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هنوز چندماه از پیروزی انقالب در ایران نگذشته بود که آیت الله خمینی فرمان نظامی علیه نیروهای کرد در مناطق کردنشین را صادر کرد. در پی این فرمان در روز ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۸

که به «فتوای جهاد خمینی» شناخته شده است، نیروهای دولتی بیشرتی به کردستان رسازیر شدند.

 در آن روزها گزارش های متعددی حتی در روزنامه های دولتی از اعدام، دادگاه های صحرایی و کشتارهای وسیع در کردستان منترش شد.

زمینه حمالت حکومت تازه تاسیس به کردستان چه بود؟ آیا برخورد خمینی با کردها برخورد یک دولت انقالبی علیه شورشیان بود؟ یا برخورد

یک دولت شیعه علیه سنی ها؟ آیا می توان گفت برخورد خمینی برخورد یک دولت ضد انقالبی با خلقی انقالبی بود؟

نارص مهاجر، پژوهشگر تاریخ معارص ایران، در مقاله ای به مناسبت ۲۸ مرداد، به این پرسش ها پاسخ داده است./ زمانه
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در مرداد ١٣۵٨، آیت الله خمینى هنوز دستگاه دولت را به قبضه  خود درنیاورده بود. در آن هنگام اداره “دولت” با نخست وزیر برگزیده  وی بود؛

مهندس مهدى بازرگان. بازرگان، انقال�ᣴ نبود. هرگز هم ادعا نکرد که انقال�ᣴ ست. هیئِت وزیران مهندس بازرگان هم که بیشرتشان به

سازمان هاى جبهه  مىل ایران یا نهضت آزادى ایران وابسته بودند، داعیه  انقال�ᣴ گرى نداشتند. جملگى تا پیش از بپاخیزى مردم ایران در سال

١٣۵٧‐١٣۵۶، اصالح نظام محمدرضا شاه پهلوى و اجراى قانون اساىس مرشوطیت را مى خواستند و اینکه شاه به سلطنت بسنده کند و از

حکومت بپرهیزد. با خیزش مردم ایران در سال ۵٧ بود که مهندس بازرگان و همکاران او بر آن شدند انقالب را همراه شوند. پى آیند این

همراهى، پذیرش رهربى آیت الله خمینى بود و گونه اى هم آهنگى با اعوان و انصار واپسگراى او که قدرت واقعى را در دست داشتند و به

واسطه  حزب جمهورى اسالمى، «ائمه جمعه»، «دادگاه هاى انقالب»، «کمیته هاى انقالب»، «سپاه پاسداران» و «حزب الله» کشور را اداره

مى کردند. در آن ُبرش تاریخى، آیت الله خمینى به وسیله  گردانند گان آن «حزب» اراده  خود را اعمال مى کرد؛ نه به واسطه  دولت �ᣴ یال و ُدم و

اشکم مهندس بازرگان که اراده  و ابتکارى از آن خود نداشت.

نکته دیگر اینکه در حمله  ٢٨ مرداد ١٣۵٨ نیروهاى مسلح جمهورى اسالمى ایران به کردستان، فرماندهى کل قواى کشور از اختیارات رئیس

«دولت» نبود. آیت الله خمینى، به مهندس بازرگان و پیرامونیان او که یک پا در مناسباِت کهن داشتند و یک پا در مناسباِت مدرن، اعتماد

چنداĀ� نداشت، این اهرم قوى اعمال قدرِت دولت را هم در انحصار خود نگهداشت. با «دستور اکید» آیت الله به «کلیه  قواى انتظامى» بود

که «بسیج عمومى» جهت حرکت به سمت «سنندج و تمام کردستان» به اجرا درآمد؛ با این هدف که به «شدت ارشار را رسکوب نمایند».[۱]

«دستور اکید»، و نه فتواى جهاد، پیش زمینه اى داشت و پیشینه اى که آن را برمى رسیم.
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کردهاى ایران که به دوران حکومِت محمدرضا شاه پهلوى از کم و کاستى ها و نیز تبعیض هاى گسرتده و گوناگون در رنج بودند و در جنبش

همگاĀ� سال  ۵٧ نقش بارزى ایفاء نمودند، از آن دست نیروهاى اجتماعى به شمار مى آیند که در همان روزهاى نخست پیروزى انقالب

خواسته هاى خود را بیان داشتند:

«١ـ خلق ُکرد همراه و همگام با سایر خلق های ایران، انقالب ایران را تایید می نماید و تصمیم دارد با تحکیم پیوند مبارزاتی با سایر خلق های

ایران در ایجاد جامعه ی آزاد و آباد آینده نقش اساسی ایفا کند.

 ٢ـ خلق ُکرد مانند سایر خلق های ایران، خواهان رفع ستم ملی و تامین حق تعیین رسنوشت خود به  صورت فدراتیو در چهار چوب کشور

ایران می باشد و هرگونه اتهام تجزیه طلبی را رد می کند و از دولِت موقت آقای مهندس بازرگان می خواهد که موضع خود را در قبال این

خواست رسما اعالم دارد.

٣ـ ما برآنیم که زحمتکشان ایران، سهم اساسی را در انقالب ایران ادا کرده اند و به همین جهت حق مسلم زحمتکشان و کارگران و دهقانان

است که در دولت انقالبی رشکت داشته باشند.

۴ـ کردستان ایران ضمن دارا بودن منابع دست نخورده ى فراوان یکی از عقب افتاده ترین مناطق ایران است؛ بنابراین رفع ستم اقتصادی

یکی از خواست های اساسی است.

۵ـ همه ی پادگان ها در کردستان باید تحت نظر شورای انقالبی اداره شود و بدین منظور باید یک کمیته ی مشرتک نظامی از افرسان

میهن پرست و نمایندگان شورای انقالبی تشکیل گردد.

۶ـ افرسان جنایتکار که دستور تیراندازی داده و موجب شهادت فرزندان خلق شده اند، باید تحویل دادگاه انقالبی خلق گردند و به منظور

تبدیل ارتش ارتجاعی به ارتش خلقی باید ارتش از عنارص ضد انقالبی تصفیه گردد.

