی، جی، پ، ار ک( موش3مت گرفتند از جمله )یبه غنیمهامت نظام یما مقدار  یهایکچر

  .گرید یچادر و مهامت نظام

ن ینانش از بیور" افتاد و همه رسنشینان منقلب شد و در رودخانه "خایفا" با رسنشی"ا ین نظامیماش یک

  .رفتند

ه کیتر  یه مقابل مرزهاکه کیست خوردندو اما ارتش تر کش یلکمتجاوز به  یروهاین 29/5/1979در روز 

ه کیتر  یمرز  یچرتباز به روستاها، آن روزها یهایریدرگ یدر اثنا، ز بودندکـ عراق در منطقه زاخو متمر 

ن یبه هم، رتش عراق به مثابه "رصد" بودندتوپ ا یه براکیارتش تر  یاز واحدها یرده و بعضیکمنتقل م

ه ارتش کنیردند و پس از ایکد حمل میسف یرسخ و هم پرچمها یه هم نشانهاکیرت ینظام یرو یعلت ن

  .دور شد کمشرت  یآن هم از مرزها، دیست رشمآور ارتش عراق را دکه شکیرسخ تر 
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   .ردکارتش عراق را پخش  یفات جانوپرت و تلیکها از جمله سقوط هلیرین درگیارا" اخبار اک"آن یو یراد

 اده موقتیردستان عراق قکرات کحزب دمو 

 (27/3/1358هانکی)

 

 ایراناسالمیردستان عراق با انقالب ک یجنبش اسالم یاعالم همبستگ

دان راه اسالم و یشه کت به روان پایضمن درود و تح ایاطالعیه یردستان عراق طک یجنبش اسالم

ران به یا یبا انقالب اسالم یمسلامن و همبستگ یران و متام ملتهایا یآزادگ دان راه اسالم ویشه یآزادگ

  .صدر اسالم اعالم منود یدر راه خدمت به هدفها یجانباز  یخود را برا یآمادگ ینیامام خم یرهرب 

 :ن جنبش آمده استیایه اعالم همبستگیانیاز ب یدر قسمت

جهان بر ضد  یرا در جنبش اسالم ینیام خمادت امیو ق یردستان عراق رهرب کما ملت مسلامن 

  .میداریز میاستعامرگران و استثامرگران حرمت و عز

بعث عراق را در برابر انقالب ی، طانیومت شکرفتار ح، ردستان عراقکجنبش مسلامنان متعهد 

 . دینامیوم مکمح ایراناسالمی

 (27/3/1358هانکی)
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  ریاس یافرس عراق یکگفتگو با 

  ! دیایاد چه نیچه سفارت خوشش ب

 ،ن افرسیا .ردندکر یعراق را دستگ یافرس ارتش دولت یک ،ردستان عراقک یهنیه میاتحاد یزانهایپارت

او خود  .است 597ل و شامره واحد او یپادگان ارب ینام دارد و جمع« جاسم محمد محمود»ستواندوم 

  .ندیکم یمجرد و اهل بغداد معرف ،عه مذهبیرا ش

   :با او صورت گرفته استن گفتگو یا

  ؟ یر شدیجا دستگک

ن پادگان و یب یعن، یبودم یت نظامیمن در حال مأمور ،لیاستان ارب یکنزد« ومسپانک» یـ در روستا

  .ردمکمی برق یشکم یپاسگاه س یک

  د؟یر شده ایداند شام اسمی یسک 

 6بهرحال … د هم یشا .ه آنها اطالع داده باشندد بیشا .دانممنی اما خانواده ام را ،داندمی ـ ارتش حتامً 

لومرت کی 3ی، ر یالبته موقع دستگ .ت بودمیگر در حال مأموریافرس د 22من با  .ردندکر یشمرگ مرا دستگیپ

  .گران فاصله داشتمیبا د

  رد؟کد حاال با شام چه خواهند ینکمی رکف

  .شودیدانم چه ممنی ندهیدر آ یول .ه انتظار داشتمشرت از آنچیب ،خوب رفتار شده یلیـ تا حاال با من خ

  ند؟یکر میاس یردهاکه ارتش عراق با کاست  ین هامن رفتار یا ایآ

ا یا اعدام است یشوند و آنجا مجازات آنها می یل دادگاه نظامیر معموال تحویاس یردهاک .ـ طبعا نه

  .زندان

  ؟ای دهیرا د یا جالل طالبانیآ
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  .رکمرد شجاع و بزرگ و روشنف یک .دمیدمی را یه طالبانکبود ن بار یـ اول

  ؟یزنمی ن طور حرفیاای ر شدهیا چون اسیشامست  ین نظر واقعیا

ن یر شناخته شده است و اکشخص روشنف یکمرد مبارز و  یکان افرسان عراق به عنوان یدر م یـ طالبان

 یو انقالب یت مرتقیشخص یکم او یدانمی یبخوب یعراقما افرسان  .نمکار کتوانم انمنی هکاست  یقتیحق

  .است

 ین حرفها باعث دردرس برایه اکد ینکمنی رکف .خواندمی مسلام سفارت عراق در تهران مصاحبه شام را

  شود؟یشام م

  .ردکشود پنهان یقت را منیحق .زنممی ن حرف راید من ایاید و چه خوشش نیایـ چه سفارت خوشش ب

  د؟یدار یعراق چه نظر  یردهاکه جنبش دربار 

دوارم یام .نندکبدست آوردن آن مبارزه  ید برایامل شده و بایردها پاکحق  .است یمبارزه واقع یکن یـ ا

  .خود برسند یبه آرمان و آرزو 

  د؟ینکمنی کمکپس چرا به آن  ،ن استیاگر نظر شام ا

 یار نظامکن جهت وارد یبهم .نمکن ید خرج آنها را تامیه باکخواهر و برادر دارم  5ـ من پدر و مادر و 

  .است ندارمیبه س یار کضمنا من  .شده ام

  د؟یریگمی چقدر حقوق

  نارید 63ـ 

  .دیدر مورد دولت بعث عراق نظرتان را بگوئ

  … بد یلید گفت خیردها باکنسبت به  یول .ـ نسبت به مردم عراق خوب است
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  نند؟کمی ها در عراق چهیتیرکت

 . برخوردارند یازات خاصیم؟ آنها از امتیـ چه بگو

 (5/4/1358ــوای)ه

 

 ردک یهایکه چریتهاجم ارتش عراق عل

ارتش عراق ماه گذشته » : ردکاعالم  یهایانیردستان عراق با انتشار بکرات کحزب دم: رتیروت ـ رویب

خود را به  یروهایپس از چند روز ن رد اماکرد در شامل عراق آغاز ک یهایکه چریرا عل یتهاجم بزرگ

  .«عقب نشاند

ه بر فراز منطقه به کیتر  یوپرتهایکداد هلیه روکیمرز تر  یکه نزدکمرحله از نربد  یکدر  : ه افزودیانیب

رات که حزب دمو یانیب. ها آتش گشودیکمواضع چر یاز آنها به رو  یکیدست زدند و  ییشناسا یپروازها

 یوپرتهایکرد و از توپخانه و هلکن نربد یر ایازدهم خود را درگیر کها همه لشیردستان عراق افزود عراقک

  .داد یرو « هیعامد» و« زاخو»ن یه نربدها در منطقه بیانین بیطبق ا». ردکتوپدار استفاده 

ماه مه پس از دو  27ابند در یخود دست  یهاه نتوانستد به هدفکها پس از آنیعراق» : ه افزودیانیب

 . «شاندندکخود را عقب  یروهاید نروز نرب 

 (10/4/1358ندگانی)آ
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  عراق یردهاکه یبا رهرب اتحاد ییمصاحبه 

 یفیترجمه از احمد رش

به عنارص  یاگر خودمختار  .اند یخودمختار  یدر پ ینین حسیعزالد یر رهرب یز، رانیرد اکت خلق یرثکا

  .ستیبه آن ن یدیام ،رد داده شودک یندگان واقعیمنا یو وابسته به جا یارتجاع

  .ینیانقالب توطئه چ ینند و براکمی یبانیاده موقت پشتیاز ق ...وان ویمناطق مر یاز فئودالها یار یبس

  .ردکدار یمنطقه را از خواب ب یخلقها، رانیانقالب ا

وشت خود ن رسنییو داشنت حق تع یآزاد یان دراز برایه سالک ،از آن اقوام اندی، ائیآر کردها از نژاد پاک

بدفعات استعامرگران و جهانخواران  .هکیدر عراق و در تر  ،رانیدر ا .سه پارچه اند کنیآنان ا ،ده اندیجنگ

شور در کن سه ین ایردنشک ین( را از مجموع استانهایردنشکشور ک یکردستان آزاد )ک یکجاد یتصور ا

ر را هدف مبارزه خود کن فیه اکافته اند یرا  یسانکا ی ،ز بر رس زبانها انداخته اندیرس پخته اند و گاه ن

ه کیتر  ،رانیشور اکسه  یارتجاع یومتهاکه حکم یخور یار برمیبس یخ به زمانهایدر طول تار .قرار دهند

اتفاق افتاده  ین معموالً در آن زمانهائیردهاند و اک یردها همراهکجنبش  یوبکو عراق خود را در رس 

ه در ک یبارزان یمال مصطف .ردهاندک یرو یپ یکا نزدیدور  یستیالیامپر یهااستیشور از سکن سه یه اک

 -رسطان درگذشت یامر یش به بیو سال پ -مشهور بود« عراق یردهاکرهرب » مطبوعات جهان غرب به 

 یدیمدت مد ،دیها دبیفراز و نش یبه غرب مشهور بود ول یه به رسسپردگکبا آن  ،در طول سالها

بعد از انقالب  -ییباز سالها .پناه برد یبه انهدام آن نهضت بسته بود و اما به شورو  مرک یرانیومت اکح

ن شد و یتوافق شاه و صدام حس یز قربانیار نکدر آخر  ،دیبا عراق جنگ ،رانیغ ایدر یب کمکبا  -عراق

عراق  یردهاکاما او رهرب . ا فرستاده شد و در هامنجا درگذشتیکبعد به آمر ،در تهران تحت نظر بود

ز یردها را نکاز  ییرهیه عشکن آنها یاز ب ،ردندیکت میه جدا از او فعالکگوناگون بودند  یهاجبهه .نبود

،عراق یردهاکه به عنوان رهرب ک یجالل طالبان ،هستند کنیه اکهامنها  ،ها بودندیبارزان ،پشت رس دارد

باز و  کنیا - یه با خطکردستان عراق کدر  کنیه اک یردهاکان یاز م. از همه معروف تر است کنیا 
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ه کردستان نام برد ک یه وطنیاز اتحاد .شودیران جدا میردستان اکه و کیردستان تر کاز  –ار یامالً در اختک

ردستان عراق و جنبش کشان کسازمان زحمتی، ه وطنیل است از اتحادکرهرب آنست و متش یطالبان

 یستیالیشاخه سوس یکه صورت گرفته است و ین اتحادیدر ا یعابراً انشیاخ .ردستانک یستیالیسوس

او را  ییگرچه پاره .است یروئین یبهر حال دارا یاما طالبان ،از آن جدا شدهاند یجمع یمعتقد به رهرب 

ردها کمبارزه  یسابقه .ه به او و راهش معتقدندک یسانکستند یم نکاما  ،دانندمی ز دست نشاندهین

او هم  یدەهاه نواک -توان شناختمی را یدالله نهر یخ عبیش 1876ر آن نخست بار در سال د ی،طوالن

ردستان کخ محمود در یانقالب ش ،هکیردستان تر کد در یخ سعیا انقالب شی -برندمی ران به رسیدر ا کنیا

ن یزاده عکن دفعات چون امروز یا یردها در همهک ،رانیردستان اکد در یمحمد جاو یعراق و قاض

 .پرچمدار مبارزات آنان بوده است یو روحان یمذهب یفرد .ده اندیخود برگز یرا به رهرب  ینیحس

پر خطر  یراهها یار و طیپس از تالش بس ،انیرکآزاد م ینامئیاران گروه سیگذشته دو تن از  یهفته

از  ییدهکیچ .او داشته باشند ز باین ییمصاحبه  ،لمیه فیابند و همراه تهیراه  ینام طالبانکتوانستند به 

  .دیآمی ریقرار گرفته در ز« تهران مصور»ار یدر اخت یه بطور اختصاصکن مصاحبه یا

 یه وطنیاتحاد یلکا شام و بطور یآ ی،و چه از نظر اقتصاد یاسینون چه از نظر سکتا ،مام جالل : س

 شام چگونه است؟ ینونک تیده و موقعیرس یجیبرداشته و به چه نتا ییردستان چه گامهاک

ه کنیپس از ا یعنی ،افتهیل شده و سازمان کیردستان عراق از چهار سال قبل تشک یه وطنیاتحاد –ج 

ر و اعالم یبدنبال توافق صدام و شاه در الجزا ،ایبه فرمان شاه و س یبارزانای رهیعش یبورژواز  یرهرب 

رد با توجه به کرشو و آرمانخواه خلق یو پ یمرتق یروهاین ی،بارزان یردستان از سو کان مبارزه در یپا

بدست  ید تا برایردستان گردک یه وطنیل اتحادکیلذا اقدام به تش ،میدانستمی افتهیان نیه مبارزه را پاکنیا

رد به که خلق ک یده من تا موقعیبعق ،ندکخود را دنبال  یهنیرد مبارزات مکآوردن حقوق حقه خلق 

است  یافتنیان نیخود نرسد مبارزه پا یاسیو س یو اقتصاد یاجتامع ی،راتکمرشوع و دم یخواستها

جنگ مسلحانه  یبرا یزانیپارت یروهاین یردستان به سازماندهک یه وطنین مناسبت ما در اتحادیبهم
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ای ن مبارزه تودهیو ما ا .ابدیگر عراق بحق مرشوع خود دست ید یرد و همه خلقهاکم تا خلق یپرداخته ا

ن ین اصول و ایبا ا ین با آشنائیمبارزه نو یدر هامن ابتدا ،م دادیدن بخواست خلق ادامه خواهیرسرا تا 

ن مرحله از یدر ا. افتیردستان عراق از رس گرفته شد و سازمان که انقالب مسلحانه در ک .خواستها بود

 ن رسسختیمدافع و مسلح ما همه جا هستند و یزانیپارت یروهاین ،عراق یخلقهاای انقالب توده

در  یهنیه میاتحاد. شودیار مسلحانه خالصه منیکاما مبارزه ما تنها در پ .ش جامعه اندکزحمت یقرشها

 یار یبس. ز هستین یاسیت گسرتده سیفعال یردستان داراک یهنیه میاتحاد ،شودیار مسلحانه خالصه منیکپ

 یرهرب  یحت ،مینیکم یر و روستا رهرب را در شه یارگران عراقک ،حق خواهانه دهقانان یهاتکاز حر 

ر یغ یتهایاز فعال یبخش، ن اعاملیه در مجموع اکز برعهده ماست ین نین و معلمیمحصل یجنبشها

،عرض شود یدگاه نظامیگر از دیاز طرف د. دهندیل مکیه ما را تشیاتحاد یاسیس یهاتیو فعال ینظام

منظم  یهام سازمانینخست توانسته ا یدر گامها. میل آمدهاینا یر یچشمگ یتهایما تا حال به موفق 

وشش کردستان عراق را در برگرفتهاند مهمرت از همه کرث مناطق کنون اکه ایکبه طور ،مینکجاد یا یزانیپارت

 یروهایبا ن یو هآمهنگ یو همگامای مبارزات توده یعیرد به بسرت طبکمبارزه خلق  یرهنمود یما برا

سم یونیصه ی،سم جهانیالیه امپریر ما علیناپذ یز مبارزه آشتیانه است و نیرمخاو  یرشو خلقهایمبارز و پ

 یکرد را بکانقالب  ی،بارزانای رهیعش - یبورژواز  یرا متأسفانه رهرب یز، است یو خارج یو ارتجاع داخل

اه ش یمپرادور بورژواز کومت کل و حیسم ارسائیونیصه ،ایکسم آمریالیت و انقالب وابسته به امپرکحر 

عرب و جهان هم اگر  یرشو و مبارز خلقهایپ یروهاین یه آن انقالب از سو یکبطور، ران درآورده بودیا

در جهان هم اگر مورد  یت انقالبکه هر حر کقت ین حقیا کو در  یبا آشنائ ،نبود یبانید و پشتییمورد تأ

 یه وطنیپس اتحاد ،استوم به زوال کمح، ش جهان قرار نگرفتکو مبارز و زحمت یمرتق یروهاید نییتأ

 یخلقها یعیر مبارزات طبیرد را در مسکتوانسته انقالب خلق  ی،و عمل یردستان عراق با تجارب علمک

و « یه تیورداک»یردکن جنبش یه بک یمین رهگذر توانسته است ارتباط مستقیجهان قرار دهد و در ا

 یمرتق ید و با جنبشهایبرقرار منا یو چه از نظر عمل یچه از نظر علم ،هست یجهان یانقالب مرتق
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ز اقدام ین عمل نیبنظر من ا ،ندکوند برقرار یانه پیمبارز خاورم یروهایشان جهان و در راس آنها نکزحمت

  .ردستانک یه وطنیاتحاد یاست برا یار مهم و انقالبیبس

روز یداد و پ یان رو ر یدر ا یانقالب دگرگون بخش، دیدانمی د ویه اطالع دارکچنانی، جناب طالبان –س 

 یر یتاثی، اجتامع - یو چه از نظر اقتصاد ینظام - یاسیران چه از نظر سیانقالب ا یروز یا پیآ. هم شد

 شرت بوده؟یمثرش ب یدگاهیرد در عراق داشته؟ و از چه دکبر انقالب 

ر یتأث، ه ارتجاعم شایرژ یرسنگون ،انه بودیخاورم یهمه خلقها یروز یپ ،رانیانقالب ا یروز یپ، برادر –ج 

تاثرات انقالب ، د در سطح جهانیانه و شایدر خاورم یستیالیضد امپر یجنبشها یداشت بر همه یمثبت

ه مبارزه یعل یع نظامیوس یهمگام، مپرادورکارتش شاه . مثر نبوده یز بیرد نکران بر انقالب یروزمند ایپ

 یروهایرد تا نیکن مواضع ما را محارصه مرایبدفعات ارتش ا، ست عراق داشتیفاش ینظام یروهایما با ن

 یکز بتحریران نیا یر نظامیغ یروهاین یحت ،رد وارد آورندکزانان یر پارتیکرضبات خود را بر پ یعراق

عراق  یستیبا نظام فاش، رانیارتش ا ،ستیگر شاه نیه دکنون کا یمببارزه با ما برخاسته بودند ول، شاه

از  ،ما یاست برا یدستاورد گرانبهائ، ران با ارتش عراقیارتش ا یر اکن عدم همیند و همیکمن یار کهم

 ،ع خلق عراق داشتیوس یدەهاتو  یار یو هوش یهم بر آگاه یر یتاث، رانیانقالب ا یروز یگر پیطرف د

تاتور مبارزه یکشود با دیدند میفهم .دار شدندیگر عراق از خواب بید یهاتیعرب و اقل، ردک یدەهاتو 

ب یت قریرثکد ایدانمی هکچنان، آخر، وستندیپ یت انقالبکبحر  ،عه ما در جنوبیبرادران شبخصوص  ،ردک

 کم، کرانیروزبخش ایر انقالب پیآنها تحت تاث یدار ین بیهم. عه هستندیعراق ش یبه اتفاق عربها

ست دشمن م توانیزودتر خواهک، منافع مشرت  یدر پ کرا با مبارزه مشرت یز ،ردکاست به مبارزه ما  یانیشا

  .میان برداریرا از م کمشرت 

 یروها و سازمانهایبا ن -ردستان استک یه وطنیمنظور اتحاد –متاس و ارتباط شام ی، طالبان یآقا -س

 یمبارز و انقالب یا سازمانهاین یبخش فلسطیچون سازمان آزاد ،عراق و خارج از عراق یو مرتق یانقالب

 د؟یدار یا با آنها ارتباطیه چگونه است؟ و اصوالً آکیران و تر یا
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ه پرچم مبارزات ک ،هیاتحاد یسازمانده ین روزهایاز هامن نخست ،ردستانک یه وطنیما در اتحاد -ج

 یروز یگانه راه پیاتحاد را، میرد را در عراق بدوش گرفتکخلق  یرنجرب و انقالب یدەهاشان و تو کزحمت

ه یعل ،گرانیرد و عرب و دکعراق اعم از  یالبمبارز و انق یدانسته و لذا با همه قرشها و سازمانها

همگام مبارزه ، تحت ستم یهاخلق یه استثامر انسان از انسان و آزادیعل، بغداد یستیتاتور فاشیکد

 یتجمع الوطن»بنام یعیه وسیاتحاد، مبارز عراق یروهایما و ن یار کبا هم، ن رهگذریم و در ایردهاک

چون ، عراق یعرب یاسیس یاز سازمانها، ردکای مبارز و توده یروهاینر از یه غکم یل داده اکیتش« العراق

 یت مامترالقومیجمع»ا ، یرشو چپ حزب بعث استیسازمان پ یکه ک« هکیاشرتا یحزب بعث عرب»

ما در هامن . ت دارندیافته و در آن عضویل کیتش ،«کیه و حزب الشرتایالعرب کیه الشرتاکحر کی، الشرتا

م یقاً برخورداریآنها عم یبانیم و از پشتیردهاکمبارزه را آغاز ی، عرب یمرتق یسازمانها نیآغاز مبارزه با ا

 اً مبارزهکردستان مشرت ک یه وطنیباضافه اتحاد، ردمکاد یه از آنها ک یعرب یز همه سازمانهاینون نکو ا

صد تن از آنها  چند، بدست بعثها آغاز شده یعراق یستهایمونکار که شکن اواخر یضمناً در ا .مینکمی

خواه با ما یز از اعراب آزادین یگر ید یان ما آمده اند و گروههایردستان پناهنده شده و مبکز به ین

رنده یه دربرگکم ینکجاد یا یعرت یوس یجبهه واحد مرتقیکی، نده نزدیم در آیه درصددکگرفتهاند  ییمتاسها

ردستان که در کای باشد و مبارزه ین عراقو یاسیون و سین و انقالبیاز فعال یشرت یب یروهایگروهها و ن

 یراسکدمو » : ز شعار ماین راه نیعراق گردد و در ا یهاخلق یبخش همه یآغاز شده مبدل به مبارزه رهائ

ی. روز یل به پیرد تا نکم یز خواهین راه مبارزه نیو در ا ،است« ردستانک یبرا یعراق و خودمختار  یبرا

س یاتحاد ما از هامن بدو تاس ،د گفتیران بایا یمبارز و انقالب یا با گروههااما در مورد ارتباط و متاس م

هموار ای توده کمبارزه مشرت  یند و راه را براکبرقرار  یم شاه ارتباطیو ضد رژ یانقالب یروهاید با نیوشک

 یهاز با سازمانیم و نیدر ارتباط بود ه ا ینیت الله امام خمیر باز با حرضت آین رهگذر از دید و در ایمنا

ن رابطه را گسرتش یا ەسال گذشته دامن، در ضمن. میانه مرتبط بوده و هستیدر اروپا و خاورم یجبهه مل

مهندس بازرگان  ی،عتمدار یت الله رشیآ یز براین یهائنامهی، نیداده و ضمن ارسال نامه بخدمت امام خم

رو از یردستان عراق با متام نک یه وطنیم اتحادیردکها اعالم آن نامه یم و طیارسال داشت یرت سنجابکو د 
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م شاه یه رژیمنوده و آماده است دوشادوش آنها عل یبانیآنها استقبال و پشت یت انقالبکجنبش و حر 

سازمان ، خلق یفدائ یهایکن ما با سازمان چریهمچن. ه آنها بخواهندک یوارد مبارزه شود بهر نحو  کسفا

ش در متاس یم و ب، کرانیست ایسکچپ و مار  یهارات و سازمانکو دم یروهایگر نین خلق و دیمجاهد

د یران هم بایردستان اک یمرتق یروهایم و در مورد نیمبارزه بوده ا کات مشرت کن یم و دارایبوده و هست

ن یران رابطه داشته و در ایردستان اکرات کر باز با حزب دمیردستان عراق از دک یه وطنیه اتحادکگفت 

 ارک یه به طور مخفک« رانیردستان اکشان کزحمت  یت انقالبیجمع» ر بایاخ یدر سالها یعنی ،اواخر

، رانیه در اک یو مبارز  یمرتق یروهایتوان گفت ما با همه نمی یلکم و بطور یدر ارتباط بود، ردکمی

سبت به متاس اما ن، میدر متاس بوده ا، ردهاندکشاه مبارزه  یم استبدادیه رژیعل، ردکر یا غیرد کاعم از 

د خاطر نشان ساخت یه باکیتر  یرشو خلقهایرات پکدم یروهایردستان عراق با نک یه وطنیو ارتباط اتحاد

گروه  6-7ن ارتباطیست ارتباط دارد و ایالیرات و سوسکدم یروهایز با همه نیه نکیه ما در تر یه اتحادک

ن یآنها هم چند. میدار یز متاسهائیه نکیتر  یردهاکبا . ردیگمی ه را در برکیتر  یاسیت مبارز و سیو جمع

ن یبه هم یعرب یشورهاکدر . ه با ما در ارتباط هستندکرا دارند  یو مرتق یاسیسی گروه و سازمانها

ه در راس آنها نهضت کم یباشمی در ارتباط یعرب یتها و دستجات مرتقیاز جمع یار یما با بس ،نحو

ه دست پرورده ک یر از گروهیغی، نیفلسط یها و گروههااخهن قرار دارد ما با متام شیبخش فلسطیآزاد

اده یق، نیفلسط یجبهه آزاد، نیفلسط یکراتکجبهه دم، صاعقه، م مانند الفتحیمتاس دار ،عراق است

ما با  یحت ،میم و با آنها متاس داریشامرمی ن را دوستان خودیفلسط یکیچر یر سازمانهایابوعامر و سا

، رد و عربک یم و برادر یباشمی ز در ارتباطیعرب ن یر خلقهایو سا ینیفلسط یدانشجوئ یسازمانها

  .ماست یشعار مبارزاتک، ه دشمن مشرت یعل کمبارزه مشرت 

ا بنظر ی؟ آ. ران استیرد در اکقادر به استحقاق حقوق خلق  ین حزب تا چه حدیا ،ده شامیا بعقیآ –س 

 است؟ یو مرتق یاسیسازمان س یکن حزب یشام ا



 
59 

شود یه مربوط مکاست  یار کن یست و ایران بر عهده ما نیردستان اکرات کقضاوت درمورد حزب دم -ج

ه به ک یاما تا جائ ،پاسخ دهند ین سوالید به چنیه باکران و آنانند یردستان اکرد در کخلق  یدەهابه تو 

 یز با و ین علت نیهمم و به یدانمی یو مل یمرتق سازمان و حزب یکه ما آنرا کنست یما ارتباط دارد ا

 یبرا یراسکه خواهان دمو کم ینگرمی یحزب مل یکرات به صورت کما به حزب دمو  ،میدر ارتباط هست

 یدارد به مبارزات همه یز بستگین شعار نیردستان است بنظر ما مثره اک یبرا یران و خودمختار یا

-ردکران اعم از یا یو مل یاسیس یهارو یهمه ن کردستان و مبارزه مشرت ک یمرتق یروهایران و نیا یخلقها

ران یا یشاه شد و آنها خلقها یه باعث سقوط و رسنگونکمن و عرب کتر -بلوچ-فارس-یجانیآذربا-کتر 

 یروهایشرت به خود نیه بکاست ای ن مسئلهیدر هر صورت ا یه خواستار آنند ولکدارند  یهستند و حق

ب به اتفاق خلق یت قریرثکده ام ایه من شنک یجائدارد تا ما تا یران بستگیا یرشو خلقهایو پ یاسیس

ردهاند ، کانتخاب یرا به رهرب  ینین حسید عزالدیت الله سیحرضت آ ی،بدست آوردن خودمختار  یرد براک

رات کم بوده اند از آنجمله حزب دمیران سهیرد در اکرشو خلق یپ یروهاین انتخاب همه نیه حتامً در اک

  .ردستانک

م یخواستم بپرسیم، ان آمدیبه م ینین حسید عزالدیت الله سیه نام حرضت آکحال  ی،جناب طالبان -س

 ،دیران ارتباط داریردستان اکرهرب  ینیت الله حسیشام با حرضت آ یه تحت رهرب یا شام و اتحادیه آک

 ! است یاسیدگاه سیمنظور ما از د

 یران برایرد در اکت خلق یرثکد اییمورد تأ ینیت الله حسیحرضت آ ،میردهاکه اطالع حاصل یکبطور -ج

