
1 
 

 

 هری که از کرامت انسانی دفاع کرد ! ش

در جنگ خونين    و ساير نيروهای چپ (  کومهله ،حزب دمکرات ، سازمان چريک های فدائی خلق  
  )  .سنندج شرکت کردند   ٥٩بهار  

  مصطفی سلطانی  – : رشاد  از

       ١٤٠٠م شهريور  بيست

 را مينوازد !   سمفونی عزا و خونين ،  تحميلی  هایحتی در جنگ،مقاومت و نبرد 

 
  مختلف  و رهبران   اص شخ او يا    ها   در اين نوشته قصد و هدفی دنبال نشدە که به سازمان  :وشنگری  ر  (

توهين و بی حرمتی  گردد. زيرا تمام شکست ها و موفقيت    جنبش انقالبی و عدالتخواهانهی کردستان
تودەهای انقالبی و چه نيروهای سياسی تعلق  چه    ، آن  های جنگ خونين سنندج به همهی شرکت کنندگان 

از صافی  حقيقتا  خاطراتم ور داشته و  ض ح بنحوی  دارد. من در رويداد های کوچک و بزرگ اين جنگ 
سنندج را از صميم قلب    ٥٩بندە همهی جانباختگان جنگ تحميلی بهار    بور کردەاست.ع وجدان گذشته و

بر ديوارهای    ،سنگ مرمر  روی  شايستهی احترام و قدردانی دانسته و اميدوارم روزی اسامی آنها بر  
  ) حک گردد . و درسطح شهر سنندج  ستون های يادبود  ، ميدان آزادی 

  ردستان و بستر مبارزات : ک-١

در اين    .تار و پود طبقاتی و ملی داشت    بی اغراق   مبارازات مدنی و اجتماعی در شرق کردستانبستر  
سيستم شاهنشاهی ، در کردستان  وو سقوط استبداد    ١٣٥٨سال    درايران    رهگذر و بدنبال پيروزی انقالب 

ندە و پيشروی  لاگاهی سياسی و مبارزاتی تودەهای رنجبر و تهيدست در مقايسه باساير نقاط ايران فاز با
را اهسته و پيوسته طی می نمود. اين حرکت افت و خيزهای اميدوار کنندەای داشت . اگر درساير نقاط  
ايران طيف آخوندها توانسته بودند، تودەها را فريب و شستشوی مغزی بدهند ، اين روند در کردستان  

که چندان برای سيستم جمهوری اسالمی ، اميدوار کنندە نبود و ،     ،پشتی انجام ميگرفت   ک رکتی الحبا
از جريانات بالندە و مترقی کردستان دادو فغان و شکوە و گاليه  در رسانههای جمعی و ماسميدياهميشه 

  داشتند .  
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چرا روند مبارزات مترقی وعدالتخواهانهی شرق کردستان مطلقا خوش آيندحاکمان جمهوری اسالمی  -٢
  نبود ؟ 

مضحک و تهوع    پاوند در يک نمايش   و دوالر   اورو،  جمهوری اسالمی با ساخت و پاخت های حاکمان 
مردم    و رهبری   ازی کارتل های جهانی بقدرت رسيدە بود. اساسا در دولت داری و حاکميت بو    آور

ق  نااليبشيوەای   ، و خردمندانهای نداشتند و برامواج انقالب سوار شدند  هيچگونه مديريت ،آزادەی ايران 
تقيه" و نيرنگ و مبانی غيرەعلمی و   . لذا پناە بردن به پديدەی "ميکنند رهبری    جامعه ايران را تاکنون  

قوانين بيابان های عربستان و کلتورهای زنگ زدە و پوسيدە و شيادی ، بعنوان تاکتيکی کارا مطرح شد  
بشيواەی متمرکز از آن بهرە برداری کردند. در همهی نقاط ايران اين تاکتيک که بغضا استراتژی    ،و

