ترور یسم علیه کوردستان

تاریخی تروریسم ایرانی)
(کوردها ،قربانیان
ِ

ترور یسم علیه کوردستان

تاریخی تروریسم ایرانی)
(کوردها ،قربانیان
ِ

صدیق بابایی
مجموعه کتابهای تیشک
 2022میالدی

تروریسم علیه کوردستان

تاریخی تروریسم ایرانی)
(کوردها ،قربانیان
ِ
نویسنده:
صدیق بابایی
ویرایش:
کاروان زاگرس ،آسو اردالن
نمونەخوان:
کمال عزیزی
دیزاین:
ڕێبوار
چاپ سوم
(ویرایش جدید)
تیراژ 1000 :جلد
مجموعە کتابهای «تیشک»
شمارە ()1١
مرکز آموزش و تحقیقات
حزب دمکرات کوردستان ایران
www.govartishk.com

کلیەی حقوق این اثر محفوظ و متعلق بە نشریە تیشک است.

فهرست
سخن نویسنده9.......................................................................................................................
پیشگفتار13..............................................................................................................................
بخش اول

تاریخی تروریسم19.................................................................................
کوردها ،قربانیان
ِ
کوردها ،ساکنین خاورمیانه19.............................................................................................
ترور ،سنتی تاریخی علیه کوردها22..................................................................................
بخش دوم

ترور و انواع آن علیه کوردستان 29....................................................................................
انواع و ابعاد مختلف ترور علیه کوردستان 29..................................................................
ابعاد فرهنگی و اقتصادی تروریسم 31.............................................................................
بخش سوم

ترور و تالش برای حذف فیزیکی کوردها45...................................................................
ترور رهبران کورد :از باپیر آقا تا دکتر صادق شرفکندی 46........................................

اولین ترور :سرگرد عباسی و سروان چلبی52.................................................................
ربودن تیم تشکیالتی کمیتەی حزب پاوە 56.................................................................
کمیتەی پیران و ترور از طریق مسمومیت 58................................................................
ترور مال حسن شیوەسلی61.................................................................................................
جنایت سرشیو ،سقز73.........................................................................................................
کمیتەی منطقەی شمال [مناطق اورمیە] 74..................................................................
اطالعات سپاه اشنویه و ترور در درەی «گردک و روستان»76....................................
تفرجگاە « َگل علی بیگ» رواندز و «قولکان ،گورتیسوی» قندیل 77...........................
ترور نیابتی در «کوی سنجق»78........................................................................................
«چهار قورنە»ی رانیە و ترور با اسید83.............................................................................
گسترش دامنهی ترورها 84..................................................................................................
فعالیت تروریستی قرارگاە رمضان در کوردستان عراق86.............................................
ترورهای جمهوری اسالمی در فاصلەی سالهای  ۱۳۹۲تا 88...................... ۱۳۹۴
تواب تروریست 94...................................................................................................................
ادامەی بیوقفەی امواج ترور98...........................................................................................
دامنهی ترورها در ترکیه 99.................................................................................................
ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو 103...................................................................................
ترور میکونوس از منظر دادستان دادگاە حفظ قانون اساسی آلمان106..................
بخش چهارم

تروریسم علیه کوردستان و موضع رهبران احزاب کوردستان ایران127..................
تروریسم از نگاە زندەیاد دکتر عبدالرحمان قاسملو127...............................................
محمد صاحبی ،مسئول مرکز امنیت حزب دمکرات کوردستان ایران134..............
عبدالله حسنزادە ،دبیرکل سابق حزب دمکرات کوردستان ایران141.....................
مصطفی مولودی ،معاون اول حزب دمکرات کوردستان144.......................................

عبدالله مهتدی ،دبیرکل حزب کومله کوردستان ایران151........................................
ابراهیم علیزادە ،دبیرکل سازمان کوردستان حزب کمونیست ایران154................
حسین یزدانپناە ،رهبر حزب آزادی کوردستان 159....................................................
سیامند معینی ،رهبر حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)165..................................
باباشیخ حسینی ،دبیرکل سازمان خبات کوردستان ایران171...................................
ضمائم

لیست افراد ترورشدە توسط جمهوری اسالمی ایران 175............................................

سخن نویسنده
محتوای این کتاب بیانگر برخی از درد و رنجهایی است کە به درازای تاریخ
این سرزمین و بهخصوص از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی ایران
بر ملت کورد روا داشــتە شــدە است .این درد و رنجها را از خالل اطالعاتی
بیرون کشیدهام که با توجە بە مشخصات کامل قربانیان ،نحوە ،تاریخ و محل
تــرور از قابلیت اعتماد باالیی برخوردارند و میتوان گفت ســندی قابل اتکا
بر تأیید فعالیتهای گســتردەی تروریســتی حکومت تهران است و قابلیت
آن را دارد که در مراجع صالحیتدار بهعنوان اســناد معتبر و قابل اعتماد
ارائە گردد.
پیداســت که ترورکردن مدافعان حقوق بشر و آزادیهای انسانی کورد و
کوردستانیها مسبوق بە سابقەای طوالنی و گستردە در ایران است .با کمال
تأســف باید گفت کە با در نظر گرفتن ماهیت ضدمردمی زمامداران کنونی
حاکم در ایران نمیتوان امید چندانی بە عدول از پدیدەی ترور داشــت .در
بطن این کتاب ب ه اختصار و به گونەای نمونەوار اشاراتی بە اَعمال رژیمهای
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قبلی و چگونگی بینش و عملکرد آنان در قبال دگراندیشــان به عمل آمدە
اســت .هدف از این امر بیشتر بیان و یادآوری نوعی هماندیشی قدرتمندان
کنونی با گذشــتگان خویش ،علیرغم فاصلەی زمانی بســیار طوالنی است.
برخوردهای خشــن حاکمیتهای موجود در ایران نتوانســتە است تغییری
اساسی در چنین مشی و روش حکومتداریای ایجاد نماید.
تاریخ کوردستان پیوندهای ماد و پارس را بازگو و توصیەی کمبوجیە را
برای بازماندگان خویش در جلوگیری از دوبارە به قدرت رسیدن حکومت ماد
برجستە میکند .با این وصف در مقاطعی از تاریخ ،از جملە در زمان تشکیل
ممالک محروسە ،ایاالت و والیات و همچنین امارات ،آرمانهایی در تضاد با
برخوردهای گذشتەی دورتر و کنونی با خود به همراە داشتە است .در عین
حال بازتولید شیوەی حاکمیت توأم با خشونت پیشرو را میتوان در شکل
برجستەی آن مشاهدە کرد .نادیدە انگاشتن حقوق دیگر اتنیکهای موجود
در جغرافیایی سیاســی ایران تا حد نفی فرهنــگ و زبان آنان این واقعیت
آشــکار ،تلخ و غیر قابل انکار را تجلی مینماید .تشــکیل دولت-ملت بعد از
به قدرت رســیدن پهلوی اول انحصــار و خودمحوربینی را در این مؤلفەی
«هرکس از من نیست با من نیست» و تکامل چنین بینشی تاکنون به وضوح
پدیدار ساخته است.
در این مجموعە بیشــتر ترور و موضوع تروریســم حاکمیتی مورد توجە
قرار گرفتە اســت .گمان و حدس محتمل بر این امر میتواند اســتوار باشد
کە بخشــی از روش و شیوەهای خشــونت از نیاکان و گذشتگان هممسلک
حاکمــان کنونــی هنوز هم بهصــورت موروثی محفوظ باقی ماندە اســت.
سیســتم کنونی همانند اسالف خویش با توصل بە االهیات و به نام خداوند
از اعتقادات ماورای طبیعی بهرە گرفتە و با افتخار قتل و کشــتار را در پناە
صیانت از فرامین خدا و برخورداری از پشتیبانی او ب ه عنوان وظایفی مقدس
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به اجرا میگذارد .زمامداران دولتی بهســان هزارەهای قبل کە اسناد آن بر
پیشانی کوە بیستون در کرماشان حک شدە است خود را در مقابل هیچکس
مســئول و پاســخگو نمیدانند و کلیەی جنایات و اعمال ضدبشری خویش
را بدینگونە توجیە و به مردم تحمیل میکنند .رژیم اســامی در راســتای
برخورد با اعتراضات ،هر ندای مخالفی را سرکوب کردە است.
با اندکی تأمل میتوان بە این واقعیت دردناک پی برد کە حکومت تهران
با بازآفرینی روشهای قرون وســطایی هزارەهــای قبل ،چگونە هنر ادامە و
تکامل و تعامل با خشــونت را در قرن بیســت و یکم نەتنها در مورد انسان
کورد بلکە در مقابل کلیەی اتنیکها و حتی پدیدههای دیگر این ســرزمین
از خود بروز دادە است .از دیگر نکات قابل ذکر باید بە ترورهایی اشارە نمود
کە رژیم اســامی ایران در ســرزمین کوردستان جنوبی بر علیە پناهندگان
شرق کوردستان به انجام رساندە است.
رژیم اسالمی ایران با بهرە گرفتن از اشتراکات ایدئولوژیک با دولتمردان
و سیاستپیشگان عراق از یکسو و استفادە از بیتفاوتی و در پارەای از موارد
بهکارگیری عوامل خود با توجه به بیثباتی سیاسی ،اقتصادی و جو امنیتی
اقلیم کوردســتان و شــرایط خاص احزاب سیاسی از ســوی دیگر اقدام بە
قتلعام صدها نفر از مبارزین کورد بخش شرقی کوردستان کردە است .این
شــیوە از سازماندهی و برنامەریزی برای ترور پناهندگان حقجوی کورد آن
هم در بخش دیگری از سرزمین خویش هیچگونە توجیهی را در قبال عدم
توجە نســبت بە حفظ امنیت برادران خود در بر نمیگیرد و تنها موجبات
تلخکامی و تأثر قاطبەی ملت کورد را به همراە خواهد داشت.
چاپ اول کتاب حاضر چندی قبل در کشور سوئد مهر و توجە عالقمندان
و مدافعین حقوق انســانی کوردســتانیان را از آن خود ســاخت .بهمنظور
رفع نقیصەی موجود در چاپ اول ،ســعی بر آن شــدە است کە مشخصات
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قربانیان مربوط بە همەی احزاب و سازمانهای موجود در جنبش ملی شرق
کوردستان کە آماج تروریســم دولتی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتەاند
تهیە و ارائە گردد.
صدیق بابایی
آلمان ٢٠٢٢

پیشگفتار
ترور چیســت و تروریسم چگونە تعریف میشــود؟ آمرین و عاملین آن چە کسانی
میباشــند ،افراد ،گروهها ،یا دولتها؟ آماج تروریســم چە کســانی هســتند؟ چرا
جامعەی سیاسی و مدنی کورد هدف تروریسم و عملیات تروریستی قرار میگیرد؟
در مورد پدیدەی تروریســم شیوەی بەکارگیری خشونت یعنی خرابکاری ،قتل،
کشتار و آدمربایی با اهداف سیاسی و بە منظور بیثباتکردن و ضربەزدن همەجانبە
ت مدنظر اســت .تروریســم یا به وسیلەی
بە افکار عمومی ،مردم ،جامعە و یک دول 
افــراد صــورت میگیرد و یا گروههای غیردولتیای کە بر علیە یک رژیم سیاســی
مبارزاتی را بە پیش میبرند .همچنین ،ممکن اســت ترور به وسیلەی یک ساختار
دولتی بە کار گرفتە شود کە در این صورت تروریسم دولتی نامیدە میشود .هرگونە
تالش برای تعریف از پدیدەی تروریســم پارەای مناقشات را رقم میزند .از یک سو
بحث مربوط بە خشونت مشروع و حق مقاومت را بە میان میآورد و از سوی دیگر
نامشــروع بودن خشونت دولتی را برجســتە میکند .در هر حال اسناد «تروریسم»
به وسیلەی دولتها ،نهادها و احزاب سیاسی به غایت ناپسند و تحقیرآمیز شمرده
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میشــود و همیشە از جانب گروههایی کە انگشت اتهام بە سوی آنها نشانە میرود
مــورد اعتراض قرار میگیرد .محاکم و مراجع حقوقی تاکنون نتوانســتەاند تعریفی
مناســب از جنبەی حقوقی پدیدەی تروریســم اعالم و ارائە کنند .مشکل و موانع
موجود بر ســر راه ،سیاسی ،دولتی و دیپلماتیک میباشند؛ زیرا دولتهای جامعهی
بینالملــل در رویارویی با یک رویداد تروریســتی ،ضمــن محکومکردن آن ،از آن
بیمناک و هراسناک میباشند کە ایراد اتهامات علنی ،عمومی و آشکار بە یک گروه
تروریســتی بە طریق اولی پای یک دولت را نیز بە میان و میدان دخالت و شرکت
در تروریسم بکشاند .این امر موجب شدە است تا مجازات عملیات تروریستی منوط
و وابستە بە وجود توصیف و تعریفی معین و مشخص از تروریسم باشد کە تاکنون
نیز بە آن دست نیازیدەاند.
وقاحــت ،بیتفاوتی و بیانصافی دولتهای غربی را نمیتوان نادیدە گرفت ،ترور
رهبران حزب دمکرات کوردستان ایران بر سر میز «مذاکرە» در وین پایتخت اتریش
و بر روی میز غذاخوری در برلین آلمان نماد دو سیستم حقوقی ویژە میباشد کە
در اولی با بیتفاوتی و بیمســئولیتی دست تروریستهای اعزامی جمهوری اسالمی
ایران را باز گذاشــت تا برنامەی از پیش تعیینشدەی تروریسم دولتی رژیم کنونی
ایــران را بە اجــرا بگذارند و از هرگونە تعقیب و محاکمــە مصون بمانند؛ برخالف
سیستم پلیسی-قضایی اتریش ،مراجع حقوقی آلمان بە ویژە قضات دادسرا و دادگاه
برلین با شــهامت و شــجاعت کمنظیر در اروپا دخالت و دست داشتن مجرمانەی
مقامات دولتی جمهوری اســامی ایران را در باالترین ردە در قتل دبیر کل حزب
دمکرات کوردستان ایران و یارانش در حکم صادرە اعالم کردند.
در این میان میتوان بە تفاوت فاحش در برخورد دستگاههای اجرایی دولتهای
غربی با مراجع قوە قضاییە نیز اشارە کرد؛ در حالی کە برخالف واقعیتهای موجود
و حقایق آشکار ،کشورهای ایاالت متحدە آمریکا و دولتهای اروپایی حزب کارگران
کوردســتان را بر روی لیست تروریســتی قرار دادەاند ،پس از مراجعەی مسئولین
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این حزب بە دادگاه عدالت اروپا و نیز دادگاههای شهرســتان و اســتان بروکسل و
نیز دیوان عالی کشــور بلژیک ،این مراجع در احکام صادرە با اســتدالالت قوی و
قدرتمنــد قضایی و دفاع از اصول مســلم حقوقی ،تصمیمــات دولتهای مزبور را
نادرســت ،نامشــروع ،بیمبنا و بیاعتبار اعالم کردند ولی قوە مجریە و مقامات این
دولتهــا بدون توجە بە محتــوا و مفاد تصمیمات دادرســان بیطرف قوە قضاییە
کمــاکان بر زیادەرویهــا و نارواییهای طرفدارانە از دولــت ترکیە در مورد حزب
کارگران کوردســتان ادامە میدهند .این رویەی سیاســی تنهــا بە منافع و مصالح
سیاسی ،دیپلماتیک و بهخصوص مالی و اقتصادی میاندیشد و کلیەی دیدگاههای
عادالنە در احکام و آرای دادگاههای معتبر اروپایی را کە بر اساس اصول ،قوانین و
کنوانســیونهای اروپایی و بینالمللی صادر گردیدە است نادیدە میانگارد و بدیهی
اســت کە در این میان ترورهای فردی ،جمعی ،کشتار و تبعید آحاد ملت کورد در
ترکیە -عضو ناتو -نادیدە و ناشــنیدە گرفتە میشــود .هرچند این جنایات بر علیه
بشــریت از موارد و مصادیق تروریســم اســت ،اما دادگاە کیفری بینالمللی با این
اســتدالل کە تروریســم و جنایات تروریســتی تعریف نگردیدە ،رسیدگی بە آن را
از حوزەی صالحیت خویش خارج نمودە اســت .جنایات بر علیە بشــریت تروریسم
محسوب میشود و مشمول مرور زمان نمیگردد .تروریسم در زمرهی جنایتی است
کــە در چهارچوب حقوق بینالملل مورد بررســی قرار میگیرد و رابطەای حقوقی
بین پدیدەی ترور و برخی از دولتهای عضو ســازمان ملل ایجاد میکند .جنایات
دولتهای ایران ،ترکیە ،سوریە و رژیم پیشین عراق بر علیە ملت کورد بە شیوەای
سیستماتیک و فراگیر چە در زمان جنگ و چە در شرایط عادی صورت گرفتە است
و عزم و ارادە و دخالت این ســاختارها را بە عنوان دولتهای تروریســتی برجستە
میکند.
کتــاب حاضر بــە موضوع ترور دولتها ،بهویژە دولــت ایران و بهخصوص علیە
ملت کورد پرداختە اســت .نویسندەی کتاب ،دوست عالیقدرم کاک صدیق بابایی
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در مبارزات سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی فعالیتهایی چشــمگیر داشتە است .او،
پاکباختە و با اخالص و با از خود گذشتگیهای ویژە در جنبش ملی رهاییبخش
کورد مشــارکت داشتە است و هم اکنون نیز با حساســیتهای فراوان بە پیشبرد
آن در خارج از کوردســتان کمک میکند .نویســندە کە خــود از نزدیک جنایات
ســپاه پاسداران را شاهد و ناظر بودە است برای بازگویی جنایات ،توطئهها ،ترورها،
جنگها و خونریزیهای ســپاه پاسداران ،اسالم سیاسی و ارتش جمهوری اسالمی
ایران واجد صالحیت و صداقت است.
خوانش این کتاب پاسخ پرسشهایی را کە در سطور باال مطرح شدە است ارائە
میکند؛ آمرین ترور گروههای دینی و مذهبی ،سیاســی و ســازمانی و هیأتهای
حاکمە میباشــند .عاملین تــرور افراد مزدور یا معتقد ،ســازمانها و گروهکهای
وابســتە بە حکومتهای مســتبد و خودکامە ،دولتهای ضد آزادی و دمکراسی و
معاند حقوق بنیادی و آزادیهای اساســی مردم ،پیروان گروەهای تندرو سیاســی
یــا معتقد بــە باورهای تندروانەی دینی و مذهبی کە با اســتفادە از عقاید افراطی
دینی و آموزشهای ویژە بە ســوی تروریسم و نابودی دیگران سوق دادە میشوند
را شامل میشود .ترورهای سالهای اخیر در همەی نقاط جهان از جانب گروههای
مسلمان سازمان دادە شدە است ،این گروههای سلفیست با بە راه انداختن خشونت
و وحشت در صدد روی کار آوردن دولت اسالمی هستند .آماج عملیات تروریستی:
مردم بیدفاع ،کودکان و پیر و جوان ،زنان و مردان ،اعضای ســازمانهای انقالبی و
آزادیخواە یا ملتهای تحت ســتم کە در مبارزەی آزادیبخش ملی شرکت دارند
و بــه طور کلــی کلیەی نمادها و نهادهای جوامع ،هدف عملیات تروریســتی واقع
میشوند.
چرا ملت کورد هدف تروریسم دولتی و گروههای تندرو اسالمی قرار میگیرد؟
تقســیم تاریخی کوردستان برخالف ارادەی ملت کورد در بین کشورهای مختلف با
دخالت و حمایت سیاســت استعماری دول قدرتمند ،وجود منابع زیرزمینی سرشار
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در ســرزمین کوردستان ،نادیدە گرفتن حقوق انســانی و در پیش گرفتن سیاست
انکار حقوق ملی ،تضییع حقوق بشــر ،سیاســت ســرکوب و بهویژه شرکت مردم
کوردســتان در یک جنبــش حقطلبانەی آزادیبخش در زمــرەی دالیل و عوامل
خشونت و خرابکاری آمرین و عاملین تروریسم در کوردستان میباشد .بە این جهات
مردم کوردستان هم از جانب اسالم سیاسی و گروههای سلفیست و هم از ناحیەی
دولتهای ستمگر و فاشیست هدف عملیات تروریستی قرار میگیرند.
دولتهــای دیکتاتور با اعمال زور و خشــونت و با تحمیــل جنگ و ویرانی با
هرگونە مطالبهی آزادیخواهانە و برابریخواهانە عناد میورزند و بە کشــتار و ترور
متوسل میشوند .رویکرد دولتهای حاکم در کوردستان و گزینەی طرحریزیشدەی
زمامداران بە سیاســت و متدهای آسمیالسیون ســازمانیافتە ،ملت کورد را ناچار
بە مقاومت در برابر این سیاســتهای ارتجاعی و ضدخلقی نمودە اســت .حمالت
نظامی دولتهای انحصارطلب ،ســتمگر و تروریســت ،پایەهای دفاع مشــروعی را
فراهم آوردە است کە چگونگی و ویژگیهای آن در اعالمیەی جهانی حقوق بشر و
ضمائم آن بە رسمیت شناختە شدە است و کام ً
ال منطبق و موافق با مقاومت مردم
کوردستان میباشد .با این وجود ،نەتنها جنبش ملی کورد هیچگاه بە تروریسم روی
نیاوردە است بلکە بە درستی میتوان گفت کە کوردستان همیشە قربانی تروریسم
دولتهای ایران ،ترکیە ،عراق و سوریە واقع گردیدە است .رژیمهای موجود و متوالی
در این کشــورها در توطئەگریهای سازمانیافتە ،با استفادە از متد و تاکتیکهای
جنایتکارانە اینگونە بە پاسخگویی بە مطالبات و مبارزات مشروع ،ملی و دمکراتیک
ملت کورد مبادرت نمودەاند:
 حمالت و یورشهای آشکار دولتی ،تحمیل جنگ با اعالم و قبول مسئولیتآن.
 اقدامات تروریســتی برای حذف رهبران ،شخصیتها ،کادرها و پیشمرگههاینیروهای سیاسی کوردستان ،بدون به عهدەگرفتن هرگونە مسئولیتی؛ در این مورد
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پای دولت تروریستی بە میان کشیدە میشود.
در ســالهای اخیر ،پدیدەی اسالم سیاســی و گروههایی چون القاعدە ،داعش،
انصاراالســام و غیرە نیز بە جنبش رهاییبخش ملی کورد و خواســتهای سیاسی
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ملت کورد در کوردســتان عراق و ســوریە متعرض
گردیدە و مســتقیماً و یا با پیروی از دولتهای فاشیســتی ترکیە و ایران فجایع و
جنایات بر علیە بشــریت را در مبارزە با جنبەهای دمکراســیخواهی و ملیگرایی
جنبش الییک-ملی کورد مرتکب گردیدەاند.
عزیز ماملی
فرانسە ،هشتم ژوئن ٢٠٢٢

بخش اول
تاریخی تروریسم
کوردها ،قربانیان
ِ
کوردها ،ساکنین خاورمیانه
کوردها از دیرباز یکی از ســاکنین اصلی خاورمیانە و همچون دیگر اتنیکهای این
خطــەی پرتالطم ،ناگزیر بە تحمل عواقب تنشهای متناوب در این ســرزمین ،از
جملە تنش میان امپراطوریهای مختلف و حمالت و لشکرکشــیهای پیاپی اقوام
گوناگون بودەاند .بخش قابلتوجهی از آنان در پی حملەی اعراب بە اسالم گرویدند
و ابتدا به اجبار و بعدها بە دلخواە بە بخشــی از امت اســامی بدل گشتند .بعد از
ظهور اســام چندین امارت کوردی بزرگ و کوچک تأســیس شــدە و در برهەای
از زمــان از میان رفتەاند .در میان کوردها ،قبایل و شــخصیتهای زیادی را مانند
صالحالدین ایوبی میتوان نام برد کە خدمات شــایانی بە لشکرکشیها و توسعەی
قلمرو نفوذ مسلمانان کرده و افتخاراتی برای آنان آفریدەاند.
کوردها در پی تأسیس امپراطوری عثمانی و همچنین سلسلە صفوی در حالت
اماراتهای نیمەخودمختار ،در چهارچوب این قدرتهای جدید منطقە میزیستند.
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با ســلطان عثمانی یا شــاە صفوی بیعت کردە ،ضمن پرداخت بخشــی از مالیات
ســالیانەی خود بە آنها ،تعهد دادند که در هنگام جنگ و لشکرکشیهای این دو
سلسلە بخشی از نیروی نظامی آنها را تأمین کنند ،در برابر تجاوزات طرف مقابل
بایســتند و با ایفای نقش «مرزداران غیــور» حالت نیمەخودگردان امارتها را برای
خود حفظ کنند.
امارات ،عشــایر و قبایل کورد بە دنبال صفآرایــی عثمانی و صفوی در مقابل
یکدیگــر ،ناگزیر بە انتخاب این یا آن طرف بودند .مســلماً مذهب در این گزینش

نقش مهمی ایفا میکرد ،ولی عموماً بخش اعظم امارات سنیمذهب طرفدار عثمانی
بودند .ناگفتە نماند بســیاری از سران عشــایر کورد از تضاد دو قدرت منطقە سود
جستە و از این طریق سعی در تقویت موقعیت خود نمودند .الزم بە یادآوری است
تا این مقطع ،زندگی کوردها همچون زندگی سایر مردم خاورمیانە ،گاە آرام و گاە
متالطم بودە و آنان ناشــی از حوادث رویدادها ،گاە مطیع و فرمانبردار ،زمانی هم
عصیانگر ،نافرمانبردار و یاغی بودەاند .این وضع و جنبش اعتراضی کوردها تا اواخر
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی که با نفوذ روبهرشد سیستم سرمایەداری،
فروپاشی سیســتم پدرساالر-عشیرەای در کوردســتان ،از بین بردن حکومتهای
مســتقل و نیمهمستقل امیرنشینهای کورد در کوردستان عثمانی و ایران و تمرکز
کامل قدرت در مرکز این کشــورها همراه بود ،به شــکل یک جنبش رهاییبخش
فئودالی تحت رهبری سران عشایر و شیوخ ادامه پیدا کرد.
با پا بە عرصه گذاشــتن ناسیونالیسم و تأسیس دولت-ملت ،تحول عمدەای در
زندگی کوردها رخ داد .این تحول از قرن هجدهم بە بعد و خصوصاً در قرن نوزدهم
کە بە قرن ناسیونالیســم شناختە شدە اســت و در پی انقالب کبیر فرانسە (اواخر
قــرن هجــدە) ،همچنین تحوالت متعاقب اروپا و همزمان با شکســت و اضمحالل
تدریجی امپراطوری عثمانی و تأســیس دولتهای نوظهور در بالکان و ســایر نقاط
قارەی اروپا روی داد .تا آن زمان کوردها مســلمانانی بودند در قلمروی امپراطوری
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اســامی عثمانی و ممالک محروســە .مســلمان بودن حلقەی واصلهی کوردها با
قدرتهای حاکم منطقە بود« .مسلمان بودن» مشخصەی اساسی انسان کورد بود و
نە «کورد بودن» .همبســتگی از طریق دین و مذهب در مقایسە با همبستگی ملی
از منزلت واالتری برخوردار بود .اصوالً و با توجە بە ساختار اجتماعی کوردها چیزی
بە نام همبســتگی ملی و یا حتی مقولەای بە نام «ملت کورد» نمیتوانســت معنی
تعریفشدەای در اذهان داشتە باشد.
پایان جنگ جهانی اول ،شکست عثمانی و تأسیس دولتهای عربی خاورمیانە،
پیدایش جمهوری ترکیەی نوین بە رهبری مصطفی کمال از یک طرف و بە قدرت
رســیدن رضاشــاە در ایران از طرف دیگر ،کوردها را در موقعیت جدیدی قرار داد.
آنان کە تا دیروز رعایای خلیفەی عثمانی و ممالک محروسە بودند ،ناگهان با موج
ســتم ملی از سوی حاکمان جدید دولتهای تازه تأسیس روبرو شدند .دولتهایی
کە بر اســاس ناسیونالیســم ترک ،عرب و فارس بنیانگذاری شدە بودند و در میان
آنها جایی برای «دیگریها» نبــود .دولت-ملتهای نوین خاورمیانە بر مبنای یک
زبان ،یک فرهنگ ،یک ملت موجودیت یافتە بودند و آنجا جایی برای دیگر زبانها،
دیگــر فرهنگها و دیگر ملتها وجود نداشــت .کوردها در یک چنین سیســتمی
محکــوم بە حــذف و ادغام بودند؛ این آغاز رنج عظیــم مردمی بود کە گناهی جز
متفاوت بودن نداشتند.
در ابتدای پیدایش و ظهور ناسیونالیسم در خاورمیانە ،جریان ناسیونالیسم کورد
از طرف گروە معدودی از نخبگان روشــنفکر کورد نمایندگی میشــد .این جریان
هرگز نتوانســت پایگاە وســیعی در میان اقشــار جامعە پیدا کند و شاید ساختار
اجتماعی کوردها مانع ریشــە دواندن این افکار نوین بود .اواخر قرن نوزدهم و در
طول قرن بیستم شاهد قیامهای پیدرپی کوردها بودەایم .این قیامها بیشتر از آنکه
نقشــەهایی هدفمند برای احقاق حقوق ملی کوردها باشند ،واکنشهایی در مقابل
ناسیونالیسم حاکم فارس ،ترک و عرب بودند.
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ترور ،سنتی تاریخی علیه کوردها

اصطالح ترور و تروریســم ابتدا در دوران انقالب فرانســە بەویژە در سالهای

 ۱۷۹۴و  ۱۷۹۳بــر ســر زبانها افتاد .ترور در این ایــام از طرف کمیتەهای

انقــاب صورت میگرفــت .در این برههی زمانی تعــدادی بالغ بر  ۳۵تا ۴۰
هزار نفر تحت عنوان ضدانقالب زیر تیغ گیوتین رفتە و کشــتە شدند .در این
دوران ترس از شکســت در قالب ایجاد رعب ،وحشت و ترور در فرانسه عاملی
اساسی بود.
در این رابطه میتوان گفت کە قدرتهای سلطەجو ،ترور را وسیلەی ابقای
خویش در قدرت و ناچار نمودن جوامع بە اطاعت و تمکین بە خواســتەهای
نامشــروع خود میســازند .در مقاطع مختلف زمانی در ایران نیز کسانی یافت
شــدەاند که مدعی دستیابی بە حقیقت مطلق بودە و خود را مأمور بالمنازع
رهایی جوامع تلقی کردەاند .آنها با توسل بە شیوەهای مختلف توانسته بودند
افراد و گروههای فرصتطلبی را که مرید و پیرو آنها گشتهاند در چهارچوب
لشکریان فرمانبردار جهت تأمین منافع خویش گرد آورند.
اما روشها و اعمالی کە امروزە ترور و تروریســم نامیدە میشوند در حالت

اولیــه و ابتدایی خود در دههی  ۷۰قرن اول میالدی توســط دســتەهایی از
یهودیان علیە اشغالگری رومیها در مناطق ما شروع شد.

1

آن زمان رومیها یهودیان را سرســپردگان پرشــیا میپنداشتند .داستان
 .1در زمانهای گذشتە اصطالح ترور بە معنی امروزی تئوریزە نشدە بود ،مقولەی حقوق بشر و دیگر موازین انسانی امروزی
در تفکر قدرتطلبان قبل از انقالب فرانسە جایی نداشت .بنابراین جا دارد حذف فیزیکی رقبای سیاسی یا شخصیتهای
غیرخودی از جمله کشتن «گاوماد» (کتیبە بیستون) در دوران هخامنشیان را با توجە بە شباهت و شیوەی اجرایی قتل،
در ردیف اعمالی قرار گیرد کە امروزە ترور نامیدە میشود .در همان حال ،با توجه به نسبت دادن ریشه و تبار کوردها به
مادها ،خشونت اعمال شدە از سوی حکام مرکزی ایران علیە ملت کورد تداعی کنندەی سبعیت دوران باستان است .بدین
ترتیب ،در ضمیر ناخودآگاە کورد ،مشاهدەی سرکوب ،کشتارهای بیرحمانە و تحمیل محرومیتهای مستمر و بیپایان
حکام ایرانی ،بەویژە از زمان شکلگیری دولت-ملت و تنگ نمودن عرصەی زندگی بر این ملت ،به سان دشمنی دیرین و
تاریخی برخی از حکام ایرانی علیه کوردستانیان و ادامهی همان روشهای منسوخ تلقی میگردد .ناگفتە نماند در ادامەی
این مشی ،شیعیان حسن صباح نیز روش پیشینیان خود را گسترش دادند .در واقع این دو اعتقاد یا تفکر دینی (هخامنشیان
و دستەای از یهودیان) بستر رشد گستردەتر حذف فیزیکی یا بە تعبیر امروزین «ترور و تروریسم» در قالبی نوین و شاید با
اهداف متفاوت بە خصوص در خاورمیانە شدند.
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دشــمنی رومیها و پارسیان عالوە بر کشورگشــایی ،تا حد زیادی بە تجارت
رومیها با چین و هندوســتان از طریق جادەی ابریشــم و گاهاً ایجاد مانع از
ســوی پارسیان برای عبور رومیها از آن و ادامەی تجارت با چین برمیگشت.
در چنین حالتی ،رومیان از یمن و دریای سرخ برای رسیدن بە چین استفادە
میکردنــد .در این میان ،هرگاە اختالفات ایــران و روم باال میگرفت زندگی
اعراب ،کە مورد توجە یکی از طرفین قرار میگرفت ،رونق مییافت؛ چرا که دو
طرف پارســی و رومی هر کدام میکوشیدند اعراب را تحت پوشش کمکهای
خود قرار دادە و آنها را بە سوی خود جذب نمایند.

1

بدین ترتیب شــرایط زندگی اعراب آن زمان کە به دوران جاهلیت معروف

اســت و مدت آن حدود  ۱۵۰ســال ذکر شدە ،به زمانی برمیگردد کە تنشی
در روابط ساسانیان و روم نبود و اعراب پس از طردشدن از جانب هر دو سو،
در وضعیت نامســاعد و بدون پشــتیبانیهای قبلی یکی از طرفین قرار گرفتە
و از روی ناچاری بە شــترپروری میپرداختند .رســتاخیز دینی پیامبر اسالم،
شروع تهاجمات اسالمگستر ،شکست ساسانیان از اعراب در زمان خالفت عمر
بن خطاب بە علت ناتوانی و عدم مقاومت بازدارندە ،نداشــتن پشــت جبهەای
مستحکم و عدم پشتیبانی تودەهای مردم از آنان ،توأم با عقبنشینی ساسانیان
از یمن و دیگر نقاط بود و این امر موجب تغییر کامل وضع موجود گشت.
مقاومت محدود حکومت از درون فاســ ِد ساســانی در جبهەهای غربی ،کە
عمدتــاً «در مناطق کوردســتان» صــورت پذیرفت ،راە به جایــی نبرد و آغاز
عقبنشینی و تسلیمپذیری سپاە ساســانیان موجب تسلط اعراب بر سرزمین
پهناور ،کشــتار و چپاول مردم این دیار شد .عدەای به هندوستان گریختند و
بقیە از روی ضعف و ناتوانی ،تسلیم اعراب مهاجم گشتە و اسالم را پذیرفتند.
شایان ذکر است ،طبق روایات و محتوای قطعە شعری کە از آن زمان بە زبان
 .1این تجربە بعدها تبدیل بە بخشی از سیاست حکام منطقە (ایران ،عراق ،ترکیە و سوریە) برای بە هدر دادن توان و انرژی
و خنثیسازی و بینتیجە ساختن مبارزەی آزادیخواهان کورد شد.
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کوردی هورامی 1بە جای ماندە ،در بخشهای وســیعی از کوردستان مقاومت
مردمی در مقابل اعراب حدود دویست سال بە طول انجامیدە است.
خشــونت و رفتارهای بربرمنشــانەی اعــراب ،موجب نهادینهشــدن یک نوع
چارەاندیشــی برای برونرفت از این موقعیت ناخواســته در تفکر ایرانیان شدە و به
پدیدآمدن شــاخهای از اسالم (تشــیع) انجامید .این امر در آیندە با بروز کارزار و
کشــمکشهای خونین پیروان آن با اعراب اهل تســنن ،بالی مضاعفی برای مردم
کورد شــد ،چرا که کشــته شدن کورد از هرســو هموارە بە سود اسالم تلقی شدە
اســت .رومیها کە پشت جبهەای چون استانبول را پشت سر خود داشتند به آنجا
بازگشتە و فرصت پیشروی بیشتر بە اعراب اسالمگستر ندادند.
از عهد باســتان تا کنون در این سرزمین ترور تحت لوای دفاع از پاکی دین و
اجــرای احکام اهورامزدا و الله و غیره به عناوین مختلف چون ابزاری قدیمی برای
از بین بردن افراد مخالف و دگراندیش به کار بردە شدە است .در فرهنگ و ادبیات
کوردی گفتەهای آموزندەای از پیشــینیان بدین مضمــون به جای ماندەاند« :گیاە
برآمدە از ریشــەاش میباشــد» یا همانطور کە موبد بزرگ «اورامان ،کرماشان» پیر
شــالیار زردشتی قبل از تسلط اســام در آثار بە جا ماندەاش فرمودە است« :بسان
پدید آمدن مرغ از تخم و تخم از مرغ ،روباه از روباە و گرگ از گرگ پدید میآید».

2

حاکمان در قدرت ایران از قدیم االیام همانطور کە داریوش یکی از نیاکان آنان
در بندهای  ۵تا  ۹کتیبەی بیســتون [کرماشــان] 3خود را نمایندەی خدا و مجری
دســتورات او برمیشمرد ،بر عقوبت نافرمانی پای فشردە ،بە کرات تأکید بر رسالت
الهی و آســمانی خود دارند و هیچ فردی حق و یارای مخالفت و ضدیت با آنان را
 .1هۆرمزگان ڕمان ئاتران کوژان /وێشان شاردەوە گەورە گەورەکان /زۆرکار ئەرەب کردنە خاپوور /گناو پاڵەیی هەتا شارەزوور/
شەن و کەنیکا وە دیل بشینا /مێرد ئازا تلی وەڕووی هوێنا /ڕەوشت زەردۆشترە مانۆوە بێدەس
بەزێکا نیکا هورمز وە هیچ کەس) .تاریخ ادبیات کوردی  ،1صدیق بورکهیی صص  ۱۳۷۰ .۳۹ - ۳۸چاپ چهر تبریز.
انتشارات ناجی بانە.
" .2ڕواس جە ڕواس ،وەرگ جە وەرگەن  /کەرگە جە هێڵە ،هێڵە جە کەرگەن"
 .3این کتیبه برای اولین بار توسط سِ ر هِنری راولینسون ( )Sir Henry Rawlinsonسیاستمدار و خاورشناس انگلیسی
خواندە شد.
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ندارد .چنانکه در بندهای زیر میتوان بەوضوح شاهد چنین اندیشه و تفکری بود:

 بند  – ۵داریوششــاه گوید :به خواســت اهورامزدا من شاه هستم.اهورامزدا شاهی را به من عطا کرد.
 بند  – ۷داریوششــاه گوید :این [اســت] کشــورهایی که از آن منشدند .به خواست اهورامزدا بندگان من بودند .به من باج دادند .آنچه از
طرف من به آنها گفته شد ،چه شب ،چه روز همان کرده شد.
 بند  – ۸داریوششاه گوید :در این کشورها مردی که موافق بود او راپاداش خوب دادم .آنکه مخالف بود او را ســخت کیفر دادم .به خواست
اهورا مزدا این کشــورهایی [اســت] که بر قانون من احترام گذاشتند.
آنطوری که به آنها از طرف من گفته شد همانطور کرده شد.
 بند  – ۹داریوششاه گوید :اهورامزدا مرا این پادشاهی داد .اهورامزدامرا یاری کرد تا این شاهی به دست آورم .به یاری اهورامزدا این شاهی
را دارم.
[در ارتباط با رســالت الهی و آســمانی و اســتفادەی حاکمان ایران از دین و نام
خدا برای ادامەی حاکمیت خویش الزم اســت بەطور مختصر گوشــەای از سخنان
محمدرضا پهلوی ،آخرین پادشاە ایران ،بە مناسبت اعالم حزب رستاخیز ،تنها حزب
سیاســی در ایران از ســال  ۱۳۵۳تا  ۱۳۵۷شمسی هم اشارەی کوتاهی بشود .وی
همانند دیگر حاکمان ایران چە قبل و چە بعد از خود طی سخنانی چنین میگوید:
"خداوند مأموریتی برای من قائل اســت .تا آن روزی کە این مأموریت تمام نشــدە
است هیچ چیز نمیتواند مانع کار بشود.

1

داریوششــاە در بندهای  ۱۰تا  ۱۳اشارە به کشته شدن بردی پسر کوروش به
 .1مستندی کوتاە از تأسیس حزب رستاخیز ،سایت ندای آزادی .سخنان محمدرضا پهلوی.
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دست برادرش کمبوجیه ،رفتنش به مصر و رویگردانی مردم از او ،ستاندن شاهی
از کمبوجیه توســط گئومات مغ و تصرف پارس و ماد و سایر کشورها و شاە شدن
گئومات و در نهایت کشته شدن گئومات به دست داریوش میکند.
داریــوش گئومات را متهم بە کشــتار مردم و تــرس آنها از او کردە و در بند
 ۱۳میگوید:

„ نبود مردی ،نه پارسی ،نه مادی ،نه هیچ کس از تخمهی ما که شاهی
را از گئومات مغ باز ستاند .مردم شدیدا ً از او میترسیدند که مبادا مردم
بســیاری را که پیش از آن بردی را شــناخته بودند بکشد .بدان جهت
مردم را میکشــت که مبادا مرا بشناســند که من بردی پسر کوروش
نیستم .هیچکس یارای گفتن چیزی دربارەی گئومات مغ نداشت تا من
رسیدم .پس از آن من از اهورامزدا مدد خواستم .اهورامزدا به من یاری
ارزانی فرمود .از ماه باگادیش  ۱۰۰روز گذشــته بود .آنگاه من با چند
مرد آن گئومات مغ و آنهایی را که برترین مردان دســتیار [او] بودند
کشتم[ „ ... .کتیبە بیستون].
داریوش با مشاورت و همکاری طوایف پارسی شش تن از بزرگان پارسی بە نامهای:
فارناسپ ،آسپاتین ،گوبریاس ،اینتافرنس ،مگابیز و هیدرانس ،برنامەی قتل گئومات
کورد را در سال  ۵۲۳قبل از میالد در کاخی بنام (پیشیا اوادا) بر کوە آرکدش کە
جایی در ســرزمین ماد بود ،طراحی نمود .شایان ذکر است برای بە انجام رساندن
موفق برنامەی خویش قب ً
ال «بگپاتس و آرتاسیراس» را کە از دستیاران قبلی گئومات
بودند با خود همدســت نمودە بود .بگپاتس کە کلیددار و محافظ کاخ محل اقامت
شاە ماد بود ،درب کاخ را برای انجام عملیات ترور توسط داریوش و همراهانش بە
روی آنان میگشــاید و داریوش موفق میشــود بە عنوان دیدار وارد قصر گئومات
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شدە ،وی و چند نفر از یارانش را بە قتل برساند.
متعاقب تــرور گئومات ،مردم مناطق مختلف کــه آمادگی پذیرش داریوش را
نداشــتند در هر گوشەای بنای نافرمانی و عصیان ســر میدهند ،ولی داریوش با
بیرحمی و قساوت تمام اقدام بە سرکوب آنان مینماید .بەطوری کە ل .و .کینگ در
کتاب حجاریهای بیستون بە آن پرداختە ،داریوش نە تنها بە کشتن پادشاە اربیل
(هەولێر) و قتل عام مردم اکتفا ننمود ،بلکە در حجاری بیســتون بە حکاری نقش
چیتران توم پادشــاە مزبور در زیر پای خود میپردازد .هرودوت تاریخنگار یونانی از
کشــتار هولناک مادها پس از مغلوب شدن گئومات سخن بە میان میآورد و عمل
وی را مگافونی (مغکشــی) و دشــمنی با مادها تا پایان دورەی اقتدار هخامنشــی
مینامد.

1

به گواهی تاریخ و نوشــتەی تاریخنگاران ایرانی و خارجی ،شــیوەهای سرکوب
مردم و کشتار شخصیتهای بزرگ اجتماعی ،سیاسی و دینی چون مانی و مزدک
در زمان ساســانیان موجب تنفر و انزجار تودەهای مردم از حکام ساسانی ،موبدان
و مغان درباری و عدم مقاومت واقعی ســپاهیان و بیتفاوتی مردم در مقابل یورش
اعراب بدوی شد.
مزدک ( ۴۵۶ـ  ۵۳۱میالدی) ،کە از او بەعنوان زردشــت دوم هم یاد شــدە
است ،با شعار برابری و جنگ برای نابودی طبقات در برابر شاهان ساسانی و مغان
دربــاری قد علم کــرد .او خواهان برابری زن و مرد ،پایان نرینەســاالری و برتری
جنســی بود .مزدک مؤلف کتاب «دیسنا یا دیویسنا» است 2.در ارتفاعات شهر پاوە
و اســتان کرماشــان هنوز هم نام و آثار قلعەای بدین نام باقیست .میرزا عبدالقادر،
شاعر پاوەای در وصف و توصیف این شهر میگوید:
«محلی شادیآفرین کە مسکن و مأوای صاحبان نور و روشناییست
روضەی بهشت و مکان حوران بهشتیست
 .1تاریخ کورد و کوردستان ،صدیق صفیزادە ( ،)۱۳۷۸صص  ۱۱۳تا  .۱۱۵تهران :آتیە.
 .2جنبشهای مانی و مزدک ،مرتضی راوندی .تاریخ اجتماعی ایران .انتشارات نگاە ـ جلد اول .۱۳۸۳
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آری ،به سان شاەکوە ،هیچ سنگر دفاعی و مقاومتی بە وجود نیامدە
این شهر در دامنەی قلعەی مسناو (مزدیسنا) قرار گرفتە».

1

مزدک کە مســاوات و برابری و پیروزی نور را بر تاریکی در تفکر و اندیشــەی
خود داشــت ،ســرانجام با توطئەی موبدان و دربار قباد ساسانی به قتل رسید .این
شیوەی ترور و از بینبردن مخالفین و دگراندیشان چنان در جامعه ریشه دوانید که
از آن زمان و در قالبهای مختلف از حشاشین حسن صباح ،جای گرفته در قلعهی
الموت ،آدمخواران شــاەعباس و نیروهای رعب و وحشــت ساواک و واواک [وزارت
اطالعات و امنیت کشور] ،ادامه پیدا کردە است.

 . 1ئاوای مفەڕەح یاگەی نوورانەن /ڕەوەزی بەهەشتەن جاگەی حوورانەن /بەڵێ ،پەی سەنگەر شاهۆش نەزاوەن /شارش نە
پایتەخت قەاڵی (مەسناوەن) .دیوان شعر میرزا عبدولقادر پاوەای ص  ۱۹۸۴ ،۱۲۹میالدی ،چاپخانە (کۆڕی زانیاری عێراق)
بغداد.

بخش دوم
ترور و انواع آن علیه کوردستان
ابعاد و انواع مختلف ترور علیه کوردستان
در سیاســت به کارهای خشونتآمیز و غیرقانونی حکومتها برای سرکوب مخالفان
خود و ترســاندن آنها ترور دولتی میگوینــد .همچنین کردار گروههایی که برای
رســیدن به هدفهای سیاسی خود دست به کارهای خشــونتآمیز و هراسانگیز
میزنند ،تروریســم نامیده میشود .برای نمونە حمالتی مانند اقدام تروریستها در
منهدمکردن برجهای دوقلوی سازمان تجارت جهانی در  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱میالدی
عملیاتی تروریستی بهشمار میرود.
در بیان مفهوم و تشــریح ترور بە قلم دکتر قاسملو ،کە خود بعدها طی فرمان
قبلی خمینی در جمهوری اســامی ایران قربانی این پدیدە شــوم شد ،بدین گونە
آمدە است« :آیا خلق کورد کە دست بە سالح بردە و دفاع عادالنەای را جهت حفظ
هویت ملی خویش انجام میدهد تروریســت اســت؟ و یا تروریســت رژیم خمینی
اســت کە در هفت سال گذشتە شهرها و روستاهای کوردستان را تخریب نمودە و
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بە قلعوقمع دستەجمعی مردم دست زدە است؟».

1

قطعنامەی شــورای امنیت ســازمان ملل بە تاریخ هشتم اکتبر سال ۲۰۰۴
در تشــریح تروریســم میگویــد« :اعمال مجرمانــەای کە مخصوصــاً علیە مردم
غیرنظامــی با قصد کشــتن یا ضرب و شــتم و یا گروگانگیری بــا هدف ایجاد
ترس و وحشــت در بین یک جمع یا یک گروە یا حتی یک فرد اعمال میشــود،
مطابق مقررات و پروتکل بینالمللی کە در رابطە با ترور تعریف شدە است جرائم
تروریســتی محسوب و تحت هیچ شرایطی از لحاظ سیاسی ،فلسفی ،جهانبینی،
نــژادی ،قومی ،مذهبی و غیرە قابل توجیە نیســتند و تمام کشــورها (دولتها)
موظــف هســتند از اینگونە اعمــال جلوگیری بە عمل آوردە و اگــر قابل احتراز
نباشــند تضمین نمایند کە جرایمی از این قبیل با جریمەهای متناســب مجازات
شود».

2

روحالله خمینی ولیفقیە جمهوری اسالمی ایران ،انور سادات رئیسجمهور مصر
را بــە خیانت بر علیە اســام متهم نمود و بە دنبال انتســاب این اتهامات بود کە
رهبر مصر بە قتل رسید و یکی از خیابانهای تهران بە نام قاتل (خالد اسالمبولی)
نامگذاری شــد .آیا این امر هرگونە شــک و تردید را در مــورد دخالت زمامداران
رژیم ایران در قتل سادات برطرف نکرده و در چهارچوب مصوبات شورای امنیت و
پروتکل بینالمللی در زمینە ترور نمیگنجاند؟
طبق تعریف مورد اشــارەی شــورای امنیت ،رهبری جمهوری اسالمی با توسل
آشــکار بە این روش در ابتدای بە قدرت رســیدن ،ترور و تروریســم را بە صورت
مشــخص و بــدون هیچگونه توجهی به میثاقهای بینالمللــی در صدر برنامههای
خویــش گنجاندە و بدان عمل نمودە اســت .فتوای  ۲۸مرداد  ۱۳۵۸شمســی در
ســرکوب خونین مردم کوردســتان جایی برای انکار این واقعیت ناگوار و بیرحمانه
باقی نمیگذارد.
 .1روزنامەی کوردستان ،ارگان اصلی حزب دمکرات کوردستان ایران ،شمارە .۱۶۲
 .2نقل از کتاب اسکورت به تهران ،دکتر پیتر پیلز ( )Petr Pilzسال .۱۹۹۷
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ابعاد فرهنگی تروریسم
همانطوری کە بعداز تســلط هخامنشــیان بر مادها مرسوم گشت ،حکام ایرانی در
بیشــتر مقاطع تاریخی تالش نمودەاند آثار قدرتهای ماقبل خود را از بین ببرند.
این پدیدە بە شکلی سیستماتیک در بسیاری موارد تا عصر قدرتگرفتن جمهوری
اسالمی ادامە داشتە است.
در کتیبەای کە از اردشیر دوم هخامنشی(  ۳۵۸- ۴۰۴پیش از میالد) در روی
پایەی ســتونی در همدان حفاری شدە ،آمدە اســت« :این ایوان را من بە خواست
اهورامزدا و آناهیتا و میترا بنا کردەام .بشــود کە اهورامزدا و آناهیتا و میترا مرا در
پناە خود گرفتە و از هر کینە و خصومتی حفظ کنند و آنچە من ســاختەام ویران
نسازند» 1.از محتوی نوشتەی اردشیر هخامنشی چنین پیداست کە حتی در دورەی
هخامنشی نیز نسبت بە حفظ آثار پیشینیان خود هم مانند آثار گذشتگان خارج از
تبار خویش پایبند نبودە و بیم آن رفتە است همتباران هخامنشیها نسبت بە حفظ
آثار خودیهای ماقبل خویش هم متعهد نباشند .چنین اسنادی میتواند بُعد فاجعە

و کوتەاندیشی را در قبال غیرخودیها یا فرمانروایان پیشین بە وضوح آشکار نماید.
جمهوری اسالمی نە تنها از اعمال ناپسند و عقبافتادەی گذشتگان خود درس
عبرت نگرفت ،بلکە چنین اقداماتی را در ابعاد وســیعتر نسبت بە ناراضیان و دیگر
معتقدان دینی ،مذهبی و سیاســی خود بەگونهای گستردەتر ،سیستماتیک کرد .در

فاصلەی کوتاهی بعد از سقوط رژیم پهلوی ،خلخالی ،مجری فرمان خمینی ،شخصاً

اقدام بە تخریب مقبرەی رضاشــاە نمود و طبق روایتی اسب محمدرضا پهلوی ،شاە
مخلوع ،را خود او بە گلولە بســتە اســت .ذکر مواردی از تالش جمهوری اسالمی
برای محو و نابودی همەجانبەی زبان ،فرهنگ ،تاریخ و دیگر معرفەهای ملت کورد
و تالش شــخص خمینی برای مبنا قراردادن فتوای دینی در این مورد حتی برای
تغییر اســامی شــهرها نیز بیانگر عمق تحجر فکری و یادآور اعمال مشابە اجداد و
 .1نقل از کتاب یشتها ( ،)١ابراهیم پورداوود ( ،)١٣٧٧ص  .١٦٨تهران :نشر اساطیر.
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گذشتگان قدرتمدار حاکم در این سرزمین میباشد .این خود بە نوعی ترور وسیعتر
فرهنگ و آثار گذشتەی دیگر جوامع بشری میباشد کە بەطور مشخص ملت کورد
و کوردستان را در بر گرفتە است.
در طی زمامداری حاکمان قبل و بعد از از انقالب  ۱۳۵۷شمســی ،قدرتمداران
رژیم والیت فقیه حتی در مقایسه با کشورهای حاکم بر کوردستان نیز در شیوەهای
ســرکوب مردم کوردســتان و آزادیخواهان ایران از اسالف خود در مواردی پیشی
گرفتهاند .این شــیوەهای سرکوب نه تنها در چهارچوب کشور ایران ،بلکه به ورای
مرزهای جغرافیای سیاســی آن نیز رسیدە است .سیاست رعب و وحشت در خارج
از ایــران اعــم از مواردی همچون ترور ،آدمربایــی و برگرداندن مخالفین به ایران،
زندانی ،شکنجه و وادارکردن آنها به نفی خود در شوهای برنامهریزیشدە و صحت
گذاشتن به درستی سیاستهای حاکمان والیت فقیه و در نهایت بە مرگ و اعدام
آنها منتهی شدە است.
اعمال ســرکوب و ترور از ســوی حکومت اسالمی ایران ،عملیات وسیع نظامی
از طریق زمین و هوا در شــهرها و روســتاهای کوردستان ،کشــتار مردم بیگناە
روستاهای قارنا ،قالتان ،ایندرقاش ،ایجاد تفرقه و جنگهای قومی در میان آذریها
و کوردهای شهر نقدە و موارد بسیاری از این دست از جملە سیاستهای هدفمند و
سرکوبگرانهی حاکمان تهران بر علیه مردم کورد است .دستگیری و اعدام نیروهای
آزادیخواە و حتی مردم عادی و زحمتکش کوردســتان ،تبعید و کوچاندن خانوادە
اعضای احزاب کوردســتانی و افرادی که در بیدادگاەهای چنددقیقەای و صحرایی
خلخالی و دیگر حکام شــرعی حکومت اســامی ایران جان خود را از دست دادە
بودند به شهرهای غیرکوردنشین ایران نمونهای دیگر از سیاست سرکوبگرانهی رژیم
اسالمی ایران است .مصادرەی خانه و زمین مخالفین دولت ایران و ایجاد پایگاەهای
نیروهای ســرگوبکر در این منازل ،اخراج کارمندان ،بلوکه کردن حقوق کارمندان و
کارکنان دولتی و محاصرەی نظامی و اقتصادی شهرهایی که تحت کنترل نیروهای
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مقاومت جنبش کوردســتان بودند از جمله شــیوەها و ابزار فشارهای آزار نه تنها
مخالفین ،بلکه مردم عادی این مناطق میباشد.
در کوردســتان نیروهای ســرکوبگر ایران نه تنها مردم کورد ،بلکه احشــام و
حیوانات بارکش را نیز مورد آماج و هدف گلولههای خود ســاختهاند .کشتن تعداد
زیادی اسب و قاطرهای بارکش آنان در سالیان اخیر نمونهی بارز آن میباشد.
تبعید و کوچاندن مردم و غیرمسکونی کردن بخشی از مناطق کوردستان یکی
از سیاســتهای دیرین دولتهای حاکم در کشورهایی چون ایران ،ترکیه ،سوریه و
عراق بودە اســت .رژیم اسالمی ایران نیز در تعقیب سیاستهای پهلوی ،بەویژە در
ســالهای  ۱۳۶۱تا  ۱۳۷۲شمسی در پی تخلیەی روستاهای کوردنشین و اسکان
مــردم آن در اردوگاههایی در مناطق غیرکوردنشــین برآمد .در زمان پهلوی برای
دســتیابی به این هدف ،با در نظر گرفتن شــهرکهایی در نقاط مشخص ،زمینهی
چنین اسکانهای اجباریای را آمادە میکردند ،مانند شهرک روانسر در بین پاوە و
کرماشان و یا شهرکی بە نام تکیە و سرابلە در کرماشان .این کار موجب بروز انواع
آزار و گرفتاری روحی ،جسمی ،معیشتی و فرهنگی برای تبعیدیان گردید.
ناگفتە نماند چنین نقل و انتقاالتی در زمان نادرشاە و صفویان 1نیز در راستای
اســتفادە از مردم کورد برای مقابلە با دشمان متجاوز بە حدود و ثغور ایران صورت
میپذیرفت .اما این بار جابجایی و تغییر زیســتگاە و موطن مردم برخی از مناطق
کوردســتان ایران بدون در نظر گرفتن کمترین امکانات زیستی و در جهت تبعید،
تنبیە و تحقیر آنها انجام گرفته است .در این رابطه میتوان به مناطقی از هورامان
(اورامان) ،ثالث باباجانی ،ازگلە و باینگان اشارە کرد کە بە بهانەهای واهی از سکنە
تخلیە گشــتە و هنوز هم اجازەی بازگشــت به برخی از ساکنان آوارەی آنها دادە
نمیشود .نادرشاە افشار در سال  ١١١٨شمسی پس از شکست از پادشاە عثمانی و
تسخیر بغداد ،هنگام عبور از اورامان بخشی از مردم پاوە را به مازندران و گلستان
 .1هادی محمودی ( ۱۵تیر « .)۱۳۹۶اسارت و تبعید مردم پاوه و نودشه توسط نادر شاه افشار» .پایگاه تحلیلی خبری پاوه
پرس.
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امروزی ،اســترآباد ،کوچاند و اکنون در آن منطقە ،شهر کوردکوی و نودیجە یادگار
این کوچ تاریخی میباشند .ناگفتە نماند بیشتر این افراد از متخصصین باروتسازی،
ساخت ادوات جنگی و دیگر ملزومات نظامی آن دوران بودند.
کوچانیدن کوردها بە خلخال و آسمیلەشــدن آنان نەتنها از نظر زبانی بلکە از
نظر مذهبی نیز در زمرەی اعمال حکومتگران ایران بە شــمار میرود کە نادرشــاە،
شاەعباس و رضاشاە هرکدام در مقاطعی علیە این ملت در تعقیب اهداف خویش از
آنها استفادە کردەاند .کوردها طی نزدیک به سه قرن سکونت در منطقهی خلخال
تحــت تأثیر عوامل مختلف ،تحــوالت زیادی از نظر فرهنگــی واجتماعی بە خود
دیدهاند که از مهمترین آن ،تغییر مذهب و گرایش به زبان ترکی اســت .کوردهای
منطقهی اورمیه ،که شــاخهای از ایل شکاک و ســنی میباشند ،بە دنبال کوچ به
خراســان نیز ســنی باقی مانده تا اینکه در نهایت به خلخال کوچانده میشــوند.
سرپرســتی کوردها در ورود به خلخال را شــخصی به نام (عجمآقا) بە عهده داشته
که سالها در منطقه و بە دالیل نامشخصی ،آنان را به مذهب شیعه فرا میخواند.
دو روســتای گســتان و پیرانلو از نظر اعتقادات دینی بە علت قرارگیری در ارتفاع
و شــرایط سخت طبیعی دیرتر از سایر آبادیهای کوردنشین پذیرای مذهب شیعه
بودهاند .در حال حاضر تمامی کوردهای شمال خلخال شیعهمذهب میباشند.

1

گلباغیها گروه دیگری از عشــایر بودند که از منطقەی کوردســتان به مناطق
کویری مانند یزد ،نائین ،کاشــان ،اصفهان ،شــیراز و ســبزوار تبعید شدند .زادگاه
گلباغیها در بین راه سقز به سنندج بود و از جنوب به مریوان و از شمال به بیجار
و تکاب محدود میشــدند و منطقهای حاصلخیز و مســتعد دامپروری بود .طوایف
گلباغی از دورەی قاجار در کوردستان به آشوب و راهزنی متهم میشدند و همواره
نیروهای حکومت برای سرکوب آنها اعزام میشدند 2.این روند در دورەی پهلوی نیز
 .1چگونگی كوچاندن كردهای كرمانج از مرز ايران و تركيه به خراسان و از خراسان به خلخال .1389 ،یادداشتهای حسین
رستمی (برگرفته از وبالگ شخصی حسین رستمی).
 .2سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ساکما)290-4213 ،؛ .240-6682
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ادامه یافت و از عدم سربەزیری آنان در مناطق مختلف کوردستان گزارشهایی به
مرکز میرسید 1.از منابع مختلف چنین نقل میشود:
در ســال  1315شمســی دولت تصمیــم گرفت گلباغیهــا را تبعید کند .در
درگیریهای ایجادشــده هجده نفر از آنها به عراق گریختند 2.دولت اموال و امالک
سایر گلباغیها را توقیف کرد و در سال  ١٣١٥و  ١٣١٦شمسی آنها را به همدان
تبعید کرد 3.گلباغیها در روســتاهای همدان و بین ّ
ملکان تقســیم شــدند .آنها
ّ
مــاکان در ابتدا از پذیرفتن
باید با کارکردن معیشــت خــود را تأمین میکردند.
آنها خودداری کردند؛ 4اما باالجبار پذیرفتند و حتی موظف شــدند برای تبعیدیها
وسایل زندگی فراهم کنند.

