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تحوالت ارگانهای دمکراتیک در  
٥٧آستانەی قیام    

) در شهرهای: مریوان،سنندج، سقز ، بوکان ، روستاهای تحت کنترل   
                                                                                                                                    نیروی پیشمرگ در شرق کردستان و اردوگاە های جنوب کردستان(  

مصطفی سلطانی – رشاد   Reshad Mustafa - Soltani 

   

خورشیدی(    ١٤٠٠میالدی ) دیماە     ٢٠٢٢ژانویە    - سوید    

                                                                                       
کومەلە بر خالف جریان آب شنا کرد  و ، در شمار بحر پیمانانی بود کە 

   ! پردەهای تاریکی را پس داد و همراە سحر همسفر شد
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دوم ابتدائی را امادە کرد و در  ارگان گروە ترجمەی کردی  " کۆمەڵە"  کتابهای  کالس اول و     
 . کشور آلمان بە شێوەی رنگی چاپ گردید

 قبل از اینکە حقوقی  ،هرگیز جرم نبودە و نیست  و،یادگیری زبان مادری  
.  روا و انسانی هر ملتی است حقوقی ،  باشد شهروندی و  کلتوری  ، سیاسی

بزرگی  ارزیابی و  " جرم "  اشغالگران  کوردستان  اما از دیدگاە  و مواضع

 . محسوب میگردد
 
 
 

 . 
Reshad  Mustafa-Sltani            
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  نویسندە : رشاد  مصطفی سلطانی 
Reshad Mustafa -Soltani 

 

بخش اول :                                                                                               
کە نامشان اینجا آمدە و یا اسامیشان  بسیاری از معلمان انقالبی  

متاسفانە از یادم رفتە ، در راە آرمان های واالی بشریت ، دمکراسی ،  
تفتیش عقاید و آزادی خلق ستمدیدە کرد و در سنگرهای گستردەی جنبش  
انقالبی کردستان و زندان ها جان باختەاند . این افراد در نوشتن تاریخ  

امعەی کردستان  بسوی نوعی از رنسانس  پر افتخار ملت کرد و هدایت ج 
سهیم شایستەای داشتەاند . یاد عزیزشان بخیر و گرامی باد . اگر نام  

گرامی سایر معلمان و یاانقالبیون دیگری کە معلم نبودەاند وهمچنین بر  
اثر گذشت زمان  ورویدادهای پرنوسان  تاریخی نامشان از یاد رفتە و  

را نیافتەام ، باتواضع فراوان معذرت و  نیامدە و در آرشیو مغزم آنها  
  . پوزش میطلبم .  در غنابخشیدن این مقالە  صمیمانە تالش کردەام 

اماساختار و تحوالت ارگان های دمکرایک ، در شهرهای کردستان و  
 . .آسیمیلەشدن آنها در احزاب سیاسی، امری عادی و روتین بود 

 ! بستر و زمینەهای تحول در کردستان 

شمسی دگرگونیهای را بارمعان آوردە    ١٣٤١ارضی شاە در دهەی  ریفورم  
بود کە سیمای دیگری بە طبقات و طیف های اجتماعی جامعە ایران دادە  

بود . ریفورم ارضی، جامعەی ایران را بگونەای روی ریل نوآوری ، بدعت و  
دگرگونی گذاشتە بود،کە با دنیای تحجر و کالسیک خدا حافظی کردە و  

تا ، مراحل زوال را بسرعت پیمود و دوران پویا و تحوالت  دوران ایس 
بدیلش گردید . در این راستا دوران تحول و روند دگر گونی در کردستان  

بشیوەای سرسام آور خود را نشان داد . جمعیت عظیمی از روستا ها  
ناچار بە کوچ ناخواستە شدند و، اگرچە بکلی نتوانستند پیوند های  

اجتماعی خویش را با روستا قطع کنند ، اما در  عاطفی، اقتصادی و  
حاشیە شهرهای کردستان بسان قارچ روئیدند و بیغولە ها و حلبی آباد  

ها را بنیان نهادند . این جمعیت در اساس دهقانان خوش نشین و یا  
کارگران روستائی بودند ، کە بال واسطە ترکیب خردە بورژوازی شهر ها   
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کردند . نمونەی برجستەی این پدیدە را میشد  را دگرگون ساختە و تقویت  
در سنندج ، سقز، مریوان ، بوکان و حتی در کامیاران و دیواندرە بوضوح  
دید . کە محالت متنوع و مختلفی را در اطراف این شهرها پدید آوردند .  
با این وصف تنش ها و خواستگاه های این الیە از جامعە در خود مترقی  

قیقت شریان خون شهرها در این محالت  با بافت  و بالندە بود . در ح 
روستائی و نسبتآ خردە بورژوازی جاری بود و، قلب شهرها در این کانون  

های فقیر نشین می طپید .  خردە بورژوازی با سیمای نورس و سیال   
خویش در برابر ستم ها و بی عدالتی ها عرض اندام کرد . از دیدگاە  

ن مرزهای علوم ریاضی را بین کارگران شهری  علمی و ماتریالیستی نمیتوا 
شهری کە ترکیبی موزائیک داشت  ترسیم    – و خردەبورژوازی روستائی  

کرد . لذا این دو پدیدەمکمل یکدیگر بودە و در تحوالت اجتماعی  جامعەی  
 . کردستان  نقش واال و تعیین کنندەای داشتند 

یلی و مطلق ، فقدان  جامعەی کردستان، با میلیتاریزم ، عقب ماندگی تحم 
کارخانجات  صنعتی و کشاورزی مدرن ، ستم ملی و اشغال نظامی  روبرو   

بود . این فضاو اتمسفر سرعت دیگری بمبارزات و خواست های طبقاتی   
در کردستان دادە بود . در بطن چنین بافتی از جامعە  خواست ها و  

و تنفر از  تمایالت سیاسی گوناگون و گرایش تحزب و سازمان پذیری  
مقولە های کالسیک و تحجر حزبی، کامال ملموس  وخود را آشکارا نشان  

داد . نوآوری و تشکل های دمکراتیک و انقالبی بە خواست و آرزویی  
عمومی مبدل شدە بود . روند جریانات سیاسی در کردستان اتشی زیر  

ن  اگر چە خلق کرد کمی دیر تر بمیدا   ٥٧خاکستر بود و، در دوران قیام  
آمد ، اما هنوز در " تنها سنگر باز ماندە از قیام " سرفراز در نبرد با  

فاشیزم اسالمی میرزمد . ستم ملی ، دیکتاتوری و حکومت توتالیتر  
شاهنشاهی و پوتین های نیروهای حافظ نظام سلطنتی بر پیکر آحاد مردم  

و همەی شهروندان کردستان سنگینی میکرد . این فشار ، ناعدالتی و  
رکوب روزمرە در دوران قیام محرک و مشوق سازندەای برای شرکت آحاد  س

مردم در سقوط نظام شاهنشاهی بود . تظاهرات و راەپیمائی و اعتصابات  
در پهنەی کردستان بعد تاریخی یافت ودر اوج عظمت بود . در خیابان  
های سنندج برای  شرکت در تظاهرات واستقبال از زندانیان سیاسی ،  
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بود و جمعیت خروشان ، مانند سیالب بهاری راە افتادە بود . و  فضائی ن 
همەی خس و خاشاک را باخود بە زبالەدان تاریخ برد. در کدام شهر  
ایران دیدە شدە ، برای استقبال از زندانیان سیاسی از مرکز شهر تا  
فرودگاە ، مصمم و رزمندە و بدون واهمە از تیراندازی دشمنان آزادی  

زندانیان سیاسی  این چنین باشکوە و عظمت استقبال گردد .  وساواک ، از 
خاطرات استقبال از زندانیان سیاسی : طیفور بطحائی ، شعیب زکریائی  
،یوسف اردالن  و زندانیان سیاسی شهرهای دیگر کردستان کە از سنندج  

عبور میکردند ، هنوز در خاطرات مردم و در روی پردەی مغز  ،جوالن کردە  
ماندەاست   و بیادگار  .  