جنبش  اما    نمونهی ترکمن صحرا را بياد دارد.  "  تاريخ   "همراە بود که  با سرکوب خونين  آنها نيز بود ،  
  اسالم سياسی کميت حا  ،کردستان کماکان معضل اساسی و پايهای رژيم گرديد وبالندە و عدالتخواهانهی 

را زير سوال برد . مهمترين واهمه و اضطراب سيستم جمهوری اسالمی از روند انقالبی در کردستان  
، اين بود اين کلتور  و برسميت می شناخت   ميکرد    ەحاکميت مردم را پياد   در پروسهای دمکراتيککه  

نفی حاکميت رژيم اسالمی  ک و دمکراتي  درقالب فورم ادارەی جامعه    و شيوەی مبارزە و عدالتخواهی و  
  . که نکردە والگوی  مبارزاتی ساير ملت ها بر عليه فاشيزم اسالمی نگردد   به ساير نقاط ايران سرايت 

پروسه  اين  با هزاران م  بقا   در  کل روبرو ميساخت و استقرار جمهوری  شو حاکميت دولت جديد را 
در سرکوب خونين کردستان شک و گمانی  جمهوری اسالمی    لذا  . کرد اسالمی را احتماال ناممکن مي

قبول نميکرد کردستان نمونهی حاکميت مردمی  فاشيزم اسالمی    ت و در کمين اين خونريزی بود. شندا
شورا و بنکه ها باشد و ديگر مناطق ايران از اين دستاورد اجتماعی و    مدرن و دمکراتيک  ،ابزارهای 

  . انقالبی تاسی و دنباله روی کنند  

  ابزارهای الزم برای سرکوب خونين درشرق کردستان : -٣

و   مغزی  ، شستشوی  کردستان  آخوندهای  مساجدو طيف  کانال  از  نتوانست  اسالمی  نوپای  جمهوری 
تحقير و نپذيرفتن ستم  روحانيون کردستان سمت و سوی ملی داشته و با  اغلب برنامههايش راپيادە کند. 

  دند. ميکر  ت لنی اما بصورت محافظهکارانهای ، مخالفعنه بصورت    ملی و ميليتاريزە کردن کردستان  
جمهوری اسالمی همهسازمان ها و ارگان های ضد مردمی رژيم شاە را بازسازی کردە و به خدمت  
ارتجاع اسالمی درآورد. ساواک ، اطالعات شهربانی ، رکن دو ارتش ، سازمان جاسوسی ژاندار مری  

در  که  ی  هائ  جريان را بسرعت و در يک شبانهروز اسالمی کردە و براين ارگان های مخوف تکيهداد.  
  قران به رهبری   ب مکت  تشکيالت ،    ند ت شخيانت دا  باالئی در   پتانسيل و ظرفيت شهر سنندج و مريوان  

  و قيادە موقت در   در شهر مريوان  خانوادەی حيدری  يعنیو باند تبهکارش    اقای احمد مفتی زادەجناب  
  را در خدمت گرفت و برعليه خواست و آرزوهای ديرين   ها . رژيم به آسانی اين ابزاربود دزلی    روستای

نتن و خدمتگزار رژيم درآمدو  آستمديدگان کردستان بکار گرفت . جريان مکتب قران بصورت    و تاريخی 
کردستان نمود. اين جريان نقاط مشترک  سرزمين  خدمات شايانی به بقا و ادامهی اشغالگری رژيم ،در  

اسالمی داشت . چه مکتب قران و چه جمهوری اسالمی حقيقتا به حقوق ملت  تژی رژيم  افراوای با استر
کار  ان، ستم ملی را    تضعف باوری نداشتند. و زير لوای اومهی مسلمان و حقوق مردم مس  اعتماد و  ها

بدين معنی که ملت    اسالم در جهان تعبير و تفسير می نمودند . باورمندان بهموفقيت  راستای و آنرا در 
قوق خويش رااز استکبار  حە آنها رنگ باخته و اومه مسلمان يگانه و تنها واحد اجتماعی است که  از ديدگا

