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 چکیده
 نویسرددگان  از بسریار  . اسرت  گرفتره  قررار  معاصرر  تاریخ سیاسی تحوالت تأثیر تحت شدت به رمان، ویژه به داستانی ادبیات
اقردامات حر     بره ویرژه    سیاسری  مسرال  . پرداختره انرد   عصرخویش سیاسی جریان ها  و رویدادها به خود آثار در معاصر،

دمکرات در جدگ تحمیلی؛ در رمان سوران سرد نقش کلید  ایفا کرده اند.هدف این پژوهش، بررسی و تحلی  حوادث جدرگ  
تحمیلی و اقدامات ح   دمکرات در رمان سوران سرد است.اصلی ترین مسرأهه ا  کره در ایرن رمران بره آن پرداختره شرده،        

پشتیبانی ح   بعث عراق علیره جمورور  اسر می ایرران در جدرگ تحمیلری        اقدامات تروریستی ح   دمکرات کردستان به
است.از دیگر مسال  سیاسی در طول جدگ؛ جاسوسی ح   دمکرات و کومله برا  ح   بعث عراق، قاچاق اسلحه ومومات 

صری  آن هرا   از ترکیه و عراق به کردستان و بمباران شورها توسط رژیم عراق است کره افومری در ایرن رمران بره شرر  و تو      
پرداخته است.هدف ح   دمکرات از انجام این اقدامات،تج یه طلبی و خودمختار  کردستان بوده است.در رمان سوران سرد، 

 به خودمختار  کردستان توسط ح   دمکرات نی  اشاره شده است.
 

 سرد ،حوادث سیاسی،جنگ تحمیلی،حزب دمکرات کردستان رمان، سوران: واژگان کلیدی
. 

 مقدمه  
 طرور  بره  ادبیرات  در کره  افکرار   جملره  از. است بوده آن تحوالت و ،جامعه محیط از متأثر و وابسته همیشه ادبیات
 هرا   جدبره  از و شرده  ادبیرات  حروز   وارد دیربراز  از سیاسرت .اسرت  ملرت هرا   سیاسری  افکرار  کررده  نفرو   گسترده

 گیر  از جمله؛شک  رویدادها  موم سیاسیعلت  معاصربه دور  در.است قرارداده خود تأثیر تحت را مختل ،ادبیات
 توجره  برا .اسرت  شده نوشته زمدیۀ سیاست برجسته ا  در اس می و حوادث جدگ تحمیلی ودفاع مقدس،آثار انق  

ارزیرابی   بره  ابتردا .سوران سرد است رمان ح   دمکرات در سیاسی مسال  پژوهش؛بازتا  این هدف موضوع این به
پرس از   سیاسری  حروادث  بازتا  به این ح   علیه جموور  اس می ایران ،سپسح   دمکرات وبررسی اقدامات 
   .است شده سوران سرد پرداخته رمان انق   به ویژه جدگ تحمیلی در

 
 پیشینه تحقیق:

پژوهش در موضوع تاًثیر ح   دمکرات کردستان بر رمان ها  فارسی به ویژه رمان ها  دفاع مقدس پیشیده زیراد   
رمان به صورت ج لی ومحدود به این موضوع اشاره شده است.در رمان رازها  سررزمین من،تدورا دو   ندارد.در چدد 

مرتبه به موضوع خودمختار  خواهی کردستان پس از شک  گیر  انق   اس می اشراره شرده اسرت.براهدی از ایرن     
مکرات کردستان ایرران بروده   موضوع با نام غاللۀکردستان یاد کرده است.اما محوریت اصلی رمان سوران سرد ح   د

وتا کدون در هیچ رمانی به موضوع ح   دمکرات واقدامات این ح   علیه جموور  اس می ایران در زمران جدرگ   
 زیراد   پیشریدۀ  نثرر  درحروز   معاصرر  سیاسری  حروادث  مورد تحمیلی با این ج لیات پرداخته نشده است. تحقیق در

اشراره   کترا  هرا   این به می توان نمونه عدوان به.است گرفته صورت یدهزم این در پراکدده صورت به تحقیقاتی.ندارد
 داسرتان  وآثار زندگی نامه بررسی به سه جلد  کتا  این میرعابدیدی، حسن اثر "ایران نویسی داستان سال صد ":کرد
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 بره  سرپس  شده معرفی معاصر شاخص نویسان رمان ابتدا که صورت این به ؛ است شده پرداخته ایران معاصر نویسان
 ایرران  داسرتانی  درادبیات سیاست بازتا ".شده است پرداخته سیاسی و ادبی زمیده ها  در آنان آثار بررسی و تحلی 

 76 بررسری  همچدرین  و سیاست و ادبیات مشترک وجوه به کتا  این در گودرز ، محمدرضا اثر "(6737تا6731از)
 است. شده پرداخته سیاسی نظر از کوتاه داستان 92 و رمان

 
 :وسیاست داستان

استفاده هرا    رمان از سیاستمداران و اند گرفته قرار تأثیرسیاست تحت شعر از بیشتر رمان و ،داستان معاصر دوره در
 از.معاصراسرت  دور  در ادبری  نروع  تررین  ومعروف ترین ،موم رمان. اند کرده خود اهداف به یابی دست برا  بوتر 
 رمرانی  سیاسری،  رمان. »برد نام را...  سیاسی و ا ،رمان ناحیه رمان اجتماعی، ،رمان تاریخی رمان می توان رمان انواع
 الزم عداصرر  از سیاسی جدبه ها  آن در و باشد داشته سروکار سیاسی زندگی از معیدی جدبه ها  با مستقیماً که است
 کره  اسرت  ادبری  نروع  یر   سیاسی رمان(. 962:  6711 ، میرصادقی) «آن وحاشیه ا  فرعی زمیده نه باشد اثر سازنده
 خراهی  فضاها  می تواند راحتی به سیاست که است سان احساسات. بدین بیان داردتا توجه تعلیمی مضامین به بیشتر
 مانردگار  آثارسیاسی.می نویسد ،داستان وسیاسی تاریخی تحوالت شداخت با رمان،نویسدده نوع دراین.راپرکدد داستان
 برا  او سراختن  مواجره  و مخاطر    هن در جرقه ی  ایجاد سیاسی رمان عمد  وظیفۀ. هستدد برنده تددو زبانی دارا 
 .ثأثیرگذاراست و موم  رویدادها  و حوادث

 
 ادبیات و جنگ:

و دگرگون شدن اوضاع جامعه بر اثرر توراجم دشرمن و نیر  حروادث       6712شروع جدگ تحمیلی در اواخر شوریور  
تقریبراً هریچ   »ناشی از جدگ،سب  شد نویسددگان زیاد  دست به قلم شوند و این گونه ادبیات جدگ شرک  گرفرت.  

نویسردده   931بیش از  6737تا  6712نویسدده ا  نسبت به جدگ و پیامدهایش بی تفاوت نماند.به طور  که از سال 
از زنردگی روزانره در جبوره هرا، عملیرات نظامی،شرکدجه در بازداشرتگاه هرا  دشمن،آشرفتگی زنردگی در مدرراطق           

 (.332:6733میرعابدیدی،«)غیرنظامی،جدگ شورها و ویرانی ها و آوارگی مردم جدگ زده نوشتدد
 

 تاریخچه حزب دمکرات کردستان ایران:
 را ایرران  شرمال  شرورو   و نیروها  ایران جدو  انگلیس و آمریکا ، قوا 6791 سال در دوم وانیج جدگ شروع با 

 را آن مواباد،پادگران  مرک یرت  به کردستان شمال جمله از»به شمال کشور ورود کردند. نیروها  ارتش سرخ با اشغال
 همرین  در.بود شان نفو  زیر این مدطقه سال 1 مدت به دوم جوانی جدگ پایان تا و درآوردند خود نیروها  اشغال به

 وجرود  بره  موابراد  شورسرتان  کُرد،در حیات تجدید جمعیت یا ک-ژ کومله نام به کُرد  سیاسی تشکی ت اوهین زمان
 کره  را ک-ژ جمعیت و شدند جمع مواباد در 6796 شوریور 91 روز در که بودند نفر پان ده جمعیت بدیانگذاران. آمد

 قاضری (. 61:6733اط عرات،  وزارت تراریخی  اسرداد  مرکر   « )دادنرد  تشکی  بود کُرد ملت بخشیدن رهایی هدفشان
محمد، قاضی پیشین شور مواباد که در زمیده ها  سیاسی فعاهیت داشت، تصمیم می گیرد به شورو  سفر کدد ترا بره   

 ایرن ( ک-ژ) کوملره  بره  محمرد  قاضی ورود با» کم  این کشور، جموور  خودمختار کردستان ایران را تاًسیس کدد.
 و  شرورو   طری سفرقاضری محمرد بره    . بکشردد  خود سیاست خط در را کومله که شد فراهم شورویوا برا  مکان