 ٧ـ همه ی نمایندگان حارض که نماینده ی شهرستان های کردنشین هستند، اعالم می دارند که حرضت آیت الله سید عزالدین حسینی،

صالحیت دارند در راس هر هیئتی قرار بگیرند و از طرف خلق ُکرد با دولت مرکزی مذاکره نمایند و دستگاه رهربی انقالب و دولت موقت را از

مذاکره و تماس با عنارص ارتجاعی کرد برحذر دارند.

  ٨ـ از آنجا که مال مصطفی بارزانی و گروه معروف به قیاده موقت عمال سازمان سیای امریکا و ساواک ایران و میت ترکیه بوده اند و می باشند و

مورد نفرت تمام خلق ُکرد هستند. لذا از دولت انقالبی می خواهیم هرنوع تماس با این دارو دسته قطع گردد و رهربان خائن آن ها از ایران

اخراج شوند. بدون آنکه این سیاست به وضعیت خانواده های پناهنده ى بی بضاعت لطمه ای وارد آورد.»[۲]

این خواسته هاى هشت گانه در روز دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣۵٧ اعالم شد؛ در گرد همایى بزرگى در شهر مهاباد که «جمعیت دفاع از آزادى و

انقالب» آن را فراخوانده بود و نمایندگان دولت مهندس بازرگان (داریوش فروهر، ابراهیم یونسی بانه ای، دکرت اسماعیل اردالن، دکرت محمد

مکری، آیت الله نوری و احمد علی بابایی) نیز در آن حضور داشتند. خرب آن گردهمایى را صدا و سیماى انقالب اسالمى پخش نکرد. آنچه در

آن دوشنبه شب از تلویزیون رسارسى ایران پخش شد این خرب بود: «کردستان اعالم استقالل کرده است».

 در پیوند با همین خرب است که عباس امیرانتظام معاون نخست وزیر و سخنگوى دولت، سه شنبه اول اسفند ١٣۵٧ در یک مصاحبه 

مطبوعا�䓹 گفت: «دیشب به ما خرب رسید که طالباĀ� باعث ناراحتى شده و به چند پاسگاه حمله کرده است. صبح امروز یک گروه به رسپرستى

داریوش فروهر، وزیر کار و امور اجتماعى براى رسیدگى به این مسئله بالفاصله به کردستان رفتند و نتیجه ى آن بعد از برگشت آن ها…

اعالم خواهد شد… ما اعالم استقالل کردستان را به هیچ وجه تائید نمى کنیم، وىل این کارها ناراحتى هایى ست که بدون شک مخالفین

جنبش و افراد ضد انقالب در تمام سطح مملکت ارصار دارند که توسعه بدهند؛ وىل [خرب] درست نیست و قسمت اعظم آن شایعه است…

امکان ایجاد جنگ داخىل و قطعه قطعه شدن ایران غیرممکن است. تمام این ها دسیسه هایى ست که حکومت انقال�ᣴ را متزلزل بکنند. این ها

فقط و فقط شایعه است و از چند شایعه و اسم و اعالن تجاوز نخواهد کرد.»[۳]

سخنگوى دولت گرچه خرب صدا و سیماى انقالب اسالمى را دروغ خواند، اما نگفت کانون دروغ پراکنى و دسیسه چینى  کجاست. چاپ تلگرام

جالل طالباĀ� به مهندس بازرگان در روزنامه ها نشان داد که کانون دسیسه چینى ها در کردستان نیست. آن تلگرام که امضاء اتحادیه ى

میهنى کردستان عراق را زیر خود دارد، بیان مى  داشت، «ジĀ با نهایت تاسف در اخبار دوشنبه شب مورخه ى ٣٠/ ١١/ ۵٧ رادیو ـ تلویزیون

انقالب اسالمى ایران، خربى مبنى بر تولید ناراحتى از جانب طرفداران جالل طالباĀ� وابسته به اتحادیه ى میهنى کردستان عراق در مرزهاى



انقالب اسالمى ایران، خربى مبنى بر تولید ناراحتى از جانب طرفداران جالل طالباĀ� وابسته به اتحادیه ى میهنى کردستان عراق در مرزهاى

ایران پخش شد. بدین وسیله موضوع را به شدت تکذیب مى نماییم… و ضمن عدم دخالت و ناراحتى در امورات داخىل ایران، پشتیبان

واقعى نهضت بزرگ ملت ایران به رهربى آن زعیم عالیقدر مى باشیم. بنابراین همواره همبستگى خود را با آرمان هاى آزادى خواهانه ملت مبارز

ایران حفظ خواهیم نمود…»[۴]

گزارش داریوش فروهر از سفر هیئت نمایندگى دولت به کردستان، شک و ُشبهه  ها را زدود و آشکار نمود که خرب صداى و سیماى انقالب

درباره «اعالم استقالل کردستان» دروغى تحریک آمیز  است و تجزیه طلب خواندن کردها، هدف سیاىس از پیش تعیین شده اى را دنبال

مى کند.

داریوش فروهر در مصاحبه ى مطبوعا�䓹 که روز چهارشنبه ٩ اسفند برگزارکرد، دیده ها و شنیده هایش را رشح داد و گفت: «طبیعى ست که در

زمان حارض و پیش از تشکیل مجلس موسسان و تدوین قوانین بنیادى و قطعى، مردم رسارس ایران خواسته ها و نظرات شان را به آگاهى

رهرب انقالب، دولت موقت و دیگر مردم ایران برسانند و این همان کارى ست هم مردم کردستان مى کنند و هم مردم زنجان و اصفهان…

مسئله ى کردستان شکى نیست که بسیار عمیق است؛ اما مطلقا خطرناک نیست… عمیق است؛ چرا که همین عمیق بودن مسئله، انگیزه ى

�Āانقالب و کارمایه ى به ثمر رسیدن انقالب بوده است… و این خاص کردستان نیست. ما از بابت هیچ قسمت از مرزهاى مان دچار نگرا

نیستیم… مسئله ى خود مختارى و حقوق مردم کرد، مسئله ى تازه اى نیست که در م�볷 انقالب اسالمى ملت ایران ابداع و اخرتاع شده باشد.

