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نــام کردســتان طــی قــرون  19و 20
مــدام بــا مفهومــی تحــت عنوان
خودمختــاری عجین بوده اســت.
در ســده اخیــر در تعامــات بیــن
کشــورهای قدرتمنــد و ســلطهگر از
این واژه بهره برداریهای گوناگون
شــده اســت .تــن دادن انگلیــس
در زمــان حاکمیــت عثمانیهــا
بــه تجزیه کردســتان عــراق ،ایفای
نقــش اساســی شــوروی ســابق در
برپایی جمهوری مهاباد به دســت
قاضیمحمــد کــه البتــه بهمحض
توافــق روسها بــا دولــت مرکزی
ایــران ،ارتش ســرخ را از کردســتان
تخلیــه کردنــد و وجهالمصالحــه
قــراردادن مالمصطفــی بارزانــی
در مناســبات بیــن شــاه ایــران و
حســنالبکر در عــراق ،همــه مبین
ایــن واقعیــت تاریخــی اســت که
لــوازم و ضروریات نفــی و پذیرش
خودمختاری بــه منافع قدرتهای
بزرگ بستگی داشته است.

تأملیبرناآرامیهایکردستانبالفاصلهپسازپیروزیانقالب

سنندج ،پرچمدار مقابله با تجزیه

برمبنــای برخــی تجــارب تلــخ و حــوادث
تاریخی ،مانند جریان پیشه وری ،سیمیتکو
و ،...در دهههــای  40و  50شمســی،
هرگونــه تغییر و حرکت انقالبی در ســطح
کشــور ،تهدیــدی برای وحدت ملی تفســیر
میشــد .اواخــر دوران پهلــوی دوم ،حذف
و برکناری شــاه از قدرت ،مســاوی با «خطر
تجزیهطلبــی» القــا شــد .چهبســا طبــق
هشدارهای شاهپور بختیار ،آخرین نخست
وزیر پهلوی دوم ،مبنی بر ایرانســتان شدن
کشــور پس از برکناری شاه از قدرت ،در اوج
تزلزل و افول حاکمیت شاهنشــاهی ،افراد
و ســازمانهایی خاص ،مأموریت داشــتند
ایــن تهدیــد را بزرگنمایــی کننــد و بــه آن
صورت عینی بخشند .آنها مردم و برخی از
انقالبیون را وامیداشتند با طرح شعارهایی
انحرافــی از قبیــل «حمایــت از قانــون
اساســی» ،نوعــی تردیــد و سســتی درمیان
صفــوف مــردم بیفکننــد .ســردادن ایــن
قبیل شــعارها از زبان جریانهــای لیبرال،
توجیهپذیــر و تا حــدودی طبیعی بــود ،اما
تصمیم مدعیان مارکسیسم انقالبی مبنی
بر اتخــاذ چنیــن مشــی محافظهکارانهای،
آن هــم طــی روزهــا و ماههــای منتهــی به

پیــروزی انقالب اســامی و اغلب در ناحیه
کردنشــین ،بهخصــوص ســنندج ،عجیب
و مشــکوک بهنظر میرســید؛ بــرای نمونه
در  23مهــر « ،1357صدیــق کمانگــر»
از رهبــران کوملــه ،از «ریاســت محتــرم
دادســرای ســنندج میخواهــد بــا الهــام از
اصــل  9و اصــل  21متمــم قانــون اساســی
عوامــل پلیــس را که باعث کشــته و زخمی
شــدن عــده ای از مــردم شــدهاند ،تعقیب
و مجــازات نمایــد ».در قطعنامه معلمان
و مــردم کامیاران نیز کــه در  24مهر 1357
و بــه احتمــال زیــاد ،تحــت تأثیــر نامبــرده
صادر شــد این عبــارت گنجانده شــده بود:
«قانون اساســی ایران تنها قانونی است که
بهوســیله نمایندگان واقعــی مردم تنظیم
شــده و تمام مردم ایران ،خواســتار اجرای
کامل آن هســتند ».جالب اینکــه ،بیانیهها
و قطعنامههــای شــدیداللحنی کــه پــساز
انقــاب اســامی در ســنندج صادر شــد ،با
تحریــک و تحت تأثیر صدیــق کمانگر بود.
برخــاف دوران شــاه ،در  14مــاه پــس از
پیروزی انقالب اســامی ،کمترین خواسته
وی و گروههــای مارکسیســتی ـ مائوئیســتی
ازجملــه کوملــه ،خودمختــاری کردســتان

