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کند؟ نمی تمام را سرکوب کسی چه! سهیمی آقای

هژیر پلچسچی

در پی بحثی مکتوب میان محمدرضا نیکفر و اکبر گنجی، فردی به نام محمد سهیمی که خودش را «استاد دانشگاه کالیفرنیییای
 و تحلیلگر مسائل ایران» معرفی می کند که در پانزده سال گذشتهوبسایت اخبار ایران و گزارش های خاورمیانهجنوبی، سردبیر 

«مقاله های او در بسیاری از نشریات و وبسایت های انگلیسی» به چاپ رسیده و نیز بنا به نوشته ی خودش عضو سابق «جنبییش
یی فعلی است، مقاله ی بلندی در پاسخ به نیکفر نوشته است تحت عنوان «آقای نیکفر، چه مسلمانان مبارز» و فعال ملی - مذهب

 او در این مقاله تلش کرده با توسل به استنادهای تاریخی نشان دهد که جمهییوری]۱ [کسی خشونت را شروع کرد و چرا؟»
اسلمی آغازکننده ی خشونت نبوده است و مخالفان جمهوری اسلمی خشونت را آغاز کرده اند. این نوشته البته تازگی ندارد و
یه اسییتنادات سییهیمی خواسییته اند ثییابت کننیید سال هاست که بلندگوهای تبلیغاتی جمهوری اسلمی با استناداتی کمابیش مشاب

 اصلح طلبان حکومتی در داخییل و خییارج از کشییور نیییز بارهییاْحکومت و دستگاه های سرکوب آن بر حق بوده اند؛ بیش از آن
 مرگ آیت ال خمینی و بر سییر کییار آمییدن دولییتمقطعهمین حرف ها را تکرار کرده اند و از جنایت های جمهوری اسلمی تا 

هاشمی رفسنجانی به اشکال مختلف دفاع کرده اند. من در این متن قصد ورود به بحث جاری میان نیکفر و گنجییی را نییدارم و
بنابراین خودم را موظف نخواهم دانست که از نیکفر و نظریات او دفاع کنم. من در این متن آشکار خییواهم کییرد کییه محمیید
سهیمی، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و نویسنده ی مقالت انگلیسی در پانزده سال اخیر، فرازهییایی از تاریییخ بعیید از انقلب

 را نفهمیده است، فرازهایی از آن را تحریف می کند و در مواردی نه چندان اندک به روشنی و آگاهانه دروغ می گوید.۵۷

دموکرات حزب مهم رهبر
 مخالفان جمهوری اسلمی بودند که خشییونت را آغییاز کردنیید، درگیری هییایایناولین استناد سهیمی برای آن که نشان دهد 

کردستان، با تمرکز بر نقاط تحت نفوذ حزب دموکرات کردستان ایران است. او ظاهرن برای بستن دهان نیکفر و دیگرانی کییه
ممکن بوده است او را به تکرار تبلیغات جمهوری اسلمی متهم کنند پیشاپیش می نویسد: «واقعیت و حقیقت برخلف گفته های
ین ایشان عاملنه و فاعلنه و کنشگرانه آغازکننده ی خشونت و جنگ داخلی بودنیید. اییین روایییت آقای نیکفر بوده و دگراندیشا

جمهوری اسلمی نیست، این روایت خود رهبران حزب دموکرات و هم پیمانان آن است».
سهیمی در همین آغاز «عاملنه و فاعلنه و کنشگرانه» دروغ می گوید. او برای اثبییات این کییه حییزب دمییوکرات در مهابییاد و
کومله در سنندج آغازگران خشونت بوده اند به خاطرات غنییی بلوریییان اسییتناد کییرده و او را «از مهم ترییین و خوش نییام ترین

 سال در زمان شاه زندانی بود»، معرفی می کند. سهیمی ابتدا اشتباه می کنیید. غنییی۲۵رهبران حزب دموکرات کردستان» که «
 به همراه تعدادی دیگر از فعالن کمیته ی کردسییتان۱۳۳۷بلوریان عضو کمیته ی کردستان حزب توده ی ایران بود و در سال 

 از۵۷ در زندان ماند و بییا انقلب ۱۳۵۷حزب توده بازداشت و ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. او تا آبان ماه 
 سال بوده است. این اختلف زمانی البته به خودی۲۰زندان آزاد شد. بنابراین مدت زندان بلوریان بر خلف نوشته ی سهیمی 

خود ربطی به ادعاهای سهیمی ندارد و نمی تواند اثبات کند که او دروغ گفته است اما موضوع آنجایی مهم می شود که بییدانیم
 اطلعات دیگری هم موجود بوده که سهیمی آگاهانه و فاعلنه آنها را درز گرفته]۲ [حتا در صفحه ی ویکی پدیای غنی بلوریان

است.
 به همراه شش عضو دیگییر حییزب دمییوکرات۱۳۵۹مثلن خواننده ی مقاله ی سهیمی هرگز نمی خواند که غنی بلوریان در بهار 

(فاروق کیخسروی، فوزیه قاضی، رحیم سیف قاضی، احمد عزیزی، هیمن و نوید معینی) با انتشار یک بیانیه ی سی صیییفحه یی از
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حزب دموکرات انشعاب کردند و پس از آن خودشان را «حزب دموکرات کردستان - پیروان کنگره ی چهارم» خواندنیید و از
آن پس به روشنی به عنوان اندام حزب توده ی ایران و خطی که حزب توده در ارتباط با کردستان دنبال می کرد، فعال بودنیید.
وابستگی این عده و در راس همه غنی بلوریان به حزب توده، حتا پیش از انشعاب از حزب دمییوکرات نییه تنهییا در خییاطرات

 در دسترسش بییوده اسییت- تصییریح شییده، بلکییه نورالییدین کیییانوری،ْعبدال حسن زاده- که با توجه به استناد سهیمی به آن
 نیز در کتاب خاطراتش به آن اشاره می کند. ۶۲دبیرکل حزب توده ی ایران تا پیش از ضربه ی سال 

نیییم قییرن کوشییش و فعییالیت منتشییر شییده ۹۲عبدال حسن زاده در صفحه ی  " نسخه ی اینترنتی خاطراتش، که با نییام  "]۳[
می نویسد: «حزب توده عده ای از هواداران خود را تحریک و ترغیب کرده بود که بییر نفییوذ خییود در میییان تشییکیلت حییزب
دموکرات بیفزایند و از آن راه، نظرات و سیاست های آن حزب را به خورد فعالین دموکرات بدهند. البته توده ای هییا در میییان
جرگه ی رهبری حزب دموکرات نیز کسانی داشتند که خدمت به سیاست های آنان بکنند. از آنان می توان محمدامین سراجی
و آقای غنی بلوریان را نام برد[...] آشوبگری های حزب توده در بطن صفوف حزب دموکرات کار خودش را کییرد. کییدورت و
اختلف و دل رنجیدگی در میان کمیته مرکزی گسترش یافت و به نقطه ی انفجار رسید. برای آنکه بلکه بشود راه حییل بییرای
وضع موجود پیدا کنیم، کمیته مرکزی گردهمائی کوتاهی در آبادی برایمه در منطقه منگوران و در نزدیکی شهر مهاباد فراهییم
کرد. در آن گردهمائی آقای غنی بلوریان که معلوم بود خوب کوک شده است، نوشتار دور و درازی از جیییب بیییرون آورد و
شروع به خواندن کرد که گویا همه افشاگری مربوط به حزب دموکرات کردستان ایران بود. پس از تمام شدن[...] تهدید کرد
که اگر کمیته مرکزی زیر بار نظریات او و همکارانش نرود، آن نوشتار را منتشر می کند.[...] تهدید آقای غنی بلوریان به وقوع

 صفحه ای به نام هواداران کنگره چهییارم پخییش شیید[...] در آن۳۰ اعلمیه نزدیک به ۱۳۵۹پیوست و در اواخر روزهای بهار 
اعلمیه حزب دموکرات را به آتش افروز وابسته به بیگانه و اغلب چیز تمسخر نام برده بود و جمهییوری اسییلمی را بییه رژیییم
ضدامپریالیستی و پیشرفته شناسایی کرده بود. قابل توجه و جالب آن بود آنهایی که بیانیه را امضا کییرده بودنیید نییام خییود را
"حزب دموکرات کردستان ایران - پیروان کنگره چهارم گذاشته بودند. علتش هم آن بود که در کنگره چهییار و در ادبیییات "

کنگره چهارم راجع به ضدامپریالیستی انقلب ایران پشتیبانی شده بود و آمادگی همکییاری بییا جمهییوری اسییلمی و راه حییل و
[همان منبع]فصل آشتی خواهانه و صلح آمیز مسئله کرد ابراز شده بود».

نورالدین کیانوری نیز در کتاب خاطراتش در پاسخ به پرسشی در مورد علی گلویژ چنین می گوید: «پییس از پیییروزی انقلب،
گلویژ داوطلب کار در ایران شد و به ایران آمد. در ایران، مسئولیت کردستان با او بود. مرکز کار وی در تبریز بود و از آنجا
به سراسر کردستان سفر می کرد و گروه های حزبی را سامان می داد. گلویژ در جریان انشعاب غنی بلوریییان از گییروه قاسییملو

. بلوریان پس از انشعاب در امکانات حییزب تییوده در تهییران]۴[نقش مهمی داشت و در هر کاری آنان را راهنمایی می کرد» 
 بییه عنییوان عضییو هیییات سیاسییی۱۳۶۴ خارج و در سال کشورساکن شد و سرانجام پس از یورش به حزب توده ی ایران، از 

حزب برگزیده شد.
بنابراین فارغ از آن که محتوای مدعای سهیمی با استناد به خاطرات غنی بلوریان چه بوده، تلش او برای مسییتند جلییوه دادن

ادعاهایش با تکیه بر «از مهم ترین و خوش نام ترین رهبران حزب دموکرات کردستان» بودن بلوریان، دغلکارانه است.

مهاباد شهربانی سل ح خلع
۲۳اولین اقدامی که از نظر سهیمی پیش دستی در آغاز خشونت به شمار می رود «اشییغال و خلییع سییلح شییهربانی مهابییاد در 

کنش هییای پیش دسییتانه بییود، نییه۱۳۵۷بهمن  "» است و آن را تقابل با دولت بازرگان می دانیید و می نویسیید: «همه ی اینهییا  "

رژیم کشتار مهندس بازرگان». "واکنش به  " " "

 در حالی که هنوز قانونن دولت شاپور بختیار بر سر کار بود از سوی آیت الیی خمینییی بییه۱۳۵۷ بهمن ۱۵مهدی بازرگان در 
 بهمن طی مراسمی در آمفی تئاتر مدرسه ی علوی حکییم نخسییت وزیری۱۶سمت نخست وزیر دولت موقت منصوب شد. روز 

 بهمن هم زمان با نقل مکان بازرگان بییه مدرسییه ی۱۷در انظار عمومی رسمن به بازرگان ابلغ و از سوی او پذیرفته شد. روز 
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علوی، بنا به فراخوان خمینی تظاهرات وسیعی در تائید دولت بازرگان انجام شد. در همین روز بختیار بییه مجلییس رفییت و در
۲۰ به بعد، تصویب شد. روز ۱۳۴۱مجلس طرح انحلل ساواک و دستگیری نخست وزیران و وزرای دولت های پیشین از سال 

 بهمن اسلحه خانه ی نیروی هییوایی توسییط مییردم فتییح۲۱بهمن درگیری مسلحانه در پایگاه نیروی هوایی تهران آغاز شد. روز 
 بهمن ستاد ژاندارمری کییل۲۲ و کلنتری نارمک سقوط کردند. روز ۲۶، ۱۶، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹شد. در همین روز کلنتری های 

کشور، پادگان عشرت آباد، کاخ گلستان، مرکز رادیو ایییران، شییهربانی کییل کشییور، دانشییکده ی افسییری، دانشییکده ی پلیییس،
مدرسه ی نظام، زندان کمیته ی مشترک ضدخرابکاری، زندان قصر، زندان جمشیییدیه و بسیییاری از مراکییز نظییامی، انبارهییای
تسلیحات، مراکز دولتی و پادگان ها توسط مردم فتح شد. هرچند با اعلم بی طرفی ارتش عملن رژیم شاه سرنگون شییده بییود،

 بهمن هنوز درگیری ها برای تصرف مراکز نظییامی و امنیییتی رژیییم شییاه در۲۲اما در برخی از شهرستان ها تا چند روز بعد از 
جریان بود. از آن جمله و در یک روند کاملن طبیعی و انقلبی که به هیچ وجه ربطی به دولت بازرگان ندارد، شییهربانی و نیییز
ژاندارمری مهاباد، که سهیمی فراموش کرده است خلع سلح آن را در شمار گناهان نابخشودنی حزب دمییوکرات ذکییر کنیید،
توسط مردم، و نه لزومن اعضای حزب دموکرات، تصرف و خلع سلح شدند. اگر خلع سلح شهربانی و ژاندارمری مهابییاد در

کنش پیش دستانه علیه دولت بازرگان تلقی شود، تصرف شهربانی کل کشور و ستاد ژاندارمری کییل۲۳روز  " بهمن می تواند  "

 بهمن در تهران که حتمن باید به قصد نابودی دولت بازرگان بوده باشد. معلوم نیست از نگاه سهیمی دولت۲۲کشور در روز 
بازرگان، قرار بوده است دولت موقت انقلب باشد یا دولت مستقر اعلی حضرت.