بلکه انقالب ایران امکان طرح مسائل با صداى بلند را فراهم آورده و آزادى هاى الزم را براى بیان خواسته ها و نظرها به همه افراد ملت ایران

داده است. ُکردان از این اصل کىل برکنار نیستند و در تالش کسِب حقوق خود در چارچوب قوانین و اصول انقالب مىل ایران هستند. بنابراین

تاکنون حرف از هرج و مرج طلبى کردان و سوء استفاده از موقعیت حساس کنوĀ� و فرصت طلبى هاى ضدانقال�ᣴ در میان نیست. حرف از

یک دشوارى قدیمى ست که اکنون فقط رشایط مناسب براى بیان آن و گفتگو درباره ى حدود آن به وجود آمده است… اما درباره ى واژه ى

خودمختارى باید بگویم من در گفتگوهاى خود با کردان به این نتیجه رسیده ام که این واژه آنچنان که طرح شده هیچ رابطه اى با

تجزیه طلبى ندارد. این واژه دقیقا ناظر است بر جمیع اختیارات و امکانات و آزادى هایى که مى توان به منطقه یا ایال�䓹 از ایران داد تا در راه

پاسدارى از آداب و رسوم خود، قدم هاى رسیع و سازنده اى بردارند و براى آبادى ایاالِت خود، حق نظارِت کاىف و اختیارات الزم را در خود

منطقه داشته باشند… همه ى کساĀ� که در آن سفر با آن ها گفتگو کردم و از مردم عادى گرفته تا رهربان و شخصیت هاى برجسته ى کرد را

شامل مى شود، به تاکید و دالیل منطقى و تاریخى بیان کردند که اندیشه ى تجزیه نیز اندیشه اى مطرود و محکوم است. البته انکار نمى کنم

که من نیروهاى ضعیف و مخر�ᣴ هم در کردستان دیدم که به هیچ وجه مورد تایید مردم نیستند… « [۵]

داریوش فروهر در همان مصاحبه اشاره کرد که «برخوردى میان مردم شیعه و سنى کردستان احساس نکردم». صبح همان روز چهارشنبه ٩

اسفند که مصاحبه مطبوعا�䓹 وى برگذار شد، راه پیمایى چند ده هزار نفره  مردم مریوان به خاک و خون کشیده شد. راه پیمایى، آرام و

مساملت آمیز بود. گزارىش که روزنامه  آیندگان از آن رویداد به دست داد، نشانگر سویه هاى پنهان «دسیسه  سیاىس»  علیه کردهاست:

«ジĀ تظاهرات دیروز که ۶ هزار تن در آن رشکت داشتند به دعوت شوراى انقالب مریوان انجام گرفته بود. تظاهرکنندگان شعارهایى به کردى

مى دادند که مضمون آن چنین بود: الالله االلله/ ُکرد موفق شوى انشاالله، خمینى خمینى/ حق ُکرد را فراموش نکنى، بازرگان بازرگان/ تعیین

رسنوشت براى کردان. مد�䓹 پس از رشوع راه پیمایى، گروهى مسلح در حاىل که شعار الالله االالله و مرگ بر کمونیسم مى دادند و برخى از

آن ها قرآن به دست داشتند، به تظاهرکنندگان حمله بردند و آن ها را با چماق، شمشیر و سالح گرم پراکنده ساختند. در نتیجه ى این حمله

عده اى زیر دست و پا ماندند و یک زن و یک دخرت با گلوله مجروح شدند که حال آن ها وخیم است. به توصیه ى شوراى انقالب مریوان،

محافظان تظاهرات از تیراندازى متقابل خوددارى کردند… در حواىل ظهر عده اى از تظاهرکنندگان، از جمله زنان، راه پیمایى ها را از رسگرفتند

و علیه مهاجمان شعار دادند. جمعیت دفاع از آزادى و انقالب (سنندج) دیروز بعد از ظهر بیانیه اى به مناسبت این رویداد انتشار داد و در آن

یکى از مالکان به نام شیخ عبدالقادر کهنه پوىش را… گرداننده اصىل حمله به تظاهرکنندگان معرىف کرد. جمعیت در بیانیه ى خود از این که

اعضاى مدرسه قرآن (از شعبه هاى حزب اسالمى سنندج) و قیاده موقت (عوامل مصطفى بارزاĀ� در ایران) در این کار با عبدالقادر کهنه پوىش

همدست بوده اند، ابراز تاسف کرد.»[ ۶]

مدرسه قرآن سنندج را احمد مفتى زاده مى گرداند که سنى مذهب بود. او جمعیتى هم سازمان داده بود به نام حزب مساوات اسالمى که از

هدف هایش «اشرتاک دو فرقه ى شیعه و سنى در تمام کارهاى تدوین قانون اساىس و قانون گذارى و سایر موارد و هر نوع اقدام اجرایى و نیز

تعیین حدود اسالمى خودمختارى براى اقلیت هاى مذهبى» بود.[ ۷] اعوان و انصار آیت الله خمینى که در کردستان پایه ى توده اى نداشتند و

با شخصیت هاى دینى و سیاىس آن دیار بیگانه بودند، به مفتى زاده که در کمونیست ستیزى و بهایى آزارى، پیشینه داشت، میدان دادند تا در

کنارعىل صفدرى، حجت االسالم شیعى که از حوزه ى علمیه  قم به سنندج فرستاده  شده بود، “نظم و امنیت” شهر را برقرار سازد.[ ۸]

مفتى زاده در ستاد انقالب اسالمى سنندج جاى گرفت و صفدرى در ستاد لشکر فرماندهى کلیه ى قواى انتظامى (ارتش، شهرباĀ� و