کردستان عبور از بحران با همدلی ملی
سرلشکر پاسدار دکتر مصطفی ایزدی
مسئول مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار

در دهــه فجــر انقــاب اســامی کتــاب
«بیســت و دو روز نبرد» که به بررســی
نحــوه واهمیــت آزاد ســازی ســنندج
از چنــگال گروهــک های ضــد انقالب
اختصــاص دارد رونمائی شــد .در این
مراســم متن ذیل به قلم ســردار ایزدی
قرائت شــد که نظر به نکات قابل تامل
آن همزمــان بــا ســالگرد ایــام آشــوب
کردســتان و اشــغال ســنندج منتشــر
مینمائیم.
انقــاب اســامی پــس از پیــروزی بــر
حکومــت پهلــوی و از آغازیــن روزهــای
تأســیس «جمهوری اســامی» با دوستی
هــا و دشــمنیهایی مواجه شــد که هریک
در جــای خــود اســتثنایی بــود .تحــرکات
ســازماندهی شــده دشــمنان انقــاب
اسالمی در کردستان و پیامدهای آن ازاین
دست به شمار می رود.
ویژگیهــای ژئوپلیتیــک و راهبــردی
کردســتان ،پــس از وقوع انقالب اســامی
ایــران را در محورهــای ذیــل مــی تــوان
برشمرد:
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کردســتان ،منطقه ای مشــترک میان ســه
کشــور ایــران و عــراق و ترکیــه بــر تمامــی
جریانهــای ملــی و ناسیونالیســتی ایــن
کشــورها طی ســال های پــس از جنگ اول
جهانــی و تجزیــه امپراطوری عثمانــی تأثیرگذار و
تأثیرپذیربودهاستواینروندهمچنانادامهدارد.
کردستان منطقه ای اغلب سنی نشین
اســت .پــس از وقــوع انقــاب اســامی
بــه رهبــری مرجــع عالیقــدر شــیعیان
جهــان حضــرت آیــت اهلل العظمــی
امام خمینی ،طبیعی بود برادران اهل سنت،
بــه خصــوص در کشــورهای همســایه مجاور
مرزهــای غــرب و شــمالغرب ،بــا حساســیت
جــدی به نوع رفتــار مــا در آن موقعیت توجه
داشــته باشــند .خدا را شــاکریم کــه جمهوری
اســامی بــا رهاکردن مــردم منطقــه از چنگ
اهریمنی اشــرار ،نشــان داد که درگیــری در آن
ِ
نقطه نه بین شــیعه و ســنی و نه فارس و ُکرد
بلکــه بیــن اســام و کفر اســت .شــکل گرفتن
سازمان پیشمرگان مسلمان ُکرد ،بهترین گواه
این مدعا به شمار می رود.
کردســتان در کرانــه مرزهــای غربــی
کشــور ،در دوران حکومــت پهلــوی،
مــورد کــم توجهــی جــدی دولــت

2

3

و تأکیــد بــر ایــن موضــوع بــود« :تــا تحقق
کامل انقــاب دموکراتیک به رهبری طبقه
کارگــر ،تــن به خلع ســاح نخواهیــم داد».
همچنین در همین اوان ،اقدام دولتمردان
شاهنشاهی مبنی بر بزرگنمایی خبر حمله
به پاســگاههای مــرزی ایران در کردســتان،
حاکی از این بود که آنان درصدد بودند این
تهدیدهــای ظاهری را در نظر مردم بســیار
جدی و واقعی جلوه دهند« .برآورد شــاه و
کسانی که به او مشورت می دادند ،این بود
که مردم نســبت به یکپارچگی کشورشــان
باالتریــن حساســیت را دارنــد و اگــر آنها از
این موضوع بترســند ،ممکن اســت دست
از انقــاب و امــام بردارنــد و بــه امام فشــار
بیاورند که حــاال چه تدبیری دارید که ایران
به ایرانســتان تبدیل نشــود .بههرحال ،این
یکی از مدلهای مواجهه با انقالب اسالمی
بود».
بــه موازات رشــد فزاینده انقالب اســامی
بــه رهبــری امــام خمینــی و همــگام بــا
رونــد رو بــه افــول اســتبداد پهلــوی ،ایــن
توهمات و پیشــگوییها ،روزبــهروز تقویت
شــد و رفتهرفتــه ادبیــات انقالب اســامی
را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داد .ورود واژگان