قیام بە ثمر رسید . کاخ نیاوران سقوط کرد و کاخ جماران برپا گردید .  
همەی مظاهر تمدن بشری ، مسخرە گردید و ریش و عبا و اسالم سیاسی  

صاحب جایگاهی گردید کە تصوری بر آن ممکن نیست . دانشگاە ها را بە  
ر میخە  مساجد تبدیل کردند .کتابخانەها را سوزاندند .زنان را چها 

کشیدند .خریدپارچەهای سیاە تر از دل آخوندها ، در بازار ایران کمیاب  
شد . زندان ها و قبرستان ها بشیوەای باور نکردنی، توسعە و گسترش  

یافتند کە، افکار عمومی جهان را مات و متحیر نمود . پهنەی کردستان را  
پاسداران    بە زندانی بی سقف تبدیل کردند و با دیوار های گوشتی سپاە 

محاصرە و حفاظت گردید . نیروهای نظامی یک شبە اسالمی شدند .  
خمینی کە گفت : اقتصاد مال خراست  ، در حقیقت اقتصاد را مربوط بە  

چهار پایان و االغ میدانست  و، با غضب و خشم مذهبی ، دستور یورش و  
ادر  حملە را بر علیە مردم کردستان صادر نمود. خمینی فرمان جهاد را ص 
نمود و همچنین بنی صدر بە نیروی های نظامی امر کرد کە نیروهای  

سرکوبگر، پوتیها را از پاهایشان بیرون نیاورند تا مردم کردستان را قلع  
و قمع  و آزادیخواهان را کشتار نمودە و  کردستان را کە سنگر آزادی و  

  ..دمکراسی بود بە ویرانەای تبدیل نمایند
 

١٣٥٧  ب قران با قدرت حاکم سال همسوئی جریان مکت    

قیام را تودەهای مردم ایران بە ثمر رساندند . خمینی و دار و دستەاش   
، با ساخت و پاخت دول قدرتمند غرب و عوض کردن مهرها، بدین معنی  
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شاە را سقوط دادند و زمینەها و بستر واگذاری هژمونی و قدرت سیاسی  
تار و پود مذهبی و عقب ماندە و  ایران را بە خمینی مهیا نمودند  .  

پوسیدە بر فضای سیاسی ایران خرامان خرامان و بطور خزندە غالب  
گردید . در کردستان جریانی  بنام مکتب قرآن بوسیلە آقای احمد مفتی  

زادە عرض اندام کرد . مکتب قرآن تفکرات و دیدگاە های اسالمی و از  
جریانی فوندمانتال بود .   تراوشات فکری وهابی و سلفی تغذیە میکرد و  

این جریان توانستە بود طیفی از افراد خوش باور ، سادەلوح و بی  
بضاعت از نظر سیاسی را دور خود جمع کند . مکتب قرآن در همکاری  

دمکراتیک  —مستقیم با جمهوری اسالمی و مخالفت با خواستەهای  ملی 
ە و مترقی و  خلق کرد فعال و کوشا بود . در برابر خواستەهای عادالن 

مدرن شهروندان کردستان ، بە فاز مخالفت و توطئە گری رسید . در  
پروسەی مبارزات ملی _ دمکراتیک  کردستان بر علیە جمهوری اسالمی ،  
مکتب قرآن رسمآ از جمهوری اسالمی دفاع نمود  و ، بهمین علت ، بیزاری  

در  وسیعی نصیبش گردید . روند همکاری و مواضعشان سالنە سالنە 
مخالفت با خلق کرد و دفاع رسمی از کاج جماران برنامە ریزی و بصورت  

کنکریت در آمد و تبلور یافت .  بیزاری مردم بە اوج خود رسید . تحمل  
این جریان مدهبی کە از قوانینی دفاع میکرد کە با گلوبالیزم ، تاریخ  و  

اشت ،  مدرنیسم و خواستەهای عادالنەی خلق کرد همخوانی و انطباق ند
برای آزادیخواهان کردستان نیز امکان پذیر نبود . شهروندان سنندج کج  
دار و مریز  این جریان را تا مرحلەای کە صفوفشان از صفوف خلق کرد   

جدا نشدە بود ، باری بهر جهت  تحمل کردند و، سپس توان و صبوری مردم  
تەی نظامی  بپایان رسید . سرانجام با خشم مردم روبرو شدند و مقر و کمی 

آنها مورد یورش و حملە قرار گرفت و، کنترل چنین اتمسفری ناممکن و  
مقرهایشان بە آتش کشیدە شد. شیرازە و محتوای سخنان آقای مفتی زادە  

نوعی حکومت " تیئوکراسی " بود ، کە در ارزیابی های خوش باورانە و  
غیرە منطقی خویش تلقی و ترجمەای معکوس و عقب ماندە از  

تەهای انقالبی و عدالتخواهانەی مردم کردستان داشت .  ایشان  خواس 
دررویاها و پروازهای فکریش، خود را خمینی سنی ها فرض کردە بود .   

خمینی بر اساس و تکیە بر " توضیح المسایل "  شیوەای از حکومت   
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اسالمی و والیت فقیە راترسیم و در ایران پیادە کردە بود . آقای مفتی  
یە بر وهابی گری ، میخواست در دنیای گلوبال و انقالب سرسام  زادە با تک

آور تکنولوژی ، در کردستان شیوەای از حکومت توتالیتر دینی را پیادە  
کنند . در این راستا مکتب قرآن تدارک حملەای بە آزادیخواهان و  

انقالبیون شهر سنندج را سازمان داد .این یورش و حملە  با صلوات و ذکر  
زنی و پرچم های سبز شروع گردید و تا میدان اقبال پیشروی کرد    و دایرە 

. همزمان سازمان چریک های فدائی خلق ایران شاخەی کردستان در  
اعالمیەای صراحتآ نوشتە بود کە حملە بە مقرشان را با رگبار گلولە و  
کالشینکوف و تیربار جواب میدهند . هیمن مواضع انقالبی و اولتیماتوم  

ک ها، زندە یاد " بهروزسلیمانی " آنها را ترساند و دیگر  مسئول چری 
شهامت پیشروی و حملە بە جمعیت دفاع از آزادی و انقالب  و سازمان  

چریک ها  کە مقرهایشان نزدیک  بهم بود  نداشتند .  ماجراجوئی و  
توطئەگری آنها در میدان اقبال بپایان رسید . سرانجام در روند تاریخ  

ردستان، پروژەی  مکتب قرآن بشیوەای باور نکردنی و  جنبش انقالبی ک 
 باسرعت زیادی بسراشیبی سقوط افتادو شکست خورد 

 
اعضای کمیسیون آموزش و پرورش کۆمەڵە ودختران و زنان انقالبی جنبش صلح طلبانەی کردستان   

ەی  در عكس دیدە میشوند.  پیشمرگان داوطلب ، در دورەی اموزشی  روستای ئاجیکەند در حوم 
بوکان شرکت کردەاند تا برای تدریس در مدارس روستاها بعنوان  پیشمرگ معلم  انجام وظیفە  

نمایند . زنان و دختران انقالبی و سایر  پیشمرگانی کە در عکس دیدە میشوندوتا آنجائیکە آرشیو  
دکش  شهال ایل بیگی اصلی با کو   - ١مغزم کمک مینماید  و شناختەام . ردیف نشستە از سمت راست  
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ناصر    -٥آقای حسین از استان خراسان     - فایزە نیک دین   - ٣شهین شهالئی    - ٢) شیرین (  
آمین کریمی . ردیف ایستادە    - ١٠رحیم طلوعی فر  - ٩عمرچابک    - ٨......     - ٧.......    -٦حسامی 

فتانە    - ٦مهین دارائی     - ٥نادری   -٤عطیفە مازوجی    - ٣گەالویژ محمودزادە   - ٢......   - ١ازسمت راست 
......  ردیف آخر و      - ١٤...... - ١٣خاور    - ١٢هشیار   –   ١١.......   - ١٠......   - ٩......   - ٨......   -٧هدوی  م 

آقای    - ٥.........    - ٤.........   -٣انور شیرزاد    -٢رشاد مصطفی سلطانی .     - ١ایستادە از سمت راست  
  . .نجمەی  محمود زادە 

               کانون صنفی معلمان مبارز سنندج !               
١٣٥٧و    ١٣٥٦سال های     

اتمسفر سیاسی و فضای دمکراتیک کە مانند روزنەی امیدی ، در شهر های  
کردستان گستردە شدە بود ، گرایش ومیل بە تحزب در ارگان های صنفی  

سیر پویا و بالندەای داشت . مردم برای دفاع از دمکراسی وآگاە کردن  
ت وسویی وافر بەتشکلهای دمکراتیک  تودەهای رنجبر بەمنافع خویش ، سم 

و از جملە اتحادیەها و کانون ها داشتند .این تشکلها اساسا از منافع  
صنفی دفاع میکرد . معلمان کردستان یکی از وسیع ترین و حیاتی ترین  
جبهە های نبرد را با ارتجاع مذهبی  وحکومت فاشیزم اسالمی در سنگر  

