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 پیش گفتار

ردستان و کخ یتار ی هاهن دور یت تریاز پراهم یکیبا  ییآشنا ن مجموعه،یا یهدف از گرد آور        

اما  دارند، ییآن دوران آشناهای تیدادها و شخصیاز رو یار ین مجموعه با بسیران است.خوانندگان ایا

تر جالب ین از زبان خود آنها بسشایشه ورز ایگاه اندیجا و آنان در هامن عرص،ی هاهشیبا اند ییآشنا

 .دیمنامی

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

ن یخ نوین دوره ها در تاریاز پرتالطم تر یکیه ک یعرص  گر بوده است،ید یاز سو  کیمسلهای شکشاک

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

 .ردکردستان را تجربه ک یناآرام

ردن و چگونه پنداشنت،چگونه ک یردن،چگونه تلقکدن و چه یشیرسگذشت چگونه اند حارض،ی مجموعه

 .ش استکن دوران رس یو چه بودن ها و چه شدن ها در ا رفنت،یر پذیرگذاردن و چگونه تاثیتاث

ن یخ معارص پس از انقالب،آن هم از زبان همین معامران تاریاز بزرگرت ینسل یشه نگار ید اندیشا

 ...ات آن دوران باشدیواقع کدر  ین راه برایمعامران،آسان تر

ستند،به یگذشته نهای جز بازگشت به حالت یز یچ ینونکهای ند و چون حالتکمی رارکخ خود را تیتار

نده خواهد بود...فراموش یآ یاید ورود به دنیلک گذشته، یاپین و پاز تحوالت گوناگو  ین خاطر،آگاهیهم

   ...میشومی ز درآن نگاشتهیم و خود نیسینومی ه ماکاست  یتابکخ یم:تارینکن

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 مجموعه،یا یآماده ساز ی چهار سالهی در دوره هک یارانیی از همه

 . گزارم
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 .شایعات مبتنی بر اغتشاشات متعدد در کردستان کذب است دکرت قاسملو:

رد و کرا رد  یطلب ییروز هرگونه اتهام جدایردستان، دک یکراتکعبدالرحمن قاسملو رهرب حزب دمو 

 25ه پس از کبازرگان اعالم داشت. قاسملو  یو دولت انقالب ینیت الله خمیآ امل خود را ازک یبانیپشت

قرار  ینیپشت رس خم یرد، جملگکروز گفت حزب او و مردم ید به وطن باز گشته است دیسال تبع

خود  ین با اشاره به گفتگوهایردند. قاسملو همچنکخود را با دولت اعالم  یراً هم همبستگیدارند و اخ

مردم  یخواستها یه حاو ک یاماده 8ه یانیب یکه کز خواند و گفت یت آمیفروهر،آن را موفقوش یبا دار

ون یاز روحان یکی ینین حسیخ عزالدیت الله شیه،آیانین بیباشد به فروهر داده شد. براساس ایرد مک

ه کرد ک یدوار یاظهار ام ینده بعهده خواهد داشت. و یرات را با دولت، در آکم مذایت یمهاباد، رهرب 

م شود و آنها به ما جواب مشخص بدهند. هم یو بازرگان تسل ینیت الله خمیما به آ یهاهخواست

 .ردندکعراق را رد  یردهاکرهرب  ید جالل طالبانی، هر نوع تهد«انتظام»و هم « قاسملو»

  .«تز اسیردستان مبالغه آمک یطلب ییعات جدایه شاکاست  کیه فروهر داد حاک یگزارش»انتظام گفت: 

دانم یه من مکذب است و تا آنجا کردستان کبر اغتشاشات متعدد در  یعات مبتنیشا»قاسملو گفت: 

اساس است. در هر حال اگر او بخواهد وحدت  یب یبه نگهبانان مرز  یبر حمالت طالبان یعات مبنیشا

و یراد یعه صدایشام خواست. من یبانانش به مخالفت برخواهیاندازد با او و پشتما را به مخاطره  یمل

مردم  یتقاضا»سازند. قاسملو افزود: یگنگان میعات را فقط بین شاینم اکیب میذکردستان آزاد را تک

چ دولت یه هکما آنچنان است  یقابل حل است. تقاضاها ی، به سادگیاسالم یجمهور  یکرد تحت ک

 ند.کرد  تواند آنها رامنی ه در رأس قدرت است،ک ینونکاز جمله دولت  یانقالب

 (3/12/1357)اطالعات
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 .اعطای خودمختاری  به کردستان وظیفه دولت انقالب است دبیر کل حزب دمکرات کردستان:

  .شوندپیرانشهر و پسوه، به وسیله کمیته مشرتک انقالبیون اداره می جلدیان، پادگانهای مهاباد،

هان کیبا  یمصاحبه اختصاص یکدر ردستان کرات کساله حزب دم 50ل کر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکد 

ه ابعاد ک یقرار دارد و در واقع وضع ستم مل یر ستم ملیاست ز یان دراز یردستان سالکرد: خلق کاعالم 

مهندس بازرگان است. قاسملو در  یف دولت انقالبیاز وظا یکیدارد،  یو فرهنگ یو اقتصاد یاجتامع

خلق  یهاو برشمردن خواست 25 و 24 یسالهاردستان در کست جنبش کعلل ش ین گفتگو ضمن بررسیا

ران صورت یدر ا یعیه انقالب وسک یطیست و در رشاین مسئله نیرد در تجاهل اکگفت: حل مسئاله  رد،ک

ست. آنچه مردم یافته است. حل آن چندان دشوار نی ییاستبداد بزرگ رها یکهن ما از یگرفته و م

ردستان کردن کران و نه جدا یشور اکدر چارچوب  یمل ن حقوقیخواهند عبارت است از تأمیردستان مک

 یغرب یل ارتباط جمعیوسا ینند و بعضیکه عنارص مرتجع و فرصت طلب مطرح مکران آنطور یا کاز خا

شود، یافزود: در اساسنامه ما گفته م یزنند. و یهستند به آن دامن م یسم جهانیالیه در خدمت امپرک

 یرو ین هاهن گرو یران و اکشان و روشنفکارگران، دهقانان زحمتک رات و مدافعکاست دم یحزب ما حزب

ل یناس و مساکنقش اس بویژە، کیو بان یل مربوط به امور مالیه جامعه هستند. به نظر ما مساکمحر 

تواند مهم باشد، در یم یو در سطح مل یه از نظر اقتصادکدراز مدت  یاقتصاد یمربوط به طرحها

ل یشود همه مسایمنطقه خودمختار م یل مربوط به امور داخلیه مسایبقاست.  یز کت دولت مر یصالح

منونه ارتش  یه براک یند. در حالکیخاص منطقه را دولت خودمختار اداره م یو اجتامع ی، ادار یفرهنگ

شود. قاسملو ضمن  یله دولت خودمختار رهرب ید بوسیبا یو شهربان ید اداره شود،ژاندارمر یز باکاز مر 

نه دو مسأله یم درزمیاندگفت: ما حارضردهکم شاه مبارزه یه رژیه علک ییو سازمانها هاهرو د همه گییتا

 :مینک یار کهم یگر احزاب ملین سازمانها و دیگر، با اید یهاهنیاز زم یار یر و در بسیز یاساس

ه یه علک یو مل یاسیس یهاهها و گرو همه احزاب و سازمان یبرا یاساس یهایو آزاد یراسکن دمو یتأم-1

 .اندردهکم مبارزه یرژ
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 .ردکران، از جمله خلق یا یهاخلق ین حقوق ملیمبارزه در راه تأم-2

د اعتامد مردم یم بایات گفتیدولت، گفت: ما به ه یات اعزامیرات هکجه مذاینت در موردرت قاسملو کد 

ره شود، به کارد مذارد و کحق  یندگان واقعید با منایگذشته اجتناب شود. دولت با یهاهو یجلب و از ش

چ یم هیما به رصاحت گفت روند.یامام م یگفتند و امروز به دست بوسیروز به شاه متلق میه تا دکآنها 

خلقها روشن  ید ذهن مردم را درباره مسأله خودمختار یدر منطقه وجود ندارد و با یه طلبیتجز یرو ین

مهاباد،  یهاردستان گفت: پادگانک ینظام یهار در پادگانیع اخیرامون وقایرات پکرد. رهرب حزب دمک

ون مسلح اداره یاز رسبازان،افرسان، درجه داران و انقالب کیته مشرت یمکله یرانشهر و پوه وسیان، پیجلد

 ه نشده است.یپادگان رسدشت هنوز تصف یشود، ولیم

 (10/12/1357هانکی)

 

 .امور داخلی کردستان باید به کردها واگذار شود

ن یآنها تضم یحقوق مل خواهندیردها مکردستان گفت: ک یکراتکس حزب دمو یرئ« سملوعبدالرحمن قا»

ه یزمزمه جنبش تجز»ستند. قاسملو اظهار داشت: یوجه خواهان دولت مستقل جداگانه ن چیهه و ب گردد

هستند و با  یط جار یاز رشا یه در صدد بهره بردار کد یمطرح گرد یعوامل یطلبانه، در اصل از سو 

ما در اساسنامه »ردستان ادامه داد: ک یکراتکرهرب حزب دمو «. باشندیدر ارتباط م یخارج یاهدولت

ه ک ییاستهایده ما سیگردد و به عقیران مکارگران و روشنفکه حزب ما شامل کم یاحزب خود آورده

به خود  دیگردد، بایم یدراز مدت اقتصاد یهاهو برنام ی، امور مالی، دفاع ملیمربوط به روابط خارج

 ید توسط دولتهایو اداره محل، با یمربوط به فرهنگ، امور اجتامع یاستهایاستانها واگذار شود و س

باشد اما  یز کد تحت نظر دولت مر یارتش با»قاسملو به عنوان منونه اظهار داشت: «. اجرا گردد یاستان

ه یلک یید و شناسایملو در تائد. قاسیفه منایانجام وظ یتابع دولت دولت خودمختارمل یس و ژاندارمر یپل

 هاهن گرو یحزب ما آماده است تا با متام ا»اند گفت: ردهکم شاه سابق مبارزه یه رژیه بر علک ییهاهگرو 
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دولت به  یأت اعزامیه هک یراتکقاسملو درباره مذ «. دیمنا یار کهم یو آزاد یراسکن دمو یتضم یبرا

روز یه تا دک یند نه افرادید به مردم اعتامد منایه باکم یردستان انجام داده است گفت: ما به آنها گفتک

ه طلب یتجز یروهایه نکم یردکد کیبوسند. ما تایردند و امروز دست امام را میکم میبه شاه سابق تعظ

  .ندیدا منایپ ی، آگاهید در رابطه با مسأله خودمختار یوجود ندارند و مردم با

رانشهر یپ مهاباد، یهاپادگان» شد گفت: یاز و  ینظام یهانه راجع به پادگاک یقاسملو در مورد پرسش

ه نشده یشوند،اما پادگان رسدشت هنوز تصفیاداره م یانقالب یروهایتحت نظر ن و پسوه در حال حارض،

 «.است

 (12/12/1357)اطالعات

 

 .هزارنفری کردها در مهاباد تشکیل شد 200کنگره 

ن به مهاباد آمده بودند یرد نشکه از مناطق مختلف کرد کار هز  200 گروه خربنگاران اطالعات: -مهاباد

گر خواهان خود یافته بود بار دیب یردستان ترتکرات کحزب دمو  یه خود از سو کنگره کن یدر نخست

ران مستقل شدند واز دولت خواستند هرچه زودتر موضع خود را در قبال یمناطق در چارچوب ا یمختار 

از  یاز آنها مسلح بودند گروه یار یه گروه بسک یردها در حالکنگره کن یند. نخستکن مسأله روشن یا

« عبدالرحمن قاسملو»شانده بود. کا را به مهاباد یدن یونهایزیو تلویمطبوعات وراد یخربنگاران خارج

 :گفت یسخنان ینگره طکردستان در آغاز کرات کل حزب دمکر یدب

رد که انقالب خلق کرسد، همچنانیدها به مثر منر ک یبرا یراسکران، بدون دمیدر ا یراسکودم یآزاد»

 .دینخواهد رس ییران بجایا یبدون آزاد
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ملت  یخواهیآزاد یه از آرمانهاکردهاکاز آرمان  ینیخم یالعظم…. ت ایرد انتظار دارد حرضت اکملت 

در  خود را یبازرگان را وادارند تا نقطه نظرها ینند و دولت موقت مهدک یست جانبدار یران جدا نیا

 :سپس افزود یو «. ندکران اعالم یرد اکملت  یقبال خودمختار 

م. قاسملو آنگاه ینکیاً رد میرده وما ان را قوکه ارتجاع ساز کاست  یاهنهکآهنگ « یه طلبیتجز»

س که هر کست ین ین به آن معنیا یم ولینکیم یند با او دوستکب یس با ما دوستکهشدارداد. "هر 

 ."س دشمن نباشد دوست استکه هر کبلدوست نباشد دشمن است 

نده داشته باشند و شهر یت، مناید نسبت به جمعیردها باکه در مجلس مؤسسان، کرد کد کیآنگاه تآ  یو 

 نند.کار نکن منطقه رشوع به یل سابق در اکگر به شیبار د یو ژاندارمر  یبان

 (12/12/1357)اطالعات

 

 .دهندنشان میکردها واکنش  در صورت عدم اعطای خود مختاری،

ه با کران یردستان اکرات کل حزب دمو کر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکاطالعات: د  یمهاباد ـ خربنگار اعزام

 یاسیمانور س یکران، دست به ین ایرد نشکمتام مناطق  یردهاکاز  یهزار نفر  200نگ یتیم یک یبرگزار 

از دادن  یز کدولت مر  یقبال خوددار ردها در کس العمل که عکرده کزد اعالم  یز کدر مقابل دولت مر 

رت قاسملو گفت: کرد. د که دولت انتخاب خواهد کاست  یردستان با توجه به موضعکبه  یخود مختار 

به  کنینبود. ما ا ینیش بیخود ما هم قابل پ ینگ برایتین میه استقبال مردم از اکن است یقت ایحق»

همه مردم  یردن موضع خود براکد به روشن یام و در مرحله اول بیارات پرداختهکحزب دم یبازساز 

م. ینکش آمده است، برطرف یپ یه طلبیه بر اثر اتهام تجزک یانا سوء تفاهامتیم تا احیران بپردازیا

  :شودیته خالصه مکن 2ار روشن است و در یخواست ما بس
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 ردستانک یبرا یران و خود مختار یا یبرا یراسکدمو 

از دادن  یز کدولت مر  یه در صورت خوددار کن سؤال یدر پاسخ به اردستان کرات کل حزب دمکر یدب

رات کال دمو یاز رهربان حزب سوس یکی»ردها چه خواهد بود گفت: کنش کردستان واکبه  یخود مختار 

جه یه در نتک یه دولت انقالبکم ینیبیمن یلی. ما دلیغات، سازماندهیگفته بود: آموزش، تبل یزمان« آملان

ه رسام و علناً کده قادر نباشد یوبکرا در هم  یم منفور شاهنشاهیرژ یهاهیار آمده و پاکانقالب مردم رس 

ند. کران اعالم یادهیستمد یر خلقهایرد و ساکده یخلق ستمد یموضع خود را نسبت به حق خودمختار 

 م پرداخت حارضیخواه یه به روشنگر ک یاست. ما در حال یف دولت انقالبیاز وظا یکین یبنظر ما ا

ه از همه مسائل کم یدانین را حق خود میم و ایهست یره با مقامات دولت انقالبکبه هر گونه مذا

دگاه یه از دکن پرسش یرت قاسملو در پاسخ به اکم، د ینکخود مبارزه  یل به هدفهایبه منظور ن یکراتکدم

ن مردم یم شاه به ایمبارزه مسلحانه را ژر»است، گفت:  یکراتکل دمو ین وسایشام مبارز مسلحانه جزو ا

خ نشان ید در هر صورت آنچه تاریایش نین وضع پین دوران انقالب، ایه در اکم یدواریرده ما امکل یتحم

ده شد: یرت قاسملو پرسکاز د « ندکیم انتخاب مکأت حایشه هیل مبارزه را همکه شکن بوده است یداده ا

ار کن یا دست به ایمناند، آ یشام باق یجز مبارزه مسلحانه برا یه راهکبود  یاگر موضع دولت طور 

 شام دادم، ندارم. ینون به سؤالهاکجز آنچه تا یگفت پاسخ ید زد؟ و یخواه

 (12/12/1357)اطالعات
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 .سال فعالیت پنهانی: حزب دمکرات کردستان علنی شد 32پس از 

 .رهنمود بدهد دبیر کل حزب دمکرات، از امام خواست که در مورد خواستهای خلق کرد، به دولت 

 .بدون اعطای حقوق خلق کرد، دموکراسی واقعی در ایران امکان پذیر نیست

ت یسال فعال 32ران بعد از یردستان اکرات کشدن حزب دم ی: به مناسبت علنیمهاباد، خربنگار اعزام

ن یر ان حزب در ورزشگاه مهاباد برگزار شد. دیهزار نفر از طرفداران ا هاهبا حضور د ی، اجتامعیمخف

ر بود. هزاران نفر از ینظ یردستان بکمحمد در  یومت خودمختار قاضکست حکه از زمان شکاجتامع 

ش یشاپیحضور داشتند، در پ«رات استکحزب ما فقط حزب دم»دادند: یه شعار میکان در حالیروستائ

ان ی. روستائردندکیت مکن حزب در روستاها هستند حر یه طرفدار اکدهات  یون مرتقیان، روحانیروستائ

د یشه 47ه در جنبش سال کون یگ روحانیرد، مال آواره و دکخلق  یشوایمحمد پ یاز قاض ییسهاکع

ن یردنشک یه شهرهایلک یاز طرف اهال یندگین اجتامع، صدها نفر بنامیشدند در دست داشتند. در ا

عبدالرحمن قاسملو رت ک، د یردکب"، به زبان یرق ین مراسم پس از خواندن رسود"ایردند. در اکت کرش 

ردستان ک ینة خودمختار یرد در زمکخلق  یهابر خواست یسخنان یردستان طکرات کل حزب دمکر یدب

هفتاد  1346-47ه تنها سال کداده  یادیز یگفت: حزب ما شهدا یرد. و که کیت یه طلبیو رد هر نوع تجز

ردستان در همه تنگناها با ک یم. مردان روحانینفر از همرزمان خود را در شورش مسلحانه از دست داد

ه کدر مهاباد  یمحل«)چهار چراغ» یمحمد و حزب شهدا یه حزب قاضکاند. حزب ما ردبودهکخلق 

باشد، تا بدست یها میوسفیز یو عز هاهش در آنجا دار زدند(، با مال آوار یسال پ 30مهاباد را  یشهدا

 ...رد از پا نخواهد نشستک یآوردن همه حقوق مل

 ست؟یولت چموضع د

 ینانیده شده اما اطمیوبکدر هم  یو ارتجاع یستیالیامپر یهاهگایافزود: امروز در مهاباد متام پا یو 

رد، داده شودبدست که حقوق خلق کورش مجدد نزند. بدون آنیگر دست به یه ارتجاع در نقاط دکست ین

خواست با دادن رهنمون الزم  ینیاز امام خم یست. و یر نیان پذکران، امیدر ا یواقع یراسکآمدن دمو 
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د دولت بازرگان هم رسامً موضع خود را در ینند و باکرد دفاع کخلق  یهابه دولت موقت از خواست

ت داشته کد رش یرد، باکخلق  یندگان واقعینده منایافزود در مجلس موسسان آ ید.و ین باره روشن منایا

ن یگر ایاست ما در برابر احزاب دیند. سکر را خدشه دا یم وحدت ملیدهیاجازه من یسکباشند. ما به 

م و در سطح یریپذیم آورد. ما انتقادها را میست دولت به حساب خواهیه دشمن ما نکه هر کاست 

س و کر با هر یل زیردستان حارض است در مساکرات کم. حزب دمیستیانحصار طلب نای و منطقه یمل

 :ندک یار کهم یهر حزب

ران در چارچوب یا یهمه خلقها یبرا ین حق خودمختار ییتع -2ران یدر ا یکراتکدم یابعاد جمهور -1

است یش گرفنت سیدر پ -3یاسیس یهاهو دست هاههمه گرو  یبرا یکراتکشور و احد و حقوق دمو ک یک

و باال بردن فرهنگ  یسوادین بردن بیاز ب-4د نظر داشته باشد.کشان را که منافع زحمتک یدرست یاقتصاد

و مبارزه با  یاست مستقل ملیس– 5ران یا یاقوام و خلقها یس آموزش به زبان مادر بر اسا هاهتود

ران یا یت ملیمکه حاک یشور کوند با هر یجاد پیا -6بخش  ییرها یت از همه جنبشهایزم و حامیالیامپر

 .ردیرا بپذ

 دینکارتش را منحل 

ردستان کدر منطقه  یهربانو ش یدسازمان ژاندارمر یخواست از تجد یز کن از دولت مر یقاسملو همچن

 یجاد ارتش خلقیبگذارد.او خواستار انحالل ارتش و ا ینها را به عهده اهالیف ایند و وظاک یخود دار 

رد کردستان انتقاد کردن ک« زهیتاریلیم»وب خلق باشد. او ازکرس  ید چامق دولت برایشدو گفت: ارتش نبا

رد. یار گکگر به یه گروه دیعل ایعده یکتحر یا براخود ر  یروهاید نیچ گروه و دسته اس نبایو افزود: ه

 یخواند. و  یردکبه زبان  یمحمد قطعه شعر  یار قاضیرد و کشاعر معروف « منین هیمحمد ام»سپس 

، امام ینین حسیخ عزالدیت الله مال شیام آید در عراق به مبهن برگشته است.سپس پیسال تبع15پس از 

گر یگفت: ارتش دیامیپ یبود، ط یه رسوانکز ین یان انقالبیامنده نظیجمعه مهاباد خوانده شد.منا
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مردم  یکراتکه دمو ی، حزب اتحادیندگان خلق آذر یام منایبرادرانش آتش نخواهد گشود. پ یچگاه به رو یه

 ز خوانده شد.یگر نید یاسیخلق و چند سازمان و گروه س ییفدا یهایکو گروه منشعب از چر

 (13/12/1357هانکی)

 

 .حزب دموکرات کردستان اعالم شد اساسنامه

، «رانیردستان اکرات کحزب دمو »ل کر یدب« رت عبدالرحمن قاسملوکد »اطالعات:  یمهاباد ـ خربنگار اعزام

ل یما متا یاز سو »د و افزود: ینام یراسکن دمو یمتر یرا نوع« خلق ییفدا یهایکچر»ر خود با یدار اخید

ن یرت قاسملو در پاسخ به اکد «. ز دارمیل را در آنها نین متاین اوجود دارد و م هاهبا همه گرو  یار کبه هم

 ییرات بورژواکال دمیشبه سوس»حزب  یکران را یردستان اکرات کاز جوانان، حزب دمو  ایعدهه کپرسش 

  :نامند گفتمی «یدست راست

 یار یبس کمشرت نده، نقاط یه در آکم ین داریقیم و ینکیها گوش مجوان یامل به حرفهاکما با تفاهم »

د یده تجدین عقیها حزب ما را بهرت بشناسند و در انده جوانیم در آیدواریم داشت و امیها خواهبا آن

  .«نندکنظر 

در  یاسین حزب سیرتید آن را قویه باکران یردستان اکرات کاز مواد اساسنامه حزب دمو  ییهاقسمت

  :ن رشح اعالم شده استیمنطقه دانست، به ا

ارگران و ک، بویژەران است و یردستان اکرد در کهمه خلق  یردستان، حزب انقالبکت راکحزب دم-

  .سازدمی لکرا در صفوف خود متش یران انقالبکدهقانان و روشنف

 .ندکیم یرو یامل جامعه پکت یعلم یخود از تئور  یتهاین حزب در فعالیا-

 .د حافظ ارسار حزب باشندیحزب با یاعضا-
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 .بگذراند یشیسال دوره آزمایکد ید بایت حزب در آیه عضوب یسکه کن یا یبرا-

 .است« یکراتکسم دمو یسانرتال»ساختامن حزب  یاصل اساس-

 .دوستان حزب کمکو  یحزب یهاهت و درآمد بنگایدر آمد حزب عبارت است از حق عضو-

ن حزب در یل ااز قو  یبارزان یرامون مال مصطفیه پکرا  ین مطالبیران، همچنیردستان اکرات کحزب دمو 

ه سخنان کداند به اطالع برساند یالزم م یز کته مر یمکرد و گفت: کب یذکمطبوعات عنوان شده است، ت

ه در کهامن است  یبارزان یند. نظر حزب ما در مورد مال مصطفکیس منکور، نظر حزب ما را منعکمذ 

 .افتیز انتشار خواهد ینده نیافته و در آیحزب ما انتشار  یمطبوعات رسم

 (16/12/1357)اطالعات

 

 .دهیمرهرب حزب دمکرات کردستان: به کسی اجازه دخالت در امور ایران منی

رد خلق کاعالم ای ران در مصاحبهیردستان اکرات کل حزب دمکر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکد  -سنندج

ن یت ایضوتواند به عمی ندکیم یردستان زندگکه در کس کخواهند و هر یم یرد فقط خودمختار ک

نظرات  یتواند بخوبمی ردستانک یبرا یران و خودمختار یا یبرا یراسکگفت شعار دم ید و یحزب درآ

ن و ینگره سوم حزب تدوک یاز سو  1350ه در سال کای ند قاسملو گفت: در برنامهکس کما را منع

شان کمت ردها و زحک یبه عمل آمده است. حقوق مل ید نظر اساسیب شد و بعداً در آن تجدیتصو

نفر از  هاهاند و دب بودهیداً تحت تعقیم گذشته افراد حزب ما شدیگفت در رژ یت شده است و یرعا

در انقالب  یمل یروهایگفت ن یوم شدند. و کل املدت محیطو یآنها اعدام و صدها نفر به زندانها

ران جدا یاز انقالب است ما خود را ین یچ گروهیول هیران تیاند و انقالب ات داشتهکران رش یا یرسارس 

جاد یحزب گفت: هدف ما ا یمورد هدفها در یم و یرا قبول دار ینیت الله خمیآ یم و رهرب ینکیمن

معتقد است حزب  ین برود و ید از بیم استثامر انسان از انسان بایاست و معتقد یستیالیجامعه سوس
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شان است. قاسملو که زحمتب کیدر مبارزات خود مت یست ولین یستیسکحزب مار  یکردستان کرات کدم

در سطح شهرها  بویژە ینند و متام مسووالن جزئکیم یرو یپ یکراتکسم دمیرد حزب ما از سانرتالکاضافه 

ل دولت کیرد گفت ما خواهان تشکن رسنوشت خلق ییهستند. قاسملو درباره حق تع یو روستاها انتخاب

ه کرد کد کیتا یت خود را داشته باشند و ن رسنوسیید حق تعیران بایا یم و همه خلقهایو هستیفدرات

ر یانپذکردها امک ین حقوق ملیو و تأمیشور فدراتک یکجاد یشور اکدر  یواقع یراسکبدون وجود دمو 

مجلس بوجود آورد و اداره منطقه  یکد یردستان را باکده قاسملو دولت خودمختار یست. به عقین

بوده و از  یز کد تابع دولت مر یدولت خودمختار بانحال یردها باشد. با اکد در دست یخودمختار هم با

فا کجاد دولت خود یتواند مستقل باشد. قاسملو گفت امنی یو پول یلحاظ دفاع، امور خارجه و امور مال

ل املدت هم وابسته یطو یاقتصاد یهاهردستان از لحاظ برنامکان نداردو کام به هیچ وجهردستان کدر 

 یس در امور داخلکچیم هیستیل نیگفت ما ما یطالبان در مورد یبود و ران خواهد یبه اقتصاد رسارس ا

است ما در  یعیطب یم ولینکیردستان عراق دخالت منکه ما در امور کند همچنان کران مداخله یا

 م.یبا آن ندار یالتکیم. اما رابطه تشینکیت میه حامکیردستان عراق و تر ک یجنبشها

 (26/12/1357هانکی)

 

 .رادیو صدای کردستان وجود خارجی ندارد یک رهرب کرد:

ن پادگان یاروز،افرسان،رسبازان و درجه داران پادگان مهاباد،افرسان و رسبازان مزدور و رسسپردهید -مهاباد

ر شد.بعد از یه قصد فرار داشت،دستگکپور فرمانده پادگان کمسار پزشیردند و تک یرا خلع سالح و زندان

شمرگان خود را به یه پکردستان خواستند کاز مردم  یان و رسبازان انقالبخلع سالح،افرسان، درجه دار 

ندگان جامعه یهن پرست ومنایب از افرسان مکمر  ییاداره پادگان مهاباد شورا یآنان بفرستند.برا کمک

 یران برهرب یخود را نسبت به انقالب ا یت مهاباد اداره پادگان مهاباد را به عهده گرفتند و وفادار یروحان

با  یراتکدر مهاباد مذا ینه موقت انقالبیابکر یوش فروهر وزیروز،داریاعالم داشتند.پر ینیامام خم
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ندگان،در یمختلف استان به مهاباد آمده بودند انجام دادند.منا یه از شهرهاکردستان کندگان مردم یمنا

ردند و اعالم کد کیتا ینیامام خم یران به رهرب یران ایخود را با انقالب ملت ا یرات همبستگکن مذایا

ران است و هر نوع اتهام یشور اکن رسنوشت خود در چارچوب ییرد تنها خواهان حق تعکداشتند:خلق 

ه افرسان وابسته به یلکمه کردستان خواستار محاکندگان مردم یند. مناکیب میذکت یلکرا ب یه طلبیتجز

هان کیبا  یردستان در متاسکرات کحزب دم از رهربان یکیرت قاسملو کم سابق در دادگاه خلق شدند.د یرژ

ه یلکنون کو مهاباد تایشود و رادیب میذکداً تکیا« ردستانکآزاد  یصدا»به نام  یوئیگفت: وجود راد

م یدانیم یرانیافزود: ما خود را ا یرده است.و کمردم پخش  یانقالب را برا یو شورا ینیامام خم یامهایپ

ران است. ما مانند همه یا یاسالم یکراتکدم یچارچوب جمهور م در ینیکه مطالبه مک یو در حقوق

 م.یجنگیم یهموطنان خود در برابر هر نوع تجاوز 

 (4/4/1358)اطالعات

 

   مالقات رهربان حزب دمکرات با امام

مالقات  ینیردستان با امام خمکرات کندگان حزب دمو یأت هشت نفره منایه 45/17روز ساعت ید

است یردستان مورد بحث قرار گرفت ورک یل جار یمسا ه در منزل امام انجام شدکن مالقات یدر ا.ردندک

امام  ین منطقه را برایردستان اوضاع اکرات کل حزب دمکر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکات د ین هیا

وتاه کرفع سود تفاهم و  یتبخش خواند و گفت: برایرات را رضاکن مذایان قاسملو ایدر پا.ردکح یترش

 یز با مهندس مهدینایی رهکهن قرار شده است مالقات و مذاین به میامل مزدور و خائنردن دست عک

ن منطقه اقدام یالت در اکرفع مش یرد تا برایران صورت گیا یدولت موقت انقالب یر یبازرگان نخست وز

رد. در ضمن حزب کت کننانتال رش کنرت یدر هتل ا یمصاحبه مطبوعات یکأت امروز در ین هیا.شود

ردستان کرات کحزب دمو  ند.یکت منکرد در رفراندم رش کاعالم ای انهیشب باانتشار بیردستان دکرات کدمو 
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 یجمهور  یبودن رفراندم و روشن نبودن محتوا یکراتکر دمو یل غیت خود را در رفراندم بدلکعدم رش 

 رده است.کر کران ذ یا ین حقوق خلقهایو نأم یراسکن دمو ینه تأمیدر زم یاسالم

 (9/1/1358)اطالعات

 

 مذاکره حزب دمکرات کردستان با امام خمینی

ران بعدازظهر امروز در یردستان اکرات کندگان حزب دمیمنا یات هشت نفر یهان: هکی یستاد خرب  -قم

ل کر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکاست آن را د یه رکات ین هیرداکشان مالقات یبا ا ینیالله خمتیمنزل آ

رامون اوضاع یپ ینیخود با امام خم یاقهیدق 45رات کاست در مذا دارعهدهران یردستان اکرات کخزب دم

رات کرد. قاسملو مذاکح ین استان را ترشیخود اوضاع ا یگوهارد و در گفتکردستان گفتگو کاستان  یجار 

ردن دست اعامل مزدور و کوتاه کها و رفع سوءتفاهم یبرا»ت بخش خواند و گفت: یات را رضایه

ره کمالقات و مذا یر دولت موقت اسالمیهن قرار شد فردا با مهندس بازرگان نخست وزین به میخائن

ن منطقه یالت در اکرفع مش یان گذارده شود و برایشان درمیردستان با اکو مسائل  یات فنکشود و ن

 «.اقدام گردد

 (9/1/1358)اطالعات

 

 .در کردستان نیروی تجزیه طلب وجود ندارد

ت کرش  یمصاحبه مطبوعات یکدر  ینیردستان بعد از مالقات با امام خمکرات کحرب دم یندگیات منایه

ر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکن مصاحبه د یپاسخ گفت: در ا یو خارج یرد و به سئواالت خربنگاران داخلک

ردستان،  کرات کحزب دم یاسیرد و عضو دفرت سکان مبارز مشهور یبلور یردستان غنکرات کل حزب دمو ک

نده یمنا یر ین صادق وزیه و سلامس و صارم الدیندگان اشنویو منا ی،  محمد رساجیاحمد قاض ،یضر قایام
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ه کمسائل  یرت عبدالرحامن قاسملو در پارهکن مصاحبه ابتدا د یدر ا.ت داشتندکم تهران رش یمق یردهاک

 ینیبا امام خم ن مورد گفت: ما در مالقاتیرد و در اکان گذاشته بود صحبت یدر م ینیأت با امام خمیه

ات ضد انقالب در یکخودمان را از تحر یم و نگرانیردستان را بعرض امام رساندکمردم  یهاهخواست

د در زمان انقالب یردند و گفتند باکه کیلمه تکما امام بر وحدت  یدر مقابل حرفها.میردکردستان اظهار ک

داشته باشد و همه  یمساو د حقوق یت همه بایلمه حفظ شود و رصف نظر از مذهب و ملکوحدت 

نده ین مالقات بتواند در آین اولیم ایدواریمنند. ما اک یران زندگیدر ا یچگونه ستمیآزادانه بدون ه

 ین تفاهم به حل مسائلیا وآورد. یردستان بوجودبکرات کانقالب و حزب دم ین رهرب یب یشرت یتفاهم ب

ن یا اید آیپرس ین مقدمه خربنگار یاز ا ند. بعدک کمکش خواهد آمد یپ ینخواه ینده خواهیه در آک

رت عبدالرحامن قاسملو گفت: کد  ؟مبدل نخواهد شد ییهینده به تجزید در آیواهیه شام مک یخودمختار 

و  یحزب مردم یکند و یکردستان مبارزه مکه در کسال است  33به  یکردستان نزدکرات کحزب دمو 

ن شعار یا ردستان است.ک یبرا یخودمختار  ن ورایا یبرا یراسکدمو  یشعار اصل است. یرانیل ایاص

شور کرا در چارچوب  یخودمختار  ردستان است.کمردم  یدامئ یهاهو خواست یمبارزات طوالن یجهینت

ران و استقالل یا یت ارضیو متام ین خود مختار یب یچگونه تناقضیه هکم ینکمی رکم و فیخواهیران میا

ران یا یخلقها یرد اتحاد واقعکخلق  یو ارضاء حقوق مل یتار ن خود مخیس تامکبرع.ران وجود نداردیا

ه یما هرگونه اتهام تجز ران خواهد بود.یا یمرت خواهد ساخت و ضامن حفظ استقالل و آزادکتحیرا م

ردستان کدر  یه طلبیتجز یرو یچ نیه  هکم ینکمی گر اعالمیبار دیکم و ینکمی دا زدیا و شدیرا قو یطلب

مسائل مربوط به ارتش مسائل  یعنیشور کم مسائل مربوط به دفاع از یگوئمی ما ران وجود ندارد.یا

ناس و مسائل کشور و چاپ اسک یو ارزها یاست پولی،  مسائل مربوط به سیمربوط به روابط خارج

ت دولت یالزم دارد منحرصا صالح یادیز یهایه گذار یه رسمایکدراز مدت اقتصاد یهاهمربوط به برنام

شود ازطرف خود مردم در چارچوب سازمانها یم یه مربوط به مسائل داخلکه امور یهد بود بقخوا یز کمر 

جاد یردستان اکه االن در کس یو پل یه ژاندارمر کم یمامعتقد اداره خواهد شد. یخود مختار ی و ارگانها
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ل کیتش یاخلت دیحفظ امن یا پاسداران انقالب و برایو  یمثل گارد مل یگر ین دینند با عناوکمی نفرت

 :دیپرس یگر یخربنگار د.است یخود مختار ی ت سارمانهاین البته در صالحیشوند و ا

؟ ن مسئله صحت داردیا ایشود آیم کمک یف دولت انقالبیتضع یران برایای ردهاکه کع شده است یشا

ه ن مسئلیم به ایدیرس  ینیخدمت امام خم یروز وقتین سوال گفت: ما دیرت قاسملو در جواب اکد 

و  یگران و ارتجاع داخلیات دیکاز تحر یر یجلوگ یه براکم یم و ما به امام گفتیردکتوجه خاص  یاساس

 .ن شودیران تأمیردستان در چهر چوب اکمردم  ید حقوق ملیردستان باکسم در یالیامپر

ند کن ین حقوق را تامید ایاست با یل و ملیانقالب اص یکه بحق ک ینیامام خم یه برهرب کران یانقالب ا

چ قدرت یه هکم ینکمی نجا اعالمیا یاسیسازمان مسئول س یکن حقوق ما بعنوان ین ایدر صورت تأم

 یجه مثبتیردستان نتکات خود در یکنخواهد توانست از تحر یداخل یارتجاع یرو یچ نیو ه یخارج

آن در مقابل  یران و از دست آوردهایپارچه از انقالب ایکرد کن صورت همه افراد یرد،  چون در ایبگ

رت کن مصاحبه د یدر ادامه ا یرد. ارتباط با رهربان مذهبکدفاع خواهند  یو تجاوز خارج یارتجاع داخل

 یردستان گفت: برخورد ما نسبت به هر رهرب ک یعبدالرحامن قاسملو در مورد ارتباط حزب رهربان مذهب

 یرد و خلقهاکمنافع خلق  از یاسیا سی ین رهرب مذهبیاگر ا.ساده است یلیخ یاسیت سیو هر شخص

ت یردستان فعالک یبرا یران و خودمختار یا یبرا یراسکما دمو  یند و در چارچوب شعار اصلکران دفاع یا

من  یفعل یدر مورد رهربان مذهب.خواهد بود یاسیو س ین رهرب مذهبیبا ا یار کند حزب حارض به همک

نظر ما در مورد  یندارم ول ییشان آشنایا ده ام. و بایزاده نرس یاحمد مفت ینون خدمت آقاکشخصا تا

ردستان با کاز طرف مردم  یأتیه هر هکرده و معتقدم کن یر ییچگونه تغیه ینین حسیت الله عزالدیآ

را دارد نه شخص  یئتین هیچن یندگیت منای( صالحینیت الله حسیره داشته باشد )آکدولت قصد مذا

  .یگر ید

ن یبخش فلسطیه سازمان آزادکرد کردستان اعالم کرات کزب دمو ل حکر یرت قاسملو دبکن مصاحبه د یدر ا

  .به لبنان بفرستد یندگیأت منایه یکرده است تا ک یرات دعوت رسمکارس عرفات ار حزب دمو یو خود 
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ان گذاشته شده و امام از مبادله یدرم ینین مسئله با امام خمیه اکرد کن مورد اضافه یرت قاسملو در اکد 

 یامیرد پکان مبارز مشهور یبلور ین مصاحبه غنیان ایرده است. در پاک یخوشوقت اظهار یأتین هیچن

 ران فرستاد.یملت ا یبرا

 (11/1/1358)اطالعات

 

 :بازرگان در مالقات با هیات حزت دموکرات کردستان

 .برای ترشیح خواستهای کردها در تلویزوین مانعی وجود ندارد

ز یبا مهندس بازرگان ن ینین به دنبال مالقات با امام خمرایردستان اکرات کحزب دمو  یندگیات منایه

 .ردکمنترش ای هیردستان ازالعکمساله  بویژەت کممل یل جار یرد و در مورد مساکمالقات 

 یرت عبدالرحامن قاسملو به عهده داشت و در آن غنکردها را د ک یندگیات منایس هیین مالقات ریدر ا

 .ت داشتندیحزب عضو یاسیدفرت س یاعضا یضر قایو ام ین رساجیان محمد امیبلور

قه یه هفتاد و پنج دقکان مالقات یدار حضور داشت. در جرین دیز در ایار نکر یوش فروهر وزیدار یآقا

گفت  یکرا ترب یاسالم یار آمدن دولت موقت جمهور ک یرت عبدالرحامن قاسملو رو کد ابتدا د یشکطول 

ردستان، ک یل درباره وضع فعلین اعالم داشت. سپس به تفصردستان را از اکرات کحزب دمو  یبانیو پشت

ردستان که مردم یه علیژه در سنندج و ارومیبه وپ یافراد ضد انقالب یه در آن سازمان از سو ک یاتیکتحر

را به  یرد و مفهوم خودمختار کردستان را مطرح کمردم  یهاشود سخن گفت و آنگاه خواستیانجام م

و و یان داده شود در رادکام یندگیات منایه به هکر خواست یدا از نخست وزابت یح داد و یل توضیتفص

رت کران روشن سازد. د یا یار عمومکاف یرا برا یخودمختار  بویژەردستان کمردم  یون خواستهایزیتلو

 یرد در قانون اساسکخلق  یه به منظور گنجاندن خوساتهاکر خواست ین از نخشست وزیقاسملو همچن

 دیت مناکد رش یجد ین قانون اساسیردستان در تدوکنده مردم یمنا
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شان انجام گرفته یدار اظهار داشت آنچه از طرف دولت این دیاز ا یر ضمن اظهار خوشوقتینخست وز

حقوق اهل  یه درباره تساو ک یتالله طالقانیآ یعتمدار یتالله رشیآ ینیت اببه خمیو اظهارات حرضت آ

ت یت و عالقه دولت و روحانیگران انجام گرفته نشانه حسن نیدمن و کرد و فارس و تر کع ییتسنن و تش

ر ینخست وز یردستان و مساله خودمختار کمردم  ین مساله بوده است. در مورد خواستهاینسبت به ا

ران یاز وز یونیموسکه کرا مورد مطالعه قرار خواهد داد و اطالع داد  یشنهادیه طرح پکاظهار داشت 

 .ندک یردستان مسائل را بررسکملت  یندگان واقعیده تا با منال شکیار تشکشور و کدفاع 

خواند و  یز مطلوب و قابل قبولیباشد چ یه مربوط به امور داخلک یرا تا حد یاصل خودمختار  یو 

ذد. در ضمن یگنجانده شود و به مرحله اجرا درآ ید در قانون اساسیبا یرات اساسیین تغیه اکرد کاضافه 

ر یند. نخست وزکرا فراهم  یرات اساسییتواند مقدمه تغمی او موقت است و فقطه دولت کاشاره منود 

ر از یر نخست وزینند. نخست وزک یار کن شده همییسون تعیمکردستان با کندگان یه مناکرد کشنهاد یپ

مسافرت به لبنان استقلبال  یران برایردستان اکرات کحزب دمو  یندگیات منایارس عرفات از هیدعوت 

ون به یزیو و تبلوین باره به عمل آورند در مورد استفاده از رادیالت الزم را در ایدسوتر داد تسه ردند وک

ر ینخست وز یردستان و مفهوم خودمختار کمردم  یدرباره خوستها یار عمومکمنظور روشن ساخنت اف

ن یان ایجررا در  یادیت زیست. مهندس بازرگان حسن نین نیدر ب ید، مانعینکگفتند خودتان مراجعه 

شور تضاد نداشته باشد قابل قبول ک یت اراضیرا با متا یهم رفته طرح یدار از خود نشان داد و رو ید

 دانست.