مفتى زاده در ستاد انقالب اسالمى سنندج جاى گرفت و صفدرى در ستاد لشکر فرماندهى کلیه ى قواى انتظامى (ارتش، شهرباĀ� و

ژاندارمرى) را به دست گرفت. آن دو در همدستى اى مصلحت جویانه، «همه ى کارهاى شهرى را قبضه کرده بودند و به دیگر گروه ها اجازه

فعالیت نمى دادند».[۹]

مفتى زاده اما نیروى نظامى از آن خود نداشت و هم از این رو نمى توانست به اقتدار حکم  راند و خویش را به مرتبه  رهرب سیاىس و مذهبى

کردستان برکشاند. در نخستین گامى که براى مسلح کردن هوادارانش برداشت با مقاومت صفدرى، روبه رو شد. رسباز زدن صفدرى از دادن

سالح و مهمات به دستیاران مفتى زاده، شعله هاى خشم مردم را نسبت به نماینده  قم در سنندج شعله ور ساخت؛ در متنى که شایعه  خاىل

کردن سیلو و بردن آذوقه  گندم و اسلحه به تهران، دهان به دهان مى گشت.[ ۱۰] ٢٧ اسفند ١٣۵٧ بازار تعطیل شد و مردم در برابر

استاندارى تحصن کردند.[۱۱] به این اعرتاض مدĀ�  با گلوله پاسخ داده شد. کشته شدن دانش آموزى به نام حمید دالورى به دست یکى از

دستیاران صفدرى و زخمى شدن دو تن دیگر که یکى از آ ن ها در بیمارستان جان سپرد، «جرقه اى بود که انبار خشم مردم را به آتش کشید»

و به رو دررویى با ارتش انجامید.[۱۲] تیراندازى میان مردم و پادگان لشکر ٢٨ کردستان تا نیمه شب ادامه داشت. ژاندارمرى، رادیو،

تلویزیون و فرودگاه سنندج به دست مردم افتاد. در این میان «شوراى موقت انقالب سنندج» پدید آمد که سازماندهى و رهربى قیام مردم را

به دست گرفت.[۱۳] از این پس ارتش وارد میدان گشت. از ساعت ۵/۶ صبح [دوشنبه ٢٨ اسفند] هواپیماهاى فانتوم در فراز شهر به

گردش درآمدند. سنندج در وحشت و بهت فرو رفت… و هیچ مغازه اى حتی نانوایى ها باز نشد».[۱۴] «افزون بر این چهار هىل کوپرت که در

فراز شهر به پرواز درآمده بودند، مردم را به گلوله بستند و به سوى خانه ها و مراکزى که مردم مسلح بودند، نارنجک پرتاب مى کردند.» [۱۵]

ارتش تا نه بامداد آتش بر شهر  بارید. سپس اعالمیه اى با این مضمون پراکند:

«مسلمانان غیور ایرانی کرد شهرستان سنندج

تعدادی افراد فرصت طلب و ضد انقالبی در شهرستان سنندج دست به آشوب زده و از رادیوی آن شهرستان به نام و از طرف فرمانده لشگر،

خود را نماینده ی امام خمینی و پشتیبان دولت مهندس بازرگان معرفی نمودند. آگاه باشید فصل ویرانگری انقالب به پایان رسیده و زمان

نوسازی آغاز شده و هرکس در هر نقطه از کشور اقدام به آشوب و تحریک نماید ضدانقالبی بوده و با انقالب اسالمی هیچ گونه رابطه ای

ندارد. پرسنل ارتش، پاسداران انقالب اسالمی در رسارس کشورند. لذا با برادران غیور ارتشی خود همکاری نموده و فرصت آشوب به

ضد انقالبیون ندهید. بدیهی است ضدانقالبیون شدیدًا به کیفر اعمال خود خواهند رسید.

ستاد کل ارتش اسالمی ایران»

پس از پایان مرحله  نخسِت عملیاِت جنگنده هاى نیروى هوایى و پس از آنکه مردم شهر توانستند جسد کشته شدگان شان را به بیمارستان ها

برسانند، در میدان اصىل شهر گردهم  آمدند و بر آن شدند که به نام شوراى موقت انقالب سنندج به آیت الله خمینى نامه اى بنویسند و از او

بخواهند به ارتش دستور دهد «بیش از این موجبات کشتار اهاىل را فراهم ننمایند». م�볷 این نامه  تاریخى را �ᣴ کم و کاست مى آوریم:

«حرضت آیت الله العظمی امام خمینی، رهرب عالیقدر انقالب اسالمی ایران

رونوشت جناب مهندس بازرگان نخست وزیر ـ رونوشت تیمسار رسلشگر قرنی

با درود و سالم در توضیح جریانات دیروز و دیشب شهر سنندج به استحضار می رساند که این درگیری مسلحانه به مردم تحمیل شده است.

جریان از این قرار است که بر رس تقسیم فشنگ بین کمیته های انقالب اسالمی شماره ی ١ و ٢ تحت ریاست آقایان صفدری و مفتی زاده

اختالف هایی پیش آمد که منجر به درگیری شده و چند عابر بی سالح از طرف افراد آقای صفدری مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و دو نفر به

شهادت رسیدند.

این شورا طبق دعوت کتبی جناب رسهنگ صفری، فرمانده ی لشگر٢۸ که اصل نسخه ی آن موجود است، تشکیل گردیده و منظور از آن فقط

جلوگیری از عمق و گسرتش بی نظمی و سوء استفاده ی عوامل ضد انقال�ᣴ بوده است و آنچه در پادگان موجب تاسف است این بود که پادگان

ژاندارمرى وقت اسلحه ى خود را به مردم داد تا از شهر و محله در برابر عوامل ضدانقالب که در منطقه از طریق افرسان و ژنرال ها ی فراری

مسلح شده اند، دفاع کنند و یا کاری کنند که دیگر واقعه ی تاسف بار دیروز تکرار نشود.

