
  ١٣٥٨ مرداد ٢٨آن روی ديگر کردستان قبل از يورش نظامی 
  

با سياستهای  کردها ،با سرکارآمدن رضا شاەبه نمايش می گذارد.  را   کردستان تاريخ خودويژە صد سال اخير
تاريخ غير فارس  ان وفرهنگ، زب ممنوع شدن  که به تبع آن ،واحد نمودن زبان ،متحدالشکل کردن لباس ،تمرکزگرايانه

کردها به  ،با روی کارآمدن محمد رضاشاەبود.   رضاشاەمقابله کردها با نماد  جنبش سمکوبرخاستند. به مخالفت  ،بود
، جمهوری کردستان و رهبری قاضی محمد و حزب دمکرات کردستان در همکاری با فرقه دمکرات آذربايجان

مبارزات مردم  ، حکومت ملی آذربايجان و کردستانشدن  بعداز سرکوب و برچيدە جمهوری آذربايجان را بنياد نهادند. 
   کشيدە شد! به مبارزە نظامی ٤٧و  ١٣٤٦در سال پهلوی ادامه پيدا کرد و  کرد عليه نظام

   
که تشييع جنازە  ،ای را آغاز کردند فرهنگی گستردە -مبارزە سياسی در آخرين سال حکومت محمدرضا شاە،  کردها

سرآغاز آن بود که به  ١٣٥٧خرداد   ١٧چهارشنبه روزرژيم پهلوی در  سياسی زندانیعزيز يوسفی نويسندە، مترجم و 
با راە قيام  که ،تبديل شد. از آن تاريخ به بعد کردستان راە ديگری را برگزيداطراف  تظاهرات مردم مهاباد  و شهرهای 

ودند مبارزە عليه شاە ب ندها سکاندارود، در قم و تبريز آخومتفاوت ب  ١٣٥٦بهمن  ٢٩ و تبريز )١٣٥٦دی ١(کنندگان قم
  را پيش می بردند! مبارزات مردم عليه شاەالئيک، چپ و ملی و در کردستان مردمان 

  
گروهای موسيقی،  گسترش پيدا کرد. شهرهای کردستان فرهنگی، هنری و ادبی درفعاليتهای  ١٣٥٧ال از تابستان س

در دبی راە انداخته شد. در برخی از شهرها انجمن علمی و ا کردند و اظهار وجودتئاتر، ادبيات و حتا فلسفه بطور علنی 
کاخ جوانان و درشهرهائيکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وجود ، مدارس، فرهنگ و هنر، خانه جوانان

ظاهر ام  در مال ع ان، هنرمندان و فعالين سياسیهای مختلف برپا می شد و شاعران، نويسندگ داشت، مراسم و برنامه
 جو می دادند و فارسی در رابطه با مسائل کردستان ارائه زبان کردی و  به شدند و برای اولين بار آثار خود را می

دبيران، ازدست  وابستگان رژيم شاهنشاهی  رها شدە بود و به دست دانش آموزان، معلمين،  هنری، فرهنگی و فکريی
می و بهيچوجه جنبه اسال شهرهاهنرمندان کرد منتقل شدە بود و فضای  ، نويسندگان، شاعران ودانشجويان، کارمندان

. سياسی پيش بردە می شد -های فلسفیکه در آن بحث ،تبديل شدە بود یتجمع مردم محلبه دينی نداشت و حتا مساجد 
ن برای کمترين تالش از طرف آنا همراە اين حرکت بودند و در آن مقطع شهرهای کردستان روحانيون شاخص کرد در

  يدە نمی شد و اگر اقليتی هم وجود داشت، خاموش و ناپيدا بود. مذهبی کردن حرکت سياسی مردم د
   

بسر می بردند و در ارتباط با  تبعيد جريان خمينی در حالت هرچند در بسياری از شهرهای کردستان آخوندهای وابسته به
فرهنگی جاری در کردستان تاثير  -ت نتوانستند بر روند سياسیافراد شيعه شاغل در کردستان بودند، اما اين افراد هيچوق

اين افراد شاهد جريان سياسی در کردستان بودند و تشخيص دادە بودند که مسير سياسی مردم کرد با مسير  بگذارند.
  پهلوی بودند.  دو خواستار سرنگونی حکومترچند هرسياسی خمينی يکی نيست، ه