 (15/1/1358هانکی)
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 :دکرت عبدالرحمن قاسملو،  دبیر کل حزب دموکرات کردستان

 .را بهرت بشناسیم« خود مختاری»

و  یند، طرفدار آزادیکردستان مبارزه مک یمختار خود یه براک یران در حالیردستان اکرات کحزب دم»

، یکراتکدم یرانیران،  ایشور اکه در چارچوب کاست  یخواست یران است. خودمختار یا یاستقالل برا

 « .امالً قابل تحقق استک

 یردهاکرات و کرهربان حزب دم ییران در گردهامیردستان اکرات کل حزب دمکر یرت قاسملو، دبکن را د یا

شنبه گذشته در یک،  روز یاسیمختلف س یهاتیندگان سازمانها و جمعیاز منا ییهاهان و گرو م تهر یمق

 یوچه اجتامع یاسیو س یما چه مل یهاهخواست»رت قاسملو گفت:کرد. د کتهران عنوان  یدانشگاه صنعت

آنچه را ایم نون ما نتوانستهکتا یست ولینای دهیچیمسئله پ یران است. خود مختار یا کدر چارچوب خا

نجا با دو گروه طرف یا.مینکح یمردم ترش یرا برا یم و مسئله خودمختار یفه ما بوده انجام دهیه وظک

دانند می هکهم عمداً با آن ایعدهتند،  یرثکندارند و متأسفانه در ا یاطالع یاز خودمختار  ایعدهم،  یهست

ن است یشام ا کمکفه ما البته با یوظ نند.کمی قلمداد یه طلبیف تجزیست،  آنرا در ردیچ یخود مختار 

ها یه بعضکآنگونه  یرا بفهمند. خودمختار  یخود مختار  یم تا به آسانینکرا آماده  یار عمومکه افک

شور،  روابط که مسائل مربوط به ارتش و دفاع از کم یدانمی ست. مایده نیچیخواسته اند جلوه دهند،  پ

ه یه به رسماکدراز مدت  یاقتصاد یو طرحها یو ارز  یاست پولی،  سیو خارج یو تجارت یاسیس

خواهد  یز کت دولت مر یه منحرصاً در صالحکاست  یازمند است از مسائلیر نیچشمگ یهایگذار 

 یت سازمانهایشود در صالحیمنطقه خودمختار م یه مربوط به اداره امور داخلکه امور یبق.بود

ر یردستان هم مثل ساکران وضع خواهد شد،  در یانده یآ یه براک ینیخودمختار است. واضح است قوان

م،  اقتصاد یفا باشکخود  یم از نظر اقتصادیخواهیه ما هم مکن حرف ینقاط قابل اجراست، اما در مورد ا

شرت سوق یب یاقتصاد، بطرف وابستگ ینونکران است و در وضع یران،  وابسته به اقتصاد ایردستان اک

ست. اما یمطرح ن به هیچ وجهران یردستان از اقتصاد اکردن اقتصاد کدان مسئله جیشود،   بنابرایداده م
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بار یکد یردهاند،  نباکردهاند، انقالب کان یران طغیا-یهاه خلقکم: حاال یدار یما در مورد ارتش نظرات

ران گردد. یا یهاوب جنبش خلقکرس  یبرا یز کل به چامق دست دولت مر یه ارتش تبدکگر اجازه داد ید

ه کد یبوجود آ یو خلق یارتش مل یکآن  یه شودوبجاید تصفیبا یه ارتش شاهنشاهکم یدار دهیما عق

ردستان پادگانها کشور است، در ک یجمله دفاع از مرزها یکفه ارتش در یوظ.مورد احرتام همه مردم باشد

  .د به مرز منتقل شوند و در آنجا مستقر گردندیبا

وب جنبش خلق ما که رس کدفاع از مرزها بل یردستان نه براک ین پادگانها را در شهرهایمحمد رضا شاه ا

ا یو ینده اجرا شود. مردم ما از اسم ژاندارمر یرد در ایکم آنچه محمد رضا شاه میخواهیبوجود اورد وما من

مستقر شود و در حفظ منافع  یبعنوان ژاندارمر  ییرویخواهند نیترسند و به حق مردم منمی یشهربان

ا با هر نام یا پاسداران انقالب، ی یبا نام گارد مل یدیجد یرو یم نینیکشنهاد مید. ما پوشکمه بکطبقه حا

ما در داخل و  یه خواست خودمختار کد ینیبمی بین ترتیوندد. به ایل شود و به ارتش بپکیتش یگر ید

  .ردستانک یبرا یخودمختار  یعنیران یا یبرا یراسکه دمکد ینیبمی ر استیران تحقق پذیچارچوب ا

ران، امام یانقالب ا یامً با رهرب یه آنها را مستقکم یم گرفتیم و تصمیردک یامن را جمع بندیما خواستها

دند یرس ینیردستان به خدمت امام خمکرات کندگان حزب دمیم. چهارشنبه گذشته مناینکمطرح  ینیخم

ات عنارص مرتجع یکنه تحریز در زمین یگر یل دیردند. مساکشان مطرح یرا با ا یاساس یهاو خواست

گر یبار دیکامام، با حسن برخورد، .م گذشته مطرح شدیستها و بازماندگان رژیالیات امپریکا تحری یداخل

د در یتش بایرصفنظر از مذهب و مل یرانیه هر اکردند و اظهار داشتند کلمه دعوت کما را به وحدت 

ن یب یشرت ینده، تفاهم بیند تا در آک کمک،  ن برخوردین اولیه اکم یدواریباشد. ما ام یبرابر قانون مساو 

ه امام یقرت و مفصلرت به توصین خواستها را بطور دقید. ما همیانقالب بوجود آ یردستان و رهرب کمردم 

ار داشت. یت بسیم. آنچه مهندس بازرگان به ما گفت نشان از حسن نیردکبا مهندس بازرگان مطرح 

ما  یهاهه خواستک یت دولت بازرگان زمانیم، اما حسن نیت داریردستان مسئولکالبته ما در برابر مردم 

  .رد، عمالً ثابت شده استیتحقق پذ
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عنارص  یکا تحری یخارج یکچ تحریگر هین شود دیران تأمیا یگر خلقهایرد و دکخلق  یاگر حقوق مل

ن ی، چنرانیده ایستمد یر خلقهایردستان و ساکرا مردم یجه نخواهد داشت، زی،  نتیمرتجع داخل

  .ردکرا در نطفه خفه خواهند  یات و اقداماتیکتحر

ن یآنان را موجب خواهد شد  و آن وقت هم یران،  اتحاد واقعیده ایستمد یخلقها ین حقوق ملیتأم

ت یواقعاً به استقالل و متام یسکن نحو اگر یبه ا.ردکران دفاع خواهند یا یه از مرزهاکخلقها هستند 

ا ی یل خود مختار کران به شیا یخلقها یز به حقوق ملیش از هرچید پی،  با ران اعتقاد داردیا یارض

  .ندکو یومت فدراتکح

ه کم یما آرزو دار.میاج داریاحت یکراتکدم یروهایمتام ن کمکامن به یاده شدن خواستهایپ یما برا

 یروز یم به پیوانتمی یرمان.شربد انقالب داشته باشدیدر پ یشرت ینده بتواند نقش بیران در آیردستان اک

  .«مینکمبارزه  کاهداف مشرت  ینار هم براکدر  یپارچگیکه همه به اتحاد و کم یبرس

 یا تابحال از طرف دولت در مورد خود مختار یآ»د: یه پرسکاز حارضان  یکیرت قاسملو در جواب کد 

نجا یو نتها ا.داده نشده است یحیچ توضیاز طرف تا به حال ه» ؟ گفت: «ا نهی.داده شده است یحیتوض

ن یبه هم.خوب و بد یزده اند،  حرفها ییو انقالب هستند، حرفها یه وابسته  به رهرب ک یسانکو آنجا 

ه دولت موقت مهندس بازرگان رسامً در برابر مسئله کن بود و هست یما ای هاهاز خواست یکیجهت 

مطالعه قرار    یمورد بررس د تا مسئلهینکدولت تنها جواب داده است عجله ن.ندک یر یردستان موضع گک

در انتظار دولت بازرگان  یرده است،  ما با خوشبختکنفر را انتخاب  3ز ین ین بررسیا یرد، و برایگ

 ؟«ردکرات چه خواهد کموافقت نشد،  حزب دم یه اگر با خودمختار کسئوال شد .«میهست

» ن شعار حزمبان یا تا تأمم.مبارزه خواهد یخود مختار  یرات براکحزب دم»رت قاسملو جواب داد: کد 

  .م نشستینخواه یشنار از پا یار یبا « ردستان ک یبرا یران و خود مختار یا یبرا یراسکدم

با موافقت  ینیردستان با امام خمکرات کرات حزب حزب دمکا مذایه آکن سؤال یقاسلو در پاسخ به ا

ردستان و خود کباره مسائل ه در کنم کیمن اعالم م»ا نه؟گفت: یبوده است  ینین حسیخ عزالدیش
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م ید بگویوجود ندارد و در جواب شام با ینین حسیخ عزالدیان ما و شیم ین اختالفیرتکوچک یمختار 

  .فرستادند ینیامام خم یق ما برایز از طرینای نامهای ن نامهیخ عزالدیش یحت

رات کو مواضع حزب دمران یردستان و حزب توده اکرات کنه رابطه حزب دمیز در زمین یگر یسئواالت د

و چه از نظر  یاسیما،  چه از نظر س» رت قاسملو در جواب آنها گفت: که د کدر برابر حزب توده شد 

  .میندار یوابستگ یا خارجی یداخل یرو یچ نیم و به هیمبارزه،  مستقل هست یط فعلیدر رشا یالتکیتش

ه در آن موقع سازمان بزرگ کران یده ات بوجود آمده بود،  حزب تو یان فعالکه امکرت مصدق کدر زمان د 

رد.پس از ک کمکن سازمان یا یایاح یردستان براکرات کرفت،  به حزب دمیران بشامر میا یاسیس

 یز کته مر یمک 1334س زده شد در سال یران پلیحزب توده ا یه سازمانهاک یمرداد هنگام 28 یودتاک

آن موقع، رابطه ما رابطه .ندکحزب توده قطع ه رابطه خود را با کم گرفت یردستان تصمکرات کحزب دم

  .نون قطع شده استکن رابطه ایبود و ا یالتکیتش

ه ما رابطه کم ینکم احساس یتوانمی نیرات را در مقابل حزب توده چنکحزب دم ینونکاما موضع 

ن ینند و در اک ه ارتجاع مبارزهیعل یراسکسم در راه دمیالیه امپریه درعمل علک ییرا با سازمانها یار کهم

 یکرت قاسملو کپس از سخنان د .«مینکیند رد منکجاد یوشد و بخواهد با ما رابطه اکامنه بیمبارزه صم

ع سنندج در یران را در باره وقایردستان اکشان کزحمت یرد،  گزارش مستند سازمان انقالبکدانش آموز 

شده است و از  یابیشه یاً سنندج رردستان و خصوصکع ین گزارش علل وقایدر ا.ردکام نوروز قرائت یا

ن ینوروز خون» ییاران در برپاکم سابق و سازشیاستفاده فرصت طلبان،  عوامل بازمانده رژ یچگونگ

شتار مردم آمده است: کرشوع  ین گزارش ضمن برشمردن چگونگیدر ا.پرده برداشته شده است« سنندج

 بود.... یعموم یینارضا یکقت بازتاب ین در حقیا« ر یحادثه بود ؟ مسلامً خ یکام مردم سنندج یا قیآ» 

 (16/1/1358)اطالعات
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  .ایرانی منیدهیمی کردها کار اجازه دخالت در

رت قاسملو کزاده و د  یالنیز گید عبدالعزیرت سکامام جمعه مهاباد،  د  ینین حسید عزالدیمهاباد بدعوت س

ه،  خانه،  و نقده در خانه یه،  اشنویها )ارومردکران،  هزاران تن از یردستان اکرات کل حزب دمو کر یدب

 رکچ فیاظهار داشت: ه یسخنان یط ینین حسید عزالدین اجتامع سیدر ا.ردندکجوانان مهاباد اجتامع 

د از یما با.میب( را بخوانیرق یم و رسود )ایم دور هم جمع شویردها بتوانکما  یه روز کرد م کمنی

رد خواسته است حق کهر گاه .دندیخود نرس یهابه درخواسته چرا کر یرسنوشت پدران خود پند بگ

ایم ز با ملت همصدا شده و توانستهینون ما نکا یطرف بوده است ول یقو  یهارد،  با دولتیخود را بگ

 ییم در هر جایرانیرد اکرد مسلامن از همه برادران ک یکم من به عنوان یان برداریم طاغوت را از میرژ

د یان دارد سیشان جریدر رگها یرانیرد اکرد هستند و خون ک یکه کنند کرم فراموش ه هستند انتظار داک

شان یدن به خواستهایمردم را از رسای فهیا جنگ طاید با اختالفات و یه نباکنیبا اشاره به ا ینین حسیعزالد

 اجازه یگر یرد دکچ یبه ه یم ولینکمی ران حق خود را مطالبهیردها در داخل اکگفت: ما .ردکدور 

را در بدست  یرانیا یردهاکق همه یند از خداوند متعال توفکدخالت  یرانیا یردهاکار کم در یدهمنی

  .میران آزاد آرزومندیدر چارچوب ا یآوردن خود مختار 

 یرد شده است  گزارشکملت  یپارچگیکه باعث کر از امام جمعه مهاباد کرت قاسملو ضمن تشکسپس د 

و دولت بازرگان  ینیره با امام خمکردستان را به تهران و قم و مذاکرات کدمو حزب  یأت اعزامیاز سفر ه

ردستان را ک یشه مسئله خود مختار یخدانشناس مثل هم ایعدهنندگان رساند و گفت: کت کبه اطالع رش 

ردستان که مردم کم یرده بودند و ما به آنها گفتکو دولت بازرگان مفهوم  ینیبه امام خم یگر یطور د

ه من کردند کت ما در رفراندوم گله کاظهار رش  یامل خوشوقتکز با یران هستند،  امام نیان انقالب ابیپشت

 .مین مورد به اطالعشان رساندیحات الزم را در ایأت توضیه یو اعضا
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  منت قطعنامه

  :ردندکر صادر یماده برشح ز 3در ای ن اجتامع قطعنامهیان ایدر پا

ران به یخلق و انقالب رسارس ا ینونکخود را با جنبش  یو همگام یر وطن پرست همبستگیـ عشا 1

ران،  یردستان اک یبرا یران و خودمختار یا یبرا یراسکاعالم داشته،  از شعاردمو  ینیامام خم یرهرب 

  .منودند یبانیپشت

تا .ت شودید رعایبا ینونکط یه دارد در رشاک یبا متام نواقص و نقاط صعف ین اصالحات ارضیـ قوان 2

ه کچرا.ردیمورد احرتام همگان قرار گ.ب و اجرانشودیران تصویشور اکد در رسارس ین جدیه قوانیکزمان

رد کخواهد شدو رصفا به نفع دشمنان خلق  یشکن امر موجب تفرقه و اختالف و برادر یت ایعدم رعا

 .ران خواهد شدیا یر خلقهایو سا

ر یرد و ساکه آگاهانه در جهت منافع خلق کت ر وطن پرسیعشا یخیط حساس تارین رشایـ در ا 3  

ن ملت و خواست مرشوع خلق یخود را با انقالب راست یگر همبستگیبار د.دارندیران گام برمیا یخلقها

 د.یر رسیه رسان عشایلک ین قطعنانه به امضایا.رد اعالم داشتندک

 (18/1/1358)اطالعات

 

 .امه داده نشدها گذرناز فلسطین ی به دکرت قاسملو برای دیدار

بخش یس جبهه آزادیارس عرفات رئیران در ارتباط با دعوت یردستان اکرات کحزب دمو  یز کته مر یمک

ه آمده ین اطالعیدر ا.رده استکمنترش  ایاطالعیهسفر به لبنان  یردستان براکرات کن از حزب دمیفلسط

 .است
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ران یردستان اکرات کاز حزب دمو  نیبخش فلسطیس جبهه آزادیارس عرفات رئی یبنا به دعوت جناب آفا

ان ین میرید ید دوستیرت عبدالرحمن قاسملو مبنظور تجدکل حزب د کر یاست دبیبه ر یاتیقرار بود ه

ن مسلفرت یازا ینیه امام خمکنیمتأسفانه با ا.ندکن به لبنان مسافرت  یبخش فلسطیحزب ما وجبهه آزاد

ن مورد صادر منوده بود اداره گذرنامه حارض به صدور یز دستور الزم را در ایر نیو نخست وز.ردکاستقبال 

دار دوستان یبه د یات حزبیحزب با اظهار مودت ه یندگیات منایه.رت قاسملو نشدکد  یگذرنامه برا

 ن خواهد رفت.یفلسط

 (30/1/1358)اطالعات

 

 :دبیر کل حزب دموکرات

  .خواهیممی ما خودمختاری را در چارچوب ایران

انقالب اصیل و ملی است و هیچ دلیلی نباید وجود داشته باشد که حقوق خلق کرد انقالب ایران یک  

  .تامین نشود

گفت: ما  یمطبوعات یگفتگو  یکردستان در کرات کل حزب دمو کر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکد 

 ین خود مختار یب یچگونه تناقصیه هکم ینکر منکم و فیخواهیران میشور اکرا در چار چوب  یخودمختار 

ه هفت نفر ار ک یمطبوعات ین گفتگو یدر ا.«ران وجود داشته باشدیران و استقالل ایا یت ارضیمتام و

حضور  یو خارج یداخل یاز خربنگاران وسائل ارتباط جمعای ردستان و پارهکرات کحزب دمو  یاعضا

مردم  یهاهدار خواستین دیما در ا»گفت: ینیروز خود با امام خمیرامون مالقات دیداشتند قاسملو پ

گرفت اظهار یردستان انجام مکه در ک یاتیکخودمان را از تحر یم و نگرانیردستان را بعرض امام رساندک

ن یه اکنیردند و اکه کیران وجود داشت تیه در زمان انقالب اکای لمهکدر مقابل امام به وحدت .میردک
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داشته  ید حقوق متساو یات امام گفتند همه بید حفظ شود رصفنظر از مذهب و ملیلمه باکوحدت 

   «.نندکب یران زندگیدر ا یچگونه ستمیباشند و همه آزادنه و بدون وجود ه

نده مبدل نخواهد شد یه آن در آیردستان به تجزک ینونک یا خودمختار یه آکن سئوال یدر پاسخ ا یو 

 :اظهار داشت

و  یحزب مردم یکند و یکران مبارزه میردستان اکسال است در  33به  یکردستان نزدکرات کحزب دمو 

  «.ردستان استک یبرا یران و خودمختار یا یبرا یراسکما دمو  یشعار اصل» است.  یرانیل ایاص

را در چار چوب  یاما خود مختار .ردستان استکمردم  یو خواسته دامئ یجه مبارزات طوالنین شعار نتیا

ران و یا یت ارضیو متام یودمختار ن خیما ب یچگونه تناقصیه هکم ینیکر مکم و فیخواهیران میشور اک

 یرد اتحاد واقعکخلق  یحقوق مل یو ارضا ین خودمختار یس تامکبرع.ران وجود نداردیاستقالل ا

  .ران خواهد بودیا یخواهد ساخت و ضامن حفظ استقالل و آزادتر مکران را مستحیا یخلقها

 یرو یچ نیه هکم ینکمی گر اعالمیبار دیکم و ینکمی دا ردیا و شدیرا قو یه طلبیما هر گونه اتهام تجز

 .ران وجود نداردیردستان اکدر  یه طلبیتجز

م یگوئیما م.ف قرار دادیرد یکدر  یه طلبیشود با تجزیرا من یب خودمختار ین ترتیبد» رد:کقاسملو اضافه 

،  یرجمسائل دفاع از ارتش،  مسائل مربوط به روابط خا یعنیشور کردستان مربوط به دفاع از کمسائل 

درازمدت  یهاهناس و مسائل مربوط به برنامکشور و چاپ اسک یو ارز  یاست پولیمسائل مربوط به س

ه امور یخواهد بود بق یز کت دولت مر یالزم دارد منحرصا در صالح یادیز یهایه گذار یه رسماک یاقتصاد

 یخودمختار  یهاشود از طرف خود مردم در چارچوب سازمانها و ارگانیم یه مربوط به امور داخلک

ل به چامق دست دولت یارتش تبد به هیچ وجهه کد اجازه داد ینده نبایافزود در آ یاداره خواهد شد و 

  .رد گرددکوب جنبش خلق کرس  یبرا



 
30 

ران یردستان اکن دو اسم در یه البته اکس یو پل یم ژاندارمر یما معتقد» در ادامه سخنان خود افزود: یو 

 یپاسداران انقالب و برا یگر شوند مثل گارد ملیسازمان د یکل به ید تبدیبانند یکجاد نفرت میا بویژە

 یکیدر پاسخ  یو « خودمختار باشد. یت سازمانهاید در صالحین البته بایو ا یت داخلیحفظ امن

شود یم کمک یف دولت انقالبیتضع یران برایا یردهاکه به کعه شده است ید شایه پرسکازخربنگاران 

م یم ما به امام گفتیردکتوجه خاص  ین مسئله اساسیم بایدیرس ینیخدمت امام خم یقتروز و یگفت:ما د

مردم  ید حقوق ملیردستان باکسم در یالیو امپر یگران و ارتجاع داخلیات دیکاز تحر یر یجلوگ یبرا

م بر رسنوشت خود کنند حاکردستان احساس بکه مردم ک ین شود.وقتیران تامیردستان در چارچوب اک

 یه بحق برهرب کران یردستان بخود آنها واگذار شده است و انقالب اکه اداره امور کنند کاحساس ب هستند

ما بعنوان  ین صورتیرده در چنکن ین انقالب حقوق آنها را تامیاست ا یل ملیانقالب اص یک ینیامام خم

نخواهد  یداخل یارتجاع یرو یچ نیو ه یچ قدرت خارجیم هینیکنجا اعالم میا یاسیسازمان مسئول س یک

پارچه یکرد کن صورت همه افراد یرد چون در ایبگ یجه مثبتیردستان نتکات خود در یکتوانست از تحر

 .ردکدفاع خواهد  یخارج یهاو تجاوز یآن در مقابل ارتجاع داخل یران و از دست آوردهایاز انقالب ا

 یبانیاست ماپشتیندارد س یما فرق است گذشتهیرده و با سکر نییتغ یلکنده ما در واقع بطور یاست آیس

ه از دولت کم همچنانینیکم یبانیپشت ینیت الله خمیآ یران به رهرب یران است ما از انقالب ایاز انقالب ا

ست ین ین معنیبا یلکردن بطور ک یبانیخوب پشت یم ولینیکم یبانیمهندس بازرگان پشت یموقت انقالب

انقالب  یبادولت و رهرب  ینیدر مسائل مشخص و مع ایم و ینکخودمان را مطرح ن یهاهه خواستک

  .میاختالف نظر نداشته باش

ده یرس یجیگر خلقها به نتاینار دکرده است و هر گاه در کشرتفت یرد پکافزود: هر گاه جنبش خلق  یو 

رد سوء کجامعه  یران ار عقب ماندگیرد و البته دشمنان اکداشته دشمنان خلق  یهائو دست آورد

 یکتحر یز که دولت مر یردها را علکرد، کخلق  یهاهاذبانه خواستکردن کردهاند و با مطرح کاستفاده 

ن یاز ب یم شاهنشاهیه رژکم یده داریات هم ار داخل و هم از خارج است. ما عقیکن تحریردهاند اک
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ران یالب اه در زمان انقکد یامنده. حتام شام در روزنامه خواندیم باقین رژیاز ا یئهاهگایپا یرفته ول

معومل  یم شاهنشاهیه در زمان رژکربد یار مکرا ب یئهاهو یش شیهاهیو اعالمهاهدر گفت یر قره نکرسلش

است  یسانکات هم از یکب تحرین ترتیبا.نار شدکار بر کاز  یر قره نکه رسلشکم یخوشحال یلیبود و ما خ

     .یخارج یستیالیامپرو  یداخل یارتجاع یروهایم سابق هستندو هم نیرژ یهاهامندیه باقک

ت آرا را بدست یرثکا ین جمهور یا ید داد ولینخواه یرا یاسالم یسئوال شد اگر چه شام به جمهور 

شام قبول نشد  یهاهنصورت اگر خواستیبوجود خواهد آمد در ا یجمهور  یخواهد آورد و قانون اساس

  .ردکد یشام چه خواه

خودمان  یبرا ین دستاورد بزرگیم واینیکت میفعال یعلن و سه سال بصورت یقاسملو گفت: ما بعد از س

چ یاست. ه یل و ملیانقالب اص یکران یانقالب ا یلکه بطور کم ینیکر مکم ما فیدانیردستان مکو مردم 

  .ن نشودیرد تامکه حقوق خلق کد وجود داشته باشد ینبا یلیدل

  :ر  قاسملو گفتیا خیتان دست داشته اند ردسک یا افراد ساالر جاف در آشوبهایه آکن سئوال یدر پاسخ ا

در منطقه سقز  بویژەردستان که طرفداران و دارودسته ساالر جاف هنوز هم در کم یبله ما اطالع دار

 یبرا یم تا اقداماتیردکهم  یشنهاداتیم و پین را مابه مقامات اطالع دادیدارند و البته ا یهائتیفعال

 د.ت آنها انجام شو یاز فعال یر یجلوگ

 (19/2/1358هانکی)
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 میخواهند مردم کردستان را در مقابل دولت قرار دهند ـ قاسملو ایعده

 .ی مساملت آمیز حل شودهاهامیدواریم مسائل کردستان از را

الله خمینی به ما وقت مالقات دادند و تقاضای اعزام هیات به کردستان را آیت به عکس آقای بازرگان،

 .پذیرفتند

 .یزیون واقعیت را تا حد زیادی تحریف شده منترش میکندرادیو تلو

  .چهار هزار تن از مردم نقده آواره هستند

روز در یش از ظهر دیه پک یمصاحبه مطبوعات یکردستان در کرات کر حزب دمو یعبدالرحمن قاسملو دب

، ینیبا امام خم ردستان،  حوادث نقده،  مالقاتک یرامون مساله خودمختار ینانتال انجام شد، پینتکهتل 

 .داد یحاتیو متاس با دولت توض یعتمدار یرش یت الله العظمیآ

ل شده به شعار همه مردم یه االن تبدک یما عبارت بود از شعار  یخواست اصل» قاسملو در آغاز گفت: 

ن یمادر حول ا یهاهن جهت خواستیردستان ـ بدک یبرا یران و خودمختار یا یبرا یراسکردستان ـ دمک

  «.جمع شده استشعار 

ش به دولت داده شده یماه پ یکه کمان بود  یره درباره خواست اصلکعلت مسافرت ما به تهران،  مذا

و  ینیروز ما خدمت امام خمید.میبده یحاتیم دربار مسائل نقده،  توضیخواستمی بود و در ضمن

 .میدیرس یعتمدار یرش یت الله العظمین آیهمچن

 ییم،  از نظر ظاهر قدمهایردکرا مطرح  یحق خودمختار  یعنیخود  یه ما خواست اصلیکاز زمان »

 .ردکاشاره  ی،  به اصل خودمختار یمطبوعات یهاهاز مصاحب یکیبعنوان مثال بازرگان در .برداشته شد

ردستان کون را در مورد حوادث یزیو و تلویه اخبار رادکنیع نقده پرداخت و ضمن ایقاسملو به رشح وقا

 یک یبرگزار  ین برایفرورد 31ما روز » ن باره اظهار داشت: یرد، در اکعنوان  یر واقعیف شده و غیتحر
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نندگان افراد کان تظاهر یه در مکرند یگیراد میمبا ا ایعدهم،  یز به نقده رفته بودینگ مساملت آمیتیم

ز، تظاهرات ه در اهواکدم یو شنین امروز از رادیمن هم یت دارد،  ولین واقعیمسلح حضور داشتند،  ا

راد بر یه اکانجام شده است و آنها  یبعنوان اظهار شادمان یهوائ یرانداز یت یبوده و حتای مسلحانه

را  یرانداز یه ما تکنند کن وامنود یخواهند چنیننده دارند،  در واقع مکت کافراد رش  یمسلح بودن بعض

رو به آرامش نهاد،  اما  یمکاوضاع .از خارج رشوع شد یرانداز ینگ،  تیتیاما در رشوع م.میردهاکرشوع 

 ن نقده بازیردنشکد به محل یندند و باکدوباره رشوع شد و مردم پرا یرانداز یم ساعت بعد،  تین

در .گذشتندمی هانینش کد از محل تر یه باکبود  یها طور نیردنشکبازگشت مردم به محله .گشتندمی

 یرانداز یهم ت ایعدهشده است و  یندمتام پشت بامها سنگرب یه رو کان عبور معلوم شد یجر

 یر یوارها قبال سوراخ شده و سنگر گینگ،  دیتیم یمحل برگزار  یکنزدی بعد معلوم شد در خانه.ردندیکم

ه او را کجاست،  گرفتار افراد داخل خانه شد کاز  یرانداز یخواست بداند تیه مک یرده بودند و شخصک

 .آنها را بردند یهاهشتند و اسلحکم در آنجا شتند و دو نفر از مأموران انتظامات را هک

م از ینند تا ما بتوانکه راه مهاباد را باز کن بود یم و تنها خواست ما ایمتاس گرفت یکته شامره یمکما با 

  «.ن خواست ما هم مورد توجه قرار نگرفتیه اکم یشهر خارج شو

م ینها ارتش تصمیار شده بود،  با همه ابا آتش بس برقر یه تقرکشنبه صبح یکروز » رد: کقاسملو اضافه 

ت یه و دفرت آیدر اروم یاز مهاباد با دولت و استاندار  ییهابا دخالت ارتش، ما متاس.به دخالت گرفت

ر کم و در همه آنها متذ یفرستاد ینیت الله خمیبه حضور ا ین تلگرامیم و همچنیگرفت یالله طالقان

ه کم ینان نداشتیند،  چون ما اطمکن است وضع را متشنج بکن منطقه،  ممیه اعزام ارتش به اکم یشد

اما متاسفانه خواست ما مورد قبول قرار نگرفت و ارتش بطرف .ندکخود را حفظ  یطرف یارتش بتواند ب

 .نقده اعزام شد

بازرگان  یآقا یبان دولت انقالبیه پشتکایم شه هم گفتهیم و همیچوجه رسجنگ با ارتش نداشتیما به ه

 .میهست
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م تا با فرمانده بطرف نقده برود مبادا از طرف افراد ما یفرستادای ندهیه ارتش اعزام شد،  ما منایکهنگام

 .ردیبطرف آنها صورت گ یرانداز یت

ه یاز مجاهدان اروم ایعدهرد که دوست ما در سه راه نقده به ارتش برخودر،  مشاهده ک یوقت یول

ردند و اگر دخالت کر یند و دوست ما را هامنجا دستگنکمی یه ارتش را بطرف نقده رهرب کهستند 

 .شتندکمی او را هاهتیمکبود،  افراد منی انیاز ارتش یبعض

رد کند،  در نقده دخالت یکر ادعا مکرد و در آنجا برخالف آنچه فرمانده لشک یرشو یارتش بطرف نقده پ

ردند و ک یرشو ینقده پ یلومرت کیزده ها،  تا ده پانکوپرتها،  تانک یاز نقده هم خارج شد. هل یو حت

  .«ر آتش گرفتندین را زیردنشکدهات 

 یه در آن صداکرد کخربنگاران پخش  یرا برا یش،  نوار یاثبات حرفها ین موقع قاسملو،  برایدر ا

وپرت و ک یهل ین صدایردهاند و همچنکمی م صحبتیس یه با بکنرتل خود کفرماندهان با افراد تحت 

 .شدیده مینرگبار مسلسل ش

  :ردکش اضافه یحرفهای قاسملو در ادامه

ردها کم بطرف یه رسبازان ارتش بطور مستقکنقده و ورد ارتش،  دوستان ما شهادت داده اند  انیدر جر»

را در  یات نظامیبوده و آنها عمل هاهتیمکار یها و زره پوشها در اختکردهاند،  و تانکمنی یرانداز یت

ه ما افراد کردند کشنها ین زد و خوردها،  استاندار و دولت پیبعد از ا.ردندیکم یداخل شهر نقده رهرب 

م یردکار را کن یما ا.ند و آتش بس برقرار شودکار را بکن یم،  تا طرف مقابل هم ایمسلح خود را فراخوان

را غارت  از خانه یار یرد و بسک یرشو یرد و به طرف ما پکار را نکن یطرف مقابل ا یبه شهادت همه،  ول

  «.ردندکران یو و
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 هاهتیمکنفود در 

ه هنوز هم ادامه کع نقده توطئه بود یوقا» حاتش در مورد نقده، گفت: یاز توض یگر ید یقاسملو در جا

چ وجه،  نظر یه به هکردهاند کنفوذ  یه، افرادینقده و اروم یهاهتیمکه در کم یدارد،  ما متوجه شد

 .به انقالب ندارند یخوش

ردند و تحت یکه وضع را اداره مکبودند  کساوا یکار نزدکس چامقداران و همیفراد در گذشته رئن ایا

،  یحسن یفتد،  اقایاتفاق ب یانیه جرکنیه قرار داشتند قبل از ایته ارومیمکس ی،  رئیحسن یآقا یرهرب 

  «.رده بودکنقده پخش  یهاکان تر یاسلحه در م یادیمقدار ز

ات یه» ن آنها،  گفت: یمخاصمه ب کنقده بعد از آتش بس و تر  یردهاکها و کرات تر کدر مورد مذا یو 

ه ارتش و کن است ینقده ا یهاکتر  یندگیات منایره نشد،  خواست هکنقده حارض به مذا یندگیمنا

ه کها و مسائل گذشته ن خواستیاگر به ا.رد زبان خلع سالح شوندکدر نقده مبانند و مردم  یژاندارمر 

ها یر یجاد درگیو ا یکخواهند  از راه تحریم ایعدهه کم،  یابیمی م،  درینکداد توجه  یدر نقده رو 

ه به نهضت کن است یا ی،  برایقبل یهایرانداز ین نظرها و تیو متام ا.ن بربندیران را از بیج انقالب اینتا

ن منظور به یهم یردستان را در مقابل دولت قرار دهند و ما براکردستان حمله شود و مردم کمردم 

ه کم،  یها،  متوجه شده اانین جریم  اما در متام ایم به دولت هشدار بدهیخواستمی وایم تهران آمده

  .«ن عدم توجه، توام با عمد باشدیرده اکن ید خدایا شاین مسائل ندارد یبه ا یافکدولت متاسفانه توجه 

با دولت فراهم  ینون مالقاتکتا یم ولین هسته ما در تهراکهفته است  یکنون کا» رد: کقاسملو اضافه 

  «.نشده است

 یس آقاکبه ع» ،  اظهار داشت: ینیحزب با امام خم یرت عبدالرحمن قاسملو درباره مالقات اعضاکد 

امن یهاهقه، متام مسائل و خواستیدق 50به ما وقت مالقات دادند و در عرض  ینیت الله خمیبازرگان،  آ

به  کمک یت و برایروشن شدن واقع یم برایردک،  تقاضا ینیر مالقامتان با امام خمما د.میرا به امام گفت

ردستان بفرستند و کاز طرف خود به  یاتیرد در نقده،  هکو  کن دو خلق تر یدورت در بکرفع نفاق و 



 
36 

ام ات از جانب امام به منطقه اعز ین هینده ایه در ظرف چند روز آکرفتند،  یما را پذ ین تقاضایشان ایا

  .«خواهند شد

شان یم و مسائل نقده را با ایداشت یز مالقاتین یعتمدار یت الله رشیما با حرضت آ»رت قاسملو افزود: کد 

 یه براکن مالقات هم قرار شد ین مسئله مبذول داشتند. در ایشان توجه خاص بایم و ایردکز مطرح ین

 .«ندیردستان اعزام مناکبه  یاتیز هین یعتمدار یت الله رشیق، حرضت آیروشن شدن حقا

و یشود گفت: رادیون پخش میزیو و تلویه در مورد نقده از رادک یرت قاسملو سپس با اشاره به اخبار کد 

