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 تاريخچه شوراهای شهر و محالت درسنندج
 

ماه هشتاد و شش اسفند م هن                                                           ی کاله قوچیتەف
 

 
بابوجود آمدن شرايط تاريخی . دستان الخصوص در شهر سنندج درکر۵٧  زمينه های جنبش شورائى درسال- مقدمه

. تاتوری پهلویدردل مبارزات خودجوش و متا ثر ازاعتراضات ونارضايتی مردم ايران برای سرنگونی حکومت ديک

ن مقاله ميباشد و نوشته مذکور  درکردستان مد بررسی وارزيابی اي۵٩گری رژيم اسالمی تا سال ودرتدوام آن سرکوب

  .دوده شوراهای سنندج ميباشدمحدر

:پروسه چگونگی شکل گيری شوراها ی شهر ومحالت سنندج  
  
. قبل از سرنگونی شاه٥٧ اولين زمينه مجا مع عموی وگردهما ئيهای مردمی در محالت سنندج در سال  -  

تحميل شورای  سنندج و٥٧ جنبش شورای درکردستان بعنوان يکی ازفاکتورهای اساسی وراديکال درنوروزخونين  -

                     .شهر به حکومت اسالمی ايران

. وفرمان ننگين مجدد خمينی و بنی صدروهم پاليکی ها يشان  به کردستان٥٨ مرداد ٢٨   حمله -  

  تحميل عقب نشينی در -٥٨ آزاد شده در پائيزهمين سال وبازپس گيری مجددشهرهاو مناطق

ع يد از ارگانهای دولتی  ماه فعاليت وحاکميت مردمی و خل ٦گونگی  سازمان يابی شوراهای محالت سنندج وچ -

٥ ٩.تا بهار .رژيم اسال میوسرکوبگر  

                                      . ارزيابی ازشوراها ونقش سازمانهايی سياسی دراين رابطه -

 توانست ٥٧لوی در سال برعليه حکومت په درکردستان با زمينه های قبلی و مبارزات خودبخودی درشهرهای ايران 

وهم زمان با مبارزات واعتراضات . سرتاسری تا آستانه سرنگونی رژيم شاه مشارکت نمايد  با اندکی تا خيربه صفوف

جريانات اسالمی مثل حسينيه ل خود راازراديکاابله با ارگانهای پليسی وسرکوبگرشاهی صفوف مترقی وروزانه درمق

.سنندج جدا نمايدادها بخصوص در مرتجع محلی مفتی زارشادها وعوامل  

به کانونهای  مجامع عمومی شبانه درمحالت را با شرکت در و. راديکال گردند زمينه سازفضای فعاليتهای مترقی و و

 امنيت وکنترل شبانه -که ضمن شرکت وسيع روزانه واعتراضی مردم توانستند.مبارزات دفاعی وتعرضی مبدل نمايند

.راکز پخش وفروش نفت مصرفی رابدست گيرند وبه رژيم شاه تحميل نمودندو کنترل بر ممحالت و شهر  

 شهرسنندج درايجاديکال ومترقی درميان مردم محالت وند فعالين راداين پيروزی مهمی درپيو. باتحميل اين دوخواست

 نوروزند ج درمحالت سن حميل شورای شهروت وکه پايه گذارگامهای بعدی تر .پيشروی های بعدی بود اعتماد بنفس و

  .خونين را به ارمغان آورد

 سرکوبمورد کومت اسالمی درکوتاه مدت جنبشهاآمدن ححتی درايران باسرکار اريخ کردستان وبرخالف گذشتهای ت

نها کانو واتحاديه های دهقانان و.اها اما جنبش در کردستان با اتکا به جنبش های اجتماعی همانند شور. واقع ميگرد ند
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لفعل خودرا با مطالبات از اب سال درجامعه کردستان حضور٣جريانات راديکال وچپ  لحا نه توده ائ وومبارزات مس

. اسالمی بدونه هيج توهم وتزلزلی تحميل نمود ن جامعه را ولو کوتاه مدت به رژيميئپا  

کالنتريها  و ادگانهاپ نظا می و حمله به مراکز قيام مردم و فرارشاه ازايران و سرنگونی حکومت پهلوی و با سقوط و

کمک  با سرمايه داری بتوانند وساواک بدليل ناتوانی وعدم الترناتيو انقالبی درايران موجب شد که جريانات اسالمی و

فضايی توهم  ايجاد با و .به سرکوب بکشانند و کام ان را  لوپ انقالب مردم ايران وطرح گوادتوطئه های امپريالستی  و

. نگ وارتجا عی به حفظ نهادهای سرکوبگرشاه ودر تداوم آن به سرکوب بپردازندوجذب اپوزسيونهای رنگار  

بدون توهم ضمن  ين جريانات اسالمی توانستند کافی الترناتيواسالمی ومرزبندی با ااما درکردستان بدليل عدم حضور