بتوانند شعارهای تهران، قم، اصفهان و  تادر جريان تظاهر ، تا شايدان فرستادە شدنداز قم به شهرهای کردست افرادی
کرد در تماس بودند، توفيقی حاصل  نروحانيوبکشانند، اما اين فرستادگان که قبل از همه با  کرد تبريز را به ميان مردم

ه و سفرهای سياسی برای تقويت و در کردستان گسترش يافت سياسی دامنه فعاليت در اين فاصله زمانی نکردند. 
 آذربايجان از جمله  تبريز، آذرشهر، به شهرهایمی گرفت که  در ادامه هماهنگی ميان شهرهای کردستان صورت 

و  با نيروهای چپ ها و فعاليتهای مشترکی برنامهو گسترش يافت  کو، نقدە، مياندوآب، تکاپ ی، شاپور، مااورميه، خو
  را در يادها زندە می کرد. کردستان و آذربايجان  شد، که فعاليتهای دوران دو جمهوری ندهی دمکرات اين شهرها سازما

  
بطور دقيق از همان اوائل می دانستند که کردستان، از هر نظر بافت  ،بنابراين هسته اصلی تشکيل دهندە گروە خمينی

خص شد مشدر ادامه  د ونمی گنجحکومتشان  وآنها ديگر و مسائل ديگری دارد که در چهارچوب فکر، انديشه و برنامه 
نظير نيروهای مذهبی خمينی، مجاهدين و نيروهای ملی مانند جبهه  در جريانات سراسریکه مردم کردستان خود را 

  پيوستند. کرد احزاب بازنيافتند، بلکه بهملی، نهضت آزادی،حزب پان ايرانست و ديگران، 
  
 بدرستی مخالف جريان خمينی بود، از در مخالفت با کردها نيز درآمدکه  هلویبختيار آخرين نخست وزير رژيم پ شاپور 
که با تظاهرات گستردە  ،در يکی از سخنرانيهايش تالش کرد از مردم کرد دشمن ايران و تماميت ارضی بسازد  و

مذهبی و وهای ديگر سياسی در کردستان روبرو شد، همين نکته اينرا بازتاب می دهد که نه فقط جريان خمينی بلکه نير
که می توانست تقويت کنندە حرکت سياسی خود آنان باشد، به مخالفان  مردم کردستان حرکتبجای پشتيبانی از  نيزملی 

مردم کرد و سازمانهای سياسی آن تبديل شدند و در حقيقت به تضعيف جبهه خود  سکوالر و دمکراتيک -حرکت سياسی 
  در برابر جريان خمينی کمک رساندن!

  
اولين پيام رسمی به  ١٣٥٨پاسخ منفی مردم کرد به رفراندوم جمهوری اسالمی در روزهای دهم و يازدهم فروردين 

حاکمان جديد بود که کردستان در مسير سياست و ايدئولوژی آنها حرکت نخواهد کرد، در اين مقطع شهرهای کردستان 



ادارە ميشد و ادارات، پليس،  ،اعضای احزاب و فرهنگياناز طريق شورای شهرها که ترکيبی بود از معتمدين محلی و 
شهربانی و ژاندارمری با پرسنل کرد به کار خود ادامه می دادند و در ارتباط با مراکز تصميم گيری در مراکز استانها 

در امور شهرها بودند، اما خبری از ارگانهای بسيج و پاسدار و نيروهای وابسته به خمينی نبود. پادگانها بدور از دخالت 
به حال خود رها شدە بودند و با وضعيتی که در تهران، تبريز و ديگر شهرها که پادگانها توسط مردم تسخير شدند، 

تهديد بلقوە محسوب می  . پادگانها در داخل شهرها قرار داشتند وروبرو نشدند و همين امر ترس در مردم ايجاد کردە بود
اين ترس واقعی بود و اتفاقات و رسمی در اختيار حکومت مرکزی هم قرار نداشتند.  شدند، چراکه پادگانها بطور روشن

  بعد نشان از درستی آن داشت.
  