مرکــزی قرار داشــت .ازاین رو ،نــوع نگاه این
منطقه بــه قومیت های دیگر نیــز ،از دیدگاه
فرهنگــی بــا تفاوت هــای خاص خود شــکل
گرفتــه بود .لیکــن نگرش دولــت خدمتگزار
جمهوری اســامی به این منطقــه طی دهه
های گذشته و مقایســه آن با شرایط پیشین،
گویــای بســیاری از نــکات مثبــت در ارائــه
صادقانه ترین خدمات به مردم ُکرد است.
کردســتان بــه منزلــه پایگاهــی مهــم
بــا ویژگــی هــای خــاص جغرافیایی و
مردمــی ،توجه ضدانقــاب را به خود
جلب کرد و این خطه تا سال ها عرصه
رویارویــی بــا ظلــم ســتیزترین و مردمیتریــن
تحول توحیدمحور و عدالتخواه سده های دور و
نزدیک یعنی انقالب اسالمی شد.
بحــران کردســتان تجربــه مدیریتــی
گرانقــدری بــرای همه مســئوالن کشــور
بــه شــمار می آمــد کــه ســرفرازی در آن
میتوانســت ســرفرازی در بســیاری از
صحنههای مشــابه را رقــم بزند ،کما اینکه چنین
نیزشد.
جهــاد در کردســتان پهنــه ای
عاشــقانه بــرای ایثــار ،جانبــازی و
شهادت بود ،بسیاری از دوستداران
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و اصطالحــات جدیــد خــارج از گفتمــان
انقالب اســامی ،ماننــد ملت و خلق کرد،
ستم مضاعف ،خودمختاری ،حق تعیین
سرنوشــت و ...از بهمن  ،1357حامل این
پیام بود که بزودی جرقه تنش های قومی
در ایران روشــن میشود و بر حسب طرح،
مطالبــات جدیــد مــردم کــه تحــت تأثیــر
فضاســازی جریانهــای مخالــف انقــاب
اســامی مطــرح میشــد و حمایتهــای
همســایه غربــی از جداییطلبان کــرد ،به
انفجاری سهمگین تبدیل خواهد شد.
بــا توجــه بــه ویژگیهــای ناحیه کردنشــین
ایران ،قدرت و وسعت این انفجار بهحدی
بــود کــه در مســیر پرتالطــم شــکلگیری
حاکمیت جدید ،طرح شعار خودمختاری
تحــت لــوای ناسیونالیســم کــرد ،ســنگ
انــدازی در برابــر انقالب بهشــمار میآمد.
از نظــر برنامهریزان ،زمینه ســقوط انقالب
بخصــوص در دو ناحیــه خوزســتان و
کردســتان بــه لحــاظ آمایشــی (ســرزمین،
جمعیــت ،فرهنــگ یــا خــرد ه فرهنــگ،
اقتصــاد و )...بســیار مناســب بــود .از اینرو
در مســیر تحــوالت سیاســی ـ اجتماعــی و
در فرآینــد تغییــرات مبتنی بــر جایگزینی