شان یم و ایدارمی ت احرتام را روایشان نهایز نسبت به ایما ن ،ران استیا یز کرات با دولت مر کمذا یرهرب 

دارو یم و دیده ایشان نرسینون ما به خدمت اکاما متاسفانه تا ،میدانمی یرا مرد دانشمند و رهرب بزرگ

، ه استیهمجوار و همسا یشورهاکاست ما عدم مداخله در امور یرا سیز ،ن ما نبودهیب یمیمتاس مستق

،هستندای دهیمرد انساندوست و هوشمند و فهم یه براستک ینیت الله حسیل ما با حرضت آین دلیبهم

ت الله امام یحرضت آ یه براکز همچنانیشان نیا یم برایر مستقیغ، اوقات یم و بعضیدر ارتباط نبوده ا 



 
60 

ز ین یو  یبرا، میدارمی نامه ارسال یعتمدار یت الله رشیو حرضت آ یت الله طالقانیآحرضت  ی،نیخم

  .مین متاس بر آمدهایجاد ایم و نه درصدد ایداشته ا یمیهرگز نه متاس مستق یم ولینامه ارسال داشته ا

ی،اسیظر ساز ن یراتیتاث، رانیردستان اک یخودمختار ، داده شود یران خودمختار یا یردهاکا اگر به یآ-س

 ا نه؟یشام خواهد داشت  یبرا یو نظام یاقتصاد 

چگونه  یا خودمختار یآ، ردکاستنباط  ید از نحوه خودمختار یران را برما بایردستان اک یر خودمختار یتاث-ج

ن یارها قرار خواهند گرفت؟ مهم اکبر مصدر  یسانکشود و چه یاعطا م یسانکخواهد بود؟ به چه 

بس ، رد داده شودک یقیو حق یندگان واقعیبه منا، ردکخلق  یدەهابه تو  یار اگر خودمخت. مسائل است

و وابسته داده  یبه عنارص ارتجاع یاگر خودمختار  یول. ر مثبت خواهد داشتیما تاث یبرا، وستیکن

، رود چون دوران شاه از پشت به نهضت ما خنجر زهرآلود زنندیست و احتامل میبه آن ن یدیام، شود

اده یاز جامعت ق، از عنارص مرتجع و فئودالها از همه جا رانده یگروه، وانیمر یون در حوالنکمثالً هم ا

  .شودیم ینیه انقالب ما توطئه چینند و علکمی یبانیموقت پشت

آن  یاز فئودالها یار یبس یده ام ولیشن یزهائیدانم منهم مانند شام چمنی ید به درستیراستش را بخواه

ا یه آکردستان مهم است ک یومت خودمختار کح یرهرب  یلکبطور . نندکمی یدار اده جانبیاز ق، منطقه

آن شاه قرار  یروز در راس رهرب یتا د، رانین ایمثالً در هم. خواهد بود یدر دست چه گروه و عنارص 

در  ینیچون امام خم ینون دانشمندکا یبود ول یمرتق یروهایه نیسم علیالیچامق به دست امپر، داشت

  .رسدیو مبارز م یمرتق یروهاین یش سودش به همهیم و بکه کقرار دارد  یراس رهرب 

، درمان ی،از نظر اقتصاد یلکردستان بطور ک یه وطنیاتحاد یروهاین ،ن مسائلیمام جالل گذشته از ا -س

 ستند؟یقه نیدر مض کو پوشا کخورا، رتکد 

مولده خلق  یروهایبخود و ن کیما مت، نینخست یفاست و از هامن گامهاکانقالب خود  یکانقالب ما  -ج

عقب افتاده است  یاز نظر اقتصاد« رد در عراق استکمنظورم خلق »ردکمتاسفانه خلق ، میخود بوده ا

د ینکباور  ،د ساختیبا ،ردکشود یخوب چه م یول، میدار یفراوان یمبودهاکز یما ن، ن جهتیو بهم
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 م را مروریادداشتهایه کتصادفاً امروز . میوده امحتاج ب یه به لقمه نانکاوقات روزها بوده  یبعض

در محارصه « یدوله ن»از افراد در منطقه ین موقعها خودم با گروهیپارسال هم، ه نوشته امک ،ردمکمی

نگر کم و روزها را با قارچ و یقه بودیسخت در مضک، از نظر خورا ،میران و عراق قرار گرفته بودیارتش ا

 یو خال کنان خش ،د نانیشمرگ جهت خریدر هامن روزها چند پ ،ربدمی مبرس یوهکاهان یگر گیو د

 یمبودهائک یما از نظر اقتصاد یلکبطور ، ر شدندیران دستگیارتش ا یه از سو کران رفتند یا یمبرزها

 . مینکمبودها رها کگر یو د که ما نهضت را بخاطر نان و خوراکشود یل منیدل یول، میدار

 (16/4/1358)تهران مصور

 

  .موقت شدی ادهیرهرب ق یمسعود بارزان

ـ قکرات کحزب دم یبه رهرب « یمسعود بارزان» ـ انتخاب شدیردستان عراق  نش یم به گزیتصم .اده موقت 

  .ن حزب گرفته شدیا یز کته مر یمکچند روزه  یهانشست یدر پ یمسعود بارزان

و  یامل از انقالب اسالمک یبانیاده موقت ـ پشتیردستان عراق ـ قکرات کحزب دم یهادر نشست

ن یا .گر اعالم شدین حزب بار دیرهربان ا یاز سو  ی،نیخم یت الله العظمیآ یبه رهرب  یاسالم یجمهور 

رد کخواه یعراق ادامه داده و جنبش آزاد یم استبدادیه رژیم گرفت به مبارزه مسلحانه علیحزب تصم

 . ردستان عراق را توسعه بدهدکدر 

 (17/4/1358ندگانی)آ
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   :ردستان عراقک یهنیه میاتحاد یته رهرب یمکاندام « عمر»گفتگو با 

 !داخل پوست گردو، دولت بعث عراق

ر با یردستان عراق درگکرد در که خلق ک یامن به مبارزهایدر نگاهش ا. الغر اندام است. عمر نام دارد

رد کگر رزمندگان ینار دکتا در ، ردستان عراق آمدهکش از سوئد به یاو چند ماه پ. زندیموج م، آن است

و  یمیصم. ردستان عراق استک یهنیه میاتحاد یته رهرب یمکاندام « عمر». فهاش را انجام دهدیوظ

« عمر»ش کوچکپس شام هم او را با نام . مینکامل او را فاش نکه نام کرده است کخواهش . مهربان است

   :دیما را با او بخوان ید و گفتگو یبشناس

ردستان عراق در دست رزمندگان کاز  یاقسمت عمده، ردکرد را رها کانقالب « یبارزان» یوقت •

  د؟ید رسیخواه یتین موقعید شام چه هنگام به چنینکیر مکف. رد بودک

، مین بربیومت عراق را از بکه حکم ین قدرت را نداریه در حال حارض اکم یدانیت را مین واقعیـ ما ا

ما  یوه مبارزهیچون ش، ن بربدیه ما را از بکن قدرت را ندارد یداند ایز میومت عراق نکه حکهمچنان

 یروهاین یم متامیتوانمی ن مایهمچن. مینکم مقاومت یتوانمی ه شدهکاست و تا صد سال هم  یزانیپارت

د جایم با ایتوانمی ما. مینکومت عراق مقابله کرده و با حکرشو ملت عراق را با خود همراه یو پ یمرتق

 یمرتق یروهاین یار کم و با همیروز شویرده و بر آن پکف یآنرا ضع، ومت عراقکان حکاف در ار کش

  .مینکجاد یعراق ا یو ارتجاع یستیومت فاشکبر ضد ح یومت خلقکح یکعراق 

  رد؟یگیم یردها را جدکومت عراق تا چه حد انقالب کح، در حال حارض  •

ر کچه ف، رده استکن یگزیردستان جاکرا در منطقه  یظامر نکن لشیومت عراق چندکم حیـ اگر بگو

منتقل  یاجبار  ینه آنرا به اردوگاههاکرده و سکه ین را تخلیردنشک یومت عراق روستاهاکد؟ حینکیم

ه ما را از توده مردم دور کنیا یلومرت مرز را سوزانده است براکی 25تا  20به عرض حدود . رده استک

درآمدند تا در  یار کبا شاه ار در هم. ما دشوار سازد یرا برا یگر یز دیهر چ نگهدارد و رساندن آذوقه و
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با . ز به شاه دادندین یازاتیآنها امت یار کن همیبه خاطر هم. قرار دهند یمرز ما را در محارصه نظام

الر ون د یلیم 300از جمله از . قرار دهند یداشتند تا ما را در محارصه مرز  یمشابه یهایارکز همیه نکیتر 

ردند کز عوض یه نیحالت خصامنه خود را با سور. ردندکرصفنظر ، ه فروخته بودندکیه به تر کرا  یپول نفت

رده و از آن دولت درخواست ک یه آشتین جهت با سوریبهم. میریز مادر محارصه قرار گیق نین طریتا از ا

ا یدن یچ جایما به ه یاست تا صدا یغاتیشان قرار دادن ما در محارصه تبلیارهاکگر یاز د. اندردهکاتحاد 

ردند چون به اصالت انقالب کیردستان خدمت مکه در منطقه کامرا و افراد ارتش عراق ، افرسان. نرسد

رد کیر مکعراق ف یومت بعثکرده بودند و حکه ما را باور نیومت عراق علکغات حیتبل، برده بودند یما پ

نفر را  150، نفرشان را اعدام 70ه کنفر بود  700ن عده یاجمع . هستند« سمپات»نها نسبت به ما یه اک

ه او را از ارتش اخراج کاست « یمیه النعیل طایژنرال اسامع»مثال  یردند براکه را هم اخراج یزندان و بق

  .ش فرستادندکد به مرایقت بصورت تبعیر و در حقیردند و ظاهرا به عنوان سفک

  د؟یآورمی جا اسلحه بدستکاز   •

افراد  یهااسلحه یدەهاامنیهم باق یمقدار . میآورمی را در نربد با ماموران ارتش عراق بدست یمقدار ـ 

 یتوان هر نوعیاه اسلحه مین از بازار سیهمچن. فروشندمی ایشوند و یا به ما ملحق میه کاست  یبارزان

چپ منطقه  یسازمانها از ین پارهایهمچن... را کفانتوم و موش ینم حتکیمن یشوخ. دیرا خر یسالح

  .ردندک کمکاسلحه به ما  یمقدار . میگویه نامشان را منکانه یخاورم

  ست؟یران نسبت به شام چیم تازه ایاست رژید سینکیر مکف •

م یرژ. ندکیمن یار کچ وقت بر ضد انقالب ما یران هیا یخلقها یومت انقالبکه حکن است یده من ایـ عق

من معتقدم . ردکت یبر ضد انقالب ما فعال، ر آن بودکسم و نو یالیامپر م رسسپرده بهیرژ یکه کشاه 

و  یستیومت فاشکه انقالب ملت ما با حیچ وقت علید هیله توده مردم به مثر رسیه بوسکران یانقالب ا

  .ندکیمن یار کعراق هم یارتجاع
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بزعم خودش ن حد نگهدارد تا یومت عراق قصد دارد جنبش شام را در همکد حینکیتصور من •

  ند؟کد نیاو را تهد یردها رسگرم باشند و هم خطر کهم 

 یایکن در سندیش صدام حسیسال پیکحدود . ر را داردکن فیه دولت عراق همکست ین کیچ شیـ ه

البته او . مینکم تحمل یتوانیسال م 20ردستان را تا حدود ک ینونکه ما وضع کروزنامه نگاران عراق گفت 

 از مردم عراق به ما یشرت یب یدەهاتو ، شود یر قدر مدت مبارزه ما طوالند چون هیگویدرست من

. اندوستهیعراق به ما پ یمرتق یروهایه نکمخصوصاً االن . میشویرومند تر میب نین ترتیوندند و به ایپمی

ران باعث یا ینونکوضع . رودمی یرگیشورها رو به تکگر یه و دیهمسا یشورهاکرابطه دولت عراق با 

 یبا دولت شورو . ن برودیردها داشت از بکه یمبارزه عل یه دولت عراق با شاه براک یه قراردادکه شد

  .است یرگیدچار اختالف شده و رابطه آنها رو به ت

ردستان کز بر رس مسأله ین دولت و ارتش نید آمده و بیان جناحها پدیومت مکز در داخل حین ییاختالفها

ومت کطرفدار ح یگر حزبهایز با دیه حزب بعث نکاست  یدر حالن یرده است و اکاختالف بروز 

پوست گردو افتاده  یتو  یدولت بعث عراق حساب ین دست و پایبنابرا. رده استکدا یپ ییاختالفها

 . است

 (19/4/1358وا ی)ه

 

  انقالب یانات دوباره براکتا ام یاز فلسفه انقالب

 یتیه اساساً ماهکعراق را  یکراتکبورو  یبورژواز  یانگر ناتو یران و عراق بار دیا 1975مارس  6توافق 

  .نشان داد« ردک»و عادالنه مساله  یکراتکدر حل دمو ، دارد یستینیشوو
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ردها کرا در تحقق آرمان  یبارزان یرهرب  ین ناتوانیران و عراق همچنیبعد از موافقتنامه ا یرخدادها

ام رسسپرده و مرتجع کو ح یستیالیافل امپره محکگر نشان داد ین موافقتنامه بار دیا. برمال ساخت

  .اندرد بودهکجنبش  یمنطقه دشمنان واقع

قدرت و ، گانه رخ داد و مسلم شدیب یهاکمکش از حد به یاء بکبخاطر اعتامد و ات 1975ست مارس کش

ست و منجر به فرو یش نیجز پروراندن تضاد در درون خو یز یچ، گرددین راه حاصل میه از اک یروئین

  .ربدین میرا از ب یدار یت و پایگردد و حس خالقیاستقالل جنبش م یهاهیخنت پایر

 یل احزاب مختلفکیه و تشیمنجر به تصف، ست صورت گرفتکن شیبعد از ا یاسیه از نظر سک یتحوالت

ن ییخود و استقالل همه جانبه در تع یرو یاء به نکح و قاطع بر اصول اتیرص یدام به نحو که هر کشد 

  .ده بودندیهمگام و هم عق یآت یخط مش

 یستیالیجنبش سوس، پان یچهارگانه خط یل از جانب جناحهاکنده و متشیفزا یرو یجاد نیرضورت در ا

(  یاتکته تدار یمکردستان عراق ) کرات کردستان و حزب دمکست ینیست ـ لنیسکومله مار کردستان و ک

 یط 1975ه در ژوئن ین اتحادیا. دیگرددر عراق « ردستانکهن پرستان یه میاتحاد»س یمنتج به تاس

و  یر کف یانهایجر یستیان همزکه امک یمه جبههایت خود را بعنوان سازمان نیرسامً موجود یهایانیب

  .اعالم داشت، ندکیمختلف را فراهم م یاسیس

ه از هر طبقیه گرفته شده بوجود طبقات متعدد اقرار دارد و نیه از انتشارات اتحادکه یاتحاد یخط مش

  .د قرار داده استکیخاص خود مورد تا یاسیرا به حزب س

  .دادندیانقالب م یرهرب  ین طبقه برایسته ترین طبقه و شایرتیارگر را انقالبکطبقه   •

  .امنها و دشمنانیانقالب و هم پ یروهایردن وضع نکمشخص  یبرا یل طبقاتیه بر تحلکیت •

با هر  یامنیل هم پکن شیم ترکردن محکبرقرار  یبرا یدان مبارزه و آمادگینبودن م یانحصار  •

  .ردستانکدر  یعراق یاحزاب مرتق یهاا شعبهیو  یمرتق یردستانک یرو ین
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 یانقالب یار مرتقکق افیه از تزرک« شگامیحزب پ»به منظور والدت « صبورانه و آگاهانه»مبارزه  •

  .شودیزاده م یانقالب یابه جنبش توده

بعنوان  یز کم مر یرژ یاز انقالب عراق با هدف رسنگون یچون جزئ، ردک بحساب آوردن انقالب •

  .بخش عربیچپ و با جنبش آزاد یمرتق یروهایبا ن یامنید هم پکیمتام عراق و تا یراه آزاد

 ی،و استثامر طبقات یستم مل، زمیالیوغ امپریرد از کخلق  یه آزادکرا  یخیقت تارین حقیه ایاتحاد

  .ردیخلق عرب تحقق پذ یدەهاو بدون اتحاد با مبارزات تو  یاتوده یبر مبازه انقالبه کیتواند بدون تمنی

رد ( و کخلق عراق ) عرب و  یدەهاه فراور ک یکراتکز انجام انقالب دمو یو ن یهنیم یهال خواستهیتحص

   :ت قرار دادیر را درجه اول اهمیف زیانجام وظا، قرار دارد یمل یتهایگر اقلید

  .یاسیو س یاقتصاد یهااز جنبه، ود استعامر نویاخنت عراق از قالف ـ آزاد س

  .بعث یتاتور یکم دیردن رژکب ـ رسنگون 

خلق عراق  یمتام یرا برا یواقع یراسکتا بتواند دمو  یکراتکو دمو  یم ائتالف ملیرژ یکج ـ استقرار 

  .ن سازدیتأم

  .مستقل در عراق یجمهور  یکرچوب در چا یواقع یرد در داشنت خودمختار کحقوق خلق  ید ـ شناسائ

 یعیاز منابع طب یبهرده بردار ، شورکردن ک یصنعت، به نفع توده دهقانان یشهایر یهـ ـ انجام رفرم ارض

رشفت جامعه عراق بعنوان یدر جهت پی، رشفت جامعه عراق بعنوان مرحله انتقالیشور در جهت پک

  .شورکدر  یستیالیدر جهت استقرار ساختامن سوس یمرحله انقالب

ت عراق را در مبارزه ملت عرب یموقع، ورکف مذ یردستان اعتقاد دارد انجام وظاکهن پرستان یه میاتحاد

  .دیمنامی مکزم و ارتجاع مستحیونیصه، زمیالیه امپریعل
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 یبرا یز اعالم آمادگیران داد و نیومت اکج فارس به حیومت بغداد در شط العرب و خلکه حک یازاتیامت

نشان ، مردم عراق منافات دارد یه با خواستهاک« جیت خلیامن»ر پوشش ید در زیامن جدیپ یکامضاء 

ست و هامنند ین یقادر به حفظ استقالل مل یخیعراق از نظر تار یکراتکبور  یه بورژواز کدهد یم

  .ش گرفته استیعراق در پ یخلقها یمصالح عال یسوا یدست نشانده سابق راه یومتهاکح

ار کرد آشکآنها را در قبال مسئاله  یضد خلق یت واقعیران و عراق ماهیا یارتجاع یهامیژاتحاد دوگانه ر 

اخراج صدها هزار ، اوالً : ز برمال شدین یالت داخلکم بعث در حل مشیرژ یستیاست شوونیس. ساخت

، ایثان. رن زاله و سنجایع، خانیشک، و کر ، کنیخانقی، رد از مندلکران کدهقانان و روشنف، ارگرانکنفر از 

رد کاز احقاق حق خلق  یر یثالثا جلوگ. ردستانک یم خودمختار یرژ یو محتوا یت واقعیتقلب در ماه

ان بردن یرد و از مک یمل یروهایم نیتقس، رابعاً . ومتکح یو محل یز کمر  یت و اداره ارگانهاکدر رش 

ز یومت بغداد و نکاز طرف ح 1970ردستان در مارس ک یخودمختار  یلفظ یشناسائ. مسلح آن یروهاین

  .ها نبودیبعث یستینیات شووین یبرا یجز پوشش یز یچ 1974در مارس  یطرح خودمختار 

ه با آن دست به کالت کها و مشیرغم متام سختیردستان اعتقاد راسخ دارد علکهن پرستان یه میاتحاد

 یراسکف "دمو ه در شعار معرو کخلق  یشمرگه تا تحقق اهداف اساسیله رزمندگان پیبان است بوسیگر

  .دهدمی مببارزه خود ادامه، گشته است یمتجل ردستان"ک یبرا یعراق و خودمختار  یبرا

  هن پرستانیه میاتحاد یفسلفه انقالب •

رد در عراق ضمن غور و کشورش  1974مارس  11 یبعد از فروپاش، ردستانکهن پرستان یه میاتحاد

ردستان ک یبرا یواقع یعراق و اتونوم یبرا یراسکمو انقالب و تحقق شعار د یایاح یالزم برا یهایبررس

   :وارد عمل شد

اصول ، نو یهاشهیق آن با درسها و اندیب و تلفکیسب شده و تر کمجموعه تجارب  یه با جمع بندیاتحاد

   :رده استکاده یر پیم بعث برشح زیمبارزه با رژ یخود را برا یفلسفه انقالب
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چوجه قادر یبه، نژادپرستانه دارد یتیعراق چون در اساس ماه یکراتکه بورو که معتقد است یاتحاد : الف

بعث گواه صادق بر  یقبل یاستهایاقدامات و س. ستیو عادالنه ن یکراتکق دمو یرد بطرکبه حل مساله 

است یران و سیر همدوش این اصل است و معلوم شد چگونه دولت عراق در موافقتنامه الجزایا

  .ردها گام برداشته استکامحاء شورش  ینجر برایسکی یانهایخاورم

 یروهایش را با نیه سنگر خوکاست  یابه انقالب توده یو مل یکراتکسب حقوق دمو ک یه برایاتحاد : ب

 یکراتکومت دمو کرها گردد و ح یتاتور یکله عراق از دیتا بدان وس. دیگشایجبهه م یکعراق در  یمرتق

  .دیبوجود آ یاتوده یائتالف

ش یه براکاء به خود است کدارد و آن اصل اتیان میح بیر را بطور رصیارناپذکاصل ان ، یکهیاتحاد : ج

ن جهت یبهم. ف بوده استیضع یلیاء بخود در گذشته خکات یرو ین. است یاصل درست و مقدس

ا یخرب بود و  یروها در درون خود بیگشت و از وجود نیم یقو  یشه به دنبال حامیهم یدستگاه رهرب 

  .افته استیگانه خامته یشه به نفع بیجه آن همیپنداشت و نتیاثر م یز و بیچآنرا نا

و  یانزوا طلب یاء بخود را مبعنکاما اصل ات. داندیعمده خود م ییرو و توانایخلق را منبع ن، هیاتحاد یول

. گذارد م خود فراتریخواهد پا را از گلیه منیاتحاد. ندکیمن یابدا تلق یمرتق یروهایقطع رابطه با ن

رد تا یند و آنها را بخدمت بگکشف کش را یخو ینامرئ یروهایاوت خود منبع نکخواهد با هوش و ذ یم

  .ندکم ک یاز درجه وابستگ

ز وحدت منافع خلق یردستان و نک یه بعلت چند پارچگکن امر معطوف است یه به ایتوجه اتحاد : د

 یروز یپ یاست تنها سه اصل معروف انقالب برام بر آنها کحا یدولتها یه در تضاد با سلطه جوئکرد ک

   :گرددیس مکر منعیب در زیه برتتکمه آنها شود یگر ضمیست و الزم است دو رشط دین یافکانقالب 

 یرشو انقالبیوجود حزب پ •
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 یخرده بورژواز ، دهقان، ارگرک یعنیزال خلق را هر چهار قرش یال یرو یه نک یوجود وحدت مل •

  .ردیگیبر م در یمل یو بورژواز 

ور رشوط الزم کسه اصل مذ . نامندمی شمرگهیپ یرو یردها آن را نکه کمسلح خلق  یروهایوجود ن •

در  یول. باشدیتحت ستم جهان سوم م یهمه خلقها یکراتکبخش و دم یانقالب رهائ یروز یپ یبرا

نرت و یر انقالب سنگگر بایست و با دو رشط مهم دین یافک ین سه اصل الزم است ولیرد اکمورد انقالب 

   :عبارتند از ین دو رشط آخر یا. گرددیفه دشوارتر میانجام وظ

  .است یاندازه رضور  یعراق ب یمرتق یروهایه در عراق وحدت مبارزه با نیاتحاد یبرا  •

رات اجزاء کو دم یمرتق یانقالب یمتقابل با همه احزاب و گروها یار کمبارزه و هم کاشرتا •

  .ردستانک

ن بردن یاستثامر شده در راه از ب یرد مبثابه خلقکردستان معتقد است خلق کهن پرستان یه میاتحاد : هـ

 یه هرگونه استثامر و عقب ماندگیه علک یهائرد با همه خلقکخلق . ندکیمبارزه م یو طبقات یستم مل

استثامرگران رد کخلق . است کهم درد و هم مبارزه و هم هدف و دشمنانشان مشرت ، نندکیمبارزه م

اور خود بحساب یار و یتحت ستم را  یهاداند و خلقیر ملتها دشمن میملت خود را استثامرگران سا

  .آوردیم

را  ین املللیو ب یط نامساعد داخلیشناسد و رشایخ میتار کمحر  یرو یها را سازنده و نه تنها خلقیاتحاد

در جهان را مجدداً  یو نظام یو اقتصاد یاسیس یسازد و اردوگاههامی ش مساعدیروهایبا نقش ارزنده ن

  .دهدیر مییبه نفع خود تغ

ده و استثامر شده یستمد یهااز مبارزه خلق یتجزائیرد را جزء الکخواهانه خلق یه جنبش آزادیاتحاد

 یمرتق یان جناحهایتواند در میب مین ترتید و بدیامیپمی خود را یخیر تارین جنبش مسیا. داندیجهان م
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دوستان مطئمن  یهدار یرسما یشورهاکخواه یو ترق یارگر ک یهابخش و نهضت یرهائ ین و جنبشهاجها

  .ابدیخود را ب

ا فرمان واشنگنت یله سازمان ملل متحد و یرد بوسکجانبه مساله  یکحل  یبرا یجائ یاسین روند سیدر ا

 یردستان به رهرب کدر داخل رد و کرد تنها توسط خود ملت کمساله  یعن. ینخواهد ماند ین باقیرملکو 

فارس حل ک، تر ، عرب یبا مبارزات خلقها یردستان ضمن همبستگکخلق  یانقالب یرو یرشو و نیپ یحزب

 . خواهد شد

 (19/4/1358وا ی)ه

 

 :یرت جالل طالبانکد 

  رشقی «چه گوارا»، جرج حبش

حزب  7را با ائتالف یاخ هکشور کن یا« یجبهه مل»ر اول یعراق و دب یردهاکرهرب  یرت جالل طالبانکد 

رت جرج حبش به خوزستان کد  یپنهان یعه مربوط به سفرهایه شاکگفت . ل شده استکیمهم عراق تش

ن یدر ا : افزود یرت طالبانکد . چ وجه صحت نداردین استان قوت گرفته است بهیع ایه در ارتباط با وقاک

 یرگیت یلیبدال. دارم یارتباط خانوادگ ش با اویسال پ 20ه از کرت جرج حبش کاواخر در روابط من و د 

ران یه او هرگز به اکد گذشت و من صد درصد مطمئنم یاز حق نبا، ن همهیبا ا یجاد شده ولیا یمخترص 

و ماجرا  یطوالن یقادر به سفرها یسم قلبیمزمن رومات یامر یرت جرج بعلت بکه د کرا یز. امده استین

 یبرا یو ، شد جرج حبش به خوزستان آمدهیگفته م هک ییگر در روزهاید یست و از سو یانه نیجو

ه دوشادوش کرت جرج حبش سالهاست کد » : افزود یطالبان. ربدیه و لبنان برس میخود در سور یمداوا

ران یا یاسالم یخود را از جمهور  یبانیند و او نه تنها پشتیکل متجاوز نربد میه ارسائیارس عرفات علی



 
71 

ت و یبخش جهان حام ییرها یهاه در متام عمر خود از جنبشکبل ،ابراز داشته ینیامام خم یبرهرب 

 . «رشق است ی«چه گوارا»عبارت او یکمنوده و به  یجانبدار 

 (19/4/1358وای)ه

 

  .زنندیدست م یدیعراق به جنگ شد یردهاک

  .پدر انتخاب شد و شبانه به عراق رفت یبه جا یپرس مال مصطف

 یوهستانهاکگر به یبار د یرد طرفدار بارزانکان یجنگجو :ستد پر یآسوش-ردستان عراقک یوهستانهاک

  .رندیرا از رس بگ یبدست آوردن خودمختار  یشامل عراق بازگشتند تا جنگ با دولت عراق برا

ش در یه چند ماه پکعراق  یردهاک ی)رهرب جنگ یبارزان یساله مال مصطف 33پرس ی، مسعود بارزان

اده یردستان عراق )قکرات کحزب دمو  یاجتامع رس  یکراً در یدرگذشت( اخ در واشنگنت یامرستانیب