با سقوط حکومت پهلوی  حزب دمکرات کردستان ايران، جمعيت دفاع از زحمتکشان کردستان ايران  و محافل سياسی   

مد مفتی زادە و گروهی بنام مکتب قرآن تنها اقليتی بود که کرد اعالم موجوديت کردند و در اين ميان افرادی نظير اح
در اين مقطع حزب تودە در کردستان  ديدگاهی اسالمی سنی داشتند که نقش سياسی جدی در کردستان ايفا نمی کردند.

اين کردستان را تشکيل دادە بودند به  سازمان جوانان دمکرات وابسته به حزب دمکراتای نداشت و   نطقهتشکيالت م
منحل شد و ا" از طرف حزب دمکرات  بعد اميد که بتوانند در تشکيالت حزب دمکرات جای گيرند. اين تشکيالت 
در  در کردستان نمود با حفظ افراد وابسته به خودباشروع جنگ در کردستان اين حزب اقدام به ساختن تشکيالت مستقل 

  از ديرباز داشت. که داخل حزب دمکرات
  

(کومله) نظير وحدت کمونيستی، اتحاد کمونيستها و غيرو ايرانکردستان  زحمتکشاناز  دفاع جمعيتاحزاب چپ درون 
در سالهای بعد موفق شدند از مجموعه خود و کومله تا مقطع جنگ در کردستان تحت نام کومله  فعاليت می کردند که 

فدائی خلق وجود  سازمان چريکهای ميان  کردها بودند. در ايناعضای آن  عمدە  که بسازند، حزب کمونيست ايران را
، که البته بجز گروە رهبری آن تمام بوجود آورد را در کردستان شاخه مستقل خود داشت که توانسته بود از همان ابتدا

تشکيالت اين سازمان را کردها تشکيل می دادند، استثنا در مورد اين سازمان اين بود که بخشی از کادرهای کرد اين 
و  ١٣٤٦در ارتباط با اين سازمان بودند و بايد اين مسئله را هم اضافه کرد که جنبش سال  ١٣٥٧قبل از سال سازمان 

با افراد  کردستان را کسانی رهبری کردند که جزو دانشجويان دانشگاهای ايران بخصوص تهران و تبريز بودند که ٤٧
سلطانپور و  عليرضا نابدل با برخی از انديشمندان آنزمان اوليه سازمان فدائيان ارتباط داشتند و ارتباط نزديک سعيد 

شعاری در رابطه با کردستان کشاند و همه اينها زمينه شکل گيری چريکهای فدائی در کردستان اکرد، آنانرا به سرودن 
  هم عضو هيئت نمايندگی خلق کرد بود. ،را فراهم کرد که هم در جنگ عليه رژيم شرکت داشت

  
که ابتدا  ی و جنبش مردم کردستان شدت پيدا کرد،ميان نيروهای چپ سراسر پديدە جدايی و حتا تخاصم اما در ادامه  

ب در حزب دمکرات را پيش آورد.  گروهی به همراە که انشعا ،ياستهای حزب تودە نمودار گشتبصورت بارز در س
دين کميته مرکزی و شخص نورال  مستقيم و دخالت بر طبق برنامه حزب تودە زندانی سرشناس کرد، غنی بلوريان

که  مشابه  ايران پيش آمد، سازمان چريکهای فدائی خلق انشعاب در ب دمکرات جدا شدند و متعاقب آنکيانوری از حز
کليدی در  نقش نگهداربخصوص نورالدين کيانوری و فرخ  که حزب تودە و رهبری آن انشعاب در حزب دمکرات بود 

آنچه با جنگ و لشکرکشی از طرف حکومت اسالمی به بار ننشست، از طريق اين   ترتيبانجام آن ايفا کردند. بدين 
که در  ،کرد اسالمی بر کردستان را همواربه ثمر رسيد و ڕاە تسلط حکومت  انشعابات و تشکيل حزب کمونيست ايران

مام در کردستان ب ناتبود که بر پيکر انقال ، آخرين تيریجنگ ميان حزب دمکرات و حزب کمونيست ايران ،ادامه
شکست سياسی سازمانهای   فراهم آورد. برای افول چپ و شکست سياسی آنان در سراسر ايران سرآغازی شليک شد و 

