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  !دوستان گرامی

ادثه حمله گروه های مسلح کومله به  شما درباره ح1358 دی ماه 14اعالميه مورخ 
داشت خود  ما را بر آن داشت که طی این نامه بر،یک واحد از نيروهای انتظامی در مهاباد

  .ظه کنونی در کردستان ایران می گذرد، با شما در ميان بگذاریمرا درباره آنچه که در لح
 اعالميه ایرانپيش از هر چيز به اطالعتان می رسانيم که کميته مرکزی حزب توده 

این خشنودی از این جهت است که کميته .  دی ماه شما را با خشنودی استقبال کرد18
مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران، طی این اعالميه، برای اولين بار به طور علنی، 

خلق کرد از شخصيت ها و گروه های ای جدا کردن جبهه نيروهای انقالبی نخستين گام را بر
ملی برداشته است، همان گروه هایی که به تحریک و گردانندگی دشمنان آشوب گر ضد 

داخلی و خارجی ایران، می کوشند حل مسالمت آميز مسئله ملی را غير ممکن سازند و آتش 
در کردستان ایران برافروزند و از این راه انقالب ایران را تضعيف جنگ برادر کشی را 

  .کنند
 توده ایران انتظار چنين اقدامی را از طرف مدت ها بود که کميته مرکزی حزب

رهبری حزب دمکرات کردستان ایران داشت، زیرا از حزبی که در آن مبارزان وفادار به 
راه قهرمانان ملی خلق کردستان ایران و همه خلق های ایران ـ قاضی محمد، صدر قاضی، 

  .سيف قاضی ـ گرد آمده اند، انتظار دیگری نمی رفت
ارها در دوران پس از انقالب، در دیدارهای دوستانه بين رفقای همان طور که ب

رهبری حزب توده ایران و دوستانی از رهبری حزب دمکرات کردستان ایران و در بيانيه 
های حزب توده ایران به مناسبت اوضاع و حوادث کردستان به روشنی بيان گردیده است، 

  :تبرداشت ما درباره اوضاع کردستان ایران چنين اس
  :در کردستان ایران دو جریان سياسی فعال است

اول ـ جریان سياسی متکی به نيروهای راستين خلق کرد ایران، که در عين وفاداری 
ری ایران، خواستار آنند که در کامل به انقالب ضد امپریاليستی، دموکراتيک و خلقی سراس

م و گسترش همه جانبه چارچوب پيروزی و پيشرفت این انقالب، در چارچوب تثبيت، تحکي
آن، به محروميت های ملی خلق های غيرفارس در ایران، و از آن جمله خلق کرد ایران، 

این نيروها به خوبی درک می کنند که پایان یافتن محروميت های خلق کرد . پایان داده شود
ایران تنها در صورت تامين واقعی استقالل ملی سراسری ایران و رهایی از یوغ تسلط 

  .مپریاليستی، و در درجه اول امپریاليسم آمریکا، امکان پذیر استا
این جریان دارای ریشه های . دوم ـ جریان سياسی متکی به ضد انقالب در کردستان

داخلی و خارجی است و از طرف سرسپردگان و وابستگان به رژیم سرنگون شده خاندان 



الب ایران، یعنی امپریاليسم آمریکا و پهلوی پشتيبانی می شود، به نيروهای خارجی دشمن انق
  .انگليس، صهيونيسم و دولت بعثی عراق متکی است و از آن ها نيرو می گيرد

این جریان همه نيروهای ارتجاعی کردستان ایران را در برمی گيرد و با چهره های 
 با ماسک دار رنگارنگ، بخشی در قيافه خان ها و فئودال ها، بخشی با قيافه مذهبی و بخشی

 .قشه های شوم خود بکشاندلق کرد را گمراه کند و به دنبال نچپ نما می کوشد خقيافه های 
این جریان بدون تردید با جریان های ضد انقالبی دیگر در سراسر ایران، و از آن جمله در 

