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 با خواست الغاي ۱۳۵۷ انقالب   
ديکـتـاتـوري و بـرقـراري آزادي هـاي               
فردي، سياسي و اجـتـمـاعـي در روز              

 بهمن بدون تـوجـه بـه عـربـدهـاي             ۲۲ 
فرمان قيام نـداده    « : خميني مبني بر 

 با قدرت مـردم مسـلـح و قـيـام             » ! ام
کننده، رژيم شاه و خانـدان پـهـلـوي را           
ســرنــگــون ســاخــت و بــه حــاکــمــيــت            

 .  ساله شاهنشاهي  پايان داد۲۵۰۰ 
در تـمـام مـراکـز تـجـمـع اعـم از                   
کارخانه و اداره و محالت، شـوراهـاي     
ــا شــدنــد، مــردم در                   مــردمــي بــرپ
خـيـابــانـهــا، کــارخـانــه و مـرکــز کــار               
تصــمــيــم گــيــري هــاي ســيــاســي و                
اجــتــمــاعــي را تصــويــب و بــه اجــر                

 .ميگذاشتند
اما ضد انقالب اسـالمـي کـه بـه            
رهبري خميني و شبکه  عـنـکـبـوتـي          
مســاجــد و در تــبــانــي و هــمــکــاري             
ــا دولــت آمــريــکــا و دول                  آشــکــار ب
اروپايي بعـنـوان آلـتـرنـاتـيـو حـکـوت               

ــا هــدف       )  شــاه    (  مــتــحــدشــان       و ب
سرکوب چپ و انقالب شـکـل گـرفـتـه         

 .بود بيکار ننشست
ــرار                 ــهــا دوران اســتــق ــظــر آن از ن
جمهوري اسالمـي بـر اسـتـخـوانـهـاي             
خرد شده انـقـالب و بـه عـقـب رانـدن                  

. مردم از مطالباتشان آغاز شـده بـود        
تــاريــخــي آغــاز شــد کــه بــه مــراتــب             
دهشتناکتر از دواران سـلـطـنـت شـاه              

 .بود
تعرض به مـردم در تـمـام ابـعـاد               

خـلـع   .  سياسي و احتماعـي آغـاز شـد        
سالح مردم، تعطيـل کـردن شـوراهـا،          
حجاب اجباري و استقرار سيـاهـتـريـن      

قوانين سرکوب علـيـه جـامـعـه آغـاز             
 .شد و تا به امروز ادامه دارد

زنان اولين هدف تعرض اسـالمـي    
ــقــالب ضــد                     ــه کــل جــامــعــه و ان ب

 ديکتاتوري دوران شاه بودند
روح اهللا خميني رهبر اصلي ضـد     
انقالب  و اوبـاش حـزب اهللا در روز                

ــزدهــم اســفــنــد مــاه               طــي    ۵۷ شــان
سخناني در مدرسه فيضيه خطاب بـه     

هـاي     زن: " طالب علوم ديـنـي گـفـت           
زنــان .  اسـالمــي عــروســک نــيــســتــنــد       

اسالمي بايد با حجاب بيرون بـيـايـنـد      
، !" که خـودشـان را بـزک کـنـنـد                نه اين 

هــا هــنــوز در ادارات بــا وضــع                  زن" 
هـا بـايـد         کـنـنـد، زن        پيشين کـار مـي     

الـبـتـه    .  وضع خودشان را عوض کنند   
کار در ادارات ممـنـوع نـيـسـت، امـا            

.!"  بايد زنان با حجاب اسالمي باشنـد  
ــزارش داده          "  ــه مــن گ ــه در           ب ــد ک ان

هاي لخت هسـتـنـد و           ها زن   وزارتخانه
 !"اين خالف شرع است

ــاس                 در فـــرداي ايـــن روز عـــبـ
اميرانتظام  سخنگوي دولت بـازرگـان    

اي مطبوعاتي در پـاسـخ       در مصاحبه 

آيـا دولـت دسـتـور         « به اين سوال کـه       
امــام را در مــورد حــجــاب تــايــيــد                

هيچ دسـتـوري از     «:  گفت»کند؟  مي
طرف امام نيـسـت کـه مـورد تـايـيـد                

 ».دولت نباشد
و طالـقـانـي مـالي بـه اصـطـالح               

اشتباه مـي کـنـنـد         « : دمکرات گفت 
هـاي مـا اگـر يـک روسـري روي                   خانم

هـا از حـيـثـيـت             سرشان بگذارند، ايـن   
ــد و از                            آن ــد شـ ــواهـ ــا کـــم خـ هـ

شان کاسـتـه خـواهـد شـد؟،             شخصيت
نه، بلکه از اين جهت که قطع نـظـر از         
مسلمان بـودن حـافـظ سـنـت شـرقـي               
هستند و اين سنـت شـرقـي، اصـالـت            

ــخــواهــد            .  اســت اگــر يــک کشــوري ب
مستقل باشد، معنايش ايـن نـيـسـت           

هايش را محدود کـنـد        که فقط دروازه  
بر روي دنيا، اين است که سـنـتـش را           
حفظ کند، مـعـارف را حـفـظ کـنـد،                

 ».ها را حفظ کند شخصيت
بالفاصله بعد از فرمان خـمـيـنـي           
اوباش هوادار او با بطري هـاي اسـيـد         
و چماق به خيابانها سازير شدند و بـا          

زنـان  !" يا روسري يا توسري"عربدهاي  

 .را مورد حمله قرار دادند
پـاســخ زنـان و مـردان آزاده امــا               

 .مبارزه بود و تعرض
بسياري از احزاب و سـازمـانـهـاي      
سياسي و چپ عليرغم نداشتن افـقـي         
روشــن در هـــدايـــت انـــقــالب امـــا                
تـرفـنـدهـاي حـکـومـت تـازه بـقــدرت                

ــد                  ــدن ــش کشــي ــال ــه چ ــده را ب . رســي
سازمانهاي سياسي عمدتا در تـهـران         
به فعاليتهاي علني، طرح خـواسـت و       
مـــطـــالـــبـــات انـــقـــالب، بـــرگـــزاري          
مـيــتــيــنــگــهــاي بــزرگ و در افشــاي            
مـاهـيـت مـذهـب و حـکــومـت تــازه                
بقدرت رسيده اسالمـي هـمـچـنـان بـه             
فعاليتهاي خود براي به ثمر رسانـيـدن         

 ۲۲ از   .  انـقــالب  ادامـه مـي دادنــد            
 يعني بـمـدت     ۶۰  خرداد ۳۰ بهمن تا  

 ماه حـکـومـت اسـالمـي          ۷ دو سال و  
بعلت تالش مردم براي تحـقـق آرمـان         
و آرزوهاي انقالب، هنوز قـادر نشـده          

 ۳۰ در   .  بـود خـود را تـثـبـيـت کـنـد                
 است که تهاجـم وسـيـع      ۱۳۶۰ خرداد  

ضد انقالب اسالمـي عـلـيـه انـقـالب              
مردم با شدت و حدت هر چه تمامـتـر     

 .به ميدان آمد
در مراکز کارگري، در کـردسـتـان        
و ترکمن صـحـرا طـرح اداره امـور از              
طريق شوراهاي منتـخـب کـارگـران و          

در جـاهـايـي      .  مردم بميان کشيده شد   
عـمـال شـوراهـا در حــال تشـکــيـل و                  

هـراس حـاکـمـان       .  شکل گيري بـودنـد    
جديد از اداره امور توسط خود مـردم      
و شوراها از زبان بني صدر کـه گـفـت          

ضديت خود را بـا    "  شورا پورا ماليده" 
آنچه که خواسـت انـقـالب مـردم بـود              

 . اعالم کردند
جريان مـذهـبـي دسـت سـاز دول              
غرب که بعنوان آلترناتيـو حـکـومـت           
شاه داشت سرهم بنـدي مـيـشـد بـجـز              
عناصري که مي کوشيدند خود را در    
مسجد حسينه سنندج سازمان دهنـد    

. در کردستان پايگاه و نفوذي نـداشـت    
ارتجاع محلي به سـرکـردگـي مـفـتـي            
زاده نيز بـراي پـيـدا کـردن پـايـگـاه و                   
ــا                  ــتــدا ب نــفــوذي در کــردســتــان و اب
همکاري طرفداران خميني جـبـهـه اي         
عليه مردم، سازمـانـهـاي سـيـاسـي و            
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 ۱  از صفحه  

مـردم شـهـرهـاي       .  چپ تشکيل دادنـد   
کـردســتــان از هــمـان ابــتــداي ظــهــور             
دايناسورهاي اسالمي به ايـن از گـور         

.  بـرخـاسـتـگـان اسـالمـي نـه گـفـتـنــد                 
 پادگانهـا و    ۵۷ همزمان با قيام بهمن  

ديگر مراکـز نـظـامـي يـکـي پـس از                  
ديگري بدست انقالبـيـون و مـردم در            

 . شهرهاي کردستان تسخير شد
شــهــر ســنــنــدج بــدلــيــل حضــور           
قدرتند چپ و راديکاليسم اجتـمـاعـي     
اش بــه مــرکــز تــحــوالت ســيــاســي              