 یساخت شورو  ین گروه به سالحهایا. دیپدر رس ینیده شد و به جانشین حزب برگزیایموقت( به رهرب

شان ینون براکتا یه از جنگ اول جهانکبا خود داشتند  ییاز آنها هم سالحها یو ساخت غرب و تعداد

  .مانده است

با دولت عراق دست  یدیم به جنگ شدیم داریما تصم : تد پرس گفتیبه خربنگار آسوش یمسعود بارزان

 . میبزن

 (25/4/1358هانکی)
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 ردها ودولت عراقکنربد 

ران و یه در مرز اکرد را کان یچند صد نفر از جنگجو یرهرب ی، بارزان یفرزند مالمصطف یمسعود بارزان

 کنیه اک یمسعود بارزان. هستند بعهده گرفت کبس ین سالحهایمدرن تر یو دارا، شامل عراق هستند

ه کجلسه محرمانه  یکسال گذشته در ، در واشنگنت یبارزان یسال دارد پس از مرگ پدرش مالمصطف 33

 یچندروز پس از انتخاب برهرب  یمسعود بارزان. دیانتخاب گرد یو  ینیبجانش، ل شدکیدر تهران تش

 یروهایه نکصعب العبور شامل عراق  یش از راههایوان خیاز جنگجو یدر راس گروه، عراق یردهاک

برابر اظهار دفاتر « الحوادث»طبق نوشته. رد و به عراق رفتکعبور ، ستندیقادر به گذشنت از آن ن یعراق

 یروهایو ن یمسعود بارزان یردها برهرب کان یم یسخت ینربدها یکیار نزدینده بسیدر آ، ردها در خارجک

 . رشوع خواهد شد یعراق

 (30/4/1358هران مصور)ت

 

  بازرگان یردستان )عراق( به مهدک یهنیه میاتحادی نامه رسگشاده

  ستـون پنجم : «اده موقت یق »

ردن ک یار کهم یرانقالبیاست غیاز س یناش یه در مورد رضرها و خطرهاکم یدانیخود م یفه انقالبیوظ

  .میا و موساد هشدار بدهیـ س کاده موقت وابسته به ساوایبا ق

  .دیام بخشکل استحیانه روابط خود را با موساد ارسائیبطور مخف 1960ـ  1966 یاز سالها یبارزان

ند و مجددا یکردن نفت عراق را لغو مک یمل ،روز شودیند و پک کمکا به او یکرد اگر آمرکاعرتاف ی بارزان

  .ا خواهد دادیکنفت را به آمر
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  ر محرتمیبازرگان نخست وز یمهندس مهد یجناب آقا

  رانیا یاسالم یجمهور  یدولت موقت انقالب

   :یهمراه با سالم گرم انقالب

 یگام بردارد تا به همه هدفها یوفائکو ش یر ترقیران همچنان در مسیا یه انقالب اسالمکم یدواریام

  .دیل آینا ،شان را فدا ساختندکد خون پایهزار شه دەهاه در راه تحقق آن ک یمقدس

م یم داشتیرا تقدای د نامهیم شاه بودیه رژیر مبارزه بر علیه آنجناب درگک یبهنگام، شیسال پیکحدود  

امل خود را از ک یبانیپشت، شمرگیمسلح و پ یروهایردستان و نک یهنیه میو در ضمن آن بنام اتحاد

و  ینیب امام خمانقال  یه رهرب ک یلکم تا بهر شیه آماده اکم یردکز اعالم یم و نیردکران اعالم یانقالب ا

ت کمشار  یدان مبارزه انقالبیدر م یل باشند و مصلحت بدانند بصورت عملیردگان جنبش ماکگر رس ید

م یرک»رت کو جناب د  یعتمدار یت الله رشیو آ ینیخطاب به امام خم یهائز در نامهیقبل از آن ن .میمنائ

  .میرا اعالم داشته بود ین آمادگیهم« یسنجاب

رت کد »دند و با جناب یرس ینیس به حضور امام خمیاز طرف ما در پار یندگیمنا ئتیه یکن یهمچن

ت یقطعا بر سبع یهائن روشیه اتخاذ چنکم یردیکم کت را در ین واقعیمسلام ما ا .ردندکمالقات « یزدی

 ،دید و توسعه خصومت خواهد انجامیه ما خواهد افزود و به تشدیم خائن بر علیو خشونت رفتار رژ

انه یملل خاورم یبا انقالبها یو وحدت مبارزات یار کبر لزوم هم یامن مبنیبا توجه به اصول اعتقاد نیکل

،و وحدت یار کن همیبودن ا یبودن و جد یران و لزوم عملین و انقالب ایو در راس آنها انقالب فلسط

  .میرفتیپذ یبامن انقال یاز آنرا با صرب و ا یناش یاست و رضرها و خطرهاین سیعوارض و عواقب ا 

س العمل نشان کق عیز به دو طریشاه خونخوار ن، از جانب ما یاستین سیعتا در پاسخ به اعامل چنیطب

مسلح  یروهایله نیبوس ،شرت توسعه دادیبغداد را هر چه ب یستیومت فاشکبا ح یار کسو همیکاز  : داد

ما با ارتش عراق در پشت  یر یرد و بهنگام درگکام دخالت یمستقی، خود موسوم به ارتش شاهنشاه
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رد و کر ینفر از دوستان و همرزمان ما را دستگ دەها، رد و به نربد با ما برخاستکاده یرو پیجبهه ما ن

م یگر سو مزدوران قدیخته شدند و از دیمه شدند و بدار آوکمحا یه همگکبدست جالدان بغداد سپرد 

دان یاست و میبه صحنه س« اده موقت یق»  ر پرشش نامیخائن را ز یدارو دسته بارزان یعنیش یخو

ردستان کرد در کردستان و انقالب مسلحانه خلق ک یهنیه میل داشت و به جنگ با اتحادیمبارزه گس

  .ردکعراق وادار 

آن جناب و  یه براک یز یو ارتش ـ چ یو ژاندارمر  کو ساوایموجود در آرش کو مدار  دەهامطالعه پرون

 یه هم دستگاه رهرب کاست ـ نشان خواهد داد  ین و هم رضور کهم مم تانیاران محرتم انقالبکهم

ا یکآمر یایل شد ساخته و پرداخته نقشه شاه و سکیاده موقت تشیه بعدا بنام قک یز یو هم آنچ یبارزان

زم یالیزم و امپریونیانه از آنها بصورت ژاندارم شاه و صهیل بوده اند و در منطقه خاورمیو موساد ارسائ

  .شده استیماستفاده 

ا و یکنگره آمرکاز « یکس بایاوت»گر از جمله گزارش ید کن سند و مدر ین چندیقت را همچنین حقیا

داردـ به می میاز آنرا تقد یه مخترص و منتخبکـ  یلیو ارسائ یو عرب یائیکآمر یهاروزنامه یهانوشته

  .رساندمی اثبات

اده موقت از جانب سه یباز هم قی، واده خونخوار پهلو ران و فرار خانیا یانقالب اسالم یروز یپس از پ

محمد »و « یمسعود بارزان»، «یس بارزانیادر» یبه نامها یلیو موساد ارسائ کا و ساواینفر از عامل س

زم و یالیده و بصورت ستون پنجم از طرف امپریگرد یرهرب « یسام»معروف به « محمود عبدالرحمن

  .رندیگیده قرار مزم و ضد انقالب مورد استفایونیصه

و  یهمرزم، ه دولت آنجنابکتعجب و تاسف فراوان است  یجا، ن مراتب و مقدماتیبا توجه به ا

مسلح  یروهایردستان و نک یهنیه میغ اتحادیدریب یبانیرد و پشتکملت عراق اعم از عرب و  یار کهم

شاه خونخوار در  یو روشها استهایه سکنگونه پاداش و پاسخ دهد یرا بد یها از انقالب اسالمشمرگیپ

  .ابدیان اجرا و تحقق بکامی، اسالم یو در جمهور  ینونکدر دوران  یارتر کع تر به نحو آشیسطح وس
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 یائیکآمر یایو س یرانیا کو ساوا یلیه تحت نظر موساد ارسائک یاده موقت بارزانیامروز راهزنان ق

ران یا کآزادانه در داخل خا، زم و شاه هستندینو یسم و صهیالیافته اند و رهربانشان مزدور امپریپرورش 

ای هشت ماده یران در ضمن تقاضایردستان اکرد در که خلق کاست  ین در حالینند و اکمی تیفعال

مه کمحا یبه رصاحت تقاضا، ران در شهر مهابادیا یندگان دولت موقت انقالب اسالمیبه منا یمیتقد

ت یر آینظ یت مرتقیران از روحانیا یانقالب یروهایز همه نیو ن ،اده موقت را منوده استیرهربان خائن ق

ران یخلق ا یفدائ یهایکران و چرین خلق ایگرفته تا سازمان مجاهد یجالل فارس یو آقا یالله خلخال

ز یاده موقت برگرفتهاند و نیهمه و همه به نوبه خود پرده از رخسار خائنانه ق یانقالب یروهایگر نیو د

زبان و یضد انقالب مانند پال یمنیا و اهریس یروهایارا با نکاده موقت آشیه قکاست  یرحالنها دیهمه ا

  .دارد یو همدل یار کهمی، ر یگر روسا و رهربان مرتجع عشاید

 یه در مورد رضرها و خطرهاکم یدانیخود م یفه انقالبیما وظ ،رانیا یاسالم یر جمهور یجناب نخست وز

ا موساد ـ هشدار یو س کاده موقت ـ وابسته به ساوایردن با قک یار کهم یر انقالبیاست غیاز س یناش

ران و مبارزه ملت عراق ـ اعم از عرب ین امر به سود مصالح انقالب در ایه اکم یم و مطلعتان سازیبده

  .رد ـ نخواهد بودکو 

اده یجاسوس قاست خامته داده شود و رهربان خائن و ین سیم هر چه زودتر بدیما از شام تقاضا دار

 یهاوهستانکنون در که اکعراق  یانقالب یا به دادگاههایران و یا یانقالب اسالم یموقت به دادگاهها

ن دوم ارتش و که در ادارات ر ک کیل داده شوند تا به موجب مدار یرده تحوکار کردستان رشوع به ک

 یجمهور  یدولت انقالبار ینون در اختکموجود بوده و هم ا یدولت شاهنشاه کو ساوا یژاندارمر 

استاد »و مقاالت روزنامه نگار مشهور عرب « یکس بایاوت»گزارش  کقرار دارد و به استناد مدار  یاسالم

ش یخو یمه گردند و به سزاکمحا یلیعوث احرونوت ارسائیدیو اعرتاف روزنامه « لیکن هیمحمد حس

م شاه یرژ»زم و عامل یونیزم و صهیالیرن به انقالب و وابستگان به امپیگر خائنیه دکهامنگونه ، برسند

و  یس و مسعود و سامیانت ادریخ .دندیاعامل خود رس یبه سزا یانقالب اسالم« یدر دادگاهها
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 یه در دادگاههایکارانکانتیانت خیچوجه از خیو موساد به ه کا و ساوایس یردنشان براک یجاسوس

 یانقالب اسالم یوجودشان برا، ن علتیهمست و به یت تر نیم اهم، کاعدام شدهاند یانقالب اسالم

شور کتوانند در متام می نهایه اکم چگونه است یپرسیلذا م ،ن استین معدومیرت از اکران و عراق خطرنایا

  بپردازند ؟ ینینند و به توطئه چکت یران آزادانه بگردند و فعالیا

 

 یرد عراقکبه پناهندگان  کمک

 یه رهرب ک یرد عراقکبه پناهندگان ، نهکق ممیه از همه طرکم ینیکن از آن جناب تقاضا میما همچن

، ربندیران به رس میا کدر خا یار ناگوار یط بسیآواره شان ساخته است و امروز در رشای، خائنانه بارزان

ه در دوره شاه کهامنگونه  یس و مسعود بارزانیه ادرکنست یتعجب آورتر از همه ا .ندیبنام کمک

ه از آن جمله هفت نفر از برادران ما کده اند ـ ینفر گرد دەهاشدن  یت و زندانخونخوار سبب بازداش

ند ـ یبفرما کمکردن آنها به ما کدا یه در پکنم یکباشند و از آن جناب خواهش ممی هنوز مفقوداالثر

ن یا یله مزدوران بارزانیگر جاها بوسیزد و دیرمان و کاز نقاط و منجمله در  یار یز در بسینون نکا

ه مسعود کده است یرس یار به جائک .شوندیب و آزار و بازداشت و اخراج واقع میپناهندگان مورد تعق

ه بازداشت یرا در اشنو« نیمحمد هرس»بنام  یرد عراقکپناهنده  ، یکعبدالرحمن شخصا یو سام یبارزان

  .دانستیل میز رابطه با ارسائیها و نیدرباره دزد یادیرا ارسار زیدند زیو به قتل رسان

دوره  ، یک«یب عقراو کیش»و مسعود و  یباتفاق سام« نیمحمد هرس»ن یه همکح است یالزم به توض

ل وارد یل و وابستگان ارسائیبه نفع ارسائ یتیو اقدامات امن یده و به رموز جاسوسیل دیرا در ارسائ ویژە

از ای شعبه« پاراسنت » ه کم یدانیمصدر امور بودند و م« پاراسنت» ن باند در یز همیشده بودند و ن

 یحفظ رهرب ، س شده و هدف آنیرد تاسکان یان شورشیه در مکران بود یت و اطالعات ایسازمان امن

در  ین خائنان و جاسوسان حتیا .ل و شاه بودیاز ارسائ یطرفدار  یو مراقبت در ادامه خط مش یبارزان
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 ین اعاملیشتار مردم بپردازند و چنکزندان و به  یار کن آشین سهولت و بدیتوانستند به امنی دوره شاه

 ست ؟یا تعجب آور نیآی، ه جمهور یر سایز

 

 !مهندس بازرگان یجناب آقا

تنفع … و » فه یه رشیلذا به مفاد آ ،دیران هستیا یاسالم یر جمهور یچون جناب شام نخست وز

   :میآورمی ادتانیر را به یز یهاتیواقع« نیاملومن

 

 شاه کو ساوا یدار و دسته بارزان

. امل درآمده بودک یره خوار یج یکبصورت  کبا شاه جالد و ساوا یدارو دسته بارزان یمتاس و وابستگ

جزو  کشاه و ساوا ینقش جاسوس و ژاندارم برا یفایه عالوه بر آن اکبل ،نه تنها اخذ اسلحه و پول

اده یل قکر یدب، عود و عبدالرحامنس و مسیو فرزندانش ادر یبارزان، ارکن یدر ا .ن گروه بودیا یارهاک

از چند منونه را ای خالصه کنیت داشتند و اکشخصا مشار  ین نفر از رهربان حزب بارزانیموقت و چند

   :رسانممی به اطالع

ته یمکن یا یاعضا. ردیکم میرا تنظ کو ساوا ین بارزانیبطور مداوم روابط ب یار کته همیمک یکـ  1

س و مسعود و محمد یو ادر کاز طرف ساوا« یمعتضد»و  ،«منصور پور» ،«یر ینص»عبارت بودند از 

نوع ، هیمتکن یا ی.در تهران از طرف بارزان ینده بارزانی" و منایمحمود عبدالرحامن معروف به "سام

را هامهنگ  یو جاسوس یتیپرداخت و مسائل امنیرد و به مبادله اطالعات میکن مییرا تع یار کهم

ران و عراق یز در سطح متام ایران و عراق و نیا یردهاکان یون را در میزه با انقالبساخت و امر مبار یم

  .ردیکم میتنظ
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اخبار و اطالعات ، ه روزانه و بطور مرتبکوجود داشت  یدر دربار بارزان کنده ساوایمنا یکشه یـ هم 2

 یگاههایتش و پاردستان عراق بدست آورده و اطالعات الزم در خصوص ار کالزم را در خصوص جنبش 

  .نمودیسب مکز یعراق را ن ینظام

ردستان کمسلحانه ، وب مبارزهکدر رس  یمسلح شاهنشان یروهایو ن یافراد مسلح بارزان یار کـ هم 3

ن مورد صدها نفر از افراد مسلح یدر ا .رهیو غ ینیامن معیمالآواره سل ،ف زادهیرش : شهدا یران برهرب یا

  .ردندک یار کون همیه انقالبیجالد عل یسیاو یار کبا هم یبارزان

ون ی( از انقالب46و چهل و شش نفر )« ینیامن معیسل»د یردن شهکم یشنت و تسلکو  یر یـ دستگ 4

  .شان به شاه جالدیهاا جنازهیردن خود کم یران و تسلیردستان اک

ن یاز ا یترور برخوشش جهت ک یه در عراق بودند و حتکشاه  یرانین این و مخالفیـ حمله به مبارز 5

  .یبارزان یهاستیه ترورین از ناحیمبارز

ل ین دلیه بهرتکر ین در الجزایدار شاه و صدام حسیردستان عراق پس از دکان دادن به انقالب یـ پا 6

 یرد و متالشکشمرگ یهزار پ دەهاردن کهزار قبضه اسلحه و متفرق  دەهاردن کمعدوم ، ن ادعایاثبات ا

عضو « عثامن یمحمود عل»رت که شهادت د کباشد می رانیرد بدستور شاه اکجنبش  یقالبان یردن ارگانهاک

 ،صورت گرفته است یه در حضور و کرا  یدار شاه و بارزانیدای نامه یه طک یحزب بارزان یاسیدفرت س

 یبارزان» : سدینومی عثامن یرت محمود علکد  .است یانت بارزانیل اثبات خیاز دال یکیدهد یرشح م

م و یما خلق شام هست»  : گفت، ده مراتب اطاعت خود را اعالم داشتیه دست شاه را بوسکنیپس از ا

ن یتام ،ماست ین مادر یه رسزمکران را ین توافق منابع اید و ایهست یر راضیچون شام از توافق الجزا

د یبگوئ ،میریمیم ،دیرید مبیمبا بگوئ ،میم و ما تحت فرمان شام هستیه آن نداریعل یز یچ چیند ما هیکم

  .«م بودین خواهیز چنینده نیم و در آیهنوز هم هست، میما به شام وفادار بوده ا ،میزنیم ،دیبزن

همچنان  یدار و دسته بارزان ،ه دست شاه رو شدکردستان عراق و پس از آنکست انقالب کـ پس از ش 7

مستقر ساختند و سپس « رجکه یمیعظ»در  خود را یار کو خراب یران ماندگار شده و ستاد جاسوسیدر ا
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رده کرد طرفدار خود را مسلح کاز پناهندگان  یعدهای، ر یاز معاونان نص یکی« یژنرال هاشم»بدستور 

نفر مانند نادر  دەهامنوده  یکتحر ،ردستان عراق آغاز شده بودکه در ک ینیه انقالب نویآنان را بر عل

، را جهت مخالفت با انقالب یانیونس روژبین و یاسیف یعر و یئروهین ین و مصطفید حسیحمی، اورا

دن اسلحه و مهامت را بر انقالب بستند یراه رس، «تیم»و « کساوا» کمکران به عراق فرستادند و با یاز ا

ست ین خلقامن را رسبه نیشمرگان انقالب نویاز پ یهشتصد نفر  یرو ین یکشته و کشمرگ را یپ دەهاو 

  .ردندک یستیم فاشین خدمت را به رژیزرگرتب، ارکنیردند و با اک

و « زبانیپال»مانند  یسانکز همچنان با یاران شاه بودند و پس از سقوط نیاز ، نان تا زمان سقوط شاهیا

 یار که مراتب همکد یخواهد رس یمبانند روز  یه باقیکنند و در صورتکمی یار کن شاه همیشیمزدوران پ

  .نشان دهند یار کضد انقالب به نحو آش یرو ین یکابه شان را نسبت به شاه به مثیرکو نو 

 

 لیبا موساد ارسائ یدار و دسته بارزان یار کهم

ن یدر ا .دیام بخشکل استحیانه روابط خود را با موساد ارسائیبطور مخف1960-1966 یهااز سال یبارزان

   :یار نشده ولکنون آشکه تاکهست  یادیخصوص ارسار ز

خ یبه تارای ل در مقالهیست( ارسائینکنده پارملان )ین وزراء و منایاز معاون یکی« افیال»ا ی« ه لویار»ـ  1

بدستور  یه و کند یکاعرتاف م ،ل چاپ شدهیارسائ« عوث احرونوتیدی»ه در روزنامه ک 1978 /5 /10

س و یآمده و ادر یبه مالقات بارزان یئتیبا ه 1966ل در سال یر وقت ارسائینخست وز« ولکاش یلو »

ست ینکس یه به رئیجهت هد یدو قبضه خنجر دسته طالئی، رده است و بارزانکمسعود را مالقات 

ل وفادار یل فرستاده و قول داده است تا آخر همچنان به ارسائیر ارسائیل و نخست وزی)پارملان( ارسائ

  .خواهد ماند
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حضور داشته و  یبارگاه بارزان در مرتبا یلیارسائ یو اطالعات یئت نظامیه ، یکبه بعد 1966ـ از سال  2

  .ردهاندیکگر مبادله میاطالعات الزم را با همد

ب کی( و شیو محمد محمود عبدالرحمن )سام یپرسان بارزان، س و مسعودیادر 1966ـ در سال  3

از آنا در حال حارض در بغداد  یه برخک یگر از دارودسته بارزانینفر د دەهان و یو محمد هرس یعقراو 

  .د به عمل آورده اندیل بازدیر مشاور دولت عراق( از ارسائیوز یز عقراو یمانند عزهستند )

ده و پس از بازگشت به ید یل دوره اطالعات و جاسوسین در ارسائیب و هرسکیس و مسعود و شیادر

از ای ه به مثابه شعبهکردند کس یبود تاس یبارزان که در واقع ساواکرا « پاراسنت» سازمان ، ردستانک

  .نمودیم یو موساد جمع آور  کساوا یرا برا یرد و هرگونه اطالعاتیکت میفعال کموساد و ساوا

( یش به عهده مسعود بود و در واقع محمد محمود عبدالرحمن )سامیظاهر یه رسپرستک« پاراسنت  »

ومت ه و سپس در مورد جنبش مقایعراق و سور یهادر مورد ارتش، آنرا به عهده داشت یت مخفیمسئول

 یه اطالعاتکد یرس یار بجائکرد و یکم یل جاسوسیارسائ یبرا 1967 ین بخصوص پس از سالهایفلسط

 یائیدر یرو یه و نیسور کیموش یگاههاین در جنوب لبنان و پایانقالب فلسط یگاههایهم در مورد پا

  .نمودیم یل جمع آور یعراق جهت ارسائ

ق و یدق یلیم خیس یهفده دستگاه بی، مسعود بارزانمحمد محمود عبدالرحمن همراه با  1973از سال 

در « پاراسنت»ن افراد عضو یل بود جهت مبادله اطالعات در بیشان در ارسائیزکستگاه مر یه اکرا  کوچک

ام با یله مستقین وسیرده و بدکع یگر توزیبرصه و نقاط د ک،و کر ک ،موصل ،عراق مانند بغداد یشهرها

  .ل مرتبط شده بودندیارسائ

ل توسعه یو ارسائ یبارزان یرابطه رهرب ، لیست اعراب در جنگ با ارسائکپس از ش 1967ـ در سال  4

 یژنرال رف» ،نوشته است« انیژنرال موشه دا»را اش ه مقدمهکل یارسائ یهاتاب حصارکدر  .افتی یادیز

و « فرستاده است  یکتربتلگرام ، ما بر اعراب یروز یبخاطر پی، بارزان»  : دیگویس موساد میرئ« ریشاه



 
81 

، تابکنطور در هامن یهم« ده ام ین بار او را دیدوست ماست و من شخصا چند یبارزان»  : ندیکاضافه م

  .ه شدهاندیل تشبیارسائ یوارهایاز د یوار یش به دیروهایو ن یبارزان

اش ندهیو مناحزب  یاسیاز اعضاء دفرت س یکیبا  یبارزان یمصطف، لیاعراب و ارسائ 1967پس از جنگ 

با آنان منعقد  یار کامن همیرده و پکل را مالقات یل رفته و در آنجا همه رسان ارسائیدر تهران به ارسائ

 یبدهد و از آنجمله قسمت یها را به و ه انواع اسلحهکقول داده بود  یان به بارزانیژنرال دا .رده استک

ه کفرستاده  یبارزان یبرا، مت گرفته بودینل از اعراب به غیه ارسائک یو متوسط کسب یهااز اسلحه

  .شان مانده بودیه و مرص برویها تا آنزمان هم عالمت سورن اسلحهیاز ا یبعض

 .ندکه حمله یه به عراق و سورکخواسته بود  یل از بارزانیارسائ ،لیاعراب و ارسائ 1973ـ در جنگ  5

« هامآرول الت»ل و مقاله یکن هید حسو مقاله محم یکس پایهم طبق گزارش اوت یبارزان یرهرب 

 یار را به بارزانکن ینجر اجازه ایسکی یا موافقت خواسته بود ولیکشده و از آمر ین امر راضیبا ییایکآمر

   :دیگومی ن مورد چهیدر ا« هامالت»م ینینون ببکا .نداده بود

 یر بودند بارزانینگ درگن جیردها ـ در اکعراق دشمن  یعرب ـ حت یشورهاکمتام  1973در سال  »

 ینجر به بارزانیسکی یمنتها هرن  ،ه رضبت خود را فرود آوردکنیا یاست برا یه وقت مناسبکرد کاحساس 

ل و یه ارسائکا یکدو دوست آمر ین دستور به دستاوردهایند و با اک یار خوددار کنیه از اکدستور داد 

ب ینص یاورد بیشان بیبرا یبزرگ یروز ین بود پکممه ک یردها را از رضبتک .ان رساندیز ،ردها بودندک

از  یند ولک یار یرده و آنان را کت که در جنگ رش کخواسته بودند  یل هم از بارزانیساخت و ارسائ

  .«ب گشتندینص یه اعراب بیردها در جنگ بر علک یبانیپشت

ت کنجر مانع رش یسکیه چرا و چگونه کح داده است یل توضیل به تفصیکن هینطور استاد محمد حسیهم

  .انهیدر خاورم یا و ارسائیکاست آمریشربد سیپ یساخت براای لهین جنگ شد و آنرا وسیدر ا یبارزان

قبل از آنهم مسعود  .ردهاندکل حفظ یوندشان را با ارسائیها همچنان پیبارزان، ست جنبشکـ پس از ش 6

.منودمی افتیل دریپنجاه هزار دالر از ارسائ گرفت ماهانهیم« پاراسنت»  یه براک یر از حقوقیغ یبارزان
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 17/9/1972در مورخه « واشنگنت پست»در روزنامه  ییایکروزنامه نگار آمر« اندرسون کجا»ه یکبطور 

ار کرس  یدوست بارزان« نیم بگیمناخ»ه کنیپس از ا .ردکپنتاگون را رسوا  یهان مسئله را اعالم و توطئهیا

ا مسعود در یه محمد محمود عبدالرحمن در لندن و کش داد یزار دالر افزاه 250ن مبلغ را به یا، آمد

ده یوندشان با موساد قطع نگردیز همچنان پیها در حال حارض نیبارزان .گرفتندیل میواشنگنت آنرا تحو

  .است

 

 ایا و سیکو آمر یبارزان یرهرب 

ه در سال کدهد یا در تهران شهادت مکیر آمریسف« جرج آلن» .ا بودیکوند با آمریمشتاق پ یمدتها بارزان

 یائیکس آمریروزنامه نو .ا پناهنده شودیکبه آمری، به شورو  یقصد داشته بعوض پناهندگ یبارزان 1946

 Journey Among تابش بنامکمز و در یتا کور یویدر روزنامه ن 1962در سال « دتیدانا آدم شم»بنام 

Brave men ل شده و یا تبدیکه آماده است به عامل آمرکرده است ک اعالم یبه و  یبارزان» : سدینویم

ل یا تبدیکآمر یاسیو س یگاه نظامیردستان را به پاکند و کا خدمت بیکه الزم باشد به آمرک یبه هر نوع

ا در تهران یکله سفارت امریبوس یبارزان یرهرب  1972و سپس در آغاز سال  67-70 یهااما در سال .دیمنا

سون به تهران و یکتا زمان سفر ن یند ولکمرت کا محیکرا با آمراش ه رابطهکرده ک وششکا یو سازمان س

ا رابطه ینداشت و قبل از آنهم فقط با سای ا رابطهیکرسام با آمر ی،در مورد بارزان یرات شاه با و کمذا

از  یکیو  یس بارزانیبعدها ادر یردن اطالعات و اخبار بود ولکن رابطه تنها در رد و بدل یداشت و ا

به واشنگنت رفته و در مورد مسائل  یطرفدار بارزان« ردستان عراقکرات کپارت دم» یاسیدفرت س یاعضا