در ابتدای تبعید ،ندانســتن زبان نخستین مشــکل تبعیدیان بود« .اوالً رعایای

آنجا ترکزبان بودند و کوردی نمیدانستند .برای خود مترجم نداشتند .پس از یک
ســال گلباغیها به نواحی مرکزی ایران تبعید شدند .در این یک سال گلباغیها از
وضعیت فقر و بیچارگی خود شــکایت میکردند و خواســتار بازگشت به محلهای
خود بودند« 5.امریه صادر شد که این بیچارهها را ببرند به کاشان ،یزد و اصفهان».
دولت در ســالهای  ١٣١٧تا  ١٣١٩شمســی تعداد بسیاری از گلباغیها را به
نواحی کاشان ،یزد ،اصفهان ،نائین و سبزوار تبعید کرد 6.گلباغیها به داخل ایران
و به شــهرهای کاشان ،قزوین ،نائین ،اصفهان و سبزوار تبعید شدند .مسعود کیهان
در سال  ١٣١١شمسی و احتسابیان در سال  ١٣١٥جمعیت ایل گلباغی را پانصد
خانــوار ذکر کردهاند .از  ٣١٥خانوار گلباغــی تبعیدی  ١٧٠خانوار آنها در اصفهان
ساکن شدند.7
 .1سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ساکما) 290-4206
 .2اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه 1316-37-10-26 ،ش.
 .3سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ساکما)293-702 ،؛ 290-1107
 .4سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ساکما)293-702 ،
 .5کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی (کمام).11/17/37/1/20 ،
 .6سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ساکما)293-698 ،؛291-3662؛290-1107
 .7سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ساکما)291-3662 ،
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نامەی اعتراضآمیز کمال حســینپور ،نمایندەی سردشت در رابطه با تخلیەی
شش روســتای سردشت در مهرماە  ۱۳۹۹شمســی بدون رعایت تمهیدات اولیە،
نمونەی دیگری از ادامەی چنین سیاســتی مبنی بر فشار مضاعف و تخلیەی مردم
مناطق کوردستان در سالهای اخیر است.
آقای معروف کعبی ،محقق و نویســندەی کورد که دو خواهر پرســتار او ،شهال
و نســرین بدون دادگاهی در  ۵شهریور  ۱۳۵۹شمسی در شهر سنندج و بە فرمان
خلخالی اعدام شــدند ،شــاهد زندەی تبعید خانوادەی خود و  ۲۶خانوادەی دیگر
سقزی در زمســتان  ۱۳۶۰شمسی به اردوگاە «شهید باهنر» در فوالدشهر اصفهان

بود .وی در کتابی تحت عنوان «دەشــتی دارێ» به گوشهای از چنین سیاستهایی
اشارە کردە است:
«شبانگاە  ۲۷بهمنماە سال  ۱۳۶۰شمسی ،نیروهای سپاه به دستور رضا طیاری
مســئول ســپاە پاسداران ســقز [که اهل اصفهان بود و مردم شــهر او را "تەیارە"
مینامیدند] و بدون اطالع قبلی  ۲۷خانوادە را در شهر سقز ،با خشونتی زائدالوصف
در سالن شیر و خورشید جمع کردە و با اتوبوسهای از پیش آمادەشدە به اصفهان
فرســتادند .این افراد پس از دو روز به نزدیکی اصفهان رســیدند ،در آنجا پس از
جــدا کردن زنان و مردان ،آنها را در خیمەهای بزرگ و نمناکی کە فاقد هرگونه
امکانات ابتدایی بودند ،جای دادند .روز بعد ،پاســدار طیاری با تحکم و خشونت به
آنها گفت :شــما طبق اصول اسالمی مجازات شــدەاید ،هر فردی که فرزندی در
صفوف پیشمرگەها داشته باشد یکی از اعضای بدن و هر کس دو از نفر از اعضای
خانوادەاش به آنان ملحق شده باشد ،دو عضو از بدنش جدا خواهد شد .شما فرصت
دارید تا هنگام بازگشت من ،فرزندانتان را به آغوش اسالم برگردانید!
مدت تبعید این بخش از مردم کوردســتان چهار ســال بە درازا کشــید .البتە
رضا طیاری در ســوم فروردین ماە سال  ۱۳۶۱شمسی حدود دو ماە بعد از تهدید
تبعیدیان بە قطع اعضای بدن آنان ،خود طی یورشــی به روســتاهای اطراف سقز،
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قربانی سیاست خشونت و جنگافروزیهای نظام اسالمی شد .بدین ترتیب فرصت
قطع دست و پای تبعیدیان بختبرگشتە کورد را نیافت».

1

چنین برخوردهایی در کوردســتان به یکی از موارد روزمرە تبدیل شــدە و در
شهرها و روستاها بەکرات مشاهدە میشود .برای نمونه ،خانوادەی همسر نگارندەی
این ســطور بە دستور سپاە پاسداران شهر پاوە به کرماشان کوچاندە شدە ،دو پسر
آنها در حین انجام سربازی دستگیر و به اعدام محکوم شدند .یکی از آنها بە نام
حمکت خوشهیکل در زیر شــکنجههای طاقتفرســا در زندان دیزلآباد کرماشان
جــان باخت .دومــی پس از پرداخت رشــوەای کالن به محمدی مســئول زندان
دیزلآباد کرماشان ،حکم تخفیف گرفت و با استفادە از مرخصی از ایران گریخت.
منطقەی نوســود تا زمان یورش نیروهای جمهوری اسالمی بە شهر حلبجە در
ســال  ۱۳۶۶شمســی تحت کنترل نیروهای حزب دمکرات کوردستان ایران قرار
داشت .در خالل یورش نیروهای جمهوری اسالمی بە شهر حلبجە ،نوسود هم برای
اولین بار پس از انقالب به کنترل یورشگران اســامی درآمد .مردم بومی ســاکن
نوسود و اطراف آن مورد آزار و اذیت سپاهیان اسالم قرار گرفتند .با دستگیرشدگان
مانند اسرای جنگی برخورد میشد؛ عالوە بر اعدام و سر به نیست کردن تعدادی از
آنان ،بیشتر مردان و جوانان بە زندان محکوم گردیدند .این افراد هنوز رنج و آزار آن
روزها را فراموش نکردەاند .مأمورین اسالمی بسیاری از آنها را سوار بر اتوبوسهای
مسافربری بە طرف شهرهای مختلف حرکت دادند ،در برخی از شهر و روستاها آنان
را در اماکن عمومی عبور دادە و عوامل رژیم آنها را تفباران میکردند.
ممنوعیت تدریس زبانهای غیرفارسی و از آن جملە زبان کوردی در مدارس و
ناچار نمودن فرد کورد بە یادگیری و تحصیل بە زبان «برتر» فارسی ،عم ً
ال زبانهای
دیگر را در ایران به حاشــیه راندە است .کودکان محروم از آموزش به زبان مادری،
مجبور به فراگیری زبان فارســی و خواندن و نوشــتن آن میشــوند .این شیوە از
 .1مهعرووف کهعبی ،دەشتی دارێ ،هەنگاوێک بەرەو گۆڕینی دنیا .ل  ۵۹ـ ۶۸ ،چاپی ئاوێنە ـ کوردستانی عێراق( .ترجمه
آزاد از متن کوردی).
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آسمیالسیون یا در واقع توطئهی خزندە ،موجب تحلیل رفتن زبان کوردی و درهم
آمیختن آن با زبان فارســی میشود .تأثیر این تعرض فرهنگی را میتوان حتی در
دورترین روســتاهای کوردســتان ،برای نمونه در شیوەی محاورەی روزمرەی مردم
و تغییرات زبانی زیســتگاە نگارندە در منطقهی اورامان پس از اســتقرار جمهوری
اسالمی بە وضوح مشاهدە کرد.
یکی دیگر از سیاستهای حکومت اسالمی ایران بر علیه ملل غیرفارس ،محروم
کردن آنان از انتخاب نامهای کوردی مث ً
ال در کوردســتان برای فرزندانشان است و
والدین به ناچار باید اسمهایی را انتخاب کنند که مورد عالقه آنها نمیباشد.
دوشــنب ه هفتم بهمن ماه  ١٣٩٢شمســی آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و
پرورش جمهوری اســامی از تشــکیل اطاق فکر برای بررسی جزییات تدریس بە
زبانهای مادری در اســتانهای کشــور خبر داد ،اما این وعدهی تبلیغاتی انتخابات
حسن روحانی با مخالفت اعضای «فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی» روبرو شد.
تأملی بر فرهنگ و فرهنگســازی در ارتباط با اظهــارات ضدفرهنگی اعضای
فرهنگســتان کشــوری کە خود را میراثدار «تمدن و منشــور حقوق بشر» معرفی
مینماید الزم به نظر میرســد .مبنای اســتواری و دوام جوامع انســانی ،همچنین
تفاهــم و همزیســتی ملل مختلف در یک چهارچــوب جغرافیایی ،در درجهی اول
مرهون رشــد و توســعهی فرهنگی آن جامعه میباشــد .کمتر ملت و کشوری را
میتوان یافت کە تالش برای ارتقای غنای فرهنگی خویش را بە فراموشــی سپرده
باشد یا حداقل توجه خود را معطوف به بازسازی افتخارآمیز هویت خویش نساخته
باشــد .دیر زمانیســت کشــورهای مترقی با هدف جلب مردم دیگر نقاط جهان از
طرفی و شناساندن فرهنگ خویش بە عنوان ثروت معنوی و الگوی غنای فرهنگی،
حداقل شــهری را بە عنوان پایتخت فرهنگی معرفی کردە و از هیچ تالشــی برای
اثبات واقعیت ریشهدار هویت اصیل خود دریغ نمیورزند.
ماهیت هر سیســتم سیاسی اعم از اسالمی ،پادشــاهی ،الییک ،لیبرال و غیره
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را نمیشــود خارج از فرهنگ آن سیستم که تنیدە با یکایک ارگانهایش میباشد،
ارزیابــی نمود و این ماهیت بنابر مقتضیات تاریخــی ،جغرافیایی ،زبانی ،مذهبی و
فرهنگی جامعه شکل گرفتە و رشد میکند .تحوالت شگرف علمی و فنی جامعهی
بشری و فراگیری آن بدون همسویی و همگامی با رشد فرهنگی قابل تصور نیست.
البته نباید این واقعیت را منکر شد که توانایی و بازدهی هر فرهنگی ،صرف نظر از
ریشــههای تاریخی و ملی آن و چگونگی آموزش و بازیابی آن در زمانهای حال و
آینده تابعی از سیاســت و مهندسی سیاسی سیستم موجود خواهد بود .این مهم و
بهرهگیری هوشمندانه از آن ،همچنین تعامالت روزمره با دولتها و محافل سیاسی
و اجتماعــی در داخــل و خارج از آن درجهی توان و غنای محتوایی خود را هویدا
میسازد.
بە عنوان مثال میتوان فرهنگ اســامی [حداقل آن ســبکی که در جمهوری
اســامی ایران معیار و الگو میباشــد] را در چند دههی اخیــر آیینهی تمامنمای
سیســتمی دانســت که نه تنها معتقدین به این باور را تحت پوشش قرار داده بلکه
دیگــران را نیز علیرغم عدم تمایل ناچار به تبعیت از خود نموده اســت و این در
حالی اســت که اعمال چنین روشی در تعارض با منشاء ادعایی (ایرانی) ،یا حداقل
مقولهی مربوط بە گذشــتەی ایرانی آن میباشد .بیشتر ســاکنان ایران امروزی با
چنین روشــی در تعارض بوده و آن را بیگانه با فرهنگ گذشتەی خویش میدانند.
این مهم زمانی بیشــتر هویدا میگردد کە در بافت متشــکلەی کشــوری کە ایران
نامیدە شدە دقت بە عمل آید .بە جرأت میتوان گفت کە انکار حقوق ملل با داشتن
فرهنــگ و مختصات موجــود کە در چهارچوب مرزهــای جغرافیایی ایران زندگی
میکنند ،هیچگاە نتوانستە اســت راهکاری معقول برای همزیستی مسالمتآمیز و
رفاه و آســایش آنها در این دیار باشــد .نگاهی بە هزینەهای هنگفت دخالتهای
نظامی ســپاە پاســداران در ایران و کشورهای منطقە و اختصاص بودجەهای کالن
برای ترور مخالفان داخل و خارج از کشور نشان از عمق سیاست فاجعەبار حاکمان
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زر و زور ایران و ترس آنها از مخالفانشان دارد.
بنیاد ارگانهای صرفاً تشــریفاتی تحت عنوان «شورای عالی انقالب فرهنگی»،
ایجاد شعب فراوان «خانههای فرهنگی» در اقصی نقاط جهان و اختصاص هزینههای
کالن بدین منظور ،بەتنهایی قادر به ارتقاء سطح فرهنگ و کشش دیگران بە طرف
خود نبوده و نخواهد بود .از طرف دیگر بســنده کردن به گذشتههای دور تاریخی،
حالت کسی را تداعی مینماید که در سرمای زیر صفر قرار گرفته باشد و در تصور
و خیال خود با استقرار در گرمترین نقطه کره زمین فشار سرمای موجود را از تن
خود بکاهد.
در مصوبهی نقشــهی فرهنگی رژیم جمهوری اسالمی بند  ٣آمده است« :قانون
اساســی جمهوری اســامی ایران ،بــر مبنای نظری معتبــر و ارزشهای فرهنگی
اصیل اســامی/ایرانی ،تهیه و تدوین شــده است و شــاکله و مبنای هدفگذاری،
سیاســتگذاری و برنامهریزی و مدیریت راهبردی فرهنگی کشور است» .سؤال این
اســت ،زمانی که قانون اساسی طبق تعریف فوق بدین صورت «تعیینکننده ،شاکله
و مبنای هدفگذاریست» و همزمان رئیس دولت تدبیر و امید در مالء عام وعدەی
اجرای بندی از این قانون را میدهد که در ارتباط با تدریس زبان به اصطالح اقوام
ایرانی اســت که مدتهاست به باد فراموشی سپرده شده است ،مسئولین و اعضای
فرهنگستان زبان با پشتبستن به کدامین معیار قانونی ،فرهنگی ،اخالقی و انسانی
چنین اظهاراتی را در رد مصوبهی قانون اساسی ابراز میدارند؟
مضافاً به اینکه در بند  ٢٠فصل دوم از مبانی ،ارزشها و اصول مصوبهی نقشهی
مهندســی فرهنگ در جمهوری اســامی میخوانیم« :برنامهی اساســی جمهوری
اســامی؛ رســالتی فرهنگی اســت که با تعامل و تبادل فرهنگی با سایر فرهنگها
تحقــق مییابد» .طبق بنــد « ٢١برنامهریزی راهبردی فرهنگــی جامعه منطبق با
ارزشهای اساسی مندرج در قانون اساسی ،حق مردم و از وظایف جمهوری اسالمی
است» .نقل اظهار نظر و گفتار آقایان حداد عادل ،مسئول فرهنگستان زبان فارسی،
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سلیم نیساری ،محمد علی موحدی و مجتبایی ،اعضای این فرهنگستان با توجه به
بندهای یادشــده و اصل  15مصوبهی قانون اساسی که در آن آمده است« :استفاده
از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها
در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است و الزم بە نظر میرسد».
سخنان اعضاء و رئیس فرهنگستان
آموزش زبانهای مادری بوی توطئە میدهد.
آقای مجتبایی :زبان مادری در کشور امری وارداتی است و شکی ندارم که این
موضوع از خارج ایران آمده است.
سلیم نیساری :عدهای فکر میکنند عالقه بە یک قومیت یعنی تحصیل به زبان
آن قوم ،اما این موضوع بسیار خطرناک است.
محمد علی موحدی :ما زبان معیاری داریم که زبان رســمی ماست .اگر دولت
بخواهد آن را فراموش کند و به حوزهی زبانهای محلی وارد شود کار ما زار است.
حداد عادل :مواظب باشــیم مبادا از کیسهی سرمایههای ملیمان همچون زبان
فارسی برای پیروزیهای موقت و بیحاصل جناحی خرج کنیم.
سوالی که ایرانیهای معتقد به „تاریخ و تمدن دیرین و فرهنگ سرشار این مرز
و بوم“ بایســتی بدان پاسخگو باشــند اینست که در کجای میثاق و تعهد فرهنگی
اعضای فرهنگستان زبان فارسی ،فرهنگ غنی مورد ادعای ایرانی ،مـــصالح کشور،
همزیســتی انســانی و برادروار با حقوق برابر نهفته اســت؟ فرهنگی که اعضایش
برخوردار از چنین تراوشــات فکری هستند ،آیا میتواند جای مباهات و پشتیبانی
باشد؟ آیا میتوان آن را در قالب فرهنگ ساکنان ایران جای داد؟
بدون شک پیوستگی و انسجام آیندهی این جوامع در گرو چگونگی پاسخ بدین
سوالها است.

1

 .1فرهنگستان زبان و ادب فارسی :آموزش زبانهای مادری در استانها بوی توطئە میدهد ۱۷.بهمن اورمیە نیوز .گفتمان
ترکمنها  .۱۳۹۲/۱۱/۷صدای میانە  ۱۳۹۲/۱۲/۸ـ  ۱۳۹۷/۱۲/۸اخبار سراسری ،کد خبر .۸۷۷۸۰
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مقبرە و آثار تاریخی
انجــام کاوشهای بیرویە و مافیایی ،چپاول همراە با برنامەهای هدفمند برای محو
آثار گذشتهی این مردم ،یکی دیگر از سیاستهای رژیم برای محو تاریخ و فرهنگ
مردم کورد و تســریع همگونسازی آنها میباشد .در ادامەی تسلط رژیم اسالمی
بر مناطق مختلف کوردســتان ،عالوە بر تالش در محو و بە فراموشی سپردن زبان،
فرهنــگ ،اعتقادات و باورهای مختلف دینی ،این رژیم حتی بە تغییر فرم مقبرە و
اماکن مقدس منطقه پرداختە اســت .آنها ســعی میکنند این اماکن را به شکل

مراکز مذهبی اهل تشیع درآورند و این منطقه را از میراث معماری خود ،که بخشاً

به دوران پیش از اســام برمیگردند ،تهی ســازند .تغییر شکل مقبرەی کوسه 1در
حوالی شــهر پاوە که آثاری بەجا ماندە از دوران کاســیها است و تخریب مقبرەی
مرحوم شیخ محمد خالصی در شهر پاوە نمونهای از آن میباشد.
در ســالهای گذشــته آقای روحانی رئیس جمهور پیشــین ایــران ،بە طور مکرر
تحریمهای آمریکا را تروریســم اقتصادی نامید .طبق سخنان ایشان میتوان نتیجە
گرفــت کە اعمال صورت گرفتە از جانب کارگزاران دولتی ایاالت متحدە ،غیرموجە
بوده و نوعی از تروریســم محسوب میگردد .تعجببرانگیز آنکە مشابە همین عمل
آمریکا از جانب ســران جمهوری اســامی و آن هم علیە شــهروندان ایرانی مانند
آنچە کە آقای کاظمی فرماندار شهرســتان پاوە در سال  ۱۳۵۸شمسی علیە مردم
کوردستان در منطقە پاوە و نوسود به کار بست ،موجە و حفظ دستاوردهای انقالب
محسوب میشود .البتە این شیوە بعدها در دیگر نقاط کوردستان مرسوم گشت .در
ســالهای اول استقرار جهموری اسالمی ،حکومت ایران در منطقه اورامانات استان
کرماشــان ،مردم کورد این منطقه را ،کــه تلویحاً ایرانیاالصل و برادر تاریخی خود
مینامیدند ،با اعمال تحریمهای اقتصادی در تنگنای شدید قرار دادند.
 .1کۆسەی هەجیج :هجیج یا ایجیجی اصطالحی بەجای ماندە از بابلیان است که بە خدمتکاران و نگهبانان خدایان باستان
اطالق میشدە است .کوسە نامی کاسی میباشد کە آثار متعددی از آنان در کوردستان هنوز هم عالوە بر تالشهای نابودگرانە
قابل شناسایی میباشد.
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پس از فرمان جهاد خمینی علیە مردم کورد و تســلیم نشدن مردم کوردستان
و ایستادگی آنها در مقابل نیروهای سرکوبگر در شهر پاوە ،ناصر کاظمی فرماندار
مکتبی و آموزشدیدە در لبنان با هدف به زانو درآوردن مردم ساکن مناطق تحت
تســلط نیروهای آزادیخواە کورد ،جادەهای مرتبط بە نوســود و دیگر مناطق این
خطە را مسدود و ساکنان روستاها را از دسترسی بە هرگونە مواد غذایی و مایحتاج
روزانە محروم ساخت ،تا آنجایی کە آموزگاران و کارمندان دولتی نیز بە علت ماندن
در آن مناطق از دریافت حقوق ماهیانە محروم گشــتند .بە ناچار بخش وسیعی از
قشــر حقوقبگیر کە اخطاریەی تسلیم یا قطع همیشگی حقوق دریافت کردە بودند
مجبور بە ترک خانە و کاشانەی خود گشتە و بە پاوە که تحت کنترل عوامل رژیم
بود مراجعە نمودند.
این روش یا ابداع جدید جمهوری اسالمی ،مردم عادی و بە خصوص کارمندانی
کە حقوق و مزایای شــغلی خود را بەعنوان تنها منبع معاش از دســت دادە بودند
ناچار بە تخلیەی محل کار و زندگی خود شدند .این امر به محروم ساختن کودکان
روستا و شــهرهای تحت کنترل نیروهای مبارز از امکانات تحصیلی و آموزشی نیز
انجامید .بدین ترتیب از سخنان آقای روحانی میتوان نتیجە گرفت ،اعمال صورت
گرفتە از جانب کارگزاران جمهوری اسالمی با محتوای شدیدتر و توام با خشونت و
کشتار حتی علیە مردمی کە «ایرانی اصیل» نامیدە میشوند و خواستە یا ناخواستە
در چهارچوب این کشور زندگی میکنند ،امری است موجه ،اما اعمال روش مشابە
علیه آنان دشمنانە و ترور محسوب میگردد.
یکی دیگر از سیاســتهای مخرب جمهوری اســامی مبارزە با فعاالن مدنی حفظ
محیطزیســت کوردستان است که بەویژە در هنگام آتشسوزی مراتع و جنگلهای
کوردســتان با دســت خالی و بدون هیچ امکانات حفاظتی و پشــتیبانی و حمایت
دولتی به مقابله با آتش و گسترش آن میروند .در فاصله سالهای  ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹
شمسی تعداد زیادی از جوانان کورد بەویژە در مریوان و پاوە طعمهی آتش شدە و
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جان خود را از دست دادەاند .برای نمونه:
شریف باجور ،امید کهنەپوشی ،رحمت خلیلینیا و محمد پژوهی در سوم شهریور
 ۱۳۹۷شمسی در حین تالش برای خاموش کردن جنگلهای به آتشکشیدەشدەی
منطقەی مریوان طعمە آتش شدند .مختار خندانی موئسس انجمن ژیوای (زیستن)
پاوە و از اهالی نوســود ،یاسین کریمی از اهالی روستای شمشیر پاوە و بالل امینی
از اهالی منطقە ایناخی ساکن پاوە نیز در هشتم تیرماە  ۱۳۹۹شمسی حین تالش
دلسوزانە برای جلوگیری از گسترش آتش در جنگلهای بوزین ،مرهخیل منطقەی
پاوە در کام شــعلەهای آتش گرفتار و در اوج بیدفاعی طعمەی آتش شدند .عالوە
بر بیتفاوتی ارگانهای ذیربط و رسمی (ادارات محیطزیست) برای همکاری و انجام
اقدامات الزم ،دستگیری اعضای انجمنهای خودجوش برای حفظ محیطزیست نیز
خود معزل عظیم دیگری در این رابطه است.
عالوه بر این ،نیروهای نظامی و امنیتی مســتقر در نقاط مرزی با برخوردهای
خشــن و غیرانسانی و با به گلوله بســتن کولبرها و حیوانات بارکش ،خانوادەهای
بســیاری را در کوردســتان به خاک سیاە نشاندە ،آنها را سوگوار و از نانآورانشان
محروم ســاختەاند .در واقع سیاســت ترور و رعب و وحشت جمهوری اسالمی در
کوردســتان نه تنها شــامل انســانها بلکه حیوانات بارکش هم شدە است .زندگی
بخشــی از مردم کوردستان عم ً
ال وابستە بە احشــام بارکش بودە و کشتن آنان به
شــکلی موجب نابودی قدرت مالی و زیســتی خانوادەهایی میشود که برای امرار
معاش خود نیازمند آنها هســتند .حیوانات بارکش در این مناطق صعبالعبور ،بە
عنوان نیروی حمل بار و تأمین معاش خانوادە ،ســرمایەای مهم و ارزندە میباشند.
کشــتار آنان موجب محروم ســاختن این افراد از تنها امکان تأمین مخارج زندگی
بخور و نمیر آنها میشود.

بخش سوم
ترور و تالش برای حذف فیزیکی کوردها
تالش رژیم در بدنام کردن شخصیتهای محبوب و شناختەشدەی مبارز در جامعە،
بەخصوص فعالینی که خارج از دسترس نیروهای رژیم اسالمی میباشند ،یکی دیگر
از شــگردهای حکومت اسالمی است .برای نیل بە هدف فوق ،مأمورین اطالعات و
دیگر مسئوالن در سطح شهرهای کوردنشین برای به انحراف کشاندن افکار عمومی
برخــی از خانوادە این افــراد را بە ظاهر تحت حمایت مــادی خود قرار میدهند.
مأمورین اطالعاتی رژیم از فقر مطلق و نیاز شــدید این خانوادەها بەخصوص زنانی
کە با از دســت دادن شوهران از هرگونە امکان معیشتی محروم شدە و فرزندانشان
بیسرپرســت ماندەاند ،سوءاســتفادە کردە و با اهدای مقداری وسایل ابتدایی برای
مصرف روزانە ،از طرفی میکوشــند این افراد را به مســیر مخالف با اهداف انقالبی
شوهر و فرزندان کشاندە و زمینهی همکاری آنان را با مراکز اطالعاتی فراهم کنند.
از سوی دیگر تالش میکنند در انظار عمومی چنین وانمود سازند که این افراد در
تفاهم و همکاری کامل با نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی بە سر میبرند.
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جانب دیگر این پروژە بدنام کردن زنان و بەطور خاص زنان و جوانان وابستە بە
فعالین اپوزیســیون در صفوف احزاب کورد با هدف محروم ساختن آنان از حمایت
و جانبداری مردم در جامعه اســت .در کوردســتان مسائل ناموسی و اخالقی نقش
مهمــی در افــکار عمومی ایفا میکند .چنین ترفندهایی در اکثر شــهرها از جمله
مهاباد و پیرانشــهر مشاهدە شدە است .پاســداران جوان با مراجعه مکرر بە منازل
ایــن قبیل خانوادەها و با شــگرد کمکرســانی در پی جذب آنهــا به ارگانهای
امنیتی ،بسیج ،کالس قرآن و جلسات آموزشی میباشند .مسئولین اطالعاتی و افراد
آموزشدیدە و مکتبی ســپاە پاسداران در خیابان و اماکن عمومی با بروز رفتارهای
نمایشــی بسیار دوستانە سعی در وانمود کردن دوستی دیرینه و آشنایی نزدیک با
این قبیل افراد را دارند.
در رابطە با شــگرد و شــیوەهای نفوذ نیروهای سرکوبگر حکومتی در جامعەی
کوردســتان [هرچند خارج از مقولەی ترور] بهجاســت اشارەای بە تجربە شخصی
خود نویســندە بشود کە در سال  ۱۳۶۵شمســی در یکی از روستاهای شهرستان
مهاباد [وزمتاش] به بخشنامەای ارسالی از سوی فرماندهی پایگاهای منطقە مهاباد
و بوکان بە فرماندەی واحد مستقر در نزدیکی این روستا دست یافتە بود .مضمون
این بخشــنامه چنین بود« :با هدف کسب اطالع از حرکات و برنامەهای ضدانقالب
الزم بە نظر میرسد پاسداران و دیگر مأمورین مورد اعتماد خود را مجاز نمایید تا
با دختران و زنان جوان روســتایی بە طریق ممکن بنای دوستی نهادە و حتی قول
ازدواج به آنها دادە شــود .در اجرای اینگونە نزدیکیها تســهیالت الزم را معمول
داشــتە و ممانعتی صورت نگیرد» .بدین وسیلە آنها سعی داشتند با کسب اعتماد
دختران و تبادل دوستی ،آنها را بە مهرەهای خبررسانی مبدل سازند.
ترور رهبران کورد :از باپیر آقا تا دکتر صادق شرفکندی
از آنجایی کە هدف این نوشــتار پرداختن بە روش دیرین خشــونت و ترور از سوی
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حکام مرکزی ایران علیه مردم این ســرزمین یعنی کوردســتان میباشد ،نویسندە
قبــل از پرداختن بە روشهای مختلف ترور ،به ذکر مواردی از ترور رهبران مبارزە
آزادیبخش کورد از حدود دویست سال قبل تا دوران اخیر میپردازد.
قـتل باپیرآغا (رئیس یکی از ایالت کورد به نام بلباس) و همراهانش

1

احمدآقا ،فرزند حاج محمدعلیآقا ،پس از بە قتل رسیدن پدرش بە فرمان نجفقلی،
حاکم تبریز در ســال  ١١٩٨شمســی بە حاکمیت مراغە منصوب شــد .وی طبق
توصیەی دربار تهران مأمور برنامەریزی کشــتن باپیرآقا رئیس ایل بلباس [از عشایر
منگور] در منطقەی مهاباد گردید .احمدآقا در راستای انجام مأموریت خویش طرح
دوستی با رئیس ایل منگور را ریخته ،سرانجام به بهانهی انتقام خون پدرش کە بە
فرمان دستنشاندەی تهران در تبریز بە قتل رسیدە بود ،از او درخواست کمک نمود.
رئیس عشایر منگور بە همراە یکهزار نفر سوارە عازم مراغە گشت .احمدآقا به
رســم مهماننوازی دستور داد هرچند نفر را در خانەای اسکان دهند .طبق فرمان
قبلی قاجاریە و برنامەای از پیش تنظیم شــدە در ســال  ۱۱۹۸شمسی ،نیمەشب
کلیــەی نیروهای کمکی کورد همراە با رئیسشــان باپیرآقا در خواب غافلگیر و بە
قتل رســیدند .حکومت قاجار به پاس این خوشخدمتی لقب خان را بە احمدآقا و
نام وی را بە احمدخان مقدم تغییر داد.
قتل بداقخان مکری
در ســال  ١٢٠٣شمسی شــاە قاجار با یورش بیرحمانە به نواحی رودخانەی
الوین [پیرانشــهر] اقدام بە قتلعام ایل بلباس و غارت کلیەی سامان مردم منطقە
نمود .بداقخان مکری ،از شــخصیتهای سرشناس کورد ،هرچند از جانب کوردها
 .1منبع این سند کتاب[ کورد وعجەم  .مێژووی سیاسی کوردەکانی ئێران  .نووسینی صالح محمد امین؟  ١٩٩٢زایینی چاپی
یەکەم] بە نقل از تاریخ افشار میباشد .قابل ذکراست در بعضی از دیگر منابع تعداد همراهان مقتول باپیر آقا  ١٣٠نفر ذکر
شدە است .منبع مورد استفادە در رابطە با دیگر مقتولین تا اسماعیل آقا شکاک هم از همین ماخذ اخذ شدە است.
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متهم بــە همکاری با نیروهای حکومتی تحت امر محمدقلی ،حاکم اورمیە بود ،باز
هم توســط نیروهای دستنشاندەی شــاە قاجار (آقامحمدخان) دستگیر و در سال
 ۱۲۰۳شمسی ،چشمانش از حدقە درآوردە شد.
قتل افراسیابسلطان زرزا
محمدخان قاجار ،جهت استقرار حکومت خویش در آذربایجان و کوردستان اقدام بە
تغییر محمدقلیخان ،حاکم اورمیە کرد کە مورد غضب وی واقع شدە بود .قلیخان در
سال  ۱۲۰۶شمسی از ترس شاە به افراسیابسلطان ،داماد خود از خانوادە کورد زرزا

در اشنویە ،پناە برد .نامبردە در سال  ۱۲۰۷شمسی ،دوبارە از طرف شاە قاجار مورد
عفو واقع شــدە و بە عنوان حاکم اورمیە منصوب گشــت .داماد وی افراسیابسلطان
برای تهنیت و شادباش انتخاب مجدد و ابقای دوبارە قلیخان بە اورمیە رفت .وی در
ازای کمک ،مهماننوازی و پناە دادن داماد (افراسیابســلطان) کە تا مدتی قبل در
خانەی او در اشنویە پناە گرفتە بود ،بە فرمان شاە مسموم و کشته شد.
قتل حمزەآقای منگور و همراهانش
حمزەآقای منگور از ســران کورد در تاریخ  ١٢٦٩شمسی از طرف حسن علیخان
(ســرتیپ) امیرنظام گروسی ،وزیر فوائد و فرزند محمدصادقخان گروس (بیجار) و
از نزدیکان ناصرالدینشــاە قاجار بە عنوان مهمان و با هدف بهبود روابط فیمابین
بە محل استقرار آنها در مهاباد دعوت میشود .همزمان با ورود از جانب نیروهای
قب ً
ال مستقرشدە در محوطە ،همراە با یکصد نفر از همراهانش طی فرمان قبلی دربار
بە گلولە بستە شدە و کشتە میشود.
قتل حسنسلطان هورامان (اورامان)
حســن ســلطان در ســال  ۱۲۸۴شمســی از طرف فرهادمیرزای قاجــار ،عموی
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ناصرالدینشــاە و حاکم استان کوردستان ،با دســتاویز قراردادن گفتگو و پیشکش
نمودن هدایای شاە بە روستای بیلک از توابع مریوان دعوت میشود و همانجا حین
گفتگو توسط افراد از پیش تعیینشدە توسط شاهزادەی قاجار ترور میشود [شبیە
بە قتل دکتر قاسملو و همراهانش در وین].
قتل جعفـرآقای شکاک
در ســال  ١٢٨٧شمسی پس از مسافرت مظفرالدینشــاە به اروپا ،محمدعلیمیرزا
والی تبریز را بە عنوان نایبالســلطنە انتخاب مینماید .والی قاجار در تهران توسط
تلگراف بە نظامالســلطنە در تبریز فرمان میدهد کە جعفرآقا از سران کورد شکاک
را در غیاب وی بە قل برســاند .نظامالســلطنە قرآن ممهور بە مهر خویش را منوط
بە سوگند وفا و راستگویی برای جعفرآقا فرستادە و از وی برای حفظ امنیت تبریز
درخواست کمک میکند .با ورود جعفرآقا بە تبریز ،حسینخان زرغام یکی از سران
تبریز ،خان را بە سرای خود دعوت میکند و بە قتل میرساند.
قتل حاکم اورامان (هەورامان) محمدسعید سلطان
بە فرمان معتمدالدولەی قاجار ،وزیر آقاخان نوری در ســال  ۱۲۸۷شمســی بعد
از ســوگند یاد کردن بە قرآن ،تعهد بە تضمین ســامت نامبردە و حفظ احترام،
سعیدسلطان را بە سنندج دعوت کردە ،طبق نقشەای حسابشدە در شهر جوانرود
توسط شرفالملک ،دستنشاندەی خود در این منطقە ،بە قتل میرساند.
قتل علیخان شکاک
در ســال  ۱۲۸۷شمسی مکرمالملک ،جانشین والی تبریز ،مبادرت بە ارسال بمب
کارگذاشتەشدە در بستەی شیرینی برای قتل اسماعیلآقای شکاک مینماید .در این
اقدام تروریستی برادر کوچکتر اسماعیلآقا ،علی خان شکاک و تنی چند از یارانش
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کشتە و زخمی میشوند؛ ولی نامبردە جان سالـــم بە در میبرد .جعفرآقای شکاک
کە قب ً
ال در تبریز بە فرمان محمدعلیمیرزا ،والی تبریز و جانشــین مظفرالدینشــاە
کە توسط نظامالسلطنە پس از دعوت به بهانەی کمک در حفظ امنیت این شهر بە
قتل رسید ،برادر بزرگتر اسماعیلآقای شکاک [سمکو] بود.
قتل اسماعیلآقای شکاک
در تیرماە سال  ۱۳۰۹شمسی متعاقب ابالغ عفو رضاشاە ،باز هم با توصل بە سوگند
به قرآن مجید و دادن تعهد حفظ امنیت ،اسماعیلآقای شکاک حین رفتن بە محل
گفتگو در شــهر اشنویە هدف گلولە افراد مســلح در کمین نشستە برای ترور قرار
گرفتە و کشتە میشود .ســپهبد احمد امیراحمدی از فرماندهان ردەباالی رضاشاە
دربــارەی ترور ســمکو چنین اقرار مینماید« :هنگامی که مــن قوای او را پراکنده
نمودم ،پس از چندی نامەای بە من نوشــت که تأمین دهم ،ولی چون میدانســتم
مرد ناراحتی اســت و با امیر لشــکر عبدالله طهماســبی نیز بازی کرده بود ،بە او
تأمین ندادم .پس از اینکه من از آذربایجان آمدم این تقاضا را از سرلشــکر حســن
مقدم نموده بود و او از رضاشــاه کســب تکلیف نموده بود .رضاشاه با من مشورت
کرد ،گفتم :ممکن نیست سمیتقو بە ایران بیاید و راحت بنشیند؛ یا اجازه مراجعت
ندهید یا او را بیاورید و به قصاص هزاران قتل به قتلش برسانند .همینطور دستور
داده شــد که اجازه دهند بیاید و هنگامی که وارد اشــنویه شــد ،روزها در انتظار
سرلشکر مقدم میگذراند ،نظامیها از سوراخهایی که در دیوار یک خانه تعبیه کرده
بودند و در گذرگاه او بود تیراندازی نمودند و بە ضرب چهار گلوله از پا در آمد».

1

قاضی محمد ،رهبر حزب دمکرات و رئیس جمهور کوردستان در مهاباد
قاضی محمد رئیس جمهور کوردستان پس از اشغال آذربایجان توسط ارتش ایران
 .1خاطرات نخستین سپهبد ایران احـمد امیراحمدی بە کوشش غالمحسین زرگرینژاد ،کتابخانە مرکزی،
چاپ آرمان اول اردیبهشت  ۱۳۷۳ص  ۱۳۰تا ۱۳۷
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و کشــتار بیش از  ۲۰هزار آذری توســط نیروهای مسلح ایل ذوالفقاری و نیروهای
مســلح ایران در آذرماە  ۱۳۲۵شمســی ،از در مصالحه با دولت ایران برآمد .قاضی
محمــد پس از توافــق با حکومت مرکزی و اســتقبال از نیروهای نظامی ایران در
میاندوآب ،علیرغم قرارومدار قبلی به محض ورود نیروهای تهران بە شــهر مهاباد
در  ۱۳۲۵/۶/۲۶شمسی دســتگیر و زندانی شد .قاضی محمد در فاصلەی کوتاهی
بە دنبال محاکمەای فرمایشــی در دهم فروردین ماە سال  ۱۳۲۶شمسی همراە با

صدر و سیف قاضی بە دار آویختە شد .همانطور کە قاضی محمد در وصیتنامەاش
بە صراحت اشــارە نمودە ،حکام مرکزی بە قول و تعهدات خویش ،سوگند بە قرآن
و  ...وقفی ننهادە و کلیە تعهدات خود را زیر پا گذاشتند.

1

ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو
در  ٢٢تیرماە ســال  ۱۳۶۸برابر با  ۱۳جوالی  ۱۹۸۹دکتر قاســملو حین انجام مذاکرە
با به اصطالح نمایندگان جمهوری اســامی برای حل مســالمتآمیز مسألهی کورد در
ایران ،همراە با عبدالله قادریآذر و دکتر فاضل رسول در شهر وین اتریش بە قتل رسید.
ترور دکتر صادق شرفکندی و همراهانش
در  ٢٦شــهریورماه  ۱۳۷۱شمسی برابر با  ۱۷سپتامبر  ۱۹۹۲میالدی دکتر صادق
شــرفکندی ،دبیــر اول حزب دمکرات کوردســتان ایران ،همراە بــا فتاح عبدولی،
نماینــدەی حــزب در اروپا ،همایــون اردالن ،نمایندەی حــزب در آلمان و آقای
دهکردی ،مترجم آنان ،هنگام گفتگو با بخشــی از ســران اپوزیســیون ایرانی در
رســتوران میکونوس شهر برلین آلمان به قتل رسید .تعدادی از تروریستها توسط
پلیس آلمان دستگیر و در دادگاە شناختەشدە بە میکونوس ،محکوم شناخته شدند.
این افراد پس از چندین ســال زندانی شــدن در این کشــور آزاد ،در تهران مورد
 .1محاکمە و دفاعیات قاضی محمد مهاباد در دادگاە نظامی شاە ( ۱۹۴۷ـ  .)۱۹۴۶احمد محمد امین ـ
بدرالدین صالح ،ترجمه احمد محمدی .چاپ .۱۳۸۲
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استقبال مقامات جمهوری اسالمی قرار گرفتند .طبق حکم صادرە دادگاە میکونوس
بەغیر از افراد دســتگیر شــدە ،افرادی چون رفسنجانی رئیس جمهور وقت ،والیتی
وزیــر امور خارجه وقت و فالحیان وزیر اطالعات وقت در رابطه با این ترور محکوم
شناخته شدند.
اولین ترور :سرگرد عباسی و سروان چلبی
اولین ترور موفقیتآمیز جمهوری اســامی در  ۱۳۵۹با گسیل افرادی از اورمیه بە
شهر مهاباد ،مرکز مقاومت کوردستان ،با قتل سرگرد عباسی و سروان چلبی صورت
پذیرفت .گسیلشــدەگان عبارت بودند از بهزاد دربندی فرزند یدالله و خانم دلشاد
متولد  ۱۳۳۹ /۱۱/۱۶شمســی در اورمیە ،کە مسئول اول دستەی ترور بود .ایشان
خــود را مدافع رژیم قبلی و بهعنوان یکی از مخالفین تحت تعقیب رژیم اســامی
ایران جا زدە بود .نامبردە همراە با دســتیار خویش [نادر علیزادە] در ۱۳۵۹/۶/۱
شمسی ســرگرد حبیبالله عباسی یکی از افسران ورزیدەی ارتش ،مسئول شورای
نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران و سروان احمد چلبی را در دفتر مرکزی این
حزب در مهاباد بە قتل رساندە و خود را بە یکی از مراکز حکومتی در شهر مهاباد
کە طبق توافق طرفین مجددا ً در شــهر اســکان یافتە بود ،رساندند .بهزاد دربندی
مســئول ضربت اطالعات سپاە پاســداران به همراه نادر علیزاده ،با ترور مسئولین
شــورای نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران ،اساس برنامەی ترور آزادیخواهان
دگراندیش را بر مبنای اعتقادی رژیم اسالمی از بدو انقالب پی نهاد .دربندی فردی
شناختهشده و سرشناس بود .طبق یک برنامهی هماهنگ از سوی فرماندهی لشکر
 ٦٤اورمیه ،امام جمعهی اورمیه و ســپاه پاسداران مبنی بر ساواکی بودن دربندی،
بســتر مناسبی برای نفوذ او در حزب دمکرات کوردستان ایران فراهم گردید .بهزاد
دربندی پس از پخش این شایعه و انجام چند عملیات به اصطالح تخریبی به نفع
حزب دمکرات کوردستان ایران ،موفق به کسب اعتماد شخص سرگرد عباسی شد.

صدیق بابایی 53

دربنــدی ،نادر علیزاده را به عنوان فــردی معتمد که میتواند عامل نفوذی حزب
دمکرات کوردســتان ایران در سپاه پاسداران شود ،به سرگرد عباسی معرفی کردە
و موافقت او را بە دســت میآورد .بدین ترتیب این افراد توانســتند در تشــکیالت
نظامی حزب دمکرات کوردســتان ایران نفوذ کرده ،ســرگرد عباسی و چند تن از
ســران حزب مذکور را ترور کنند .نادر علیزادە ضمن ایجاد فرصت فرار برای بهزاد
دربندی ،خود گرفتار و کشته میشود .دربندی نیز با پای شکسته و تیر خورده از
مهلکه گریخته ،خود را به پایگاه خودی میرســاند .اما جوانان انقالبی در اورمیە با
شناســایی محل سکونت نامبردە درمنطقە کشتارگاە این شهر ،او را در ساعت یک
بعد از ظهر چهارم دیماە  ۱۳۶۰شمسی هنگام مراجعت بە خانە به قتل میرسانند.
الزم به ذکر اســت نادر علیزاد اهل درەچای اورمیە متولد  ۱۳۴۱شمسی ،همکار و

دســتیار بهزاد دربندی و عضو گروە مســلح موسوم بە گروە  ۱۴منصوب بە چمران
بود .او یکبار در مســیر کامیاران ســنندج و بار دیگر در پاســگاە مرزی (سرو) بە
اسارت نیروهای حزب دمکرات کوردستان ایران در آمدە بود ،معذالک هر بار وی و
همراهانش بە دالیلی نامعلوم آزاد شدە بودند.
همانطور کە قب ً
ال بەاختصار در ارتباط با انقالب فرانسە اشارە شد ،حاکمیتها در
1

راستای حفظ و بقای قدرت خویش بە سوی خشونت ،حذف فیزیکی و از آن جملە
ترور افراد بانفوذ و سرشناس مخالف خویش روی میآورند .برای نیل بە هدف فوق،
آنها با اتهامات واهی ســعی در پردەپوشی اعمال خود میکنند .بیمناسبت نیست
به ســندی از روش انتخابی ترور دگراندیشــان در جمهوری اسالمی اشارە شود کە
به سرآغاز عملیات ترور دگراندیشان و مخالفان رژیم در سطع جهان تبدیل شد.
به گزارش شــبکهی اطالعرســانی دانا ،به نقل از سایت جبههلر «بهزاد دربندی
نفوذی نیروهای ما [ســپاە] در حزب دمکرات بود .او به قلب دشمن نفوذ کرده بود
 .1با استناد به زندگی نامە ،معرفی «شهدای استان ،پنجشنبە نهم دیماە  )۱۹۹( « ۱۳۹۵فارس نیوز و مرکز
اسناد بنیاد شهید و امور ایثار گران آذربایجان غربی .نوید شاهد آذربایجان غربی .شبکە اطالع رسانی دانا
نشر سایت جبههلر .ادارە اسناد ،هنری و انتشارات بنیاد شهید آذربایجان غربی.
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و مورد اعتماد ســرگرد عباسی ،فرماندهی حزب دمکرات بود .حزب در تدارک یک
حملهی ســنگین بود ،هدف ما حذف فرماندهی عملیات حزب دمکرات بود! او قبل
از اینکه دســت به کار شود و عملیات خود را شروع کند باید به هالکت میرسید.
این کار نشدنی به نظر میرسید .تنها کسی که معتقد بود میتواند این کار را انجام
دهد نادر علیزاده بود .هیچ کس نمیدانســت این روباه مکار را چگونه میتوان از
النهی امن خود در مهاباد بیرون کشــید .دسترســی به او و به هالکت رســاندنش
تقریباً غیرممکن بود.
نادر علیزاده همراه دو دوســت خود ،رحمان حســنزاده و رحیم مالعباسیان،
به تازگی از چنگ حزبیها به طرز معجزهآسایی نجات پیدا کرده بودند ،نادر حتی
ســرگرد را از نزدیک دیده بود و شــکنجههای فراوانی را تحمل کرده بود .مهدی
بخشــی فرماندهی عملیات سپاه اورمیه بود و نقشهای طرح کرده بود :برای نفوذ به
حــزب ،نادر باید دو کار انجام مــیداد .کار اول اینکه نادر ،بهزاد دربندی که عامل
نفوذی در حزب بود را به سران حزب معرفی کند (بهزاد دربندی یکی از نیروهای
شــجاع بود که مسئولیت خطرناک نفوذ به حزب را پذیرفته بود) کار دوم این بود
کــه بعد از نفوذ در حزب برای جلب اعتماد ،عملیاتهایی به نفع آنها انجام دهد.
هر دو کار خطرناک بود و پایان نامعلومی داشت.
کار معرفــی نادر به حزب با موفقیت انجام شــد ،بهــزاد دربندی مورد اعتماد
حزب بود ولی نادر باید امتحان پس میداد و مراکزی را که آنها مشــخص کرده
بودند منفجر میکرد! هدف اول در لشــکر  64اورمیه بود .نادر با هماهنگی لشــکر
 ٦٤اورمیه یک بمب صوتی در محل نگهداری خودروهای لشــکر در انتهای محله
دره چایــی اورمیه منفجر کــرد .خبر این بمب گذاری در رادیوی حزب با آبوتاب
پیچید و اولین نشانههای اعتماد به نادر در افراد حزب پیدا شد .هدف بعدی ،دادگاه
انقالب در خیابان خیام بود که نادر علیزاده این مأموریت را هم با موفقیت پشتسر
گذاشت و هدف بعدی انفجار بمب جلوی منزل حاکم شرع دادگاه بود کە این کار
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هم انجام شــد .مأموریت بعدی تهیهی اخبار از نیروهــای انقالب بود که نادر این
مرحله را نیز با تهیهی اخبار ســوخته که از نظر حزب قابل توجه بودند پشــت سر
گذاشــت .آخرین مرحله تهیهی بعضی داروهای کمیاب بود که حزب برای مداوای
زخمیهای خود حتی با حمله به داروخانهها نیز موفق نشــده بود به دســت آورد،
نادر این کار را نیز انجام داد و مورد اعتماد حزب قرار گرفت.
نوبت به معرفی نادر به ســرگرد عباســی رســیده بود .او وارد اتاق سرگرد شد
ســرش پایین بود میترسید او را بشناسد ،ســرگرد چرخی دور نادر زد و به دقت
به نادر نگاه کرد .نادر نســبت به چند ماه قبل بزرگتر و ورزیدهتر شــده بود و نوع
ً
کامال متفاوت شده بود ،سرگرد گفت :توسط این جوان
آرایش ســر و صورتش هم
شــجاع افراد ردهباالی ســپاه را از بین خواهم برد .با کمک نادر امنیت اورمیه را به
هم خواهم زد! روز موعود فرا رســید ،صبح علیالطلوع نادر و بهزاد پس از خواندن
نماز در مســجد دادخواه در محله درهچایی با پیکان ســفید پالک شــخصی عازم
شــدند ،نادر و بهزاد در سهراهی محمدیار غریبانه بدرقه شدند و سپس دو دوست
عازم مأموریت شدند.
آنها وارد مقر اصلی حزب شــدند ،بهزاد پایین ساختمان شهرداری منتظر شد
و نادر وارد شــد ،سرگرد عباسی و ســرگرد گوهری به گرمی از او استقبال کردند
ولی هر دو غافلگیر شــدند و نادر درجا هر دو را با گلوله به هالکت رســاند و به
سرعت از پنجره پایین پرید؛ ولی پایش پیچ خورد و توان بلند شدن نداشت ،بهزاد
دســتش را گرفت اما توان راه رفتن نداشــت ،نگاهی به بهزاد کرد و او را به رفتن
ترغیب کرد ،بهزاد گفت :نه هرگز ،یا باهم میرویم و یا باهم میمیریم! نادر درحالی
که نفسنفس میزد او را یاد عهدی انداخت که با هم بســته بودند .عهد این بود:
اگر به هر دلیلی یکی از ما زخمی شــد دیگری باید هرطور شــده خود را به سپاه
برســاند و مســئولین را از نحوهی عملیات آگاه کند .بهزاد با ناراحتی دست نادر را
رها کرد و به سرعت از آنجا دور شد .نادر زخمی پس از کمی مقاومت به شهادت
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رسید و حزبیها با شقاوت و سنگدلی جسد بیجان او را پشت جیب بستند و مقابل
دیدەگان مردم روی زمین کشــیدند و در شــهر گرداندند و ســپس او را به میدان
شــهر و از آنجا به روی پل بردند و پیکرش را به آتش کشــیدند و خاکستر او را بر
باد دادند».؟
کشــتار این افراد در ایران اسالمی بە رهبری آیتالله خمینی با هزینهی کمتر
و توسل به انگهای گمراەکنندهی پوششی از قبیل منازعات خانوادگی و اختالفات
شخصی ،پردهپوشی شدە و در ادامەی حاکمیت اسالمی دامنهی وسیعتری بە خود
میگیرد.
ربودن تیم تشکیالتی کمیتەی حزب پاوە
در تاریــخ  ۲۷مهرماە ســال  ۱۳۷۵شمســی ،هفت نفر از اعضــای حزب دمکرات
کوردســتان بە نامهای :ارشــد رضایی ،محمدعزیز قادری ،عدنان اسماعیلی ،مظفر
کاظمــی ،داریوش اسالمدوســت ،یونس محمدپور و معــروف بهرامی در قالب تیم
تشــکیالتی کمیتەی حزب شهرستان پاوە برای انجام امور محول ە روانەی منطقەی
پاوە میگردند .نیروهای جمهوری اسالمی بە محض اطالع شروع به تالشی گستردە
بــرای بە دام انداختن و ضربــە زدن به آنان میکنند .این تیم ضمن خنثی نمودن
تــاش رژیــم در تاریخ بیســت و هفتم مهرماە  ۱۳۷۵شمســی پــس از ورود به
منطقە حلبجە کوردســتان عراق ،در روستای عنب با دستەای از افراد حزب نهضت
اسالمیکوردســتان [بزووتنەوەی ئێسالمی کوردستان] بە فرماندهی شخصی بە نام
(انور عنبی) کە گویا در آن ایام کنترل منطقە را در اختیار داشت ،مواجە میشوند.
این افراد پس از ارائەی کارت شناســایی حزب دمکرات کوردســتان ایران و قصد
خویش مبنی بر پیوســتن بە نمایندگی حزب در شــهر سلیمانیە از سوی نیروهای
نهضت اسالمیکوردســتان در ظاهر بە عنوان همکاری ،به مرکز آنها در روســتای
عنب منتقل میشــوند .آنها در این محل ،مورد ضرب و شتم قرار گرفته ،با دست
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و پاهای بســتە به آن سوی مرز منتقل شدە ،در شــهر پاوە تحویل ادارە اطالعات
سپاە پاسداران دادە میشوند.
اطالعات ســپاە پس از شــکنجەی مخــوف این افراد در پایگاه پــاوە ،آنها را
به کرماشــان منتقل میکند .حزب دمکرات کوردســتان ایران بە محض اطالع از
پیادەشدن این دسیسە طی اعالمیەای در نهم آبان ماە  ۱۳۷۵شمسی افکار عمومی
ی کوردستان مطلع ساخته و خواهان پاسخگویی
را از انجام این عمل نهضت اسالم 
و توضیح مســئولین آن و برخورد جدی با عاملین آن میشــود .در نهایت حزب با
سکوت و عدم پاسخگویی سازمان نامبردە مواجه میگردد .حزب دمکرات کوردستان
ایران از طریق منابع خود اطالعات موثقی را در ارتباط با صحت این عمل نیروهای
نهضت اسالمیکوردســتان دریافت کردە ،برای حفظ و نجات جان اعضای خود به
مراکز دفاع از حقوق بشر در کشورهای اروپایی مراجعه میکند.
در آوریل ســال  ٢٠٠٤میالدی در نتیجەی پیگیری مستمر مراکز حقوق بشر
و مقامات فرانســوی ،رژیم اســامی اعدام نامبردگان را پس از حدود هشــت سال
اعــام و به اطالع آنها میرســاند .تاکنون هیچگونه اطالعــی در رابطه با تاریخ،
محل اعدام و دفن اجســاد اسرا به خانوادەهای آنان دادە نشدە است .یکی از افراد
اسیرشدە بە نام داریوش اسالمدوست با همکاری افرادی و تالش یکی از مسئولین
حزب دمکرات کوردســتان ایران موفق بە فرار و رهایی از اعدام شد .وی [داریوش
اسالمدوست] کلیەی نقشەهای شوم جمهوری اسالمی را برای مسئولین این حزب
افشــا و برمال ساخت .او شخصی از اعضای رهبری نهضت اسالمی کوردستان عراق
بە نام انور عنبی را همراە با دیگر نیروهای مســلح این ســازمان متهم به این عمل
خائنانه میکند.
ترور از طریق ربودن را در سرنوشــت تلخ مصطفی ســلیمی هم میتوان یافت.
مصطفی ســلیمی متولد چهارم تیر  ۱۳۴۶در جریان شورش زندانیان در شهر سقز
بە همراە تعدادی از زندانیان در روز جمعە هشــتم فروردین  ۱۳۹۹شمســی موفق
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بە فرار شــد .ســلیمی کە  ۱۷ســال زندان را بدون مرخصی بە اتهام همکاری با
احزاب اپوزیســیون ،دزدی مســلحانە و قتل در زندانهای جمهوری اسالمی پشت
ســر گذاشتە بود ،خود را بە مناطق مرزی در روستای (گرمک) پینجوین سلیمانیە
رســاندە و از طریق مردم این محل ضمن ارتباط گرفتن با نیروهای امنیتی اقلیم،
درخواست پناهندگی و تأمین امنیت جانی مینماید .متأسفانە این نیروها توجهی بە
خواست نامبردە ننمودە ،بنابر درخواست اطالعات سپاە پاسداران وی را دستبستە
تحویل آنها دادند .مصطفی ســلیمی مدت کوتاهی پــس از آن ،در  ۲۳فروردین

 ۱۳۹۹شمسی اعدام شد.

عالوە بر این ،رژیم اســامی مخالفین سیاســی خــود را در اقصی نقاط جهان
ربودە ،بعد از برگرداندن آنها به ایران مورد شــکنجه قرار میدهد و پس از اجرای
شوهای تلویزیونی و اعتراف اجباری به کارهای ناکردە ،آنان را اعدام میکند .ربودن
اعضای حزب دمکرات کوردستان ایران با همکاری عوامل خود در کوردستان عراق
(نهضت اســامی) ،کە نام و چگونگی برخورد با آنان بە تفصیل بیان شــد ،ربودن
روحالله زم در  ۲۲آذرماە  ۱۳۹۹شمســی در عراق و اعدام وی ،ربودن جمشــید
شارمهد ،سخنگوی انجمن پادشاهی «تندر» و حبیب اسیود از بنیانگزاران «جنبش
مبارزەی عربی برای آزادی اهواز» نمونهی بارزی از این روش است.
کمیتەی پیران و ترور از طریق مسمومیت
رهبران جمهوری اسالمی اصوالً تروریسم را بە عنوان راهکار و شیوەی برخورد برای
حــذف فیزیکــی منتقدان و مخالفین خود بە کار میبرند .در این راســتا از تمامی
شــیوەها از جمله ترور از طریق ارسال نامه ،بســتە و محمولەهای مختلف ،سموم
کشــندە ،ارســال مواد منفجرە و غیره استفادە میکنند .در اینجا به نمونهای از آن
اشارە خواهیم کرد.
در اواخر زمســتان  ۱۳۶۲و اوایل بهار سال  ۱۳۶۳شمسی ،بارش سنگین برف
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کوهســتانهای (گدە و سرشاخان) منطقەی پیرانشــهر را سفیدپوش کردە بود .از
طرفی زمســتان و از طرف دیگر یورشــگران جمهوری اسالمی در تالش برای وارد
آوردن ضربــات خود بر پیکر آزادیخواهان کرد بودند .اما روحیەی آزادیخواهان با
شروع فصل بهار و آغاز آب شدن برفها و طنین غرش جویباران کوردستان شوق
و ذوق دیگــری در دل آنــان برای مقابلە و مقاومت در برابر هر دو دشــمن بە راە
انداختە بود .در این آیام روستاهای گاگش ،کانی کلی ،اوغن ،میشە دە باال و میشە
دە پائین محل بخشــی از قرارگاەهای نیروهای حزب دمکرات کوردستان ایران بود.
همزمان میبایست مسئول قبلی کمیتەی شهرستان پیرانشهر ادامەی امور محولە را
بە مســئول جدید سپردە ،خود طبق فرمان دفتر سیاسی حزب وظیفەی دیگری را
بر عهدە گیرد .در این راستا میبایست تغییر و تحول صورت پذیرفتە ،مسئول قبلی
ضمن وداع با کادر و دیگر مسئوالن محل ،مسئول جدید را هم معرفی کند .پس از
برگزاری چند جلســە یکی از کمیتەهای مناطق (کمیتە پیران) جمعی از مسئوالن
محلی را همراە با مسئول جدید و قبلی برای صرف شام ( ۲۸بهمن  ۱۳۶۲شمسی
در روســتای میشــە دە پائین) دعوت نمود .مسئولین رژیم اسالمی در پیرانشهر از
طریــق عوامل خویش از چنین تغییر و تحولــی مطلع و برای ترور جمع زیادی از
مبارزین و مخالفین سیاســی خویش طرح کشتار و ترور آنها را برنامەریزی کردە
بودند .برای اجرای چنین طرحی ،برادر یکی از شــهدای حزب را ،کە همزمان یکی
دیگر از برادرانش بە جرم هواداری از حزب دمکرات کوردستان ایران در زندان بود،
به اطالعات پیرانشهر فراخواندە بودند .آنها با توسل بە تهدید و تطمیع ،وی را در
ازای آزادی برادر دربند ،اهدای یک دستگاە ساختمان در پیرانشهر و یک اتومبیل،
برای نفوذ در صفوف حزب قانع ساخته بودند.
مسئول سرسپردگان محلی رژیم بنام عبدالله گرمینی و امام جمعەی این شهر
گویا در اقناع این جوان ،تحریک علیە حزب دمکرات کوردستان ایران و فریب وی
بــرای انجام چنیــن مأموریتی چندین روز تالش کردە و برای اجرای این توطئه به

تاریخی تروریسم ایرانی
 60تروریسم علیه کوردستان کوردها ،قربانیان
ِ

اطالعات سپاە کمک کردە بودند .فرد مدنظر عثمان شمسی اهل روستای کاسهکران
پیرانشهر بود و برادر وی کریم معروف به «کریم نیزە» که پیشمرگ حزب دمکرات
کوردستان ایران بود توسط سپاە پاسداران کشته شدە بود .با توجه به این سابقهی
خانوادگی و اعتمادی که به این خانوادە وجود داشت این شخص توانست به بهانهی
حملونقــل و فروش مواد خوراکی به روســتای محل برگزاری جلســهی کمیتهی
شهرستان (میشه دە باال) وارد شود.
فردی از اطالعات ســپاە در پیرانشــهر بە نام صدرە پس از آموزشهای الزم،
بســتەی کوچک دریافتی از ســپاە اورمیە را تحویل عثمان دادە بود .او میبایست
تالش نماید خود را به آشپزخانە قرارگاە نیروهای حزب رساندە و محتویات بستە را
در دیگ غذای آنان خالی کند .آن روز با توجه به آبکی نبودن غذای آمادە شدە این
فرد موفق به انجام توطئه خود نشــد ،اما روز بعد با اطالع حاصل کردن از تشکیل
جلســه مسئولین حزبی در روســتای همجوار ،خود را به آنجا رساندە و ضمن وارد
شــدن به آشپزخانه سم کشندەی تالیم را در دیگ غذای آنها خالی کردە بود .او
عصر آن روز پس از ترک آن محل ،به منزل یکی از ســاکنان روستای همسایه که
بار االغش را آنجا گذاشته بود مراجعه میکند.
غــروب روز  ۱۳۶۲/۱۱/۲۸شمســی پس از رســیدن مهمانان ،مســئول قبلی
کمیتەی شهرستان به اطالع مسئول جدید حاضر میرساند کە یکی از شخصیتهای
شناختەشــدە و دارای نفوذ منطقە آنان را برای صرف شــام دعوت کردە است .وی
همچنین اظهار میدارد با توجە بە آشــنایی و شناخت قبلی فرد مورد بحث ،به جا
خواهد بود کە مســئول جدید برای گشــودن باب آشنایی و جلب و فراهم نمودن
همکاری شــخصاً به آنجا برود .قرار بر این میشود تا آقای نبی قادری نیز بە دلیل
پایان مأموریت در منطقەی پیرانشــهر ،شب خداحافظی را با دوستان سپری نماید.
ســرانجام نگارندە این سطور (مســئول جدید ) بەتنهایی در مهمانی شخصیت یاد
شدە رفتەومسئول قبلی (قادری) با دیگر مدعوین در مهمانی کمیتە باقی میماند.