 محمرد  قاضی 6799مرداد 91 در.شد مختار  خود کس  و سیاسی ح   ی  ایجاد جوت شورویوا حمایت خواهان
(. هدف قاضی محمد از تشکی  این ح   این بود کره کردسرتان   66:6733همان،«) کرد اع م را جدید ح   تاسیس

با وجود  کره رهبرران حر      » دوهتی مستق  و خودمختار باشد ودر مدارس این مداطق به زبان کرد  تدریس شود.
نیروهرا    دمکرات از کمونیست ها نبودند،این ح   مورد حمایت روسوا قرار گرفت.روسوا از این که دوهرت ایرران  
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نظررامی خررود رابرره ایررن مدرراطق اعرر ام داشررته وایررن حکومررت هررا  جدیررد اهتاًسرریس را سرررکو  کدررد مررانع       
فرقره دمکررات   .برود  کردسرتان  در تروده  حر    از ا  شراخه  حقیقرت  ،در دمکرات .ح   (631:6712کد ،«)شدند

یبانی کشرور شرورو    آ ربایجان وح   دمکرات کردسرتان؛برا  برافراشرتن پررچم تج یره طلبری،از حمایرت وپشرت       
 کمیتره  دو هرر  از متشرک   مرک   کمیته و آمی ند می هم به سدددج و مواباد کمیته دو 6777سال در»برخوردار بودند.

 دمکررات  حر    رهبرران .برود  6791-6791 ساهوا  در ایران کردستان دمکرات ح   فعاهیت عمده.دهدد می تشکی 
 دهره  دو ایرن  دادند.در طرول  انجام کشورها دیگر اح ا  ویا مدطقه ها  رژیم برخی با ارتباط برقرار  برا  اقداماتی
 رهبرران  در دستور کرار  ح بی مستق  سیاست هیچگاه.بوده است متمای  شورو  به چپ به گرایش با ح   همواره
 بروده  محرروم  آن از خرود  حیرات  در طرول  حر    کره  است چی   رفتار  و واستق ل فکر  قرارنداشته ح   این
(.قاضی محمد برا  پشتیبانی وتثبیت موقعیت حر   وپایردار    69:6733مرک  اسدادتاریخی وزارت اط عات، «)است

جموور  خودمختار کردستان ،تعداد زیاد  اسلحه و مومات از شورو  دریافت می کدرد وسرپس بره مسرلد کرردن      
داشت؛به دستور وراهدمایی مقامرات  نیروها  خود می پردازد.قاضی محمد در طی جلساتی که با افسران ارتش سرخ 

در بیسرت وششرم آ رماه،اعضرا  حر   دمکراتبره دادگسرتر        »شورو  تصمیم می گیرد شور مواباد را تصرف کدد.
مواباد حمله برده . آنجا را تصرف کردندوپرچمی را بر فراز عمارات دوهتی مواباد و اشردو و نقرده بره عدروان پررچم      

(.پرس از  11:6729)نرادر ،  « فاصله دستور اخراج مأموران دوهتی را صرادر کررد  جموور  برافراشتدد.قاضی محمد ب 
خروج نیروها  شورو  از ایران،ح   دمکرات که تا کدون مورد حمایت شورو  بود متوجه می شرود دیگرر نمری    

تررل  وارد تبریر  مری شرود و کد    6791تواند مث  قب  از حمایت ها  شورو  برخوردار شود.ارتش ایران نی  در سرال 
 شور را به دست می گیرد.اکثر رهبران فرقه دمکرات آ ربایجان به آن سو  مرز فرار می کددد.

با شکست فرقه و فرار  شدن سران آن، رهبران ح   دمکررات کردسرتان نیر  روحیره خرود را از دسرت مری         
ند.در دهرم د   آ رماه ارتش وارد مواباد شرد و چدرد روز بعرد تمرام سرران جمورور  بازداشرت شرد         91در »دهدد.

ماه،محاکمه قاضی محمد در ی  دادگاه ویژه نظامی آغاز شد.دادگاه حکم به اعدام داد.قاضی محمد در دهم فروردین 
(. پس از اعدام قاضی محمد،عبداهلل اسحاقی معروف به احمد توفیرق در  23:6729)همان،« به دار آویخته شد 6791ماه

وران ریاسرت احمرد توفیرق، فعاهیرت چشرمگیر  از سرو  حر          رأس ح   دمکرات کردستان قرا می گیرد.در د
گروهی کوچکی از  روشدفکران کُرد،ح   توده را تررک   6797در سال »دمکرات برعلیه حکومت صورت نمی گیرد.

هیچگونرره فعرراهیتی نداشررت،احیا کردنررد.در سررال  6791وحرر   دمکرررات کردسررتان را کرره پررس از شکسررت سررال 
(. قاسملو که چدد سرال قبر    113:6739)آبراهامیان،« داهرحمان قاسملو واگذار شد،رهبر  ح   دمکرات به عب6791

به اروپا مواجرت کرده بود،.پس از انتسا  به دبیرکلی ح   ، به عراق می آید و دراین کشور فعاهیرت هرا  ح بری    
ه محمدرضرا شراه   که کشور دچار بحران می شود واعتراضات مرردم برعلیر  6713خود را از سر می گیرد.در پالی  سال 

 دیگرر   برار چیر    ایرن  قیرام  می گفرت  صراحت به» گسترش می یابد، قاسملو تصمیم می گیرد به ایران بازگردد.و 
 مری  کر ه  بری  سررمان  بازگردیم خود مردم میان کشور داخ  به نتوانیم موقع به ما اگر و است رفتدی حتماً است، شاه

ترا از ایرن دوران    رسراند  ایران به را خود پولو  رژیم حیات هحظات واپسین در (.قاسملو93:6739زاده، حسن)«ماند
 در وهری  برود  سرپرده  فراموشی بوته به را خودمختار  دغدغه سال ها او».ملتو  وپرآشو  به سود خود استفاده کدد

 مطاهبرره نداشررتدد نقشرری آن در حرر بش و او کرره مررردم هررا  ترر ش از را خررود سرروم تررا آمررد ترراریخ ب نگرراه
،اوضاع کردستان آشفته شد 6713(.پس از پیروز  انق   اس می ایران در بیست ودوم بومن 911:6729نادر ،»)کدد

در این هدگام شعار خود مختار  خواهی و تر ش بررا  گررفتن حرق باصرط        »وکردستان دچار بحران جد  شد.
کرات کردستان، مردعی بازسرتانی   سرنوشت از دوهت مرک   شدت گرفت.اح ا  سیاسی گوناگون به ویژه ح   دم

(.سرپس در اواخرر   932:6733)شورا  پژوهشگران بدیراد تراریخ انقر   اسر می،    « حقوق اکراد از دوهت مرک   شد
 مختلر   مدراطق  بره  هیأت این. سفر کرد به مواباد دوهت سو  از ،به دهی  آشفتگی مدطقه کردستان هیأتی6713 بومن
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 دمروکرات  حر    قاسرملو،دبیرک   عبرداهرحمن  برا  مواباد در هیأت». کرد وگو گفت مختل  افراد با رفته و کردستان
 را سیاسری  ها  گروه گردهمایی مصو  ا  ماده هشت بیانیه دیدار این در قاسملو. کرد وگو گفت و کردستان،دیدار

 بره  مخترار   خرود  اعطرا   پیشردواد  برا  دوهرت  گر:داد هشدار مصاحبه ی  در حسیدی ع اهدین. داد تحوی  فروهر به
 در قاسرملو  عبرداهرحمان  (.969:6729)نرادر ، « کررد  نخرواهیم  موافقت دیگر چی  هیچ با ما ندماید موافقت کردستان
 را خود علدی ها  فعاهیت ب ود  مخفیانه فعاهیت دهه سه پس کردستان دمکرات ح   که کرد اع م6713 ماه اسفدد
 نقطره  میتیدرگ  این در ما. شد خواهد آغاز شورمواباد در میتیدگی با ما علدی فعاهیت:»اف ود همچدین و . کدد می آغاز

   کردستان مسئله و مملکت وضع درباره را خود نظرها 
 دوهرت  از انقر    از پس قاسملو(.993:6731)مرک تحقیقات سپاه پاسداران انق   اس می،  .«کرد خواهیم اع م
 عورد   بره  را وظرای   ایرن  و کددرد  خوددار  کردستان مدطقه در شوربانی و ژاندارمر  سازمان تجدید از که خواست
 بره  ن دیر   شد گفته.بود کردستان در پادگان ها دیگر به حمله مقدمه مواباد پادگان به حمله» .بگذارد مدطقه این مردم
 ایجراد  و بررا   کررد  می ایفا ومخربی محرک نقش میان این در کومله.داشتدد شرکت حمله این در اکراد از نفر پانصد
 کوملره  و گرفرت  در جدرگ  نیر   سردددج  در بعد مدتی(.962:6729نادر ،) «کرد می شمار  هحظه کردستان در جدگ
 ح  .شد تر وخیم شور اوضاع و کشتدد را وتعداد  کردند حمله نظامیان به همچدین.کرد تصرف را شور این پادگان
 عقر   خرود  رقیر   از کره  ایرن  بررا   نی  کومله.کدد می اشغال را مواباد خود،پادگان اهداف به رسیدن برا  دمکرات