  .بحث منود یائیکبا مقامات امر یادیز

مراتب » ارتر نوشته است ک یمیه به جکای مجددا در دو نامه 1977ست جنبش در سال کپس از ش

زم یالیه بخاطر منافع امپرک« سازدیالم داشته و خاطرنشان ما اعیکخودش را به آمر یر کو نو  یوفادار 
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 یادیز یاست و با مدح و ثنایکدش تنها به آمریشانده است و امک یرد را به نابودکا انقالب یکامر

   :ر استیبه رشح زاش ن جمله نامهیآخر .سازدیمرت مکا مستحیکوندش را با امریپ

ن اعتامد را به شام ینون اکامل داشته اند من اکعتامد و اعتقاد م قرن به من ایش از نیب یمردم من برا »

  .«نمیکمنتقل م

روز یرده و او پک کمک یا به و یکرد اگر امرکاعرتاف  یبارزان، شدن نفت عراق ینطور پس از ملیهم 

ا به عهده یکاز نفت را بدستور آمر یرد و آماده است نگهبانکردن نفت عراق را لغو خواهد ک یمل، شود

  .ده بودیا را دیکآمر یردن براک یو جاسوس یر کخوب دوره نو  یخالصه بارزان .ردیگ

 

  !رانیا یاسالم یر جمهور یجناب نخست وز

ی، اده موقت طرفدار بارزانیه دار و دسته قکت ین واقعیاثبات ا کاز مدار  یست از قسمتینها خالصه ایا

 یرو یاز ن ینها ستون پنجم و بخشیشاه هستند و ا کال و ساو یزم ارسائیونیا و صهیکزم امریالیران امپرکنو 

نصورت یدر ا .ل بوده اندیزم ارسائیالیدر خدمت امپر کیمک یرو یشه به مثابه نیضد انقالب اند و هم

را اش یبنا شده و دشمن یم شاهنشاهیرژ یهارانهیو یه بر رو ک یاسالم ین است جمهور کچگونه مم

ا یت بدهد و یان فعالکام، ل هستندیا و ارسائیکه عامالن امرکنها یبه ا ندیکل پنهان منیا و ارسائیکبا امر

و اصول و  یردنشان برضر انقالب اسالمکاده موقت و زنده یرساندن به ق کمک یبراست .ندکشان کمک

ردستان عراق آغاز که در کما  یردن با خلق عراق و انقالب عراقک یران و دشمنیانقالب ا یدستاوردها

خودتان را  ینان نداده و دوستیت را به ایان فعالکه امکم یدواریام، ن جهتیبه هم .باشدیم، شده است

  .دین نربیبغداد از ب یستیومت فاشکه حیرد و عرب و انقالب عراق بر علکبا خلق عراق اعم از 

  .دیروز باشیشه شاد و پیهم

 (7/5/1358ندگانی)آ یاسیدفرت س   .ردستان )عراق(ک یهنیه میاداتح
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  .ردکب یذکت در حوادث پاوه را تکرش  یجالل طالبان

ردستان ک یهنیه میحوادث پاوه دخالت اتحاد یدر پ، ردستان عراقک یهنیه میل اتحادکر یدب یجالل طالبان

ن منظور به روزنامه یه به بدیک تلگراممنت. ردکب یذکر شهرستان پاوه را تیرا در حوادث چند روز اخ

  :ر استیارسال شده به رشح ز اطالعات

 یگرام یمنتظر  ینعلیحس اللهآیت قم ـ 

  ایراناسالمی یر جمهور یتهران ـ نخستوز

 یطالقان اللهآیت تهران ـ

 یهنیه میاتحاد یهاشمرگیه پین علیغات دروغیران تبلیرایو نخستوز یخ محمد منتظر یبرادر مجاهد ش

بان و دوست انقالب یشه پشتیما هم، میپاوه دخالت ندار یدادهایما در رو. ندیکردستان پخش مک

ق یات تحقیشنهاد فرستادن هیامن دوباره پید ادعاییم و در تایهست ینیامام خم یو به رهرب  ایراناسالمی

سم یونیسم و صهیم چون عوامل امپربالیینامیرا دوباره م ینین خمید حسیس یردگکو رس  یو بررس

ردهاند در توطئه کران نفوذ یایریه در نخستوزکز یران و عراق نیایه وحدت مبارز انقالبهایعل یناملللیب

ردستان را با مزدوران ک یهنیه میاتحاد یهاشمرگیه پک یسانکه یرا عل یناملللیسم بیونیسم و صهیالیامپر

 یهان و خلقیو انقالب فلسط ایراناسالمیگذارند دشمن انقالب یف میها هم ردزبآنها و ساالر جافیپال

 . انه هستندیخاورم

 (29/5/1358)اطالعات
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  :ندکین بار فاش میاول یبرا یل روزنامه نگار معروف مرص یکن هیمحمد حس

  چه شد ؟ی عراق یردهاک یبرا ایس یون دالر سالحهایلیم 25

ه یردها سالح تهک یبرا ا"یسبه درخواست شاه مخلوع قرار شد "، رانینجر به ایسکسون و یکن در سفر

  .ندک

  .دارد یداستان جالب، ا به افراد عراقیکنجر و دولت آمریسک یهرن  یماجرا

ابه یکنگره آمرکه کای ویژەته یمک یو گزارشها دەهادر پرون ین داستان همگیمحرمانه ا و اسناد کمدار 

 یمحرمانه دستگاهها یهاتیلفعا یبررس ینگره براکدر  کور یویالت نینده ایمنا« یکس بایاوت»استیر

  .ضبط است، ل داده بودکیتش یاطالعات

   :نمکن اسناد را بادقت و امانت خالصه یه اکن دارم یبر ا ینجا سعیدر ا

 یایس شعبه سییه رکشود یرشوع م یمحرمانه با نامها ین گزارشهایردهادراکمربوط به مساله  یبخش

رهرب وقت ی، بارزان یه مال مصطفکادآور شده یسال داشته و در واشگنت ار  ایس سییران به ریا در ایکآمر

رده ک کمک یه دولت عراق تقاضایدر جنگ خود عل یمتاس گرفته و از و  یو ، ردها در عراقکنهضت 

را دولت عراق یباشد زیا میکاالت متحده آمریه جنگ مزبور بنفع اکد شده است ین نامه قیدر ا. است

مال . باشد (یم 1971خ نامه مزبوراوت ی)تار. رده استیکم یار کهم ی،با اتحاد شورو ، در آن هنگام

س یرده و رئک کمک یران متاس گرفته و مرصانه تقاضایا در ایس شعبه سیگر با رئیبار د یبارزان یمصطف

دارد  یادیت زیاهم یبه بارزان کمکه چون کرد کد کیا در واشنگنت تایز سکران به مر یا در ایکا آمریس

 یه رو کته چهل نفره یمکن دو نامه به یبود ( ا 1972مارس ، خ نامه دومی) تار. ردیصورد گ کمکن ید ایبا

 یهرن » رتکاست آن در آن زمان با د یا نظارت دارد و ریکآمر یتیامن یمحرمانه دستگاهها یتهایمتام فعال

ته یمک .م شدیبوده تسل یت ملیامن یس شورایو رئ یس جمهور یرئ یت ملیمشاور امور امن« نجریسکی

رد و کاتخاذ ن یمیچگونه تصمیه، ن بارهیدر ا یول، قرار داد یمزبور هر دو نامه را به دقت مورد بررس
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در ماه . رده استکم خود را در اسناد مزبور ثبت نیته مزبور تصمیم، کدهدینشان م دەهاه پرونکا چنانی

رد شاه کدن یران دینجر از ایسک یا باتفاق هرن یکامر یس جمهور یسون رئیکچارد نیدنت ریه پرزک 1972

 یه او به مال مصطفکرد و گفت کا مطرح یکآمر یس جمهور یردها را با رئکبه  کمکران مساله یسابق ا

»  یکن قول را بعنوان یا یه و کو افزوده بود . ردکخواهد  کمکا باو یکه امرکوعده داده است  یبارزان

از  یسپس شاه سابق صورت. مه عمل بپوشاندد به وعده خود جاید بایا هم بایکداده و امر«دوست 

سون قول داد به محض مراجعت یکن. سون دادیکچارد نیاز داشت به ریبه آن ن یه مال مصطفک یهائسالح

م یتصم، دولت عراق 1973در اول ماه . قرار دهد یمورد بررس« مثبت یبا نظر » ن مساله رایبه واشنگنت ا

ه هامنسال در جلسه با یدر شانزدهم ژوئ. رده بودکق اعالم ردن نفت عراک یر بر ملیمهم خود را دا

ون دالر یلیشود و مبلغ شانزده م کمکردها که به کم گرفته شد یتصم« نجریس کی»و « سونیکن» حضور

م گرفته شد ین تصمیهمچن. ن اعتبار شدیردها تامک یبرا یارسال یسالحها ین پارتیاول یهانهیهز یبرا

منصوب  یسون به وزارت خزانه دار یکتها بود و بعدا توسط نکاز رش  یل تعدادیکه و ، ک«یانالکجان »ه ک

از آنان به یمورد ن یردها و ارسال سالحهاکبه  کمک یا را برایکشده بود به تهران اعزام و موافقت آمر

م یه نشان دهد تصمکاورده است یبدست ن کیچگونه مدر یه« یکبا » ته یم. کاطالع شاه سابق برساند

ات یجزئ، ن جهتیارائه شده است و بهمی، ته چهل نفر یمکردها به کبه  کمکدادن  یا برایکمردولت آ 

ه بدست ک یلیدال» : دشده استیق« یکبا »ته یمکدر گزارش  یثبت نشده ول یسند یرو ، مین تصمیا

ش یدر درجه اول بدان جهت گرفته شده تا با دوست خو، مین تصمیه اکدهد یده نشان میته رسیمک

 یند همراهیکدش میتهد، عراقاش هید و خطر همساینامیم یار کت با ما همیه با خلوص نکران یام یرژ

 یهاشیآنان در جهت گرا یاختالف اساس. است یوه سنتیش ، یکنیان طرفیم عداوت میرده با شک

ه ک پرسدیآنگاه م« یکبا» ته یم. کا استیکاالت متحده آمرین در باره روابط با ایو همچن یکیدئولوژیآ

هدف  : سدینوینجا گزارش مزبور میست؟ در این روش چیا از ایکاالت متحده آمریهدف و خواسته ا

 یروز ین پیبرسند و در اثر ا یروز یه بتوانند به پکن نبود یراد اکخود به ا کمکا از یکاالت متحده امریا

 ببار یالتکشاه مش یبران موضوع یران هم اثر بگذارد ایا یردهاک یرا اگر رو یز. برسندی به خودمختار 
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ه ک یزانیم، مباند یباق ینیدر حد معی، بارزان یبه مال مصطف کمکزان یه مکن است یهدف ا. آوردمی

ش دهد و یو افرادش را فرسا یفرمانده یهاارتش عراق و ستاد یرو ین یبا استفاده از آن بتواند از طرف

 یابد و رو یه به استقالل دست کبرسد  یروز یپ ه به آن حدکنباشد ای زان آن به آندازهیگر میاز طرف د

در تهران « ایس»س یه رئکرده است کن در گزارش خود اشاره یهمچن یکبا » ته یم. کران اثر بگذاردیرد اکا

ردند یکدر متاس بوده به او ارسار م یبارزان یه با مال مصطفکل یه ارسائکرد کسب اطالع ک 1973ترب کدر ا

حمله  یکند و دست بکترب استفاده کت در جنگ اکه جهت رش یبه سور مت ارتش عراقیاز فرصت عز

 یاست هرن یته چهل نفره بر یمکا در تهران در یس سازمان سین گزارش رئیا. ع در شامل عراق بزندیوس

ن ین است در اکمم یبارزان یه مال مصطفکن بود ینجر ایس کینظر . قرار گرفت ینجر مورد بررسیس کی

ای نجر نامهیس کی یو بدنبال آن هرن . روز شودینند بنفع ماست پیکاز آنچه تصور مش یو احوال ب اوضاع

ن یملت چن یند ولکه از فرصت بدست آمده سوءاستفاده نکرد که یتوص یفرستاد و بو  یمال مصطف یبرا

از جانب  ین اقدامیترسم چنیه من مکتفا گرد کن مطلب ایرد و فقط به اکح نیترش یو  یرا برا یهایتوص

 یرا براای تازه یراهربدها، ته چهل نفرهیمک 1974ه یدر ماه فور. دهرت سازدیچیراد را پکل اکمش، امش

د سالح یخر یون دالر برایلیست و پنج مین امر قرار شد مبلغ بیا یرد در ابتداک یراد بررسکبه ا کمک

. راد ارسال گرددکا یشور ثالث اختصاص داده شود و براک یکق یآنهم از طر یستیمونکشور ک یکاز 

ا الزم یکآمر یراد براکبه ا کمکه کن بود یاست آنرا داشت ایر یه هرن ک یتهایمکل ارسار یاز دال یکی

ند یکنجر در راهش تالش میس کی یه هرن کانه یحل اختالف خاورم یهارا عراق مرتبا با قراردادیاست ز

ت دولت یشود تا ایلت عراق بحث مه دو یراد علکت ایش دادن فعالید لذا افزاینآمیدا مخالفت میشد

در . الت متحده نداشته باشدیاست ایمخالفت با س یبرا یخود بشود و فرصت یالت داخلکر مشیدرگ

خود را به  یهاکمکم شاه مخلوع همه یه رژکدند یران و عراق به توافق رسیدر دولت ا 1975مارس 

 ینید و ظرف مهلت معیمنا یر یگخود و جلو  یق مرزهایاز طر یرسان کمکند و از کردها متوقف ک

 یاست هرن یته چهل نفره به ریمکدر جلسه . ردها ببنددکت یهرگونه فعال یخودش را برو  یهامرز

ردها دست کما از  : نجر گفتیس کی یته هرن یمکطبق گزارش . ل شدکیه در هاممناه تشکسنجر کی
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 یست در گفتگوهایه حارض نیسور را دولتیها برسند زیان نتوانند به حساب سوریم شست تا عراقیخواه

. سدینوین روش مید به ایشد یلحن اعرتاض یکته ما با یم. کندکت کرش  ین مرحله جدا ساز یدوم

ه اختالفات کم یم و نه اجازه دادیردک کمکما به آنها . بوده است یر اخالقیراد غکدر قبال ا« استیس»

نگره کاسناد . میشان ساختیم و سپس رهایردک کیما ابتدا آنها را تحر. نندکش را با دولت عراق حل یخو

ران به یم ایت رژیرضا یبرا« نجریس کی» : دیگوین میاست چن کما وحشتنا یه براک یا در سخنانیکآمر

مزبور  یهاکمکنجر از یس کیرد و هدف ک یه دولت عراق نفت خود را ملکنیپس از ا. ردک کمکردها ک

داشت تا به  ینیشد حد معیراد داده مکه به اک یهائکمک. ش دهدیعراق را فرسا یرو یه نکن بود یا

توانست آنها را در منی رساند و عراق همیب میم شاه مخلوع آسیآنها به رژ یروز یرا پینرسند )ز یروز یپ

نجر یس . کیبود یانسان یرو یش منابع و نینجر ادامه جنگ و فرسایس کیه هدف کنیا یعنیوبد( کهم ب

 یمخالفت با قرارداد جدا ساز  یبرا یند تا عراق فرصتکد تر یت خود را شدیه فعالکردها خواست کاز 

 یه با قرارداد دوم جداساز که را یرد تا بتواند حساب سورک یکردها را تحرکنجر یس . کینداشته باشد

ست و پنج یب به مبلغ ییا سالحهایموجود سازمان س کن طبق مدار یگذشته از ا. رد برسدیکمخالفت م

ردها عراق فرستاده شود و در جنگ ک یرده بود تا براک یدار یخر یستیمونک یشورهاکاز  ون دالریلیم

ن اسلحه هنوز یافت و ایردها خامته کجنگ عراق و  یول. ردیه دولت عراق مورد استفاده قرار گیآنها عل

 جا خواهد رفت؟کست به یا است و معلو م نیار سازمان سیهم در اخن

 االنوار : منبع

 (18/6/1358)اطالعات
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 ردستان عراقکن درباره یر خارجه با صدام حسیرات وزکات مذاییجز

 نیمالقات با صدام حس

   :هان مطرح شدکیخربنگار  ین سوال از سو یاول ...

ردستان مطرح که در مورد مساله خوزستان و ک یت خاصیو حساس ویژەت یبا توجه به اهم : میدیپرس

 یف یدر گقت و گو  یلیمسا زد و اصوال چهیدور م یحور ن بر چه میرات شام با صدام حسکمذا، است

عراق  یسجمهور یین ریبار با صدام حس یکر خارجه و یمن دوبار با وز: گفت یزدی ن مطرح شد؟یماب

 یروز یران پس از پیل ما درباره موضع عراق نسبت به این مسایدر مالقات با صدام حس. ردمکمالقات 

، نندیکو استقبال م یبانیران پشتیهمه اعراب از انقالب ا یدر حاله چرا کنیران مطرح شد و ایانقالب ا

. ردندکان یخود را ب یهاین گقتگو نگرانیز در اینها یعراق. دارد ین موضعیران چنیعراق ننسبت به ا

ران در جهان یانقالب ا یعیر طبیاز تاث یهم ناش یمکاز توهامت و مقدار  یناش یآنها مقدار  یهاینگران

توانست  یچ قدرت خارجیا به هکران بدون اتیه انقالب اکنند یبمی ایمردم مستضعف دن یوقت. است

ران و یدولت ا یول. مینک یر یرات جلوگین تاثیم از ایتوانیز منیما ن. رندیگیر قرار میروز شود تحت تاثیپ

  ردکرده و نخواهد کو منجمله عراق ن یشور کچ یدر ه یچ گونه دخالتیران هیانقالب ا

رده بودند کت یترب یدام گروهکه و عراق هر یسوری، بیل، قبل مرص یدر سالها»: ح دادیپس توضس یزدی

، ران برداشتندیه پس از انقالب دست ازحمله به ایو سور یبیمرص پس از نارص و ل. نندکه با شاه مقابله ک

ما . ده استه سالهاست آنرا بوجود آرو کبخش خوزستان  یت جبهه آزادیاما عراق همچنان مشغول تقو

به ، رده استکشور را منترش نکران اسناد دخالت آن یتم اگر ایم و گفیح دادین مساله را توضیبه عراق ا

عالوه . مینک یکشور است تحرکه آن یش از آنچه بر علیرا ب یار عمومکم افیه نخواستکن جهت است یا

ه مساله کم و آنها گفته بودند یر عراق گفته بودیل را به سفیز ما مساین مالقات نین قبل از ایبر ا

ه بعد از کح داد ین توضیر خارجه همچنیوز. میرفتیه ما نپذکجا حل شود یکد یردستان باکخوزستان و 

ن یل با صدام حسین مسایه اکر بود ین حوادث درگیردستان دست عراق در اکر یع اخیحادثه پاوه و وقا
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ن بود ین صحبتها ایجه ایر خارجه سپس گفت نتیوز. دخود را گفتن یهایز نگرانیه آنها نکگفتم  مطرح شد

م یخواه یگر یر دیما مجبور به اتخاذ تداب، دیه اگر دست از اقدامات خود برندارکم یه به عراق گفتک

  .بود

رات از کاستفاده را در مذا یز منتهاید بود و ما نیردستان مفکارتش در  یروز یاگر پ»: ح دادیتوض یزدی

به نام  نیچگاه از صدام حسیه هکنیاو ضمن اشاره به ا. «میردکردستان کرات به کفرار رسان حزب دمو 

ه مساله عراق از مساله کده دارد یحزب بعث عراق عق: ران دعوت نشده است گفتیسفر به ا یبرا

م و بهر یشناسیاعراب من ینده و سخنگو یه آنها را به عنوان مناکم یاما ما به آنها گفت، ستیاعراب جدا ن

ان یعیه شیلکه چرا امام رهرب کضمناً آنها اشاره داشتند . دو طرف بود یهایصحبت ما در مورد نگرانحال 

ضمناً در مورد . مید پاسخگو باشیو خواست مردم را ما نبا اندپذیرفتهن را مردم یم ایه گفتکجهان است 

نند و یکم یبانیما پشت ه آنها ازکدادم  یحاتیر توضیه و الجزایسور، تیوک یشورهاکعراق به  یدخالتها

 . روش عراق را نادرست خواندند

 (28/6/1358هانکی)

 

 ها یمصاحبه با بازران

، رانیا یران پناهنده شدند هنوز در شهرهایره به ایه پس از توافق الجزک یبارزان یردهاکاز  یگروه

  .ران هستندیز هنوز در ایربند و رهربانشان نیشور برس مکبخصوص در منطقه غرب 

ه ک یبارزان یردها. کمیداشته باش ییگفتگو یس و مسعود بارزانیش آمد تا با ادریپ یقبل فرصت یچند

 ردهاند بدور آنها جمع شده و نظراتشان راکقبول  یبارزان یمصطف یرا به جا یس و مسعود بارزانیادر

ه کنیمبحض ا» : تران گفیا یبا اشاره به انقالب اسالم یس بارزانیادر ،قبل از رشوع گفتگو. رندیپذمی

 ینیت الله خمیران برگردد تا از حرضت آیم گرفت به ایتصم یبارزان یران رفت مالمصطفیق از ایشاه سا
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هم به  یران را داشته باشد و تلگرافاتیا یبه انقالب اسالم کمکهمه گونه  ید و آمادگیمنا یبانیپشت

دار با امام به یز جهت دین یندگانیو منا .ران فرستادیر رهربان انقالب ایر و ساینخست وز ،حرضت امام

» : افزود یو . «ران باشدیا یمتأسفانه مرگ فرصت نداد تا او در خدمت به انقالب اسالم، س فرستادیپار

ه هر کم ینکمی هیم و توصینکمنی شور دخالتکن یچوجه در امور ایم بهین ملت هستیهامن ایما چون م

نست یم ایه دارکای هیره و مساملت و گفتگو حل شود و توصکذاق میاز طر، رانیرد اکل مردم کنوع مش

نند کتوانند حل می یق مساملت و برادر یو از طر ینیامام خم یالت خود را برهرب کمش، رانیا یردهاکه ک

ه ک یسوءاستفاده داده نشود و هر توافق یران برایا یردهاکران و دشمنان یبه دشمنان ملت ا یتا فرصت

  .ردکخواهد  کمکران یا یو مل ید به وحدت ارضیآ ن راه بدستیدر ا

م در چارچوب یشنومی هک یشرت مسائلینون بکا» : ردستان گفتک یسپس در مورد خودمختار  یبارزان

امنااملومنون اخوه  : دیفرمایم یو تعال کز خداوند تبار یه در قران نکاست و هامنطور  یو برادر  یاسالم

و چه  یاسیله برادر بزرگ چه از جنبه سید بوسیبا کوچکقوق برادر باز هم ح« ن برادرندیهمه مسلم»

ران و یا یردهاک یندگان واقعین حقوق را منایا یقیزان حقیم یمشخص شود ول یو فرهنگ یاقتصاد

 ید ولیش آیپ یالتکمش ید پس از خود مختار یشا» : افزود یو  .«ردکن خواهند ییران تعیا یدولت اسالم

ن یهمچن یبارزان. «الت رفع شودکران وجود دارد همه مشیه در متام ملت اک یار یهشم با یدوارهستیما ام

ی، از نظر نظام یردها باشد ولکدست خود  یم اداره امور محلینیکتصور م ین خود مختار یدر ا» : گفت

  .باشد یز کامورشان با دولت مر  یاست خارجیو س یاقتصاد

 

 یو جالل طالبان یروابط بارزان

با ما مخالفت  1964نند او از سال کمی ت استفاده رایش آمده نهایپ یاز فرصتها یطالبان جالل یروهاین

ا روابط او را با یند و ک یار کرد با دولت عراق همکه ملت یه بر علکرد کن سال قبول یرا در ایرد زیکم

قرار  یار کمن هیان ایدر جر یه بارزانکنطور بود یا، رد و رشوع آنکرشوع  1961ه از سال کشاه سابق 
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ن توافق یدر ا یطالبان .باشد کو ساوا ین طالبانیرابط ب کاز افرسان ساوا یکی« پژمان یسیع»رد و ینگ

 ز بعمل آورده بودیه نیعراق و سور-رانیا یهابا دولت کبه صورت مشرت « ماهوت»در  1963ه در سال ک

ر بر مبارزه ملت یدا یفرمان بارزانامل ک یرده و مانع اجراکرد را فلج کمسلح  یروهایتعهد داشت همه ن

ره شوند کم گرفتند با دولت عراق وارد مذایها تصمیه بارزانک 1964در سال  .ه دولت عراق شودیرد علک

ردها کرد ک یسع یران با توجه به عدم وجود روابط دوستانه با عراق مخالف بود لذا طالبانیچون دولت ا

و افرادش  یطالبان ،بردند یپ یطالبان یهاشمرگه به توطئهیپ یوهار یه نکبعداً  .ندکان وادار یرا به عص

دولت  یار کبا هم یرد طالبانکت یران از آنها حامیامل از ارتش اکپ یت یکختند و یران گریبه رسدشت ا

ن شد و در یرد نشکده کده 400ده شدن یشکرد و به آتش کشمرگ یشتار هشت هزار پکعراق باعث 

ه کردند کبخشش  ین صورت گرفت دوباره تقاضایو صدام حس ین بارزانیارس بم 11ه تواق ک 1970سال

  .ردستان عراق باز گردندکو افرادش به  یطالبان

ردند که یته یطرح، ردستان عراقک یخودمختار  یها برایعراق، مارس 11بعد از گذشت چهار سال از توافق 

شد و می یرد تلقکانت به ملت یامر خ نیم ایردکمی ه اگر ما قبولکبود  یه فقط اسمش خودمختار ک

م ناچار از یآمدمنی ن سالحها مجهز بود و ما از عهده مقابله بریچون دولت عراق در آن زمان به بهرت

م یه با شاه موافق بودکنیم نه ایگرفت کمکه در آن زمان با دولت عراق مخالف بود کران یدولت وقت ا

ن در یه شاه با صدام حسکمه راه بود یار در نکمتأسفانه . ندک کمکرد که به ملت کو شاه قول داد 

ه عراق کنیبه رشط ا، ن بربندیرد را از بک یا جنبش ملیکآمر یار کرد تا با همکره کنجر مذایس کید و یمادر

  .ندک کمکانه یا در خاور میکاز اردوگاه بلوط رشق دور شود وبه شاه و منافع امر

. ه او به مرض رسطان مبتال بودکنیا یا رفت؟چرا رفت؟ برایکآمر به یبارزان یند چرا مال مصطفیگو یم

 ین جهت او ناچار شد برایا بهمیکرد مگر به آمرکمنی ران موافقتیخواست برود دولت امی بهر جا

س و یسو’ سوئد’س ییانگل یشورهاکاز  یکیل بود به یه ماکهم  یا برود و پس از چندیکمعالجه به آمر

؛ بناچار در ردندیکران و عراق میا یزا را منوط به موافقت دولتهایآنها صدور و یفرانسه برود دولتها
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ران یه به اکاز او خواست  یر زاهدیله اردشیران برود بوسیه از اکنیو شاه سابق قبل از ا ا ماندیکامر

و در عوض «! ران نباشدیه شاه در اکگردم  یران برمیبا یوقت» : گفته بود یبه زاهد یبارزان یبرگردد ول

س یبه پارای همراه نامه ینیمتاس با امام خم یردستان را براکرات کندگان پارت دمیندگان خود و منایمنا

همه گونه  یبارزان ین نامه مالمصطفیدر ا .م امام شدیقطب زاده تقد یله آقاین نامه بوسیفرستاد و ا

ه کردند کنجا اضافه یدر ا یود بارزانس و مسعیادر. رده بودکبه امام اعالم  کمک یخود را برا یآمادگ

م یم و آماده بودیه داشتکیتر -عراق و عراق-رانیا کمشرت  یشمرگ مسلح در مرزهایدر آمنوقع ما هزاران پ

ب شده کز مرتیانتها را در مورد ما نین خیرا شاه بزرگرتیم زینکاگر چنانچه جهاد برضد شاه شود اقدام 

  .بود

شاه ، ل را مورد حمله قرار داد در روز دوم جنگیارسائ، ه مرصک 1973 تربکها گفتند در جنگ ایبارزان

آن حمله  یسات نفتیعراق و تأس یگاههایبه پا یلیارسائ یهاه فانتومکاطالع داد  یبارزان یبه مالمصطف

عراق  ینظام یگاههاین فرصت به پایاست خوب است شام هم در ا یرد چون فرصت مناسبکخواهند 