  ريها شروع شد و زمينه را برای شکست نظامی فراهم ساخت!کرد نيز از همين انشعاب و درگي
  

روند طی شدە يک مسئله را روشن می کند و آن اينکه نيروهای مسلمان پيرو خمينی از همان ابتدا قبل از درگيری در 
، موضع روشنی در مورد کردستان و مردم آن پادگان مهاباد، قبل از درگيری در نقدە و قبل از درگيری در سنندج و پاوە

، آنها قدم به بازگرداندن کردستان می بايست از نيروی نظامی استفادە کنند که برای داشتند، آنها به اين نتيجه رسيدە بودند
قدم برنامه توطئه عليه کردستان را پيش بردند و دستگاە تبليغاتی خود را بکار گرفتند تا مردم کرد را در انظار عمومی 

، جنگی که سنی راە بياندازند تا جنگ شيعه و بدنبال  فرصتی بودند جانی، آدم کش، مرتد و غيرمسلمان جلوە دهند و
اين حيله به آنان کمک می کرد که کردهای سنی عليه سنی ها و کردها آغاز کردە بود و  ١٣٥٠مکارم شيرازی از سال 

  را هم در برابر همديگر قرار دهند.و شعيه 
  

به تشديد گرفتند وقرار  در يک جبهه خواسته و ناخواسته   در رابطه با کردستاندر نهايت چپ و حاکمان اسالمی 
و آيندە  انجاميدە عميق  گسست کامل سياسی فرهنگی و هويتی امروز به گسست ميان کردستان و خود پرداختند که 

هيچ سياست و فرهنگ تفاهم آميزی در نمی دهد و  ويدرا  ن کردستان و سيستم سياسی و حکومتی ايران  مشترکی ميان
ديدە نميشود و بسياری از نيروهای چپ و بظاهر دمکرات  مت و چپ هااز طرف حکو رابطه با کردستان و مردم آن

که از همان ابتدا سياست ستيزەجويانه و  به حکومت اسالمی نزديک شدە مواضعشان در رابطه با کردستان ايرانی،



را  "مکراتو دت و مواضع نيروهای "چپ آنان را می توان فهميد، اما سياس .در رابطه با مردم کردستان داشتندمخربی 
  .نهايت ناسيوناليستهای بيش نبودند يريم که همه اين نيروها درمی توان توجيه کرد، مگر اينکه بپذن
  
و  نيروی سياسی کهدرخواهيم يافت  نيم نگاهی انداخته شود، ايرانی و روشنفکراناحزاب اگر به مواضع  اين روزها 

در جنوب  کردهای خارج از مرزهای ايران  مبه اعالم رفراندو نظر مثبت نسبت را نخواهيم پيدا کرد که حتا نويسندەای
را سرآغازی برای جدايی در ايران می بينند و در اين مورد  از عراق اکثر آنان جدايی اين قسمتداشته باشد. کردستان 
تفکر چپ و  ،"انقالب" ايران و حکومت اسالمی برخاسته از آن اند. جبهه حاکمان تهران قرار گرفتهکاملن در 

  ود نيروی چپ و دمکرات در ايران سخنی به ميان آورد.د تا جائيکه امروز نمی توان از وجدمکراتيک را به افالس کشان
  

در آغاز اين مقال به رشد جنبش سياسی، فرهنگی و هنری در کردستان اشارە شد، حرکتی که همه احزاب و سازمانها و 
املن ه توان بسيج نيروهای مردمی در سطح وسيع را داشت و فضائی ک، حرکتی ککت داشتندرير حزبی در آن شافراد غ

بدون اينکه شاهد  ،جلسات سخنرانی و بحث و گفتگو در همه سطوح در جريان بود دمکراتيک را ايجاد کردە بود.
چون اجرای سمفونی های چون کابوکی، تئاترهای درگيريهای جسمی ميان طرفين بحث ها باشيم. در اين مقطع ما شاهد 

در شعرای کرد  ر شهرهای کردستان و کنگرە اديبان وهائی چون جشنوارە خلق ها د جشنوارە ،"مانگرتن" اعتصاب
از اهد نمايش فيلم در روستاها حتا ما ش در شهرها و روستاها انجام می شد.های ديگر  نامهبوديم و بسياری برمهاباد 
کتابخانه برای کودکان و نوجوانان ايجاد شدە بود،  ،شهرها تمحال در بسياری از .بوديمسيار  سينمای گروهایطرف 