و با سرکار   ز پائين بکشندساواک مجسمه ها را ني کالنتريها و پاسگاهها و سالح مراکزنظامی شاهنشاهی همانند  خلع

آمدن رژيم اسالمی نمونتا با اکثرات آرابجزجريانات ارتجاع محلی وقديم فئودال وشيوخ در کردستان به رژيم اسالمی 

.رائ نه هم بدهند  

وبا . رنج ستمهای ملی وطبقا تی موجود بود  زمينه های گذشتهن که ازبا ايجاد گشايش جديدی ازمبارزات مردم کردستا

 واين درس وتجارب ارزنده را. کردردم کردستان را دو چندان دشوارترمبارزاتی مکار  رآمدن جمهوری اسال میسرکا

 نی خلق کرد در فواد سلطا.وبگفته زنده ياد ر.مد نظر داشت ژيم درکردستادن رابايد درعدم توهم وخوشباوری به دو ر

    .کردوسربلندانه ازاين مسيربايد عبورمايش زبوته آ

جامع عمو می وارگانها در لح شدن مردم وروشنفکران وکارگران وزحمتکشان کردستان درشهروروستا ها در مبا مس

 می دراسفنداسالکه حکومت تازه بدوران رسيده .سرنگونی رژيم شاهوبعد از که درسرآغازقيام . محل کاروزيست بود

. در پادگان سنندج تدارک حمله را آماده نموده با همياری مرتجعين حسينيه ارشاد و مفتی زاده وارتش وسپاه ٥٧ ماه  

های ويتنام وحمله  خمپاره باران شهربيدفاع سنندج خاطره فانتومهای نطامی وشکستن ديوارهای صوتی و و با ويراژ

 و نوروز... کاشانه را بجای گذاشت خانه و بیه هزاران آوار  و ته ومجروحوصدها کش .آلمان نازی را تداعی نمودند

  .سنندج درتاريخ جنا يات حکومت اسالمی ثبت گرديدخونين 

:نوروز خونين سنندج  
  

باتوطئه ها ی جريانات اسال می وارتجاعی همچون حسينيه ارشاد و کالس قرآن مفتی زاده وايجاد دو کميته در سنندج 

 و به انحراف  ومسلح شدن آنها توسط رژيم از طريق پادگان سنندج برای سرکوب  وراه اندازی اختال فات کاذب

که تال ش و شروع به سنگ اندازی وتبليغات مسموم .کشيدن مسير راديکال جنبش وتسلط بر اوضاع کردستان بود

چون . کننده بر عليه مطالبا ت مردم وايجاد فضای متشنج برای زمينه ها ی حمله رژيم به کردستان را مهيا کردند

شاه صف خودشان را از اين جريانات اسالمی وارتجاعی مردم کردستان بخصو ص شهر سنندج قبل از سرنگونی 

  .جداکرده ومتوهم نبودند

با شروع اولين حمله فانتومها وخمپاره باران شهر وايجاد کميته موقت انقالبی شهر به سخنگوئ زنده ياد صديق 

رودی وخروجی  ضروری تر وشوراها و مجامع عموی تشکيل شد وتمامی و که فراخوان دفاع ومقابله. کمانگربود

وعواملين اسالمی وجاشهای مفتی زاده بداخل پادگان وباشگاه .شهر وداخل شهر سنگر بندی وبه تصرف مردم درآمد 
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وحمل ونقل .وشوراهای محالت با سازماندهی کميته های امداد.ودر مقابل مردم شهر سنگر گرفتند .افسران گريختند

.ئط نقليه توانستند خدمات شايانی ارائه دهندوتدارکات ومصادره آذوقه وخواربار دولتی و وسا  

وتداوم جنگ تحميلی . نقال ب سنندج ونه پذيرفتن آن ازطرف رژيم ا ش بش به رژيم ازطرف شورای موقتبا اعالم آت

 راليحا تی را مصادره وسربازان اسيرانبارهای تس به محا صره درآوردند وکه مردم پادگان ژاندرمری را .شهربوددر

.ورژيم را وادار بقبول آتش بس نمودند. شهرهايشان می نمودند ی محالت منتقل وروانهبه شوراها  

 هيئت  بنا به درخواست شورای موقت انقالب سنندج از راديو سنندج واعالم آتش بس ومذاکراتی با٥٨-١-١درتاريخ 

نندج درمورد شرکت مفتی س  اما مردم .طالقانی وفروهرها شورای شهر سنندج به رژيم تحميل گرديد .نمايندگی رژيم

. اعتراض نمودند که بايد محاکمه وطردد گرددتخا بات شهرنزاده درا  

حميلی رژيم توما نماينده تات عمال اين جريان مرتجع با مظفرپرانتخابکه درامر. نه به اين خواست توجه نشدکه متا سفا