  ، ها ترکمن  ،  هامقامات جمهوری اسالمی بارها در رسانهها اعتراف کردند که بين فارس جهانی ميطلبد. 
وجود ندارد   اجتماعی سياسی و  اقتصادی ، هيچ تفاوتی در حقوق  ها    و عرب  ها   ترک  ،  ها   بلوچ  ،  هاکرد 

در    پذيرفتهاست.  تاييد و   اسالم آنراقران بعنوان مانيفست    برابريم . و  مسلمان و  برادر ،  و همه باهم
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سيستم  اقتباس از،  و    اتونومی   جدائی کامل ،   کنفدراليزم ،  : اينصورت فورم های ادارە جوامع بصورت  
و همزيستی    سويس )  شهرداری های    (  ها  سويد ) و کانتون کمون در  (  شهرداری ها    های مدرن  

فکری انها محال و ناممکن بود و اساسا اين فورم های ادارەی    انديشهی در مقياس و پروازمسالمی اميز  
  جامعه را بهيچ شيوەای نمی پذيرفتند . 

  سنندج :  شهر در ٥٩نقش جريان های سياسی در جنگ خونين    -٤

سيکوالر می چرخيد و تمايالت و گرايشات مذهبی کم  در مجموع کردستان روی پاشنه نيروهای چپ و  
جريان های بيرمق    کردستان چندان معتبر نبودند.  شهروندان  رنگ و در مجموع در سطح مبارزات 

ابزار دست آخوندهای قم و تهران بودە و وزن سياسی نداشتند. اما نيروهای چپ از جمله کومهله،  مذهبی  
اتحاديهی کمونيست ها و حزب  تودە ثقل و وزن سياسی   گان ،رزمند  چريک های فدائی خلق ، پيکار ، 

ی سنگين محسوب  اچشم گير و تعيين کنندەای داشتند. کومهله در همهی رويدادهای سنندج دخيل و وزنه
داد و در اين  ای  مسئوالنه  تاريخی و   م ستمديدە جواب د کومهله بهخواست و آرزوهای ديرين مر  ميگرديد. 

مرکز ثقل و کانون    سنندج    مبارزات دمکراتيک در شهرتاريخ آفرين بود .  سربلند و    و پروسه  روند 
و اين گذار   مبارزات کالسيک و سنتی مردم شرق کردستان را از شهر مهاباد به شهر سنندج انتقال داد 

  با خون آزاديخواهان و انقالبيون پرداخت گرديد. کومهله   و گران قيمت بود، که بسيار سخت و جانفرسا 
دگرانديشان    ، بنکهها    ارگان سالم و مردمی " بنکهها " نقش طراز اول راداشت . در  ارگان ل  در تشکي

  شان دلپذيری داشتند واتمسفر و شرايط قبول دگرانديشان در بستر ابراز وجود و گرايش فکري  جا و مکان 
ت سياسی ، از جمله چپ  ال. در اين ارگان مردمی و تودەای همهی تماي  در سطح باالئی فراهم بود 

تمايالت مذهبی    طبقاتی ،  ،ی پوپوليستی  نگرش با    ايرانی سنتی      پ چ  ،پيشرو و انقالبی  ، تمايالت    لراديکا
  . کيش شخصيتی  وجود داشت   و، سکتاريستی ، اومانيستی ، ماجراجوئی  با دورنمای توليد خرد    ، ملی  

د  نبود و مان مختلف سياسی    تمايالت مواضع و  و قبول  اما بنکهها ظرف و مکان شايستهای برای تجمع
    داشت .جايگاە حساس و ارزشمندی ی و جاافتادە در خدمت بهشهروندان کردستان مردميک ارگان 

  ومهله: ک-٥

از جان و دل  مقاومت در برابر حمله سپاهيان اسالم  کومهله باتمام قوا در اين نبرد درگير بود و برای  
مردم سنندج و    مادی و معنوی  مايه گذاشت. و از پشتيبانی دريای تودەها برخوردار بود . کمک های