مهاباد پادگان سل ح خلع
بلفاصله بعد از صدور خطابه در مورد «خلع سلح شهربانی مهاباد» است که سهیمی با درآمیییزی تحریف آمیییز خلییع سییلح
شهربانی و خلع سلح پادگان مهاباد «عاملنه و فاعلنه و کنشگرانه» سیر تاریخی رویدادها را در هییم می ریییزد. او می نویسیید:

):۳۵۵ - ۳۵۴ می گوید (بلوریییان صییفحات ۱۳۵۷ بهمن ۲۳«آقای بلوریان در توضیح اشغال و خلع سلح شهربانی مهاباد در 
"دکتر قاسملو برای این که جلوی غارت این مرکز را بگیرد و اجازه ندهد مردم آنجا را غارت کنند، لحظه به لحظه با اشخاص
مختلفی تماس می گرفت و نقشه ی اشغال پادگان مهاباد را می کشید. نامبرده، در این خصوص، چیزی به من نمی گفییت، میین از
کانال دیگری از کارهایش مطلع بودم. به او خبر دادم: بلوریان: قبل از این که اتفاقی بیفتد، بهتر است ما کردها علیییه حکییومت
موقت بازرگان کاری نکنیم، اگر تو بر این امر اصرار داری که مسئله کرد باید از طریق صلح آمیز حل شود لزم اسییت از اییین
طریق حرکت کنیم. قاسملو: آنجا [پادگان مهاباد] مرکز شر است باید جمع آوری شود». و بعد بییاز بییه نقییل از بلوریییان ادامییه

روز ۳۵۹می دهد: «آقای بلوریان ادامه می دهد (بلوریان،   بهمن، هیئت نمایندگی دولییت مییوقت در حییال بازگشییت بییه۳۰"): 
» و بعد با ژستی فاتحانه می نویسد: «بنابراین "تهران بود... ساعت یازده و بیست دقیقه همان روز پادگان مهاباد خلع سلح شد.

مرکز شییر (پادگییان مهابییاد) را اشییغال کییرد... رژیم کشتار بازرگان کار خود را آغاز نکرده بود که حزب دموکرات  "هنوز  " " "

رژیم کشتار مهندس بازرگان». واکنش به  کنش های پیش دستانه بود، نه  "همه ی اینها  " " " " "

استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که در پانزده سال گذشته ده ها مقاله از او به انگلیسی هییم چییاپ شییده باشیید باییید بدانیید در
مواجهه با تنها سندی که برای اثبات ادعاهایش دارد نباید آنقدر هول شود که بنویسد «بلوریان در توضیح اشغال و خلع سلح

 بهمممن۳۰ می گوید» و بعد نقل قولی از بلوریان را در مورد تصییرف پادگییان مهابییاد در ۱۳۵۷ بهمن ۲۳شهربانی مهاباد در 
 بیاورد. استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی باید تفاوت شهربانی و پادگان را بداند. او هم چنین از آنجایی که ده ها مقییاله ی۱۳۵۷

چاپ شده به زبان انگلیسی دارد باید بداند که کلمات مشابه در زبان های مختلف ممکن است معانی متفاوتی داشییته باشییند و
مثلن کلمه ی «شر» که او ابتدا روی آن در نقل قولش تاکید کرده و بعد هم فاتحانه نوشته که بله قاسملو پادگان ارتش دولییت
بازرگان را مرکز شر می دانست و یعنی چنین خبیثی بود، به سادگی در زبان کردی معنای «جنگ» می دهد. از نظر عبدالرحمن
قاسملو تصرف پادگان مهاباد توسط حزب دموکرات و مدیریت این تصرف می توانست از وقوع جنگ و خییونریزی جلییوگیری
کند. برای آنان روشن بود که اگر حزب دموکرات اقدام به این کار نکند دیر یا زود نیروهای دیگر و خود مردم برای تصییرف

 بهمن عده ای از اعضای سازمان های چییپ بییه منییزل۲۳پادگان اقدام خواهند کرد. عبدال حسن زاده به یاد می آورد که شب 
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غنی بلوریان آمدند و او را در جریان قرار دادند که خیال دارند پادگان مهاباد را تصرف کننیید. او می نویسیید: «بعیید از بحییث
مختصر به این نتیجه رسیدیم که آقای بلوریان آنها را قانع کند که دست به چنین کاری نزنند زیرا پادگان ارتییش بییا پاسییگاه
ژاندارمری تفاوت بسیار دارد و به آسانی تسلیم نخواهد شد[...] ظاهرا نمایندگان به حرف آقای بلوریان قانع شده بودند، وعده
داده بودند از این تصمیم منصرف شوند. اما با کمال تعجب فردا ناگهان متوجه شدیم که در دورادور پادگییان صییدای شییلیک

 نفر شهید و زخمی شده بودند، بدون۵۶گلوله به گوش می رسید. تیراندازی تا عصر ادامه داشت. اگر خوب به یاد داشته باشم 
آن که پادگان را وادار به تسلیم کرده باشند.[...] این حمله پادگان را تا اندازه بسیار هوشیار کییرده بییود بییدین جهییت مشییغول
آماده سازی از قبیل سنگر زدن شدند، در مدت دو سه روز تمام بلندی های پشت پادگان را تبدیل به سنگر نمودند. اما حییزب
دموکرات می دانست تا وقتی که پادگان مهاباد با آن فرماندهان شاه پرست در آنجا بماند، مردم مهاباد نمی توانند طعییم آزادی
را بچشند و سقوط رژیم شاه را کاملن لمس و احساس کنند. زیرا پادگان مهاباد در داخل شهر واقییع شییده اسییت و جنبییش و

 سرانجام نیز با ارتباط افسران و سربازان انقلبی داخیل پادگییان بییا]۵.[حرکت مردم دائم زیر مراقبت و نظارت پادگان است»
حزب دموکرات، پادگان مهاباد بدون خونریزی تسلیم شد و فرماندهی جدید آن بلفاصله بییا انقلب سراسییری مییردم ایییران

اعلم همبستگی کرد.
جالب است که در همان یگانه منبع مورد اعتماد و مورد استفاده ی سهیمی هم روایتی از خلع سلح پادگان مهاباد داده می شود
که چون به نفع ادعای سهیمی نبوده، آن را نادیده گرفته و با نقل دو جمله ی بریده شده از آن آشکارا تاریخ را تحریف کرده و

دولییت نماینییدگی هیئییت بهمیین، ۳۰ روز"): ۳۵۹ (بلوریییان، می دهد ادامه بلوریان آقایدروغ بافته است. سهیمی می نویسد: «
هنییوز بنییابراین "شیید سلح خلع مهاباد پادگان روز همان دقیقه بیست و یازده ساعتبود...  تهران به بازگشت حال در موقت
و کییرد اشییغال مهاباد) را "شر (پادگان "مرکز دموکرات حزب که بود نکرده آغاز را خود کار بازرگان "کشتار مهندس "رژیم

"واکنش بییه نه "پیش دستانه بود، "کنش های اینها همه ".افتاد حزب دست به نیز سنگین های اسلحه" )۳۶۰(بلوریان، "رژیییم "
بازرگان.» "کشتار مهندس

بییازار اعتصییاب کرده انیید و "اما غنی بلوریان واقعن این را می نویسد: «اطلع دادند چند افسر و درجه دار وظیفییه در مسییجد  "

درخواست مذاکره با داریوش فروهر را دارند. شیخ عزالدین و دکتر قاسملو از من خواستند، پیش آنها بروم و ببینم چییه خییبر
هدف مییا از "است و چه می خواهند و چرا اعتصاب کرده اند، من پیش آنها رفتم، یک افسر وظیفه که سخنگوی آنها بود، گفت: 

اعتصاب این است که، سرتیپ پزشکپور و چند تن از فرماندهان دیگر پادگان مهاباد که در زمان رژیم شاه، دسییتور قتییل عییام
"مردم را صادر کرده اند و چند نفر را نیز کشته اند، از مهاباد منتقل شوند. من در پاسخ گفتم: به جای این کییه اعتصییاب کنییید،

الن داریوش فروهر در خانه شیخ عزالدین است، از شما درخواسییت می کنییم نماینییده شییما بیاییید و بییا آنهییا حییرف بزنیید و
درخواست های تان را مطرح سازد. آنها رضایت دادند، نماینده آنها پیش فروهر آمد. فروهییر در جییواب خواسییته آنهییا گفییت:
"تغییر پزشکپور و بقیه فرماندهان ارتش در چهارچوب قدرت و مسئولیت من نیست، ولی در بازگشت بییه تهییران درخواسییت
اا بییه "شما را به نخست وزیر می رسانم. [بلوریان:] برای این که واقعه ناخوشایندی اتفاق نیفتد بهتر است درخواست اینها را تلفنیی

 نفر از اهالی مهاباد کشته شده اند.۴۳بازرگان خبر بدهی. چون، اینها راست می گویند و به فرمان پزشکپور 
 [...]
 بهمن، هیئت نمایندگی دولت موقت در حال بازگشت به تهران بود. فروهر به پزشکپور اطلع داده بود که خییودش را۳۰روز 

برای رفتن به تهران آماده کند. نامبرده در خانه خودش که در ردیف خانه افسران پادگان مهاباد قییرار گرفتییه بییود، مشییغول
جمع آوری وسایل بود که ساعت یازده و بیست دقیقه همان روز پادگان مهاباد خلع سلح شد. ساعت دوازده و ده دقیقه، مییرا
مطلع ساختند که در جریان خلع سلح پادگان مهاباد سرتیپ پزشکپور مجروح شده است و او را به بیمارستان شیر و خورشید
رسانده اند، با شنیدن این خبر تلفنی با داریوش فروهر تماس گرفتم و از او درخواست کییردم خییودش را بییه بیمارسییتان شییهر
للییر بروجییردی بییه او برساند و چگونگی ماجرا را جویا شود. داریوش فروهر به آنجا رفته بود، پزشکپور گفته بییود یییک سییرباز 
تیراندازی کرده است.[...] ماجرای خلع سلح پادگان مهاباد بدین شرح بود: چند تن از درجه داران و افسران رده پایین ارتییش
در پادگان مهاباد دارای تفکرات سیاسی بودند. من دو نفر از آنها را می شناختم، آن دو نفر تحت کنترل دسییتگاه های حراسییتی
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ارتش بودند و رژیم هیچ اطمینانی به آنها نداشت. یکی از آنها به اتهام سیاسی مدتی طولنی از مهاباد تبعید شده بود. اییین دو
نفر و تعدادی دیگر از افسران و سربازان وظیفه که از رفتار افسران بلنییدپایه پادگییان مهابییاد و دسییتگاه های حراسییت ارتییش
ناراضی بودند و از رفتار آنها علیه مردم شهر مهاباد با خبر بودند، در میییان خودشییان نییوعی شییورش ایجییاد کییرده بودنیید و
می خواستند پادگان را از چنگال طرفداران شاه خارج کنند و اجازه ندهند اسلحه و مهمات آن به دسییت مییردم عییادی غییارت