حمله ، میداشت یمسلامن بستگ ید و چون ما قلباً با ملتهاینکدا یخود دست پ یهدفها د تا بهینکحمله 

 یه بخاطر اسالم و بخاطر وحدت اعراب مدتکاز ما خواسته بود ای نامه یم البته قبالً سادات طیردکن

  .میعراق را آرام بگذار، وحدت اعراب 

 

 ردستانکرات کپارت دم

 :ستان گفتردکرات کدر مورد پارت دم یبارزان

 یاست و فرمانده یبارزان یردهاکالت آن در عراق است مربوط به کیه تشکردستان کرات کپارت دم»

هم در اروپا  یهائپردازد و شعبهمی تیران به فعالیاز مرز عراق و ا یباشد و در مناطقیآن در عراق م

ما با آنها و همه . ران استیاند مربوط به یکت میه در مهاباد فعالکردستان کرات کدارد و اما حزب دم

  .«میستیران نیردستان اکرات کم و مسئول اقدامات حزب دمیردها روابط دوستانه دارک
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  :ن گفتگو به خربنگار ما گفتیان ایدر پا یس بارزانیادر

توطئه  یکدر اثر  یبارزان یق دارند مرگ زودرس مالمصطفیه اطالع دقکم یا داریکدر امر یما دوستان

 یهاین بارزانیدر ب یرا شاه سابق از نفوذ بارزانیصورت گرفت انجام شد ز کا و ساوایس یار که باهمک

 . ردکنرتل کرا  کوچک یهاتوان گروهمی ن بردن او راحت تریه با از بکد و گفته بود یترسمی رانیا

 (26/7/1358)اطالعات

 

 ردستان بزرگک یایرو

  .ران استیر پرچم ایردستان بزرگ زک یکجاد یمن ا یآرزو : یمالمصطف

وهستان که در یکبار هنگام کی، یکود کند در یگویم. ن شده استیردستان عجکخ معارص ینام او با تار

شرت از جانش یه اورا بکر انداختند تا پدرش را یش تیله مخالف بسویاز قب یمردان، ردکمی یاسب سوار 

م او پنهان شده بود کر شیاه در زست ساعت بر اسب تاخته بود گیاو ب. نندکداشت سوگوار یدوست م

دام به او کچ یاما ه، رده بودندک یکر شلیهزاران ت، ستاده بود مردان مخالفیو گاه بر شانه اسب ا

اما ، ردکعاشقانه برقرار  یوندیبا اسب و گلوله پ کیود کاز  ین گونه مال مصطفیبد. رده بودکاصابت ن

و سوم  یدر طبقه س، ردیه پشت سنگر مبکآن یاش به جیه بر خالف آرزوکن خواست یر چنیدست تقد

ه گلوله کرا  یمرد .جان دهد یائیکآمر یبایپرستار ز یک یدستها یا و رو ینگه دنیمدرن در  یامرستانیب

ر یاخ یرد در سالهاکخلق  یانقالب یتهاکحر  ەدر هم یمال مصطف .رسطان از پا انداخت، رده بودکمقهور ن

ردها بود و در اوج کشه رهرب یهم، د و در عراقیران به وزارت رسیا ردستانکبار در . یکحضور داشت

داشت در پناهگاهش در در  یدار یبا او د« ر بلوچیجهانگ»عراق  یز کردها ودولت مر ک یجنگها

د آن روزها چاپ یه به سبب سانسور شدکبود ای مصاحبه، دارین دیشامل عراق و حاصل ا یوهستانهاک
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شود و ما یبدست چاپ سپرده م، رانیا یردهاکت کو با توجه به حر  یزاننشد و امروز پس از مرگ بار 

  .شیم و بکر نه یتقد یم باز یگذاریار را مکن یاسم ا

ه شام را کمحمد آشنا شدم  یقاض ینه خودمختار یابک ین بار با نام شام به هنگام معرفیبه او گفتم اول

رد ک یو مذهب یمل یعنوان رهرب  ،ه در همه جاکبعد از آن نام شام را . رده بودکبه وزارت جنگ انتخاب 

سه ، راحت و آسان یلیخ ،ست انقالبکه به هنگام شکردم تا آنجا کد همچنان دنبال یردکمی یرا تداع

ب و یلومرت راه پرفراز و نشکیش از دوهزار ید و بیگرفت یه را به باز کیران و عراق تر یا یقدرت نظام

ردستان کها در سال .دید تا خود را به آنطرف ارس برسانیمودیپ یظامن سه قدرت نین ایرا از ب کخطرنا

سپس با  ،دیردکافت یدر یرا از رهربان شورو “ یژنرال“یه عنوان افتخار کد و در هامن جا بود یبه رس برد

ی، عراق یستهایمونکها و یشورو  یبانیت و پشتید و با حامیردکه به عراق مراجعت کها بود هامن کمک

د و یردکم قاسم امضاء یرکبا عبدال« وطن عراق»ردستان را در محدوده ک ید دوجانبه خودمختار قراردا

. دیساخت یرا عمل یدن به خودمختار یرس یبرا ی،و عراق یبارزان یردهاکن یرید ین آرزو یا، ن باریاول یبرا

ن ید و ایردکآغاز  ه قاسمیرا عل یگر ید و انقالب دیان برداشتیباز هم رس به عص ،دوسال بعد یکیاما 

ر یین جنگ بهمراه تغیه ایکدرحال ،دینان او هم ادامه داده ایبا جانش ینون حتکجنگ را همچنان تا

 یه شورو کای بگونه .ر داده استییردستان را تغکرات کحزب دم یاسیمواضع سی، نظام یهایکتکتا

به ، روزیدشمن د، ایکن آشام آمرزم خو یالیها و امپریبارزان یشام دشمن امروز  یآنروز  یدوست و حام

 !چرا؟، دوست امروز درآمده است یامیس

خودم هم با آن  یگاه ،ن روزهایه اکاست  ین پرسش هامن سوالیاتفاقاً ا» : گفت یبارزان یمال مصطف

،نندیکه تصور مکاما بر خالف آنچه  ،ندیکچ میسئوال پ، نموردیمرا در ا ،جناح چپ حزب .شوممی روبرو

 ،ه جابجا شدهکگران است ید یاستهاین سیه اکبل« رده استکر ییه تغکست یمن ن یاسیمواضع س نیا 

  .میر دهییها( را تغشهیها )نه اندیکتکه ظاهراً تاکجه ما را مجبور ساخته یدر نت

 چگونه؟ •
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حاال هر  ،میوتاه مدت هستکدر  یخودمختار  یعن، یبرنامه حداقل یکردها بدنبال کمن و همه  •

ما خواهد بود “ دوست“، ندکت یهن ما حامکن آرمان یاز ا یا هر فردی یهرگروه ی،ومتکهر ح ی،دولت

  .وفتکم یبه سنگ خواه، وهستانکن یا یرسش را همچون مارها ،ندکه مخالفت کس کو آن

 یهاستیمونکها و یشورو ، سکقبل از هر ، شام یخودمختار  یاز انقالب شام و از خواستها •

 !!دیشام با آنها در افتاد یول، ردندکت یامح یعراق

، دیالسع یصل و نور یف که ملیانقالب مردم عراق عل یروز یپ ین ماههایتا نخست یعن، یروزیتا د •

 یدیه بصورت تبعک یت را مخصوصاً در زمانین حامیا یچگاه ما ارزشهایما بود ه ین حامیبزرگرت یشورو 

ش یها بغداد را بیه شورو کاست  یاما متاسفانه چند .مینکیمن فراموش، میپناهنده شده بود یبه شورو 

و از  ،رپا گذاشته اندیخودشان را ز یها قراردادهایل هم بغدادین دلینند و به همکمی تیاز ما حام

  .دیشانکار را به جنگ دوباره کم کم کد آمد و ین جا اختالفات ما پدیهم

 ار دارند؟کن یا یبرا یلیچه دل •

تالش ، گرید یهاو به بهانه یز کش قدرت دولت مر یبه بهانه افزا، مختلف یهاه بهانهبغداد ب •

ما در  .ما وجود دارد ینون براکهم ا ین خودمختار یه ایکدرحال ،ما را محدودتر سازد یند خودمختار یکم

ن یا« بغداد»د ین بایبنابرا. میرانیم مکح« موصل»و « کو کر ک» یهاتا پشت دروازه یحت، متام منطقه

رد و به کم در خارج از مناطق یخواهیه ما منکنم کن را هم اضافه یا .ندک یابیقاً ارزیقدرت ما را دق

سهم ، «موصل»ن از جمله یردنشک یه در شهرهاکم یخواهیاما م .مینکن تجاوز یرد نشک یآنطرف شهرها

محرتم شمرده شود در  دیبا ینفت یم درآمدهایومت و در تقسکن سهم در حیا .میخود را داشته باش

ن یخود و تام یایاح یردستان براک .ردین مسائل را در نظر بگیه اکست یچوجه حارض نیه بغداد بهیکحال

ت آن را یاز جمع یمیه حداقل نکاست  یموصل شهر  .از فراوان داردیخود ن یردها به درآمدهاک یزندگ

ه یکدر حال .ت دارندیرد فعالکارگران ، کصددر  70ش از یز بیع نفت آن نیدهند و در صنایل مکیردها تشک

  .رودمی ب بغدادین زحامت به جیحاصل همه ا
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 و؟کو حرف مس •

آنها ما را تحت . شود یبغداد خود دار  یف دولت انقالبید از تضعیه باکن است یو اکو حرف مس •

ز یمساملت آم یستیمزما هم بدنبال ه .ستین یدر سازش حرف .مینکفشار گذاشته اند تا با بغداد سازش 

شته کردها هزاران کرد تجاوز نشود کبه حقوق مردم  ی،ه به حقوق خودمختار کاما به رشط آن، میهست

از  یوهستان به قسمتکن یم در اکه داده اند تا دستکیعراق و تر  ،رانیخود( در ا یهانی)در همه رسزم

. میردها را باز هم محدودتر سازک «حق مرشوع»نیم ایتوانمی حاال چگونه. ده اندیاهداف خود رس

ار یها بر معه همه رابطهکخواهد بود  یستیده ما عبارت از آن نوع همزیبعق« زیمساملت آم یستیهمز»

ه بغداد هنوز هم بدنبال کنه آن ،ت شودیامالً رعاکر یدرگ یهاو مساوات باشد و حق طرف یبرابر 

  .برود« دیالسع ینور » یارتجاع یهااستیس

در داخل  یه حتک یشور ک ،خود یو ضد ارتجاع یضد استعامر  یاستهایبا س یه شورو ک یوقت •

شام پاسخ مثبت  یظاهراً نتواند به خواستها، رده استکآسان حل  یلیها را ختیمسئله مل ،شیمرزها

 د؟ینیکدا مینان پیا اطمیکزم آمریالیچگونه شام به امپر، بدهد

ار یاسلحه و پول در اخت یگاه. ندکیما را جربان م یمبودهاکاز  یقسمت ی،نونکط یدر رشا ،ایکامر •

رسارس جهان  یار عمومکقاً در معرض افیرد را دقکدهند تا مسائل یا به ما فرصت میکدر آمر. گذاردیما م

را  یار یو  یار کش گرفتهاند و اگر ما دست همیل را در پیمتام یاستیس یاملللنیدر مراجع ب ،میبگذار

م یریپذیم یرا تا زمان یار کن همیما ا یزد؟ از سو یخمی ت ما بریبه حام یگر یم چه دست دینار بزنک

» ه بازهمکاست  یعیطب، نندکانتخاب  یگر ید استیس هک یآن روز  ینند ولکت یما حام یه از خواستهاک

  .ین املللیخواهد بودو"ژاندارم" ب« زم یالیامپر

 یخواهانه و مرتقیآزاد یبه آرمانها، "ین املللی"ژاندارم ب نیا ،ایکت آمریه حامکد ینکیشام تصور م •

  ردها لطمه بزند؟ک
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استقالل طلبانه و  یهاا نهضتید آورد و یرا پد یسوء تفاهامت یا گاهیکن است آمرکمم •

.میندار یگر یاما چاره د ،ن سازدیرا نسبت به انقالب ما بدب یستیالیو ضد امپر یضد استعامر  یهاانقالب

  .ا استیکما آمر یحاتیو تسل یمال یازهاین نیاز منابع تأم یکی یط فعلیدر رشا چون 

  د؟یانار آمدهکران چطور ؟ با او چگونه یشاه ا •

همه و همه با ، زبان ما، ماست همه عالئق ما« یخیوطن تار» ران یم ایانار آمدهکران یما با ا  •

ران بوده و خواهد یاز ا یردستان قسمتک .مین هسترایاز ا ییما جز .وند خورده استیپ« رانیملت ا»

 ین جنگهایه در اکم یم و از هموطنان خودمان هم توقع داریاز داریپس ما به وطن خودمان ن .بود

  .ل خواهد شدکمش یلیارمان خکه کاست  یعیطب ،زدیما برنخ کمکران به یدهند اگر ا یار یمارا ی، مل

 ران؟یا شاه ایران یا •

 ،رانیه ملت اکبل، دهدیم کمکه به ماکست ین شاه نیا .ندکیومت مکشاه ح، رانیر افعالً د •

 کمکه به ماکران هستند یا کاران و همرزمان ما در خای ،دوستان ،بستگان ،نژادان ماهم ،رانیا یخلقها

  .دتحقق بخشی، رانیراد اکا یه به خواستهاکندارد جزء آن ین شاه هم راهیبنا برا ،دهندیم

م و هراس هم ین بیها نباشد اما اکمکن یبه ا ید راضیشا ،ه شاهکد یرین را هم در نظر بگیا یاز طرف

د یپد یالت بزرگکاو مش یبرا ،رانیا کن است همرزمان ما در خاکه هرلحظه ممکاو وجود دارد  یبرا

.شود یر یران جلوگیه در اند تا از بروز حوادث مشابک کمکدارد به ما  یه سعکل است ین دلیبهم .آورند

مرز گسرتش پبدا  ینسو یه نربد به اکنیا یبرا ،مرشوعای رشوه .دهدیرد رشوه مکشاه در واقع به خلق  

  .ندکن

  و شام؟ •

،میاز داریران نیا یحاتیو تسل یمال یهاکمکه به کنیل ایبه دل ی،گر یل مشابه دیو ما هم به دل •

 ،مینکران معالجه یا کله برادرامنان در خایخودمان را بوس یهایزخمم یناچار هست یه گاهکنیل ایبدل 
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 ،نندکران استفاده یا کزها از خایما ناچار هستند در جنگ و گر« شمرگانیپ»  یه گاهکنیل ایبدل

م و هم یاز داریران فوق العاده نیا یحاتیو تسل یمال یهاکمکن یرا هم به ایز ،میریاو را بپذ یهاکمک

  .میدر چند جبهه بجنگ یط فعلیا رشایم یتوانیمن هکنیا

ردستان عراق محدود خواهد کشام در داخل محدوده « یخودمختار » ه کنین سئوال ایو آخر … •

 رد؟کط خواهد ین هم رسایرد نشکت منطق یه به رساکنیا ا، یشد

ردستان ک مینکیردستان طلب مکهمه مردم  یرا برا یه ما خود مختار کاست  یعیطب یلیخ، نیا •

ن یا .امتداد دارد، ران و شامل عراقیغرب ا ،هکیتر  یجنوب رشق ،هیه از شامل سورکن است یرسزم یک

م دولت یخواهیو هرگز من ،میهست یرانیچون ما ا ،وند داشته باشدیران پیبا ا یول ،شود یکید ین بایرسزم

 . میل دهکیران تشیجدا از ا یمستقل

 (25/8/1358)اطالعات

 

 ، ردستان عراقکن در یخون یهایریدرگ

  .شته شدک«د صادقیس»س حزب بعث شهرییر

ـ مناطق ک  یبه گزارش خربنگار خربگزار . است یر یو درگ یعراق دستخوش ناامن ین و مرز یردنشکرمانشاه 

حلبچه و  یده است در دو هفته گذشته شهرهایرس یه از مناطق مرز ک ییپارس به نقل از گزارشها

امه یه در روز چهارم دکست کین گزارشها حایهم. و اغتشاش بوده است یستخوش ناامنه عراق دیامنیسل

ردند کحلبچه حمله  یلومرت کیواقع در دو « غب»گر به پادگان ید یرد عراق با توپ و سالحهاکشمرگان یپ

شته شدگان و مجروحان را کور شد و کوارد پادگان مذ  یوپرت عراقیکم ساعت پنج فروند هلیو بعد از ن

آذرماه در مسجد  27رد عراق در روز کشمرگان یگر از پیدسته د. یکشور انتقال دادکن یر نقاط ایبه سا

م یضد رژ یه پرداختند و از مردم حلبچه به خاطر تظاهرات و اعتصابهایجامع حلبچه به پخش اعالم
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ه از یامنید صادق استان سلیحمله به قرارگاه سازمان حزب بعث در شهر س. ردندکر کبعث عراق تش

شته کس سازمان حزب بعث محل و همراهانش ییان آن ریه در جرکاست  یگر ید یدادهایجمله رو

د صادق ین سیظامل ب یس واقع در پولیامه به قرارگاه پلید 8ه در روز کست کین گزارش حایآخر. شدند

 . شته شدندکور کن حمله چهار نفر از نگهبانان پاسگاه مذ یو حلبچه حمله شد و در ا

 (16/10/1358طالعات)ا

 

  .در آوردند یرا از پا نظامی عراقیست یردستان عراق دوکمتحد  یشمرگهایپ

از  یردستان عراق گزارشکست متحد یالیحزب سوس یسخنگو  یجامل حاج : پارس یخرب گزار  –ه یاروم

 یو پارس قرار داد  یار خرب گزار یه در اختکماه گذشته در داخل عراق  یک یخود طینظام یتهایفعال

م بعث ینفر از رهربان مزدوران رژ چهاری، ردستان به مزدوران عراقکشمرگان متحد یدر هجوم پ: گفت

شته کنفر از مزدوران  18ت واتا یگ بیچل و انور بکو صمد  ین و عمر مصطفیچاوشیب الهک یبنامها

  .شمرگها افتادیبدست پ یف ساخت شورو کنیالشکاسلحه  یادیشدند و مقدار ز

 یکیبه  کسب یو سالحها کبا پرتاب نارنج« هیوک»ش مرگها از دشت یز پین ماه نیدوم همست و یدر ب

قبضه تفنگ بر  12شته و کنفر از مزدوران او را  13م بعث عراق به نام قاسم آقا حمله ویاز رهربان رژ

ن و یهامن ماه در منطقه سق 24در . مت گرفتندیبه غن کفشنگ و نارنج یف و تعدادکنیالشکنو و 

ردند و کردستان عراق حمله کست متحد یالیشمرگان حزب سوسیارتش عراق به پ، رنگیگ – یسوماقل

وپرت عراق در یکفروند هل ی، یکر یساعت در گ 6ن حمله پاسخ داده و پس از یشمرگها بشدت بهایپ

ه شتک یرسباز عراق 200ش از یب یر ین درگیدرا، حزب یردو بنا به اظهار سخنگو کسقوط  یر یدان درگیم

  .سپرده شدند کش مرگان افتاد و بر اساس رشع اسالم به خاینفر انان بدست پ 100ه اجساد کشدند 
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فشنگ و  یادیفروند توپ و تعداد ز 4و  یمر کف و شش قبضه اسلحه کنیالشکقبضه  107، ن جنگیدرا

  .«شمرگان افتادین بدست پیفروند اسلحه سنگ 5

د ینه بوله شهیو ش« مید سلیس» یشمرگها به نامهایپ جستهبر  ین جنگ دو نفر از اعضایدرا» : گفت یو 

  .«دندیگردیز زخمیشمرگها نینفر از پ 9شدند و 

ات یمورد عمل 72، در طول چند ماه گذشته» : ردستان عراق افزودکست متحد یالیحزب سوس یسخنگو 

ه در کاست  یاتیلر از عمیات غین عملیهاکعراق انجام شدهاند  کشمرگها در داخل خایله پیبه وسینظام

ست در یالیحزب سوس یشمرگهایپ، ن حملهیدر آخر : گفت یو . «ردیگیعراق صورت م یداخل شهرها

ه را مورد یامنیباشگاه افرسان سل، انداز کـ هفت و نارنجیـ جیشمرگها با آرـ پیپ هیامنیداخل استان سل

 . «شته شدندکافرس و چند درجه دار و رسباز  16، ن حملهیه دراکحمله قرار دادند 

 (23/10/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 ب خربیذکت

دخالت افراد ، ایاطالعیه یط، شدیده مینام« اده موقتیق»ه قبال کردستان عراق کرات کحزب پارت دم 

از  یه آمده است گزارشین اطالعیدر ا. ردکب یذکشور را تکاران و غرب یامک یهایر ین حزب در درگیا

اران یامک یهایر یدر درگ، اده موقتیاز ق یا افرادیه گوکد یدرج گردسنندج  یراتهاکدم یقول سخنگو 

ه کردستان عراق کرات کحزب دم. ا به اسارت در آمده اندیشته شده وکاز آنها  یوتعداد ت داشتندکرش 

چوجه یدارند به هیب و اعالم میذکن گزارش را به شدت تیا یمحتوا، شدیده میاد موقت نامیسابقا ق

ملت مسلامن  یدخالت نداشته و ندارد و به آگاه، شورکغرب  یهایریاز درگ یکچ یدر ه، منالوجوه

ب یذکست وضمن تیاران موجود نبوده و نیامکدر ، ورکنفر از ما در حزب مذ  یک یه حتکرساند یران میا
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د تا صدق قول ما بر همگان یبفرمائ یافکق یتحق، ن بارهیه در اکم یتقاضادار یامور مال یایاز اول، خرب

  .روشن گردد

 ردستان عراقکپارت مسلامن  

 (17/11/1358)اطالعات

 

  .ردکب یذکرا ت هاروزنامه یاخبار برخ، ردستان عراقکرات کپارت دم

ب یآس یو به گروه ید مبادا از نادانینکق یآورد تحق یخرب  ید اگر فاسقیامن آوردهایا هک یسانک یا)

 .(ت ششم سوره حجراتید آیقرآن مج. دیامن گردیرده خود پشکبرساند و از 

سنندج درج  یراتهاکاز به اصطالح دم ین اطالعات و بامداد گزارشیوز یهاروزنامه 14/11/58خ یدر تار

شته شده کاز آنها  یت جسته و تعدادکاران رش یامک یرهایاده موقت در درگیاز ق یا افرادیه گوکد یگرد

  .ا به اسارت درآمدهاندی

ب و اعالم یذکن گزارش به شدت تیا یشد محتوایده میاده موقت نامیه سابقاً قکرات عراق کحزب دم

 یشور دخالت نداشته و ندارد و به آگاهکغرب  یهایریاز درگ یکچ یچوجه منالوجوه در هید به هینامیم

ردستان دخالت کانات یرات در جرکپارت دمو  ینفر از اعضا یک یه حتکرساند یران میملت مسلامن ا

ند تا صدق یبفرما یافکق ینباره تحقیه در اکم یامور تقاضا دار یایاز اول، ب خربذکضمن ت. ننموده است

 . قول ما به هر گامن روشن گردد

  58 /17/11چهارشنبه -یمن اتبع الهد یوالسالم عل

 16/11/58ردستان عراقکرات کپارت دم

 (19/11/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .ردک یبانیپشت یردستان عراق از انقالب اسالمکرات کحزب دم

، ردستانکرات کحزب دم یپارس به نقل از سخنگو  یبه گزارش خربنگار خربگزار : پارس یخربگزار  -ه یاروم

به حضور  یردستان عراق روز پنج شنبه با مخابره تلگرامهائکرات کس حزب دمیرئ ی"عراق مسعود" بارزان

حزب  یبانیپشتی، جمهور است یصدر ر یران و ابوالحسن بنیا یاسالم یان گزار جمهور یامام امت بن

د قرار داد منت کیران مورد تایا یاسالم یاز جمهور  ینونکط حساس یردستان عراق را در رشاکرات کدم

  :ن رشح استیمخابره شده به ا ینیه به حضور امام خمکتلگرام 

 یاسیسران! بنام دفرت یا یاسالم یانگذار جمهور یران و بنیروزمند ایپ یرهرب انقالب اسالم ینیامام خم

 یبانیپشت، ردستان عراق و به نام خودمک 1976می 26انقالب  یردستان عراق و رهرب کرات کحزب دمو 

 یران به رهرب یروز ایوهمند و پکه انقالب شک ینونکر یط حساس و خطیامل خودرا در رشاکهمه جانبه و 

ا و و یکسم امریالیه امپرکن موقع یدر ا. دارمیند از آن حرضت اعالم مکیم یآن راطی، حرضت عال

خواهند در مقابل یم بعث عراق میانه خصوصاً و در رأس آنها رژیرانش در جهان عموماًدر خاورمکنو 

آنها نه تنها منافع نامرشوع  یدانند با اجرایه مکستند یران بایانقالب مقدس ا یو انسان یاهداف عال

ه کن است یبخاطر هم، شودیم یکشان هم نزد یمرانکح ین روزهایه آخرکدهند بلیخودرااز دست م

 یران و محارصه اقتصادیا یاسالم یبا جمهور  یپلامسیا با قطع رابطه دیکسم امریالید امپریحمله شد

 یر یعه مان در عراق و دستگیه برادران مسلامن و شیم بعث عراق بر علیانه رژیران و حمالت وحشیا

 15ش از ینامعلوم و اخراج و راندن ب یبجاش اد خود و خانوادهیمحمدباقر صدر و تبع اللهآیتحرضت 

رمانشاه بخصوص نفت شهر کز یبه مناطق نفتخ یاز عراق و حمالت نظام یرانیهزار نفر از مسلامنان ا

 یبرا کران شاه خائن و ساواکش در پناه دادن به عامل و نو یهاتوطئه و یدر منابع نفت یار کو خراب

مخصوصاً ، ا و عاملش استیکامر یل و گواه بر رسوائین دلیران بهرتیا یاسالم یرضبه زدن به جمهور 

و  1974ز عراق در سال که نسبت به مسلامنان جنوب و مر ک یه در مقابل اعاملکست عراق یم فاشیرژ

از انقالب  یپاسدار ، مان یرو توانائیران با متام نیا یاسالم یبا جمهور  یار که ازهمکردها کنسبت به 
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و  کم سفایرانش و در رأس همه انها رژکسم و نو یالیامپر یهامقابل توطئهران و دوستانش در یمقدس ا

 یه جمهور یدشمنان عل یهاردن توطئهک یخنث یما برا. میغ نورزیدر یوششکچ یز عراق از هیخونر

 . میبا شام هست یار کآماده هرگونه مساعدت و هم، رانیا یاسالم

 اته کم و رحمه الله و بر یکوالسالم عل

 یمسعود بارزان

 (25/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 صدریبن یبرا یتلگرام جالل طالبان

  .صدر مخابره شدیبن یآقا یردستان عراق براک یهنیه میل اتحادکر یدب ین تلگرام از طرف جالل طالبانیا

انتخاب شام را  یانقالب یران پس از اسالم و درودهایا یسجمهور ییصدر رید ابوالحسن بنیرت سکبرادر د 

است یران در زمان ریالتاکدوارم همه مشیم و امیگویم یکترب ایراناسالمیسجمهور یین رینخستبه عنوان 

قاطع  یران به رهرب یا یحل و فصل شود و انقالب اسالم یکراتکو دم یعلم یوهایشام با ش یجمهور 

ل یمنطقه تبد ید خلقهایخ جدیدر تار یآن به منونه ارزندها یستیالیضد امپر یو خط مش ینیامام خم

منطقه همت گامرد ما بر  ویژەبخش جهان و ب ییرها یجنبشها یار یبه  ایراناسالمی یشود و جمهور 

منطقه از اوضاع و مبارزات  یر و تاثر خلقهایتاث یبرا ییایجغراف یه در عرص ما مرزهاکم ین اعتقادیا

ستلزم آن است م یبا ثبات و مرتق یشور کو  یکراتکم دمیست بقاء و استمرار رژین یآهن یگر سدیهمد

رند و متحد و متفق یگر خلقها رسنوشت خود را به دست گید یشورهاکنند در ک کمکمها ین رژیه به اک

نند و پرچم ثبات و کسم و ارتجاع وابسته حفظ یونیسم صهیالیامپر یاستقالل منطقه را از توطئهها

  .خود را برافراشته دارند یشور و خلقهاکرشفت یپ
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 یرو  یگر هموطنان برایرد و عرب و دکشور اعم از کن یهنپرستایم یروهایبا نما هم در عراق همراه 

مبارزه ، ندکشور را حل و فصل کن یالت اکه بتواند مشک یکراتکدم یومت ائتالفکح یکارآوردن ک