و فــداکاران انقــاب اســامی در ایــن
صحنــه آزمــوده شــدند و در ایــن معرکــه و
درآمیختگــی خــون بــا اشــک و قطــره های
عرق نشســته بر جبینشــان آبدیده شدند.
اگــر غائلــه کردســتان نبــود ،شــاید آمادگی
روحی و نظامی کشــور برای ورود به جریان
پیچیده و سنگین جنگ تحمیلی آنگونه که
می بایست فراهم نمی شد.
تعامــل با مــردم کردســتان در آن
دوره بحرانی ،خدمت به ایشــان و
تأمیــن امنیت و رفاه آنــان با همه
دشــواری و صعوبتی که داشت به آزمونی
موفق و تکرارپذیر تبدیل شــد .دولتمردان
جمهــوری اســامی از تجــارب آن دوران
و یافتــه هــا و برداشــت های عمیقــی که از
فعــل وانفعــاالت ،به خصــوص در عرصه
هــای روانشناســی اجتماعــی ،ارتبــاط بــا
آحــاد مــردم و جداکــردن صفــوف ایشــان
از ضدانقــاب به دســت آوردنــد ،بارها در
موقعیت هــای گوناگون اســتفاده کردند و
به نتایجی مثبت و چشمگیر دست یافتند.
آنچه در کردســتان گذشت به منزله گشوده
شــدن درهــای بهشــت بــرای مجاهــدان
دالور انقالب اســامی و پاســداران فداکاری

7

هنجارها و فرهنگ نظام تأسیســی بهجای
هنجارها و فرهنگ نظام پیشین ،تحریکات
قومی ،یکی پس از دیگری به وقوع پیوست
و طــی دوران ماه عســل انقــاب (به تعبیر
کرین برینتون در کتاب کالبد شــکافی چهار
انقــاب) و در فرآینــد شــکل گیــری ارکان و
نهادهای دولت مرکزی در مناطق مختلف
ناحیــه کردنشــین ایــران ،تنــش قومــی بــه
درگیریهای مســلحانه بین جداییطلبان
کــرد و رزمنــدگان مدافــع انقالب اســامی
انجامیــد .شــهید محمد بروجــردی درباره
تبعات این درگیریها میگوید« :جمهوری
اســامی ســهبار با معضل [در] کردســتان
روبــهرو شــد .آخرینبــار در جنــگ دوم
[ســنندج] ،شــهدای زیادی دادیم و سپاه و
ارتش بنا را بر این گذاشــتند تا کار را یکسره
کنند ،ولی یکدفعه جنگ عراق علیه ایران
شروع شد».
اگرچه در فواصل بین این ســه نقطه عطف
تاریخــی ،هیــچ گاه کردســتان ایــران چهــره
آرام بــه خــود نگرفت و مــردم زحمتکش و
ســتمدیده این دیار طعم شــیرین امنیت را
نچشــیدند لیکن در هر ســه مقطع ،مشــکل
ایــن منطقه به مســألهای ملی تبدیل شــد.

بــود که به عشــق اســام و برای پاســداری از
خــون حضــرت سیدالشــهدا(ع) ،تحت امر
ولــی فقیه خــود حضــرت امــام خمینی به
کردستان هجرت و تا سال ها بی وقفه در آن
خطه خونرنگ مجاهدت کردند.
اگر کردســتان و ســیل خطرهایی که ازآن ســو
انقالب اســامی را تهدید مــی کرد ،نبود کدام
نقطه کشور اسالمی می توانست دلسوزیها،
رشــادت هــا و تدبیرهــای برخاســته از تقــوای
شــهیدانی چــون محمــد بروجــردی ،ناصــر
کاظمــی ،اکبــر آقابابایــی ،شــبلی ،نمکــی،
مصطفــی طیــاره ،ســید حســین روح االمین،
ابراهیم همــت ،قادرخانــزاده ،فرید تعریف،
محمود کاوه ،عثمان فرشته ،محمد افیونی و
ده ها و صدها شهید دیگر را چنین غرورانگیز
و حماسه ساز به نمایش گذارد؟
درایــن میان ،ســنندج در بین تمام شــهرهای
کردســتان وجاهــت و رفعــت خــاص خــود را
داشت .ویژگی های دینداری و اسالم دوستی،
هنرمندی و فرهیختگی ،صداقت و شــجاعت
مردمانــش آن را بلنــدآوازه کــرده بــود .ازایــن
رو ،آمــاج طمع دشــمن دون قــرار گرفته بود.
احزاب سازماندهی شده ،نظریه پردازی های
انقالبی مارکسیستی و مائوئیستی
به اصطالح
ِ