و چند  . پرداختند  گيری و ضرب و شتم مردم نظامی به حوضه های رای   حملهبا تقلب وکار شکنی درامرانتخابات و

هم بودند با رای اضافی وتقلب در شمار آرا به شورا شهر ازطرف مردم منفور  که  افراد مفتی زاده وکالس قرانازنفر

ويکی از دليل های پيش نرفتن برنامه شورای سنندج که تالش در اولويت دادن شهر در حاکميت مستقيم .تحميل نمودند

کار  .را جلب نمودنداکثريت رای شهر و امه کانديداهابودواقتصادی وفرهنگی که برن.وسياسی.مورات امنيتیمردم در ا

مان وفر ٥٨مرداد ٢٨مينه های حمله سپاه و ارتش بودند که مجددا ز استانداری و شکنی عوامل ارتجاعی مفتی زاده و

اکثريت  جبهه ملی وحزب توده وبعدا ، ت آزادینهض،مجاهدين،هايشان مثل بنی صدر یگننگين خمينی وحمايت هم پال

اين  که  کردند  افروز قلمداد  مردمی را جنگ  سازمانهای  که اينها بی شرمانه مردم کردستان و را فراهم کردند ...و

.اذهان تاريخ فراموش نمی شودو بی جواب نمانده و نمی ماندگستاخی ها در  

. ورای سنند ج منتخب واقعی مردم قهرمان سنندج با اين اسامی معرفی شدندبا ا ين فضا نمايندگان راديکال و مترقی ش

    که اين اسامی را فقط بياد دارم

مائ محمد -٦  افشارجليل معين  -٥  جبار آريا نژاد -٤فريده قريشی -٣ مال محمود آهنگر -٢ اردالن يوسف -١   

عماد سيد زاهدی  -١٢مهدی فاطمی -١١اله بابان عبد -١٠خليل يوسف زمانی -٩  خليل حواری نسب -٨ باقرنبوی -٧ 

  ... ابراهيم شاه غيبی و-١٦ قباد پورارسالن -١٥احمد خليقی ١٤ کريمی  عباس-١٣

 
: رژيم به کر د ستان٥٨ مرداد ٢٨حمله مجدد    
 

ن تحوالت درکردستا مرکزثقل سنندج .به رژيم اسالمی سنندجوتحميل شورای شهر ٥٨خونين دربا سپری شدن نوروز

از سنندج گسترش  شورای شهرها بطورعلنی متاثر و تشکلها و که زمينه آزادی فعا ليت سازمانها وجمعيت ها  .گرديد

 توسط عمال مزدوردر و قابل تحمل بودکه غير مقابل اين پيشرويها ندازيهای رژيم درا در مقابل سنگ بطوريکه .يافت

 منطقه وارتش وسپاه وحتی قياده موقت را سازمان دادند و در حمله شيوخ وقديم فئودالهایمنطقه همانند مفتی زاده ها و

دزديهای شبانه وحتی به گردنه گيری هم  اتحاديه ها وايجاد فضای نا امن وضرب وشتم مردم و به جمعيتها وشوراها و

لوی واسالمی که در مقابل اين جنبش با حفظ هوشياری وتجارب کافی از ماهيت جنايتکارانه دو رژيم په .متوسل شدند

ص واين عرصه از راديکاليسم الخصو .يکايک اين دسيسه ها با حفظ دستاوردهای بدست آمده را مقابله وپاسخ ميدادند
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زمين توسط اتحاديه کتارومصادره هزاران ه .شورائی  زير پوشش بودن شهرهای .درجنوب کردستان چشم گيرتر بود

... ی سابقه زنان وی کوچ اجباری مريوان وحضور چشمگيروبدهقانان و مسلح شدن مردم کردستان وحرکت اعتراض

 که باال .می طلبد نيست وکتابها ومقاالت متعددی راجوابگودهای اين جنبش که تنها اين مختصردستاورصدها موارد از

 .نقش جريانات راديکال وچپ پيوندی اجتماعی يافتهمطالبات ازپائين اين جنبش وپتا نسيل قوی  بودن ظرفيت و

  .گرديد مطالبات جامعه کردستان برخورداررشد ونفوذ اجتماعی قطب چپانندکومه له که ازهم

 يتهای مترقیش مبارزات مردم کردستان که ازحماگسترودرمجموع فضای دوگانه موجود درکردستان وترس رژيم از

بنا بر  .تدارکا تی نمودند امداد و ارسال کمک های انسانی و جريانات مترقی ايرانی درنوروزخونين سنندج درنهخواها

دم  وهيئت نمايندگی های مر حتی مذاکرات وعده وعيد های توخالی شانه خالی کرد و تنها اززير ی نه اين رژيم اسالم