 ناکرام  خرود  اهرداف  بره  رسیدن در را کومله سدددج پادگان مقاومت کدد،وهی می سدددج پادگان تصرف به نماند؛اقدام
 در شرده  ایجراد  اغتشاشرات  و مشرک ت  حر   بررا   اسر می  انقر    شرورا   ؛ هیاًت6713 سال اوای  در.گذاشت

 بررا   نفرره  پرد   ا  کمیتره  موقت طور وکومله،به دمکرات ح   سران با مذاکره از پس.شد شور این سدددج،رهسپار
 تجاوزات اوهین 6713 خرداد در.شد آرام درگیر  روز چدد از پس دوهت،شور اقدامات این با.دادند تشکی  شور اداره
 ارتشری  نیروها  اع ام بوداز خواسته دوهت از قاسملو که بود حاهی در شد؛این شروع ایران خاک به عراق بعثی رژیم
 وایرن  تجاوزکردنرد  ایرران  خراک  بره  کیلرومتر  پان ده به ن دی  عراقی هواپیماها .»کدد خوددار  نشین کُرد مداطق به

 ؛هشرت  دقیقره  سری  ترا  وپرد   بیسرت  بین هواپیما فروند چوار مرحه درآخرین.گرفت صورت مرحله چوار در حمله
 همچرون؛ح    گررا  چرپ  ها  گروه اخ هگرانۀ اقدامات .(917:6729همان،) «کردند بمباران را ایران مرز  روستا 

 سرو   از.کررد  آشفته پیش از بیش را مداطق کُردنشین،این مداطق در خلق فدایی ها  چری  وسازمان دمکرات،کومله
 ارترش  ورود از گررا  چرپ  هرا   گرروه  که بود حاهی در این .کرد می بمباران را ایران عراق،مرزها  بعث رژیم دیگر
 شرور پراوه   در محاصرره  سرعی  دمکررات  حر    همکرار   با گروهی .کردند می جلوگیر  کردستان مدطقه به وسپاه
 هرا  آن.شردند  و پاسرداران  ارترش  توسط شور امدیت تاًمین ریختددوخواستار فرماندار  به ترس از پاوه مردم» .داشتدد
چمررران، )«زدنررد تظرراهرات برره دسررت انقرر   ورهبررر اسرر می انقرر   از پشررتیبانی کردنرردوبرا  تعطیرر  را شررور

خمیدری،   امام پیام گداه؛ با بی ومردم پاسدار تعداد  شدن کشته و پاوه در درگیر  و جدگ روز سه از پس(.17:6719
 گرروه هرا    شد باعث اقدام این.شدند اع ام شورپاوه به گرایان چپ با مقابله برا  داوطلبانه مردم از و گروهی ارتش
 غیرر  را دمکررات  حر    تروریستی،دوهت اقدامات این از بعد.کددد نشیدی بکشددوعق  دست شور محاصره از مسلد
 ترا   وارترش  سرپاه  برابر در نیروهایش دانست می که پاوه؛قاسملو شور از مواجمان دفع از پس.کدد می اع م قانونی
 وخانۀ شور به ومردم شد گرفته بازپس درگیر  بدون مواباد.کدد تخلیه را مواباد شور گیرد می ندارند،تصمیم مقاومت
 بعرث  حر    بره  برردن  پدراه  جر   ا  دید،چاره می خطر در را دمکرات ح   موجودیت که قاسملو.»بازگشتدد خود
 (.  931:6729نادر ،)«نیافت

 رژیرم 6712 سرال  در. برود  ایرران  کُردنشرین  مداطق دیگر و کردستان مختار  گرایان، خود چپ اصلی درخواست
 مررز   کُردنشرین  مدراطق  به را سپاه و ارتش نیروها  دوهت.کرد بیشتر ایران مرزها  به را خود حم ت عراق بعثت

خلق،به بوانه این که ارتش می خواهد بره مدراطق کُردنشرین     فدایی ها  چری  و وکومله دمکرات ح   فرستاد، اما
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 حراهی  در.»کشتدد را ا  عده و کردند س   خلع راحمله کدد،در میانه راه به نیروها  ارتش وسپاه حمله کرده و آنان 
 و نقر   برابرر  در شد،مقاومت می واقع تجاوز و هجوم مورد عراق سو  از روز هر کشور جدوبی و غربی مرزها  که

 ارتش با مقابله برا  قاسملو (. عبداهرحمان727:6729)همان،« داشت جریان کردستان مداطق تمامی در ارتش انتقاالت
 اط عراتی  خواهرد  می قاسملو از عوض در نی  صدام و کدد می مومات و اسلحه تقاضا  عراق بعثت رژیم سپاه،از و
 ایرران  بره  کشرورهایی  چه که این و آنان ومومات اسلحه مرزها،مقدار در ارتشیان جمله،تعداد از ایران ارتش مورد در

 مری  خیانرت  را کار این بلوریان غدی.پذیرد می را شرایط این قاسملو.دهد قرار بعثی رژیم اختیار در را دهد می س  
 و جدرگ  کُررد نشرین   شرورها   در بود خواسته ها دمکرات از صدام.شود می جدا وقاسملو دمکرات ح   از و داند

 صردام  صرورت  این در.دهدد انجام را خود ت ش نوایت اس می جموور  برانداز  و برا  آورند وجود به اغتشاش
 برا  ایران،کام ً خاک به بعثی رژیم حمله موقع در دمکرات ح  .کرد می برآورده را نیازهایش و حمایت را ح   نی 
 ایرن  داشرت،در  را کردسرتان  در مستق  دوهت تشکی  آرزو  که دمکرات ح  .عم  کرد هماهدگ طور به رژیم این

 کره  دهد می نشان شواهد تمام.»یابد تحقق دیرین ح   آرزو  شاید تا شتافت بعثی رژیم کم  به جدگ بازار آشفته
 و دمکررات  عملیات و نماید می انتقال را مشخصی جا  ایران به حسین صدام رژیم تجاوز برنامه در دمکرات ح  
 حسرا   خود برا  عراق و ایران جدگ نتای  رو  ح   و. است برخوردار کام  هماهدگی از مدطقه در عراق ارتش

جبوره،   پشرت  ترا  کدرد  مری  حمله ارومیه به پیشمرگ ه ار ی  به ن دی  با دمکرات ح  . است نموده باز شخصی
 پادگانورا   و نمروده  عبرور  پیرانشرور  مررز  از عرراق  ارتش آن با زمان وهم نماید درگیر را کردستان شمال پادگانوا 
 عراقری  مستشراران  کمر   برا  دمکررات  نیروهرا   و دهرد  قررار مری   خود ها  میگ بمباران زیر را پسوه و پیرانشور
 رهبرر  رجرو   مسرعود  و دمکررات  حر    رهبرر  قاسرملو . (917:6729همران، «)کددد می محاصره را م بور پادگانوا 
 عر ل  جموور  ریاست از ناکارآمد  دهی  به که نی  صدر کددد.بدی می دیدار هم با پاریس در خلق،مخفیانه مجاهدین

 جدگ و کشور بسامان نا اوضاع از خواستدد می افراد این.می کدد دیدار رجو  با و شود می خارج کشور بود،از شده
 دمکررات  ح  .بودند ایران اس می جموور  نظام برانداز  برا  ت ش ودر کددد ایران استفاده به عراق شده تحمی 

 دچرار  کوتراهی  مردت  از پرس  امرا  شوند متحد و کددد همکار  هم با دوهت علیه گرفتدد تصمیم نشستی در کومله و
 و دمکررات  حر    بین اخت ف گرفتن باال ،با19 سال ها  نیمه از.گرفت صورت درگیر  آنوا میان و شدند اخت ف
 اشغال اح ا  این که مداطقی با پیشرو  ها  خود توانست  ارتش شدندو تر ضعی  روز به روز ها گروه کومله،این

  .بگیرد پس بودند، باز کرده
 نسبی برخروردار  ازامدیت ها وجاده ها راه .شد می خارج مسلد ها  گروه سلطه از دیگر  از پس یکی روستاها»
همران،  ) «آنورا گردیرد   خشرم  باعرث  گروهرا  سررکو   جورت  در نظرامی  نیروهرا   برا  کردسرتان  مردم همکار .شد