مقطع اول و دوم که به جنگ اول کردســتان
شهرت یافت ،از حمله به برخی پادگانهای
ارتش در شــهرهای کردنشــین در نیمه دوم
زمســتان  1357و تعــرض مســلحانه بــه
پادگان ســنندج در فروردین  1358آغاز شد
و با غائلهآفرینی حزب دموکرات کردســتان
در مرکز اورامانات اســتان کرمانشــاه (شــهر
پــاوه) به اوج رســید .ســپس ایــن حمالت تا
اعــزام هیــأت حســن نیت دولــت مهندس
مهــدی بــازرگان و توافــق آنــان بــا ســران
گروههای مسلح غیرقانونی ادامه یافت.
پــساز یــک دوره فترت چهارماهــه ،مقطع
ســوم از ابتــدای اردیبهشــت  1359بــا وقوع
درگیریهای خونین در شــهرهای ســنندج،
ســقز و بــوکان آغــاز شــد .ایــن درگیریها در
حالی به وقوع پیوســت که همه راهحلهای
صلحجویانه جمهوری اسالمی ،به بنبست
رسیده و کاسه صبر و رأفت نظام و نیروهای
مســلح جمهوری اســامی ایران لبریز شده
بــود؛ تــا آنجــا که بــه اجبــار بــه رویارویــی با
گروههای ســتیزهجو و احزاب و سازمانهای
آشتی ناپذیر محلی پرداختند.
در تبدیــل شــدن ایــن تنشهــای قومــی ـ
محلــی بــه مســألهای ملــی ،میــزان قدرت
و توانمنــدی جریانهــای سیاســی آشــوب
طلــب بیتأثیر نبــود ،اما این فرآیند بیشــتر
از ضعفهــای متعــدد درونســاختاری
نهادهــای تصمیمگیــری در نظــام اجرایی
کشــور نشــأت میگرفت که بخش وســیعی
از آن ،نتیجه سیاستهای دولتهایگذار و
تازه اســتقرار یافته (مرحله انتقال از شرایط
انقالبی به نظــام حکومتی) بود .مطالعات
و بررســیهای تاریخی کردستان این فرض
را قــوت میبخشــد کــه اگــر این ضعــف در
عرصههای دیگری رخ میداد ،بازتابهای
گوناگــون دیگر و راهحلهــای متفاوتی برای
خروج از بحران میتوانســت داشــته باشد،
اما برحســب عادتی تاریخی در کردســتان،
سستی و تزلزل دولت مرکزی سبب تشدید
بحــران منطقــهای و گریــز از همگرایی ملی
شد .در این زمان ،تحریکات عوامل خارجی
و حمایتهــای آمــادی و معنــوی آنهــا از
بخــش وســیع اپوزیســیون داخلــی ســبب
شــد ،بخشــی از مردم کردســتان به ســراب
خودمختــاری چنــان خوشــبین شــوند کــه
گویــی بــزودی در فضای ناپایــدار و بیثبات
دوران انتقــال قــدرت ،ایــن آرمــان تاریخی
(یکپارچهســازی! در چهــار کشــور بــزرگ و
مستقل ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه) تحقق
خواهــد یافــت .درواقــع ،وقتــی اپوزیســیون
داخلــی درمیــان انبوهــی از مطالبــات ریــز
و درشــت سیاســی ،شــعار خودمختــاری
خلقهــای ایــران ازجملــه خلــق کــرد را
گنجانــد ،خواســته یــا ناخواســته ،مرتکــب
خیانتی تاریخی شــد که جز فرصتسوزی و
عاقبتی خونبار نتیجه دیگری نداشت.
بازخوانــی وقایع انقالب اســامی براســاس
اســناد و مــدارک ثبــت شــده ســاواک در
لهای  1357ـ  1356و بهطورخــاص،
ســا 
نتایــج بررســی نگارنــده نشــان میدهــد در
دوران اوجگیــری انقــاب اســامی ،حتــی
زمزمه خودمختاری در تظاهرات مردم این
خطه وجود نداشــت ،اما برخالف این روند،
در دوره انتقال قدرت ،این شعار مطرح شد
و بتدریــج تعداد چشــمگیری از مــردم کرد
از صفوف بههم پیوســته ملــت ایران خارج
و جذب شــعارها و اقتــدار ظاهری گروههای
خشونتطلب شدند.
بنابرایــن ،منحنــی پرفرازونشــیب رابطــه
«اعتماد» بین دولتمردان و مردم مسلمان
کردســتان تــا  14ماه پس از پیــروزی انقالب
اســامی ،ایــن فــرض را تقویــت میکند که
«به موازات فقدان استحکام کافی در نظام
تصمیمســازی قوای اجرایی کشور و نرمش
دولت مرکــزی دربرابر گروههــای مرکزگریز