ت کە معلمان در سطوح دبستان ،  مدارس پیش بردند . میتوان ادعا داش 
راهنمائی و دبیرستان در بسیج تودەهای بی پروا و سیال دانش آموزان در  
عرصەهای دمکراتیک نقش گرانبها وتاریخی داشتند . معلمان گرایش های  

مختلف سیاسی داشتە ، اما در سطح باالیی در تشکل های صنفی و  
ند . دگر اندیشان مورد  دمکراتیک و اتحادیەها همکاری و فعالیت داشت

معلمان انقالبی مصمم بودند کە بە نگاە های    احترام همگی بودند . 
معصومانە ی کودکان و جوانان پاسخی منطقی بدهند . چهرەهای فعال و  
کو شا و محبوب  ان دورە کە در کانون صنفی بطور پیگیرانە در تالش و  

دمکراسی جان باختە و    فعالیت بودند ،  و تعدادی از آنها در راە آزادی و 
، تا انجائیکە در آرشیو مغزم بیاد می آورم عبارتند از  :               

جمیل سجادی ،    ...... مدرسی ، جمال نبوی ، عطا خلقی، مظفر محمدی ،     
رشاد مصطفی سلطانی ،گلرخ قبادی ،عطا خواری نسب ، علی خلیقی ،  

پور، وفا سهامی،فوزیە  فریدەی قریشی ،سید ایوب نبوی ، وفا نصرت  
نصرت پور ، عطیە معمار پور،شهین حیدری ،حمید فرشچی ، شمس الدین  
امانتی ، منصور رهسپار ، عباس حجت جاللی ،رشید شکررزاقی،هوشنگ  
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ختمی ، خلیل یوسف زمانی ،احمد بابا حاجیان ،عباس حجت خاللی ،  
اکنون  صالح کیفی  و دهها معلم شریف و آزادە ی دیگر کە اسامیشان  

بیادم نمی آیند ، شرکت داشتند .اساسنامەی کانون با شرکت جمعی از  
معلمان نامبرد تدوین و برشتەی تحریر در آمد و در مقیاس وسیعی در  

کردستان پخش گردید.کانون صنفی معلمان سنندج  بصورت ارگانی معتبر  
و صاحب اتوریتەی اجتماعی و سیاسی جا افتادە بود و بهمین علت کانون  

و اتحادیە های معلمان در شهرهای کرمانشاە ، مریوان و سقز با این  
 . کانون صنفی ارتباط تنگاتنگ ارگانیک و مستمر داشتند 

 ! جلوە های جاویدان کانون صنفی معلمان سنندج    

ارتباط های کانون با تشکل های سیاسی سنندج و خصوصآ با جمعیت   *
ادگستری آقای صدیق کمانگر و   دفاع از آزادی و انقالب ،برهبری قاضی د

سازمان چریک های فدائی خلق شاخەی کردستان برهبری آقای بهروز  
سلیمانی  ، وحدت کمونیستی ، سازمان پیکار ، اتحادیە کمونیست ها و  
سازمان رزمندگان  و تشکل های چپ تنگاتنگ بود . کانون آز اقای دکتر  

س نمایند و کالس های  امیر حسن پور دعوت نمود تا زبان کردی را تدری 
  .زبان کردی در این رهگذر پا گرفت و رونق شایانی داشت 

 
کانون نمایشگاهی در دبیرستان دخترانە و پسرانەی شاهپور باز کرد و   *

در آن  نقاشان ، خطاطان ،عکاسان و مجسمەسازان بدعت ها و نو آوری  
ع،  های هنری خویش را عرصە کردە و کتاب های شاعران از جملە قان 

هیمن و آثار مارکسیستی ) کتاب های جلد سفید ( بنمایش گذاشتند کە  
مورد استقبال بی نظیرشهروندان کردستان قرار گرفت . در آستانەی نوروز  

سیمای تابناک خوزستان و چهرەی محبوب زندانیان سیاسی ایران    ٥٨
  آقای شکراللە پاک نژاد با اعضا کانون دیدار و نشستی داشت . آقای پاک 
نژاد با دفاعیاتش در زندان و بیدادگاە ساواک، در سطح جنبش سیاسی   

چپ ایران شناختە شدە بود و مورد احترام تودەهای وسیع ایرانی و  
جهانی بود .  آقای پاک نژاد از تالش های دمکراتیک و صنفی کانون بی  
نهایت راضی و خشنود بودند . همچنین دیداری با کادرهای جمعیت دفاع  
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ادی و انقالب داشت و در مدتی کە در سنندج بودند با نهایت احترام  از آز
 . از ایشان استقبال گرم و صمیمانەای گردید 

 : شورای معلمان سقز 
شورای معلمان سقز ، کە هنوز شاە سقوط نکردە    ١٣٥٧در ابان ماە سال   *

و فاشیزم اسالمی هژمونی سیاسی ایران را نقاپیدە بود ، بە سنندج  
تشریف اوردند و در خانەی معلمان از آنها استقبال گرمی بعمل آمد .  

هیئت شورای معلمان شهر سقز  هفت نفر بودند کە اسامیشان بدین گونە  
بود : محمود کیوان ،مفیدە مظهر ، پرویز شافعی ، فاروق کیخسروی ،  

حبیب اللە بلوری ، عزیز رضائی ، فایق دباغی  و عطا پناهندە ) اهل  
و در سقز معلم بود (.این شورا در گردهمائی وسیعی باشرکت    سنندج 

معلم در دبیرستان خدمات شهر سقزو در پروسەی     ٥٠٠نزدیک بە پانصد  
رای گیری مخفی و دمکراتیک بعنوان شورای معلمان شهر سقز برگزیدە و  

انتخاب شدند .دیدار این شورا از شهر سنندج بمنظور اظهار همدردی و  
ک با مردم سنندج بود ، کە چند انسان مبارز و انقالبی  بیان درد مشتر 

بدست نیروهای شاهنشاهی در سنندج شهید گردیدە بودند .آژیتاتور  
وسخنگو و سخنران شورای معلمان سقزآقای محمود کیوان بودند .  آقای  

محمود کیوان در کانون معلمان سنندج در بارەی تحوالت سریع کردستان ،  
زندان های رژیم  شاە ، شرکت در تظاهرات ها و  زندانیان سیاسی در  

ڕادیکالیزە کردن شعار ها ، برخورد با روحانیت مرتجع  ایران کە در  
کمین قاپیدن هژمونی سیاسی بودند، نقد ارزشمندی ایراد و بیان نمودند .  
خصوصآ در مورد سخنان شریعتمداری کە مستقیما بە زنان بی حرمتی و  

بود توانائی های عقلی مردان بر زنان برتری  توهین کردە بودو ،گفتە  
دارد ، مواضع انسانی و دمکراتیک  هیئت را تکرار نمود و گفتەهای  

شریعتمداری را نقد نمود . و بە زنان سنندجی حاضر در جلسە هشدار داد  
کە در برابر مواضع خصمانە و عقب ماندەی مذهبی تسلیم نگردند . سپس  

د ارزیابی قرار داد . در این جلسە و  جریان مکتب قرآن را نیز مور
سخنرانی فضای سیاسی و اجتماعی و انقالبی کردستان را با بیانی شیوا  
و سنجیدە بررسی و توضیح دادند .در حین سخنرانی آقای عبداللە مفتی  

زادە شدیدآ بە آقای کیوان اعتراض کردند و جلسە و سخنرانی را با  
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ب در جلسە در اختیار  نیروی  مشکالتی روبرو ساخت . اما فضای غال 
رادیکال و سکوالر و مترقی  بود، کە مانع برخوردهای تند و تنش های  

ناخواستە گردید .و حاضرین از آقای محمود کیوان خواستند کە بە  
سخنرانیش ادامە دهد و، ایشان هم کماکان بە ارزیابی ها دقیق و منطقی  

انون معلمان سنندج ،  ادامەدادند .در پایان سخنران یکی از اعضای ک 
بنمایندگی از طرف عموم شرکت کنندگان در جلسە  از هیئت سقز  

 . سپاسگذاری کردند 

 :شورای معلمان کرمانشاە 

دیدار شورای معلمان کرمانشاە، از کانون صنفی معلمان سنندج :    *
آقایان گرجی بیانی ، غالم علی گرگین ،بهمن عزتی و  آقای علی اشرف  

یندگی از طرف شورای معلمان کرمانشاە بە سنندج  درویشیان بە نما 
تشریف آوردند و، دیداری دوستانە با اعضای کانون معلمان سنندج  