(. با تسلط ارتش بر مداطق کُرد نشین ایران،ح   دمکرات مجبور به عق  نشیدی مری شرود ومقرر اصرلی     933:6729
 ،شردت  مسلد افراد از کردستان دست دور مداطق تدریجی پاکساز »کُردنشین عراق مدتق  می کدد.خود را به  مداطق 

 شرورها   بره  عرراق  هروایی  عراق،حم ت با جدگ در ایران نظامی برتر پیشمرگوا، موقعیت شدن تسلیم روند گرفتن
 و هفظری  کُردها،جدرگ  عمومی افکار در آن مدفی بازتا  و رفت می شمار به عراق متحد ح   که حاهی کردستان،در

 ملری  شرورا   غیررسرمی  انحر ل  براالخره  و سردت  اه  روحانیون درپی پی کومله،ترور خود پیشین متحد با نظامی
 نگذاشرته  براقی  دمکررات  حر    جملره  از آن اعضرا   بررا   اعتبرار   آن،دیگرر  اعضرا   شردن  پراکدرده  و مقاومت

 ابرراز  امدیرت  شرورا   قطعدامره  ایرن  در.شد مطر  امدیت شورا  123 قطعدامۀ ،6711 (. درسال196:6729همان،«)بود
 در.آیرد  دسرت  بره  وعراق ایران بین عادالنه و جامع ح  راه ی  باید که شد ومعتقد داد بس آتش اع م کردو نگرانی
رونرد   در یر  6719خیبرر  از عملیرات  پرس  عرراق  ارترش .»رسرید  تصروی   به قطعدامه این 6711 تیرماه ونوم بیست

 هرا   ازشکسرت  ی  با هیچ 1کرب   عملیات طی درجبوۀ شلمچه نظامی شد؛اما شکست شکست پذیرا صعود ، 
 فررو  را درتراریکی  عرراق   آیدرد  حکومرت   جدرگ  هفرتم  درسرال  هم آن شکست، این نیست،زیرا مقایسه قاب  عراق



 6931 بیرجند اسفند -پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی نهمین همایش ملی /      1

 وعرراق  ایرران  جدرگ  برآمد ترا بره   دید،درصدد مواجه با خطرجد  فارس درخلی  خودرا حیاتی مدابع که آمریکا.برد
 جدرگ (. 3:6729توحیردیان، )«برود  شررایطی  چدرین  امدیت،محصرول  شورا  درنشست123قطعدامۀ تصوی .دهد پایان

 پرذیرش  و دوطررف  سرو   از برس  آترش  قبول با 6713ماه مرداد نوم و بیست ؛در سال ازهشت پس درنوایت تحمیلی
 6621وهمچدرین  گذاشرت  جرا  بره  تلفرات  نفرر  میلیون ی  حدود جدگ این.  یافت پایان امدیت شورا  123 قطعدامه
 کره  سیاسی ح   و هرگروه از عراق دوهت ساهه، هشت جدگ طول در» .کرد وارد خسارت کشور دو به دالر میلیارد

 از 6731 ترا  6713 سرال  از هم دموکرات و کومله دوح   رو این از.آورد عم  به بودپشتیبانی مخاه  ایران دوهت با
 قرارمری  آنران  اختیرار  در مراهی  امکانرات  و مومرات  و اسرلحه  عرراق  دوهرت  .گردیرد  برخوردار عراق جد  حمایت

 عراق،حر    و ایرران  میران  برس  آترش  برقرار  با (.927: 6733 اس می، انق   بدیادتاریخ پژوهشگران شورا «)داد
و  حر    آیدرده  و سرنوشرت  بره  نسربت  نیر   دیگر مسلد ها  گروه.شود می ب تکلیفی و سردرگمی دچار دمکرات
 شردبه  پرد   روز در او.نپایید عراق،دیر  و ایران جدگ یافتن پایان از پس قاسملو دبیرکلی» .بودند نگران خود سازمان

 (. هیچ191:6729)نادر ،«درآمد پا  از گلوهه ضر  به وین در قادر  عبداهلل نام به فرد  همراه به 13 سال تیرماه99
 جملره  بردنرد؛از  مری  سرود  قاسرملو  قت  از زیاد  ها  نگرفت.گروه عوده به را قاسملو قت  مسئوهیت ح بی و گروه
 مجاهردین  سرازمان  تروان  مری  داشرتدد  اخرت ف  قاسرملو  و دمکررات  حر    برا  کره  سیاسری  ها  سازمان و اح ا 

 عرراق  بره  آمریکا حمله از پس.برد نام را عراق کردستان میودی اتحادیه و عراق بعثت دمکرات،رژیم خلق،کومله،پارت
 بره  بتوانرد  طریرق،ح    ایرن  ترا از  کدرد  حملره  ایران به که کرد می تشویق را دمکرات، آمریکا ؛ح  6736 سال در

 شرد  ناامید ایران به آمریکا حمله از ح   بعد مدتی.یاید دست کردستان مختار  خود با رابطه در خود ها  خواسته
پس از قاسملو،عبداهلل حسن زاده، به عدوان دبیر ک  ح   برگ یرده  .شدند اخت ف دچار درون خود و اعضا  آن در
،حسن زاده با دیگر اعضا  ح   دچار اخت ف شده و از ح   جردا مری شرود. پرس از حسرن      6731شد. در سال 

زاده، خاهد ع ی   رهبر  ح   را به عوده می گیرد.حر   دمکررات کردسرتان ایرران در حرال حاضرر بره رهبرر          
کرستان عراق فعاهیت محدود دارد.ح   دمکرات کردستان، در طول هشت سال جدرگ تحمیلری؛   مصطفی هجر ،در 

حملره بره   »اقدامات تروریستی زیاد  بر ضد جموور  اسر می ایرران انجرام داد.از جملره ایرن اقردامات مری تروان:        
ذار ، غرارت  تأسیسات عمومی،مین گذار  در جاده ها ومعابر عمرومی،آدم ربالی،حملره بره مراکر  دوهتی،بمر  گر      

روستاها و ترور شخصیت ها  سیاسی و نظامی رانام برد.درواقع پشتیبانی وحمایت عراق،یکی ازعلر  اصرلی ایجراد    
 (.  911:6721اسماعیلی،«)وتداوم تروریسم درکردستان ایران بود

 دمکرات حزب تاریخچه :6جدول
 اقدامات حزب دمکرات سال فعالیت رهبر)دبیرکل(
تأسیس حر   دمکررات واعر م     6799-6791 قاضی محمد

 خودمختار  کردستان
حضررور فعررال در بخررش هررا     6799_6791 احمد توفیق

 کردنشین ایران و عراق
مواباد،پسروه   حمله به پادگان ها  6791-6713 عبداهرحمان قاسملو

وپیرانشرررور  و تصررررف پادگررران 
 سدددج

 
 : او آثار و افهمی جواد معرفی

 



 7/        سرد سوران رمان در دمکرات حزب سیاسی مسائل بازتاب 

از دانشرگاه سیسرتان وبلوچسرتان     عمرران  کارشداسری  مردرک  و  است. بجدورد درشمسی 6797افومی، متوهد  جواد
دفاع مقدس و  رمان این محتوا  دارد. نام سرد سوران و  رمان اوهین.آغاز کرد 6731 سال و  نویسددگی را از».دارد
 در ایرران  علیره  بعثرت  رژیم حمایت با کومله و دمکرات ح   تروریستی اقدامات و ایران علیه عراق تحمیلی جدگ
 اصرغرررمان  د  سرتاره هرا    سرمدد،رمان  تاکسری  داسرتان  مجموعره »:توان می افومی آثار دیگر از.است جدگ زمان

 و(مررداد 93 کودترا   مرورد  در) بلوط جدگ  در چترکبود،م قات داستان تابید،مجموعه می راستشان برشانه خورشید
 سروران  (.می توان گفت رمان9:6726افومی،«)است مجاهدین خلق مورد که در گرگ نام دارد سال رمان و ، آخرین

   قلم جای ه دو سرد؛برجسته ترین اثر جواد افومی است.این رمان در
 برا  سروران سررد؛  .اسرت  شرده  انتخا  برگ یده کتا  نام د عدوان فص ،به کتا  جای ه دوره چواردهمین و زرین
 دارا  سرد سوران رمان می کدد، روایت را کشور غر  مداطق در ایران به عراق حمله برابر در مردم تازه،دفاع نگاهی
 در جوانی،جدرگ  هرا   سال در افومی است. شده چاپ مور سوره انتشارات توسط 6732سال در و است صفحه 193
 است. کرده راتجربه کردستان مدطقه
 
 خالصه رمان سوران سرد :       