  .مینیکم

ه کن روست یران گره خورده و از همیگر منطقه و از جمله اید یم مبارزه ما با مبارزه خلقهایاعتقاد دار

  .میباشیم یکالت آن به سهم خود رشکز حل مشیران و نیانقالب ا یروز یدر پ

 یردگکرا با رس  یسم جهانیالیران را در مقابله با امپریخلق قهرمان ا یدار یشام و پا یروز یگر پیبار د یک

  .میا خواستاریکسم آمریالیامپر

 . ردستانک یهنیه میل اتحادکر یدب یبرادرتان جالل طالبان

 (27/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

را  یرسباز عراق 478افرس و  6ردستان عراق کرات کحزب دمی، ات نظامیعمل 50 یر طیدر چند ماه اخ

  .در آوردند یاز پا

شمرگان یر پیرد در چند ماه اخکردستان عراق اعالم کرات کحزب دم یسخنگو  : پارس یخرب گزار  ه ـیاروم

انجام یات نظامیعمل 50ش از ین بیخانق یه و فرماندار یامنیل و سلیارب ک،دهو  ین حزب در استانهایا

م ینفر جاسوس رژ 4و  یافرس عراق 6رسباز و  487، اتین عملین سخنگو در ایدادهاند بنا به اظهار ا

در مناطق زاخو و  کرها در استان دهو ین درگیه عراق نابود شده است در ایله نقلیوس 6بعث اعدام و 

  .شدندینفر زخم 82شته و کرسباز  71، ه قرار دارندیه و سورکیتر  یه در مرزهاکه یعامد

ه کل بوده است یز شهرستان اربکآلباد و مر کش، رگهوریشرت در مناطق چمران میها بیریل درگیدر استان ارب

ز ین نیاسیبه نام  یافرس عراق 1 یر ین درگیشدند در همینفر زخم 72شته و کرسباز عراق  53آن  یط

  .شته شدک
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ردستان عراق کرات کشمرگان حزب دمیبا پ یر یم بعث در درگیز تعداد تلفات رژیه نیامنیتان سلدر اس

  .استیزخم 93شته و کنفر  87

د صادق بوده است یاده و سیله پیشرت در مناطق حلبچه و خورمال و طویه بیامنیاستان سل یهایریدر درگ

به نام رعد را به  یرسگرد عراق یکه و ردکشمرگان به مقر سازمان بعث حمله ید صادق پیدر منطقه س

 یبوده است سخنگو ینفر زخم 11شته و ک 9، م بعثیز تلفات رژین نیخانق یقتل رساندند در فرماندار 

مسلح بعث  یروهاین نیب یسخت یهایریز درگیر نیه در چند روز اخکردستان عراق افزود کرات کحزب دم

 یگر عراق رو ید یان و چند روستاینان و حاودیباد، رواندوز، الهیشمرگان حزب در مناطق دیعراق و پ

ن قبضه اسلحه مسلسل و اسلحه یشته و چندکم بعث ینفر از رسبازان رژ 22ها یرین درگیه در اکداده 

 . ر شدندیز دستگیم بعث عراق نینفر از عوامل رژ 4شمرگان افتاده و یبه دست پ یمر ک

 (8/12/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 عراق یبعث میردها با رژکنربد 

 ردستان عراقک یهنیه میاتحاد یه دفرت نظامیانیب

پارس  یار خربگزار یاز آن در اخت یه نسخهاک یهایانیب یردستان عراق طک یهنیه میاتحاد یدفرت نظام

ن ماه همزمان با اعتصاب و تظاهرات ین چهارم تا هفتم فروردیه در فاصله بکرد کگذاشته شده اعالم 

 یستیدولت فاش یروهایش از صد نفر از نیشور بکن یا یستیم فاشیه رژیعراق علردستان ک یمردم شهرها

  .شته شدهاندکردستان عراق ک یهنیه میشمرگان اتحادیبا پ یر یم بر عراق در درگکحا

الله در منطقه چومان که منطقه چوارتا و قرهداغ یامنیقزلر از توابع سورداش سل یها در روستایرین درگیا

و حمله صوله فرمانده  یدولت یروهایفرمانده ن یانیاخین یاسیاز آنها  یکیه در ک وستهیبه وقوع پ

  .شته شدهاندکنند یکم یار کم در عراق همکم بعث حایه با رژک یمزدوران محل
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از رزمندگان  یگروه پنجاه نفر  یکه کاست  کیردستان عراق حاک یهنیه میاتحاد یه دفرت نظامیانیب

ر رگبار یبعث عراق را در منطقه چومان ز یستیم فاشیواحد رژ یکن یروردروز هفتم ف یهنیه میاتحاد

شته شده ک یدولت یروهایبه پنجاه نفر از ن یکآن نزد یه طکن قرار داده یو سنگ کسب ید سالحهایشد

شمرگان یز پیارتش عراق ن یامهایهواپ یر ین درگیدر ا. افتاد یهنیم یروهایقبضه اسلحه به دست ن 35و 

 یشمرگان زخمیه بر اثر آن چند تن از پکردند کر بودند مبباران یدرگ یدولت یومان با قواه در چکرا 

  .شدند

 یهنیه میاتحاد یروهایه خود گفته است مبارزات نیانیردستان عراق در بک یهنیه میاتحاد یدفرت نظام

عراق هر  یدەهام در عراق ادامه دارد و تو کحا یستیم فاشیرژ یروهایه نیردستان عراق علکدر رسارس 

 . دارندیها بر میتیرکم تیرژ یرسنگون یتازه برا یروز گام

 (18/1/1359هانکی)

 

 عراق یردهاکحمله به 

حمالت ، نژادپرست یهایرد بعثکه اعالم یدر اروم، ردستان عرا قکرات کحزب دم یسخنگو  –ه یاروم

ردستان ک یخنت صدها روستاران سایده و عالوه بر ویشدت بخش، ه ملت عراقیناجوامنردانه خود را عل

 . رده استکرد کان و جوانان یدانشجو، اقدام به اخراج دانش آموزان، ب مزارعیعراق و آتش زدن و تخر

 (23/1/1359)اطالعات
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  شمرگانیسه روزه پ یجنگها

ه اعالم یپارس در اروم یبه خربگزار  یروز در گزارشید، ردستان عراقکرات کحزب دم یسخنگو  –ه یاروم

نفراز افراد بعث  190عراق ، بعث یروهاین حزب با نیشمرگان ایر پیسه روزه اخ یجنگها یط هکرد ک

نون کعراق هم ا«دربند»و « چومان»جنگ در : ن گزارش گفته شده استیدر ا. اندشده یا زخمیشته و ک

ت راکشمرگان حزب دمیپی، ن ماه جار یدر نوزدهم فرورد» : ز بشدت ادامه دارد و اضافه شده استین

 یدند و در واحدهایوبکهنگ را در هم  یکستاد « لیاردب»از توابع « کبال»ردستان عراق در منطقه ک

ر ین باشگاه رازیبطرف باشگاه رفته و ا، شده و ضمن دادن شعار«چومان»شمرگان وارد شهر یاز پ یگر ید

  .اندرگبار مسلسل قرار داده

ضمناً در . به ساختامن وارد آمد یادیسارات زق شد و خیطعمه حر یارتش یچند خودرو ، ن حملهیدر ا

شد  یزخم، ردستان عراقکرات کحزب دم یادرهاکاز  ، یکیدیه مبدت دو ساعت بطول انجامکن جنگ یا

در  : ن گفته شده استین گزارش همچنیدر ا. «خود بازگشتند یگاههایبه پا، شمرگیپ یروهایر نیو سا

ارتش عراق مستقردر  یاز هنگها یکیز کبه ستاد و مر ، زبشمرگان حیز پین ین ماه جار یشانزدهم فرورد

 . دندیوبکحمله برده و مواضع هنگ را در هم « کدهو »در استان « هیعامد»واقع درشهرستان « انیکر»

 (25/1/1359)اطالعات

 

  :میبه والدها یتلگرام طالبان

  .رده استکعه را آواره یرد شکم بعث هزاران یرژ

ر یدب« میورت والدهاک»به عنوان  یتلگرام یردستان عراق طک یهنیه میتحادل اکر یدب« یجالل طالبان»

ن سازمان یون حقوق برش ایسیمکل سازمان ملل متحد و کر یدب یدگیخواستار رس، ل سازمان ملل متحدک

  .شور شدکن یرد در اکه خلق یم بعث عراق علیت رژیبه جنا
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  :ر استیمنت تلگرام به رشح ز

داند یردستان عراق الزم مک یهنیه میـ اتحاد کور یوین ل سازمان ملل متحد ـکر یدب میورت والدهاک یآقا»

، دهدیشور انجام مکن یرد در اکخلق  ینابود یخود برا یستیاست فاشیوسته با سیاز آنچه دولت عراق پ

  .ندکآن مقام را آگاه 

را  یرد عراقکهزاران ، شورک نیم ایان مقیرانیر همزمان با اخراج ایعراق در چند روز اخ یستیم فاشیرژ

شور اخراج و آواره کن یاز ا، و اموالشان کپس از ضبط امال ، اندع بودهیرو مذهب تشیه پکن علت یبه ا

  .رده استک

شور و منشور حقوق برش کن یا یر پا گذاشنت قانون اساسیز، م بر عراقکم حایانه رژین عمل وحشیا

رده و کن مساله دخالت یم در ایخواهیمان ملل متحد مل ساز کر یما از دب. سازمان ملل متحد است

از سازمان ملل متحد تقاضا  یهنیه میاتحاد. عراق باز دارد یه خلقهایاتش علیدولت عراق را از ادامه جنا

ت دولت عراق بعمل آورد و مانع آن شود یومکمح یالزم برا یاقدامات، حقوق برش یون جهانیسیمکدارد 

  .ندکرد را نابود کخلق صلح طلب ، در عراقم کحا یستیه دولت فاشک

 ردستان عراقی کهنیه میل اتحادکر یبا احرتام و درود فراوان دب

 1980ل یآور 17ی، جالل طالبان

 (31/1/1359)اطالعات
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 ینیردستان عراق به امام خمکست متحد یالینامه حزب سوس

رهرب انقالب و  ینیامام خم یبراای در نامه، ردستان عراقکست متحد یالیحزب سوس یاسیدفرت س

بدست جالدان ، د محمد باقر صدریس اللهآیت، از شهادت مجاهد بزرگ، رانیا یاسالم یانگذار جمهور یبن

  :ن رشح استیمنت نامه به ا. ردکست بغداد ابراز تاسف یم فاشیرژ

 

 میبسم الله الرحمن الرح

  .ینیالخم یروح الله املوسو  اللهآیت، حرضت امام

 اللهآیت، حزب ما خرب شهادت مجاهد بزرگ یشمرگ و اعضایرد و رزمندگان پکملت ، اندوهت یبا نها

احساسات ، نیت ننگین جنایا. ردکافت یست بغداد را دریم فاشید محمد باقر صدر بدست جالدان رژیس

به  آنها نسبت ینه توز کیام بغداد و کعت خون آشام حیگر از طبیبار دیکجهان اسالم را بلرزه درآورد و 

ه شهادت کم یبندمی ما با شام عهد. ن اسالم پرده برداشتیشهروندان وطن پرست و مردان مجاهد د

م ظلم و استبداد در بغداد یرژ یار بخاطر رسنگونیکد پیدر جهت تشد یازه تازهیه را انگیه گرامناین فقیا

شود و  یم استبدادیآن رژن یگزیجا، ملت یو مومن به آزاد یمردم یمیرژ، بین ترتیم تا باینیکم یتلق

مواجه با ای ملت عراق در جبهه، ن راهیدر ا. رد را جامه تحقق بپوشاندکو عادالنه مردم  یمل یخواستها

ده و یار دفاع از ملل ستمدکن را نجات داده و در ین فلسطیار برخواهدخاست تا رسزمیکزم به پیونیصه

را  کن مناسبت دردنایما ا. اور ما باشدیار و ، یشانیستیالیامپر یائیکه جباران و اربابان آمریاقدام عل

ز یشور عزکعه خود در یه و برادران مسلامن شیضمن ارسال درود به بازماندگان آن فق، مغتنم شمرده

د ید بزرگ سیش قاتالن سکستمگر و آدم  یخود را به طرف گروهها یه تفنگهاکم یداریاعالم م، عراق

  .م رفتیامل نشانه خواهک یروز یم عراق تا پیرد رژکمحمد باقر صدر و جالدان عرب و 

 (8/2/1359)اطالعات یاسیدفرت س –ردستان عراق کست متحد یالیحزب سوس
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  .مینکیت میحام، رانیا یهمواره از انقالب اسالم : یجالل طالبان

و  ینیمردستان عراق بحضور امام خک یهنیه میل اتحادکر یدبی، جالل طالبان یامهایبه دنبال ارسال پ

ه در تهران ک یپارس با جالل طالبان یخربنگار خربگزار ، روزیعرص د، امهاین پیو انتشار ا یس جمهور یرئ

در باره انقالب  یو  یهادگاهین دیردستان عراق و همچنک یه وطنیدر مورد موضع اتحاد، ربدیبه رس م

، ران و دولتیا یاسالم یمهور موضع ما در قبال ج» : گفت یطالبان. انجام داد ییران گفتگویای، اسالم

س ین رئینخست، صدر یو برادر مجاهد ابوالحسن بن ینیه به حضور امام خمکای جداگانه یهاامیدر پ

بنام ، امیه در آن دو پکشوم هامنگونه یادآور می یح شده است ولیترش، م شدیران تسلیا یجمهور 

رده و کت یران حامیا یه از انقالب اسالمهموار ، میم وگفتیردکموضع خود را روشن ، خواهان عراقیآزاد

ادآور یرده و کاعالم  ین املللیسم بیونیسم و صهیالیه امپریران علیخود را از مبارزه عادالنه ا یبانیپشت

مؤمن به  یروهاین یخود و متام یرانینار برادران مسلامن اکدر ، ن مبارزهیرو درایه با متام نک شدەایم

وفادار  یروهاینفر از ن 1600ت کبر رش  یمبن یب خرب یذکضمن ت یو . «م بودیران خواهیا یانقالب اسالم

رو از یه گفتم ما با متام نکرا هامنطور یاست ز ین دروغ بزرگیا» : ران گفتیع غرب ایشان در وقایبه ا

رد و کم یران دخالت نخواهیا یچوجه در امور داخلیم و به هینکیم یبانیران پشتیا یانقالب اسالم

سم است و یونیسم و صهیالیما همه جا رسگرم نربد با دولت خونخوار وابسته بعث عراق و امپر یروهاین

ن موضوع را مورد یل شود تا اکیتش یته بررسیمک یکه کم ینیکشنهاد میروشن شدن موضوع پ یبرا

و  عراق یانقالب یروهایان نیخواهد میه منکار است کدر  ییقرار دهد تا روشن شود چه دستها یبررس

 یران به رهرب یا یانقالب اسالم»: ان گفتیدر پا یو . «برقرار شود یران تفاهم و دوستیا یاسالم یجمهور 

   ،آن یهایروز ین انقالب و پیما و جهان سوم است و ما چشم به روند ا یبرا ید بزرگیامی، نیامام خم

 . «میدوخته ا

 (12/2/1359)اطالعات
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 یس جمهور یام امت و رئبه ام یجالل طالبان یام وفادار یپ 

ی، جالل طالبان، پارس گذاشته شد یار خربگزار یدر اخت، ه از مقامات موثق و آگاه تهرانک یبر اساس گزارش

ن یها چنامیمنت پ. رده استک یابراز وفادار ، رانیا یشور اسالمک یس جمهور ینسبت به امام امت و رئ

  :است

با خشم و ی. قدر انقالب اسالمیرهرب عالی، انسان مشعل افروزی، نیامام خم یالعظم اللهآیتحرضت 

ک، بدون ش. میردکافت یران دریا یاسالم یا را به جمهور یکخرب تجاوز خصامنه امر، فراوان یشگفت

ن ین و مستضعفیو متام مظلوم یاسالم یمتام گروهها یاست برا یدشمن خون آشام، ایکزم امریالیامپر

در رسارس ، اوست ینه توز کیشام دنباله هامن  یبرهرب ی، ب اسالما بر ضد انقال یکامر ینیتوطئه چ. جهان

 یم اژدهاکه بحکشامست در عراق  یا بر ضد برادران انقالبیکآمر ینه توز کیا و از جمله دنباله هامن یدن

رساپا غرقه در هر گونه ، گرددیانجام م یزم بر ضد انقالب اسالمیونیدست نشانده استعامر صه یجهنم

ه آلوده به ک یز هامن دستیدهد و نیخواهان عراق انجام میبر ضد آزاد، ه حزب بعثکاست  یتیجنا

. دیانه به شهادت رسیوحش یهانجهکن انواع شیه با بدترکد محمد باقر صدر است یس اللهآیتخون 

رو انقالب یمجموعاً پ، عه استیو ش یان آنها سنیه در مکمن کعرب و تر ، ردکخواهان عراق از یآزاد

ومت کردن حکرسنگون  یرده و براکام یق، سمیونیردن استعامر و صهکوب کرس  یه براکباشند یم یاسالم

ر با یناپذ یه در نربد آشتک یومتکهامن ح، ندیمنامی وششکا یکخائن دست نشانده امر یتیرکصدام ت

قرار ، نیبا مظلوم یو دشمن یونیصه یاز برنامه استعامر  یرو یران و عراق به پین و ایون فلسطیانقالب

م و با متام یدهیران قرار میا یار انقالب اسالمیامن را در اختیروهایه متام نکم یداریما اعالم م. دارد

ق یخداوند شام را توف. میباشیدن استعامر میوبکدر هم  یبرا یدر صف انقالب اسالم، انات خودکام

        .ات خداوندکبر شام و بر  درود -ن استیه بسود انقالب و مسلامنان و متام مظلومکدر آنچه ، دهد

  .ردستانک یه وطنیل اتحادکر یدب – یجالل طالبان
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 صدر یام به بنیپ

د ابوالحسن یرت سکد ، برادر مجاهد محرتم : فرستاده است یس جمهور یرئ، صدر یرت بنکد  یر را برایام زیپ

ا را به یکارانه امرکتجاوز ستمخرب ، فراوان یبا خشم و شگفت. رانیا یاسالم یس جمهور یرئ، صدر یبن

ن و یا دشمن خون آشام ملل رشق و مسلمیکآمرک، بدون ش. میردکافت یزان دریشام عز یهانیرسزم

 ینیامام خم یبه رهرب ی، ا بر ضد انقالب اسالمیکامر یهایگر نگونه توطئهین جهان است و ایمتام مظلوم

ون رسارس یه همواره بر ضد متام انقالبکست یوزانه انه تکیوه یران هامن شیا یاسالم یو بر ضد جمهور 

از  یرو یبه پ. ن برادران شام در عراقیاست بر ضد ایکامر ینه توز ، کیجهان داشته و دارد و از آنجمله

دست نشانده استعامر  یجهنم یاژدهای، تیرکه صدام تکانتهاست یارانه و خکتین دستورات جنایهم

ز بر ضد متام ین و نین بر ضد انقالب فلسطیرد و همچنکام یران قیا یبر ضد انقالب اسالم، زمیونیصه

عرب و ، ردکاعم از ، خواهان عراق یمتام آزاد، دیبدون ترد، ن ماستیخواهانه در رس زم یاقدامات آزاد

 یطرفدار انقالب اسالم یهمگ، باشندیز مینی، حیعه و مسلامنان و مسیو ش یان آنان سنیه در مکمن کتر 

ومت صدام خائن ودست نشانده کزم و بر ضد حیونیران را بر ضد استعامر و صهیو مبارزه اباشند یم

امن و با متام یهایما با متام توانائ. دهندیم یاور ، یهاستانتیات و خیه رساپا غرقه در جناکا یکآمر

. میباشیم مسیونیدر نربد با استعامر و صه یدر صف انقالب اسالم، امنیروهایانامتان و با متام نکام

ز شام را ید و نیانجام ده، ن استین و مستضعفیر انقالب و مسلمیتا آنچه خ، ق دهدیخداوند بشام توف

 . موفق بدارد یجهنم ین اژدهایزم و ایونیون در برابر استعامر و صهیت و انقالبیدر نجات و حام

 ، برادر شام ات خداوندکدرود بر شام و بر 

 ردستانک یه وطنیل اتحادکر یدبی، جالل طالبان

 (12/2/1359)اطالعات
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  .ندکمی ران پول و اسلحه پخشیعراق در سه استان ا : یطالبان

 یرات با مقامات جمهور کاز مذاای پاره یه براکردستان عراق ک یهنیه میرهرب اتحاد« یجالل طالبان»

روزنامه  یاسینگار سبا خرب  یاختصاص ییراً دو هفته در تهران اقامت داشت در گفتگویاخ، رانیا یاسالم

 یران مطالبیردستان اک یهایریز درگیعراق و ن ینونکه در قبال دولت ین اتحادیدرباره مواضع ا، اطالعات

ن یدر پاسخ به ا، ندکصحبت  یرانیرات حود با مقامات اکه حارض نشد درباره مذاک یطالبان. ان داشتیب

: ست؟ گفتیبعث عراق چ یستیر دولت فاشدر براب یهنیه میدر حال حارض موقع اتحاد : هکسئوال 

. میشناسیم بعث منین را بنام رژیصدام حس یستیم فاشیه ما رژکنم کح یته را تصحکن نید اینجا بای"درا

م یه رژیارزه علیه با ما در مکاست « یستیالیسوس یحزب بعث عرب»حزب به عنوان  یکبعث نام »

او خودش در . ده استیصدام نام حزب بعث را دزد، ار است و در واقعکدوست و هم، ار صدامکتیجنا

م یم بعث و رژیم صدام و رژیگوئین ما میبنابرا. ست اخراج شدیالیاز حزب بعث سوس یالدیم 1966سال 

زم یالیدشمن با خلق و وابسته به استعامر نو و در ارتباط با امپر یستیم فاشیرژ یکدر نظر ما ، صدام

 یبرا، ردستانک یوههاکه در کباً چهار سال است یجدا ماتقر یهاانالکق یا است البته از طریکآمر

. م دادیاو ادامه خواه یم و مسلامً آنرا تا رسنگونینکین مبارزه مسلحانه میم صدام حسیانداخنت رژبر

 یول، شد یردستان رشوع و رهرب ک یهنیه میاتحاد یه از سو کنیبا ا، ردستان عراقکانقالب مسلحانه در 

 یکه کست بلین یز که دولت مر یعراق عل یردهاکن فقط انقالب یا یعن، یستین یردکب انقال  یکتنها 

 یعراق، ن انقالبیای. هم از لحاظ شعارها و هم از لحاظ رهرب ، هم از لحاظ آرمانها، است یانقالب عراق

ل داده کیتش یار کو هم یته هامهنگیمکگر یردستان عراق با شش حزب دک یهنیه میچون اتحاد، است

ردن دولت کساقط ، هدف مبارزه. نندکیمختلف جداگانه مبارزه م یهاوهیم به شیه رژیمتفقاً عل هک

، عراق یاستقالل برا»ن شعار یافنت ایو تحقق  یکراتکدمو  یصدام است و به وجود آوردن ائتالف

  .«ردستان عراقک یبرا یعراق و خود مختار  یهاخلق یبرا یکراتکدمو 

  د؟یادهید کیعراق چه تدار  ینونکردن دولت کساقط  یحارض برادر حال  : خربنگار •
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ه با ما ک یل از شش حزبکمتش، عیوس یجبهه مل یکه کند کینون تالش مکا یهنیه میاتحاد : یطالبان

زم و یالیدوست و ضد مپرهنیم یروهایعراق و همه ن یانقالب ین احزاب مذهبیدارد و همچن یار کهم

عراق  یانقالب رسارس  کنفیردستان عراق را جزء الکانقالب در . اوردیب زم بوجودیسم و فاشیونیصه

عراق  یدر واقع قسمت اول انقالب رسارس ، ردستان عراقکن انقالب در یه اکم ینکیر مکم و فیدانیم

  .است

ام مسلحانه خلق ینه قیعراق وبه وجود آوردن زم یدەهاج تو یبه بس، ردستان عراقکدر  یزانیمبارزه پارت

ل کیعمده را تش یرو ین، ردستان در مبارزه مسلحانه امروزک یهنیه میالبته اتحاد. ندکیم کمکاق عر 

در  یاو توده یاسیرزمند و مبارزه سیروزانه م یه در نربدهایشمرگه وابسته به اتحادیدهد و هزاران پیم

ه یا به دعوت اتحادمثالً در نوروز گذشته بن، ه ادامه داردیاتحاد یردستان عراق تحت رهرب ک یشهرها

به گورستان ، جشن گرفنت یردستان اعتصاب و تظاهرات شد و مردم به جاک یدر همه شهرهای، هنیم

  .دیس انجامیه به زد و خورد با پلکه صدام خواندند یعل یانقالب یو شعارها یمل یشهدا رفته و رسودها

 ها هستند؟دامکم دارند یمستق یار کهم یهنیه مید با اتحادیه گفتک یشش حزب •

شمرگه یردستان عراق پکده و حال در یه صدام نامش را دزدک یحزب، ست عربیالیحزب بعث سوس-1

  .دارد

د مرص( یس جمهور فقییست ) هوادار جامل عبدالنارص ریحزب نارص یکه کست یالیحزب سوس -2

  .است

  .عرب یستیسالیجنبش سو-3

  ست استیه آنهم نارصکست یالیون سوسینگره ملک-4

  بخش عراق ییارتش رها -5

 ست عراقیمونکحزب -6
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 یکراتکجبهه دمو  یته آماده ساز یمکاند بنام بوجود آورده یاتهیمک یهنیه میبا اتحاد، ن شش حزبیا

در ، عه ماهستندیان برادران شیه غالباً از مکز ین یمذهب یروهایما با ن، ن احزابیعالوه بر ا. درعراق

  .میدار یار کهمم صدام یه رژیمبارزه واحد عل

 ست؟یران چیردستان اک یهایر یمواضع شام در باره درگ •

. میریگیم و موضع مینکیه بر اساس آن رفتار مکم یدار یبر اصول یمبتن یاستیس، ن بارهیما در ا -

نم کییر مکم و فیقائل هست یخیت بزرگ تاریاهم، رانیا یانقالب اسالم یما برا : ن اصول عبارتند ازیا

 یدەهان انقالب تو یا. سم و ارتجاع در منطقه بودیونیزم و صیالیامپر یبرا یبزرگ یلیلطمه خ، نقالبن ایا

ه سبب کاست  یاواقعاً توده، ن انقالبیا یعنین جامعه را به جوش و خروش در آورده است ییپا یلیخ

نه درست یزم یکو  یبجو انقال  یکانه شده و یسم و ارتجاع در خاورمیونیص، زمیالیبه لرزه در آوردن امپر

 ین جو یبوجود آوردن چن یا حداقل برایانه بوجود آورده است یخاورم یشورهاکانقالب در همه  یبرا

م امروز تضاد عمده عبارتند ید بفهمیم و باینکب یبانین انقالب پشتید از این بایبنا برا، رده استک کمک

گر همه ید ینها و تضادهایو ارتجاع وابسته به اسم یونیزم و صیالیانه و امپریخاورم ین خلقهایاز تضاد ب

  .هستند یدر درجات بعد

م و دخالت یدانیم منیما ما خود را ق. مینکیوم مکران محیما دخالت خودمان را در امور ا –اصل دوم 

ه سازنده کخلق خودش را دارد ، شورکچون هر ، میدانیم یر انقالبیاصل غ یکگر راید یشورهاکدر امور 

دخالت موجب بروز هرج و ، نیبنا برا، خاص خودش را دارد یو ذهن ینیط عیخودش است و رشاخ یتار

  .ت همراه باشدیاگر باحسن ن یشود حتیمرج م

و از  یاسالم یرات با دولت جمهور کق مذاید از طریران بایا یردهاکم مساله ینکیر مکما ف : اصل سوم

، ه باشدکس کرا از طرف هر  یشکنا ما جنگ برادر ن معیز حل شود و به ایو مساملت آم یاسیق سیطر

  .مینکیوم مکمح
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 یاسیالت و حل سکران و رفع مشیرشفت انقالب در ایم به پیمان حارضییما بقدر توانا : اصل چهارم

ران یا یردهاکاز ما بخواهد و هم ی، ه دولت انقالب اسالمکم البته به رشط آنینکب کمکردستان کمساله 

م ؛ من آمنوقع چند یاردهکردستان رشوع شد کجنگ  یار را ما پارسال وقتکنیا. ته باشنداز ما قبول داش