داشتند . انها از تجارب و دستاوردهای فرهنگی کانون معلمان سنندج  
خیلی خشنود و راضی بودند و مرتبآ یاداشت بر میداشتند.در همان حال  

ی احزاب ، فعالیت  سازمان های سیاسی  از فضای رادیکال شهر ، همزیست 
مختلف و مردم عادی شهر با کامیرا عکس هائی گرفتند .  در سنندج از  

 .شورای معلمان کرمانشاە بگرمی استقبال و مهمان نوازی گردید 



12 
 

 
 

بود . و جایگاە اتحادیە زنان در مریوان ، ارگانی  دمکراتیک و دیدگاە های متفاوت سیاسی انقالبیون را سازمان دادە 
 تاریخی وپایگاە اجتماعی  وزین وارزشمندی  در مبارزات صلح طلبانەی  شهروندان کردستان داشت

 

 
 اتحادیە زنان مریوان 

و ملتی است .    و حکایت خوان ، فاز سیاسی یک شهر ، دهکده   تاریخ آینه 
چشم منتقل می نماید ، اما فاز تاریخی    این عکس فضای محدودی را به 

و جاویدان و سرفرازی را در بطن خویش دارد . مکان شهر مریوان    حساس 
  1357زنان ، زمان سال   ی محقر و پر افتخار اتحادیه است . کلبه 

" حاکمیت    له پارتیزان های تاریخ ساز "کۆمه   خورشیدی و شهر بوسیله 
با جسارت    میشود . در این مکان زنان و دختران انقالبی و فوق العاده 

، در جوار مردم انقالبی مریوان و پیشمرگانش در ارتقا اگاهی    ڵه کۆمه 
و با    در سطح شهر مریوان نستوه   چه  در سطح روستا و  سیاسی زنان چه 

در کردستان برای اولین بار چنین    ایمان در تالش بودند . زنانی که 
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ای را سازمان دادند . در جنوب و درشمال و غرب کردستان  اتحادیه 
ها  است . بعد تاریخی و پرواز اندیشه ای راثبت نکرده اتحایه   ،تاریخ چنین 

ها را پیمود .  دریاها، اقیانوسها و قاره   و عمل کرد این اتحادیه 
هائی در  برنامه   بی بی سی و رادیو فرانسه   ماسمیدیای جهانی از جمله 

مرهون زحمات    پخش کردند . وزن سیاسی اتحادیه   وصف این اتحادیه 
و بیدریغ این افراد بود :    در مریوان و تالش های صمیمانه   له رهبران کۆمه 

محمدی، چنور خوشنواز )عکس بندە ، حسین مصطفی سلطانی ،    فاطمه 
اللە حەمەی دارسیران و چنور خوشنواز کە مسلح بودە و خود را  

باشاخەها وبرگ درختان استتار کردەبودیم ، در پشت مجلەای بزبان  
. در صفحەی اول مجلە عکس های جناب ماموستا  خارجی چاپ گردیدە بود 

شیخ عزالدین حسینی و کاک فوآد وجود داشت . این مجلە در مریوان و  
سنندج پخش گردید. آیا این سند تاریخی آرشیو شدە و بە جنبش صلح  

مصطفی سلطانی، ناهید محمدی،    طلبانەی کردستان تقدیم میگردد ؟( ملکه 
، طلعت خالدی، مهری گداز گر، معصوم  نسیمی ، شمسی سلیمانی    سعدیه 

خالدی،آمینە روشن تودە ، شرافت قاسم نژاد) پیشگام ( چیمن دارابی ،  
رستمی ) فعال کانون دانش آموزان ( بهجت خالدی ،فراست قاسم    دلیله 

 و نون قاف .   نجیبه   رستمی )پیشگام ( داده  - نژاد، ج  

 

 

ناهید محمدی)  -١یە زنان مریوان ، حصور داشتند ، نشستە از راست: جمعی از زنان و دختران انقالبی کە در اتحاد

سویبە بابا حاجیان  -١نسرین زکریائی  ایستادە از راست "  -٤ملکە مصطفی سلطانی   -٣معصوم خالدی -٢بهمنی (  

شمسی، سنندج ١٣٥٨منیرە محبوبی .اوایل سال  -٥پروین نودینیان   -٤دادە نجیبە    -٣طلعت خالدی  -٢   
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١٣٥٧،    ١٣٨٨کانون معلمان شهر مریوان         

فضای سیاسی و اتمسفر مبارزت مردم مریوان ، در فاز باالئی بود کە  
نمونەی آنرا در شهرهای دیگر کردستان کمتر میتوان مشاهدە کرد . در  
این شهر بافت اجتماعی و نقس اقشار و طبقات ، ردایکال تر و روندی  

هرگز نمیتوان فعالیت و مبارزات سنتی  سریع و پویا داشت . طبعآ  
زحمتکشان دارسیران و افراد سیاسی و پیشرو را نادیدە گرفت .  ژئو  
پولیتیک شهر و موقعیت جغرافیائی  مریوان کە در نزدیکی مرز های  

مصنوعی و ساختگی واقع شدە بود و ، پادگان بزرگ  ومصرف کنندە "  
، گاە و بیگاە زهر و پوتین    موسک " کە در نزدیک شهر اسکان یافتە بودو 

هایشان بر قامت شهر سنگینی میکرد و ،همەی فعالیت های جاسوسی  
ایران بر علیە جنبش عظیم  جنوب کردستان از این پادگان برنامەریزی و  

تدارک و سازماندهی میگردید . سطح میلیتاریزم و حضور نیروهای  
یکتاتوری را در  سرکوب رژیم شاهنشاهی بعیان مشهود بود و ، پدیدەی د

فاز مطلق قرار دادە بود .پیشروان و روشنفکران مریوان از این همە ستم و  
سانسور و دیکتاتوری و بیعدالتی بستوە آمدە بودند . بهمین علت فعالیت  

سیاسی بطور مخفی وپنهانی و تحزب در هستەهای کوچک و کارتشکیالتی  
ش رسید کە عدەای  رونق چشم گیری داشت .این فنومن زمانی بە اوج خوی

تحصیل کردە و فارغ التحصیل دانشگاهی ایران، بعنوان افسر وظیفە و  
برای تدریس در مدارس مریوان حضور یافتند . جوانانی بی پروا و قاطع ،  

کە اموزش و پرورش مریوان را حقیقتآ متحول نمودند . کانون معلمان  
دیگر، پیوندی  مریوان ارگانی صنفی ودر ارتباط با سازمان های سیاسی 

مستمر و همیشگی داشت .کانون در وهلەی اول در مورد مکتب قرآن و  
معلمان ساواکی و آلودە کە اکثرآ زیر چتر مکتب قرآن خزیدە بودند،  

افشاگری وسیعی نمود و، دخالت آنها را بسیار محدود و با انزوا روبرو  
و روستا  ساخت . در جوار باال بردن آگاهی سیاسی معلمان در سطوح شهر  

و دعوت قشر آموزگاران بە تشکل ، قاطعانە با توطئەگری ها و همکاری"  
قیادە موقت" * با مکتب قرآن و پادگان و ارتش تازە اسالم شدە  برخورد  
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کرد و در زمینەای وسیع افشاگری نمود . این تشکل توانستە بود  
جوسیاسی شهر را وسیعآ دگرگون سازد . معلمانی کە در کانون و در  

سطوح مختلف فعال بودند و متاسفانە تعداد زیادی از آنها در راە ازادی و  
دمکراسی و خدمت بە مردم کردستان جان باختند  و مابقی در قید حیات  

بودە و زندگی شرافتمندانەای را در گوشە و کنار دنیا دارا هستند .                         
سین ، امین ، ملکە، عبداللە،  وع  اسامی همگی آنها عبارتند از: حدر مجم 

ناصر و احمد ) مصطفی سلطانی (، احمد مجلسی، عطا و ناصر ) رستمی (،  
حسین پیر خضرانیان ، علی ناصر آبادی ،رئوف و عبداللە و علی ) کهنە  

کە با نامهای دیگری مانند عبداللە شیخ عزیز و علی فایق کە    - پوشی 
،محمد مراد امینی ، ناهید  انون بود نیز نامیدە میشدند (  سخنگوی ک 

محمدی ) بهمنی( ،عبداللە دارابی ، فراست ، غالم و شرافت ) قاسم نژاد (  
،جالل و سعدیە ) نسیمی (،عبداللە و اسد و نصراللە ) نودینیان (، مهری و  