صدیق بابایی 61

پس از حدود دو ساعت ناگهان آقای نبی قادری با چشمان سرخ و ورم کردە،
سراســیمە وارد اطاق نشیمن شــخص مهماندار روستا شدە ،با فریاد مسئول جدید
را خطاب قرار میدهد« :برســید ما را کشــتند!» بعد از رســیدن به محل متوجه
مسمومیت تمام افراد مهمانی شدیم.
خوشبختانە مردم روستا به محض اطالع ،به آنجا آمدە ،با طرح پیشنهاد خوراندن
شــیر بە کمک افراد مسمومشده میشــتابند .در مجموع بیشتر شیر حیوانات اهلی
سە روستا صرف دوستان مسموم شدە گشت .عالوە بر این ،دکتر فداکار بیمارستان
حزب نیز پس از دریافت خبر خود را به محل رسانیدە و به مداوای دوستان مسموم
شدە میپردازد .به این ترتیب با همت دکتر محمد امین قادری (دکتر مراد) و کمک
مردم روستاهای دور و نزدیک کلیەی افراد از مرگ رهایی مییابند.
بدین ترتیب یکی از حمالت وســیع تروریســتی جمهوری اســامی منجر بە
شکست و رسوایی آن در انظار مردم منطقە شد .شایان ذکر است پس از مشخص
شــدن دقیق چگونگی برنامەریزی از طرف مهرەهای اطالعاتی ســپاە پاسداران در
پیرانشهر و اورمیە ،کمیتەی حزب در منطقە گزارش دقیق رویداد تروریستی را به
اطالع مقامات باالی حزب رســاندە و با توجە بە امکان دسترســی و مقابلە بە مثل
علیە افراد مسلح رژیم کە در قرارگاههای محل مستقرند ،خواهان اعالم نظر میشود.
در پاسخ مسئولین باالی حزب ،کمیتەی حزب را از مبادرت بە عمل تالفیجویانەی
مشابە منع و چنین روشی را غیرانسانی و مردود از نظر حزب میشمارند .جمهوری
اســامی یک بار دیگر نیز از طریق یک نوجوان کم ســن و ســال با ارسال سموم
کشــندە در پی تکرار چنین توطئهای برآمد کە خوشــبختانه زهر کشندە بالفاصله
کشف گردید.
ترور مال حسن شیوەسلی
آقای عبدالله حســنزادە از مسئوالن حزب دمکرات کوردستان ایران در نظر داشتە
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اســت کتاب «ســپیددندان» اثر جک لندن را از فارسی به کوردی ترجمە نماید .بە
همین منظور از آقای حســن شیوەسلی (ابراهیمی) مسئول نظامی پیشمرگهها در
منطقەی سردشت میخواهد این کتاب را برای ایشان سفارش دهند .وی نیز یکی
از نزدیکان خود را کە در مناطق تحت کنترل رژیم اســامی (شهرستان سردشت)
زندگی میکند برای بە انجام رســاندن چنین درخواســتی انتخــاب و کتاب را به
وی ســفارش میدهد .پس از مدتی آقای کاژەای ،دوســت مال حســن شیوەسلی،
همراە یکی دو نفر دیگر از آشــنایان قبلی نامبردە از سردشت به دیدن وی آمدە و
بعدازظهر روز  ۱۶دیماە  ۱۳۶۶شمســی در محلی به نام (کونەمار) برای دیدار و
تحویل سفارش نزد وی میروند.
محل اســتقرار آقای شیوەسلی در نزدیکیهای مرز کوردستان عراق با هدف در
امان بودن از آســیب بمب و توپبارانهای مکرر جمهوری اســامی در زیرزمین و
با رعایت اقدامات ایمنی بنا شــدە بود .در حالی که مالحسن ،خوشحال از شنیدن
آمدن دوســت خود و در انتظار رســیدن ســفارشاش کنار پنجرە بسیار کوچک و
نورگیر اطاق نشستە بود ،آقای کاژەای با خوشحالی متقابل وارد اتاق شدە ،امانت را
تحویل او میدهد و خود و همراهان در قســمت پائین اطاق کنار درب مینشینند.
وی ضمن خوشــامدگویی بستە را در دست گرفتە ،در کنار نور ضعیف اطاق ،بستە
را بە چشمان خود نزدیک میکند .ابتدا آن را کناری نهادە ،دوبارە آن را برداشتە با
قصد گشودن بهدقت به آن نگاە میکند .در همین حال انفجار عظیمی رخ میدهد.
در نتیجە هردو دســت وی قطع میگردد و آنطور کە نویســندە این ســطور خود
روز بعد از انفجار در محل مشــاهدە نمود ،تکەهای گوشــت و خون سقف کوتاە و
دیوارهای زیرزمین را اینجا و آنجا پوشاندە بود .آقای شیوەسلی فرماندەی نیروهای
دمکرات در منطقە سردشت بالفاصلە بە یکی از بیمارستانهای مجاور انتقال و پس
از معالجات اولیە ،نامبردە جان سالم بە در میبرد .وی در اثر این انفجار طراحیشدە
از سوی سپاە پاسداران سردشت که با همکاری ادارە اطالعات اورمیە صورت گرفته
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بود برای همیشــە هردو دســت و هر دو چشم و قدرت شنوایی یک گوش خود را
از دست داد.
حامالن کتاب بمبگذاریشــدە بە نامهای حســن دیوالی و صمد کاژەای اهل
مناطق سردشــت دستگیر و طی بازجوییهای بازپرســان حزب دمکرات مشخص
میشــود کە رژیم اســامی از موضوع کتاب مطلع و برنامەی جاسازی بمب را در
بستەی کتاب درخواستی بە انجام رساندە بود .بدین صورت نقشەی ترور یکی دیگر
از مسئوالن حزب دمکرات کوردستان ایران را بەطور ناکامل به انجام رساندند .آقای
شیوەســلی علیرغم از دســت دادن هر دو دست و چشم ،آن زمان تاکنون نە تنها
برای رسوا نمودن ترور و اقدامات تروریستی جمهوری اسالمی هیچگاە از پا ننشستە
است بلکە با ارادە و روحیەای بسیار قوی هنوز هم درصف مبارزەی پیگیر در جهت
احقاق حقوق اولیە و انسانی مردم کوردستان بە مبارزە ادامە میدهد.
اظهارات شخصی قربانی ترور ،آقای حسن ابراهیمی در ارتباط با چگونگی
ترور خویش
نقل چگونگی ترور آقای حسن ابراهیمی مشهور بە مال حسن شیوسلی [شیوەسەڵی]
از زبان خود وی کە بە صورت گفتاری سالها قبل ضبط و در ۲۰۲۱/۶/۲۰میالدی
برای نویســندە ارسال شــد ،ضمن تالش در رعایت امانت اصل رویداد همانطور کە
ایشان با صدای خویش بیان و ارسال فرمودەاند پیادە شدە و در اختیار خوانندگان
عزیز قرار میگیرد.
اینجانب حســن ابراهیمی مشهور بە شیوســلی در اولین دهەی مقاومت همراە
با مردم و پیشــمرگهها کوردستان بە ســهم خود در این مقاومت حضور داشتم .از
هنگامــی کە حکومت دار و طناب یکطرفــەی پیر و جوان را با اتکا بە مجوز حکم
شرعی جهاد اعدام میکرد و مخالفین رژیم را کە دور از دسترس بودند بە واسطەی
وطنفروشــان و مزدوران محلی از طرق مختلف بە دام انداختە و آنان را مســموم
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کردە یا تکتک آنهارا بە ددمنشانەترین شیوە ترور میکردند و بە قتل میرساندند.
من یکی از آنهایی هســتم کە مورد لطف و توجە تروریستان و مأموران جمهوری
اسالمی قرار گرفتم .چندین بار تالش کردند کە مرا مسموم کنند ولی موفق نشدند؛
زیرا از طرف اشــخاص دلســوز تالش آنان عقیم ماند .از دیگر نقشەهای تروریستی
آنان کفش و ســاعت گرانبها بە عنوان هدیە [در پوشــش نقشە مسموم کردن یا
بستە انفجاری] بود که برایم ارسال نمودند ،اما باز هم موفقیتی بە دست نیاوردند.
سرانجام تیمی آموزشدیدەی مکتبی چهارنفرە تحت کنترل و نظارت کسی بە
نام صمد صدیقی معروف بە کاژەیی را روانەی محل اقامت من کردند .من پیشــتر
این افراد را میشــناختم .آنان نیز خود را دلســوز و آشنای من معرفی میکردند و
لذا تحت پوشش این آشنایی دیرینە بە شیوەی زیر برای ترور من اقدام نمودند.
گروە ترور قبل از دیدار در دو تیم تقسیم شدە بودند .حسن رمضانی و دوستش
احمد بە طرف محل تعیینشــدە رفتە بودند و تیم دو نفرە یعنی خدر میز و صمد
کاژەیــی بە مهمانی مــن آمدند .حرفهای چرب صمد مملــو از مهر ،ریا و ارادت
بود .قولهای تعجببرانگیزی بە من میداد .چند گزارش ســاختەی دروغین با من
در میان گذاشــت .قرارهایی گذاشــتە بودند کە حســن رمضانی را همراە با کتاب
سپیددندان اثر نویسندەی معروف جک لندن کە از قبل وعدەی تهیەی آن را بە من
دادە بودند ،نزد من بفرستند .روز  ۱۶آذرماە  ١٣٦٦شمسی کە همراە با بارش برف
بود و من چند مهمان داشتم ،تیم چهارنفرەی قب ً
ال تقسیمشدەی آنها نزد ما بە هم
رسیدند و تقاضای دیدار و گفتگو کردند .من و همەی اعضای تیم جاسوسی صمد
در اطاق کار من جمع شدیم .صمد وعدە و وعیدهایش را بیشتر و چربتر کرد.
من میدانســتم کە صمد چندچهرە و بسیار دروغگوست .راستش را بگویم من
شــخصاً بعضی از دروغهایش را باور کردە بودم .من جهت تهیەی مقدمات پذیرایی
یک مدت کوتاهی به آشــپزخانە رفتم و سریع برگشــتم و دم در با صمد برخورد
کردم .بســیار آشــفتە و مضطرب بە نظر میآمد .پاهایش چنان میلرزید کە توان
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پوشیدن کفشهایش را نداشت .تصور من بر این بود کە این لرزیدن بر اثر سردی
هوا میباشد؛ ولی بعدها فهمیدم کە چرا پاهایش میلرزید .ولی دیگر دیر شدە بود.
همان موقع با آشــفتگی از من خواست کە مشــکل این دو نفر را هر چە سریعتر
روبەراە کنم .البتە در دیدارهای قبلی بە من گفتە بود کە حســن رمضانی بە طور
جدی تحت تعقیب رژیم است و از من خواستە بود کە برای وی و خانوادەاش سر
پناهی فراهم کنم تا بتواند بە طور کلی از منطقەی تحت کنترل رژیم خارج شود.
تأکید میکرد که در غیر این صورت اگر دستگاههای اطالعاتی رژیم وی را دستگیر
کنند ،بدون وقفە اعدام خواهد شــد .من هم قول اســکان وی و خانوادەاش را در
جایــی امــن در مناطق تحت کنترل خودمان بــە وی دادە بودم و با تمام توان در
تالش بودم .بە اطاق کار خود وارد شــدم .حسن رمضانی و دوستش احمد هر یک
در گوشــەای از اطاق ساکت نشســتە بودند .حسن بە آرامی دست بە داخل جیب
بغل خود برد و بە آهســتگی بســتەی حاوی کتاب را خارج نمود .بە من نزدیک
شــد .با هر دو دســت کتاب را گرفت و بە طرف من آورد .شیوەی حرکت و حالت
چشمانش عادی و معمولی بە نظر نمیرسید .حتی مردمک چشمانش چنان بود کە
در مواقع ترس و وحشــت بسیار فراوان دیدە میشود ،بە ویژە زمانی کە امیدی بە
زندە ماندن باقی نمیماند و شــبح مرگ حس میشود .من شخصاً چنین حالتی را
در پیشمرگهها هنگامی کە بە شدت زخمی میشدند و امید زندە ماندن را از دست
میدادند بارها دیدە بودم .آنهایی کە گلولە بە ســر یا بە قلبشــان اصابت میکرد
چشمانشان چنان حالتی بە خود میگرفت.
دســتم را بە طرف کتاب دراز نمودم .طبق معمول بە تصور ســبک بودن آن را
گرفتم .باالتر از حد معمول و سنگینتر از حجم خودش بە نظر میرسید .با توجە بە
عالئم و نشانەهایی کە مشاهدە کردم میبایست متوجە میشدم برنامەای غیرعادی
در راە است ،ولی متأسفانە توجهی بە این واقعیت ننمودم .هنگامی کە کتاب را بە
دست من میداد با احترام فوقالعادە و خارج از تصور هر دو زانو را بر زمین نهادە و
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با دو دست احترام کتاب را بە طرف من دراز کرد .کتاب در یک کیسەی پالستیکی
روشن قرار داشت .جلد کتاب سیاهرنگ و محکم بود .با خط سفید و درشت بر روی
آن نوشتە شدە بود «سپیددندان» ،کنارەهای کتاب در قسمت باالیی و پایین با سە
عدد نوار چسب به هم وصل شدە بود.
الزم بە توضیح اســت کە تالشهای قبلی رژیم برای ترور من از طریق کفش
و ســاعت بمبگذاریشدە ،من را بر آن داشت تا حاملین بستە یا نامەها حتی اگر
درحد یک فیلتر سیگار بودند را بر آن دارم تا اول خودشان نامە یا بستە را باز کنند
و من شــخصاً مبادرت بە گشــودن آنها نمیکردم .ولی این بار این تیم تروریستی
بە حدی با چاپلوســی توأم با احترام ،دروغگویی و ریاکاری خود را دلسوز ،مرید و
ارادتمند بە من نشان میدادند کە مرا غافلگیر و دچار نوعی شرم از رد گفتەهایشان
کردند .بە خود اجازە ندادم کە بە آنها پیشنهاد بدهم تا کتاب را باز کنند .در آن
لحظە کتاب در دســت من بود .از ســنگینی کتاب دچار شک و تردید شدە بودم.
کتاب را با دســت چپ گرفتە و یکی از تکەهای نوار چسپ روی بستە را بە آرامی
با دست راستم کمی باز کردم .پشیمان شدم؛ دست نگە داشتم و بستە را بر روی
تاق پنجرە گذاشــتم .باز پشیمان شــدم و بە منظور انتقال کتاب بە قسمت دیگر
اطاق کتاب را دوبارە برداشــتم .در این حالت حسن رمضانی در قسمت دیگر اطاق
یعنی در دورترین گوشەی آن جای گرفتە بود .بە یاد دارم دست راست او در جیب
شلوارش قرار داشت.
در این هنگام کتاب در آغوش من منفجر شد .چنان احساسی بە من دست داد
کە بە هوا پرت شــدم و دوبارە دمر پائیــن افتادم .هرچند صدای انفجار در مناطق
دور دســت شنیدە شدە بود ولی من صدای انفجار را نشنیدم .تنها صدایی کوچک
بە گوش من رسید .اما لحظەای پیش از انفجار اشعەای سبز رنگ متمایل بە سیاە
را مانند یک جرقە در چشمان خود احساس کردم .در زندگی من این آخرین شعلە
روشن بود کە در چشمانم برق زد .بعد از آن تمام روشناییهای زندگی من یکبارە
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بە تاریکی تبدیل شــدند .مانند ستارەای کە ناگهان شعلەور و در آنی برای همیشە
خاموش شــد .بە طوری کە ضخیمترین و بلندترین دیوار بین من و دنیای بیرون
کشــیدە شد .اگرچە میان من و دنیای روشــن پردەای نازک یا فاصلە خیلی کمی
وجود داشــت اما بە ناگاە میان من و روشنایی دیرینە فاصلەای بە اندازەی چندین
ســال نوری کشیدە شد .دمر بر زمین افتادم .گرمای شدیدی حس میکردم .انگار
در میان فوران تنوری آتشزا در حال سوختن و ذغال شدن هستم.
در ابتدای انفجار نە از ناحیەی سر و نە از ناحیەی سینە دردی حس نمیکردم.
در زندگی عادی بە اشتباە دوبار پا بر روی چراغ نفتسوز در حال افروختن کوبیدە
بودم .در نتیجە چند تکە شیشە در پای راستم فرو رفتە بود .چند بار هم بە شدت
زخمیشدە بودم .اما درد و آزار هیچکدام بە اندازەی درد فرو رفتن تکەهای شیشە
چراغ در من شــدید نبودەاند .این بار درد را فقط در قسمت جلوی کف پایم حس
میکردم ،اگر چە در پایم کوچکترین زخمی هم وجود نداشت .اما همان دردهایی
برایم تداعی میشدند کە دەها سال پیش با پا گذاشتن بر روی شیشەی داغ چراغ
نفتسوز حس کردە بودم؛ بەطوری کە درد آن از کف پایم شروع میشد و تا مغزم
پیش میرفت .هوشم را از دست ندادە بودم ولی زبانم در دهان توان حرکت نداشت.
دندانها و زبانم همراە با تکەای گوشت کە تشخیص آن برایم مشکل بود دهانم را
قفل کردە بودند .بە ســختی از طریق بینی نفس میکشــیدم و این نفس کشیدن
بەحدی درد آور بود کە انگار یک شاخەی تمشک مملو از خار در گلویم باال و پائین
میشــد .مزەای تلخ و شــور در دهانم حس میکردم .مثل این بود کە جرعەای از
آبنمک گرم همراە با بویی ناخوشایند در حال جوشیدن باشد .چند بار تالش کردم
فریــاد بزنم ولی هربار تالشــم برای حرکت دادن زبانــم بیفایدە بود .در ذهن من
لحظەای بە اندازەی چندین ســاعت طوالنی مینمود .با ادامەی نفسکشیدن زبانم
بە جســمی ســفت و تیزی ناخنمانند اصابت کرد ،فهمیدم انگشــت بزرگ دستم
میباشــد کە از تە قطع شــدە و با ناخنم بە درون دهانم پریدە اســت .چند تا از
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دندانهایم خورد شدە بودند و همراە با نفسکشیدن در داخل دهانم میچرخیدند.
ســکوت مطلق و تنهایی سهمگینی را احســاس میکردم .کوچکترین صدایی بە
گوشــم نمیرسید .خروجی اطاق بە یک کریدر باریک منتهی میشد .درب اطاق از
جا کندە شدە و بە داخل کریدر پرت شدە بود .از ترس اینکە اتاق مینگذاری شدە
باشــد کســی جرأت نکردە بود وارد اطاق شــود .از اینکە کسی بە کمک من بیاید
ناامید شــدە بودم .تصور من این بود که در محل پیشمرگهها هم انفجار رخ دادە و
کســی زندە نماندە است .نمیخواســتم تسلیم مرگ بشوم .بدین نتیجە رسیدم کە
باید راە چارەای برای خود پیدا کنم .ســە تا چهار بار زبانم را بە شدت تکان دادم.
با این کار تکەی انگشــت در دهانم تغییر جهت دادە و ســختترین دردی کە در
زندگیام کشیدەام در مجرای گلویم احساس کردم .دردی کە از فرو رفتن تکەهای
داغ شیشــە چراغ هم دردناکتر بود .شکل طبیعی انگشتم ،یعنی با نوک باریک و
تە نسبتاً کلفتتر فرو رفتن آن در گلویم را آسانتر و ممکنتر مینمود .دو سە بار
فریاد زدم .اما فریادهایم تبدیل بە صدا نمیشدند .تنها بە خرناسەای کوچک و کوتاە
مبدل میگشتند .در آن هنگام کە مشغول قورت دادن انگشتم در دهانم بودم تصور
تلخ مرگ با عذاب و دردی شدید در حال بلعیدنم بود .در این حال بە دنبال موجی
از تهوع و اســتفراغ تکەهای دندانها و انگشتم از دهانم بە بیرون پرتاب و پراکندە
شــدند و من توانســتم کمی احســاس آرامش کنم .اکنون در ســایر قسمتهای
زخمیشدەی بدنم احساس درد میکردم ،اما این درد در مقایسە با درد بستە شدن
گلویم ،احســاس خفگی و آنچە قب ً
ال گفتە شــد چندان شــدید بە نظر نمیرسید.
انگشت پریدە و دندانهای شکستە بە بیرون جهیدە بودند و دهانم خالی شدە بود.
این بار کە فریاد زدم صدایم بە آسانی شنیدە میشد .شنوایی و پردەی داخلی گوش
راســتم بە کلی از بین رفتە بود .دچار گرفتگی گوش چپ شدە بودم .هرچند هیچ
صدایی برایم مفهوم نبود ولی ســر و صداهایی در خارج اطاق بە گوشــم میرسید.
این بار صدایم را بلندتر کردم .گفتم برادران ،دوستان ،رفقا چرا بە کمکم نمیآیید؟
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اگر از این ترس دارید کە راهرو و ســالن و اطاق بمبگذاری شــدە باشــند ،نگران
نباشــید هیچ جایی بمبگذاری نشدە ،بیایید تا ماجرا را برایتان تعریف کنم .بیایید
مرا از این جهنم بیرون ببرید .همزمان بخاری نفتی داخل اطاق واژگون شدە و آتش
گرفتــە بــود .دود غلیظ و ابر همــراە با بوی خون اتاق را پر کــردە بود .کمیتەی
شهرســتان سردشــت از نیرو یعنی گردان گیارەنگ و قرارگاەهای پیشمرگهها در
منطقەی دهکدە روبروی ســونی تقسیم شــدە بودند .محل استقرار کمیتە در دید
نیروهای دشــمن نبود .دو شاخە از نیروهای پیشمرگهها در مقابل نیروهای دشمن
پراکندە و مســتقر شدە بودند .دشمن روبروی ما باالی قلەی کوە بە حدی نزدیک
و تا اندازەای بر مواضع ما مســلط بود کە دیدبانهای آنها میتوانستند شب و روز
در ارتفاعات با راکتها و توپ آتش ســنگین و کاتیوشــا و حتی با تفنگهای ۱۰۶
ما را هدف قرار دهند .بعضی مواقع توپبارانها بر مواضع ما بیســت و چهار ساعت
حتی چهل و هشــت ســاعت با حجم بسیار شدید آتش ادامە مییافت .اکثر اوقات
راکتهــا و توپها بر مواضع ما فرو میریخت .زیانهای مالی و جانی زیادی وجود
داشــت .در مواردی کە ما مورد یورش نیروهای رژیم قرار میگرفتیم ،یا بر حســب
تصادف با گشــتهای دشمن مواجە میشدیم اســلحە کمری خود را آمادە و مهیا
میکردم .از ســالها پیش با خود عهد بســتە بودم اگر روزی بە شدت زخمی و در
نتیجە فلج یا علیل شوم به خاطر اینکە برای اطرافیانم سربار زندگی و باعث دردسر
نشــوم ،با شــلیک یک گلولە بە زندگی خودم خاتمە دهم .دهها نفر از شــیرمردان
همســنگرم مرگ باعــزت را بر زندگی مذلتبــار ترجیح میدادنــد و یا برخی از
همسنگرانم بە خاطر دفاع از خلق ستمدیدەی کورد دچار نقص عضو میشدند .من
خود این نگرانی را در دلم میپروراندم کە روزی ،لحظەای فرا خواهد رسید با بدن
تکەپارەشــدە در حد فاصل میان مرگ و زندگی ناتوان و برای نزدیکان و همراهانم
باعث دردسر و زحمات طاقتفرســا شوم ،بدبختانە این کابوس همیشگی از حالت
وهمــی و فانتزی بە یک واقعیت تلخ و ملموس عینی مبدل گشــت .لحظەای بود
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وحشــتناک ،غیر قابل توصیف .اینجا من میبایست این حقیقت وحشتناک نادر را
بەعنوان یک واقعیت محض قبول میکردم .خواســتم تسلیم نشوم و راە چارەای را
بیابم .بدنم تکەپارە شــدە بود .در آن لحظە عهد و پیمانی را کە با خود بستە بودم
بە یاد آوردم .لحظەی تصمیمگیری فرا رسیدە بود .سخت و مصمم بر آن شدم کە
باید با خودم صادق باشم و راست و درست عمل کنم .در حالی کە فرصت را برای
اتخاذ تصمیم نهایی غنیمت میشــمردم ،متوجە شــدم کە فرصت دارد از دســت
میرود .میبایست در اسرع وقت تصمیم خود را علنی میساختم .زندگی دیگر برای
من زمهریر شدە بود .هیچ امیدی بە زندگی آبرومندانە و متکی بە خود برایم باقی
نماندە بود .نیک میدانســتم کە بقیەی عمرم را چند ساعت یا چند روز باشد باید
بە دردآورترین و ســختترین شیوە بە سر برم .صادقانە با خودم تجدید عهد کردم.
برای آخرین بار بر آن شــدم تا دیر نشــدە باید آخرین تیر را خالی کنم .تصمیمی
کە در برابر سرنوشت خود داشتم و قراردادی را کە با روح خود بستە بودم را بدون
اتالف وقت در میدان عمل به آزمایش میگذاشتم .دو سە بار تالش کردم کە تکانی
بە خود دادە بجنبم و بنشــینم ،ولی هر بار از نو پشــت بر زمین میافتادم .کسانی
کە عضوی را از دست میدهند در ابتدا مغزشان واقعیت از دست دادن عضو را قبول
نمیکندو مخصوصاً آنهایی کە چشمان خود را از دست میدهند .کسانی کە دچار
چنین عارضەای میشــوند ،میتوانند بە واقعیت چنین وضعی شهادت دهند .چشم
راستم از حدقە بیرون پریدە بود .هرچند کمی از چشم چپم هنوز در جایش باقی
ماندە بود ،ولی باز احساس میکردم کە آن هم بیرون جهیدە است .هشت انگشت
دستم شکستە کە چهار تای آنها در دهانم خرد شدە بودند .از ژرفنای حادثە باخبر
بودم و میدانســتم کە دهان و دندانهایم بەهم ریختەاند .ســینەام سوختە ،بدنم
صدها زخم برداشتە ،حداقل صدها تکە و پارچە ریز بمب در تمام قسمتهای بدنم
فرو رفتە اســت ،ولی فکر نمیکردم کە دســتهایم را بەکلی از دســت دادە باشم.
اســلحە کمریام مســلح و آمادەی شلیک بود .با دست راســت اسلحە کمریام را
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جستجو کردم .ولی نمیتوانستم چیزی را لمس کنم .بە هر حال دست چپم را بە
طرف اسلحە کمریام بردم ،بە همان وضعیت و صورت از دست چپم کاری بر نیامد.
خود را در داخل دوزخی ابدی یافتم .متوجە شــدم کە دســتهایم از بین رفتەاند.
تصور زندە ماندن بدین شیوە برای همیشە روی ناامیدی و سیەروزی را بر من چیرە
و غالب ســاخت .برای اولین و آخرین بار زندگیم آیەی یأس و آوای وحشــتناک
کابوس مرگ گام بە گام و دسترســی نداشتن تنها بە یک تیر خالص ،کمبود تنها
یک گلولە مرا ناچار ســاختند در برابر مشــکل الینحل و حادثەی غیرقابلعالج سر
فرود آورم و تســلیم شوم .خود را بە امواج این سرنوشت بسپارم تا آخرین لحظەی
زندگی مرا بە دنبال خود خواهد کشید .در آن لحظات هنوز بە درستی نمیدانستم
کە حادثە چگونە رخ دادە است .پیشمرگهها در اطراف من جمع شدە بودند .هرجور
کە شدە مرا از اتاق بیرون کشیدند .ناگهان چنان خوشحال شدم انگار حادثەای رخ
ندادە است .بەدرستی دریافتم کە آنها زندە ماندەاند و هیچ گونە انفجاری در سالن
تجمع پیشــمرگهها رخ ندادە است .امید و ارادەام از نو قوت گرفت .بە فکر چارەی
دیگر افتادم ،خواستم برای خاتمە دادن بە زندگیام از آنها کمک بگیرم .با صدای
بلند از آنها خواهش کردم ،گفتم :برادران! عزیزان! چیز مهمی از دست نمیدهید،
تحمل این وضع و این زندگی دردناک برای من غیرممکن اســت .جوهر واقعیت را
چنان کە هســت باید بە عنوان واقعیت قبول کرد .باید بە خیال و واهمە پشــت پا
بزنیم .همە شما با چشم حقیقت میبینید کە من تبدیل بە یک کندە درخت شدە
و دیگر بە درد زیســتن نخواهم خورد .اگر شــما دلســوز ،همسنگر و غمخوار من
هســتید ،مرد و مردانە با یک گلولە تنها با شــلیک یک گلولە بە زندگی من خاتمە
دهید .بە شرفم این خدمت بزرگی است کە در حق من انجام میدهید .برایم بسیار
دردناک و مملو از ناامیدی بود کە کســی خواهش و التماس و تمناهای مرا قبول
نکرد .ناامیدانە درخواست کردم کە یک مسکن بە من تزریق کنند .دو آمپول بسیار
قــوی بە من تزریق کردند .ولی بە اندازە ســر ســوزنی از دردهای من نکاســت.
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پرآزارتریــن درد لحظە به لحظە بیشتر و بیشتر میشــد .من شــش نوبت دیگر
زخمی شدە بودم .باور بفرمایید زخمیشدن برایم شوخی بود .تا سە بار بازوی دست
راســت و دست چپم با تیر مستقیم بە شدت زخمی شدە بودند .زانوی طرف چپ
و ران طرف راست و شانەام بشدت زخمیشدە بودند .باور بفرمایید من با این زخمها
شوخی میکردم .بیخیالشان بودم .ولی این توبمیری از آن تو بمیریها نبود .خون
در بدنم بە حداقل خود رســیدە بود .از قســمتی از زخمهایــم عکس گرفتەام کە
میتوانــم در اختیارتان قرار دهم .انرژی و قوای بدنم رو بە پایان بود .ابتداییترین
برانکارد در محل حادثە وجود نداشت ،مرا در یک پتو پیچیدند و در میان دو تکە
چوب کە با یک ریســمان خیلی بلند پالستیکی بە هم وصل شدە بودند گذاشتند.
پیشــمرگهها و ساکنین محل بە دور ما جمع شــدند و جنازەی مرا برشانەهاشان
حمــل میکردند .مغــزم از کار نیفتادە بود .تصورم این بود کــە مرا بە عمق یک
سردخانە تاریک میبرند .یاد زندە ماندن در ذهن من شیرینترین و جذابترین رؤیا
بود .سرمای شدید قوز باال قوز شدە بود .یواش یواش هوا تاریک میشد .بادی سرد،
تند و نامالیم بەشــدت میوزید .دانەهای برف را بە ســر و صورتم میکوبید .برای
اینکە خفە نشــوم صورتم را باز نگە داشتە بودند .باالی چشم راستم و یک قسمت
از کرەی چشم چپم بیرون پریدە بود .حدقەی چشمم خالی بود .باد شدید دانەهای
بــرف را بــە داخل حدقە و دهانم میکوبید .دانەهای ســرد و یــخزدەی برف را با
گلولەهای گرم کە بە تنم خوردە بودند مقایســە میکردم .ریختن دانەهای برف بە
میان زخمهایم از گلولەها دردناکتر بودند و علت ســرگرمی و مشغولیت زیاد .پس
از صبحانە غذایی نخوردە بودم .بعد از استفراغ معدەام کامل خالی شدە بود .خیال
میکردم کە بدنم به یک پارچە یخ مبدل شــدە اســت؛ بەویژە معدە و ســینەام با
پارچەهای ســرد یخ آکندە شــدەاند .آرزو داشــتم هرچە زودتر مرا بە گورستانی
برســانند و در بطن گوری گرم دفن شــوم .بیشــتر از یک ســاعت طول کشید تا
پیشمرگهها رویشــانەهای خودشان مرا بە کنار جادەای رساندند کە به شهرستان
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قلعەدیزە عراق منتهی میشد .بە محض رسیدن بە جادە مرا بر زمین گذاشتند .در
این حالت ناالن دوبارە التماس و استدعا را از سر گرفتم .کوفتە و خستە با صدای
لرزان خطاب بە پیشمرگهها گفتم :دستم بە دامن همەتان! آخرین وصیت و آخرین
درخواســت زندگی من این اســت کاری کنید کە من در پایین دفن نشوم .مرا بە
طــرف دهکدە (برد قســل) برگردانید و در کنار مزار همرزمان شــهیدم بە خاک
بســپارید .بە یاد داشتە باشید ،این آخرین آرزوی قلبی من است .متأسفانە بە این
آرزوی خویش هم نرسیدم و از خواب ابدی کنار همرزمانم محروم ماندم .ای کاش
روزی بە این آرزوی دیرینە خود میرسیدم.
جنایت سرشیو ،سقز
 ۲۱تیرماە ســال  ۱۳۶۹شمســی در منطقەی سرشیو ،شهرستان سقز :در این روز
بخشــی از نیروهای حزب دمکرات کوردســتان ایران در منطقە (هرمیدول دامنەی
کوە پرەژال سقز) در حال استراحت بودند .شب جهت ارتباط و حفظ امنیت بقیەی
دوستان ،میبایست دستەای از آنان در ارتفاعات کوە یادشدە مستقر شوند ،بیخبر
از اینکە دســتگاە اطالعات جمهوری اسالمی یکی از عوامل نفوذی خود را در میان
آنها جا دادە است.
ابوبکر محمودی اهل روســتای خلیفان شهرســتان نقدە کە تالشهای او برای
ورود به صف پیشــمرگهها حزب دمکرات کوردســتان در سفیدسنگ پیرانشهر به
جایی نرســیدە بود ،در منطقهای دیگر به این هدف رســید .نامبردە ابتدای شــب
لیســت نگهبانــان را کنترل میکند و بدین ترتیب برای او مشــخص میگردد که
لقمان الیاسی ،همکشیک وی ،اسلحەی قناسە در اختیار دارد .محمودی به بهانەی
شناســایی و کنترل منطقه با دوربین قناســە ،تفنگ او را بە امانت گرفته ،ســوزن
قناســە را از آن خارج مینماید .پس از بازگشت تفنگ را دوبارە تحویل او میدهد.
نوبت نگهبانی ابوبکر محمودی و لقمان حدود ساعت سە بعد از نیمه شب بود.
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ابوبکر با اطمینان حاصل کردن از خواب پیشمرگهها بە لقمان پیشنهاد میکند
برای کنترل اطراف کمی دورتر برود .در این فاصلە پیشمرگهها خوابیدە را به گلوله
میبندد و با بازگشت سریع لقمان به آن محل ،او نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفته
و شــهید میشــود .ابوبکر با ســرعت محل را ترک و خود را به یکی از پایگاەهای
رژیم در نزدیکی روستای هرمیدول که از محل جنایت فاصلهای نداشت ،میرساند.
در جریان این عمل تروریستی  ۱۰نفر و بە قولی تعداد دوازدە نفر کشتە را در بر
میگیرد .اســامی دە نفر از شهدای حزب بە وسیلەی تروریست نامبردە بە قرار زیر
میباشــد :سیف الله نعلبندی (مشهور بە شیخ سردستە) ،مصطفی هوشینی (معاون
دســتە) ،خالد شعبانی (کادر درمانی) ،لقمان الیاســی ،هادی پاالنی ،رحیم بهانت،
فریدون قادری ،محمد صدقی ،جمال کورتکی و خالد عبدالهی.

قاتل پیشــمرگهها ،ابوبکر محمودی شناختە شــدە بە (ابو سیزدە) بعدا ً در بە

قتل رســاندن یک نفر دیگر نقش اساســی ایفا مینماید .دو روز پس از این واقعه
اســتاد محمد امین عبدالهی پدر شهید خالد به آنجا آمدە ،از همسنگران فرزندش
میخواهد تا او را بە محل دفن راهنمایی کردە ،خاک روی جســد فرزندش را کنار
بزننــد تــا برای آخرین بــار او را ببیند .پس از انجام این کار ،اســتاد محمد امین
گوشــەای از لباس و کمی از موی ســر فرزنش را با قیچی بریدە ،پس از بوسیدن
در جیب خود میگذارد .او میگوید اینها نشــانی از پســر من دارند و تسکین دل
شکســتە مادر داغدار فرزندم خواهد بود .اســتاد محمد امین عبدالهی در یازدهم
بهمن  ۱۳۹۹شمسی دارفانی را وداع گفت و طبق وصیتی که کردە بود تکە لباس
و موی شــهید خالد با جســد پدر و در میان اندوە جمع کثیری از مردم شهرستان
سقز بە خاک سپردە شد.
کمیتەی منطقەی شمال [مناطق اورمیە]
آقــای تیمور مصطفایی از اعضای رهبری حزب دمکرات کوردســتان ایران یکی از
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تجــارب خــود را در ارتباط با طرح ترور اعضا و کادرهای سیاســی حزب از جانب
جمهوری اسالمی چنین بیان میکند:
تیرماە ســال  ۱۳۶۷شمســی ،اطالعات اورمیە از طریق مهرەهای نفوذی خود
(داود جلیلــی) ،طرحریــزی تروری را در برنامە کاری خود قــرار دادە بود .در این
برنامەریزی از حزب دمکرات کوردســتان ایران خواستە شــدە بود دیدگاە خود را
نســبت بە مذاکرە با رژیم و ســطح مطالبات حزب در پیامی صوتی برای مسئولین
رژیم ارسال نماید.
این مهرەی نفوذی هنگام مراجعە بە مســئولین حزب اظهار داشــت کە رژیم
یکی از مسئولین بلندپایەاش را [الهامی] بە اورمیە فرستادە ،میخواهد باب مذاکرە
را بــا حزب بگشــاید ،اما هدف اصلــی رژیم ابتدا ترور تیمور مصطفایی ،مســئول
کمیتە منطقە شــمال کوردستان و عضو کمیتەی مرکزی حزب بود .اگر چە تیمور
مصطفایی خواستەهای رژیم را برای دفتر سیاسی حزب ارسال نمود و دفتر سیاسی
طی پیامی نسبت بە جدی بودن آمادگی رژیم برای مذاکرە شک کردە بود ،با این
حال ،از این مسئول حزبی خواستە بودند کە برنامەی خود را شخصاً بە پیش ببرد.
بە دلیل مشــکوک بودن کل برنامەی مطرحشــدە ،با رعایت احتیاطی کە از طریق
این مسئول حزبی انجام شد ،برنامەی رژیم برای ترور تیمور مصطفایی عقیم ماند.
لذا رژیم این بار از راە دیگر و با هدف از میان برداشتن یکی دیگر از مسئولین
حزب ،بمب صوتی کارگزاری شــدە در یک کاست نواری را توسط داود جلیلی کە
از کادرهــای حزب بود برای یکی دیگر از مســئولین حزب به نام محمود دشــتی
عضو کمیتەی منطقەی شــمال [مناطق اورمیە] ارســال مینماید .روی بســتەی
بمبگذاریشــدە نامەای از داود جلیلی ،مزدور نفوذی رژیم ،ضمیمه شــدە بود .در
نامە کە بعدا ً خواندە شــد ،چنین آمدە بود« :یکی از ســران عشــایر بە نام حاجی
جەوو [حاج جوهر کە او هم مزدور رژیم بود] تمایل بە همکاری با حزب دارد و از
محمود دشــتی خواستە بود بە کاست صوتی ارسالی گوش دهد» .هنگامی کە نامە
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بە پیشمرگهها میرسد ،آنان در دامنە کوەهای داالنپر مستقر بودند .محمود دشتی
در محل حضور نداشــت ،لذا نامە را در تاریخ  ۱۳۶۷/۴/۱۱شمســی به عضو دیگر
کمیتەی منطقەی شمال بە نام عمر رحمانی (عمر بوکانی) کە عالقە زیادی بە آواز
و موسیقی داشت میدهند .وی نامەای را کە برای محمود دشتی نوشتە شدە بود از
کاست جدا کردە ،بە محض گشودن بستە ،کاست منفجر شدە ،عمر انگشتان هردو
دست و یک چشم خود را از دست میدهد.
اطالعات سپاه اشنویه و ترور در درەی «گردک و روستان»
طبق نقشــەی قبلی ادارە اطالعات ســپاە پاسداران در شهر اشنویە و تحت رهبری
و راهنمایــی مســئول اطالعات این شــهر بە نام مهدی و همــکاری فردی بە نام
خیرالله از اهالی روســتای شیروانەی کوردستان عراق ،در محلی بنام «چم باروک»
در مجــاورت پل «مام خطیب» چند عدد مین ضدنفربر [ضد تانک] به لقمان مرزە،

نفوذی رژیم در حزب دمکرات کوردســتان ایران تحویل دادە میشود .خیرالله بعدا ً
نقشە سپاە پاسداران را به اعضای حزب اطالع میدهد ،معذالک سخنان وی جدی

گرفتە نمیشود.
در تاریخ  ۱۳۷۰/۳/۷شمسی در درەی «گردک و روستان» ،منطقەای حد فاصل
رانیە و رواندوز در کوردستان عراق نزدیکیهای روستای مامە خطیب ،آقای مصطفی
هجری مســئول کمسیون سیاســی و نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران برای
بازدید از نیروهای حزب بە این محل سفر میکنند .شب قبل ،لقمان مرزە دو عدد
مین ضدنفربر را در مســیر برگشت وی کارگزاری میکند .انفجار مین اول موجب
آســیب دیدن اتومبیل همراهان و کشــته شدن ستار جاللی اهل منطقه نوسود در
اورامانات و زخمی شدن محمد امین معروفی اهل پیرانشهر و خدر الماس میشود.
وســیلەی نقلیەی بعدی کە آقای هجری ،دبیر کل بعدی حزب دمکرات کوردستان
ایران ،یکی از سرنشینان آن بود ،به دلیل عمل نکردن مین ،آسیبی نمیبیند.
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بعد از گذشت حدود چهل روز از این عمل تروریستی حین درگیری پیشمرگهها
حزب نامبردە و نیروهای مهاجم جمهوری اســامی در نزدیکیهای اشــنویە کسی
بە نام خیرالله شــیروانە دســتگیر شــدە ،در پی اعترافات او ماهیت (لقمان مزرە)
مهرەی نفوذی اطالعات ســپاە آشکار میشود .او برای اجرای طرح اطالعات اشنویە
از آن جملە انفجار وانتبار بمبگذاریشــدە در مســیر روستای «ایندزی» دست بە
کار میشــود و هنگام عبور اتوبوس حامل افراد و خانوادەهای افراد حزب دمکرات
بە طرف روستای دیگری به نام «بولی» از طریق کنترل از راە دور ،توسط مزدوری
آموزشدیدە ،در ســاعت  ۹صبح عملی میشود .بە محض رسیدن اتوبوس ،سە نفر
بە نامهای آقایان مال رسول گردی از اعضای قدیمی حزب و اهل پیرانشهر ،حسن
علیپور اهل اشنویە از مسئولین و جلیل مامایی اهل پیرانشهر و ترکزبان ،رانندەی
اتوبوس عضو حزب ،در تاریخ ۱۳۷۰/۸/۷شمســی برابر با  ۱۹۹۱/۱۰/۱۹میالدی در
دامنەی کوە قندیل مجاورت قلعەدیزە ،کوردستان عراق ،بە قتل میرسند و تعدادی
دیگر شامل کودکان  ۵تا  ۶سالە زخمی میشوند.

1

تفرجگاە « َگل علی بیگ» رواندز و «قولکان ،گورتیسوی» قندیل

تاریخ  ۱۳۷۳/۵/۱۳شمســی برابر بــا  ۱۹۹۴ / ۸/۲۳میالدی در تفریحگاە َگل علی

بیگ (کوردســتان عراق) کسی بە نام طاهر اهل شهر دیانان ،منطقەی سوران ،که
مزدور ســپاە پاسداران جمهوری اسالمی ایران بود دو نفر از اعضای حزب دمکرات
کوردستان ایران را بە نامهای محمد بایزیدی و محمد درخشانی ترور کرد.
همچنین در شــهریورماە سال  ۱۳۷۳شمسی ،سید رحمان سیدی اهل قزلجە
(مهابــاد) یکی از پیشــمرگهها حزب را هنگامی که بە خاطــر بیماری در یکی از
ییالقهای منطقەی قندیل بنام „قولکان ،گورتیسوی“ بە سر میبرد ،توسط یکی از
مزدوران اطالعات سپاە پاسداران پیرانشهر بنام زورار معروف به "بیکس" ترور شد.
 .1اطالعات فوق توسط آقای محمدامین معروفی کە خود سرنشین و از زخمیهای اولین ماشین و از همراهان آقای هجری
بودە است برای نویسندە ارسال شده است.
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ترور نیابتی در «کوی سنجق»
ترور  ٥تن از مســئولین حزب دمکرات کوردســتان ایــران در تاریخ ١٣٧٦/٩/١٧
شمســی در ورودی شهر کویە سنجق واقع در کوردستان عراق یکی از ناگوارترین
رویدادهای مرتبط با تروریسم جمهوری اسالمی است کە البتە این رویداد از جهتی
در بستر رابطە زیانبار این رژیم با عوامل خود در بخشهای دیگر کوردستان قابل
تأمل و بررسی است.
تیمی از مسئولین حزب دمکرات کوردستان همراە چند پیشمرگه در منطقەی
ســلیمانیە برای شــرکت در آخرین گردهمایی کمیتەی مرکزی (منتخب کنگرەی
دهم این حزب) بە مرکز اســتقرار آنان (شهر کوی سنجق) فرا خواندە شدە بودند.
آزاد علــی بالە اهل مهاباد و عامل نفوذی جمهوری اســامی کە در ســمت کادر
سیاســی حزب دمکرات کوردستان ایران خود را جا زدە بود ،تاریخ و مسیر حرکت
آنان را بە نیروهای مأمور جمهوری اســامی در کوردســتان عراق گزارش میدهد.
تیم ترور جمهوری اســامی در حد فاصل مسیر عبور آنان [خلەکان] نزدیکیهای
شهر دوکان کمین کردە ،بە محض رسیدن اتومبیل مسئولین حزب بە محل ،مورد
حملەی مســلحانە قرار میدهند .آنان نیز به مقابله پرداختە ،تروریستان با بە جای
گذاشتن یکی از اتومبیلهایشان ناچار بە عقبنشینی و فرار میشوند.
در این درگیری یکی از مسئولین حزب به نام منصور فتاحی ،مسئول کمیتەی
حزبی شهرســتان پاوە بە شدت زخمی میشود .او با استفادە از اتومبیل بە غنیمت
گرفتە شــدە توسط یکی از پیشمرگهها به نام جالل ایناخی ،بە طرف کمپ حزب،
فرستادە میشود؛ ولی متأسفانه بە علت شدت جراحت پس از حدود یک ساعت بە
شهادت میرســد .دیگر اعضای تیم حزب دمکرات کوردستان ایران ،آقایان منصور
ناصری مســئول ارتباطات حزب و از اعضای رهبری ،ابوبکر اســماعیلی مشهور بە
ســامال مسئول کمیتەی حزبی در شهر بانە ،یدالله شیرینسخن و رفعت حسینی،
مسیر خویش بە طرف شهر کوی سنجق را ادامە میدهند.
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ناگفتە نماند گویا اســنادی مهم و محرمانە از چگونگی ارتباط نیروهای اعزامی
تهران با عوامل خود در کوردستان عراق ،حتی گزارش صوتی عامل نفوذی نیروهای
رژیم در اتومبیل بە جای ماندە از آنان بە دســت پیشــمرگهها میافتد .این مسئلە
و ضرورت پس گرفتن مدارک نتیجەی ناخوشــایندتری را بە دنبال داشــتە است.
نیروهای حزب بە محض رســیدن بە دروازەی شــهر کوی سنجق ،در ورودی این
شــهر مورد حملەی غافلگیرانەی پست کنترل نیروهای اتحادیە میهنی کوردستان
قرار گرفتە و همگی بە شهادت میرسند.
البتە بە دنبال اعتراضات  ،دادگاهی فرمایشــی برای قاتلین و عوامل این کیس
ترور تشکیل شد ،ولی نتیجەای مطلوب بە دنبال نداشت .از طرف دیگر عامل نفوذی
رژیم بە محض اطالع از ماجرا و با علم و اطالع از بە غنیمت گرفتە شدن اسناد و
گزارش صوتی خود فرار نمودە و خود را بە نیروهای رژیم معرفی مینماید.
ترجمەی متن عربی حکم دادگاە بە زبان فارســی برای رسیدگی بە قتل چهار
نفر از مسئولین حزب دمکرات کوردستان ایران در ورودی شهر کوی سنجق توسط
تیم اعزامی نیروهای اتحادیەی مهینی کوردستان:
حکم:
شمارە /۲۲۵/چ ۱۹۹۸

دادگاە جنایی شــهر ســلیمانیە در تاریخ  ۱۹۹۸ /۸/۲۰میالدی از طرف رئیس
محترم آن (لطیف طه محمود) و با شرکت اعضای دادگاە ،محترمین (لطیف سعید
معــروف) و (فاروق عبدالواحد مصطفی) با جایز شــمردن حق داوری به نام خلق،
احکام زیر را صادر نمود:
متهمین:
(ارسالن حمە سور حمە امین ،عبدالرزاق عثمان حسین ،مریوان کمال محمد)
قاضی تحقیق ســلیمانیە عطف بە حکم شــمارە  ۹۷در مطابقت با حکم ۹۹۸
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صادرە در تاریخ [ ۱۹۹۸ /۵/۱۱میالدی] ،بررســی رویداد شمارە  ۹۹۷توسط هیات
تحقیقات قضایی از متهمین (ارســان حمە ســور حمە امیــن ،عبدالرزاق عثمان
حسین ،مریوان کمال محمد) را که بنا بر حکم دادگاە بازداشت شدەاند ،طبق مادە
 ۴۰۶قانون جزا و مادەهای  ۴۹ ،۴۸ ،۴۷برای محاکمە کردن در روز تعیینشدە در
تاریخ [ ۱۹۹۸/۶/۱۰میالدی] ،جلســەی دادگاە را با حضور دادستان محترم (حمید

مجید محمد) و حضور متهمین نامبردە بدون انتخاب وکیل از طرف آنان ،تشــکیل
داد .طبق مادەی  ۱۴۴قانون جزا ،حکم تعیین وکیل صادر شــد و محترم (عبدالله
احمد اسماعیل) برای دفاع کردن از آنان تعیین گردید و با دعوت و حضور ایشان،
حکــم بهطور علنی قرائت گردید .همچنین اظهار شــاکیان (منال طاهر عبدالله) و
(عارف شیرینســخن) و هر یک از شــاهدان (جمال نادر محمد شــناختە شدە بە
حاجی مســیفی) و (زانا غنی عبدالمجید) و (حمرین کمال ســعید) بە عنوان یک
حقوق فردی مورد تائید قرار گرفت.
دادگاە حکم تعیین جانشین قاضی (شلیر جزا) را برای سرپرستی بچهی کوچک
(شــایی سید منصور) و طلب حقوق او صادر کرد .نامبردە درخواست خود را تقدیم
دادگاە نمــود .بە دنبال آن گــزارش کتبی تحقیق دربارەی محل حادثە و اســناد
تفتیش بدنی و نگهداری اسلحە و مدارک ارتکاب جرم بدون ارائهی گزارش پزشکی
قانونی از مقتولین قرائت گردید .فقدان این گزارش ،به خاطر انتقال اجساد آنها از
ســوی اعضای حزب دمکرات کوردستان ایران ،ندادن امکان هرگونه معاینه بدنی و
عدم اطالع از محل دفن آنها میباشد.
هریک از مجرمین بەطور انفرادی مورد بازجویی قرار گرفتند ،طبق مادە ۱/۴۰۶

قانون جزا ،مادەهای  ،۴۹ ،۴۷ ،۴۸برایشان قرائت و تشریح گردید ،متهمین اتهامات
واردە را رد کردند .در ادامه ،دادگاە به سخنان دادستان و نوشتەی وکیل تا به پایان
رسیدن گفتار متهمین گوش داد و برای انجام دقیقتر تحقیقات ادامهی جلسه را به
تاریخ [ ۱۹۹۸ /۶/۲۰میالدی] موکول کرد .در تاریخ نامبردە ،دادگاە مانند جلسهی
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قبل ،با حضور دادستان ،متهمین و وکیل تعیینشدە تشکیل شد.
از متهمین ســؤال شد ،آیا سخنی برای گفتن دارند؟ آنان اعالم کردند سخنی
برای گفتن ندارند .در نتیجە ،خاتمەی جلسە دادگاە برای شور و اعالم نهایی اعالم
گردید.
حین مرور و بازبینی اســناد بە دســت آمدە در روند تحقیقات و محاکمه ،که
شامل شــهادت شــاکیان (منال طاهر عبدالله) و (عارف شیرینسخن) و شاهدین
دیگــر (جمــال نادرە محمــد) و (زاناعبدالغنی مجید) و (حمرین کمال ســعید) و
گــزارش تفتیش محل رویداد و مدارک معاینه بدنی و نگهداری اســلحه و مدارک
جرم ،اظهارات متهمین در تمام مراحل ،برای دادگاە مشــخص شــد کە در تاریخ
[ ۱۹۹۷/۱۲/۸میالدی] گروهی از اعضای حزب دمکرات کوردستان ایران در منطقە
خلەکان که جزو شهرک دوکان میباشد به عدەای از اعضای بخش ارتباطات ایران
حمله کردە و بعد از درگیری مســلحانە ،اعضای حزب دمکرات توانستەاند اتومبیل
آنان از نوع (پیکاب دوکابین) را بە غنیمت گرفته و بدزدند .در داخل اتومبیل اسناد
مختلفی در رابطه با روابط جمهوری اســامی ایران و اتحادیەی میهنی کوردستان
وجود داشته است.
بعــد از این رویداد آنها با مســئولین [اتحادیه میهنی کوردســتان] برای باز
گردانــدن اتومبیل و جلوگیری از درگیری مســلحانە طرفیــن در منطقە ،ارتباط
گرفتنــد .بە همین خاطر از طرف مســئولین به مدیریــت ادارە اطالعات و امنیت
[آســایش] اربیل دستور دادە شد با اعزام تیمی به محل بازرسی آزادی در ورودی
شــهر کوی سنجق هردو اتومبیل برازیلی [ ]VWسفید رنگ را کە یکی از آنها به
شــمارە ( )۱۳۰۷۹است توقیف کردە ،تمام سرنشــینها ،اسناد و مدارک و وسایل
داخل آن را به مدیریت ادارە اطالعات و امنیت اربیل در کوی سنجق تحویل دهند.
طبق این دســتور مدیریت ادارەی امنیت اربیل گروهی متشــکل از هفدە نفر
مســلح را تحت رهبری متهم (سروان ارسالم حمە ســور حمە امین) برای اجرای
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دســتور نامبردە به محل بازرســی اعزام کرد .هنگام اجرای این دســتور ،اتومبیل
برازیلی به شــمارە ( )۱۳۰۷۹که از مســیر کوە هیبتسلطان بە طرف کوی سنجق
میآمد نمایان شــد .از طرف تیم اعزامی ،اتومبیل یادشدە با چهار سرنشین مسلح
آن متوقف شــدە ،برای تشــخیص هویت از آنان خواستە شد تا برگەهای شناسایی
خود را ارائە دهند ،ولی آنان این درخواست را رد کردە و از رفتن به ادارە اطالعات
و امنیت سرباز زدند.
در حین این مشــاجرە ،رانندە اتومبیل برازیلی متوقفشــدە ،اسلحە خود را بە
طرف فرماندەی تیم [امنیت] نشانە گرفتە و شلیک میکند .در نتیجە (علی حسین
عبدالله) یکی از اعضای تیم با قصد کشتن مورد اصابت گلوله واقع میشود .بە دنبال
آن ،بقیە سرنشینان اتومبیل شروع بە تیراندازی میکنند( .نجات علی حسین) یکی
دیگر از اعظای تیم زخمی میشــود .بە همین خاطــر متهمین اقدام بە تیراندازی
کردە ،کلیە سرنشینان [اتومبیل] را به قتل میرسانند.
دادگاە معتقد اســت کە متهمین وابســته به ادارەی اطالعات و امنیت ،دستور
مســئولین مافوق را اجرا کردەاند .این عمل نتیجەی شرایطی مشخص برای اجرای
این فرمان بودە ،کە عبارت اســت از :انجام ســریع امور اقلیم ،حفظ امنیت ،ثبات و
جلوگیری از برخورد مســلحانە بین اعضای حزب دمکرات کوردستان ایران و آنانی
کە وابســتە بە دفتر ارتباطات جمهوری اسالمی ایران در اقلیم کوردستان هستند.
شاهد (جمال نادر محمد) دستیار ادارەی اطالعات و امنیت استان اربیل در دادگاە
تایید نمود که این دســتور از طرف وی بە متهمین دادە شــدە اســت و این عمل
مربوط به وی میباشــد و نە بە متهمین (ارســان حمە سور حمە امین ،عبالرزاق
عثمان حسین ،مریوان کمال محمد) و آنان مجرم نیستند؛ زیرا آنها فرمان صادرە
از طــرف مافوق خــود را اجرا کردەاند و عمل آنها مطابق با مادەی  ۴۰قانون جزا
بودە اســت ،چرا که آنها موظف به انجام دســتور رئیس خود میباشند .به همین
جهت ،طبق تصمیم دادگاە این افراد مجرم شــناخته نشــدە و اتهام واردە به آنان
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پس گرفتە میشود .طبق مادەی  ۱/۴۰۶قانون جزا و مواد  ۴۹ ،۴۸ ،۴۷برای آزادی
ســریع این افراد هیچگونه محدودیت قانونی وجود ندارد .عالوە بر این ،طبق احکام
مادە قانون جزا باید اسلحەهای ضبط شدە آنان بشمارە های  ۲۶۸۵ـ ۲۸۰۰۹۷۱۳

ـ  ۳۸۳۶مطابق با دســتور ضبط ســاح در [ ۱۹۹۸/۴/۱میالدی] به مدیریت ادارە
اطالعات و امنیت اربیل پس دادە شود و این امر به اطالع مدیریت ادارەی اطالعات
و امنیت سلیمانیە برسد تا پس از دریافت حکم پایانی این کار را به انجام برساند؛
همچنیــن مبلــغ  ۳۰دینار از خزانــه [دولت] پس از اعــام رأی پایانی بە وکیل
(عبدالله اســماعیل) پرداخت شود .این حکم با توافق کامل صادر شدە ،در مورخه
[ ۱۹۹۸/۶/۳۰میالدی] بە طور علنی ابالغ گردید.
رئیس دادگاە :لطیف طه محمود
عضو رأیدهندە :فاروق عبدالواحد مصطفی
عضو رأیدهندە :لطیف سعید .م

«چهار قورنە»ی رانیە و ترور با اسید
 ۱٩۹۶/۸/۲۴شمســی قادر اکلیون فرزند غفــور اهل مهاباد عضو حزب دمکرات در
پست کنترل منطقەی چهار قورنە ،رانیە توسط عوامل جمهوری اسالمی ربودە شدە
و پس از شــکنجەی بســیار ،کە بعدا ً بر جسد وی مشاهدە شدە است ،با نوشانیدن
اجباری اسید بەطرز فجیعی بە قتل میرسد .دوستان وی جسد دورانداختەشدەاش
را شناسایی و بە گورستان شهر رانیە برای دفن منتقل مینمایند .اطالعات دوستان
او حاکی از آن اســت کە قاتلین نامبردە از دوســتان شخصی بودەاند کە قب ً
ال آقای
سعدون عباســی و احمد فاطمە دیگر اعضای حزب دمکرات را  ۱۳۹۳/۵/۵شمسی