.  شــهــرهــاي کــردســتــان تــبــديــل شــد          
سازمانهاي سيـاسـي، اعـم از کـومـه             
له، حزب دمکرات کـردسـتـان ايـران،            
سازمـان چـريـکـهـاي فـدايـي خـلـق و                  
چنديـن سـازمـان و گـروهـاي چـپ و                  
کمونيستي ديگر، جمعيتها و ديـگـر         
کانونهـاي دمـکـراتـيـک از شـمـال تـا                 
جنوب کردستان هر يـک در ادرات و            
نـهـادهــايـي کــه بـه تصـرف در آورده                

 . بودند دفتر و مقر خود را داير کردند
 از   ۵۸ تاقبل از  نـوروز خـونـيـن             

جريـان مـذهـبـي کـه قـرار اسـت کـل                   
جامعه ايران را بـه تـبـاهـي بـکـشـانـد                

دارو دسـتـه ارتـجـاع         .  خبري نـيـسـت     
محلي مفتي زاده همراه با چند نفر از     
هواداران خميني در صـدد بـاز کـردن            
جاي پايي براي ضد انقالب اسـالمـي         

 . بر آمدند
مـفــتــي زاده مـحــل اســتــانــداري          
سنندج را به کـانـون تـجـمـع اوبـاشـان                
خود تبديل کرد و صـفـدري نـمـايـنـده              
خميني پادگان سنندج را بـراي ادامـه       

. سرکوب قيام و انقالب مردم بر گزيد   
مابـيـن ايـن دو جـريـان مـذهـبـي در                   
رقابت با هم و حـفـظ بـرتـري طـلـبـي                  
يکي بر ديگري اختالفاتي بـروز کـرد           
که منجر به درگـيـري و کشـتـه شـدن               
يک نفر و زخمي شدن سه نفر ديگر در      

 .  شهر سنندج شد
  ۵۷  اسـفـد       ۲۶ اين اتفاق در روز     

سبب شد که تظاهرات گسترده اي در      
سنندج عليه اين دو جـريـان مـذهـبـي            

مردم به مـقـر اسـتـقـرار        .  شکل بگيرد 
صفدري حمله مي کنند و بسـاط ايـن      

ايـن  .  جريـان را در هـم مـي پـيـچـنـد                 
واقعه بهانه اي در دست خميني بـراي       

 . خلقاندن نوروز خونين سنندج گرديد
از سوي ديگر در شمال کردسـتـان       
يـعــنـي در شـهــر مــهــابـاد از جــانــب                
نـيــروهـاي سـيــاسـي و کــومـه لـه بــه                  
مسئولين حزب دمکرات پـيـشـنـهـاد         

. تصـرف پــادگــان مــهــابــاد داده شــد           
حزب دمکرات به بهانه اينکه پادگـان    
يک پاسگاه معمولي نيست پيشنـهـاد    

 ۲۴ روز   .  آنان را غير عمـلـي دانسـت        
بـهـمــن در اطـراف پــادگـان درگـيــري               
شروع شد و افراد درون پادگـان دسـت        

در جـريــان ايــن      .  بـه مــقـاومــت زدنــد      
 نـفـر زخـمـي شـدنـدکـه              ۵۶ درگيريها  

 . تعدادي از آنها جان باختند
 پـادگـان     ۵۷  بهمـن مـاه       ۳۰ روز  

مهاباد به تصرف مـردم در آمـد امـا           
حـزب دمـکـرات تـمـامـي اسـلـحـه و                  

. مهمات آنرا در اختيـار خـود گـرفـت          
راديــو تــهــران در خــبــر ســاعــت دو                
بعداظهر خود خبر تصرف پـادگـان را        

 . اعالم کرد

عليرغم ايـنـهـا حـزب دمـکـرات             
ــع                   ــاي ــو در وق ــاکــت ــان دو ف کــردســت

از .  کردسـتـان نـقـش بـازي مـی کـرد               
سويي تحت تاثير فضـاي انـقـالبـي و            
ايستادگي مردم در مقـابـل خـمـيـنـي            
ظاهر مي شد و از سوي ديگر آشکـار        
و پنهان به خميني پيام صلح ميداد و    
از باالي سر مردم  با او مالقات مـي        

اگر خميني کمترين امتيازي بـه    .  کرد
حزب دمکرات مي داد حـاضـر مـي            
شد در مقابـل خـواسـتـهـاي انـقـالبـي                

 .مردم کردستان مستقيما بايستد
 بــهــمــن دولــت مــوقــت         ۲۹ روز   

هيئتي را به رياسـت داريـوش فـروهـر          
سـفـر فـروهـر و         .  به مهـابـاد فـرسـتـاد        

هيئت همراه او به مهاباد موثـر واقـع         
در همين روز ادامـه مـذاکـرات        .  نشد

هيئت موقـت دولـت در مـهـابـاد بـا                
نــمــايــنــدگــان شــوراهــاي مــخــتــلــف           

شهرهاي کردستان بـکـار خـود ادامـه           
نمايندگان شوراهاي مـخـتـلـف     . دادند

شـهــرهــاي کـردســتــان در جــلــســه اي             
تصميم گرفتند کـه هـيـئـتـي را بـراي               
مذاکره با هيئـتـهـاي اعـزامـي دولـت            
موقت و تدوين خواست و مطـالـبـات        

اين هـيـئـت    .  مردم کردستان برگزينند  
عبارت بـود از عـزالـديـن حسـيـنـي،                
عبدالرحمن قاسملو، فواد مصـطـفـي         
سلـطـانـي، صـالح مـهـتـدي و غـنـي                  

 . بلوريان
مهاباد و سنندج نـقـاط کـلـيـدي             

. براي ديگر شهرهـاي کـردسـتـان بـود           
قبل از تصرف پادگان مهـابـاد سـتـاد          
لشـکــر ســنـنــدج در مـحــل بــاشـگــاه              
افسران و چندين مرکز نظامـي ديـگـر       
بدست مردم و سازمـانـهـاي سـيـاسـي           

نـيـاز مـبـرمـي بـه           .  تصرف شـده بـود     
اسلحه براي تسخصير پادگان سننـدج      

تـالـشـهـا بـراي تصـرف           .  وجود داشت 
کامل پادگـان نـتـيـجـه نـداد چـرا کـه                  
نـيـروهـاي اعـزامــي ارتـش از طـريــق               
هـوايـي مـدام بـراي تـقـويـت پـادگــان                 

در .  سنندج نـيـرو اعـزام مـي کـردنـد             
جريان کوشش براي تسـخـيـر پـادگـان            
ســنــنــدج، تــعــدادي از مــردم کــه از               
پــادگــان بــطــرف شــهــر و ســنــگــرهــا             
تيراندازي مـي شـد کشـتـه و زخـمـي                

 . شدند
همزمان با درگـيـريـهـايـي کـه در             
اطراف پادگان سنـنـدج ادامـه داشـت           
مردم خشمگين به شهربانـي و سـتـاد         

 که هر دو قبال خـلـع سـالح      ۲۸ لشکر  
و باز سازي شـده بـود حـملـه کـرده و                  
مــجــددا بــتــصــرف خــود در آوردنــد            
همچنين  راديو تلويزيون سنـنـدج  را         

 .نيز بتصرف خود در  آوردند
در مــحــل تصــرف شــده ســتــاد             

 مسـئـولـيـن سـازمـانـهـاي             ۲۸ لشکر  
سياسي اقدام به برپايي شورايـي بـنـام        

براي رهبري "  شوراي موقت انقالب " 
شـوراي  .  و هدايت اوضاع مي کـنـنـد        

موقت انقالب پيرامون وقـايـع نـوروز         
خـونــيــن ســنـنــدج اقــدام بـه انــتــشــار              

 . اطالعيه هايي مي کرد
ايـــن اطـــالعـــيـــه هـــا تـــوســـط             
سخنگوي شورا صـديـق کـمـانـگـر از              

از سوي .  راديو سنندج قرائت مي شد   
ديگر پاسگاه ها، مـراکـز ژانـدارمـري          
در مسير جاده سنندج مـهـابـاد و در            
نزديکي شـهـرهـاي ديـوانـدره، سـقـز،               
بوکان و مياندواب و ديگر شـهـرهـاي         
کردسـتـان يـکـي پـس از ديـگـري بـه                   
تصرف مردم و سازمانهـاي سـيـاسـي          
کـه اکـنـون تـا حـدودي مسـلـح شــده                  

 .بودند درآمد
اوضــاع جــنــگــي در ســنــنــدج و           
نگراني دولت موقت از سقوط کامـل      
پادگان اين شهر، خميني را بـه هـراس      

او رئيـس کـل سـتـاد ارتـش             .  انداخت
سرلشکر قرني را مامـور پـايـان دادن         

خميني در اطـالعـيـه        .  به اوضاع کرد 
اي که از راديو تهران پخش شد بـا بـه          
تــحــريــک درآوردن احســاســات مــردم         
مبني بر اينکه ضد انـقـالب خـانـواده         
نــظــامــيــان مســتــقــر در پــادگــان را              
بگروگان گرفته است دستور حملـه بـه       

لشـکـريـان    .   کردستان را صـادر کـرد       
خميني از راه زمين و هوا سـنـنـدج را        

 . مورد حمالت خود قرار دادند
فرستادن هـيـئـت دولـت مـوقـت              
بنوعـي وقـت گـزرانـي بـود تـا طـرح                  
حمله به سرتاسر کردستان را تـکـمـيـل      