.کردندصادر راردستان با فرمان خمينی و بنی صدربه ک  را٥٨ مرداد ٢٨  حملهکرد را نپذيرفت مجددأ سازوکار  

ببندها  و بگير وحشت و عاب وفضای ار ايجاد   و سپس سنندج ياران وپاوه و کامهربه ش با گسترش يورش مغول وار

از  باطالقی   و محا صره در رژيم  و. بشکنند درهم  را مقاومت مردم  نتوانست اراده  .کردستاندر اعدامهای وسيع و

وهای نظامی رژيم درداخل ونير .جه گرديداعتراضات وسيع شهرهای کردستان وفعاليت سياسی ونظامی سازمانها موا

وکمتراز . حمل نياوردهحمالت مسلحانه مردم وسازمانهای سياسی تاب وت  و مقابل تعرضات خيابانیمناطق در و شهر

شهرها ی کردستان پيروز  مناطق اشغال گرايانه و رژيم شکست مفتضحا نه را نوش جان نمود و ٥ ٨چند ماه درپائيز 

. تسخير و آزاد گرديدندونظامی هم گام با مردم مجددا بازمانهای سياسی مندانه يکی پس ازديگری توسط ساز  

 
:اعالم موجوديت هيئت موسس شوراهای محالت وفراخوان تشکيل مجدد شواراهای محالت سنندج  

 
نقش فعالين شوراها در پروسه پيوند و همکاری ديرينه ای که در زمان شاه بعنوان مبارزين محالت به چهره های  -

ودر هر شرايط دوشا دوش مردم محالت .ه شده وقابل اعتماد و محبوب مردمی در محالت خود مبدل شده بودند شناخت

وشبانه در منازل واجتماعات محالت . خود که در زمان حکومت پهلوی روزانه به اعتراض وتظاهرات می پرداختند 

 وساواک  وشبانه در مقابل بگيروببند پليس. د ودر غم وشادی همديگر خودرا شريک ميدانستن. کارآگاه گرانه ميکردند

ومطالبات مردم .ودزديهای شبانه با چوب وچماق وکوکتل ملوتف به نگهبانی وحراست از محالت وشهر ميپرداختند

 شعبه های نفت محالت را وکنترل. محالت خود را برای تامين نفت سوخت روزانه به شرکت نفت تحميل نموده بودند

وکمک های. بدست گرفتندودرنوروزخونين مسلحانه شهررا .مودندحل ن نيازمردم شهروروستاها راواين  بدست گرفتن  

.امدادی وتداراکاتی را سازمان دادند ودر انتخابات شورای سنندج پيگرترين مدافعين انتخابات شدند    

مسلح   ميخواستند اخالل کنندبات کهدرمقابل عوامل مزدورمفتی زاده درانتخا و .ومبلغين اليقترين کانديداها شدند -

و در کوتاه مدت .  به شهر سنندج اين فعالين در دل مردم شهر حفاظت گرديدند   مراداد٢٨درمقابل حمله  و .ايستادند

با هما هنگی در ساير محالت به سازماندهی اعتراضات وسيع شهری پرداختند وبه جبهه سازمانهای نظامی کمکهای 

 مختصرفعالين جنبش شوارئی در رابطه با چگونگی  هدف از اين ياداوری جايگاه.ساندندانسانی ومالی وتسليحاتی ر

زمينه های فراخوان هئيت موسس شورای محالت است که نکته اساسی راديکال شوراها ی محالت سنندج را توضيح 

دمی درسنندج وتجارب ربا توجه به اين يادآوری از پروسه فعاليت فعالين جنبشهای شورای وم. مد نظر ميباشد.ميدهد
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  در آبانماه بمحض باز پس گيری مجدد شهرهای کردستان وعقب نشينی رژيم اسالمی زمينه ٥٨سال ارزنده آن درپائيز

.دوباره سازمان دهی شوراهای محالت درميان فعالين ومجامع عمومی مطرح شد  

جپ هم مثل کومه له که از پايگاه واين در شرايطی بود که هيجکدام از جريانات والخصوص جريانات راديکال و

اجتماعی خاصی بر خوردار بود وسرسخترين وپيگيرترين مدافع منافع کارگران وزحمتکشان بودند اما فاقد جشم 

 بوده واز آن رنج ميبرد با توجه به اين کمبود فعالين محالت  اندازو برنامه خاص برای دورنمای پيروزی در کردستان

نا کاميهای شورای سنندج در نوروز خونين وبی برنامه گی سازمانهای سياسی از طرفی و تجارب ارزنده گذشته و

وگرانی وايجاد فضای چندگانه و ضرورت تداوم .ومحاصره اقتصاد ی شديد تر کردستان از طرف رژيم که حاکم بود

م ومفتی زاده درشهر مطالبات مردم وآمادگی مقابله با رژيم برخالف نوروز خونين وشورای سنندج که عواملين رژي

