
                              قسمت اول افشاه گری 

               

 نگاهی مختصر وجدید به رویداد های کردستان بعد از 22 بهمن 57

کردستان در اویل انقالب به دالیل مختلف آبستن حوادث بود یک دلیل اصلی در جوار مرز 

ایران و عراق قرار داشت و رژیم صدام از روز اول به گروهک های مختلف اسلحه و پول 

می داد یک دلیل مستند از یکی از رهبران حزب دمکرات آقای غنی بلوریان در کتاب آله 

کوک )برک سبز( در ص 385 می گوید که شیخ عزالدین حسینی یا مال درباری و منتخب 

رژیم شاه بعنوان امام جمعه مهاباد، به نزد من و قاسملو  آمد و گفت حال وقت گرفتن کمک 

از صدام می باشد و متاسفانه قاسملو پذیرفت )در همین کتاب آقای بلوریان می فرمایند که 

بعد از انقالب مدرک همکاری قاسملو با ساواک را به من دادند (و با جالل طالبانی و دو تن 

از رهبران دیگر عراقی موافقت کردند که بین صدام و قاسملو رابطه برقرار کنند و کردند 

و پول و اسلحه قبل از 28 مرداد 58 به دستشان رسید ! در ضمن آقای بلوریان در جنگ 

28 مرداد 58 با اعالم گروه هفت نفره جدایی گروه خود  را از حزب دمکرات اعالم داشت 

!چند هفته ای از انقالب نگذشته بود که شهر سنندج به آتش گرفته می شود کسی که عامل 

آتش بود پسر گور به گور صالح بگ کمانگر آالحضرتی  و عمو زاده فرج هللا خان کمانگر 

معروف به کمالی مسئول شکنجه ساواک که بعد از انقالب بدرک واصل شده یعنی صدیق 

خان کمانکر گروهک متالشی شده به 6 فرقه مختلف  تقسیم می شود در سال 95 کومله در 

کتاب "کنگره اول کومله " گفت که صدیق خان کمانکر با ساواک شاه همکاری و قبل از 

انقالب از گروهک اخراج می شود ! جنگ چند روزه اسفند 57 تمام شده و در 23 تیر 58 

در مریوان این بار سرکرده گروهک فرصت طلب چپ نما که در آنزمان با نام "اتحادیه 

دهقانی " با نام فواد بگ مصطفی سلطانی با دسیه دوباره جالل طالبانی به نقل از کتاب 

"سفر خیال نوشته *آقای طیفور بطحایی "می فرمایند که در راهپیمایی که در 23 تیرماه 

58که شرکت اکثریت از اعضای به اصطالح "اتحادیه میهنی کردستان عراق " و اقلیت 

گروهک تازه به دوران رسیده بعد از انقالب با نام ،به اصطالح "اتحادیه دهقانی " و بعد از 

راهپمایی به سوی مکتب قرآن مریوان که اکثر راهپیمایان مسلح بودند جمع شدند و سران 

آنها شاید پسر بچه جالد و قاتل رعتیت ها آلمانه)رشید بگ( یعنی فواد بگ ،به مکتبی های 

هشدار می دهد که : افراد بارزانی چه پارتی و یا قیاده موقت را از محل خود بیرون یا 

تحویل بدهید در غیر این صورت محل شما را منهدم خواهیم کرد یکی از اعضای مکتب 

بیرون آمده و به فواد بگ می گوید تو چه کاره هستید و هیچ فرد کرد عراقی در اینجا نیست 

اما پسر بچه آلمانه دست بردار نبوده و دستور آتش حتی با سالح نیمه سنگین به محل مکتبی 

ها می دهد و به اظهار آقای بطحایی 13 تن از افراد مکتب کشته می شوند و بعداظهر 



آنروز در مسجد جامع اسامی 13 تن کرد ایرانی – مریوانی نه کرد عراقی اعالم می شود 

اما به اظهار و روایت های مختلف جالل طلبانی گفته حتی اگر جسد مرده افراد بارزانی را 

هم تحویل ایشان بدهند و او آن جسدها را تحویل صدام عزیز بدهد و در مقابل پول و اسلحه 