شود، ولی آنها از کار سرباز بروجردی مطلع نبودند، که با زخمی کردن سرتیپ پزشکپور سربازخانه را به آشوب کشید.
این گروه برای این که جلوی کشته شدن بقیه افسران را بگیرند یا اجازه ندهند بیش از این پادگییان دچییار آشییوب و پریشییانی
شود، دستور دستگیری آنها را صادر می کنند و آنها را در یکی از اتاق ها زندانی می کنند.[...] ولی همییان طور کییه گفتییم زخمییی
شدن پزشکپور پادگان را به آشوب کشید و به علت این که تعدادی از افسران و درجه داران دستگاه های حفییاظت و هییواداران

رژیم سلطنتی از سربازخانه فرار کردند، تعداد زیادی از سربازان نیز تحت تاثیر رفتار آنها، سربازخانه را ترک کردند.
مردم که متوجه این وضعیت شدند و دیدند سربازان پادگان را تخلیه می کنند، به پادگان حمله برده و غارت آغاز شد. کییاک
محمدامین سراجی از یک طرف و شیخ عزالدین از طرف دیگر به پادگان رفتند تییا جلییوی غییارت پادگییان را بگیرنیید و حییتی
آیت ال نوری و دکتر مکری و دکتر اردلن نیز به پادگان رفتند ولی هیچ کدام موفقیتی به دست نیاوردند و سربازها پادگان را
اا پادگان را اشغال کرد، تا از ویرانییی بیشییتر آنهییا ترک کردند و مردم نیز اسلحه های سبک را بردند، حزب دموکرات نیز بعد
جلوگیری کند. در جریان این غارت حزب دموکرات توانست تعدادی از اسلحه ها را از دست مییردم خییارج کنیید، اسییلحه های

]۶[سنگین نیز به دست حزب افتاد.» 
 پادگان ها ازجمله تمامی پادگان های تهران توسط مردم تصرف شدهْحقیقت این است که پیش از آن در اغلب شهرهای بزرگ

بودند یا فرماندهی آنها عزل و موقتن توسط افسران و سییربازان انقلبییی اداره می شییدند. در بسیییاری از پادگان هییا شییوراهای
 آیت ال خمینی و هوادارانش در هراس از تعمیق رونیید انقلب]۷[سربازان و درجه داران اداره ی امور را به دست گرفته بودند.

 اعلم کردند که دیگر کسی حق ندارد به پادگان ها و مراکز نظامی رژیم گذشته تعرض کند، دولییت مییوقت بازرگییان بییه۵۷
عنوان دولت انتقالی موقت تلش کرد همین سیاست را در عرصه های مختلف پیش ببرد (اییین نکتییه را در بخش هییای بعییدی

 بعد از سال ها محمد سهیمی نامی پیدا شده که از کالیفرنیای جنوبی مردم مهابییاد را سییرزنش کنییدحالتوضیح خواهم داد)؛ و 
که چرا انقلب را متوقف نکردند و به خانه هایشان بازنگشتند. پادگان مهاباد مانند هر مرکییز نظییامی دیگییری، نمییاد اقتییدار و
حکمرانی رژیم گذشته بوده است. مردمی که در روند مبارزه ی انقلبییی حییاکمی را سییرنگون کرده انیید، حییق داشییته اند مکییان
حکمرانی او را نیز تصرف کنند. این معنای واقعی و حقیقی انقلب است کییه نییه تنهییا محمیید سییهیمی آن را نمی فهمیید، بلکییه

مهندس مهدی بازرگان نیز از درک و فهم آن عاجز بود.

سنندج جنگ
بلوریییان قییایسهیمی در فراز بعدی دادنامه ی خود علیه مخالفییان جمهییوری اسییلمی بییه سیینندج می رسیید. او می نویسیید: «آ

تحریییک شییهر پادگان اشغال به را مردم کرده، اشغال را سنندج تلویزیون و رادیو کومه له ۱۳۵۷ اسفند ۲۷ در که نویسند می
گرفتیین بهییره با کومه له میان این در"): ۳۶۱ (بلوریان، نویسند می می اندازد. ایشان راه به را سنندج جنگ ترتیب بدین و کرده

وقییت مسییئولین از یکییی کمانگر صدیق و می گیرد اختیار در را آنجا و می کند حمله سنندج تلویزیون و رادیو به شرایط این از
و برونیید هستند پادگان اطراف در که افرادی کمک به تا می کند تحریک را مردم تلویزیون، طریق از سنندج، شهر در کومه له

تلویزیییون، اشییغال ْبلوریییان آقای روایت به پس". می شود شروع تیراندازی نتیجه در و می شوند مردم صف وارد نیز خودشان
.» جییالب می شروع تیراندازی نتیجه "در و گرفته صورت پادگان اشغال جهت اقدام و مردم، تحریک اییین در کییه اسییت "شود

خود رهبران [کومه له] و هم پیمانان آن» به نوشته ی کسی استناد می کنیید کییه در« به استناد برای تلش جای به سهیمی مورد
 عضییو جنییاحیْآن مقطع عضو حزبی (حزب دموکرات کردستان ایران) بوده که با کومه له مخالف بییوده اسییت؛ در آن حییزب
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 در سیینندجْ(جناح متمایل به حزب توده ی ایران) بوده که با شدت بیشتری با کییومه له مخییالف بوده انیید و حتییا در آن مقطییع
حضور هم نداشته است تا شهادت او به عنوان روایت یک «شاهد عینی» مورد استناد قرار بگیرد. 

یر سنندج (مورد تائید دولییت مییوقت) در گفییت و گییویی در مییورد یوسف اردلن، از اعضای کومه له و عضو بعدی شورای شه
درگیری های سنندج ضمن توضیح روند تشکیل شوراهای محلی در سطح محله های شهر در روند مبارزه ی انقلبییی و روزهییای

 بهمن و بعد از سقوط۲۲پیش از سقوط رژیم شاه و مخالفت اعضای مکتب قرآن و احمد مفتی زاده با این شوراها می گوید: «در 
رژیم[...] ارتش به نماینده ی خمینی اقتدا کرد و در پادگان ماند. در شهر هم شهربانی [و اداره ی داخلی شهر] را بییه مفییتی زاده
دادند که مخالف این شوراها بود.[...] مفتی زاده امکانات مادی نداشت ولی مورد پشتیبانی دولت بازرگان و شییریعتمداری بییود؛
ولی صفدری [نماینده ی خمینی] و پادگان و جناح خمینی از او حمایت نمی کردند.[...]؛ آنچه که به چشم می آمیید اختلف بییین
صفدری و مفتی زاده بود که صفدری امکاناتی به مفتی زاده نمی داد که بتواند شهر را اداره کند. مفتی زاده هییم پشییتیبانی و نفییوذ

طییوری وضییعمردمی نداشت که بتواند با تکیه به مردم کارها را پیش ببرد. به همین دلیل روز به روز وضع بدتر می شیید.[...] 
هایی هم خورد. معمولن می کتک مردم طرف از ی ابهانه به آمدمی شهر به که کسی هر پادگان از که بود شده کهاین مانند ەبهان
یی دلیل ولی شد؛ می مطرح قبیل این از و کرد نگاه خواهرم به مثلن آن بییود. از صییفدری و پادگییان از مییردم نارضایتی آن اصل

در رایزنییی و شییرکت برای زادهمفتی  ۱۳۵۷ اسفند ۲۵ گذاشت.[...] روز می خودش حساب به را نارضایتی این زادهمفتی  طرف
خسییروی خسییرو دکتر نام به داشت را زند. کسی می هم پلتیکی آنجا رود. درمی  کردستان هایجمعه  امام های اجلس از یکی
تصمیم خودتان «مردم که بود این کرد که ایسخنرانی  متن آنجا در که تظاهرات به کرد دعوت بود. او زاده مفتی کارپرداز که

مییا بییه چیییزی کنیییم می دیگری چیز هر یا اسلحه و پول و امکانات تقاضای هرچه دهد. ما نمی چیزی هیچ ما به بگیرید. ارتش
بییه صییبح اسییفند ۲۶ بگیرییید».[...] روز تصییمیم باید شما و کند نمی کمکی هیچ ارتش و است ارتش دست دهند. امکاناتنمی 

امییا بییود، پادگییان در صییفدری مقییر شهر. البته داخل در صفدری مقر سمت به کرد حرکت و شد تظاهراتی زاده مفتی دعوت
صفدری. جییالب دفتر سمت به بودند شده مردم همراه هم کرد مسلمانان اسلمی یکمیته  داشت. متعاقبن شهر در هم دفتری

وقتی آمدند،نمی  هامذهبی  و هاراست کردندمی  دعوت تظاهراتی به ها چپ وقتی قیام پیروزی از بعد ماه یک این در که بود این
طرف به مردم ولی نداشتند، حضور ها چپ هم تظاهرات این رفتند. در نمی ها چپ کردند، می تظاهرات به دعوت ها مذهبی هم

تظییاهرات شییود. اییین می همگییانی تظاهرات دیگر کردند تصرف را صفدری دفتر مردم وقتی و کنند می حرکت صفدری دفتر
«شییاطر مییاجرا اییین کننیید. در می تصییرف را صفدری دفتر مردم و گیرد می بال تنش رسد، می صفدری دفتر مقابل که زمانی

بییه کییه گیرند می تصمیم مردم آن از شوند. بعدمی  کشته پسرش و بود سنندج در صفدری دفتر کاره ی همه که محمد» نامی
که رسند می نتیجه این به مردم رسدمی  اینجا به کار وقتی شود.[...] می  همگانی تظاهرات و کنند حرکت سنندج پادگان سمت
اییین زاده کننیید. مفییتی می تصرف هم را بود زاده مفتی مقر که را استانداری و زاده مفتی یا باشد صفدری کند نمی فرقی ما برای

اشییتباه خییب ولییی اوسییت، از طرفداری معنای به صفدری و پادگان با مردم مخالفت کرد می فکر که داشت را محاسبه اشتباه
«صدیق برای یکی نویسد می نامه دو صفری سرهنگ لشگر یفرمانده کنند، می تصرف هم را لشگر دفتر مردم بود. وقتی کرده

هییایچریک  سازمان دفتر مسئول سلیمانی، بهروز برای یکی و آزادی» و انقلب از دفاع جمعیت «سخنگوی عنوان کمانگر» به
وقییتی صییفری دانییمنمی  دقیقن کنند. من پیدا ی اچاره راه و بگذارند جلسه که خواهد می اینها از و سنندج در ایران خلق فدایی
هم را ارتش ستاد مردم وقتی اما نه، یا نوشت را هانامه  این شد، بازداشت مردم توسط و شد تصرف ارتش ستاد و لشگر دفتر