در این اثناء که مردم اسلحه را تحویل می گرفتند از طرف پادگان لشگر مورد تیراندازی قرار گرفتند و عده ای شهید شدند. این بود که

فرمانده ی لشکر پیشنهاد تسلیم بدون قید و رشط نمود تا بلکه عوامل نا آگاه یا ماجراجو در پادگان مزاحم مردم نباشند و در واقع ضد انقالب

آن کسانی هستند که بدون هیچ دلیلی مردم بی دفاع را در خیابان کشتند، نه انقالبیونی که به خاطر پاسداراى از انقالب در برابر توطئه های

ضدانقالبی ایستادگی می نمایند. لذا بدین  وسیله به آن جناب اطمینان می دهیم که نیت اصلی مردم سنندج و جوانان مبارزش تنها پاسداری



ضدانقالبی ایستادگی می نمایند. لذا بدین  وسیله به آن جناب اطمینان می دهیم که نیت اصلی مردم سنندج و جوانان مبارزش تنها پاسداری

از انقالب است و مردم ُکرد به طور کلی و اهالی سنندج باالخص به اصول انقالب ایران وفادار بوده و رهربی امام خمینی و نخست وزیری

مهندس بازرگان را قبول کرده اند. لذا استدعای ما این است که دستور فرمایند مسئولین و فرماندهان لشگر بیش از این موجبات کشتار

اهالی را فراهم ننمایند.

با احرتام ـ شورای موقت انقالب سنندج، ۵۷/١٢/٢۸»

پاسخ خمینى نیز چنین بود:

«بسم الله الرحمن الرحیم، به اهالی کردستان:

شنیده شده که عده ای وضع کردستان عزیز را مغشوش کرده اند و نمی خواهند بگذارند مسلمانان آسایش داشته باشند و برخالف اسالم

عمل می کنند. این عده به ارتش که اکنون به سوی ملت مسلمان برگشته و از آن تبعیت می کند حمله می برند و آن ها را مورد توهین قرار

می دهند. این قبیل کارها برخالف اسالم و مصالح مردم مسلمان است. مردم کردستان و سایر نقاط باید بدانند که از این به بعد آن ها حافظ

مصالح و استقالل مردم مسلمانند و اگر کسی به آن ها حمله کند از مردم مسلمان نیست و از ُعمال اجانب است و باید نیروهای مسلح با قدرت

از منافع و مصالح ملت مسلمان دفاع کنند و هرگونه حمله ای را به خود و به نوامیس مردم با قدرت دفع نمایند.

روح الله املوسوی الخمینی ٢٨/١٢/57 ـ ٢0 ربیع الثانی 99 »

خمینى روشن ننمود چه کساĀ� «وضع کردستان عزیز را مغشوش کرده اند و… برخالف اسالم عمل مى کنند»، اما با روشنایى خیره کنند اى به

پشتیباĀ� از ارتش برخاست و جاى تردید نگذاشت که مسئله  بازسازى ارتش دستور روز است و قرار نیست این اهرم رسکوبگرى به پادگان ها

واپس نشیند و از آزار مردم دست شوید. و چنین است که کردها به تکاپو افتادند تا هرچه زودتر آتش بس را برقرار سازند.

در آن هنگامه مفتى زاده در سنندج نبود. به سقز رفته بود تا در نشسِت «نمایندگان مذهبى شهرستان هاى مهاباد، سنندج، بوکان، اشنویه،

نقده، بانه، کرمانشاه و سایر شهرستان هاى کردستان ایران» رشکت کند و پیرامون چگونگى حضور روحانیِت ُسنى در مجلس موسسان با

آن ها شور نماید.[ ۱۶] همان جا ست که نه تنها بر رضورِت مشارکِت «دانشمندان اهل تسنن» «در کار پیش نویىس و تدوین قانون اساىس» و

نیز اهمیِت «ترصیح [این اصل] که همه ى ملل در جمهورى اسالمى داراى حقوق متساوى مى باشند» توافق به دست آمد،[۱۷] بلکه نشست

«باالتفاق راى خود را مبنى بر ترک مخاصمه و خوددارى از حمله  به پادگان ها اعالم» داشت، «اقدامات خشونت آمیز را مردود و به زیان ملت و

جمهورى اسالمى ایران»  شمارد و از مردم سنندج  خواست «از اطراف پادگان سنندج دور شوند».[۱۸]

«شوراى موقِت انقالب سنندج» به پیشواز آن پیام شتافت و بارها آن را از رادیو تلویزیون به آگاهى همگان  رساند. هم زمان با فرماندهان

ارتش از در گفتگو درآمد که رسانجام به بار نشست . ساعِت شش و نیم شب، آتش بس اعالم گشت و مردم از پیرامون پادگان واپس

 نشستند.[۱۹] اما ارتش به آتش بس تن نداد و پس از این که حجت االسالم صفدرى را با هىل کوپرت از مهلکه رهاند، شهر را به گلوله بست.

[۲۰] جنگ دوباره درگرفت و باز مردم به سوى پادگان رسریز شدند. بامداد سه شنبه ٢٩ اسفند، تاخت و تاز ارتش به اوج رسید. رسته ى ٢٠٨

نفره ى گارد جاویدان شاهنشاهى که شب پیش از تهران به سنندج گسیل شده بود با هفت هىل کوپرت مجهز به مسلسل و چندین کامیون

نیروى تازه نفس که «از کرمانشاه و شهرهاى دیگر براى رسکوب مردم به سنندج»آمده بود، کشتار را پیش بردند.[۲۱] هىل کوپرت ها از باالى

شهر مردم را به گلوله بستند و عده ی زیادى کشته و زخمى» شدند.[۲۲] کشته شدگان ٧٧ نفر، زخمى شدگان، ٣۴٣ نفر و شمار اسیران ١٣٢

نفر بودند.[۲۳]

زیر فشار افکار عمومى، آیت الله خمینى پذیرفت که براى رسیدگى به مسئله ى کردستان، هیئتى را رهسپار سنندج کند. اعضاى هیئت

عبارت بودند از آیت الله محمود طالقاĀ�، احمد صدر حاج سیدجوادى، حجت االسالم بهشتى، حجت االسالم اکرب هاشمى رفسنجاĀ� و