برای فواد بگ مصطفی سلطانی را از بعثی ها بگیرد ! مکتب قرآن از طرفداران *عالمه 

مفتی زاده بودند  ،در سال 1390 یکی از بنیان گذاران این گروهک که به اصطالح کومله  

نامیده می شود ،بنام آقای  ایرج فرزاد در کتاب "زندگی و زندگانی من " نوشت که فواد 

مصطفی سلطانی  رهبر گروهک در سال 54 مخفی یانه در زندان با همکاری ساواک در 

مراسم ننگین 28 مرداد آالحضرت شرکت می فرمایند ! وپسر بچه عقده ای – برج زهرمار 

شکنجه گر گروهک یاد شده سرکار ساعد وطن دوست که تا 29 فرودین 59 حقوق خود را 

از دو نظام قبلی و فعلی دریافت می کند و به اصطالح کادر مرکزیت گروهک بوده در 

جلسات به اصطالح که بعدها کنگره نامیده شده گفت: فردی ظاهرا کرد عراقی بارزانی مبلغ 

20 میلیون تومان)دو نیم میلیون دالر  ( در سال 54 کمی بعد از اینکه رهبر محبوب 

گروهک وفا داری خود را در مراسم ننگین 28 مرداد به آالحضرت  اعالم می دارد البته 

ساواک عزیر هدیه فوق را تقدیم می دارد  و در 28 مرداد 58 اینبار پیکارهای  ساواکی 
،شفق سرخی ها آالحضرتی  ،)گروهکی ساخته و پرداخته ساواک ( الزم به   54قاتلین مجاهدین سال

تذکر است اینجا از *"مستر ژوزف " یعنی آقای منصور حکمت که در به اصطالح یادداشتهای چاپ 

شاره شود : در ص نشده اش که ایرج فرزاد جمع آوری و به اصطالح کتاب الکترونیکی کرده است ا

ارتباط تنکا وتنگ گروهک های خاصه پیکار،سهند،رزمنده گان و نبرد را بیان می  263،و15،16های 

،مالک زاده گان کرد فرصت طلب چب نمای  فئودال بگ، خان،کند ، و نوجه های این دو سه گروهک 

تحادیه دهقانی ،به خایین وطن فروش به اصطالح  جمعیت دفاع از آزادی و انقالب ، به اصطالح ا

حزب دمکرات)فقط گروه قاسملو  اما آرمان زحمتکشان ، جمعیت دمکراتیک ،اصطالح وحدت انقالبی،

نه غنی بلوریان ( ،خبات، سپاه رزگاری ، سلطنت طلبان ، ساوکی ها ، بهاییان ، شیوخ مرتج 

شیخ السالمی ها ، آالحضرتی ،شیخ هادی هاشمی  ، مالهای و امام جمعه های درباری مجتهدی ها ، 

پالیزبان ،اویسی ، اشرف پهلوی ،ساالر و عوامل رژیم گذشته  گرجی ها ،حسینی ها ، نقشبندیها  ،

اتحادیه میهنی , حزب سوشالیست عراق , حزب شیوعی و دها  شامل  و گروهکها عراقی سردار جاف 

و صدها فرد ، افراد و گروهک های رنگا و رنگ  در 28 مرداد58 پاوه و نوسود را به آتش می 

 کشند 

 در این درگیری 

هدف اصلی طرف داران مفتی زاده است که شاید نزدیک به 100 نفر از یاران او توسط  

این گروهک شهید می شوند  اما چند ده بار هشهدار به دولت موقت و حزب جمهوری 

اسالمی در مورد اینکه برای مثال استاندار انتخابی دولت موقت و بعدها دولت بنی صدر 

یعنی پسر بچه ای از بانه کردستان فرصت طلب چپ نما ،سلطنت زاده از خوانین کردستان 

نفوذی در حزب توده در قبل از انقالب و نفوذی در جبه ملی بعد از انقالب  یعنی ابراهیم 



بگ یونسی و همقطارشم صارم الدین خان صادق وزیری ! که سند خیانتش در کتاب طیفور 

بطحایی از عناصر مهم چریکها اسم کتاب "سفر خیال " است ، خوب نه دولت موقت و نه 

بنی صدر او را اخراج نکرد حزب جمهوری اسالمی چی ؟ خیلی هم خوشحال بود تا 

ضعفهای دولت موقت و بنی صدر را بیشتر و بیشتر هم کند! این مختصر تباه کاری ها و 

خیانت ها از طرف به اصطالح دو دولت و نظام به پیروان شهید عالمه مفتی زاده می باشد 

 اگر مایل به اطالعات بیشتر هسیتد تماس بگیرید .