س که هست،  منعک یند و خربها را آنطور یکف شده منترش میتحر یادیت را تا حد زیون، واقعیزیتلو

نون که اکارند و حال آنکردها گناهکات و ر که تنها حزب دمو کسازند یمطرح م یسازند و مسائل را طور یمن

 .«ت ندارندیبازگشت به نقده امن ینفر از مردم نقده آواره هستند و برا 4000به  یکنزد

 یشنهادیقطعنامه پ

شنهادها گفته ین پیرد. در اکران را مطرح یردستان اکرات کحزب دمو  یشنهادهاین هنگام، پیدر ا یو 

   :شده است

شود یبطور مبهم و نامنظم در مطبوعات درج م یدر مورد خودمختار  یوناگونن روزها مطالب گیـ ا 1

 .ندیکب میذکدولت آنها را ت یه گاهک

م موضع خود را در مورد خواست یخواهیاز دولت م یتحت ستم مل یهاخلق یرفع نگران یبرا

 .دیه از طرف حزب ما ارائه شده،  روشن مناک یخودمختار 

ز اقتضاء دارد یده در حال حارض نیمطرح گرد یت دار دولتیبا مراجع صالحز یه قبال نکـ هامن گونه  2

از حدود  یه عمال بعللکوپرت و مجاهد و پاسدار یکام و هلیو هواپ یارتش یروهایدولت از فرستادن ن

ن امر بشدت یرا اید زیمنا یردستان خوددار کعدول منوده و خواهند منود،  به نقاط مختلف  یطرفیب

 .شودیس العمل مردم مکانا عیاح و یکموجب تحر
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ن و کین محر یم داشته و همچنیت و دخالت مستقکه در حوادث نقده رش که یر ارومکـ فرمانده لش 3

 .ب و مجازات شوندیرحامنه دو طرف، تعقیشتار بکن توطئه و یعامل

 .ه گرددیسابق تصف یهاکیه و نقده از عنارص اخاللگر و ساوایانقالب اروم یهاهتیمکـ  4

به  یآرامش در منطقه و بحث در موضوع خودمختار  یرامون برقرار یره پکمذا یرا برا یاتیـ دولت، ه 5

 .مهاباد اعزام دارد

ونت خود در شهر و کمورد س یآوارگان نقده به نواح ین جانیـ دولت فوراً وسائل بازگشت و تام 6

 .دیم منااز گسرتش توطئه را فراه یناش یو مال یدهات و پرداخت خسارات جان

در  بویژە یرد و آذر کن دو خلق یآرامش و بسط تفاهم ب ین نظم در منطقه نقده و برقرار یتام یـ برا 7

رد و سپردن اداره امور شهر و کو  کن تر یندگان راستیاز منا کیمشرت  یب انتخاب شوراین شهرستان، ترتیا

 .منطقه را به آن شورا بدهد

و خلع سالح افراد ناصالح  یانتظام یروهایل شورا و نکیتش پس از یربومیغ یروهایه نیلکـ خروج  8

 .یاجرائ یرو یمنتخب شورا بعنوان ن یواحد گارد مل یکجاد یص شورا و ایبرابر نظر و تشخ

ران با یردستان اکرات کندگان حزب دمو یمنا یم و فور یارتباط مستق یبرقرار  یر الزم برایـ اتخاذ تداب 9

 .ردستان انتخاب شده استکبوضع  یدگیمبنظور رس ه از طرف دولتک یاتیدولت و ه

در  ینیت الله خمیه نظر آکنیاز خربنگاران در مورد ا یکیان سخنان خود، در پاسخ یرت قاسملو در پاکد 

  :ست،  گفتیردستان چکباره مسئله 

 .«ها هستندامل همه خلقکران و مساوات یطرفدار رفع هرگونه ستم در ا یلکبطور  ینیت آلله خمیآ »

روابط » گفت:  ینین حسیت الله عزالدین حزب با آیردستان در مورد روابط اک یکراتکل حزب دمکر یدب

 .«میهست یاسیحزب س یکار خوب است اما ما یما بس
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ه من اطالع دارم او در عراق است کتا آنجا » ردستان گفت: کزبان در یرت قاسملو در مورد توطئه پالکد 

م یاز اقوام ساالر جاف در منطقه سقز دار یکیق جاف یت محمد صدیفعالاز  یق تر یما اطالع دق یول

ردستان ک یکراتکل حزب دمکر یرت قاسملو دبکد «.رندین افراد را بگیه جلو اکم یردکشنهاد یو به دولت پ

 یت اله العظمیو آ ینیخم یت الله العظمیات از طرف آیم با اعزام دو هیدواریما ام» ان گفت: یدر پا

 «.ز حل شودیردستان از راه مساملت آمک، مسائل یر عتمدایرش

 (20/2/1358ندگانی)آ

 

 هجوم هوایی عراقی موضع حزب دمکرات درباره

ران گفت: یا کبه خا یعراق یامهاید تجاوز هواپیردستان ضمن تائکرات کل حزب دمو کر یدب« قاسملو»

ه کران یا کرا بخا یجاوز خارجن تجاوز چه بوده است. در هر صورت ما هر تیم علت ایدانیه منک ما

روز( چند روستا یروز ) پرید بعد از ظهر دیه به ما خرب رسکم. آنطور ینکیوم مکماست مح کوطن مشرت 

 یزر زخمیانک ینفر از اهالیکه کمبباران شدند  یعراق یامهایله هواپیان، بوسکزرـ پوژل ـ نو یانکاز چمله 

  .شرتشان زن و بچه هستندیه بکشدند  ینفر زخم 4و شته کنفر  6ز یر نیوره شک یشده و در روستا

را دو  امهایردند، گفت: تعداد هواپکران تجاوز یا که به خاک یعراق یامهایقاسملو در مورد تعداد هواپ

د در یبا یاند ولقصد تجاوز نداشته یعراق یامهایم اگر هواپینکگ به ما گزارش دادند و چنانچه فرض یم

نون هم خرب کران بوده است. ایران و دهات ایا کرد تجاوز قرار گرفته خاه مو ک ینظر داشت مناطق

  .رده استکدا یه مسأله خامته پکنطور است یا

ن تجاوز شده باشد یه موجب اک یاده موقت با افراد جالل طالبانیافرد ق یر یقاسملو در مورد احتامل درگ

ان از یه دوستان و آشناکآنطور  یم. ولندار  ین دو تا اطالعیگفت: در آن منطقه بخصوص از برخورد ا

ردستان مستقر شوند. کاده موقت در یق یه اعضاکرده است کدولت موافقت  انددادهتهران به من اطالع 
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اده موقت هم یحق دخالت ندارد و اعضاء ق یرانیرایرد غکچ یران هیردستان اکه در کنست یما نظرمان ا

شود دولت یه گفته مکاند و آنطور ط مختلف پخش شدهه در نقاکپناهنده هستند  یردهاکاز جمله 

 ردستان مستقر شوند.کن افراد در یا ردهکموافقت 

 (16/3/1358ندگانیآ)

 

 .کنفرانس سنندج بدون مشورت تشکیل شد

 یشب در مورد دعوت دوباره از سو یران، دیردستان اکرات کل حزب دمو کر یدب« رت عبدالرحمن قاسملوکد »

ب داده شده و ینفرانس، با عجله ترتکن یه قبال گفتم اک یهامنطور »مخالفان گفت:نفرانس سنندج از ک

خود را اعالم  ینقطه نظرها هاهگرفت و همه گرو می ن مورد صورتیدر ا یهائالزم بود قبال مشورت

ن عجله و بدون مشورت یه با اکزاده هم گفتم  یمفت یمن به آقا.دندیرسمی کیات مشرت کردند تا به نیکم

بشود با رفقا مطرح ای حاال هم اگر دعوت دوباره.ردک ینفرانسکن یل چنکیان ندارد اقدام به تشکما

 «.نفرانس سنندج وجود داشته باشدکت ما در کان رش کن عجله، امینم با ایکر منکف یخواهد شد، ول

 (20/3/1358ندگانی)آ

 

 نظر قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان در مورد کنفرانس سنندج

خزب ما بطور »ندگان گفت: ینفرانس سنندج به آکردستان در مورد کرات کل حزب دمو کر یقاسلمو دب

زاده از حزب ما  یمفت یآقا.اوردیردستان اتحاد بوجود بکروها در ین همه نیند در بیکوشش مک یلک

بود قبال با  ه بهرتکم یردکشان عرض یه با ما متاس گرفتند به اکهم  یبه عمل آورده و تلفن ین دعوتیچن

ن یچن یکم و همه با هم یگرفتمی هم متاس ینین حسید عزاالدیس یم و با آقایردکمی هم مشورت

ه ک یار ک، تنها یط فعلیدر رشا.شرت بودیب یلیت آن خیه در آنصورت موفقکم یردکمی را آماده یاجتامع
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ما با .نگ حارض شودیتیدر مم به عنوان ناظر یحزب در سنندج گفت یاز اعضا یکیم به ینکم بیتوانستیم

دوار یام یلکم و بطور یردکن مورد مشورت یشان در ایم و با ایهم متاس گرفت ینین حسید عزالدیس یآقا

 .«میم دور هم جمع شوینده همه با هم بتوانید در آیزاده درها را باز بگذارند شا یه جناب مفتکم یهست

م به یه صورت گرفت گفتک یالخره پس از مشورتهائنفرانس، باکت در کرد: در مورد رش کقاسملو اضافه 

 یه من با آقاکنطور بود یشان ایا یم و تقاضاینکمنی تکردهاند رش کزاده تقاضا  یمفت یه آقاک یبیآن ترت

ست و متاسفانه ین ین البته عملیه اکم ینکت بکنفرانس رش کنم و با هم در کصحبت ب ینین حسیعزالد

ن جلسه، یه بعد از اکنند کب یار کردم کشنهاد یزاده پ یمفت یبه آقا رده بودند و منکن یقبال مشورت

 .«میم دور هم جمع شویم همه با هم بتوانیه گفتک ید هامنطور یرد شایانجام بگ یهائمشورت

د یامت آن مورد تائید و تصمینکمی دیرا تائ ینفرانسکن یا اصوال چنیه آکن سئوال یقاسملو در پاسخ ا

 ین اجتامعیج اید نتاید دیبا.مین مورد بدهیم در ایتوانیمن ینون نظر کا»ا نه گفت: یحزب شام خواهد بود 

 «.میم و نه مخالف آن هستینکمی دیما االن نه اجتامع را تائ.هست یچ

 (21/3/1358ندگانی)آ

 

 قطعنامه حزب دمکرات کردستان

ن حزب ینده ایمنا یو نفرانس سنندج از سک ین روزبرگزار یه در دومکردستان کرات کمنت قطنامه دم

مردم »ن است.ینفرانس قرار گرفت چنکن ینندگان در اکت کر رش ینظ یخوآنده شد و مورد استقبال ب

ردستان در صفوف کمردم  ینیامام خم یران به رهرب یرشوع انقالب ا ین روزهایردستان در نخستکمبارز 

مبارز را تا  یم طاغوتیرژ یرس نگون رانه در راهیگیران پیر مناطق ایمقدم آن قرار داشتند و هامنند سا

ان ین شد چه در جریدان رنگیردستان از خون شهکن مبارزات رسارس یدر ا انددادهادامه  ینهائ یروز یپ

ردند و کنه سپر یردستان شجاعانه سکس و ارتش مزدور، مبارزان یانقالب و چه در بر خورد با افراد پل
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ن مبارزه عالوه یردستان در اکزه مردم یدند. انگیجنگ یستیالیران و ضد امپریا یمل یشربد شعارهایپ یبرا

ه کار آمد کران رس یدر ا یم مردمیه چنان رژکن بود یا یفاسد شاهنشاه یم مردمیرژ یبر رسنگون

مبارزه  یدو هدف اساس یه خلق ما براکب ین ترتیرا در برنامه خود بگنجاند بد یمردم یمل یهاخواست

در رسارس  یاجتامع یهایه بهمه آزادیکم انسانیرژ یکجاد یو ا یم طاغوتیرژرد. نخست بر انداخنت یکم

 یرانیو در چهار چوب ا یبا فدرات یل خود مختار کبه ش ین حقوق ملیشور احرتام بگذارد. دوم تامک

 یدارد. هم ماد ین ستم، هم جنبه فرهنگیباشد. ایرد را خاصل مکخلق  یهمه جنبه زندگ یآزاد.ستم مل

ه خلق کن است یت دارد ایاهم یش از همه در مسئله ستم ملیهاست آنچه برفع ستم یملرفع ستم 

ن ییخواهد حق رس نوشت خود راتعیرد مکند. خلق یکت بر رسنوشت حود منیمکده احساس حایستم د

ن با یردنشکگردد. در مناطق یران را شامل مین ایردنشکردستان، همه مناطق ک یند. منطقه خود مختار ک

ن خواهد یین هر منطقه تغینکت سایرثکو خواست ا یو اقتصاد ییایو جغراف یخیط تاریگرفنت رشا درنظر

ران یباشد. اگر در این رسنوشت مییردن تعکدا ین از پیل معکش یکدام کو هر یا فدراتی یشد خود مختار 

 ید مختار ل خو ک، تنها شیرد وجود داشت آنگاه حل مسئله ستم ملکده مثال خلق یخلق ستم د یکتنها 

به نظر  یتو راه حل جامع تر یل فدراکده معتدد شیستمد یهاهعلت وجود خلقین کتوانست باشد لیم

ن امور در چهار بخش یاست. ا یز کت دولت مر یاز امور منحرصادر صالح یرسد در هر صورت، بعضیم

 :شودیخالصه م

 .خواهد بود یومال ی، بازرگانیاسیه شامل روابط سک یـ امور مربوط به روابط خارج1 

  ینرتل مسائل ارز کناس و کل چاپ اسیاز قب یز کمر  کبآن یهاارکـ امور مربوط به 2

 .یران در مقابل تجارت خارجیا یهاخلق یشور و استقالل و آزادک یـ امور مربوط به دفاع از مرزها3

ر یچشمگ یهایگذار ه یه معموال به رسماک یهاه، برنامیدراز مدت اقتصاد یهاهـ امور مربوط به برنام4

شرت یروشن شدن ب یخواهد بود. برا یخودمختار  یت سازمانهایو صالح یازمند است. اداره امور داخلین

 یه اداره ارتش و فرماندهیکرا مثال آورد. در حالیس وژاندارمریتوان پلیو میا فدراتی یمفهوم خود مختار 
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ن آنها بشود ودر یگزید جایا آنچه بایو یس و ژاندارمریاست،اداره پل یز کت دولت مر یآن در صالح

ه کن است یردستان اکخواهد بود. در نقش ارتش نظر مردم  یمنطقه خود مختار  یت سازمانهایصالح

 یهاهشود جلب اعتقاد تودیم یمردم یل به ارتش ملید تبدیبا یشاهنشاه یو ضد خلق  یارتش ارتجاع

شور ک یشود آنهم دفاع از مرزهایله خالصه مجم یکدر  یدارد از سو  یاتیز رضورت حیردستان نکمردم 

ن یتام یند و براکشور دخالت ک ید در امور داخلیچوجه نبایاست. ارتش به  یدر مقابل تجاورات خارج

 یمستقر شود. مجلس مل یردستان خارج در مرزهاک یهاشود  پادگانها از شهریشنهاد  مین هدف پیا

خواهد  یمخف یم با رایمستق یمتساو  ی.انتخابات عمومردستان انتخاب شودکمردم  یردستان از سو ک

ه کز مسلم است یگر نید یله مجلس برگزارخواهد شد. از سو یردستان بوسک یاجرائ یبود. سازمانها

ت خواهد کران در راه دولت رش یر مناطق ایو مانند سایردستان با فدراتک یندگان مناطق  خودمختار یمنا

ت یبا وحدت متام یو،تضادیل فدراتکو چه به ش یخودمختار ل کرد چه بشکداشت واضح است خلق 

ردند و کرا رد  یه طلبیردستان هر گونه اتهام  تجزکه مردم یکن جهت در حالیران ندارد. بهمیا یارض

 ینیآمنه از امام خمیدآنند وصمیم یم طاغوتیاز آثار شوم رژ یفرسوده و اثر  ینند و آنرا حربهاکیم

ارند کدست آندر  یاسالم یجمهور  یرد در قانون اساسکقابل خواست خلق خواهد نظر خود را در میم

م یان انقالب عظیردستان در جرکگنجانده شود. مردم  یدر قانون اساس یند تا حق خودمختار یصادر فرما

ه از کردند لذا بحق انتظار دارند کیسهم خود را ادا م ینیامام خم یت الله العظمیآ یبه رهرب  یرسارس 

ران در یا یبرا یراسکردستان و دمو ک یبرا یردستان خودمختار کقالب بهرمند شوند مواضع مردم مثرات ان

ه کست بلین یت دارد نام جمهور یرد اهمکخلق  یان تحقق دارد آنچه براکام یومت اسالمکچهارچوب ح

. ردستان را مورد قبول قرار دهدکمردم  ین خواست اساسیا یاسالم یآن است چنانچه جمهور  یمحتوا

رات کحزب دم یز کته مر یمکرد.کخواهند  یبانیپشت یاسالم یردستان از جمهور کد مردم یبدون ترد

 رت قاسملوکد  -ردستانک

 (23/3/1358ندگانی)آ
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 اعرتاض و راهپیامیی در شهرهای کردستان

ل و انحالل یبر محارصة چند ا یمبن یاسالم یجمهور  یردستان در ارتباط با خرب صداکرات کحزب دم

ز و غرض یآم یکن حزب و به عنوان اعرتاض به اخبار تحریتوسط افراد مسلم ا« هیاشنو» انقالب  یشورا

ه کبرگزار خواهد شد  یاعتصاب و تظاهرات رسارس  یکردستان ک یة شهرهایلکرد امروز در کآلود اعالم 

تان ردسکرات کرهرب حزب دم« عبدالرحمن قاسملو»»ت خواهند جست. کز در آن رش یروستاها ن یاهال

ه یه در اشنوکرد کمطبوعات اعالم  یو و بعضیراد یف خربها از سو یضمن اشاره به تحر یدر گفتگوئ

ن یهمچن یصورت نگرفته است و ای رات تهاجم و محارصهکافراد حزب دم یآرامش برقرار است و از سو 

وسته ید و پانقالب تفاهم برقرار شو  ین ما، دولت و رهرب یخواهند بمنی هکهستند  یعوامل» افزود:

ت منطقه یامن یه ما را براک یدر حال»رت قاسملو گفت: کد «. ن روابط لطمه وارد سازندیه به اکوشند کیم

ن یست ایب معلوم نین ترتیدهند و به ایگر ما را مورد حمله قرار مید یره از طرفکدعوت به مذا

ان یبلور یردستان غنکت راکحزب دم یگر سخنگو ید یاز سو «. ردیگیات به چه منظور صورت میکتحر

ن یمسئول یاست برا یم هشدار کدر ح ییامین راهپیردستان اعالم داشت: اکه تظاهرات امروز یدر توج

خواهند ین میون و مرتجعیاست و ضد انقالب یمنطقه حساس مرز  یکن ین چون ایو مقامات شهرنش

چاله  یم تو یگذاریت و منحواسامن جمع اس یند اما همهکر یردستان درگکرات کدولت را با حزب دم

»  یون از محارصه روستایزیو و تلویوجود ندارد. راد یردستان مسئلهاکه در یکاندازند. در حالیمان ب

"زرزا"  یه حادثهکدهند حال آنیخرب م کن و توپ و ضد تانیسنگ یما با سالحها یروهایتوسط ن« زرزا

ه مورد کمسلح منطقه  ینفر از فئودالها ه چندکل ین دلیش مربوط است و آنهم به ایبه چهار روز پ

و  یروزنامه نگاران داخل یهیلکن خرب از ین در ارتباط با ایان قرار گرفته بودند. همچنیاعرتاض روستائ

ضمن رد هر گونه اتهام،  یهایانیز در بیز نکم مر یمق یردهاکت یه جمعیانیدعوت به عمل آورد. ب یخارج

رد. و از دولت انقالب خواست ک« ردکخلق »ه یبر عل یجنگ روان یکاد جیو را متهم به ای، رادیه طلبیتجز

به عمل  یر یجلوگ یدولت یهاهرد د ررسانکبه خلق  یه طلبیاتهام تجز بویژەه از زدن هرگونه اتهام و ک

 (25/3/1358ندگانی)آ آورد.
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 :گفتگو با قاسملو

 .ما حارض نیستیم یک قدم عقب نشینی کنیم

 .چه را که دیده بود گزارش کردآیت الله ربانی عکس آن

 .خوردمی در قانون اساسی بیشرت شعار و تناقض به چشم 

محمد  یس قاب شده قاضکع.میرومی انیدار قاسملو و بلوریردستان به دکرات کدر ساختامن حزب دم

 بتو صحیدربارة برنامه راد.باردمی از چهره اش یده و خستگیوار است. قاسملو تازه از تهران رسیبر د

 یشانند. براکب یر یخواهند ما را به درگیزنند،  ممی فید عمالً دست به تحریگومی نند و قاسملوکمی

شمرگها در شهر و در حزب یند قبالً با پیآمی شمرگیان با دو پیقاسملو و بلور.میگذارمی بعد قرار یساعت

شمرگ خلقشان یا پی یید تا فداخود گذشته ان یز زندگیه از همه چکهستند  یم آنان مردانیردهاکصحبت 

گرم ینند، خودم با دوپرس دکمی ارکن یزم یدو پرسم رو .من چهار پرس دارم»گفت: می یرمردیباشد. پ

ز یار ناچیانه آنها بسیاست. حقوق ماه یشمرگ مردم بودن افتخار یردها پکما  یم برایشمرگ هستیپ

 ن مسئلهیم مطرح ترینینشمی به صحبت.سه ماه یست و پنجاه تومان برایست تومان تا دویاست، دو

ده یس آن نادیش نویردها در پک یه حقوق درخواستکش باشد چرا یامدهایو پ یتواند قانون اساسمی

برآورده نشده  یلکم، به طور ین قانون داشتیه از اک یانتظارات»د: یگومی قاسملو.گرفته شده است

 یران نفیشه در ایهم یبرا یم شاهنشاهیه رژکمر ن ایدارد، ا یجوانب مثبت یالبته قانون اساس.است

ه ک یاز اصول یار یبس.خوردمی شرت شعار و تناقض به چشمیب یدر قانون اساس.ستیبزرگ یروز یشد، پ

ن یتوام است و البته ا ی«مگر»است با  یکراتکدم یهایها و آزادتیاحزاب و جمع یمربوط به آزاد

ت و یثیر با حید مغایا نبایر اصول اسالم باشد،  و ید مغاینباه کنیشود به ایاوقات مربوط م یگاه«مگر»

تواند به می یبه آسان یسکها را هر «مگر»نیتجربه نشان داده است ا یول.ن نوعیو از ا یرشافت انسان

 گنجانده یدر قانون اساسای ن مادهیست چنیبامنی ا در مورد مذهب، اصالًیند. کر ینفع خود تفس

ران، ی، در ااندگرفتهقرار  یانقالب اسالم یه در رهرب ک یسانک یم براینکمی کدر  یخوبالبته ما به .شدمی
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)بر  زن در اجتامع و در خانواده.ت نشده استیل است، حقوق آنها رعاکگرمشیل دکن اصل به شیا

  .ردی، بگیمزد مساو  یار مساو کبا مرد باشد و در مقابل  یحقوق متساو  ید دارایبا د دارم(کیخانواده تأ

 حقوق خلقها

برداشته  ییسابق، قدمها یس در چند جا نسبت به قانون اساسیش نوین پیحقوق خلقها،  ا در مورد

سندگان یه برداشت نوکست یران شده)البته واضح نیرد در اکاعرتاف به وجود قوم  5است. در اصل 

اصل  یده است ولاشاره ش یزبان و مطبوعات محل یبه آزاد یگر یست( و در اصل دیقانون از قوم چ

سخن را به .سابق ندارد یتیو وال یالتیا یهابا انجمن یادیه مربوط به شوراهاست فرق زک 74

ا یروستا و  یک یه انگار ما براکنند کمی مطرح یمسئله را گاه طور »د: یگومی شانم،کمی یخودمختار 

ن یم و ایخواهیستان مردکرد و مردم کخلق  یرا برا یما خودمختار .میخواهیم یشهر خودمختار  یک

ز، یه قبل از هر چکست، بلین یو فرهنگ ی، امور بهدار یتنها مربوط به اداره امور آموزش یخودمختار 

م بر رسنوشت کست و حایگر هموطن درجه دوم نیند دکرد احساس که خلق کنیا یعنی یخودمختار 

م ییگومی ما.میردهاکله را فرمو  یل است، ما مفهوم خودمختار کمش یه ستم ملک یسک یخود است. برا

مدت، منحرصاً  دراز یاقتصاد یهااستیو س یو ارز  یاست پولی، سی، ارتش و امور دفاعیاست خارجیس

ار ید در اختیردستان و مخصوصاً انتظامات باکامور مربوط به داخل .است یز کت دولت مر یدر صالح

ه بتواند به کم یز داشته باشکن متمر ارگا یکد یما با.نندکمی ه مردم منطقه انتخابکباشند  ییشوراها

ر یغ یهاتیمل یرا برا یما در واقع خودمختار .ندک یدگیرس یو اقتصاد یو بهدار  یمتام امور فرهنگ

ران یند همه مردم ایگومی هک یسانکاند.گرفتهقرار  یه در گذشته مورد ستم ملکم یخواهیم یرانیفارس ا

به ستم  یخواهند رسپوشیم یدر پوشش مساوات و برادر آنها .نندکمی خواهند اشتباهیم یخودمختار 

م ین یهاتیاز اقل یار یا بسیدر دن.ستندین یه طرفدار رفع ستم ملکن است یت ایبگذارند و واقع یمل

 یه براکسال است  34م و یخواهیم یران خودمختار یشور اکما در چارچوب .استقالل دارند یونیلیم

، یخودمختار .ستین یل خوبیچوقت دلیه یاطالع یب دانند، بدانند.یمن اگر م.ینکمی دن به آن مبارزهیرس
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نند  ادامه مبارزه با شام چگونه کموافقت ن یاگر با خودمختار .دید از مردم بپرسیبرو.خواست ملت ماست

م،  بعد از ینم اگر ما هم نتوانیکد مکیمناند باز تأ ین مورد باقیدر ا یچ ابهامیه هکنیا یخواهد بود؟ برا

م منفور شاه در برنامه حزب خود، مبارزه یما در زمان رژ.خواهند آمد و مبارزه را ادامه خواهند دادما 

در واقع مسدود بود  یکراتکمبارزه دمو  یهاهه همه راکرا یم، زیرده بودکد یق یمسلحانه را مبارزه اساس

 -روزنامه-باز باشد یکراتکوه دمو یمبارزه به ش یهاهه راک یاست تا وقت یه حزب علنکحاال  یول

 یگرفنت حق خودمختار  ین راه برایه از اکن خواهد بود یما ا یمتام سع-انتخابات-ییامیراهپ -تظاهرات

چ وجه هم عالقه یم و به هینک ینیقدم عقب نش یک یم حتیستیچ وجه حارض نیم و به هینکمبارزه 

ش یپ یگر ید یرو یا نیولت ن ما و دیمسلحانه ب یر یمسئول، درگ یاسیحزب س یکم به عنوان یندار

  .«دیایب

 نقده یماجرا

ت یمسئول.میردند و ما خامته دادکه ما رشوع یل شد. جنگ را علیآنچه در نقده گذشت، به ما تحم»

نده یم در آیدواریما ام.ردندک یرو یم. مردم هم از خواست ما پیان دادن جنگ را بعهده گرفتیپا یاسیس

 یاسیر حزب سیخواه، و به عنوان دبیانسان آزاد یکبه عنوان  یرار نشود ولکن عمل تیچ وجه ایبه ه

 یروهایل شود و اگر ارتجاع و نیبه ما تحم یم، اگر جنگیگومی رده،که سالها مبارزه کرات کدم

شند، ما از خودمان کما اسلحه ب یه به رو کنند کدا یران قدرت پیدر ا یضد انقالب یروهایو ن یستیالیامپر

ز بدانند: یران نیه مردم اکل هستم یم و مایگومی حیه رصکن نظر حزب ما است یا.ردکم یدفاع خواه

ت قائل شدهاند و هر یمحدود یراسکدم یه براکدرست است .ستمیال موافق نیکراد یمن با برخوردها

ران هست، یدر ا یراسکن همه، آنچه حاال از نظر وجود دمو یبا ا ینند ولیکشرت میت را بین محدودیروز ا

م یگومی هکنیاده شده و ایردستان پکمرت در کها تین محدودیالبته ا.ستیسه با زمان شاه نیقاقابل م

  .«ح استیهنوز وجود دارد، صح یکراتکانات دمکام
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 نده خلقیآ

 :دیگومی ردکنده خلق یراجع به آ

م یردهاکنران جدا یا یر خلقهای، از مبارزه سایچ مقطعیردستان را در هکچ وجه مبارزه مردم یما به ه»

ه اگر از طرف کاست « رانیردستان اک یبرا یران و خودمختار یا یبرا یراسکدم»شعار ما.مینکمنی و

م یه ما ارصار دارکنیالت حل خواهد شد. اکاز مش یار یشود، بس کدر  یستیالیو ضد امپر یمل یروهاین

م تصور یتوانمنی ما.ستین یم،  تصادفیردستان بگذارک یبرا یران را قبل از خودمختار یا یبرا یراسکدمو 

ر یران درگیا یر بخشهایم و مردم در سایداشته باش یکراتکدمو  یخودمختار  یکردستان، که ما در کم ینک

 یستینار هم، همزکم توانست در ینخواه یق اولینطور باشد به طریباشند. اگر ا یم استبدادیرژ یک

در  یستیالیضد امپر یمل یروهایه همه نک مینکمی رکل، ما فین دلیبه هم.میز داشته باشیمساملت آم

د یبا یو سازندگ یساز کپا یبرا -یر مذهبیو غ یمذهب – یل انقالبیاص یروهاین.د متحد شوندیران، بایا

ن یهدف از ا»ه: کزند می انه حرفیو انحصارگرا یاز اقدامات ضد انقالب«. واقعاً با هم متحد شوند

ست. بعد از هر ین یده تازهاین پدیران است. ایساخنت انقالب امتوقف  هاوطئها در واقع تیاقدامات و 

وشند کمی شربد انقالبیق و پیه در تعمک ییروهاین.شوندمی میروها به دو جبهه مشخص تقسین یانقالب

به  -دوم یروهاین -روهاین نیا.نندکخواهند آنرا متوقف یدانند و ممی ه انقالب را متام شدهک ییروهایو ن

م یمستق کمکروها البته با ین نیو حاال هم.شوندمی یو ضد انقالب یارتجاع یروهایبه نل یمرور تبد

در  یمانده اند، سع یو ارتش باق هاهتیمکه در کم شاه یرژ یهاهو پس ماند یستیالیامپر یروهاین

 د منتظر بود انحصارینبا.ش داشت، دارندیه در پک یلیمتوقف ساخنت انقالب و انحراف آن از راه اص

 –رد که آن را آغاز یند و بعد مبارزه علکشور مسلط کرا در  یتاتور یکبه حد نصاب خود برسد و د یطلب

 کوچکبا تظاهر  –دهد یمن یر ییه باشد در اصل مسئله تغک یر هر پوشش و هر شعار یدر ز یانحصار طلب

هامن جا در نطفه  رد وکد بالفاصله مبارزه یدهد،  با یانحصار طلب رو  یهاهه از طرف گرو ک یو بزرگ

ند یگومی پرسم:می.«زم وجود نداردیارتجاع و فاش یروز یاز پ یر یجلوگ یبرا ین راهیجز ا.ردکخفه شان 
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برخالف »د: یگومی ردهاند؟کد، و چه یرده اکآوارگان چه  ید، برایرده اک یر یشام از بازگشت آوارگان جلوگ

ند حزب ما از یگومی ا رصاحتاً یه و یناکه به ک یاز محافل ارتجاع یو برخ یاز محافل دولت یبرخ یادعا

ربند،  ما از یار مکن جهت  بیدر ا یاسیبازگشت آوارگان به نقده مامنعت بعمل آورد و هدف و غرض س

است و وجودشان  یعمل انقالب یکمراجعت آنها به نظر ما .میروز اول، موافق مراجعت همه آوارگان بود

ما با مقامات .ان داردیه در نقده جرکست یئهاوطئهردن تک یخنث یمبارزه است و نوع یدر نقده نوع

م و تقاضا یم( متاس گرفتیدارشان رفتیشرت به خاطر مسئله نقده به دیه بکبا خود امام ) یو حت یدولت

ئت را به عهده داشت، بعد از یاست هیه رک یت الله ربانیآ»ه متأسفانه کبفرستند  یئتیم هیردک

ده یه دکس آنچه را کرد و عک، فقط ما را متهم یت و برخالف همه اصول اخالققیمراجعت، برخالف حق

ل کیه با تشکرسامً از طرف دولت به ما گفته شد .میمتاس گرفت یما مجدداً با مقامات دولت.ردکگزارش 

نده در شورا یمنا 5دام کن، هر یرد(موافقت شده و قرار است طرفکو  کن)تر یاز طرف کمشرت  یشورا یک

 یاز علل حوادث نقده را هم عدم وجود شورا یکیما بود.  یشنهادهاین پین از اولیباشند و اداشته 

ه کبهر حال، موافقت شده است .میردهاکن دژ یاندوآب، قروه،و شاهیو،  مکه،  سلامس،  مایاروم کمشرت 

ن یند، تامه از تهران اعزام شدهاک یت شهر در آغاز توسط پاسدارانیآوارگان به نقده بازگردند و امن

از طرف  کیمکن یرتکوچکنون که تاکار دارد یتأسف بس یرده)البته جاکخواهد شد و دولت موافقت 

ن بار از حزب ما تقاضا یون مهاباد چندیزیو و تلویدولت به آوارگان پرداخت نشده(. بعد از انقالب، راد

امه یک.مینکمی م و هنوز همیردکار را کنیل، ایامل مکشه با یم و ما همینکت سازمان را حفظ یه امنکرد ک

ن یو همچن یردک یهاهون و قطع برنامیزیو و تلویش، بعد از مالقات دوم با امام، مسئله رادیپ یو اند

من .ون تهران به مهاباد آمدیزیو و تلویاز طرف راد یئتیجه هیدر نت.میردکز را مطرح یآم یکاخبار تحر

 یهاهه برنامکردند کجه مثبت بود و قبول ی. به هر حال، نتمیردکان( با آنها صحبت یبلور ی)غیغن کاکو 

 یآزاد یردستان، تا حدک یشهرها یلکون مهاباد و به طور یزیو و تلوینند و به رادکرا مجدداً پخش  یردک

و و یه رادکاست  یمجدداً مدت یول.ار، واقعاً انجام شدکنیبدهند و ا یمحل یهاهد برنامیجهت تول

رات کرد و حزب دمکشود، حمالت خود را به مردم یه داده مک ییجه رهنمودهاینتد در یون شایزیتلو
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چ یندگان ما را بدون اعالم هیه مناکاست وزرات امور خارجه ین البته با سیرده است و اکردستان آغاز ک

ن یر مسئولینظ یراً آغاز شده توافق بیه اخک ییهاهحمل.ق داردیراه نداد، تطب کو کبه آن جلسه مش یلیدل

 ین نظر یرتکوچکچوقت یه یم ولیان داشتکشه امیما هم.میار متاسفین نظر ما بسیدهد و از ایرا نشان م

ون به یزیو و تلوین رادیه همکتأسف است  یم و جایردکل نیون مهاباد تحمیزیو و تلویرا به سازمان راد

له یاسلحه به وس سخن از پخش.ندیکوشش مک یار عمومکاف یکق و در تحریف حقایب در تحرین ترتیا

نبوده و  یچوقت مردمین، هکیفئودالها و مال»د: یگومی رود ومی ان فئودالها و اربابانیعوامل دولت م

ساده هستند.  یلیر و برخورد، خکردستان در تفکردستان و دهقانان کمردم .«شه دشمن بوده اندیهم

ن تصور را عمداً یا ایو  –نست یآنها ا رده ؟تصورکان را مسلح کفئودالها و مال  یسکپرسند،  چه می آنها

خواهند دهقانان ساده یجه میده و در نتیز رسکاز مر  هاهه دستور پخش اسلحک –آورند می در آنها بوجود

ه کنیا یعنیه دستور پخش اسلحه را داده است، کن خود امام است ینند اکر که آنها فکرا به آنجا برسانند 

ه طرفدار که امام یهستند، عل یانقالب یاصل یرو یه نکردستان را کخواهند دهقانان ین عمل میبا ا

ه کع است یوسای از توطئه ییاست و جز یامالً ضد انقالبک ین عملینند و اک یکمستضعفان است، تحر

ه در آغاز یکدر حال –نند به جوامنردان اسلحه داده اند کمی رفته است. آنها ادعایهم انجام نپذ یبه سادگ

ن فئودالها و ین و منفورتریردهاند جزو مرتجع ترکافت ین سالحها را دریه اک یسانک -دندر یکار مکان

انقالب انجام گرفته. آنها  یه رهرب یه علکست یاز توطئه ا ینهم جزئیا.ردستان هستندکان منطقه کمال

انقالب  یرب به ره یبه آسان یست تا بتوانند روز هاهاز مردم و تود یردن رهرب کهدفشان تنها و تنها دور 

مختلف ی ه به سازمانهاک ییهااست. نسبت یمرتق یروهایمشخصاً ن یارتجاع یروهایهدف ن.صدمه بزنند

ن هدف یجه اینت.ن هدف استید ایقاً مویدهند، دقیسابقه درخشان مبارزان هستند م یه داراک یاسیس

ن یرند و قصد دارند از ادا یاسیس یهاردن سازمانکدر بد نام  یسع یارتجاع یروهایست؟ نیها چیریگ

نند، یبمنی ن سازمانها در خودیم را با ایمستق ییاروین سازمانها لطمه بزنند و چون قدرت رویق، به ایطر

ه کرسد می نطور به نظریا.شوندمی وم است متوسلکه در اصل محک یو و جاسوس یسیپل یهاهو یبه ش

نند و متاسفانه روز به روز کمی دولت عمل طه قدرتیانات دولت و خارج از حکخارج از ام ییروهاین
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ت الله یانقالب پرس آ یارها خروج مخالف قانون و اصول و مبانکن نوع یگر ایمنونه د.شودیواضحرت م

را به مسخره گرفت و نشان  یو دولت انقالب یانقالب یروهاین عمل متام نیه در واقع با اکاست  یمنتظر 

ه قادرند هر آن، کهستند  یاه و ماجراجوئیس یروهایم، نیناممی انقالب یداد در داخل آنچه ما رهرب 

تهران با  ین املللیقادر است در فرودگاه ب یسکه یکوقت.ه فاجعه ببار آوردکشانند کب ییانقالب را به جا

ه هر یران،  علیخواهد توانست در هر نقطه ا یق اولیرا انجام دهد، به طر یگران، چنان عملیت دیحام

برخورد مسلحانه و  یر ین است درگکجه اش ممیه نتکانه انجام دهد یماجراجو ی، عملیبانقال  یرو ین

 فاجعه باشد. یحت

 (28/3/1358ران فردای)ا

 

 .برای خودمختاری مبارزه خواهیم کرد

م تهران و یمق یردهاک ییران در گردهامیردستان اکرات کل حزب دمو کر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکد 

ه از طرف کست ین یادهیچیردستان مساله پک یرد، خودمختار کاعالم  یاسیس یهاتیندگان جمعیمنا

  .قلمداد شود یه طلبیتجز ایعده

و ارز  یاست پولی، سیو تجارت خارج یاسیشور، روابط سکل مربوط به ارتش و دفاع از یمسا» او گفت:

  .«باشدیمت منطقة خودمختار یر امور در صالحیاست و سا یز کت دولت مر یمنحرصا در صالح

ست و ارتش یچوجه مطرح نیران به هیردستان از اقتصاد اکردن اقتصاد کمسأله جدا » رت قاسملو افزود:کد 