از يـکـطـرف حـمـالت هـوايـي              .  کنند
ارتش و سـپـاه پـاسـداران و از سـوي                  
ديگر مذاکرات هيئت دولـت مـوقـت         
با نماينده گان مـردم و سـازمـانـهـاي              
سيـاسـي مسـلـح، اوضـاع را بشـدت               

 . پيچيده کرده بود
جنگ بشدت ادامه داشت و شهر     
سنندج نوروز خونيني را از سـر مـي             

بيمارستانها و درمـانـگـاهـهـا      . گزراند
گــنــجــايــش کشــتــه و زخــمــيــهــا را               

 . نداشتند
روز دوم فـرورديـن جـلـسـه اي بـا                
شرکت شوراي مـوقـت انـقـالب و بـه               
ريـاســت وزيـر کشــور تشــکــيـل مــي             

در اين مذاکرات تصميم گرفتـه   .  شود
مي شود که شورايي براي اداره امـور          
شهـر سـنـنـدج از طـريـق انـتـخـابـات                   

ــعــيــيــن شــود           ــن    .  عــمــومــي ت در اي
ــه                  ــردد ک ــرر مــي گ ــرات مــق مــذاک
ژاندارمري، شهرباني، شوراي انقالبـي   
ســنــنــدج، ســتــاد انــقــالب اســالمــي           
منحل شود و ارتش نـيـز حـق عـبـور              

 .مرور در شهر را نداشته باشد
بدينترتيـب تـا انـتـخـاب شـوراي             
شهر سنندج موقتا کميته اي مـرکـب         

 نفر از نمايندگان نيروهـاي چـپ،      ۲ از  
 نــفــر از نـمــايــنــدگــان مســلــمــان و              ۲ 

نماينده اي از سوي طالقاني انـتـخـاب        
 .شدند
 

 ميتـيـنـگ    ۵۸ روز سوم فروردين  
بزرگي با شرکت دهـهـا هـزار نـفـر در               

در .  ميدان اقبال سننـدج بـرگـزار شـد          
اين ميتيـنـگ هـيـئـت، دولـت آزادي              
ــان، مــجــازات                ــادگ ــيــان در پ ــدان زن
محرکان و عامالن کشـتـار سـنـنـدج،         
رفع کامل سانسـور دولـتـي از راديـو             
تلويزيون و تـامـيـن جـانـي و شـغـلـي                  

 . نظاميان را تضمين کرد
در اين ميتيـنـگ بـنـي صـدر بـه              
هنگام سخنراني اش خودمختاري را       
سر آغازي براي تـجـزيـه طـلـبـي ايـران               

مـــردم حـــاضـــر در        .  عـــنـــوان کـــرد    
ميتينگ با سردادن شعارهاي پـي در     
پي به او امکان ادامه سخـنـرانـي اش         

تـمـام مـامـوريـت هـيـئـت             .  را ندادنـد  
دولت موقت نه در جهت پـايـان دادن           
به درد و مشکالت موجود و تامـيـن         
خاستهاي مردم بلکه تالشـي مـوقـت         

در جـريـان   . براي آرام کردن اوضاع بود 
مــذاکــرات بــعــدي ســرلشــکــر قــرنــي          
بـعـنـوان مسـئـول کشـتـارهـاي تـا آن                  
مقطع در سنندج شـنـاخـتـه شـد و از                
کار برکنار و سـرلشـکـر نـاصـر فـربـد                

 .بجاي او منصوب شد
در بحبوحه وقايع کردستـان، روز        

 مـيـتـنـگـي از سـوي             ۵۸  فروردين  ۵ 
کانون فرهنگي سياسي خلق تـرکـمـن          
ــراي طــرح خــواســتــهــاي خــود و                   ب
پشتيباني از مـردم سـنـنـدج بـرگـزار               

اين ميتينگ عـلـيـرغـم ايـنـکـه          .   شد
اطـالع رسـانـي شـده بـود و از سـوي                   
ــزاري آن                  ــرگ ــراي ب ــت ب ــت مــوق دول
تضمين داده شـده بـود، بـا نـقـشـه از                  
پيش طرح ريزي شده توسـط عـوامـل         
مسلح کميته جريان مذهبي خمـيـنـي       

 . به گلوله بسته شد
بـرخــالف شــهـر ســنــنـدج کــه در             
ظاهر امر هيئت حل اختالف بـدانـجـا      
فرستاده مي شد، هيچ گونه اقـدامـي          
براي رسيدگي بـه خـواسـتـهـاي مـردم             

اوباشان مسـلـح   .  ترکمن انجام نگرفت 
 روز بـي وقـفـه بـه             ۸ خميني بـمـدت       

 . سرکوبي مردم ترکمن پرداختند
تعدادي زيـادي کشـتـه و زخـمـي             

 . شدند
ــيــروهــاي              ــان و ن مــردم کــردســت

 ...  مرداد  ۲۸ مروري بر تاريخچه    
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687شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۲ از صفحه  
سياسي که خـواسـتـهـا و مـطـالـبـات                
مردم ترکمن را همسو بـا خـواسـت و             
مطالبات خود مي ديدند با اطالعيـه    
و بيانيه هاي مـخـتـلـف از مـبـارزات              

جمعـيـت   .  مردم ترکمن حمايت کردند  
دفاع از آزادي و انـقـالب روز هشـتـم               

 يک کـاروان پـزشـکـي و           ۵۸ فروردين  
تدارکاتي جهت کمکـهـاي ضـروري و         
اضطراري براي کمک به مردم تـرکـمـن       

 . به آنجا فرستادند

متاسفانـه مـيـنـي بـوس حـامـل              
امدادگران در مسير راه مابـيـن جـاده          

زرده " بيجار زنجان به درون رودخـانـه          
 نفر از بهتريـن و    ۹ سقوط کرد و " کمر

عزيزترين انقالبـيـون جـان خـود را از              
 . دست دادند

پخش خبر جانباختن اين عـزيـزان      
غم و اندوه فراواني را بر شهر سـنـنـدج      

در روز خـاکسـپـاري ايـن           .  حاکم کـرد  
عزيزان صد هزار نفر از مردم سـنـنـدج     
و منطقه در يک راه پيمـايـي يـاد آنـان          
را گـرامــي داشـتــنـد و سـيـاســتـهــاي                
جـنــگــي تــازه بـقــدرت رســيــدگــان را             

 .محکوم کردند
در بحبـوحـه اوضـاع جـنـگـي در              
کردستان و ترکمن صـحـرا، از طـرف             
جانوران اسالمي تازه بـقـدرت رسـيـده        

نـه يـک     " رفراندوم  جمهوري اسـالمـي        
کـه از    "  کلمه کم و نه يک کلمه بيشـتـر        

زبــان خــمــيــنــي جــاري شــده بــود در              
کردستان از سوي مـردم، انـجـمـنـهـا،             
نهادهاي دمکراتيک، و سـازمـانـهـاي        
سياسي با بي اعتنايي مواجـه شـد و            

 .در آن شرکت نکردند
 نـفـره اي کـه          ۵ کـمـيـتـه مـوقـت           

مامور تدارک انتخابات شوراي شـهـر       
سنندج شده بود مقدمات انتـخـابـات        

از .  و شرکت کانديداها را فـرام نـمـود          
افراد مستقل، از سازمانهاي سياسـي     
چپ و راست خود را براي نمـايـنـدگـي           

 .در اين شورا کانديد کردند
 عـلـيـرغـم       ۵۸  فرورديـن    ۲۴ روز  

کارشکني هاي دارو دسته مال احـمـد       
مفتـي زاده کـه بـه رونـد انـتـخـابـات                   
اعتراض داشتند اکثريت عظـيـمـي از       

 حوزه انتخابـاتـي   ۶۸ مردم سنندج در  
 ۱۱ به پاي صندوقهاي راي رفتـنـد و         

 نـفـر     ۶ نفر را بعنوان اعضاي اصلي و    
را بعنوان اعضاي علي البدل انتخـاب     

 . کردند
اين شـورا تـا يـورش سـراسـري و               
فرمان حمله خميني به کـردسـتـان در           

 ۵  نزديک به مدت ۵۸  مرداد ۲۸ روز  
ماه فعاالنه و بـا جـديـدت بـه انـجـام                  
ــع و                     ــع مــوان ــف خــود در رف وظــاي

 .مشکالت مردم گام برداشت
آرامش نسـبـي شـهـر سـنـنـدج و                
اداره امور توسط شوراي شهر زميـنـه      
دخالت مردم در اداره امـور زنـدگـي              

 . خود را فراهم کرده بود

شوراهاي محالت يـکـي پـس از           
يـک  .  ديگري در حال شکل گيري بـود     

فضاي باز، آزاد و سياسي فراهـم شـده       
جـمـهـوري اسـالمـي و ارتـجـاع              .  بود

. محلي از اين وضع خشنـود نـبـودنـد        
سکان امور در دست مرتجعـيـن تـازه       
بقدرت رسيده و اراذل و اوباش احـمـد           