های چپ دنيا    به اين جنگ تحميلی ، يکی از اوراق زرين تاريخ جنبش و شهرهای ديگر    دهات اطراف  
ن نيروی اشغالگر و خصوصا نيروئی که  د . در جوار همهی موفقيت های کومهله و بشکشت کشاناست 

بر سر    ،هر کشندە خويش را با گلوله باران شهرزدر پادگان سنندج چون افعی چمبر زدە بود و هميشه  
ای  ه بود. در جبههمادەو قاطعانه در ميدان جنگ حاضر و آفعال و پيشرو  ساکنين مردم سنندج ميريخت ،

با تمام نيرو برعليه سپاە اشغالگر    مردمدر خيانان ها ، محالت ، کوچهها و منازل    جنگ تحميلی ،  وسيع
 . ايمان راسخ در    می جنگيد  با  دااين    کومهله  در  شنبرد حضور  بيشماری  ت و خالق پيروزی های 

خردمندانهی کومهله و شرکت در مبارزە بر عليه  منهای سياست های   شهری بود.  های   عرصهی جنگ
غالگری جمهوری اسالمی ، با تمام تفاصيل لغزش هائی را مرتکب شد که مبارزەاش را از ديدگاە  شا

حمله  .    داشت نوسان    ر بی عدالتی آشکاميان شرم و  در  تاريخ نگاران مغشوش کرد. لغزش هائی که  
نداد که  به سازمان های سياسی کردستان    فرصتی ميلی  حجنگ ت بهکردستان از زمين و هوا وخصوصا

در اين  ی مشخص  لذا کومهله بدون پالتفورم و برنامه    سازند.آمادە    نوشته ورا  پالتفورم جنگ شهری 
ی پارتيزان چندان آسان نبودە و نيست . اگر  ها شهری برای نيروهای  اساسا جنگ   جنگ وارد گرديد . 

نيروهای    ، سپاە پاسداران    ، نگ خونين را برعليه ارتش  روز ج  ٢٤  مدت   کومهله توانست باسربلندی 
  جنبش های آزاديبخش    هکاری عظيم در تاريخ اادامه دهد شو ستون پنجم      ی محلیمزدور و فرب خوردە
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کومهله بدون رعايت پرنسيب های انقالبی و انسانی ،  تشکيالت  ی از  افراد   ،در جوار اين تالش ها   د.بو
بدون   را  بيگناە  آمردم  داد ذيدليل مورد  قرار  آزار  و  ناروا    ەت  افراد   کردند ادر ميص و حکم های  و 

های نابجای آنها بر موجوديت و ساختار سياسی کومهله سنگينی  کردار. که    بيگناهی قربانی گرديدند 
    تشکيالت کومهله را دروجدان  ،افراد با  پيشمرگان  ماجرا جو  ماجراجوئی ها  کج روی ها واين    . نمود 
کيل دادگاە های خلقی  شت  شرم دارم .و نازل  عذاب ميدهد. از اشارە به نمونههای وقيح    اکنون نيزهم  

و   و کالسيک  تفکری منزوی  ها    تقريبا برايند  دادگاە  اين  که   ، بود  دادگاهای کشور چين  از  اقتباسی 
که   "   روستائیتوليد خرد "  ش هایبينخويش را انجام دادە و غالبا با  انسانی و انقالبی  نتوانستند وظايف

در مواردی تودە تشکيالت    . می بخشيدند   يا و   خط مشی مقبول آن دورە بود مجرمان را محکوم ميکردند 
رهبری کومهله حضوری    ، بودند و سنندج   حساس یو پيشمرگان کومهله، رهبر جريانات و رويداد ها 

شمرگان ديگر طرح مصادربی نام و نشان داشت . بياد دارم زندە ياد کاک شوان و بسياری ا ی  ەز پ
درحاليکه بعد از خروج از شهر اگر  روبرو گشتند.    کومهله  بانک ملی را داشتند که با مخالفت رهبری 