 مستقيم است و بر اساس نقشه مشترکی با دستگاه دولتی و سازمان های ضد انقالبی در ارتباط
  .عمل می کندآنان 

تاسف کميته مرکزی حزب توده ایران و همه نيروهای انقالبی راستين ایران در این 
بود که در کردستان ایران تا همين هفته های اخير خط فاصلی بين این دو جریان دیده نمی 

از یک سو شوینيست های :  وضع از دو طرف مورد سوءاستفاده قرار می گرفتاین. شد
ه حقی برای خلق های غيرفارس در ایران قائل نيستند و در دستگاه دولتی فارس، که هيچ گون

پست های بسيار حساس در دست دارند، هميشه کوشيده اند که از واقعيت نبودن مرز روشن 
بين نيروهای انقالبی و ضد انقالب در کردستان بهره گيری کنند و تمامی خلق کردستان را 

ران وانمود کنند و با این بهانه، هرگونه کوششی را در در موضعی دشمنانه عليه انقالب ای
جهت حل مسئله ملی و شناخت حقوق حقه خلق کردستان ایران با ناکامی روبرو سازند و تنها 

 سرکوب خونين خلق کرد است، به عنوان مبارزه قاطع عليه  خود را کهراه حل آرزویی
  .دشمنان انقالب تحميل نمایند

، در عين این که از آن طرف می کوشند خلق قالب ایراناز سوی دیگر دشمنان ان
: کرد را به موضع گيری خصمانه عليه انقالب تحریک کنند، از این طرف هم با فریاد

، می کوشند هر چه زودتر و هر چه عميق تر و »کردستان انقالب را به خطر انداخته است«
آن ها . لياتی خصمانه نمایندآشتی ناپذیرتر قدرت مرکزی دولت را عليه خلق کرد وارد عم

خوب می دانند که برافروخته شدن جنگ برادر کشی و ریشه گرفتن دشمنی بين خلق های 
ایران، انقالب را با دشواری های فراوان روبرو خواهد کرد، جبهه انقالب را ناتوان خواهد 

 زندگی و مرگ مردم ایران عليه توطئه های ساخت و اجازه نخواهد داد که در جنگ
  .امپریاليستی، همه نيروهای خلق تجهيز شوند

بدون تردید شعله ور شدن آتش جنگ برادرکشی در ماه شهریور در کردستان ایران 
نباید اجازه داد که یک چنين  .را باید بخشی از همين نقشه جهنمی دشمنان انقالب ایران دانست

ر لحظه کنونی که انقالب در این راه، به ویژه د. ان عملی شدن پيدا کندتوطئه ای دوباره امک
، وظيفه بسيار اک امپریاليسم آمریکا قرار گرفته رو در رویی با توطئه های خطرنميهن ما

  .سنگين و پرمسئوليتی به عهده رهبری حزب دمکرات کردستان ایران است
  

  !دوستان گرامی
 به سرکردگی آمریکا، که از پيروزی انقالب در شما خوب می دانيد که امپریاليسم،

ایران ضربه جبران ناپذیری بر پيکرش وارد آمده و از تعميق سمتگيری ضد امپریاليستی و 
خلقی انقالب ایران در ماه های اخير و تاثير روز افزون آن در تمام کشورهای منطقه، که 

شده، تمام وسایل و امکانات خود هنوز زیر سيطره امپریاليست ها قرار دارند، سخت هراسان 
  .، تا انقالب ما را با شکست روبرو سازدرا به کار انداخته است

 در کردستان شدیدا شما خوب می دانيد که دولت بعثی عراق با ارسال اسلحه و پول
  .فعال است

شما خوب ميدانيد که دولت بعثی عراق با ارسال اسلحه و پول و مهمات و آذوقه، از 
وابسته به خود و گروه های دیگر ضد انقالبی، از دارودسته شيخ عثمان و شيخ گروه های 

  .جالل و رزگاری ها گرفته تا کومله و دارودسته سرهنگ عليار با تمام قوا پشتيبانی می کند