اينها مرتـب  .  مفتي زاده قرار نداشت   
در صــدد مــانـع تـراشــي در مـقــابــل               

 .فضاي موجود بودند
در هــمـيــن اثــنــا از سـوي حــزب              
دمکرات کردستان ايران در شهر نقـده        
يک ميتيـنـک بـزرگ بـرگـزار شـد کـه                  
مورد هجوم مسلحانه قـرار گـرفـت و         
تعداي کشته و زخـمـي و نـزديـک بـه                 
صد نفر از طرفين درگير و به گروگـان        

مـردم مـغــازه هــا را         .  گـرفــتـه شـدنــد     
بسـتـنـد و شـهـر بـه حـالـت تـعـطـيـل                       

روز بعد دو هيلـي کـوپـتـر در         .  درآمد
از ســوي   .  آســمــان شــهــر ظــاهــر شــد         

پاسداران و نـيـروهـاي رژيـم راهـهـاي               
رژيــم .  مـنـتـهــي بـه نــقـده بسـتــه شـد               

مذهبي خميني با طرح و نقشه قبـلـي    
اعزام نيروهاي سرکوب به نقده را کـه         
کرد نشين بود از اروميه که ترک زبـان     

 . بود اعزام کردند
از آنجا کـه مسـتـقـيـمـا قـادر بـه                  
شــکــســتــن اراده مــردم در دفــاع از               
دستاورهاي قيام  نبودنـد، هـر دم در            

صدد طرح و توطئه جـديـدي بـر مـي            
اين ترفند بر اين اسـتـوار بـود        .  آمدند

که با راه انداختن جـنـگ تـرک و کـرد            
اوضاع منطقه را تحت عنوان جـنـگ         
بين ترک کرد قلمداد کـنـنـد تـا بـهـتـر              
بتوانند نيروهاي ارتش و سـپـاه را بـه            
منطقه گسيل دارند و بـه ايـن بـهـانـه               
کردستان را به اشـغـال نـظـامـي خـود              

مذاکرات نمايـنـدگـان حـزب       .  درآورند
دمکرات با خميني و شـريـعـتـمـداري           
در خصوص وقايع نقده در جريان بـود      
که جريان مرتج محلي احمـد مـفـتـي            

 .زاده در سنندج بحران ديگري آفريد
ارتجاع محـلـي بـه رهـبـري مـال               
احـمــد مــفـتــي زاده در مــيـان مــردم               

نـيـروهـاي ايــن      .  بشـدت مـنـفـور بـود         
جــريــان را تــعــداي لــمــپــن اســالمــي             

مفتـي  . طرفدار او تشکليل مي دادند 
زاده که مي کوشيـد تـا مـوقـعـيـت و              
قدرتي بـدسـت آورد و بـعـنـوان ابـزار                 
سرکوب رژيم بحساب آيد، با تحـصـن     
خود و هـوداران چـمـاق بـدسـتـش در                
مسجد جامع سنندج به اذيـت و آزار           
هرکسي که از آن مسـيـر عـبـور مـي                

افـراد چـپ را       .  کـرد مـي پــرداخـتـنـد         
شناسايي کـرده، مـي گـرفـتـنـد و در                

 .داخل حوض مسجد مي انداختند
. اين کارشان چندان مـوفـق نـبـود        

نيروهاي مسلح اين جـريـان مـذهـبـي            
در تـدارک ايـن بـودنـد کـه بـه دفـاتــر                    
نـيــروهـاي سـيــاسـي و جــمـعــيـتــهــاي              

پشـتـيـبـانـي      .  دمکراتيک حمله کنـنـد    
مردم از نـيـروهـاي سـيـاسـي چـپ در                
سنندج طرح و توطئـه ايـن جـريـان را             
يکي پس از ديگري نقش بـر آب مـي         

 .کرد

 بـدعـوت     ۵۸  تيرماه   ۲۳ در روز  
اتحاديه دهقانان مريوان و گـروهـهـاي         
سـيــاســي مــخـتــلــف عــمـدتــا چــپــهــا            
تظاهـراتـي در رابـطـه بـا سـانسـور و                  
تــبــلــيــغــات زهــرآگــيــن عــلــيــه مــردم          
کردستان در مقابل راديـو تـلـويـزيـون            

 .مريوان براه افتاد
تظاهـرات کـنـنـدگـان مـرکـب از               
مـردم مسـلــح و اتـحــاديـه دهـقــانــان               
مريوان در اطراف مدرسه قرآن مفتـي      
ــاســداران مــحــلــي و                 ــيــه پ زاده، عــل
همکاري نـيـروهـاي حـزب دمـکـرات             
کردستان عراق مسعـود بـارزانـي کـه            

مـعـروف بـوده و در          "  قياده موقت" به
سـاخـتـمـان سـاواک مـريـوان مسـتـقـر                 

 . بودند شروع به شعار دادن مي کنند
جمعيت خواهان تسليم شدن آنـان      

سرکرده پاسداران مـحـلـي      .  مي شوند 
هـمـيـنـکـه      .  قول تسليم شدن مـي هـد       

جمعيت بطرف ساختمان حرکـت مـي        
کنند افراد مکتب قـرآن و پـاسـداران             
محلي مستقر در آن بسوي جـمـعـيـت           
تيراندازي مي کـنـنـد کـه دو نـفـر از                  
اعضاي اتحاديه دهقـانـان و يـک نـفـر             

 .کارگر شهرداري کشته مي شوند
بــا مشــاهــده ايــن وضــع مــردم              
خشمگين همراه با نـيـروهـاي مسـلـح            
اتحاديه دهقانان به مقر مکتـب قـرآن       
حمله مي کنند و تـمـامـي اسـلـحـه و               
مهمات درون اين مرکز بدسـت مـردم      

 . و اتحاديه دهقانان مي افتد
رژيم اين واقعه را دستاويزي بـراي    
يورش جديدي به کردستـان قـرار مـي          

از طـريـق هـوا شـروع بـه اعـزام               . دهد
. نيروهاي نظامي به مريوان مي کـنـد    

در مسير مريوان به سنندج واحدي از    
افراد مسلح جمعيت دفاع از آزادي و       
انقالب را خلع سالح و دستگـيـر مـي         

 .کنند

فواد مصطفي سلطـانـي رهـبـر و           
سازماندهنده اتحاديه دهـقـانـان بـراي         
جلوگيري از تحميل جنگ ديگري بـه      
مردم کردستان و اين بار در مـريـوان،         

اگر نيروهاي رژيـم بـه     " اعالم مي کند   
داخل شهر مريوان بيايند ما از شـهـر        

 .کوچ خواهيم کرد
 تـيـر     ۳۰ بدينترتيب غـروب روز       

  کوچ تاريخي مـردم مـريـوان      ۵۸ ماه  
براي جلوگيري از تـرفـنـدهـاي جـنـگ             
افروانه خميني به منطقه اي ديگر در         

 . کردستان آغاز مي شود
مردم مسلح و نيروهاي اتـحـاديـه       
دهقـانـان بـه اطـراف روسـتـاي کـانـي                 

ميران در کنار دريـاچـه زريـبـار کـوچ             
براي جلوگيري از چپـاول و    . مي کنند 

غـارت امـوال مـردم در داخـل شـهـر                 
تـوسـط نــيـروهـاي رژيــم و پـاســداران              
مــحــلــي، واحــدهــاي مســلــحــي در             
بلنديهـاي مشـرف بـر شـهـر مـريـوان                

 .مستقر مي شوند
نــمـــايـــنــدگـــان دولــت مـــوقـــت           
هراسناک از کوچ مردم مـريـوان بـراي          

. مــذاکــره بــه مــريــوان مــي رونــد                  
 .مذاکرات بي نتيجه مي ماند

ــيــروهــاي              ــا اعــزام ن هــمــزمــان ب
سرکوبگر از راه هـوايـي بـه مـريـوان،               
رژيم اسالمي براي تقويت اين نيـروهـا    
از طــريــق زمــيــنــي يــک ســتــون از                  
نيروهاي نظامي مکانيـزه خـود را از          

ايـن  .  کرمانشاه عازم مريوان مي کند   
ستون براي رسـيـدن بـه مـريـوان مـي                

 .بايست از کامياران عبور مي کرد
خــبــر اعــزام ايــن نــيــرو تــوســط             
فعالين سياسي در مـحـل بـه اطـالع              

مــردم .  مــردم کــامــيــاران مــي رســد        
کامياران در گرمـاي طـاقـت فـرسـاي            

 خـود را بـه جـاده مسـيـر              ۵۸ تيرماه  
ستون مي رسانند و بر روي آسـفـالـت         

 .بست مي نشينند
فرمانده ستـون را مـتـوقـف مـي             
کند و به ميان جمعـيـت مـي رود تـا               

نماينـدگـان مـردم      .  علت را جويا شود 
مي گويند ما نخواهيـم گـذاشـت کـه            
شما براي کشتار مردم مـريـوان عـازم         

اگـر قصـد رفـتـن         .  آن منـطـقـه شـويـد        
داريد بايد از روي جنازه هـاي مـا رد             

فـرمـانــده ســتـون دسـتــور بــه            .  شـويـد  
بازگشت و عقب نشيني به کرمانشـاه      

 .را مي دهد
ايـن اقــدام انـقــالبـي و جسـورانــه             
مردم کـامـيـاران يـک پـيـروزي بـزرگ               
ــاســر                   ــه در ســرت مــحــســوب شــد ک
کردستان با تمجيد از آن ياد شد و بـر         
روحيه مبارزاتي مـردم کـامـيـاران و            