بانک   که  نبود  مريوان  کومهلهی  مادی  کومهلهمريوان  امکانات   ، کردەبودند  مصادە  در  را  سنندج  ی 
کامل می  مضيقه   نبود    افتاد.ی  داهيانه و خردمندانه کاک شوان  اگر رهبری  نشينی  عقب  هنگام  در 

که از شهر خارج ميشدند ، کمرشکن بود. جنگ بعد و پوتانسيل وحشتناکی گرفته    صدمات به نيروهای  
. کمبود مواد  شدەبود ميلی  حت و تمام شهر درگير جنگ تشبود ، شهر در محاصرەی کامل دشمن قرار دا

وقه و  ذ ارسال آ  کانال های  تسلط دشمن بر شهر ،    آب نوشيدنی در بعضی نقاط   قطع جريان   غذائی و 
  ميرسيد مشکل را مضاعف کردەبود. و ديگر شهرهای کردستان  خوار بار که از طرف مردم آزادە دهات  

، که به    ند در هنگام ترک شهر با مسئله سگ های درندە و گرسنه مواجه شد شهروندان و پيسمرگان  
افراد ماجراجو و بی مسئوليت در اعدام  پارەی از افراد، نقش مخرب و مشمئز    ميشدند.انسان حمله ور  

با جمالت سازشکار و روشنفکر بی  قرار ميداد  انتقاد    مورد   کنندەای داشتند. اگر کسی انها را سرزنش و 
لوجستيکی  توانائی نظامی و  ،    سنندج  هر شی  اجنگ جبهه  . درروبرو ميگرديد   های ناروا دهن کجي  وعمل  

نيروی پارتيزانی کومهله را هر گز  قدرت و  بسيار باال بود.   نيروی سپاە پاسداران و ارتش مسلمان شدە 
نظامی و    توانائی هایبا    هایبهجنگ ج   .در کفهی يک ترازو قرار داد با نيروی اشغالگران  نميتوان  
ه   رهبری در جنگ سنندج  ت .  شکوموله سنخيت ندا  و رزمی   اقتصادی  در    نگران کنندە   یابگونه  کۆمه

اين روزها  که  برخالف تصورات واهی    منسجم نبود.    ، منطقی  یها گير  ضعو مو   مقاومت   روند هدايت 
دوران های تاريخی شخصيت ها را پرورش ميدهند ، اما توانائی ، پوتانسيل و قدرت   ، ادعا ميگردد  
  ، موضع گيری و تاکتيک های صحيح  و شهامت انجام دادن کار های بزرگ و صداقت  ، تصميم گيری 

و  رهبران  نبوی  بزرگوار، صادق  ايوب  در بطن  و کاک شوان    صديق کمانگر  ، اليقی چون سيد  را 
در سطح مبارزات چپ ايران جايگاە ارزندەای    سپس  که يلی در سنندج  پرورش داد  مقاومت و جنگ تحم

در    ،و فرا خواند بش سيکوالر کردستان  به جن   مصممانه  کاک صديق کمانگر ،کومهله را  کسب کردند .
بی    ، قطب نمای مبارزات شهروندان گرديد و تشکيالت کومهله را  مواضع پيشرو   اتخاذ   ا اين رهگذر ب

  ياری داد. محابا 

تند.  شدا  ارزندەای  وچشم گير  و در ميان جوانان نفود   ی بود کلشنيروی مت  :ريک های فدائی خلق  چ-٦
فدائی   ک چريک های  و  سنندج  در جريان های سياسی  مستقيما  مهله  وبا  داشته  بودند.  مشارکت  دخيل 

دفاع ازآزادی و    يت عبل و دايرە هم جم ط ت و  الوصخواستند که با    یم هنگاميکه نيروهای مکتب قران  
  ريک ها چ  محکم و بدون تزلزل ضع  موا  ،بزنند    شات   سخير وتئی را  اريک های فد چمقر  هم  و  انقالب  