د به یردستان، پادگانها باکران باشد. در یا یهاجنبش خلق یوبکرس  یبرا یز کد چامق دست دولت مر ینبا

دفاع از مرزها  یردستان را براک یارا شاه سابق، پادگانهیمرزها منتقل شود و در آنجا مستقر گردند، ز

گارد »با نام  یدیجد یرو یم نینیکشنهاد میرد بود، ما پکجنبش خلق  یوبکه هدف او رس کاورد، بلیبوجود ن

ما در  یوندد، خواست خودمختار یل شود و به ارتش بپکیگر تشیا هر نام دی« پاسداران انقالب»ا ی« یمل
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 یبرا یخودمختار  یعنیران یا یبرا یراسکما دمو  یهدیر است و به عقیران تحقق پذیچهارچوب ا

  .«ردستانک

به استقالل  یسکاگر »ر گفت: یو بازرگان نخست وز ینیرت قاسملو پس از اشاره به مالقات با امام خمکد 

ر کف یل خودمختار کران به شیا یهاخلق ین حقوق ملید به تأمیران اعتقاد دارد بایا یت ارضیو متام

  «.ندک

ه درباره کنم یکرد و من اعالم مکم یمبارزه خواه یخودمختار  یدر صورت لزوم برا»لو افزود: رت قاسمکد 

  «.ستین ینین حسیخ عزالدین ما و شیب ین اختالفیرتکوچک یردستان و خودمختار کل یمسا

ام مردم یق» رد:کبا حزب توده قطع شده، و اضافه  1334رات از سال کحزب دمو  یه رابطهکاو گفت 

 یه براکنشان داد  یزخم 400د و یشه 200رد با دادن کبود و خلق  یعموم یتینارضا یکزتاب سنندج با

 «.ندک یستادگیت و حقوقش قادر است ایدفاع از موجود

 (2/4/1358 وای)ه

 

 به عنوان اعرتاض به اخبار رادیو و تلویزیون

 .حزب دموکرات کردستان دعوت به راهپیامیی کرد

 .افراد مسلح حزب دموکرات کردستان محارصه شدند چند ایل آذربایجان بوسیله

ردستان کون را در مورد یزیو و تلویردستان اخبار رادکرات کرت عبدالرحمن قاسملو،رهرب حزب دمو کد 

ومت کردستان و حکن مردم یبر هم زدن روابط ب یبرا یلهایز خواند و آن را وسیآمیکمغرضانه و تحر

ره کت منطقه مذایامن ید برایائیند بیگویطرف به ما م یکاز  هک یرد هنگامکاضافه  یخواند و  یز کمر 

ن ما و دولت یخواهند بیمن یا عواملی ایعدهه کرسد ینند به نظر میکگر به ما حمله میم و از طرف دینک
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رد به کاضافه  ین روابط لطمه بزنند. و یا ه بهکن است یه ما ایپخش اخبار بر عل یهاهدستگا یو سع

ردستان ک یه شهرهایلکها، امروز در یم آزادین تجاوز به حریها و همچنین غرضورزیامنظور اعرتاض به 

 (20/4/1358هانکی) برگزار خواهد شد. یاعتصابات و تظاهرات رسارس 

  :در اعرتاض به اخبار رادیو تلویزیون بود

  .تظاهرات کردستان آرام برگزار شد

ردستان، در اعرتاض به کرات کدعوت حزب دمو ردستان، بکمختلف  یهزار نفر در شهرها هاهد روز،ید

گسرتده  یامئیپها دست به تظاهرات و راهیم آزادین حزب و تجاوز به حریه ایون علیزیو تلویاخبار راد

 .زدند

 یاحتامل یهایر یاز درگ یر یمسلح حزب به منظور جلوگ یروهاین یه از سو یکنندگان در حالکتظاهر 

خود  یهاردند و خواستکا اجتامع یت و کن شهرها حر یادیو م یاصل یابانهایشدند،  در خمی محافظت

 .را اعالم داشتند

هزار نفر در مهاباد دست به  30ش از یردستان بکرات کل حزب دمو کر یروز به گفته قاسملو دبید

 .ل بودین مناسبت، تعطین شهر بهمیزدند و مغازه داران و ادارات ا یامئیتظاهرات و راهپ

ل گسرتده و جامع ین تظاهرات به دلیدر ا یاسیس یهاهگرو ای ت پارهکدر مورد عدم رش ن یقاسملو همچن

ن اعرتاض را به ما هم یه اکهستند  کیوچک یهاهن عده گرو یا»نبودن هدف و برنامه تظاهرات گفت: 

شود و متام یا دو هدف و منظور برگزار می یکبه منظور  ییامیهر برنامه تظاهرات و راهپ یداشتند ول

روز( رصفا به منظور اعرتاض به یتظاهرات امروز )د .ردکس کمنع یامئیراهپ یکشود در یرا من هاهخواست

امن اگر الزم باشد، باز یهاهگر خواستیانجام د یعتا برایون بوده است و طبیزیو تلویراد یهایدروغ پرداز

 .«م زدیو تظاهرات خواه یامئیهم دست به راهپ
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ن تظاهرات یردستان، اک یگر شهرهایه و دیرانشهر،  اشنویبانه،  پ یان در شهرهاندگیبه گزارش خربنگاران آ

  ت داشتند.کز رش یاطراف ن ینان روستاهاکه در آنها هزاران تن از ساکصورت گرفت 

 (21/4/1358ندگانی)آ

 

 .قاسملو به کارتر و مارگارت تاچر نامه نوشت

ردستان خرب از نامه کران و در رابطه با مسائل یع امربوط به اوضا  یمز در گزارشینانشال تایروزنامه فا

ه در آن قاسملو ضمن کدهد یردستان، عبدالرحمن قاسملو مکرات کرس گشاده رهرب حزب منحله دمو 

استمداران یگر سیر انگلستان و دیا، مارگارت تاچر نخست وزیکآمر یس جمهور یارتر، رئک یمیتقاضا از ج

 یرده است. از طرفکران اشاره یدر ا یاه مذهبیدوران س یکد ردستان به وجو کبر مداخله در  یمبن

 ران را آورده است.یره با مقامات اکل قاسملو به مذایمتا اینشدهد یخرب تائ یرت طیرو یخربگزار 

 (3/6/1358هانکی)

  

  قاسملو آماده مذاکره با دولت خربگزاری رویرت:

ل کر یه عبدالرحمن قاسملو دبکرد کرت اعالم یرو یشب از قول خربگزار یران دیا یاسالم یجمهور  یصدا

رت گفته است آماده یرو یربد به خربگزار یبرس م یه در محل نامعلومکردستان کرات کحزب منحله دمو 

شب در تهران اعالم ید رد،کگر منابع مطلع ید یاز سو .ندکره کمذا یاسالم یاست با دولت است جمهور 

،  استاندار یجان غربیبه استاندار آذر با کیو هر  کاکل شیا یاز طرف روساای م نامهیردند بدنبال تسلک

ره در مورد نحوه بازگشت ارتش به کمذا یبرا یاتیه هکشهر مهاباد خواسته است  یاز شورا یامیپ یط

ز از ین یاتیه هکه برود  و اطالع حاصل شده است یردستان به ارومکز مسئله یمهاباد و حل مساملت آم

 .ستیدر دست ن یرات اطالعکج مذایاز نتا یه رفته است ولیر مهاباد به ارومانقالب شه یطرف شورا
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  :فرانسه از تهران گزارش داد یگر خربگزار ید یاز سو 

 یانجام گفتگوها یآماده ساخنت راه برا یبرا یهائردند متاسکز اعالم کم مر یمق یردهاکمنابع مطلع »

ران انجام گرفته ین ایردنشکاوضاع در مناطق  ردنک یعاد یرد براک یهاان دولت و مقامیم میمستق

آغاز خواهد  یبزود یرسمی جه برسد، احتامال گفتگوهایها به نتن متاسین منابع افزودند: اگر ایهم.است

 .«شد

 شد. یاطالع یان اظهار بین جریاز ا ،یمسئول دولت یهان با مقامهاکیدر متاس 

 (3/6/1358هانکی)

 

 .گفتهایم« لبیک»ار نفری دموکراتها:ما به پیام امام دکرت قاسملو در میتینگ صدهز 

  .مفتی زاده برای همیشه به پاکستان میرود

  .پس از مذاکره با هیات حسن نیت، گروگانهاآزاد میشوند

 .در میتینک با شکوه دمکراتها محاکمه و مجازات بدخواهان، خواسته شد

به  یر یروز چهرة درگیو تشنج، د یگر ید هاهاز مااطالعات ـ شهر مهاباد پس  یاعزام یمهاباد ـ  خربگزار 

شاورز، کارگر و کالن دانش اموز و دانشجو، کروز گروه گروه زن و مرد، خرد و یظهر د یخود گرفت. حوال

ر شدند یرساز« محمد یدان قاضیم»شهر  یدان آزادیم یرنگارنگ به سو  یدر لباسها یشهور و بازار یپ

 .زدیت موج میمرشف به آن از جحمع یابانهایدان و خیم نیبعدازظهر ا 3ه در ساعت یکبطور

صد هزار نفر یکن بودند به یردنشکگر شهرها و مناطق یمهاباد و د یه عبارت از اهالکنندگان کاجتامع 

ها به پشت بام یافک یت و فقدان جایم جمعکه بعلت تراکن مراسم ینندگان در اکت کشدند. رش یبالغ م

 .ردستان را در دست داشتندکران و یا یو مذهب یاز رهربان مل ییهاسکه بودند عدرختان پناه برد یو باال 
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 آغاز مراسم

اد و یقه به یدق یکد و بعد از آن یردستان مراسم آغاز گردک یبعدازظهر با رسود رسم 3رأس ساعت 

 .وت اعالم شدکاحرتام شهدا س

سابقه  یان ابراز احساسات بیران در میردستان اکرات کل حزب دمکر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکآنگاه د 

 .ردکراد یا یردکبه زبان  یروفون قرار گرفت و سخنان مرشوحیکمردم پشت م

 یلیز! مردم قهرمان و قهرمان پرور مهاباد! خود را خیملت عزای زیخواهران و برادران عز»گفت:  یو 

ردستان با کستم و در مورد ان شام هیه پس از چند ماه در اجتامع پر شور و در مکدانم یخوشبخت م

 یراه آزاد یاحرتام و سپاس به متام و شهدا یرات بعد از اداکل حزب دمکر یم. دبینکیهم صحبت م

ه زنان و یلکاز »ن گفت: یرد نشکشان مناطق کرد و زحمت کشمرگان بزرگ یران پیردستان و اک

ن از یردند. همچنک یار یامنه یزرگ صمن مبارزه بیه ما را در اکنم کیر مکز تشیآموزان و جوانان ندانش

ردند کت یط سخت با حرف و نوشته از مبارزه حق طلبانه ما حامیه در متام رشاکا یران دنکه روشنفیلک

 .«نمکیر مکتش

م یشان بگوئیرده و به اکران سالم یا یگر به رهرب انقالب اسالمیبار دیکم تا یانجا جمع شدهیامروز ما ا»

م تا جنگ یار بندکانات خود را به کم متام امیم و ما حارضیاگفته یکده و به آن لبیشان را شنیام ایه پک

 یبدخواهان ینین راه به گفته امام خمیردستان هر چه زودتر متام شود. البته در اکدر  یشکو برادر 

ل یقب نیه اکم یخواهیشان میجاد شود و ما از ایا ین اتحاد و همبستگیخواستند امنی هکوجود داشتند 

ردستان ک یبرا یران و خودمختار یا یبرا یراسکبدخواهان بشدت مجازات شوند هدف ما از مبارزه دم

 .ن شعار ماستیز همینون نکران بوده و هم ایا

ه ما نه کران و دوستان ما روشن شده است یا یهارهرب انقالب و خلق ینون براکگر هم اید یاز سو »

 یهاه جزو خلقکم و بلیانداشته یار کز همیسم نیسم و صهونیالیپره با امکم بلیستیه طلب نیتنها تجز

ران یشور اکرسارس  یبرا یراسکران و دمیردستان اک یبرا یم و بخاطر خودمختار یران هستیوفادار به ا
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خواهد یه منکا یکه آمریران را علیملت ا یستیالیاست ضد امپرینجا سیم. در ایاتفنگ بدست گرفته

ه کنست ید ما ایم. و امینکید مییل بدهد تایران تحویرا به ا یخ محد رضا پهلو یتار ارکتین جنایبزرگرت

ران یو استقالل ا یدفاع از آزاد یقبل و بعد از انقالب برا ینار هم مثل روزهاکران در یمتام مردم ا

 .وشندکب

 عقل یروز یپ

ه در راه مبارزه ما ک است و فهم و شعور استکیاز سخنان خود گفت عقل و  یگر یقاسملو در قسمت د

ره و کمذا یآتش بس و هم برا یم هم برایم آماده هستیام آمدهیه با عقل سلکروز شد است ما یپ

ن مردم به آن اعتامد دارند و از یه اکحزب  یکو  یاسیحزب مسوول س یکم مثل یخواهین میهمچن

ن یه اکم یخواهیم و میرم و اعتقاد داینیاند با مقامات دولت به صحبت بنشآن خاطر جمع یارهاک

ه یان از هر ناحین میز در ایرد و بد خواهان نیگر انجام گیو اعتامد به همد یره در چهارچوب راستکمذا

ه کل افراد ین قبید به ایه باکم یگویوب شوند و من مکه باشند، با قدرت ملت رس ک یو در هر مقام

بار یکه کرد و اجازه نداد کد مبارزه یآیوجود مخواهند صلح و صفا بیسم منیالیبخاطر منافع خود و امپر

گر اتفاق افتد ما اگر با هم ید یشکجنگ و برادر  یکا یت بوجود آمده و کن مملیدر ا یتاتور یکگر دید

 .مینکم حفظ یاه بدست آوردهکم متام آنچه را یتوانیه مکم آنوقت است یاتفاق نظر داشته باش

 امهایقرائت پ

قرائت شد « مال عبدالله حسن زاده»له یرد بوسکشاعر « منیه»از   یشعر « سملورت قاکد »پس از سخنان 

شمرگان و یام پیران و پیردستان اکرات کسازمان زنان، سازمان جوانان حزب دم یهاامیو سپس پ

رات مهاباد خوانده شد. کالت حزب دمکیشمرگان، و تشیفرمانده پ یهاامیرات و پکآموزان حزب دمدانش

  .خوانده شد« یقیعت یآقاده بود توسط ین گردیماده تدو 6ه در ک یاامهآنگاه قطعن
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آبان  26روز  یخیام تاریه مبنظور استقبال از پکن قطعنامه آمده است: ما مردم شهرستان مهاباد یدر ا

 یم نظرات و خواستهایاآبان گرد هم آمده 29م روز ینگ عظیتیران در میا یرهرب انقالب اسالم ینیامام خم

 .میداریم میر اعالم و به محرض رهرب انقالب تقدیود را به رشح زخ

رد، کاز ملت  یاسیو س یو فرهنگ یو اقتصاد یر بر رضورت رفع ستم ملیامام دا یخیام تاریاز پ-1

ردستان و احقاق حقوق ک یهایر یمؤثر در راه خامته دادن به درگ یم و آنرا گامیمنائیامنه استقبال میصم

 .مینکیم یران تلقیرشفت انقالب ایو پرد کحقه خلق 

 یر یرهرب انقالب و  انعطاف ناپذ یستیالیغ خود را از موضع ضد امپریدر یب یبانیگر پشتیبار دیک-2

هرگونه  یامل خود را براک ین راه آمادگیم و در ایداریا اعالم میکار آمرکتیسم جنایالیشان در برابر امپریا

 .میرسانیران میبه طالع مردم ا یار کفدا

در چهار چوب  یخودمختار  یعنیرد کخلق  یم با قبول خواست اصلیخواهیامنه از رهرب انقالب میصم-3

م یراث رژیه مک یاموجود در جامعه یهایگر عالقه خود را به رفع نابرابریبار دیکران یا یت ارضیمتام

 .ان اعالم دارندیفاسد گذشته است به جهان

ران و حفظ و حراست یوهمند مردم اکانقالب ش یدر راه دفاع از دستاوردهاخود را  یگر آمادگیبار دیک-4

 .میداریاعالم م یشور در برابر هر گونه تجاوز خارجک یمرزها

ردستان ک یهایر یه موجب بروز درگکم بدخواهان را یخواهیران میا یقاطعانه از رهرب انقالب اسالم-5

ه کرا  ینیداً به مجازات برسانند و مسوولیهاند شدشد یشکو مشوب ساخنت ذهن امام و جنگ و برادر 

  .نندکنار کاند از مقامات حساس بر ها دست داشتهیریجاد درگیدر ا

ن منطقه از یردستان و بازگشت صلح و آرامش به اک یهایع در خامته دادن به نابسامانیبه منظور ترس

رات خود کردستان بازگردد و مذاکبه  ریت بدون تاخیات حسن نیم دستور دهند هیخواهیرهرب انقالب م

د و پس از آن یان رسیبه پا ین مراسم با خواندن رسود جمعیرد.ایرد از رس گکخلق  یندگیات منایرا با ه
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رت قاسملو کپرداختند. د  یوبیکبه گردن عبدالرحمن قاسملو انداخته شد، حارضان به رقص و پا یه تاج گلک

 یدر محل فرماندار  یمصاحبها یو خارج یاز خربنگاران داخل یروز با گروهیبعدازظهر د 5در ساعت 

ردستان پاسخ داد. کل یرامون مسایپ یگروه یهاهب داد و به سئواالت متعدد خربنگاران رسانیمهاباد ترت

 یبه منطقه برا یتیات حسن نیه روز چهارشنبه )امروز(هکن مصاحبه اعالم داشت یرت قاسملو در اکد 

ه یلکات، ین هیرات خود با اکم مبحض آغاز مذاید و ما حارضیآیان مردستکرات مجدد به کمذا

ن ین عده به بهرتینون با اکه ما تاکم یشویادآور میم. ینکما هستند آزاد  یه در زندانهاکرا  ییهاگروگان

رت کم. د یز دادهایش گوشت نیه خویکدر حال یم. و حتیمنودها یرائیرده و از آنان پذکرفتار  یوجه

ن چند ماه به نفع ملت یدانست و در ایردها مکه خود را رهرب کزاده  یاحمد مفت»رد: کضافه قاسملو ا

ه کم یافتیانجام نداده است، خوشبختانه اطالع  یران خدمتیدة ایستمد یهار خلقیرد و نه به نفع ساک

ات یا هه بک یراتکبر اساس مذا»ن گفت: یرت قاسملو همچنکد «. ستان خواهند رفتکشه به پایهم یبرا

ن خارج گردند و یردنشکاز مناطق  یه پاسداران انقالب اسالمیلکم، قرار است یت انجام دادهایحسن ن

 «.رندین منطقه را بر عهده بگیت شهرها و رسحدات ایرد حفظ امنکآنها جانبازان  یبجا

 (29/8/1358)اطالعات

 

  .قاسملو : با متام وجود از امام پشتیبانی میکنیم

دان یروز در میبعدازظهر د 3ردستان ساعت کرات کنگ حزب دمیتیهان: مکی یگار اعزاممهاباد ـ خربن

رت کت داشتند د کمختلف مردم مهاباد رش  یهاهه گرو کن مراسم یمهاباد برگزار شد. در ا« محمد یقاض»

ان یز و همشهریگفت: خواهران و برادران عز یسخنان یرات طکل حزب دمکر یعبدالرحمن قاسملو دب

ز با هم یه بعد از چند ماه در مهاباد عزکدانم یاد خوشبخت میخود را ز کنیرد اکقهرمان پرور و ملت 

دان یفراوان بر شه یهاهتکد قبل از اشاره به نیم. به من اجازه دهینکردستان صحبت ک یهایریدرباره درگ

نجا جمع یمروز ما در ار از مردم گفت: اکرت قاسملو پس از تشکنم. د کران سالم یران و ایردستان اک یآزاد
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ه کم ین جا جمع شدیران برسد ما در ایایقدر انقالب اسالمیگر سالم ما به رهرب عالیبار دیکه کم یشدها

م متام قدرت یم. حارض هستییگویم یکشان لبیام ایم و به پیردکافت یام او را دریم پییبگو ینیبه امام خم

ن یند ایگویامشان میدر پ ینیمتام شود. امام خم ن منطقهیدر ا یشکم تا برادر یریار بگکخود را به 

صدا از امام یکرد با هم و کنند متام مردم کب یشکه برادر کش آوردند یرا پ ین وضعیبدخواهان بودند چن

نند ما نظرمان کن بدخواهان را مجازات بیان ایرانیرد و اکخواهند در برابر چشم متام خلق یم ینیخم

 یران و خودمختار یا یبرا یراسکعوض نشده ما هدفامن از جنگ، دم رانیا ینسبت به انقالب رسارس 

ز یام خودشان نیدر پ ینین هدف شعار ماست و چنانچه امام خمیردستان بوده و حاال هم اک یبرا

نند یکآن مبارزه م یسال است برا یه سالهاکه به آنها ظلم شده کن ملت یا یبرا یند خودمختار یفرمایم

م. ینیکنند اعالم میکا مبارزه میکسم آمریالیه امپریه بر علکخود را از امام  یبانیبا متام وجود پشت

نجا جمع یز امروز در ایم. خواهران و برادارن عزینیکوم مکران را محیا 1ا دشمن شامره یکسم آمریالیامپر

د روشن ران پس بدهیخواهد شاه جالد ر به ایه منکا یکسم آمریالیران را درباره امپریاست ایه سکم یشد

دل و یکران یگر متام مردم ایبار دیکم یم ما آرزو دارینکوم کرا مح یستیالیاست امپرین سیرده و اک

ا با هم جلو یکسم آمریالیران در مقابل امپریدفاع از متام ا یران برایاول انقالب ا یپارچه مثل روزهایک

ط سامل یه محکهستند  یاشخاص یولتم در دستگاه دینکار کم تا آشینجا با هم جمع شدهایبروند. ما در ا

ست همه یغالب و مغلوب ن یشکم مقصود ما از جنگ برادر ینیکنجا اعالم مینند اما ایکره را آلوده مکمذا

م یوشا باشکملتامن  یخوشبخت یو آباد و برا یران آزادیا یم برایوشکد بیم از امروز بایبا هم برادر هست

 یبرا یروز یو پ ین رسبلندیروز هستند. و ایران هم پیاه هست مردم کبه دنبال هست  یروز یاگر پ

روز شده ما مثل یه بر خصومت پکدن است یاست  فهمیه عقل و سکد گفت یباشد بایران میانقالب ا

ن صداها یو اعتامد با ا ید چهارچو راستیم. ملت بایره هستکآتشبس و مذا یآماده کشه با دل پایهم

ه هست ک یه هست و در هر طرفک یابد حال در هر گوشهایدامه ن گفت و گوها ایخواهند ایه منکرا 

نند و کجاد یا یتاتور یکخواهند دیه مک ایعدهد به ینند و نباکوب که هست با قدرت رس یکو در هر مقام

ردستان جنگ کخواهند در یمن یاسیس یهاهت داد. مردم و گرو یند اجازه فعالیجاد منایا یشکجنگ و برادر 
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راه  یه راه آشتکردند. حاال کل یرد تحمکرا به مردم  یشکن جنگ و برادر یا یابد ولیادامه  یشکو برادر 

م و ینیکم و اعالم میریبگ یره خودمختار کان دارد از راه مذاکخوب و هموار شده ام یاسیس یچاره ساز 

 یه جمهور یم در سایم و دوست داریهست یم و ما دوست و خواهان برادر ینک یه آشتکم یدوست دار

خ ملت یه در متام تارکم بلیه ما االن بخواهکست ین یز ین چیم و اینک یبا هم مثل برادر زندگ یماسال 

ه کت یات حسننیم هیخواهیاست ما میاسالم یرا ملت ما ملتیبوده است ز یو برابر  یرد خواهان برادر ک

ره بردارد ما کمذا یقدم برا یکردستان برگردد اگر دولت کاز امام دستور گرفته است هر چه زودتر به 

م توطئه گران و یم و نگذارینیره بنشکز مذایم پشت میم. قاسملو گفت: حارضیداریدو قدم بر م

و  یدن به حق خودمختار یردستان تا رسکرات کنند حزب دمکرد اقدام که مردم یعل یگروه یهاهرسان

ه از کم یخواهیم یتامعو اج یاسیس یهاهگرو یران مقاوم خواهد بود ما از متامیدر ا یراسکاستقرار دم

ب مردم یدر هفت ماده قرائت شد و به تصو ین اجتامع قطعنامهایان اینند در پاک یبانیرد پشتکملت 

از موضع رهرب  ینیآبامناه امام خم 26روز  یخیام تارین قطعنامه ضمن استقبال از پید در ایمهاباد رس

د شده کیرد تاکاز ملت  یاسیو س یفرهنگ ،یاقتصاد یو بر رفع ستم مل یبانیران پشتیایانقالب اسالم

 یم با قبول خواست اصلیخواهیامنه از رهرب انقالب میاز قطعنامه آمده است: صم یاست. در قسمت

 یهایگر عالقه خود را به رفع نابرابریبار دیکران یا یت ارضیدر چهارچوب متام یخودمختار  یعنیرد کخلق 

 ان اعالم دارند.یذشته است به جهانم فاسد گیراث رژیه مک یاموجود در جامعه

 (30/8/1358هانکی)

 

 مطبوعاتی با خربنگارانی مصاحبه

رت کد  ه پاسخ داد.یهان از ارومکی یوتاه به سئواالت خربنگاران اعزامک یگفتگو  یکرت قاسملو در کروز د ید

 یرهاکاخواهد بود گفت: هنوز ما مذ کیرات کمذا یبعد یه دورهکن سئوال یقاسملو در پاسخ به ا

ه از هم یدر مورد گال یرات چه وقت خواهد بود. فقط نشستکمذا یبعد یم دورهیم تا بدانیردهاکن
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رت قاسملو در پاسخ سئوال کم. د ینار هم باشکم و یان برسیه به خدمت آقاکم یفه خود دانستیم. وظیداشت

رات کبه مذا یاد انقالبرات رشوع شود و ما افر کمذا یینها یدوره یم به زودیدوار هستیگفت: ام یگر ید

ت کرش  ییهاهچه گرو  ییرات نهاکه در دوره مذاکن سئوال یرت قاسملو در پاسخ به اکم. د ین هستیخوشب

ن یهنوز در ا یت داشته باشند ولکرات رش کدر مذا هاهم از متام گرو یدوار هستیرد گفت: ما امکخواهند 

 گرفته نشده است.یمیمورد تصم

 (2/9/1358هانکی)

 

 مذاکرات صلح و خودمختاری در کردستانی کرت قاسملو دربارهنظرات د 

 توضیحی درباره این مصاحبه

صبح  9اطالعات ساعت  یخربنگار اعزام« یدیل جمشیاسامع»ه کاست  یید گفتگویخوانیر میآنچه در ز

 .ستمهاباد انجام داده ا یهاهاز خان یکیرت قاسملو در کقه با د یدق 90روز شنبه سوم آذر ماه مبدت 

ره کن روز مذایهم 12د، ساعت یه اطالع دارکد و هامنطور یان رسیقه به پایدق یو س 10مصاحبه ساعت 

ه منت کن است امروز کمنترش شد، و مم یاهیانیروزـ بیدرباره آتش بس انجام گرفت و صبح  روز بعدـ د

ن، توجه به زمان انجام یرده باشد بنابراک یرا ط یگر یرات مرحله دکابد، مذایین مصاحبه انتشار میا

 :دیقاسملو توجه داشته باش یمصاحبه نسبت به اظهارات آقا

ردستان در نقطه که مسأله کمصاحبه  یش شام آمدم، برایپ یطیرت قاسملو من در رشاکد  یآقا •

نگاه  ید خاصین مساله با دیران به ایا یجامعه انقالب یلکو بطور  یار عمومکعطف قرار گرفته و اف

ن یت از ایاک، با حضور چند ساعته شام در جمع آنان حویژەات یه ین دور از تالشهایروز سوم ند دریکم

جاد تفاهم تالش یا یامل براکت یره با احساس مسوولکعات دو طرف مذایشا یه بر خالف بعضکداشت 
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مسأله  یلکن اقدامات و بطور یخواهم با توجه به متام جوانب، نظر خود را درباره ایدارند. من از شام م

 د؟یردستان رشح دهک

انقالب  یروز یه در پکردستان کمردم  یعنیها هم وجود داشت یرین درگیردستان قبل از اکقاسملو: مسأله 

د بوجود آورد یجد یکراتکم دمو یرژ یکران یه انقالب اکن بود یداشتند، انتظارشان ا ینقش مؤثر و فعال

 یردستانسالهاکگر مردم یاحرتام بگذارد، از طرف د ران،یران و حقوق همه مردم ایا یو بحقوق خلقها

آنها  یانقالب حقوق مل یانقالب رهرب  یروز یردند و انتظار داشتند پس از پکمبارزه  یرفع ستم مل یبرا

ن خواستها را چند بار، یمن حقوق را به مردم بدهد. ما ای، ایند و در چهار چوب خودمختار کن ییرا تع

م یبار هم به عرض امام رساندیکه کم، بلیان منودیها بیا در سخرنانیم و یردک نه تنها در مطبوعات منترش

حزب  ویژە یندگیات منایردستان است هکمردم  یه خواست اصلک یح خواست خودمختار یتوض یو برا

نسخه آنرا خدمت  یکنجا یم ایخود را به امام داد یهان ما خواستیش امام رفت. روز هشتم فروردیما پ

ردن حق کاده یاز پ ینیل معکدام شکو هر یبا فدارت یه آمده است: خودمختار یانین بیدر ا دهمیشام م

رد وجود داشت، آنگاه راه کده، مثالً خلق یخلق ستمد یکران تنها یباشد. اگر در این رسنوشت مییتع

د، ده متعدیستمد ین، به علت وجود خلقهایکتوانست باشدلیم یل خودمختار ک، تنها شیحل مسأله مل

ت یاز امور، منحرصاً در صالح یرسد. در هر دو صورت، برخیبنظر م یو راه حل جامعرت یل فدراتکش

ه سامل ک یـ امور مربوط به روابط خارج1شود: ین امر در چهار بخش خالصه میاست. ا یز کدولت مر 

 یستقالل و آزادشور و اک یـ امور مربوط به دفاع از مرزها2خواهد بود.  یو مال ی، بازرگانیاسیروابط س

ناس کل چاپ اسیاز قب یز کمر  کبان یارهاکـ امور مربوط به 3. یران در مقابل تجاوزات خارجیا یخلقها

ه یه معموالً به رسماک ییهاه، برنامیدراز مدت اقتصاد یهاهـ  امور مربوط به برنام4. یل ارز یو مسا

 .ازمند استیر نیچشمگ یهایگذار

خود را به امام  ین خواستهایخواهد بود. ما ا یخودمختار  یسازمانهات یدر صالح یاداره امور داخل

ن یفروهر اظهار داشتند ا یم،آقایدولت داشت ویژەات یه با هک یمقدمات یه در بحثهاکنیا ویژەم به یداد
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ردند. متأسفانه کن خواستها اعالم یشان موافقت خود را با ایده و ایبنظر امام رس یلکخواستها بطور 

ه امام کآنها  یعنیردند. که از هر طرف رشوع به توطئه کرد، بلکما توجه ن یهابه خواست یسکآمنوقع 

 یکردستان، تحرکه مردم یردند و علکرا مشوب  یدند ذهن رهرب یامش اسم آنان را بدخواهان نامیدر پ

ه شد و ما ب دادیاز سنندج گرفته تا پاوه از طرف توطئهگران ترت یدرپ یپ یهاهجه حملیمنودند. در نت

م. متاسفانه توطئه پاوه، چنان ینکتحمل  یو بردبار  یم با خونرسدیردکوشش کار یه بسکنیبا وجحود ا

ن توطئه و ین باره اینظرات خود را در ا یه حتکما مناند. یبرا یگر راهیه دکه شده بود یگسرتده ته

جنگ ناخواسته  یکت بشود و سیبایم درواقع شد آنچه منیران بگوئیم به مردم ایردستان بتوانکل یمسا

م در داخل یه عقل سلکم و حاال یم و نداریجز دفاع از خود نداشت یجه ما راهیل شد و در نتیمبا تحم

ه کنست یبدست داده، نظر من ا ید تازهایز نویام امام نیدا شده، و پیپ یانقالب اسالم یدولت و شورا

 .مینکره کرد مذاکخلق  یخواستهام درباره یم تا بتوانیبوجود آور یط مساعدید رشایبا

 ره برادرانهکمذا

دارد. بنظر ما  یاسیندارد. راه حل س یردستان راه حل نظامکه مساله کن بوده یاز هامن آغاز نظرمان ا

ره پناه کم و مذایبه عقل سل کوپرت و تانیکپناه بردن به فانتوم و هل یست بجایبایاز هامن آغاز م

ما  یردستان شده، ولکب مردم ینص یار یومصائب بس ین برخورد نظامیم.حاال هم اگر چه در ایربیم

د ینبا یچ طرفیم هیم و معتقدیشناسیغالب و مغلوب من یشکم، در جنگ برادر یردکه اعالم کهامنطور 

ه کن لحظه یرات تا اکم.. اما درباره مذایم و حرف بزنینیه برادروارانه بنشکاز موضع قدرت حرف بزند، بل

 یروز برایره گذاشت،انجام نگرفته است بنده خودم شخصاً دکستم اسمش را مذادر خدمت شام ه

انجام نگرفت،  یرهاکچ وجه مذایدم و آنجا به هیدولت رس ویژەات یخدمت ه ییباصطالح خوش آمدگو

انجام  یسانکجا و با حضور چه کو در  یطیرات ما در چه رشاکه مذاکنیه درباره آتش بس و اکنیجز ا

ن یخ عزالدیردستان بعد از بحث و گفتگو با جناب شکبعمل آمد ما در  ییهاحبتخواهد گرفت ص

ات عبارتند یه یه اعضایران باشد و بقیردستان اکرات کات، حزب دمیه یم و سخنگو یقرار گذاش  ینیحس
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ه به عمل آمده ک یومله طبق توافقکردستان، کشان کخلق و حزب زحمت یفدائ یهایکندگان چریاز منا

ادداشت به یق سخنگو و یت دارند و البته نظراتشان را از طرکرات رش که مذایلکسازمان در ن دو یا

ن سازمانها یه اکنست یت دارد، ایه اهمکآنچه  یند ولیکس مکدهند و سخنگو نظراتشان را منعیسخنگو م

 ینند در واقع به توافق اصولکشان را چگونه مطرح یه خواستهاکنیرات و اکدر مورد چارچوب مذا

  .دندیرس

 یهایکش آمد، حضور چریت پیات حسن نیسه گروه ه ین سفر برایه در اک یلیاز مسا یکی •

ن سازمان صحبت ینده ایه ما با مناکگفت یروز به من میات، دیه یان اعضایاز آقا یکیخلق است،  یفدائ

 رد؟کد ین موضوع سامجت بشود، شام چه خواهیرد. بنظر شام اگر بر رس اکم ینخواه

ن احوال، ما نظرمان یبا همه ا یست ولین یمشاور خوب یلکرات، سامجت بطور کملو: البته در مذاقاس

د ما یند. شاکن ییگر را تعیطرف د یندگیات منایب هکید، تر یطرف نبا یکرات، کن در مذایه اکنست یا

رات کمذاه کن است ین وصف ما هدفامن ایم. با ایات داشته باشیا چند عضو هی یکدر مورد  یهم نظر 

ن یخ عزالدین نظر را با شخص شیمبا گفتند. ما ا یروز مطلبیخلق، د ییفدا یهایکش برود. در مورد چریپ

 .رات بشودکچوجه مانع مذاید به هین مساله نبایم. اینکیگر مطرح مید یهاهو گرو  ینیحس

 شنهادات دولتیدر انتظارات پ

ا یبرقرار شده آ یآرامش نسب یکه کنم کیربم احساس میه در مهاباد برس مک یدر طول سه روز  •

 د؟یه شام دادکل آتش بس است ین بدلیا

ام امام یبعد از پ بویژەردستان آمده، کدولت به  ویژەات یه هک یاز آن موقع ین آرامش نسبیقاسملو: ا

 یکیم، یه دو رشط داشتکنیا یم،براین لحظه آتش بس ندادی. عماًل بوجود آمده است. ما تا اینیخم

 یه براکباشد  ید نقل و انتقالش طور یه در موقع آتش بس، ارتش نباکنیگر اید یکیزگشت پاسدارها و با

ه نقطه اختالف است فعاًل کند. در مورد فرمول دوم کب یار کاز دست دادهاش  یهاهگایبدست آوردن پا

نده یمنا یخ االسالمین االن فاتح شیم همیپرسین را میخ عزالدیم. البته ما نظر شینکیره مکم مذایدار
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شان جلب یاورند تا موافقت ایف بیرده بودم ترشکشان خواهش یف آوردند.من از اینجا ترشیشان ایا

 .میره شوکم هرچه زودتر وارد مذایدواریم و امیهست یر یبشود. در هر صورت ما مخالف درگ

ها است، گروگان رات مطرح خواهد شد،مسالهکن دردور اول مذایه به گامن من در اک یلیاز مسا •

شته شدگان کا در مورد تعداد یمنظم است.آ یالتکیسازمان تش یکرات که حزب دمکم یدانیدر ضمن م

 د؟یدر دست دار یجنگ، آمار 

متاسفانه  یامل نشده، ولکه هنوز کم یردن آمار هستکدان در حال جمع یقاسملو: درباره تعداد شه

م. یردکرا آزاد  یان ارتشیباً همه زندانیش تقریما سه هفته پ انیاد است. در مورد زندانیار زیدامنان بسیشه

ش آزاد شدند. برخالف یروز پ 10ه به نظر من کهم مانده بودند  ینفر بودند و چند نفر  60در حدود 

ه آنها کآنچه  یم ولیدان جنگ و در حال جنگ گرفتیرا در م ایعدهم یشود ما گروگان نگرفتیآنچه ادعا م

مرا فقط  یت نداشتند.مثالً پرس عمو کرش  یر یه در درگکبودند  یسانکو اغلب  هاهر خاناز ما گرفتند، د

جناب  یه من خرب دارم، ابو ک ینجور یگران، ایل دینطور از فامیا همیه اسمش قاسملو بود، کنیبخاطر ا

بس، ط آتش یاز رشا یکیبود. البته  یخ االسالمیه اسمشان شکنیرا گرفتند فقط بخاطر ا یخ االسالمیش

 .ان استیزندان یآزاد

 د؟ینکیشام هم آزاد م •

 .مینکم ما هم آزادشان یدان جنگ گرفتیه در مک ینم در حدود شصت نفر کیر مکقاسملو: بله ف

 یرفراندوم قانون اساس

ن شده و آماده یتدو یار مجلس خربگان متام شده و قانون اساسکه کد یدانیرت قاسملو، مکد  یآقا •

 د؟یدار یو مساله  نظر  یت.شام درباره قانون اساسرفراندوم اس یبرا

دا ینم البته اگر من در آنجا بودم و وقت هم پکت کقاسملو: من البته وقت نداشتم در مجلس خربگان رش 

ماده را مطالعه  175ن ید ایردم. حاال باکیاظهار نظر م یمختلف قانون اساس یهاردم. درباره فصلکیم
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در قانون  به هیچ وجهما  یهااز خواست یار یه خرب دارم بسکنطور یخوب ا یم، ولینم و نظرم را بگوک

م و اصل یه ما مخالف آن هستکبوجود آمده  یآزاد یبرا یتهائیگنجانده نشده محدود یاساس

 ید در قانون اساسین اصل حتامً بایامده است. این یما بود در قانون اساس یه از خواستهاک یخودمختار 

د یجه بدهد بایرات نتکون نفر است، حاال اگر مذایلیه مربوط به چند مکاست  یواستن خین شود. ایتدو

ت واقعاً یات حسن نیم هیدواریا تبرصه به آن اضافه شود. ما امیو  یبصورت متمم با چند اصل اضاف