سرنوشتشان را بايد جدی ترگرفت بايد کار شورا ها وانتظارات مردم را در دخالت مستقيم تر در .حضورعلنی نداشتند

وامکانا اختالفات احزاب سياسی درآينده مردم را در عرصه .موجب ميشود گمی ومايوسی را درغير اينصورت سردر

امابا حضور فعال مردم درصحنه ونقش جنبش ها . حضور ونقش شان منزوی نمايد وموجب بهره برداری رژ يم گردد

 خالف که احزاب سياسی ومتعهد مدافع خواست مردم تقويت وساير جريانات.ومطالبات از پائين جامعه موجب ميشود 

خونين شاهد ناپی نوروز  و چون مردم درگذشته . خالف مصا لح مردم يکه تازی کنندنتوانند منافع مردم افشا گردند و  

  .گيری جريانات الخصوص حزب دمکرات کردستان وتوهم به رژيم اسالمی بودند  

خب محالت در محله آقازمان انجام با اين جشم انداز ومباحثات در مجامع عموی محالت واولين فراخوان به فعالين منت

و در اين نشست مرکزيتی دمکراتيک از ميان فعالين محالت سنندج رابنام هئيت موسس شورای محالت را .گرفت

وارگانهای دولتی و ايجاد مراکز ايف شوراها وجايگاه احزاب سياسیوظ و تقسيم کار الزم واهداف و .تصويب نمودند  

.صويب وثبت گرديدکميته ها نيز به ت شورای و    

با انتشار اعالم موجوديت هيئت موئسس شوراهای محالت سنندج وفراخوان سازماندهی شوراهای محالت واعالم 

کومه له .محل دفتر وتلفن در خيابان فردوسی سنندج تمامی مجامع عمومی محالت وکليه سازمانهای سياسی همانند

ندان وکانون  فدائ وسنديکاها وشورای بازاريان وکارمسازمان جريکهای.ورزمندگان وپيکارووحدت کمونيستی

حزب دمکرات نهبجز . پشتيبانی وقول همکاری دادندکارگران شهرداری استقبال و .موزان وآدانش  زنان و معلمان و  

  .رزيابی به اين موارد می پردازيمکه در بخش ا.تنها استقبال نکرد بلکه موانع تراشی هم کردند  

ت ايجاد وسازما ن يابی مجدد شوراهای محالت وتدارک وفراخوان آن واستقبال شهر با نظارت با توجه به ضرور

انتخابات آزاد وکامال دمکراتيک با شرکت وسيع . مستقيم هيئت موسس وناظرينی ازسازمانها و نهادهای مردمی شهر

زنان ومردان وجوانان  بباال از طريق مجامع عمومی محل زيست توسط ١٨   مردم محالت واجد شرايط سنی از

وبا اين . شورا در محالت شهر اعالم موجوديت وشروع به فعا ليت نمودند٦٥تا ٠٦و در يکماه. محالت انجام گرفت

. تصميم بزودی با اجرای اولويت ها وبرنامهای هماهنگ فضای شهر با دخالت مستقيم مردم از پائين جامعه شهر

وخلعيد از ارگانهای سرکوبگر وارگانهای د ولتی .کنترل شوراها درآمدتمامی امورات امنيتی ومعيشتی وسياسی به 

شهررا زير پوشش . گرديد وتمامی شوراها هماهنگ با ايجاد کميته های نظامی وعمرانی وتدارکات وامداد وآموزش

انهای  ماه فعاليت شوراها وهماهنگ با هيئت موسس شوراهای محالت و سازم٦ودر . دخا لت گرانه خود قرار دادند
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مجری تصميمات مجامع عمویراها توانستند بعنوان سياست گذاروسنندج شوکنترل برسازما نهای دولتی در اسی وسي  

  نمودندی و اجرا وعملرابالغي را بشرح زیري کم نظی هاتياقدامات وفعال  .
 

:درزمينه امورات امنيتی   
  
نظامی شهرسنندج نام  ستاد و  له تقويت و به بنکه ها ايجاد کميته نظامی شورای محالت که بعداز مدتی توسط کومه-

.گذاری شد  

 سازمانهای سياسی ودرارتباط وهماهنگ با خروجی شهر کنترل ورودی و نگهبانی شابه روزی محالت و  کيشک و-

.شهرنظامی مردمی در  

رای موارد ب خروجيهای شهر ورودی و کنترل  و شهر  و کانا ل بندی درمحالت و ها باريکاد يجاد ا و بندی  سنگر-

. گی درگذشته کمتر پيش بينی شده بودهخونين که اين آما دزوبا توجه به تجارب نور راریطاض  