آن نیییکرد. قره  مقاومت صفدری فرماندهی تحت ارتش ولی داد، سلح خلع دستور لشگر یفرمانده عنوان به کردند، تصرف
سییمت بییه تیراندازی دستور و گرفت عهده بر را فرماندهی شخصن خودش و شد ماجرا وارد و بود ارتش کل یفرمانده زمان
بودنیید. پادگییان هییم بغییل ارتییش پادگییان و ژاندارمری پادگان کرد. البته صادر را رفتند می پادگان طرف به که مردمی سیل

شیید. اییین شییروع سنندج خونین جنگ و کرد مقاومت ارتش پادگان ولی بردند، مردم را هایش اسلحه و شد تسلیم ژاندارمری
مییوقت «شییورای نییام بییه نهییادی یک بلفاصله روز داشت. همان ادامه فروردین ۱ تا و شد شروع اسفند ۲۶ از که بود جنگی

سیینگر «تنهییا کتییاب در فییراوان مییدارک و جزئیییات و بیشتر دقت با اتفاقات همین  شرح]۸[آید».می  وجود شهر» به انقلبی
]۹[است. شده منتشر نیز سیار محمد قیام» نوشته ی از بازمانده
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قضایا باقی و منگورها و نقده تا تحریم از
آقییای«می نویسیید:  است. سهیمی اسلمی جمهوری رفراندوم تحریم خشونت، کردن آغاز برای دموکرات حزب بعدی حرکت
قبول را ما حرف های اکثریت و گرفت تحویل را ما "گشاده رویی با هم بازرگان مهندس که) ۳۶۵ (بلوریان، نویسند می بلوریان

. دکتر انتخابییات کومه له و حسینی عزالدین کنیم. اما شرکت اسلمی جمهوری رفراندوم در باید ما پس گفت هم قاسملو "کرد
«گشییاده رویی» از محکم تییر دلیلییی کییدام واقعیین برد». و آنان دنبال به را دموکرات حزب هم قاسملو دکتر و کردند تحریم را

رهییبر از نخسییت وزیر جنییاب خییود کییه رفرانییدومی هییم اسلمی. آن جمهوری رفراندوم در شرکت برای نخست وزیر جناب
مهییدی پیشیینهادی صییورت بندی رفراندوم این بود. در خورده محکم دهنی تو یک آن مضمون در بردن دست برای عالی قدر
بییا «جمهییوری» بییود، کییه مییوقت دولت کشور وزیر صدرحاج سیدجوادی، احمد اسلمی» و دموکراتیک «جمهوری که بازرگان

سهیمی، محمدزیاد».  کلمه یک نه و کم کلمه یک نه اسلمی کرد: «جمهوری اعلم که شد روبه رو خمینی آیت ال قاطع پاسخ
نیروهای است داشته انتظار بپوشاند. او حاکمان با را خودش هم صدایی نمی کند هم سعی حتا  مذهبی -ملی فعال یک عنوان به

آنهییا از کننیید، شرکت انتخابات در باشند، خمینی آیت ال و موقت دولت فرمان به گوش شاه رژیم سرنگونی فردای از انقلبی
همییان برابر در نباید چرا کنند چنین بود قرار اگر انقلبی نیروهای این نیست کنند. معلوم کرنش آنها برابر در و ببرند فرمان
 نزدیک تر بود.آمریکا، متحده ی ایالت تمدن، یعنی و پیشرفت برای سهیمی محمد معیار به که می کردند را کار این شاه رژیم

صییدور از پیییش حتا می کنند). او چنین آمریکا» هم در «حتی می نویسد: امری هر بودن بدیهی دادن نشان برای(چون سهیمی 
اسییفند ۱۱ در مهابییاد در دمییوکرات حزب مسلحانه ی تجمع برگزاری ۱۳۶۰ فروردین ۱۹ در دادستانی ماده ای ده اطلعیه ی

در ایییران خلییق مجاهییدین سازمان تظاهرات ْحاکمان تبلیغاتی بلندگوهای با هم زبان و می داند خشونت آغاز نشانه ی را ۱۳۵۷
در کییه محییض» می خوانیید. سییهیمی «دیوانگی البته » و۱۳۶۱ و ۱۳۶۰ در مجاهدین مسلحانه «تظاهرات را ۱۳۶۰ خرداد ۳۰

تمام در که است حکومت تبلیغاتی دستگاه این که بداند باید است کرده چاپ انگلیسی زبان به مطلب ده ها گذشته سال پانزده
باییید نیییز و بوده انیید مسییلح خلق مجاهدین خرداد ۳۰ تظاهرات در شرکت کننده گان کند وانمود چنین کرده تلش سال ها این

بییوده سییال همییان مهر ۵ تا ۱۳۶۰ شهریور نیمه ی از موضعی تظاهرات برخی خلق، مجاهدین مسلحانه ی تظاهرات تنها بداند
خشونت» نداشت. «آغاز به ربطی دیگر ۱۳۶۰ خرداد ۳۰ نیمه شب از گسترده اعدام های آغاز به توجه با که است

می کنیید: نقییل بلوریییان غنییی استفاده اش، مورد منبع تنها قول از ۱۳۵۸ فروردین ۳۱ در نقده درگیری مورد در سهیمی محمد
شهر اولین عنوان به را نقده قاسملو کند. دکتر برگزار مسلحانه تجمع شهرها تمامی در که گیرد می تصمیمدموکرات]  «[حزب
نمی خواهنیید و هستند ناراضی شما اقدام این از نقده ترک های") :۳۶۸(بلوریان، می نویسند او به نقده می کند. ترک های انتخاب

انجییام شییهر کنار در مراسم این که می کنند پیشنهاد و بکنید مراسم برگزاری به اقدام آنها منطقه در مسلحانه صورت به شما
. اما می شییوند. آیییا کشییته آن در زیییادی تعییداد و می شییود آغییاز نقییده جنگ ترتیب بدین و نپذیرفته دموکرات حزب "شود
"لیبرالی مهنییدس و "بورژوایی "کشتار دولت "رژیم به واکنش نیز نقده شهر ترک نشین بخش در مسلحانه تظاهرات برگزاری
می شییود» از آغییاز نقییده «جنییگ کلییی عبییارت از استفاده واسطه ی به قلم چرخش یک با و سادگی به بود؟» سهیمی بازرگان

یییک مرتکب نقده در تجمع این برگزاری زمینه ی در دموکرات حزب نمی آورد. هرچند میان به نامی نقده جنگ آغازکننده ی
می داننیید خوبی به سهیمی نبود. آقای دموکرات حزب کرد، حمله تجمع این به مسلحانه که نیرویی آن اما شد، تاکتیکی اشتباه

و جمعییه امییام حسیینی، مل نیروهییای کییه ببیننیید حسیین زاده عبییدال خاطرات دسترس شان، در منبع در می توانستند لاقل یا
نظییامی شییبه نیییروی آن متعییاقب و کردنیید حملییه نقییده در دموکرات حزب تجمع به که بودند ارومیه در خمینی نماینده ی

است. آنان شاهکارهای از قارنا عام قتل فاجعه ی که دادند تشکیل «جوانمردان» را
قاسملو می نویسد: «دکتر ۱۳۵۷ خرداد در منگور خوانین با دموکرات حزب درگیری مورد در جنوبی کالیفرنیای دانشگاه استاد
مسلح نیروهای توسط حزب شدم مطلع مهاباد به بازگشت هنگام به"): ۳۷۲(بلوریان، می بیند تدارک را منگور عشیره به حمله
بییا است، آمده وجود به برادرکشی جنگ منگور عشیره و دموکرات حزب بین دلیل بدون و است کرده حمله منگورها بر خود

. آقای انتقاد او از شدت به و رفته قاسملو پیش عجله اییین" انییداختن راه بییرای قاسییملو دکییتر دلیل نویسند می بلوریان "کردم
بود. دکتر آینده احتمالی خطر و عشیره آن استراتژیک موقعیت بود، کرده کمک ما به همیشه که عشیره ای  علیه"کثیف جنگ
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بییوده کییرده فراموش بلوریان غنی باشد». احتمالن داشته قرار عراق مرزهای و او نیروهای میان کسی هیچ نمی خواست قاسملو
بودنیید شییده آنهییا زمین هییای مالییک ارضییی اصییلحات نییتیجه ی در که دهقانانی از سلح زور به منگور مالکین بنویسد است

بییا درگیییری و دموکرات حزب دخالت قضا  از]۱۰[کنند.  پرداخت را گذشته سال ۱۵ مالکانه ی بهره ی و زمین ها می خواستند
 بود. حزب این نفوذ تحت منطقه ی در آرامش و نظم حفظ برای منگور مالکین

عراق به وابستگی
 و بررسی چرایی و چگونگی و حدود ارتباط حزب دموکرات کردستان ایران با دولییت عییراق،ْبه دلیل این که ورود به این بحث

اگر بنا نباشد به شیوه ی تک منبعی محمد سهیمی عمل شود، نیازمند کار تحقیقی مفصلی است وارد این بحث نمی شوم، اما تنها
برای آشکار کردن میزان صحت منبع محمد سهیمی یک نمونه را بررسی می کنم و نیییز تحریییف آشییکار او را در اییین زمینییه

برمل خواهم کرد.
خییود بودن وابسته غیر و خود بودن ایرانی باید شما که می گوید خمینی آیت ال از نقل به کرمانی آیت السهیمی می نویسد: «

یک مدت "به ):۴۰۶-۴۰۵(بلوریان، می کند مطرح را خمینی آیت ال پیشنهاد خواسته، این اثبات کنید. برای اثبات را عراق به
را مرزهییا این و بگیرید عهده به شماست خود دست در که را ایران مرزهای از حراست و حفظ مسئولیت سال یک فقط سال،

کشور از دفاع آماده را خود مسلح نیروهای همه و کنید حفظ ایران خاک داخل به دشمن دسته و دار نفوذ و بیگانگان حمله از
خودتییان می کنیید، تعهیید را خواسته های تان و می کند تأمین اسلحه به را شما نیازهای اسلمی جمهوری کنید. حکومت خودتان

اعییزام اینجییا بییه اسییت منطقییه اییین در امروزه که تعدادی از غیر به ارتشی نیروی هیچ دارید، نیاز چیزی چه که کنید تعیین
اطمینییان مییوجب شما سوی از پیشنهاد این کنند. پذیرش دخالت شما امور در که داشت نخواهند اجازه نیز آنها و شد نخواهد

تعهممدات و نکردیممم اجممرا را شممما خواچسممته های اکممثریت ما چسال، یک این شتگذ از پس اگر شد. سپس خواهد شما به ما
بلوریان آقای ".بگیرید ما طرف به داده ایم شما به خودمان که را اچسلحه هایی لوله می توانید شما نکردیم، عملی را خودمان
رد چییرا می پرسیید بلوریییان می کنند. آقییای رد را آن قاسملو دکتر و ملعبدال است. اما معقولی و خوب پیشنهاد که می گوید

گفییت خواهنیید مییا بییه کردسییتان مردم کنیم، قبول را پیشنهاد این ما اگر"): ۴۰۷(بلوریان، می دهد پاسخ ملعبدال می کنید؟
. با از پییول و اسییلحه گرفتیین و عراق رژیم به شدن وابسته با چرا پس بگویم خواستم و شدم عصبانی حرف این شنیدن "جاش

"یم.نمی شو جاش کرد خونخوار و دیکتاتور دشمن این
کنگییره ی بییرای ایران کردستان دموکرات حزب مرکزی کمیته ی گزارش ۲۰ صفحه ی محتوای حسن زاده عبدال خاطرات در

و ایییران جنییگ شییروع از پییس روز چند حزب مرکزی است: «کمیته شده نقل چنین شده، نوشته ۱۳۶۰ ماه آذر در که پنجم
اساسییی خواسته های مرکزی دولت اگر که کرد اعلم و کرد محکوم ایران خاک به را عراق دولت تجاوز رسمی پیام در عراق
بییا شدن گلویز و عراق ارتش حمله مقابل در را خود نیروی تمام است آماده ما حزب بشناسد، رسمیت به را کردستان مردم

سیاسییت محصییول زیییاد حییدود تییا ایییران بییه عراق یورش که کرد آشکار نیز موقع همان در مرکزی بگیرد. کمیته کار به او
کشییورهای مییردم و نموده خارج به انقلب صدور از صحبت همیشه که است اسلمی جمهوری کارفرمایان ناشیانه و کج روی
برعکس انجام حتی و ماند پاسخ بی همیشه مثل ما نیت حسن البته نموده، وسوسه و تحریک آنان دولت های ضد بر را همسایه

لبد سییهیمی خواهیید ]۱۱[بود». تیزتر و تند کردستان به اسلمی جمهوری سرکوب نیروهای حمله پیام آن دنبال به داد. زیرا
توانست تناقض این سند با مدعای منبع قابل اعتمادش را حل کند.