رد تا حاال یروزه است.انجام بگ یکار که کار ما کت خود را نشان بدهد و تا قبل از رفراندوم یحسن ن

تا  ینین حسیخ عزالدیدانم جناب شیم یم با آنها مالقات داشتم، ولک یلیردم من خکه عرض کهامنطور 

 یکم یردند. ما هرچه خواستکن ساعت صحبت یات ـ چندیبار با هیکبار جناب فروهر و یکحاال دوبارـ 

 یر جدینطور غیا ویژەات ینشده، اگر ه ینون خرب کشنهاد شود. تایاز طرف آنها پ یطرح یک، یچهارچوب

 .با مساله روبرو باشد، مطمئناً تا رفراندوم مساله حل نخواهد شد

 خواهدیرشط من یآزاد

ران، یا یبرا یراسکدم شعار دمو ین دیردنشک یگر شهرهایه من در مهابادو دک یاز جمله شعارهائ •

و تا چه اندازه  دیرویش میران چقدر پیدر ا یراسکجاد دمو یا یردستان است. شام براک یبرا یخودمختار 

  د؟ینیکت مین خواست حامیاز ا

م. بنظر ما یدانیجدا من یراسکن را از دمو یم و ایخواهیران میردستان اک یرا برا یقاسملو: ما خودمختار 

ه کران است. هامنطور یهمه مردم ا یبرا یراسکوجود داشته باشد، دمو  یخودمختاتر  یبرا یاگر ضامن

م، ما یخواهیبدون برچسب م یراسکن خواست مطرح است. ما دمو یما ا ید. در متام شعارهایردکاشاره 

ست. متاسفانه ین ین اصالً ازادیا.ه .ک یبدون برچسب مب خواهبم. مطبوعات آزاد است، برشط یازاد

 شود.یختم م یتاتور یکن رشطها به دیم، معموالًایدار یخیه ما سابقه تارکنجور یا

 (5/9/1358)اطالعات
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 صاصی کیهان با رهربان کردمصاحبه اخت

 .کم لطفی امام برای ما خیلی بهرت از لطف بیگانگان است قاسملو:

 فاطمه نواب صفوی

خ هر چه زودتر مصاحبه یه شکشمرگها عجله داشتند یوتاه بود. پک یلیخ ینین حسیخ عزالدیمصاحبه با ش

ن یخ عزالدیافت از اتاق شیان یپا ب زودین ترتیره با فروهر رشوع شود. مصاحبه به اکند تا مذاکرا متام 

، هاهوملکها، ییتها بودند، فدایو جمع هاهشمرگها از همه گرو یشمرگها رفتم. پیان پیرون آمدم و به میب

ه با کن جمع بود یرات. و در اکدم یشمرگهایو پ یطالبان یشمرگهاین. پیعزالد یشمرگهایاران، پیجوت

 یخواهیرفت. مبن گفت: میداشت و عصا به دست راه م یادافه شیق یآشنا شدم. طالبان یجالل طالبان

ه سفر پرمخاطره من در دل کنجا بود یرفتم و از ای، قاسملو هم آنجاست. من پذییایان ما بیبه م

وتاه ک یین سفر همراه من باشد با او به گفتوگوینتوانست در ا یوهستانها رشوع شد. جالل طالبانک

م. از آنجا یگر رفتید یاده و سواره به دهیردها پکملو با چند تن از رت قاسکدن د ید یردم. براکقناعت 

 یرات بسو کدم یکم و بعد سوار بر قاطر به اتفاق یردک یبوس ط ینیاز راه را با م یلومرت کیچند 

م یدیگر رسید یه به دهکند که غروب کرفت یم. آفتاب میروانه شد یصعب العبور مرز  یوهستانهاک

نند شام خوردم و چون ارصار یکردند.زنها انگار از بچه شان مراقبت مک ییرایپذامنه از من یردها صمک

 یشمرگ راهیپ یکردند و باتفاق کم آماده یبرا یه شبانه به طرف مقر قاسملو بروم قاطر کداشتم 

ه به دست مرد ک یچراغ قوها کمکهانداخته بود و به یشب بر همه جا سا یکیم. تاریوهستانها شدک

و تر تنگ هاهم رایرفتیم. هر چه جلوتر میگذشتیچ وخم گردنه ها میسنگالخها و پ یز ال رات بود اکدم

نور چراغ و عالئم  کمکم آنوقت تنها بیه رفتکم جلوتر یشد. از چند رودخانه گذشتیمتر چ و خمیپرپ

ها را  م گردنهیان داشت به جلو بروکه امکراتها  و مرد همراه من بود کدم یهاهاز نور چراغ قو  یخاص

خود را نشان دادند  هاهشمرگها از پناهگایم پکم که کازده شب بود یم حدود ساعت یپشت رس گذاشت

ه در آن کبر پا بود  یر درخت چادر بزرگیم زیدیرس یه به درخت بزرگکنیم تا ایبه اتفاقشان جلو رفت
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نم کرت قاسملو مصاحبه کخواهم با د یردم و گفتم مک یده بودند خود را معرفیش مرگ خوابیپ 50ش از یب

 .ان مصاحبه من با قاسملو فراهم شدکرت قاسملو متاس گرفتند و باالخره امکم با د یس یبا ب

ردستان بعمل کوش فروهر به یدار یش آقایروز پ 15ان سفر ین مصاحبه در جریاست ا یادآور یالزم به -

ل یران درباره مسایدستان ار کرات کل حزب دمکر یدب یاز نقطه نظرها یعتاً پارهایآمده است و طب

 ین حزب به جمهور یا یت مربوط به گذشته است و با اعالم وفادار یات حسننیرات با هکمختلف و مذا

افته یخود را  ینون جواب قطعکاز پرسش ها و پاسخ ها ا یقسمت ینیامام خم یران و رهرب یایاسالم

  .است

 ردستانکرات کل حزب دمکر یرت قاسملو دبکمصاحبه با د 

  د؟یبده یحاتیه مطرح شده توضک یلیرات و مساکن است راجع به مذاکقاسملو مم یآقا س:

ره، کق مذایردستان را از طرکل یه مساکم ین بودیران طرفدار ایانقالب ا یروز یما از آغاز پ یلکج: بطور 

ما  م به نظریم گفتیدار جناب مهندس بازرگان رفتیه به دیکم. هنگامینکز حل یق مساملت آمیاز طر

ل یمسا کعدم در  یارد، متأسفانه از طرف یاسیه راه حل سکندارد، بلیردستان راه حل نظامکمساله 

م یرژ یهاهر مسوول و پس ماندیافراد غ ایعدهدر تهران و  یو مذهب یاسیان رهربان سیردستان در مک

در  بویژەه کما  یرهاالت و هشدایرغم متایه باالخره علکن شد یجهاش اینها منطقاً با هم نتیشاه همه ا

رد موفق شدند جنگ کم، دشمنان خلق یهشدار داد یجد یلیم و خینوشت ینینامه رسگشاده به امام خم

الت یرغم همه متایاز آن بود. عل یندازند آنچه در پاوه گذشت منونهایردستان راه بکه مردم یرا عل یانهدام

 یشکرد موفق شدند جنگ و برادر کدشمنان خلق ما باالخره توطئهگران و  یانقالب یو بردبار  یو خونرسد

ات در چند یه یماه ادامه داشت و وقت 3 یکه نزدکم یر شدیدرگ یجنگ یکندازند. باالخره ما در یراه ب

 یکندگان حزب ما متاس گرفت و البته یبا منا یجلسه مقدمات یکش به مهاباد آمده بود در یروز پ

م االن هم طرفدار یره بودکشه طرفدار مذایرفته شد. ما همهم گ ینین حسیخ عزالدیبا ش ین متاسیهمچ

داشته  یطید رشایره باکه مذاکن است ینظر ما ا یره ولکم. از مذاینیکم و استقبال هم میره هستکمذا
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 یهاهاز خواست یه بعضکاست  یما مرحله آتشبس مرحلها یره مرحله آتشبس است براکباشد. قبل از مذا

از  یر بومیند. دوم خروج پاسداران غکدا ید تحقق پیوران جنگ است باه مربوط به دکما  یاساس

ه در ک ییدشدگان مخصوصاً متوقف ساخنت اعدامهایان و برگرداندن تبعیزندان یردستان. سوم آزادک

ه کنیمسلح در دوران آتشبس بعد از ا یروهایردستان انجام گرفت بعد البته منع نقل و انتقال ارتش و نک

ه کد ینطور به نظر ما رسیرده بودند اکندگان دولت صحبت یندگان ما با منایمنا یقدماتجلسه م یکدر 

ل باشد به کمش ینونکدولت و امام در مرحله  یردستان براکرات کت حزب دمید قبول اعالن رسمیشا

ن از یم و همچنینکن رشط رصفنظر یم از ایطرف مقابل حارض شد یبه اصطالح روانشناس کعنوان در 

ست چون در واقع ما ین یار مهمین مساله بسیم چون اینکان آزاد بشوند رصفنظر بیه زندانکط ن رش یا

ن دو یب این ترتیار ما هستند به ایشرت در اختیان بیم. البته زندانیشور دارک یدر زندانها یزندان ایعده

قال ارتش و حاال خروج پاسداران و عدم نقل و انت یکیه کامند یم یم دو رشط باقینکه حذف بکرشط را 

ن دو تا رشط قبول بشود و یا یه وقتکم ینیکر مکره فکمذا ین هست. و اما برایهم رشط آتشبس هم

 یر بومیه ما پاسداران غکست ین نیمساله پاسداران ا بویژەد یایره بوجود بکمذا یبرا یط مساعدتر یمح

روشن هم  یلیه خکامن یهاهخواستم درباره یتوانیم اگر دو رشط ما قبول بشود آنوقت ما میخواهیرا من

د یم. بایجه برسیت به نتیه با موفقکنیا یم براینیکر مکره باز ما فکمذا یبرا یم. ولینکره بکهست مذا

م یامل را داشته باشند و بتوانند تصمکت یه هر دو نفر صالحکنیم. وآن ایریچند مساله مهم را در نظر بگ

ا قم برود و در آنجا یشود دوباره به تهران یز طرف ما مطرح مه اک یه مسالهاکرند. اگر قرار باشد یبگ

ند ظاهراً ینامین طور میخواهد بود. خوشبختانها یار طوالنیرات بسکن مذایرند ایم بگیدربارهاش تصم

ردهاند و اما طرف مقابل ک یبانیت دولت را دارد و خود امام هم پشتین شده صالحییه تعک یاتیه

ن یا یر بودهاند هنوز هم رو یه اتفاق افتاده درگک یه واقعاً در جنگکاشند ب یسانکد یره هم باکمذا

تواند با یمورد احرتام م یاسیو س یت مذهبیبعنوان شخص ینین حسیخ عزالدیه شکم یشنهادمان هستیپ

رات کن مذایدر ا یاصل ینند سخنگو که قبول بکنیم به رشط ایند و گفتکت کرات رش کن مذایحزب ما در ا

 یبانین حزب پشتیردستان از اکب به اتفاق مردم یت قریرثکه در واقع اکردستان باشد کت راکحزب دم
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رده به حزب که نظرات خود را خالصه کنیا ایند. کت کرات رش کتواند در مذایگر هم مید یهاهند. گرو یکم

ه کنیند. اک آنها را هم مطرح یهاهخواست یندگیات منایه هکبرسانند  یندگیات منایا هیردستان کرات کدم

بوجود  یطیم محیه خواستکرد یگیاست ما رسچشمه مین از نرمش سیهست ا یتا حاال آتشبس عمل

ه ک یتیخب با احساس مسوول یرد ولیردستان متاس بگکندگان یبتواند با منا یندگیات منایه هکم یاوریب

و منظورش دفع وقت ه مقصود ک یاسیس یهایکتکر بار تایچ وجه زیم به هیردستان دارکنسبت به مردم 

م و یره بروکز مذایامل پشت مکم صادقانه و با اخالص یمرفت. ما حارضیسب وقت باشد نخواهکا ی

د یایش بیپ یرد. اگر وضعکد کین گفتگو تایم. قاسملو در ایجه مثبت برسیه به نتکم یدوار هم هستیام

امن یخود را نشان دهد دستها ین فاصله بصورت خندقیا یفتد و حتیب یران فاصلهایردها و اکن  یه بک

ار امام کامام گفت: من اف در موردند. قاسملو کرا پر  یه هر خندقکم ینیکم و به هم گره مینیکرا دراز م

ش آمد و یردستان پکه در رابطه با مساله ک یالتکنم معضالت و مشیکر مکم و فیستایرا صادقانه م

 یت انقالبکد. حر یرسیه به گوش رهرب انقالب مکبود  یضیاخبار ضد و نق یامام شد ناش یموجب نگران

ن مبارزه در پشت یامل ماست و ما در تداوم اکد ییا مورد تایکسم آمریالیامپر یف و نابودیامام در تضع

م و از یستیه طلب نیم ما تجزینیکوتاه مکن ین رسزمیسم را از ایالیم و دست امپریستادهایرس امام ا

از  یکیه کردها کردها بر طرف شود کالت کل و مشیاسملو گفت اگر مسارت قکم. د یگانگان متنفر هستیب

ن انقالب باشند. یتوانند در خط امام و به فرمان امام خواستار راستیهستند م ینظام یروهاین نیرتیقو

  .گانگان استیبهرت از لطف ب یلیما خ یامام برا یملطفکادآور شد یته را هم کن نیقاسملو ا

  ست؟یران چیلت ام یامتان برایس: پ

ن جنگ و یچن یکه کم یمتأسف یلیام خودم را گفتم. ما خیج: من در واقع در چند جمله گذشته پ

هر انسان  یاست و از طرف ما ناخواسته است. ول یلین جنگ تحمیل شده است. ایبه ما تحم یشکبرادر 

حق دفاع از ناموس و  ملت زنده یکانسان، به عنوان  یکه دارد، ما به عنوان ک یدهایرشافتمند عق

ن درسها یآموخت و ا ییگرانبها ین مساله درسهایران به ما در ایم. خود انقالب ایخود را دار یهاهخواست
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ما  یعنیم ینکم از خودمان دفاع یه حق دارکن حق را به ما بدهند ید ایرد. باکم یرا ما فراموش نخواه

 یسکم نظرات خود را به یم و نه خواستهایتارران را خواسیاز ا یم و نه بخشیردکحمله  یسکنه به 

فه همه یم داد. وظیار را ادامه خواهکن یم و اینیکت و ناموس خود دفاع مینم ما از موجودکیل یتحم

ط حساس ین رشایه در اکن هست یشان ا یو مذهب یاسیده سیرشافتمند خارج از اختالف عق یانسانها

رده کام یقیاسالم یه جمهور یرده و نه علکام یه اسالم قیه علرد نکه ملت کقت را بفهمند ین حقیا یخیتار

خودشان  یو مل یو انسانیفه اسالمیند و آنها هم بنا به وظیکه تنها و تنها از حق مرشوع خود دفاع مکبل

  .نندکردستان دفاع کن حق مرشوع به مردم ید از ایو با

ا ید یدارید ضد اسالمیع است شام عقایشا ن مردمیه بکنطور ید در مورد اسالم، ایفرمود یس: شام مطلب

  د؟ییح بفرماین موضوع توضینم راجب ایکد. خواهش میگذاشتها« نیلن»شام اسم پرستان  یه حتکنیا

ردستان مسلامن کشرت مردم ید بینیکه مالحظه مکه هامنطور کم بلینداریضد اسالم یدهیج: ما نه تنها عق

ق یامن عمیما هم مسلامن هستند ا یرث اعضاکرون آمده ایردستان بکهستند حزب ما از اعامق جامعه 

ردستان اعتقاد کق مردم یامن عمین ایبه ا یاسیحزب س یکهم به اصول اسالم دارند. ما هم به عنوان 

د، اوالً من پرس ندارم اسم دخرتم یه فرمودکم اما در مورد پرس من یم. در مجموع ما مسلامن هستیدار

 د است.یآن ام یمعن یردکه در کاست « وایه»هم 

 (6/9/1358هانکی)

 

 قاسملو در پیرانشهر

ن یرد.قاسملو در اکت کرانشهر برگزار شده بود رش یه در مسجد جامع پک  ینفرانسکعبدالرحمن قاسملو 

ه مدت آتش بس کم و با وخود آنیستینبوده و ن یز یچگاه تابع جنگ و خونریما ه»نفرانس گفت: ک

ما »از سخنانش گفت:  یگر یقاسملو در قسمت د«. میرده اکرا حفظ ما همچنان آتش بس  یگذشته ول
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«. ز به ثبت برسدین یشناخته شود و در قانون اساس ید حق خودمختار یم و بایهست یطالب خودمختار 

ن طرح یا»گفت:  ویژەات یه یاز سخنانش ضمن اشاره به طرح خودگردان یگر یرت قاسملو در بخش دکد 

 یات برایم و چون هیرات را ادامه دهکه مذاکست یند و بصالح ما نکیمنق یتطب ینیام امام خمیبا پ

ره و کوارد مذا ینیامً با امام خمید مستقیرد، ما بایست با تهران و با قم متاس بگیباین مساله میرتکوچک

 «.میگفتگو شو

 (11/10/1358)اطالعات

 

 .شویم عبدالرحمن قاسملو: ما باید مستقیام با امام خمینی وارد مذاکره

 .شوندمی پاسداری که در پاوه به گروگان گرفته شدهاند احتامال تا پایان هفته آزاد 10 

 30/12ساعته در سنندج، اوضاع تا ساعت  48پارس: بدنبال اعالم آتش بس  یسنندج ـ خربگزار  

قول ن آرامش بنابر یکار خود مشغول بودند لکب هاهروز آرام بود و ادارات و مدارس و مغاز یظهر د

ب یل جیه اتومبکاظهار داشته  ین رفت. و یروز از بید 15سپاه پاسداران در سنندج در ساعت  یسخنگو 

مر کبای شود و گلولهیرد به رگبار بسته مکشمرگان یدر سه راه فرح سابق سنندج توسط پ یجهاد سازندگ

آب  یف و بجو ل منحر یجه اتومبیشود در نتیم یش هم زخمیاز دستها یکیند و یکراننده اصابت م

  .ندیکابان سقوط میخ

ور تا مقر کند. فاصله محل مذ یکن آمده و بطرف مقر سپاه پاسداران فرار میل پائیراننده از اتومب 

 .قه راه استیاده پنج دقیسپاه پ

رساند می بود خود را به سپاه یه زخمکنند راننده کمی بیرا تعق یرد راننده زخمکافراد مسلح  

 یاز سو  یرانداز یه تکشود ین ماجرا باعث میا.نون تحت درمان استکسپاه، هم ا یخنگو و بنا به اظهار س
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 یسپاه پاسداران انقالب اسالم یسخنگو .گر آغاز شودیرد از طرف دکشمرگان یسو و پیکسپاه پاسداران از 

 .«شودیله سنگ مسدود میابانها و معابر بوسیه خیلکن حادثه یپس از ا»مستقر در سنندج گفت: 

ون یزیو و تلویز رادکس تهران گفته است به مر یپار یبه خربگزار  یشهروند سنندج یکروز ید 

ه کاست  ین در حالیرسد و ایرون شهر بگوش مین از بیسنگ یخمپاره و سالحها یصدا یحمله نشده ول

ن یا یابل فشار قو کون،  یزیوتلویان حمله به رادیسپاه پاسداران مستقر در سنندج گفته است در جر

ه یسپاه پاسدار از ناح یاتیمعاون فرمانده عمل« ینارص جربوت»در تهران گفته شد .ز قطع شده استکر م

ن سپاه یهمچن.ن صورت گرفته استیسنگ یشدهاند و حمله به مقر پاسداران با سالحها یتف زخمک

 .ه استردکن خمپاره به فرودگاه سنندج برخورد یه چندکرد کروز اعالم یپاسداران مستقر در سنندج د

عرص امروز  یرانداز یت»پارس در سنندج گفت:  یراتها به خربگزار کدم یگر سخنگو ید یاز سو  

 .«راتها نبوده استکچ وجه از طرف دمیروز( بهی)د

امرستان ین بیرا با یپنج زخم»( سابق گفت: یامرستان شهدا )پهلو یاز مسئوالن ب یکیشب ید 

 .«اعزام شدهاند یست تختخوابیدو امرستانیه چهار تن از آنان به بکآورده اند 

وپرت بر فراز آسامن سنندج در پرواز یکروز چند هلیپارس از بعدازظهر د یبر اساس گزارش خربگزار  

 .موده استین شهر را پیجت بارها آسامن ا یامیهواپ یکبوده اند و 

د عبور و درآمده ان یلکل ین شهر بحال تعطیا یهاهن حادثه، مدارس سنندج و مغاز یبدنبال ا 

ن و با کن صورت ممیدتریها بشدیراندازیسنندج قطع شده است و ت یهاهوچک یابانها و حتیمرور در خ

 .رد در سطح شهر بشدت ادامه داردکشمرگان مسلح یپاسداران و پ ین از سو یسنگ یسالحها

 یبا آرپ شرتیرد بکافراد مسلح  یاز سو  یرانداز یه تکرد کسپاه پاسداران مستقر در سنندج اعالم  

ادامه داده  یرانداز یه افراد سپاه، متقابال به تکرد کد ییرد و تأیگیصورت م 3 -هفت،  مسلسل و ژ  یج

 .دهندیو م
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توسط مردم  یب جهاد سازندگیل جیه اتومبکرد کشب اعالم یسپاه پاسداران مستقر در سنندج د 

و  یومله و سپاه رستگار کبجز افراد  قه(یتا ساعت مخابره خرب )نوزده و چهل و پنج دق.ن رفته استیاز ب

ابانها یدر خ یسکخلق،  یفدائ یهایکن در سنندج و احتامال چریخ عزالدیرات و هواداران دفرت شکدم

 .خود پناه بردهاند یهاهند و مردم بخانیکآمد و رفت من

رانشهر وارد شد یران به پیردستان اکرات کر حزب دمو یرانشهر ـ خربنگار بامداد : عبدالرحمن قاسملو دبیپ

 .ردکت کن شهر برگزار شده بود،  رش یه در مسجد جامع اکنفرانس ک یکو در 

ه مدت کم و با وجود آنیستینبوده و ن یز یچگاه تابع جنگ و خونریما ه»نفرانس گفت: کن یقاسملو در ا

 .«میردهاکما همچنان آتش بس را حفظ  یآتش بس گذشته ول

 ید حق خودمختار یم و بایهست یما طالب خودمختار »فت: از سخنانش گ یگر یقاسملو در قسمت د

 .«ز به ثبت برسدین یشناخته شود و در قانون اساس

ن طرح یا»گفت:  ویژەئت یه یاز سخنانش ضمن اشاره بطرح خودگردان یگر ید یرت قاسملو در بخشکد 

 یئت برایون هم و چیرات را ادامه دهکه مذاکست یند و بصالح ما نیکق منیتطب ینیام امام خمیبا پ

ره کوارد مذا ینیام با امام خمید مستقیرد، ما بایست با تهران و قم متاس بگیبامی ن مسئلهیرتکوچک

 م.یوگفتگو شو

 (12/10/1358)بامداد

 

 .کنیمدکرت قاسملو در پیرانشهر اعالم کرد: در صورت حمله، بشدت دفاع می

ران، روز سه یردستان اکرات کل حزب دمکر یبرت عبدالرحمن قاسملو، دکخربنگار اطالعات: د -رانشهریپ

رت قاسملو سپس در اجتامع کن شهر، مورد استقبال قرار گرفت.د یمردم ا یرانشهر شد و از سو یشنبه وارد پ

خلق  یرات و خودمختار کمذا ی، چگونگویژەأت یرامون هیت منودو نظرات خود را پکرانشهر رش یمردم پ
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از  یه چند روز کنیم با ایستین یشکو برادر  یز یابع جنگ و خونرچگاه تیما ه»گفت:  یرد. و کان یرد بک

 ویژەات یره و گفتگو با هکم، ادامه مذایه آتش بس را حفظ منوده اکآتش بس گذشته است، ما همچنان 

ست، یرد نکأت، اصاًل به نفع خلق ین هیرات با اکه ادامه مذاکم یدانیرا میم، زیدانیز منیدولت را جا

 .«ستیارات برخوردار نین اختیرتکوچکاز  ،ویژەأت یچون ه

 گفتگو با امام

أت یه یم، چون گفتگوهایره و گفتگو شوکواردمذا ینیامً با امام خمید مستقیما با» رت قاسملو افزود: کد 

گوناگون  یبا سفرها ویژەات یه»ن گفت: یرت قاسملو همچنکد «. ندکیق منیتطب ینیام امام خمیبا پ ویژە

باشد، یردستان مکپارچه و متحد خلق یکردن صفوف کمتفرق  یردستان، در پکف خود به نقاط مختل

توانندما منی شوند. بدخواهان و توطئه گرانیپارچه متحد است و از هم جدا منیکرد، که خلق کنیغافل از ا

ا ه ما جهاد راه انداخته حزب ها  ر یسم بخوانند و علیونیسم و صهیالیا عوامل امپریه طلب و یرا تجز

رد در موقع کل دارد، خلق یاصای رد، مبارزهکه خلق کاند افتهیدر یرا آنان بخوبیطان بنامند، زیحزب ش

 .«ندینشیز گفتگو میم یره، پاکرد و در موقع مذایگیمبارزه، تفنگ به دست م

 میستیتابع جنگ ن

 یهاه به متام استانکدارند یدولت اظهار م ویژەأت یه یان سخنان خود گفت: اعضایرت قاسملو در پاکد 

ره کروند و با آنها مذامنی به استان اصفهان نطور است، چرا مثالًیشود. اگر ایداده م یران خودمختار یا

ه کم یگوئیگر میشوند. بار دیره مکرد وارد مذاکخلق  ویژەأت یند و با هیآینندو چرا به مهاباد مکیمن

 «ردکم یخوددفاع خواه از ن نحویدتریبه شد م، اما اگر به ما حمله شودیستیما تابع جنگ ن

 (15/10/135)طالعات
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  .قاسملو:پیام امام بهرت از مهربانی و دلسوزی دیگران است

روز در مسجد جامع یرت عبدالرحمن قاسملو بعدازظهر دکه: د یهان ارومکی یرانشهر ـ خربنگار اعزامیپ

رد و کخلق  یبرا ینیت قاطع امام خمی: رهربرد. قاسملو گفتک ین شهر سخرنانیا یاهال یرانشهر برایپ

شه و هر وقت و هر زمان از دستورات سازنده امام یرد همکد بوده و هست و خلق ییران مورد تایملت ا

ره کچ مذایم هیدولت داشتها ویژەات یه با هک یافزود: در جلسات متعدد یرد. و کرده و خواهد ک یرو یپ

گنجانده   ینیامام خم یخیام تاریه در پکخواهد آنچه را یت مندول ویژەات یه یعنیصورت نگرفته  یاصل

ه عوامل فرصتطلب از موقع کخواهند طول بدهند ین قدر میرات را اکند و مذاکشده مو به مو اجرا 

  .وان و پاوهیر قارنه، مرینند نظکل یرا به خلق تحم یگر ید یلیرده و جنگ تحمکحساس سوءاستفاده 

ه کردستان کمختلف  یوش فروهر را در شهرهایدار یهایارسنجیر تحمل عگیرت قاسملو گفت: ما دکد 

امً با شخص امام یرات را طول بدهند مستقکم چنانچه مذایم گرفتهایم و تصمیرد وجود دارد ندارکچقدر 

رت قاسملو در کگران است. د ید یو دلسوز  یما بهرت از مهربان یآن برا یام امام و اجرایرا پیم زینکره کمذا

رود ید میشان نازل شده امکمستضعفان و زحمت یبرا ینیه واقعاً امام خمکن اظهار داشت: هامنگونه ایپا

 وشد.کده بیارگران ستمدکرفاه  یند و براکامام را دنبال  یرات هم بتواند خط مشکحزب دم یبرا

 (15/10/1358هانکی)

 

 مالقات با دکرت قاسملو

ن یران، به همراه چند تن از رسان ایردستان اکرات کدم ل حزبکر یرت قاسملو دبکدار، د ین دیا یدر پ

و  ییروز، جنبه آشناید یردند. مالقات و گفتگوهاکدار و گفتگو ید یتالله ارشاقیو آ ویژەات یحزب، با ه

  .از امروز رشوع شود یرات رسمکداشت و قرار است مذا یفاتیترش
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ستون  یکخلع سالح  در مورد، ینین حسید عزالدیران و دفرت سیردستان اکرات کحزب دم یاسیدفرت س

 ییهاهیانیدر خارج از شهر مهاباد صورت گرفت، بطور جداگانه ب یامه جار یه روز هفدهم دک یژاندارمر 

 :رسدی، میبه اطالع خوانندگان گرام هاهیانین بیه منت هر دو اکردند کصادر 

 راتکه حزب دمیانیب

( دروازه شهر مهاباد، 17/10/58روز)یف مهاباد! حوادث دیرشرد!  مردم ک!  خلق مبارز یهنان گرامیهم م

عموم فراهم  یبرا یادیز یهایآگاه و مسوول شده و نگران یه انسانهایلکق یموجب تاسف و تاثر عم

رد، کخلق  یندگیأت منایل هکیدر رابطه با تش یلکن مورد و بطور یم در ایدانیم یآورده است. لذا رضور 

ه از هنگام کواقفند  یم. مردم مهاباد بخوبیران قرار دهیردستان و رسارس اکم ار مردیدر اخت یاطالعات

شمرگان یاز ارتش بااطالع و موافقت پ ینون، بارها واحدهائکردستان تاک یهایریاعالم آتش بس و خامته درگ

ثه ن حادیرتکوچکه کنیاند، بدون ان شهر خارج شدهیا از ایردستان، به مهاباد وارد و کرات کحزب دم

ن مدت، شهر مهاباد، یا یه در طکدانند یم ین را هم، مردم مبارز مهاباد بخوبیداده باشد. ا یرو  یناگوار 

ه به منظور ک یروز هم طبق معمول، ستونیردستان بوده است. دک ین شهرهایحادثه تر ین و بیآرامرت

سب کحزب اطالع داده و  ینظام ین شهر بوده است، به شورایمهاباد، عازم ا یض پرسنل ژاندارمر یتعو

مهاباد تا  یلومرت کین ستون، از چند یبوده و ا یتبکن موافقت یه، اکنیح ایرده است. توضکموافقت 

ه ستون مزبور به یکورت شده است. متأسفانه وقتکشمرگان حزب اسیاز پای عدهله یدروازه شهر، بوس

، از ورود آنها به شهر یفدائ یهایکز چرا یل امر، افرادیومله و در اواکد، افراد مسلح یدروازه شهر رس

و مراجعات دوستان  ینین حسیخ عزالدیرر به منزل جناب شکم یهار و تلفنیگیمنودند. تالش پ یر یجلوگ

ق یو تشو یکد و آخراالمر به تحرینرس ییل به جاکومله درباره حل مشکما به دفرت ماموستا و افراد 

ن عمل ید بشود، شد. ایجه آنچه نبایه در نتکحنه شدند ز وارد صیآموزان ن از دانشای عدهومله، ک

ه یقاً علیندگان حزب ما عنوان شد، دقیومله در منزل ماموستا از طرف مناکندگان یه با حضور مناکهمچنان

روز منجر به رسقت یرده بود. حوادث دکن ستون، موافقت یه با ورود اکردستان بود کرات کحزب دم
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تصادف  یکه، در یاروم ید و متاسفانه در بازگشت ستون بسو ین گردن ستو یا یاز سالحها یمقدار 

ه دار کول ین عمل موجب بدنامید، ایه بدون تردکا مجروح شدند یشته و کل، چند نفر از رسبازان یاتومب

 یار عمومکق را به معرض افین حقایه ایکردستان خواهد شد.ما در حالکت و اعتبار مردم یثیشدن ح

 یکاست حزب ما یا سیه آکص دهند ید تشخیم. مردم بایسپارمی ا به خود مردمم، قضاوت ر یگذاریم

 یو آشوب طلب ینگونه اعامل، اخاللگر یا ایارانه و آکومله، سازشکا بقول افراد یاست  یاست اصولیس

حزب ایم ه بارها گفتهکرد، ما همچنانکخلق  یندگیأت منای؟ و اما در مورد هیعمل انقالب یکا یاست 

 یرو یردستان، با پکرنا مردم یم و ایدانیران میردستان اکرد در کردستان را رهرب مبارزات خلق ک راتکدم

ه جناب کت ین واقعیبا توجه به ا یاند. ولد منودهیل شدن در صفوف آن تائکحزب و متش یاز شعارها

توار بوده است ن اصل اسیاست ما بر ایاند همواره سهمواره مورد احرتام ما بوده ینین حسیخ عزالدیش

ت ین واقعیم. ایاوریبه عمل ب یار کشان تبادل نظر و همیردستان، با اکل مربوط به رسنوشت یه در مساک

شاخه « خلق یفدائ یهایکسازمان چر»ز ین یو تا حدود« وملهکسازمان »ه کایم را هم  مد نظر داشته

فا یا یانات خود، نقشکاماست و یم بوده و متناسب با سیرد سهکردستان در جنبش مقاومت خلق ک

ره حل و فصل کردستان را از راه مذاکخواهد مساله یه مکرد که دولت اعالم یکن جهت، وقتیاند. بهمردهک

 ویژەات یاًبا هکه مشرت کم یردکشنهاد یر روش دولت، به ماموستا پیین تغید، ما ضمن استقبال از ایمنا

خ یجناب ش یم، ولیز مشورت و تبادل نظر منائینر کم و با دو گروه فوق الذ ینیره بنشکدولت به مذا

ردستان کجنبش  یندگیأت منایدر ه ین دو گروه با حقوق متساو یه اکن، با ارصار از ما خواستند یعزالد

ه کای رد، بگونهکخلق  یندگیأت منای، هیطوالن یهاباالخره بعد از نشستها و بحث ت داشته باشند.کرش 

سب کن مدت همواره در جهت یا یومله، طکل شد. متأسفانه دوستان یکردستان اطالع دارند، تشکمردم 

 یومله طک یهاهیگذرا به اعالم یاند. نگاهردهک( عمل یو بقول خودشان)افشاگر  یگروه یدستاوردها

ه به تشنجات در کاند ن داشتهیبر ا یشه سعیومله، همکه رهربان کدهد ینشان م ین دو ماه، بخوبیا

ن یتأسف است، ا یشرت جایند. آنچه بیجاد منایمورد ایب یهاتیبزنند و حساسردستان دامن کمنطقه 

ومله، رسسختانه دفاع ک یهااست و برداشتیز همواره از سین ینین حسیخ عزالدیه ماموستا شکاست 
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ومله بوده کد ماموستا و یز مورد تائیت نیمسوول یب یاعامل آشوب طلبانه افراد یمنوده است و حت

رد، تنها کخلق  یندگیات منایه هکن مورد یدر اای ه توافق نامهکش از دو هفته است ینون بکاست. ا

گردد، از  یأت خوددار ین هیو سازمانها در رابطه با ا هاهر نام گرو کردستان باشد و از ذ کنده مردم یمنا

ه کنیمثل ا« وملهک»دوستان  یامضا شده است، ول« یفدائ یهایکچر»جانب حزب ما و ماموستا و 

ن یا ینون حارض به امضاکه تاکدهند، چرا یح میرد ترجکخلق  یرا بر منافع مل یگروه یدستاوردها

وت بر لب کرده و مهر سکار یرا اخت« املک یطرفیب»ز ین رابطه، ماموستا نیاند و در اموافقت نامه نشده

از  یکیعنوان رد به کخلق  یندگیأت منایه وحدت صفوف هکم ینیکنجا اعالم میزده است. ما در ا

 یومله، در معرض خطر جدک یتهایمسوول یها و بینکارشکردستان، به علت کمبارزات مردم  یدستاوردها

ت از یمسوول یش برود، چه بسا عنارص آشوب طلب و بین منوال پیارها بدکقرار گرفته است و اگر 

را بر مردم  یگر یدردستان موفق گردند، جنگ خامنانسوز کمسلح  یهاهان گرو یجانب دولت و در م

 .ندیل منایردستان تحمک

ز یردستان از راه مساملت آمکم گه طرفدار رس سخت حل مساله یداریگر به رصاحت اعالم میبار دیکما 

س که باشد، در جهت عک یسکن مورد را از جانب هر یدر ا ینیو حادثه آفر ینکار شکم و هرگونه یهست

 یعنیه در مواقع الزم، کواقفند  یردستان به خوبکه مردم ک است یعیم. طبینیکم یرد تلقک یمنافع خلق

به مقابله پرداخت  یتیردستان مورد هجوم بدخواهان قرار گرفتند، حزب ما با چه قاطعکه مردم ک یوقت

ران، جنگ را به ما یگر دشمنان انقالب ایه بار دکخود نشاند وچنان یو چگونه جنگ افروزان را رس جا

از گذشته از تر ه حزب ما قاطعانهکد مطمنئ باشند، یردستان باکنون، مردم کاند از هم یل منایتحم

ن است، یما بر ا ین حال متام سعیدر ع یرد. ولکنه اش دفاع خواهد یرید یهارد وهدفکت خلق یمجود

ل کز مشیحل صلح آم یران برایا یرهرب انقالب اسالم ینیآبامناه امام خم 26ام یه با پک یط مساعدیمح

گرآتش جنگ برادر یبار د یکه کرد یانجام نگ یار کتان بوحود آمده است، همچنان سامل مباند و ردسک

ومله وهم جناب که هم کم یردستان انتظار دار کردستان شعله ور گردد. ما از مردم رشافتمند کدر  یشک

هر گونه  حایه رصکشان بخواهند یشان قراردهند و از ایهاتیرادر مقابل مسوول ینین حسیخ عزالدیش
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ن به یخ عزالدیجناب ش ویژەدوارم به یند. امیوم مناکجاد بر خورد و اغتشاش را محیو هر ا ینکار شک

 یداشته باشند واز نفوذ خود برا یافکن لحظات حساس در مقابل خلق دارند، توجه یه در اک یتیمسوول

نده گان خلق یت مناایت هیار و حفظ موجودکردستان وادامه کوحدت صفوف مردم  یهاهیم پاکیتح

  18/10/1358ران یردستان اکرات کحزب دم یاسیند.دفرت سیرد استفاده مناک

 (20/10/1358هانکی)

 

 .جمهوری را اعالم کردقاسملو خواست کردها از رییس

 یران و اظهارات و یا یاسالم یاست جمهور یصدر به ر« یرت ابوالحسن بنکد »محرز شدن انتخاب  یدر پ

ردستان در پاسخ کرات کل حزب دمکر یرت عبدالرحامن قاسملو دبکروز د یتان، عرص دردسکع یوقا یدر پ

ما از »ست؟ پاسخ داد: یران چیشور اک یسجمهور یین ریرات از نخستکه انتظارات حزب دمکن سوال یا

م یتوانیم، اما در مجموع میامل اطالع ندارکصدر به طور  یبن یآقا یهاهبرنام یف و محتواکیم و ک

ن حال، یامل انقالب و در عکو ت ییوفاک، رشد، شیستیالیه ما خواستار ادامه مبارزات ضد امپرکم ییبگو

ما »رت عبدالرحامن قاسملو گفت: کد «. میهست یل خودمختار کبه ش یرد و رفع ستم ملکمساله خلق 

ق یز طرردستان، اکم مساله یخواهیشه میه مثل همکم ینکگر اعالم یصدر بار د یبن یاطالع آقا یبرا

 یهاهو یردستان، شکه تنها راه حل مساله کم ینکید مکیره حل شود و باز تاکز و از راه مذایمساملت آم

 یادامه جد یبرا یموثر  یه گامهاکم یخواهیم یسجمهور یین اصل، از ریره است. بر اکو مذا یاسیس

رد: کبدالرحامن قاسملو اضافه رت عکد «. رات برداردکردن مذاکردستان و دنبال کبه  یاعزام ویژەات یار هک

سم یالیسم به خصوص امپریالیردن دست امپرکوتاه کردستان، در کبه  یخودمختار  ید، اعطایبدون ترد»

 یرهرب انقالب اسالم ینیه امام خمکران موثر خواهد بود، خاصه آنیشربد انقالب این در پیا و همچنیکامر