که    ند بود   نيروی  چريک هاسازمان      .  ە و خنثی کردند يت جواب داد طعئه را با قاط اين تو  و کومهله
نيروی مکتب   سنندج  در ميدان اقبال راحتا در برابر ارتجاح اسالمی و مکتب قران ايستادگی کردند.  ص

دچار تزلزل و ترس و وحشت    تشکل آنها   ، شدند و  و کومهله   قران متوجه قاطعيت سازمان چريک ها 
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تود و خط مشی متور کوچک  يچريک ها م  پراکندە شدند.سپس بدون دستاوردی  بهم ريخت و   گرديد و 
و موتور بزرگ را پيروی ميکردند، و جنگ مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتيک را در برنامهی نبرد  
خويش داشتند. شيوە تبليغ انها بمراتب از تبليغات کۆمهله جالب تر و اذهان عمومی مردم را تسخير  

حمل ميکردند ، که با روند  وزينی  ای  کردەبودند. در ميتينگ ها و تظاهرات ها ، شعار ها و پيام ه
خانم فريدە قريشی از سيماهای  سرکارآقای بهروز سليمانی و  جناب    مبارزات همسوئی و خوانائی داشت .

سرشناس اين جريان سياسی در سنندج بودند .اگرچه نيروی عظيمی در سراسر ايران در زير چتر  
نطوريکه انتظار تاريخی ميرفت بر عليه فاشيزم  سازمان چريک های فدائی قرارداشت اما از نيرويشان آ

  يعنی   ر شدند بخش مهمی از نيروهايشان به تنها سنگر باز ماندە از قيام  ناچااسالمی استفادە نکردند. و 
نشريات و اوراق تبليغی منسجم و در برابر رويداد های تاريخی سنندج عکس العمل    به کردستان بيايند .

نقالبيون سنندج برای کمک به مردم شريف ترکمن صحرا ، عازم آن ديار  سريعی داشتند . هنگاميکه ا
سازمان چريک های    نفر از انقالبيون اين شهر جان باختند ،    ٩شدند و در مسير راە تصادف کردە و  

انقالبيشان ياد کرد اولين  فدائی   اقدام و مواضع  از  آنها نوشت و  بارە  ارج    ،و  تشکيالتی بود که  در 
ابراز نمودە بود    فراوانی برای ايران  در روند    . همدلی و هم سرنوشتی رنجبران و تهی دستان ملل 

همراە  جناب کاک يوسف اردالن بعنوان نمايندگان نيروی سيکوالر و    سرکار خانم قريشیمبارزات  
  چپ ، در انتخابات شورای يازدە نفرە ی سنندج  پيروزوانتخاب گرديدند . 

حزب                                                                                      :   حزب دمکرات   -٧
خالف   بر  داشت  تبليغات دمکرات  مستقيم  شرکت  سنندج  جنگ  در  در    ند کومهله  جبهههائی  در  و 

تی  نيروی تشکيال   جنگيدند .  ميکرد     خمپارە و توپ بارانارتش که شهر را  پاسداران و  سپاە  برابرحمالت 
در سنندج و مريوان در سطع کومهله    . آنها کمتر روشنفکر بودە و از رنجبران روستا تشکيل شدە بود 

قبل از      نفوذ و اعتبار اجتماعی نداشتند ، اما در مکريان وزنهای سنگين بودەو نفوذ برجستهای داشتند. 
اە گداری در  جنگ خونين سنندج رهبری حزب سياست مماشات و سازش را در بر گرفته بود. و گ

  بخدمت   خوندکی بودند که از ان کانال به خدمت امام برسند و آکوچه پس کوچههای تهران و قم بدنبال  
رگههائی از    .کردند به امام تقديم    خويش را   لبيک   از کانال و ميتينگ  " چوار چرای" مهاباد   رسيدند و