رمان به اتفاقراتی کره در پایگراه سروران رخ داده؛پرداختره اسرت.فرمانده       سوران، نام روستایی دراطراف ارومیه است. 
پایگاه سوران استوار سرابی ومعاونش سرگروهبان زمانی نام دارند.در این پایگاه یر  نفرجاسروس حر   دمروکرات     

اسروس  بودواط عات افراد پایگاه وفعاهیت ها  آن ها را به ح بی ها گ ارش می داد.هدوز کسی نمی دانسرت فررد ج  
کیست.ی  روز دو سرباز جدید به نام ها  سیدا وسعید به پایگاه سروران اعر ام شردند.در روسرتا  سروران کدخردا       
وخانواده اش زندگی می کردند.افراد  نی  در روستا برا  ح بی ها جاسوسی می کردند.سیدا با یکری از سرربازان بره    

د.سیدا در پایگاه راندده تراکتور بود.ی  روز دو سررباز بره   نام سورا  دوست شده بود .آن دو بیشتر مواقع با هم بودن
 شرده  آزاد پایگاه آمدند که مدتی در اسارت ح بی ها بودند. اسماعی  ومصی  پس از تحم  شکدجه ها  زیاد اکدون

افراد اط عات هدوز در حال بررسی برا  یافتن جاسوس بودند.ی  روز کریم خانی به سورا  گفرت کره ایرن    .بودند
قه آهوده است؛ انگار کریم خانی نی  متوجه اتفاقاتی شده بود. چدد روز بعد، سیدا جداز  کریم خانی را در ن دیکری  مدط

پایگاه میان برف ها پیدا کرد که ی  گلوهه وسط پیشانی او خورده بود. گاهی سیدا و سرورا  از پایگراه بره روسرتا      
از مدتی به مژی ،دختر کدخدا ع قه مدد شد، مژی  نی  به  سوران می رفتدد و درآن جا وقت می گذراندند.سیدا پس

سیدا دل بسته بود.مدتی پس از پیدا شدن جداز  کریم خانی،احمد نیر  مری خواسرت از پایگراه بررود و در مدطقره ا        
دیگرخدمت سرباز  اش را به اتمام برساند.هحظه ا  پس از خروج احمرد از پایگراه ،صردا  شرلی  گلوهره شردیده       

وهبان زمانی وچدد نفر دیگر به سرعت از پایگاه خارج شدند ومدتی بعد با جداز  احمد روبرو شردند.احمد  شد.سرگر
س شلی  شده بود. سرگروهبان زمانی که مری دانسرت   -نی  ی  گلوهه وسط پیشانی اش خورده بود.گلوهه از تفدگ ژ

اسرت.پس از ایرن اتفاق،فرمانرده     س ندارد، مطمئن شد که جاسوس یکری از افرراد پایگراه   -ح   دموکرات تفدگ ژ
جدداهلل به پایگاه آمد و برا  سربازان سخدرانی کرد وگفت که ح بی ها قصد دارند به پایگاه سوران حملره کددرد،زیرا   
این پایگاه در نقطه مرز  قرار داشت.با ساخت پایگاه سوران در این مدطقه،راه ارتباطی ح   دموکرات برا خرارج از   

ه همین دهی  ح   دموکرات از روش ها  مختلفی چون ؛گماشتن جاسوس وکشرتن سرربازان   کشور قطع شده بود.ب
پایگاه،قصد نابود  پایگاه سوران را داشرت ترا بتوانرد راه ارتبراطی خرود را برا آن سرو  مرزهرا دوبراره در اختیرار           

تدد.افراد گیرد.ساهروز تآسیس ح   دموکرات،عده ا  از اعضا  حر   دمروکرات در روسرتا  پسروک جلسره داشر      
اط عات از تشکی  این جلسه با خبر شدند.صابر،فرماند جدداهلل به همراه افرادش وسیدا بره سرمت روسرتا  پسروک     
رفتدد.انگار ح بی ها از قب  مدتظر آن ها بودند وبا ورود افراد جدداهلل بره روسرتا ،بره سرمت آن هرا شرلی  کردنردو        

خانه ها  روستا پدوان شدند.درگیر  میان ح   وجدرداهلل شردت    تعداد  از آن ها را کشتدد.مقامات باال  ح  ،در
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بیشتر  گرفت.ی  ماشین از پایگاه سوران به کم  جدرداهلل آمرد.افراد زیراد  در ایرن درگیرر  کشرته شردند.وقتی        
نیروها  کمکی سپاه رسیدند؛گشتی ها  جدداهلل آخرین حم ت ح بی ها را دفع کرده و آن ها را مجبرور بره عقر     

کرده بودند. پسران کدخدا هردو ح بی بودند.پسرب رگ کدخدا توسط سپاه دستگیر شرد وچدردین سرال را در     نشیدی
زندان سپر  کرد.پسر کوچ  کدخدا؛که با ح بی ها همکار  می کرد، در یکی از درگیر  ها  میران سرپاه وحر      

تا بتوانرد انتقرام خرون و  را از     دموکرات کشته شد.جیران؛عروس کدخدا،تصمیم می گیرد راه همسرش را ادامه دهد
سپاه بگیرد.جیران نی  در درگیر  میان ح   دموکرات ونیروها  جدداهلل در روسرتا  پسروک کشرته مری شرود.افراد      
پایگاه جداز  جیران را به روستا  سوران آوردند و به کدخدا تحویر  دادند.کدخردا از سرورا  مری خواهرد بره و        

رز ایران و ترکیه ببرند و به پدرش تحوی  دهدد.سورا  قبول می کدرد و بره همرراه    کم  کدد تا جداز  جیران را سرم
قدیر چوپان و دو مرد کُرد،جداز  جیران را شبانه با ماشین پایگاه به سر مررز مری بررد وتحویر  مری دهرد.وقتی کره        

را بره پایگراه دیگرر      سورا  به پایگاه برمی گردد،به و  اتوام جاسوسی می زندد واز او بازجویی می کددد.سپس او
فرستادند تا به کارهایش رسیدگی ومجازات شود. چدد روز بعد حمید از پایگاه دهه در،بی سیم زد وگفت ح بری هرا   
به پایگاهشان حمله کرده اند و درخواست نیرو  کمکی کرد.وقتی نیروها  جدداهلل به پایگراه دهره در رسریدند،ح بی    

و فرار کرده بودند.این بار دوم بود که پایگاه دهه در،مورد حملۀ ح بی ها قررار مری   ها همۀ افراد پایگاه را کشته بودند 
گرفت وهر دو بار سقوط کرده بود. این بار سرگروهبان زمانی،به مصی  و محرم علی ش  کرده برود.قرار شرد فرردا    

راد  بردند،صربد کره بره    افراد اط عات بیایدد وآن دو را برا  بازجویی و محاکمه ببرند.ش  محررم علری را بره انفر    
 سراغش رفتدد متوجه شدند که سیاه نور خورده وخودش را کشته است.مصی  را سوار ماشین کردند و اسرماعی  بره  
همراه دو نگوبان با ماشین رفتدد تا مصی  را تحوی  بچه ها  اط عات بدهدد.در پرایین جراده آمبروالنس مدتظرشران     

نس شدند؛ناگوان آمبوالنس آتش گرفت وهمه افراد آمبروالنس سروختدد بره    بود.هدگامی که مصی  وبقیه سوار آمبوال
ج  ی  نفر که ح بی ها آن را با خود برده بودند.مشخص شد آتش زدن آمبوالنس کار ح بی هرا بروده وآن هرا ایرن     
 کار را برا  نجات دادن جاسوس خودشان انجام داده بودند.پس از این حوادث سیدا حاهش برد شرد وتر  کرد.بچره    
ها  پایگاه او را به روستا  سوران ن د کدخدا بردند تا اگرر کدخردا دارویری دارد بره او بدهرد شراید حراهش بوترر         
شود.سیدا ش  در روستا ن د کدخدا ماند تا بوبود پیدا کدد.آن ش  اسماعی  به همراه ح بی ها به روستا آمد؛سیدا کره  

حال خوبی نداشت .اسرماعی    است.سیدا هدوز ت  داشت واو را دید متوجه شد که اسماعی  جاسوس ح بی ها بوده 
ن د سیدا آمد وگفت که این همه مدت در پایگاه مانده بود تا اط عات کافی بدست آورد بررا  عملیراتی کره امشر      
ح بی ها دارند.اسماعی  گفت که امش  قرار است ح بری هرا پایگراه سروران را بره آترش بکشدد.سریدا از اسرماعی          

این کار را نکددد.اسماعی  بی اعتدا به حرف ها  سیدا از روستا رفت.سیدا با حال خرابری کره داشرت     خواهش کرد که
سوار اس  مژی  شد و از کدخدا خواست اجازه دهد که به پایگاه سوران برود و به فرمانرده وبچره هرا خبرر حملرۀ      

