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 اعالميه ای ،18/10/58دفتر سياسی حزب دموکرات کردستان ايران، در تاريخ از جانب 
  .در زير به اطالع خوانندگان گرامی می رسدصادر شده است که 

به نظر ما در اين اعالميه نکات مثبت فراوانی وجود دارد که در جهت دفاع از حقوق   
اين مايه خوشوقتی همه نيروهای انقالبی . و منافع خلق کرد و به سود انقالب ايران است

وليت و پيگيری از ، که با اصبه ويژه حزب توده ايران.  ماستراستين در سراسر ميهن
 اين مسئله در چارچوب منافع عمومی انقالب حقوق ملی خلق کرد و از حل مسالمت آميز

ايران دفاع کرده خوشحال است که حزب دموکرات کردستان ايران، با صدور اين اعالميه، 
  .گام مهمی در اين راه برداشته است

به حساسيت اوضاع کشور و همانطور که بارها متذکر شده ايم، به نظر ما، با توجه   
توطئه های گوناگون ضدانقالب، حزب دمکرات کردستان ايران می بايد با قاطعيت بيشتر و 

 ، از عمال)پاليزبان هاو غيره(تر، حساب خود را از بازماندگان رژيم پهلوی  هر چه سريع
صف انقالب .  از تمام خرابکاران، ماجراجويان و حادثه آقرينان جدا سازد،دولت بعثی عراق،

 در شنی کامل مشخص کند و با پيگيریو ضدانقالب را در کردستان به طور قطع و با رو
زيرا فقط در اين صورت است که می . ضد امپرياليستی و خلقی انقالب ايران گام برداردخط 

توان هم حقوق ملی خلق کرد را تامين کرد و هم انقالب ضد امپرياليستی و خلقی تمام خلق 
  .ن را به ثمر رساندهای ايرا

  
  اعالميه حزب دمکرات کردستان ايران

   دی ماه درباره شهر مهاباد17حوادث 
  و هيات نمايندگی خلق کرد

  هم ميهنان گرامی، خلق مبارز کرد،
  !مردم شريف مهاباد

حوادث ديروز دروازه شهر مهاباد موجب تاسف وتاثر عميق کليه انسان های آگاه و مسئول 
لذا ضروری می دانيم در اين مورد .  زيادی برای عموم فراهم آورده استشده و نگرانی های

و به طور کلی در رابطه با تشکيل هيئت نمايندگی خلق کرد اطالعاتی در اختيار مردم 
  .کردستان و سراسر ايران قرار دهيم

که از هنگام اعالم آتش بس و خاتمه درگيری های  مردم مهاباد به خوبی واقف اند  
 تاکنون، بارها واحدهايی از ارتش با اطالع و موافقت پيشمرگان حزب دمکرات کردستان

وارد و يا از شهر خارج شده اند، بدون اين که کوچکترين حادثه ناگواری  کردستان به مهاباد
 شهر مهاباد اين مدت  دراين را هم مردم مبارز مهاباد به خوبی می دانند که. روی داده باشد

ديروز هم طبق معمول ستونی که . دثه ترين شهرهای کردستان بوده استآرام ترين و بی حا



به منظور تعويض پرسنل ژاندارمری مهاباد عازم اين شهر بوده است، به شورای نظامی 
حزب اطالع داده و کسب موافقت کرده است، توضيح اين که اين موافقت کتبی بوده و اين 

ر به وسيله عده ای از پيشمرگان حزب اسکورت ستون از چند کيلومتری مهاباد تا دروازه شه
متاسفانه وقتی که ستون مزبور به دروازه شهر رسيد، افراد مسلح کومله و در . شده است

تالش . اوايل امر افرادی از چريک های فدايی از ورود آن ها به شهر جلوگيری نمودند
ات دوستان ما به دفتر پيگيرو تلفن های مکرر به منزل جناب شيخ عزالدين حسينی و مراجع

 و افراد کومله  )داده شده ـ مردمعمو استاد ـ لقبی که به شيخ عزالدين حسينی (ماموستا 
درباره حل مشکل به جايی نرسيد و آخراالمر به تحريک و تشويق کومله عده ای از دانش 

    . آموزان نيز وارد صحنه شدند که در نتيجه آنچه نبايد بشود شد
از طرف نمايندگان که با حضورنمايندگان کومله در منزل ماموستا  ناين عمل همچنا  

حزب ما عنوان شد، دقيقا عليه حزب دموکرات کردستان بود، که با ورود اين ستون موافقت 
حوادث ديروز منجر به سرقت مقداری از سالح های اين ستون گرديد و متاسفانه . کرده بود

 تصادف اتومبيل، چند نفر از سربازان کشته و يا در بازگشت ستون به سوی اروميه، در يک
مجروح شدند، که بدون ترديد اين عمل موجب بدنامی و لکه دار شدن حيثيت و اعتبار مردم 

ما در حالی که اين حقايق را به معرض افکار عمومی می گذاريم، . کردستان خواهد شد
 آيا سياست حزب ما يک مردم بايد تشخيص دهند که. قضاوت را به خود مردم می سپاريم

سياست اصولی يا به قول افراد کومله سازشکارانه، و آيا اين گونه اعمال، اخالگری و آشوب 
طلبی است، يا يک عمل انقالبی؟ و اما در مورد هيئت نمايندگی خلق کرد، ما همچنانکه بارها 

ن می دانيم و خلق کرد در کردستان ايراگفته ايم، حزب دمکرات کردستان را رهبر مبارزات 
صفوف آن تاييد نموده اين را مردم کردستان با پيروی از شعارهای حزب و متشکل شدن در 