 .شهرهاي ديگر کردستان اثر گذاشت
ــوان در                ــوچ کــرده مــري مــردم ک
اردوگــاهــي اطــراف روســتــاي کــانــي          
ديــنــار و دريــاچــه مــريــوان ســکــنــي            

تــيــم هــا، کــمــيــتــه هــا و             .  گــزيــدنــد 
مسئوليتهاي متعددي براي رفاه حـال     
مردم در ايـن اردوگـاه سـازمـانـدهـي               

ــر             .  شــد مــردم مــحــکــم و اســتــوار ب
خواستهاي خود وبا شعارهايي کـه بـر      
روي چادرها نصب شده بـود عـظـم و             

. اراده خود را بنمايش مي گـذاشـتـنـد        
ســراســر کــردســتــان در يــک حــالــت               

ــيــف قــرار داشــت          اوضــاع .  بــالتــکــل
سنندج، جـنـگ نـقـده و کـوچ مـردم                 

 ...  مرداد  ۲۸ مروري بر تاريخچه    
 

 ۴  صفحه 

 

 

 



 
687شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۳ از صفحه  
 . مريوان به خارج از شهر 

رژيم براي تکميل سناريوي حملـه     
به کردستان مـجـددا اقـدام بـه اعـزام               

. نيرو از راه زميـنـي بـه مـريـوان کـرد             
اين بار هم ستوني وسيعتر از قـبـل را        
از کرمانشاه و از مسـيـر کـامـيـاران                

 . بحرکت در آوردند
ــار اول                 مــردم کــامــيــاران کــه ب
تــوانســتــه بــودنــد ســتــون قــبــلــي را              
زمينگير و وادار بـه عـقـب نشـيـنـي                
کنند، اينبار جمعيتي وسيـعـتـر بـراي         
ممانعت از عـبـور ايـن سـتـون جـاده                 
کامياران به مريوان را با نشـسـتـن بـر         

. روي آسفالت داغ و سـوزان بسـتـنـد              
مذاکرات مابـيـن فـرمـانـده سـتـون و               
نمـايـنـدگـان مـردم بـمـدت چـنـد روز                  

فرمانده ستون هـيـئـتـي       . ادامه داشت 
را براي ديدار و مذاکره با سازمانهـاي     
سياسي به سنندج فـرسـتـاد تـا مـردم             
کامياران را متقاعد سازند کـه جـاده          

 . را تخليه کنند
 مذاکـره و گـفـتـگـو بـه نـتـيـجـه                   

همزمـان تـعـدادي از عشـايـر            .  نرسيد
مسلح منطقه که هيچ ضبـط و ربـط         
سازماني و مردمي را نداشتند اعـالم   
کرده بودند که به اين سـتـون نـظـامـي            

سـازمـانـهـاي     .  شبيخون خـواهـنـد زد       
سياسـي مسـلـح در کـردسـتـان بـراي                
جـلــوگــيــري از يــک فــاجــعــه انســانــي            

 . نشستهايي با هم برگزار کردند
نتايج اين گفتگو ها اين بـود کـه          
تـحــصــن مــردم در وســط جــاده يــک              

نبايـد  .  حرکت سياسي و توده اي است 
بـه نـيــروهــاي اعــزامـي و طـرحــهــاي              
جنگ افروزانه حکومت ضد مردمـي   

از .  تـازه بــقــدرت رسـيــده بــهــانـه داد            
سويي نگراني از تهديد افـراد مسـلـح           
وابسطه به عشاير منطقه اين نگـرانـي    
را بيشتر دامن مي زد که در صـورت     
حمله اين افراد به سـتـون مسـتـقـر در              
جاده، کشتار وسيعـي تـوسـط سـتـون           
نظامي و زمينگر در سه کيلـومـتـري          

بـا ايـنـکـه       .  کامياران روي خواهد داد  
 شبانروز مردم مبـارز و انـقـالبـي         ۱۵ 

کامياران مانع از عـبـور ايـن سـتـون               
شده بودند اما نيـروهـاي سـيـاسـي بـا            
قدرداني از فداکاريهاي مردم از آنـهـا         
خواستند که به تـحـصـن خـود پـايـان               

جــمــعــيــت دفــاع از آزادي و           .  دهــنــد
انقالب در اطالعيه اي عنوان کرد کـه   
بايد به کمک مردم کوچ کرده مـريـوان      

زمــزمــه حــرکــت بســوي        .  بشــتــابــيــم 
 ۵ روز .  مريوان از سنندج گسترده شد   

 تجـمـع وسـيـعـي از مـردم             ۵۸ مرداد  

براي راهپيمايي از سنندج به مـريـوان       
 .شکل گرفت

هزاران نفر از مـردم سـنـنـدج در               
ميدان اقبال جمع شدند و راهپيـمـايـي     
ــي                  ــوان حــرکــت ــه مــري ــدج ب از ســنــن

مسـيـر جـاده      .  سازمانيافته آغاز شـد    
خــاکــي ســنــنــدج مــريــوان مــمــلــو از           

در مســيـر راه مــردم        .  جـمـعـيـت شـد       
روسـتـاهـاي اطـراف بـا راهـپـيـمـايــان                
اعالم همبستگي کردند و سيل مـواد      
خـوراکــي و نــوشـيــدنــي و هــر گــونــه              
امکانات ديگـر تـوسـط روسـتـائـيـان             

 .بطرف راهپيمايان سرازير مي شد
در شـهـرهـاي ديــگـر کـردسـتــان،             
مهاباد، سقز، بانه، سردشت و بـوکـان         
نيز راهپيمايي و برپايي کمپـيـنـهـايـي        
در پشتيبانـي از مـردم مـريـوان بـراه                

 .افتاد
رژيم اسالمي که اين همبستـگـي        
سراسري مردم کردستـان را مـي ديـد           
بهراس افتاد و مي کـوشـيـد تـا بـراي               

. خنثي کردن آن کـاري صـورت دهـد            
بطور موقت اقدام بـه عـقـب نشـيـنـي            
ــراي حــل                      ــي را ب ــت ــئ ــي ــد و ه کــردن
اختالفات و مشکالت موجود روانـه        

 .مريوان کردند
ابتدا فردي از سران سپـاه را بـراي         

نمـايـنـدگـان مـردم        .  مذاکره فرستادند 
مريوان و در راس آنها فواد مصطـفـي      

. سلطاني طرف مذاکره کننـده بـودنـد        
فرمانده اعزامـي از حضـور و وجـود             
پاسداران محلي در داخل شـهـر دفـاع         

در صورت عدم پـذيـرش     :" کرد و گفت 
اين خواست، مردم بايد خـود را بـراي        

مـذاکـرات يـک      ".  جنگ آماده کـنـنـد      
 . هفته بطول انجاميد

فواد هر روز نتـايـج مـذاکـرات را           

در اردوگــاه  بــه اطــالع مــردم مــي                
 .مذاکرات به بن بست رسيده.رساند

در تمام طول وقايع و رويـدادهـاي       
کردستان در مريوان، حزب دمـکـرات      
کردستان عراق که بـه قـيـاده مـوقـت              
مشهور بود، مستقيما در همراهي با       
رژيم تازه بقدرت رسـيـده اسـالمـي بـا            

 .تمام توان همکاري مي کرد
راهپيمايان سـنـنـدج بـه مـريـوان             
بعد از يک هفته به اردوگاه رسيـدنـد و        
مورد استقبال گرم مـردم کـوچ کـرده            

شـور وشـوق و       .  مريوان قرار گرفـتـنـد    
همبستگي غير قـابـل وصـفـي تـمـام              

 .فضاي اردوگاه را پوشانده بود
فواد مصطفي سلطاني در جريـان       
مذاکرات و براي جلوگيري از وقايعـي     
نظير آنچه رژيم اسالمي در سنندج بر       
مردم تحميل کرده بود با نمـايـنـدگـان         

 . دولت توافقاتي را به امضا رساند
از جمله عبور و مرور بدون سالح       
نيروهاي دولتي و سازمانهـاي سـيـاي       
در داخــل شــهــر و آزادي دســتــگــيــر              

 ۱۲ روز   .  شدگان در پادگـان مـريـوان       
مـرداد مــاه گــردهــمـايــي بـزرگــي در             
اردوگاه کاني ميران بعنوان پايان ايـن        
حرکت عظيم و با صدور قطعنامه اي     

 . ماده اي برگزار شد۵ 
بر بستر وقايـع کـامـيـاران، کـوچ            
مردم مـريـوان و راهـپـيـمـايـي مـردم                 
سنندج بطرف مريوان، جـريـان لـمـپـن           
اسالمي مفتي زاده هر روز در مـيـان         

 .مردم حاشيه اي تر مي شد
روز بعد از بازگشت کـوچ کـنـنـده        

گان مـريـوان بـه داخـل شـهـر، حـزب                  
قــيــاده ( دمـکــرات کــردســتـان عــراق          

که با رژيم اسالمي همکـاري  )  موقت
اعـالم کـرد کـه شـهـر بـايـد                .  ميکـرد 