.محالت شهرم نظامی به افراد واجد صالحيت در آموزشهای الز-  

. ممنوعيت ورود ارتش وسپاه ونيروهای شهربانی وژاندرمری بداخل شهر ودخالت نکردن درامورات امنيتی شهر-  

.و ستاد نظامی شهر شهر با تصميم شوراهات متخلفين ايجاد نا امنی در بازداش-  

ارتباط با شوراها وهيئت شهر تصميمات الزم را دردر دولتیکارکنان مردمی دوائر  و سازمانهای سياسی ونظامی-

.موسس راحمايت وهمکاری هماهنگ نمودند  

:هدرزمينه امورات معيشتی وتدارکاتی ونيازمند يهای روزان  
  
 ملزم نمودن اداره بازرگانی و شرکت نفت وشهرداری واستانداری واداره غله وقند وشکر برای تامين نيازمنديهای -

که با همکاری اين نهاد هااين .مردم شهر وحومه با نظارت وکنترل مستقيم نمايندگان شوراها وهماهنگی هيئت موسس 

ر شوراهای محالتاختيامحالت را درمورد نيازو بار خوارزرگانی با برای نمونه اداره  .اجرا شد نيازمنديها عملی و  

.وعادالنه توزيع ميگرديد .ميداد برای توزيع قرار    

 کنترل برقييمت ها و مبارزه با احتکار در هماهنگی با شورای بازاريان وجلوگيری از خروج مواد گوشتی ولبنيات -

احتکاری حبوبات و مورد چندين انبار  ميشد که دراين وارد و  صادرمحتکرين که دالالن و روزانه که توسط مواد  و  

.سيگار کشف و به قيمت نازل در اختيارمردم قرار گرفت    

. مصادره انبارهای دولتی وتوزيع آن در محالت شهر وتامين نيازمنديهای سازمانهای سياسی ومردمی شهر-  

.واکيپهای امدادی وکميته ها ی نظامی. مصادره وسائط نقليه دولتی و تا مين نيازمند يهای شوراها -  

.وتوزيع آن توسط شورا و بنکه هاخلع سالح شده بود روستای باوه ريزند ستون نظامی که درچبار  خوارو مصادره-  

. ايجاد کار يابی مو قت برای کارگران بيکاراز طريق فروش موادظبط شده و احتکاری مثل سيگار-  

توسط شوراهای محالتمحالت حاشيه نشين شهرميان مردم بی مسکن دردولتی در مصادره وتوزيع زمينهای اوقاف -  

.سازی هنگی وهمکاری کارکنان اداره شهروهما    

 روستاهای زده کامياران وحالت سنندج وارسال برای مردم جنگمشده درمالی اهدائ وجمع آور تدارکاتی وهای کمک-

همبستگی   و پيام اين آواره گا ن توزيع  ميان  محالت در وراهای موسس ش هيئت   توسط  قالتان ويران شده قارنا و
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.شوراهای محالت سنندج در اجتماع آ نها در اشنويه اعالم گرديد  

. اسکان دادن آواراگان جنگی کامياران در آماکن دولتی و شوراهای محالت-  

  خريد برای عموم مردم شهر ايجاد وباز سازی شرکت تعاونی کارگران شهرداری در خيابان سيروس وآزاد کردن - 

سيون پزشکی سنندج يکم همکاری  با امدادی محالت اکيپ های  پزشکی بيمارستانها و داروی و يهای  تامين نيازمند-

  .وآموزش مردم شهر .واداره بهداشت  

.سيون پزشکیيم تالش برای ترک اعتياد واسکان معتادين شهر در محالت وبنکه ها با نظارت ک-  
 

:اسیدرزمينه های سي  
  

  ايجاد فضای سياسی و آزادی فعاليت شوراها وآزادای احزاب و سنديکاها ونهادهای مردمی وفعا ليت سياسی وآزادی-

. مطبوعات    

. وهمکاری و هماهنگی سازمانهای مردمی. برقراری امنييت در شهرتوسط مردم شهر-  

  شهر وگسترش آن درساير شهرها و روستاهای دخالت مستقيم مردم در امورات روزانه و مسا ئل سياسی واجتماعی-

. کردستان و جلب حمايت گسترده    

خروجخواست  استانداری سنندج و درروزه اعتراضی شهر در٢ ٤ و بسيج شورای محالت در تحصن شرکت فعال -  

موجب شده راتيراندازی بمردم شهرجاد ناامنی وکه ايمشرف برشهروباشگاه افسران شهردرفوری سپاه وارتش مستقر  

.بودند    

 ٢٤ جانبه شوراها درخلع سالح ستونهای دولتی در روستای باوه رز و حماسه قهرمانانه دفاع   نقش فعال و همه-

در مقابل حمله رژيم از نظر بسيج سياسی و نظامی وکمکهای پشت جبهه ای وتدارکاتی در    ٥٩روزه بهار سال 