آبامناه  26 یخیام تاریرد بوده اند و پکده یاز خلق ستمدو رفع ظلم  یبان رفع ستم ملیران، همواره پشتیا

ام امام، یپ یبر اساس و محتو »رت عبدالرحامن قاسملو افزود: کد «. ردهاندکن خصوص صادر یز در ایرا ن
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ن یرد، رسباز راستکرا خلق یند، زکردستان اتخاذ کد موضع قاطع نسبت به موضوع یران بایا یسجمهور ییر

ران یا یت ارضیو متام یت ملیمکتواند ضامن استقالل، حایم یان است وخودمختار ر یانقالب و پاسدار ا

 .«باشد

 تیعدم حسن ن

و  یر اصولیغای وهینون به شکره با دولت، تاکمتاسفانه مذا»اظهار داشت:  یگر ید یقاسملو، در گفتگو 

بال فراان از راه حل امل و با استقک یرد با آمادگکخلق  یندگیات منایر متعارف صورت گرفته است. هیغ

جاد یردستان، و اکن، آرامش در یقوان یره را اعم از برقرار کنه انجام مذایردستان، زمکمساله  یاسیس

رد و کحزب ما آتش بس اعالم »رت قاسملو افزود: کد «. ت فراهم آورده استیممالو از حسن ن یطیمح

افنت یان یرات، بعد از پاکب دمردستان و بخصوص حز کو مرشوعه مردم  یرغم عدم تحقق خواستهایعل

ره، تالش فراان به عمل آورده کمذا یالزم برا یهاهنین آرامش و ادامه زمیمدت آتش بس همواره در تام

 .«ت الزم از جانب دولت صورت نگرفته استیابراز حسن ن یعنیاما متاسفانه عمل متقابل، .است

 انیزندان یآزاد

 یلیان جنگ تحمیه در جرکان را یاز زندان یادیما تعداد ز»ان گفت: یزندان یرت قاسملو با اشاره به آزادکد 

گناه بازداشت شده یه به ناحق و بکرد کان یزندان یم، اما متاسفانه از آزادیردکر شده بودند، آزاد یدستگ

مساله »رد: کاضافه  یو «. نشده است ینون خرب کده اند، تایوم گردکل املدت محیطو یهاو به حبس

ران دارد و حل آنهم ساده است یر قاطع در رسنوشت انقالب ایه تاثکس یدر آمده ا یصورت ردستان بهک

نسبت به  یتوجه یس، بکباشد و بالعیم یآن رضور  یادامه انقالب و گسرتش دستاوردها یو هم برا

 در جهت توقف انقالب خواهد  یت ضد انقالبیسم، اجازه فعالیالیو عوامل امپر ین داخلیآن، به مرتجع

ه کای جهیچگونه نتینشده و در واقع، به  ه یره، وارد مرحله خاصکه مذاکد گفت: یداد و در مجموع با

 .«ده استینجامیباشد. ن یخودمختار  یردستان و اعطاکد به حل مساله یمف
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 د جنگیاز تجد یر یجلوگ

ن و با علم رایت نسبت به انقالب ایرات با احساس مسوولکاست است حزب دم یهیبد»قاسملو افزود: 

از  یر یجلوگ یخود را برا ین است، همه سعیوکد در رشف تیه بدون تردک یستیالیامپر یهاوطئهبه ت

 کر را در یت خطین موقعیز ایه دولت نکدوار هستم ید و امیردستان اعامل مناکدر  یلید جنگ تحمیتجد

ردن دست کوتاه ک یز برایردستان و نکمردم  یهاهپاسخ دادن و حرمت گذاشنت به خواست ید و برایمنا

ر دنبال یگیو پ یوة جدیرد موافقت و آن را به شکخلق  یخیآن، با خواست تار یهاوطئهسم و تیالیامپر

 «.جة مطلوب برساندیرده و به نتک

 (9/11/1358)اطالعات

 

  استاندار کردستان درباره توطئه عراق در مرز ایرانی هاهگفت

 .ی چپ افراطی را بخورندهاهگرو  دکرت قاسملو: مردم کرد نباید فریب

 .استاندار کردستان: خواست مردم سنندج در مورد خروج پاسداران یک خواست منطقی است

 .تنها راه خروج از بن بست در کردستان مذاکره با امام یا منایندگان مستقیم ایشان است

ه توسط عامل ک یاتیکمون تحررایهان پکیبا  ییردستان در گفتگوکهان: استاندار کیرمانشاه ـ خربنگار ک

نه ین زمیردستان در اکاستاندار  یسیشود هشدار داد. مهندس شاه ویشورمان مکه یم بعث عراق علیرژ

د با یرد باکفرستند و مردم یما م کها به طور مرتب افراد مسلح و مزدور خود را به خایگفت: )عراق

ن حال یدر ع یسیباشند.( شاه و یمرز  یاحها در نو یات عراقیکو تحر هاوطئهامل مواظب تک یار یهوش

جنگد یم یا با ارتجاع خارجیکالسم آمرینون در چند جبهه با امپرکما هم ا یشور انقالبکه کرد کد کیتا

شور کجاد نظم در داخل یم و عالوه بر اینکرا در هم ش هاهن جبهیرو ایه با متام نکم ینکوشش کد یلذا با

خود  ینظرهان گفتگو نقطهیردستان در اکم. استاندار یت برقرار سازیز آرامش و امنین یمرز  یدر نواح
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رات کرد و ضمن آن گفت: )به اعتقاد من تحصن مردم سنندج و مذاکح یردستان ترشکل یرا در مورد مسا

 یسیرد(. شاه ویقرار گ ید به موازات هم مورد بررسیه باکدولت دو مساله جدا از هم است  ویژەات یه

ن شهر یطلب افزود: تحصن مردم سنندج و خواست آنها در مورد خروج پاسدارانم از ان میح ایدر توض

ن مرحله دستور خروج پاسداران از سنندج را صادر ید در ایانقالب با یاست و شورا یخواست منطق یک

ات در ین هیه مدتهاست توسط اک یراتکدولت و مذا ویژەات ین در مورد نقش هینند. استاندار همچنک

ن مرحله و بحث و گفتگو در یرات تا آخرکشود گفت: به نظر من ادامه مذایردستان انجام مک منطقه

ردستان کل که مشکره است کو مذا یاسیب شود و تنها از راه سید به طور مداوم تعقیبا هاهنیمتام زم

دولت  وب مردم بودند اماکر رس کتنها به ف یپهلو  کم سفایرد: عوامل رژکاضافه  یسیشود. شاهویحل م

است و من  یاسیق سین از طریطرف ینظرها شربد نقطهیره و پکران خواهان مذایا یاسالم یجمهور 

 ویژەات یه یدر مورد اختالف طرح خودگردان یم. و یشو یکل نزدکشرت به حل مشین راه بیدوارم از ایام

ده است: گفت: ن شیرد تدوکخلق  یندگیات منایه یه از سو کران یردستان اک یدولت با طرح خودمختار 

ن یرد البته اکارائه خواهم  یطرح ین من به زودیطرف یهاهدگاین اختالف و تفاوت در دیرفع ا یبرا

ان یردستان در پاکندارد(. استاندار  یو رسم یچوجه جنبه دولتیاست و به ه یطرح شخص یکفقط 

ل ین دلیوت دارد و به همر نقاط تفایمردم سا یردستان با پاره فرهنگهاکه فرهنگ کرفت ید پذیگفت: با

 یخودگردان یجدا از طرح عموم ید طرحیرد و فرهنگ و آداب و سنن آنها باکات مردم یبا توجه به روح

  .ردیقرار گ یشرت مورد بررسیات بییو با جز

 گفتگو با قاسملو

گار با خربن یروز در مصاحبهایردستان دکرات کل حزب دمکر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکگر د ید یاز سو 

ن یه( به سئواالت او پاسخ داد. قاسملو در پاسخ ای)اروم یجان غربیآذربا یهان از دفرت رسپرستکی یاعزام

ما به عنوان مسووالن »ست؟ گفت: ین چیردنشک یر به شهرهایاخ یه: منظور شام از سفرهاکسئوال 

 یانقالب به شهرهاردن آنها از توطئه ضدکرد و آگاه کالت مردم کمش یم جهت بررسیفه داریوظ یحزب
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 یگر یردستان به گروه و دسته دکرات که بجز حزب دمکم یین حال به آنها بگویم. در عینکن سفر یردنشک

ردستان، کرات کرا تنها حزب دمیرا نخورند، ز یچپ  افراط یهاهب احزاب و گرو یوابسته نشوند و فر

  .«رد استکش کبان از خلق زحمتیرو خط امام است و هامنند امام، هدفش پشتیپ

ردها کندگان یدولت با منا ویژەات یرات هکرامون علت متوقف شدن مذایهان از قاسملو پکیگر یسئوال د 

ل موجود، یرد همواره آماده است تا مساکم، خلق یردهاکرات را متوقف نکما مذا»پاسخ داد:  یه و کبود 

ان به یمهندس صباغ یآقا ز، اعرتاضیرات نکحل شود. علت متوقف شدن مذا یز یق مساملتآمیبه طر

دولت بوده  ویژەات یه یز ظاهراً به منظور رفع خستگیگر آن نیل دیرد بود. دلکخلق  یندگیب مناکیتر 

ل شده کیبه عنوان معارفه تش یبه آن صورت، انجام نشده و فقط جلسها یرهاکز مذایاست، تا به حال ن

 «.است

 یلیدولت چه مسا ویژەات یه در نشست شام با هکن سئوال یردستان در پاسخ اکرات کل حزب دمکر یدب

دولت  ویژەات ین جلسات هین نشست تا چه اندازه سودمند بوده است گفت: در ایمطرح شده و ا

 یهاهه در رسانکم یداد یطرح یز پس از بررسیه ما نکند کح یرا ترش یتوانست تنها طرح خودگردان

رد کندگان خلق یمنا یبکیات تر یرات، خارج از هکذاه مک یس شد. به نظر ما، در صورتکز منعین یگروه

« نخواهد داشت. یچ اثر یرد هیردستان است انجام گکب به اتفاق مردم یت قریرثکا یبانیه مورد پشتک

ن طرح یدولت گفت: ما به طور مفصل نظر خود را درباره ا ویژەات یه یقاسملو درباره طرح خودگردان

چوجه با ین طرح به هیه اکتأسف است  یجا یمنترش شده، ول هاهمن نظر در روزنایم و ایردهاکاعالم 

ه خواست کم ینیکر مکه ما فک یران مطابقت ندارد، در حالیا یرهرب انقالب اسالم ینیام امام خمیروح پ

 یه طرح خودگردانک یگنجد. در حالیم ینیامام خم یخیام تاری( در چارچوب پیما )خودمختار  یاصل

 ویژەات یه یه از سو کاست  ین طرحیاست و ا یارات محلیاز اخت یادن برخد یبرا یطرح ادار  یک

 .«ینیامام خم یدولت اعالم شده، نه از سو 
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 یاظهار نگران ویژەات یت هیرد از عدم جمعکمردم  یط حساس فعلین گفت: در رشایقاسملو همچن

اد یار زیبس یر یان درگکدنبال نشود ام یرات به رسعت و جدکه اگر مذاکاست  یرا وضع طور ینند. زیکم

ران یردستان اکرات کل حزب دمکر یدب«. خواهند و نه مایم ینیه نه امام خمکاست  یز ین چیاست و ا

وشش دارند کبدخواهان  بویژەاران کاز دستاندر  یرد گفت: برخکخلق  یندگیات منایه یدرباره خواستها

 ین جهت عمداً اصطالح خودمختار یاست و بد یدهایچیمساله پ یه خودمختار کنند کن طور وامنود یا

 یهطلبیبا تجز ین تشابهیرتکوچک یه خودمختار ک یدهند در حالیف قرار میرد یکدر  یهطلبیرا با تجز

 یاسیحفظ وحدت س یله براین وسیران بهرتیده ایستمد یبه خلقها یخودمختار  یندارد و در واقع اعطا

ن به یردنشکه مناطق کن است یت دارد ایا اهمم یبرا یران است. آنچه در خودمختار یا یت ارضیو متام

ه جز در چهار مساله ک یران شناخته شود بدان معنیشور اکدر چارچوب  ییایواحد جغراف یکعنوان 

دراز  یاقتصاد یهاهناس و برنامکو چاپ اس یاست پولیـ اداره امور ارتش ـ س یروابط خارج یاساس

 یه امور داخلیاست بق یز کت دولت مر ینحرصاًدر صالحه مکاز دارد یالن نک یهگذار یه به رسماکمدت 

ل کیخود تش یامً از سو یا شورا مستقیردستان مجلس کخودمختار باشد و مردم  یت ارگانهایدر صالح

نند مثالً در کاست اداره  یز کت دولت مر یه در صالحک، متام امور را جز آنها ییاجرا یدهند و ارگانها

ردستان کدر مدارس و ادارات  یردکخودمختار باشد. زبان  یت ارگانهایحه اداره امور ارتش در صال ک یحال

رد زبان کنار زبان کز در ین ی، زبان فارسییت شناخته شود و بعد از سال چهارم ابتدایخودمختار به رسم

هان کیردستان باشد. خربنگار کران از جمله یهمه مناطق ا یو رسم کن زبان مشرت یو همچن یآموزش

داده شود  یرد، خودمختار که اگر به خلق کنند یکنطور اظهار نظر میها ایملو گفت: برخخطاب به قاس

ست؟ قاسملو ین باره چید. نظر شام در ایخواهد انجام یهطلبیبه تجز ین خودمختار یا یپس از مدت

 یبرا یردم راه اصلکه اشاره کند مربوط به خودشان است من هامنطور یگویگران میپاسخ داد: آنچه د

 یخلقها ین حقوق ملیهن ما، تأمیم یت ارضیو متام یاسیران و دفاع از وحدت سیا یاتحاد خلقها حفظ

ران و به حقوق مرشوع خود یردستان در داخل اکمردم  یران است. وقتیشور اکده در چارچوب یستمد

ران یقالل ااست یم مبانکین خواستها به تحین ایه تأمکامند بلیمن یباق یهطلبیبر تجز یلیگر دلیبرسند د
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به ن امر یداده شده و ا یشورها به خلقها حق خودمختار کاز  یار یدر بس یرد. وانگهکخواهد  کمک

رات شام با که اگر مذاکن سئوال یقاسملو در پاسخ ا«.نشده است که آن ماملیمنجر به تجز هیچ وجه

رات کز از مذاینون نکاما در واقع هم ا»رد؟ گفت: کد یار خواهکجه نرسد چه یدولت به نت ویژەات یه

بوجود  ویژەات یه هک یه راه خروج از بن بستکم ینیکر مکم و فیوس هستیدولت مأ ویژەات یشام با ه

رامون رابطه حزب یان، پیقاسملو در پا«.شان استیم ایندگان مستقیا منایم با امام یره مستقکآورده، مذا

ن یخ عزالدین حزب ما و شیرد، بکق خل یخواستها»گفت:  ینین حسیخ عزالدیردستان با شکرات کدم

 «.شودیم یامل و وحدت نظر بررسکبا تفاهم  ینیحس

 (10/11/1358)اطالعات

 

 تلگرام عبدالرحمن قاسملو به حضور امام

رات کل حزب دمکر یروز از طرف عبدالرحمن قاسملو دبیپارس د یگر به گزارش خربگزار ید یاز سو 

 :ن مخابره آمده استیازا یبره شد در قسمتمخا ینیبه حضور امام خمیردستان تلگرامک

آن حرضت  یران و رهرب یه انقالب ایعل یعیگر توطئه وسیبار دیکاته، کدامت بر  ینیخمیتالله العظمیحرضتآ

نون کگناه هامیشتار مردم بکاران یامکل است پس از حمله پاسداران به یمکردستان در حال تکو مردم 

وپرت و یکجاد شده هلیه از طرف پاسداراناکها یرین درگیدارد در اان یدر منطقه پاوه جر یدیشد یر یدرگ

ران شده یو یار یبس یهاهدفاع را مبب باران منودهاند خانیب یرده و روستاهاکت کفانتوم رش  یو حت کتان

 .ردهاندکان معصوم را قتلعام کود کو زنان و 

ارسار از حرضت امام خواهش  ت و باین تلگرام آمده است من با احساس مسوولیاز ا یگر یدر گوشه د

ه کد یند دستور بفرمائیها صادر فرما یر یاز گسرتش درگ یر یجلوگ یبرا یو جد ینم دستور فور یکم
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ر یند. هر گونه عدم توجه و تاخکدا یها خامته پیریند تا درگیاستقرار خود مراجعه منا یپاسداران به محلها

 به بار آورد. یمیتواند عواقب وخیم یشکدر از جنگ برا یر یبه منظور جلوگ یم جدیجاد تصمیدر ا

 .ردستانکرات کل حزب دمکر یبا درود فراوان مخلص عبدالرحمن قاسملو دب

 

 الت سنندجکیرات تشکاظهارات حزب دم

الت سنندج به کیردستان تشکرات کحزب دم یروز سخنگو یپارس: د یرمانشاه ـ  خربگزار کسنندج ـ 

روز( یقه امروز )دیدق 30/12اران تا ساعت یامکه جنگ در ک ن شهر گفتیپارس در ا یخربنگار خربگزار 

 .اندگرفتهومله مواضع خود را مجدداً باز پس کرات و کشمرگان مقر دمیهمچنان ادامه دارد و پ

شته شدهاند از ک ایعدهو )جاشها( یاران زخمیامک یهایریشمرگان در درگین سخنگو از پیبنا به اظهار ا

اران و یامکر یع چند روز اخیخود درباره وقا 12ه شامره یرد در اطالعکخلق  یندگیات منایگر هید یسو 

شته کنفر از جاشها  32اران و یامکشهر  یتن از اهال 12شمرگ یپ 9نون که تاکرد کواندره اعالم یپاوه و د

افته و در یدر اطراف پاوه و قلعه جوانرود شدت  یر یه درگکن آمده است یه همچنیشدهاند در اطالع

ر آتش یاطراف ز یقلعه وضع متشنج است و روستاها یقور  بویژەطق قلعه پلنگانه و قشالق و منا

شمرگان یاز پ ایعدهردهاند و ک یرشو یواندره پید یجار به سو یخمپاره پاسداران قرار دارد و پاسداران ب

 .ردهاندک ینیشته عقبنشک 5گذاشنت  یو با بجا یرا در محل قبا رسخ محارصه و دو تن از آنها را زخم

 یرهرب انقالب اسالم ینیبه حضور امام خم یتلگرام یخلق ط یندگیات مناین گزارش هیبر اساس هم

بر  یه با دستور قاطع مبنکرده است کر بودن اوضاع را خاطرنشان ساخته و از امام تقاضا یران خطیا

ردستان فراهم کز یاملتآمحل و فصل مس یه براک یت تازهایها اجازه ندهند موقعیرین درگیان دادن ایپا

رد کخلق  یندگیات منایه هیان اطالعیان برود در پایر مسوول از میافراد غ ایعدهشده است به دست 

ت یردستان را با احساس مسوولکر و متشنج یه اوضاع خطکم یدولت خواستار ویژەات یآمده است ما از ه
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شور خود کو  یر کارات لشیا استفاده از اختب یشکد جنگ و برادر یاز تجد یر یجلوگ یدر نظر گرفته و برا

 ند.کرد اقدام کخلق  یهاهبرآورده ساخنت خواست یو برا

 (15/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  پیام کنگره حزب دمکرات کردستان به امام خمینی

به امام  یامیرده، پکار کرا در مهاباد رشوع به یه اخکردستان کرات کنگره چهارم حزب دمک –مهاباد 

سالت هر چه کرفع  یردستان، آرزو کرات کندگان حزب دمیام، مناین پیرده است در اکمخابره  ینیخم

 یطیه در رشاکن لحظات یدر ا»ن قرار است:یام از ایردهاند. منت پکران رایا یزودتر رهرب انفالب اسالم

برگزار  ران، در شهر مهابادیردستان اکرات کنگره چهارم حزب دمکمطلوب،  یآزاد ودر آرامش ونظم

م یدواریسالت رهرب انقالب برطرف گردد و امکند گان حزب آرزو دارند هرچه زودتر یشود، اعضا ومنایم

 یانقالب یت ورهرب یم واز هداینیر برادران وخواهران مسلامن ببیان خود وسایشان رادر میگر ایبار د

غ همه خلق یدریب یهایارکوفدا ینیقاطعانه امام خم یجه رهرب یه نتکران یم. انقالب ایشان بهرمند باشیا

 یت براکر و بر ید متمضن خیع، باین انقالب با ابعاد وسیبه بار آورده است. ا یمیران بوده، مثرات عظیا

ام یخردمندانه وپ یهایبا رهرب  ینیران باشد.امام خمیهمه خلقها و همه نهضتها در داخل و خارج ا

ام ین پیددر دلها بوجود آورد. در ایان داد ونورامیاردستان پکآبان ماه، به جنگ ناخاسته  26 یخیتار

آن ارزش قائل است، به رصاحت، به رفع  یران برایردستان اکرات کنگره چهارم حزب دمکه ک یخیتار

رفت یام، تصور مین پیاشاره شده است: بعد از صدور ا یو اجتامع ی، فرهنگی، اقتصادیاسیس یهاستم

ن امور وامر انتخابات یت مسوولیصل شود، اما متاسفانه عدم قاطعرد حل وفکخلق  یل حقوق ملکه مشک

، از امام یخینگره تارکن یشود. ما حارضان در ا یوتاهکدستور  یه در اجراکباعث شد  یاست جمهور یر

ردستان دستورات موقت صادر کمساله  ییحل نها ین امور برایگر از مسوولیبار د یکم یانتظار دار

مبارزه  یران خواهد بود و صفوف مارا برایانقالب ا یاز دستاوردها یکیل، مسلامً کن مشید. رفع اییفرما
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نگره چهارم کران، فرشدهرت خواهد ساخت. در یا یا ودشمنان انقالب اسالمیکسم آمریالیقاطعرت با امپر

نگره کن ید قرار گرفته است. در اییمورد تا یروز ین عامل پیبه عنوان بزرگرت ینیامام خم یحزب ما، رهرب 

ه بر ادامه کده است یب رسیبتصو یردستان حضور دارند، برنامهاکنان کت سایرثکندگان ایه مناکم یعظ

ه به کران یم ایغ از انقالب عظیدریب یبانیصحه گذاشته است. پشت ینیامام خم یران به رهرب یانقالب ا

رات کحزب دم یاسفه اسید به عنوان وظیخواهد رس یرد در آن به حق خودمختار کاعتقاد ما خلق 

 یو همه خلقها ینیگر به امام خمیبار دیکندگان حزب ما ید قرار گرفته است. مناییران مورد تایردستان اک

ران به مبارزه با یا یاسالم یشور جمهور کن نفس، در راه وحدت یه تا آخرکدهند ینان میران اطمیا

 یخلقها یستیالیروز باد مبارزه ضد امپریپران ادامه خواهند داد یا یاسالم یسم ودشمنان جمهور یالیامپر

                .رانیردستان اکرات کنگره چهارم حزب دمک یران. برقرار باد اتحاد بر اساس حقوق متساو یا

 رتعبدالرحامن قاسملوکد 

 (3/12/1358)اطالعات

 

 .گذارند مذاکرات رس بگیرددکرت قاسملو: بدخواهان منی

ردستان کرات کل حزب دمکر یرت قاسملو دبکردستان د کل یرابطه با مسا خربنگار اطالعات: در –سنندج 

ردستان کرات که از طرف حزب دمک یجلسه سخرنان یکروز در یبعداز ظهر د 3وارد سنندج شد و ساعت 

ه عده کن اجتامع یرد.در اکت کافته بود رش یب یتتر ن شهریا یالت سنندج، در سالن تختکیران، تشیا

ه ک یاز سخنان خود در پاسخ به اتهامات یرت قاسملو در قسمتکت داشتند، د کنندج رش س یاز اهال یر یثک

ه کهامنطور »شود گفت:یرات زده مکردستان به حزب دمک یچپ رو وافرا ط یاز گروها یاز طرف بعض

ردستان ک یبرا یلیخواهند جنگ تحمیردومیرات رس بگکگذارند مذایفرمودند، بدخواهان من ینیامام خم

ات یه یچ وجه نفین به تهران،بهیره با مسوولکمذا یحزب برا یاز سو  یاتینند.فرستادن هیبب کتدار 

ابد.ما یخامته «نه جنگ، نه صلح »ن وضع یم  راه بازشود وایخواستیست. ما فقط میرد نک یندگیمنا
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د یزنند بایمه تهمت کم.احزاب منطقه یترسینون هم از اتهام منکواایم دهین راه دیشمرگه در ایهزاران پ

ه کاد آور شد یاست. قاسملو  یار که همکست، بلیگر نید یهاهبدانند راه مبارزه،بر چسب زدن به گرو 

 .ندکیمن یرد را نفکخلق  یندگیات منایه ای ماده 26ای طرح شش ماده

 

 نیتظاهرات مخالف

در « خلق ییفدا یهایکچر»و« اریکپ»و « وملهک»هوادار  ی، گروهایهنگام ورود قاسملو به سالن تخت 

حزب  یندگیات منایرات هکار خواندند ومذاکرات را سازشکها دست به تظاهرات زدند و حزب دمابانیخ

 .ردندکوم کران را محیردستان اکرات کدم

 .ت بخش بودیرضا یس جمهور ییرد با رکندگان یرات مناکمذا

ردستان،چندان ک یودمختار صدر با طرح خ یبن»ردستان گفت: کرات کان معاون حزب دمیبلور یغن

ار یران مستقل،  بسیردها در چهارچوب اک یمورد تقاضا یخودمختار  ید برقرار یندارد وام یمخالفت

« حسن زاده»،«یه قاضیفوز»، «یاحمد قاض»ان بهمراه یبلور یروز غنیصبح د«. افته استیش یافزا

رت مصدق کرات نثار روان د کزب دمح یها، درودیردکو  یآن به فارس یه رو ک یبادسته گل« ینید معینو»و

روزنامه اطالعات، مطالب  یاسیان در گفتگو با خربنگار سیافتند بلوریشده بود، در احمد آباد حضور 

رات شام با که اگر مذاکن سوال یدر پاسخ به ا یرد به تهران رشح داد.و کات یاز سفر های تازه

ند یرد، چه خواهد شد.گفت:ما منایرد قرارنگک یهاهگر گرو ین ودیخ عزالدید شیی، مورد تایسجمهور ییر

بنظر ما مهم، ایم نجا حارض شدهیران، ایردستان اکرات کم واز طرف حزب دمیرات هستکگان حزب دم

 یو «.م داشتینخواه یچ حرفیگر هیم دینکهارا برارده ن خواستیرد است. ما اگر اکخلق  یهاهخواست

رات با ک، مذایلکگفتند. به طور  یامش منطقه مطالبآر  در موردسجمهورهم مباییر یآقا»افزود: 

م، آن وقت یانجام ده یار کرد کخلق  یم برایت بخش است. اگر ما بتوانیسجمهور در تهران، رضاییر

م یسجمهور گفتیینند. ما به رکت منطقه را حفظ یم امنیم واز همه بخواهیم آرامش را برقرار سازیتوانیم
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قادر نخواهد  یچ گروهیگر هیداده شود، دیرفته شود وبه آن جنبه رسمیها پذردکبحق  یهااگر خواست

 .«ندک یرده و آتش افروز کت سو استفاده یبود از موقع

 

 یخودمختار 

شداست،  یچه توافق یا خودمختار ی یه بر رس دو عنوان خود گردانکن سوال یان در پاسخ ایبلور یغن

ات، یجزئ یم تا آرامش برقرار شود، براینکات را حل یلک دیم، فعال بایندار یالکچ اشیمادر اصل ه»گفت: 

«. وجود ندارد یرده اختالف چندانکم یتنظ ویژەات یم با آنچه هیخواهیه ما مکن آنچه یفرصت هست.ب

الت حل کاز مش یار یم، بسیوش فروهر داشتیدار یه باآقاک یرر کم یدرمالقاتها»ن گفت: یان همچنیبلور

«. شه حل شودیهم ین وضع نه جنگ ونه صلح برایسجمهور، اییر یگر با آقایم دیدواریشده است. ما ام

ات پنچ نفره یه»ن گفتگو حضور داشت گفت:یه در اکرد ک یندگیات منایه ی، عضو مطبوعاتیاحمد قاض

ات، چند یه باز گشت هکن احتامل هم وجود دارد یرد ستان باز خواهد گشت، اما اکفردا  )امروز (به 

 «.ار دارد ومن در تهران خواهم ماندکرشفت یبه پ یدر هر صورت، بستگ یفتد ولر ایروز به تاخ

 (13/12/1358)اطالعات

 

 .«جمهوری اسالمی با خود مختاری تضاد ندارد» دکرت قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان:

کردستان برای نوار جریانات  ی کردی از رادیو و تلویزیون اشاره وهاهدر مصاحبه قاسملو به قطع برنام

 .خرب نگاران پخش شد

و  ینیردستان، با امام خمکرات کحزب دم یندگیات منایراً همراه هیه اخکرت عبدالرحامن قاسملو کد 

ه ک یمصاحبه مطبوعات یکمالقات داشته است، روز گذشته در  یعتمدار یرش یت الله العضمیحرضت آ
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ر نقده یز حوادث اخیرات و نکن مذایج اینتا برگزار شد، در مورد یو خارج یبا حضور خربنگاران داخل

 .سخن گفت

ر در که دستورات فرمانده لشک یرت قاسملو قبل از طرح سؤاالت خربنگاران از آنها خواست تا به نوار کد 

 .به مردم نقده در آن ضبط شده بود، گوش دهند یر انداز یمورد ت

ه کن است یما مسلم است ا یه براکگفت: "آنچه  یسخنان یرت قاسملو طکن نوار، د یدن ایپس از شن

 یت بیارتش، آنها رعا یروهایان دخالت نیامًدر حوادث نقده دخالت داشته و در جریارتش آمنوقع مستق

ردها و کبه طرف  یر انداز ید مرتباً صحبت از دستور تیدیه شنک یرده اند چون در نوار کرا ن یطرف

ر یوپرتها به مردم نقده تیکق هلین از طریجاهدشود میه گفته مکآنهاست و بر خالف آنچه  یر یدستگ

ارتش بود نه  یروهایها توسط نیر انداز یار دارد و تیوپرت در اختیکرده اند تنها ارتش هلک یانداز 

 یر انداز یوپرتها مورد تیکارتش، مردم نقده را از هل یروهایه نکما مسلم است  ین براین . بنابرایمجاهد

 ." قرار داده اند

  نگارانسؤاالت خرب

 :ردندکردستان، خربنگاران سؤاالت خود را مطرح کرات کل حزب دمکر یان سخنان دبیپس از پا

رات کحزب دم یندگیات منایه یعتمدار یرش یت الله العظمیو حرضت آ ینیضمن مالقات با امام خم-

 افت؟یدست  یجیردستان به چه نتاک

ن یدر ا یندگیات منایبادل نظر قرار گرفت. هردستان مورد بحث و تکالت کن مالقات مسائل ومشیدر ا-

الزم را  یه امام رهنمودهاکرد کد و تقاضا یآوارگان نقده مطلع گردان کدار، امام را از وضع اسفناید

ت وآرامش در شهر نقده به دولت ین امنیشان و تامیهاهبه آوارگان و برگرداندن آنان به خان کمکدرباره 

از عدم توجه دولت نسبت به آوارگان اظهار  یندگیات منایبدهند. ضمناً هامام در آن محل  یهاهتیمکو 

 یت الله العضمیب مسائل نقده به امام و حرضت آیدر تعق یندگیات منایرد.هکتعجب و تاسف 
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ات یارتش در عمل یه قبل از ورود ارتش،آتش بس در نقده برقرار شده بود ، ولکح داد یتوض یعتمدار یرش

ارزار کردها وارد که یر، علکت و دخالت شخص فرمانده لشکرد. و با رش کراعات نرا م یطرف یخود، ب

ون به وجود آمده است یزیو و تلویه در رادک یهائتیخود را از محدود یینارضا یندگیات منایشد.ه

ون یزیو تلویاز راد یردک یهاهت پخش برنامیو ممنوع یردک یهاهبه قطع برنام بویژەابراز داشت و 

ت الله یبا حرضت آ یدار یردستان دک یندگیات منای، هینیاشاره منود.پس از مالقات با امام خممهاباد 

ن شهر مورد یدار، مسائل مربوط به حوادث نقده و آوارگان این دیا یه طکداشت  یعتمدار یرش یالعضم

ن دو خلق یب یو برادر  ید بر برابر کیبا تأ یعتمدار یت الله رشیره قرار گرفت و حرضت آکو مذا یبررس

ت خود به یه از نفوذ شخصکن مسائل ابراز داشتند و وعده دادند ینسبت به ا یرد، توجه خاصکو  کتر 

 .ندی، استفاده مناکرد و تر کان برادران یدورت مکمنظور استقرار آرامش و رفع 

 د؟یردکمطرح  یلکرد را به چه شکخلق  یها، خواستینیدر مالقات با امام خم-

م: درخواست اعالم موافقت با یردکان ین رشح بیخود را به ا یهاخواست ینیامام خمما در مالقات با -

دولت از فرستادن ارتش  یران از طرف شخص امام ، خوددار یشور اکردستان در چارچوب ک یخودمختار 

م یل سابق، اتخاذ تصمکبه ش یو شهربان یت ژاندارمر ید فعالیاز تجد یر ین و جلوگیردنشکبه مناطق 

و یاز راد یردک یهاهت پحش برنامیون و رفع ممنوعیزیو و تلویاز راد یردک یهاهبرنام یاجرا نسبت به

م یردستان و اتخاذ تصمکدر  یب از افراد بومکمر  یانتظام یرو یل نکیردستان ، تشک یون شهرهایزیو تلو

 .رد در شهر نقدهکو  کتر  یاهال کمشرت  یل شوراکیتش یبرا

 ست؟یرد چکمردم  یهاردستان و خواستک درباره ینیامام خم ینظر رسم-

ها ن خلقیران ورفع هر گونه ستم به ایا یهان متام خلقیامل بکطرفدار مساوات  یلکشان بطور یا-

ردستان ک یبر خود مختار  یما مبن یتقاضا در مورده نظرشان را کم یخواست ینیهستند.ما از امام خم

ن مالقات ما با ین البته راجع به اولیه اکردند کدولت واگذار ن اعالم نظر را به یشان ایا یند ولیان منایب

رد از کخلق  یبازرگان نظر دولت را نسبت به مسئله خودمختار  یه به دنبال آن آقاکبود  ینیامام خم
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مان را در مورد خود  یردند. در مالقات روز گذشته ما مجدداً خواست قبلکون اعالم یزیو وتلویق رادیطر

 .میردکمطرح ردستان ک یمختار 

ا یتواند مطرح شود؟آیها مخلق یمسئله خود مختار  یاسالم یا در جمهور ید:آیپرس یخربنگار خارج یک-

 م عوض شود؟ید رژیبا یدادن حق خودمختار  یبرا

 یاست. اگر جمهور  یاسالم یجمهور  یما مهم است محتوا یه براکرت قاسملو در جواب گفت: آنچه کد -

ه ما روز کم ماند.آنچه یخواه یباق یاسالم یند ما در چارچوب جمهور کن یمما را تا یهاخواست یاسالم

ن مسئله یب یه تضادکن است یاایم دهین عقیم وخودمان هم بر ایردکگذشته از سخنان امام استنباط 

 .وجود ندارد یاسالم یم جمهور یو رژ یخود مختار 

 رد داده بود، به عمل آورده است؟کم ه به مردک یئهاهدر جهت تحقق وعد ینون چه اقداماتکدولت تا-

ن، بعد از حوادث یاز طرف دولت صورت نگرفته است.گذشته از ا یچ اقدامینون هکمتأسفانه عماًل تا-

م. بدنبال یرد مواجه شدکخلق  ینوع عدم توجه از طرف دولت نسبت به حقوق مل یکنقده ما با 

 یت الله العضمیو حرضت آ یعتمدار یرش یت الله العضمی،حرضت آینیه با امام خمک ییمالقاتها

ه رهربان متوجه کن مطلب است یو آن، اایم مسئله، موفق شده یکه در کم یم متوجه شدیداشت یطالقان

راجع به مسئله  یردن اذهان عمومکروشن  یتفاوت دارد.ما برا یه طلبیبا تجز یشده اند خود مختار 

ه راجع به کان داده شود کن امیتا به ما اایم خواستهون یزیو وتلوین رادیرات از مسئولکبه  یخودمختار 

قطب زاده  یار آقاکه پس از بارها مراجعه به دفرت کنیته جالب اکم.نینکبا مردم صحبت  یخودمختار 

شان به ما گفتند یا یامن بود منشیان نقطه نظرهایب یبرا یافت فرصتین مراجعات، دریه منظور از اک

رده ام.متأسفانه کادداشت ید ینکردستان صحبت ک یه طلبید راجع به تجزیخواهیه مکه من اسم شام را ک

ست و یچ یو خودمختار  یه طلبین تجزیب یهاه تفاوتکده اند یون نفهمیزیو و تلوین رادیهنوز مسئول

 .شودیامن داده منیح دادن راجع به نقطه نظرهایبه ما فرصت توض
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شته شدگان حوادث نقده در که شام از تعداد ک ید؟ امار خود برگشته ان یهاها آوارگان نقده به خانیآ-

 دهد؟یرا نشان م ید چه رقمیدست دار

ه به نقده رفته کخود بازگردند. روز بعد از جنگ  یهاهن آوارگان نتوانسته اند به خانیمتأسفانه هنوز ا-

آن الزم  یاداور یان یمن یه در اکنقده به مهاباد پناهنده شده بودند.آنچه  ینفر از اهال 3760بودم حدود

د یر و خورشیع نقده، شیان وقایرده است. در جرکرد نکبه آوارگان  کیمکن یرتکوچکه دولت کن یاست ا

م. در مورد یردکه منتقل یرده و ما مجروحامنان را به ارومک یرد خوددار کرفنت مجروحان ین شهر از پذیا

 .دهدیشته را نشان مک 200رقم ایم ردهکه یه ما تهک ینقده،آمار  یهاتعداد تلفات جنگ

عراق در حوادث  یردهاکت کز رش یردستان و نکدر  یرانیر ایغ یردهاکدر مورد حضور  یعاتیراً شایاخ-

 د؟یدار یعات چه پاسخین شایشود. در مورد ایده میردستان شنک

ن یم و اینکیب میذکبه شدت ت یرانیرایغ یردهاکردستان را با کرات کن حزب دمیما وجود رابطه  ب-

رد خارج از کچ سازمان یبا ه یاسیه به ما وارد شده است.ما رابطه سکاست  یاز اتهامات ناروائ یکی

 .میران نداریا

 بروز حوادث نقده چه بود؟ یبه نظر شام عامل اصل-

 یردستان بود.ما عامل اصلکجان و نه به نفع خلق یردستان اتفاق افتاد نه به نفع خلق آذرباکآنچه در -

د یران ندارند. متأسفانه بایبه انقالب اای ن عالقهیرتکوچکه کم یدایم یت افرادیحوادث را سوء ن نیا

از  ینقده داشته است.افراد یهایشکدر بروز برادر  یه نقش مهمیته انقالب شهر ارومیمکم یبگو

نام ب یرده چامق داران ضد انقالب و شخصکرس «یمعبود»م سابق ویاز رسسپردگان رژ«یحسن»لیقب

ته انقالب مهاباد یمکاطالع دارند،با نفوذ در  یرانشهر از گذشته و سوابق و یه همه مردم پک« یقطار »

افته اند، یبه آن راه  یضد انقالب یه افرادکه را یته انقالب ارومیمکجنگ نقده را به راه انداختند. ما  

 .میدانیم یشکن جنگ و برادر یا یعامل اصل
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 وجود دارد؟ای چه رابطه یاسیس یگر احزاب و سازمانهاین و دردستاکرات کن حزب دمیب-

 یهایکران، سازمان چریا یمل یکراتکن خلق، جبهه دمیل مجاهدیاز قب یاسیمختلف س یهاهما با گرو -

ها تین احزاب و جمعیا یخودمان را برا یم تا نقطه نظرهایران و حزب توده متاس گرفتیخلق ا یفدائ

ران در قبال حوادث نقده ، تعجب و تأسف ما را بدنبال یان موضوع حزب توده این میم. در اینکروشن 

 .گذرا به حوادث نقده از خود نشان نداند یحت یات خود نظر یداشت.حزب توده در نرش

ع و قاطع راجع به آنچه یرس یرت قاسملو خاطر نشان ساخت  اگر دولت اقدامکن مصاحبه د یان ایدرپا

م . ما ین باشیم خوش بیتوانیردستان منکنده یخود نشان ندهد، ما به آ گذرد ازیردستان مکه در ک

ردستان اعزام شوند تا کبه  یعتمدار یت الله رشیو حرضت آ ینیاز طرف امام خم یأتهائیه هکم یدواریام

ن، هم به نفع انقالب یه اکنند کشورمان را با صلح و صفا حل کن قسمت از یبتوانند مسائل موجود در ا

 ران است. یاهای ران وهم به نفع متام خلقیا یاسالم

 (20/12/1358)اطالعات

 

  :دکرت عبدالرحمن قاسملو

 .نظر دولت در مورد انتخابات در کردستان مساعد نیست

در  یسخنان یران طیردستان اکرات کل حزب دمکر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکهان: د کیبانه ـ خربنگار 

ه نظر دولت در مورد کرد و افزود: کردستان اعالم ک یل جار یرامون مساین حزب را پیا یبانه نقطهنظرها

رات به تهران و کحزب دمو  یاز سو  یاتیل سفر هین دالیهمچن یردستان نامساعد است. و کانتخابات 

 .ردکح یمردم ترش یسجمهور را براییره با رکمذا

ندگان یر تعداد مناییبه تغ رت عبدالرحمن قاسملو در سخنان خود در مسجد جامع بانه ضمن اشارهکد 

ه نظر دولت در مورد کرد که ، سفر بانه و سوما و برادوست و توقف انتخابات در سنندج اعالم یاروم
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ردستان تنها به مردم کرات کحزب دم کرد کد کین تایست و هم چنیردستان مساعد نکانتخابات در 

ات یرامون سفر هیپ یندارد. و  یخارج یشورهاکو  هاهبه گرو  یچگونه وابستگیوابسته است و ه

ح یرات از بنبست و ترشکات به منظور خارج ساخنت مذاین هیرات گفت: اکحزب دمو  یندگیمنا

رت قاسملو کرد. د کسجمهور و خارج ساخنت حزب از انحالل به تهران سفر ییر یحزب برا ینقطهنظرها

بدست  یم فقط برایدست دار ه درکهم  ییهاهم و اسلحیستیه ما طالب جنگ نبوده و نکرد کد کیتا

دولت گفت:  ویژەات یان عضو هیضمن اشاره به سخنانهاشم صباغ یآوردن حقوق خود بوده است. و 

رات کره حزب دمکات مذایمت هیرده است و عزکف یرات را تحرکحزب دم یطرح شش مادها یه و ک

 .ده بودیرد رسکخلق  یندگیات منایز به اطالع هین

ران دخالت یردستان اکمربوط به  یارهاکه در کاده موقت گفت: چنانیدر مورد قرت عبدالرحمن قاسملو کد 

ن به رضر ید ما روبرو خواهند شد و اینصورت با مقاومت شدیر اینند، آنها برادران ما هستند و در غکن

 آنهاست.