دد وارد پایگاه می شدند.بچه ها  پایگاه ح بی ها را برساند.درگیر  ها از ساعاتی پیش آغاز شده بود وح بی ها داشت
به شدت مقاومت می کردند تا ح بی ها نتواندد وارد پایگاه شوند.سربازان زیاد  کشته شدند؛سرگروهبان زمرانی نیر    
زخمی شد. بچه ها همچدان ت ش می کردند تا جلو  پیشرو  دشمن را بگیرند.فشدگ ها  بچه ها رو به اتمام برود  

ه سمت پایگاه تیرانداز  مری کردنرد.ی  هحظره صردا  تیرانرداز  قطرع شرد وح بری هرا فررار           وح یبی ها هدوز ب
کردند.هحظه ا  بعد خودروها  نظامی گروهان فرسیان از راه رسیدند.آمدن به موقع نیروها  کمکی باعث شد ح بی 

پایگاه را نجات دهدرد و باعرث    ها فرار کددد وپایگاه از سقوط در امان بماند.بچه ها  پایگاه توانستدد با مقاومت خود
شکست ح بی ها شوند.پس از درگیر  بچه ها اس  مژی  را در ن دیکی پایگاه دیدند وهی سیدا را پیدا نکردنرد.ی   
سال بعد؛جدگ تحمیلی به پایان رسید.سورا  که به اتوام جاسوسی در زندان بود پس از هشت سال آزاد شد.سورا  

وس پایگاه سوران را پیدا کدد؛به همین دهی  و  به روستا  سروران مری رود ترا    پس از آزاد  تصمیم می گیرد جاس
حقیقت را کش  کدد.وقتی سورا  به روستا می رود هیچ کس در روستا نمانرده برود وهمره از آن جرا کروه کررده       
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بودند.کدخدا  سوران چدد سال پیش فوت کرده بود وفقرط مژیر  وشروهرش در آن روسرتا زنردگی مری کردنرد.        
سپس مژی  مراجرا  .بکشد را او تا رود می سراغش ؛به است جاسوس فرد شوهرمژی  همان کرد می فکر ا  کهسور

را برا  سورا  توضید می دهد و می گوید که شوهرش جاسوس نیست.شوهر مژی  مصی  بود؛و  توانسرته برود   
آتش سوخته برود.پس از آن   از آمبوالنس آتش گرفته بیرون برود وخود را نجات دهد، وهی تمام صورت و بدنش در

مژی  وقدیر؛مصی  را پیدا کرده بودند و مخفیانه در غار  از او مراقبت می کردنرد.کمی پرس از مراجرا  درگیرر      
وحملۀ ح بی ها به پایگاه؛اسماعی  دوباره به روستا  سوران می رود.اسماعی  به مژی  چشم داشت و به بوانه هرا   

مژی  و قدیر در حال رفتن به غار بودند؛اسماعی  آن ها را ترا دم غرار تعقیر      مختل  به روستا می آمد.ی  روز که
می کدد.قدیر که متوجه می شود کسی تعقیبشان می کدد؛با مصی  در غار کمین می کددد.اسماعی  کره وارد غرار مری    

ی کره علیره پایگراه    شود او را کت  می زندد. اسماعی  که راه نجاتی برا  خود نمی دید؛به همۀ جاسوسی ها واقدامات
انجام داده بود اعتراف می کدد.سپس مصی  و قدیر او را با طدا  می بددند وهمان جا بدون آ  و غذا رهرایش مری   
کددد تا بمیرد.ی  سال پس از این ماجرا،مژی  و مصی  با هم عروسی می کددرد و در روسرتا  سروران برا هرم بره       

 زندگی ادامه می دهدد.
 

 ی واقدامات تروریستی حزب دمکرات کردستان در رمان سوران سرد:بررسی حوادث جنگ تحمیل
 جاسوسی کردن برای حزبی ها:. 6

یکی از موضوعاتی که در این رمان بیشتر مورد توجه قرار گرفته، جاسوسی کردن افراد  م دور برا  ح   دمکرات 
صرف و افراد پایگاه نی  شروید  است. به دهی  همین جاسوسی هاست که چددین پایگاه نظامی توسط ح   دمکرات ت

رابطره مرا برا    »یا اسیر می شوند. قاسملو،دبیرک  ح   دمکرات،رابطه ح   با دوهت عراق را این گونه بیان می کدرد: 
دوهت عراق بسیار روشن است،ما علیه دشمن مشترک می جدگیم.ح   در قبال دریافرت پشرتیبانی از عرراق متعورد     

مسلد جموور  اس می ایران وجاسوسی علیه ایران،جلو  کردهرا  شرماهی    شده است، ضمن درگیر کردن نیروها 
(.در این رمان هفت مرتبه به جاسوسی ح   دمکررات پرداختره شرده اسرت.به     969:6721اسماعیلی،«)عراق را بگیرد
 دو ساعت تو درگیر  باشی و یه خراش برندار ؟ چرا صبر نمی کدی بچه ها  اط عات کارشرون رو »عدوان نمونه: 

بکدن و خبرش رو بدن؟بدمون نمی آد  بدونیم جاسوس دهه در  کی بوده و کدوم نامرد  ح بیرا رو شربی آورده ترو    
(.گروه ها  چپ گرا،پایگاه ها  موم مرز  را بره وسریله   611:6733افومی،«)پایگاه و دخ  سربازا  پایگاه رو آورده

ضرد  »یگاه،اقردام بره تصررف پایگراه مری کردنرد.      جاسوسان خود شداسایی و پس از کس  اط عات کافی در مورد پا
انق   االن تمام نیروهاش رو بسی  کرده واسه حمله به این پایگاه. ایدجا براش شده خرمگس معرکه و سقوطش بررا  
اونا حیاتیه. یه ساهه که دارن تدارک این حمله رو میبیدن.از استخدام جاسوسا  محلی و غیر محلری گرفتره ترا تخلیره     

مومات و اسلحه تو دره ها  همین دوروبر. متأسفانه یه نخاهه هم پیدا شده که داره یره ریر  اط عرات     خروار خروار
(.در اغل  رمان ها  سیاسی؛ 916:6733همان،«)رو بوشون می رسونه. یه نخاهۀ ر ل که مث آ  خوردن آدم می کشه

افراد برا  تبادل اط عات سیاسی خرود در   رستوران ها و قووه خانه ها معموأل پاتوق امدی برا  افراد سیاسی است و
چدررین مکرران هررایی گرررد هررم مرری آیدررد. در رمرران سرروران سرررد نیرر ؛ ح برری هررا برررا  گرررفتن اط عررات از      

تو اون ش  رو تو رستوران سرر سره راهری مراکو     »جاسوسانشان،رستورانی را به عدوان پاتوق خود انتخا  کرده اند. 
طرم نیست شاید.زمانی گفت:تو هریچ مری دونسرتی اون رسرتوران پراتوق      موند .درست می گم.محرم علی گفت: خا

ح بیا  مدطقره مراکو و سرروه؟ نره نمیدونسرتم. زمرانی گفرت: مرن هرم نمری دونسرتم بچره هرا  اط عرات بورم                
(. بعضی از افراد روستا  سوران نی  برا  ح   دمکرات جاسوسی می کردند واط عراتی در  913:6733همان،«)گفتن

ممصی  هدوز آرام بود. به دیوار سدگی غار تکیه داد. پرسرید: فراروق کیره؟ قردیرگفت:     »ا قرار می دادند. اختیار آن ه
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)همران،  « سورانیه بلد ح بیایه.خودم دیدمش. خیلی شبا با ح بیرا مری ره. براشرون خبرمری برره.راه نشانشران مری ده       
166:6733.) 

 
 حمله حزبی ها به پادگان های مهم مرزی:. 2

جدرگ وخرونری     »از جمله اقدامات ح   دمکرات برا  تضعی  ارتش وسپاه؛حمله به پادگران هرا  نظرامی برود.    
وآشو  از همان روز پیروز  انق   شروع شدکه اوهین نمونه ب رگ آن حمله بره پادگران موابراد و غرارت اسرلحه      

رات،حملره بره دیگرر پادگران هرا       (.پس از اشغال پادگان موابراد؛ح   دمک 99:6719چمران،«)وسوختن پادگان بود
گررروه هررا  ضرردانق  ،پادگان هررا  پسرروه و پیرانشررور را برره تصرررف    »مدرراطق کردنشررین را آغرراز مرری کدررد.   