و سوسیالیســتی را بــر مردمــان ســنندج
میآزمودند ،اما سرانجام نستوهی مردان این
دیار ،کژاندیشــان غربزده و دنیامدار را ناامید
اهــل آن قرار گرفت تا
کرد و امانت در دســت ِ
امروز ،ثمره آن تالش ها ،دســتان نسل جوان
این آب و خاک را ُپر و سنگین کند.
اگــر نبــرد ســنندج درنمــی گرفــت ،چگونــه
روسیاهی عناصری که به نام «سیاست» و به
دشــمن ازخدابی خبــر عمل می کردند،
کام
ِ
آشــکار می شــد؟ خــدای متعال را شــاکریم
کــه آزمون نبرد ســنندج را فراروی پاســداران
انقالب اســامی ،پیشــمرگان مســلمان کرد
و همه رزمندگان دالور اســام در هر کســوت
و لبــاس و موقعیتی قــرار داد و از مجرای آن
شــکوه شــهادت ،شــرافت جانبــازی ،افتخار
آزادگی و اســتقامت و ثواب جهاد را نثارشان
کرد و تجربه تالش هایشان را پشتوانه اداره به
سامان کشوری آباد و آزاد قرار داد.
هــر جهــاد را پیامــی اســت درخــور آن و هــر
شــهادت را فریــادی ســزاوار آن؛ اینــک ایــن
فریاد همه شهیدان و مجاهدان نبرد سنندج
اســت که در این کتــاب تقدیمتان می شــود.
کتاب بیســت ودو روز نبرد با زحمات فراوان
نویســنده محتــرم آن کــه خــود از رزمنــدگان