همایون  ) گدازگر (، مرضیە فریقی ، فاتح و موسی ) شیخ اال سالمی ( ،  
ید حسینی ، صالح سرداری ،احمد امیری ،  فرج و محمد امین ) شهابی ( مج 

محمود سلیمانی ، انور پویا ، ستارە غزلی ،غفار غالم نژاد، منصور و  
شهال ) قشقائی ( ، شمی حکیمی ،رئوف روحانی ،حسن شعبانی ، رضا  

حجت جاللی . اسامی معلمان  سازمان چریک های فدائی : علیرضا  
غالم زنگنە ، و تیمور    کریمی، تیمور مصطفی سلطانی ، رضا ناصری ، 

 . ناصری 

معلمان انقالبی جامعەی کردستان را، بسوی سکوالریزم هدایت میکردند ،  
کە هدیەای گرانبها بود وخدمت بی پایانی بە روح دمکراسی و آزادی  
بیان کردە است. زمانیکە  بنیاد گرایان اسالمی  هژمونی سیاسی را  

سکوالریزم در حرکتی اهستە وکند و پاورچین  قاپیدند ، کلتور و فرهنگ   
پاورچین کمرنگ شد و بسوی ساحل استبداد خیز بر اشت . در این رهگذر  

خرافات ، تحجر مذهبی و فناتیسم شکوفا شدند  و هم اکنون فاشیزم  
اسالمی حرکتی بالندە بانها دادە است . کانون دانش آموزان و  

ری " در هشت ورق بزرگ منتشر  دانشجویان مریوان نشریەای بنام ' رزگا
میکرد ، کە رویدادهای ایران و کردستان را  بطور علمی و بشیوەای  

تحلیلی و کونکریت تشریح و انتشار می یافت .در اولین شمارە عنوان "  
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تجربەی جمهوری کردستان " مقالە ای وزین و غنی و تاریخی بود کە کاک  
در آن مقالە نقاط ضعف و   فواد مصطفی سلطانی  شخصآ آنرا نوشتە بود و 

نقاط قوت جمهوری کردستان ، اوضاع سیاسی و آزادی های دوران جمهوری  
وتدریس زبان کردی مورد تحلیل و ارزیا بی قرار گرفتە بود . در شمارە  
دوم این ارگان  در بارەی کارگران سیال و مهاجر کردستان  کە بدنبال  

، اطراف تهران و مزارع     کار و امرار معاش آوارەی بنادر جنوب ایران 
کشاورزی  شمال ایران  مێشوند مقالەی وزینی منتشر گردید .   در  

شمارەی سوم ارگان رزگاری  در بارەی شیوەی زندگی کول برها و کاروان  
چی های مناطق باصطالح مرزی مقالەای نوشتە شدە بود  کە در آن بطور  

شیوەی معیشت    شفاف  و با آوردن فاکت های دقیق و رسا، زندگی و 
کمرشکن و سخت و دشوار آنها تحلیل گردیدە بود . برای  تهیە ونگارش  

این مقالە آقای عارف نادری  پیشقدم شدە و چار چوب آنرا تهیە و نوشتە  
و نویسندە ) رشاد مصطفی سلطانی( نیز با ایشان همکاری نمودم  و  

موع چهار  خوانندگان معتقد بودند مقالەای  وزین وجالب بود.  در مج 
شمارە از نشریەی رزگاری  چاپ و منتشر گردید .عرصە فعالیت و کار  

آگاەگری کانون در سطح باالئی بود کە مکان و چتری نیز برای فعالیت  
های اجتماعی و مبارزاتی دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف  

بود . اساسآ دروازەی کانون بر روی همەی آزادیخواهان و انقالبیون  
گشودە و باز بود . در کانون معلمان مریوان مرزی برای شیفتگان راە  

آزادی و دمکراسی  وجود نداشت و دروازە آن همیشە  بر روی انقالبیون  
باز بود . زمانیکە کاک فوآد مصطفی سلطانی بیشتر اوقاتش را در مریوان  

و  سپری مینمود ، عالوە بر کانون و جامعەی معلمان  ، چند ارگان صنفی  
دمکراتیک دیگر از جملە " اتحادیەی کارگران ، شورای شهر مریوان  
،انتظامات مریوان ،اتحادیەی دهقانان ، سندیکای کارگران بیکار و  
اتحادیەی زنان  تشکیل شدند . کە هرکدام از این ارگان ها خدمات  
ارزشمندی بە روستاها و شهر مریوان عرصە کردند . این ارگان های  

تیک ، کە از طرف شهروندان پشتیبانی میگردیدند. و  مردمی و دمکرا 
همیشە این ارگان های دمکراتیک  بوسیلە افراد قیادە موقت کە پایگاە و  
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مقرشان در روستای دزلی بود ، و توسط رهبریشان در کرج هدایت  
  . میگردیدند زیر فشار و تهدید قرار داشتند 

علمین صادق ، جسور و  امکان ندارد سیمای انقالبی ، محبوب و متواضع م 
مصمم و انقالبیون دیگر شهر مریوان را از " خانەی  دل " بیرون کرد . اگر  
کۆمەڵە بە جریانی  اجتماعی  تبدیل شد و و در خاورمیانە مطرح  گردید  

، بالشک بخشی از آن  مرهون زحمات و فداکاری بیدریغ و صادقانەی  
کردستان بودەاست . سخنی  معلمان  و انقالبیون دیگر در میان تهیدستان  

باغراق نرفتە اگر ادعا شود کە ستون فقرات کومەلە بوسیلەی انقالبیون  
مریوان، نگهداری و حفاظت میگردید .در مریوان انقالبیون بیشماری کە  
اساسا معلم نبودند، اما در همەی سطوح مبارزات شهروندان مریوان و  

رهبری و کلیدی مبارزات    روستاها شرکت داشتند. این انقالنیون نقش های 
را احراز کردە کە با لیاقت و شایستگی خویش کسب کردەبودند . نقش  

 . آنها در تاریخ جنبش انقالبی کردستان ثبت است 
   

 
کانون دانش آموزان و اتحادیە زنان ،  کە مورد پشتیبانی اتحادیە دهقانان بود ،شهروندان  

،اسالید و عکس های جنبش صلح طلبانەی کردستان دعوت کردەاند مریوان را برای تماشای فیلم    .  
 

 : بخش دوم 

کومەڵە در حیات خویش دو ارگان آموزشی را بمنظور رشد و ارتقا   **
اگاهی سیاسی  و تعلیم و تربیت  کودکان و جوانان  وشهروندان کردستان  
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شکل  بنیان نهاد . ایندو ارگان در دو فاز مختلف و در دو مقطع سیاسی  
گرفتند .  تنها با همت و فداکاری  " پیشمرگان " این دوارگان قادر بودند  

کە سیستم آموزشی را بر اساس علمی  پیادە  کنند .  اولین ارگان در شهر  
 . بوکان و دومین ارگان  در مناطق آزاد شدە  سازمان دادە شذند 

  

( ٥٩جمعیت مستقل معلمان مبارز) بوکان بهار    

 
فاشیزم اسالمی مدارس کردستان را  تعطیل کرد .نیروی    ١٣٥٩تابستان  

پیشمرگ سرانجام تاکتیک هایش را عوض کرد و ، در ارزیابی هایش  
پذیرفت کە بایستی و منطقی است برای جلو گیری از ژنوساید و قتل عام  

مردم شهرهای کردستان، بسوی مناطق دیگر و بمیان زحمتکشان روستا  
گوید . بر اساس این تاکتیک و جمع بندی از    روی آورد و با شهرها وداع 

فاز نبردها و پتانسیل و آمادگی تودەهای مردم ، باروحیە و آبدیدگی و  
تجارب کافی ، نیروی علنی و پیشمرگ شهر ها را رها ساخت . در این  
هنگام تنها شهری کە بوسیلەی پیشمرگان ادارە و حاکمیت میگردید ،  

و محل تالقی و پایگاە همەی نیروهای    بوکان بود .  این شهر برآیند  
ازادیخواە و مبارز  گردید . حاکمیت مردمی بر قرار گردید و مردم در  

نهایت امنیت و آسایش  زندگی میکردند .دمکراسی در این شهر  لبریز و  
اعتبار کافی داشت و حتی نیروهای مذهبی کە کم و بیش با فاشیزم  

میتوانستند اعالمیەها و نشریات  اسالمی همنوائی و همسوئی داشتند  ،  
خویش را پخش نمایند و هیچ کسی خاطرشان را آزردە نمی ساخت . حزب  