در منزل مسکونی خویش برابر چشمان حیرتزدەی زن و فرزندانشان در شهر رانیە
بە قتل رساندەاند.
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گسترش دامنهی ترورها
یکەتازیهای جمهوری اســامی در عراق بەطور عام و در بخش کوردســتان عراق
بەطور خاص علیە مبارزین آزادیخواە ایرانی ،اعضای احزاب اپوزیســیون از کورد و
غیرکورد پس از سقوط صدام حسین و تسلط نیمەرسمی ایران بر این کشور ،شدت
بیشــتری به خود گرفت .بعد از سقوط صدام حسین در کشور بیدروپیکر عراق در
وهلەی اول شــکار بیرحمانە و کشــتار وسیع بخشی از نیروها و فرماندەهان سطح
باالی عراقی که در جنگ ایران و عراق شــرکت کردە بودند توسط شیعیان عراقی
آموزشدیــدە در صفوف احزاب ســاختە و پرداختە در ایــران امثال حزب الدعوە،
مجلس اعال و دیگر تندروان شــیعیمذهب بەویژە در شهرهای موصل و دیگر نقاط
سنینشــین عراقی بە راە انداخته شــد .این عمل جامعەی سنیمذهب عراق را در
تنگنای شــدیدی قرار داد .میتوان نتیجە گرفت کە بخشــی از واکنش مقابل این
حرکات بە مرور زمان و در نهایت منجر بە چارەاندیشی متقابل و عکسالعملی شد
کە به پیدایش داعش یا دولت خودخواندەی اسالمی از درون این خشونتها با اتکا
بە پسماندەهای حزب بعث صدام حسین منجر گردید.
اما در کوردســتان عراق با توجە بە خالء قدرتــی بازدارندە در مقابل ایران از
یک طرف و بیتفاوتی حکومت ضعیف شــیعهی تازە بە قدرت رســیدە و در واقع
نیمەدستنشــاندەی ایران از طرفی دیگــر ،بهترین فرصت را برای تهران به ارمغان
آورد .چنین فضایی مناسبترین فرصت را برای تصفیە حساب گستردە با آن بخش
از اپوزیسیون کورد به جمهوری اسالمی داد کە سالیان درازی در کوردستان ایران
در برابر برنامەهای غیرقابلپســند جمهوری اســامی قد علــم کردە بودند .چنین
اپوزیسیونی برای این رژیم هنوز خطری جدی محسوب میشد .هرچند دولت ایران
توانســتە بود کلیەی احزاب و سازمانهای مخالف و ناسازگار با برنامەی خود را در
تهران و دیگر بخشهای ایران بیرحمانه سرکوب کند ،معذالک در کوردستان موفق
به از بین بردن کامل احزاب کوردستانی نشدە بود.
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مهیا شــدن چنین شــرایطی در بغداد از یک طرف و شرایط نو اوضاع داخلی
کردســتان عراق ،دست بە دست هم داد و دست عوامل جمهوری اسالمی را در به
انجام رسانیدن اهداف دیرین خود باز گذاشتند .پاسداران جمهوری اسالمی با خیال
آســودە بە شکار نیروهایی که مانع استقرار کامل این رژیم در ایران و مخصوصاً در
کوردستان بودند ،پرداختند .اگر این نیروها تا قبل از سقوط صدام حسین در میان
مردم خود بودە ،از توان باالی دفاع از خود و خواستەهایشان برخوردار بودند ،اکنون
در خیابانهای شهرهای عراق بەعنوان پناهندە و بدون امنیت جانی به طعمههایی
برای عوامل و مزدوران رژیم تروریســتی ایران تبدیل شــدە بودند .رژیم اسالمی با
تقویت قرارگاه رمضان و نیروهای برونمرزی قدس ســپاە پاســداران در شهرهای
عراق بەخصوص در ســلیمانیە و ایجاد دەها خانەی تیمی رسمی و غیررسمی اقدام
بە اجیرکردن و آموزش مزدوران خود برای ترور مخالفین در کوردستان عراق کرد.
این اعمال به شیوەهای مختلف از ترور و ربودن اعضا و کادرهای احزاب کوردستانی
تا بمبگذاری و موشکباران پایگاەهای آنها هنوز هم ادامه دارد.
طبــق اظهارات آقــای مصطفی مولودی ،جانشــین دبیر کل حــزب دمکرات
کوردستان (حدک) ،در ارتباط با ترور آقای موسی باباخانی ،عضو کمیتەی مرکزی
این حزب ،در شــبانگاە  ۱۶مرداد  ۱۴۰۰شمســی ،هفتم ژوئیەی  ۲۰۲۱میالدی،

تاکنون بیش از  ۴۵۰نفر از اعضا و کادر حزب دمکرات کوردستان در عراق توسط
جمهوری اسالمی ترور شدەاند.
حکومت اقلیم کوردســتان عــراق هیچگاە بەطور رســمی جنایات جمهوری
اســامی و ترور و کشــتار مبارزین آزادیخواە کورد را در اقلیم کوردستان محکوم
نکردەاند .خاک این بخش از کوردســتان هموارە جوالنگاە تروریستهای جمهوری
اســامی ایران بودە است .جای تأمل اســت کە حزب دمکرات کوردستان ایران و
اتحادیەی میهنی کوردستان عراق توافقنامهای را در ارتباط با حل مشکالت ناشی از
یورشهای جمهوری اسالمی علیە کوردهای پناهندە در عراق در  ۱۴مرداد ۱۳۷۵

تاریخی تروریسم ایرانی
 86تروریسم علیه کوردستان کوردها ،قربانیان
ِ

شمسی به امضاء رساندند .بر طبق این توافقنامه ،اتحادیەی میهنی کوردستان عراق
موظف به تأمین امنیت و فعالیت سیاسی و حزبی اعضای حزب دمکرات کوردستان
ایران میباشد.
فعالیت تروریستی قرارگاە رمضان در کوردستان عراق
مجلەی بهڵگه( ،)٢٠١١-٢٠٠٩نشریەای سیاسی و عمومی است که در کوردستان
عراق منتشــر شــدە است .در شــمارەی پنجم این نشــریه به یکی از فعالیتهای
تروریســتی سازمان اطالعاتی جمهوری اسالمی در کوردستان عراق بر علیه احزاب
اپوزیسیون کوردستان ایران پرداخته شدە است.
در این مجله مطلبی تحت عنوان «یکی از زنبرادرهای عمر سید علی ،مهرەی
اطالعات اســت» منتشــر شدە اســت .در این مقاله فردی بە نام کریم ابابکر کریم
متولد  ۱۳۶۷شمسی ،کارمند ادارەی اطالعات و امنیت کوردستان عراق به چگونگی
ارتبــاط خود با اطالعات رژیم ایران و کارهای محولهشــدە بــه او اعتراف میکند.
نامبــردە میگوید« :زمانی کە به ایران کوچ کردیم در وضعیت بدی قرار داشــتیم.
با خانوادەام به منزل داییام در پیرانشــهر رفتیم .فرزند داییام ،حســین شوانکارە
معروف بە حســین مجاور پیشنهاد همکاری با اطالعات ایران را به من داد .بە من
گفت باید برای [ ۸۳نام مســتعار مأمور قرارگاە رمضان در عراق] کار بکنم و امور
محولە را بە انجام برســانم .آقای ســجادی بە منزل داییام آمد .آنجا با هم گفتگو
کردیــم .از من خواســت با آنها همکاری کنم ،بە مــن گفت باید دربارەی کوملە،
دمکرات و ســازمان خبات اطالعات برایمان جمع آوری کنی .بعد از آن شــمارەی
تلفن خود را بە من داد و گفت من در قرارگاە رمضان هستم و این شمارەی تلفن
من اســت ( ،)۵۲۲۱۴۳من هم به وی قول همکاری دادم ،اما بە او گفتم اطالعات
و یافتەهایم را به او میدهم ولی نمیتوانم کسی را بکشم».
در ارتباط با ســؤال دیگری [نامبردە در فوق] میگوید« :ســال  ۱۹۹۷میالدی
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همراە با خواهرم لیلی ابابکر همسر ارجمند عمر سید علی کە بە سفر خارج از کشور
میرفت به ایران رفتم .در منزل پســر داییام بار دیگر آقای ســجادی نزد من آمد
و درخواســت همکاری نمود و اینبار هم من راضی بە همکاری شدم»[ .نامبردە در
فوق] در پاسخ به این سؤال کە ،آقای سجادی چە گفت؟ میگوید« :بعد از موافقت
به همکاری با  ۸۳از من خواســت اطالعات راجع بە ســازمان خبات را جمعآوری
کنم ،بەخصوص در مورد باباشــیخ ،کە بە چه کاری مشغول است و به کجا رفت و
آمد میکند .من گفتم کنترل باباشــیخ مشــکل است .او گفت از طریق مراد تالش
کن .مراد خانەاش در بکرەجو ،سلیمانی است ،او را پیدا کن تا با تو همکاری کند».
همینطور میگوید« :بعد از برگشــتنم [به ســلیمانیە] به او [سجادی] تلفن زدم و
با هم صحبت کردیم .قرار بر این شــد همان روز ســاعت هفت بعدازظهر نزدیک
دوراهیای کە بە طرف بختیاری [محلەای در ســلیمانیە] میرود نزدیک تپەای کە
پایگاە انتظامات در آنجاســت منتظر وی بمانم .در ساعت مقرر سجادی حضور پیدا
کرد .سوار اتومبیل مدل سوپر سفید او شده ،با هم در شهر [سلیمانیە] گشتیم .بە
مدت دە دقیقە با هم صحبت کردیم .از من پرســید در رابطه با کارهای که بە من
سپردە ،چه کردەام؟ من گفتم جمعآوری اطالعات راجع بە باباشیخ از عهدەی من
بر نمیآید زیرا من در آنجا ســاکن نیســتم و اتومبیل هم ندارم .گفت بسیار خوب
مراد را پیدا کن ،این کار را بە او بسپار .مراد ،او در بکرەجو زندگی میکند .بعد از
آن از هم جدا شدیم .دو روز پس از آن بە منزل مراد در بکرەجو رفتم .بە او گفتم
آقای ســجادی با تو کار دارد ،میخواهد تو را ببیند .او هم در پاســخ گفت باشه و
قرار مالقات را نزدیک مسجد جدید تعیین کرد تا ساعت هشت شب من آنجا رفته
و با هم نزد آقای سجادی برویم.
ســاعت هشت بعدازظهر مراد با اتومبیل برازیلی [مدل اتومبیلی در عراق] خود
بە محل قرار آمد .ماشــین را در خانەی پســر عمویش گذاشت و با هم بە سجادی
تلفن زدیم؛ او هم آمد و در کنار مســجد همدیگر را مالقات کردیم .ســجادی مراد
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را بوســید .سوار بر ماشین ســجادی شدیم .در داخل ماشین با هم گفتگو نمودیم.
آقای ســجادی راجع بە کارها با مراد حرف زد .وی هم گفت بە چشــم! این کار
راجع بە باباشیخ آسان است .بعد گفت بایستی در میان احزاب افراد برای همکاری
جســتجو کنی ،بەخصوص آنهایی کە وضع مالی بدی دارند .با مراد قرار گذاشــتە
شد که روزهای شنبە ساعت  ۹شب همدیگر را مالقات کنند .بعد مراد را بە طرف
تاکســیاش بــرد و مبلغی حدود صــد دالر بە او داد .من را هم بە طرف مســجد
بازگردانــد و مبلع  ۷۰۰دینار بە من داد و گفتم با تلفن با او تماس خواهم گرفت.

این مسائل همە در ماە هشتم سال  ۱۹۹۹میالدی صورت پذیرفت».

نامبرده در پاســخ به اینکە آیا دوبارە به او (ســجادی) تلفن زدی؟ و چرا تلفن
زدی؟ گفت« :بعد از سە ماە با او تلفنی صحبت کردم و گفتم برگ عبور میخواهم
تا مادرم بتواند بە ایران برود ،ولی او برگ عبور را بە من نداد» .در پاســخ بە اینکە
عبدالخالق چە کســی اســت ،چگونە او را شــناختی و برایش برگ رفتن به ایران
گرفتی ،گفت« :عبدالخالق ایرانی و پیشمرگ کوملە بود .مراد او را با من آشنا کرد،
به او گفتم وی را بە سجادی معرفی میکنم ،من هم تلفنی سجادی را شبانە مطلع
نمودم .او از این که مسألهی عبدالخالق را به او گفتم ،راضی بود .بدین ترتیب سە
نفــری با مراد و عبدالخالق به قرارگاە نزد ســجادی رفتیــم و عبدالخالق را معرفی
کردیم .نامبردە شب را آنجا بە سر برد .فردای آن روز عبدالخالق نزد مراد رفت کە
برگ عبور برایش مهیا شدە بود».

1

ترورهای جمهوری اسالمی در فاصلەی سالهای  ۱٩۹۲تا  ۱٩۹۴شمسی
در ادامه نمونەهایی دیگر از مســموم ســاختن و حمالت مسلحانەی تروریستهای
جمهوری اســامی در فاصلەی ســالهای  ۱٩۹۲تا سال  ۱٩۹۴شمسی در خیابان
شهرها ،مسیر جادەهای شــهر و روستاهای کوردستان عراق خواهد آمد .آمار ترور
 .1اظهارات فوق توسط سازمان خبات برای نویسندە ارسال شدە است.
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اعضای احزاب کوردســتانی حاکی از عملیاتهای متعدد عوامل تروریست جمهوری
اسالمی بەخصوص در فاصلە سالهای  ١٣٧٣تا  ١٣٧٧شمسی در کوردستان عراق

اســت .مشــخصات ،تاریخ و محل ترور بالغ بر  ۳۷۱نفــر از اعضای حزب دمکرات
کوردســتان ایران در اختیار نویســندە قرار گرفتە که در بخش ضمائم آمده است.
این افراد از طرف مأمورین اجیر و گسیلشدەی تهران در مناطق کوردنشین عراق،
در معابر عمومی ،جادەهای بینشهری ،خانەهای مسکونی ،مراکز پناهندگان که به
طرق مختلف شامل حملەی مسلحانە ،بمبگذاری ،مسمومنمودن با سموم کشندە،
ربودن و قتل همراە با شکنجە و مثلەکردن ،ترور و به قتل رسیدەاند .البتە تعدادی
هم زخمی شدە و شمار قابل توجهی از عملیاتها هم یا قبل از وقوع ،شناسایی و
خنثی شدەاند یا اینکە تنها سبب بار آوردن خسارات مالی گشتهاند.
مسموم نمودن اعضای حزب دمکرات کوردستان ایران ،مستقر در پایگا ە
بازیان ،سلیمانیە
در اواخر ســال  ۱۳۷۵شمسی ،قرارگاە بازیان محل استقرار تعداد زیادی از اعضای
حزب دمکرات کوردســتان (رهبری انقالبی) بود .افراد این پایگاە توســط شخصی
آموزشدیدە از طرف ادارەی اطالعات ســپاە ســنندج بــا برنامەریزی قبلی هدف
نقشــەای بســیار مخرب از طریق مســمومیت غذایی قرار گرفتند .برای به انجام
رســاندن چنین مأموریتی ،یکی از افراد این حزب به نام یدالله برازندە ،که مادرش
رابــط او و ســپاە بود ،بــا دادن وعدە و وعیدهــای مالی اغفال میشــود .بەدنبال
آموزشهای الزم ،یدالله برازندە که اهل روستای باوریز و ساکن محلەی کانیکوزەلە
شــهر سنندج بود بەعنوان کمکآشپز در قرارگاە وارد عمل میشود .مادر یدالله در
هنگام سفری جهت مالقات فرزندش سم دریافتی از سپاە را به او میرساند .یدالله
در تاریخ  ۲۴اســفند ماە ســال  ۱۳۷۵شمسی ســم را در دیگ غذا خالی کردە و
به بهانهی ســپری کردن چند روزی با مادرش طبق راهنماییهای قبلی ســپاە بە
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شهر سلیمانیە میرود .چند روز بعد تعدادی از پیشمرگهها در حول و حوش محل
قرارگاە متوجە مرگ مرغ و پرندگانی در میان پســماندەهای غذای به دور انداخته
شدە میشوند ،اما توجهی بە علت چنین اتفاقی نمیکنند .در  ۲۷اسفندماە (سە روز
بعد) تعدادی از افراد قرارگاە دچار سرگیجە ،بیاشتهایی ،ریزش موی سر ،شکمدرد،
درد در ناحیەی کلیە و دیگر اعضای بدن خود میشوند ،یک روز پس از آن ،محمد
بامناوا اهل سنندج در تاریخ  ۲۸اسفند  ۱۳۷۵شمسی در اثر مسمومیت جان خود
را از دســت میدهد .گویا نامبردە مبتال بە مرض قند بودە و مادەی ســمی بر وی
سریعتر اثر کردە است.
پس از مرگ محمد ،وضع دیگر افراد نیز رو به وخامت میگذارد .شک و گمان
در رابطــه با توطئهی مســمومیت افراد افزایش مییابد .تمام افراد به بیمارســتان
منتقل شــدە ،از دفن مقتول قبل از انجام معاینات پزشــکی قانونی نیز خودداری
میشود .پزشکان طبق آزمایشات اولیه متوجه آلودە شدن غذا با مادەی سمی شدە،
برای اطالع بیشــتر نمونهی بخشی از غذای باقیماندە در معدە محمد بامناوا را به
بغداد میفرستند .در نتیجه معلوم میگردد آنان مسموم گشتە و سم مورد استفادە
از نوع ســالیوم بودە است .بخش اعظم افراد مسمومشدە که روی هم بالغ بر ۱۱۰
نفر بودەاند به بغداد اعزام و مورد مداوا قرار میگیرند 1.در توطئهای دیگر ،سپاە در
یکی از مراکز پناهندگان اعضای حزب دمکرات کوردستان ایران در شهر حلبجه ۴
نفر به نامهای علی تاتورە اهل مریوان ،هادی محمودی اهل اورامان ،ساالر ساعدپناە
اهل سنندج و فخرالدین مرادی اهل سنندج مسموم شدە و علیرغم اعزام به بغداد
جان خود را از دست دادند.
این توطئه از ســوی اطالعات ســپاە ســنندج و بە وســیلهی مزدوری بە نام
محیالدین صوفی اهل ســنندج به انجام رســید .شخص یادشدە از طریق دوستان
قبلی ،همشــهریان و حتی آشنایی با یکی از اعضای حزب سوسیالیست کوردستان
 .1برای نوشتن این قسمت از خاطرات آقای حسین باقری کە خود یکی از مسمومشدگان بود ،استفادە شدە است.
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عراق توانســت وارد صفوف حزب نامبردە گردد .وی روز جمعه  ۲۴اســفند ۱۳۷۵
شمســی هنگامی کە آشــپز مقر نیروهای حزب دمکرات چنــد روزی بە مرخصی
میرود از این فرصت اســتفادە کردە ،سم ارسالی سپاە توسط مادرش را داخل غذا
میریزد .طبق گفتهی آقای هادی رســتمی از مسئوالن حزب دمکرات کوردستان
ایــران در ایــن مرکز ،این فرد برای به انحراف کشــیدن و گمراه کردن دیگران ،با
مصرف قرص تهوعآور تظاهر بە اســتفراغ و درد شــدید میکند .افراد مسموم شدە
ابتدا به ســلیمانیه اعزام میگردند .با رسیدن بە بیمارستان این شهر و سپس اعزام
بخشــی از آنان بە بغداد ،محیالدین صوفی [عامل جنایت] از ترس شناســایی به
بهانەای خود را از دیگران جدا و بە طرف ایران (سنندج) فرار میکند.
جمیل عذیری یکی دیگر از افراد باقیماندە از این رویداد پس از سالیان طوالنی
تحمل آزار و مشــکالت ناشــی از ابتال بە سرطان ناشی از این مسمومیت در تاریخ
 ١٣٧٩/١١/٢٤شمسی در کشور سوئد جان خود را از دست داد .نامبردە بر این باور
بود در اثر مسمومیت شدید استفادە از غذای آلودە بە سم تالیوم کە در اواخر اسفند
ماە ســال  ۱۳۷۵شمسی توســط فرد نفوذی بنام محیالدین صوفیزادە در سمت
کمکآشپز ،تحت آموزش سپاە سنندج در غذای آنان ریختە شده بود ،بعدها به این
بیماری دچار شــدە است .ناگفتە نماند وی در بهار  ۱۳۷۶شمسی پس از خروج از
بیمارستان بغداد بە علت مسمومیت ،همیشە از مشکالت معده رنج میبردە است.
ذکر چند نمونەی دیگر ترورها با استفادە از سالح گرم
 ۱ـ در تیرمــاە  ۱۳۹۳شمســی طاهر بیگــی ،عامل رژیم که قصــد ترور یکی از
مسئولین کوملە را داشت قبل از انجام ترور دستگیر شد.
 ۲ـ در تاریخ  ۶شــهریور  ۱۳۹۳شمســی در مسیر روستای زرگویز (محل استقرار
کمپ افراد کوملە) حوالی ســلیمانیە اتومبیل حامل افراد این سازمان هدف تهاجم
مســلحانەی مأمورین ایران قرار گرفت ،در نتیجە دو نفر از نیروهای کوملە زخمی
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شدند.
 ۳ـ در تاریخ  ۱٣٧٢ /٨/٥شمســی تروریســتهای جمهوری اسالمی با اسلحە نوع
«بی کی ســی» قرارگاە حزب دمکرات کوردستان ایران را در سلیمانیە مورد حملە
قرار دادند ،در نتیجه یکی از اعضای این حزب زخمی شد.
 ۴ـ ســاعت  ۱۱قبلازظهر  ۱٣٧٢/٨/٢٢شمسی در محل ناوتاق شهر در بندیخان
کوردســتان عراق انفجار بمب کارگذاشتەشــدە توســط عوامل ایران سبب انهدام
اتومبیل الندکروزر حزب دمکرات کوردســتان ایران و کشته شدن  ۵نفر از اعضای
آن به نامهای شــاهرخ مرادی اهل ســنندج ،انور ابراهیمی اهل روســتای تنگیسر
کامیاران ،صالح مرادی اهل روستای نشور سنندج ،رشید رستمی از روستای میراو
کامیاران و طاهر منوچهری اهل نوسود و همچنین زخمیشدن سە عضو دیگر این
حزب شد.
 -۵در تاریخ  ۱٣٧٢/٩/٦شمســی قرارگاە حزب دمکرات کوردســتان ایران در شهر
رانیە با اســلحە «بی کی ســی» و کالشینکوف زیر رگبار شدید نیروهای تهران قرار
گرفت .از آنجایی کە ساکنان قرارگاە آمادگی و هوشیاری خود را حفظ کردە بودند،
تلفاتی ندادند ،اما این یورش منجر بە کشتە شدن یکی از افراد بومی شد.
 -۶در تاریخ  ١٣٧٢/٩/٢٠شمسی محمود مجاهدی ،عضو حزب دمکرات کوردستان
ایران اهل سردشــت در شــهرک حاجیآباد ،در نزدیکی شهر رانیە در پی حملەی
مسلحانە افراد تروریست ایران کشته شد.
عــاوە بر ایــن قرارگاەهای این حزب در ماههای تیر ،مرداد و مهر ســال  ۱٣٧٢و
اردیبهشــت  ۱۳۹۴و تیرماە  ۱۳۹۵شمســی جمعاً دوازدە بار هدف یورش توپ و
خمپارە باران در خاک کوردستان عراق قرار گرفت.
 -۷در تاریخ  ١٣٧٢/٩/٢٠شمســی محمد شیخپور ،عضو حزب دمکرات کوردستان
ایران اهل پیرانشهر در روستای سنگسر نزدیک رانیە باز هم با شلیک گلولە قربانی
نقشەهای تروریستی گستردەی تهران شد.
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 -۸در تاریخ  ۱٣٧٢/۱٠/٢٢شمسی مصطفی هورامان اهل بوکان عضو حزب دمکرات
کوردستان ایران در شهر هولیر (اربیل) با ضرب گلولە ترور شد.
 -۹در تاریخ  ١٣٧٢/١٢/٢٤شمســی جالل حسینی عضو حزب دمکرات کوردستان
ایران اهل مریوان در محلەی ســابونکران شــهر ســلیمانیە هدف شلیک گلولەی
تروریستهای اجیرشدەی تهران قرار گرفت و کشته شد.
 -۱۰در تاریخ  ۱٣٧٢/١٢/٢٦شمســی حسن ابراهیمزادە در پی حملەی مسلحانەی
تروریستهای اعزامی ایران در اردوگاە بحرە در نزدیکی اربیل کشتە شد.
 -۱۱در تاریخ  ١٣٧٣/١/١۰شمسی رشاد کریمی اهل مهاباد و عضو حزب کمونیست
ایران ،کوملە ،در ساعت شش بعدازظهر در شهر سلیمانیە هدف گلولەهای نیروهای
تهران قرار گرفته و کشته شد.
 -۱۲در تاریخ ١٣٧٣/١/١٣شمسی دو عضو حزب دمکرات کرستان ایران بە نامهای
صالح جهانگیری و واصع جهانگیری اهل بوکان در شــهر حلبجە بە دام تروریستان
مسلح جمهوری اسالمی افتادە ،در اثر شلیک گلولەهای آنان جان خود را از دست
دادند.
 - ۱۳در تاریخ ١٣٧٣/٢/٣شمســی علی حیدری اهل شاەآباد کرمانشاه ،عضو حزب
دمکرات کوردستان ایران در شهر دربندیخان کوردستان عراق بازهم از جانب افراد
مسلح جمهوری اسالمی هدف شلیک گلولە واقع شدە و بە قتل رسید.
 - ۱۴در تاریخ  ۱٣٧٣/٢/٤شمســی دو عضو حزب دمکرات کوردســتان ایران ،بە
نامهای عبدالله و امیر ایزدی در شهر سلیمانیە هدف گلولەی تروریستهای اعزامی
حکومت اسالمی تهران قرار گرفتە و هر دو نفر جان باختند.
 - ۱۵در تاریخ  ۱٣٧٣/٣/٢٢شمسی احمد محمدپور ،عضو حزب دمکرات کوردستان
ایران اهل شهرســتان سقز در جادەی سلیمانیە بە بازیان توسط افراد مسلح مأمور
تهران ترور شده و جان باخت.
 - ۱۶در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۸شمســی دستەای از افراد جمهوری اسالمی در جادەی
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سلیمانیە بە قرەداغ اتومبیل حامل اعضای کوملە  -حزب کمونیست ایران را هدف
تهاجم مســلحانە قرار دادند .در نتیجە ،عباس کشــتمند اهل کرماشان ،معروف بە
پیوند درجا کشته شده و علی اکبر تیموری همشهری و همراە وی بەشدت زخمی
گشــت .نامبردە هم بعد از انتقال بە بیمارستان بە علت شدت جراحت چند ساعت
بعد قربانی فتواهای ســران جمهوری اســامی گردید .قابل ذکر اســت یورشگران
این حملە تروریســتی بە اســامی :صالح محمد فرج ،جزا قادر مصطفی و جزا احمد
حسین اهل کوردستان عراق بودند .طبق اطالعات بە دست آمدە توسط کوملە ،آنان
اجیرشدەی نیروهای قدس و قرارگاە رمضان سپاە پاسداران بودند .نامبردگان بعدها
توسط افراد کوملە دستگیر شدند.
بُعد این اعمال تروریســتی و زیانهای حاصل از آن بە حدی وسیع و گستردە

و پایانناپذیر اســت کە اگر تکتک این فاجعەهای انسانی مرقوم گردد از حوصلەی
خوانندە خارج خواهد شد .افرادی کە خواستار اطالعات بیشتر در این رابطه هستند
کافی اســت بە آمار احزاب یادشــدە در این کتاب مراجعە کنند .رشتەی بیانتهای
این ننگآفرینی در تاریخ مکرر عمر ســران حکام مرکزی ایران تا تاریخ نشــر این
رنجنامەی خونین مردم کوردستان متأسفانە هنوز ادامە دارد.
تواب تروریست
در جریان بسیاری از جنبشهای آزادیخواهانە هستند افرادی که بە دالیل مختلف
از ادامــەی مبارزە در صفوف همرزمان خود دســت کشــیدە و بە زندگی در لوای
حاکمیت تن میدهند .در جمهوری اســامی این افراد «تواب» نامیدە شدە و تحت
شــرایط خاصی اجازەی زندگی در مناطق کنترلشــدەی نظــام را دارند .البتە در
جمهوری اســامی لغت «تواب» جمع وســیعی را در بر میگیرد .این اصطالح آن
دستە از زندانیانی را نیز در بر میگیرد که از ترس یا در اثر شکنجه از افکار و حزب
خود روگردان شدە و برخی از آنها به همکاری رژیم واداشته میشوند.
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البتە این روش در سیستم حکومت نازیهای آلمان هم بەصورتی برای گروەهای
مــورد تنفر نظام نازیها همانند یهودیان معمول بودە اســت .در آلمان نازی آنانی
کە مشکوک یا غیرخودی محسوب میشــدند ،میبایست ستارەای بر لباسشان در
ناحیــەی بازو نصب کنند تا هنگام ظاهر شــدن در جمع ،بالفاصلە شــناختە و از
مزایای شــهروند عادی محروم شوند .برای نمونه یهودیهای آلمان در زمان هیتلر
مجبور شــدە بودند عالمت ســتارە داود یا حرف ( )Jبە معنی یهودی را بر بازوی
خود نصب نمایند .بدین شــیوە انگشتنما و بە محض ظاهرشدن در خارج از خانە
شناسایی و در دام نیروهای امنیتی گشتاپو گرفتار میشدند.
در ایران این افراد صرف نظر از اینکە تواب نامیدە میشــوند ،بایســتی کارت
توابین دریافت نمودە و هنگام مراجعە به محافل و ادارات بەعنوان کارت شناسایی
آن را ارائە دهند .این افراد فاقد کارت شناســایی معمولی مانند همشــهریان عادی
بودە ،عالوە بر این ،هر چند روز یکبار ،باید خود را بە مراکز تعیینشدەی حکومتی
معرفــی و حضــور خود را بە تأیید آنان برســانند .همچنین از مزایای شــهروندی
محــروم و اجازەی کار در ادارات و مراکز رســمی دولتی به آنها دادە نمیشــود.
ادارەی اطالعات ســپاە پاسداران هرچند گاهی این افراد را احضار و آنان را ترغیب
بە همکاری علیە مبارزین کورد نمودە و پیشــنهاداتی دال بر همکاریهای مختلف
از قبیل کمک بە نابودی مبارزین کورد به آنها دادە میشــود .چنین افرادی بدون
اجازەی اطالعات حق خارج شــدن از محل اقامت خود را نداشــتە و برای ســفر
میبایست اجازەنامەی رسمی دریافت کننـــد .فرد تواب باید تن بە همکاری دهد
یا به طریق گوناگون در انتظار مشــکالت و فشــارهای روزمرەی بیشتری از جانب
نیروهای رژیم باشد.
در ایران عالوە بر نبود شــانس کار و شــغل رســمی و دولتی برای توابینی کە
آمــادەی همکاری با واحدهای اطالعاتی و شــرکت فعــال در ضدیت با مخالفین
سیاســی نیستند ،سیاســت خاصی بەخصوص در کوردســتان برای محروم نمودن
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جوانان بهاصطالح «مســئلەدار» از تحصیل در دانشگاەها و استخدام در مراکز اداری
دولتی بەصورت عدم تأیید صالحیــت (بەمعنی غیرخودی و ناصالح قلمداد نمودن
آنان و در ردیف اضداد شــمردن) بسیار رایج است .در اثر همین معضالت هدفمند
اســت کە عدەی زیادی از جوانان پس از تحصیل یا قبل از بە دست آوردن شانس
ادامەی تحصیالت عالی و اشتغال در مراکز رسمی اداری از روی ناچاری برای امرار
معاش بە طرف انجام کارهای ساختمانی (کارگری سادە) آن هم خارج از کوردستان
و مناطق دورافتادە روی آوردە یا بە پیشەی مرگبار کولبری در مرزها میپردازند.
اســتفادەی رژیم از این افراد [توابین آمادەی همکاری] در جهت بهرەگیری و
انجام عملیات تروریســتی در صفوف مبارزان با هدف حذف فیزیکی شخصیتهای
سیاسی و مبارزین کورد چە از طریق تطمیع مالی یا راهکارهای دیگر مشاهدە شدە
است کە چند نمونە آن ذکر میگردد.
خرداد ماە ســال  ۱۳۶۶شمسی در منطقەی مهاباد ،توابی بە نام رحیم گاروت از اهالی
روستای «کانی سیو» خواهان پذیرش دوبارە در صف پیشمرگهها حزب دمکرات کوردستان
میگردد .پس از تحقیقات اولیە مسئولین بدین نتیجە میرسند ،کە نامبردە قابل اطمینان
نبودە و نمیتوان او را بە عنوان پیشمرگ پذیرفت .برای بازگشت یکی از پیشمرگهها حزب
بنام عمـــر نصراللهی معروف به عمر چکول را مأمور مشایعت او مینمایند .در میانهی راە
فرد نامبردە از فرصتی اســتفادە کردە ،ضمن دسترســی به اســلحه عمر نصرالهی او را به
قتل رســاندە و گوش بریدەی او را برای اثبات مأموریت موفقیتآمیز خود تحویل مأمورین
اطالعات بوکان میدهد.
یکی از مســئولین سیاسی پیشین حزب دمکرات کوردستان ایران بنام (صـ ب) چنین
نقل مینماید:
«تواب درخواست پذیرش دوبارە در جمع پیشمرگهها مینماید .با توجه به آگاهی مسئول
نامبردە از علت بازگشــت او ،فرد نامبردە اقرار به فرســتادن او از سوی اطالعات مهاباد برای
انجــام مأموریتهای آنان میکند» .تواب نامبردە که در مراحل قبلی حضور خود در صفوف

صدیق بابایی 97

پیشــمرگهها کورد مرتکب قتل و اعمال خالف قوانین جمهوری اســامیشدە بود ،پس از
بازگشــت و تسلیم خود بە جمهوری اسالمی «طبق قوانین و عطوفت اسالمی» بخشودە شدە
بود .بنابراین او از حقالله کە گناە دینی محسوب میشود بخشودە شدە است ،ولی حقالناس
کە متهم بە قتل اســت و شــاکی دارد ،باقی ماندە و باید به شــکلی جبران مکافات کند تا
آنان نیز بتوانند از او دفاع کنند .بدین ترتیب او میبایســت دین و وظیفەی خود را در برابر
جمهوری اسالمی ادا نماید .چنین دینی عبارت از مأموریت در راە خدا و خلق است.
مامــور اطالعــات ســپاە شــیوە برخــورد تــواب را با مســئولین حــزب دمکرات
کوردســتان بجهــت جلب اعتماد دوبــارە آنان بصورت پیشــنهاد انجــام ماموریت حزبی
داخــل شــهری علیــە مهرەهای رژیــم بە او آمــوزش میدهد تــا بدین صــورت بتواند
موقعیــت خودرا دوبارە تســبیت و آنگاە طبق رهنودهای بعدی ســپاە پاســداران اهداف
تعییــن شــدە جمهوری اســامی را بــا موفقیت علیــە "ضد انقــاب" بانجام برســاند.
مامــور ســپاە چنین اظهــار میــدارد  :تواب میتواند کشــتن مهــرە یا پاســداری را در
صفــوف رژیــم بعنــوان اعتمادســازی کامــل بافراد حــزب دمکــرات پیشــنهاد بدهد.
در صورت تاییدحزب او(تواب) میتواند با مشــورت ســپاە فردی خودی از رژیم را کە آنان
خود(اطالعات ســپاە) مشخص میکنند بقتل برســاند .اطالعات سپاە با تاکید بر این نکتە
کە فرد مقتول توسط تواب چون در مسیر اهاف "مقدس" و در راە پیشبرد اهداف اسالمی
قربانی میشــود بە بهشــت رفتە از طرف دیگر قاتل (تواب) با توجە بە این کە قتل را در
مســیر تعالی برنامەهای اسالمی انجام دادە اســت مرتکب گناە محسوب نشدە و جمهوری
اســامی نیز در اذای انجام ماموریتهای مهمتر علیە "ضد انقالب" خود را موضف بە دفاع
برابر حق الناس و جلب رضایت شــاکیان وی میشــود .البتە پاداشهای مادی برای تواب نیز
خارج از برنامە نبودە و توجە خاص بەوضع مالی او نیز خواهد شد.
در این ارتباط ،یادآوری اطالعیەی مســئولین رژیم اســامی در رابطە با ترور سرگرد
عباســی و ســروان چلبی  ۱۳۵۹/۶/۱شمسی در شــهر مهاباد ،1همچنین بخشنامەی مورد
 .1داستان ترور فرماندەی حزب دمکرات .منتشر شده در مورخ 25/06/1392 :در پایگاه خبری دانا ،شناسهی
خبر12886 :
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اشارەی ذکر شدە در رابطە با فراهم نمودن رابطەی دوستی پاسداران با دختران روستایی،
هم در اثبات اعتقاد سران رژیم مبنی بر انتخاب راهکار تروریسم در قبال مخالفین سیاسی
و هم اجرای طرحهای گمراەکنندە برای نیل بە اهداف یادشــدە ،شکی در اتکای جمهوری
اســامی به ترور مخالفین و ناراضیان سیاسی خویش با به رنامەهای اعتقادی پیشین باقی
نخواهد گذاشت.
ادامەی بیوقفەی امواج ترور
چنین بە نظر میرســد کە تهران بە این واقعیت پی بردە اســت که کشورهای غربی مدعی
دمکراسی و حقوق بشر علیرغم هیاهوهای جانبی و اقداماتی محدود ،مقابل اقدامات تهران
علیە مخالفین سیاسی و آزادیخواهان چندان هم در پیگیری قضایای ترورهای تهران جدی
نیســتند .بر همین اســاس با آسودگی لبەی تیز تیغ کشــتار را حداقل بر گردن آنانی کە
در دنیای بیرحم امروزی پشــتیبان و مدافعی آنچنانی ندارند بیشتر فشردە و هرازگاهی در
نهایت بیتوجهی در رعایت حداقل حقوق انسانی و آزادیهای اجتماعی عدەای را بە عناوین
مختلف مقتول یا محروم از زندگی عادی مینمایند.
در همین راســتا اطالعیەی حزب دمکرات کوردســتان (حدک)  ١٤٠٠/٥/١٧شمسی
حاکی از آن اســت کە آقای موســی باباخانی عضو کمیتەی مرکزی این حزب ،پنجشــنبە
شــب ،پنجم آگوســت  ۲۰۲۱میالدی برابر با  ۱۴مردادماە  ۱۴۰۰شمسی در هتل (گولی
سلیمانی) توسط عاملین جمهوری اسالمی در شهر اربیل ،با شلیک دو گلولە بە سرش ترور
شــدە است .در این بیانیە همچنین بە ترورهای چند سال اخیر نیز اشارە شدە است .از آن
جملە ،انفجار شب یلدای سال  ۱۳۹۵در قرارگاە اصلی این حزب کە سبب شهادت پنج تن
از اعضای حزب و دو تن از مأمورین حکومت اقلیم گشــت .بە موشــک بستن دفتر مرکزی
نیروهای این حزب در نزدیکی کوی سنجق  ۱۳۹۷ /۶/۱۷شمسی کە منجر بە شهید شدن

 ۱۴نفر از اعضای کمیتهی مرکزی ،کادر و پیشــمرگهها این حزب و زخمیشــدن بیش از
 ۴۰تن دیگر شد.
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آقای قادر قادری یکی از فرماندەهان برجســتەی این حزب در سال  ١٣٩٧شمسی در
منطقەی بالیسان غرب سلیمانیە توسط عوامل جمهوری اسالمی ایران ترور شد .برای اولین
بار پس از حدود ســی ســال سکوت رســمی نیروهای امنیتی و بخش قضایی دولت اقلیم
کوردســتان در مقابل ترورهای متعدد تهران ،در  ١٤٠٠/٥/١١شمسی در بخش دوم دادگاە
جرائم اربیل با گذشت بیش از دو سال از انجام این ترور ،سە نفر از متهمان تیم ترور تهران
کە قب ً
ال دستگیر شدە بودند [بە گفتەی سهراب اسدالله یکی از وکالی این پروندە] بە اعدام
و دو تن دیگر را بە پنج سال زندان محکوم کردند.
دامنهی ترورها در ترکیه
در این جا از زبان آقای حاتم منبری عضو ســابق حزب دمکرات کوردســتان ایران
به سرنوشــت پناهندگان یا متقاضیان پناهندگی در ترکیە در سال  ١٣٧٠شمسی
اشارە میشود .طبق اطالعاتی کە از بخش پناهندگان امنیتی اینترنشنال در ترکیە
بە اطالع وی رسید ،در لیست ترور جمهوری اسالمی ایران قرار داشت .آقای حاتم
منبری بخشی از عملیات تروریستهای اعزامی جمهوری اسالمی را در ترکیە چنین
بیان میکنند.
پس از خیزش عمومی در کوردســتان عراق علیە حکومت مرکزی این کشور و
عدم امنیت کافی در خالل رو بە زوال نهادن حکومت این کشور ،دستاندازیهای
ایران با اســتفادە از وضع موجــود آغازی جدیتری بە خود میگیرد .اوج شــکار
وســیعتر پناهندگان کورد و غیرکورد ایران در سال ١٣٧٠شمسی وارد فاز جدیدی
شد .شمار زیادی از فعالین کورد [کوردستان ایران] با هدف پناهندگی در کشورهای
پناهندەپذیــر ،با توجە بە اینکە مدتــی در صفوف احزاب کورد مخالف رژیم تهران
فعال بودە یا بە دالیل سیاسی تحت تعقیب قرار داشتند ،برای رهایی خویش دست
بە کار شــدند .این افراد از روی ناچاری کشــور ترکیە را مســیر و گزینەی رهایی
خویش پنداشتە و خود را بە آنجا رساندند و از طریق دفتر پناهندگان سازمان ملل
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درخواست پناهندگی ارائە دادند.
جمهوری اســامی چنین وضعی را مغتنم شــمرد تا به تعقیب آنان در ترکیە
پرداختــە و با هزینەی کمتر آنها را کشــته یا از طریق ربــودن آنها را بە ایران
بازگرداند .بدین ترتیب از ارتباطات دیپلماتیک خود با این کشــور استفادە نمودە و
آنــان را بە ایران عودت میداد یا اینکە برای از بین بردن آنان از راهایی مثل ترور
کمک میگرفت .تعدادی از این افراد بە دام عوامل رژیم افتادە و به ایران بازگرداندە
شــدند؛ بخشی اعدام و بخشی هم سربەنیست گردیدند ،بەعنوان مثال آقایان اسعد
تیتاغــی ،منوچهر منوچهری و . ...در ادامەی این نقشــە مخوف تعداد  ۱۰۷نفر از
افراد شناختەشدە و فعال قبلی احزاب کورد کوردستان ایران از طرف پلیس ترکیە
بازداشت و با چندین اتوبوس بە طرف ایران روانە گردیدند .خوشبختانە مردم فداکار
شهر وان بەمحض اطالع از چنین وضعی راە را بر اتوبوسهای حامل این افراد بستە
و از طریق تلفن دفتر نمایندگی ،ســازمان ملل را در جریان وضع قرار دادند .بدین
صورت طرح مشترک ترکیە و ایران برای بازگردانیدن این افراد و احتماالً اعدام آنان
با شکست مواجە شد.
اسماعیل اسماعیلی کە خود یکی از آن افراد دستگیر شدە در کشور ترکیە بود
ایــن ماجرا را بدین صورت نقل مینماید :راجع بە دیپورت ما از ترکیە به ایران در
ســال  ١٣٧١شمسی ما  ۱۰۷فرد سیاسی متقاضی پناهندگی بودیم .جدا از دو تا
سە نفر بقیە همگی از مسئولین و کادر باتجربەی حزب دمکرات و کوملە (سازمان
زحمتکشــان کوردســتان) بودیم .البتە بیشــترمان کوملە بودیم .در دیماە ۱٣٧٠
شمسی پلیس ترکیە بە ما گفت ما را بە جایی دیگر منتقل میکنند ،بە کمپی در
شــهر وان ترکیە .یک روز تمام در محوطە امنیتســرای آنکارا تحت کنترل پلیس
قرار گرفتیم .ســرانجام ســوگند یاد کردند کە دیپورتی در کار نیست .پلیسها هم
ظاهرا ً بر این باور نبودند کە خطری سر راە ما باشد .سرانجام چند ماشین پلیس ما
را اســکورتکنان در اتوبوسهایی کە حامل تعدادی پلیس مسلح هم بود بە طرف
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شهر وان حرکت دادند .حدود  ۲۶ساعت در میان برف و بوران در راە بودیم .زن و
بچەهایمان چنان آزاری متحمل شدند کە بازگو کردن آن دشوار است.
در وان هم اتوبوسها متوقف نشدند .دیگر معلوم بود ما را میخواهند به ایران
تحویل بدهند .در تاریکی شب مردم وان متوجە این امر شدە و نمایندگان سازمان
ملل هم که در جریان این واقعه قرار گرفته بودند ،بە شــهر وان آمدند ،اما پلیس
بە نمایندگان آنان وقعی ننهاد .بە حرکت در آوردن کاروان بە طرف شــهر کوچک
اوزالپ ( )ösalpدر چند کیلومتری مرز ترکیه و ایران ،ما را بیشتر متوجە سرنوشت
وحشــتناکی نمود کە پیشاروی ما بود .با راە انداختن داد و فریاد با پلیس درگیر و
با نگاه داشــتن اتوبوس از آن پیادە شدیم .در تاریکی شب تمام مردم شهر کوچک
اوزالپ صرف نظر از سرما و برف و بوران بە کمک ما شتافتند و همزمان نمایندگان
ســازمان ملل هم سر رسیدند و قضیە دیپورت متوقف گشت .شب در اوزالپ ماندە
و صبح روز بعد بە طرف وان حرکت دادە شــدیم .پس از هشت روز اقامت در وان
ســرانجام دیپورت ما بە کلی منتفی گشــت و بە شهر آنکارا عودت دادە شدیم .در
ادامەی این طرح کثیف ما همگی تحت پیگرد تیم شناســایی افراد سپاە پاسداران
در شهرهای ترکیە قرار گرفتە و همە جا دنبال ترور ما بودند.
اواخر ســال  ۱٣٧٢شمسی ترکیە دست عوامل جمهوری اسالمی را برای ترور
ما بیشتر باز گذاشتە بود .پلیس ترکیە هم با آنان همکاری کامل داشته و در ترور
چند نفر از کادر و اعضای حزب دمکرات کوردستان شرکت کردە بود؛ از آن جملە
ترور آقای طاها کرمانج ،اهل نقدە و کادر سیاسی پیشین حزب دمکرات .متقاضیان
پناهندگی در دیگر شــهرها تقسیم شدە بودند .آقای طاها کرمانج و چند نفر دیگر
در شهری بنام اسکی شهیر بودند .پناهندگان میبایست برای تکمیل پروندەهایشان
بە شــهر آنکارا رفت و آمد میکردند .کرمانج با این هدف بە دفتر ســازمان ملل در
آنکارا میرود .در میانەی راە تیم ترور جمهوری اسالمی وی را تعقیب مینماید .او
هنگام پیادە شدن از قطار میخواهد نزد زن و بچەهایش در اسکی شهیر برود ،اما
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کنار ایستگاە قطار مورد هدف شلیک گلولە قرار گرفتە و ترور میشود.
خبر درج شــدە در روزنامە ترکی «مرحبا» در ارتبط با ترور آقای طاها کرمانج
اهل نقدە متقاضی پناهندگی دراین کشــور بە این شرح است« :یک پناهنده ایرانی
در شــهر چروم (ترکیه) کشــته شد .ساعت ســەونیم بعدازظهر چهارم ژانویه ،یک
پناهندهی ایرانی در محلهی گالبیشــهر چروم نزدیک مسجد "تالتان" بە وسیلهی
اســلحه کمری کشته شد .فرد کشتهشــده پناهندهی ایرانی بە نام طاها کرمانج و
شــلیککنندگان ایرانی هســتند .یک نفر بە اسم خالـــد احمدی از جانب پلیس
امنیتی شهر دستگیر شد .نفر دوم با وسیلهی نقلیهی شاهین سفید رنگ به شماره
 ۳۴اپــل  ۸۲۳۷فراری و از مرز ترکیه بە طرف ایران خارج شــد»١٣٧٢/۱٠/٢٤[1
شمسی].
حاتم منبری میگوید :در همان روزها در قیرشهیر اسکان دادە شدە بودم ،یک
هفتە قبل از ترور ،محمد قادری از مســئولین قبلی حزب دمکرات در قیرشــهر ،بە
آقای طاها کرمانج گفتە بود کە شــایعەی آمدن یک تیم ترور جمهوری اسالمی را
بە این شــهر جهت ترور پناهندگان شنیدە است .گفتە شد :شبی بعد از ترور طاها
کرمانج ،تیم ترور جلوی منزل محمد قادری رفتە و وی را با اســم فرا میخوانند.
آنها خود را بەعنوان پلیس ترکیە معرفی میکنند و مقابل چشــمان چندین نفر
دســتهای محمد را بستە ،کشانکشــان بە داخل اتومبیلی میبرند کە در نزدیک
خانەی او پارک شدە بود .بعد از سە روز پلیس ترکیه در قیرشهیر کلیەی متقاضیان
پناهندگــی را جمــع نمودە و درحالی کە کارت شناســایی محمد قادری در زمان
فعالیت در حزب دمکرات کوردســتان را در دســت داشت ،با فریاد توأم با فحش و
حرفهای رکیک میپرســید :چە کســی صاحب این کارت را میشناسد؟ چند نفر
جلو رفتە و گفتیم محمد دوســت و از بســتگان ما میباشــد .پلیس همەی ما را
بازداشــت و بە زیرزمین ســاختمانی هدایت کردند .پس از توهین و هتک حرمت
!1. Iranli Mülticiyi vuran Iran uyruklu cikti
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ی محمد را بە ما نشان دادند .پس از چند ساعت نگهداشتن
بسیار جسد تکەپارشدە 
اجازە دادند جســد را با خود بردە و در یکی از گورســتانهای همین شهر بە خاک
بسپاریم .جعفر عجم از دیگر دوستان ما هنوز در آنکارا زندگی میکرد .چند روزی
بعــد از ترور طاها کرمانج ،یک تیم چندنفرەی ترور به جلوی منزل او رفته ،وی را
با اســم صدا میزنند .زمانی کە جعفر از پنجرە اطاق ســرک میکشد تا ببیند چە
کسانی هستند ،با کلت وی را مورد هدف قرار میدهند .دوستانش جسد او را وسط
آشــپزخانە اطاقش پیدا کردند .پلیس با نهایت خونسردی بە دیگر دوستانش اجازە
داد جسد او را هم در گورستان شهر بە خاک بسپارند.
ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو
در بیســت و دوم تیرماە ســال  ۱۳۶۸شمســی برابر با  ۱۳جوالی  ۱۹۸۹میالدی
دکتر قاســملو حین انجام مذاکرە با نمایندگان جمهوری اســامی ایران برای حل
مســالمتآمیز مســئلهی کورد در ایران ،همراە با عبداللە قادری آذر و دکتر فاضل
رســول در شهر وین اتریش به قتل رســید .در حد فاصل کنگرەهای پنج و ششم
حزب دمکرات کردســتان ایران  ۱۳۶۰شمسی دکتر قاسملو در تحلیلی از ترور در
ایران برای اولین بار از این رژیم به عنوان سیســتمی متکی بە تروریسم دولتی نام
برد .دکتر قاسملو طبق آنچە نویسندە از گفتەهای وی به یاد دارد ،بارها از گفتەی
پــدر خویش در ارتباط با ســردمداران ایران یاد مینمود کــە «اگر با عجمی قرار
مالقات داشتید از دیدار رویگردان شدە یا آمادگی مقابلە با وی را داشتە باشید .در
غیر اینصورت او شما را به قتل خواهد رساند».
متأســفانە علیرغم اینکە دکتر قاســملو شــناختی کافی از این رژیم و مشی
تروریستی رهبران آن داشت و قب ً
ال هم در کنفرانس پاریس ( ۱۹۸۶/۹/۱۶میالدی)
در ارتباط با ترور به وضوح بدان اشارە نمودە و تجارب اولیای خویش را هم پشت
ســر داشــت ،اما خود نیز قربانی برنامەی ترور ســران تهران گشت .تجارب حزب
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دمکرات پس از اعمال سیاست فریب «امام خمینی» در سال  ۱۳۵۹شمسی (اعالم
آتش بس علیە کوردســتان) شــروع به اصطالح مذاکرە و تشکیل فرمایشی هیأت
ویژە کوردستان و یورشهای سراسری برای سرکوب ملت کورد ،همە و همە حزب
دمکرات را واداشــت تا نظر رســمی خویش را برای جلوگیری از سوءاســتفادەی
رژیم اســامی از حیلهی مذاکرە کە هر از گاهی بیان میشــد اعالم نماید .پس از
فریبکاریهــای مکــرر افکار عمومی از جانب رژیم ایران ،نویســندە به یاد دارد در
روزنامهی کوردســتان (ارگان حزب دمکرات) شــرایطی برای مذاکرە و حل معضل
سیاسی کوردستان کە حزب اعتقادی راسخ بدان داشت اعالم گردید .از جملە مواد
مندرج در بندهای شرایط مذکور ،چنین آمدە بود کە «مذاکرە باید علنی و رسمی
از طرف رژیم اعالم گردد .به صراحت گفتە شود بر سر چە موضوعی مذاکرە خواهد
شد و.»...
اعتقاد نویســندە بر این است کە فتوای آقای خمینی منوط بر «فاسد» نامیدن
دکتر قاسملو (اوایل انقالب) فرمان قتلی بود کە قب ً
ال از جانب این رژیم صادر گشتە
و رهبر حزب دمکرات بر آن کام ً
ال واقف بودە است .اما میتوان در رابطە با چگونگی

به دام افتادن وی با توجە بە توضیحات فوق از شناخت نامبردە و آگاهی کاملی که
از گذشتەی حکام ایران در برابر آزادیخواهان کورد داشت حداقل بە نکاتی اساسی
در این پیوند اشــارە کوتاهی به عمل آورد .نکاتی کە محتم ً
ال موجب شد تا شرایط
پیشنهادی حزب نیز کمتر مورد توجە قرار گیرد.
پایان یافتن جنگ ایران و عراق ،از هم پاشــیدن اوضاع اقتصادی ایران ،ویرانی
کشــور در اثر این جنگ ،لزوم شروع برنامەهای وسیع عمرانی و سرمایەگذاریهای
گســتردەی اروپاییان در کلیەی بخشها از یک طرف و چراغ ســبزهای مزورانەی
هاشــمی رفسنجانی برای ســرمایەگذاریهای کالن عمرانی در این کشور صرفنظر
از نیــاز به خریدهای عمدە و احتیاج مبرم بە تکنیک اروپاییان از طرف دیگر باعث
دوختهشدن چشم طمع این کشورها مخصوصاً اروپا بە تهران و برنامەی رفسنجانی

صدیق بابایی 105

شده بود .در این راستا جمهوری اسالمی و در رأس آن رفسنجانی فرصت را غنیمت
شــمرد تا نقشەی دیرین واردکردن ضربەی مهلک بر پیکر کارآمدترین حزب فعال
در عرصەی عمل مقابل رژیم در کوردســتان را کە تا آن زمان معضل اساســی این
رژیم بعد از جنگ عراق محسوب میشد وارد سازد .بدین ترتیب گزینەی دوبارەی
مذاکرە با حزب دمکرات و در پیش گرفتن ترفند حل مســئلەی کوردســتان پیش
کشــیدە میشــود .برای رهبری حزب دمکرات عطف بە فرسودگی نیروهای رژیم
اســامی هم در ارتباط با جنگ هشــت سالە عراق و هم یأس و ناامیدی تهران در
ســرکوب کوردســتان به احتمال زیاد این تصور را در اندیشەی دکتر قاسملو قوت
میبخشد کە از فرصت مذاکرە هم با توجە بە سیاست همیشگی حزب مبنی بر حل
مسالمتآمیز مشکالت کوردستان و هم ناچاری تهران بر تن دادن بە قبول حداقلی
از خواستەهای اولیەی کوردستان میتواند نسیم امیدی بر پیکر خونین کوردستان
بدمد .فراموش نباید کرد کە در این برهە قضیەی انشــعابی دردناک نیز پیکر این
حزب را در خود درنوردیدە بود.
آشــنایی دکتر قاسملو با جمع قابل توجهی از ســران و سیاستمداران اروپایی
و برخــورداری وی از روابط نزدیک با آنان بدون شــک ســبب ردو بدل نظرات و
مشــاورەهایی احتمالی در پیوند با برنامەی تهران و مذاکرە با رژیم شــدە اســت.
اکنون بیشــتر از هر زمان بر ما واضح اســت کە پایبندی کشورهای غربی به طور
کلی بر مصالح اقتصادی و ســودجویی مســئولین در رأس حکومت این کشــورها
به عنوان سیاســتی پایەای قابل شناخت اســت .بنابراین در راستای نیل بە اهداف
اقتصادی خویش پرنسیب و گفتەهای پر زرق وبرق حقوق بشری در پیوند با مصالح
کشورشــان بهای چندانی نزد آنان نداشتە و ندارد .نمونەهای اخیر عراق ،افغانستان
و  ...شاهد این مدعاست.
تصور نویسندە بر این میباشد کە اعتماد و اطمینان دکتر قاسملو بە دمکراسی
و قانونمندی غرب ،پرنســیبهای شخصی در اعتماد به دوستان غربی باعث بخشی
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از کمتوجهی وی در قبال نقشــەهای شــوم رژیم علیە خویش گشتە است .این امر
و نــکات قبلی دربارەی وضع داخلی حاکم بر کشــور و رعایت اصول ایمنی مقابل
آنانی کە تروریســت میشمرد سبب آن گشتە است تا سفارش به ظاهر دوستانەی
رفقای اروپایی را برای ســازش با رفســنجانی جدی بگیرد .در اندیشەی اروپاییها
شــروع ســرمایەگذاری کالن در ایران وجود امنیت و گام نهادن تهران بە ســمت
حل مناقشــات داخلی راهگشــای نیل بە اهداف بودە است .چنین ترغیبی توانستە
اســت بر دکتر قاسملو برای سرعت بخشــیدن بە حضور و اعتمادسازی در مذاکرە
با تروریســتها مؤثر افتادە باشــد .پایەهای چنین اعتمادی به حدی کارساز افتادە
است کە این سیاستمدار برجستەی کورد را از رعایت حداقل ایمنی خویش (مطلع
ســاختن نیروهای امنیتی و در خواست حضور چند پلیس) در محل مذاکرە برحذر
داشــتە باشــد .از نکات دیگر قابل اتکاء بە گفتەهای فوق در راستای قربانی شدن
رهبر حزب دمکرات عدم رسیدگی کشور اتریش (محل وقوع جنایت) بە ترور انجام
گرفتە ،اسکورت تروریستها تا فرودگاه شهر وین و عودت آنان به آغوش فرماندهان
تروریست در ایران میباشد.
ترور میکونوس از منظر دادستان دادگاە حفظ قانون اساسی آلمان
اظهارات آقای برون یوســت 1دادستان دادگاە حفظ قانون اساسی آلمان در جلسەی
انجمن وکالی آلمان ١٣٩٦شمســی حاکی از آن اســت که میکونوس سندیست
گویا بر تأیید تروریســم دولتی جمهوری اسالمی .در ادامه نتایج تحقیقات و اعالم
یافتەهای دادســتانی آلمان کە طی سخنرانی دادستان دادگاە حفظ قانون اساسی
آلمان در جلسەی انجمن وکالی این کشور در سال  1396شمسی بیان گردید آورده
میشــود .توضیح اینکە نامبردە در زمان ایراد ســخنرانی فوق از وزارت دادگستری
آلمان بازنشستە شدە بودند.
.1Brono Jost
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«ابتدا الزم اســت خدمت شــما عرض کنم کە چنین کار موفقیتآمیزی تنها
نتیجــەی زحمات من نبودە اســت و برای انجــام آن زحمات و دقت زیادی صرف
شد .پلیس جنایی فدرال و پلیس برلین در این راە ماهها فعالیت داشتند .در مدت
 ۳۵ســال خدمت من چنین همکاریای را شــاهد نبودم .در کمیسیون ویژەای کە

تشــکیل شــدە بود ،بعضی وقتها  ۸۰تا  ۱۰۰نفر با هم همکاری میکردند و این
عدد کمی نیســت .در همین ابتدا باید تأکید کنم و بعدا ً هم طی ســخنرانی بیشتر
توضیح خواهم داد کە دســتگاەهای امنیتی و اطالعاتی آلمان و کشــورهای دیگر
بسیار زحمت کشیدند.