(.یکی از پایگاه ها  موم برا  ح بی ها، پایگاه دهه در بود. این پایگاه چدردین مرتبره   622:6721اسماعیلی،«)درآوردند
فت و بیشتر افراد پایگاه به شوادت رسیدند.در رمان سوران سرد،پد  مورد توسط ح   دمکرات مورد تواجم قرار گر

در رابطه با تواجم ح   دمکرات به پادگان ها  مرز  سخن رفته است.نمونه ا  از توصری  حملره ح بری هرا بره      
داریرم مری    حمید آقا من صابرم شداختی؟صابر فرماند  جدداهلل.ما داریم میایم سمت شما. تحم  کدرین »پایگاه دهه در:

رسیم. نمی  اریم یکی از اون وطن فروشا زنده از دهه در بیرون بره. دوباره صدا  حمید همه را پشرتبی سریم جمرع    
(.از دیگر پادگان ها  برا اهمیرت نظرامی،می تروان     737:6733افومی،«)کرد.اونا اومدن تو پایگاه من دارم می بیدمشون
اه؛ راه ارتباطی ح بی ها با کشور ترکیه قطع شد، به همین دهی  تسلط برر  پادگان سوران را نام برد. با احداث این پایگ

حسین چرا تیربار اون »این پایگاه برا  ح   از اهمیت ویژه ا  برخوردار بود.توصی  حمله ح   به پایگاه سوران:
رو کرد؛ با شمام نبیدم یره  نامردا رو خفه نمی کدی؟و به سربازانی که تو  کانال باری ،از  تیرانداز  باز ایستاده بودند 

(.نیروها  سرپاه و  913:6733)همان،  « ح بی زنده وارد پایگاه بشه . من امش  جداز  ح بی می خوام.گوش می کدین
ارتش با تمام توان در برابر حم ت ح بی ها پایدار  می کردند؛ مقاومت سربازان و نیروهرا  پایگراه سروران،ح      

وم خود ناکرام گذاشرت.نمونه ا  از مقاومرت نیروهرا  پایگراه سروران در مقابر         دمکرات را از رسیدن به اهداف ش
سربازان سر از خاکری  باال آورده بودند و میدان مرین را زیرر آترش گرفتره بودنرد.مواجمان سریاه پروش از        »مواجمان:

ه شردیده شرد.علی رضرا    اهوارها گذشته بودند و سرباالیی خاکری  را باال می آمدند.صدا  انفجار از جایی بیرون پایگرا 
 (.  931:6733همان،«)فریاد می زد: باالتر ب ن.ب ن رو خاکری .بچه ها عق  اومدن.نترس،اونا ح بیان که باال  خاکری ن

 
 اقدامات تروریستی وجنایات حزب دمکرات:. 9

پس  ح   دمکرات کردستان؛پس از پیروز  انق  ،خواستار خودمختار  از دوهت جموور  اس می شد.این ح  
از  ناکام ماندن در رسیدن به اهداف خود،به مقابله با جموور  اسر می پرداخرت و بررا  پیشربرد مقاصرد خرود بره        

حر   دمکرات،کوملره   »اقدامات تروریستی رو  آورد.افرراد بری گدراه زیراد  قربرانی جدایرات ایرن حر   شردند.         
اه ها  نظرامی،مین گرذار ،ایجاد تلره هرا      ومتحدانش هر روز با شادکامی خبر فتوحات خود را،شام  حمله به پایگ

انفجار ،ترور،ربایش افراد،به اسارت گرفتن نیروها  نظامی و اعدام این اسرا مری پراکددنرد و اظورار امیردوار  مری      
(. افومی در رمانش،چوار مرتبره بره ایرن اقردامات     926:6729)نادر  ،« کردند که به زود  دشمن را خواهدد شکست

 زدن،مدتظرشررون کمررین بوشررون»سررت.نمونه ا  از اقرردامات تروریسررتی حرر   دمکرررات:  تروریسررتی پرداخترره ا
 نکررده  پیدا دفاع فرست انگار کسی.صاف دشت این تو مسلد ح بی هشکر یه و مونن می سربازا.ندادن امونشون.بودن
 میددازن نارنج  تونن می تا بعد و رگبار به بددن می آمبوالنس خود تو هم رو بیرون،بقیه آرن می رو نفرشون دو.بود
.ح بی ها بیشتر اقدام به کشتن نیروها  سپاهی وبسیجی می کردند.آن ها با این کرار  (992:6733افومی،)«آمبوالنس تو

ت ش داشتدد مخاهفت خود را با جموور  اس می اع م کددد.نمونه ا  از کشتن پاسرداران توسرط حر   دمکررات:     
سورا .انگار گوسفدد  جلو  چشما  من و تو،اول سر اون پد  تا پاسدار رو بریدن،بعدشم بقیه رو.بد مدظره ا  بود»
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« سرمی بریدن.پایگاه که سقوط کرد همۀ زنده ها رو به خط کردن بعدش یه راست رفتن سررا  اون پرد  ترا پاسردار    
 (.611:6733)همان،

 
 قاچاق اسلحه ومهمات:. 4

ح   دمکرات برا  مقابله با جموور  اس می،مورد حمایت کشورهایی همچون عراق بود.این حر   سر   مرورد    
گسترش قاچاق اسرلحه پرس ازپیرروز  انقر  ؛ بردین      »خود را به صورت قاچاق از ترکیه وعراق تویه می کرد. نیاز

صورت که بسیار  ازقاچاقچیان که تا پیش از انق   اجداس از خاک عراق می آوردند بعد از پیروز  انق   بخاطر 
(.در 931:6733د تراریخ انقر   اسر می،   شورا  پژوهشکران بدیرا «)شرایط خاص سیاسی،اسلحه رد و بدل می کردند

رمان سوران سرد،سه مرتبه به قاچاق س   اشاره شرده اسرت.نمونه ا  از قاچراق اسرلحه و مومرات توسرط ح بری        
سایه ا  که از آن سو  خاکری  ن دی  می شد آشدا بره نظرشران رسرید.مواظ  باشرین دارن ن دیر  میشرن.می       »ها:

یاد.کجا می رن؟سوی  گفت:اون ور مرز،ترکیه.مسریر حرکتشرون درسرت از    شدوین؟ صدا  نفس کشیدن قاطراشون م
زیر پایگاست.اسلحه ومومات بار می زنن،دوباره همین مسیر رو برمی گردن مری آن مری رن سرمت کردسرتان.تو ا      

ور (.آ ربایجان غربی به دهی  هم مرز بودن با کشر 619:6733)افومی، « جودم هی  جایی از دست ح بیا در امان نیست
ترکیه،مدطقه مداسبی برا  قاچراق سر   ومومرات توسرط حر   دمکررات بود.برا تأسریس پایگراه سروران در ایرن            

تأسیس پایگراه سروران مثر  تروپ ترو مدطقره       »مدطقه،حم  و قاچاق س   توسط ح   با مشک  اساسی روبرو شد.
 پیچید.  

ناشرون رو راهری مری کرردن اون ور مررز؛      ح بیا بی قرار شده بودن.ایدجا درست همون جایی بود که ح بیا کاروا
ترکیه. بعدشم عراق. از اون ورم قاطر قاطر اسلحه و مومات وارد می کردن و می رسوندن به هرم رزماشرون ترو کر      
مدطقۀ آ ربایجان غربی و کردستان.ما درست تو شاهرگ ارتباطی شون شدود گذاشته بودیم و خودمون خبرر نداشرتیم.   

همران  «)سوران به کار افتاد فومیدیم که چه گلی کاشتیم.تا جُم می خوردن، ما مری فومیردیم  بعدها که بی سیم پایگاه 
،911:6733.) 
 
 درگیری میان حزب دمکرات و نیروهای سپاه:. 5

در زمان جدگ تحمیلی،به دهی  تجاوز عراق به خاک ایران، اوضاع کشور آشفته می شود.ح   دمکرات نی  بره دهیر    
اق در این تواجم سویم می شود وبه ناآرامی ها  کشور دامن می زند.سپاه،به طور جد  بره  همکار  با رژیم بعث عر

مقابله با این ح   می پردازد و ح   دمکرات با بی رحمی تمام تعداد زیاد  از نیروها  سپاه را مجررو  و شروید   
د،پرچم داران انقر   برا   تعداد  پاسدار مجرو  در میان محاصره ه اران مسرلد ضرد انقر   قررار داشرتد     »می کدد.