کرد دیدارهای شما خوب می دانيد که بين دولت بعثی عراق و گروه های ضد انقالبی 
  . جهت دشمنی عملی با انقالب انجام می گيرده واحد درمنظم برای تنظيم نقش

شما خوب می دانيد که دولت بعثی عراق به نمایندگی جبهه مشترک دشمنان انقالب 
ایران، یعنی آمریکا، اسرایيل، رژیم سادات و عربستان سعودی نه تنها در کردستان، بلکه در 

 انقالب، فعاالنه دست خوزستان و بلوچستان در پخش اسلحه و پول برای تجهيز نيروهای ضد
  .به کار است

 می دانيد که گروه هایی از ارتشيان ضد انقالبی در تهران و در واحدهای شما خوب
دیگر ارتش و همچنين از افسران آریامهری بازنشسته، با نيروهای وابسته به ضد انقالب در 

ای را ترتيب می کردستان رابطه برقرار کرده اند و با آن ها اقدامات مشترک آشوب طلبانه 
  .دهند

، با گروه های وابسته  های سياسی وابسته به ضد انقالبشما خوب می دانيد که گروه
ضد انقالب در کردستان رابطه برقرار کرده اند و با آنان اقدامات مشترکی را عليه انقالب 

  .سازمان می دهند
شک بخش انقالب ایران از رهبری حزب دمکرات کردستان ایران، حزبی که بدون 

د در صفوفش گرد آمده اند، می خلق کر بهترین فرزندان انقالبی ميهن دوستچشمگيری از 
در کشيدن خط مشخص و بدون ابهام جدایی ميان نيروهای ميهن دوست و  که بی درنگ طلبد

ترقی خواه کرد و گروه های ضد انقالبی و خيانت پيشه وابسته به دشمنان انقالب، به اقدام 
 عملی دست زند و از این راه کمک موثری به تثبيت، تحکيم و گسترش انقالب همه جانبه و

   . برساند
ات کردستان ایران انتظار دوستان خلق کرد و انقالب ایران از رهبری حزب دمکر

با کومله و شخصيت ها و گروه های   هر چه سریع تر خود را از جبهه همکاریدارند که
ه های حادثه جو و آنارشيست، که با جنگ و آشوب بازی دیگر وابسته به آن و هم چنين گرو

می کنند، جدا کند، و توطئه های ضد ملی و ضد انقالبی آنان را افشاء نماید و از این راه 
امکان توفيق مذاکرات صلح را برپایه پيام تاریخی امام خمينی، رهبر انقالب ایران، و 

ميلی کميته مرکزی حزب توده ایران به پيشنهادهای هيئت نمایندگی دولت و پيشنهادهای تک
  .وجود آورد و صلح و سازندگی و حقوق حقه ملی را برای خلق کرد ایران تامين کند

   !دوستان گرامی
کميته مرکزی حزب توده ایران اميدوار است که رهبری حزب دمکرات کردستان ایران با 

خلق، جبهه ای که همه موضع گيری قاطع خود یک گام تاریخی در جهت تحکيم جبهه متحد 
ما به شما اطمينان می دهيم که نيروهای  .نيروهای انقالبی راستين را در برمی گيرد، بردارد

 ایران در آینده هم مانند گذشته، پرچم مبارزه برای پایان دادن به توده ای در سراسر
 بنيادی در محروميت های ملی را همپا با پرچم مبارزه برای استقالل ملی، آزادی و تغييرات
ما اميدواریم  .نظام اجتماعی به سود زحمتکشان شهر و روستا برافراشته نگاه خواهد داشت

که حزب دموکرات کردستان ایران با گام های شجاعانه و انقالبی، جای شایسته خود را در 
مجموعه جنبش انقالبی ایران به دست آورد و نقش خلقی خود را در جهت تثبيت، تحکيم و 

  .انقالب ایران به ثبوت به رساندگسترش 
       با درودهای برادرانه        
  کميته مرکزی حزب توده ايران        
  1358 دی ماه 22       نورالدين کيانوری: دبير اول        