ابوالحسن بنى صدر. هواپیماى این هیئت که ابراهیم یونىس هم از جمله رسنشینانش بود، ساعت نه شب چهارشنبه اول فروردین ١٣۵٨ در

فرودگاه سنندج فرود آمد.[۲۴] «تا آخرین لحظه اى که نمایندگان امام خمینى به شهر وارد شدند، تیراندازى ادامه داشت».[۲۵] ارتش

دست برنمى داشت. جنگ افروزى ارتش را اعضاى هیئت دولت به چشم خود دیدند؛ در همان آغاز بامداد پنجشنبه دوم فروردین. زیر آتش

بود که در «دو جلسه ى جداگانه با گروه هاى سیاىس و مذهبى» سنندج به گفتگو نشستند.[۲۶] «احمد صدر حاج سیدجوادى، وزیر کشور در

Ā«[۲۷]جمع گروه هاى سیاىس در محل جمعیت دفاع از آزادى و انقالب حضور یافت

سه تن از رسشناسان جامعه ى مدĀ� تهران، یحیى صادق وزیرى (نماینده ى کانون وکالى ایران)، صارم الدین صادق وزیرى(نماینده کردهاى



سه تن از رسشناسان جامعه ى مدĀ� تهران، یحیى صادق وزیرى (نماینده ى کانون وکالى ایران)، صارم الدین صادق وزیرى(نماینده کردهاى

مقیم تهران) و شکرالله پاکنژاد (از رهربان جبهه ى دموکراتیک مىل ایران) نیز در محل حارض بودند.

پس از پایان گفته هاى شیخ عزالدین حسینى، غنى بلوریان(از کردهاى مبارزى که ٢۵ سال از زندگى خود را در زندان هاى شاه گذرانده بود) و بهروز سلیماĀ� (نماینده ى شاخه ى

کردستان سازمان چریک هاى فدایى خلق ایران) و درست در آغاز سخن وزیر کشور «صداى گوشخراش هواپیماهاى جت که از ارتفاع کم بر فراز سنندج پرواز مى کردند و مانور

مى دادند، سخنان او را قطع کرد».[۲۸] بار دومى که فانتوم ها دیوار صو�䓹 را شکستند، وزیر کشور سخنى به زبان آورد که روشنگر واقعیت تاریخى در خور توجهى  ست. او گفت: «با

صداقت مى گویم که دولت بازرگان به هیچ وجه از م�볷 و دل توطئه مطلع نبوده و وضع پیش آمده به گوش دولت نرسیده است… دولت قدرت کاىف ندارد تا کارها را آن طور که دلش

مى خواهد انجام دهد».[۲۹] وزیر کشور دیگر سخن نگفت و به نگارش تلگراىف نشست که شاهد ادعایش است:

«از شهرستان سنندج به تیمسار قرĀ�، رئیس ستاد ارتش مىل ایران

پرواز جت ها بر فراز سنندج موجب عصبانیت مردم و قطع مذاکرات ما شد. چه کىس دستور چنین مانورهایى داده است؟ از طرف پادگان به

سوى مردم تیراندازى مى کنند. دستور دهید فورا تیراندازى قطع شود و دیگر نه روز و نه شب تیراندازى نکنند و شعله افکن شب ها نیاندازند.

«١/٢/١٣۵٨

،�Āپاسخ تلگراىف رئیس ستاد کل ارتش اسالمى به وزیر کشور، راز این آتش افروزى را از پرده برون مى اندازد و آشکار مى سازد که رسلشکر قر

سیاست کدام مرجع و مقامى را به اجراء مى گذاشت:

«جناب آقاى وزیر کشور تا موقعى که این جانب از طرف رهرب انقالب مسئولیت اداره ى ارتش را دارم از انجام نظر جنابعاىل و آزاد کردن

افرادى که به داخل پادگان به منظور قتل و غارت هجوم برده اند و تا زماĀ� که متجاوزین گمراه، شهر را به وضع آرام قبل برنگردانند، یعنى تا

زماĀ� که ایستگاه رادیو و تلویزیون در دست افراد مجاهد از کرمانشاه و ساختمان هاى ستاد لشکر و فرودگاه مجددا به مسئولین معین شده

واگذار نگردد و رسهنگ صفرى (فرمانده ى لشکر ٢٨ کردستان) خود را به ستاد نیرو در تهران معرىف ننماید، با وجود تمام اراد�䓹 که به شخص

حرضت آیت الله طالقاĀ� و جنابعاىل دارم در مقابل خواست تعداى مامور اجنبى تسلیم نخواهم شد.

«�Āرئیس ستاد کل ارتش اسالمى، رسلشکر قر

به رغم قلدرمنىش ها و خط و نشان کشیدن ها، رسانجام فانتوم ها آسمان سنندج را وانهادند و در نیمروز، نفیر شلیِک مسلسل ها و تفنگ ها نیز

فرونشست و آتش بس برقرار گشت. آنگاه انبوه مردم به سوى میدان آزادى رسریز شدند و در گردهم آیى بزرگى خواستار آن گشتند که

نمایندگان اعزامى از تهران نزد آن ها حارض شوند و نسبت به رویدادها و رفتار ارتش مواضع شان را اعالم نمایند. به خواسِت مردمى که میدان

را ترک نمى کردند، هیئت اعزامى تن داد و در ساعت چهار پس از ظهر، هر پنج عضو به گردهم آیى هفتاد هزار نفره ى مردم آمدند. آنکه بیش

و پیش از دیگران سخن گفت، آیت الله محمود طالقاĀ� بود. او در آغاز سخنانش گفت: «ما با کمال دقت مشغول بررىس و پى جویى عوامل و

علىل هستیم که جرقه را در اینجا روشن کردند. رسنخ ها را پیدا مى کنیم و در معرض افکار عمومى شما و تمام ملت ایران مى گذاریم.» او