دمکرات ، در راستای خدمت به جمهوری اسالمی تالش ميکردند .    حزب   حزب تودە در ميان صفوف 
در ارزيابی و تفسير حزب    و از ديدگاە آنها شخص خمينی و جمهوری اسالمی ضد امپرياليست بودە و
و است  اليق  و  توانا  رهبری  و  جانبه  همه  انسانی  خمينی  گويا  با   همزمان  تودە  طالح  صسيستم 

آزاديبخش کردستان و خصوصا  در جريان جنگ  را می ستودند.  شوروی    و سياست های  ؟؟ سوسياليستی
خلق کرد ابراز کرد و،    در روزنامهاش بر عليه  خونين و تحميلی سنندج، حزب تودە مواضعی  جنگ  

بالندە وانقالبی کردستان را به تحريکات عمال امپرياليزم ،صهيونيزم ، جاسوسان سازمان سيای    ش جنب
زمانيکه سپاە پاسداران کل حزب تودە را تعقيب نمود،    ل نسبت ميداد.  آمريکا، ساواک و موساد اسرائي

از کردستان    اعضا   درصد عظيمی  به  تودە  آوردند حزب  بکشور  پناە  افرادشان  از  پارەای  و سرانجام 
  امپرياليستی و   دوبارە بکشورهای   در روسيه   شوروی فرار کردند که از نبود امکانات   ؟؟سوسياليستی

. انها مخالف سيستم شاهنشاهی بودند و شوروی را بعنوان اردوگاە  گريختند  پاناە آوردە و   اروپای غربی 
حضورشان در شوروی متوجه جامعهی فروريخته و شکست    فرار و   با   ميکردند . سوسياليستی ستايش  

حزب دمکرات    .پناە آوردند   که از آن متنفر بودند   شدند و به سرمايهداری اروپاکشوور شوراها    خوردەی 
  کومهله نداشت . اما در جنبش کردستان   ی در سطحدر سنندج و مريوان وزن سياسی و اجتماعی و نفوذ 

در پهنهی کردستان  جنگيدند و بارها نيروهای دشمن را  خلق کرد دفاع نمودە ودر ان راستا      از حقوق 
چهرەی سرشناس حزب دمکرات در سنندج    . و غنايم بيکرانی را بدست آوردند    ەشکست تاريخی داد 

خسرو گلسرخی    : جانباختگان    گرانمايه  اسطورە و  جناب آقای طيفور بطحائی بود، که همراە انقالبيون
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از تمايالت ملی مردم    .   ەبود و کرامت هللا دانشيان در دادگاەهای مشترک ارتش و ساواک محاکمه گرديد 
حزب دمکرات در مواردی سپاە دشمن را که مورد حملهی    خودشان بهرە برداری ميکردند .ع  به نف 

تودەهای انقالبی قرار ميگرفتند ، اسکورت نمودە تا به النههای خويش و پادگان ها برسند و از گزند  
  . باشند  امان  در  مردم  مشترکحمالت  نقاط  کومهله  هم  و  دمکرات  و   هم  که    فراوان  داشتند  زيادی 

نوان يک سند تاريخی به جنبش عادالنه و  ع توانست بستر مناسبی برای امضای پالتفورمی باشد، که بمي
انقالبی کردستان تقديم گردد. رهبری هردوجريان در دام سکتاريسم و خودخواهی و احترام نهگذاشتن  

پديدەی دگرانديشان افتادند ودر روند پر تالطم جنبش و نبرد بادشمن در دام جمهوری اسالمی    فنومن و   به
خدمت گرانبهائی به سيستم جمهوری اسالمی و  شدند وسرانجام    ە به بستر جنگ داخلی کشيد   افتادند و 

نابخشودنی به شهروندان کردستان وارد ساختند و زدند .   می بايست احزاب و سازمان های    ضرر 
های همديگر احترام ميگذاشتند. هنوز  ە، به عقايد و ديدگاو منطقیسياسی بعنوان يک اصل پذيرفتينی  

ريفراندم و انتخاباتی در کردستان انجام نگرفته بود تا ميزان در صد محبوبيت کومهله و حزب دمکرات  
ريفراندوم مسئلهی    تا براساس در صد رای دهندگان و نتايج در ميان شهروندان کردستان تعيين گردد .