که . ساعت هم نبود٢ ٤ه همکاری شوراها و بنکه ها امکان مقاومت همکاری با سازمانهای سياسی در شهرکه بدون

مردم شهر سنندج برای حفظ دستاورادهای موجودبخصوص زنان قهرمان حتی از جانهای خود وعزيزانشان دريغ 

نکردند که اين نياز مند صدها رمان ميباشد که متاسفانه تاکنون يک رمان نيز نگارش نشده تا چه رسد به نوشتن 

  .تقال اين تجارب ارزندهوان

 مهمانان نوروزی در سنندج که از شهرهای ايران به سنندج امده بودند و بر خالف ١١٠٠٠ اسکان دادان وپذيرائ -

تبليغات رژيم به ضد خود رژ يم هم تبديل شد وشبهای نوروزی آهنگهای همبسگی مردم کردستان و مهمانان آزاديخواه 

. نسخه از فعاليت شوراها٥ ٠٠٠وتوزيع .ايران را موجب شد  

 پشتيبانی شوراها از خلع سالح سپاه رزگاری که ازعواملين قديم ساواکی و فئودالها وشيوخ نقش بندی بوده که توسط -

.کومه له خلع سالح گرديدند  

 و  مبارزه با پخش مواد مخدر و گردنه گيری وراهزنی که توسط رژيم گسترش ميافت ودستيگری وبازداشت آنها-

.ايجاد دادگاهها ی مردمی در سا لن تختی وخنثی نمودن توطئه های رژيم  

   همبستگی و ارسال کمکهای مالی وتدارکاتی به مردم قتل عام شده روستا های قارنا وقالتان در شهر اشنويه توسط -

         نويه درمسير نمايندگان هيئت موسس و اعالم همبستگی با مردم شهرهای ديواندره وسقز وبوکان ومهاباد واش  
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 کردستادن وگسترش نه حول تشکيل شوراهای سرتاسری درنمايندگان شوراهای سنندج و ايجاد زميواسقبال مردم از  

.گرديدنامه های سازمانهای سياسی الخصوص کومه له منعکس خبرصدرمبستگی شوراهای سنندج درانعکاس اين ه   

ان وسنندج وايجاد امکانات پشت جبهه ای برای نيروهای پارتيزان و  ايجاد اکيپ تدارکاتی در گاوشان بين راه کاميار-

.درگير با نيروهای رژيم که مانع از ييشروی ستونهای نظامی به شهر سنندج بودند  

. ايجاد کتابخانه عمومی در مراکز محالت شهر-  

. شهرداری شهر احداث لوله کشی آب برای محله عباس آباد با همکاری شوراری اين محله وکارکنان-  

.زنان شورایون معلمان وشواری دانش آموزان شهربا همکاری کانونشين شهرمحالت فقير ايجاد کالسهای شبانه در-  

.  تامين نيازمنديهای بهداشتی شهر با همکاری کارمندان اداره بهداشت وپزشکی شهر-  

 موانع های عملی با  ارزيابی و برنامه ريزی و نگی و برگذاری سمينارهای نمايندگان شواراهای محالت برای هماه-

.حضور هيئت موسس شورای محالت درسنندج    

     مردم ترکمن صحرا توسط اکيپ   نورز خونين به مردم سنندج قبل از زشکی وهمبستگی  وپ  کمک اهدائ داروئ-

       انه در يک صانحه پزشکی به سرپرستی زنده ياد دکتر لطف اله نژاديان وجمعی از کادرهای کومه له که متاسف  

       يادشان . سقوط ماشين درنزديکی بيجار اکثرا جان باختند واين ضايعه بزرگی بخصوص برای مردم سنندج بود  

. وادامه راهشان گرامی باد    

  :ارزيابی از فعاليت شوراها و نقش سازمانهاهای سياسی
 

 وفعالين شورائ در محدوده تجارب خود  با توجه به دستاوردها و اقدامات انجام شده شوراها واراده ونقش مردم-

 و ٥٩ تا بهار ٥ ٧بخودی در پروسه مبارزات بر عليه دو رژيم ديکتا توری شاه وجمهوری اسالمی را از مقطع سال

متاسفانه بدليل عدم چشم انداز وسيع . جنگ تحميلی مجدد رژ يم اسالمی به کردستان وشهر سنندج که به وقوع پيوست

 که جريانات راديکال وسياسی در کردستان هم از آن    دور نمای اين جنبش در کرد ستاناز چگونگی پيروزی و

واساسی ترين دليل عقب نشينی وشکست جنبش .که جنبش شوراها هم ازاين کمبود بری نبودند. محروم و رنج ميبردند  

.سط رژيم گرديدکردستان در اين مقطع زمانی و متحمل تسلط سرکوب گرايانه ومليتاريزه شدن کردستان تو    