در سیســتم دادرسی آلمان معموالً شــاکیان جنبی نقش فعال و مهمی را ایفا

نمیکنند ،اما در این مورد چنین نبود .شاکیان جنبی این دادگاە از همان ابتدا بە
صورت فعال حضور مســتمری داشتند .این همیاری و کمک برای اجرای دادرسی
بسیار مهم بود .نباید فراموش شود و باید از رئیس بخش یک دادگاە برلین ،قاضی
(...؟) نام بردە شــود .ایشان در طی ســە سال و نیم رسیدگی بە این پروندە بسیار
صبــور بودند و با کاردانی و کارشناسیشــان بەعنوان رئیــس دادگاە در موفقیت
دادرســی نقش بسیار بزرگی داشــتند .نقش همکارم گئورگ را اینجا باید یادآوری
کنم کە در طی مراحل نهایی دادگاە بســیار بە من کمک کرد .برای مقدمە همین
کافی است.
ولی میخواهم اینجا بە موردی اشــارە کنم کە مهم اســت .من االن بازنشستە
هستم ولی هنوز موظف بە رعایت حفظ اسرار کاری میباشم .انتظار این را نداشتە
باشــید کە امشب من یک سخنرانی شورانگیز و پراز اســرار ناگفتە را تقدیم کنم.
مواردی را کە میگویم چیزهایی هستند کە کم و بیش خود شما هم از آن اطالع
داریــد .من اطالعات درون ســازمانی و اضافی را بە شــما نخواهم گفت .همچنین
وزارت دادگســتری از من درخواست کرد کە در این سخنرانی محتاط باشم .جهت
اطالع شما من برای ارائەی این سخنرانی بیش از سە ماە منتظر مجوز از وزارتخانە
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بودم .آنها از من انتظار دارند ،من هم همین کار را خواهم کرد کە اسرار را فاش
نکنم ،این برای مقدمە کافیست.
من حدس میزنم کە شــما از واقعەی میکونوس آگاە باشــید ولی تصمیم دارم
کە اتفاق  ۱۷ســپتامبر را ابتدا کمی توضیح بدهم تا شــما جریان دادرسی را بهتر
متوجە شوید .قابل توجە است کە مورد  ۲۳سال قبل اتفاق افتادە است و دادگاهش

برگزار شدە اســت .برحسب اعترافات یکی از متهمان حدود همین ساعتی کە من
االن با شــما صحبت میکنم ،کســانی کە این عمل را انجام دادند ،در یک خانەی
تیمی در برلین دور هم جمع شــدە بودنــد .این آخرین دیدار جمعی آنها قبل از
عملیاتشــان بود ،آنان منتظر تلفن شخص ناشناسی بودند کە به آنها دستور آغاز
انجام این کار را بدهد.
مورد از اینجا شروع شد کە در تاریخ  ۱۴تا  ۱۷سپتامبر در شهر برلین کنفرانس
بینالمللی سوسیالیستها برگزار میشد و در آن سیاستمداران معروف مثل فیلیپ

گونزالس ،اوالف پالمە ،اســحاق رابین ،میخائیل گورباچوف و جالل طالبانی کە بعدا ً
رئیس جمهور عراق شد ،چند چهرەی معروف شرکتکنندە بودند .مهماندار و رئیس
کنفرانــس ویلی برانت بود .بە دلیل مریضی حاد ایشــان ،پیغام کتبی وی توســط
هانس فوگل در کنفرانس خواندە شــد .از چهرەهای آشنای شرکتکنندە یک گروە
از حزب دمکرات کوردســتان ایران بود .دبیر کل این حزب ،دکتر شرفکندی همراە
با نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان ،آقایان عبدولی و اردالن اعضای این گروە
بودند .حزب دمکرات کوردســتان ایران بزرگترین گروە اپوزیسیون ایران است .این
یک حزب کوردی اســت و هدف آنها خودمختاری کوردها در کوردســتان ایران
اســت .از زمان تأســیس حزب در سال  ١٣٢٤شمســی تا امروز این حزب توسط
تمامی حاکمان ایران تحت تعقیب و آزار بودە است .این وضعیت شبیە دیگر احزاب
کوردی در سردمداری صدام و هم اکنون در ترکیە میباشد .این سە قربانی توسط
آقای نوری دهکردی همراهی میشــدند .ایشــان از مخالفین رژیــم ایران بود کە
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سالیان درازی در برلین زندگی میکرد.
وی از فعالین سیاســی و همراە و مترجم این گروە بود .در شب ماجرا این سە
نفــر همراە آقای دهکردی و چند مخالف دیگر رژیم ایران در رســتوران میکونوس
واقع درخیابان پراگ ( )Pragstrasseهمدیگر را مالقات میکنند .این رســتوران در
آن زمان محل مالقات و دیدار مخالفین حکومت ایران بود .حضور دکتر شرفکندی
در آلمــان موقعیــت خوبی بود کە احزاب مخالف حکومت دور هم جمع شــوند و
مســائل سیاسی مشــترک را بحث و بررسی کنند .آنها در قسمت پشت رستوران
نشســتە بودند .حدود ســاعت  ۱۰/۳۰تا  ۱۱شب در مجموع هشت نفر با همدیگر
مشــغول خوردن شــام بودند .ناگهان دو نفر وارد رستوران میشوند و بە جایی کە
آنها نشســتەاند هجــوم میآورند .بە حاضران بە زبان فارســی فحش میدهند و
آنهارا «حرامزادە» خطاب میکنند .بدون هیچ اخطاری با یک کلت و یک مسلسل
تیرانــدازی میکنند .نمایندگان حزب دمکرات و آقای دهکردی مورد اصابت گلولە
قــرار میگیرند .بعضــی از آنها در همانجا و یکی هم بعد از مدتی کوتاە کشــتە
میشوند .گارسون رســتوران هم بە صورت جدی زخمی میشود .این کشتار فقط
چند ثانیە طول میکشــد .دو نفری کە تیراندازی کردەاند و نفر ســومی کە دم در
رســتوران منتظر ایشــان بودە ،محل را فوری ترک میکنند .این بەصورت خالصە
شــرح ماجرا بود .برحســب گواهی شاهدان تمام این ماجرا کمتر از دو دقیقە طول
میکشد.
اجــازە بدهیــد کە از نظر زمانی کمی بە عقب برگــردم و برایتان توضیح دهم
کە من چگونە وارد این پروندە شــدم .روز  ۱۸ســپتامبر صبح کە داشتم بە دفترم
میرفتم ،یکی از همکارانم در بخش تجدید نظر احکام را دیدم .ایشــان با مســائل
قضایی در رابطە با جرایم تروریستی سروکار ندارند .ایشان از طریق رادیو و تلویزیون
از اتفاقی کە در برلین افتادە بود مطلع شدە بود و در این بارە با من صحبت کرد.
در آن زمان من در بخش فعالیتهای ضدتروریستی کار میکردم .فکر کردم کە بد
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نیست در این مورد با رآیا رئیسم صحبت کنم و این کار را کردم .این شد کە من
بعــدا ً با پلیس جنایی فدرال  BKAدر این مورد صحبت کنم .من با آنها صحبت
کردم و اطالعات آنها بیشــتر از آن چیزی نبود کە من خودم میدانســتم .منبع
اطالعاتی آنها سرویس اطالعات پلیس آلمان بود .زمانی کە با پلیس جنایی فدرال
تلفنی حرف میزدم ،بیشــتر متوجە این موضوع شدم کە سە نفر از قربانیان کورد
هستند .بنا بە دالیلی کە توضیح خواهم داد ،در ذهنم تصوری به وجود آمد .در آن
زمان من بەعنوان دادســتان در یک پروندە از دادگاە شــهر اشتوتگارت فعال بودم.
موضوع این پروندە مربوط بە قتل اعضای جداشدەی  PKKبود .چنین مواردی چند
بار اتفاق افتادە بود .ما در دادستانی اطالعات موثق داشتیم کە یک شاخەی درونی
 PKKاعضای جداشــدە یا منفعل از این گروە را میکشــد .بە خاطر این مورد من
قتلهای برلین را زیاد جدی نگرفتم.
بــە این دلیل من میتوانســتم تصور کنم کە حادثــەی میکونوس یک تصفیە
حساب داخلی درونحزبی بودە باشد .در هر صورت این یک احتمال بود ،اما پلیس
جنایی فدرال بە من زنگ زد و گفت کە دبیر کل قبلی همین حزب چند سال قبل
در وین و بر اثر یک ســوءقصد کشــتە شدە است .دانستن این مورد من را حساس
کرد و من حدس میزدم کە این کار یک قتل دســتوری باشد ،اما نمیدانستم کە
دستوردهندە چە کسی میتواند باشد .در این مرحلە بە این فکر نمیکردم کە این
کار میتواند نقشەی دولت ایران باشد .من گزارشی را به دادستان کل دادگاە عالی
آقای «فون ستال» دادم و ایشان هم تصمیم گرفتند کە ما رسیدگی بە این پروندە
را بــە عهدە بگیریم .البتە برای این کار میبایســت دالیل حقوقی کە این مجوز را
بە ما میدهد ارائە میشــد .الزم بە تذکر اســت کە شرح وظایف و حیطەی کاری
دادگاههای ایالتی و فدرالی در آلمان متمایز میباشــند .دادســتان کل دادگاە عالی
آلمان اجازە دارد کە پروندەای تشکیل و بە آن رسیدگی کند کە یک مورد فدرالی
باشد .در آن زمان دالیل ما برای بە عهدە گرفتن این پروندە قوی و کافی نبود.
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ایشــان بە من گفتند «رســیدگی را شــروع کن ،دالیل فدرالیبودن پروندە را
پیــدا کن و بە برلین برو» .من هم طبق گفتەهای ایشــان پیش رفتم .برای انجام
کارهایمــان در یک پــادگان قدیمی در برلین کە قب ً
ال ســربازان آمریکایی در آنجا
بودند ،مســتقر شدیم .از همان روزهای اول اطالعاتی کە بە دست ما میرسید ضد
آن نظریەی من بود کە شاید این کار یک تصفیەی درونحزبی باشد .شواهد نشان
میداد کە آنان قربانیان تروریسم حکومتی ایران بودند.
موردی کە ذهن من را مشغول میکرد جزئیات ترور در وین در تاریخ ١٣٦٨/٤/٢٢
شمســی بود .آنجا در طی مذاکراتی کە رهبــر قبلی این حزب با نمایندگان دولت
ایران داشــت ،وی توسط نمایندە رژیم ایران و در حین گفتگو کشتە میشود .این
یک نشــانەای از دست داشتن حکومت در این ترور هم میتوانست باشد .گفتگویی
کە من در شب نوزدهم با آقای جالل طالبانی داشتم این پیش فرض من را قویتر
میکرد .ایشــان بە عنوان رهبر اتحادیەی میهنی کوردستان عراق در این کنفرانس
بینالمللی شــرکت کردە بود .او با پلیس آلمان تماس گرفتە بود و گفتە بود کە او
دو تا سە روز قبل از این ترور ،دیداری با آقای شرفکندی در پاریس داشتە و راجع
بە نقشەی قتل ایشان توسط رژیم ایران بە وی هشدار دادە بود .آقای طالبانی این
اطالعات را پس از دســتگیری چند نفر از اعضای ســپاە پاسداران در مرز مشترک
ایران و عراق بە دســت آوردە بود .یکی از این پاســداران در طی بازجویی از طرح
ایــران برای ترور دکتر شــرفکندی صحبت کردە بود .در ماە مرداد ســال ۱٣٧١
شمسی طالبانی این مورد را بە دکتر شرفکندی میگوید.
تحقیقات اولیەی ما در دو مســیر مختلف ادامە داشــت .اول ،هرچە ســریعتر
مجرمین را پیدا کنیم و دوم برای ما مهم بود بدانیم کە دلیل این کشتار چە بودە
اســت .بە مرور زمان برای ما بیشتر واضح شــد کە رژیم ایران در این کار دســت
داشــتە است .اجازە بدهید دو مثال را برایتان بیان کنم .اول اینکه هفتەها و ماهها
قبل از این ســوءقصد ،دو نفر از ایرانیان ناشــناس بە برلین آمدە بودند ،آنان سعی
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میکردند کە مخالفین رژیم ایران را کە در برلین زندگی میکردند بە بازگشــت بە
ایران ترغیب کنند .ما در طی رســیدگیهایمان توانستیم آنها را شناسایی کنیم.
آنان از اعضای ســازمانهای جاسوسی رژیم ایران بودند .دوم اینکه ما این سوءقصد
را با موارد مشابە بە آن در آلمان (بن و هامبورگ) یا در خارج آلمان (پاریس ،ژنو،
نیکوزیا) و دیگر کشورها مقایسە و بررسی کردیم.
همچنیــن حدودا ً تاریخ نوزدهم مــاە بود کە اولین گزارشها از ســازمانهای
اطالعاتی بە دســت ما رســید کە نشــان میداد حکومت ایران در این کار دست
داشــتە است .پنج روز بعد ما اولین پیشرفت در کارمان را شاهد بودیم .دراین روز
اســلحەهای استفادە شــدە پیدا شــدند .بنا بە دالیلی کە تا بە امروز هم مشخص
نیســت ،مجرمان اســلحەها را در نزدیکی محل جرم داخل یک ســاک و زیر یک
اتومبیل میگذارند .از این مرحلە بە بعد کارها سریعتر و بهتر پیشرفت میکرد .روی
کلت اثر پنجە دست پیدا شد .این مورد را هم بگویم کە این اسلحە توسط حکومت
ایران در زمان شاە خریداری شدە بود و این هم یک نشانەای گویا از دست داشتن
رژیم ایران در این کشتار بود.
اول اکتبر بود کە ما گزارشــی از ســازمان اطالعات فدرال دریافت کردیم .این
گزارش کامل و پر از جزئیات بود و از این طریق ما توانســتیم کە مجرمان را پیدا
کنیم .در تاریخ چهارم ماە اکتبر دو نفر در یکی از ایالتهای آلمان ( )NRWدستگیر
شــدند .آنها لبنانیاالصل و متقاضی پناهندگی بودند .تقاضای پناهندگی آنان رد
شدە بود ولی پروندەهایی در رابطە با جرائم جزئی و سبک از آنان نزد پلیس وجود
داشــت .در رابطە با این دستگیری دادســتان عالی آلمان اطالعیەای صادر کردە و
بە متقاضی پناهندگی بودن دستگیرشــدەگان اشارە میکند .سیاستمداران آلمانی
دوســت داشتند کە مسأله میکونوس و مســائل پناهندگی بە هم ربط دادە شوند.
بە این خاطر بین دادســتان عالی و وزیر دادگستری وقت آلمان جروبحث شدیدی
درمیگیرد و وزیر خواســتار برکناری سخنگوی دادگاە عالی آلمان میشود .بعداز
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دستگیری این دو نفر و با اطالعاتی کە جمع میشد کار ما بهتر پیش میرفت .اثر
پنجەی دست روی اسلحە با دست یکی از متهمان مطابقت داشت و از این طریق
رابطەی بین مجرم و وســیلەی قتل روشن شــد .یکی از دستگیرشدگان همکاری
نمیکرد و حرف نمیزد .در روزهای بعد وی شروع کرد بە صحبت کردن و اطالعات
مهمی را در اختیار ما گذاشــت .درســتی این اطالعات و محکمەپسندبودن آنها
توسط قاضی دادگاە هم تأیید شد.
جالب توجە اســت کــە بدانید این دو نفــر از اعضای حزباللــه لبنان بودند،
این نشــان میدهد کــە آنها نە تنها خالفکارهای خردەپــا نبودند ،بلکە تبهکاران
دورەدیــدەای هم بودند .از این زمان بە بعد تــز درگیریهای درونحزبی و احزاب
کوردی صحیح نمیبود و ما مطمئن بودیم کە حکومت ایران در این کشــتار دست
داشــتە است .اعترافات این فرد کە نامش امین بود آنچنان دقیق و با بیان جزئیات
بود کە ما بە گفتەهای وی نمیتوانستیم شک کنیم .وی همچنین در رابطە با فردی
کە با مسلسل  MPدر این حادثە شرکت کردە بود ،اطالعات مهم و مفیدی را ارائە
داد .او همچنین بە ما گفت کە قبل از عملیات بە آنان گفتە شدە بود کە حتی در
صورت دستگیری حکومت ایران دنبال کارتان خواهد بود و شما را آزاد خواهد کرد.
این هم یک دلیل دیگر برای نقش رژیم ایران در این کشتار بود.
او همچنیــن کاظم دارابی را لو داد .کاظم دارابی یک ایرانی بود کە ســالهای
متوالی در برلین زندگی میکرد و یک شخصیت عجیب و غریبی بود .او سرسختانە
طرفــدار انقالب اســامی ایران بــود .دارابی در ابتدا خانەی خــودش را بە عنوان
مخفیگاە جهت اقامت مجرمان در اختیار آنان گذاشــتە بــود .دارابی بعدا ً از طرف
کس دیگری کە از این جریان ناآگاە و بیگناە بود ،خانە تیمی دیگری را در اختیار
این گروە ســە نفری قرار میدهد .او همچنین کســی را کە با مسلسل در آن شب
تیرانــدازی میکند بە این گروە وصــل میکند .دارابی پــول در اختیار این گروە
میگذارد کە بعد از انجام عملیات مدارک و اسناد جعلی خریداری کنند تا بتوانند
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از آن طریق از آلمان خارج شوند.
اقرارهای متهمان آنچنان قوی و محکمەپســند بودند کە ما تقاضای بازداشــت
این ســە نفر را بە قاضی دادیم و ایشــان هم درخواســت ما را قبول کردند .اثبات
رابطــەی جرم و رژیم ایران بە همدیگر برای دادگاە کار بســیار ســختی بود .این
مسأله میبایست با وظیفەی دادستانی دادگاە عالی آلمان همخوانی میداشت .ما بە
بیطرفی قضات احترام میگذاریم و باید هم اینچنین باشد .مدارک ارائەشدە توسط
ما بە قاضی میبایســت ثابت میکرد کە این مورد فقط یک جرم جنایی نیســت و
این خطری برای کشور آلمان میباشد .ترور برنامەریزیشدە از طرف کشور دیگری
در خــاک آلمان گواە این خطر بود .ما توانســتیم این کار را بکنیم ،علیرغم آنکە
خیلی هم سادە نبود .نباید فراموش کرد کە ادعای ترور دولتی در پروسەی دادگاە
و جریمەی مجرمان هم تأثیرگذار خواهد بود.
خالصە آنکە از اینجا بە بعد ما میبایســت بــە دادگاە ثابت میکردیم کە این
جنایت تروری اســت کە از طرف دولتی دیگر در خاک آلمان اجرا شــدە است .در
این رابطە آقای فون اشــتال ،دادستان کل دادگاە عالی آلمان از هیچ کمکی بە ما
دریغ نکردند و بدون این کمکها نمیتوانســتیم کارمان را با موفقیت پیش ببریم.
ما میبایســت کە رابطەی بین دو کشــور ایران و آلمان را هم در نظر میگرفتیم.
در آن برهەی زمانی ایران و اروپا مذاکراتی داشــتند کە بە نام «گفتگوی انتقادی»
معروف است .از ما میخواستند کە از طریق گفتگو ،رفتار رژیم ایران را در مسائلی
مثل حقوق بشــر ،صلح خاورمیانە و تســلیحات کشتار جمعی تحت تأثیر قرار دادە
و معتدل کنیم .این گفتگوها بعضی اوقات در رســانەهای جمعی مورد تمسخر قرار
میگرفــت و آن را «تکخوانی مرحبایی» ایران مینامیدنــد .من مطمئن بودم کە
تحقیقــات قضایی ما این مذکــرات را بە خطر خواهد انداخت و اگر ترور دولتی در
دادگاە آلمان ثابت میشد ،گفتگوی رژیم ایران و اروپاییان دچار اختالل میگشت.
در جریان ادامەی تحقیقات بە من احساســی دســت میداد کە بیان کردنش
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اینجا الزم است .در جریان بررسیهایم کارهایی کە ایران انجام دادە بود را مقایسە
میکــردم .فکــر میکنم پیگیری یا بهتر بگویم عدم پیگیــری قضایی جرائم دولت
ایران در کشــورهای دیگر بە حاکمان ایران سیگنال غلطی فرستادە بود .ایران فکر
میکــرد کە برای انجام چنین اتفاقاتی مشــکلی برایش پیــش نخواهد آمد؛ جزاء
قضایی برایشان صادر نمیشود و عواقب بدی را نباید انتظار داشتە باشند .در مورد
این پروندە هم ایران همین فکر و تصور را داشت .نمیخواهم جهشی بە گفتەهای
بعد بکنم ولی در اینجا الزم است بە این نکتە اشارە کنم .در طی مراحل تحقیقاتی
شاهدی وجود داشت کە از مقامات سابق بلندپایەی دستگاههای امنیتی ایران بود.
مــن چندین بار بــا او صحبت کردم و از جملە از او پرســیدم :چرا حکومت ایران
رابطەی خوب با آلمان را با انجام چنین عملیاتی بە خطر میاندازد؟ جواب ایشــان
من را بهتزدە کرد .وی گفت :ایران مســأله را اینجور نمیبیند .آنها فکر میکنند
کە میتوانند هرکاری کە دلشان بخواهد انجام دهند .ایران فکر میکند کە در قبال
چنین کارهایی هیچ عکسالعمل و واکنشی نخواهد بود و بە این خاطر این کارها را
میکنند .در رابطە با چنین موردی آقای  Peter Pilzکتابی را به اسم

Eskort nach

 teheranنوشتە و در آن وقایع ماە جوالی سال  ۹۸را توضیح میدهد .با نشاندادن
مدارک ارائەشــدە بە دادگاە و مصاحبە با شــهود و ارائەی شواهد بسیار زیاد نشان
میدهد کە آن زمان اتریش بە خواستەهای ایران تن دادە است.
اجازە بدهید کە اینجا کمی هم راجع بە گســتاخی حکومت ایران نســبت بە
مخالفینش و نســبت بە آلمانیها ،کە طــرف گفتگوی انتقادی بودند مطالبی را بە
عرض برســانم .در بهار ســال  ۹۴من دو بار با آقای شمید باور کە آن وقت رییس
دفتر صدراعظم آلمان بود راجع بە مســألهی میکونوس گفتگو کردم .این گفتگو در
قالب نقطە نظرات وی بە عنوان شاهد انجام میشود .وی در طی صحبتهایش بە
نقل قولی از آقای فالحیان اشــارە کرد .فالحیــان قول دادە بود کە ایران دیگر در
آلمان چنین عملیات از بین بردن مخالفین را انجام ندهد .بە این جملە خوب توجە
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کردید؟ این جملە چند هفتە قبل از جریان میکونوس گفتە شــدە اســت .ایرانیها
این قول را دادە بودند کە نشــان بدهند در گفتگوهایشان با اروپا صادق میباشند.
ایرانیها حیرتزدە شــدە بودند کە ما در طی تحقیقات ،بە خواستەهای آنان توجە
نمیکنیم.
اجازە بدهید اینجا بە نکاتی اشارە کنم کە در مقطع زمانی تحقیقات تا دادرسی
مشــغلەی اصلی ما بودند .حادثەی میکونوس یک تیراندازی ســادە نبود ،بلکە یک
ترور برنامەریزیشــدەی دولتی بود .من در گفتەهایم بە مدارک و شــواهدی اشارە
کردم ،اما اینها برای ارائە بە یک دادگاە و قبول آن از طرف قاضی کافی نبودند و
من از این مورد میترسیدم .من مجبور بودم کە بە دنبال مدارک و شواهد دیگری
باشــم کە ثابت کنم این عمل یک عملیات تروریســتی دولتی بودە است .خندەدار
اســت کە حکومت ایران ناخواســتە اولین مدرک را بە دست ما داد .آقای فالحیان
چند هفتە قبل از این ترور با رادیو و تلویزیون ایران مصاحبەای داشــتە و در این
مصاحبــە از تحت تعقیب بودن مخالفین رژیم ایران صحبت میکند .وی بە صورت
واضح و روشن بە حزب دمکرات کوردستان ایران اشارە میکند و اضافە میکند کە
این یک گروە جنایتکار کوچک میباشد کە تحت نظر ما است و خیلی وقت است
کە در ایران و خارج دنبالشان هستیم.
تنها با تطابق اثر انگشــت و اقرار متهمین شما نمیتوانید بە عنوان دادستان بە
دادگاە بقبوالنید کە این کار بە دستور کشوری انجام شدە کە با کشور ما رابطە دارد
و در کشــور ما مخالفینش را سربەنیســت میکند؛ بە این خاطر کمک و مساعدت
ســازمانهای اطالعاتی الزم و واجب بود .اینجا الزم است کە کوتاە از سازمانهای
اطالعاتی تعریف و تمجید کنم .سازمانهای اطالعاتی آلمان ،بەویژە بعد از قتلهای
زنجیرەای خارجیان در آلمان زیاد مورد توجە و عالقەی عامەی مردم نمیباشــند،
زیــرا مــردم فکر میکنند کە آنها صادق نیســتند و از همکاری بــا آنها امتناع
میکنند .اینجا الزم است کە من تأکید کنم کە بدون کمکهای عالی اطالعاتی این
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سازمانها ما قادر نبودیم این تحقیقات را انجام بدهیم؛ نە میتوانستیم مجرمان را
پیدا کردە و دستگیر کنیم و نە دالیل این جنایت را کشف کنیم .ادارەی اطالعات
فــدرال بە ما کمک کرد کە بتوانیــم مجرمان را پیدا کنیم .ادارەی اطالعات ایالتی
هم با تمام قوا و بیشتر از حد ممکن هم بە ما کمک کرد .این ادارە حتی پروتکل
گفتگوهای شنودشدەی تلفنی را در اختیار ما گذاشت .مدارک ارائەشدە توسط این
ادارەها آنچنان مدون و صحیح بودند کە حتی دادگاە بە آنها استناد کرد.
بگذارید اینجا بە موضع آلمان در آن زمان هم اشــارەای بکنم .آنها از کار ما
زیاد خرســند نبودند .آنها میدانستند کە اگر ما بتوانیم ثابت کنیم کە رژیم ایران
دســتور اجرای این قتلها را دادە اســت ،باید مورد بازخواست قرار بگیرد .علیرغم
این من باید تأکید کنم کە دولت آلمان و سازمانهای اطالعاتی این کشور هیچگاە
جلوی کار ما را نگرفتند .اجازە بدهید کە من دربارەی دست داشتن حکومت ایران
در ماجرای میکونوس توضیحاتی بدهم .بەجز آن مصاحبەی فالحیان کە عرض شد،
مدارک و شــواهد دیگری هم بودند کە در ایــن چهارچوب بە خوبی میگنجیدند.
اینجا دوبارە باید از دارابی حرف بزنم .وی در ســال  ١٣٥٩شمسی بە قصد ادامەی
تحصیــات بــه آلمان میآید و مــدت کوتاهی بعد از ورودش بــە صورت فعال و
خشــونتآمیز از حکومت ایران پشــتیبانی میکند .مدت کوتاهی بعد از اقامتش بە
عنوان چماقبەدست تجمعات ایرانیان مخالف رژیم را بەهم میزند و آنها را کتک
میزند .او بە این ترتیب در شهر ما نیز یک آدم بدنامی شدە بود .به خاطر این موارد
حکم اخراج وی از آلمان صادر میشود اما بە هر دلیلی وی اخراج نمیشود و اینجا
میماند .نامبردە بە کارهای خالف خود ادامە میدهد و در بســیاری از فعالیتهای
حکومت ایران در خارج همراهی میکند .برحســب مدارکی کە بە دادگاە ارائە شد،
قاضــی آنها را قبول کــرد و حتی در حکم دادگاە با مأمورین اطالعاتی ســفارت
و کنســولگری بە آنها استناد شــد .وی نە تنها عضو سازمانهای اطالعاتی ایران
بلکە بە عنوان عضو انجمن اســامی دانشجویان کە ایران آن را راەاندازی کردە بود
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فعالیت میکرد .وی رابطەای بســیار تنگاتنگ و نزدیک و خیلی خوب با مأمورین
اطالعاتی سفارت و کنسولگری ایران در بن و برلین داشت .نامبردە همچنین عضو
سپاە پاسداران بود.
او مــردی بود کە قادر بە انجام خیلی کارها بود .علیرغم اینکە وی دورادور در
جریــان عملیات میکونوس بود ،اما مرکز ثقل و محور این جنایت در برلین بود .ما
این اطالعات را از طریق ســازمان اطالعاتی بریتانیا و آلمان دریافت کردیم .اینجا
الزم اســت کە در رابطە با دو نفر دیگر یعنی امیــن و رحایل صحبت بکنم .آنها
در سال  ١٣٥٩شمسی در لبنان عضو حزبالله میشوند و در درگیریهای بیروت
شــرکت میکنند .همزمان هر دو نفرشان در ایران و تحت تعلیمات سپاە پاسداران
این کشــور دورەی غواصی میبینند .آیا این دو نفر با توصیە و دســتور حزب الله،
ایران و یا هردو بە آلمان فرستادە شدند؟ نتوانستیم بە این سؤال جواب بدهیم .در
هر صورت دارابی بە آنها کمک میکند ،برایشــان خانە اجارە و کار پیدا میکند.
مطمئناً دارابی هم در قبال این کمکها در وقت لزوم از آنها چیزی میخواســتە
اســت .رابطەی دارابی با این لبنانیها شــبیە رابطەی رژیم ایران با حزبالله لبنان
اســت .این مورد را ما با پروفسور شتاین باخ کە در آن زمان مسئول انجمن آلمان
ســوریە در هامبورگ بود در میان گذاشتیم .وی در گزارشی بە دادگاە این رابطەرا بەصورت واضح و کامل تجزیە و تحلیل کردە بود .جالب است کە بدانید وی در
طی مراحل دادگاە شــاید بە خاطر کار شخصی سفری بە ایران داشت .در ایران بە
وی تذکر دادە میشــود کە از نوشــتن همچنین گزارشهایی پرهیز کند ،وی هم
بــە گفتەهــای مقامات ایرانی گوش دادە و دیگر در مراحــل بعدی آن چنان با ما
همکاری نمیکرد.
تا اینجای کار همەچیز خوب پیش میرفت .مدارک محکمەپسند در دست بود
کە نشــان میداد حکومت ایران دستور این کار را دادە است .حال میبایست ثابت
میکردیــم کە انجــام این کار بە نفع ایران بودە اســت .از طرف دیگر ما اطالعات
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موثقی داشــتیم کە رژیم ایران قب ً
ال هم چنین کاری را کردە اســت .این قابل قبول
نیســت کە یک رژیمی مخالفینش را در خاک کشــور دیگری بکشد .راجع بە این
مورد ما خیلی زود ســرنخهایی از جملە مسألهی وین را مورد تجزیە و تحلیل قرار
دادیــم .آقای قاســملو در زمانی کە با هیئت مذاکرە از طــرف رژیم ایران در حال
مذاکرە بودند و در زمان صحبت با این هیئت مورد ســوءقصد واقع میشــود .این
خودبخود یک مدرک کامل و بیخدشەای بود کە مقامات دولت اتریش میتوانستند
بە ما بپیوندند .اما آنها این کار را نکردند .لطفاً آن کتاب آقای  pilzرا بخوانید تا
متوجە شــوید کە اتریشــیها چە کارهایی کردند یا بهتر است بگویم نکردند و چرا
نکردند؟
همچنین شواهد دیگری از کشتار مخالفین رژیم ایران در داخل و خارج وجود
داشــت؛ خصوصاً در خارج از ایران ،همچون کشتن نخست وزیر اسبق ایران ،آقای

بختیار در پاریس در  ١٣٧٠شمسی ،یا کشتن یک مخالف رژیم بە اسم آقای رجوی
در نزدیکی شــهر ژنو در  ١٣٦٩شمســی .دربارەی این موارد ما مطالعات عمیق و
همەجانبەای را آغاز کردیم و با همکارانمان در پاریس و لوزان صحبت کردیم .هدف
ما این بود کە ثابت کنیم کە حکومت ایران این کارها را انجام داده اســت .در این
مرحلــە ما با همکارانمان در لوزان و پاریس تبادل اطالعاتی هم داشــتیم .الزم بە
ذکر است کە در اثر این همکاری دادگستری سویس بعد از تحقیقات ما حکم جلب
آقای فالحیان بە اتهام قتل آقای رجوی را صادر کرد و کشور ما تنها صادرکنندەی
حکم جلب آقای فالحیان نبود.
تا ماە اردیبهشت  ١٣٧٠شمسی این اقدامات را کە خدمتتان عرض کردم انجام
دادیــم .در این وقت پروندە تکمیل شــدە بود و بە خدمت دادگاە تقدیم شــد .ما
مطمئن بودیم کە دادگاە تحقیقات دادستانی را قبول و تأیید میکند ،ولی راستش
را بگویــم زیاد هم مطمئن نبودیم .دلیل عدم اطمینان ما این بود کە پروندەای کە
در آن یک رژیم کە هنوز در قدرت است و مخالفین سیاسیش را در کشور دیگری
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بکشــد یک پروندەی عادی و روزمرە بە شــمار نمیرود .حتی نمیشــود این مورد
را با دادرســی و کســب حقوق عامە همچون عامەی مردم در حکومت سابق آلمان
شــرقی مقایسە کرد .حکومت آلمان شــرقی دیگر وجود خارجی نداشت ،اما رژیم
ایران هنوز در قدرت بود .ما میتوانســتیم تصور کنیم کە خیلی مشکل خواهد بود
کە با موفقیت این پروندە را بە ســرانجام مطلق برسانیم .خصوصاً اینکە ایران سعی
میکرد کە در طی تکمیل پروندە ،دادستانی کل آلمان را بە بیراهە بکشاند .حکومت
آلمان هم از کار من زیاد خوشحال نبود .در آنجایی کە مراحل تکمیل پروندە تمام
شــدە و مرحلەی دادگاهی داشت شروع میشد ،حکومت آلمان از تبعات آن واهمە
داشــت .بە این خاطر ما مجبور بودیم کە کیفرخواست را قبل از ارائە بە دادگاە بە
وزارت دادگســتری آلمان نشان بدهیم .این کار را برای اولین و آخرین بار در طی
خدمتم انجام دادم .این خواستەی وزارتخانە نە تنها مشکل قانونی داشت بلکە باعث
شــد کە ما کیفرخواســت را با  ۱۴روز تأخیر بە دادگاە بدهیم .وزارت دادگستری
میخواست کە در طی این دو هفتە فکرهایش را بکند .من خیلی مفتخرم کە آقای
فون شــتال موضعگیری قاطعانەای داشت و ما بدون هیچ تغییری کیفرخواست را
تقدیم دادگاە کردیم.
روز  ۲۸ماە اکتبر در شــعبەی یک دادگاە برلین پروســەی دادرسی شروع شد.
دادگاە کیفرخواست ما را بدون هیچ تغییری در فرم و محتوا قبول کرد .البتە قبل از
آن دادگاە عالی آلمان هم کیفرخواست را مورد بررسی قرار دادە و تأیید کردە بود.
دادرســی سە سال و نیم طول کشید و  ۲۴۷جلسە دادرسی داشت ،این مدتزمان
طوالنی الزم بود ،زیرا مسائل بسیاری بحث و گفتگو میشد .از طرف دیگر شاهدانی
بە نفع متهمان در دادگاە شــهادت میدادند ،اغلب ادعا میکردند کە حافظەشــان
یاری نمیکند .ما را متهم میکردند کە روشهای گوانتانامویی برای گرفتن اقرار بە
کار بردەایم و با وعدە و وعید از متهمین اقرار گرفتەایم .هیچکدام از ادعاها صحت
نداشــت و آنها ســعی میکردند کە ارزش اقرارها را کم کنند .کار بە جایی رسید
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کە بازپرسان در دادگاە میبایست حضور یابند تا شرایط و نحوەی بازجویی و اقرار
متهمین را توضیح دهند .همەی اقرارها ،سوالها ،جوابها و تمامی مکتوبات ترجمە
میشدند .ما چهار متهم عربزبان و یک متهم ایرانی داشتیم .متهم ایرانی بە دلیل
دانستن زبان آلمانی از حق داشتن مترجم صرف نظر کرد .اینها را میگویم تا شما
بتوانید تصور کنید کە چە کارهای جنبیای میبایست انجام میشد.
مثال دیگری را برایتان بگویم؛ امین کە قب ً
ال با ما همکاری کردە بود در دادگاە
اقرارش را قبول نداشــت و ادعا میکرد کە ما او را تحت فشــار قرار دادەایم .قاضی
دادگاە شش جلسە الزم داشت کە از صحت اقرار آقای امین مطمئن شود .از طرف
دیگر رژیم ایران هم مزاحمتهایی را در طی دوران دادگاە ایجاد میکرد ،من اینجا
فقط دو مثال را برایتان میگویم.
روزانە نامەهایی از ایران ،کە فرستندەی آن نامشخص بود ،بە دادگاە میرسید.
در این نامەها نوشتە شدە بود کە آلمان در تهیە و تولید گازهای سمی استفادەشدە
توســط رژیم عراق در زمان جنگ با ایران به عراق کمک کردە اســت .آنها ادعا
میکردند این گازهای ســمی از شرکتهای آلمانی بە عراق صادر شدە است .هدف
نویسندگان این نامە آن بود کە دولت آلمان تحت فشار قرار گیرد .همچنین ایران
یک آلمانی مسلمانشــدە را به جلســات دادگاە میفرستاد .او آدم عجیب و غریبی
بود .روزهای اولیەی دادگاە همیشــە ردیف جلو مینشست و همە چیز را یادداشت
میکرد .من و خانم دهکردی متوجە این موضوع شــدیم .در طی جلسات دادگاە از
او هم بە عنوان شــاهد ســؤال و جواب شد .وی اقرار کرد کە بە دستور سرکنسول
ایران بە دادگاە میآید .همەی گفتەها را نتبرداری میکرد .گفتەهای شــاهدان بە
نفع و علیە رژیم ایران را مکتوب میکند و همە نوشتەها را بە سرکنسول رژیم ایران
در برلین میدهد .این مورد نشان میدهد کە ایران میخواست با داشتن اطالعات
کامل از جریان دادرسی ،سیر محاکمە را بە نفع خود تغییر دهد.
علیرغــم تمام مواردی کــە خدمتتان عرض کردم ،دادگاە جزای درخواســتی
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دادستان را بە جز یک متهم در مورد بقیە اعمال کرد .همزمان با ادامەی دادگاهی
اطالعات جدیدی به دســت میآمد ،بەویژە اینکە ایران ســعی میکرد کە بر روند
دادرســی اثر ســوء بگذارد .البتە این اقدامات بە ضرر رژیم ایــران بود .اینجا فقط
میخواهــم بە یک نکتە اشــارە کنم :در ماە اکتبر ســال  ۹۳آقای فالحیان بە بن
میآید و در دیداری با آقای شــمید باور میخواهد کە مســائل فیمابین را بررسی
کنند .از دیدگاە فالحیان یکی از این موارد مشــترک مســألهی دادگاە میکونوس و
متهمان آن بود کە چند روز بعد دادگاە آنها شــروع میشــد .رژیم ایران بیشرمانە
خواســتار آزادی متهمان این پرونــدە و در صورت دادگاهی ،حکم باید بدون اعالم
نظر قطعی باشد .در قبال اینکار رژیم ایران وعدە میداد کە با ربایندگان دو تبعەی
آلمانی ،آقایان  Cordesو  Schmidtدر لبنان صحبت کردە و آدمربایان را بە نرمش
وا دارد .این معاملە میتوانست جالب باشد ،اما متهمان پروندە میکونوس در زندان
ماندند و این تقالهای رژیم ایران بە جایی نرسید .دست آخر این پیشنهادات مورد
قبول قرار نگرفت.
جالب توجە اســت کە تحقیق روی اســلحەها و صداخفەکنهای مورد استفادە
در همچیــن مواردی بە ما اطالعات مهمی میداد .تحقیقات نشــان میداد کە دو
اســلحە و صداخفەکن کە در برلین و جاهای دیگر و بە دســتور ایران ،مخالفان را
کشــتەاند ،همگی در یک کارخانە تولید شدە بود .آنان شامل تولیدات انبوە نبودە،
بلکــە دستســاز و نمونە بودند .در مورد ترور قبــرس کە طی آن یکی از مخالفان
رژیم کشتە میشود ،اسلحەی بە کار رفتە در دوران حکومت پهلوی خریداری شدە
و در ارتش ایران ثبت شــدە بود .یک مورد مهم دیگر کە باید بە آن اشــارە شود،
گفتەهای رئیس جمهور اســبق ایران ،آقای بنی صدر بود .ایشــان در ابتدا همراە و
یار غار آقای خمینی بود کە در پاریس با هم بودند و بعد به ایران برگشتند .بعد از
برگشــت به ایران رئیس جمهور میشود ،با خمینی درگیر میشود ،بە فرانسە فرار
میکند و آنجا پناهندە میشود .علیرغم اینکە وی سالیان درازی از ایران دور بودە
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اما هنوز اطالعات بســیار مهم و روابطی نزدیک در درون رژیم ایران دارد و از وی
مدارک موثق و محکمەپسندی را به دست آوردیم.
او نەتنها این اطالعات را در اختیار دادگاە گذاشــت ،بلکە سبب و عامل معرفی
شــاهدی بە دادگاە شــد کە بعدا ً این شخص بە شــاهد « »Cمعروف شد .در زمان
شهادت این فرد در دادگاە حضار میتوانستند بفهمند کە آیا این شخص واقعیتها
را بیان میکند یا آدم دروغگو و شــارالتانی میباشد .شاهد ( )Cبه خاطر اینکە در
ایران جانش در خطر بود در ســپتامبر  ۹۶بە آلمان آمد .ایشــان بعد از ورود تحت
مراقبــت ویژەی امنیتی پلیس فــدرال قرار گرفت .هفتەها و ماهها و ســاعتهای
متمادی و طوالنی ،من و بازپرسان پلیس فدرال با او صحبت کردیم .وی اطالعات
بســیار زیاد و مهمی در رابطە بــا آدمها ،ســاختارها و تصمیمگیرندگان در ایران
داشــت و دالیل خیلی موارد را میتوانست توضیح بدهد .من حتی نمیتوانستم در
خواب هم این موهبت را تصور کنم .اطالعات وی منبعی بســیار گرانقدر برای این
محکمە بود .ایشــان یکی از مقامات بلندپایەی وزارت اطالعات و فرد مورد اعتماد
رئیس جمهور رفســنجانی و وزیر اطالعات فالحیــان بود و از همان ابتدای انقالب
در ایــران با رژیم همکاری میکردە ،بە تأســیس وزارت اطالعات کمک میکند و
در ســفارتخانەهای ایران در کشــورهای مختلف کار میکرد .وی در جریان کامل
و دقیق کشــتن یکی از مخالفان رژیم در خارج بودە است .وی بەعنوان فرستادەی
ویــژەی رئیس جمهور ایران مأموریتهای مخفــی فراوانی را در مورد گروگانهای
اتباع کشورهای غربی در لبنان انجام دادە بود .بە خاطر فعالیتهای گوناگون وی و
روابطی کە داشت ما قادر بودیم اطالعات موثق و محکمەپسندی را بە دست آوریم.
بدون کمک و مساعدت وی ما هیچوقت قادر بە داشتن این اطالعات نمیبودیم.
او اطالعــات خــود را راجــع بە موضوع میکونــوس در اختیار ما گذاشــت کە در

برگیرندەی موارد بســیار مهمی بود .بر حســب اطالعات وی رهبر ایران شــخصاً
تصمیمگیرندەی نهایی در مورد قتل کوردهای مخالف رژیم در خارج و ســوءقصد
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وین بود .او مســتقیماً دارابی را بەعنوان مجری طرح کشــتار برلین نام نبرد ،اما دو
نفر از متهمان را بەخوبی میشــناخت و شناســایی کــرد .وی این دو نفر را عضو
کمیســیون مخصوص وزارت اطالعــات و عضو کمیتە ویژەی یــگان عملیاتی این
وزارتخانە شناسایی کرد .یکی از این دو متهم در موارد مشابە بەعنوان مجری طرح
و قاتل عملیاتی را در کشورهای مختلف انجام دادە بود.
گفتەهای این شــاهد آنچنــان دقیق بود کە رژیم ایــران را مجبور بە واکنش
میکرد .ابتدا دستگاە تبلیغاتی رژیم ایران از طریق وزارت خارجەی خود و سفارت
ایران شروع بە بدنامکردن ما کردند؛ دادگاە را غیرقانونی و از تبلیغات صهیونیستی
نــام میبردند .کار تا آنجا پیــش رفت کە رژیم ایران گزارش مفصل چهل تا پنجاە
صفحەای به آقای شــمید باور داد .در این گزارش آمدە بود کە شــاهد ( )Cآدمی
شارالتان ،خالفکار و دروغگو میباشد کە هیچوقت در ایران پست و مقامی نداشتە
است .هدف آنان این بود کە شاهد ( )Cو گفتەهای وی را بیاعتبار جلوە بدهند.
اقرارهای شــاهد ( )Cبســیار مهم بودند و دادگاە میبایست از صحت گفتەهای
وی مطمئن شــود .در این رابطە ســازمانهای اطالعاتی داخلی آلمان ما را بسیار
س
کمک و یاری کردند .ادعای وی دال بر اینکە او بە عنوان فرســتادەی ویژە رئی 
جمهور در مورد سرنوشــت گروگانهای خارجی در لبنان مذاکرە و دیدارهایی در
خارج از ایران داشــتە کام ً
ال صحیح بود .او در رابطە با همین مسأله حتی بە آلمان
هم ســفر کردە بود .وی در این ســفر همراە با یکی از معاونین فالحیان و خود بە
عنوان فرســتادەی مخصوص ،مذاکراتی بە عمــل آوردە بود .ضمن اقامت در آلمان
سازمان اطالعات داخلی آنها را تحت نظر داشت .از آنها مخفیانە عکس گرفتە بود
کە این عکسها در اختیار ما قرار گرفتند .بدین طریق مطمئن بودیم کە شاهد ()C
راستگوســت .پاســپورت آنها هم کپی شدە بود و ما میتوانستیم بەروشنی تصویر
آنان و شمارەی دولتی آنان را ببینیم .بدین سبب کوششهای رژیم ایران در متهم
کردن بە دروغ گویی وی بیاثر بود.
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جــدا از مواردی کە گفتە شــد مــن افتخار دیدار با چند نفر از ســران حزب
سوســیال دمکرات آلمان را داشــتم و با ایشــان در مورد رخداد میکونوس حرف
زدم .این سیاســتمداران آلمانی اشخاصی بودند کە با معاون فالحیان و شاهد ()C
در ارتبــاط با گروگانها در لبنان گفتگوهایی داشــتە بودنــد .آنان بەخوبی به یاد
میآوردند کە با شــاهد ( )Cدیدار داشتەاند .مورد دیگری هم بود کە بە نظر شاید
مهم نیاید ولی گواە صداقت شاهد ( )Cبود .در انتهای مراحل دادرسی یک گزارش
تلویزیونی بە ما دادە شــد .در این گزارش بە وضوح دیدیم کە شاهد ( )Cچند ماە
قبل از ترور میکونوس بەعنوان فرستادەی ویژەی عضو یک هیئت ایرانی در تفلیس
حضور دارد .از اینجا بە بعد تالشهای رژیم برای بیاعتباری شاهد ( )Cبیاثر بود.
در مراحــل زمانی انتهای دادگاە بــود کە ما اطالعاتی را از یک منبع اطالعاتی
و جاسوســی غیرآلمانی دریافت کردیم .برحســب این گزارش در لحظەی ترور در
رســتوران میکونوس یک جاســوس رژیم ایران در آنجا حضور داشــتە است .تصور
کنید هشــت نفر دور یک میز نشســتەاند ،چهار نفر از آنان کشتە میشوند و باید
یکی از این هشــت نفر خائن و جاسوس بودە باشد .متأسفانە ما نتوانستیم این فرد
را شناسایی کنیم .این گزارش تأییدی بە گونەای بود کە ما حدس میزدیم اینکار
آنچنان دقیق برنامەریزی شدە بود کە از  ۹نفری کە در محل حضور دارند  ۴کورد
کشــتە میشــوند .امکان دارد کە مجرمین از محل اجرای جنایتشان بیخبر بودە
باشــند .آنها اطالعات کامل و دقیق از محل جنایتشــان نداشتند .احتمال اینکە
مهاجمین قبل از حملە ،قربانیان خود را شناختە باشند غیرممکن است.
آخرین موردی کە اتفاق افتاد ولی از اول ما قصد آن را نداشــتیم اما نتیجەی
منطقی دادگاە بود این اســت کە من از ماە مارس سال  ۹۶بر علیە آقای فالحیان

بە اتهام دســتور قتل  ۴نفر درخواست حکم جلب کردم .دادگاە این درخواست مرا
قبول کرد .قاضی دادگاە عالی آلمان هم درخواست مرا قبول کرد و این حکم جلب
هنوز تا امروز هم قابل اجراست .اگر آقای فالحیان بە آلمان بیاید ،بازداشت خواهد
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شد .این مواردی بود کە میخواستم خدمتتان عرض کنم .در ماە آبان  ١٣٧٥ما سە
روز تمام و حتی دو بار از کیفرخواســتمان دفاع کردیم .در این دفاعیە ما بەصورت
جمعبندیشدە نتایج و ادعاهای دادستانی را در طی سە سال دادرسی تقدیم دادگاە
کردیم .ما توانســتیم بە وضوح نشان دهیم کە نقشــەی این ترور از طرف رهبری
حکومت ایران برنامەریزی شدە است .برای دو نفر تقاضای حبس ابد و برای دو نفر
دیگر تقاضای حبس کردیم.
عکسالعمــل ایران بە اعالم حکم دادگاە تظاهرات خودجوش ایرانیان ،با آراء و
ادعای اینکە کە دادگاە خط قرمز را رعایت نکردە است ،آنها ما را تهدید میکردند.
حتی بە ما گزارش رسید کە در مرکز ایرانیان در شهر بن فتوایی علیە من و همکارم
گئورگ صادر شــدە کە ما را بە قتل برســانند .در هر صورت ما تا حال حاضر زندە
هســتیم .در ایران هــم خبرهایی بود ولی بعد از مدتی ایــن تظاهرات بە اصطالح
خودجوش کمتر شــدند .باید اینجا هم بگویم کە مقامــات آلمان هم از این حکم
صادرە زیاد خوشحال نبودند.
درهرحال حکم صادر شدە بود .در ماە فروردین  ١٣٧٦حکم نهایی و قطعی صادر
شــد .علیرغم کارشــکنیهای وکالی متهمین ،دادگاە بە جز یک مورد درخواست
دادستانی در مورد جزای متهمین را کامل قبول کرد .ابالغ حکم از نظر سیاسی هم
تأثیراتی داشت .آلمان و اغلب کشورهای اروپایی سفرای خود را از ایران برگرداندند
و این سردی روابط سیاسی حدودا ً  ۴سال طول کشید .بە نظر من مهمترین نتیجە
این اســت کە این سلسلە از کشتار مخالفین توســط حکومت ایران درخارج دچار
بحران شــد و دیگر بە آســانی قابل اجرا نبود .بر حسب اطالعات من از آن زمان تا
حاال حکومت ایران دیگر اقدام بە کشتن مخالفینش درخارج را نکردە است .این را
میتوان یک دستاورد و نتیجەی دادگاە میکونوس دانست.

بخش چهارم
تروریسم علیه کوردستان و موضع رهبران احزاب کوردستان ایران
تروریسم از نگاە زندەیاد دکتر عبدالرحمان قاسملو
زندەیاد دکتر عبدالرحمان قاســملو ،مقالهی جامعی را برای «کنفرانس ترور و رفتار
انســانی»  1986/09/16میالدی [ ١٣٦٥/٦/٢٥شمسی] در پاریس آمادە کردە بود.
دکتر برنارد کوشــنر وزیر خارجهی پیشین دولت فرانسه به دلیل عدم حضور دکتر
قاسملو در فرانسه ،این نوشته را در کنفرانس مذکور قرائت کرد .دکتر قاسملو چند
سال بعد در هنگام مذاکرە با نمایندگان جمهوری اسالمی در وین ،خود قربانی ترور
مأموران حکومت اســامی ایران گردید .آقای حسن ایوبزاده متن این سخنرانی را
از زبان فرانسوی ترجمه کردە و در اختیار نگارندەی این سطور قرار دادند.
برگردان نوشتە:
«ترور» یک واژەی فرانسوی به معنای وحشت افکنی و حملهای بر علیه زندگی
انسان و آزادی فرد یا افراد بیگناهی است که در جنگ تروریستها و اطرافیان
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آنها نقشــی ندارند و عموماً در این جریان از ســاح جنگی استفادە میشود.
در کشورهای غربی از بمبگذاری (منفجر کردن بمب در مکانهای عمومی)،
گروگانگیری مردم و هواپیماربایی به عنوان عملی مذموم یاد میشود .هرچند
اشــکال دیگر ترور بیش از موارد مذکور است و غربیها مایل نیستند از آنها
نام برده شود.
اجازه چند سؤال را مطرح کنیم:
آیــا دولتی که به نام حمایــت از امنیت ملی ،مردمش را پریشــان میکند
تروریســت اســت؟ آیا این پدیده مشــکلی اســت منحصر به جهان سوم که
دیکتاتورها بر آن کشــورها حکومت میکنند؟ یا این مســئله مختص جهان
سوم است؟ آیا کلمهی تروریست تنها در مورد مخالف سیاسیای بە کار برده
میشود که علیه دولت اقدام و آزادیهای مدنی تضمینشده قانونی را لگدمال
میکند؟ دربارهی جنبشهای آزادیخواهی ملی که به نام آزادی و اســتقالل،
تروریســم را انتخاب میکنند ،چه باید گفت؟ یا کشورهایی که ممالک دیگر
را تصرف میکنند و با اســتفاده از ترور ،قانونهای خود را بر مردم ســرزمین
تحت تصرف اعمال میکنند؟ مردمی که دچار ترس و خوف میشوند و علیه
راسیسم و زیر فشار گروههای قانونی و غیرقانونی مبارزه میکنند ،این گروهها
کسانی هستند که دنبال اهداف خویشاند و خواهان تعویض سیاست و رهایی
از اعمال تروریستی جنایتکاران و باجخواهی هستند؟

تروریست چه کسی است؟
آیا سیاهپوستان آفریقای جنوبی که علیه جدایی نژادی (آپارتاید) در کشور خودشان
مبارزه میکنند تروریست هستند یا رژیم سفیدپوستان در پرتوریا که جدایی نژادی
را تحمیل میکند؟ آیا مردم کورد که سالح بە دست گرفته و مسلحانه به مبارزهی
عادالنه جهت حفاظت از هویت ملی خود روی آورده تروریســت هستند یا خمینی
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که در هفت ســال گذشته روستاها و شــهرهای مردم کورد را ویران کرده و مردم
را به صورت جمعی نابود کرده اســت؟ آیا حکومت آنکارا تروریست است که بە آن
فشار وحشیانە که در ترکیه بر خلق کورد تحمیل کرده است قانع نشده و هماکنون
بــه بمباران گروههای بیدفاع کورد پرداخته اســت؟ آیا دولت قانونی نیکاراگوئه به
همزیســتی مردم در کشــور که به همپیمانی با ایاالت متحده امریکا پایبند است
تروریســت اســت یا کونتراها که از کمکهای فــراوان و از حمایتهای ریگانیها
برخوردارند تروریستاند؟
اگر تروریســم به معنای یورش بردن علیه زندگی آزاد مردم بیگناه اســت ،در
چنین حالتی هرکس که مرتکب چنین اعمالی شــود باید تروریســت خواندە شود،
خواه مرتکب ،ســازمان یا یک دولت بوده باشــد .این تعریف همچون یک اصل با
رویکرد کشورهای غربی که تنها کارکردهای تروریسم را تحقیق میکنند همخوانی
ندارد و دولتها باید تالش کنند که علل تروریسم را مورد تحقیق قرار دهند.
ضروری اســت کسی که خواهان ریشهکن کردن تروریسم است ،عللی را که به
آنها اشــاره شــد مورد توجه قرار دهد .گفته شده که تروریسم سالح کسانی است
که سهمی ندارند .باید این نکته را هم اضافه کرد که تروریسم سالح کسانیست که
بخواهند در برابر بیعدالتی ،فشار ،دیکتاتوری و راسیسم عکسالعملی داشته باشند.
این علتها اگر ریشــهکن شوند ،تروریســتها ایزوله شده و خطرات آن به سرعت
از بین میروند .اگر خواســتههای عادالنهی مردم ریشهکن شوند و بیعدالتی پایان
پذیرد تمامی اعمال تروریســتی به سرعت پایان میگیرند و خطرات نیز به سرعت
پایان مییابند؛ زیرا تروریســتها اعمال تروریســتی خود را با ادعای خواستهای
سیاسی قانونی و مشروع توجیه میکنند.
دولتهــای غربی عالقەمند هســتند که جنبشهای ملی و قیام مســلحانه را
در قالب ترور معرفی کنند .بە نظر میرســد تروریســم با اعمال بسیاری از دولتها
انطباق داشــته باشد و ســعی بر آن دارند که همسان نشــان داده شوند .نمونهی

تاریخی تروریسم ایرانی
 130تروریسم علیه کوردستان کوردها ،قربانیان
ِ

چنیــن دولتهایی فراوانند که به دلیل نیاز خودشــان به تروریســم برای توجیه
سیاست تروریستی خود به شیوهی عادی خود را ضد تروریست مینامند .کشورهای
آفریقای جنوبی ،اســرائیل ،شــیلی و ایــران در این صف قرار دارنــد .هنگامی که
سیاهپوســتان درخواست میکنند که به آپارتاید پایان داده شود سفیدپوستان آنها
را به تروریست بودن متهم میکنند .فلسطینیها خواهان کشور خود هستند .مردم
شــیلی با دیکتاتوری مخالفاند و ایرانیها نیز با نظام دیکتاتوری در تضادند و آن
را رد میکنند.
حزب دمکرات کوردســتان ایران ناچار شــده در هفت سال گذشته علیه رژیم
خمینی به مبارزهی مسلحانه بپردازد .این مبارزه هرگز به ترور متوسل نشده است.
بالعکس ،حزب ما به آزادکردن شماری از گروگانها که هفت نفر از آنان فرانسوی
بودند یاری رســانده اســت .جنبشهای ملی دیگر جهان نیز از این شــیوه پیروی
میکنند و این چنین رفتاری در گرداب تروریسم نخواهد افتاد .ما اصوالً تروریسم را
مردود میدانیم؛ زیرا معتقدیم این اصل کرامت و آزادی انســان را تضمین میکند.
همچنین تروریسم از نظر سیاسی در درازمدت پرستیژ جنبش را از میان میبرد و
از درون آن را نابود میکند.
ارزیابی نامناسب کشورهای غربی از تروریسم ،مبارزه علیه این پدیده را مشکل
میکند .اعمال تروریســتی علیه کشــورهای غربی اهداف متعددی را در خود دارد.
تروریستها برای اهدافشان به تبلیغ نیاز دارند .آنها میخواهند با تبلیغاتی که علیه
دشمنانشان بە راه میاندازند روحیهی افراد خویش را تقویت کنند .آنها میخواهند
فعالیتهــای معمولی دولتهــا را از کار بیندازند و تالش میکننــد تا دولتها با
بهکارگیری موازین غیرمعمول به تحریک نارضایتیهای عمومی دامن بزنند .وسایل
ارتبــاط جمعی در اروپا در دامی میافتند که تروریســتها پهن کردهاند و اعمال
تروریســتی به وفور در غرب رسانەای میگردد و مردم را از آن مطلع میسازند .اما
مبارزهی دمکراتیک خلقها جهت آزادی و حقوقشان به آسانی فراموش میگردند.
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جهاد اســامی تنها ســازمانی اســت که گروهی جعلی را نمایندگی میکند.
خواست سیاسی بیست میلیون کورد در حلقهی سیاسی به زحمت شنیده میشود.
آیا این ناهماهنگی و عدم اســتقرار جنبشهای دمکراتیک را تشویق نمیکنند که
برای شنیدن صدایشان دست به اعمال تروریستی بزنند؟
دمکراسیهای کشورهای غربی کامل نیستند و تروریستها از این نقص آنها
ســود میبرند .اما همزمان دمکراسی ،دشمن شــماره یک تروریسم است .زیرا در
جایی که دمکراســی حضور دارد تروریســم رشــد نمیکند .تروریسم علناً از خارج
وارد میشود .در کشورهایی که آزادی را لگدمال میکنند ،دیکتاتوری حاکم است،
بیعدالتی مذهبی و اتنیکی با وجود مشکالت سیاسی رشد میکنند .خاموش کردن
دمکراســیها زیانشان بیشتر متوجه دمکراسی غربیهاســت و آزاد کردن گروگان
امتیازی اســت که در انتخاباتها مورد استفاده قرار میگیرد .تروریستها از امتیاز
رقابت سیاســی بهرهبرداری میکنند و خواستهایشــان را باال میبرند .باید به یاد
آورد که گروگانگیری آمریکاییان از ســوی خمینی در سال  ۱۹۸۰میالدی [١٣٥٩
شمسی] و همچنین دادن باج به حزبالله لبنان در مارس  ۱۹۸۶میالدی [١٣٦٤

شمسی] اثرگذار بود.
اهداف تروریســتها این است که دمکراســیها را لرزان کرده و از درون خالی
کنند و مشکالت را بە سوی کشورهای غربی بفرستند با این قصد که کشورهایشان
را به ویرانی بکشند .در چنین شرایطی چگونه میتوان به تروریسم خاتمه دهیم؟
بایــد این واقعیــت را درک کرد که نمیتوان یکشــبه به تروریســم خاتمه
بخشــید و آن را از بین برد .راه انداختن تبلیغات فراوان علیه تروریســتها ثمری
ندارد .زیرا این خود همان چیزیســت که تروریستها خواهانش هستند .سرنگونی
دولــت ،اگر نه کشــور را به گروگان میگیرند .آگاه کردن افــکار عمومی در مورد
گروگانگیرها به معنای نوشــتن مقالههای اساسی در جراید نیست .اهمالکاری در
مورد تروریستها شاید بیشتر به آزادی آنها یاری برساند .مذاکره با آنها را نباید
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از دست داد .اما قبول گفتگو نباید به معنای زانو زدن در برابر تروریستها و قبول
تمامی خواســتههای آنها تلقی گردد .نباید فراموش کرد که تسلیم شدن در برابر

خواســتهای غیرقانونی راه را برای آنها باز میکند که خواستهای خود را مرتباً
زیاد کنند .همچنین بسیار مهم است که با تروریستهای واقعی گفتگو کرد نه آن
کســانی که از آنها جهت بمبگذاری و گروگانگیری و آدمربایی استفاده میشود.
هدف گفتگو با حزب الله لبنان چیســت؟ در حالی که همه میدانند اینان ساخته
و عامل تهران هســتند .میبایست سرانجام نمایندگان معتبر برای گفتگو پیدا کرد.
خمینی به پول نیازمند است تا بتواند به جنگ علیه صدام حسین ادامه دهد .زیرا
اقتصاد ایرانیها در شرف نابودی است و نقطهی اصلی گفتگوها در مذاکرات مابین
فرانســه و جمهوری اسالمی وابســته به وامهای میلیارد دالریای است که شاه به
شرکت ئویرودیفی داده بود.

1

نمایندگان جمهوری اســامی مذاکره دربارهی هفت نفر از گروگانگیران را که در
اختیار حزبالله لبنان هستند رد میکنند و همگان میدانند که سرنوشت آنها منوط
به خواست آیتالله است .گروههای دیگر متعلق به دولتهای شناخته شدهای هستند.