حقانیت و مظلومیت خاصی در خون خود می غلطیدند و نروکران اجدبری پیرروز  مدحروس خرود را چشرن کرفتره        
یکی بوشرون  »(در رمان سوران سرد،دو بار به این موضوع پرداخته شده است.به عدوان نمونه: 92:6719چمران،«)بودند

مسیرمون رو عوض کردیم،ت  تیراندازاشون رو فرستادن سروقتمون کره  خبر داده،توتدگه مدتظر ما بودن.بعد که دیدن 
سرگرممون کدن.صابر گفت:اوضاع غریبیه.رلیس رؤساشون امروز تو پسوک جلسه دارن اون وقت ایدرا اومردن ایدجرا    
 دارن شلوغش می کدن.جایی که این همه کله گدده یوو یه جا جمع شده باشن، اونا بایستی مغ  خر خورده باشن کره 

 (.933:6733افومی،«)جدداهلل روتحری  کدن
 
 به اسیری گرفتن و  زندانی کردن نیروهای ارتش وسپاه:. 1

ح   دمکرات؛در مدطقه ا  به نام دوهه تو، زندانی برا  اسیران آماده کرده بود.افراد  که به دست  ح   اسریر مری   
ی سردشت و در نقطه صفر مررز  میران ایرران و    روستا  دوهه تو،در شمال غرب»شدند، به این زندان مدتق  می شدند.
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عراق قرار داشت.ح   دمکرات در این روستا،از ی  اصطب  برا  زندانی کردن بیش از دویسرت پاسردار و ارتشری    
(.به گفتۀ صابر؛فرمانده جدداهلل،دوهه ترو، جرایی مخروف    913:6729نادر ،«)که در اسارت خود داشت،استفاده می کرد

علی رضا گفت:بچه هرا  ژانردارمر  رو اسریر    »آن جا بیرون نمی آید.توصی  زندان دوهه تو:است که کسی ساهم از 
 کردن.فقط بسیجیا و پاسدارا رو کشتن .

خیلری دهرم میخرواد زنرده  باشررم و سرقوط اون زنردان هعدتری رو بره چشررم ببیدم.جرون خیلری از بچره هررامون            
بیش از بیست بار اف چوارا رفرتن واسره بمبرارانش امرا     روگرفته.متأسفانه هیچ گرایی ازش تودستمون نیست.تا حاال 

 (.  721:6733)افومی،« پیداش نکردن
 
 خیال تجزیه طلبی کردستان:. 7

همان طور که قبً   کر شد،هدف اصرلی حر   دمکررات از ایجراد اغتشراش وجدرگ مسرلحانه، جداسراز  مدراطق          
تج یه طلبی اح ا  چپ گررا ایرن گونره اشراره کررده      کُردنشین از ایران بود.دکتر چمران در کتا  کردستان،به نقشه 

ح   دمکرات از سال ها پیش در پی تج یه کردستان از ایران بود،و فقط انتظار مری کشرید ترا موقرع مداسربی      »است:
برا  اجرا  این برنامه فرا رسد.این اح ا  می خواستدد از ضع  دوهت مرک   و هرج و مرج موجود، سوء استفاده 

ت مسلد شده، با قدرت س  ، بر همه کردستان مسلط شوندو بعد افکار سیاسی خرود را برر مرردم و    کرده و به سرع
(. رمان سوران سررد، دو مرتبره بره ایرن آرزو  حر   دمکررات اشراره شرده         71:6719چمران،«)دوهت تحمی  کددد

ه ح بیرا دشرمدن.گفتن   فرشید پرسید:از ح بیا چی می دانی؟سورا  گفت:چی  زیاد  نمی دونم. به من گفتن ک»است:
اونا خیال تج یه کردن مملکت رو دارن و بایس باهاشون بجدگم.فرشید گفت:سرر بریردنا کرار حر   نیسرت.مبارز       
مسلحانه خیلی وقته که مدسوخ شده.حاال شعور وآگاهی مردمه که سرنوشتشان را رقم مری زنره.ما برا مغر  اونرا کرار       

برریم باال.خودشران سرنوشتشران را دسرت بگیرن.مرا مری خرواهیم        داریم.دهمان می خواد که سطد آگراهی شران را ب  
 (.793:6733افومی،«)سرنوشت مردم کُرد را خودشان دستشان بگیرن

 
 سالروز تأسیس حزب:. 8

،معموالً هر سال در ی  مکان،بره مداسربت تأسریس    6799پس از تأسیس ح   دمکرات توسط قاضی محمد در سال 
ی  شور و به کدتررل درآوردن چدرد خیابران در چدرد سراعت،می توانسرت       حضور در »ح   جشدی برگ ار می شد.

موفقیتی ب رگ برا  گروه ها به حسا  آید.برافروختن آتش در کوهستان در ساهروز تأسیس ح   نی  اقردام مورم و   
(.در رمان سوران سرد ی  بار به این جشن اشاره شرده  937:6729نادر ،«)شجاعانه برا  این ح   محسو  می شد

ت،که  نیروها  سپاه از برگ ار  جشن توسط ح   مطلع شده و مح  جشرن را مرورد حملره قررار مری دهدرد.       اس
مرا بره جشرن ح بیرا دعروت شردیم.مگه خبرر        »افراد  از ح   کشته می شوند،اما سران اصلی ح   فرار می کددد:

تو روستا  پسوک جمع بشرن  ندار ؟امروز سال روز تأسیس ح   دمکراته.کله گدده هاشون قراره واسه آشتی کدان 
 (.929:6733افومی،«).چه فرصتی بوتر از این

 
 اختالف میان کومله وحزب دمکرات:. 3

ح   دمکرات و کومله،از همان ابتدا  فعاهیتشان با هم دچار اخت ف بودند.ح   دمکرات،نسبت به کومله هواداران 
اصلی خود مری دانسرت و بررا  تضرعی  ایرن      بیشتر  داشت،به همین دهی  کومله همیشه ح   دمکرات را رقی  

بین ح   دمکررات وچریر  هرا  فردایی خلرق اخرت ف وجرود داشرت،ح           »ح   دست به هر اقدامی می زد.
دمکرات می خواست بر اساس سیاست روز خود مذاکره کدد،در حاهی که چری  هرا  فردایی و حر   کوملره مری      

(. در رمان سوران سرد،ی  بار بره اخرت ف میران حر       31:6719چمران،«)خواستدد،آتش و بلوا استمرار داشته باشد
قدیر گفت:از وقتی آمبوالنس را آتش زدن همه چی  عوض شده.کومله و دمکرات »دمکرات و کومله اشاره شده است:

 (.166:6733افومی،«)با هم دعوا دارن.همدیگه رو می کشن.هیچ کس از دستشان راحت نیست
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 وسط رژیم بعث عراق:بمباران شهر های ایران ت. 61

یکی از جدایات فراموش نشدنی رژیم بعث عراق،حمله به ایران وبمباران شورها  مختل  کشورمان بود که بر اثر آن 
شروریور   76ه اران نفر کشته ومجرو  شدند.حمله نظرامی ارترش عرراق بره سررزمین جمورور  اسر می ایرران در        

دوهت عراق علیه کشور مرا برا گسرتاخی هرر چره تمرام ترادامره        تجاوز مسلحانه و تحریکات »،رسمأ آغاز شد. 6712
داشت.تا کدون چورار برار جدگدرده هرا  عراق،دهکرده هرا  مررز  ایرران را در کردسرتان مرورد حملره قررار داده             

(.افومی در رمان سوران سرد،ی  مرتبه به توصی  بمباران شور توسرط موشر  هرا  عراقری     919:6729نادر ،«)اند
ر قرم  به صدا در آمده بود وقبضه ها  پدافدد هوایی،با صدا  مویبشان،شور را از سکوت شرکددده  آژی»پرداخته است:

ا  که عارضش شده بود بیرون آورده بود.صدا  فریادها در هم می شد واشبا ،گری ان تر از پریش،دور مری شردند.    
 (.992:6733)افومی،« بازار رو زد.نامردا؛ خوشه ایه.شعله ها  آتیش رو می بیدم.خدا به داد برسه

 
 نتیجه گیری:

 معاصرر  هرا   رمان  از بسیار  که طور  به ؛ است گذاشته داستانی ادبیات بر فراوانی تأثیر معاصر، دور  در سیاست
از جمله حوادث سیاسی تاًثیرگذار بر ادبیات داستانی به ویژه رمان،می توان شرک   .هستدد سیاسی مضامین بردارند  در

اس می وجدگ تحمیلی هشت ساهه عراق علیه ایران را نرام برد.رمران سروران سررد،رمانی برا مضرمون       گیر  انق   
جدگ تحمیلی و دفاع مقدس است.در این رمان به حوادث جدگ؛ به خصوص اقدامات تروریسرتی حر   دمکررات    

تبط برا جدرگ تحمیلری    کردستان به نفع عراق و به زیان جموور  اس می ایران پرداخته شده است.از دیگر مسال  مر
که در این رمان بررسی شده می توان؛ جاسوسی ح   دمکرات و کومله برا  ح   بعث،قاچراق اسرلحه و مومرات    
ازخارج کشور به کردستان توسط ح   دمکرات،حمله ح   دمکرات و کوملره بره پادگران هرا  مررز  و مدراطق       

 بعث عراق را نام برد. کُردنشین ایران و همچدین بمباران شور ها  ایران توسط رژیم
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