دمکرات ، ترجمەی وارونەای از پدیدەی دمکراسی داشت واحترامی برای  
دگر اندیشان قایل نبود و برای حل اختالفات از کانال های پلمیک  

زادی و دمکراسیی را در  ،دیالوگ و مذاکرە استفادە نمی کرد . و حرمت آ 
حملە بە سازمان پیکار و قتل عام چهار کادر برجستەی آن سازمان ،  
بنحو بارزی نشان داد .جوانان و پیشروان سایر نقاط ایران کە توسط  

فاشیزم اسالمی تار و مار شدەبودند و ماوایی برای کار سیاسی و  
" یعنی سرزمین  مبارزاتی نداشتند ، بە تنها " سنگر باز ماندە از قیام  

کردستان پناە آوردند . بوکان شهر احزاب چپ ، ملی و رادیکال شدە بود .  
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مقر های سیاسی مختلف در گوشە و کنار شهر بوکان دایر شدند و همە  
زیر چتر دمکراسی چند صباحی ، دور از خشم و غضب نمایندگان قرون  

ۆمەلە سیل  وسطی ، برای آرزوهای بر باد رفتەشان  مبارزە میکردند . ک 
عظیمی از روشنفکران و تهیدستان پیشرو را زیر چتر خویش سازمان دادە  

بود .این نیرو بصالح نبود  کە همگی در بخش آشکار و علنی کار و  
فعالیت کنند . کومەلە رسمآ توصیە کرد کە نباید همەی نیرویش را در  
       بخش نظامی و علنی سازمان دهد .لذا تاسیس ارگانی با پرنسیب های 

دمکراتیک ضرورت کامل و حیاتی داشت  .در یکی از مدارس بوکان  
معلمان در نشست و گردهمآئی بزرگی جمع شدندکە آقایان مهندس   

شعیب زکریائی و دکتر جعفر شفیعی در این گردهمائی شرکت نمودند .  
اولین سخنران جلسە دکتر جعفر بود . از طرف حزب دمکرات آقای دکتر  

همراە دو معلم دیگر در این گردهمائی حضور داشتند.   حسین  خلیقی   
زمانیکە سخنران ها ، دیدگاە ها و گرایشات سیاسی خویش را اظهارو  

بیان داشتند،جلسە متشنج گردید و بعلت  دیالوگ تند و پلمیک مغرضانە  
و نبود اعتماد بهمدیگر و پدیدە سکتاریزم حزبی ، نمایندگان حزب  

دند . ناگفتە نماند کە  گرایش مسلط و غالب در  دمکرات جلسە را ترک نمو
جلسە  در راستای استراتژی کۆمەلە  و پشتیبانی از سیاست های  کومەلە  

بود .  در همین جلسە بعد از تبادل نظر و گفت و شنود کافی مرحلەی  
انتخابات شروع گردید  و افرادی بعنوان کمیەی رهبری انتخاب شدند  

جملە : رحیم امینی ،فایق دباغی ،سید حسن  .طیف وسیعی از معلمان از  
شمسی ، فاروق نقشی  ،مصلح شیخ االسالمی ،عطا خلقی ،وفا نصرت پور  
،محمد امین مجیدیان ،ناصر حسامی ،برهان صادقی  و چند نفر دیگر کە  
اسامیشان را متاسفانە بخاطر نمی آورم فعالیتشان را با جمعیت مستقل  

د . در جوار کار روتین و آموزشی جمعیت  معلمان مبارز بوکان شروع کردن 
مستقل معلمان مبارز بوکان  افراد دیگری از جملە : محمد امین رشیدی     

) دیاکۆ ( انور شیرزاد ، حسین بەفرین از) جنوب کردستان(   ، رشاد  
مصطفی سلطانی ، محمد حسن خالی ، شهین حیدری ،رزگار علی پناە  

خاور .....  ، کمال خالدی ، فوزیە  ،رحیم طلوعی فر ، مصطفی حریری ،  
نصرت پور ، خالد محمدی ،  فرح مصطفی سلطانی ، پرویز شافعی ، طاهر  
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محمدی ، ابراهیم شیخانی ، شهال حیدری ، محمد مجیدیان ، عزیز  
رضائی، حسن رستمی و احمد اسماعیلی  بە جمعیت مستقل معلمان مبارز  

ی و دلسوز  برای  خدمت بە  بوکان  پیوستند . بیش از صدها معلم انقالب 
کودکان و نوجوانان سرزمین کردستان در عرصە آموزش و پرورش زیر چتر  

 . جمعیت، خود رایافتە و جمع شدە و فعال بودند 

آقای رحیم امینی مسئول بخش ابتدائی و رئیس مدرسەی سعدی بود .  
یکی از مدارس بوکان بنام مدرسەی طروق کە بە حزب دمکرات سپردە  

د، بعد از مدتی مدرسە را رها کردەو انرا تحویل جمعیت دادند .   شدە بو 
مسئول مدرسەی پسرانەی ادب بعهدەی آقای محمد امین رشیدی بود ، کە  
در بستر سازمان دادن و تشکیل شورای اولیا کامآل موفق بودند. مسئولیت  
نقاشی و تصویر درون  کتاب های جمعیت بە عهدەای اقایان محمد حسن  

رزگار علی پناە بود. کتاب هائی برای تدریس کە محتوی علمی  خالی و  
آنها جالب بود برای تدریس انتخاب شدند . اما هنوز نیاز بە بازبینی  

مجدد داشتند . ماتریال خامی کە بعدها  متون کتاب های نفیس کومەلە  
را بارمغان آورد ، در شهر بوکان نوشتە شدند . بیگمان کتاب هائی کە  

شدند ،یکی از دیکومینت های جاویدان کومەلە و جنبش   تهیە و چاپ 
 .رادیکال و چپ کردستان بودند 
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شهر بوکان توسط نیروهای انقالبی کردستان ، حاکمیت و ادارە میشد و، برای دانش آموزان گواهی نامەی تحصیلی از  
امە و گواهی تحصیلی پدیدار بودطرف کۆمەڵە  صادر میگردید . کە شعار پیروزباد جنبش مقاومت خلق کرد ، بر کارن  

. . 

بستر فعإلیت های کلتوری و آموزشی جمعیت   *          
 : مستقل معلمان مبارز در بوکان 

جمعیت اساسنامەی را تدوین کرد و بر اساس بندهایش جمعیت   * -١
کانونی کامآل دمکراتیک بود و سکتاریزم ، محفل بازی و حزب گرائی در  

مکانی نداشت . این اساسنامە در عمل و پراکتیک تا  بافت فعالیت هایش  
چە سطحی پیادە میشد ، قضاوت آنرا  بە عهدەی تاریخ می گذاریم . اما  

برخوردهای ناهنجار ، سکتاریزم ، تمایالت سانسورو چپ روی بە  
 . شیوەهائی در کردار و فعالیت روتین افراد عیان و آشکار بود 
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٢-  * در تدارک تهیەی کتاب هائی بە زبان  جمعیت مستقل معلمان مبارز  
مردم کردستان بود ، کە در مدارس مناطق آزاد شدە  مورد استفادە قرار  

گیرند . این اقدام بطور جدی در مناتق آزاد شدە پیگیری شذ .در این  
رهگذر کتاب های اول، دوم و سوم بە زبان کردی آمادە و متون خام آنها  

رار گرفت نوشتە شد  و در اختیار کومەلە ق   . 

جمعیت جزوەای در زمینەی گراماتیک و دستور زبان کردی ،  *   -٣
باهمکاری مصلح شیخ االسالمی ، رحیم امینی ، رشاد مصطفی سلطانی و  

حسین بەفرین و شمار دیگری از اشخاص توانا تهیە و بەچاپ رساند.  
و  اگرچە بدون اشکال نبود و نارسائی هایی داشت اما ،قدم اول بود و راە  

 . کانال این عرصە از زبان  کردی را هموار نمود 

اسامی معلمینی کە در دبیرستان های بوکان بکار تدریس و آموزش   *  -٤
جوانان و دانش آموزان مشغول بودند بدین ترتیب بود : رحیم امینی ،  

احمد عبدی ،عمر مهتدی ، رشاد مصطفی سلطانی ،  محمود کرمی ،  
و شمار دیگری از معلمین دلسوز بود مصطفی حریری ، محمد مهتدی    .  