شان یوش فروهر فرستادم و از ایدار یو آقا ینین خمید حسیو س یمنتظر  اللهآیتحرضت  ینامه برا

به دولت نشان دهند و بعد هم  یاسیز و سیراه مساملت آم یکه کنند کردم خدمت امام عرض کتقاضا 

  .گر رساندمید یو گروهها ینین حسیخ عزالدیوش فروهر را به شیردم تا دارکت کم در آن رش خود

 انجامد؟یب یز کف دولت مر یران به تضعیردستان اکر یاخ یهایرید درگینکیر منکف •

ا یکزم آمریالیه امپرک یه در وقت فعلکنست یا یکی : ته را هشدار بدهمکد دو نین رابطه بایدر ا -

ن یند و اک ینیتوطئه چ یه انقالب اسالمیعل، مختلف یهاوهیانآتش و بشکق همه امیطر خواهد ازیم

د ازهر نوع برخورد و نزاع مسلحانه یبا، ندکو سوق دادن به آن مرحله رشوع  یار را با دخالت نظامک

 یز کردها و دولت مر کن یاز جمله ب، دانندیم یهن دوست و انقالبیه خود را مک ییروهایان همه نیم

، ن دولتیتا بحال ا. رد استکست عراق دشمن رسسخت خلق یه دولت فاشکنیدوم ا. شود یخوددار 

رد آواره شده و در کش از هشتصد هزار یب، ردهکسان یک کردستان عراق را با خاکده کده 1247

. اندان داده شدهکاس -رده بودکها درست یتنامیو یا برایکه آمرک ییهامپکمثل  – یاجبار  یاردوگاهها

عه بودن از عراق رانده یبودن و ش یرانیهزار نفر بنام ا دەهاه شده و یردها تخلکز از یمناطق نفتخ

 یه حتکرد هستند کن رانده شدگان از برادران یشرت ایب. دینیبمی ریاخ یرا در روزهااش ه منونهکاند شده

ن مبارز عراق را اعدام و هزاران تن هزاران جوا. اندن بودهکدر آنجا سا، قبل از بوجود آمدن دولت عراق

دولت . ردستان عراق ادامه داردکرد در که خلق یعل یانندهکاند و فعالً هم جنگ نابود ردهک یرا زندان

 یواقع کبا در . ندکران را اجرا یه انقالب ایا علیکزم آمریالیاز نقشه و توطئه امپر یخواهد قسمتیعراق م

ات و کن نیدن ایالبته فهم. شودیران باز میردستان اکز یو مساملت آم یاسیحل س یته راه براکن دو نیا
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ران یردستان اک یاسیس یروهاین یو هم از سو  یز کهم از طرف دولت مر ، ریت خطین موقعیا کدر 

  .نمکیجانبه منیکمن قضاوت ، رضورت دارد

 د؟یران داریردستان اکدر  یر یافنت درگیان یپا یبرا یشنهاد خاصیپ •

ند و آتش بس اعالم کدا یخامته پ یشکن جنگ برادر یا، ه هر چه زودترکن است ید خاص من اشنهایپ -

در  یاست جمهور یدفرت ر یه از سو کاست  ین خرب ید آن همیلکره بازگردند و کز مذایشود و به م

 نمکیشنهاد میمن پ. رات هم آن را قبول داردکه حزب دمکدرباره اعالم آتش بس منترش شد  هاروزنامه

نند تا راه کت یرد و هم برادران ارتش و پاسداران آن را رعاکشود و هم برادران  ین آتش بس عملیه اک

ه با کردستان کرات کحزب دم یشنهادیه شش اصل پکنیدوم ا. دا شودیپ یاسیز و سیحل مساملت آم

شود و اعالم  یخود بزود ییل نهاکدر ش، قرار گرفته است یاست جمهور یب ریمورد تصو یاصالحات

و  ینظر  که تنکنیسوم ا. ز مسأله قرار دهندیحل مساملت آم یبرا یاسیرات سکن را چهارچوب مذایهم

  .با مساله مواجه شوند ینده نگر یو آ ینین با واقع بینار گذاشته شود و طرفک یتندرو 

تباط با ا ار یق ارسال اسلحه و پول و یران از طریه ایدولت عراق عل یهادرباره دخالتها و توطئه •

 د؟یدار یچه اطالعات یاسیس یگروهها

جان و یچه در آذربا، ردستانکعراق چه در . ت داردیواقع، رانیار دولت اکمساله دخالت عراق در  -

ن است یت ایاما واقع، میق نداریات آن اطالعات دقیما درباره جزئ. ندکیاسلحه و پول پخش م، خوزستان

، ن مسالهیا. دهدیا به داخل عراق برده و به آنها پول و اسلحه مل ر یقبا یوخ و روسایش، م عراقیه رژک

نم از شاهپور کیت میفعال یه انقالب اسالمید من علیس برود بگوکه هر کست یردها نکفقط مربوط به 

ار را کنیا، وخین و شیخوان. دهدیدولت عراق به او پول و اسلحه می، فرار  یهاکیار گرفته تا ساوایو بخت

  .رندیبه عراق بروند و پول و اسلحه بگ یاسیس یروهایه نکم یادهیما تا بحال ند ینند ولکیم

 ست؟یچ« اده موقتیق»ار آن در برابر کو احزاب هم یهنیه میمواضع اتحاد •
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وم کگر آن را محیشش گروه د، اده موقت داردیبا قای جور رابطهیکه کست عراق یمونکبه جز حزب  -

با شاه مخلوع  یکینزد یلیرابطه خ، س و مسعودیو پرسانش ادر یارزانه بکن ثابت شده یا. نندکیم

« یکاوت اسپا»بنام گزارش  یمشهور و معترب  کن مورد هم مدر یدر ا. ل دارندیا و ارسائیکران و با امریا

اده یق یکنزد یلیه روابط خکافت وجود دارد یا برسقت رفت و در جهان انتشار یکنگره نهم آمرکه در ک

ل یبدل، خلق عرب یه قبول آن براکای رابطه، شف شدکله آن یزم بوسیونیل و صهیرسائموقت با ا

اده یق. بدتر از ارتباط با شاه مخلوع است یل و حتکمش یلیدارد خ، نیمساله فلسط یه رو ک یتیحساس

ون هستند یفئودالها و ارتجاع یعنینده دستجات عقب مانده جامعه یهم منا یموقت از لحاظ اجتامع

قبول  یو مرتق یمل یرو یآن را بعنوان ن، گریحزب د 5و  یهنیه میه اتحادکستند ین ییروهاین جزء نیرابناب

مگر ، ستندیبا آن ن یار کاند و حارض به همردهکوم کآن را مح یهایوابستگ، شانیهاهینند ودر اعالمک

  .دیاین گروه بوجود بیا یدر خط مش یر اساسییتغ یکه کآن

  .دچار انشعاب هم شده استاده موقت یا قیگو •

 یکی : ان مختلف حضور داشتیدو جر، ل شدکیران تشیه در اکاده موقت یر قینگره اخکبله مثالً در  -

. ریو فئودالها و عشا یپرسان بارزان یگر به رهرب یو جناح د« محمود عبدالرحمن» یران به رهرب کروشنف

  .ردکاده موقت انشعاب یه قیعل یا و افشاگر یکنگره نهم آمرکجناح اول پس از 

 د؟ینکیم یابیاده موقت را چگونه ارزیق یو نظام یاسیس یروهاین •

ندارد  یچ نفوذ و قدرتیه، ردستان عراقکدر  یاو توده یاسیس یرو یاز لحاظ ن، اده موقتیبنظر من ق -

ی، ظر نظاماز ن. ران رفته استکمحدود داشتند با جناح روشنف یلیه در آنجا بصورت خکهم  یالتکیو تش

ربندو ینجا مسلح شده و برس میه در اکهستند  یران هستند و شامل آن عده از پناهندگان عراقینها در ایا

نم بتوانند در داخل کیر منکشور)عراق( هستند و فکخارج از  یرو ین یکل کشرت بشینصورت هم بیدر ا

  .عراق فعال باشند

  نند؟کیار مکران چینها در ایا •
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 . د از شام بپرسمیه من باکاست  ین سئوالیا -

 (16/2/1359)اطالعات

 

 یبه جالل طالبان« اده موقتیق»پاسخ 

به آن قسمت از سخنان ، اطالعات یبراای اده موقت( در نامهیردستان عراق)قکرات کحزب دم یسخنگو 

گفته رده پاسخ کبهشت عنوان یارد 16با اطالعات ای ن حزب در مصاحبهیه درباره اک« یجالل طالبان»

ن حزب یا یاده موقت و اشاره به سوابق مبارزاتیدرباره ق یضمن رد سخنان طالبان، در نامه مزبور. است

ز از طرف ملت عراق ین موضوع نیه اکاست  یانداز (تفرقهیشان)طالبانیا ینونکموضع » : آمده است

ته یمک»ه در کهم  یاسیس یم احزاب و گروههایر قابل قبول و در نظر آنها ناپسند است و معتقدیغ

د یرا مورد تائ یطالبان ین موضع آقایاند ادهیبه توافق رس یطالبان یبا آقا« یکراتکجبهه دم یآماده ساز 

ل حزب ما را حدود کیتش، ردستان عراقکرد در کملت  یخیو تار یاجتامع یهارضورت. قرار نخواهند داد

. اندان حزب ما بودهکن ار یتر یم از اساسش مردکزحمت یدەهاتو ، ن مدتیرد ودر اکجاب یسال قبل ا 34

ن و یده و نظر ایت حزب خود را در گرو عقیمردم برخوردار و موجود یدەهاتو  یبانیما از اعتامد و پشت

ما را در مقابل ملت برادر عرب و مساله  یهااستیه سکمنوده است  یسع یطالبان یآقا. مینیبمنی آن

مبارز  یروهایه با نکم یداریامل اعالم مکو اعتقاد  یخوشوقت با یول، ندکد یو ترد کن دچار شیفلسط

م و خود را یدوستانه دار یروابط مبارزات، چه در داخل و چه در خارج عراق، م عراقیعرب مخالف رژ

م یدانیم مین سهیفلسط یکراتکل دولت مستقل و دمکیخلق و تش یین در راه رهایدر مبارزه خلق فلسط

خواه یآزاد یهاخود را همسنگر خلق عرب و خلق، سم و ارتجاعیونیزم و صهیالیمپره ایز در مبارزه علیو ن

ردستان عراق نفوذ و کاده موقت در یه قکن مساله یب ایذکضمن ت، در ادامه نامه. «میدانیجهان م

ملت عراق اتحاد  ییه تنها راه رهاکم ینکید مکیته تاکن نیگر بایما بار د : آمده است ، ندارد یقدرت

از  یر یز از هر گونه تفرقه و جلوگیجبهه واحد و پره یکل کیتش، رد و عربکاعم از ، مبارز یروهاین
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ک، ه دشمن مشرت یعل یخود را در صفوف فرشده تر  یداخل یروهایم نیاست تا بتوان یاختالفات داخل

 . میریار گکم بعث عراق بیرژ یعنی

 (20/2/1359)اطالعات

 

  :ردستان عراقک یهنیه میل اتحادکر یدبی، جالل طالبان

  .م عدم استکدر ح یالیخ یامر ، ردکشور منفصل کجاد یا

هدفش را از ، پارس یبا خربگزار ای در مصاحبه، ردستان عراقک یهنیه میل اتحادکر یدب یجالل طالبان

ر آن در منطقه و بخصوص عراق یران و تاثیا یش را نسبت به انقالب اسالمیدگاههایران و دیسفر به ا

ان داد و کانه را تیرسارس خاورمی، نیامام خم یران به رهرب یا یانقالب اسالم : گفت یطالبان. ردک حیترش

مردم عراق و برادران ، رانیا یانقالب اسالم. گذاشت یعراق به جا ویژەدر جهان اسالم و ب یار گسرتدهیتاث

ران یدرباره هدفش از سفر با ینطالبا. «ردکق یدار و آنها را به مبارزه تشویشور بکعه ما را در جنوب یش

ران و انقالب یا یان انقالب اسالمیم روابط مکیردن و تحک یعاد، دارین دیهدف نخست من از ا» : گفت

و  یرا عنارص ارتجاعیز، در انجام آن دارد ینقش بزرگ، ردستان عراقک یهنیه میه اتحادکعراق است 

 یار کخراب، ردستان عراقکران و انقالب یا یاسالمان انقالب یوشند مکیمزدور و وابسته به استعامر م

هدف . افته استین هدف تحقق یه اکن است و خوشحامل یبه نفع طرف، ن روابطیردن اک یعاد. نندک

 یانه و بررسیران و اوضاع خاورمیعراق و ا کدرباه مسائل مشرت  یرانیدوم تبادل نظر با مقامات مسوول ا

 یانه استعامرگران به انقالب اسالمیورش وحشیمنطقه در مقابل  یانقالب یروهایمتحد ساخنت ن یچگونگ

  .«ن و انقالب عراق استیو انقالب فلسط
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 زیو مساملت آم یاسیراه حل س

ن یبه ا، انات استیاز جر یواقع یر یردستان و ارائه تصوکع یالزم درباره وقا یهاحیگرم توضیهدف د

ان برادران یان دادن به جنگ میز و پایو مساملت آم یاسیراه حل س یکردن کدا یم در پیه بتوانکد یام

شه یه همکران یل در امور اکالبته با مراعات اصل عدم دخالت بهر ش، میداشته باش یران سهمیرد و اک

 یز برایو مساملت آم یاسیراه حل س یکافنت یت ما درکمساله رش  یحت. میبند بوده و هستیبه آن پا

ه کگر موافقت طرف مقابل یو د یز کومت مر کموافقت ح یکی : دارددو رشط ، رانیردستان اکاوضاع 

  :سئوال شد. مینکیمن یچگونه دخالتیما ه، نیردها باشند و جز اک

  داشته است؟ یر یشور شام چه تاثکن یردنشکدر منطقه  ویژەران در عراق به یا یانقالب اسالم 

 یعیر وسیان داده و تاثکانه را تیرسارس خاورم ی،نیامام خم یبه رهرب  یانقالب اسالم»: پاسخ داد یطالبان

ر یتاث. به جا گذاشته است، عه هستندینان غرب آن شکت سایرثکه اکدر عراق  ویژەدر جهان اسالم ب

رد و آنها را به کدار یشور بکعه ما را در جنوب یه مردم عراق و برادران شکن بود یا یانقالب اسالم

ه به مبارزه مسلحانه خود ادامه کق شدند یعراق تشو یردهاک نیرد همچنکق یت و مبارزه تشویفعال

، شاه از پشت رس یم ارتجاعیرا رژیز، ستیمتوجه آنها ن یگر خطر ید، ه از پشت رسکنیا ویژەب، بدهند

د یپدای تازه یفضا، رانیا یس انقالب اسالمکن خطر رفع شد و حاال بعیا. زدمی ناجوامنردانه به ما خنجر

رشوع به ، ردندکام یق یم شاهیه رژیخود عل یرانیگر برادران اینار دکه در کز ین یرانیراد اکآورد و ا

، گرید یاز سو »: ش گفتیدر ادامه گفتگو یجالل طالبان. ردندکرد خود در عراق کبا برادران  یهمدرد

ه کاعتقاد بود ن یقبالً ا. «ردکها را رسنگون توان طاغوتمی هکرد کمردم را متقاعد ، رانیا یانقالب اسالم

هنگفت برخوردارند و با داشنت  یهاارتش دارندو از پولی، تیرکن تیاست و شاه و صدام حس یقو ، میرژ

 یدیل به انزوا و نا امیمردم م، ن خاطریبه هم. ن استکر ممیآنها غ ینابود، وبگرکرس  یدستگاهها

مشخص شد  یانقالب اسالم یروز یا پرد و بکرا زنده  یروز ید به پیام، رانیا یاما انقالب اسالم، داشتند

مها ین رژیه ایام علیو ق دەهادر صورت متحد شدن تو  یار و طاغوتکوبگر و ستمکرس  یمهایرژ یرسنگون
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ردها و عربها در عراق کدر دل  یه انقالبیروح یکرو داد و یبه مردم ن یانقالب اسالم. ر استیان پذکام

 یتیرکن تیم صدام حسید رژیت زشت و پلیه ماهکن بود یا رانیا یگر انقالب اسالمیر دیتاث. بوجود آورد

د یپس از تبع. دادینجه مکرا ش یرانیداشت و مبارزان ا یار کصدام با شاه مخلوع هم. را بر مال ساخت

ن پرسش یا، ملت عراق یران برایخصامنه عراق نسبت به انقالب ا یر یاز نجف و موضع گ ینیامام خم

ه ین و اعراب در مبارزه شان علیه از انقالب فلسطک یبا انقالب اسالمچرا ، نیه صدام حسکمطرح شد 

امن یه هم پکم شاه با صدام یه رژک یورزد؟ در حالیم یدشمن، ندکیم یبانیسم پشتیونیاستعام و صه

ع نقاب از ین وقایا. ردکیم یداد و دوستیل نفت میبه ارسائ، سم بودیونیو صه یائیکاستعامرگران آمر

سم یونیه با استعامر و صهک یو عنرص  یعنرص ضد خلق یکن به عنوان یو صدام حس یم بعثیرژد یچهره پل

  .رد برداشتیکم یار کند همکیت مین و مسائل اعراب حامیاما با انقالب فلسط، ندارد یمخالفت

 

 ردستان آزاد و مستقل؟ک

عراق مبارزه  یهور در چارچوب جم یسب خودمختار ک یردستان عراق براک یهنیه میاتحاد : سئوال شد

راد در چهار کا ایگر آیالم دکبه . است یکیا اسرتاتژیای هدف مرحله یک یسب خودمختار کا یند آیکم

جاد یردستان آزاد و مستقل اک یکه کست ین نیهدف درازمدت شان ا، هیه و سورکیعراق تر ، رانیشور اک

 نند؟ک

 یدر چارچوب جمهور  یشرت از خودمختار یب یز یتواند چمنی ما ینسل فعل یردهاک" : پاسخ داد یطالبان

گرا و نه ون واقعیما به عنوان انقالب. بدست آورد، خلق باشد یکراتکدم یجمهور  یکد یه باکعراق 

به . است«هانکفن مم»اربردن کاست بیسی، و منطق یاست واقعیه سکم یمعتقد، ال پردازیشاعران خ

 یطالبان. م عدم استکو در ح یالیخ یامر ، ردکشور منفصل ک یکردها در کشدن  یکیان کنظر من ام

. ر تحول در رشق به نظر من در جهت منفصل شدن ملل رشق است و جدا شدن آنها از همیس : افزود
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ن یردنشکا جدا شدن مناطق یشور و کن یردستان عراق از اکه من شخصاً با جدا شدن کل است ین دلیبهم

  ."نمکیمخالفت م، رانیا یاسالم یران از جمهور یا

 

 رفع اختالف یهاراه حل

به نظر شام چه راه » : هکن سئوال یردستان عراق در پاسخ اک یهنیه میل اتحادکر یدبی، جالل طالبان

ران متصور یردستان اکردها در کران و یا یاسالم یجمهور  یز کومت مر کان حیرفع اختالف م یبرا یحل

 د؟یران داشته ایا یردهاکو  یاسالم یر نه با رهربان جمهو ین زمیدر ا یهائا متاسیاست و آ

 یرانیا یردهاکان یجنگ م. ردکل را حل کمش، زیو مساملت آم یاسید از راه سیبا، ده منیبه عق» : گفت

گر یدیکامن ید هم پیبا، ه برادرانک یدر حال، است یشکجنگ برادر  ، یکو پاسداران یو برادران ارتش

و  یائیکاستعامرگران آمر یهاران در معرض توطئهیه اک ویژەب، رندیگر را در آغوش بگیدیکباشند و 

از  ین ملیوحدت مت یکنون به کا، رانیا یانقالب اسالم. عراق قرار گرفته است یستیفاش یهاتوطئه

از ین، عراق یستیم فاشیو رژ یائیکران در مقابل استعامرگران آمریروها در ایق متحد شدن همه نیطر

حه دار ین و جریها را خوندل. ندکیده تر میچیه آنرا پکند بلکیا حل منر  یلکمش، جنگ. دارد یمربم

 یاسیراه حل س یکنه یده من زمیبه عق. گذاردیم یبه جا یوه زن و حس انتقامجوئیم و بیت. یسازدیم

 یشکند حارضند به جنگ برادر یگویم یهمگ، ردکرا طرف یز، موجود است یکراتکز و دمو یو مساملت آم

مثل خروج افراد مسلح از شهرها  یز کدولت مر  یهاخواستای پاره، آتش بس را محرتم بدارند. ان دهندیپا

ی، ز کطرف مسوول دولت مر ، گرید یاز سو . نندکعراق را اجابت  یستیم فاشیز مقاومت در برابر رژیو ن

خواهان  هکرده کن بارها اعالم یران همچنیا یاسالم یس جمهور ییصدر ر یرت ابوالحسن بنکشخص د  یعنی

ردها از جمله کاست و حقوق مرشوع  یشکز است و مخالف جنگ برادر یو مساملت آم یاسیراه حل س

  .«ردیپذمی ران رایا یاسالم یدر چارچوب جمهور  یخودمختار 
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 یموافق با اصل خودمختار 

است ن یحرف مان ا، میستین یصدر گفته است ما مخالف اصل خودمختار  یرت بنکد » : ادامه داد یطالبان

از ای صادقانه یهااگر تالش. چگونه است ین خودمختار یت ایفکیرد و یرا بگ یخودمختار  یسکه چه ک

انات کمنهم بر حسب ام. ل حل خواهد شدکه مشکن است یدم اینظرم و ام، دو طرف مبذول شود یسو 

ن یطرف یامسائل را بر ، نمکیتالش می، ضمن مراعات اصل عدم دخالت در امور داخل، خود یو توانائ

ه امر آتش بس و راه حل کبل، ن ارائه دهمیبه طرف، از اوضاع و مقاصد یواقع یر یح دهم و تصویتوض

م با برادران یدر خالل اقامتم در تهران و متاس با مقامات مسوول و سپس متاسها. ل شودیتسه یاسیس

وجود دارد و  ینیخوش ب نه فراهم است ویه زمکم روشن شد یبرا یز کطرف مر  یقبل یالبته با آگاه، ردک

ه کنم کیم ینیش بینند و پکیت مکحر  یشکان دادن به جنگ برادر ین در جهت پایه طرفکمعتقدم 

خواهد بود به منطق و عقل سامل و زبان گفت وشنود  یان داده خواهد شد و بازگشتیبه جنگ پای، بزود

 یبه نفع انقالب اسالم یکراتکدمز و یو مساملت آم یاسین راه حل سیا. ردن زبان آتش و جنگکورها 

 یستیم فاشینفوذ استعامر و رژ یراهها یرا متامیخواهد بود ز -انیرانیو همه ا کفارس تر ، ردک –ران یا

 یبه ملل اسالم یخوب ید و سپس الگو یام خواهد بخشکران را استحیا یوحدت مل، عراق را خواهد بست

آن است  یدەهارا قدرت انقالب در دایز، خواهد داد الت ارائهکبا مشیاسالم یوه برخورد جمهور یاز ش

  .شینه حرف و شعارها

 

 عراق یلکاوضاع 

ه کهستند  کوچکار یبس یتیاقل، نیم و دار و دسته صدام حسیرژ» : عراق گفت یلکدرباره اوضاع  یو 

ب روها و احزاین یه متامیعل یعیفج یستیاست فاشینان سیا. نندکیومت مکبا آتش و خون در عراق ح

ار کعه بیو چه ش یچه سنی، حیچه مس، چه مسلامن، ردکچه ، چه عرب، و گروهها و شهروندان عراق

آنها مردم را . مطلقاًوجود ندارد، اهایکسند یآزاد، احزاب یآزاد، مطبوعات یآزاد، در عراق. برند یم
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گر ید یائیکر گران آمربا استعامر نو و استعام، عراق یستیم فاشیارتباط رژ. نندکیهزار هزار بازداشت م

مزدور  یمیرا رژ یتیرکن تیم صدام حسیما رژ. پنهان مانده باشد یسکد یه از دکست ینای مساله

از ی، مختلف یهاق پوششیاز طر ین وابستگیا. میدانیم یائیکاستعامر نوو وابسته به استعامرگران امر

  .ستمشهود ا یو مناسبات نفت یروابط بازرگانی، جمله ارتجاع سعود

 

 یستیاست شوونیس

ردن ک یق عربیش گرفته و آن را از طریدر پ یستیاست شوونیس ، یکرد عراقکم در قبال ملت ین رژیا

، استین سیبر اساس هم. ندکیردها از مناطق خود اعامل مکوچ دادن کن و یردنشکز یمناطق نفت خ

 یدند و حتیشکها را به آتش شتزارها و جنگل، کردندکسان یک کن را با خایردنشکده کده 1247آنها 

روها یهمه ن. مواجه شده است یابا مقاومت گسرتده توده، مین رژیا. امن بستندیآب را با س یهاچشمه

ه یاتحاد. اندم بوده و به مبارزه با آن برخاستهین رژیمخالف ا، انیعیردها همه شکهمه ی، و احزاب مل

ه در کرده کم آغاز ین رژیه ایبارزه مسلحانه خود را عله مکباً چهار سال است یردستان عراق تقرک یهنیم

، عراق یبنام تجمع مل یرا چند حزب عراقیز، رودمی عراق بشامر یاز انقالب رستارس  یبخش، ن حالیع

عه ما در مبارزه یوسنت برادران شیران و پیا یبعد از انقالب اسالم. جنگندمی مینار ما با رژکنون در کهم ا

، افته استیار گسرتش یم بسین رژیدامنه مقاومت مردم عراق در برابر را ا، عراق یتسیم فاشیه رژیعل

نون در کرده و هم اک کم را تر یرژ، مه داشتکات حایر در هیه چند وزکست عراق یمونکحزب  یحت

در داخل خود حزب بعث ی، نار رفنت و کشنامه یرب و مناکاحمد حسن ال ینار کبعد از بر . جنگندمی نار ماک

بهر . ردکگر را بازداشت یتن از رهربان حزب را اعدام و صدها نفر د 22، رخ داد و صدام  یز انشعاباتین

  .«است یکار نزدیدر معرض توفان قرار گرفته سقوط آن بس یاهکچون پر  کنیا، نیم صدام حسیحال رژ
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 موضع ارتش عراق

 ست؟یم در بغداد چکم حایموضع ارتش عراق در قبال رژ: هکن سئوال یدر پاسخ ا یجالل طالبان

عه یرد و شکن عنارص یدامن همچنکو پا یومل یه گسرتده و اخراج عنارص مرتقیبه رغم تصف» : گفت 

ن با اخراج یرا صدام حسیز، ن هستندیم و مخالف صدام حسکم حاین ارتش مخالف رژیافراد ا، تیرثکا

باره به یکرا « رالله طلفاحیعدنان خ»او برادر زنش رسگرد . ردکف یارتش عراق را تضع، ن افرسانیبهرت

د دوره یافرس ستاد شدن با یه براک یدر حال. هم به او داد یه رتبه ستادکنیبدتر ا. دیرسان یارتشبد

ه آنها کنند یبمی انیبعالوه ارتش. شودیم یارتش تلق یبرا یر ین و تحقیارها توهکن یا. را گذراند یخاص

د در یم بایه ما بارها گفته اکت ارتش عراق هامنطور یمامور. دارندیخود باز م یف اصلیرا از وظا

د در صف مقدم مقابله با تجاوز یبا، ارتش عراق. ردستانک یوهستانهاکباشد نه در « جوالن» یهاتپه

وب و کخود را رس  یعه عراقیو برادران شی، رد عراقکه برادران کنیسم و استعامر باشد نه ایونیصه

ه صدام آنرا به استعامرگران کعراق  یدفاع از استقالل مل. مشخص است، اقنقش ارتش عر . ندکشتار ک

افرسان ارتش . ورزدمی ین انقالب دشمنیه صدام عمالً با اکن یا فروخت و دفاع از انقالب فلسطیکآمر

ن و یه برادران فلسطک یدر حال، ردستان عراق مبانندکد در پادگانها در یبا کینند تا کیعراق احساس م

در  یطالبان. «شوندیار له مکتیجنا یستهایونیصه یر پایز، نیدرانشان در جنوب لبنان و در فلسطبرا

ق ارتش عراق ازجمله یافرس ال دەهاراً ین اخیصدام حس» : ش درباره ارتش عراق گفتیادامه گفتگو

 یضااز اع یکین یردستان و همچنکدر  یر عراقکلش یکه فرمانده کرا « رتید محمود سیول« سپهبد

ز با ین یار یبرند و بسمی گر در بازداشت برسیافرس د دەها. رده استکاعدام ، حزب بعث بود یمیقد