کوشید از بار تقصیر صفدرى بکاهد و دسیسه هاى او را “اشتباه غیرعمد” بنمایاند. براى آرام کردن مردم نیز گفت که: «شما در طول تاریخ

محرومیت کشیدید، شهدا دادید و رژیم هر وقت خواست نهضت ایران را بکوبد، یکى از مسائىل که در بوق و کرناى تبلیغا�䓹 جار زد، مسئله ى

تجزیه ى کردستان بود. در حاىل که ما مى دانیم تجزیه طلبى در خاطر زن و مرد شما جایى ندارد.»[۳۰] جمعیت که این گفته را تایید کرد،

طالقاĀ� ادامه داد: «ジĀ هر انساĀ� خودمختار است و نظام اسالمى همه را آزاد مى داند. قرآن، کتاب آسماĀ� ما ١۵ قرن پیش این مسئله را

عنوان کرد که مردم آزاد و مختار بر رسنوشت خود هستند. چه کىس مى تواند منکر آزادى فرهنگ، رسنوشت و زبان مردم کردستان باشد…

باید در مرحله ى اول، زندگى کردها تامین شود و از منابع خود به اندازه کاىف استفاده کنند و آن سهم عادالنه اى را که دولت مرکزى براى

گردش زندگى مردم خواسته، بپردازند… شما نمایندگان واقعى خود را… چه از سنندج و چه از شهرهاى دیگر کردستان انتخاب کنید و

آن ها را بفرستید و ما با نمایندگان شما مذاکره مى کنیم و این مسائل انشالله همه قابل حل است.»[۳۱]

پس از پایان سخنان طالقاĀ� «آیت الله دکرت بهشتى، ابوالحسن بنى صدر و احمد صدر حاج  سیدجوادى سخناĀ� ایراد کردند و مردم کردستان

را به تفاهم، یکدىل و مذاکرات تفاهم آمیز فراخواندند.»[ ۳۲]

پنجشنبه شب، مذاکرات از رسگرفته شد که تا جمعه ادامه داشت. درباره ى خواسته هاى بنیادین مردم بحِث چنداĀ� نشد، اما به پاره اى از

عوامل پدیدآورنده ى«نوروز خونین» سنندج پرداخته شدĀ[۳۳] «١۴١ زنداĀ� و گروگان کرد از طرف پادگان آزاد گردیدند» و هییت اعالم کرد

که: دو «کمیته ى انقال�ᣴ» شهر سنندج به رسپرستى عالمه مفتى زاده و حجت االسالم صفدرى که «منشاء بروز اختالفات و وقایع شهر

سنندج شناخته شده بودند» منحل شده اند و «تا انتخاب ١١ نفر اعضاى شوراى شهر که اداره ى امور شهر را به عهده خواهند گرفت، یک



سنندج شناخته شده بودند» منحل شده اند و «تا انتخاب ١١ نفر اعضاى شوراى شهر که اداره ى امور شهر را به عهده خواهند گرفت، یک

شوراى موقت پنج نفرى مرکب از ٢ نفر از جناح وابسته به احمد مفتى زاده، ٢ نفر از شوراى موقت انقالب سنندج و یک نفر نماینده ى آیت الله

طالقاĀ� تشکیل گردد.»[ ۳۴] ابراهیم یونىس را نیز به استاندارى کردستان گماشتند. بدین سان کردستان از استاندارى کرد برخوردار گردید و

سنندج نخستین شهر داراى شوراى شهر شد.[ ۳۵ اعضاى آن عبارت بودند از محمد هادى مرادى و فواد روحاĀ� (از هواداران عالمه

مفتى زاده)، مظفر پرتو ماه (نماینده آیت الله طالقاĀ�)، سعید شیخ االسالمى (به نمایندگى سازمان چریک هاى فدایى خلق) و یوسف اردالن (از

سوى شوراى موقت انقالب سنندج).[ ۳۶]

شوراى موقت اداره ى شهر سنندج در روز یکشنبه ۵ فروردین نخستین نشست خود را با حضور برخى از اعضاى هیئت اعزامى برگذار کرد و

به آگاهى همگان رساند که:

 «بر اثر ارشاد و راهنمایی حرضت آیت الله العظمی طالقانی و با توجه به عالقمندی کلیه ی نمایندگان گروه ها و سازمان های سیاسی و ستاد

عملیاتی انقالب در سنندج در زمینه ی پیدا کردن راه حل فوری برای مشکالت اداره ی شهر سنندج و حفظ امنیت که از رضوریاِت ادامه ی

زندگی است، در جلسه ی متشکله در تاریخ یکشنبه پنجم فروردین ماه ۱۳۵۸ در محرض حرضت آیت الله العظمی طالقانی و با حضور آیات

محرتم دکرت بهشتی و هاشمی رفسنجانی و جنابان آقایان صدر حاج  سیدجوادی وزیر کشور و بنی صدر و یونسی و امضا کنندگان زیر

نمایندگان شورای موقت انقالب در سنندج و ستاد عملیاتی اسالمی سنندج مواردى، مورد توافق واقع شد:

۱ـ کمیته مرکب از ۵ نفر که دو نفر آن منتخب شورای موقت انقالب و دو نفر منتخبین ستاد عملیاتی انقالب اسالمی، یک نفر منتخب

حرضت آیت الله العظمی طالقانی از بین کردهایی که فعال در کردستان اقامت ندارند، به عنوان کمیته ی موقت اداره ی شهر سنندج تشکیل

می گردد.

تبرصه ـ برای هر یک از اعضای اصلی، از طرف منتخبین یک نفر علی البدل انتخاب می شود.

۲ـ کمیته ی موقت اداره ی شهر سنندج بالفاصله مسئولیت حفظ نظم را در رسارس شهر عهده دار خواهد گردید و مسئول جلوگیری از وقوع

هرگونه حادثه در شهر می باشد و انجام انتخابات شورای موقت شهر سنندج را عهده دار می گردد.

۳ـ کمیته ی موقت اداره ی شهر موجبات اعاده وضع عادی شهر و باز شدن ادارات و دکاکین و موسسات عمومی را فراهم خواهد کرد.