رابطه با رژیم صدام حسین سرانجام برای آن که نشان دهد منبع دیگییری غیییر از خییاطرات غنییی "سهیمی در همین بخش  "

از یکییی حسیین زاده، عبییدال آقییایبلوریان نیز در دست دارد، به خاطرات عبدال حسن زاده اسییتناد می کنیید. او می نویسیید: «
مبییارزه قییرن نیییم کتییاب در حسیین زاده [...] آقییای کرده تأیید را عراق دولت با روابط هم دموکرات، حزب رهبران مهمترین

رابطییه) ۱۳۴۹(بهییار موقع همان که بگویم هم را "این ):۶۵-۱۳۷۴،۶۴ مرداد مبارزه، قرن نیم زاده، حسن (عبدال نویسند می
رفقییای و دوسییتان عراقییی شخصیییت های و سازمان ها احزاب، میان قاسملو شد. دکتر برقرار عراق بعث حزب و ما حزب بین
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خییودش بییود. بعییدها کرده ایجاد را ارتباط حلقه اولین شخصی چه طریق از نمی دانم حال که است این داشت. واقعیت زیادی
. هم آنها تصویب به و شد تسلیم بعث حزب نماینده به و عربی به که آورد کاغذ بر را اصول "رسید

در حسیین زاده دارد. عبییدال هییم ترجمه ای مشکل یک سهیمی محمد منبع و دارد ادامه قول نقل این که است این اول نکته ی
وجییود بییه عییراق بعث حزب با ما حزب ) ارتباط۱۳۴۹ (بهار اوان همان در نماند می نویسد: «ناگفته من استفاده ی مورد منبع

هییم اکنییون حقیقییت داشییت. بییه بسیییار رفیق و دوست عراقی شحصیت های و تشکیلت و حزب میان در قاسملو آمد. دکتر
کاغذ روی را پیوند و ارتباط این زیربنای خودش شد. سپس وصل ارتباط این حلقه کسی چه طریق از بار اولین برای نمی دانم

نیسییت دسییت در نوشته آن متن گردید. متاسفانه تائید آنها طرف از که شد تسلیم بعث حزب نمایندگان به عربی به و آورد
دو مضمون: هر این به بودند گرفته قرار بحث مورد بعث حزب و دموکرات حزب بین در اشتراک نقطه بعض دارم یاد به اما

بییرای دمییوکرات حییزب می دانند، سوسیالیستی کشورهای دوست را خود طرف دو هر می کنند، ضدامپریالیستی مبارزه حزب
چیزهییای و شییناخته رسییمیت به عراق کردستان برای را خودمختاری نیز بعث حزب و می کند فعالیت کردستان خودمختاری

دوسییت هم و عرب سوسیالیستی بعث دوست هم کردستان دموکرات حزب که بود آمده نوشته این در باز آنها. و شبیه دیگر
است] من از هم پیمانند».[تاکید و دوست هم با اکنون دوست دو این که است خوشحال است. حزب کردستان دموکرات پارتی

برخییی دولییت بییا ارتبییاط مانند ،۱۳۵۷ انقلب تا و ۱۳۴۹ سال در عراق دولت با شاه رژیم مخالفان ارتباط این که دوم نکته ی
کردسییتان. دمییوکرات حزب به مختص نه و یگانه نه بود، عجیب نه سوریه و مصر الجزایر، لیبی، نظیر منطقه دیگر کشورهای

با خمینی آیت ال هواداران ویژه به و خاورمیانه ملی جبهه ی تا خلق مجاهدین از توده، حزب تا و بختیار تیمور از دوران این در
بییا ایییران» کییه مبییارز روحییانیت «صییدای رادیییو جمله آن می کردند. از استفاده آن امکانات از و داشتند ارتباط عراق دولت

می شد. پخش عراق از سال هفت مدت به ۱۳۵۳ تا ۱۳۴۷ سال از دعایی محمود سید مدیریت
گذشییته سییال پییانزده در انگلیسییی زبییان به مقاله ده ها نویسنده ی و جنوبی کالیفرنیای دانشگاه استاد از این که هم سوم نکته ی
بنابراین و است بوده عراق رییس جمهور و بعث حزب رهبر البکر، حسن احمد عراق در ۱۳۴۹ سال در که بداند می رود انتظار
کرد. جماعت حسین» غالب صدام رژیم با «رابطه عنوان به نمی توان را ۱۳۴۹ سال در عراق دولت با دموکرات حزب ارتباط

زاویه نقد و نقد ی زاویه
نیسییت. از وارد نقییدی هیییچ ۵۷ انقلب از بعد سال های در ایران کردستان دموکرات حزب عملکرد به که نیست این مسئله

بییه می تییوان شدیدی نقدهای رهایی بخش، امر مثابه به انقلب رخداد درونی منطق به وفاداری با و ۵۷ انقلب زاویه ی از قضا
بییه کومله با کند حکمرانی کردستان مردم و انقلب بر می خواهد که حزبی عنوان به را آن تفاوت و کرد وارد دموکرات حزب
آشکار بگیرند، دست به را خودشان سرنوشت و سازماندهی را خودشان مردم می کند تلش که رادیکالی انقلبی نیروی عنوان

رقیییب لجییرم را دمییوکرات حییزب کییه ایستاده جایگاهی در متن اش سرتاسر در که است این اما سهیمی محمد کرد. مشکل
دولییت عملکییرد از می خواهیید تنهییا است مدعی هرچند دلیل، همین به می بیند. درست روزگار آن کردستان در خود بالقوه ی
گذشته به حتا و می کند دفاع نیز او جناح و خمینی شخص از جا به جا پذیرفته را آن منطق چون اما کند، دفاع بازرگان موقت

درونییی را آن منطق و ایستاده حاکمیت کنار در می کند. او برخورد مسلحانه جنبش با شاهنشاهی نظم زاویه ی از و بازمی گردد
رفته انیید، کردسییتان بییه مییذاکره جهت صباغیان- که هاشم موقت- مهندس دولت نمایندهمی نویسد: « وقتی است. مثلن کرده

دولییت نماینییده ی کییه نمی رسد هم ذهنش نمی کنیم». به مذاکره کومه له و خلق فدایی چریک های گروه های با ما که می گویند
و حییاذق بییازجویی مقییام در سرعت به بلکه نمی کند، مذاکره کومه له و خلق فدایی چریک های با که می کند غلط خیلی موقت

در می کییرد؟ چییه کردسییتان جنگ در شما سازمان نیکفر، می کند: «آقای خطاب چنین را نیکفر محمدرضا و می نشیند مچ بگیر
می زد؟» دامن داخلی جنگ به یا بود، روشنگری و دگراندیشی بسط حال

کردستان جنگ و خلق فدایی های چریک
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جنییگ در آنییان کییه اسییت اکییثریت) اییین و ( اقلیت خلق فدایی چریک های سازمان رسمی می نویسد: «روایت سهیمی محمد
آنهییا میییان کوچییک اختلف یک می جنگیدند. فقط اسلمی جمهوری نیروهای با کومه له و دموکرات حزب کنار در کردستان

علنییی غیییر صییورت بییه کییه یافتنیید دست توافق این به نهایت کردستان. در جنگ در علنی غیر یا علنی داشت: حضور وجود
روایییت بعیید بجنگنیید». و بازرگییان "بورژوایی مهندس و "لیبرالی دولت نیروهای کرد) با عنوان به و سازمان نام بدون ( یعنی
تاکییید فکور و عاقلنه ژستی با بار هر و نوشته فهرست وار را ایران خلق فدایی چریک های سازمان زمانی آن مسئولین از برخی
"لیبرالی مهندس دولت با مسلحانه جنگ سازمان است: «[پس] دستور کرده بود». بازرگان "

یی فعالن تاکنون مییردم سرکوب در نقشی آنها که بودند مدعی موقت دولت مسئولن و سهیمی محمد وثوق مورد ملی- مذهب
دسییت بییه مییوقت دولت معتدل نیروهای دست از کار که شده اند موجب خودشان کرد سیاسی احزاب و نداشته اند کردستان
می کردند، سرکوب را مردم کردستان جنگ در که آنها نمی کند روشن سرانجام سهیمی بیفتد. محمد مذهبی تندروی نیروهای
مییرداد ۲۸ در خمینییی جهییاد فرمییان بییا موقت دولت  مذهبی های-ملی آیا موقت؟ دولت یا بودند اسلمی جمهوری نیروهای

سییرکوب و کشییتار از دارد گرایییش آنهییا بییه که را نیروهایی سهام ْدیرهنگام بسیار سهیمی محمد آیا بوده اند؟ موافق ۱۳۵۸
است؟ کرده مطالبه

گنبد جنگ
هییم را گنبیید دوم و اول جنییگ داسییتانسهیمی دو بار و بسیار کوتاه و گذرا به جنگ گنبد اشاره می کند. یک بار می نویسیید: «

را پاسییداران از زیادی تعداد می گوید گنبد در سازمان نیکفر). نماینده آقای سازمان روایت به (البته کرد بازگو مفصل می توان
دیگییر جییای در )» و۱۳۸۴بهمن ،۹۴ شییماره " (آرش،شمردم نمی کشتم می وقتی چون" تعداد چه نمی داند ولی است، کشته

شیید کردستان جنگ وارد سرعت به انقلب پیروزی از پس خود ایدئولوژی مقتضای به فدائی های چریک می نویسد: «سازمان
"داستان را این می توان اگر نیست معلوم کرد». البته خلق را گنبد دوم و اول جنگ سپس و محمیید چییرا کییرد، بییازگو مفصل "

تییا می شییود "گنبد پرداخته جنگ "داستان به مفصل طور به متن این در اما می کند، دریغ خوانندگانش از را لطف این سهیمی
کرد». «خلق را گنبد دوم و اول جنگ کسی چه گردد آشکار

فدایی چریک های سازمان عضو و صحرا ترکمن شوراهای مرکزی ستاد ترکمن، بندر شهر شورای عضو لکر، یوسف ببینیم ابتدا
نظییام جانشییین نظییام سییر بر رای گیری دارد: «مسئله ی گنبد اول جنگ و درگیری ها آغاز از روایتی چه منطقه در ایران خلق

مییورد در کییه کییرد برگییزار گنبیید در مییورد این در میتینگ صحرا] یک ترکمن [شوراهای مرکزی آمد. ستاد پیش پادشاهی
کمیته ی نیروهییای روز شییدند. همییان جمییع میتینگ محل در هنگفتی توده ی میتینگ، روز بکند.[...] در موضع اعلم رفراندوم

بی دین ها و کمونیست ها بردن بین از و شهادت به عشق با دیگر شهرهای از که کسانی از زیادی تعداد و گنبد اسلمی انقلب
مییذهبی ها حییال هییر نبودنیید. بییه کمونیسییت کییه مردم توده ی که حالی کردند. در حمله مردم به بودند شده آورده گنبد به