کتب درسی به زبان کردی تدوين شدە بود و زبان کردی تدريس می شد و احزاب و نخبگان کرد در صدد تشکيل دانشگاە 
ب تعطيل کردە بود، انقال در سراسر ايران بودند و اين در شرايطی بود که جمهوری اسالمی ايران دانشگاهها را

در سينما و تئاترها تخته شدە بود و هرآنچه فرهنگ و  شه فرهنگ زدە بود، سازها شکسته شدە و فرهنگی تيشه به ري
  تقبيح و مبتذل خواندە می شد.  ،هنر و موسيقی نام گرفته بود

  
ی بنام چادر و ا در اين منطقه مسئله که هم هدف و هم راستا با تهران نبود. در کردستان انقالب ديگری در جريان بود

ها مطرح نبود، سازها شکسته نمی شد و هنر موسيقی شادی  پوشش اجباری، سانسور راديو و تلويزيون و روزنامه
بالندە و پويا بودند. نويسندگان، هنرمندان نه تنها ترور  بخش بود و رقص، تئاتر و ديگر هنرها نه تنها مبتذل نبودند بلکه

  در کار و خالقيت بودند.و زندانی نمی شدند، بلکه خود مص
  

در نشريات در بارە کردستان منتشر نمود که  گزارشهای مستندی  نويسندە اين سطور آن سالها در ايران و بعد در خارج
در آن جو و فضای نامناسب گم می شد، اينک در زير تنها به يک نمونه از توطئههای جمهوری اسالمی در رابطه با 

   .ردستان اشارە خواهم داشتکزمينه سازی برای يورش به 
به  در شهر سنندج دو روز از اجرای تئاتر اعتصاب گروە تئاتر جوان بوکان  ١٣٥٨سال  مرداد ٢٦و  ٢٥روزهای 

از بناگاە در شهر چو افتاد که ارتش وارد شهر شدە است، مردم  مرداد ٢٧پشت سر گذاشته بود. روز را زبان کردی 
و مردم موفق  ها در ادامه پيشمرگه نمودند،ه خيابانها ريختند و شروع به تظاهرات سراسيمه ب ه اعضای اين گروە جمل

به خلع سالح نظاميان شدند و حتا سربازان و افسران خود سالح های سنگين را بدون درگيری در اختيار مردم گذاشتند، 
که مردم سنندج به ارتش  در خبرها آمدمتعاقب آن همان شب  ارند.بعد معلوم شد که هيچکدام از سالح ها مورد استفادە ند

صادر شد  عليه مردم کرد  مبنی بر جهاد خمينی اعالميه  ،پخش اين خبر بدنبال حمله نمودە و آنها را خلع سالح کردەاند،
  های بسياری از آن در اين تاريخ ثبت شدە است.  فاز تازەای از گسترش خشونت را رقم زد، که نمونه  و
  
، در طول شهر سنندج را به مقصد سقز ترک کرديم ،د نويسندە اين سطور به همراە گروە تئاترمردا ٢٧ همان روز 

 -تکاپ خود را به جادە سقز -مياندوآب  حرکت دهها خودرو نظامی و شخصی بوديم که از مسير شاهد ناباورانه  مسير
 آويزانيب، لندرور ماشين های جا به مردمی بوديم که خود ر سنندج رساندە و بطرف سنندج در حرکت بودند، ما شاهد 

ای عليه مردم کرد  و اين در حالی بود که هنوز خبر خلع سالح ارتش پخش نشدە بود و خمينی هم اعالميه کردە بودند
نقاط بشدت مذهبی  هجوم  پيرو جوان و حتا کودک از شاهد ،های بعددر روز صادر نکردە بود. با پخش اين اعالميه 

   ، شرکت کنند.هم وطن" باشندکه همانا کردهای " تا در جهاد عليه کفار بوديم  به کردستان ايران
  

مردم عامه  ، موفق به بسيج آخوندها با استالينگراد خواندن شهرهای کردستان و کافر دانستن و جانی خواندن مردم
راە و هم مسير آنان شدند، تا مذهبی، عليه اين انقالب شدند و در اين راە احزابی نظير حزب تودە و  اکثريت نيز هم