 (23/12/1358هانکی)

 

خودمختاری قابل حل  دکرت قاسملو: توسط شورای انقالب اگر طرح حزب دمکرات تصویب شود، مساله

 .است

 .بقای هیات منایندگی خلق کرد امری رضوری است

کرمانشاه ـ خربنگار کیهان: منایندگان حزب دمکرات در مجلس شورای عالی باید از خلق کرد و مشی 

 .حزب دفاع کنند

هان ضمن کیبا خربنگار  یگفتگو اختصاص یکران در یردستان اکرات کل حزب دمکر یرت قاسملو دبکد 

حقوق  یردستان انتخاب شدهاند و براکت قاطع مردم یرثکندگان ما از طرف این مطلب گفت: منایاعالم ا



 
98 

ردستان کن افراد از طرف مردم ین  نامربده افزود: چون اینند. همچنیکت مین مردم در مجلس فعالیا

رت کاست. د ن مردم یخود ا یآنها در مجلس به عهده یندگیت منایو صالح ییانتخاب شدهاند، شناسا

انقالب قرار  یب شوراین طرح مورد تصویرات گفت: اگر اکحزب دم یمادها 6قاسملودر رابطه با اصل 

خلق  یندگیات منایه یمادها 26اصل از طرح  6ن یشود. و چون ایقابل حل م یرد، مساله خودمختار یگ

رات با کل حزب دمکر یرد. دبکره کد با دولت مذاین طرح هم بایات اییجز یرد مشتق شده است، رو ک

م یدانیم یرضور  یات را امر ین هیا یم و بقایات هستین هیا یرد گفت: ما سخنگو کخلق  یندگیات منایه

 یهاهان گفت: ما راجع به گرو یرت قاسملو در پاکب را ندارم. د کین تر یچوجه قصد به هم زدن ایو به ه

ش هم خلع یم گرفت و مدتها پیاهرا خو  ییم نهایندارند تصم یردستان نقش سازندهاکه در منطقه ک

دست به  ییومله به تنهاکدوستان  یم. ولیردکشنهاد یرد پکخلق  یندگیات منایرا به ه هاهن گرو یسالح ا

 ار موفق نشدند.کن ین عمل زدند و البته در ایا

 (6/1/1359هانکی)

 

 استمداد قاسملو از امام برای جلوگیر از برادرکشی در کردستان

رهرب  ینیه به حضور امام خمک یردستان در تلگرامکرات کل حزب دمکر یرحمن قاسملو دبمهاباد ـ عبدال

از جنگافروزان  یر یجلوگ یرد براکشان استمداد یرد از اکران مخابره یا یاسالم یانگذار جمهور یانقالب و بن

 .نندکصادر  یردستان دستورات متقضکدر 

 :ن رشح استیمنت تلگرام به ا

 رانیقدر انقالب ایرب عالره ینیحرضت امام خم

به  یگر ید یشکبدخواهان درصددند جنگ برادر  کنیم. ایدهیگر حرضت امام را مخاطب قرار میبار دیک

و  یه ادامه دارد و ارتش و ژاندارمر یدر اطراف اروم یر ینون درگکند. هامیل منایردستان تحمکمردم 
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ج و جهاد یه بسینند. در شهر ارومیکمله من حیردنشک یوپرت به روستاهایکو توپ و هل کپاسداران با تان

 .رد اعالم شده استکه خلق یعل یعموم

ش خواهد آمد و جنگ و یپ کیگر ادامه داشته باشد وضع خطرناید ین وضع چندیحرضت امام، اگر ا

 .ردستان را فرا خواهد گرفتکرسارس  یگر ید یشکبرادر 

ق یردستان از طرکما را به حل مساله  یحرضتعال 1358ست و ششم آبامناه سال یام بیحرضت امام پ

م. ما از رهرب یم و اعالن آتش بس دادیگفت یکلب یام حرضتعالیدوار ساخت. ما بالفاصله به پیره امکمذا

  .رندیرا بگ یشکن جنگ برادر یا یه جلو کم یخواهیانقالب مرصاً م

ردستان کن در یش از ایب ید از جنگ افروز یدستور بده یر نشده به ارتش و ژاندارمر یحرضت امام ـ تا د

ش دفاع خواهند منود. یت خویو موجود یردستان با متام قوا از آزادکنصورت مردم یر اید در غیزیبپره

  .است یاسالم یانگزار جمهور یم با بنیگر تصمینون دکا

  رانیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمک-با درود فراوان

 ل ـ عبدالرحمن قاسملوکر یدب

 (9/1/1359هانکی)

 

 .مناینده امام و رهربان کرد مذاکرات را مثر بخش خواندند

 یه براکشور کنده امام در غرب یمنا یرمانکن یخ حسیهان: حجت االسالم حاج شکیه ـ خربنگار یاروم

رت عبدالرحمن قاسملو که آمده بود به دعوت د یر به ارومیل و اوضاع و احوال مناطق درگیمسا یبررس

شان یه بازگشت. ایرد و سپس به ارومکمت یردستان روز دوشنبه به مهاباد عزکرات کل حزب دمکر یدب

رد کبا رهربان  یراتکه گفت: من در مهاباد مذایهان در ارومکیبه خربنگار  یمصاحبه اختصاص یکدر 
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 ید و در جهات مختلفیبعدازظهر به طول انجام 7 یصبح ال 10رات از ساعت کن مذایه اکانجام دادهام 

رات دوباره به مهاباد کل مذایمکت یه انشاءالله براکرث آنها نامتام مانده است که اکقرار گرفت  مورد بحث

ار عموم قرار یه مورد بحث بودند بعداً در اختک یموضوعات مختلف یرات رو کجه مذایخواهم رفت و نت

ه مسلم است کن وضع ناراحتند و باز آنچه یرد واقعاًاز اکآنچه مسلم است رهربان  یخواهد گرفت ول

آنها هامن  یهاهستند و خواستیران نیردستان از اکه یرد خصوصاً خواهان تجزکرد عموماً و رهربان کملت 

س شده است و کگروه منع یهاهسجمهور ارسال داشتهاند و در رسانییر یه قباًل براکاست  یاصل 6

ت و تفاهم، یه آن هم با حسننه مورد بحث ما قرار گرفتکن اصول است یردن اکاده یت امر نحوه پینها

من  یآنها و هم برا یه هم براکن بود یحسنتفاهم در ب یرات به حدکن مذاینده امام افزود: در ایمنا

ن چند روز یدوارند در ظرف همیرد امکنجانب و هم رهربان هموطن یخالف انتظار بود فعاًل هم ا

 .شه حل شودیهم یردستان براکالت منطقه کمش

شور از طرف کنده امام در غرب یمنا یرمانکه حجتاالسالم کدهد یهان از مهاباد اطالع مکی یخربنگار اعزام

از  یر یثکشان مورد استقبال عده ینقده تا مهاباد ا یبه عمل آمد و از دو راه یانیرد استقبال شاکرسان 

 .منطقه قرار گرفت یردهاکرهربان و 

بخشدار  یشهردار، فاضل یون، قهرمانینده روحانیباس منام عینده امام  به مهاباد مال رحیهنگام ورود منا

شان استقبال ینقده از ا یردستان در سه راهکرات کنده حزب دمیمنا یمهاباد و قاض ینده فرماندار یو منا

 ردند.ک

 (14/1/1359هانکی)
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 جلسه مناینده امام با روحانیون

با  یجان غربیدر منزل استاندار آذربا یانده امام جلسهیز پس از بازگشت  منایه نیت ارومیجامعه روحان

ن جلسه یل داد در اکیشور تشکنده امام در غرب یمنا یرمانکن یخ حسیحضور حجت االسالم حاج ش

رات کت نظر خود را درباره مذایل مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد روحانیمسا

موجود  یهایریالت و درگکو موضع خود را در قبال مشنند کان یردستان قاطعانه بکنده امام با رسان یمنا

هان بطور کین مطالب را با خربنگار یه اکنده امام ینند. مناکن منطقه مشخص یه و از خارج از ایدر اروم

ه در ک یم پس از جلسهایرات ما و اتخاذ تصمکجه مذایان گذاشت، اظهار داشت: نتیدر م یاختصاص

  .شودیم مل خواهد شد اعزاکیتش یاستاندار 

خ یرات روز دوشنبه حجتاالسالم حاج شکان مذایرات گزاش داد در پاکن مذایز در مورد ایپارس ن یخربگزار 

ردستان کرات کل حزب دمکر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکشور با د کنده امام در غرب یمنا یرمانکن یحس

د دهنده و ید، نویار مفیرات را بسکن مذایج این حزب در مهاباد هر دو نتایران و چند تن از رهربان ایا

 .ردندکامنه و با صفا اعالم یط صمیدر مح

 یخربگزار  یبا خربنگار اعزام ییرات در گفتوگوکن مذایان ایرت عبدالرحمن قاسملو در پاکگر د ید یاز سو 

خوشبختانه در  یگفت: و  یرمانکن یخ حسیاز مالقات حجتاالسالم حاج ش یپارس ضمن ابراز خوشحال

 یه حرفهاکدوارتر ساخت یرده است ما را امکه از اوضاع ک یامل دارد و استنباطکرت یردستان بصکل یمسا

س خواهد شد کمنع یسجمهور ییانقالب و نزد ر یم در محرض امام، شورایخواهیه مک یقاً آنطور یما دق

رباره دو رات دکن مذایرت قاسملو افزود: در اکم. د یردکت مطرح یامل و حسننکل را با رصاحت یما مسا

ردستان با کل کمش یل اساسیها و دوم طرح مسایریمتوقف ساخنت درگ یکیگفتگو شد،  یمساله اساس

ه کم یردکم ینه تقدین زمیدر ا ییشنهادهای. ما پیل خودمختار کردستان به شکن حقوق مردم یتام

 .ندیکجاب مین امر را ایشور اکشرت به آنها جواب داده شود. چون وضع یم با رسعت هرچه بیدواریام
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ن احساس را به وجود یگر ایبار دیکم یه توانستکم یردستان افزود: ما خوشحالکرات کل حزب دمکر یدب

م یعالقمند هاوطئهدر مقابل ت ییشور به رودرروکران و استقالل یزمان ایهنعزیه به رسنوشت مکم یاوریب

ل تحقق است در ضمن از قب یاسالم یشور جمهور کخواهند در چارچوب یردستان مکو آنچه مردم 

 .مینکامام امت اعالم  یران را از رهرب یرات اکحزب دم یبانیگر پشتیبار دیکم و یردکفرصت استفاده 

ها در منطقه یریرات امروز درگکد با مذاینیکر مکرد شام فکپارس از قاسملو سوال  یخربنگار خربگزار 

م ینیبیها منیریدرگ یبرا یلیبشود چون دلها متوقف یریه درگکم یگفت: ما عالقه دار یمتوقف بشود؟ و 

طرح شده گفته شد  یشنهادهایدور بشود در مورد پ یر یه ارتش از مناطق درگکاست  یافکاز نظر ما 

 رد.یقرار بگ یر یمگین مورد بحث و تصمیطرف یشنهادهاینده به طور مشخص پیم در جلسات آیدواریام

 (14/1/1359هانکی)

 

 حث تلویزیونیاعالم آمادگی قاسملو برای ب

عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران در نامهای به صدا و سیامی جمهوری اسالمی 

 .ایران آمادگی حزب دمکرات کردستان را برای رشکت در بحث آزاد در تلویزیون آزاد کرد

  :به گزارش خربنگار خربگزاری پارس منت نامه به این رشح است

ران یردستان اکرات کن وسله از طرف حزب دمیم سالم بدیران پس از تقدیا یاسال  یجمهور  یامیصدا و س

شور کردستان در رسارس کالت کون درباره مشیزیت در بحث آزاد در تلوکامل خود را برا رش ک یآمادگ

 ین وقت و معرفیین بحث آمادهاند و منتظر تعیت در اکرش  یندگان حزب ما برایم. مناینیکاعالم م

ل ـ کر یران دبیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمکم احرتام یباشند.با تقدیدولت م ندگانیمنا

 عبدالرحمن قاسملو

 (14/1/1359هانکی)
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 .میااسلحه برنداشته یاسالم یه جمهور یاسملو: ما علق

حزب  ین حق خودمختار یر مسوول و تامیغ یهاهعدم دخالت گرو  یراسکدمو  یقرار در صورت بر 

 .ندیکبا هر گونه حمل اسلحه مخالفت م  یاسین حزب سیرات به عنوان نخستکدم

 .گر منفجر خواهد شدیبار دیکما  یل درونیرغم متایردستان اگر حل نشود علکمساله 

 .انددادهد یردستان هزاران شهک سب آن مردمکم  و در راه یخواهیم یما خودمختار 

 یبا خربنگار اعزام یگفتگو اختصاص یکردستان در کرات کل حزب دمکر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکد 

رات کرات با خلع سالح و مذاکر و مخالفت حزب دمیاخ یهایریرامون علل درگیپارس به مهاباد پ یخربگزار 

 .شور سخن گفتکنده امام در غرب یبا منا یو 

ت را یواقع یگر مقامات رسمیبار دیکگفت: متأسفم  یجان غربیر آذربایاخ یهایریمورد علل درگدر  یو 

ها یریدرگ یه گول بخورند. علت اصلکارتر از آن هستند یران هوشینم مردم ایکر مکف ینند ولیکف میتحر

ادامه  ینمدت طوال  یتوانند براین وضع نه جنگ و نه صلح منیردستان وجود دارد. اکه در کوضع است 

ما  یل درونیرغم متایل به عقده خواهد شد و علیردستان جمع شده و اگر حل نشود تبدکابد. مساله ی

 .ردستان منفجر خواهد شدکگر یبار دیک

ان ین میردستان است و در اکبرحق مردم  یهاهعدم توجه به خواست یرت قاسملو افزود: علت اصلکد 

ن یت اینند و واقعیکود به سود خود و گروه خود استفاده مفرصتطلب و ضد نقالب از وضع موج ایعده

 یداشتهاند و حت کبا ساوا یکیرث روابط نزدکه اکه یاروم یه فئودالهاکسال است  یکش از یه بکاست 

دهقانان  یجان غربیآذربا یمحل کس ساواییان ریادین صیاز مقرب یر یگ جهانگید بیآنها رش یرسدسته

و  یمراجعت با مأو  یآنها برا ینون به خواست اصلکردند و مقامات تاکراج اشانهشان اخکرا از خانه و 

است یافت و به ریت یان فعالکرنژاد مجدداً امیظه یه آقاکنیردهاند. پس از اکن خود توجه نکمس

ه ین اشنویب یهاهو دارودستهاش را یر یگ جهانگیدبید بالفاصله رشییشور منصوب گردکل ک یژاندارمر 
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صربشان  یاسهکان ین جریردند و به آزار مردم پرداختند و دهقانان از اکوست را مسدود و براد یو سوما

ه کنند. البته حزب ما همچنان کرا باز  هاهردند تا راکوشش کردند و کام ین فئودالها قیه ایز شد و علیلرب

ول به وجود در منطقه ترگول و مرگ ییهایریجه درگیدهقانها شتاف و در نت کمکدر برنامهاش است به 

ن مزدوران یاز ا ایعدهگناه شده البته موجب خلع سالح یب ایعدهشتهشدن که متاسفانه منجر به کآمد 

ن فرصت استفاده یروند و به رسعت از ایز توطئه به شامر مکه مدتهاست مر کگفت: نقده  یهم شد. و 

رار کگر تیل دکرحامنه قارنا به شیشتار بکان یه آغاز منود و در ده قالتان جریاشنو یرد و حمله را به سو ک

در اطراف  یر یم درگیریگیجه میرمسلح بودند. نتینفر آنها غ 17ه کد ین ده به قتل رسینفر درا 20شد و 

 یه متاسفانه ارتش و ژاندارمر کضد انقالب  یو نروها یانقالب یروهاین نیه عبارت است از برخورد بیاروم

 نند.یکم یبانیضد انقالب پشت یروهایعلناً از ن

 (16/1/1359هانکی)

 

 ه و دره قاسملویاشنو یهایریدرگ یچگونگ

ه یه در منطقه غرب ارومک ییحقگو هر دو به فئودالها یه شام و آقاکن سئوال یقاسملو در پاسخ به ا

ه چه یدره قاسملو و اشنو یهایریدرگ ید ولیرا وجود فئودالها دانست یر یرده و عدم درگکهستند حمله 

ارتش را در دره قاسملو سد  یه افراد مسلح حزب شام جلو کغرب داشت و چه طور شد با منطقه  یربط

 یدهقانان ترگور و مرگور رفتند ارتش و ژاندارمر  کمکه به یه هواداران ما از اشنویکردند. گفت: وقتک

و ه ین اشنویه بکن راه را یرتیکن جهت نزدینند به همکبه دهقانان را قطع  کمکه راه کم گرفتند یتصم

ه ما به شخص استاندار ک ییرغم هشدارهایگذرد و علیه از دره قاسملو مکردند که است انتخاب یاروم

مجهز ارتش به  ییروهایاورد. نیبه عمل ن یارتش نقل و انتقاالت ینونکط یه در رشاکم یم و خواستیداد

به  ییهایریدرگ نجایجه در ایت درآمدند و در نتکدره قاسملو به حر  یوپرت به سو یکو هل کتان کمک

شه یبه ارتش وارد آمد. ما هم یادیز یهاهاستاندار رضب یستاد ارتش و آقا یه بر خالف ادعاکوجود آمد 
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ه ک یست به رشطیرات مخالف نقل وانتقاالت ارتش نکه حزب دمکم یم و عمالًنشان دادهایردهاکاعالم 

ردستان نباشد و کحمله به مردم  یبرا یکن نقل و انتقاالت استقالل در مناطق اسرتاتژیمقصود از ا

با رصاحت  یردهاند ولک یز ارتش را همراهین نوع نقل و انتقاالت مساملتآمیشمرگان ما در ایشه پیهم

ه مقصود از آن اشغال نقاط کهر نوع نقل و انتقاالت  یط حساس فعلیه در رشاکم ینیکامل اعالم مک

را به  یار کن یم چنیت عواقب وخیم و البته مسوولینیکرد باشد رد مکوب خلق کبه منظور رس  یکاسرتاتژ

ه ک یه آتشبسیدر اعالم 58آذر سال  15ه در روز کاست  یز ین چیم. و ایگذاریم یمقامات ارتش یعهده

د. مجدداً سئوال شد یردکرده است اعالم کدولت با آن موافقت  ویژەات یم و هیاز طرف جنوب دادها

مانور رفته بود مورد  یه براکبار هم در شهرستان سلامز کرتش ر ایچند روز اخ یهایریر از درگیبه غ

  .دیت ارتش در منطقه هستکه شام مخالف هر نوع حر کست ین به آن معنا نیهجوم قرار گرفت. ا

ه مستقر شده به نقل و انتقاالت ک یم ارتش در پادگانها در مناطقین هستیر ما موافق ایقاسملو گفت: نخ

احساسات  یکه موجب تحرکدست بزنند  ید به چنان نقل و انتقاالتینبا یولخود ادامه بدهد  یمعمول

 ه آتش بس ما آمده است.یه در اعالمکاست  یز ین هامن چیبشود و ا یر یمردم و موجب درگ

 (16/1/1359هانکی)

 

 راتکط خلع سالح حزب دمیرشا

 یه خودمختار کنیگر ان نخواهند گذاشت میرد اسلحه را بر زمکه مردم کد یردکسئوال شد: شام اعالم 

ران خواهان خلع سالح متام یه ملت اکران است. حاال یرد جزو ملت اکم مردم یدانیه ما میکبدهند در حال

  د؟ینیکل با خواست ملت مخالفت میست.شام به چه دلهاهگرو 

 دام ملت؟کقاسملو گفت: خواست 

 رانیخربنگار گفت: ملت ا
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در چارچوب  یل خودمختار کبه ش یت در راه حقوق اصلرد سالهاسکقاسملو گفت: ما به عنوان خلق 

نون بارها کران تایاز آغاز انقالب ا یم ولیاسلحه برنداشتها یاسالم یه جمهور یم ما علینیکران مبارزه میا

 اندگرفتهقرار  یر مسوول و متاسفانه ارتش و ژاندارمر یغ یهاهگرو  یبه سخت یردستان مورد حملهکمردم 

ا یم آین بگذاریه اگر ما اسلحه بر زمکم یصدر نوشتهایرت بنکد  یخود هم به آقا رسگشاده یو در نامه

نند یکن میشان تضمید و ایایگر به وجود نید یا چند قارنای یگر ید یه قارناکنند یکن میشان تضمیا

ب ین ترتینند. به اکردستان را قتل عام نکر مسوول مردم یغ یهاهاران اتفاق افتاد گرو یامکه در کهمچنان 

ار دارند یردستان در اختکه مردم کرا  یه اسلحهکن است یساده است: اوالً ما نظرمان ا یلیما خ یتقاضا

م یخواهیرد. آنچه ما میالسم قرار بگیه امپریو در مبارزه عل یاسالم یامالً در خدمت جمهور کتوانند یم

است و االن هم در  یز کمر ت دولت یردستان واگذار شود. ارتش در صالحکبه عهده مردم  یت داخلیامن

م و در راه یخواهیم یاً ما خودمختار یشود. ثانیهم معرتض ارتش من یسکردستان مستقر است و کرسارس 

و  یجنگ سه ماهه ارتش و ژاندارمر  یکم. در ید دادهایردستان هزار نفر شهکمردم  یسب خودمختار ک

ن یخواهند اسلحه را بر زمین مقدمه از ما مدند. حال بدو یوبکردستان کخود مردم  یرو یپاسداران با متام ن

ر مسوول یغ یهاهران برقرار شد و گرو یدر ا یراسکه اصول دمک یم وقتییگویم و ما در جواب میبگذار

ن گردد یردستان تامکمردم  یبرا یحق خودمختار  یشور را نداشته باشند وقتکحق دخالت در رسنوشت 

 یاسین حزب سیرد سپرده شود آنگاه ما به عنوان نخستکن شمرگایردستان به دست پک یو انتظامات داخل

ن ینصورت ایه در اکم چرا ینکمخالفت  یررسمیم با هرگونه حمل اسلحه از طرف هر مقام غیآمادها

ردستان مردم را کبه زور بخواهد در  یسکرد و اما اگر کومت خواهند که حکخود مردم خواهند بود 

 .است یشکن رسآغاز جنگ و برادر یه اکاشد امالً آگاه بکد یند باکخلع سالح ب

د ینیکن میجا تامکد و اسلحه و مهامت خود را از یشورها در ارتباط هستکاز  یکدامکسوال شد شام با 

 .دیخارج در ارتباط هست یشورهاکشود با یرا گفته میز
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ن یااست  یم شاهنشاهیو پس مانده رژ ین اتهامات واهیردستان گفت: اکرات کل حزب دمکر یدب

ردستان هستند ما کما مردم  یبان اصلیاج  به جواب ندارد پشتیه احتکپوچ است  یاتهامات به اندازها

انقالب و از  یران و از دستاوردهایران به عنوان وطن خود از استقالل ایم و از ایدانیم یرانیخود را ا

 .مینکه باشد دفاع کجا کاز هر  یم در مقابل تجاوز خارجیشه آمادهایزمان همیهنعزیم یمرزها

جه مالقات را یبا شام داشته نت یشور به مهاباد آمده و مالقاتکنده امام در غرب یسئوال شد: امروز منا

 د؟ینیبیشام چگونه م

به حضور  یحزب تلگرام یز کته مر یمکافت من از طرف ییها داشت شدت میریه درگک یقاسملو گفت: وقت

نصورت خطر جنگ یرایه در غکنند چرا کن مساله دخالت یا ردم خود امام درکامام فرستادم و تقاضا 

رفت امام به خواست ما جواب مثبت یه انتظار مکرود. خوشبختانه هامنطور یردستان مکدر  یرسارس 

قاً یمالقات به مهاباد خواهد آمد و ما عم یبرا یرمانکتالله یه حرضت آکدادند و به ما خربدادند 

برخورد داشتهاند.  ینانهایردستان به طور واقعبکل یز با مسایگذشته ن شان دریه اک ویژەم. به یخوشحال

مساله  یبرا یافنت راه حل اساسی یاً برایها بشود و ثانیرین مالقات منجر به توقف درگیم ایدواریام

 .دیمنا کمکردستان است ک ین حق خودمختار یه هامن تامکردستان ک

ه غارت شدهاند یه و ارومین اشنویل بیمتعلق به دشت ب یهاهاز خانواد یراً تعدادیان سئوال شد اخیدر پا

 .ردهاندکرات کن غارتها را افراد مسلح حزب دمیشود ایو گفته م

رات کحزب دم یه اعضاکافتهاند یسال گذشته در یکه در ینم مردم ارومیکر مکقاسملو پاسخ داد: من ف

به اسم حزب ما  یسکن است کبته ممستند و الین یغارتگر  یغات سوء آدمهایردستان بر خالف تبلک

آنها  یبا همه یافتد ولیارمین اتفاقات سیان برخورد و جنگ معموالً از ایرده باشد و در جرک یار کن یچن

ا یرده کرا غارت  یسک یحزمبان خانه یا اعضایاز هوادارامنان  یسکه کم یاگر ما به عنوان حزب بفهم

نها حتامً اموال پس داده خواهد یا یور هم باشد با همهم مزدییگویه ما مکن شخص آنطور یا یاگر حت

 (16/1/1359هانکی) شد.
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 نده امامیره با مناکرات در مورد مذاکنظر حزب دم

ان بود یرات در جرکه در مهاباد از طرف رهربان حزب دمک یکراتکره دمو کهان در مورد مذاکیخربنگار 

ردستان متاس کرات کحزب دم یز کته مر یمکضو ارش با حسنزاده عکرت قاسملو در محل کبه علت نبودن د 

د یار مفینده حرضت امام بسیرات با مناکه مذاکن مورد گفت: یدر ا یرد و ک یشان نظرخواهیگرفت و از ا

ه خودشان اظهارنظر ک یردستان داشتهاند به طور کدر مورد  یادیشان اطالعات زیا یو مثربخش بود راست

اد داشته یز ییردستان آشناکمردم  یهاهن لحاظ با خواستیه و از اردک یردستان زندگکسال در  18نند یکم

سجمهور هم ییر یه به آقاکه در اصول ششامده است کم هامن است یردکه ما مطرح کرا  یلیو مسا

وجود  یچگونه اختالف نظر یشان هین ما و ایشان قبول دارند و در واقع بیاماًلاکم و یرده بودکم یتقد

ن فرصت به حضور امام برسند ینند در اولک یه در بازگشت به تهران سعکم یل دادشان قو یندارد و به ا

ه امام کنند کب یل را با نظر خودشان و همراه با نظرات ما به حضور امام امت برسانند و سعین مسایو ا

ل دادند شان قو ید ایایرات به وجود بکمذ  یبرا یط ساملید تا محینها را رسامً از زبان خودش اعالم بفرمایا

ت یجمع یسخنگو  یکنند. کبلند  یضد انقالب یروهایه اقدامات جنگافروزانه نیاعرتاض خود را عل یصدا

شتار کردستان در مورد توطئه آغاز کرات کحزب دم ایاطالعیهز در رابطه با انتشار کم مر یمق یردهاک

در  یشکغاز جنگ برادر در مورد آ  ینامه اخبار متعددین گفت: از اول فروردیردنشکگر در منطقه ید

ن یردنشکردستان و نقاط کز روز به روز در رسارس شهرها یده است و ارتش نیت رسیردستان به دفرت جمعک

عوامل  یاز جنگ افروز  یر یجلوگ یبرا یمنیافزود: ما ضمن درخواست از امام خ یشوند. و یت میتقو

ه بر کم ینیکدرخواست م یستیالیپرضد ام یروهایران و نیا یخلقها یردستان از همهکسم در یالیامپر

 .نندکاعرتاض خود را بلند  ین توطئه صدایه ایعل

 یجان غربیه وضع منطقه آذربایدر متاس با خربگزار پارس اروم یجان غربیه ـ حقگو استاندار آذربایاروم

 یو به  یاحتامل یهایریاز درگ یروز گزارشید 12اعالم داشت تا ساعت  یآرام خواند. و  یرا تا حدود
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 یگر برایه بار دکشور کنده امام در منطقه غرب یمنا یرمانکخین حال حاج شیده است. در همینرس

 .ه بازگشتیبه مهاباد رفته بود به اروم یمذهب یتهایرات و شخصکگفتگو با رسان حزب دم

شب ید روز ویرات عرص دکپارس مذا یبا خربگزار  یشور در متاسکنده امام در غرب یمنا یرمانکحجتاالسالم 

ها هر چه یرین گفتگوها موافقت شد درگیه در اکرد کاعالم  یرمانکد خواند. یار مفیدر مهاباد را بس

سجمهور عازم تهران ییم گزارش از وضع منطقه به حضور امام و ریتقد یزودتر قطع شود و من امروز برا

 یر یردستان موافق درگکرات که حزب دمکن بود یمن روشن شد ا یه براکنده امام افزود: آنچه یهستم. منا

ها و بحران را فراهم یریو خامته دادن به درگ یرات اساسکنه مذایها زمیرین درگیست و ما در ایبا ارتش ن

 بحران به منطقه خواهد آمد. یهیلکرات و کادامه مذا یاز تهران برا یاتیه انشاءالله هکم یردک

 (16/1/1359هانکی)

 

ند و اگر کرات( مخالفت بکحزب دم یشنهادیاصل )اصول پ 6ن یا اتواند بیردستان منکدر  یچ گروهیه»

هم از دستش بر نخواهد  یار کدور خواهد شد و  یلکند البته از مردم به طور کبا آن مخالفت ب یگروه

 «.آمد

 :هانکیبا خربنگار  یمصاحبه اختصاص یکرت قاسملو در کد 

 شور استکاست دفاع از استقالل یاست حزب ما، سیس

 اشاره

ن بود نظر یرود. ایردستان مکه به ک یسک یو وجود خطر برا یر یت اختالف گروگانگیعدم امن ینظم یب

و گفتگو با مردم آن  یکردستان از نزدکل یدن مساید یه براکم اما ما یه به آن منطقه بروکما قبل از آن

م. ماحصل مسافرمتان یدردستان شک یم. راهیرا شده بودیار و مصاحبه با رهربان آنها همه خطرات را پذید

 ین شهر یر آمده است. اولیباشد در ز یشداور یو پ یشده است، دور از هرگونه تعصب گروه یه منفک
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د ینان آن را بازدینها و رسنشیشمرگه ماشیشهر افراد پ یکید قرار گرفت، مهاباد بود. در نزدیه مورد بازدک

حالت نه جنگ و نه صلح را  یکه شهر کند نیکرفت و آمد م یشمرگان مسلح فراوانینند. در شهر پیکم

مرشف به شهر را ارتش با  یدهند. تپهایل مکیرات تشکشمرگان را افراد حزب دمیت پیرثکداشته است. ا

نند. کت کتوانند در شهر آزادانه حر یر مسلح میار دارد. افراد ارتش به طورغیمستقر در آن در اخت یهاکتان

از شهر  یرا به عهده دارند. در گوشها یکباشند. نظم ترافیم یراد بومه افک یو رانندگ یین راهنامیمامور

د و یلت و . . . در آن به سهولت خرکو  3مختلف مانند ژـ  یه سالحهاکاست  یو بازار اسلحه فروش

  .شودیفروش م

ملو از محل اقامت قاس هاهشمرگیشرت پیباً بیم. تقریشویا میرت قاسملو را جوکمصاحبه آدرس منزل د  یبرا

نند و مصاحبه یکرا با ما م یار کت همیحزب نها یاسیرت سکو د  یرت نظامکنند. اما د یکم یاطالعیاظهار ب

 .شودیانجام م

ضد  یرات با قطارهاکبه دعوت حزب دم یستیالیضد امپر ییامید و تگرگ راهپیر رگبار شدیدر ز

 .دشو یبرگزار م ینیاز امام خم یبه طرفدار  ییارتهاکو حمل پال  ییایکآمر

م یست عراق برخوردیمونکرده بود با چند عضو حزب ک یرات بر پاکه حزب دمکس کشگاه عیدر منا

ن حزب با نشان دادن یه در مرز طرفداران اکم به ما گفتند یدین رفت و آمد را پرسیا یه چگونگک یوقت

 .میق بروردستان عراکم به یتوانیند و ما هم میایران بیتوانند به ایست عراق میمونکارت حزب ک

ردستان که گفته بود )در کصدر یبن ین جمله آقایم آنها از ایه در مساجد با مردم داشتک ییدر گفتگو

م ییآیبار به مسجد م 5به نوبت شام در شبانهروز  یگفتند ما به جایردند و میکب است( گله میاسالم، غر

ب یند باز هم اسالم غرکو آمد  تواند در آنها رفتیه به طور آزادانه هر فرد مکمسجد  24و با وجود 

 است!؟

ن شهر در پاسخ ینده این حال منایبا ا ینسبت به مهاباد دارد ول یشرت یومله طرفداران بکان کدر شهر بو 

  .راتها انتخاب شدهاندکدرصد از آرا از دم 57با 
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انند در دیومله را مسلامن مکخلق و  ییفدا یهایکردستان چرکاز مردم در  ایعدهه کنیته جالب اکن

رس یما م یر براکن طرز تفیا یابیشهیست بودن خود را قبول دارند، ریمونک هاهن گرو یه خود ایکحال

 یر از اسالمیم به غیشویا میداً مخالفند. علت را جویز مثل مهاباد مردم با پاسداران عدینجا نید. در اینگرد

 .میرسیم یاسیس یهاهغات به گرو یاز افراد سپاه و تبل یردن بعضکرفتار 

ومله کر حزب یشرت تحتتاثیمفرما شده است، مردم بکبر آنجا ح یگر یجو د یه به تازگکدر شهر سنندج 

ند و یکت میومله حامکشرت از حزب ین بیخ عزالدیش یه آقاکن است یها بر ایده بعضیعق اندگرفتهقرار 

 .دهندیه میومله است اراک یداهایاندکشان از یت ایه نشاندهنده حامکز ین کین منظور تدار یا یبرا

شهر  یدان آزادیدر م ینین حسیخ عزالدیش یآقا ین ماه سخرنانیفرورد 22بعدازظهر شنبه  5در ساعت 

خچه مبارزه خلق یتار یضمن بررس ینین حسیعزالد یشود و آقایاز مردم برگزار م یر یثکت عده کبا رش 

 یشنهادیز مخالفت خود را از خلع سالح پیپردازد و نیا و عراق میکسم آمریالیردن امپرکوم کرد با محک

ن شهر یباشد در ایرد مکشمرگان مسلامن یاران در دست پیامک« بخش»دارد. شهر یصدر ابراز میبن یآقا

س نظم و کند هر یگویرد مکشمرگان یار حسنه است. مردم راجع به پیعه بسیو ش ین مردم سنیروابط ب

 .باشدید ما مییت را به ما بدهد مورد تایامن

ن وضع یم با ایباشیم یرانیر پرچم ایردها زک یهیلکند ما خودمختار اتحاد یگویم یدر مورد خودمختار 

 .باشندیرات مکرث مردم طرفدار حزب دمکا

 یگر یداند و دیسالح به ارتش م یل دادن مقدار یت خود را تحویومکل محیشمرگان مسلامن دلیاز پ یکی

 باشد.یاران میامکمدت دو روز از سنندج به  یسافرت مادرش براه نشان دهنده اجازهنامه مکرا  ییهاهنام

 (27/1/1359هانکی)
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 یایتواند گومنی ه لزوماکردستان و خصوصاً مهاباد است کبر گزارش شتابزده از  ایدمهمقد یآنچه خواند-

با هان کیگفت و شنود  یتوان البال یردستان را مکل یه روشن مساین منطقه باشد. اما سایل ایهمه مسا

ن منطقه یا یاز رهربان مذهب ینین حسیخ عزالدیران و شیردستان اکرات کل حزب دمکر یرت قاسملو دبکد 

 .دیخوانیگفتگوها را امروز م ین رس ین بخش از ایرد. نخستکم یترس

 ست؟یران و عراق چیر در مرز ایاخ یهایریس: نظرتان راجع به درگ

ران یه به اک یم و البته هر تجاوز ینیکت رد میا با قاطعزمامداران عراق ر  یدهایج: قبل از همه، ما تهد

ه کس کن تجاوز از طرف هر یرد. اکم یرو در مقابل آن تجاوز مقابله خواهین یهن ما بشود با همهیم

باشد یان آنها میرد هم در مک یادیه تعداد زکان را از جمله یرانیخواهد باشد. در ضمن ما عمل اخراج ایم

 یلکه به طور کم ینیکر مکم. ما فینیکوم مکم و محیدانیم یرانسانیغ یاج را عملل عمل اخر کو به طور 

رو از یند با متام نیکجاب میه رضورت اکبودهاند و حاال هم  یار خوبیردها مرزداران بسکخ یدر طول تار