و مشــروعیت بخشــیدن بــه آنهــا ،مواضــع
ایــن گروههــا تقویت شــد .درنتیجــه بخش
قابــل توجهــی از کردهــای ایرانــی مأیــوس
از اقتــدار همهجانبــه دولــت بــه اردوگاه
مخالفیــن پیوســتند ».بویــژه در جریان دور
اول درگیریهــا در کردســتان که نمایندگان
رســمی دولــت بهجــای گفتوگو بــا مردم،
به ســراغ ســران احزاب و گروههای سیاسی
رفتنــد و بدیــن ترتیب تــا زمان شــروع نبرد
دوم بــذر تردیــد ،توهم و بالتکلیفی بر ســر
مــردم پاشــیده و روزبــهروز بر تعــداد مردم
وحشــتزده از رفتــار گروههــای رادیــکال
(بیشــتر مارکسیســتی) افــزوده شــد .ایــن
وضعیــت از دیــدگاه نظری شایســته بحث
و بررســی بیشــتر اســت کــه در جــای خــود
بــه آن پرداختــه خواهــد شــد .درخصــوص
ریشــهیابی ایــن تحــوالت ،محققــان علــوم
اجتماعــی در چارچــوب جامعهشناســی
سیاســی و بررســی انقالبهــای بــه وقــوع
پیوســته در جوامــع مختلف بــه مطالعاتی
ژرف پرداختــه و به یافتههای ارزشــمند و تا
حدود زیادی تعمیم پذیر ،دست یافتهاند.
برخــی از ایــن مفروضــات و نظریههــا را
میتــوان در کتابهایــی چــون تغییــرات
اجتماعی نوشــته گی روشــه ،کالبد شــکافی
چهار انقالب نوشــته کرین برینتون و تجدد
و تشــخص نوشــته آنتونی گیدنز رصد کرد،
بویــژه آن بخــش از کتــاب اخیــر کــه ذیــل
مبحــث امنیــت و احســاس وجــودی بــه
مســأله روابــط اعتمادی بین افــراد جامعه
و ســازمانهای اجتماعــی (ازجمله دولت)
در عصــر مــدرن پرداختــه اســت .مجتبــی
مقصــودی نیــز در کتاب تحــوالت قومی در
ایــران ،ذیــل بحــث رویکردهای نظــری ،به
نظریههایی که میتواند راهنمای مناســبی
بر تحلیــل پدیدههای عینی مشــابه باشــد،
اشاره میکند.
عملیــات آزادســازی ســنندج بهمثابه «پایه
حرکــت ضربتــی و منســجم جمهــوری
اســامی ایــران» در شــرایطی بــه دوره
حاکمیت گروههای مسلح غیرقانونی پایان
داد کــه بخــش وســیعی از مــردم مســلمان
کردســتان تــا حــدودی طعــم خودمختاری
موردنظر گروهها و رفتار عملی آنها در نحوه
مدیریــت سیاســی ـ اداری شــهر ســنندج را
چشــیده بودنــد .آنچه نبــرد دوم را از مقطع
اول درگیریهای کردســتان در ســال 1358
متمایز و آن را از اهمیت بیشــتری برخوردار
میکنــد ،پایــان دادن قطعــی بــه قریــب
چهارماه خودگردانی نسبی و حاکمیت این
گروهها بر بیشتر شهرهای استان کردستان و
بهدنبال آن اعتمادسازی بین دولت و مردم
است.
 22روز نبــرد خونیــن نظامی بیــن گروههای
مســلح تجزیهطلــب و رزمنــدگان مدافــع
انقالب اسالمی از  4تا  26اردیبهشت ،1359
بــا ایــن هــدف صــورت گرفــت تا برحســب
وظیفه دینــی ،انقالبی و قانونی (حاکمیتی)
بــه فریــاد تظلــم خواهــی مــردم مســلمان
سنندج ،پیام نوروزی حضرت امام خمینی
ی بر ضــرورت برقراری امنیت در ســال
مبنــ 
 1359و نیــز پیــام وحــدت بخش ایشــان به
مناســبت  12فروردین پاســخی قاطــع داده
شود.
عملیات آزادســازی ســنندج ،طلیعه راهی
بــود تــا بــرای همیشــه نواحی تحت ســلطه
جداییطلبــان مســلح اعــم از شــهرها،
روســتاها و محورهای بین شهری ،پاکسازی
شــود .ازآنجــا کــه ایــن عملیــات زمینههای
مهم سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی و فرهنگی
و پیامدهــای راهبــردی در چارچوب پدافند
امنیت داخلی داشت ،تجزی ه و تحلیل همه
ابعــاد آن ضروری بهنظر میرســد .با وجود
این ،در حوزه تحقیــق و پژوهش کمتر بدان
پرداخته شده است.

پیشکســوت آن دیار بوده اســت ،راهی دراز را
پیموده تا به دست شما برسد.
مرکــز مطالعــات ملــی امنیــت پایــدار از بــدو
تأســیس تاکنــون ،کوشــیده اســت بــا تــاش
گســترده و با جلب همکاری محققان ارجمند
عرصههــای گوناگــون «پاســداری از انقــاب
اســامی در غــرب کشــور» بــه ســاماندهی
مطالعاتــی عمیــق و همه جانبه در این راســتا
مبــادرت ورزد .اینــک خوشــوقتیم که مطالعه
تفصیلی حاضر را (یکی از ده ها پروژه در دست
اجرا یا پایان یافته) به جامعه علمی و فرهیخته
کشــور نیز به عمــوم دلســوختگان و رزمندگان
انقــاب اســامی ـ بــه خصــوص بازمانــدگان
ارجمنــد شــهیدان گرانقدر اســام ـ تقدیم می
داریم .در پایان ســزاوار می دانیــم آثاری ازاین
دســت را ـ با وجود تمامی تالشهای مســتمر،
عمیق و ستودنی ای که برای ارائه شان صورت
پذیرفتــه ـ تنهــا مدخلی بــرای ورود به گســتره
حماســی و عظیم مباحثی چنین ،برشماریم.
برایــن اســاس ،از عمــوم محققــان بزرگــوار و
ارجمند می خواهیم دست یاری ما را بفشارند
و ایــن عرصــه را بیــش از پیــش بــه گوهــر حق
جویانــه تــاش هــای مطالعاتــی و تحقیقاتی
عمیق و سخت کوشانه خود زینت بخشند.