الزم اســت از جنگیدن علیه دولتهای دیگری که از ترور حمایت میکنند ،خصوصاً
ایران ،چشم پوشی نشود .این دولتها خود میبایست در این مورد نگران باشند .همه
کشورها میبایست علیه تروریسم همکاری کنند .این امر مختص ناتو و  EECنیست،
در گروگانگیری ایران که امریکاییها را به مدت  ۴۴۴روز در اختیار داشتند ،شماری
چند از دولتها روابط سیاسی خوب خود را با ایرانی حفظ کرده بودند.
در نبود آمریکاییها ،دولتهای اروپایی سودهای کالن بازرگانی با رژیم خمینی
را به جیب زدند .چند فرانســوی در لبنان گروگان ایرانیها بودند .فرانســه فشــار
تبلیغاتی درمورد گروگانها را تجربه کرد .همکاران بی.بی.ســی .فرانســه همچون
 .1در مقابل ،وامی کە قب ً
ال شاە ایران بە کنسرسیوم اروپاییان (فرانسە) برای تسهیل خرید نفت پرداخت نمودە است نباید
در برابر اخاذی حزب اللە مورد معاملە قرار گیرد .همسو با خواست رشوەگیری حزباللە و آیتاللە خواهان بازپسگیری این
وجە نیز میباشد (نویسندە).
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انگلســتان و آلمان تاکنون ارتباط اقتصادی محکمی با ایران دارند .آنها از رژیمی
حمایت میکنند که ترور را همچون دکترین دولتی انتخاب کردهاند.
همبستگی علیه ترور میبایست کارآمدتر شود و به پدیدهای بینالمللی تبدیل
شــود و مختص به کشــورهای غربی نباشــد؛ بلکه باید دولتهای سوسیالیستی،
مخصوصــاً دولتهــای جهان ســوم را در برگیرد و این تئوری که گفته میشــود
جهان سوم خالق تروریسم است میبایست از آن دور شود .مبارزه علیه ترور امری
ضروریست و بدون استثناء و از هر محل که سرچشمه گیرد باید با آن مبارزه شود.
عاقالنه است که تروریسم عربها که زندگی آدمهای بیگناه را به خطر میاندازند
بدون تردید و مســامحه محکوم گردد .حمله علیه سناگوگ در استانبول که در آن
 ۲۴نفر کشــته شدند باید بدون تردید و ترس محکوم شود .این حملە عملی علیه
آزادیهای مذهبی بود .اما چگونه اســت که ترور علیه مردم کورد در عراق محکوم
نمیگردد؟ در حالی کە این حملهها به مرگ صدها غیرنظامی میانجامد.
همقطاران کشــورهای غربی اعمال تروریســتی را محکوم میکنند اما بسیار به
جاســت که تردیدهایشــان را در مورد اعمال ترویستی کشــور نژادپرست آفریقای
جنوبی کنار بگذارند .زمان آن فرا رسیده است که به تبعیضهایی خاتمه داده شود
که در این جهان عدهای از افراد به عنوان شهروند درجه دوم و سوم لحاظ میگردند
که جانشان آن ارزشی را ندارد که شهروندان در کشورهای پیشرفته دارند .حمایت
اخالقی و سیاسی از جنبش مردمانی که تروریسم را رد میکنند یکی دیگر از راهها
برای مبارزه علیه تروریسم است.
عبدالرحمان قاسملو
دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران
١٩٨٦/٠٩/١٦
پاریس
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در ادامه به ارائهی پاســخ رهبران برخی از احزاب کوردســتان ایران به ســواالتی
راجع به ترورهای جمهوری اســامی ایران در چهل و چند سال گذشتە میپردازم.
نگارندەی این ســطور با طرح ســواالتی مختصر نظر برخی از رهبران احزاب شرق
کوردســتان را در رابطە با ترور و جمهوری اســامی جویا شد .در این میان آقایان
محمد صاحبی ،مســئول مرکز امنیت حزب دمکرات کوردســتان ایــران ،عبدالله
حســنزادە ،دبیر کل ســابق حزب دمکرات کوردستان ایران ،عبدالله مهتدی ،دبیر
کل سازمان انقالبی زحمتکشان کوردستان ایران  -کومله ،ابراهیم علیزادە دبیر کل
کومله – حزب کمونیســت ایران ،مصطفی مولودی ،معاون دبیر کل حزب دمکرات
کوردستان ،حســین یزادنپناە ،رهبر حزب آزادی کوردستان ،سیامند معینی ،رهبر
حزب حیات آزاد کوردســتان (پژاک) و باباشیخ حســینی دبیر کل سازمان خبات
کوردستان به سؤاالت اینجانب پاسخ دادند.
محمد صاحبی
مسئول مرکز امنیت حزب دمکرات کوردستان ایران

1

لطفاً در ارتباط با مقولەی ترور به طور کلی و تروریسم به طور عام در ایران،
نظرات خود را بیان بفرمایید.

تروریســم نوعی خشــونت عمدی است که شــامل حمالت هدفمندی میشود که
برای ترســاندن ،ارعاب و «ترور»کردن در جهت یک هدف سیاسی طراحی شدهاند.
حمالت معموالً به سمت اهداف فوری انجام میشود .با این کار ،گروهها و کشورهای
تروریســتی یا حامی تروریسم قصد دارند حمایت از گفتمان سیاسی خود را دنبال
کننــد و در عین حال ایدئولوژیهای غالب و مطلوب خود را به عنوان بخشــی از
 ..1این مصاحبه در تاریخ  ١٤٠١/٠٤/١٥شمسی صورت گرفته است.
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یک استراتژی فراگیر برای کسب امتیازات یا شکستدادن دشمن اعالمشده بە کار
میگیرند .از ســویی دیگر اقدامات تروریســتی نوعی جنگ نامتقارن در نظر گرفته
میشــود که توســط دولتها و حتی گروههای منزوی و بە حاشیە راندهشده انجام
میشــود که اغلب به این تاکتیکها متوسل میشوند ،زیرا منابع سیاسی متعارف و
راههای درگیری را برای پیشبرد اهداف خود ندارند.
تالشهای مختلفی برای تمایز بین انواع فعالیتهای تروریســتی صورت گرفته
اســت .با این حال مهم است در نظر داشته باشیم که انواع مختلفی از جنبشها و
کشــورهای تروریســتی وجود دارد و هیچ نظریهی واحدی نمیتواند همهی آنها را
پوشش دهد .نه تنها اهداف ،اعضاء ،اعتقادات و منابع گروههای درگیر در تروریسم
بســیار متنوع است ،بلکه زمینههای سیاسی و عقیدتی و ایدئولوژیک آنها نیز بسیار
متفاوت است.
ایــران در ابتدا شــروع به حمایــت از گروههای رادیکال ،از جمله بســیاری از
گروههای تروریست کرد .پس از انقالب اسالمی  ۱۳۵۷شمسی و به سرعت تبدیل
به حامی اصلی تروریســم در جهان شد .گفتمان صدور انقالب بە عنوان یک هدف
اصلی سیاســت خارجی ،نوعی جاهطلبی و گروکشــی جمهوری اســامی محسوم
میشــود .رژیم آخوندی در تهران حمایت از آشوبها و انقالبهای خارج از کشور
را بخشی از وظیفهی انقالبی خود میدانست .برای رهبران جدید ایران ،حمایت از
رادیکالیسم سیاسی-اســامی به معنای حمایت از انقالب بود .رهبر ایران ،آیتالله
خمینی ،به زودی پس از به دســت گرفتن قدرت ،اعالم کرد که باید تالش کنیم
انقــاب خــود را به جهان صادر کنیم .رهبران ایران با دیدگاه مشــترک رژیمهای
انقالبی ،خود را در حالت تدافعی میدیدند و معتقد بودند که ترویج خشونتآمیز و
تهاجمی انقالبشــان بهترین وسیله برای تضمین و ماندگاری حکومت و فراگیرشدن
ایدئولوژیشــان است .حتی مسئوالن کنونی و پیشین رژیم جمهوری اسالمی ایران
قبل از به قدرت رســیدن از ابزار وحشــتپراکنی و ترور اســتفاده کرده و به ترور
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اعتقاد داشتند .برای مثال علی خامنهای ،رهبر کنونی رژیم ،به وضوح خود را مقلد
و متأثر از نواب صفوی معرفی میکند که شــما هم مســتحضر هســتید کە نواب
صفوی بنیانگذار و رهبر تشــکیالت فدائیان اســام بود و چندین ترور را در زمان
رژیم پهلوی انجام دادە بودند.
بعد از پیروزی انقالب ملتهای ایران و مصادرە بە مطلوبکردن انقالب توســط
آخوندهای معتقد به ســرکوب و حذف و فضای خفقان ،سیاســت ســرکوب ،ترس
پراکنی ،ارعاب و خشــونت و برنامەهای معطوف بە ترور را پیگیرانە اعمال و لحاظ
کردند .ســران رژیم با این پیشــینه فکری و از زمان به قدرت رســیدن ،ترور را به
عنوان سیاســتی مشخص ،پیشــە و ابزار کار خود قرار دادهاند .مث ً
ال شخص آیتاللە
خمینــی رهبر وقت جمهوری اســامی در فتوای مذهبی خــود در مورد «جهاد»
ضد ملت کورد ،ســنگ بنای تروریســم دولتی را بنیان نهاد و بە نوعی تروریســم
سیستماتیک خود را موجە نشان داد کە تا بە امروز ادامە دارد .هر چند باید اذعان
داشت اگر چە تاکتیکها ،اشکال و مکانیسمهای تروریسم دولتی جمهوری اسالمی
در عین فراگیرشــدن آن ،در بعضی موارد هــم تغییر کردە اما ماهیت و بنیانهای
معرفتی کە این سیاست ترور را موجە نشان میدهد همچنان پابرجاست .جمهوری
اسالمی ایران برای پیشبرد سیاست خود شمار زیادی اعمال تروریستی را در سطح
جهان انجام دادە که بعضی از این ترورها در دادگاهای بینالمللی به اثبات رســیده
که میتوان بە مورد دادگاه میکونوس و یا تازهترین نمونە دادگاه بلژیک اشارە کرد
که در نتیجە آن اسدالله اسدی محکوم شده است.
از ســویی دیگر میتوان بە جنبە خارجی تروریســم دولتی جمهوری اســامی
اشــارە کرد .هنگامی که یک دولت از نوع و جنس رژیم جمهوری اسالمی ،به طور
سیستماتیک علیه قربانیان و اهداف خود از خشونت استفاده میکند ،طبیعی است
کە این سیاســت و اقدامهای مربوطە در حوزەی «تروریسم دولتی» تعریف میشود.
جمهوری اســامی ایران طی چهار دهەی گذشــتە به چنین اعمال خشونتآمیزی
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علیه اپوزســیون و مخالفان خود در داخل و خارج از مرزهایش دســت زده است.
جمهوری اسالمی ایران میکوشد تا در داخل و خارج ترس ایجاد کند تا بە اهداف
از پیش تعیین شــدە خود برسد .تروریسم دولتی جمهوری اسالمی شمار زیادی از
احزاب و ملتها و گروههای مخالف خود را هدف گرفتە اســت .جمهوری اســامی
ایران مســئول انجام اقدامات خشونتآمیز تروریستی علیه بخشهایی از اپوزسیون
و حتی منتقدین خود اســت .در همین اقلیم کوردســتان عراق صدها تن از اعضا،
کادرها و پیشمرگان احزاب کوردستان ایران توسط جمهوری اسالمی و عامالن آن
ترور شــدەاند ،بەویژە در این مورد باید ترور دو دبیرکل حزب دمکرات کوردســتان
ایران را یادآور شوم.
در مقاطع گذشــتە شــهید دکتر عبدالرحمان قاسملو رهبر حزب دمکرات نظر
شفاف و روشن خود را در رابطە با ترور و تروریسم بەطور کلی همچنین تروریسم
دولتی جمهوری اســامی بیان فرمودەاند .متأســفانە در آن زمان مصالح کشورها و
سیاستمداران در جهت ادامەی سکوت و در بسیاری موارد نادیدە انگاشتن ترورهای
آشکار مأمورین گسیلشدەی تهران برای قتل دگراندیشان دور میزد!
اما ،ادامە و گســترش شــیوەهای ترور در جمهوری اسالمی تا بدانجا پیشرفت
کە مالحظات و سکوت آنان تا حدی پایان پذیرفت .به خطر افتادن معامالت کالن
اقتصادی با ایران نیز دیگر نتوانســت مانع آن شــود با صراحت انگشــت اتهام به
طرف جمهوری اســامی نشانە گرفتە شــود .بەدنبال سکوت طوالنی بعد از دادگاە
شناختەشــدە بە میکونوس کە در آن برای ســران تهران آشــکارا حکم بازداشت و
تعقیب جهانی ،هر چند به صورت فرمالیتە ،صادر شــد .عقبنشینی محدود تهران
از ادامە و مبادرت بە انجام ترور بیشتر مخالفان و مبارزین آزادیخواە ،برای مدتی
ارتباطــات تهران را با جهان خارجترمیم کرد ولــی به مصداق «گرگزادە عاقبت
گرگ شود» متأسفانە این بار ادامەی حذف فیزیکی (ترور) گسترش بیشتری یافت!
اینک برای بســیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا محلی از پنهانکاری به صورت
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گذشتە باقی نماندە است.
انگیزەی اصلی متوســل شــدن قدرتهای حاکم در ایــران ازجملە پهلوی و
ُمالهای حاکم کنونی [اگر به دورانهای نسبتاً دورتر مراجعە نشود] برای قتل،

کشــتار و عدم قبول همزیستی (علیرغم تالش حزب برای تفاهم ،خصوصاً در
تعامل با ملت کورد) و گسترش بیشتر دامنەی ترورها و سرکوب در جمهوری
اسالمی چگونە ارزیابی میکنید؟

در جواب سؤال اول بە انگیزەهای مختلف رژیم اشارە کردم ،از جملە این کە سران
رژیــم برای پیشــبرد اهداف خود از نظر مذهبــی و جهانبینیای کە توجیەگر آن
است به ترور اعتقاد دارند و بر این باور دارند که «النصر بال رعب» و به قول سران
رژیم حفظ نظام از اوجب واجبات اســت و برای این امر به هر عمل غیرانســانیای
دســت زده و میزنند؛ از طرف دیگر رژیمهای دیکتاتوری برای تداوم سلطهی خود
راهکاری جز سرکوب و ترور و وحشت در دست ندارند.
رژیم جمهوری اســامی و بهخصوص رهبر مذهبی رژیم خود را نمایندهی خدا
در زمین معرفی میکند و در باور مذهبی خود به امت واحد اســامی اعتقاد دارد.
در فلســفهی حکومتی این رژیم هر شخص یا گروهی که خواستار حقوق فردی یا
گروهی خود باشــد به عناوین مختلف ضد انقالب ،معاند و مفسد فیاالرض معرفی
شده و برای از بین بردن آن از ابزاری همچون ترور و اشاعهی تروریسم استفادەی
بالمانعی میشــود .از لحاظ دیگر رژیم اســامی بر این باور اســت که باید انقالب
اســامی از نوع والیت فقیه را بە نقاط مختلف جهان صادر کند و برای رسیدن به
این هدف به طور مستقیم از گروههای وابستە و نزدیک بە خود حمایت همەجانبە
بــە عمل آوردە اســت .بە طریق اول ،رژیــم ایران با تأکید بــر جنبهی انقالبی و
ایدئولوژیک سیاســت خارجی خود ،یک جنبهی عملگرایانه و واقعاً سیاســی نیز به
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نمایش گذاشــته است .از این لحاظ ،میتوان از این رژیم بە عنوان حامی تروریسم
در سطح جهان و منطقە یاد کرد ،و از سویی دیگر بە عنوان یک رژیم حامیپرور از
میان طیفهای تروریســتی و خشونتطلب با ماهیت تروریستی شناخە شدە است.
میخواهم بگویم کە با راهاندازی و ســازماندهی همە جانبەی سازمانها و فرقەهای
تروریســتی و میلیشیایی و پیشبرد جنگهای پروکسی و نیابتی ،عم ً
ال بە یک رژیم
حامیپرور تبدیل شدە است کە در مراحل و مقاطع مختلف سیاست و منافع خود
را همپوشانی و تأمین میکند.
به حق میتوان گفت رژیم اســامی ایران رژیمی تروریســتی و تروریستپرور
است و تا زمانی که این رژیم در مسند قدرت باشد اعمال تروریستی خود را ادامه
میدهد و اگر در مقطع زمانی که شرایط داخلی یا بینالمللی برای ترور مهیا نبوده
و نتوانســته ترور انجام دهد به معنی این نیســت که رژیم نخواسته کار تروریستی
را انجام دهد ،بلکە بە لحاظ پراکتیکی برایش میســر نبودە است .تجربە نشان دادە
هر زمانی که شرایط سیاسی یا عملی مهیا شده باشد ،اعمال تروریستی خود را بە
طور سیستماتیک پیش میبرد.
بە نظر شــما راهکار مقابلە با ترورهای بیشــتر از سوی جمهوری اسالمی چە
میتواند باشد؟

یک ضعف نگرانکننده در مطالعهی «جنگ علیه تروریســم» این است که تروریسم
معموالً به گونهای تعریف میشــود که دولتها را هم از جنایات تروریســتی خود و
هم از همدســتی آنها در اقدامات تروریستها مبرا میکند .اگرچه همهی دولتها
تروریســم را در سخن محکوم کردهاند ،اما بسیاری از دولتها در زمانهای مختلف
از ســازمانهای تروریســتی حمایت کردەاند .در واقع ،اکثر سازمانهای تروریستی
مدرن حداقل توســط یک دولت حمایت شــدهاند یا این کە حداقل تحمل شدهاند.
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متأســفانە اوضاع چندان تغییر نکرده است .به نظر میرسد که ما دو گزینهی کلی
برای مقابله با تروریســم داریم .میتوانیم به بدبینی واقعگرایانه تســلیم شویم که
جنگ یک واقعیت اجتنابناپذیر در دنیای هرجومرج اســت .در این صورت« ،جنگ
علیه تروریســم» یک مبارزهی ابدی خواهد بود .یک رویکرد بدیل و خوشــبینانهتر
اســتدالل میکند که «جنگ جهانی علیه تروریســم» باید ریشه در تالشی جامعتر
برای ارتقای امنیت جهانی و و مسئلەی دمکراسی و حقوق بشر داشته باشد.
حــزب متبوع من کە خود یکی از قربانیان اصلی و اولیەی تروریســم جمهوری
اسالمی میباشد ،خود را در جبهەی علیە تروریسم میشناساند و عم ً
ال باور عمیقی
بــە آن دارد .حزب دمکرات کوردســتان ایران ترور را محکوم کــرده و در برنامه و
اساســنامهی حزب به وضوح ذکر شــده اســت که حزب دمکرات کوردستان ایران
مخالف هر نوع تروری است .در مورد راهکار برای مقابله با ترورهای بیشتر در حال
و آینــده باید قبل از هر چیز بگویم نه مــا و نه در هیچ جایی در جهان نمیتوانید
راهــکاری حداکثری برای مقابله با ترور ارائە کنید .البتە دکتر قاســملو در مقالەای
بە طور مفصل انتقاد خود را متوجە جهان غرب میکند و استدال میکند کە آنها
ارزیابی و درک دقیقی از تروریسم ندارند ،زندەیاد تأکید میکند کە دمکراسی دشمن
اصلی پدیدەی تروریسم است و بایستی غرب متوجە این نکتە باشد کە در کشورها
و مناطقی کە دمکراسی وجود ندارد ،زمینەی رشد تروریسم بیشتر مهیاست.
در این شــرایط کنونی بعضی از راهکارها برای مقابله با تروریسم رژیم اسالمی
ایران که به تکنولوژی مربوط هســت از توان ما خارج است ولی بعضی راهکارهای
دیگر مانند آموزش بیشتر اعضای خود ،کارهای اطالعاتی برای جلوگیری از اقدامات
تروریســتی رژیم ،شناسایی افراد تروریست و غیره ،سالیانی متمادی در دستور کار
بوده و خوشبختانه تا کنون چندین برنامەی تروریستی رژیم فاش و خنثی شده و
در آینده هم اقدامات و کارهای دیگری را برای جلوگیری از ماشــین ترور رژیم در
دستور کار داریم.
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عبدالله حسنزادە
دبیرکل سابق حزب دمکرات کوردستان ایران

1

جناب آقای عبدالله حســنزادە مبارز خســتگیناپذیر و دبیر کل سابق حزب
دمکرات کوردستان ایران

ضمن سالم ،آنطور کە حضور درازمدت و طوالنی شما در صفوف مبارزین کرد گواە بر
آن است ،از دیرزمان ،چە در دورەی رژیم شاهنشاهی و چە پس از بە قدرت رسیدن
آیتاللهها در ایران در راســتای تأمین عدالت و احقاق حقوق مردم کورد با حکومت
مرکزی درگیر بودە و بیش از نیم قرن در این راستا مبارزە کردەاید .متأسفانە تالش
بیوقفەی کوردها و رهبران احزاب سیاســی آنان از جملە حزب دمکرات کوردستان
کە تاریخ مبارزاتی طوالنی را پشــت ســر دارد تاکنون بە نتیجە ملموســی نرسیدە
اســت؛ عالوە بر این ،از بدو تأســیس حزب دمکرات کوردستان ایران در سال ۱۹۴۵
میالدی تاکنون بە شــهادت تاریخ ،رژیمهای مرکزی هیچگاە در پی پاســخگویی و
چارەاندیشی این معضل به شیوەای انسانی برنیامدەاند .آنها ضمن نادیدەگرفتن این
خواست انســانی کوردستانیان ،اغلب از شــیوەهای مختلف سرکوب ،ترور رهبران و
دیگر مبارزین سیاسی کورد ،تالش برای عقبنشینی نمایندگان سیاسی کورد از طرح
خواستهایشان و یا محو و همگونسازی ملت کورد استفادە کردەاند.
با توجە بە تجربەی طوالنی شــما در رابطه با گفتگو و مذاکرات بدون نتیجه
با حکومت اســامی ایران که شما نیز در برخی از آنها حضور داشتهاید ،چه
چیزی میتواند علت و انگیزەی ســران حکومت مرکزی برای در پیش گرفتن
چنین روشی باشد؟
 .1این مصاحبه در تاریخ  ١٣٩٩/٦/٢٥شمسی صورت گرفته است.
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انکار حقوق مشــروع ملتهای غیرفارس ایران ،ســرکوب سیستماتیک جنبشهای
حقطلبانــەی آنهــا در گذشــتە و حال و آینــدە همە و همە ریشــە در منش
برتریطلبانەی قدرتهای حاکم دارد کە متأســفانە بە طرز تفکر آحاد ملت حاکم،
بەویژە احزاب و ســازمانهای متمایل بە حاکمیت نیز ســرایت کردە اســت .آنها
حکومت کردن بر گردەی ملتهای تحت ســتم را حق مســلم خود میدانند و بە
خود حق میدهند در زیر لوای حفظ تمامیت ارضی ایران برای بە شکست کشاندن
آنها و جنبشهای آزادیبخششان بە فجیعترین انواع سرکوب توسل جویند .الزم
بە یادآوری است کە اگرچە همچنان کە اشارە فرمودید بندە در بسیاری از دیدارها
میان رهبران کورد و نمایندگانی از دولت مرکزی حضور داشتەام ،هیچ نمونەای از
مذاکرەای جدی دربارەی کم و کیف تأمین حقوق پایمال شــدەی مردم کوردستان
را بە خاطر ندارم .آنچە کە حاکمان بە دنبالش بودەاند اتالف و کسب وقت یا فراتر
از آنها توطئەچینی برای اجرای نیات شــوم خودشــان بودە است ،همچنان کە در
ترور بسیاری از رهبران کورد این حیلەی اهریمنی را بە کار گرفتەاند.
شرایط موجود ادامەی مبارزە و دفاع از حقوق اولیەی کوردستانیان در این برهە
از زمان توأم با دشــواریهای خاص زمانی میباشد .سکوت مراجع بینالمللی
و انفعال ســازمانهای دفاع از حقوق بشــر در رابطه با خواستها مردم کورد،
ادامەی ســرکوبهای خشنتر رژیم اســامی را در پی داشتە است .بیپناهی
و محرومیت از پشــت جبهەای مطمئن ،توان پاســخگویی کوردستانیان را در
دفاع از خواســت اولیەی خود با تنگنای شدیدتر روبرو ساختە است .بەعنوان
مبارزی دیرین و کوشا در صفوف حزب دمکرات کوردستان ،ادامەی مبارزەی
ملت کورد در جهت رسیدن به خواستهای دیرپای آنان را چگونە میبینید؟

علیرغــم شکســتها و ناکامیهایی کــە مردم ما در مبــارزەی دیرپای خود علیە
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حاکمیت مســتبد و بە خاطر بە دســت آوردن حقوق عادالنەشان متحمل شدەاند،
بندە نســبت بە آیندەی جنبش رهاییبخش ملت کورد خوشبینم و دستیابی خلق
کورد بە آرمانهای ملیاش را جبر تاریخ و قابل تحقق میدانم .بدون آنکە بخواهم
از اهمیت حمایت بینالمللی و یا وجود پشت جبهەای مطمئن بکاهم ،معتقد هستم
کە ملت ما با تکیە بر عزم راسخ و ارادەی استوار و تالش بیوقفەی خویش میتواند
حقانیت مطالبات مشــروع خود را بە جهانیان بقبوالند و در نهایت وجدان خفتەی
جامعــەی بینالمللی را نیز بە حمایت از جنبــش آزادیخواهانەاش برانگیزد .البتە
بدون آنکە بە جزئیات بپردازم ،معتقدم کە ضرورت دارد احزاب و سازمانهای دخیل
در جنبــش رهاییبخش خلق کورد در ایران ضمن کوشــش در راه وحدت صفوف
مبارزاتی خویش ،ناکامیهای گذشــتەی جنبش را آسیبشناسی کنند و بدون نفی
هیچکدام از شــیوەهای مبارزە ،مناسبترین و کمهزینەترین شیوەی مبارزات آیندە
را تشخیص دادە و از آن استفادە نمایند.
همانطور کە به اختصار اشــارە شــد ،حدود دویست ســال است حکام ایران
بەخصــوص در مقابلــە با رهبــران کورد همیشــە ترور را بەعنــوان یکی از
راهکارهــای مقابله دانســته و در این راە از تمام شــیوەها برای از بین بردن
آنها اســتفادە کردەاند .از زمان بە قدرت رســیدن جمهوری اسالمی این نوع
برخوردها بەگونەای آشــکارا و گســتردە اجرا گشته و مرزهای سیاسی را نیز
درنوردیدە اســت .ارزیابی شــما در قبال ترور رهبران کــورد و صدها نفر از
مبارزان آزادیخواە همســنگر خویش توسط رژیم جمهوری اسالمی حاکم در
تهران چگونە است؟

مشی کلی حاکمیت ایران چە در دوران سلطنت و چە در مدت حاکمیت آخوندها
بر این کشــور هموارە ســرکوب جنبشهای عدالتخواهانەی مردم کوردستان بودە
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اســت .هنگامی کە در شکست دادن این جنبشها موفقیتی کسب نکردەاند ،تالش
نمودەانــد کە رهبران جنبــش را از میان بردارند تا از این طریــق جریانها را بە
شکســت و هرج ومرج بکشــانند و بە مقاومت آنها پایان دهند .از آنجایی کە در
رویارویی مســتقیم با سران احزاب اپوزیســیون با شکست و ناکامی مواجە شدەاند
بــە حربەی پلید ترور روی میآورند تا شــاید از طریق حذف فیزیکی آنان بتوانند
احساسات ملی مردمان ستمدیدە را فرو بنشانند کە خوشبختانە هموارە در دستیابی
بە این هدف ضدانسانی خویش ناکام ماندەاند.
مصطفی مولودی
معاون اول حزب دمکرات کوردستان

1

با سالم ،شــما متعاقب انشعاب از حزب دمکرات کوردستان ایران ،در دورەی
قبلی دبیر اول و ســخنگوی این حزب بودید .حزب شــما در جهت دستیابی
بە آرمانهای خویش کە همانا احقاق حقوق اولیەی کوردســتانیان میباشد بە
مبارزە ادامە دادە و میدهد .پوشــیدە نیســت تالش حزب در این ایام بر این
امر اســتوار بودە کە طرف مقابل (جمهوری اسالمی) را دعوت بە اتخاذ روش
مســالمتآمیز حل مســألهی کورد و رعایت حقوق انسانی آنها نماید ،اما در
مقابل ،حکومت تهران هر بار با توسل بە خشونت بیشتر ،چە از طریق پرتاب
موشــکهای دوربرد و چە بە روش همیشــگی ،یعنی مبادرت بە ترور به این
خواســت پاسخ میگوید .در سالهای اخیر تعداد زیادی از مسئوالن و اعضای
حزب شما قربانی سیاســتهای خصمانهی جمهوری اسالمی و ادامەی روش
دیرین خود بەخصوص ترور و گسترش تروریسم در خارج و داخل شدەاند .در
دهەهای قبل شاهد بودیم دو شخصیت برجستەی کورد و رهبر شناختەشدەی
 .1این مصاحبه در تاریخ  ١٣٩٩/٠٧/١٧شمسی صورت گرفته است.
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رهبری حزب دمکرات کوردســتان و تعداد زیادی از مسئولین حزب در سطح
کمیتەی مرکزی توســط جمهوری اسالمی در دو کشور اتریش و آلمان هدف
عملیات تروریســتهای اعزامی از تهران قرار گرفتە و بە شهادت رسیدند .اگر
حمالت گستردەی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی را بە قرارگاههای شما باز

هم در خارج از کوردستان عراق و در محدودەای کە فع ً
ال جزیی از کشور عراق
محســوب میشود نادیدە بگیریم ،آیا باز هم این امکان را در چنین سیستمی
محتمل میدانید کە دســت از ترور برداشــتە و در جهت حل مســالمتآمیز
مسألهی تاریخی ملت کورد گام اساسی بردارد؟

پیــش از هر چیز باید بە این نکتە بپردازم کە حزب دمکرات کوردســتان احتماالً
نخســتین قربانی تروریسم جمهوری اســامی در ایران و حتی در جهان باشد؛ آن
هم در زمانی کە لوکوموتیو ترور جمهوری اســامی علیە حزب دمکرات و جنبش
کورد در ایران با ترور ســرگرد حبیب الله عباسی ،عضو کمیتەی مرکزی و مسئول
شــورای نظامی حزب در تابستان ســال  ۱۳۵۹بە راه افتاد .از آن تاریخ و تاکنون
نیز ترورهای دولتی برون مرزی جمهوری اســامی علیە حزب دمکرات ادامە دارد
کە بمبگذاری (شــب یلدای  )۱۳۹۵در قرارگاه دفتر سیاسی و حملەی موشکی بە
نشســت رهبری حــزب در قلعەی دمکرات ( ۱۷شــهریور  )۱۳۹۷را میتوان جزو
تازەترین آن بە حساب آورد .عالوە بر این در کارنامەی تروریستی جمهوری اسالمی
فهرســت دهها رهبر بلندپایە و صدها کادر و پیشــمرگ و مبارز این حزب بە ثبت
رســیدە کە برجســتەترین آنها ترور دو دبیر کل حزب ،دکتر عبدالرحمان قاسملو
و دکتــر صادق شــرفکندی و همراهان این دو رهبر شایســتە در ترورهای وین و
برلین اســت .بە همین دلیل حزب دمکرات بەخوبی با ماهیت تروریستی این رژیم
آشناســت و بەطور مســتمر تالش میکند توجە افکار عمومی و جامعەی جهانی را
بە ســوی این موضوع جلب ســازد .اما اگر بخواهم بە پاسخ سؤال شما بپردازم باید
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بگویم کە بەنظر ما چنین نیست کە رژیم جمهوری اسالمی با ماهیت و پیشینەای
کە دارد از اقدامات تروریســتی دســت بردارد .ترور در کنار اعدام بەمنظور ضربە
زدن بە مخالفان در ایدئولوژی جمهوری اسالمی امری مقدس بودە و در مشروعیت
بخشــیدن بە آن حتی از متون مذهبی نیز تمســک میجوید .لذا معتقد نیســتیم
رژیم در هیچ برهەی زمانی و تحت هیچ شرایطی آن را کنار بنهد ،مگر بعضاً تحت
فشــارهای بینالمللی کاهش یافتە و یا شکل و چگونگی ترورها تغییر یابد .گذشتە
از این ،تجربە نشــان دادە است کە حکومتهای دیکتاتور و توتالیتر هنگامی کە در
تنگنا قرار میگیرند ،وادار بە عقبنشــینی میگردند .همین رژیم جمهوری اسالمی
در دوران خمینی با نوشــیدن جام زهر و یا اخیرا ً آنچە کە خامنەای آن را نرمش
قهرمانانە میخواند ،نمونەهای روشنی از رفتار این رژیم هستند کە در راستای حفظ
نظام و حاکمیتشان ،کموبیش ناچار بە عقبنشینی میگردند.
بە همین دلیل معتقدم جمهوری اســامی ترور را کنار نخواهد گذاشت ،اما در
عین حال تداوم این سیاســت هم نمیتواند دستاوردی برای رژیم بە همراه داشتە
باشــد .حزب دمکرات کوردستان بر این باور اســت کە مسألەی کورد یک موضوع
سیاسی است و باید از طریق دیالوگ و مذاکرە حل و فصل گردد و تاریخ مبارزەی
ملت کورد نیز نشــان دادە اســت کە این ملت تا رســیدن بە حقوق دمکراتیک و
مشــروع خویش از تالش و مبارزە باز نخواهد ایســتاد .این پافشــاری حزب ما بر
حل سیاســی مســئلهی کورد از طریق تفاهم و مذاکرە بە این دلیل حائز اهمیت
اســت کە موجب کاهش هزینەهای مبارزاتی (اعم از جانی ،اقتصادی و اجتماعی)
برای جنبش کورد و همچنین نیروهای دولتی بودە و از دیگر ســوی موجب تعامل
دمکراتیک کورد با ســایر ملیتهای ایرانی میباشد کە بە دور از کشتار و خشونت
و تصمیم عریان بر حذف دیگری بە بنیان ایران دمکراتیک با رعایت حقوق برابر و
مســاوات همەی گوناگونیهای این کشور بپردازند .بدون تردید تحقق اهداف ملی
و حقوق سیاســی و مدنی مردم کوردســتان از طریق گفتگو و مذاکرە با حکومت
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مرکزی موجب استقرار صلح و امنیت و ثبات سیاسی در کشور خواهد شد و حزب
دمکرات کوردســتان نە تنها بە عنوان یک ارزش و پرنســیپ جهانشمول ،بلکە بە
عنوان یک راهکار سیاسی جدی و تعیینکنندە ،مذاکرە و حل سیاسی مسأله کورد
را در دستور کار خود قرار دادە است.
از شما میخواهم نظر حزب دمکرات کوردستان را در رابطە با مقولەی ترور و
بەطور کلی ترور و منش تروریستی والیت فقیە در رأس حکومت فعلی ایران
بیان بفرمایید؟

ترور در مفهوم سیاسی فعلی آن در ایران با سازمان فداییان اسالم کە سال ۱۳۲۴
خورشــیدی توسط مجتبی نواب صفوی تأسیس شــد ،گرە خوردە است .این گروە
دستکم دو نخست وزیر و چند مقام عالیرتبەی دیگر ایران را ترور کرد .البتە هدف
از این بحث نقد عملکرد گروە فداییان اســام نیســت ،بلکە میخواهم بە رابطەی
گرەخوردەی فکری و عملی مقامات طراز اول جمهوری اسالمی با این گروە بپردازم.
پس از پیروزی انقالب خلقهای ایران ،خمینی از فداییان اســام بەعنوان فرزندان
فداکار و دلسوز ملت یاد کرد .خامنەای هم گفتە کە از حب نواب صفوی بە سیاست
روی آوردە اســت .هاشــمی رفســنجانی خود در خاطراتش معترف است اسلحەی
کمریای کە حسنعلی منصور توسط آن ترور شد را وی برای فخرآرا تدارک دیدە
بود .افراد شناختەشــدەای چون مهدوی کنی و خلخالی جنایتکار عضو همین گروە
تروریستی فداییان اســام بودند .عالوە بر این سوابق مقامات بلندپایەی جمهوری
اسالمی بینش و تصمیم آنان جهت صدور انقالب اسالمی و تالش برای ایجاد رعب
و وحشت در داخل کشور بە منظور تصاحب دستاوردهای انقالب مردم ایران و نیز
بهرەگیری از شــیوەهای گوناگون بسیاری جهت چیرگی بر ارادەی خلقهای ایران
نظیــر محدود کردن آزادیهای عمومی و فردی ،ســرکوب خلقها و آزادیخواهان
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بەپاخاســتە ،سلب آزادیها بە هر شــیوە از طریق بازداشت ،حبس ،شکنجە ،اعدام
دســتە جمعی جوانان و انقالبیون خلقهای حقطلب در ایران بەویژە از راە ترور و
کشتار را نیز باید بە آن افزود؛ سیاستی کە کماکان تاکنون ادامە دارد و جمهوری
اسالمی در داخل و خارج از کشور نیز از طریق عوامل ایرانی و خارجی خود نظیر
حزب الله لبنان بر آن تأکید میورزد.
رژیــم جمهوری اســامی ایران بە ترور همچون ابــزاری حیاتی و مهم جهت
حذف و از میان برداشتن مخالفان خود نگریستە و بە منظور ضربەزدن بە مخالفان
خود بەویژە در میان نیروهای ترقیخواە و حقطلب از ترور در اشــکال و شیوەهای
گوناگون اســتفادە کردە اســت .تالش و برنامەریزی بە هدف ضربەزدن فیزیکی بە
احزاب و نیروها و شــخصیتهای مخالف و دگراندیش کە بەعنوان تروریسم دولتی
جمهوری اســامی ایران برای همە امری اســت شناختە شــدە ،هیچ حد و مرزی
نداشــتە اســت .از این نظر معتقدم کە ترور بخشــی از فلســفە و ماهیت وجودی
جمهوری اسالمی بودە و رژیم بدون ترور و سرکوب و اختناق نمیتواند بە حاکمیت
خــود ادامە دهــد .اما برعکس ،حزب دمکرات یک حــزب انقالبی مردمی و پایبند
بە حقوق بشــر و پروتکلهای ســازمانهای جهانی و بشردوست است و ترور را در
هر شــکل و شیوەای محکوم کردە است .هدف حزب دمکرات فعالیت جهت کسب
حقوق ملی مردم کوردســتان ،تأمین دمکراسی و حفظ و رعایت حقوق بشر است.
بە همین دلیل و در راســتای دســتیابی بە این اهداف مشروع بە هیچ وجە از ابزار
غیرمشروع و اقدامات تروریستی استفادە نکردە و نخواهد کرد.
اکنون بیش از هر زمان اهداف تروریســتی و خطمشــی ناســازگار جمهوری
اســامی با روشهای صلحجویانە و مســالمتآمیز برمال شــدە و بسیاری از
کشورها بەخصوص اروپا و امریکا بر سیاست و نگرش تهران بە عنوان کشوری
حامی تروریســم مهر صحت گذاشــتەاند .برداشت ،بینش و متد شما بەعنوان
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بخشــی از حرکت آزادیخواهانەی کورد در ارتباط با ترور دامنەدار مخالفین
توسط حکام تهران بە جهت مبارزە با آنان بە چە صورت ادامە خواهد یافت؟

کارنامەی تروریستی سپاە پاسداران جمهوری اسالمی بر کسی پوشیدە نیست .این
رژیم صدها فعال سیاســی شناختەشدەی اپوزیسیون خود را ترور کردە است؛ آنهم
نە بە تنهایی در داخل کشــور ،بلکە در پایتخت کشورهای اروپایی و پیشرفتە .تنها
محض اشارە ،عالوە بر ترورهای داخلی ایران و قتلهای زنجیرەای در داخل کشور،
در عراق علیە اعضای احزاب اپوزیســیون ،در خارج از کشــور و در اروپا ترور شاپور
بختیار ،شــهریار شفیق ،غالمعلی اویسی ،دکتر قاسملو ،عبدالله قادری آذر ،فریدون
فرخــزاد ،عبدالرحمان برومنــد ،کاظم رجوی ،رضا مظلومــان ،بیژن فاضلی و رضا
فاضلی ،علی اکبر طباطبایی ،دکتر صادق شــرفکندی ،فتاح عبدلی ،همایون اردالن
و نوری دهکردی توسط رژیم جمهوری اسالمی چند نمونە از کارنامەی تروریستی
این حکومت بەشمار میروند.
عالوە بر این جمهوری اســامی در پشــت ترورها و اقدامات تروریستی بسیار
دیگری کە مصالح طرفهای مخالف این رژیم را هدف گرفتە ،قرار داشــتە اســت.
بەعنوان مثال بە انفجار آمیا در آرژانتین در تابســتان  ،۱۹۹۴انفجارات سال ۲۰۱۲
بانکوک در تایلند ،توطئەی ترور عادل الجبیر ،وزیر امور خارجەی وقت عربســتان
در واشــنگتن کە افشا شــد ،انفجار دهلی در هند در سال  ،۲۰۱۲اقدام تروریستی
در کنیا در ســال  ۲۰۱۲و اقدامات تروریستی بســیار دیگر در بحرین و  . ...طبق
اسناد وزارت امور خارجەی آمریکا ،جمهوری اسالمی در چهار دهەی گذشتە اقدام
بە  ۳۶۰عملیات تروریســتی هدفمند در بیش از چهل کشــور جهان کردە اســت
کە همەی آنها از طریق ســپاە قدس ،شــاخەی برونمرزی سپاە پاسداران انقالب
اســامی ،وزارت اطالعات و حزبالله لبنان بە نیابت از ســوی ایران و افراد وابستە
بە رژیم اجرا شــدەاند .آمار عنوانشــدەی ترورهای جمهوری اسالمی در مقایسە با
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ترورهایی کە رژیم علیە جنبش کورد انجام دادە است بسی بیشتر است .جمهوری
اســامی طی چهار دهەی گذشتە بیش از  ۴۰۰تن از فعاالن سیاسی مخالف کورد
را هدف حمالت تروریســتی خود قرار دادە کە حــزب دمکرات بە تنهایی بیش از
 ۳۰۰کادر و پیشــمرگ و عضو خود را طی این ترورها از دســت دادە اســت .در
حکــم تاریخی دادگاە برلین (میکونوس) در بهار ســال  ۱۹۹۷هم از اینکە تمامی
ترورها از سوی کمیتەی ویژەای متشکل از رهبر ،رئیس جمهور ،وزیر امور خارجە،
وزیر اطالعات و فرماندەی ســپاە قدس تصمیمگیری و طرحریزی شدە است ،پردە
برداشتە شد.
امیدوارم کشــورهای جهان بەویژە کشــورهای اروپایی بــا توجە بە کارنامەی
تروریســتی رژیم جمهوری اسالمی ایران ،سیاســتی دیگر در قبال این موضوع در
پیش گیرند .بدون تردید اگر کماکان با رژیم بە سازش و مماشات بپردازند ،عجیب
نیســت کە جمهوری اســامی در راه اهداف ســیاە خود و تحمیل هرچە بیشــتر
حاکمیت شــوم خویش ،مصالح آنها ،یعنی اروپاییــان را نیز بە مخاطرە اندازد .بە
همین دلیل باید در مقابل این رژیم ســد شــدە و مانعی جدی در مقابل اقدامات
تروریســتی رژیم جمهوری اســامی ایران قرار دادە شود .ضروری است از جنبش
نارضایتی تودەهای مردم حمایت بە عمل آید و بدون تردید اگر کشورهای قدرتمند
و تأثیرگــذار جهان ندای حقطلبانەی خلقهای ایران را بشــنوند و بە تصمیمات،
مصوبات و پرنســیپهای جهانشمول خود احترام بگذارند ،جمهوری اسالمی ایران
نیز نخواهد توانســت در تکتازیهای خویش پابرجا بماند .حزب دمکرات کوردستان
نیز کە قربانی اصلی رژیم جمهوری اســامی ایران است ،جهت افشای ماهیت این
رژیم ،آمادەی همکاری ســازمانها و مجامع بشردوســت میباشد و در راستای بە
جریان انداختن پروندەی ترورشــدگان خارج از کشــور بەویــژە پروندەهای مرتبط
بــا مبــارزان کورد و اعضای حزب دمکرات نظیر ترور دکتر قاســملو و صدها اقدام
تروریستی دیگر در عراق و اقلیم کوردستان تالش میورزد.
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عبدالله مهتدی
دبیرکل سازمان انقالبی زحمتکشان کوردستان ایران (کومله)

1

جناب آقای عبدالە مهتدی عزیز با ســام ،شــما دیرزمانیست چە در مقطع
اقتدار رژیم قبلی در ایران (پادشاهی پهلوی) و چە در زمان جمهوری اسالمی
باألخص بەعنوان مسئول حزبی-سیاسی در منطقە درگیر مسائل حقوق بشر و
آزادی بەطور عام برای جامعە بودە و هستید .مستحضرید در ارتباط با مقولەی
ترور و تروریسم ،تحلیل ،تفسیر ،مصوبە و مواضع مختلف مطرح بودە و هست.
بهعنوان کسی کە در این راستا درگیر و فعال عرصەی مبارزات آزادیخواهانە
هستید ،اگر ممکن است نظر و دیدگاە خود را در رابطە با مقولەی ترور بەطور
کلی و تروریسم بەطور عام بیان فرمایید؟

در پاســخ به پرسش اول شــما باید بگویم که تروریسم یک پدیدهی شناخته شده
اســت و در وهلهی اول همه تصور میکنند میدانند از چه حرف میزنند ،ولی در
واقــع این مفهوم تعریف علمی جامع و مانعی که مورد قبول همگان باشــد ندارد؛
بەویژە در مورد مصداقهای واقعی تروریسم در عمل اختالف نظرهای فراوانی وجود
دارد .این اختالف در تعریف تروریســم و نیز در تعیین مصداقهای آن ریشــه در
اختالف دیدگاهها و منافع بازیگران سیاسی ،دولتها و جریانهای سیاسی گوناگون
دارد .این آشــفتگی و ابهام موقعی بیشــتر میشود که پارهای دولتها و نیروها که
خود مصداق تروریســت هســتند ،مخالفان خود را با این برچسب خطاب میکنند
و تحت این عنوان سرکوب میکنند .جمهوری اسالمی نمونهی بارز این امر است.
ترور در مشی قدرتهای اخیر حاکم بر ایران ،اگر در ارتباط با اعمال خشونت
 .1این مصاحبه در تاریخ  ١٣٩٩/٠٣/١٥شمسی صورت گرفته است.

تاریخی تروریسم ایرانی
 152تروریسم علیه کوردستان کوردها ،قربانیان
ِ

حکام قبلی بە دورانهای دورتر مراجعە نشــود ،از نظر شــما چگونە بررســی
میشود؟ شما جمهوری اسالمی و ترور در عمل و گفتار سالهای دولتمداری
و حاکمیت اسالمی ایران را چگونە ارزیابی میکنید؟

دولتهای ایران همیشــه اقدام به قتلهای فراقانونی مخالفان کرده و در مواردی از
ترور مخالفان یا رقبای سیاسی استفاده کردهاند .اما تنها جمهوری اسالمی است که
تروریسم را به عنوان یک متد و یک روش مورد توافق باالترین سطح رهبری برای
بقــا و تحکیم حاکمیت خود به کار گرفته ،تروریســم را به بخش جدایی ناپذیری
از نظام ایدئولوژیک و سیاســی حاکمیت تبدیل کرده ،بودجه دولتی و فرادولتی و
نیز ارگانها و ابزارهای حاکمیت و حتی دســتگاه دیپلماســی کشور را به خدمت
این سیاســت گرفته ،آن را نه فقط در داخل بلکه در خارج کشور هم طی بیش از
چهار دهه به طور سیســتماتیک پیش برده و حتی تحت نام «جنگ نامتقارن» به
بخشی از استراتژی دفاعی و امنیت ملی خود تبدیل کرده است .حکومت پهلوی هم
دیکتاتوری بود ،اما توتالیتر نبود ،با مخالفان بدرفتاری میکرد اما تروریســت نبود.
دخالتهای آشکار و پنهان جمهوری اسالمی در منطقه و ایجاد میلیشیاهای نیابتی
در بســیاری از کشــورها از جمله لبنان و عراق و یمن و سوریه و غیره ،در واقع به
این معنی است که آنها نه فقط به عملیات تروریستی اقدام میکنند بلکه تروریسم
را به این کشــورها صادر میکنند ،بذر تروریسم را در سایر کشورها هم میافشانند
و آن را اشــاعه و ســازمان میدهند .من هیچ کشور دیگری در جهان نمیشناسم
که تا این حد گسترده ،تا این حد فرامرزی و تا این حد پیگیر و جدی و روشمند
تروریســم را دنبال کند .اگر بخواهیم واقعبینانه برخورد کنیم ،باید بگوییم که این
سیاســت و این روش تا حدود زیادی و تا این اواخر موفق هم بوده و برای تحقق
اهداف خودشــان مؤثر هم واقع شده اســت .باید امیدوار بود که پیشرفت جنبش
اعتراضی و ضدرژیمی در داخل کشــور فرصت تداوم بیشــتر این سیاست مخرب و
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ضدانسانی را از آنها بگیرد.
شــما شــاهد هســتید که در ســالهای اخیر جمهوری اســامی از طرف
سیاســتمداران کشورهای اروپایی و آمریکایی متهم بە اعمال تروریستی شدە
اســت .چنین اظهاراتی را پس از ســالها فریاد نادیدەگرفتەشــدەی احزاب
سیاسی و سیاستمداران کوردستان چگونە ارزیابی میفرمایید؟

متأسفانه کشورهای اروپایی هنوز سیاست مماشات و باجدهی به جمهوری اسالمی
را کنــار نگذاشــتهاند .البته تالش میکنند که این رژیم نتواند در ســرزمین آنها
به عملیاتهای تروریســتی دست بزند و دســتگاه قضایی این کشورها در مواردی
مثل دادگاه میکونوس شــجاعانه از اجرای عدالت دفاع کردهاند .راستش را بخواهید
اطالعات کشــورهای غربی از فعالیتهای تروریســتی از اطالعات اپوزیســیون هم
بیشتر است و اگر بخواهند میتوانند با مجموعەهای از اخطارهای جدی و اقدامات
قاطــع قانونــی و دیپلماتیک و اقتصــادی اعمال تهران را تحت فشــار قرار دهند،
ولــی حقیقت این اســت که هنوز چنیــن تصمیمی نگرفتهاند .بارهــا دیدهایم که
رژیــم جمهوری اســامی دوتابعیتیها را بدون هیچ دلیــل واقعی و به عنوان یک
عمل گروگانگیری دســتگیر میکند و با اســتفاده از این حربه کشورهای غربی را
وادار به آزاد کردن تروریســتها یا قاچاقچیان و سوداگران تحریمشکن که در این
کشــورها قانوناً زندانی هستند میکند .من تابەحال ندیدهام اروپاییها در مقابل این
باجگیریهای جمهوری اســامی واکنش جدی از خود نشان داده باشند .نمیگویم
سیاست دولتهای اروپا در قبال ایران هیچ فرقی با گذشته ندارد ،ولی به عقیدهی
من سیاست غالب هنوز مماشات است.
مشــکل تنها به دولتهای اروپایی هم محدود نیســت .رسانهها و روشنفکران
غربــی ،بەخصــوص چپها و لیبرالهــا هم بخشــی از بار مســئولیت را در این
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مورد به دوش دارند .مواضع و شــعارهای آمریکاســتیزانەی جمهوری اســامی و
ضدامپریالیسمگریهای آن با نوعی همنوایی در این میان این نیروها روبرو میشود
و به قول معروف جمهوری اســامی قاپشــان را دزدیده است .این نیروها به جای
اینکه رژیم آدمکش ،متجاوز ،ســتمگر و تروریستپرور و توتالیتر جمهوری اسالمی
را افشــا کنند ،به آن نوعی حقانیت و مظلومیت نســبت میدهند و کم و بیش با
آن احســاس همدردی میکنند .این یکی از مشکالت بزرگ جهان غرب در رابطه
با ایران است .به عالوه ،در سطحی کلیتر ،به عقیدهی من ،اروپا در شناخت اسالم
سیاســی و خطرات آن و نحوهی برخورد با آن مشــکل جــدی دارد و عواقب آن
را هم دیده و بیشــتر هم خواهد دید که بحث دیگری اســت .همهی این عوامل،
چالش احزاب کورد و سایر نیروهای اپوزیسیون ایران را در جلب توجه و پشتیبانی
جامعهی بینالمللی با دشــواری روبرو کرده اســت .آنچه مایهی امیدواری اســت
جنبشی است که در دو سال اخیر در ایران به راه افتاده و پایههای این رژیم را در
داخل و اعتبار آن را در خارج بەشدت تضعیف کرده است.
ابراهیم علیزادە
دبیرکل سازمان کوردستان حزب کمونیست ایران

1

ضمن تشــکر برای اعالم آمادگی و پرداختن بە ســؤاالت ذیــل ،حضرتعالی
دیرزمانیست بەعنوان یکی از مدافعان حقوق کارگران و زحمتکشان ،بەخصوص
در کوردستان ،درگیر مبارزات آزادیخواهانە در صف جریانهای چپ و فعال
شناختەشــدە و پیگیــر مطالبات جنبش کارگری در ســطح ایران بەطور عام
هســتید .از بدو ســرنگونی رژیم شاهنشاهی این شــکل از دادخواهی حقوق
زحمتکشــان وارد فاز نوینی شد .متأسفانە با قدرتگیری آیتاللهها در تهران،
 .1این مصاحبه در تاریخ  ١٣٩٩/٠٧/٠١شمسی صورت گرفته است.
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خشنتر از رژیم سابق مقابلە با هرنوع جنبش ،اعم از کارگری و ملی شروع و
خالف گفتەهای قبلی جمهوری اســامی گوی سبقت را از رژیم قبل از خود
ربود .فرمان یا فتوای بدون پردەپوشی  ۲۸مرداد  ۱۳۵۸خمینی برخورد قرون
وسطایی و محو فیزیکی آزادیخواهان از هر قشری را در کوردستان بەصورت
رسمی مجاز شمرد.
شــما بەعنوان یکی از پیشــاهنگان و مســئولین درجــە اول تفکر فوق در
کوردســتان از زمان بە قدرت رسیدن جمهوری اســامی تاکنون بدون وقفە
در صف مقابل تفکر ســرکوبگرانە و خشــن جمهوری اسالمی بە فعالیت ادامە
دادە و در این راە متحمل از دســت دادن و قربانی بخشیدن نفرات زیادی از
همسنگرانتان شدەاید .همگی شاهد بر این واقعیت هستیم کە علیرغم تالش
و پایبنــدی مبارزیــن بە اصول اعتقادی خویش ،هنــوز هم بعد از چهار دهە
رژیم تهران نە تنها بە قدرت بالمنازع خویش تکیە زدە ،بلکە با شــدت بیشتر
مخالفین خود را ســرکوب و وقعی بە درخواست آنان نمینهد .آقای علیزادە
بە اعتبار تجارب گذشــتە ،علت و انگیزەی این ناکامی اپوزیســیون را در عدم
دسترسی بە حداقل خواستەها بەطور کلی چگونە میبینید؟

در رابطه با این سؤال چند واقعیت مهم وجود دارد:
اول :علتالعلل بقای این رژیم را بایســتی در درجهی خشــونت بدون حد و مرزی
جســتجو کرد که تا کنون این رژیم بر علیه مخالفان خود در داخل و خارج کشور
به کار گرفته اســت .در مورد بیپروایی جمهوری اســامی در کشتن انسانها در
خیابانها ،در شــکنجه و کشــتار در زندانها ،ترورها در هرجای جهان که امکان
داشته اســت ،کتابها نوشته شده است و هنوز هم باید نوشت .بەعالوه دهها هزار
تن از رهبران و کادرها و فعالین سیاســی که از ارکان مبارزه بر علیه رژیم شــاه
بودند ،ناچار بە ترک ایران شــدند .جمهوری اســامی سرکوب انقالب ایران را که
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رژیم شاه آغاز کرده بود در سالهای اول دههی  ٦٠شمسی به نتیجه رساند .تأکید
بر مشــکالت و موقعیت اپوزیســیون تبعیدی ،هر چند واقعی هم باشند نمیتوانند
این عامل اصلی و تعیینکننده را به عنوان دلیل اصلی بقای رژیم کمرنگ کنند.
دوم :جمهوری اســامی بهخوبی میداند که رفرم و عقبنشینی داوطلبانه در برابر
خواســتهای مردم معترض ،نه تنها به اعتراضات پایان نخواهد داد و نه تنها مردم
را راضی نخواهد کرد ،بلکه مانند رژیم شــاه ،جمهوری اسالمی را نیز قربانی چنین
«اصالحاتی» خواهد کرد .این منطق بقای دیکتاتورها در همهی کشورهای عقبمانده
اســت کە جرأت نمیکنند داوطلبانه دســت بــه رفرم بزنند .با هر عقبنشــینی،
بەخصوص در زمینهی بازکردن فضای سیاسی ولو بەطور محدود هم باشد ،نهادهای
مردمی و علنی شــکل خواهند گرفت و جمهوری اسالمی چنین پدیدهای را بالی
جان خود میداند .در دو ســال اول ریاســت جمهوری محمــد خاتمی ،دیدیم که

در فاصلهی کوتاهی صدها گروه ســازمان مدنی و غیرحزبی ســر برآوردند ،که بعدا ً
سرکوبکردن آنها و منحلکردنشــان برای رژیم بسیار هزینهبردار شد .جمهوری
اسالمی این تجربه را تکرار نخواهد کرد.
ســوم :با همهی اینها جمهوری اسالمی زیر فشار مبارزه و مقاومت مردم ،علیرغم
میل خود ناچار بە عقبنشــینیهایی هم شده اســت .عقبنشینیهایی که بەویژە
در زمینههــای فرهنگی پایههای ایدئولوژیک رژیم را متزلزل نمودهاند .از داســتان
شــطرنج و ورزشهای دیگر کــه خمینی آنها را حرام میدانســت ،تا ممنوعیت
دســتگاه ویدئو ،ماهواره ،اینترنت ،راه یافتن زنان به ورزشگاهها ،حجاب زنان که به
موضوع نبرد هر روزه در خیابانها تبدیل شــده اســت ،همگی نشان میدهند که
ایران امروز تحت حاکمیت رژیم اســامی همان ایرانی نیســت که خمینی پروژەی
آن را طرحریزی کرده بود .به اقرار خود جمهوری اســامی  90درصد جوانان این
مملکــت ،هیچکدام از «فرایض خدا» را بــه جا نمیآورند .بنابراین مبارزه و مقاومت
مردم اگرچه به ســرنگونی این رژیم منجر نشــده است ،اما بدون دستاورد و بدون
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نتیجه هم نبوده است.
چهارم :در شــرایطی که اپوزیســیون جمهوری اســامی ،به دلیلی که اشــاره شد
نتوانســته است در داخل کشــور حضور ســازمانی مؤثر خود را تأمین کند (البته
کوردستان به دالیل مختلف تا حدودی مسیر متفاوتی را طی کرده است) ،در خارج
کشــور به عارضهی «خودمشــغولی» و «خود را موضوع کار خود قرار دادن» مبتال
شدهاند .وقتی موضع کار ،نه جامعه و مشکالت ،بلکه خود سازمان و یا سازمانهان
بغلدســتی باشــند ،افشــاگری همدیگر را اولویت کار خود قرار دهند ،مسیر گم
میشود ،تفرقههای غیرالزم ایجاد میشوند و انرژیها به هدر میروند .انتقاد کردن
از استراتژیهای مختلف ،مجادالت سیاسی و نظری جای خود دارد که اگر با زبان
متمدنانه تعقیب میشدند ،میتوانست مفید باشند .اما بخش اعظم اپوزیسیون ایران
متأســفانه آنچنان در الک خود فرو رفته است که روحیهی وحدتطلبی مردمی را
که زیر بار کمرشکن معیشت و سرکوب جنایتکارانه در داخل قرار دارند ،نمیبیند و
تالش هم نمیکند ،پاسخ اصولی به آن بدهند؛ تا جایی که میبینیم زبان یکسانی
در حمله به رژیم و حمله به سازمان رقیب بە کار میبرند و همین فرهنگ سیاسی
شکاف بین آنها و مردم در داخل کشور را عمیقتر میکند.
جمع کثیری از شهدای سازمان شما را قربانیان ترور توسط عوامل و نیروهای
فرمانگرفتە از رژیم اسالمی تشکیل میدهد .از آنجایی کە حکام اسالمی ایران
طبق شواهد موجود از همان اوایل بە قدرت رسیدن ترور مخالفان را بەعنوان
یکی از راهکارهای برخورد با مدافعان آزادی در صدر برنامەهای خود انتخاب
نمودند ،علت و ســبب باز هم قربانی شــدن اعضاء و فعالین سیاسی را توسط
مهرەهای رژیم اسالمی چگونە بیان میفرمایید؟

میتــوان دالیل فنــی زیادی را در زمینــهی عدم رعایت پنهانکاری ،نشــناختن
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تاکتیکهای دشمن ،دستکمگرفتن تواناییهای رژیم و غیره ذکر کرد .اما اشتباهات
سیاســی مرگبار را هم نمیتوان نادیده گرفت .به عنوان مثال ترور دکتر قاســملو
و همراهانش در وین ،ترور عبدالرحمان شــرفکندی و یارانش در برلین ،هر دو در
نتیجهی اشــتباهات سیاســی صورت گرفتند .اولی رفتن به پای مذاکره با مأموران
رژیم در شــرایطی که به هیچ وجه توازن قوا برای انجام چنین مذاکرهای مســاعد
نبــود .دومی ندیدن این واقعیت که جمهوری اســامی عمیقاً در درون «ســازمان
فداییان اکثریت» نفوذ کرده اســت و به گفتگو و تبادل نظر با آنها پرداختن ،که
این هر دو علت اصلی موفقیت دستگاههای اطالعاتی رژیم بود.
مبارزهی سیاســی با جمهوری اسالمی مشابه یک جنگ با همه اشتراکات آن
با جنگهای کالســیک است و کم و بیش همان اصول بر آن ناظر است .استراتژی
پیروزمند در یک جنگ بر اساس سه تاکتیک تعرض و پیشروی بەموقع ،مقاومت و
دفاع بهموقع و عقبنشینی آگاهانه و برنامهریزیشده ،بنا میشود .ترکیب خالقانهی
این ســه عامل پیــروزی را امکانپذیر میکنند .تا آنجا بــه تجربهی ما و نیروهای
چپ و کمونیســت در ایران و حتی در کوردســتان برمیگردد ،عنصر عقبنشینی
آگاهانه که میتوانست مقدمهای برای خیز بزرگتری باشد ،ارادهگرایانه نادیده گرفته
شــد .تشکیالت ما و دیگر نیروهای چپ در شهرهای ایران ،با قدری تأخیر به فکر
عقبنشینی برنامهریزیشده افتادند و همین تأخیر برای همهی ما فاجعهبار بود.
در مقطع کنونی بســیاری از کشــورها ،مدافعان داخلــی و خارجی جمهوری
اسالمی را بە جانبداری از ترور و تروریسم تا مرز محکومنمودن و تحت تعقیب
قرار دادن مســئولین اسالمی (برخی از کشورهای اروپایی) ،و هدف قرار دادن
مهرەهای ترور آنان (قاســم سلیمانی) ،از جانب آمریکا پیش رفتەاند .تعریف و
موضع شما و سازمان تحت رهبری شما دربارەی جمهوری اسالمی بر کدامین
محور میچرخد؟
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تاریخ ترورهایی را که جمهوری اســامی در نقــاط مخلف جهان بر علیه مخالفان
سیاسی خود انجام داده است مرور کنید .به روشنی خواهید دید که چه سازشهای
غیرانســانیای از جانب این دولتها با جمهوری اسالمی صورت گرفته است .آنها
به دالیل عمدتاً اقتصادی ،در این زمینه عکسالعملی جدی نشــان ندادهاند .مثالها
آنقدر زیاد هستند که ذکر همهی آنها در یک سؤال و جواب کوتاه ممکن نیست.
تنها به چند نمونه توجه کنید :قاتالن دکتر قاســملو را دولت اتریش در روز روشن
به ایران فرستاد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال قرار گرفتند .سازمان اطالعات و
امنیت آلمان معلومات دقیق و قطعی خود را در مورد ترورهای رستوران میکونوس،
حتی در اختیار دادگاههای خودشان هم قرار نداد و یا قطرهچکانی برای حفظ آبرو
طی چهار ســال حقایق محدودی را بیان کرد .دولت فرانســه تروریستهای قاتل
شــاهپور بختیار و کاظــم رجوی و دیگران را محترمانه روانــهی ایران کرد .پلیس
قبرس کمترین همکاری را برای دستگیری قاتالن رفیق ما غالم کشاورز در الرناکا
انجام نداد و دهها نمونهی دیگر .همه این چشمپوشــیها به دلیل منافع اقتصادی
این کشورها در ایران صورت میگرفت .بنابراین مسئله روشن است ،ما نمیخواهیم
ایــن دولتها به ترور مأموران جمهوری اســامی بپردازند ،ما میخواهیم آنها به
تعهدات خود در زمینهی حفظ امنیت فعالین اپوزیسیون عمل کنند و در این زمینه
به قوانین خود عمل نمایند و پرنسیپهای اجتماعی را که حاصل مبارزات طوالنی
مردم این کشورها است ،به دلیل مصالح اقتصادی زیر پا نگذارند.
حسین یزدانپناە
رهبر حزب آزادی کوردستان