که قدرت و هژمونی سياسی در جامحه کردستان بين    وەای دمکراتيک حل گردد.يحاکميت و شوراها بش 
در    بديموسيله  مدرن تقسيم ميگرديد و   و اومانيستی  دمکراتيک و  احزاب و سازمان های سياسی بنحوی 

    .   ند رد کجوار هم کردستان را ادارە مي

  آموزگاران در جنبش بالندە و انقالبی کردستان : نقش زنان و طيف -٨

زنان و دختران در شرق کردستان بر خالف ساير مناطق کردنشين که باصطالح اشغالگران به کردستان  
فراوان وبرجستهای  گستردە،  های ترکيه و سوريه و عراق لقب گرفتهاند ، در جنبش انقالبی حضور  

داشتند. اين حضور فاز تاريخی مترقی و دمکراتيک و عقب نشينی ديدگاە های مرد ساالری و کلتور  
را نمايندگی ميکرد. در بنکههای سنندج بخش عظيم و سنگين  و گذار جامعه به سرمايهداری  فيئودالی  

، که در اين راستا حتی از  کارها و مبارزات روزانه و کمک بهمردم بر عهدەی دختران و زنان بود  
  . نکردند  دريغ  خويش  حقيقتا  جان  که   ، بود  باوفا  خانم  سرکار  انقالبی،  زنان  سرشناس  و    سيمای 

بعنوان نيروی پيشمرگ    زنان   نسبت به جنبش عدالتخواهانه و دمکراتيک کردستان با " وفا" بود . صميمانه
و حزب دمکرات شرکت داشتند.    غالگراناشدر صفوف کومهله حضور يافتند و در نبردهای تاريخی با  

و   " را متاثر کرد  کهش  رکۆ ب پايه " ش بلند  ، احساسات شاعر   مبارزە  مقدم  حضورشان در صف 
شمرگان بنام ( بهيان ) سرود   که يکی از شاهکارهای موضع  ،قصيدەای تاريخی در مورد يکی از پ

دانش آموزان در کردستان  دريای    ه بسيج  ته باشم کشبندە ميتوانم چنين ادعائی داگيری ايشان است .  
جامعه بود ، که ساليان درازی در اين راستا    ی هاو روستا هاشهر    " درآموزگاران چپ   "مرهون زحمات 

دانش  سرانجام  ،دانش آموزان را با همت بلند پذيرفتند و  سياسی  کار باحوصلهی آگاە گری و پرورش  
  د . شدنمبارزات رنجبران و تهی دستان کردستان  مسير پشتوانهی گرانبهائی در  نيرو و   آموزان

به اندازە ظرفيت و توان نظامی و سياسيشان در جنگ تحميلی و خونين سنندج    : ساير نيروهای چپ  
شايستهاست که از فداکاری و قاطعيت و رزمندگی و صداقت    شرکت داشتندو بی محابا فداکاری نمودند. 

اين رزمندە    ابوشاهين ( فوآد عرب ) در جنگ خونين سنندج با احترام فراوان ياد کرد . فوآد عرب 
با وجدان خودش صادق بود و در نبرد خونين سنندج بر عليه فاشيزم اسالمی در آغوش    انترناسيوناليست  

  دان سنندج جان باخت . سخاوتمند و پر محبت شهرون

  پايان       20120911                                                                      

ت  به شرطی  که ، حقيقتا  ،سنندج    ٥٩ميلی بهار  ح*از ديدگاە و داوری های مختلف، در مورد جنگ 
 .گردد بااحترام فراوان استقبال ميگردد پرنسيب های ماسميديا ، روزنامهنگاری و حرمت انسانی رعايت  