حمله میتینگ به اسلحه با کمیته ها، رسمی ] نیروهای۱۳۵۸[ فروردین ۶ درگیری کردند.[...] در حمله میتینگ این به مسلحانه
می آمدنیید. جلییو و می کردنیید تیرانییدازی مردم سمت به دور از مختلف جهت های از عینی شاهدان گفته ی اساس بر و کردند
هییر بییا کسییی هییر و شییدند خشییمگین هییم مردم که بود شدند. این کشته ترکمن عادی مردم از ماجرا این در زیادی تعداد

بییه هییم فدایی چریک های و گرفت شکل مردمی گسترده ی مقاومت یک نتیجه شد. در نبرد وارد آورد دست به که وسیله یی
ولییی کردنیید، اشییغال را شهر از بخش هایی می کردند.[...] مردم سازماندهی را مقاومت این و می کردند حمایت مردم از شدت

اسییت کرده حمله که را هاری نیروی این که بود این اساس بر بگیریم. سیاست دست در را شهر تمام ما که نبود این سیاست
رضییایی های پییدر مانند مذهبی مترقی نیروهای از بخشی آنها درون در که فرستاد گنبد به را هیاتی بلفاصله بزند. دولت پس

سییازمان طییرف از هییم کنیید. هیییاتی پیییدا خییاتمه درگیری هییا می کردنیید تلش هییم طالقانی نماینده گان یا مجاهدین سازمان
بیییرون در بخشییی و شییدند مسییتقر ترکمن نشییین منطقه ی در آنها از بخشی که آمد منطقه ایران] به خلق فدایی [چریک های

کرده اند کشتار اینها چون نباشند منطقه در کمیته نیروهای که بودند مصر شد. ترکمن ها برقرار ترتیب این به منطقه. تماس ها
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دو بعیید و شییود حائییل آنها و ما بین ارتش، شد بنا دهند. سرانجام نشان واکنش منطقه در آنها حضور به مردم است ممکن و
]۱۲[کنند.» جمع را سنگرهایشان طرف

سییپاه عوامییل سییازماندهی بییرای منطقییه به رضایی محسن متعدد سفرهای توضیح ضمن گنبد دوم جنگ مورد در لکر یوسف
کردیییم[...] در تظییاهراتی میییدان ها از یکییی تا شهر بیرون در ترکمن بندر در ] ما۱۳۵۸[ بهمن نوزده می گوید: «در پاسداران

را خییبر فعلیین تییو دزدیده انیید. گفتییم هم را بچه ها از نفر چهار و شده درگیری گنبد در داد خبر من به کسی که بودیم میدان
کرده انیید حمله اسلحه و نارنجک با تظاهرات به گنبد در که فهمیدم آنجا کنیم. من چه باید ببینیم مراسم از بعد تا نکن پخش

مییورد در دولییت هیییات با ستاد طرف از که هیاتی هم قبلش برده اند. شب پیش بودند ریخته که برنامه یی طبق را درگیری و
دیگییری محییل در را جلسییه بقیه ی می گوینیید کییه بوده نشده تمام هنوز جلسه داشت. این جلسه بود تماس در زمین ها کشت
رفقا اجساد وقتی حتا و نمی دانستیم را این ما البته و می کنند بازداشت سپاه کنترل پست در مسیر، در را اینها کنیم. که برگزار

آنهییا کسانی چه نبود معلوم شد واحدی] پیدا طواق محمد و جرجانی حسین مختوم، عبدالحکیم توماج، درخشنده ی [شیرمحمد
کشییته آن اطییراف روستاهای و گنبد در ترکمن مردم از نفر ده ها آن جریان در که است جنگی البته این  و]۱۳[کشته اند.» را

کردند. اعدام را نفر چند نرسید آنجا به دوم جنگ اساسن که هم ترکمن بندر نظیر شهرهایی در و شدند
اول جنگ لاقل بفهمد آن به استناد با بتواند تا است داشته دیگری منبع باشد، نبوده سهیمی دسترس در منبع این اگر حتا اما

بنشاند. استاد کرسی بر را خودش ادعای تا می کند تحریف را تاریخ سهیمی وجود این چرا. با و کردند آغاز کسانی چه را گنبد
می تییوان هییم را گنبیید دوم و اول جنگ می نویسد: «داستان ۲۴ شماره ی آرش از پاره جمله یی نقل با جنوبی کالیفرنیای دانشگاه
کشییته را پاسییداران از زیییادی تعداد می گوید گنبد در سازمان نیکفر). نماینده آقای سازمان روایت به (البته کرد بازگو مفصل
نقیید پییاره جمله این ).» منبع۱۳۸۴بهمن ،۹۴ شماره  (آرش،"شمردم نمی کشتم می وقتی چون"تعداد:  چه نمی داند ولی است،
روایت گییر و معاصییر تاریییخ ارجمند منتقد است. یعنی حمیدیان نقی آرزو» نوشته ی بال های بر «سفر کتاب بر هاشمیان عباس

یی به جمله از دیگری منابع به گنبد جنگ غیرمفصل حتا کردن بازگو برای نکرده تلش اسلمی جمهوری مخالفان سیاه کاری ها
در همییه این کند. با مراجعه شده نوشته گنبد جنگ مورد در که آرش مجله ی همین از دیگری شماره های در دیگری مقالت
نفییع بییه کییه نیسییت دسییت در روایییتی هم گرفته قرار استاد حضرت استناد مورد تاریخی سند عنوان به که کتابی نقد، همین
مفصییل بییازگویی خیر از کند ثابت را خودش نیکفر» ادعای آقای سازمان روایت «به نمی تواند چون وی و باشد سهیمی ادعای

آنجییا در کییه دیگییری مهم می نویسد: «موضوع گنبد اول جنگ آغاز دلیل مورد [هاشمیان؟] در هاشمی می گذرد. عباس آن
ترکمیین شییوراهای "سییتاد و "نه بود یا آری اسلمی "جمهوری رفراندوم علیه وسیع تظاهرات یک تدارک افتاد، [گنبد] اتفاق

اش پاسخ صحرا ترکمن سراسر "صحرا در "نه ی تظییاهرات اییین در کییه بییود قرار و نوشته دیوارها و در بر را " "نییه را خییود "
خلییق علیییه ارتییش و دیگییر شییهرهای حزب الیی بسیج -رژیم هجوم دلیل اصلی ترین از کند. یکی فریاد خیابان ها در هم صدا

املک مصییادره بییه دسییت آن از پیییش کییه خلقییی بییود. البتییه ترکمیین خلییق سراسییری و یک پارچه واکنش ترکمن- همین
یز است.[...] در مالکیت کنندگان) زده سلب از مالکیت سلب (یا بزرگ مالکان آمییدن و شییدند نصییب پلکاردها که تظاهرات رو

از کییه سییلح ها انییواع بییا و شد محاصره ارتش) بتدریج و (حزب ال مسلح نیروهای بوسیله تظاهرات محل شد، آغاز جمعیت
بییا سییپس هاشییمی  عبییاس]۱۴[دادند.»  قرار حمله مورد را جمعیت بود شده دیده تدارک مشرف ساختمان های بام بر پیش
تشییریح و کییرد اجتنییاب مسییلحانه درگیری از گنبد در خلق فدایی چریک های سازمان ستاد چرا و چگونه این که مفصل شرح

می کنیید: توصیف آزادی اش هنگام در را صحنه یی آزادی اش، و باشد کرده شلیک تیر یک حتا که آن بدون خودش بازداشت
قاتییل هاشییمی "عبییاس بود نوشته آن بر که داد نشان را دیواری راه بین می کرد. در همراهی جداگانه ای به شکل مرا «توماج،

"داریییم گفییت تومییاج نمی شییمردم!!) و می کشییتم وقتی من (چون نیست یادم "گردد تعدادش باید اعدام پاسدار (چند) برادر
» سهیمی اعدام ات می بریمت دهیید نشییان خواسییته و کرده شوخی واقع در بخش این در هاشمی عباس که نشده متوجه "کنیم

نویسیینده ی اسییت بهتر است. بنابراین برده بال گرفتم» را «قاتل پرچم بلفاصله و داشت سیاقی و سبک چه حزب ال تبلیغات
و اول جنییگ آغازکننده ی ایران خلق فدایی چریک های سازمان کند ثابت فارسی زبان به می خواهد اگر انگلیسی به مقاله ده ها
کند. مراجعه فلحی تیمسار و رضایی محسن مستندات همان به است بوده گنبد دوم
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بازرگان و موقت دولت
محمد سهیمی در تمام مقاله ی بلندش دچار تناقض است. از یک سو تلش می کند ثابت کند دولت بازرگان سرشت متفییاوتی
از جمهوری اسلمی داشته است و از سوی دیگر از کلیت جمهوری اسلمی به زبانی آراسته شده و پوشیده گو دفاع می کنیید. او
هم معتقد است دولت بازرگان نقشی در سرکوب مخالفان جمهوری اسلمی نداشته است، هم معتقد است جمهوری اسلمی نه

تنها در دوران دولت موقت بازرگان، بلکه تا سال ها بعد از آن هم در سرکوب مخالفان خود بر حق بوده است.
وضعیت سهیمی تداوم وضعیتی است که دولت بازرگان در آن گرفتار آمده بود و در تمام سال های گذشییته بخییش بزرگییی از
نیروهای ملی - مذهبی نیز دچار آن مانده اند. دولت بازرگان از یک سو بنا بر منش لیبرالی اغلب اعضای آن مخالف بییه کییار
بردن خشونت بود. تلش برای حل مسائل از طریق هیات های حییل اختلف کییه اغلییب متشییکل از ریش سییفیدان معتییبر یییا
نماینده گان آنها بود به جای گسیل نیروهای سرکوب از همین منش ناشی می شد؛ با این حال درست بنا به همان منش لیبرالی،
یی کارخانه ها و یت بازرگان نه تنها مخالف تقسیم اراضی، خودگردان با نظم نوین برخاسته از انقلب به کلی بیگانه بود. دولت موق
دانشگاه و مدارس و موسسه ها، اداره ی روستاها و محله ها توسط شوراها و کمیته های انقلبی و نظایر آن بود، بلکه اساسن آن را

 می نویسد: «واژه ی انقلب در مقییالت و۶۱نمی فهمید و حتا بعد از استعفا و سال ها بعد از انقلب هم آن را نفهمید. او در سال 
شعارهای گروه ها و در اعلمیه های امام تا ماه ها بعد از پیروزی انقلب به ندرت به کار برده می شد... ولی بدبینی و کینه جییویی
علیه دولت و دولتیان چنان اوج گرفت که چپی ها و افراطی ها حتی از اخراج سپورها و پیش خدمت ها راضییی نمی شییدند. همییه
اا ارتش، نیروهای انتظامی و آنچه با سرمایه داری، مالکیت ارضی و یا بخییش چیز می بایستی عوض و دور ریخته شود. مخصوص
ین اولیه ی اخراج طاغوت، توسعه و تعمیم یافته، جای خود را بییه حییذف یی تولید و توزیع ارتباط دارد. هدف ساده و روش خصوص
تمامی آثار نظام گذشته می داد، چه مثبت و چه منفی... افکار و اهداف تند دیگری نیز مورد توجه و توقع قرار گرفت. از قبیییل
مبارزه انقلبی و جوسازی علیه زمین داری و سرمایه داری و مالکیت (بدون تعیین حدود افراطی و غیرمجاز آن) به بهییانه محییو

یی بخش خصوصی تولید و توزیع و بازرگانان  به دلیل سییودجویی آنییان.» و تمییام اینهییا از سییویْاستثمار و مقصر شناختن اصول
 و نیییز در برابییر]۱۵[جناب نخست وزیر «روحیه  تضاد و تخریب برای ارضای عقده های حقارت و حسادت» خوانییده می شییود.