 

 اما گروهک کومله به وسیله پیکاری- ساواکی به نقل از کتاب "شورشیان آرمان خواه "

نوشته مازیار بهروز ، پیکار متحد کومله  بود و بعنوان مشاور ایدولوژی کومله تا سال 60 

 عمل می کرد.

به نقل از همین کتاب ، نقش گروهک "وحدت کمونیستی " فرصت طلب چپ نما در 

اردیبهشت 1358 در کنفرانسی که این گروهک جعلی کمونیستی در تهران برای متحد شدن 

 همه گروهای فرصت طلب چپ نما جهت متحد شدن  با کومله را تشکیل داد !

به نقل از کتاب "شورشیان آرمان خواه " اتحاد مبارزان کمونیست در عمل بجای پیکار 

 راهنمای ایدولوژی کومله شد .

به نقل از کتاب " تاریخ زنده کردستان  نوشته حسین مراد بیگی ،"جمعیت دفاع از حقوق 

 خلق کرد " که در ارومیه تشکیل شده بود بوسیله پیکار اداره می شد !

 به نقل از کتاب ایرج فرزاد ،پیکار کامیون ،کامیون اسلحه برای کومله از سرتاسر ایران 

 می آورد !

*آقای طیفور بطحایی عضو چریکها فدایی قبل از انقالب به اعدام با یک درجه تخفیف به 

 حبس ابد در حال حاضر فرد مستقل سیاسی در سوید می باشد .

*عالمه مفتی زاده عضو حزب دمکرات رهبر ی *شهید قاضی محمد بعد از شهادت قاضی 

به دست پسر رضا خان قلدر عالمه دستگیر و در زندان قصر برده می شود بعد ازآن رهبر 

حزب با نام قاسملو تعدای زیادی از روحانیون و علمای مذهبی اعضای حزب دمکرات مثل 

عالمه مفتی زاده و ماموستا محمد امامی از حزب کناره گیری کردند و عالمه در سال 50 

مکتب قرآن کردستان را که جریان ملی – مذهبی بود بنیاد نهاد و بعد از انقالب به مدت 8 

ماه از 22 بهمن 58 تا اول مهر 58 همچنانچه مجاهدین خلق ،نهضت آزادی ، جبهه ملی ، 

اقلیت حزب دمکرات ، حزب توده ، غیره .... همکاری با دولت موقت کردند ایشان هم 



همچنین  و بعد از سال 61 به زندان افتاد و بعد از ده سال غذاب و شکنجه در سال 71 به 

 دالیل شکنجه ها در گذشت .

* اوال اسم اصلی منصور حمکت ژوزف رازانی بوده دوما وهمچنانچه می دانید سرکرده 

گروه بریده )ازخجالتی خلقمان در مقابل جنایت گروهگ پیکار ( منصور حکمت گروه به 

اصطالح "اتحاد مبارزان کمونیست "را خلق کردند که منشعب از پیکاربود ودر سال 60 

 گروهک منصور حکمت در به اصطالح حزب کمونیست ایران ادغام شد !

سوما گروهگ های مثل قارچ سبز شده و خاصه از بریده های پیکار که در باال نام بردم 

وآنچه در جسلسات متعدد که باحضوربنیانگذاران محفل دوستانه قبل از انقالب و به 

اصطالح " سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان  ")کومله ( که رسما در 26 بهمن 58 نه 

57 شکل گرفت در جلسالت منصور حکمت همکاری و باید گفت وابستگی شدید مالی – 

نظامی و سیاسی به اصطالح کومله را  به گروهای فوق در راس آن پیکار را برای آقایان 

 ثابت می کند !

* شهید قاضی محمد بنیانگذار حزب دمکرات فردی معمم و روحانی که در زمان 

 حاکمیت جهموری کردستان احکام و قوانین اسالمی را در حکومتش گنجانید

 

 

 