1

همانطور کە مطلع هســتید دیرزمانیســت ملت کورد مبارزەای طوالنی را در
 .1این مصاحبه در تاریخ  ١٣٩٩/٠٩/٠٦شمسی صورت گرفته است.
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مسیر دستیابی بە حقوق اولیەی خویش در این بخش از کوردستان کە اکنون
از طرف مبارزین کورد «ڕۆژهەالت» یا شــرق کوردستان نامیدە میشود تحت
رهبری شخصیتها و احزاب کورد ادامە میدهد .متأسفانە تالش مسالمتآمیز
و سیاسی احزاب و رهبران کورد چە در گذشتە و حال گوش شنوا و پاسخگویی
نیافتــە و در هــر مقطع زمانیای کە مجالی برای طرح چنین خواســتەهایی
انســانی بە میان آمدە است بە جای تمکین بە درخواست آنان ،اغلب عالوە بر
مواجە شــدن با اتهامات ناروا ،برخوردهای خشــن ،زندان ،اعدام و در صورت
پافشــاری با یورشهای نظامی بە مناطق کوردستان همراە بودە و هست .پس
از شروع اعتراضات گســتردە علیە حکومت شاهنشاهی و ایفای نقش رهبری
توســط خمینی و ایراد ســخنان متمایز از قبیل رعایــت آزادیهای فردی و
اجتماعی و رعایت حقوق نادیدەگرفتەشــدەی مردم کوردستان ،امیدهای تازە
همراە با خوشبینی و افقی مجزا در ذهن مردم برای همزیستی مسالمتآمیز،
بەخصوص در اندیشــەی مــردم جوانە زد .اما دیری نپاییــد کە تمام امید و
آرزوهــا نقــش بە خون و یورش جدید ،این بار در لــوای فتوا یا فرمان جهاد
علیە متقاضی و مدافعان آزادی و حقوق برابر یا حداقلی ،بە راە انداختە شد.
آقای یزدانپناە کە خود در خانوادەای با ســابقەی دیرین مبارزاتی و بخشیدن
چندین قربانیانی و با گذشــتەای مبارزاتــی ،اکنون نیز چندین دهە مبارزەی
پیگیرانەی خود در قالب تشکیالتی سیاسی و نظامی را پشت سر گذاشتەاید،
انگیزەی ناسازگاری و گرە کور عدم عالقەی حکام مرکزی ایران در جوابگویی
مدنی بە خواســتهای انسانی و اولیەی کوردستانیان را در گذشتە و حال در
کجا و چگونە ارزیابی مینماید؟

دوســت مبارز جناب آقای صدیق بابایی ،با تشــکر از تالش شما برای تنویر افکار
عمومی در خصوص مبارزات حقطلبانهی ملت کورد؛ از نگاه اینجانب ،علت اساسی
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سیاســت و رفتارهایی که حاکمان سیاســی ایران در قبال ملت کورد دارند را باید
در بعد تاریخی آن و به طور مشــخص در بنیادهای تشــکیل دولت مدرن در ایران
جستجو کرد .همچنان که مستحضر هستید ،دولت مدرن در ایران بر مبنای هویت
ملی فارسها و نادیدهگرفتن و تالش سیســتماتیک برای امحای دیگر هویتهایی
شــکل گرفت که قبل از آن دارای نوعی حکومت و تشــکیالت اداری خود بودند.
آن بخش از ملت کورد که به دنبال جنگ چالدران و تقســیم کوردســتان و کورد
میان امپراتوریهای صفوی و عثمانی ،در چارچوب مرزهای امپراطوری صفوی قرار
گرفت ،یکی از این هویتها بود.
با تشــکیل دولت مدرن در ایران ،عالوه بر طرح و برنامههایی که در چارچوب
فرهنگی ،اجتماعی ،آموزش و پرورش ،تقســیمات کشوری و برنامهریزی اقتصادی
برای یکسانسازی ملی ،آسمیالسیون و فارسیفیکاسیون بەعمل آمدند ،سردار سپه
(رضا شــاه پهلوی) که در مراتب ســپاه تحت فرمان احمد شاه ،خدمت در اصطبل
نیروهــای هلندی در ایران را نیز گذرانده و ســپس به تخت پادشــاهی تکیه زده
بود ،با اتکا به قهر و خشــونت عریان و بهکارگیری ارتش و حمایت خارجی ،اشغال
سرزمینهای غیرفارسی و پایان دادن به حکومتهای اقلیمی و اعدام رهبران آنها
را به اجرا درآورد .ملت کورد در شرق کوردستان که قب ً
ال نیز قیامی چون قیام شیخ
عبیدالله نهری را علیه حکومت قاجار در راه استقالل کوردستان تجربه کرده بود ،در
بخشهای شــمالی تحت رهبری اسماعیلآقای سمکو و در بخشهای جنوبی تحت
رهبری علیمردانخان بیراوند ،شــیرعلیمردانخان بختیاری ،شیرزن لر قدمخیر و
شاهمحمد یاری ،در مقابل دولت ایران و برای دفاع از هویت و موجودیت و استقالل
کوردستان ،قیامهایی برپا نمودند.
سیاست پهلوی دوم نیز در قبال ملت کورد ،همان سیاست پهلوی اول بود .پسر
همان مسیر را پیمود که پدر آغاز کرده بود .اعالم جمهوری کوردستان و استقالل
از ایــران ،همچنان که پیشــوا قاضی محمد اعالم فرمودند :بعد از یک پروســهی
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چهارساله ،نتیجه آن بود که رهبر ملت کورد در آن زمان ،به این نتیجه رسیده بود
که در چهارچوب دولت ایران ،مسئلهی کورد حل نخواهد شد .خمینی و جمهوری
اســامیاش نیز ،علیرغم تفاوت در نام و شــکل دولت ،بر همان بنیادهای اساسی
دولــت ایــران حکمرانی کرد و همان رویه را در قبــال ملت کورد در پیش گرفت.
بنابراین اشکال اساسی و گرهکور در بنیادهای اساسی دولت ایران است و مسئلهی
کورد در ایران و اســتقرار دمکراسی ،زمانی متحقق خواهند شد که دولت رضاخانی
منحل شده و تغییر و تحول اساسی در مرزهای سیاسی ایران بە وجود آید.
میدانیم معمرین و باورمندان مسلمان کورد همیشە بر این گفتە اعتقاد استوار
داشــتە و تأکید نمودەاند کە اســام دین رأفت ،عطوفت و مهربانیست ،ولی
آنگونە کە مردم کوردستان تجربە نمودند ،ارمغان حکومت اسالمی اگر گذشتە
را بە فراموشــی بسپاریم در روزهای اول بە قدرت رسیدن صدور فرمان جهاد
(فتــوا) علیە مردم کورد و بە راە انداختــن جوی خون بود ،کە همینطور هم
شد .آنچە کە تا امروز بعد از بیش از چهل سال پایانی بر آن متصور نیست .در
برابر چنین سیاست و روشی حزب شما برای جایگزینی عدالت و احقاق حقوق
کوردســتانیان در حالی کە احزاب کورد خود فاقد کمترین هماوایی و تفاهم
مشترک در عمل برای رهایی از سلطەی این سیستم خشونتگرا هستند ،چە
راهکاری را در پیش دارد؟

اضافهشــدن هویت اســامی و مذهبی بر هویت دولت ایران ،نــه تنها تغییری در
ماهیــت کلی دولت در ایران و نگاه حاکمان آن به ملــت کورد ایجاد ننمود ،بلکه
اضافه شــدن هویت دینی و مذهبی به دولت رضاخانی ،ســتم علیه ملت کورد را
تشــدید نموده است .درود بر روان رهبر بزرگ کورد شــیخ عبیدالله نهری که در
آغاز قیام ملی کوردســتان در  ،۱۸۸۱در خانقاه شــمزینان فرمودند که اشغالگران
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کوردســتان ،بیدین و خدانشــناس هســتند .خمینی و دولت اسالمیاش و اکنون
خامنهای و در آینده هم هر شــخص و گروهی که بر مسند قدرت بنشیند ،اگر در
بنیادهای اساســی دولت ایران ،تغییرات ماهوی ایجاد نکند ،جز میراثدار دولت رضا
ماکسیم ،نخواهد بود.
ملت ما از دیرباز به اشکال مختلف در مقابل اشغالگریهای تهران ایستاده است
و مبارزه برای رهایی ملی ،به سنت ،فرهنگ و بخشی تفکیکناپذیر از زندگی ملت
ما تبدیل شده است .اما از نگاه من این کافی نیست .تداوم مبارزه و تسلیمناپذیری
الزم است ،اما کافی نیست .ملت کورد در شرق کوردستان ،باید از جنبش سیاسی
و رهاییبخش ،به حاکمیت ملی نایل گردد .پیششرط این مهم ابتدا عبارت است از
خوانش درست از خود و «دیگری» .بدین معنی که آحاد و احزاب کورد ،باید تعریفی
درست از هویت خود ،از ماهیت مبارزه و از اهداف آن و همچنین از دشمن خود،
یعنی دولت ایران داشــته باشند .سپس به گفتمان سیاسی واحد ارتقا پیدا کنند و
ســرانجام با خوانش و گفتمان و پروژەای مشترک و واحد به ارگانیزاسیون سیاسی
متحد و ســپاهی منظم و قدرتمند ،ملی ،میهنی و غیرحزبی ،اقدام نمایند .در این
صورت میتوان به پیروزی و کسب نتیجهی مطلوب مبارزات تاریخی و جاری ملت
کورد در ڕوژهەاڵت اشغالی امیدوار بود.
حزب شــما از بدو تأسیس با موج ترور رهبر و اعضای خود روبرو بودە است،
عالوە بر آن اکنون جمهوری اســامی ایران حــزب «پاک» را در قالب حزبی
تروریست محسوب و این خود بدین معنی خواهد بود کە در آیندە نیز احتمال
دیگر حمالت تروریستی و نابودگرانە علیە اعضاء و فعالین حزبتان وجود داشتە
باشد .سؤال این است که دید و چارەاندیشی شما و حزب تحت رهبریتان در

برابر رژیم اســامی و روشهای حذف فیزیکی مبارزین شما چیست و اساساً
نظر شما در ارتباط با مقولەی ترور بە طور کلی و ترور دولتی چیست؟
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بله درســت میفرمائید .حزب ما از بدو تأســیس آن ،بــدون وقفه آماج توطئهها و
حمالت تروریســتی از جانب تهران بوده اســت .بندە در سن  ۲۷سالگی ،زمانی که

تنها  ۴ماه از تأســیس  PAKگذشــته بود توســط تیمهای تروریستی جمهوری
اســامی در شهر سلیمانیه مورد سوءقصد واقع شدم .بە دنبال این ترور ،صدها تن
از پیشــمرگهها و اعضــای احزاب ڕۆژهەاڵت و در میــان آنها دهها نفر از مبارزین
حزب ما به انحاء مختلف توســط ماشــین ترور تهران ترور شدند .عالوه بر این در
 ۲۹ســال گذشــته ،دهها طرح و نقشه و عملیات ترور علیه حزب ما و شخص من،

ناکام مانده اســت .جالب اســت بدانید که مدعیان حکومت الله ،در فوریه ۲۰۱۸
حتی در آرامگاه شــهدای ما  T. N. Tجاســازی کرده بودند تا در مراسم حضورمان
در مقبرهی شــهدا منفجره کنند .اکنون که در حال پردازش این مطلب هســتیم،
افرادی از اعضای ســازمان اطالعات سپاه پاســداران که برای ترور فرماندهان سپاه
ملی کوردســتان از ایران عازم شــدهاند ،از طرف «هوالگری و آسایش» ما دستگیر
شــدهاند .پروندههای بخشــی از این اقدامات تهران ،در ارگانهای امنیتی حکومت
اقلیم کوردســتان و بعضی کشــورهای دیگر موجود هستند .شاید افکار عمومی به
دالیل مختلف بر این حقیقت واقف نباشد که میزان قربانیان تروریستی پارت آزادی
کوردســتان ،در مقایسه با حجم و شــمار توطئهها اندک بوده است .در اینجا الزم
میبینم اعالم کنم که حزب ما با کمک و همکاری «ســربازان گمنام ملت کورد»،
ضربات سنگین ،گیجکننده و بدون سابقهای بر ماشین ترور جمهوری اسالمی وارد
ســاخته است .پروندهی این ضربات با کلیهی مدارک مربوطه ،در واحد هوالگری و
آسایش (اطالعات و امنیت) ما ثبت شده است.
ترور یکی از ارکان اساســی جمهوری اســامی میباشــد .بە درستی میتوان
اقدامات تروریستی تهران را ترور دولتی تعریف کرد .تروریسم دولتی ایران ،تنها در
داخل مرزهای آن محصور نبوده است؛ بلکه تمام جهان عرصهی عملیات و حمالت
تروریستی ایران برای حذف مخالفین مختلف آن بوده است.
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در این میان باید از سکوت ،باجدهی و بعضاً همکاری پارهای دولتهای اروپایی
با ماشــین ترور دولتی ایران ســخن راند و فریاد زد .اگر جامعهی جهانی از آغاز تا
کنون سیاســتی قاطعانه و عملی در قبال ایران اتخاذ مینمود و پارهای دولتهای
مطرح اروپایی وارد معامالت کثیف با جمهوری اســامی نمیشدند ،ماشین جنایت
تروریستی تهران چنین یاغیگرانه نمیچرخید.
سیامند معینی
رهبر حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)

1

حزب شــما پس از تأســیس در ســال  ۲۰۰۳دفاع از آزادیهــای مدنی در
چهارچوب کنفدرالیزم دمکراتیک را در ایران ســرلوحەی فعالیتهای خویش
قرار دادە اســت .مستحضر هســتید که جمهوری اسالمی از ابتدای بە قدرت
رسیدن در ایران نەتنها سر سازش با خواست انسانی جوامع و ملتها در ایران
را نداشــتە بلکە از اوایل انقالب ســرکوب و خشونت را مقابل مدافعین آزادی
سرلوحەی فعالیتهای خویش ساختە است.
شــما با توجە بە فعالیتهای پیشین و تقبل مسئولیت کنونی در رأس حزب
حیات آزاد کوردســتان ،پس از گذشت چهل و دو سال از عمر رژیم اسالمی
آیندەی این نظام را چگونە ارزیابی میفرمایید؟

در بســتر واقعگرایی کنونی آنچه میتوانیم در یک تابلوی شفاف در خصوص ایران
ترســیم نماییم ،تغییر ســاختارین در کل نظام ایران اســت که چشــمانداز آن از
هماکنون هویداســت .این موج تغییر یک موج جهانی و البته بیشتر خاورمیانەای و
اوراسیایی است .همانطور که مشاهده میکنیم ،جهان در یک تالطم جنگی ناشی از
 .1این مصاحبه در تاریخ  ١٣٩٨/١٢/٠٨شمسی صورت گرفته است.
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جنگ جهانی بە سر میبرد .جنگی که در اواسط آن قرار داریم و بەصورت پراکنده
صورت میگیرد .کاراکتر جنگ طوری اســت که گاه در عراق ،گاه در سوریه و گاه
در لیبی و امروز در اوکراین جریان دارد .ولی باید همگان متوجه باشــند و بدانند
که کانون این جنگ دهههاســت در کوردســتان قرار داشته است .حتی اگر گاهی
جنگی شدید در سوریه ،افغانستان و اوکراین روی دهد ،اما باز هم کانون ،سرزمین
کوردستان است یعنی هر چهاربخش کوردستان.
آنچه امروز در آخرین تحوالت ســریع سیاســی میبینیم که در اوکراین روی
میدهد ،همان فاز آغاز تحوالت ساختاری در منطقه است .دیگر دوران پیمانهایی
چون لوزان به اتمام میرسد و بحران جهانی سرمایهداری هم به حد اشباع رسیده،
لذا الجرم به تحول بنیادین است .این تحول اگر بەصورت دمکراتیک صورت نگیرد،
قطعاً با بروز جنگ انجام خواهد گرفت .همه کشورهای خاورمیانه و اوراسیا با چنین
مرحلهای حســاس روبرو هســتند .حتی ایران هم ناچار به تندادن به آن اســت.
درواقع جهان دارد تاوان عدم حل مسئلهی کورد را پس میدهد .ایران هم در این
سیر ،فراروی فوق بحران و کائوس قرار دارد .یا جنگ روی خواهد داد ،حال عامل
شــروعکننده هر طرفی باشد ،یا اینکه ناچار به پذیرش ایجاد تحوالت ساختارین و
حل مســئله خلقها و دمکراتیزاسیون خواهد شــد و این تنها راه پیش روی ایران
است .مرحلهی تغییر و جنبوجوش اجتماعی آن برای به بالفعل درآوردن پتانسیل
خیزشهای اجتماعی و خلقی خیلی وقت است در ایران آغاز شده و خود اعتراضات
سیســتماتیک نشــانههای آن اســت .به اندازهای که آمریکا همچون یک هژمونی
نخست جهانی با بحران ناشی از سرمایهداری قرار گرفته و ایران هم به همان میزان
با بحران و فروپاشی روبرو است .خاورمیانه دیگر تحمل وجود ساختارهای نظامهایی
چون ایران ،ترکیه ،عراق و سوریه و سایر دول ارتجاعی را ندارد .بنابراین ایران امروز
مورد هدف بســیاری ترکشهای جنگ جاری در چهاربخش کوردستان قرار خواهد
گرفت؛ جنگی که خود دشــمنان بینالمللی کرد آغاز کردهاند .خود جامعهی ایران
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و خلقهای متعدد آن حتی خلق فارس هم تاب تحمل نظام والیت فقیه سیاســی
که صرفاً به اقتدار میاندیشــد را ندارد .هماکنون مطالبهی بنیادین جامعهی ایران
و شــرق کوردستان ،تغییر ساختارین است ،حال به هر قیمت و با هر هزینهای که
باشــد .این است که ایران امروز در صدر تحوالت منطقهای قرار گرفته است .بقای
نظام واپسگرا و فاشیست کنونی ایران به معنای تداوم بحران و جنگ در خاورمیانه
خواهد بود ،لذا یا باید تن به تحول دهد یا جوامع ،آن را فرو خواهند پاشید.
اکنون بر کمتر مبارز و آزادیخواهی در ایران پوشــیدە است کە این سیستم
نەتنها عالقەای بە تأمین حقوق مدنی ساکنان این سرزمین ندارد؛ بلکە کوشش
در گســترش هرچە بیشتر افکار ،خطمشی و تجارب خویش بە دیگر کشورها
مخصوصــاً در خاورمیانــە را در اولویت فعالیتهای برون مرزی خود قرار دادە
اســت .آیا حزب شما در جهت افشا و مهار ممکن این رژیم ،حرکات روزمرە،
برنامە و خطمشــی تدوینشدەاش برنامەی مدون و قابلاشارەای فراروی خود
تدوین نمودە است؟

توسعهطلبی رژیم ایران و تالش دستگاه فاشیستی آن برای به تعبیر خودشان «صدور
انقالب» در چهار دهه و اند گذشــته موضوع محافل سیاسی و رسانەای بوده است.
فاشیســم ایران راهبرد اساسی خویش را صدور آموزههای انقالب خودساختهاش به
کشــورهای همجوار و یا مسلماننشــین میداند .بەخاطر همین زیادهخواهی ایران،
که قدرتطلبیای سیاســی و سلطهگرانه است ،بسیاری از ممالک اسالمی با جنگ
و بحران ویرانگر روبرو شــدهاند که نمونههای آن ،جنگ در یمن ،لبنان ،فلسطین،
عراق و سوریه است .هدف رژیم ایران برخالف ادعاها ،انتقال مفاهیم انقالبی اسالمی
بەعنوان یک فرهنگ ،ایدئولوژی و یک روش فکری و معرفتی نیست ،بلکه توسعهی
سلطهی استعمارگرانه و اســتثماری است .جهانبینی این رویهی فاشیستی هم بە
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خاطر واکنش کشورها و خلقهای اسالمی و غیراسالمی ،جنگ و یا بحران فزاینده
را شــعلهور میسازد .واکنش نهتنها ما همچون حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)
در مقابل این توســعهطلبی امنیتی/سیاســی که توسط نهاد ســپاه قدس اشغالگر
صورت میگیرد ،از همان اوان تأســیس حزبمان وجود داشــته ،بلکه امروزه آشکارا
دول بینالمللی و منطقهای نیز شــدیدا ً مخالف این توســعهطلبی ایران هستند که
در حال حاضر خطر سرایت جنگ جاری خاورمیانه به ایران را افزایش داده است.
ما بهعنوان پژاک در چهارچوب شرق کوردستان علیه سیاستهای جنگافروزانه
و اشــغالگرانهی نظام فاشیســتی ایران تاکنون ایســتادهایم و حضور فعاالنه داریم.
بنابراین همین راهبرد ما موجب شده که به موازات واکنشهای جهانی ،نوعی مقابله
علیه صدور نظام فاشیســتی ایران به ســایر ممالک منطقه باشد .این جدال و نبرد
مبارزاتی ما هم همیشــه بەصورت جنگ نظامی انجام نمیگیرد .این برنامه مدون
و درازمــدت ما همین امروز در حال عملیشــدن برخی مراحل و فازهایش جریان
دارد .چهبســا مبارزات دو دههی گذشــتهی پژاک خود عاملی بازدارنده قوی علیه
توســعهطلبیهای برونمرزی فاشیســم ایران بوده و در مقابل مقاومت بازدارندهی
ســایر خلقهای تحت ســتم ،موجی بزرگ از نبرد را در ابعاد دمکراتیک ،سیاسی،
خلقی و سازمانی تشکیل میدهد.
بــه هر تقدیر ،ما اگر مبارزهای انجام میدهیم ،در داخل شــرق کوردســتان و
ایــران انجام میدهیم نه برون از مرزهــا .همین مبارزه هم یک مؤلفهی قوی برای
درک این امر اســت که مبارزهی خلق کورد در شــرق کوردستان به سهم خود در
ســایهی فداکاریهای پژاک و نیروهایش نقش یکی از نیروها و جوامع بازدارنده بر
سر راه دخالتهای برونمرزی ایران را بازی میکند؛ زیرا ایران بدون حل مشکالت
و مســائل داخلی خود چون مســئلهی کورد ،مجال پرداختن و اشــاعه در حوزهی
برونمرزی را نخواهد داشت ،که تا به حال هم چنین بوده است.
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تــرور و اقدامات تروریســتی علیــە آزادیخواهان ،اعم از اعضــای احزاب و
ســازمانهای دمکراتیک و آحاد جامعە مخصوصاً در کوردستان در جوار دیگر

یورشهــای نظامی همەجانبــە در زمرەی فعالیتهــای وقفەناپذیر جمهوری
اســامی از بدو بە قدرت رســیدن بودە است .حزب حیات آزاد کوردستان در
این رابطە نظر و سیاست خود را بر کدام محور متمرکز نمودە است؟

ترورهــا و فعالیتهای تروریســتی نظام فاشیســت ایران امروز بــرای همه دول و
ســازمانهای حقوق بشــری جهانی محرز گشته است .حتی آشکارا منابع و محافل
و کشــورهای رسمی جهان بەطور واضح ایران را عامل صدور تروریسم در منطقه و
جهان برمیشــمارند .آمریکا و غرب جزو مدعیانی هستند که ایران را عامل ترویج
تروریسم در بسیاری کشورها قلمداد میکنند .همین اعمال تروریستی و ترورکردن
فعاالن را چه در داخل خاک ایران و شــرق کوردســتان و چه در خارج از مرزها
علیه آزادیخواهان و اعضای احزاب و ســازمانهای کوردی انجام داده اســت .ترور
و توطئه دو مشــخصه و عمل شنیع رژیم ایران هستند که برخی آمارها ادعا دارند
که بیش از  ۴۰کشــور جهان را درگیر خود ساخته است .سرکوب مخالفان خود را
در خاک کشــورهای دیگر بەصورت ترور و حذف کامل انجام میدهد و اگر بتواند
افراد را ربوده و در داخل ایران طی یک دادگاه خودساخته و ظالمانه اعدام میکند.
برخی آمارهای نهادهای بینالمللــی حکایت از انجام  ۳۶۰مورد ترورهای هدفمند
در ســایر کشورها دارد که البته اگر ترور افراد عضو احزاب کورد را در چند دههی
گذشــته بەصورت دقیق آمارگیری نماییم ،به هزاران مورد میرســد .ایران در این
ترورها ســپاه قدس ،وزارت اطالعات و گروههــای نیابتی خود از قبیل حزبالله را
بەعنوان گروه ثالث بەکار میگیرد؛ حتی برخی دیپلماتها و سفرا و سفارتخانههای
ایران در سایر کشورها هم در ترورها دست داشتهاند که تحقیقات قضایی و پلیسی
بینالمللی در بســیاری موارد آن را افشــا کردهاند .چهبسا رژیم بەصورت تبهکارانه
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از باندهای قاچاقچیان مواد مخدر و بســیاری گروههای مافیایی برای انجام ترورها
استفاده میکند .بەخاطر محرزشدن دستداشتن «علیفالحیان» ،وزیر پیشین وزارت
اطالعات رژیم ایران اشغالگر در چندین عملیات تروریستی ،در تاریخ  ۲۰مه ۲۰۲۰
آمریکا او را در لیســت تحریمها قرارداد .تروریســم دولتی ایــران امروز به یکی از
بزرگترین معضالت در خاورمیانه مبدل شــده است .اینترپل در سال  ۲۰۰۷برای
فالحیان و چهار مقام فاشیست ایرانی «اعالن قرمز» صادر کرد که چیز کمی نیست.
طــی دهههای اخیر این رژیم تروریســت ،هزاران پیشــمرگهی احزاب کورد را در
شهرهای اقلیم جنوب کوردستان و عراق ترور کرد .در سالهای اخیر هم چند تن
از رفقــا و مبــارزان پژاک همچون «کمال پنجوینی و اقبال مرادی» را ترور کرد .در
دو ســال اخیر ایران کار را به جایی رسانده که سعی میکند افراد سرشناس را در
کشــورهای مختلف ربوده و به ایران منتقل کند که «حبیب اســیود»« ،شارمهد» و
«روحالله زم» جزو آن افراد هستند .بنابراین دستگاه فاسد ایران در سطح بینالمللی
به خاطر اعمال تروریستی شهرت ننگینی پیداکرده است .ما بەعنوان پژاک همیشه
متوجه این کاراکتر پلید ایران شــدهایم؛ زیرا معتقدیم که این رژیم بنیانش با ترور
و تروریسم و توطئه طرحریزی شده است .توطئه و ترور در ذات او قرار دارد .بقای
خــود را در آن میبیند و هیچ طرف بینالمللیای هم مایل نیســت به راحتی در
روابط با این رژیم به آسانی به او باور کند .رژیمی است که حتی از مقولهی «فتوای
اسالمی» بەعنوان یک ابزار مشروعیتبخش خودخوانده برای ترور افراد و یا قتلعام
جمعیتهای مخالف اســتفاده میکند .آنچــه در داخل تحت نام حکم اعدام انجام
میدهد ،در واقع نوعی عمل تروریستی است که نمونهی آن اعدامهای دستهجمعی
ســال  ۶۷بود؛ حال اگر دستش در آن باز نبود ،بەصورت قتلهای سازماندهیشده
انجــام میدهد که نمونهی آن قتلهای زنجیــرهای بود .خلق کورد فرزندان زیادی
را بەخاطر اعمال تروریســتی سازماندهیشــده و سیستماتیک رژیم ایران از دست
داده است.
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ما همچون پژاک برای مقابله با نیات و مقاصد تروریستی رژیم ایران تمهیدات
زیادی به انجام رساندهایم .از تاریخ تجربه کسب کرده و با مروری بر رفتار و برخورد
تروریستی این رژیم علیه احزاب کورد ،تدابیر زیادی اخذ میکنیم .بزرگترین انتقام
را هم سازماندهی خلقمان و آزادی کورد و کوردستان در کنار سایر خلقهای ایران
میدانیم .این رویه نوع برخورد علمی و منطقی ما برای ریشــهکن کردن تروریسم
دولتــی را نشــان میدهد .به یک انتقــام نظامی و موردی اکتفــا نمیکنیم ،بلکه
بزرگترین اقداممان سازماندهی بیشتر جامعه و قراردادن آن در مسیر مبارزه است
و در نهایت شکست و نابودی این رژیم توتالیتر و دیکتاتور است.
باباشیخ حسینی
دبیرکل سازمان خبات کوردستان ایران

1

ضمن عرض سالم ،مستحضر هستید چهار دهە از حاکمیت جمهوری اسالمی
میگذرد ،این رژیم در مدت مذکــور هیچگونە موازین و مصوبات بینالمللی،
حتــی مصوبات خــود را رعایت ننمودە ،بلکە با نهایت خشــونت ابتداییترین
حقوق شــهروندان ملیتهای مختلف ،بەخصوص کوردستانیان را زیر پا نهادە
اســت .این رژیم بدون رعایت پایبندی بە اصول اولیەی آزادیهای انســانی و
اجتماعی شــهروندان ،حتی آنانی را هم کە ربطی بە امور سیاســی و مخالفت
با نظام والیت فقیە نداشــتەاند با توسل بە بهانەهای واهی در تنگنا قرار دادە
اســت و صرف نظر از زندان ،شکنجە ،محرومیت از مزایای اجتماعی ناچار بە
ترک زیستگاە ،محکوم بە اعدام بە اتهامهای گوناگون و تعداد پرشماری را هم
بە طرق وحشتناک ترور و از ادامەی زندگی محروم ساختە است.
شما بەعنوان مسئول سازمانی کە با مشی ملی دمکراتیک از ابتدای بە قدرت
 .1این مصاحبه در تاریخ  ١٣٩٩/٠٣/٢٣شمسی صورت گرفته است.
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رسیدن جمهوری اسالمی علم مخالفت با نظام والیت فقیە را برداشتەاید ،ترور
بە شکل عام و بەخصوص در نظام اسالمی ایران را چگونە ارزیابی میفرمایید؟

با تقدیم ســام و احترام آقای بابایی ،امیدوارم پاســخ بە ســوالهای مطرحشدە از
جانب شــما ،در راســتای تالش در معرفی رژیم آخوندی و جنایتهایش در برابر
مردم کوردســتان و مردم سراسر ایران مثمر ثمر باشد .در عصر جدید و بەخصوص
در چند سال اخیر ،تروریسم تعاریف گوناگون و شاخصەهای متفاوتی داشتە است؛
برای مثال در گذشــتە ،برخی از نیروهای مبارز ،برای احقاق خواستەهایشــان بە
اعمال تروریستی (انقالبی) متوصل میشدند کە کمتر مورد مالمت و سرزنش و در
مورد آنها افشــاگری میشــد و از جانب نهادهای بینالمللی محکوم نمیگردیدند.
اما بر خالف جریانهای شورشــی ،اگر حکومتهای خودکامە بە تروریسم متوصل
میشــدند مورد محکومیت جهانی قرار میگرفتند .شــکی نیست کە هیچ حکومت
مشــروع دمکراتیک و مردمی برای حذف مخالفانش بە اقدمات تروریستی متوصل
نخواهد شــد ،بلکە رژیمهای خودکامە و استبدادی از راه و طرق و فشار حداکثری
از جملە زندانی کردن ،شــکنجە ،اعدام و در نهایــت ترور آزادیخواهان ،بە حیات
خود ادامە میدهند.
رژیــم آخوندی ایران از معــدود حکومتهای دیکتاتــور در جهان و در قرن
 ٢١میباشــد کە با توصل بە شــنیعترین جنایتها و ترور مخالفان و حتی ترور و
اعدام افراد عادی و غیرسیاســی ،در راســتای بقای حاکمیت خود میکوشد .اعمال
تروریســتی و ضدمردمی از جانب رژیم آخوندی ،نشان از این حقیقت گویاست کە
با گذشــت  40ســال ،این حکومت استبدادی ،که نخبگان و افراد آگاە را بە منظور
استمرار حاکمیتش ترور و اعدام و از میان بر میدارد ،مشروعیتی ندارد.
از نظر سازمان شما آیا ترور و اعدام دگراندیشان میتواند راهکاری در دستیابی
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بە موفقیت و ســرکوب معترضین یا تأمین آســایش ،امنیت و رفاە جامعەای
چندملیتی در کشوری مثل ایران باشد؟

اگر بە شیوەای کوتاه بە سؤال شما جواب دادە باشم ،جوابم خیر است .اما با توضیح
اندکی در اینبارە ،باید  ٤٠ســال حاکمیت رژیم آخوندی در ایران را مورد بررسی
و ارزیابی قرار داد و به نتیجە و پاســخی روشــن دســت یافت .شکی نیست ترور
مخالفان و اعدام و سرکوب آزادیخواهان در ایران ،کمکی بە استقرار امنیت و رفاه
در جامعە نکرد ،بلکە موجب بە بارآوردن معضالتی وســیع در ایران شده کە حتی
پس از ســرنگونی رژیم کنونی ،ســالها طول خواهد کشید تا تأثیرات مخربش بر
جامعەی ایران پایان یابد.
بعــد از گذشــت چهار دهە اعمال جنایتکارانە از جانــب آخوندها ،مردم ایران
ســختترین روزهای زندگی و تلختریــن ثانیەها را تجربــە میکنند .هدیەی این
حاکمیت بە مردم ایران ،فقر ،گرسنگی ،فقدان امنیت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
در ایران میباشــد و این سیســتم نخواهد توانست خواستهای ملیتهای ایران را
برآورده و امنیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را به ارمغان بیاورد.
در چنین سیستمی کە اختناق در حد اعالی خویش حاکم است و از هیچگونە
سرکوب علیە مدافعان آزادی رویگردان نمیباشد ،دستیابی بە حقوق انسانی و
ملی خویش را به چە صورت پیگیری مینمایید؟

راهکارهــای متعــددی برای مهار این رژیم و در نتیجه ،ســرنگونی آن وجود دارد.
پس باید برای دستیابی بە حقوق پایمالشده بخشی از راهکارها را مدنظر قرار داد.
اتحاد و همبســتگی میان نیروهای انقالبی یکی از راهکارها میباشــد .روشن است
کە سردمداران حاکمیت قرون وسطایی در ایران ،حرف حساب سرشان نمیشود و
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نمیخواهند دست از سر مردم بردارند .پس باید نیروهای انقالبی ایرانی و سازمانها
و جریانهای کورد در ایران در چهارچوب جبهەی همبســتگی متحد شــوند تا با
انرژی و تواناییهای مشترک بتوانند روند ساقط کردن حاکمیت را تسریع بخشند و
با هم بتوانند در نوعیت و شیوهی سیستم و حکومت آیندە تبادل نظر و بە نتیجەی
مطلوب و فراخور وضعیت کنونی برای آیندهی ایران برسند.
همبستگی میان سازمانها و جریانهای انقالبی کورد و ایرانی موجب دلگرمی
و امید بیشتر میان مردم و یأس و ناامیدی سردمداران خواهد گشت .باید مبارزە و
خواستهایمان در چهارچوب واقعیتها و عملگرایی و بە دور از شعار و عوامفریبی
باشد .همچنین نیروهای انقالبی با حفظ اصول و مبانی دمکراسی و ارتباط تنگاتنگ
با مردم و اهمیت دادن بە نظرات متخصصین و افراد مجرب و نخبگان و شــرکت
آنهــا در مبارزە و بازســازی جامعە ،یکی دیگر از راهکارها در بە نتیجە رســیدن
خواستهای عموم مردم در ایران و کوردستان میباشد.
یکی دیگر از راهکارهای حائز اهمیت برای برآوردە شــدن خواستهای بنیادی
مردم ،داشتن اســتراتژی واحد در مبارزە و بەخصوص در برابر سیستم دیکتاتوری
آخوندی میباشــد .همانگونە کە از ســوالهای جنابعالی و جواب بندە به آنها و
نظر به تمامی تحلیلهای نخبگان مســتقل و غیرمســتقل سیاسی ایرانی و جهانی
پیداست ،این رژیم قابلاصالح و قابلتغییر ساختاری در راستای خواستهای مردم
نمیباشــد و آخوندهای حاکم برای تداوم قدرتشــان بە جنایت ادامه خواهند داد،
جنایتهایــی کە در مدت چهار دهە شــاهد آن بودەایــم .پس باید بە این واقعیت
اذعان کنیم کە استراتژی سرنگونی این رژیم و رد هرگونە مماشات و مذاکرە با آن،
یکی از اصولیترین و بارزترین راهکارها و اســتراتژی در پیروزی مردم و نیروهای
انقالبی در برابر رژیم جنایتکار آخوندی میباشد.

ضمائم
اسامی افراد ترورشدە توسط جمهوری اسالمی ایران
 .1بە دلیل انشعابها ،تعداد زیاد قربانیان و همچنین گذشت زمان زیادی از برخی
ترورها امکان دارد در لیســتهای ارســالی از طرف احزاب و سازمانهای سیاسی
همپوشــانیهایی وجود داشتە باشــد یا در برخی موارد اطالعات مربوط بە قربانیان
کامل نباشد.
 .2در تعدادی از لیستهای ارسالی از طرف احزاب و سازمانهای سیاسی ،اطالعات
تکمیلــی همچــون عکس و نحوەی تــرور قربانیان هم وجود داشــت؛ اما بە دلیل
محدودیت حجم کتاب ،مناســب نبودن کیفیت عکسهــا و همچنین تالش برای
هماهنگــی در نحوەی ارائەی اطالعات قربانیان ،از درج آنها چشمپوشــی شــدە و
دادەها بە صورت جداول زیر در دسترس خوانندگان قرار گرفتە است.
 .3تمامی لیستهای قربانیان توسط احزاب و سازمانهای سیاسی ارسال شدە است
و نویسندە و انتشاراتی مسئولیتی در قبال اطالعات موجود در این لیستها ندارند
و صرفاً منعکسکنندەی این دادەها هستند.
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 .4لیســت نام قربانیان ارسالی توســط حزب دمکرات کردستان(حدک) در قالب 3
جدول و همچنین لیست ارسالی توسط حزب کوملە در قالب  2جدول ارسال شدە
است کە نویسندە این اسامی و جداول را عیناً ذکر کردە است.
حزب دمکرات کوردستان ایران
لیســت زیر نام و مشــخصات مســئولین ،کادر ،اعضا و هــواداران حزب دمکرات
کوردســتان ایران را در بر میگیرد .بیشــتر این افراد خارج از مرزهای کوردستان
ایران و در کوردستان عراق توسط عوامل جمهوری اسالمی هدف شلیک گلولە قرار
گرفتە ،کشــته یا زخمی شدند .این لیست از سوی حزب دمکرات کوردستان ایران
در اختیار نویسندە قرار گرفته است.
با توجه به اینکه لیســت قربانیان ترور که از ســوی احزاب کوردســتانی در اختیار
نگارنــدە قرار گرفت و اســامی اماکن ترور در کوردســتان عراق بــه زبان کوردی
میباشد ،از ترجمه اسامی این اماکن خوداری بە عمل آمدە و بە ترجمە مشخصات
جانباختگان و محل تولد و زیست آنها اکتفا شدە است.
الزم بە ذکر است کە آقای کاوس عزیزی بخش زیادی از اطالعات مربوط بە لیست
ترور شدگان ( استان اورمیە و مناطق حومە) را تصحیح نمودەاند.

ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

1

سرگرد
حبیب اللە
عباسی

صالح

مهاباد

مهاباد

۱۳۵۹/۰۶/۰۱

مەهاباد

عضوکمیتە
مرکزی

شهید

2

سروان احمد
چلبی

عزیز

مهاباد

مهاباد

۱۳۵۹/۰۶/۰۱

مەهاباد

عضوی
شورای
نظامی

شهید

زخمی
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ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

3

محمود
صالحی

مامند

باخچە

مهاباد

۱۳۵۹/۰۶/۰۱

مەهاباد

پیشمرگ

شهید

4

ناصر
جهانگیری

اشنویە

اشنویە

۱۳۵۹/۰۶/۲۰

شنۆ

پیشمرگ

شهید

5

محمد
احمدی

سلطان

باالنیش

اورمیە

۱۳۵۹/۰۷/۱۵

شنۆ

پیشمرگ

شهید

6

رسول
خیاطی

بهرام

کانی
سینگان

اشنویە

۱۳۵۹/۰۹/۰۱

شنۆ

پیشمرگ

شهید

7

علی وحیدی

رفیع

اورمیە

اورمیە

١٣٥٩

ورمێ

عضونیروی
دفاع مردمی

شهید

8

حسن سوری

رحیم

بانە

آلوت

١٣٦٠

ئاڵوەت

پیشمرگ

شهید

9

فرهاد
خوشبین

باقر

سنندج

سنندج

۱۳۶۰/۰۸/۱۳

گرنیر

کادر

شهید

10

جبرئیل
مولودی

خسرو

سنندج

سنندج

۱۳۶۰/۱۱/۲۱

هۆیە

پیشمرگ

شهید

11

شریف کاکە
خانی

خدا کرم

پرور

سنندج

۱۳۶۱/۰۳/۰۵

گاوارە

پیشمرگ

شهید

12

عمر مندان

شیخ

سیدان

سیدان
،اورمیە

۱۳۶۱/۳/۲۵

حەسن ئاوا

پیشمرگ

شهید

13

سلیمان
احمدی

احمد

برسپیان

برسپیان،
اورمیە

۱۳۶۱/۳/۲۵

حەسنئاوا

کادر

شهید

14

اسماعیل
رهبری

صالح

باژرگە

باژرگە،
سلماس

۱۳۶۱/۰۳/۲۵

حەسن ئاوا

سرگروه

شهید

15

عادل
میرزایی

یوسف

سیدان

اورمیە

۱۳۶۱/۳/۲۵

حەسن ئاوا

پیشمرگ

شهید

16

رحیم کریمی

کریم

زیندشت

۱۳۶۱/۳/۲۵

حەسن ئاباد

پیشمرگ

شهید

17

وسیم
صمدی

حبیب
اللە

گلین

۱۳۶۱/۰۸/۰۹

چەم دواڵو

پیشمرگ

شهید

زیندشت/
اورمیە
سنندج

زخمی
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ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

18

عبداللە

رحمان

سلیمانیە

سقز

۱۳۶۱/۱۰/۲۹

کەسنەزان
(سەقز)

سرگروه

شهید

19

سعید
مازوچی

عمر

سهوالن

مهاباد

۱۳۶۲/۰۱/

سەهۆاڵن

عضو

شهید

20

کریم
محمدی

نەی

خان آباد

کامیاران

۱۳۶۲/۰۲/۱۶

ساڵح ئاو ا

پیشمرگ

شهید

21

عبدالکریم
احمدی

بابامحمد

روانسر

روانسر

۱۳۶۲/۰۲/۱۶

ساڵح ئاوا
(کامیاران)

پیشمرگ

شهید

22

صدیق
رحمانی

سەعید

لون
سادات

کامیاران

۱۳۶۲/۰۲/۱۶

ساڵح ئاوا

پیشمرگ

شهید

23

محی الدین
اسیری

محمل

قلعە
حسن

مهاباد

۱۳۶۲/۰۶/۱۴

شیالن ئاوێ
(مەهاباد)

پیشمرگ

شهید

24

یوسف پیروت
زادە

رحیم

لج

مهاباد

۱۳۶۲/۰۶/۱۴

شیالن ئاوێ
(مەهاباد)

پیشمرگ

شهید

25

اسعد مامدی

اسد

کشکاویژ

سلماس

۱۳۶۲/۰۶/١٨

شنە تاڵ

فرماندە
عملیات
نیرو

شهید

26

زبید مامدی

اسد

کشکاویژ

سلماس

۱۳۶۲/۰۶/۱٨

شنەتاڵ

پیشمرگ

شهید

27

محمد
قزلباش

گوزیک
سلماس

سلماس

۱۳۶۲/۰۶/۱۸

شنەتاڵ

پیشمرگ

شهید

28

محمد
نصرالهی

مهاباد
(قلعە
حسن)

۱۳۶۲/۰۷/۰۳

شیناوێ
(مەهاباد)

پیشمرگ

شهید

29

قادر آقا
بردەکوری

پیرانشهر

۱۳۶۲/۰۷/۰۳

شەختان
(پیرانشار)

30

خالد بدری

سلیمان

31

قادر قادری

ابراهیم

32

اقبال فرجی

امین

حسن آباد

سنندج

زخمی

شهید

باژرگە،
سلماس

۱۳۶۲/۰۷/۲۶

باژرگە
(سەڵماس)

فرماندە پل

شهید

ربط

۱۳۶۲/۰۹

شیمان

پیشمرگ

شهید

سنندج

۱۳۶۲/۱۲/۲۵

گۆریچە

پیشمرگ

شهید
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ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

33

قادر الجانی

محمد

کهنەالجان

پیرانشهر

۱۳۶۲/۱۲/۲۸

سەنگەسەر

فرماندە
شاخە

شهید

34

سید علی
هاشمی

گنەدار

کهنەالجان

۱۳۶۲/۱۲/۲۸

سەنگەسەر

عضوکمیتە
منطقە
پیران

زخمی

35

سمایل
حاجی

۱۳۶۲/۱۲/۲۸

سەنگەسەر

فرماندە
شاخە

زخمی

36

مال
بایزمحمدی

تمرچیان

پیرانشهر

۱۳۶۲/۱۲/۲۸

سەنگەسەر

عضو

زخمی

37

ایوب حیدری

گندمان

سنندج

۱۳۶۳/۰۲/۰۱

سنە

عضو

شهید

38

قادر شیخ
شرفی

نالوس
(اشنویە)

۱۳۶۳/۰۴/۱۵

شنۆ

پیشمرگ

شهید

39

ابراهیم
عبدالهی

یوسف

سیسیر

ربط

۱۳۶۳/۰۴/۲۰

شەمۆلە

فرماندە
دستە

شهید

40

محمد امین
احمد پور

حسین

نەلۆس
(اشنویە)

اشنویە

۱۳۶۳/۴/۲۰

نەلۆس
(شنۆ)

کادر

شهید

41

یار محمد
طاهری

بیک بابا

کهریز

اورمیە

۱۳۶۳/۰۷/١۶

ئاغالن
(کارێز)

سردستە

شهید

42

صادق کوهی

عبد اللە

گندمان

اشنویە

۱۳۶۳/۰۸/١٦

ئاغالن
(کارێز)

پیشمرگ

شهید

43

سید خالد
قادری

سید
محمد

تکاب

۱۳۶۳/۰۸/۱۵

خەزایی
(هەوشار)

پیشمرگ

شهید

44

عطاللە
محمدزادە

قافالنتو
(سقز)

۱۳۶۳/۰۸/۱۵

خەزایی
(هەوشار)

پیشمرگ

شهید

45

احمد
محمدی
(خلیفە)

عباس

سنندج

۱۳۶۳/۰۹/۱۶

گەورەدێ

پیشمرگ

شهید

46

علی
علیدوست

محمد

بانە

١٣٦٤

برینجار

پیشمرگ

شهید

(مامە سوور)

سولە

زخمی
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ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

47

فتاح کریمی

مال رشید

حسنلو

اورمیە

۱۳۶۴/۰٢/١

ئێشکەسوو

فیلمبردار،
بیسیمچی

شهید

48

امین
محمدی

حسین

داررش
قلخانی

گوران

۱۳۶۴/۰۴/۰۴

ئاینەوەند

کادر

شهید

49

جهانبخش
نادری

خان مراد

گوران

۱۳۶۴/۰۴/۰۴

ئاویند

سرگروه

شهید

50

مصطفی
غفوری

کریم

بانە

۱۳۶۴/۰۴/۱۰

ئاڵوەت

سرگروه

شهید

51

محمد سور

۱۳۶۴/۰۵/۱۷

سۆنێ

پیشمرگ

شهید

52

محمد آقایی

خدر

زیوە

سردشت

۱۳۶۴/۰۵/۱۷

ئاوەزەنگ

کادر

شهید

53

احمد
بدخشان

محمد

سینگان

اشنویە

۱۳۶۴/۰۶/۱۵

سینگان

پیشمرگ

شهید

54

سعید چراغی

یوسف

کهریز

اورمیە

۱۳۶۴/۰۶/۱۷

گوندی
سنجی

کادر

شهید

55

جهانگیر تاج
الدینی

عزت

کوکی

اورمیە

۱۳۶۵/۱

کۆگێ

عضو

شهید

56

محمد قادری

حوسێن

پیرانشهر

پسوە

۱۳۶۵/۰۱/۲۲

نەستان

پیشمرگ

شهید

57

رسول حسن
پور

عبد اللە

پسوی

پسوە

۱۳۶۵/۰۱/۲۲

پەسوێ

پیشمرگ

شهید

58

کریم
محمدی

گویآغاج

گوی آغاج
افشار

۱۳۶۵/۰۳/۰۸

قەرە ومەر

پیشمرگ

شهید

59

رحیم
علیپوور

محەمەد

کاژی

سردشت

۱۳۶۵/۰۴/۲۳

ئاغەاڵن
(سەردشت)

سەرلک

شهید

60

طاطار آوازە

سلیم

مارمیشو

اورمیە

۱۳۶۵/۰٤/۲۳

ملونە

کادر محلی

شهید

61

بایزید امینی

قادر

پیرانشهر

کهنە خانە

۱۳۶۵/۰۵/۲۵

شێخ ئایش
(پیرانشار)

پیشمرگ

شهید

62

کریم
اسماعیل
زادە

حسن

زوران

۱۳۶۵/۰۶/۱۹

چۆمی
بێدەالن

پیشمرگ

آلوت
سردشت

زخمی
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ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

63

حمزە
اسپندار

محمد

قولە
سویرو

سردشت

۱۳۶۵/۰۷/۲۰

سەردەشت

عضو

شهید

64

کمال امینی

عبد اللە

پیرانجوق

اورمیە

۱۳۶۶/۰۳/٢١

دێریشک
(تورکیە)

پیشمرگ

شهید

65

کریم عباس
نژاد

همزە

زاواکێو

مهاباد

۱۳۶۶/۰۳/۲۵

بانەسەر

پیشمرگ

شهید

66

عمر نصرالهی

دەرویش
محمد

مهاباد

مهاباد

۱۳۶۶/۰۴/۳۰

پشتی کۆنە
دێ

پیشمرگ

شهید

67

نیازمنبری

نیر

نیەر

۱۳۶۷/۰۵/۲۲

نیەر

هوادار

68

محمد رشید
اسیری

حبیب
اللە

مریوان

۱۳۶۶/۰۶

تەنگیسەر

عضو

69

محمد

علی

۱۳۶۶/۰۸/۰۴

چۆمی
بەردەقسڵ

پیشمرگ

70

حسن
ابراهیمی (مال
حسن)

فقیە
وتمان

شیوەسل

سردشت

۱۳۶۶/۰۹/۱۶

سونێ

عضو رهبری
حزب

ملقب بە
شهید
زندە

71

ثریا نگهدار
(آسو)

محمد

سنندج

سنندج

۱۳۶۶/۰۹/۲۰

دۆڵە سوور

پیشمرگ

شهید

72

عمر رحمانی مال حمزه

اشنویه

رحیمخان/
بوکان

۱۳۶۷/۵/۱۲

زخمی

شهید

زخمی

73

سید رحمان
یوسفی

مەحی
الدین

مهاباد

مهاباد

۱۳۶۷/۰۶/۲۸

کۆترەل

پیشمرگ

شهید

74

کامل
ابراهیمی

مجید

بهلول آباد

اورمیە

۱۳۶٨/۰٩/۰٥

کەنەدالۆک
(تورکیە)

کادر

شهید

75

علی پاوری

محمد

ورمزیار

اورمیە

۱۳۶۸/۰٥/۰۷

کادر

شهید

76

عبد اللە
قادری آذر

محمد

نقدە

نقدە

۱۳۶۸/۰۴/۲۲

عضوکمیتە
مرکزی

شهید

ئەشکەوتان
تورکیە
وییەن/
ئۆتریش
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ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

77

د.
عبدالرحمن
قاسملو

محمد

قاسملو

اورمیە

۱۳۶۸/۰۴/۲۲

وییەن/
ئۆتریش

دبیرکل
حزب

شهید

78

رستم زرنگی

حبیب

بالرغو،
انزل

اورمیە

۱۳۶۸/۰۵/۰۹

گوندی
وارەگەنم
(تورکیە)

پیشمرگ

شهید

79

عبد اللە
نوروزی
آذری

مغان

استان
اردبیل

۱۳۶۸/۰۸/۰۴

ورمێ(بانێ)

پیشمرگ

شهید

80

عزیز سلیمی

عبدول
کریم

نوسمە

پاوە

۱۳۶۸/۱۱/۲۶

قساڵن

کادر

شهید

81

کریم محمد
زادە

رحمان

قاسملو

اورمیە

۱۳۶۹/۰۱/١٢

سوئد

فرماندە
نظامی

شهید

82

سیف اللە
نعلبندی

نور محمد

سنندج

سنندج

۱۳۶۹/۰۴/۲۱

هەرمێ دۆڵ

سرگروه

شهید

83

مصطفی
حاجی زادە

رحیم

هوشینان

نقدە

۱۳۶۹/۰۴/۲۱

هەرمێ دۆڵ

پیشمرگ

شهید

84

خالد شعبانی

اسماعیل

سقز

بوکان

۱۳۶۹/۰۴/۲۱

هەرمێ دۆڵ

پیشمرگ

شهید

85

فریدون
قادری

علی

سقز

سقز

۱۳۶۹/۰۴/۲۱

هەرمێ دۆڵ

پیشمرگ

شهید

86

هادی پاالنی

حسین

سەرقلعە

کرماشان

۱۳۶۹/۰۴/۲۱

هەرمێ دۆڵ

پیشمرگ

شهید

87

لقمان الیاسی

قادر

وزنتاش

بوکان

۱۳۶۹/۰۴/۲۱

هەرمێ دۆڵ

پیشمرگ

شهید

88

رحیم بهانت

مجید

قخانچک

۱۳۶۹/۰۴/۲۱

هەرمێ دۆڵ

پیشمرگ

شهید

89

خالید عبد
اللهی

محمد
امین

سقز

سقز

۱۳۶۹/۰۴/۲۱

هەرمێ دۆڵ

پیشمرگ

شهید

90

جمال
کورتکی

اسماعیل

تازە قلعە

نقدە

۱۳۶۹/۰۴/۲۱

هەرمێ دۆڵ

پیشمرگ

شهید

91

محمد صدقی

محمود

آیچی

سقز

۱۳۶۹/۰۴/۲۱

هەرمێ دۆڵ

پیشمرگ

شهید

سرپل
ذهاب

زخمی

صدیق بابایی 183
ردیف

نام و
نامخانوادگی

92

محمد عزیز
خسروی

93

عفت قاضی

قاضی
محمد

94

عبد اللە
بیژن فر

احمد

مهاباد

95

علی کاشفپور

جهانگیر

پیرانجوق

96

کمال
خویشتن دار

97

ستار جاللی

نام پدر

شهید/

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

بازگسر

داالهو

۱۳۶۹/۰۵/۱۴

دارەڕەش
(دااڵهۆ)

سرگروه

شهید

مهاباد

مهاباد

۱۳۶۹/۰۵/۲۵

ستۆکهۆڵم/
سوید

عضو

شهید

مهاباد

۱۳۶۹/۰۶/۰۴

قەاڵ سەیدە

پیشمرگ

شهید

هوسین/
اورمیە

۱۳۶۹/۰٥/۲۴

قونیە
(تورکیە)

عضو کمیتە
مرکزی

شهید

١٣٧٠

ڕانیە

زخمی

نوسود

نوسود

۱۳۷۰/۰۳/۰۶

مام خەتیب

پیشمرگ

شهید

98

خدر الماس

اشنویە

اشنویە

۱۳۷۰/۰۳/۰۶

مام خەتیب

پیشمرگ

زخمی

99

محمد امین
معروفی

پیرانشهر

پیرانشهر

۱۳۷۰/۰۳/۰۶

مام خەتیب

کادر

زخمی

100

صدیق
کریمیان

عباس

وەزێر

سلماس

۱۳۷۰/۰۵/۰۴

قەندیل

پیشمرگ

شهید

101

احمد
گردشی

لطیف

اردبیل

اردبیل

۱۳۷۰/۰۵/۲۹

سلێمانی

کادر
خدمات

شهید

102

رحمان الوی

رحیم

قزلجە
(مهاباد)

قزلجە

۱۳۷۰/۰۶/۲۹

گۆرتی
سوێ

پیشمرگ

شهید

103

کمال زورەای

سردشت

رانیە

۱۳۷۰/۰۷

سەنگەسەر

104

جلیل مامایی

105

مال رسول
برسنگ
گردی

106

حسن شرفی

سعید

حسین

محمد
امین

شهید

نقدە

پیرانشهر

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

ئێنزێ
(بۆڵێ)

پیشمرگ

شهید

جران

پیرانشهر

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

ئێنزێ(بۆڵێ)

کادر

شهید

مهاباد

مهاباد

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

ئێنزێ

عضو دفتر
سیاسی

زخمی
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ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

107

حسین
علیپور
(حەسو)

مراد

قالتیان

گردسور

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

بۆلێ
(ئێنزێ)

معاون نیرو

شهید

108

مصطفی
مولودی

جلیل

نقدە

مهاباد

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

ئێنزێ

عضو کمیتە
مرکزی

زخمی

109

ایوب مولودی

مصطفی

نقدە

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

ئێنزێ

پیشمرگ

زخمی

110

محمدامین
قارنجی

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

ئێنزێ

کادر

زخمی

111

کریم مهدوی

رحیم

قشالق
(سقز)

قشالق
(سقز)

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

ئێنزێ

کادر

زخمی

112

هیاس بنی
احمد (کاردو)

احمد

قرەگول

مهاباد

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

ئێنزێ

کادر رادیو

زخمی

113

خانزاد
فرامرزی

احمد

قالت
(میرقاز
مهاباد)

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

ئێنزێ

پیشمرگ

زخمی

114

مریم پارسا

احمد

داشخانە

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

ئێنزێ

پیشمرگ

زخمی

115

سیدقادر
احمدی

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

ئێنزێ

زخمی

116

ابراهیم
(پاسورە)

عمر

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

ئێنزێ

زخمی

117

صالح پیروتی

مصطفی

118

محمد رسول
حسن پور

مهاباد

زخمی

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

ئێنزێ

کادر

زخمی

۱۳۷۰/۰۸/۰۷

ئێنزێ

کادر

زخمی

119

محمد
مهربانی

مریوان

۱۳۷۱/۰۷/۲۶

باریکە

پیشمرگ

120

کریم گاگلی

مریوان

۱۳۷۱/۰۶/۲۲

پێنجوێن

هوادار حزب

شهید

121

احمد گاگلی

مریوان

۱۳۷۱/۰۶/۲۲

پێنجوێن

هوادار
حیزب

شهید

122

رضا سلیمان
پور

١٣٧١

سلێمانی

شامات

مهاباد

صدیق بابایی 185
ردیف

نام و
نامخانوادگی

123

کامران
سلیمان پور

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

١٣٧١

سلێمانی

رده

شهید/
زخمی

124

محمد
رحمانی

هەنگوی

پیرانشهر

۱۳۷۱/۰۳/۰۹

چۆمان

سرگروه

شهید

125

علی تاتورە

ولەژیور

مەریوان

۱۳۷۱/۰۳/۰۹

هەڵەبجە

پیشمرگ

شهید

126

هادی
محمودی

پاوە

اورامان

۱۳۷۱/۰۳/۰۹

هەڵەبجە

پیشمرگ

شهید

127

شاپورفیروزی

کرماشان

کرماشان

۱۳۷۱/۰۳/۱۰

قەاڵسەیدە

عضو کمیتە
مرکزی

شهید

128

محمد
خزرزادە

سقز

۱۳۷۱/۰۳/۱۱

سلێمانی

پیشمرگ

شهید

129

فخرالدین
مرادی

سنندج

حلبجە

۱۳۷۱/۰۴/۰۹

هەڵەبجە

کادر

شهید

130

بختیار مرادی

سنندج

سنندج

۱۳۷۱/۰۴/۰۹

بەغداد

پیشمرگ

شهید

131

ابراهیم
شیخی
(بالدار)

مهاباد

مهاباد

۱۳۷۱/۰۴/۱۰

ڕێگای
ڕواندز-
هەولێر

پیشمرگ

شهید

132

خسرو
احمدی

حسین

کوتکە
(ثالث
باباجانی)

سرپل
ذهاب

۱۳۷۱/۰۵/۳۰

بەمۆ
(سەرپیل
زەهاو)