نهضت ، نون در ارتش عراقکهم ا. شته شدندکل یاتومب یساختگ یهادر تصادف یستیفاش یهاوهیش

انتشار  یائههیند و اعالمکیم بعث عراق تالش میرژ یرسنگون یه براکل شده است کیافرسان آزاد تش

. ل داده و فعالندکیتش ین نهضتیصدام حس یستیومت فاشکمخالف ح یافرسان بعث یحت. دهدیم

م یه با رژکرد هستند کعه و یشرتشان شیب، ان و درجه داران و رسبازان ارتشینها افرسیا ەعالوه بر هم
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زات و یتجه یمتام عه هستند بایه شکار عرب یدو افرس، شین دو ماه پیهم، بعنوان منونه. مخالفند

دم شام از یه از آنها پرسک یوقت. جنگندمی م عراقیه رژینار ما علکوستند و در یخود به ما پ یسالحها

 ینیران و امام خمیاز انقالب ا، ه صدامکد ینیبمی لذا. «ینیاز حزب خم»: د پاسخ دادندیدام حزب هستک

ان درجه داران و یدر م ویژەدر ارتش عراق ب یعیاس وسکانع، رانیا یانقالب اسالم. ار داردیواهمه بس

 گر با مایگذشته د یهابرخالف زمان، ه ارتش عراقک شدەایمگذاشته است و ما متوجه  یرسبازان بجا

 . «جنگدمنی

 (22/2/1359)اطالعات

 

   :سمیالیمقابله با امپر یبرا یامیپ یط

  .ار امام گذاشتیخود را در اخت یروهایه نیلک یجالل طالبان

جالل یی، امهایپ یاز مقامات موثق و آگاه در تهران ط یبر اساس گزارش عدها : پارس یهران ـ خربگزار ت

  .رده استک یران ابراز وفادار یا یشور اسالمک یسجمهور یینسبت به امام امت و ر یطالبان

  :ن استیامها چنیمنت پ

با خشم و  یانقالب اسالمقدر یرهرب عال یمشعالفروز انسان ینیامام خم یالعظم اللهآیتحرضت 

  .میردکافت یران دریا یاسالم یا را به جمهور یکفراوان خرب تجاوز خصامنه آمر یشگفتگ

ن و یو متام مظلوم یاسالم یمتام گروهها یاست برا یا دشمن خوناشامیکسم آمریالیامپر کبدون ش

 ینهتوز کیبال هامن شام به دن یبه رهرب  یا بر ضدانقالب اسالمیکآمر ینین جهان توطئهچیمستضعف

شامست در عراق  یا بر ضد برادران انقالبیکآمر ینهتوز کیا و از جمله دنباله هامن یاوست در رسارس دن

ز یرد و نیگیانجام م یسم بر ضدانقالب اسالمیونیدست نشانده استعامر صه یجهنم یم اژدهاکه به حک
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انه یوحش ینجههاکن انواع شیا بدتره بکد محمد باقر است یس اللهآیته آلوده به خون ک یهامن دست

  .دیبه شهادت رس

 یه براکباشند یم یرو انقالب اسالمیعه مجموعاً پیو ش یمن و سنکرد و عرب و تر کخواهان عراق از یآزاد

ومت صدام خائن دست نشانده کردن حکوب کرس  یردند و براکام یسم قیونیردن استعامر و صهکوب کرس 

  .دینامیوشش مکا یکآمر

 یاستعامر  یاز برنامها یرو یران و عراق به پین و ایون فلسطیر با انقالبیناپذیه در نربد آشتک یومتکهامن ح

ار انقالب یامن را در اختیروهایه متام نکم یدارین قرار دارد ما اعالم میو دشمن با مظلوم یستیونیو صه

دن استعامر یوبکدرهم  یبرا یانات خود در صف انقالب اسالمکم و با متام امیدهیران قرار میا یاسالم

  .میباشیم

ن است درود بر شام و یه به سود انقالب و مسلامنان و متام مظلومکق دهد و آنچه یخداوند شام را توف

 . ات خداوندکبر 

 ردستانک یه وطنیل اتحادکر یدب-یجالل طالبان

 (23/2/1359هانکی)

 

  .ان دادکرا ت انهیامام رسارس خاورم یران به رهرب یانقالب ا : یجالل طالبان

ران و یردستان عراق در مصاحبه هدفش را از سفر به اک یهنیه میل اتحادکر یدب یجالل طالبان

 یطالبان. ردکح یر آن در منطقه و بخصوص عراق ترشیران و تاثیا یش را نسبت به انقالب اسالمیدگاههاید

در  یر گسرتدهایان داد و تاثکا تانه ر یرسارس خاورم ینیامام خم یران به رهرب یا یانقالب اسالم : گفت

عه ما را در یران مردم عراق و برادران شیا یانقالب اسالم. گذاشت یعراق به جا ویژەجهان اسالم و به 

 : ران گفتیدرباره هدفش از سفر به ا یطالبان. ردکق یرد و آنها را به مبارزه تشوکدار یشور بکجنوب 
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ران و انقالب یا یان انقالب اسالمیم روابط مکیو تح ردنک یدار عادین دیهدف نخست من از ا یحت

و  یارتجاع یرا عنارص یز. در انجامآن دارد یردستان عراق نقش بزرگک یهنیه میه اتحادکعراق است 

. نندک یار کردستان عراق خرابکران و انقالب یا یان انقالب اسالمیوشند میکمزدور و وابسته به استعامر م

  .افته استین هدف تحقق یه اکن است و خوشحامل ینفع طرفن روابط به یردن اک یعاد

توان یه مکرد کران مردم را متقاعد یا یگر انقالب اسالمید یش گفت از سو یدر ادامه گفتگو یجالل طالبان

ارتش دارند  یبکین تر یاست و شاه و صدام حس یم قو یه رژکن اعتقاد بود یقبالً ا. ردکطاغوتها را رسنگون 

ن ین است و به همکرممیآنها غ یوبگر نابودکرس  یواداشنت دستگاهها. نگفت برخوردارنده یو از پولها

 یروز یبا پ. ردکرا زنده  یروز ید به پیران امیا یداشتند اما انقالب اسالم یدیل به انزوا و ناامیخاطر مردم م

شدن  در صورت متعهد یار و طاغوتکوبگر و ستمکرس  یمهایرژ یمشخص شد رسنگون یانقالب اسالم

  .ر استیانپذکمها امین رژیه ایام علیو ق دەهاتو 

گر یر دیتاث. ردها و عربها در عراق به وجود آوردکدر دل  یه انقالبیروح یکرو داد و یانقالب به مردم ن

صدام با شاه ، را برمال ساخت یبکین تر ید صدام حسیت زشت و پلیه ماهکن بود یران ایا یانقالب اسالم

از نجف و  ینید امام خمیپس از تبع. دادینجه مکرا ش یرانیو مبارزان ا داشت یار کمخلوع هم

ن یه صدام حسکن پرسش مطرح شد یملت عراق ا یران برایخصامنه عراق نسبت به انقالب ا یر یموضعگ

 یبانیسم پشتیونیه استعامر و صهین و اعراب در مبارزهشان علیه از انقالب فلسطک یچرا با انقالب اسالم

سم یونیو صه ییایکامن استعامرگران و آمریه همپکم صدام با شاه یه رژک یورزد در حالیم ینند دشمیکم

  .ردیکم یداد دوستیل نفت مییبود و به ارسا

 یدر چارچوب جمهور  یسب خودمختار ک یردستان عراق براک یهنیه میاتحاد یطالبان یسوال شد آقا

گر یالم دکبه . است یکیژیا اسرتاتی یمرحلهاهدف  یکخود  یسب خودمختار کا یآ. ندیکعراق مبارزه م

ردستان ک یکه کن است یه هدف درازمدتشان ایه و سورکیران و عراق و تر یشور اکردها در چهار کا یآ

 نند؟کجاد یآزاد و مستقل ا
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ه کعراق  یدر چارچوب جمهور  یاز خودمختار  یشرت یز بیتواند چیما من ینسل فعل : پاسخ داد یطالبان

ون واقعگرا و نه شاعران یما به عنوان انقالب. خلق باشد به دست آورد یکراتکدم یر جمهو  یکد یبا

ان کبه نظر من ام. ن استکار بردن فن ممکاست به یس یو منطق یاست واقعیه سکم یالپرداز معتقدیخ

  .م عدم استکو در ح یالیخ یرد امر کشور منفصل ک یکردها در کشدن یکی

 یه به نظر شام چه راه حلکن سوال یردستان عراق در پاسخ اک یهنیم هیل اتحادکر یدب یجالل طالبان

ا یردستان متصور است و آکردها در کران و یا یاسالم یجمهور  یز کومت مر کان حیرفع اختالف م یبرا

د یده من بایبه عق : گفت. دیران داشتهایا یردهاکبه  یاسالم ینه با رهربان جمهور ین زمیدر ا ییمتاسها

رت کشخص د  یعنی یز کرد اما طرف مسوول دولت مر کل را حل کن مشیز ایو مساملتآم یاسیاز راه س

و  یاسیه خواهان راه حل سکرده کن بارها اعالم یران همچنیا یسجمهور اسالمییصدر ریابوالحسن بن

در چارچوب  یرد از جمله خودمختار کو حقوق مرشوع  یشکز است و مخالف جنگ برادر یمساملتآم

م یستین یه ما مخالف اصل خودمختار کصدر گفته است یرت بنکد . ردیپذیران را میا یاسالم یجمهور 

  .چگونه است ین خودمختار یت ایفکیرد و یرا بگ یخودمختار  یسکه چه کن است یحرفامن ا

ه به کهستند  کوچکار یبس یتین اقلیم و دارودسته صدام حسیعراق گفت رژ یلکدرباره اوضاع  یو 

روها و احزب و گروهها و ین یه متامیعل یستیفاش یاسینان سیا. نندیکمت مو کآتش و خون در عراق ح

ربند یار مکعه به یو چه ش یو چه سن یحیرد و چه مسلامن و چه مسکشهروندان عراق چه عرب و چه 

آنها مردم را هزارهزاربار . اها مطلقاً وجود نداردیکسند یآزاد، احزاب یآزاد، مطبوعات یو در عراق آزاد

هزار نفر را آواره  دەهاسپارند یاعدام م یبه جوخهها یون را به طور دسته جمعینند انقالبیکت مبازداش

ه کست ین یگر مسالهاید ییایکعراق به استعامر نو و استعامرگران آمر یستیم فاشیارتباط رژ. نندیکم

وابسته به  م مزدور استعامر نویرا رژ یتیرکن تیم صدام حسیپنهان مانده باشد ما رژ یسکد یاز د

و  یمختلف از جمله ارتجاع صعود یق پوششهایاز طر ین وابستگیا. میدانیم ییایکاستعامرگران آمر

  .مشهود است یو مناسبات نفت یروابط بازرگان
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ردن و ک یق عربیش گرفته وآن را از طریدر پ یستیاست شوونیس یکرد عراق کم در قبال ملت ین رژیا

  .نندیکردها از مناطق خود اعامل مکادن وچ دکن و یردنشکز یمناطق نفتخ

شتزارها و جنگلها را به . کردندکسان یک کن را با خایردنشکده کده 1247است آنها ین سیبر اساس هم

  .امن بستندیآب را با س یچشمهها یدند و حتیشکآتش 

، ردهاکهمه ی، روها و احزاب ملیهمه ن. مواجه شده است یمقاومت گسرتده تودها یکم با ین رژیا

باً یردستان عراق تقرک یهنیه میم بوده و با مبارزه با آن برخواستند اتحادین رژیان مخالف ایعیهمه ش

 یاز انقالب رستارس  ین حال بخشیه در اکرده کم آغاز ین رژیه ایه مبارزه مسلحانه را علکچهار سال است 

  .جنگدیم مینار ما با رژکنون در کا عراق هم یبه نام تجمع مل یرا چند حزب عراقیرود زیعراق به شامر م

ق ارتش عراق یافرس ال دەهاراً ین اخیصدام حس : ش درباره ارتش عراق گفتیدر ادامه گفتگو یطالبان

 یاز اعضا یکین یردستان و همچنکدر  یر عراقکلش یکه فرمانده کرت را یاز جمله سپهبد محمد س

با  یار یربند و بسیگر در بازداشت به رس میافرس د دەها. رده استکحزب بعث بود اعدام  یمیقد

نون در ارتش عراق نهضت افرسان کهم ا. شته شدندکل یاتومب یساختگ یدر تصادفها یستیفاش یوههایش

 یحت. دهدیانتشار م ییههایند و اعالمیکم بعث عراق تالش میرژ یرسنگون یه براکل شده کیآزاد تش

ن یعالوه بر همه ا. ل داده و فعالندکیتش ینهضت، نیصدام حس یستیومت فاشکمخالف ح یافرسان بعث

به عنوان منونه . م مخالفندیه با رژکرد هستند کعه و یشرتشان شیافرسان و درجهداران و رسبازان ارتش ب

وستند و یخود به ما پ یزات و سالحهایتجه یعه هستند با متامیه شکش دو افرس عرب ین دو ماه پیهم

د پاسخ دادند یدام حزب هستکه شام از کدم یه از آنها پرسک یوقت. جنگندیمم عراق یه رژیعل نار ماکدر 

 یانقالب اسالم. ار داردیواهمه بس ینیران و امام خمیه صدام از انقالب اکد ینیبیلذا می. نیاز حزب خم

گذاشتنه است و ما  یان درجهداران و رسبازان به جایدر م ویژەدر ارتش عراق به  یعیاس وسکران انعیا

 . جنگدیگر با ما منیگذشته د یه ارتش عراق برخالف زمانهاک شدەایمتوجه م

 (25/2/1359هانکی)
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 هایتلفات عراق

ه در کروز اعالم داشت ید، ردستان عراقکست متحد یالیحزب سوس یسخنگو  –ران و عراق یا ینوار مرز 

ش یشته و بک یدولت یوهار یتن از ن 77، ان بعث عراقین حزب با نظامیا یزانهایر پارتیاخ یزدو خوردها

را به گروگان  یمزدور بعث9، «سوسه»ه در منطقه کرد کن سخنگو اضافه یا. اندنفر مجروح شده 100از 

خاطر نشان ساخت  یو . اندزد و خوردها بدست آورده ەجیف در نتکنیالشکقبضه  33اند و جمعاً گرفته

را به  یارتش یخودرو  6منهدم ساخته و  «انکدو »ه یو ستاد حزب بعث را در ناح یه ساختامن بخشدار ک

 . انددهیشکآتش 

 (25/2/1359هانکی)

 

 یمجاهد عراق یکمصاحبه با 

از همه ارزانرت شده ، منطقه یشورهاکنفت  یهامتیان قینون در مکمت نفت عراق ایظاهراً ق •

 ست؟ین مورد چینظر شام در ا، د نفت را باال بردهیر تولیم اخیو رژ، است

ر یکبر پ ین آورد و لطمه بزرگیید نفت خود را پایران تولیا یاسالم یم جمهور یه رژکنیج( بعد از ا

لذا ، ندکفا یش را اینقش مطلوب خو، ه دولت بعث عراقکاست  یعیطب، ا وارد منودیکسم آمریالیامپر

م و یون و نیلیون و سپس به چهار میلیه به چهار مکون بشیلیابتدا از سه م. ش دادید نفت را افزایتول

شود یا داده میکشرت نفت عراق به آمریه بکنند کید مکیه متخصصان وزارت نفت عراق تاکم ییقاً بگویدق

مت ید وبا چه قیدانند چقدر تولیچاره عراق منیملت ب، تا بحال، اندار آمدهک یها رو یه بعثک یو از روز 

ن یشرت متخصصیگر بید یز سو شود؟ اینفت داده م یعن، یه خودین رسمایبزرگرت یسکفروش و به چه 

ار هستند و کشرت آنان در خارج مشغول یو ب، اندردهکشور مهاجرت کدر وزارت نفت به خارج از  یعراق

  .اندن آنان شدهیگزیجای، ائیکن آمریمتخصص
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  د؟ینکیف میردها را چگونه توصکرد در عراق و جنبش کوضع مردم -

ر مسوول و وابسته به یر متعهد و غیغ یاعده یرهرب  ه بهکرد عراق کف یج(در واقع جنبش مردم رش

ان شاه و یه در آن سال مکره یست روبرو شد و در قرارداد الجزکباش 1975ران در سال یشاه مخلوع ا

ه کن است یر خدا ایل و اعتامد بر غکجه تو ینت. فاء منودیا یار مؤثر یا نقش بسیکآمر، صدام امضاء شد

وجود مرد مستضعف ، نار شاه و صدام قرار گرفته بودکه در کا یکآمرتوطئه . شودیست روبرو مکباش

، 76سال  یعن، یسالیکاز . از خود نداشت یچ مقاومتیه، سالیکقرار داد و  یردعراق را در خطر جدک

ه بررهربان ک« ییرد گراک» یستیونالید ناسیدر واقع د. به شهر بارزان بازگشته و به مبارزه پرداختند یاعده

ست دو مساله را از یبایه مکنیمساله مهم وخود دارد و آن ا یکنجا یباشد )ایم مکرد حاکف یمردم رش

 یستیونالیز ناسید تعصب آمیالعمل دسکرد( در واقع عکرد و رهربان مردم کمردم مسلامن  : ردکهم جدا 

عرب » : ندیگویها مه عرب کم یدیم و دیدیما شن، : گفتیرد مکاز رهربان  یکی یحت. باشدیت میعرب

، تیز عربیتعصب آم یستیونالید ناسیده من دیو بعق!« رد کرد !کرد ! ک»م یما هم گفت« عرب! !عرب!

اتحاد و »در زمان حزب . باشدیم یدر زمان دولت عثامن یه تورانکیتر  یستیونالید ناسیالعمل دسکع

، در مقابل آن. شدید مکیر آن تأمطرح و ب کیت تر یمساله قوم، بود یه در رابطه با فراماسونر ک« یترق

انداختند یبراه م یت عربیاد قومیزدند و فریدم م یت عربیاز قوم، ردندکیت مکه مرموزانه حر ک یاعده

، رانیز در این شاه مخلوع نیرد و همچنیگید قوت مین دیای، عرب یشورهاکه در کم ینیبیو م

نند کیرا مطرح م« یرد گرائک» یاعده، ردکان مردم یمند و در کیب میرا تعق« یفارس گرائ»سم یونالیناس

با مطرح  یول. رسندیش میافتند و آنگاه استعامر و ابرقدرتها به هدف خویو باالخره همه به جان هم م

مسلامنان جهان را دوباره به وحدت و ، اسالم. شودین حرفها باطل و جمع میهمه ا، ردن اسالمک

  .ندکیدعوت م یپارچگیک

 یومت اسالمکح یهمه مسلامنند و مؤمن و متعهد و وفادار به اسالم هستند و آرزو ، ردکف یم رشمرد

ند یآینار مکا یکبا آمر یه و گاهیبا روس یه گاهکستند ین یمتأسفانه رهربان آنها افراد صالح یول. دارند
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، باشدین میته اسالم راسکخط وسط  یشند و راهکدست از رشق و غرب ن، ردکه رهربان ک یو تا روز 

ان مردم مسلامن یدر م یدیت و جنبش جدکراً شاهد حر یما اخ. ها ادامه داردین بدبختیهمه ا، نشوند

 ینقش ینون داراکنان ایا .ه اسالم استوار استیعال یبراساس مباد، و جنبش کن تحر یه اکم یباشیرد مک

 . یکیعراق هستند ین نهضت اسالمرهربا یه از برخکبل، باشندیعراق م یار مؤثر در نهضت اسالمیبس

شام به همه ، ردکور یمردم غای : گفتیم ،ردستان عراقکدر  یسخرنان یکرد در کاز برادران مجاهد 

ده ینون روز اسالم فرا رسکا یول، دیدیشکن راه زحمت ید و در ایردکها خدمت شهیار و اندکمذاهب و اف

  .دیشکش زحمت بید و براینکف خدمت ین حنین دیست به ایبایو م

،چ وجهیاند و به هردهک یادیز یهایار کهم فدا اسالم یردستان مسلامن هستند و براکمردم ی، لکبطور 

ش یمساله مهم پ یکنجا یا یول، دارند یدیستند و با آن مخالفت شدین یه و استقالل قومیر تجزکبه ف 

شرت برادران مجاهد ما یه ب. کتهران است ویراد یردکمنظورم برنامه . غات استیمساله تبل، د و آنیآیم

بخش . ردندکیت میاکم( شینجا بوده آک یبه ما)در مدت، ردستان از آن گله دارند و نسبت به آنکدر 

راً اتفاق یه اخک یاتوجه ندارد مثالً واقعه، گذردیبه آنچه در عراق م، چوجهیو تهران به هیراد یردک

ردستان عراق را منهدم ک یراً حدود دو هزار روستایاخ، بعث عراق میه رژکردند کما نقل  یافتاده برا

ه با وضع که( انتقال داده یالعرص یرده و مردم مستضعف ومسلامن آنرا به مناصق وسط عراق )القر ک

جاد یا، ن دو هزار روستایردن اکمنهدم  یعنین اقدام یهدف از ا. ستین مردم از هر لحاظ سازگار نیا

، ران با عراق ادامه داردیه رشوع و تا مرز اکیمرز عراق با تر  یلومرت کی یه از سکاست  ینوار مرز  یک

و تحت نظارت . ردهکن منطقه را منطقه ممنوعه اعالم یا، م عراقیرژ. ن تا شهر زاخویاز شهر خانق یعنی

ه قرار فوراً مورد حمل، دا شودین منطقه پیدر ا یوانیا حی یباشد و هر انسانیم یعراق ینظام یروهاین

م ین اقدام رژیا. اندشته شدهکن منطقه یست قاطر در ایراً حدود دویاخ یحت، شودیشته مکگرفته و 

ن یبه ا، آن یردکبخش  ویژەو تهران به یباشد و رادیچاره مین مردم بیر ایکبر پ یار مؤثر یبسەرضب، بعث

ت خود را به همه یمظلوم یخواهند تا صدایردستان عراق مکمردم مظلوم . ردکمساله اصالً توجه ن

مثالً منطقه . اندشته شدهکن منطقه یهم در ا یضمناً افراد، ندکآنرا منترش ، ونیزیو و تلویبرسانند و راد
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شوند یاگر سواد داشتند فوراً اعدام م، شوندیر میه دستگک یسانکاما ، شته دادهک 95ن تا به حال ینجویپ

  .شوندیوم مکسوادها به حبس ابد محیو ب

  ست؟یعراق چ یبه ملت مسلامن و رزمنده یمجاهد عراق یکام شام به عنوان ین سئوال پیبه عنوان آخر

آغاز شده  ینیجهان امام خم یرهرب انقالب اسالم یران و به رهرب ینون از اکه اکن اسالم یت نوکج( حر 

، نیو وحدت مسلم یار کمروز شد و حتامً با هیپ، ه شاه سمبل آن بودکران یدر ا یت فارسیبر جاهل، است

 یر لوایه همه در زکه در صدر اسالم شد ک یهامنطور ، روز خواهد شدیت پیعرب ینونکت یبر جاهل

ران خود به آنچه انجام یف ایمن آرزو دارم تا ملت رش. اقوام جمع شدند یاز عرب و فارس و همه، اسالم

 یران آغاز شده و توسط ملتهایاز ا یمانقالب اسال . نندکیها از آن غفلت میه بعضکداده آگاه باشد بل

ه پاسخ کنیا، است یمهم یتهکدو نیآیه به نظرم مک یز یچ. ردکت خواهد یجهان رسا یبه همه، مسلامن

 یباشد تا ما در دامین و دشمنان اسالم میمنافق یها و تهمتهایات و دروغ پردازیکران به تحریامر در ا

ره یو غ ییفارس گرایی، ران گرایمثل ا یر اسالمین غیاز موازه مثاًل کم یفتیخواهند نیه دشمنان مک

 یروز یگر را به پید یم تا هم خود و هم ملتهایران انتظار نداریف ایدر واقع ما از ملت رش. مینکصحبت 

 یروز یند و به پکم یتقد ید و قربانیند و شهکت که خودحر کاست  یت هر ملتیه مسوولکبل، برسانند

محض باشد  یست اسالمیبایم، ران صادر شودیه از اک یز یه چکنست یم ایآرزو دار ما آنچه .نائل گردد

 یهاغات و نقش رسانهیتبل، دهین مساله بحد مطلوب نرسیا، ه تابحالکم یتوانم بگویو متاسفانه م

ار عقب مانده یبس، ع اسالمیرس ەت شتابزدکو تهران از حر یراد یون مانند بخش عربیزیو تلویراد یگروه

. د باشدیه نباکم است کبرآن حا یجو  یباشد ول کموثر و محر ، ن برنامهیه اکنم کیار منکمن ان. تاس

م یمبارزه با رژ گفتمی ،شرت فحش دادن به صدام استیاش به برنامهکاز برادران مجاهد در عراق  یکی

  .ستینصورت درست نیعراق به ا

. ندکفا یه برعهده دارد اک یته است تا بحال نقش مهمتهران نتوانس یو عربیه رادکم ید بگویومتاسفانه با

 یالهیست وسیباینون مکه اکو ین رادیا. باشدین مییپا یر کها از نظر فموضوعات و مطالب وبرنامه
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رده است و به گروه کگر عمل یدهای متاسفانه در جهت، باشد یوهمند اسالمکصدور انقالب ش یبرا

 یهاران انتظار دارند تا به متام رسانهین امر در ایاز مسوول ین عراقیاهدبهر حال مج. زندیدامن م ییگرا

 «. نندکوشش کبودن آن آنها  یاز هر لحاظ و در اسالم، دارند یار موثر یه نقش بسک یگروه

 (24/3/1359)اطالعات

 

  .ردکمه و اعدام کرا محا یردستان عراق سه مزدور بعثک یهنیه میاتحاد

 19ن یه را در فاصله بین اتحادیشمرگان ایات پیردستان عراق گزارش از عملک ینهیه میاتخاد یدفرت نظام

 یستیاز مزدوران فاش یکین گزارش خانه یبر اساس ا. پارس گذاشت یار خربگزار یخرداد در اخت 22تا 

دو تن « قلعه خانلو» یگر دروستاید یر یدرگ یکدر . مورد حمله قرار گرفته است« ناصح»عراق به نام 

ست سه تن از مزدوران کین گزارش حایهم. شده است یشمرگه زخمیپ یکشته و ک یدوران محلاز مز 

 یهنیه میشمرگان اتحادینعامن اسعد توسط پ، لیر اسامعکب، م بعث عراق به نام فتاح احمدیرژ

شمرگان متحمل تلفات و ید پیر آتش شدیمساعت زیز به منظور نین« خاتونازدار»پادگان . اعدامشدند

منطقه  یافرس شهربان« سامل»ن منزل ستوان یو همچن. شته شدکز یشمرگه نیپ یکشد و  ینیسنگ یانهایز

 . ن ستوان به شدت مجروح شدیمورد حمله قرار گرفت و ا یهنیه میافرد اتحاد یاز سو «چوارقورنه»

 (24/3/1359هانکی)
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  :ردکردستان عراق اعالم ک یهنیه میاتحاد

  .شته شدندکرد عراق کشمرگان یبا پ یر یعامل دولت بعث عراق در درگ 8

شمرگان یر پیچهار روز اخ یدر حمالت نظام : هکردستان عراق گزارش داد ک یهنیه میاتحاد یدفرت نظام

  .دندیت رسکبه هال  یمزدور و افرس عراق 5م بعث عراق و جاشها یرد به عوامل مزدور رژک

 یبسته و برا ییلهایرا بر اتومب کو کر کـ  هیامنیشمرگان جاده سلیاز پ یه گروهکست کین گزارش حایا

دولت  یستیدولت عراق و رفتار فاش یو خواستهها یل و اتوبوس راجع به خطمشیاتومب 50نان یرسنش

خود  ین سامل به محلهایشمرگان راه را باز و مسافریپ یردند و پس از سخرنانک یم بغداد سخرنانکحا

سه « شوان»ه یناح یر یدرگ یهنیاتحاد م 5گان منطقه شمر یگر از پید ین دستهایهمچن. ردندکمراجعت 

مه و به مجازات اعامل کل و نعامن اسعد را محایر اسامعکب، فتاح احمد یم به نامهاکتن از مزدوران حا

  .ردندکارانه خود رسانده و اعدام کتیجنا

 یرد با آر پکان شمرگیپ، ه ـ قلغان نو و چوارقورتنهیامنین گزارش در حمله به سه نقطه سلیبر اساس ا

 . ردندکبه آنها وارد  یادیهفت مواضع جاشها را مورد تهاجم قرار دادند و خسارت ز یج

 (26/3/1359هانکی)