 .تحت کنترل آنها اداره شود
مردم شهر مريوان در اعتراض بـه   
جريان قيـاده مـوقـت در هـمـيـاري و                 
همدستي با ارتـجـاع مـحـلـي و رژيـم              
اسالمي، در محل دژبانـي ايـن شـهـر          
مـتـحـصــن شـدنــد و خــواهـان خــروج              

 .پاسداران از شهر شدند
فرمانده پادگان با متحصنين بـه        
گفتگو نشست و قول داد که به وضـع     

نيروهاي قياده .  موجود رسيدگي کند 
ــا هــمــکــاري پــاســداران و               مــوقــت ب
مزدوران محلي و فئودالهاي منطقـه،   

 کـيـلـومـتـري        ۵ از روستاي دزلـي در        
مريـوان بـه سـوي ايـن شـهـر حـرکـت                   

 . کردند
در اين موقع خبر رسيد که تعداد       
زيادي از مردم اورامـان در روسـتـاي             

در محور روانسـر پـاوه و         "  قوزي قال" 
 کيلومتري پاوه تحـصـن کـرده      ۱۰ در  
تحصن و اعتراض مردم پاوه نيـز   .  اند

بــه حضــور پــاســداران در ايــن شــهــر              
 .صورت گرفته بود

ــق               ــنــده ســاب ــاي ــم ســاالر جــاف ن
مجلس شـاه تـعـدادي از مـالکـيـن و                
عشاير  مـنـطـقـه را بـدور خـود گـرد                   
آورده بود و اختالفات قديمي مـابـيـن          
مردم پاوه و عشـايـر جـاف را دامـن                

حکومت تازه بقدرت رسـيـده   .  مي زد 
اسالمي ستونهاي نـظـامـي ارتـش و             
سپاه را به مـنـطـقـه اعـزام مـي کـرد،               
دست مرتجعين محلي مکتـب قـرآن         
مـفــتـي زاده را بـاز گـذاشــتـه بـود و                    
خانهاي منطقه را عليه ادامه حـرکـت       
انقالبي مردم کـردسـتـان بسـيـج مـي              

 .کرد
 تقريبـا تـمـامـي       ۵۸ در مردا ماه  

مناطق کردستان درگير يک وضعـيـت    
بحراني شده بود که جريان مذهـبـي و         
ضد انقالبي خميني به مردم تحـمـيـل       

 . کرده بود
"   در  روستاي ۵۸  مرداد ۲۵ در  

از توابـع ديـوانـدره مـابـيـن           "  که رفتو   
خانهاي مسلح ايـن مـنـطـقـه در يـک                
جبهه و در جبهه مقابل آنان کومه لـه      
و چريکهاي فدايي درگيري روي مـي         

کومه له در دفاع از دهـقـانـان و      .  دهد
کارگران روستاهاي منطـقـه ديـوانـدره        
با خانها و مالکان مسلح اين منطقـه        
که از رژيم اسالمي دفاع مـي کـردنـد          

در جـريـان درگـيـري         . درگير مي شود 
تعدادي از خانـهـا و مـالـکـان کشـتـه                
مي شـونـد و بـقـيـه پـا بـه فـرار مـي                       

گـزارنــد و در کــنـار نــيـروهــاي رژيــم               
 . اسالمي پناه مي گيرند

 ۵۸ در طول چهار مـاه اول سـال             
تقريبان سراسر شهرهاي کردستـان در        
يـک رويــارويـي نــطـامــي سـيــاســي و              
اعتراضي در مقابل حـاکـمـان جـديـد            

سـنـنـدج، مـهـابـاد،         .  قرار مي گـيـرد     
مريوان، نقده، کامياران، ديـوانـدره و          
پــاوه جــبــهــه هــاي نــبــرد بــيــن قــيــام              

 با  ارتـجـاع مـحـلـي و              ۵۷ کنندگان  
ضد انقالب اسالمي بـقـدرت رسـيـده           

 . است
 جـنـگ سـخـتـي          ۵۸  مرداد    ۲۶ 

مابين طرفهاي درگير در پاوه در مـي     
رژيم اسالمي چمران را مـامـور   . گيرد

. پاوه مـي کـنـد       " غائله"پايان دادن به  
شــهــر در دســت مــردم و نــيــروهــاي              

قواي حکـومـت   .  سياسي مسلح است 
براي تصرف شهر از راه زمين قادر بـه        

نـيـروهـايشـان در       .  اين کار نمي شونـد   
داخل شهر پاوه متحمل تلفات زيـادي   

از راه هـوايـي هـم هـيـلـي               .  مي شوند 
کوپترها در تير رس نيروهاي مسـلـح        
سازمانهاي سياسي و مردم قرار مـي       

 . گيرد
شکست نيـروهـاي رژيـم در پـاوه            
سبـب مـي شـود کـه خـمـيـنـي راسـا                    
بعنوان فرمانده قوا به تمام نـيـروهـاي          
مسلح ارتش و سپاه و همياري دولـت      
موقت فرمان حمله به پـاوه را صـادر           

 .کند
فرمان خميني براي حمله بـه پـاوه      
پيش درآمد حمله اي سراسـري تـر بـه            

 .تمام کردستان بود
خميني در پـيـامـي کـه بـراي آن                

 ساعته تعييـن کـرده بـود        ۲۴ مهلتي  
از تــمــامــي نــيــروهــاي مســلــح مــي            
خواهد که در ايـن مـدت زمـان وارد               
عمل شده و پاوه را از دست بـه گـفـتـه           

 . آزاد کنند" اشرار" او 
خمـيـنـي و دولـت مـوقـتـش کـه                 
مـدعـي مـذاکـره بـراي حــل مسـايــل               
کردستان بودند به يـکـبـاره طـرفـهـاي            
مذاکره کننده يعني نمايندگـان مـردم        
کردستان، سازمانهاي سياسي و کـال       
مردم قيام کننده عليه رژيم پهلـوي را     

 .اشرار و سران اشرار لقب داد
پيام خـمـيـنـي بـه روسـاي سـتـاد                 

 )ارتش، ژاندار مري و سپاه پاسداران
 

 بسم اله الرحمن الرحيم  
بـه رئــيـس کـل ســتـاد ارتـش و                 " 

رئيـس کـل ژانـدار مـري اسـالمـي و                 
رئيس پاسداران اکيدا دستور مـيـدهـم     
که به نيروهاي اعـزامـي بـه مـنـطـقـه                

 ...  مرداد  ۲۸ مروري بر تاريخچه    
 

 ۵  صفحه 
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 ۴ از صفحه  
کردستان دستـور دهـنـد کـه اشـرار و               
مهاجمين را که در حال فرار هسـتـنـد        
تعقيب نمـايـنـد و آنـان را دسـتـگـيـر                   
نموده و با فوريت به محاکم صـالـحـه        
تسليم و تـمـام مـرزهـاي مـنـطـقـه را                  
سريعتر ببـنـديـد کـه اشـرار بـه خـارج                 
نگريزند و اکيدا دستور مي دهـم کـه            
سران اشرار را با کمال قدرت دستگيـر    

اهمـال در ايـن       . نموده و تسليم نمايند 
امر تخلف از وظيفه و مورد مـوخـذه           

 .شديد خواهد شد
 روح اله المـوسـوي   ۱۳۵۸ مرداد  

 "الخميني
 

خميني مکررا اطـالعـيـه صـادر          
مي کرد و مرتب اين اطالعيه ها کـه        
مضمون و مـحـتـواي آن حـملـه هـمـه                
جانبه به کردستان بود از راديو تـهـران       

 .خوانده مي شد
در محکوميت فرمان اين حملـه        

از سوي سازمانهاي سياسي، نـهـادهـا     
و انجمنهاي مختلف اطالعيه هـايـي         

 .منتشر شد
جريان مکتب قرآن احمـد مـفـتـي        
زاده که تا قبل از حمله بـه کـردسـتـان            
از سوي مردم و نيروهاي سـيـاسـي بـه         
انزوا کشيده شده بود، بر بستـر شـروع       
جنگ و حمله نيروهاي سپاه و ارتـش        

 .کم کم جان تازه اي بخود گرفت
مفتي زاده با صدور اطـالعـيـه از       
خميني حمايت کرد و نيروهاي تـحـت      
فرمانش دوشا دوش پاسداران رژيـم و     
ديگر مزدوران محلي بـه تـعـقـيـب و               
شناسايي انقالبيون و مـبـارزيـن مـي           
پرداختند و در عملياتهاي شنـاسـايـي       
و دستگيري جوانان شرکت فعـالـي از         

 .خود بنمايش مي گذاشتند
نيروهاي مفتي زاده از اين مقطـع     
بـه بـعـد اسـت کـه بـا سـر و صـورت                       
پوشيده در کنار نيروهاي رژيـم حـتـي         
در اعـــدام جـــوانـــان شـــرکـــت مـــي              

فـرمـانـدهـان رژيـم و مـزدوران             . کننـد 
مــحــلــي آنــان کشــتــار مــبــارزيــن و              

 .انقالبيون را شروع مي کنند
خــانـــه گـــردي و دســـتــگـــيـــري             
کسانيـکـه سـالـهـا عـلـيـه حـکـومـت                  
پهلوي مبارزه کرده بودنـد آغـاز مـي            

 .شود
خـلـخــالـي ايـن جــالد حــکـومــت             
خميني که در معيـت ارتـش و سـپـاه             
براي کشتار انقالبـيـون بـه کـردسـتـان              