پیشمرگ

شهید

133

اسکندر
رستمی

رستم

خیل
رستم

قلخانی

۱۳۷۱/۰۵/۳۰

چۆمی
زریشک

پیشمرگ

شهید

134

علی ویسی

محمد
امین

پاوە

پاوە

۱۳۷۱/۰۵/۳۰

بەمۆ

پیشمرگ

شهید

135

عزت حسن
پور

هاشم

نروی

پاوە

۱۳۷۱/۰۵/۳۰

بەمۆ

فرماندە نیرو

شهید

136

د.صادق
شرفکندی

محمد

بوکان

مهاباد

۱۳۷۱/۰۶/۲۶

بێرلین
(ئاڵمان)

دبیر کل
حزب

شهید

137

فتاح عبدلی

حسن

وزنە

نقدە

۱۳۷۱/۰۶/۲۶

بێرلین
(ئاڵمان)

عضو کمیتە
مرکزی

شهید

آقابرا
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ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

138

همایون
اردالن

فاللە
سی 

سقز

سقز

۱۳۷۱/۰۶/۲۶

بێرلین
(ئاڵمان)

مسئول
کمیتە حزب
در آلمان

شهید

139

ساالر ساعد
پناە

سنندج

سنندج

۱۳۷۱/۰۷/۰۹

هەڵەبجە

پیشمرگ

شهید

140

عمر رحیمی

بانە

۱۳۷۱/۰۷/۱۴

کەوپەری
عیراق

141

سیف اللە
سلیمان پور

سقز

142

کەمال
قادرزادە

143

جمال
حسینی

سنندج

144

سعدون
عباسی

مهاباد

145

احمد
احمدی

سردشت

امین

درەتفە

مریوان

زخمی

شهید

۱۳۷۱/۰۸/۱۲

سلێمانی

پیشمرگ

شهید

۱۳۷۱/۰۹/۲۲

پێنجوێن

پیشمرگ

شهید

۱۳۷۱/۱۲/۱۹

سلێمانی

شهید

۱۳۷۱/۱۲/۲۱

ڕانیە

عضو

شهید

١٣٧٢

رانیە

هوادار

شهید

146

محمد بوکانی
(خاڵە حەمە)

بوکان

بوکان

۱۳۷۲/۰۹/۱۹

دیانا

پیشمرگ

شهید

147

محمد
سردوشی

مریوان

مریوان

۱۳۷۲/۱۲/

سلێمانی
(باریکە)

عضو

شهید

148

طاها کرمانج

جعفر

نقدە

نقدە

۱۳۷۲/۰۳/۱۴

چرومی
(تورکیە)

کادر

شهید

149

مهران آزاد فر
(بهرام)

علی

اورمیە

اورمیە

۱۳۷۲/۰۶/۰۴

تورکیە
(ئانکارا)

کادر

شهید

150

محمد قادری

محمد
امین

پیرانشهر

پیرانشهر

۱۳۷۲/۰۶/۱۲

تورکیە
(ئانکارا)

عضو

شهید

151

مال احمد
درویشی

ابوبکر

بیراسب

اورمیە

۱۳۷۲/۰۶/۱۹

دیلزی
(عێراق)

کادر

شهید

152

شاهرخ
مرادی

حمید

تنگی سر

سنندج

۱۳۷۲/۰۸/۲۲

ناوتاق

فرماندە نیرو

شهید

مهاباد

صدیق بابایی 187
ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

153

انور ابراهیمی

ابوبکر

تنگیسر

سنندج

۱۳۷۲/۰۸/۲۲

ناوتاق

فرماند
شاخە

شهید

154

صالح مرادی

ملک
محمد

سو

سنندج

۱۳۷۲/۰۸/۲۲

ناوتاق

کادر/
بیسیمچی

شهید

155

رشید
رستمی

صالح

میرآباد

سنندج

۱۳۷۲/۰۸/۲۲

ناوتاق

پیشمرگ

شهید

156

معروف
خسروی

میرآباد

۱۳۷۲/۰۸/۲۲

ناوتاق

پیشمرگ

زخمی

157

سیف
اللەعبدی

تنگیسر

تەنگیسەر

۱۳۷۲/۰۸/۲۲

ناوتاق

پیشمرگ

زخمی

158

طاهر
منوچهری

محمد

نودشه

نودشه

۱۳۷۲/۰۸/۲۲

ناوتاق

کادر

شهید

159

لقمان
فوالدی

حیدر

کانی رش
(سوما)

اورمیە

۱۳۷۲/۰۷/۰۵

بەرەگوران

معاون پل

شهید

160

فایق محمدی

میر
محمد

دری

مەریوان

۱۳۷۲/۰۷/۱۷

نادیار

پیشمرگ

شهید

161

مولود
اسماعیلی

سلیم
ساغول

مهاباد

۱۳۷۲/۰۸/۱۱

حاجی ئاوا
(ئێراق)

هوادار

162

محمود
مجاهدی

سردشت

سردشت

۱۳۷۲/۹/۲۰

حاجیاوە
(ڕانیە)

عضو

163

محمد شیخ
پور

۱۳۷۲/۰۹/۱۹

سەنگەسەر

164

سید ابوبکر
هدایتی

بوکان

بوکان

۱۳۷۲/۰۹/۲۷

استۆکهؤڵم/
سوید

کادر
سیاسی

165

استاد حسن
اجاقی

سردشت

چهار قورنە

۱۳۷۲/۱۰/۰۲

چوار قۆڕنە

هوادار

166

محمد (عمو
محمد)

مقیم
کوردستان
عراق

۱۳۷۲/۱۰/۲۳

کاولوکان

هوادار

شهید

167

کامران
شافعی

۱۳۷۲/۱۲/۱۹

ڕانیە

کادر

شهید

مصطفی

مهاباد

مهاباد

زخمی

شهید
زخمی
عضو
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ردیف

نام و
نامخانوادگی

168

جمال نامی

169

سلیمان
(چکردە)

رسول

170

صالح
جهانگیری

یوسف

171

امیر بایزیدی

172

محمد محمد
پور

سقز

173

عبد اللە
ریانی

سقز

نام پدر

شهید/

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

سنندج

سنندج

۱۳۷۲/۱۲/۱۹

سلێمانی

پیشمرگ

شهید

خراپە
(پیرانشهر)

خراپە

۱۳۷۳/۰۱/۱۲

باسرمە

پیشمرگ

شهید

اوچ تپە

بوکان

۱۳۷۳/۰۱/۱۳

سلێمانی

پیشمرگ

شهید

سقز

سقز

۱۳۷۳/۰۱/۱۳

باسرمە

پیشمرگ

شهید

۱۳۷۳/۰۱/۱۳

بۆلێ

پیشمرگ

شهید

۱۳۷۳/۰۱/۱۳

زخمی

شهید

174

علی حیدری
دژ آهنگ

شاە آباد

۱۳۷۳/۰۲/۰۳

(دەربەندیخان)

سلێمانی

هوادار

شهید

175

عبد اللە
ایزدی

شاە آباد

۱۳۷۳/۰۲/۰۳

سلێمانی

پیشمرگ

زخمی

176

ابراهیم
ساعدی

شکراللە

گرگری
سفلی

سنندج

۱۳۷۳/۰۲/۰۳

سلێمانی

پیشمرگ

زخمی

177

فتاح سعیدی

سعید

زیوە

زیوە،اورمیە

۱۳۷۳/۰۲/۰۳

سلێمانی

کادر
خدمات

زخمی

178

احمد
محمدپور

۱۳۷۳/۰۳/۲۱

سلێمانی
(بازیان)

پیشمرگ

شهید

179

امید زیانی

توفیق

سقز

سقز

۱۳۷۳/۰۳/۲۱

بازیان

180

ابوبکر
سبکتگین

حاج عبد
اللە

نالوس

181

(خالد) مامە
گولە

182

کریم بال
افکن

183

علی اصغر
الماسی

سقز

ابراهیم

مریوان

زخمی

اشنویە

۱۳۷۳/۳/۲۳

دیانا

مسئول
گمرک دیانا

شهید

سردشت

۱۳۷۳/۰۴/۰۱

ماوەت

هوادار

شهید

مەریوان

۱۳۷۳/۰۴/۰۳

پێنجوێن

پیشمرگ

شهید

سنندج

۱۳۷۳/۰۴/۲۸

دۆلەڕەقە

عضو

شهید

صدیق بابایی 189
ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

184

ابراهیم
رحمانی

علی

لون
سادات

کامیاران

۱۳۷۳/۰۴/۲۸

ڕانیە

پیشمرگ

شهید

185

عمو مراد
محمد زادە

احمد

سیاک

نقدە

۱۳۷۳/۰۴/۲۸

باسرمە

پیشمرگ

شهید

186

احمد
روئینتن

پیرانشهر

۱۳۷۳/۰۵/۰۲

ڕێگای دیانا

پیشمرگ

زخمی

187

مراد جوال
(نساج)

پیرانشهر

۱۳۷۳/۰۵/۰۸

ڕێگای دیانا

زخمی

188

یوسف
مولودی

نقدە

۱۳۷۳/۰۵/۰۸

ڕێگای دیانا

زخمی

189

قادر قلندری

زخمی

نقدە

۱۳۷۳/۰۵/۰۸

ڕێگای دیانا

پیشمرگ

شهید

190

محمد
درخشان

حسن

نمنجی

پیرانشهر

۱۳۷۳/۰۵/۰۹

گەلی عەلی
بەگ

کادر
سیاسی

شهید

191

محمد امین
بایزیدی

بایزید

کانی سیو

گردشانیا

۱۳۷۳/۰۵/۰۹

گەلی عەلی
بەگ

معاون
شاخە

شهید

192

غفور همزەای

حسین

بانە

بانە

۱۳۷۳/۰۵/۱۳

بەغداد

عضوکمیتە
مرکزی

شهید

193

عبد اللە
سبزی

مریوان

مریوان

۱۳۷۳/۰۵/۱۸

دەربەندیخان/
سلێمانی

پیشمرگ

شهید

194

محمد
رشیدی

بانە

۱۳۷۳/۰۵/۲۱

باسرمە

پیشمرگ

شهید

195

عبد اللە
نوری

۱۳۷۳/۰۵/۲۱

دەربەندیخان

هوادار

196

مام مراد
محمدزادە

قولی

سیارک
صومای

اورمیە

۱۳۷۳/۰۵/٢

باسرمە

پیشمرگ

شهید

197

سیف الدین
عرب پور

فتاح

انبی
اورمیە

اورمیە

تابستان ١٣٧٢

ڕێگای
حەسەن
بەگ/دیانا

پیشمرگ

زخمی

مریوان
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ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

198

محمد علی
خاک پور

199

سلمان کوهی

عبداللە

200

سراج الدن
جاجویی

خدر

مستکان

201

ئەکبەر
مێنبەری

عبدالخالق

نیر

سنندج

202

عمر کردە

رسول

گوگجلو

بوکان

۱۳۷۳/۰۸/۱۱

203

خالد جهانی

میرآباد

بوکان

۱۳۷۳/۰۹/۰۱

سلێمانی

204

حسن جت

مهاباد

مهاباد

۱۳۷۳/۰۹/۰۴

قەاڵدزێ

پیشمرگ

205

حسن
بازرگان

محمد
رسول

نیوەڵە

پیرانشهر

۱۳۷۳/۰۹/۰۶

سوورەبنێ
(ڕانیە)

پیشمرگ

شهید

206

محمد سعید
قادری

علی

نوسود

سلیمانیە

۱۳۷۳/۱۰/۱۹

کۆیە (مام
قلینج)

پیشمرگ

شهید

207

حیدر
خسروی

عبد اللە

نیروان

بانە

۱۳۷۳/۱۰/۱۹

سلێمانی

پیشمرگ

شهید

208

خالد محمود
زادە

مهاباد

مهاباد

۱۳۷۳/۱۱/۱۴

شەقاڵوە

پیشمرگ

شهید

209

سعدون
بارزان

جلیل

ابراهیم
آباد

بۆکان

۱۳۷۳/۱۱/۱۸

ڕانیە

کادر
سیاسی

شهید

210

عمو حسن
آذربرزین

کاکاخان

حاجیلک

مهاباد

۱۳۷۳/۱۱/۱۸

سەرکەبکان

پیشمرگ

شهید

211

عبدوالخالق
حفید زادە
(م.سیروان)

سردشت

سردشت

۱۳۷۳/۱۱/۲۱

سلێمانی

212

نجم الدین
شریف زادە

سردشت

۱۳۷۳/۱۱/۲۲

هەولێر

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

ماستکان/
برادوست

ماستکان/
برادوست

١٣٧١

گوندێ
دارێ/
باکووری
کوردستان

عضو

زخمی

هفتوان
سلماس

شهرستان
قزوین

۱۳۷۳/۰٦/۳۱

دیرێ

عضو کمیتە
شهرستان

شهید

اورمیە

۱۳۷۳/۰٦/٣۱

دێرێ
(ورمێ)

فیلمبردار

شهید

۱۳۷۳/۰۸/۱۱

بازیان
(سلێمانی)

پیشمرگ

زخمی

سەنگەسەر

عضو

شهید

عضو

زخمی
شهید

ورمێ

زخمی

زخمی
پیشمرگ

صدیق بابایی 191
ردیف

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

213

سید جالل
حسینی

شیخ
عب داللە

کانی
سانان

مەریوان

۱۳۷۳/۱۲/۱۷

سلێمانی

کادر

214

اسماعیل
انجیری

۱۳۷۳/۱۲/۱۸

شهید/
زخمی
شهید
شهید

215

جالل خانە
خلی

سردشت

١٣٧٤

پێماڵک
(قەالدزێ)

216

صالح امینی
پورر

سردشت

۱۳۷۴/۰۱

قەاڵدزێ

زخمی

217

بارزان انجینە
ای

سقز

سقز

۱۳۷۴/۰۱/۰۱

سلێمانی

شهید

218

مظفر
محمدی

219

نجم الدین
شریعت پناە

هوادار

زخمی

سقز

سقز

۱۳۷۴/۰۱/۰۱

سلێمانی

پیشمرگ

زخمی

دولکان

سردشت

۱۳۷۴/۰۲/۰۲

هەولێر

پیشمرگ

شهید

220

محمد عبد
الهی

پیرانشهر

پیرانشهر

۱۳۷۴/۰۳/۱۰

باسرمە

پیشمرگ

شهید

221

مظفر کاظمی

پاوە

پاوه

۱۳۷۴/۰۳/۱۰

عەنەب
(هەڵەبجه)

پیشمرگ

شهید

222

عثمان کیانی

۱۳۷۴/۰۳/۱۲

سلێمانی

عزیز

223

رسول امینی

بناویلە

ربط

۱۳۷۴/۰۳/۲۶

ڕانیە

عضو

شهید

224

فرهاد
صادقیان

سنندج

سنندج

۱۳۷۴/۰۴/۰۵

سەرسنووری
عێراق

عضو

شهید

225

عبد اللە
صالح زادە

سقز

سقز

۱۳۷۴/۰۴/۱۱

سلێمانی

پیشمرگ

شهید

226

قادر فالحی

۱۳۷۴/۰۴/۱۶

دیانا

227

فاروق مرادی

228

عسکر
رستمی
(گولە)

سعید

گولە

پیرانشهر

قلخانی

۱۳۷۴/۰۴/۲۹

هەولێر

پیشمرگ

شهید

قالونی

۱۳۷۴/۰۷/۰۲

قڵخانی

عضو

شهید
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ردیف

نام و
نامخانوادگی

229

ناصر پیرانی

پیرانشهر

230

مصطفی
قادرزادە

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

۱۳۷۴/۰۷/۰۳

هەولێر

رده

شهید/
زخمی
زخمی

دیواندرە

۱۳۷۴/۰۷/۲۵

شێخشێرۆ
(ڕانیە)

پیشمرگ

شهید

231

حسین دهمە

هنگوی

پیرانشهر

۱۳۷۴/۰۸/۰۷

قەندیل

پیشمرگ

شهید

232

مصطفی
قادرزادە

کهنە
الجان

پیرانشهر

۱۳۷۴/۰۸/۰۷

قەندیل

پیشمرگ

شهید

233

عزیزکریمی

اشنویە

۱۳۷۴/۰۸/۱۰

زیالن (دیانا)

هوادار

234

حسن خالقی

اشنویە

۱۳۷۴/۰۸/۱۰

دیانا

هوادار

زخمی

235

عمر
دهستانی

احمد

قولەسەن

مهاباد

۱۳۷۴/۰۸/۱۲

هەریر
(هەولێر)

پیشمرگ

شهید

236

صالح محمد
پناە

محمد

قلعەرش

سردشت

۱۳۷۴/۰۸/۱۵

پیرەنەشکان

سرگروه

شهید

237

کاوە حکیم
زادە

محمد

سردشت

رانیە

۱۳۷۴/۰۹/۱۰

ڕانیە

عضو

شهید

238

صدیق
رسولی

سعید

مزناوی

سردشت

۱۳۷۴/۱۰/۰۶

کۆیە
(فێرگە)

پیشمرگ

شهید

239

صدیق
احمدی
(سقزی)

سقز

سقز

۱۳۷۴/۱۰/۶

سلێمانی

پیشمرگ

شهید

240

عثمان رویان

احمد

نلیوان

اشنویە

۱۳۷۴/۱۰/۰۹

هەولێر

کادر

شهید

241

ابوبکر
رحیمی

احمد

چقال
مصطفی

نەغەدە

۱۳۷۴/۱۰/۰۹

هەولێر

پیشمرگ

شهید

242

غفور مهدی
زادە

حسین

نقدە

نقدە

۱۳۷۴/۱۰/۱۰

کۆیە

مربی
آموزشگاە

شهید

243

علی امینی

۱۳۷۴/۱۰/۱۰

کۆیە

شهید

244

صدیق عبد
الهی

سردشت

۱۳۷۴/۱۰/۱۰

کۆیە

پیشمرگ

شهید

245

محمد سربی

سقز

۱۳۷۴/۱۰/۱۰

هەولێر

پێشمەرگرە

شهید

صدیق بابایی 193
ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

246

کمال عزایبی

امین

سنندج

سنندج

۱۳۷۴/۱۰/۱۱

سەرسنوور

عضو

شهید

247

حاج عبد اللە
صالحزادە

سقز

۱۳۷۴/۱۱/۱۱

سلێمانی

عضو

شهید

248

رحمان
شعبان نژاد

بانە

۱۳۷۴/۱۱/۱۱

سلێمانی

پیشمرگ

شهید

249

احمد خزری
(مالاحمد)

کانی بداغ

۱۳۷۴/۱۲/۰۱

دیانا

هوادار

ربودن ـ
اعدام

250

عبد اللە
پیروت زادە

اشنویە

۱۳۷۴/۱۲/۰۴

دیانا

پیشمرگ

251

مجید
سلدوزی

احمد

سیاوان

۱۳۷۴/۱۲/۱۱

دیانا

هوادار

252

طاهر عزیزی

کریم

آلی آباد

اشنویە

۱۳۷۴/۱۲/۲۷

جەژنیکان

پیشمرگ

شهید

253

حسن
ابراهیمی (مال
حسن)

خدر

خورینج

پیرانشهر

۱۳۷۴/۱۲/۲۷

جەژنیکان

پیشمرگ

شهید

264

فرامرز
کشوری

محمد

دیگورجی

اشنویە

۱۳۷۵/۰۱/۲۶

جەژنیکان

پیشمرگ

شهید

255

عثمان
رحیمی

عبداللە

پوش آباد

اشنویە

۱۳۷۵/۰۱/۲۶

جەژنیکان

پیشمرگ

شهید

256

حسن علی
پور

مراد

قالتان

اشنویە

۱۳۷۵/۰۱/۲۶

جەژنیکان

معاون نیرو

زخمی

257

فریق حسن
زادە

اشنویە

۱۳۷۵/۰۱/۲۶

جەژنیکان

کادر

زخمی

258

جهانگیر
ابراهیمی

اشنویە

۱۳۷۵/۰۱/۲۶

جەژنیکان

پیشمرگ

زخمی

259

پریزاد آبزند

نقدە

۱۳۷۵/۰۱/۲۶

جەژنیکان

همسر
پیشمرگ

زخمی

260

محمد امین
ابراهیمی

اشنویە

۱۳۷۵/۰۱/۲۶

جەژنیکان

پیشمرگ

زخمی

رحمان

قارنە

زخمی
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ردیف

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

261

عثمان
شیخانی

محمد

262

علی بابل

263

علی شاداب

264

رسول امینی

265

محمد
قلخانی

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

نقدە

۱۳۷۵/۰۱/۲۶

جەژنیکان

پیشمرگ

اشنویە

۱۳۷۵/۰۱/۲۶

جەژنیکان

شهید/
زخمی
زخمی
زخمی

باب
خالدآباد

اشنویە

۱۳۷۵/۰۱/۲۶

جەژنیکان

کادر

زخمی

بناویلە

ربط

۱۳۷۵/۰۳/۲۷

جەژنیکان

عضو

شهید

پیرانشهر

۱۳۷۵/۰۴/۲۷

هەولێر

پیشمرگ

شهید

266

عمر سلیمی

علی

اوینچی

بوکان

۱۳۷۵/۰۵/۰۷

مێرگە
نەخشین

کادر

شهید

267

عبدلکریم
جاللی

محمد
صالح

نوسود

نەوسوود

۱۳۷۵/۰۵/۰۹

کۆیە
(دێگەڵە)

کادر

زخمی

268

سید احمد
حسینی

علی

سقز

باینجان

۱۳۷۵/۵/۲۵

سەقز

عضو کمیتە
مرکزی

زخمی

269

رحیم
چلنگان

عبد اللە

خورینج

پیرانشهر

۱۳۷۵/۰۶/۱۴

هەولێر

پیشمرگ

شهید

276

قادر اکیلون

غفور

مهاباد

مهاباد

۱۳۷۵/۰۶/۰۴

هەولێر

پیشمرگ

شهید

270

عطااللە
رضاپور

حاج عبد
اللە

کیلەشین

سقز

۱۳۷۵/۰۶/۰۹

سلێمانی

کادر
سیاسی

شهید

271

صالح شریفی

احمد

سقز

سقز

۱۳۷۵/۰۶/۲۳

بەغداد

کادر
سیاسی

شهید

272

حامد سلیمی

مجید

وزملە

سقز

۱۳۷۵/۰۸/۰۸

تانجەرۆ

سرگروه

شهید

273

رحیم
محمودی

کولەسە

سردشت

۱۳۷۵/۰۸/۱۶

ڕانیە

پیشمرگ

شهید

274

معروف
سهرانی

پاوە

پاوە

۱۳۷۵/۸/۲۸

عەنەب
(هەڵەبجە)

پیشمرگ

شهید

275

محمد عزیز
قادری

پاوه

پاوه

۱۳۷۵/۸/۲۸

عەنەب
(هەڵەنجە)

پیشمرگ

شهید

محمد
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ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

276

عدنان
اسماعیلی

پاوه

277

ارشاد رزایی

پاوە

278

یونس محمد
پور

279

محمد رسول
قادرزادە

کریم

280

کاوە چاالکی

نبی

مهاباد

281

حسین
باپیری

صالح

مهاباد

مهاباد

282

جعفر عمر
بیل

احمد

سرچنار

مهاباد

۱۳۷۵/۰۹/۰۹

283

آمانج پیروتە
سور (کودک
 ۷سالە)

کویسی

مهاباد

مهاباد

۱۳۷۵/۰۹/۰۹

کۆیە

284

کویسی
پیروتە سور

مهاباد

مهاباد

۱۳۷۵/۰۹/۰۹

کۆیە

پیشمرگ

285

مصطفی
احمدی
(گلوالنی)

مهاباد

مهاباد

۱۳۷۵/۰۹/۰۹

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

286

محمد
خندانی

مهاباد

مهاباد

۱۳۷۵/۱۰/۱

قەاڵ سەیدە

پیشمرگ

شهید

287

رسول قادری

مهاباد

۱۳۷۵/۱۰/۲۰

قەاڵ سەیدە

زخمی

288

لقمان
مصطفایی

بانە

۱۳۷۵/۱۰/۲۰

قەاڵ سەیدە

زخمی

نام پدر

رحمان

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

پاوه

۱۳۷۵/۸/۲۸

عەنەب
(هەڵەبجە)

پیشمرگ

شهید

پاوە

۱۳۷۵/۰۸/۲۸

عەنەب
(هەڵەبجە)

کادر

شهید

پاوه

۱۳۷۵/۰۸/۲۸

عەنەب
(هەڵەبجە)

پیشمرگ

شهید

دار لک

مهاباد

۱۳۷۵/۰۹/۰۹

کۆیە

پیشمرگ

شهید

مهاباد

۱۳۷۵/۰۹/۰۹

کۆیە

عضو

شهید

۱۳۷۵/۰۹/۰۹

کۆیە

عضو

شهید

کۆیە

عضو

شهید

فرزند
پیشمرگ

شهید
زخمی

بانە

زخمی

289

مطلب
رسولی

سردشت

۱۳۷۵/۱۰/۳۰

ڕانیە

پیشمرگ

زخمی

290

محمد
مستوجی فر

سردشت

۱۳۷۵/۱۰/۳۰

ڕانیە

پیشمرگ

شهید
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ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

291

ابراهیم
مینایی

292

عباس بدری

سعید

293

حسین حمزە
پور

محمد

زیوە
(سردشت)

294

عطا
اللەفیضی

عبدوالخالق

سقز

سقز

295

سلیم کریم
زادە

ادریس

دیزج
مرگور

اورمیە

۱۳۷۵/۱۲/۱۹

296

محمد ساعد
پناە

سلیم

مارنج

سنندج

۱۳۷۵/۱۲/۲۹

باینجان

397

خالید پویا

بوکان

بوکان

١٣٧٥

هەولێر

پیشمرگ

299

مشهدی صفر
باقری

اورمیە

١٣٧٦

هەرمۆتە /
کۆیە

پیشمرگ

زخمی

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

پیشمرگ

زخمی
زخمی

نام پدر

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

اهل

سقز

۱۳۷۵/۱۰/۳۰

ڕانیە

پیشمرگ

شهید

سقز

سقز

۱۳۷۵/۱۱/۲۴

سلێمانی

پیشمرگ

شهید

سردەشت

۱۳۷۵/۱۱/۲۳

ڕانیە

کادر
سیاسی

شهید

۱۳۷۵/۱۱/۲۴

سلێمانی

کادر
سیاسی

شهید

هەولێر
(کانی
قرژاڵە)

عضو

شهید

پیشمرگ

شهید
شهید

زخمی

300

کاوە صدقی

ناصر

سنندج

301

محمد علی
عنایتی

فیض اللە

گزنە

سنندج

302

اکبر منبری

عبدالخالق

نیر

سنندج

۱۳۷۶/۱

303

ابراهیم
ساعدی

شکراللە

گرگر
(سنندج)

سنندج

۱۳۷۶/۱

کۆیە

304

سیامک
وکیلی

محی
الدین

تجرە

سنندج

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

305

حامد احمدی

حبیب
اللە

سنندج

سنندج

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

306

اسماعیل
عبدالعظیمی

عبدال
محمد

سنندج

سنندج

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

307

جمشید
سعیدی

سنندج

سنندج

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

صدیق بابایی 197
ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

308

امیر بیگی

سعید

حاجی
موسی

دیواندرە

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

309

یحیی
محمدی

مارنج
حاجی آغا (سنندج)

سنندج

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

310

ایرج محمدی

ناصر

هشـمیز

سنندج

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

311

فایق
مقصودی

عباس

قولیان

سنندج

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

312

محسن
مطلبی

سعید

سنندج

سنندج

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

313

ایوب قادری

ابراهیم

سنندج

سنندج

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

314

هوشنگ
رحیمی

ابراهیم

سرومال

مەریوان

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

315

فاضل زندی

اسماعیل

سنندج

سنندج

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

316

صباح
جعفری

صدیق

سنندج

۱۳۷۶/۱

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

317

شهباز
محمدی

۱۳۷۶/۰۱/۰۲

سلیمانی

پیشمرگ

مفقود
ـشهید

318

خدر محمد
زادە (خانەای)

۱۳۷۶/۰۲/۰۵

قەاڵدزێ

هرزنی

سردشت

زخمی

زخمی

319

لطیف
نقشبندی

علی

واشمزین

سردشت

۱۳۷۶/۰۲/۱۵

هەولێر

کادر

شهید

320

موالن عبد
اللە خانی

سوارە

سردشت

سردشت

۱۳۷۶/۰۳/۱۳

سلێمانی
(خەلەکان)

کادر

شهید

321

خالد عباسی

مال خدر

سردشت

سردشت

۱۳۷۶/۰۳/۱۶

سلێمانی

کادر
سیاسی

شهید

322

مصطفی
معروفی

۱۳۷۶/۰۳/۲۹

هەولێر

پیشمرگ

شهید

323

فرهاد بابایی

۱۳۷۶/۰۴/۰۳

سلێمانی

پیشمرگ

شهید

پیرانشهر
امین

هشـمیز

سردشت
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ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

324

کریم فرخە
پور

325

محمد
خسروزادە

326

کاوە پیروان

327

غالب
علیزادە

احمد

328

امجد مالیی
(کؤڵنەدەر)

شریف

جانورە

329

اسماعیل
نمکی قرناو
(ئەمکی)

عبد اللە

دالو

سقز

330

علی زکالە
(ئارمان)

حسین

سنندج

سنندج

۱۳۷۶/۰۵/۲۸

331

علی عقیلی

سنندج

۱۳۷۶/۰۵/۲۸

دووکان
(کانی خان)

332

فریدون
نصرتی

محمود

گرگری
سفلی

سنندج

۱۳۷۶/۰۵/۲۸

دووکان
(کانی خان)

پیشمرگ

333

سعید مرادی

محمد
رضا

شیان
سنندج

شیان

۱۳۷۶/۰۵/۲۸

دووکان
(کانی خان)

پیشمرگ

شهید

334

عادل
رحمانی

سنندج

۱۳۷۶/۰۵/۲۸

دووکان
(کانی خان)

پیشمرگ

زخمی

335

صدیق بابا
صفری

کامیاران

۱۳۷۶/۰۵/۲۸

دووکان
(کانی خان)

پیشمرگ

زخمی

336

بختیار فاتحی

سنندج

سنندج

۱۳۷۶/۰۵/۲۸

دووکان
(کانی خان)

پیشمرگ

زخمی

337

واحد عطایی
(شوانە)

کلوان

سنندج

۱۳۷۶/۰۵/۲۸

دووکان
(کانی خان)

پیشمرگ

زخمی

نام پدر

طاهر

محمد

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

مزناوی

سردەشت

۱۳۷۶/۰۴/۰۴

سلێمانی

کادر
سیاسی

زخمی

زونج

مریوان

۱۳۷۶/۰۴/۰۴

سلێمانی

پیشمرگ

زخمی

سردشت

سردشت

۱۳۷۶/۰۴/۲۷

بناوێ
(ڕانیە)

کادر
سیاسی

زخمی

ژنین

مریوان

۱۳۷۶/۰۵/۲۳

سلێمانی

پیشمرگ
(گروە
ضربت)

شهید

سنندج

۱۳۷۶/۰۵/۲۳

سلێمانی

پیشمرگ

شهید

۱۳۷۶/۰۵/۲۸

دووکان
(کانی خان)

پیشمرگ

شهید

دووکان
(کانی خان)

پیشمرگ

شهید

پیشمرگ

زخمی
زخمی

زخمی
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ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

338

حیدر
رحمانی

محمد
امین

نالەشکینە

دیواندەرە

۱۳۷۶/۰۵/۲۸

دووکان
(کانی خان)

پیشمرگ

زخمی

339

محمود
محمودی

وشکین

مەریوان

۱۳۷۶/۰۵/۲۸

دووکان
(کانی خان)

پیشمرگ

زخمی

340

امیر بیگی

سعید

کانی
کبود

سنندج

۱۳۷۶/۰۵/۲۸

دووکان
(کانی خان)

پیشمرگ

زخمی

341

کیومرث
بیگی

محمد
صدیق

سنندج

۱۳۷۶/۰۵/۲۸

دووکان
(کانی خان)

پیشمرگ

زخمی

342

جالل فاتحی

احمد

کس نزان

سقز

۱۳۷۶/۰۵/۲۸

کۆتەڕەش

عضو

شهید

343

صالح بگزادە

عبد اللە

بانە

بانە

۱۳۷۶/۰۶/۲۰

سلێمانی

شهید

344

ناصر بگزادە

عبد اللە

بانە

بانە

۱۳۷۶/۰۶/۲۱

سلێمانی

زخمی

345

حسین
زینتی

مـصطفی

مریوان

مریوان

۱۳۷۶/۰۶/۲۱

سلێمانی

عضو

346

منصور محمد
پور

بایزید

بوکان

البالغ

۱۳۷۶/۰۷/۱۲

پیرەمەگروون

کادر
سیاسی

347

سید جمال
نیکجویان

حسن

سلیم
ساغول

مهاباد

۱۳۷۶/۰۹/۱۲

کۆیە

پیشمرگ

شهید

348

حمید قادر
مرزی

سنندج

سنندج

۱۳۷۶/۰۹/۱۵

سلێمانی

پیشمرگ

زخمی

349

منصور
فتاحی

مریوان

مریوان

۱۳۷۶/۰۹/۱۷

دووکان
(خەلەکان)

فەرماندە
تیپ

شهید

350

عثمان
مامندی

مامال

بانە

۱۳۷۶/۰۹/۱۷

دووکان
(خەلەکان)

پیشمرگ

زخمی

351

سید منصور
ناصری

نصراللە

خاکروزی

سنندج

۱۳۷۶/۰۹/۱۷

سەیتەرەی
کۆیە

عضو علل
بدل کمیتە
مرکزی

شهید

352

رفعت
حسینی

مجید

ترگاران

پاوە

۱۳۷۶/۰۹/۱۷

سەیتەرەی
کۆیە

پیشمرگ

شهید

مامە
رەشە
(رشید)

زخمی

شهید
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ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

353

یداللە
شیرینسخن

عبدالحمید خاکروزی

سنندج

354

ابوبکر
اسماعیل زادە
(سامال)

قباکەندی

مهاباد

355

مرتضی
مرتضی زادە

سنندج

356

یدی رازایی

سنندج

١٣٧٧

357

علی ذوقی

سنندج

١٣٧٧

کۆیە

358

هژار کسرایی

سردشت

١٣٧٧

کۆیە

پیشمرگ

359

جمال
ابراهیمیان

پیرانشهر

١٣٧٧

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

360

اقبال حنیفی

سنندج

سنندج

١٣٧٧

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

361

فؤاد حیدری

حسن

سیر

دیواندرە

۱۳۷۷/۰۵/۰۹

کۆیە
(عەلیاوا)

پیشمرگ

شهید

362

محمد
مصطفایی
(نارستی)

اسماعیل

نارست

سردشت

۱۳۷۸/۰۳/۲۳

کۆیە
(هەیبەت
سۆلتان)

فرماندە
نیرو

شهید

363

رسول
خزرزادە
(گیانم
(رسول)

ابراهیم

حاجی
غلدە

نقدە

۱۳۷۹/۰۷/۰۲

کۆیە (مام
قلینج)

پیشمرگ

شهید

364

کریم توژلە
(تووژەلە)

سردشت

سردشت

۱۳۸۱/۱۱/۱۴

مهاباد

عضو

ربودن،
اعدام،
شهید

365

مراد صمدی

علی

بالغچی

۱۳۸۵/۰۴/۲۸

بالەخچی

عضو

شهید

366

شریف باجور

بایزید

مریوان

مریوان

۱۳۹۶/۰۶/۳۰

مەریوان

عضو

شهید

367

صالح
رحمانی

عباس

کامیاران

هولیر

۱۳۹۶/۱۲/۱۰

هەولێر

عضو

زخمی

علی

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

۱۳۷۶/۰۹/۱۷

سەیتەرەی
کۆیە

پیشمرگ

شهید

۱۳۷۶/۰۹/۱۷

سەیتەرەی
کۆیە

مسئول
کمیتە حزب
شهرستان
بانە

شهید

١٣٧٧

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

کۆیە

پیشمرگ

زخمی

پیشمرگ

زخمی
زخمی

زخمی

صدیق بابایی 201
ردیف

شهید/

نام و
نامخانوادگی

نام پدر

اهل

ساکن

تاریخ ترور

محل ترور

رده

368

صباح
رحمانی

صالح

کامیاران

هولیر

۱۳۹۶/۱۲/۱۰

هەولێر

عضو

شهید

369

رحیم رستم
داستان

سلیمان

مهاباد

مهاباد

۱۳۹۷/۰۴/۲۶

کانی
ناخۆشە

سرگروه

شهید

370

ادریس
درویشی

لقمان

پیرانشهر

پیرانشهر

۱۳۹۷/۰۴/۲۶

کانی
ناخۆشە

پیشمرگ

شهید

371

مختار قادرپور

عبداللە

سقز

کویە

۱۳۹۷/۰۶/۱۷

کۆیە

مربی
آموزشگاه

شهید

372

فاروق حسن
خیاط

عبدالرحیم

بوکان

کویە

۱۳۹۷/۰۶/۱۷

کۆیە

مربی
آموزشگاە

شهید

373

شهرام
حبیبی

خالید

پیرانشهر

دیانا

۱۳۹۷/۰۷/۰۶

کۆدۆ

پیشمرگ

زخمی

374

رسول
محمدی

رێگای
بەردەقسڵ،
کونەمار

پیشمرگ

زخمی

نالس

زخمی
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حزب دمکرات کوردستان [حدک]
این لیســت در برگیرندە نام افراد ترور شدە از اعضای احزاب و سازمانهای مختلف
را در کوردستان میباشد .الزم بە توضیح مینماید کە لیست دریافتی ذیل از طرف
حزب دمکرات کوردستان جامعتر و در برگیرندەی نام و مشخصات اعضا و مسئولین
ترورشــدەی حزب دمکرات از سال  ۱۳۵۹بود ،اما از آنجایی کە مشخصات مشابە تا
زمان انشــعاب این بخش از حزب در ســال  ۲۰۰۶قب ً
ال در لیست دریافتی از حزب
دمکرات کوردستان ایران درج گشتە است ،از بازنشر دوبارەی نام آنان خودداری شد.

۱

محمد خزری

۱۹۹۷

رانیه

مجروح

حدک

2

فردین فردوس

۱۹۹۷

سلیمانیه

شهید

-

پناهنده

3

مشهدی صفر
باقری

۱۹۹۸/۰۱/۲۳

کوی
سنجق-
هرموته

شهید

حدک

عضو

4

سید محمد
حیدری

۱۹۹۸/۰۷/۳۱

کوی
سنجق

مجروح

حدک

عضو

5

شورش...

۱۹۹۹/۰۲/۰۶

حلبجه

مجروح

حدک

هوادار و
پناهنده

6

محمد
مصطفایی
(نارستی)

۱۹۹۹/۰۶/۱۲

کوی
سنجق

شهید

حدک

فرمانده تیپ

7

رسول
خدرزاده

۲۰۰۰/۰۹/۲۳

کوی
سنجق

شهید

حدک

عضو

8

علی قویطاسی

۲۰۱۶/۱۲/۲۱

کوی
سنجق

شهید

حدک

انفجار شب یلدا

9

وهاب
میرخصری

۲۰۱۶/۱۲/۲۱

کوی
سنجق

شهید

حدک

انفجار شب یلدا

ردیف

تاریخ

محل
وقوع
ترور

شهید/
مجروح

وابستگی
حزبی

نام و
نامخانوادگی

*

سمت حزبی
عضو
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10

ارسالن عباسی

۲۰۱۶/۱۲/۲۱

کوی
سنجق

شهید

حدک

انفجار شب یلدا

11

ساالر باقری

۲۰۱۶/۱۲/۲۱

کوی
سنجق

شهید

حدک

انفجار شب یلدا

12

ناصر کریمی

۲۰۱۶/۱۲/۲۱

کوی
سنجق

شهید

حدک

انفجار شب یلدا

13

عدنان عثمان

۲۰۱۶/۱۲/۲۱

کوی
سنجق

شهید

کارمندان
امنیت
اقلیم
کوردستان

انفجار شب یلدا

14

ساکار ستار

۲۰۱۶/۱۲/۲۱

کوی
سنجق

شهید

حدک

انفجار شب یلدا

15

قادر قادری

۲۰۱۸/۰۳/۰۶

حاجی
آباد-
کوردستان
عراق

حدک

فرمانده
نیروهای مدافع

16

موسی باباخانی

۲۰۲۱/۱۰/۵

اربیل

حدک

عضو مرکزیت

ردیف

تاریخ

محل
وقوع
ترور

شهید/
مجروح

وابستگی
حزبی

سمت حزبی

نام و
نامخانوادگی

شهید

* .حزب دمکرات کوردستان

لیســت زیر شامل نام و مشخصات مســئولین ،کادر و اعضای ترور شدە آن بخش
از حزب دمکرات کوردســتان ایران میباشــد کە در جریان کنگرەی هشتم حزب
دمکرات کوردستان ایران در سال  ۱۳۶۷منشعب و پس از چند سال دوبارە بە هم

پیوستند .لیست نامبردە سال  ۱۹۹۵تهیە و برای مراجع جهانی مدافع حقوق بشر
ارسال شدە و همراە با ترجمە آن به زبان فارسی نقل شدە است.
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ردیف

نام و نام خانوادگی

محل
تولد

محل ترور

تاریخ ترور

۱

علی کاشفیپور

سلماس

قونیه-ترکیه

۱۹۹۰/۰۸/۱۵

۲

عبدالله بیژن فر

مهاباد

رانیه -کوردستان عراق

۱۹۹۰/۰۹/۲۶

۳

شاهپور فیروزی

کامیاران

رانیه -کوردستان عراق

۱۹۹۲/۰۵/۳۱

۴

محمد رحمانی

پیرانشهر

چومان -کوردستان عراق

۱۹۹۲/۰۶/۰۲

۵

علی تاتوره

مریوان

حلبجه -کوردستان عراق

۱۹۹۲/۰۶/۳۰

۶

هادی محمدی

اورامان

حلبجه -کوردستان عراق

۱۹۹۲/۰۶/۳۰

۷

ساالر ساعدپناه

سنندج

حلبجه -کوردستان عراق

۱۹۹۲/۰۶/۳۰

۸

فخرالدین مرادی

سنندج

سلیمانیه -کوردستان
عراق

۱۹۹۲/۰۶/۳۰

۹

کامران شافعی

مهاباد

رانیه -کوردستان عراق

۱۹۹۳/۰۵/۰۳

۱۰

صعدون عباسی

مهاباد

رانیه -کوردستان عراق

۱۹۹۳/۰۵/۰۵

۱۱

احمد فاطمه

سردشت

رانیه -کوردستان عراق

۱۹۹۳/۰۵/۰۵

۱۲

جمال نامی

سنندج

سلیمانیه -کوردستان
عراق

۱۹۹۳/۰۷/۲۲

۱۳

دکتر بهرام

تبریز

رانیه -کوردستان عراق

۱۹۹۳/۰۷/۲۵

۱۴

محمود مجاهدی

سردشت

خلیل آباد -کوردستان
عراق

۱۹۹۳/۱۲/۱۱

۱۵

طاها کرمانج

نقده

چروم-ترکیه

۱۹۹۴/۰۱/۰۴

۱۶

جالل حسینی

مریوان

سلیمانیه -کوردستان
عراق

۱۹۹۴/۰۵/۱۵

۱۷

عثمان محمد امینی

اشنویه

کوپنهاگن -دانمارک

۱۹۹۴/۰۶/۲۴

۱۸

کریم بال افکن

مریوان

پنجوین -کوردستان
عراق

۱۹۹۴/۰۷/۰۴

۱۹

علی آگور احمدپور

سنندج

رانیه -کوردستان عراق

۱۹۹۴/۰۷/۱۹

۲۰

ابراهیم رحمانی

کامیاران

رانیه -کوردستان عراق

۱۹۹۴/۰۷/۱۹

۲۱

عمر کرده

بوکان

سنگسر -کوردستان
عراق

۱۹۹۴/۱۱/۰۲
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ردیف

نام و نام خانوادگی

محل
تولد

محل ترور

تاریخ ترور

۲۲

مولود اسماعیلی

مهاباد

حاجی آباد -کوردستان
عراق

۱۹۹۴/۱۱/۱۳

۲۳

حسن آراوند

پیرانشهر

رانیه -کوردستان عراق

۱۹۹۹۵/۰۱/۰۴

۲۴

حیدر خسروی

بانه

سلیمانیه -کوردستان
عراق

۱۹۹۵/۰۱/۰۹

۲۵

صعدون بارزان

بوکان

رانیه -کوردستان عراق

۱۹۹۵/۰۲/۰۷

۲۶

حسن آذربرزو

مهاباد

رانیه -کوردستان عراق

۱۹۹۵/۰۲/۰۷
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در ادامه مشــخصات و اســامی تعدادی دیگر از افراد وابســتە بە دیگر سازمانهای
سیاسی یا افراد عادی پناهندە در خارج از ایران بهخصوص در عراق از سال ۱3۶۸
تا سال  ۱۳۹۶کە توسط مراکز و ارگانهای مخفی و نظامی جمهوری اسالمی ترور
گشــتەاند آورده میشود .این اسامی استخراج شدە از لیست ارسالی حزب دمکرات
کوردســتان است .در لیست ارسالی حدک مشخصات تعدادی از اعضای ترورشدەی
کوملە ،حزب آزادی کوردســتان و ســازمان خبات نیز ذکر شدە بود کە باتوجە بە
اینکە نام این افراد در لیست سازمانهای ذیربط آمدە بود جهت خودداری از تکرار
نام آنان حذف شد.
ردیف

نام و
نامخانوادگی

تاریخ ترور
میالدی

محل
ترور

نتیجه
ترور

وابستگی
سیاسی

سمت حزبی

1

محمد منظر
قلخانی

۱۹۹۲

سلیمانیه

شهید

اتحادیه
رنجبران

عضو

2

کامران منصور
اقدم

۱۹۹۲

سلیمانیه

شهید

-

پناهنده

3

جواد خالدار

۱۹۹۵

سلیمانیه

شهید

-

پناهنده

4

سید طالب
حسینی

۱۹۹۵

سلیمانیه

شهید

شورای
مرکزی

مسئول شورا

5

کتان حسینی

۱۹۹۵

سلیمانیه

شهید

شورای
مرکزی

عضو

6

آفتاب حسینی

۱۹۹۵

سلیمانیه

شهید

شورای
مرکزی

عضو

7

مسلم حسینی

۱۹۹۵

سلیمانیه

شهید

شورای
مرکزی

عضو

8

منصور فدایی

۱۹۹۵

سلیمانیه

شهید

شورای
مرکزی

عضو

9

خالد عباسی

۱۹۹۶/۰۶/۰۶

سلیمانیه

شهید

-

-

10

کماس مرادی

۱۹۹۶

سلیمانیه

شهید

شورای
مرکزی

عضو
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ردیف

نام و
نامخانوادگی

تاریخ ترور
میالدی

محل
ترور

نتیجه
ترور

وابستگی
سیاسی

سمت حزبی

11

حاج محمد
چایچی

۱۹۹۶

سلیمانیه

شهید

-

پناهنده

12

کریم کور

۱۹۹۶

سلیمانیه

شهید

-

پناهنده

13

علی فرجی

۱۹۹۶

کوردستان
عراق

؟

-

پناهند

14

محمد شامان

۱۹۹۶

کوردستان
عراق

؟

-

15

فردین فردوست

۱۹۹۷

سلیمانیه

شهید

-

16

علی قویطاسی

۲۰۱۶/۱۲/۲۱

کوی
سنجق

شهید

حدک

17

وهاب میرخضری ۲۰۱۶/۱۲/۲۱

پناهنده

حدک

19

ساالر باقری

۲۰۱۶/۱۲/۲۱

کوی
سنجق

حدک

20

ناصر کریمی

۲۰۱۶/۱۲/۲۱

کوی
سنجق

21

عدنان عثمان

۲۰۱۶/۱۲/۲۱

کوی
سنجق

22

سنگر ستار

۲۰۱۶/۱۲/۲۱

کوی
سنجق

23

قادر قادری

۲۰۱۸/۰۳/۰۶

حاجی
آباد،
هرتلی

انفجار شب یلدا  -شهید

18

ارسالن عباسی
نیا

۲۰۱۶/۱۲/۲۱

کوی
سنجق

حدک

شهید

حدک
کارمندان
امنیت
(آسایش)
حدک

فرمانده
نیروی
حفاظت
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حزب کومله
دو لیست زیر ارسالی از طرف حزب کومله است که با ترجمه فارسی آورده میشود.
ردیف

نام و نام خانوادگی

محل تولد

محل ترور

تاریخ ترور

1

صدیق کمانگر

کامیاران

اقلیم کوردستان (بوتی)

1989/09/04

2

مام حبیب عوده

سنندج

اقلیم کوردستان ،رانیه

1991/06/05

3

سید محمود خزری

سقز

سلیمانیه

1992/01/12

4

امیر بایاب

بوکان

سلیمانیه

1993/02/01

5

بهرام (رفیق) محمدی

مریوان

سلیمانیه (زرگویز)

1993/07

6

عثمان عثمانی

سردشت

رانیه

1994/09/10

7

رشاد کریمی

مهاباد

سلیمانیه

1994/03/15

8

احمد نادری

بانه

سلیمانیه (زرگویز)

1994/05/02

9

شیرین وطنخواه

بانه

سلیمانیه (زرگویز)

1994/10/10

10

کاظم رفعتی

بناب

سلیمانیه (زرگویز)

1994/07/05

11

اسعد سلیمی

بانه

سلیمانیه (زرگویز)

1994/07/05

12

بهروز ایوبی

سنندج

سلیمانیه (زرگویز)

1994/07/05

13

حسن محمدی

دیواندره

سلیمانیه (زرگویز)

1994/07/05

14

صالح امانی

مهاباد

سلیمانیه (زرگویز)

1994/07/05

15

شادی صالحی

بانه

سلیمانیه (زرگویز)

1994/07/05

16

شیدا بانهای

بانه

سلیمانیه (زرگویز)

1994/07/05

17

ستار قادری

مربزان

سلیمانیه (زرگویز)

1994/07/05

18

اکبر تیموری

کرماشان

سلیمانیه (زرگویز)

1994/08/04

19

کشتمند عباسی

کرماشان

سلیمانیه (زرگویز)

1994/08/04

20

محمود الویسانی

مریوان

پنجوین

1994/12/28

21

محمد کلهری

مهاباد

سلیمانیه

1994/12
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نام و نام خانوادگی

محل تولد

محل ترور

تاریخ ترور

22

عثمان کیانی

مریوان

سلیمانیه

1995/06/02

23

عثمان فرمان

مریوان

سلیمانیه

1995/06/02

24

خسرو بایزیدی

بوکان

رانیه

1995/07/27
(زخمی)

25

خالق احمدزاده

بانه

دربندی خان

1995/11/28
(زخمی)

26

جلیل کسروی

تهران

دربندی خان

1995/11/28
(زخمی)

27

طاهر (شاهو) روحانی

کامیاران

سلیمانیه

1996/02/17

28

غالم کشاورز

دو گنبدان

قبرس

1989/09/04

ردیف

نام و
نامخانوادگی

1

عمو حبیب عودە

سنندج

2

محمد فتاحی
ملقب بە آرام

کرماشان

زڕگوێز –
سلیمانی

3

صابر فرهادی ملقب
بە (صارم)

سنندج

پیشمرگ
کوملە
ایران

جاده باوزی

4

محمود خزری

سقز

هوادار
کوملە
ایران

سلیمانیه

5

عثمان عثمانی

سردشت

عضو حزب
کمونیست
ایران و
پیشمرگ
کوملە

رانیە

6

رشاد کریمی

مهاباد

عضو حزب
کمونیست
ایران و
پیشمرگ
کوملە

سلیمانیه

وابستگی حزبی

تاریخ ترور

محل تولد محل ترور
رانیه

هوادار کومله

۱۹۹۱/۶/۵

عضو حزب
کمونیست ایران و
پیشمرگ کوملە

1991/8/27
1991/9/1
1992/10/13

۱۹۹۳/۱۱/۲

1994/3/30
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ردیف

نام و
نامخانوادگی

7

محل تولد محل ترور

وابستگی حزبی

تاریخ ترور

کشتمند عباس
(شناختە شدە بە
پیوند)

کرماشان

پیشمرگه
کومله

جاده سلیمانیه به
قرهداغ

8

علی اکبر تیموری

کرماشان

پیشمرگه
کومله

جاده سلیمانیه به
قرهداغ

9

عثمان کیانی

-

عضو حزب
کمونیست
ایران
کومله

سلیمانیه

-

10

عثمان فرمان

-

-

سلیمانیه

1995/6/2

11

تاهیر روحانی
مشهور به شاهۆ

کامیاران

عضو حزب
کمونیست
ایران

سلیمانیه

1996/3/14

مختار مرادی

بوکان

هوادار
کومله
ایران

سلیمانیه

1997/1/14

13

حمید خالدیان

-

پناهندە
سیاسی
مقیم
سلیمانیە،
هوادار
کومله

سلیمانیه

14

عبداللە مشیرپناهی

پپناهندە
سیاسی
و مقیم
شهر هولیر
[اربیل]

هوادار
کوملە
ایران

هولیر [اربیل]

12

1994/8/7

1994/8/7

-۹۹۷/5/19
ربوده شده

1999/10/22
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حزب آزادی کوردستان
این لیســت نام و مشــخصات اعضا و مســئولین حزب آزادی کوردستان را در بر
میگیرد .تعداد آنان تا تاریخ ارســال  ۲6نفر بود .این لیســت از سوی حزب آزادی
کوردستان در اختیار نویسندە قرار گرفته است.
لیست افراد ترور شدەی حزب آزادی کوردستان

PAK

ردیف

نام و
نامخانوادگی

وابستگی
حزبی

محل ترور

تاریخ ترور

نوع ترور

1

سعید یزدانپناە

بنیاد گذار
و رهبر
حزب آزادی
کوردستان

سلیمانیه

۱۹۹۱/۹/۱۹

قتل در
کمینگاە

2

عبدالله
محمدنوریخان

عضو حزب
آزادی
کوردستان

شهر
دربندیخان

۱۹۹۴/۸/۱۰

حملەی
مسلحانە

3

علی ابراهیم پور

کادر سیاسی
حزب آزادی
کوردستان

منطقە
مرزی
سیران بند

۱۹۹۱ /۷/۲۰

4

خلیل مشیر پناهی

کادر سیاسی
حزب آزادی
کوردستان

منطقە
مرزی
سیران بند

۱۹۹۱ /۷/۲۰

5

محمد عاطفی

فرماندە دستەی
منطقە
پارتیزان و
مرزی
خلیل
معاون
مشیر اوپناهی سیران بند

۱۹۹۱ /۷/۲۰

6

ناصر حیدر آبادی

کادر سیاسی
حزب آزادی
کوردستان

جنوب
کوردستان
محلی بنام
(سوسێ)

۱۹۹۶/۱۲/۷

شکنجه و
قتل

7

علی محمدی

کادر سیاسی
حزب آزادی
کوردستان

جنوب
کوردستان
محلی بنام
(سوسێ)

۱۹۹۶/۷/۱۲

دستگیری و
قتل
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ردیف

نام و
نامخانوادگی

وابستگی
حزبی

محل ترور

تاریخ ترور

نوع ترور

8

مصطفی امین پور

پیشمرگه
حزب آزادی
کوردستان

جنوب
کوردستان
محلی بنام
(سوسێ)

۱۹۹۶/۷/۱۲

دستگیری و
قتل

9

سیوان هدایت
وزیری

جنوب
کوردستان
محلی بنام
(سوسێ)

۱۹۹۶/۷/۱۲

10

کمال گویلیان

جنوب
کوردستان
محلی بنام
(سوسێ)

۱۹۹۶/۷/۱۲

11

احمد روە

جنوب
کوردستان
محلی بنام
(سوسێ)

۱۹۹۶/۷/۱۲

12

محمد نادری (حمە
رەش)

13

ایوب اسالنی

14

اسعد کریمی

دستگیری و
قتل
دستگیری و
قتل
دستگیری و
قتل

فرماندە یکی
از نیروهای
حزب آزادی
کوردستان و
عضو کمیتە
مرکزی حزب
آزادی

مرز جنوب
و شرق
کوردستان

۱۹۹۸ /۶/۱

ترور توسط
 PKKو
تحویل
به سپاه
پاسداران
ایران

فرمادە دستە

مرز جنوب
و شرق
کوردستان

۱۹۹۸ /۶/۱

ترور توسط
 PKKو
تحویل
به سپاه
پاسداران
ایران

مرز جنوب
و شرق
پیشمرگه حزب
کوردستان

۱۹۹۸ /۶/۱

ترور توسط
 PKKو
تحویل
به سپاه
پاسداران
ایران
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ردیف

نام و
نامخانوادگی

15

لقمان رسولی

وابستگی
حزبی

محل ترور

تاریخ ترور

نوع ترور

مرز جنوب
و شرق
پیشمرگه حزب
کوردستان

۱۹۹۸ /۶/۱

ترور توسط
 PKKو
تحویل
به سپاه
پاسداران
ایران

16

مرز جنوب
و شرق
بایزید ایران دوست پیشمرگه حزب
کوردستان

۱۹۹۸ /۶/۱

ترور توسط
 PKKو
تحویل
به سپاه
پاسداران
ایران

17

احمد بیژن نیا
(سعدی)

مرز جنوب
و شرق
پیشمرگه حزب
کوردستان

۱۹۹۸ /۶/۱

ترور توسط
 PKKو
تحویل
به سپاه
پاسداران
ایران

18

احمد سعیدی

مرز جنوب
و شرق
پیشمرگه حزب
کوردستان

۱۹۹۸ /۶/۱

ترور توسط
 PKKو
تحویل
به سپاه
پاسداران
ایران

19

اسماعیل امینی

مرز جنوب
و شرق
پیشمرگه حزب
کوردستان

۱۹۹۸ /۶/۱

ترور توسط
 PKKو
تحویل
به سپاه
پاسداران
ایران

20

حسین آدر کیش
(بایزیدی)

پیشمرگه حزب

شهرک
پینجوین

۲۰۰۶/۶/۲۸

ترور با
اسلحه
کمری

21

صابر ستاری

عضو حزب
آزادی
کوردستان

شهرک
پینجوین

۲۰۰۶/۶/۲۸

ترور با
اسلحه
کمری
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ردیف

نام و
نامخانوادگی

وابستگی
حزبی

تاریخ ترور

نوع ترور

محل ترور

22

عضو تیم
محمد یار
محمدی حفاظت فرماندە
(کارزان)
کل PAK

۲۰۱۵/۹/۲۳

تیراندازی
مستقیم در
شب

23

بهمن یار محمدی

عضو تیم
حفاظت فرماندە
کل PAK

۲۰۱۵/۹/۲۳

تیراندازی
مستقیم در
شب

24

الله نور اندوز

پیشمرگه حزب

۲۰۱۵/۹/۲۳

تیراندازی
مستقیم در
شب

25

کیومرث دبستان
زادە (پاکزاد لر)

عضو عقابهای
آزادی شرق
کوردستان

شهر
اندیمشک

۲۰۱۸/۳/۴

ترور و
رهاسازی
در رودخانه
پول زال

26

سید کاظم ابو
شامە (ملک
کلهری)

فرماندە
دستەای از
پیشمرگان و
فرماندە تیم
عقابهای
آزادی در ایالم

ایالم

۲۰۱۸/۸/۲۸

مسمومیت
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حزب حیات آزاد کوردستان ،پژاک
لیست ارسالشــدە از طرف حزب حیات آزاد کوردستان شامل عکسهای قربانیان
ترور بود ،اما بە دلیل کیفیت پایین عکسها ،از چاپ آنها صرفنظر شد.
ردیف

نام و نام خانوادگی

محل تولد

محل ترور

تاریخ ترور

1

رئوف شیخی (درسیم
روژهالت)

سقز ()1991

سنندج

2014/02/12

2

اقبال مرادی

مریوان ()1961

پنجوین

2018/07/18

3

کمال صادق قادر (کەماڵه
خڕه)

پنجوین ()1967

پنجوین

2016/04/13

4

صدیق سالیاوایی

-

پنجوین

2016/04/13

5

مهدی رضایی (زاگرس مانی)

کرماشان
()1984

پنجوین-چم
شلیر

2021/02/04

6

آکو فتحی (شەوگر چیا)

سنندج ()1982

پنجوین-چم
شلیر

2021/02/04

7

خدر بایزیدی

مهاباد (روستای
برجو)

مهاباد

2020/09/15

8

بهروز رحیمی (ریبین سنه)

سنندج ()1972

سلیمانیه

2021/07/14

9

ابراهیم لطفالهی

سنندج

سنندج

2008/01/15

10

فرزاد قبادی (هورام ژیان)

کامیاران

روانسر-کامیاران

2008/01/05
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سازمان خبات کوردستان
اسامی مســئولین ،اعضا و پیشــمرگان سازمان خبات کوردســتان کە هدف ترور
نیروهای وابســتە بە جمهوری اســامی قرارگرفتە ،شهید یا زخمی گشتەاند .تعداد
این افراد  ۱۲نفر میباشــد .این لیســت از سوی سازمان خبات در اختیار نویسندە
قرار گرفته است.
ردیف

نام و نام
خانوادگی

محل
تولد

وابستگی حزبی

محل ترور

تاریخ ترور

1

بابا شیخ حسینی

بانه

رهبر سازمان خبات

سلیمانیە

ششم اکتبر-
مجروحیت

2

خالد حسننژاد

سقز

عضو رهبری
سازمان خبات

1991

3

شریف رحمانی

مهاباد

عضو سازمان خبات

سلیمانیە

1994 /1 /12

4

حیدر عبدالله بیگ

بانه

عضو سازمان خبات

دوکان

1995/1 /19

5

محمد نانوا

بانه

عضو سازمان خبات

بازیان

1995 /1 /12

6

محمد مالیی

بانه

عضو سازمان خبات

قلعە دیزە

1996

7

علی درماهی
تیلەکو

سقز

عضو سازمان خبات

حلبجه

1996/10 /7

8

حسین اجاقی

پیرانشهر

رانیه

1992

9

طاهر فیضی

مهاباد

پیشمرگه سازمان
خبات

سلیمانیه

۱۹۹۶

10

منصور فدایی

بانه

عضو سازمان خبات

سلیمانیه

۱۹۹۶

11

عباس رحمانی
(شکاک)

بانه

سلیمانیه

۱۹۹۵/۲/۸

12

شەهید حەبیب

سنندج

سلیمانیه