ولی با توجه با اين واقعيت که جناب شيخ عزالدين حسينی همواره مورد احترام ما بوده . اند
اند، همواره سياست ما بر اين اصول استوار بوده است که در مسايل مربوط به سرنوشت 

نظر داشته اين واقعيت را هم در مد . کردستان با ايشان تبادل نظر و همکاری به عمل بياوريم
ايم که سازمان کومله و تا حدودی سازمان چريک های فدايی خلق ـ شاخه کردستان، در 
. جنبش مقاومت خلق کرد سهيم بوده و متناسب با سياست و امکانات خود نقشی ايفا کرده اند

به همين جهت وقتی که دولت اعالم کرد که می خواهد مسئله کردستان را از راه مذاکره حل 
مايد، ما ضمن استقبال از اين تغيير روش دولت، به ماموستا پيشنهاد کرديم که و فصل ن

مشورت و تبادل مشترکا با هيئت ويژه دولت به مذاکره بنشينيم، با دو گروه فوق الذکر نيز 
ولی جناب شيخ عزالدين با اصرار از ما خواستند که اين دو گروه با حقوق . نظر نماييم

باالخره بعد از نشست ها و . ی جنبش کردستان شرکت داشته باشندمتساوی در هيئت نمايندگ
بحث های طوالنی، هيئت نمايندگی خلق کرد، به گونه ای که مردم کردستان اطالع دارند، 

متاسفانه دوستان کومله طی اين مدت همواره در جهت کسب دستاوردهای . تشکيل شد
   .عمل کرده اند» افشاگری « گروهی و به قول خودشان 

نگاهی گذرا به اعالميه های کومله طی اين دو ماه به خوبی نشان می دهد که رهبران   
و حساسيت های بی  کومله هميشه سعی بر اين داشته اند که به تشنجات در منطقه دامن بزنند

   .مورد ايجاد کنند
آنچه بيشتر جای تاسف است اين است که ماموستا شيخ عزالدين نيز همواره از   
 برداشت های کومله سرسختانه دفاع نموده است و حتی اعمال آشوب طلبانه افرادی سياست و

  . ماموستا و کومله بوده است تاييدبی مسئوليت نيز مورد
بيش از دو هفته است که توافق نامه ای در اين مورد که هيئت نمايندگی خلق اکنون   

 و سازمان ها در رابطه با اين  ذکر نام گروه هازکرد تنها نماينده مردم کردستان باشد و ا
. جانب حزب ما و ماموستا و چريک های فدايی امضا شده استهيئت خودداری گردد، از 

مثل اين که دستاوردهای گروهی را بر منافع ملی خلق کرد ترجيح می ولی دوستان کومله 



اموستا نيز دهند، چرا که تاکنون حاضر به امضا اين موافقت نامه نشده اند و در اين رابطه م
  .را اختيار کرده و مهر سکوت بر لب زده است» بيطرفی کامل«

ما در اينجا اعالم می کنيم که وحدت صفوف هيئت نمايندگی خلق کرد، به عنوان يکی   
از دستاوردهای مبارزات مردم کردستان، به علت کارشکنی ها و بی مسئوليتی های کومله 

 کارها بدين منوال پيش برود، چه بسا عناصر در معرض خطر جدی قرار گرفته است و اگر
آشوب طلب و بی مسئوليت از جانب دولت و در ميان گروه های مسلح کردستان موفق گردند 

  . جنگ خانمان سوز ديگری را بر مردم کردستان تحميل نمايند
ما يکبار ديگر به صراحت اعالم می داريم که طرفدار سرسخت حل مسئله کردستان   

، از جانب لمت آميز هستيم و هر گونه کارشکنی و حادثه آفرينی در اين مورد رااز راه مسا
    .هر کس که باشد، در جهت عکس منافع خلق کرد تلقی می کنيم

طبيعی است که مردم کردستان به خوبی واقف اند که در موقع الزم، يعنی وقتی که   
 چه قاطعيتی به مقابله پرداخت مردم کردستان مورد هجوم بدخواهان قرار گرفتند، حزب ما با

و چگونه جنگ افروزان را سر جای خود نشاند و چنانکه بار ديگر دشمنان انقالب ايران 
جنگ را به خلق ما تحميل نمايند، از هم اکنون مردم کردستان بايد مطمئن باشند که حزب ما 

ولی . اهد کردقاطعانه تر از گذشته هز موجوديت خلق کرد و هدف های ديرينه اش دفاع خو
ماه امام خمينی،  آبان 26 پيام در عين حال تمام سعی ما بر اين است محيط مساعدی که با

برای حل صلح آميز مشکل کردستان به وجود آمده است، رهبر انقالب اسالمی ايران، 
همچنان سالم بماند و کاری انجام نگيرد که يکبار ديگر آتش جنگ برادر کشی در کردستان 

   .گرددشعله ور 
ما از مردم شرافتمند کردستان انتظار داريم که هم کومله و هم جناب شيخ عزالدين   

حسينی را در مقابل مسئوليت هايشان قرار دهند و از ايشان بخواهند که صريحا هرگونه 
اميدواريم به ويژه جناب شيخ . کارشکنی و ايجاد برخورد و اغتشاش را محکوم نمايند

ئوليت خود که در اين لحظات حساس در مقابل خلق دارند، توجه کافی عزالدين حسينی به مس
داشته باشند و از نفوذ خود برای تحکيم پايه های وحدت صفوف مردم کردستان و ادامه کار 

  . و حفظ موجوديت هيئت نمايندگی خلق کرد استفاده نمايند
  

  دفتر سياسی حزب دمکرات کردستان ايران            
                  18/10/1358  