 ٢٨ روانه شده بـود، در بـامـداد روز               
 در مرحله اول در شهر پاوه ٥٨ مرداد  

 نـفــر را ســريــعـا در يــک دادگــاه                 ١٢ 

فرمايش چند دقيقه اي و براي ايـجـاد         
فضـاي رعـب و وحشــت اعــدام مــي              

 .کند
عبداله نوري، هوشنگ عـزيـزي،        
مــحــمــد عــزيــزي، يــدالــه مــحــمــدي،          
حسين شيباني، هرمز گرجي بـيـاتـي،      
مظفر فتاحي، بهمن عـزتـي، مـحـمـد           
محمودي، اصغر بـهـنـودي، آذرنـوش         
ــد               مــهــدويــان و دکــتــر قــاســم رشــون

 .سرداري
 خـرداد    ٢٩ در مرحله دوم در روز  

 خلـخـالـي قـاتـل جـوانـان مـردم،                ٥٨ 
هفت نفر ديگر را به پاي جوخه اعـدام     

 .مي فرستد
عبداله نوري، هوشنگ عـزيـزي،        
مــحــمــد عــزيــزي، يــدالــه مــحــمــدي،          
حسين شيباني، هرمز گرجي بـيـاتـي،      
مظفر فتاحي، بهمن عـزتـي، مـحـمـد           
محمودي، اصغر بـهـنـودي، آذرنـوش         
ــد               مــهــدويــان و دکــتــر قــاســم رشــون

 .سرداري
بدينترتيب موج اعدامها از پـاوه     
شروع به مـريـوان، سـنـنـدج، سـقـز و                 

 .مهاباد مي رسد
  در مريـوان   ٥٨ روز سوم شهريور  

 نفـر از دسـتـگـيـر شـدگـان در يـک                    ٩ 
دادگاه فـرمـايشـي تـوسـط خـلـخـالـي               

 .اعدام مي شوند

امــيــن مصــطــفــي ســلــطــانــي،         

حسين مصطفـي سـلـطـانـي، جـالل             
نسيمي، حسين پيرخضـري، احـمـد        
پيرخضـري دکـتـر احـمـد احضـري،             
فـايــق عــزيـزي، احـمــد قــادرزاده و             

  .علي دادستاني
يک هفته اي از يـورش سـپـاهـيـان          
اسالم به کـردسـتـان گـذشـتـه بـود کـه                 
همچنان در اعتراض به تـيـرانـدازي و          
ــي در               ــرات ــاســداران تــظــاه حضــور پ
سنندج و در اعتراض به کشـتـه شـدن            
يکي از جوانان شهر توسـط پـاسـدارن           

چنـد نـفـري در ايـن           .  برگزار مي شود  
تظاهرات دسـتـگـيـر مـي شـونـد کـه                 

 .تعدادي از آنها را آزاد مي کنند
 نفر از جوانان شهر سنندج را    ١١ 

بطرق مختلف و در مکانهـاي مـجـزا         
دستگير و روانه فرودگاه سنندج مـي         

 .کنند
خلخالي اين جالد خميني در روز    

  و در دادگـاهـهـاي      ٥٨  شهريورماه ٥ 
 دقيقه اي آنها را به اعدام مـحـکـوم      ٥ 

مي کند و حکـم را بـه اجـرا در مـي                  
 .آورند

احسن ناهيد، شهريـار نـاهـيـد،         
جميل يخچالي، مـظـفـر رحـيـمـي،             
ــدي، امــجــد مــبــصــري،              عــطــا زن
عيسي پـيـرولـي، نـاصـر نسـيـمـي،              
مظفر نيازمـنـد، يـدالـه فـوالدي و              

  .سيروس منوچهري
دو نفر از افراد اعدام شده زخـمـي        
بــودنــد و يــکــي از آنــهــا را بــر روي                  
برانکادر به محل اجراي کشـتـار مـي         

 .آوردند
همانوقت انتـشـار عـکـس اعـدام           

 انسـان شـريـف و مـحـبـوب               ١١ اين   
مردم سنندج، در روزنامه هاي داخـل        
و خارج کشور مـنـتـشـر و بـه اطـالع                 

ايـن عـمـل      . افکار عمومي مـي رسـد       
وحشيانه موجي از تنفر عليه قـاتـالن      

 .را با خود به همراه مي آورد
ــاومــت مــردم و                  در ســقــز مــق
نيروهاي سياسي در مقابل لشکـريـان        
و سپاهيان خميـنـي ادامـه داشـت تـا             
اينکه جالد خميني از سـنـنـدج عـازم           
سقز مي شود و در آنجا نـيـز جـنـايـت         

 نـفـر از       ١٠ .  ديگري خلـق مـي کـنـد         
 نفر از نـظـامـيـانـي        ١٠ جوانان شهر و  

ــبــودنــد                     ــه در مــحــل خــدمــت ن ک
را يک روز بـعـد       )   نفر٢٠ مجموعا ( 

از اعدامهاي سنـنـدج يـعـنـي در روز              
 تــيـربــاران مــي       ٥٨ شـشــم شـهــريــور       

 .کنند
احمد سـعـيـدي، قـادر بـهـادر،             

طاهر خطيبي، محمد بابا مـيـري،        

ــدادي، رســــــول                   ــر حــــ ــاصــــ نــــ
مـحـمـد غـفـاري، نـاجـي               اميـنـي،  

خورشيدي، کـريـم رضـايـي ، انـور              
اردالن، علي فـخـرائـي، سـيـف الـه              

ــه   ١٤( فــيــضــي،      ــه   )   ســال عــبــدال
بــهــرامــي، ســيــد حســن احــمــدي،            
مــحــمــد درويــش نــقــره اي، کــريــم            
شيرياني، ابوبـکـر صـمـدي، احـمـد            
مــقــدم، جــلــيــل جــمــال زاده و آذر             

 ) ساله١٢( گشب دارائي 
بعد از پاوه، مريوان، سـنـنـدج و            

ســقــز تــدارک حــملــه ارتــش و ســپــاه               
دوش بـه    .  متوجه مهابـاد مـي شـود        

دوش پــيــشــروي مــزدوران ارتــش و             
سـپـاه، خـلـخـالـي نـيـز بـا راه انــدازي                    
دادگـاهـهـاي چـنـد دقـيـقـه اي حـکــم                  
اعدام عليه دستگير شدگان را صـادر       

 . مي کند
همزمان بـا ايـن لشـکـر کشـي و                

 ٥ اعدام جوانان تـوسـط دادگـاهـهـاي           
دقيقه اي خلخالي، تظـاهـرات هـا در            
شهرهاي کردستان و در محکـومـيـت       
اين يورش وحشيانه ادامـه پـيـدا مـي          

 .کند

از سوي ديگـر مـقـاومـت و وارد            
کردن ضـربـات کـاري بـر سـتـونـهـاي                 
نظامـي در مـنـاطـقـي از کـردسـتـان                  
توسط نيروهاي مسلـح سـازمـانـهـاي          
سياسي و براي مقابله با پيشـرويـهـاي      

يکي از   .  ارتش و سپاه در جريان است   
اين ستونها در مـحـور جـاده بـانـه بـا                

 .دادن تلفات زيادي فلج مي شود
 فـواد    ٥٨ در روز نـهـم شـهـريـور             

مصطفي سـلـطـانـي از بـنـيـانـگـزاران               
کومه له و رهـبـر اتـحـاديـه دهـقـانـان                
مريوان همراه چند تن از هـمـرزمـانـش      
در مسير جاده مريوان سقز با واحـدي        
مجهز از نيروهاي رژيم به فرمانـدهـي      
چمران روبرو مـي شـونـد کـه در يـک                  
جنگ نابرابر او و يکي از همرزمانـش   

 .جان مي بازند
راديـو و روزنـامـه هـاي رژيـم بـا                 
خوشحالي تمام اين خبـر را مـنـتـشـر             

انـدوه عـمـيـقـي در مـيـان              .  مي کنند 
مردم و نـيـروهـاي مسـلـح کـومـه لـه                 

. بمناسبت اين واقعه پديدار مي شـود    
امــا مــبــارزات اعــتــراضــي مــردم و           

 ۶  صفحه 

 ...  مرداد  ۲۸ مروري بر تاريخچه    

 

 

 

 

 



 
687شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ۵ از صفحه  

ــل             مــقــاومــت مســلــحــانــه در مــقــاب
نيروهاي رژيم کماکان ادامه پيدا مـي      

 .کند
روز دهم شهريور نيروهـاي ارتـش       
و سپاه با همکاري مـزدوران مـحـلـي            
بعد از زدو خـوردي بـر شـهـر بـوکـان                  

 .مسلط مي شوند
همان روز در شمال کردسـتـان در        

منطقه سلماس جنگي مـابـيـن مـردم         
و نــيــروهــاي مســلــح ســازمــانــهــاي            
سياسي با نيروهاي نظامـي رژيـم کـه           
با فانتوم و هيلي کوپـتـر پشـتـيـبـانـي            