ودر صورت نداشتن کمبود . اما با اين محدوده فعاليت وشر ايط زمانی وتاريخی پيش آمده فرصت مناسبی که داشتيم 

فوق واتکا به اين پتانسيل قوی جنبشهاو مطالبات جامعه می شد شوراهای سرتاسری در کردستان ويا اتحاديه 

انش آموزن وکارمندان را با توجه به آمادگی ذهنی و اجتماعی شدن سرتاسری کارگران ودهقانان وزنان ومعلمان ود

يا . همچنان در سنندج و مريوان وکاميارن و سقز و ديواندره بطور نمايان گر بود. چپ در کردستان را تقويت نمود

 جامعه اما توازان بلفعل خواست ها ومطالبات.  بجز اعالم پراکنده وخودجوش انجام گرفت دورنمای عملی شوراها

ومدافع صرفنشريات سازمانها اخبارا منعکس نمودن فعا ليت اخباری درآنها ويمحدوده دفاع ازقط درتا شوراها فنمون  

   .وراها کافی وجوابگو نبا يد دانستاين ش  

اما اين تاريخجه ونقش شوراها با توجه به رنج بردن از کمبودهای مندرجه توانست بعنوان يکی از فاکتورهای 

در تاريخ مبارزات کردستان ظرفيت تعين سرنوشت پائين وبرای اولين بارلت گرايانه جامعه ازلبات راديکال ودخامطا
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تجربه را ثابت و مردم  خود سازماندهی توده های  وقابليت اتکا به توانائ .خويش را ولو موقت به رژيم تحميل نمايد   

پائين جامعه سازماندهی از  بدونه  اجتماعی  و سياسی  اقتصادی و مناسبات در يري تغ بدونه  تحولی  که هيچ نمايد     

. پيشروان بدونه پيوند اجتماعی ممکن نيست نقش و    

 پشتيبانی نکردن حزب دمکرات از   مردم کردستان بخصوص سنندج. .واما اشاراتی به ارزيابی از حزب دمکرات

 در امورات شوراها و همکاری مردم درفاجعه نوروز خونين سنندج وفرصت طلبی ها و کارشکنی ها درمذاکرات و

نکردن وخالف مصالح مردم وپنهانی با رژيم اسالمی مذاکره کردن ويا اسکورت ستونهای نظامی در شهر سنندج 

وحمله نظامی به دفتر سازمان پيکارودفاع از قديم فئودالها ومرتجعين وشيوخ در منطقه وتحميل جنگ به . راکه ديدند

 موارد ديگرکه مردم کردستان ماهيت حزب دمکرات را  ی به جمهوری اسالمی ودههاکو مه له وبالخره دادن رای آر

مردم با آگاهی .مغاير منافع کارگران و زحمتکشان دانسته که خالف مصالح ومطالبات جامعه کردستان پيش می رفت 

و .  خود محک بزنندوحضور فعال خودتوانستند از اين پروسه عبور نمايند ودوست ودشمن خود را در مقابل مطالبات

اين تاريخ وتجارب اين بود گوشه هائی از .اين دستاوردها در آ ن شرايط وتوازن قوا در تاريخ کردستان را ثبت نمايند

  هيج کوشش وتالشی حتی جانشان دريغواز. ارگران و زحمتکشان ايستادندمنافع کدفاع ازانسانها که درارزنده نسلی از

.داردامه داند وراهشان  گذاشتهي و مادهينورز  

نا   مصائب و من نيز به نوبت خودزمانی از دوران زندگی خود را در جوار اين انسانهای مبارز که تحمل شد يد ترين

دست دادن همراه دانسته  اين راه ازگذاشتند وعزيزترين کسانشان را دربلندانه مبارزه وپشت سرعه را سرماليمات جام

ين نوشته را بعنوان امانتی اين جنبش انقالبی با نواقص وکاستيهای آن از من بپذيرند ودست اميدوارم ا.و درود ميفرستم

ويا بخواهند . به تخريب آن بپردازند  د ومجازنيستند کسانی بی مسئوليتنماينبارتروپراران اين تاريخ آنرا کامل تراندرک

درسهای تاريخی  و .نمی ماندگاه فراموش کارچريخ هيچون حافظه تا .بميل خود بگذشته وآينده اين نسل ها تف بنمايند

مناسبات پائين در  والتتح و يرياجتماعی توده ها درتغ نقش لبات بالقوه وبدونه اتکا به مطا .که.بات نموداين جنبش اث

به منجر  منزوی و سرانجام ميباشد که ها توهم ل شدن به قدرتومتوس نا يتوتراشی غيرمنافع ستم ديدگانالترهر.جامعه

.وساز نمی پذيرد علم به اينکه پيروزی ديروزود دارد اما سوختنتيجه بادر  .خواهد شد  شکست  
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