فرهنگی و هنری گستردەای در جريان بود  -آنزمان که خود نيز به زير تيغ آنان کشيدە شدند. در کردستان حرکت سياسی
  ها آنزمان از طرف کردها به صدا درآمدند، که اين دستآوردها مورد تهاجم قرار گرفتند.  و اسلحه

  
پادگان مهاباد، قتل عام مردم در قارنا و قالتان، تشنج و درگيری در نقدە،  از جمله تشنج آفرينی در نقاط مختلف کردستان

بسيج مردم  به طرف  آمدن ارتش به داخل شهر سنندج، انفجار بمب در مهاباد، تشنج در پاوە، در سنندج، در سقز،



همه حلقههای يک  ،شروع شد  اعالم جهاد  خمينی مرداد همزمان با ٢٨کردستان و اعدامها که درست در بامداد روز 
روز در  ٥خلخالی  در فاصله  صادق . داشت را ز توطئه حکومتی عليه مردم کردکه نشان ا بودندبهم پيوسته  زنجير 

  گذاشت.  و به اجرا  نفر را امضاء کرد ٥٩چهار شهر کردستان حکم اعدام  
  

ستان منهم در ميانشان هستند، دوستانی که تنها با فاصله  اسامی افراد اعدام شدە توسط خلخالی را می آورم که دو در اينجا
  سرنوشت متفاوتی پيدا کرديم. ،زمانی چند دقيقه ازهم

  
عبداله نوری، هوشنگ عزيزی، محمد محمودی، يداله محمودی، حسين شيبانی، هرمز گرجی بياتی، مظفر فتاحی،  -

محوطه زندان ديزل آباد:  1358مرداد  29اد روز محمد عزتی، محمد عزيزی، آذرنوش مهدويان، اصغر بهبود. بامد
حاجی افراسياب، عبداوهاب ملک شاهی، عماد الدين ناصری، عبدالکريم کريمی، محمد نقشبندی، عزيز مراد، مراد 

  )1358مرداد  28دقيقه بامداد  40و  2ديزل آباد کرمانشاە، ساعت (ذولفقاری. 
د پيرخضری( کارمند بيمارستان )، حسين پيرخضری ( معلم ) ، حسين مصطفی سلطانی، مين مصطفی سلطانی، احم -

، بهمن اخضری ( پزشک و فيلم بردار )، جالل نسيمی، احمد داستان فايق عزيزی ( عضو شورای شهر مريوان )، علی
  )1358شهريور ماه  3دقيقه  30و  18مريوان، ساعت (قادرزاده. 

ر سليمی، عبداله فوالدی، مظفر نيازمند، سيروس منوچهری، اصغر احسن ناهيد، شهريار ناهيد، جميل يخچالی، ناص -
   )بعداظهر  5ساعت  1358شهريور  5سنندج، روز  (مبصری، مظفر رحيمی، عيسی پيرولی، عطا زندی.

احمد سعيدی، قادر بهار، محمد بابا ميری، رسول امينی، ناجی خورشيدی، کريم رضايی، انور اردالن، سيف اله  -
رايی، عبداله بهرامی، سيد حسن احمدی، محمد درويش نقر ەای، کريم شيرينی، ابوبکر حميدی، احمد فيضی، علی فخ

 7سقز، ساعت  (!مقدم، جليل جمالزاده، حسن (يوسف) کشی زاده، محمد غفاری، خاطر خطيبی ، ناصر حدادی، امير تقديری
  )1358شهريورماه  6بامداد 

  
حقيقت سرکوب همان پتانسيل دمکراتيکی بود که بنياد آن در سال  سرکوب کردستان از طرف حکومت اسالمی  در

در جمهوری کردستان گذاشته شد. خواستهای اين مردم پابرجا و در حال گسترش است و از زمان رضا شاە تا به  ١٩٤٦
  خامنهای فروکش نکردە و نخواهد کرد، اينرا بايد فهميد، بايد درک کرد!

  
  ٢٠١٧بيست و هفتم مرداد 

  يم فرشیابراه
  