۴ـ تصمیمات کمیته ی موقت باید در صورت مجلس و به امضای حارضان ثبت شود و اک�ჼیت آرا قابل اعتبار می باشد.

۵ـ با تشکیل کمیته ی موقت اداره ی شهر، شورای موقت انقالب در سنندج و ستاد عملیاتی انقالب اسالمی منحل اعالم می شود و حق

هیچ گونه مداخله در اداره ی امور شهر را ندارد.

صدر حاج  سیدجوادی، ابراهیم یونسی بانه، احمد مفتی زاده، یوسف اردالن و چند امضای دیگر»[۳۷]

هیئت اعزامى تهران پس از تنظیم این توافق نامه که به خط صارم الدین صادق وزیرى نوشته شده [۳۸] در ساعت سه و نیم پس از ظهر

همان روز «ジĀ با قول رسیدگى فورى به مسئله ى کردستان با بدرقه گرمى که از آیت الله طالقاĀ� و همراهان به عمل آمد، سنندج را به قصد

تهران ترک کردند.»[ ۳۹]

پانویس:

۱‐ کیهان، یکشنبه ٢٨ مرداد ١٣۵٨، فرمان امام خمینى به کلیه ى نیرو ها و قواى انتظامى.

۲‐ کیهان، اول اسفند ١٣۵٧

۳‐ آیندگان، اول اسفند ١٣۵٧

۴‐ آیندگان، ٣ اسفند ١٣۵٧

۵‐ آیندگان، ١٠ اسفند ١٣۵٧

۶‐ آیندگان، ١٠ اسفند ١٣۵٧

۷‐ کیهان، ٢٠ اسفند ١٣۵٧ چکیده مرام نامه آن حزب را از زبان احمد مفتى زاده آورده است.



۷‐ کیهان، ٢٠ اسفند ١٣۵٧ چکیده مرام نامه آن حزب را از زبان احمد مفتى زاده آورده است.

۸‐ براى آشنایى با پیشینه ى احمد مفتى زاده نگاه کنید به جنگ خونین سنندج، از انتشارات سازمان چریک هاى فدایى خلق ایران، تهران،

Ā١٣٧۶ ١٣۵٨، نیز ایرج فرزاد، کارگر کمونیست، ارگان حزب کمونیست کارگرى ایران، شماره ٩، بهمن

۹‐ شیخ عزالدین حسینى، کردستان و شیخ عزالدین حسینى، سازمان انتشارا�䓹 مردم، �ᣴ تاریخ، �ᣴ جا، صفحه ى ۵١

۱۰‐ کیهان، ٢٨ اسفند ١٣۵٧

۱۱‐ پیشین

۱۲‐ شیخ عزالدین حسینى، پیشین، ص ۵٢

۱۳‐ آیندگان، ٧ فروردین ١٣۵٨

۱۴‐ کیهان، ٢٨ اسفند ١٣۵٧

۱۵‐ آیندگان، ٢٩ اسفند

۱۶‐ کیهان، ٢٨ اسفند ١٣۵٧

۱۷‐ اعالمیه ى سه ماده اى نمایندگان مذهبى کردستان ایران، مصوبه ٢٧ اسفند ١٣۵٧ در شهر سقز به این رشح است: «١‐ درکار

پیش نویىس و تدوین قانون اساىس باید دانشمندان اهل تسنن و تشیع رشکت داشته باشند. ٢‐ درتدوین قانون اساىس ایران باید ترصیح

شود که همه ى ملل ایران در جمهورى اسالمى داراى حقوق متساوى مى باشند (مىل‐ سیاىس‐ فرهنگى‐ اجتماعى‐ اقتصادى). ٣‐ از بین بردن

فاصله ى طبقات.»

۱۸‐ کیهان، ٢٨ اسفند ١٣۵٨

۱۹‐ آیندگان، ٢٩ اسفند ١٣۵٨

۲۰‐ آیندگان، ٢٩ اسفند ١٣۵٧ و کیهان ٢٨ اسفند ١٣۵٧

۲۱‐ آیندگان، ٧ و ٨ فروردین ١٣۵٧

۲۲‐ آیندگان، ٧ فروردین ١٣۵٨

۲۳‐ جنگ خونین سنندج و دست آورد آن، شوراى شهر، دفرت هواداران سازمان چریک هاى فدایى خلق، سنندج، ١٣۵٨، صص ٩٢‐٨۵

۲۴‐ کیهان، ۶ فروردین ١٣۵٨

۲۵‐ کیهان، ۶ فروردین ١٣۵٨

۲۶‐ کیهان، ۶ فروردین ١٢۵٨

۲۷‐ کیهان، ۶ فروردین ١٣۵٨

۲۸‐ کیهان، ۶فروردین ١٣۵٨

۲۹‐ پیشین

۳۰‐ کیهان، ۶ فروردین ١٣۵٨

۳۱‐ پیشین

۳۲‐ پیشین



httpsႷĀ//playĀgoogleĀcom/store/apps/details? ) 
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۳۲‐ پیشین

۳۳‐ آیندگان، ٧ فروردین ١٣۵٧

۳۴‐ کیهان، ۶ فروردین ١٣۵٧

۳۵‐ اطالعات، ۶ فروردین ١٣۵٧

۳۶‐ آیندگان، ٧ فروردین Ā١٣۵٧ تدقیق وابستگى هاى سیاسىس یا سازماĀ� اعضاى شوراى شهر سنندج را وام دار یوسف اردالن هستم.

۳۷‐ اطالعات، ۶ فروردین ۱۳۵۸

۳۸‐ یوسف اردالن در گفتگو با نویسنده ١۵ ژوئن ٢٠١٣

۳۹‐ آیندگان، ٧ فروردین ١٣۵٨

 (httpႷĀ//balatarinĀcom/links/submit?phase=2&url=httpsႷĀ//wwwĀradiozamanehĀcom/92204/&title=۲۸ مرداد کردستان) مطلب را به باالترین بفرستید: 
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