مدرسه ی رفاه خطاب به مردم گفت: «انقلب تمام شد! به خانه هایتان بروید و بگذارید تا ما مملکت را اداره کنیم.»
 بود که موجب می شد دولت موقت به رغم ارسال هیات های مذاکره و حییل۵۷همین موضع تاریخی و طبقاتی در قبال انقلب 

اختلف به نقاط بحران خیزی نظیر کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان و انزلی، در نهایت سمت کسانی باشد که می خواستند
انقلب را «تمام» کنند و مردمی را که با زبان خوش به «خانه »هایشان نمی رفتند، به زور هم که شده به خانه هایشان بفرسییتند.
بازرگان و دولت موقت نمی فهمیدند که انقلب یعنی نظم نوین چیزها و به همین دلیل لجرم با کسانی همراه می شدند که باید
این نظم نوین را سرکوب می کردند تا حاکم شوند و «مملکت را اداره کنند.» و این تازه جدای از اعضای به روزتر دولت موقت
بود که خودشان مستقیمن برای بر هم زدن نظم نوین انقلبی دست به کار شدند. مصطفا چمران، معاون نخست وزیر در امییور

 خوزستان را به تییوپ بسییت و داریییوشْ راسن برای سرکوب جنبش کردستان به مریوان رفت، احمد مدنی، وزیر دفاعْانقلب
 داخل سییاختمان وزارتْفروهر، وزیر کار، گروه شبه نظامی سیاه جامه گان را برای سرکوب شوراهای کارگری در تهران و حومه

کار سازمان داد. پس این تناقض در مقاله ی سهیمی عجیب نیست و نیز عجیب نیسییت کییه اییین تنییاقض همییواره بییه سییمت
حاکمانی که تلش می کردند انقلب را تمام کنند، سنگینی می کند و عجیب نیست که یکی از جرائم کشته گان دهه ی شصت و
یکی از مصادیق بارز آغاز خشونت از جانب آنان این است که فرمان حییاکم را گییردن ننهادنیید و بییه «خییانه» بازنگشییتند، تییا

دوستان و هم پیمانان تاریخی و طبقاتی محمد سهیمی «مملکت را اداره کنند.»

مبارز مسلمانان جنبش
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توسییط ۱۳۵۶ سال در که بود، مبارز مسلمانان جنبش طرفدار انقلب آغاز در  -مذهبی ملی نگارندهمحمد سهیمی می نویسد: «
ممت جنبش نشریه نام که دلیل این به که جنبش، بود. طرفداران شده تأسیس موسوی مهندس و پیمان اله حبیب دکتر به بود ا

"امتی ها معروف "لییبرال می دانسیتند هسیت، و بود نگارنده مثل  کسانی معنوی استاد که را بازرگان مهندس زنده یاد بودند، " "
"اتهامی بد و کلمه زمان آن در که اشتباه متوجه که  زمانی بلکه کردند، نمی توجیه را خشونت نگارنده امثال تنها  نه بود. منتها، "

کردند.» قبول را آن شدند، او دولت و بازرگان مهندس مورد در خود
مطلییع حتمیین باید است بوده مبارز» مسلمانان جنبش «هوادار که باشد گفته راست سهیمی می گوید. اگر دروغ سهیمی محمد
در البته ضدانقلب می کرد. این «ضدانقلب» طرفداری با قاطع برخورد از قاطعیت و شدت با مبارز مسلمانان جنبش که باشد
می شد.  افزوده آن به جدیدی جمعیت و می کرد تغییر مبارز مسلمانان جنبش برای زمان طول

دنبییال را ایییران تییوده ی حزب خط همان اجتماعی، و اقتصادی سیاست های و اصلی خطوط در واقع در مبارز مسلمانان جنبش
و دهقانییان سییازماندهی بییه معتقد که نیروهایی مقابل در ارضی اصلحات قانون ج» «بند اجرای پیگیری جمله آن می کرد. از
یی اندام عنوان به شهر شوراهای تشکیل از حمایت و بودند، دهقانی شوراهای تشکیل و تهی دست روستاییان یت محل مقتییدر دولیی

یی قدرت عنوان به محلی شوراهای مقابل در مرکزی واقعیییت برابییر در تییوده حییزب مرکزی. اگییر دولت برابر در مردم سیاس
تجییویز بییود، شییده شوراها این توسط موارد از بسیاری در کنترل گرفتن دست به و شوراها تشکیل به منجر که انقلب جاری

پیش سیاسی خط این وقتی سرانجام و باشد، دولت اختیار در باید مدیریت و شوند شوراها جایگزین باید اتحادیه ها که می کرد
اتحادیه هییای همییان بییه مردمییی سیاسییی قدرت نهاد از را آنها نقش واقع در که کرد تجویز را شورا از جدیدی تعریف نرفت
شییوراهای را آنهییا ابتدا همان از و کند قلب را شوراها این ماهیت کرد تلش مبارز مسلمانان  جنبش]۱۶[می داد، تقلیل صنفی

یی شوراهای جایگزینی از و خواند اسلمی ۸۷ شماره ی در جمله آن کرد. از حمایت اسلمی شوراهای با انقلب از برآمده مردم
و مردمییی شوراهای خونین سرکوب نتیجه ی در صحرا ترکمن در اسلمی شوراهای وقتی ۱۳۵۹ ماه آذر ۲۴ در امت نشریه ی

در بییود، شییده تشییکیل زمین، تقسیم نفره ی هفت هیئت های و سازندگی جهاد توسط شوراها، این رهبران و اعضا ترور و اعدام
به را مردمی شوراهای سرکوبگرانه ی ماهیت تغییر کنیم» این حمایت صحرا ترکمن اسلمی شوراهای «از عنوان با کوتاهی متن

ین روش که است می کند. جالب حمایت آن از و می شناسد رسمیت شییوراهای سییرکوب بییرای اسییلمی جمهوری جدید حاکما
اتحادیه هییای بییرای جایگزینی به اسلمی شوراهای این تبدیل بعد و اسلمی شوراهای به آنها تبدیل ْموارد بسیاری در مردمی
است. بوده صنفی

داشت. بلفاصله بسیاری تشابه توده حزب تعریف «ضدانقلب» در با مبارز مسلمانان جنبش تعریف «ضدانقلب» به قضا از و
منظییر همین از و بود محلی خوانین و گذشته رژیم سران با قاطع برخورد هوادار ْمبارز مسلمانان جنبش ْانقلب پیروزی از بعد
یی گرایش با که بود پیونییدهای ْبودن مذهبی دلیل به مبارز مسلمانان جنبش حال، عین می کرد. در مخالفت موقت دولت لیبرال

و نمی کردنیید تییوجیه را خشییونت هرگییز آنهییا اسییت مدعی داشت. سهیمی کمیته ها و پاسداران سپاه با ارگانیک تری و بیشتر
یت به سرانجام که می داند خشونتی مصداق هم را شاه زمان در مسلحانه مبارزه ی بازگشییت. شصییت دهه ی کشته شده گان سم
را فسییاد جرثومه هییای از دیگر یکی سپاه می نویسد: «برادران ۱۳۵۹ ماه دی ۱۵ تاریخ در خود، ۹۰ شماره ی در امت نشریه ی

بییزرگ خییوانین «از ضییرغامی، محمییدخان قتییل دلیل به پاسداران سپاه نیروهای از مفصلی تجلیل بعد رساندند» و هلکت به
کییرد. منتشییر می دانست ضدانقلبی که نیروهایی علیه مقاله ده ها می شد منتشر که روزی تا امت است. نشریه ی فارس» کرده

و سییربازان شییکنجه ی و ایییران فرودگاه هییای به عراق ارتش حمله ی از آنان شادی و کومه له مورد در دروغ سرتاسر گزارشی
بییه زدن ضربه برای حادثه آفرینی به پیکار سازمان و اقلیت فداییان خلق، مجاهدین کردن متهم و اردوگاه هایشان در پاسداران
یت اتحاد که زمانی شده اند، منتشر ۱۳۵۹ ماه آذر در و امت نشریه ی ۸۷ شماره ی در دو پاسدار»، هر «برادران جنبش کوتاه مد
مسلمانان جنبش نیز می شدند. سرانجام دورتر هم از روز به روز و بود پاشیده هم از خلق مجاهدین سازمان با مبارز مسلمانان

دولت لیبرال های همان خود، سابق دشمنان همراه به بعد سال ها تا کرد پیشه سکوت و تعطیل را امت نشریه ی دواطلبانه مبارز
بازگردد.  صحنه به موقتی
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خشونت توجیه و ایران آزادی نهضت
خییودرا نگارنییده کییه ها  - مییذهبی ملیسهیمی نه تنها مدعی است امثال او هرگز خشونت را توجیه نکرده اند، بلکه می نویسیید: «

را خشییونت ای لحظه کردنیید؟ چکییار می کننیید، کاسییه یک  مذهبی های فاشیست با را آنها نیکفر آقای و داند می آنها از بخشی
افراط گییری هرگییونه نبییود. بییا فقیییه ولیت از  نامی حتی یاران و بازرگان مهندس  اساسی قانون نویس پیش نکردند. در تجویز

و روحییانیون آسیییای بییه آب فقییط قدرت در ماندن  باقی با که شدند مطمئن که  زمانی ماه،  نه فقط از پس و کردند، مخالفت
مل آیت بسیار بهای و هستند، امروز به تا شدند، قدرت منتقد بلفاصله و کردند کناره گیری قدرت از نجیبانه می ریزند، خمینی ا

از همیشییه و بییوده  -مذهبی ملی یک که را نگارنده نیکفر آقای مقالهمی نویسد: « حال عین در  اوند». ا پرداخته آن برای  سنگینی
و عقلنیییت فاقیید جاهییل، کشییتار، تباهی، سیاهی، یکپارچه رژیمی مقاله شان، دو در داد. ایشان تکان نیروها، این گونه طرفداران

از کییه کرده انیید تولید غیره و مطلقه قدرت ضد آزادیخواه، دگراندیش، صلح طلب، درستکار، سفیدی، یکپارچه مخالفانی و غیره؛
نمی خواند.» تاریخی های واقعیت با که هستند سیاه گروه در ها  -مذهبی ملی ایشان نظر

«بییا و شییده تحریییف بییوده، دروغ اسییلمی جمهییوری «سیاهی های» مخالفان از سهیمی افشاگری های اغلب که دیدیم اینجا تا
یییاران» چهره یییی و بازرگان «مهندس شخص  مذهبی، -ملی نیروهای از لاقل مقابل، در اما نمی خواند». او تاریخی واقعیت های

نهضییت آزادیکییرده» اسییت.  تولییید غیره و مطلقه قدرت ضد آزادیخواه، دگراندیش، صلح طلب، درستکار، سفیدی، «یکپارچه
ایران یکی از اصلی ترین و متشکل ترین نیروهای ملی-مذهبی به شمار می رود که مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت مییوقت تییا

داشییتند. را نهضییت در عضویت سابقه ی یا و بودند نهضت عضو یا موقت دولت اعضای از برخی وپایان عمر دبیرکل آن بود 
کییه آن طییور آمییل، در مسلحانه قیام اسلمی، جمهوری رژیم سران ترور محکومیت در ایران آزادی نهضت بیانیه های حتا اگر

یی» صادق «توطئه ی نوشته اند خودشان را آن و دهیییم ربییط آنهییا خشونت پرهیز منش به تنها را آن نظایر و قطب زاده برانداز
نمی توان مورد یک از ندانیم، بود کرده پهن روزانه اعدام بساط جامعه و زندان در ْوقایع این با هم زمان که حاکمیتی از حمایت