بابتکار جمعیت، آموزش زبان کردی برای معلمینی کە زبان مادری    *.٥
را یاد نگرفتەبودند ،در مدرسەی دخترانەی سعدی شروع  گردید . آموزش  

   .  زبان مادری در آن مقطع  بصورت دستاورد مهمی ارزیابی گردید 

ان کردی و گراماتیکش را تدریس می  آقای حسین بەفرین در این راستا زب
نمودند . مشاقان یادگیری زبان مادری ، کم نبودند و زبان کردی را یاد  

 . گرفتە و غنا بخشیدند 

میدان فعالیت آموزشی جمعیت تنها بە شهر بوکان محدود نمی    * -٦
گردید ، بلکە شهر های ربط و اشنویە و روستاهای آزاد شدە را در بر  

فاروق نقشی مسئول مناطق اشنویە و ربط و آقای محمد    میگرفت . آقای 
 .مجیدیان مسئولیت نواحی بانە را بعهدە گرفتند 

جمعیت معلمان مبارز بعد از  اشغال بوکان ، در روستاهای  * -٧
قەرەگوێز، گوڵواڵن  و ساڵمەت کماکان برنامەهایش را پیش برد  

 .و گسستی در انجام فعالیت هایش پیش نیامد 

سقوط بوکان و یورش فاشیزم اسالمی بە شهرهای کردستان،سازمان  با  
ها و احزاب مستقر در بوکان ،بە نواحی سردشت نقل مکان کردند و بە  
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مبارزات خویش وجنگ مسلحانە با فاشیزم اسالمی ادامە دادند.   
شرایط حاکم و اتمسفر و فضای جدید تاریخی ، سازماندهی و آرایش  

لذا کومەلە در نشست های خود و ارزیانی بر  دیگری  را می طلبید .  
اساس تحلیل کنکرت اوضاع جدید ، ارگان جمعیت مستقل معلمان  

مبارز ، کە مدتی جواب نیازها ی جنبش و سیاست هایش را میداد  ،  
در آن شریط دشوار و تاریخی  می بایست قالب و فورم دیگری بخود  

ن آموزش و پرورش  بگیرد . در جواب بە آن نیاز تاریخی ، کمیسیو 
                                                   کومەلە پا بعرصە وجود نهاد 
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   ١٣٦٢  ١١  ١٧کمیسیون آموزش و پرورش کۆمەڵە " ڕێنووس زمان کردی " را در شهر بوکان و در تاریخ    
 . چاپ کردەاست 
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١٣٦٦کمیسیون آموزش و پرورش کۆمەڵە    

 

مەلە برای ارتقا آگاهی سیاسی و طبقاتی  یکی از ارگان های کە کو 
شهروندان مناطق کرد نشین و خصوصآ مناطق آزاد شدە ، سازمان داد  

با دخالت و شرکت    ١٣٦١کمیسیون آموزش و پرورش بود . در بهار سال  
دکتر جعفر شفیعی و دکتر داریوش نویدی  از تشکیالت کومەلە  و رحیم  

علمان مبارز ،نشستی در زمینەی  امینی و فایق دباغی از جمعیت مستقل م 
آموزش و پرورش انجام گرفت . بعد از این گردهمائی و نشست، ارگان  

کمیسیون در روستای گوڵواڵن متولد شد و در زمینەی یاری بە اموزش و  
پرورش مناطق آزاد شدە شروع بفعالیت نمود . افرادی در روستای گولوالن  

د و دیدگاەهای  و سبک کار   ) منطقەی سقز ( در ارگان کمیسیون با مت
نوین شروع بە باز بینی ، اصالح و هموار کردن کتاب ها و تدوین کتاب  

های جدید آموزشی  کردند . اسامی آنها عبارتند از : محمد مصری ،فاروق  
نقشی ، ناصر حسامی ، رشاد مصطفی سلطانی ، شهال دانش فر ) در  

ادر قاضی زادە) آزاد ( ،  زمینەی کتاب های فارسی (  رحیم طلوعی فر ، ن 
عطا خلقی ،شهال ایل بیگی اصلی،  مصلح شیخ االسالمی و افراد دیگری  
نیز بودند . در این ارگان بازبینی و هموار نمودن و تدوین کتاب های نو  

شروع گردید . و زحمات تک تک این عزیزان شایان قدردانی است .  
اعضا کمیسیون از آن  کمیسیون سمت و سوئی رادیکال و سیکوالر داشت و  

پیروی میکردند . لذا کمیسیون با تفکرات دینی و افکار مە آلود دهقانی)   
کلمەای روسی میباشد ( مرز بندی قاطع و آشکاری داشت. اما در    - موژیکی 

بستر چنین فضا و مقطع تاریخی ، گاە گداری تمایالت و تفکرات دگم و  
های کوچک  در کوهستان و  متحجر ، خود را نشان  میداد . گوئی جویبار  

دشت ها، می بایست راە سخت و پر اعوجاجی را طی نمایند تا بدریا  
برسند . کە اکثریت مطلق اعضا با مخالفتهای شدید و گاە چپ روانە و  

ناهنجار ، بە مرز روانکاوی رسیدە و چنگ در مغز کسیکە  مواضع  
نودی، پیشنهاد  بینابینی و متزلزل داشت می انداختند . و با طنز و ناخش

دهندە را مورد انتقاد قرار میداند . میتوان گفت چپ روی ها ، مخالفت  
های غیرە اصولی و سماجت ها هرگز سازندە و خالق نبودند و با تمام  
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تفاصیل روند کار روتین و پیادە کردن تراوشات فکری سالم  و سیکوالر ،  
های علمی و    برتری مطلق داشت . و توقفی در حرکت بسوی تدوین کتاب 

.غنی پیش نمی آورد 

 
دورەی آموزشی پێشمرگان داوطلب ، تا در مناطق آزاد شدە بزبان کردی کودکان و نوجوانان را در  
روستاها آموزش دهند ، ردیف ایستادە از سمت راست نفر چهارم ) رشاد مصطفی سلطانی( مسئول  

نفر بودند   ٢٦دورە در روستای سیسیر سردشت میباشد.تعداد شرکت کنندگان   . . .  

 ! دورە های آموزشی  برای کادرها         

در مجموع کمیسیون سە دورەی آموزشی را برای تربیت کادرها          
معلمین کومەلە ترتیب داد و در آن دورەها معلمین با متد و شیوەهای  

جدید آموزشی آشنا میشدند و ،پس از بررسی ارزیابی های الزم و موفقیت  
موزشی بە مناطق آزاد شدە اعزام میشدند وبکار تدریس  در دورەی ا 

کودکان و نوجوانان روستا مشغول میشدند .دورەها در روستا های آجی  
کەند )بوکان ( هاچی دەرە) مهاباد (  و سیسیر) سردشت ( برگزار شدند .  
مسئولیت این دورەها بعهدەی رشاد مصطفی سلطانی و ناصر حسامی بود  

می بە مناطق تحت کنترل پیشمرگان ،و ازدست دادان  .حمالت فاشیزم اسال 
مناطق آزاد  بر فعالیت های کمیسیون تاثیر مستقیم میگذاشت و میدان  

مانور و فعالیتش را محدود میکرد و ناچار بە کوچ های ناخواستە  
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میگردید. سرانجام کمیسیون از روستای گوڵواڵن بە روستاهای گەنمان ،  
سپس از مرزهای تصنعی و ساختگی در  سیسیر و بێژوێ کوچ کرد .  

سرزمین کردستان عبور کرد و بە اردوگاە های گەاڵڵە، شین کاوێ و  
مالومە در نزدیکی های شهر ماوەت و در جنوب کردستان نقل مکان کرد .   

شاید بتوان ادعا داشت تالشهاو پیکارهای خستگی ناپذیر کمیسیون در  
ە واقع در جنوب کردستان بە  مقاطع مختلف  سرانجام در اردوگاە مالوم 

ثمر ونتیجە رسید . و کمیسیون اموزش وپرورش کومەلە ،کە زمانی  
جمعیت مستقل معلمان مبارز نام داشت ، بذری را کە کاشتە بود ،  

خرمنش را دراردوگاە مالومە برداشت . و کتاب ها در مقیاس وسیعی و  
مەلە چاپ و  بشیوەای رنگی در کشور المان و باهمت یکی از فعالین کو 

منتشر گردید .یکی از سندها و دیکومینت های جاویدان ، در تاریخ جنبش  
انقالبی کردستان ، همین کتاب های نفیس و پر ارزش است .تالش های  

کمیسیون قدمی بظاهر کوچک بود ، اما حقیقتآ در بعد سیاسی و اجتماعی  
گشود و    انعکاس وسیعی داشت . این سنگر و کانال را کومەلە بی محابا 

فتح نمود و، نتایج مطلوب و ارزندەای داشت .اکنون این کتاب ها علیرغم  
کاستی ها و نارسائی ها و اشکاالت فنی ،هنوز در اروپا ، کانادا ،  

استرالیا وآلمان و بطور رسمی در کشور سوید، مورد استفادەی معلمین  
کتاب های    زبان مادری قرار میگیرند . کتاب شمارە یک  " ئەلف و بێ " و  

  ٣شمارەدوم و سوم بنام  "خوێندنەوەی کوردی "   در دوجلد مجزا و هرسە 
بزبان کردی  و دوکتاب برای بزرگساالن بزبان فارسی  محصول کارها و  

تالش های خستگی ناپذیر معلمانی بود کە در زیر چتر کومەلە ، در  
خویش  ارگان کمیسیون سازمان یافتە بودند . کمیسیون همچنان بە حیات  

ادامە داد ، کە در جوار آرایش های جدید و نیاز بە تقویت ارگان های  
پروپاگاندە وتبلیغی از جملە نشریات تیئوریک و رادیو، در ارگان گروە  
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ترجمە اسیمیلە و دگرگون شد 

 .  