م یشبایر میار دلگیار ناراحت و بسیصدر بسیبن یآقا یهاهگر از گفتیرد و مطلب دکمرزها دفاع خواهند 

ه آن توطئه یمسلح از پشت عل یم و گروهایش بفرستیم ارتش را به پیتوانیشان گفتهاند ما منیه اکنیا یبرا

ه متأسفانه کم، یصدر ماها هستیبن یم. اگر مقصود آقایدانین به خودمان میتوه ین را ما از طرفینند. اکب

 یط فعلیم در رشاینیکر مکاً ما فیانند، و ثیکن باره صحبت مین در اینچنیه اکست یاول ن یم، دفعهیهست

م، شام یستیم ما گروه نیرد، بگوک کپا هاهن گرو یشور را از وجود اکد اول یه باکشان فرمودند یچون ا

 .م و مسلحیهست یونیلیت پنج، شش میمل یکند تا یردستان بگوک ید در بارهییبفرما

صدر یبن یرسگشاده به آقا یدر نامهم ما یردستان، صدها هزار مسلح هستکم در یستیگروه ن یکما  

قوا آماده  یآن با همه یت ارضیران و متامیدفاع از استقالل ا یم براینیکرار مکم و حاال هم تینوشت

م. یرد و قدرت مقاومت هم دارکم یه باشد مقاومت خواهک یشور خارجکم، در برابر تجاوز هر یهست

است آن دفاع از استقالل یه سکاست حزب ما یسبان یاست وطندوست و پشت یملت یلکرد به طور کملت 

اج به وحدت دارد بهانه یه احتکسم یالیه امپرین مبارزه علیه اکدر ضمن اگر قرار باشد  یشور است. ولک
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رار کم و حاال هم تیه بارها گفتکن یانقالب حمله شود، همچن یا دستآوردهایه به ما کقرار داده شود 

 .م دادیواهرا نخ یار کن یچن یم اجازهینیکم

 د؟یردهاکرو یمقابله با تجاوزعراق از لحاظ ن یبرا یس: شام اقدامات

ند، کند به آن قسمت حمله کجرأت  یسکم یرو داریه ما نک ییم جاینیکر منکم. در مرز فیرو داریج: ما ن

ارتش با  یم وقتیشرت جواب داده خواهد شد وبعد هم ما بارها گفتیبا شدت هر چه ب یچون هر حملها

 هاهبا گرو  یم و حتیردهاکورت که ارتش را ما اسکن بار اتفاق افتاد یت به شهر مهاباد آمده و چندیسننح

شان از طرف فرمانده ینجا بود خود اینده امام ایمنا یرمانک یه آقاک یم، و وقتیرشفتهایتا حد برخورد پ

رد تا در خانه و کما خواهش  یقاروز ارتش از رفیه دکردند. به ما خرب دادند کر کپادگان رسامً از ما تش

ار یدفاع در اخت یه حارضند افراد هم براکما با ارتش رفتند و گفتند  یرانشهر در مرز عراق برود، و رفقایپ

 یو نه نزاع یامل برگشتهاند نه برخوردک یار کردهاند و با همک ییارتش بگذارند. رفتند با هم شناسا

ن برخورد ارتش نسبت به ما باشد، به یم اگر اینیکجاد میا ه برخوردکم یستین ما نیشده است و پس ا

 یش اتفاق افتاد و برایروز پ 15ه کن باشد یاگر مثل ا ینخواهد بود، ول ین برخوردیرتکوچکنظر من 

دست به اقدامات  یاسیس یروهایه نیه دهقانان و علیسابق ارتش عل کیمشت فئودال ساوا یکدفاع از 

ه مردم از خودشان دفاع خواهند کمخصوصاً، آن وقت معلوم است  یندارمر بزند و ژا یات نظامیو عمل

 .ردهاندکه دفاع کرد. همچنانک

 رده است؟ک یونیزیتلو ین بار از شام دعوت به مناظرهیرنژاد چندیظه یس: آقا

 یسکرنژاد. او یمثل ظه یم داشت نه با افرادیخواه یونیزیتلو یسجمهور مناظرهییر یج: ما با آقا

 .ه قابل مناظره با من باشدکست ین

 ست؟یچ یاسیس یهاهس: نظر شام درباره طرح خلع سالح گرو 
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 یراسکا دمی یکراتکدم یهاهن خواستیدن به تامیردن طرح خلع سالح بدون تحقق بخشکاده یج: در پ

ن طرح خلع سالح یر از ایرد و غکشمرگان یبه پ یو سپردن انتظامات داخل یردن حق خودمختار کو قبول 

 .دهدیهم من یگر ید یچ معنایو ه یشکبرادر  یعنیصدر هم یبن یخود آقا یراب

نده امام تا چه اندازه یت و منایات حسننید در رابطه با هیردهاکشنهاد یه شام پک یس: طرح ششاصل

 باشد؟یم یموفق بوده و اختالف شام با دولت بر رس چه موضوع

ن ماه از روز اعالم یم. چندیطرف هست یسکا چه ه بکدانم یزنم، من منین حرف را میه اکج: متأسفم 

م، یات آمد و رفت. هر چه ما گفتین هیردستان بوده، اک یدولت برا ویژەات یآتشبس،  تا حاال طرف ما ه

ردستان خارج شدند مثل کان از یصباغ یه آقاکن یم همیبرس یتوافق یکه به کم یردک یهر چه ما سع

خلق  یندگیپرداخت. روز اول گفتند با منا ینکارشکو  یالرتاشکه اشرد و عمالً بکه همه را فراموش کنیا

 یهاهاز گرو  یلیخود ما و خ یم. بعداً حتیدانیشرت منیب ین را ما بهانهیه اکشوند یره منکرد وارد مذاک

ده یه عالقه و عقکنیا ید و ما برایره شدهاکه چرا تنها با دولت وارد مذاکردند کگر به ما اتهام وارد ید

د یندارد با یردستان راه حل نظامک یه مسالهکم یخودمان هست یدهیم و هنوز هم بر رس عقیردا

م. در هامن یش به امام دادیم و آن شش اصل را دو ماه پین جهت نشستیرد و بدکره کنشست و مذا

 از طرف یاتیش آمد و قرار بود هیامام پ یامر یب یه موافقت شد و بعد متأسفانه مسالهکزمان گفتند 

 یصدر رایبن یسجمهور انتخاب شد و ما به آقاییامد و بعد ریات نین هید. ایایردستان بکخود امام به 

سجمهور، ییه رکدادند بل یه به آن راکست ین یسانکسجمهور آن ییانتخاب شد ر یوقت یم ولینداد

ه کحسنزاده  یم. آقایم، متاس گرفتهایردکشان رجوع یبه ا یمقام رسم یکاست و ما به عنوان  یشور ک

سجمهور ییر یردند و آقاکره کشان مذایه رفتند با خود اکبودند  یاتیما هستند جزو ه یاسیعضو دفرت س

م یردهاند و ما گفتکحاً قبول یرده باشد، تلوکا رصاحتاً قبول نیحاً و یردند. اگر ترصکاصل را قبول  6ن یا

است یم از رینیکم یبانیست. ما پشتیره نکذابه م یاز یگر نیم ان وقت دینکاصل را عنوان ب 6ن یه اگر اک

اصل  6ن یرد از اکب به اتفاق ملت یت قریرثکب بشود ایاصل تصو 6ن یه اگر اکم یده داریشام و ما عق
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جه یخواهم نتیم یعنیاصل گنجانده شده است.  6ن یرد در اکخلق  یهاهه خواستکنند چرا یکم یطرفدار 

م یار بردکم به ینکز مساله را حل بیق مساملتآمیه از طرکنیا یبراوشش خودمان را کرث که ما حداکم یریبگ

ه در حرف کاستاندار  یه عماًل هم آقاکم یش آمد خوب ما متوجه شدیه پیاروم یهایریه درگک یوقت

نبار یه چندک یسانکت داشت و هم کها رش یریاست و عمالًدر درگ یر یه مخالف درگکداد ینشان م یطور 

ها درست دو روز بعد یرین درگیرنژاد بودند و ایظه یبا آقا یحسن یود آوردند آقابه وج یر یدر واقع درگ

نبود، به نظر من  یمنصوب شد رشوع شد و تصادف یل ژاندارمر ک یرنژاد به فرماندهیظه یه آقاکنیاز ا

ه جیه خرب نشد، در نتکصدر هم یبن یاندازند از آقایراه م یشکجنگ برادر  یکه دارند کم یدیما واقعاً د

م به حضور یفرستاد یه تلگرافکن بود یم ایم نداشتینکه مجدداًبه خود امام مراجعه بک یگر یچ راه دیه

م و خوشبختانه امام یردکه مطرح ک یهان هم چاپ شد و متاماً به هامن صورتکیامام و در روزنامه 

ره با کمذا یشان برایا ره و در واقعکمذا یرا فرستاد برا یرمانکحجتاالسالم  یبالفاصله جواب داد و آقا

باً یم و تقریردکره کد، مذایساعت به طول انجام 9م و یه داشتک ینجا آمدند و در جلسهایرات اکحزب دم

 یشخص یشنهادهاینجا بودند پیه اکراً یردند و اخکن توافق را اعالم هم یشان ایم و ایدیامل رسکبه توافق 

ه از طرف خود امام بود با خودشان بردند. قرار بود کاصل  6ن اعالم هامن یم و اصل ایه داده بودکرا 

نشد.  یشان خرب یه از اکمتأسفانه  یبه ما بدهند ول یه گذشت خرب کن هفته یه برگردند. در عرض همک

 ایعدهه ک یه البته با آن اقداماتکه االن وجود دارد. وضعِ نه جنگ و نه صلح کاست  ین وضعیا

ار دارند. با یهم در اخت یادیانات زکرمانشاه جمع شدهاند و امکر ه، در نقده و دیتوطئهگر، در اروم

سم یالیه مبارزه با امپرک یط فعلیشه هست و حاال هم در رشایهم یشکن وضع خطر جنگ برادر یا

 یم جبههکیتح یه براکم یردکان یب یهایافته ما نظرمان را در اعالمی یشرت یا در واقع گسرتش بیکآمر

 .ش بردیر، پیگیرا همهجانبه و به صورت پ یستیالیشود. امپر د اول مبارزهیبا یداخل
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 سمیالیمبارزه با امپر یچهار اصل برا

 یو فرهنگ ی، نظامی، اقتصادیاسیه نفوذ سید علیمتعدد، ادامه داد. با یتوان با شعارهایمبارزه را من

ار را کنید ایش آمده بایاست پ ین ساخت. حاال فرصتکشه ین نفوذ را اصالً ریرد و اکسم مبارزه یالیامپر

ه جشن کگفته شده  یاست و حت یار خوبکار یا بسیکسم آمریالیه قطع مبارزه با امپرکنیرد. مثالً فرض اک

م و یردکار را نکنینقدر خوب است چرا ما خودمان زودتر این قطع رابطه ایه اگر اکنیم و ایریگیهم م

دو  یمتام قراردادها ویژەجوانب آن به  یر همهشربد و بیپ یلید خیحاال هم به نظر ما مبارزه را با

 ید اجازه داد به همهیا و بعد بایکرد با آمرک یه هنوز هم اعتبار دارند، همه را ملغکاسارتآور  یجانبه

همه  یرا برا یکراتکدم یهاید آزادین جهت بایدان. به همیند میاین بیراست یستیالیضد امپر یروهاین

 یه جبههکنیا یکین دو تا نفع دارد: یده را داد. ایستمد ید حق خلقهایبا یعاتحاد واق یرد و براکن یتام

 ین هستند جلو کران در مرزها سایا یدهیستمد یه چون خلقهاکنینند. دوم ایکت میرا واقعاً تقو یداخل

، یانقالب یباشد. بعد هم باالخره وقتیم یدر مقابل هر تجاوز خارج یرند و سدیگیهر توطئه را م

 .داشته باشد یشان رهآوردکزحمت یه براکست یمردم

ن ضد یراست یروهایمتام ن یان براکو ام یجاد آزادیسم، ایالیه امپریعل یر یگین چهار اصل مبارزه پیا 

و برآوردن حقوق  یل خودمختار کده به شیستمد یت شناخنت حقوق خلقهای. به رسمیستیالیامپر

ه کند یکدا میپ یغن یمحتوا یک یستیالید امپرشان. اگر واقعاً به آن توجه بشود مبارزه ضکزحمت

 یهاوطئهت یشود در مقابل همهیند و آنوقت میکج میشور ما را هم بسک یونیلیچند م یهاهتود

 .ردکا درازمدت مقابله ی یادیمدت ز یبرا یگرفته تا دخالت نظام یاقتصاد یست از محارصهیالیامپر

با آنها اختالف  یا گروهیباشد و اگر شخص یگر مید یهاها مورد توافق گرو یشام آ یس: طرح شش مادها

 باشد؟یم یلیدارد بر رس چه مسا

 9ن یاصل داشت، ا 8م یه دادک یهایانین بیم اولیل دادکیرد را تشکخلق  یندگیات منایه هک یج: ما وقت

 .باشدیاصل م 8اصل از آن 



 
117 

ه اگر کران است یدر رستارس ا یکاتر کدمو  یاز آنها آزاد یکیباشد و یم یخودمختار  یاز اعطا یکیآنها 

مشتق شدند  یمادها 29ه طرح کاصل است  9ن یامند. و از ایم یه گفتم شش اصل باقکدو تا ازآنها را 

ات متفاوت داشته یید دو جزین دو تا با هم در واقع شایشنهاد شده است و ایپ یه به عنوان طرح قانونک

را شامل است، ما  یل خودمختار کا یشش اصل همه  نیباشد و ایمفصل م یمادها 29باشد، چون طرح 

ه کم و آنها گفتند یه ما با دولت به گفتگو پرداختکاصل قبول بشود ) 6ن یه اگر اکن است یدهامن ایعق

قبول شده است،  یند.( چارچوب خودمختار کب بید تصویرد و مجلس باکب یشود تصویرا من یطرح قانون

م. امام اعالم ینیکرا قبول م یه ما اصول خودمختار ک انددادهام را یپ نینده امام ایو از طرف دولت و منا

شنهاد شده یاصل پ 6ن یب این ترتیرود مجلس به ایآن م یند بعد طرح قانونیکند، با دولت اعالم میکم

 6ن یه اگر اکنم کخواهم عرض بیح میرص یلیست و بعد من خین یم اختالف اساسینیکر مکاست، ما ف

ن شش اصل مخالفت یتواند با ایردستان منکدر  یچ گروهیرد و اعالم بشود هیقرار بگاصل مورد قبول 

هم از  یار کدور خواهد شد و  یلکند البته از مردم به طور کبا آن مخالفت ب یند و از هر گروهکب

 .دستش بر نخواهد آمد

ه ید چرا آنها را ارایدارد و اگر یهم دار کیا مدار ید آیه شام فرمودهاکردن فئودالها کس: در مورد مسلح 

 د؟ینیکمن

ه اتفاق افتاده خودشان اسلحه را آوردند و ک یانیدر جر ید ولیعدد آنها را دار یقاً شامرهیج: بله دق

رات اسلحه کخواهند با حزب دمیه دولت مکدهند و البته گفتم یل میل ما دادند و حاال مرتب تحویتحو

د و از ید برویگویرات هم مکرات هم و بعد به حزب دمکمدهد به فئودالها و باشد به حزب دیبدهد، م

ردم کف ینده امام تعریمنا یرمانک یو آقا یارشاق یآقا یه من براک یز جالبیچ یلیخ ید. ولیریآنها بگ

قبضه  948ه، یقبضه اسلحه گرفته بودند در اروم 935م یه ما دارک یفئودالها طبق صورت یه هامن آقاک

ش رفته است. ک یسکجاست و چه کدانم یعده من 7ن یان آمده است. حاال اشیاسلحه هم از عراق برا

 (27/1/1359هانکی) د.یه به دستشان نرسکهاممنقدار اسلحه هم از عراق آمده بود  یول
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 :هانکیبا خربنگار  یرت قاسملو در مصاحبه اختصاصکد 

 .است یز کت دولت مر یحفاظت از مرزها، فقط در صالح

هان، کیخود با  یاختصاص یگفتوگو  یانیران در بخش پایردستان اکرات کزب دمل حکر یرت قاسملو دبکد 

رد و کخلق  یندگیات منایردستان، مجلس سپاه پاسداران، ارتش، هکل یرامون مسایش را پینقطهنظرها

هان کی یاختصاص یگفتوگوها یرت قاسملو از جمله رس کرد. گفت وگو با د کم بودجه اعالم یاقتصاد و تقس

 .رسدیج بچاپ میه بتدرکردستان است ک با رهربان

 

ستون از  یکوم به خلع سالح و غارت کشام را مح ینین حسیخ عزالدیش یآقا 25/10/58خ یس: در تار

رد کخودشان را به خلق  یگروه یرات برتر کان ـ و گفتند حزب دمکاندوآب و بو یردند ـ در مکارتش 

 ست؟یدهند، نظر شام چیح میترج

 ستین گروه یکرات کحزب دم

 ین حرف حرفیباشد. اوالً ایرات مکن حزب دمیند اکر نکف یگروه ینجا اصالًبه برتر یدر ا یسکج: اگر 

رد. شام کشود از هم جدا یه منکختند یرد چنان به هم آمکرات با خلق کح چون حزب دمیاست ناصح

انتخابات  یهم برانگ یتیم یکما  یه حتکن شهر مهاباد ید در همینید ببینکج انتخابات را نگاه ینتا

 یهجر  یمصطف یدرصد و آقا 91رانشهر یدادند. در پ یم هشتاد و دو درصد مردم به حزب ما رأ یندار

گر ید ین حزبیچن یکزبانند. که تر کنقده هم بودند  یدایاندکحزب ما هستند و  یز کته مر یمکه عضو ک

ان که بو کن ادعا داشتند یهمچنآوردند و  یرأ  500ه کهستند  ییه گروه است. گروه آنهاکشود گفت: یمن

روز قبل از  یکومله انتخاب خواهد شد. من خودم در آنجا بودم کنده یومله است و حتامً مناکسنگر 

تا شصت درصد  آرا را  55ن  یومله آنجا بکگفت: یومله مکگروه  یار جدیاز افراد بس یکیانتخابات  

سال است در  یه سالهاکت، یهست با شخص یبیطب یکه داشتند کهم  یدیاندکخواهد آورد و واقعاً 
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ان برگشته که به بو کشرت نبود یماه ب یکان بود و که اهل بو کنید ما با وجود ایاندکنند. یکت میآن جا فعال

ه کم ینان قاطع داریم. ما اطمیم و در دور اول هم انتخاب شدیبود ما پنجاه و هفت درصد آرا را آورد

 یه خود آقاکاست  ین نامهایم شد و ایروز خواهیتخابات بشود ما پوان و در سنندج هم انیاگر در مر

 یاب شاهندژ با همهکومله در منطقه تکد یاندکد ییبا خط خودشان نوشتهاند در تا ینین حسیعزالد

 .هزار 5ومله هم با هم کشان و ینده ایرا آورد و منا یهزار را200نده ما در آنجا ینها منایا

 ینین حسیخ عزالدیش ید و آقایردهاکد ییرا در همه جا تا  ینین حسیزالدخ عیش یشه آقایس: شام هم

ن مساله را چگونه یرد. اکت یون را گرفتند آنها را حامیزیو تلویز رادیه حزب خلق مسلامن در تربک یزمان

 د؟ینیکه میتوج

 .طرف باشدیب ینین حسیعزالد یم آقایخواستیما م

ات یس هییشان ریه اکن است یامن ایارکهم ینین حسیخ عزالدیش یرات با آقاکج: ما به عنوان حزب دم

شان یا یهاهم، وگرنه ما نه مسوول گفتیدار یار کن چارچوب همیباشد و در ایرد مکخلق  یندگیمنا

ند یکشرت ما را از هم جدا میم، و آنچه بیدار کنظر مشرت  یار یل بسیشان. البته در مسایم نه عمل ایهست

ن یعمالًا ینند ولک یبانیشانرا پشتیل است. سابقاً ایوه برخورد نسبت به مسایش ت ویار و فعالکوه یدر ش

باشد( یم هاهن نامیگر هم از اید ین نامه منحرص به فرد هم است در جاهایدهد )البته اینامه نشان م

ا م یم ولیندار یینند. البته حق مسلم خودشان است ما ادعایکم یبانیومله پشتکنده یشان از منایه اک

 .مینکب یار کشان همیبا ا کل مشرت یمسا یم دربارهیحارض و آمادها

 میدیجنگیه مکم یزمان جنگ ما بود

ه به نظر ما به کنند یکارها را مکاز  یهم عمالًبعض یدهند و گاهیم هاهه گرو کرا  یتند یآن شعارها

نخواسته مجدداً جنگ  یداا خی یر یه اگر درگکم یدانیم ما مینیکار را منکنیست ما ایردستان نکنفع مردم 

م. و یه در گذشته هم بودکم بود هامنطور یخواه یه طرف اصلکم ین ما هستید ایایبوجود ن یشکبرادر 

ما  یاست ول یار آسانکشعار دادن در زمان صلح و در خانه نشسنت در زمان جنگ و جنگ راهانداخنت 
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م جنگ بشود یخواهیه منکاست  یزمان م و حاالیردیکه جنگ مکم یم. در زمان جنگ ما بودیت داریمسول

د ینکه فرض کدهد یه ارتش به ما خرب مک یو االن اختالف ما با دوستان بر رس آمدن ارتش است و زمان

ن یخواستم ایم یخواهد برود ولید، میایخواهد بیم. ارتش مینک یر یرود به مهاباد چرا جلوگیه میاز اروم

خواهد یم ارتش مینیبیه مکم ین مورد  اختالف نظر داریدر ا شانیه ما با اکنند کب کرا دوستان خوب در 

 د؟ییاید بیخواهید. چرا با زور میاین منطقه بیبا زور به ا

ه کگفتم قربان حاال « ه مانور بدهدیخواهد در اشنویارتش م»استاندار گفتم، گفتند:  ین را به آقایمن ا

د پشت رس فئودالها و از یر بدهد و بروخواهد مانو یهست، درست در آن منطقه م یر یه درگیدر اشنو

خواهد، برود. برخورد ما با ارتش یه ارتش مکجا کد و بعد هر ینکد؟ شام چند روز صرب ینک یبانیآنها پشت

 .ن استیا

 رات در مجلسکاست حزب دمیس

شام  یداهایاندک یلکاست یندگان شام به مجلس خواهد رفت. سیاز منا یه تعدادکس: مسلم شده است 

 جلس چه خواهد بود؟در م

ران یا یبرا یراسکو دم یآزاد یسم مبارزه برایالیه امپریاست ما هامن چهار اصل است، مبارزه علیج: س

رده است. کن یینگره تعکن چهار اصل را یشان. اکو مبارزه به نفع حوق زحمت یخودمختار  یو مبارزه برا

 یداهایاندکن شده و ییحزب ما تع یبرا استین سیل شد( اکیش تشیه دو ماه پکنگره چهارم حزب ما ک)

 .ردکن چهار اصل دفاع خواهند یم بتوانند به مجلس بروند از ایدواریه امکما 

 ی، برایاست در قانون اساس یاصل یکباشند یران میه از متام مردم اکه سپاه پاسداران کد یدانیس: شام م

 رد؟کد ید چه بایایبوجود ب یتفاهم یکرد کشمرگان ین پاسداران و پیه بکنیا
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رد قبول بشود. بعد اگر قرار است پاسدار کخلق  یساده است. خواستها یلیه خکنم یکر مکج : من ف

وپرت یکجنگ با هل یه پاسداران اصفهان نه براکد ینیبینند شام مکشمرگها پاسدار درست بیباشد از خود پ

 .خواهد شد ینند چه استقبالیند بعنوان مهامن ببیایب ی، ولکو تان

شور ما کدر  ین نقشیچن یکد سپاه هم یرود و بایس: سپاه هم مانند ارتش است و ارتش همه جا م

 ست؟یداشته باشد و حاال نظر شام درباره سپاه چ

ه ارتش و حفاظت مرزها فقط کد ینیبین اصل میه در ایکن باره روشن است ما درحالیج: ما نظرمان در ا

نشود  ین اگر عملید بدست خود مردم باشد ایبا یات داخلاست حفظ انتظام یز کت دولت مر یدر صالح

 ید چند مدتیش رخ داده، پس بایه در چند روز پک ین واقعهایآورد مخصوصاًبا ایت به وجود میحساس

 یهاهردستان برخالف گفتکرات کد، والله ما به عنوان حزب دمیاینان بوجود بین اطمیفاصله داد تا ا

د یس پاسدارها باکم، برعیندار یا انزجار ی ین غرضیرتکوچکه پاسداران یلات پاسداران، عیفرمانده عمل

از معاونان فرمانده  یکیوب مردم، و کرس  یانقالب باشند نه برا یحفظ دستاوردها یبرا ینهاد انقالب یک

ردم، هر چه آنجا گفته بود که من حض کرده بود در روزنامه ک یسپاه پاسداران منطقه غرب مصاحبها

د، یایه تفاهم متقابل بوجود بکرد ک یار کد یه چطور باکن مساله را گفته بود یل ما بود و اتفاقاً امورد قبو 

ن نشد. خواستم کمتأسفانه مم یرم ولیشان متاس بگیبا ا یردم تلفنکوشش ک یلیمن اتفاقاًآن زمان خ

 .میزنیه ما مکاست  ییامالً هامن حرفهاکشان زدند یه اک ییم واقعاً حرفهایشان بگویبه ا یکترب

 د؟یدادینجه مکا شام پاسداران را شیس: آ

نه  یلکن حرفها را زدند ، به طور یه رفتند و اکن پاسدارها یشرت نبودند، ایج : متأسفانه سه چهار نفر ب

 ییزهایچ یکشان یا یم، ولینیکوم مکباشد مح ینجه را در هر لباسکنسبت به پاسدارها، اصوالً ش

دند بد یخوابیه مک ییشان خوب نبود جاید غذاینکه فرض کنیت داشت و آن ایواقع یه تا حدکگفتند یم

 .میه ما هم هامن وضع را داشتکد یدیوهستان مکد و ما را در یآمدیاش آنوقت شام مکای یبود ول
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 یسانکاز  یکیل یه در اواکخوردند، من گفتم یم پاسدارها هم میخوردید هر چه ما مییباور بفرما یول

 .میردکاز پاسداران، بالفاصله عوضش  ایعدهرد با یکم یدان بود و بدرفتار ه مسوول زنک

د ییشود بگویمه شده بودند مکه محاکگر ینفر د یکان و کبه نام نارص تر  یس: دو نفر از جهادسازندگ

 جرمشان چه بود؟

 دانمیج: من من

ن گرفتند یردنشکاز دهات ه پنج شش نفر را کح داد یرت قاسملو توضکد  یاز همراهان آقا یکینجا یدر ا

گر سپاه پاسداران و یبود و طرف د یارت جهادسازندگک یرو یکم. یدیارت او را دکش ما و ما یو آوردند پ

 .ز شده بودیشان عمالً در جنگ بوده و در جنگ ستیه مال جهادنبوده، اکگفت یشان میاگر ا

خواهد یآنجا م یه جهاد سازندگکدادند  ما از بانه خرب  یرت قاسملو در ادامه سخنان خود افزود: رفقاکد 

گر ید یهاهنند. گرو کار کارگر و آنها آنجا کند به عنوان کدر حدود هزار تا دوهزار نفر را استخدام ب

م چرا یم و گفتینکشورمان را آباد ک یه روز کن است یا یوششامن براکم متام یردند. ما گفتکمخالفت 

ش ما گفتند یه من رفتم بانه، آنها آمدند پک یهم هست و وقت یگنند جهادسازند یکار مکم وحاال آنها ینکن

م هزار تا دوهزار و پانصد یدین  بعد دیم چه بهرت از ایم، گفتینکت بکنگ شام رش یتیم در میخواهیما م

خوشحال  یلیردند و ما هم خکت کنگ هم رش یتیدوششان بود آمدند در م یشان رو یلهایب ینفر همگ

ن یل آنها اینند دلیکمن یار عمرانکدهند و یمن یه چرا بودجهاکن است یم ایه دارک یم. و ما متام گلهایشد

و هم ینند و رادیکدهد بزرگش میانجام م کیوچکار کنفر یکه ک یست، وقتیت نیه در مهاباد امنکاست 

خواهم یگر، من مید یش در جاید در درود برخورد شده بود، و پانزده روز پیخوانید شام میگویز مین

د بزرگ شود. یردستان باکچرا مال  یست، ولیردستان نکن فقط مربوط به یم در همه جا هست، ایوبگ

تشان را هم یم و امنیگذاریارشان میانامتان را در اختکند همه امکب یار کد با ما همیایب یاگر جهادسازندگ

 .ندکند، بکخواهد بیه مک یار سازندگکم و هر ینیکن میامالًتامک

 ا نه؟یش شام هستند یبعنوان گروگان در پ یز جهادسازندگا یا افرادیس: آ
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را  یسکن اواخر یم و ما ایردهاکباشد آزاد یم به عنوان جهاد میدیرا آوردهاند و د یج: تا به حال افراد

 .میندار یسکبه  یار کم ما یریگیمن

د به چه صورت ییباشد، بفرمایم یمبهم مانده است وضع اقتصاد یه در امر خودمختار ک یمسالها یکس: 

 اده خواهد شد؟یپ

ن نقطهنظر ما یباشند از ایرت اقتصاد مکشان د یه اکنیا یاد بود برایز یلیشان خیلطفیصدر بیبن یج: آقا

خواهند، یم یان خودمختار ین آقایه اکند یفرمایشان میردهام. اکار کم، من هم رشته اقتصاد یباشیار مکهم

 یز ین چیه البته ما چنکان باشد، ارتش از خودشان باشد، )از خودش یس از خودشان باشد، ژاندارمر یپل

 .خواهندیم(، بعد پول هم از ما مینخواستها

 م بودجهینظر قاسملو در مورد تقس

صدر یبن یه آقاک یپول یعنی؟ یچ یعنیم. ما و شام یستیهموطن ن ین مساله ما و شام،مگر ما همگیاوالً ا

ها یا فقط مال خوزستانیران است یباشد،پول همه ایشان میردستان خرج بشود پول اکخواهد بدهد در یم

 یم،پس منتیهست یرانیران است، ما هم این روشن شود، اگر پول متام مردم ایم ایخواهیباشد ما میم

رده کشنهاد یپ یه طور کنیشود.مساله دوم ایباشد چرا در تهران خرج میها میم،اگر مال خوزستانیندار

را با  ید بودجه معمولیند باکرشفت بیپ یان اگر بخواهد از نظر اقتصادر یه اکم ینیکر مکم و فیبود

ه بودجه کاست  ین دستگاهیما چن یم دستگاه ادار یدانیه مکنیا یند، براکآن جدا ب یبودجه سازندگ

شود سازمان برنامه یبه جا مناند. م یگر یز دیو آمد و شدها شود و چ یلکر یرصف حقوق مد یسازندگ

ن بودجه معموالً یو ا یشور جدا از بودجه ادار کرشفت یپ یص خود داشته باشد، برامخصو  یبودجها یک

ه ما ک یرثاً وقتکبصورت ارز ا  یعنین بشود یره تأمیمس رسچشمه و غ یاز پول نفت و پول و درآمدها

همه مناطق  یشود از لحاظ ادار یبه اداره آن ندارم همه استانها چطور اداره م یار که کن پول را یا

م یاوریرنا ما بیجمع شد ا ین بودجه سازندگیه اک یوقت یردستان هم هامنطور اداره بشود ، ولکران،یا

ران به طور متوسط یرسد، در ایم یه پنج هزار تومان به هر نفر کم ینکم  فرض ینکم بیبصورت رسانه تقس
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ل با هم فرق یلف خمخت یاستانها یرد. چون سطح اقتصادک یگر یار دکران ید در ایه باکم ینیکر مکما ف

ر کم، ما فیز داریردستان نکعقبافتادهرت از  یباشد، ولین استانها میاز عقبافتادهرت یکیردستان کند یکم

تومان چون  6000 یمثالًدر بلوچستان ماه یهر نفر  یه براکرد کم یتقس ید طور یه آنوقت باکم ینیکم

تومان متوسط بعد در تهران  5000اشانک تومان، مثالً  5500ردستان کباشد، در یاز همه عقبافتادهرت م

ل یردستان قاک یهم برا یاز خاصیچ امتین است و ما هیم اینیکشنهاد میه ما پک یز یتومان چ 4000

د یآیه از نفت مک یه هر پولکست یح نیم صحینیکر مکف یم ولیران هم هستیا یر همهکم در فیستین

 یه فرق سطح اقتصادکخرج بشود  یو طور  ن خرج بشودیمناطق مع یدر تهران و مازندران و بعض

هزار تومان نبود پانصد تومان  5000ست حاال اگر آن یروز و دو روز نیکار کن برود البته یم از بکمک

س که ظلم نشود واقعاًتا حاال درست برعکم شود، یبصورت رسانه تقس ین بودجه سازندگیهرچقدر بود ا

 .آن بوده است

 چه صورت است؟رد به کات خلق یب  هکیس: تر 

 .ز آن را نشان دادیرات هستند و انتخابات نکرثاً طرفدار حزب دمکم ایردکه ما با مردم صحبت کآنطور 

 یات سخنگو دارد و سخنگو ین هیاست، و بعد ا ینین حسیخعزالدیش یآقا یندگیات منایس هییج: ر

ه از سخنگو اجازه کد توانند نظر بدهنیم یگر در جلسات وقتیرات است و دو گروه دکات حزب دمیه

ت کد اجازه دهد آنها رش یا سخنگو اگر صالح دیا سخنگو حرف آنها را بزند، یادداشت بدهند، یرند، یبگ

م، بعد ینیکرا قبالً آماده م یلیم، در واقع مساینکت کن طرح رش یم در این رشط حارض شدینند، ما به اک

ه کان گفت: یصباغ یه آقاکم یشرت ننشستیجلسه هم ب یکم  و البته ینینشیات دولت میم با هیرویم

فروهر تنفس دادند و تا حاال تنفس  یند. از آن موقع آقاکست صحبت بیدولت با آن دو گروه حارض ن

 .ادامه دارد

ا یب جوابگو ین ترتیرد به اکخلق  یندگیه مناکاز حزب ما هم اعرتاض دارند  یادیدر حال حارض عده ز

بان آن هستند، و یهشتاددرصد مردم پشت ییرات به تنهاکه حزب دمکنیا یست، برایرد نکبازتاب جامعه 



 
125 

ات دولت یم و آنزمان هینک یر یجلوگ یر یه ما از درگکنیا یشدند و برا یکنجا سه گروه آمدند و رشیا

ن که ممک ایعدهنطور هست، ینند حاال هم همکت یگران هم مجبور شدند تبعیآتشبس داد و بعد د

 یلکم و به طور ینکب یار کم همیه ما گفتکن است یشه هست این همیدهند، اار مثبت انجام بکاست 

ار، مثل یکستها، مثل پیمونکه یرد مثل اتحادک یار کبا آن هم یندگیشود در چارچوب منایرا م هاهن گرو یا

 .میداشته باش یار کم با آنها همیتوانیچوجه منیه ما به هکنجا هستند یا هاهن نوع گرو یطوفان، ا

 د؟ییران بگویملت ا یه براکد یدار یامیپ س: شام

ادمان یه ما فرکنیا یم شد. برایخوشحال خواه یلید، خینکس بکما را منع یه حرفهاکج: من آرزو دارم 

ران یه هم مردم رسارس اکم یم ما آرزو داریه بارها گفتکاست  یامیام ما پیپ یرسد. ولیز منکبه مر  یگاه

ردستان رسجنگ با برادران خود را ندارند، ما که مردم کابند یه درن باالخر یو هم زمامداران و مسوول

م. ینیکردستان جنگ را رد مکرات کم به عنوان حزب دمینکب یران برادروار زندگیم در چارچوب ایخواهیم

ما  یشور گفت و براکنده امام در غرب یمنا یرمانک یه آقاک یز یدانم آنچیرا راهحل من یراه حل نظام

ن بود یم و نظرشان اینکره بکم و مذاینیبنش یگر ید یشان گفت: قبل از جنگ احتاملید اقابل قبول بو 

د یشته بشوند، باالخره باکون نفر یلیم یکم و یارد خسارت بدهیلیم یکم و ینکه اگر ده سال جنگ ک

فارس و  برادران یم ما اسلحه را براینکار را نکنینطور است چرا ایه اکم حاال ینیز بنشیم یکم دور ییایب

 یکم و به عنوان یدفاع از انقالب برداشت یم ، ما اسلحه را برایمن برنداشتکو بلوچ و عرب و تر  کتر 

ما  یهاهشور به دست خود مردم سپرده شد، خواستک یت داخلیه امنک یوقت یحت یکو  یاسیحزب س

و  یفرد رسمیکه کم بود ین خواهیه مخالف اکم یهست ین حزبیه گفتم برآورده شد، اولکآنطور 

 م. ین نظر ماست و قاطعانه گفتیند اکرمسوول اسلحه حمل یغ

 (28/1/1359هانکی)
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 ینفرانس مطبوعاتک

رانشهر وارد شد یران به پیردستان اکرات کر حزب دمو یرانشهر ـ خربنگار بامداد : عبدالرحمن قاسملو دبیپ

 .ردکت کرش  ن شهر برگزار شده بود، یه در مسجد جامع اکنفرانس ک یکو در 

ه مدت کم و با وجود آنیستینبوده و ن یز یچگاه تابع جنگ و خونریما ه»نفرانس گفت: کن یقاسملو در ا

 .«میردهاکما همچنان آتش بس را حفظ  یآتش بس گذشته ول

 ید حق خودمختار یم و بایهست یما طالب خودمختار »از سخنانش گفت:  یگر یقاسملو در قسمت د

 .«ز به ثبت برسدین یاساسشناخته شود و در قانون 

ن طرح یا»گفت::  ویژەئت یه یاز سخنانش ضمن اشاره بطرح خودگردان یگر ید یرت قاسملو در بخشکد 

 یئت برایم و چون هیرات را ادامه دهکه مذاکست یند و بصالح ما نیکق منیتطب ینیام امام خمیبا پ

ره کوارد مذا ینیام با امام خمیمستق دیرد، ما بایست با تهران و قم متاس بگیبامی ن مسئلهیرتکوچک

 م.یوگفتگو شو

 (12/10/1358)بامداد

 

 تلگرام عبدالرحمن قاسملو به حضور امام

رات کل حزب دمکر یروز از طرف عبدالرحمن قاسملو دبیپارس د یگر به گزارش خربگزار ید یاز سو 

 :ده استن مخابره آمیازا یمخابره شد در قسمت ینیبه حضور امام خمیردستان تلگرامک

آن حرضت  یران و رهرب یه انقالب ایعل یعیگر توطئه وسیبار دیکاته، کدامت بر  ینیخمیتالله العظمیحرضتآ

نون کگناه هامیشتار مردم بکاران یامکل است پس از حمله پاسداران به یمکردستان در حال تکو مردم 

وپرت و یکجاد شده هلیپاسداراناه از طرف کها یرین درگیان دارد در ایدر منطقه پاوه جر یدیشد یر یدرگ
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ران شده یو یار یبس یهاهدفاع را مبب باران منودهاند خانیب یرده و روستاهاکت کفانتوم رش  یو حت کتان

 .ردهاندکان معصوم را قتلعام کود کو زنان و 

ت و با ارصار از حرضت امام خواهش ین تلگرام آمده است من با احساس مسوولیاز ا یگر یدر گوشه د

ه کد یند دستور بفرمائیها صادر فرما یر یاز گسرتش درگ یر یجلوگ یبرا یو جد یدستور فور  نمیکم

ر یند. هر گونه عدم توجه و تاخکدا یها خامته پیریند تا درگیاستقرار خود مراجعه منا یپاسداران به محلها

ر آورد.با درود به با یمیتواند عواقب وخیم یشکاز جنگ برادر  یر یبه منظور جلوگ یم جدیجاد تصمیدر ا

 ردستان.کرات کل حزب دمکر یفراوان مخلص عبدالرحمن قاسملو دب

 (14/11/1358یاسالم ی)جمهور 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