هم دیگری لحظه های و است آزادی خواهی» دروغین و «درستکاری یکپارچه ی تصویر این که نداد نشان و گذشت اشاره بدون
یل تاریخ در دارد. وجود سهیمی معنوی» محمد «استاد تشک
زیییادی تعداد بازداشت و ایران توده ی حزب به دوم ضربه ی از بعد هفته دو به نزدیک یعنی ،۱۳۶۲ اردیبهشت ۲۰ تاریخ در
شییکنجه تحت انفرادی سلول های در هنوز بسیاری که شرایطی در و شهرستان ها و تهران در حزب هواداران و اعضا کادرها، از
از را خییانه تییوده؛ خییائن حزب سران دستگیری «پیرامون عنوان تحت بیانیه یی ایران آزادی نهضت می برند، سر به بازجویی و

آهنییین! حییزب تشییکیلت است: «سرانجام آمده بیانیه این از بخشی می کند. در کنیم» منتشر پاکسازی مارکسیستی رسوبات
کییه بازیگرش بندبازان و ریخت فرو سستی به عنکبوتی تار همچون خیانت و فریب و بست و بند سال چهل از نوین! بعد طراز

ین به بودند کرده خود تشکیلتی و تبلیغاتی تارهای و دام ها مسحور و اسیر را خبر بی جوانان عمری کردنیید. سییقوط ذلییت زمی
ین و جان شیره عمری که اینان اعمال شییان دفییتر وقتی می کردند، ادعا را خلق بهروزی و نجات و مکیده را خود طعمه های ایما

بییه چنییین کردنیید.» و اشییاره خود خیانت های از گوشه ای به و شده اقرار و اعتراف به ناگزیر گردید برمل رازها و شد گشوده
اسییتناد بییود، شییده بیان شکنجه تحت بود معلوم هم زمان همان و شده معلوم اینک که آذین) به (اعتمادزاده محمود اظهارات

اسییت مدت ها را ادعا این پنبه باشد، رسیده بن بست به ایران در "آذین مارکسیسم "به دیرشان پیر قول به این که کردند: «نه
سییوم دنیای کنار و گوشه در منتهی است، نموده بیرنگ علمی! را سوسیالیسم که است بن بستی و زده اند اندیشمندان و فلسفه
یع دنبال به جوانانی اسلمی جوامع عطشان و سوخته کویرهای در و می پندارند شهری را علی آباد هنوز عده ای یی اشبا خود تشنگ

برسیید مذهبی شییان و ملی متحدان دیگر و آنان خود به نوبت تا بود مانده سالی هفت  هنوز]۱۷[هستند.» مارکسیسم سراب از
کنند. اعتراف خود «خیانت »های به و بنشینند تلویزیون دوربین پشت یکی یکی و کنند تجربه را توحید زندان سلول های که

بسیییار حییزب رهییبران واداشییتن اعتراف به و آن اعضای سراسری بازداشت و توده حزب سرکوب از اما ایران آزادی نهضت
عنییوان تحییت مفصییلی جییزوه ی ۱۳۶۳ شییهریور ۱۵ تاریییخ در کنیید. آنهییا بسیینده بیانیه این به تنها که بود آن از شادمان تر

غلمحسییین اعترافییات از بخش هییایی نقییل ضییمن آن در و کییرده توده» منتشر خائن حزب سران اعترافات و ما «هشدارهای
ارگییان نشریه ی و آزادی نهضت اعضای تلش از جالبی گزارش کیانوری، نورالدین و عمویی محمدعلی شلتوکی، رضا قائم پناه،
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پیشیینهاد مییردم و مسییئولین به جزوه این پایان کرده اند. در ارائه توده حزب قانونی» با «برخورد برای ۶۲ سال از پیش تا آن
گناه به و شده دستگیر توده حزب با رابطه در که را افسرانی که است این مسئولن به ما _ [...] پیشنهاد۱۴_۳است: « شده
عمییوم قضییاوت معییرض در حییزب سییران اعترافییات همچون را آنان اعترافات و کنند معرفی مردم به کرده اند اعتراف خود

بگذارند.
علنییی محاکمه ما نظر باشد.[...] به ایران اخیر سال های حوادث آموزنده ترین از می تواند توده حزب سران _ محاکمه۱۴_۴

خییبران بی خییدا این از بتوانند خوشنام وکیلنی و شود تشکیل جمهوری اساسی قانون طبق که دادگاه هایی در توده حزب سران
یر شدن روشن به کنند، دفاع اا خواهیید کمییک آن سییران و حزب این ماهیت بیشت همییه بییرای آموزنییده ای درس کییرد. ضییمن

اا خواهد فریب خوردگان مسییعود، محمد شادروان نظیر سیاسی، قتل های پرونده به محاکمات در می کنیم پیشنهاد بود.[...] ضمن
و شییود رسیییدگی است، گرفته صورت پهلوی منفور دربار حساب به اما کیانوری باند توسط توده حزب رهبران اعتراف به که

اا ال نفییوذی عناصییر توسط اخیر انفجارات و ترورها در قدیمی شگردهای همان گرفتن کار به امکان مخصوص بییه وابسییته احتمییا
سییند دو اییین آزادیخواهانه ی و درستکارانه سویه های توانست خواهد سهیمی  محمد]۱۸[گیرد.» قرار بررسی مورد توده حزب

دهد. نشان را

بد گان کشته و خوب های زندانی
که پرداخت تاریخ از گوشه ای به فقط است. نگارنده وارد زیاد بسیار علمی نقد نیکفر آقای نوشته می نویسد: «بر سهیمی محمد

ین ادبیاتی نیست. با تاریخ به کاری را نیکفر آقای گویی است. اما مربوط خود  - مذهبی ملی همفکران به ین دو روشیینفکر، یک شأ
می کنند.» حمله هستند هنوز و برده اند بسر زندان در ها سال آنها از بسیاری که اصلح طلبان کل به

بییه توسییل بییا اسییت کرده تلش تاریخ» پرداخته، از گوشه ای به «فقط آن در که علمی» خود «نقد سرتاسر در سهیمی محمد
در نباید هرگز او خود معیار با که بیالید را کسانی چهره ی تحریف، و افترازنی دروغ گویی، اسناد، اضافه ی و حذف سندسازی،

ین در ۱۳۶۸ تیر ۲۲ در که را قاسملو عبدالرحمن دکتر این که بر علوه گفت. او سخنی آنها مورد جوخه هییای توسط اتریش وی
کردسییتان در که نفری ده ها خون در می کند، معرفی حسین صدام رژیم فرمانبردار جاسوس شد، کشته اسلمی جمهوری ترور

یی سییمت گیری می بییرد. مییاجرا، وضو به دست رسیدند، قتل به اسلمی جمهوری نظامی نیروهای توسط گنبد و سییهیمی سیاسیی
شییدند، سییپرده اعییدام جوخه های به که اسلمی جمهوری مخالفان و می شوند مقدس کشیدن زندان دلیل به او است. دوستان

بوده اند.  پلشتی و پستی و خشونت خدایه گان ننهاده اند، گردن سهیمی دوستان فرمان به چون
۶۷ سال بعد از کشتار و زمانی که تمامی زرادخانه های «جامعه ی جهانی» هم از کشییتار ۲۱او که فراموش نمی کند تذکر دهد 

اعییدام، مجییازات بییا وجییود تمامی با نگارندهگفته اند، مقاله ای به زبان انگلیسی در مورد این واقعه نوشته است، اما می نویسد: «
حییتی و داشییته، وجییود اعدام مجازات آمریکا، به خصوص غرب، همین در  ولی است، مخالف جنایات، وحشتناکترین برای حتی

 و بعد با همان زبان پوشیده گو تفییاوت در ایییدئولوژی حاکمییان جمهییوریاند.» شده هم اعدام بودند خیانت به متهم که  کسانی
اسلمی و کشته شده گان، ترویج مبارزه ی مسلحانه از دهه ی چهل توسط کشته شده گان و آغاز خشونت از سوی کشته شییده گان

اسییت. هولناک «شگفت انگیز» باشد، که آن از بیش حاکم صدای با سهیمی محمد هم صداییرا مسبب کشتار مخالفان می داند. 
چون متونی با مواجهه در و است جنوبی کالیفرنیای از ْاسلمی جمهوری وقیح و درشت گوی زبان پرده پوشی، هیچ بدون سهیمی

چه کسی سرکوب را تمام نمی کند؟است:  این پرسید می توان که سوالی تنها او متن

۱۳۹۲ آذر ۵
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ها: پانوشت

آقای نیکفر، چه کسی خشونت را شروع کرد و چرا؟ |] محمد سهیمی  ۱[

?  نخست     بخش

دوم     بخش

مدخل مربوط به «غنی بلوریان» دانشنامه ی آزاد ویکی پدیا] ۲[
 متاسفانه نسخه ی چاپی این کتاب که با نام «نیم قرن مبارزه» مورد استناد محمد سهیمی قرار گرفته در دسترس نگارنییده]۳[

 استفاده کردم که ترجمه ی بسیار بدی دارد. نسخه ی اینترنتی آننبود و بالجبار از 
.۵۳۳. صفحه ی ۱۳۷۲  خاطرات نورالدین کیانوری. موسسه ی تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه. چاپ دوم. ]۴[
.۵۶ و ۵۵. صفحات ۱۳۷۴  نیم قرن کوشش و فعالیت. عبدال حسن زاده. مرداد ]۵[
  ئاله کوک (برگ سبز). خاطرات غنی بلوریان. ترجمه ی رضا خیری مطلق. موسسه ی خدمات فرهنگی رسییا. تهییران. چییاپ]۶[

.۳۶۰ و ۳۵۹ و ۳۵۷ و ۳۵۶. صفحات ۱۳۸۲اول. 
  برای نمونه نگاه کنید به «برای چهار هفته ارتش دیگری داشتیم». تجربه ی لشکر زرهی اهواز. گفت و گو با حمید نوذری.]۷[

.۱۷۱. صفحه ی ۱۳۹۰. دی ماه منجنیق شماره ی دوم
  نگاه کنید به «جنگ نمی خواستیم اما تسلیم هم نمی شدیم». گفت و گو با یوسف اردلن. منجنیییق شییماره ی دوم. دی مییاه]۸[

. در آدرس پیشین.۲۳۹. صفحه ی ۱۳۹۰
. بی جا. بی نا.۱۳۸۹  سیار. محمد. تنها سنگر بازمانده از قیام. مروری بر شانزده ماه جنبش کردستان. شهریور ]۹[
.۶۴ و ۶۳. صفحات ۱۳۷۴  نیم قرن کوشش و فعالیت. عبدال حسن زاده. مرداد ]۱۰[
.۱۰۳ همان. صفحه ی ]۱۱[
لکر. منجنیییق شییماره ی دوم. دی مییاه]۱۲[  نگاه کنید به «شوراها به یک هویت ترکمنی تبدیل شده بود». گفت و گو با یوسف 

. در آدرس پیشین.۲۱۷. صفحه ی ۱۳۹۰
 همان.]۱۳[
کمیتییه مرکییزی۹۴ آرش. شماره ی ]۱۴[ عبدال (نقییی حمیییدیان) عضییو سییابق  . نوشته  سفر با بال های آرزو ". نگاهی به  " " " "

.۸۶ و ۸۵اکثریت. عباس هاشمیان [هاشمی؟]. صفحات 
.۱۳۶۳ بازرگان. مهدی. انقلب ایران در دو حرکت. انتشارات نهضت آزادی ایران. چاپ سوم. تابستان ]۱۵[
 برای بحث مفصل تر در این مورد نگاه کنید به «تزهای بهمن». بخش در خدمت و خیانت حزب تییوده. هژیییر پلسییچی.]۱۶[

. در آدرس پیشین.۱۹. صفحه ی ۱۳۹۰منجنیق شماره ی دوم. دی ماه 
. انتشییارات نهضییت آزادی۱۳۸۴. ویرایییش دوم. دی مییاه ۱۳۸۴ تا ۱۳۴۰مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران؛ از سال ] ۱۷[

ایران.
 همان.]۱۸[
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