ارگان گروە ترجمەی کۆمەڵە ، کە انتشار پیشرو و ترجمەی برنامەهای  رادیو کۆمەڵە را بعهدە   
نشستە  از راست زندە یاد رحیم طلوعی فر) فرزندش فوآد در آغوش جا گرفتەاست (  داشت .  

،ماموستا جمال از باشور کردستان ، ناصر حسامی مسئول گروە ترجمە . ایستادە از سمت راست  
فاروق نقشی ، رشاد مصطفی سلطانی ، ماموستاهیوا از باشور کردستان . مکان  جنوب کردستان ،  

١٣٦٣وەت ، اردوگاە مالومە ، سال   در نزدیک شهر ما     
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 . پارەای از نشریات و کتاب های کۆمەڵە ، کە در کشور آلمان چاپ گردیدند 

 ! کمیتە و ارگان ترجمە                  
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این ارگان در اردوگاە مالومە در جنوب کردستان ، شکل و قوارەی سیاسی  
ومنتشر میکرد و، مطالب  پید اکرد . پیشرو را بە زبان کردی امادە  

گوناگون را برای رادیوها و نشریات تیئوریک آمادە و ترجمە می نمود .   
استقبال آزادیخواهان و انقالبیون در جنوب کردستان از پیشرو سرسام آور  
بود . پیشرو از چنان وزن و اعتبار سیاسی برخوردار بود ، کە خوانندگان  

خانەهایشان راە یافتە بود  بیشماری در جنوب کردستان داشت و بە  
.حزب بعث عراق هنگام دستگیری انقالیون کردستان ، پیشرو کردی را  

بعنوان جرم سنگینی برایشان در نظر میگرفت .و حزب بعث در نشست هاو  
دیدارهایش با کومەلە ،پیشرو کردی را بعنوان اهرم فشار بر علیە خود  

کردی باسانی همراە  کومەلە انتخاب میکرد و بخدمت میگرفت . پیشرو  
انقالبیون سر از زندان های مخوف سلیمانی ، هەولێر، کرکوک ، خانقین و  

هەڵەبجە در میاورد . حضور انقالبیون بیشماری از بخش های مختلف   
کردستان ، در تشکیالت کۆمەڵە کە جان بر کف و با خلوص نیت برای  

شایری  رهائی بشریت و بر علیە ارتجاع خاورمیانە و تشکل های ع 
وبمنظور استقرار دمکراسی و ایجاد جامعەای دمکراتیک مبارزە میکردند  

چشم گیر بود .  تعداد بیشماری از آنها در صفوف کومەلە جان باختند و ،  
بیگمان در تاریخ و افتخارات کومەلە سهم شایستەای بانها تعلق دارد .در  

ر کاک جمال و  این راستا دو انقالبی از شهر سلیمانی با نام های مستعا
کاک هیوا در ارگان ترجمە سازماندهی شدند .کە خدمات صادقانە و  

ارزندەی بگروە ترجمە عرصە کردند .در مالومە زندە یاد آقای محمود  
سجادی قاضی دادگستری، در گروە ترجمە سازماندهی گردید و بدین  
وسیلە این ارگان تقویت گردید . تراوشات فکری کاک محمود و تسلط  

ن بە گراماتیک زبان های فارسی ،کردی و عربی در زمینەهای   ایشا 
نگارش نمایشنامەها، سرودن اشعار موزون و انقالبی و نثر های لطیف  

اجتماعی  با محتوای ساتیر و طنز اختصاص داشت . فرهنگ لغتی را تهیە  
وآمادە نمود کە امیدوارم روزی شاهدچاپ این قاموس وزین ، غنی و کامل  

ر جاودانە ی زندە یاد کاک محمود سجادی است باشیم . گروە  ، کە یادگا
ترجمە بعنوان ارگانی کارا و متشکل از : محمود سجادی ، رحیم طلوعی  

فر ، جمال ، هیوا، آزاد قاضی زادە ،ناصر حسامی ، رشاد مصطفی سلطانی  
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وفاروق نقشی تحت نظارت مستقم دکتر جعفر شفیعی و سرپرستی  آقای  
مان یافت و، بطور خستگی ناپذیر بە ارگان های تبلیغی  ناصر حسامی ساز 

یعنی رادیوها، نشریات تیئوریک و ترجمەی متون مختلف خدمت و سرویس  
 .میداد 
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                                                                                      پیشەنگ: 

- ن هنر و ادبیات کارگری  نشریەای بود کە  کۆمەڵە تحت عنوان "  کانو 
ردستان"  آمادە و پخش میکرد. در شمارەهای پیشەنگ عکس های  ک 

تاریخی ،انتقاد و بررسی ،نمایشنامە و داستان ،اشعار کارگری،کاریکاتور  
، طنز،جواب بە نامەهای خوانندگان و مسایل اجتماعی و سیاسی بحث و  

ەهائی همکاری می  مطرح میگردید .   دکتر جعفر شفیعی این نشریەرابشیو 
نمود . هیئت دبیران نشریە آقایان:  فریدون ناظری ،ناصر حسامی، احمد  
بازگرو  محمد مصری  بودند. اعضا جانشین آقایان :  سعید ویسی، خالد  

رحیمی ،وریا آرەنان ،رزگار علی پناە، و خانم ویدا رضائی  بودند.  
ئەیار ( ،    – انقالبیونی چون: مصلح شیخ االسالمی ،ناصر حسامی) ن  

خارا ( ، فریدون    - محمد مصری ،رحیم طلوعی فر ،محمود سجادی ) محمود
پشکۆ( سیاوش  مدرسی ) یاور (  و     – ناظری ،ناصح مردوخ ،فاتح شیخ ) ف  

حسین شەبەق  و افراد دیگری در پیشەنگ  قلم فرسائی کردە و مطالب  
  . . متنوعی باسمت و سوی کارگری می نوشتید 

 

مبارازت مدرن ومدنی   مریوان کانون   ! 

اوج مبارزات مدنی و گستردە در مقطعی از تاریخ جنبش انقالبی  
کردستان ، در مریوان نمایندگی گردید . درحقیقت نقش روشنفکران متعهد  

و کادرهای الیق مریوان ، درپیدایش زمینەها و بستر مبارزات مدنی ،  
شیوە از    تجربەای ارزشمند اجتماعی و سیاسی بود . زمینەی  این 

بە اوج    ٥٨مهیا گشت و در تابستان  مبارزات در میان تودەهای رنجبر ، 
عظمت خویش رسید. انقالبیون کردستان با مبارزات مدنی بعنوان ابزار و  
تاکتیکی همە پسند، با سرکوب خونین در قالب استراتژی  ارتجاع اسالمی  

ردستان  ، در پیچ های سخت و دشوار جنبش رادیکال و صلح طلبنانەی ک
در نبردی مردمی و تودەای ،صف آرائی کردند. جنبش انقالبی خردمندانە  
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رهبری گردید، لذا توانست جنبش را در دام های آشکار و مخفی جمهوری  
اسالمی اسیر نسازد و همزمان برهاند . جنبش مدنی در پروسەی نبرد،  

دتی "  سربلند و با ارادەای آهنین و مصمم جریانی بالندە بود و، برای م 
محدود" و کارساز، سپری محکم در برابر خونریزی و کشتار مردم بیدفاع  

        .بود                                                          پایان 

Reshad Mustafa - Soltani 

مصطفی سلطانی   – رشاد     

خورشیدی (    ١٤٠٠میالدی) دیماە    ٢٠٢٢سوید . ژانویەی       
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