 .مي شدند در مي گيرد
در سلـمـاس حـکـومـت نـظـامـي               

شهر پيـرانشـهـر نـيـز        .  اعالم مي شود  
توسط ارتش تسـخـيـر و اشـغـال مـي              

 .گردد
 ارديبهشت فاجـعـه قـارنـا       ١١ در  

مـالحسـنـي يـکـي از          .  روي مي دهـد   

مرتجعين محلي همراه تعـداد زيـادي      
از پــاســداران و بــا اســتــفــاده از دو                  
دستگاه تانک جـهـت ايـجـاد رعـب و               
وحشت به روستاي قـارنـا در مـحـور              

. نقده به پيرانشـهـر يـورش مـي بـرنـد              
روستاي قـارنـا کـه بـيـخـبـر از تـمـام                    
جنگ ودرگـيـريـهـا بـود تـوسـط ايـن                 
ستون اشغـال مـي شـود و پـاسـداران                
رژيم همه مـردم روسـتـا از کـوچـک و               
بزرگ را به رگبار مـي بـنـدنـد کـه در                

 نـفـر     ٦٨ نتيجه اين تهاجم ضد بشري    
کودک، پير و جوان را قـتـل عـام مـي               

ــراي           .  کــنــنــد  ــامــه هــاي رژيــم ب روزن
سرپوش گذاشتن بر قتل عام روستـاي     
قارنا، خبـر آنـرا بـعـد از بـيـسـت روز                   

 . منتشر مي کنند
بنـي صـدر     .  همزمان با اين وقايع  

که آن هنگـام عضـو شـوراي انـقـالب              

بود در محل کـانـون فـرهـنـگـيـان در               
اجتماع هزاران نفر از مردم اروميه بـه      
سخنراني در رابطه با کـردسـتـان مـي          

 .پردازد
بــنــي صــدر در ايــن ســخــنــرانــي            
مدعي بود که نيروهاي سياسي بهانـه   
مي گيرند و ماههاست ما را سر مي       

او در ايـن سـخـنـرانـي تـالش             .  دوانند
مي کند کـه وقـايـع را وارونـه جـلـوه                  

ــدن               .  دهــد     ــه خــط و نشــان کشــي ب
ــتــهــاي     .  مــتــوصــل مــي شــود        در ان

اگر کسـي پـيـام        :  سخنانش مي گويد  
صلح ما را نپذيرد پيام ما شمشيـر و          

 .جنگ است

پيام صلح بني صـدر چـيـزي جـز             
تــحــمــيــل مــاهــهــا جــنــگ بــه مــردم            
کردستان و اعدامهاي دستـه جـمـعـي           

پيام صلح بـنـي صـدر فـاجـعـه              .  نبود
 زن و کودک و پـيـر و     ٦٨ قارنا بود که  

پـيـام صـلـح       .  جوان را به رگبار بستند  
بني صدر و رهـبـرش خـمـيـنـي خـلـق                 
کـردن فـاجــعـه اي بــتـمــام مــعـنــا در                 

او با اين جملـه  .  سرتاسر کردستان بود  
که پاسخ ما شمشير و جـنـگ اسـت،           
در رکاب خميني و خلخالي در جنگ     
و کشـتـاري کـه بـه مـردم کـردسـتــان                  

 .تحميل گرديد سهيم شد
  بـا روشـن         ٥٨  ارديبهـشـت     ١٢ 

شدن هوا و بـا اسـتـفـاده از نـيـروهـاي                
هوايي و زمـيـنـي و کـوبـيـدن چـهـار                   
طــرف شــهــر، نــيــروهــاي رژيــم شــهــر           

 . مهاباد را نيز تسخير مي کنند
 بــعــد از يــک        ٥٨  شــهــريــور      ١٣ 

درگيري خونين در گردنه خان مـابـيـن      
نيروهاي مسلح سازمانهاي سـيـاسـي       

 ٢٨ و واحــدهــاي اعــزامــي لشــکــر              
کردستان شـهـر بـانـه نـيـز بـه تصـرف                  

 .نيروهاي رژيم در مي آيد
 شـهـريـور نـيـز تـکـاوران              ١٥ روز  

نيروي دريايي و هوايي شـيـراز هـمـراه          
با ستونهاي نـظـامـي ارتـش و سـپـاه                

لشکر سنندج شـهـر سـردشـت را کـه               
خالي از سکنه بود با مقاومتي انـدک        

 .تصرف مي کنند
 ،   ٥٨  شهـريـور     ١٣ در همان روز  

 نـفـر بـه اسـامـي عـطـا مـحـمـدي،                   ٤ 
حسين محمدي، ابراهيم مـحـمـدي و          
حسـيــن نـوري بــه اتــهــام شــرکــت در              
جنگ مسلحانه در پادگان شهر سـقـز      
تـوسـط حـکـم خـلـخـالـي اعـدام مـي                   

 .شوند
بـديـن تـرتــيـب تـهـاجــم وسـيـع و                 
گسترده ارتش و سـپـاه پـاسـداران بـه                
شـهــرهــاي کــردســتــان کــه بــا صــدور            

 ٥٨  مـرداد      ٢٨ فرمان خـمـيـنـي در          
روي داد از آن دست از جنايات عـلـيـه        
بشريت بود که که سراسر کردستان را         

 .به خاک و خون کشيد

در پي ايـن يـورش چـنـگـيـز وار،               
موقتا اکثر شـهـرهـاي کـردسـتـان بـه                
تصرف ارتش و سپاهيان رژيم در مـي    

حـاصـل ايـن تـهـاجـم وحشـيـانـه                .  آيد
کشتـه شـدن تـعـداد زيـادي از مـردم                 
شهر و روستـاهـاي کـردسـتـان، ويـران             
نمودن خانه و کاشانـه مـردم و اعـدام            

 دقـيـقـه      ٥ دهها جوان در دادگاههاي      
عـلــيــرغـم تــمـام ايــن         . خـلــخـالــي بـود     

جنايت و به تصرف در آوردن شهرهـا،        
اعتراض مردم شهرهاي کردسـتـان بـا         
خشم و تنفري چندين برابر از قـبـل بـه       
حضور نيروهـاي ارتـش و سـپـاهـيـان              
رژيم جسته و گريختـه عـلـيـه حضـور              

 .آنان ادامه پيدا مي کرد
همزمان با اعتراضات عـمـومـي         
ــتــنــاوب در شــهــرهــاي                 مــردم کــه ب
مـخـتـلـف روي مـي داد، نـيـروهـا و                   
سازمانهاي مسلح که اکنون به خـارج      
از شهرها عقب نشيني کـرده بـودنـد،          

به عملياتهاي خود عليه سرکوبگران،     
به پاسگاهها و پادگانها و نـيـروهـاي           
در حال نقل و انتقال ادامـه داده و بـه             

 .آنان شبيخون مي زدند
تصرف شهرهاي کردستان توسـط   
سپاهيان و ارتش دست نخـورده رژيـم          
شاه که اکنون گوش بفرمان خـمـيـنـي           
جنايتکار بودند سه ماه بـيـشـتـر دوام        
نياورد و در اثـر ادامـه اعـتـراضـات                
سياسي اجتماعي در داخـل شـهـرهـا            
توسط مردم و همچنين عملـيـاتـهـاي          
نظامي نيروهاي مسلح سـازمـانـهـاي         

رژيــم تــحــت فشــار و در            .  ســيــاســي 
رژيـم اسـالمـي      .  منگنه قـرار گـرفـت       

تنها براي سه ماه آنهم بطور نسـبـي و        
دو فــاکــتــو تــوانســت شــهـرهــا را بــه              

 .تصرف خود درآورد
با حضور مجدد نيروهاي مسلح     

سازمانهاي سياسي به داخل شهـرهـا،     
خلع سالح پـاسـگـاهـهـا و ايسـتـهـاي                
بازرسي بار ديـگـر فـرسـتـادن هـيـئـت               
هاي مذاکـره کـنـنـده از سـوي دولـت                

ادامـه ايـن     .  موقت از سر گرفـتـه شـد        
وضع و تصرف مجدد شهرها از سوي     

 تـا    ٥٨ سازمانهاي سيـاسـي از آبـان           
 روزه سنندج مجددا شـروع  ٢٤ جنگ  

مـي شــود و رژيــم نـاچــار بـه عــقــب                  
تا جنگ .  نشيني از شهرها مي گردد   

 يـعـنـي      ٥٩  روزه سنندج در بهار    ٢٤ 
 مـاه، رژيـم اسـالمـي عـمـال             ٥ بمدت  

هــيــچ گــونــه قــدرتــي در شــهــرهــاي              
 . کردستان نداشت

بديـنـتـرتـيـب رژيـم تـازه بـقـدرت                
رسيده اسالمـي بـراي تـحـکـيـم پـايـه                
هاي قدرت خود کـردسـتـان را کـه بـه             
مرکز ادامه انقالب ايران تبـديـل شـده       

 .بود به خاک و خون کشيد
سير ادامه اين وقـايـع از مـقـطـع              
ــوســط                 ــا ت ــره تصــرف مــجــدد شــه
نيـروهـاي سـيـاسـي مسـلـح و عـقـب                  
نشيني ارتش و سپاه پـاسـداران را در            

 ٥ فرصت ديگر جداگانه تحت عنوان        
ماه اعمـال اراده حـاکـمـيـت تـوده اي                

 .مردم بر کردستان دنبال خواهيم کرد
 *** 

 

 ...  مرداد  ۲۸ مروري بر تاريخچه    

 

 

 

 

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسیالیستی

 

 


