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. کردستان شکل گرفت در ٦١  تا٥٩ هاى سالسياسیو احوال دربطن اوضاع ورزشکاران شهر سنندج  دانش آموزان وجنبش اعتراضی 
ضروری می   رويدادهاپس و س آن دورهی تحوالت سياس اشاره مختصری بهنوشته خوانندگان اين اطالع و جهت  ازآنزيابیاربنابراين برای 

  . باشد
يورش ايران  به پا خاستهمردم قيام های د دست آورگرفتناز پس جهت برژيم جمهوری اسالمی ، ٥٧ سال قيامدر نخستين روزهای پيروزی 
  .سازمان داددر سراسر ايران ر همه جانبه ای را به اين منظو

  يورش که عليهخواهمردم آزادي ازبخشی .روبرو شدمبارزاتی   مختلفعرصه های مردم ناراضی درمبارزه اين يورش با مقاومت و
 ،زندانی ،ردستگي  و جانيان سالح به دست آنها حاکمان تازه به قدرت رسيدهتوسط، استه بودندرکوبگرانه جمهوری اسالمی به پا خس

 بی تفاوتی سياسی پيشه آنهايتشده و درمقابل آنان سکوت و  سرکوبگری  اينمرعوبايران  ديگری از مردم  بخش. واعدام شدندشکنجه
، استه داده بودر خارج از ايران به مردم به پا خبه عنوان بنيانگذار جمهوری اسالمی که دالبته توهم به مذهب و وعده های خمينی . کردند

 پراکندگی جريانات چپ و عدم وجود چنين آلترناتيوی .ايران نبودت حاکميت مذهبی جمهوری اسالمی درقدرت گيری و تثبيوسه پری تاثيردر ب
 و تبديل شدن به بخشی از دستگاه  به زير لوای حاکميت اسالمی"سازمان اکثريت" و "حزب توده"به اصطالح چپ و خزيدن بخشی از اين 

و اعمال حاکميت شکل گيری  تاثير غيرقابل انکاری در،کارگران و مردم ستم ديده و ديگر جريانات چپعليه اطالعاتی جمهوری اسالمی 
  .سرکوبگرانه جمهوری اسالمی در کل ايران داشت

 توهمی به ماهيت  مردم کردستان درمقايسه با ساير شهرهای ديگر ايران.ا بقيه ايران متفاوت بود باندازه زيادی کردستان تاوضع دراما 
  اداره، رژيمهایسياستمستقل از ، مردماين.  آری يا نه خمينی را تحريم کردندرژيم اسالمی نداشتند و بهمين دليل رفراندم جمهوری اسالمی

   و فضای سياسی راديکال.سوسياليست يعنی کومه له قرار داشت جريان چپ و  در راس آنها.گرفتند برعهده کردستان را اجتماعی و سياسی
 تازه به قدرت رسيده برای رژيم  ، واضح بود که اين شرايط. اين جريان استانقالبی سياستهایمديون حدانه مردم اين منطقه مقاومت مت
سرکوب جنبش کارگری، جنبش زنان، بعد از فارغ شدن نسبی جمهوری اسالمی از . آن خمينی غير قابل تحمل بودو بنيانگذار ارتجاعی

 چه به عنوان خمينی .به دست آوردند سرکوب جنبش مقاومت مردم کردستان  جهت امکان بيشتری،را مردم ترکمن صح وجنبش دانشجويی
 نموداعالم و عليه مردم کردستان را صادر کرد جهاد فرمان١٣٥٨ مرداد ٢٨ در ،بنيانگذار جمهوری اسالمی و چه به عنوان فرمانده کل قوا

 ، به عنوان رئيس جمهور وقت هم بنی صدر،آن بقاعمت. " کردستان ساکت ننشينند به نيروهای سه گانه فرمان می دهم تا سرکوب غائله"
 و سرکوب مردم  تها جمپروسه ."بند پوتين هايشان را باز نکنند"به ارتش و ديگر نيروهای مسلح دستور داد تا سرکوب مردم کردستان 

 ماه مقاومت توده ٣ بعد از اما.ادامه دارد تا کنون هم  و يافتت رسمي فرمان دو با اين، آغاز شده بودخونين سنندجنوروز که از  کردستان
 آتش بس و مذاکره  مزورانه که بنيانگذار آن به ناچار فرمانشکست سنگين نظامی شددچار جمهوری اسالمی در کردستان ،ای و مسلحانه

پيروزی خود و شکست جمهوری اسالمی راوان  مردم مقاوم کردستان با شور و شوق ف.صادر کرد ١٣٥٨آبان ماه دربا مردم کردستان را 
اين از  ای ه ودر تظاهرات و ميتينگهای توده مذاکره با جمهوری اسالمی شدجشن گرفتند و خواهان تشکيل هيئت نمايندگی خلق کرد برایرا 

 انقالبی توسط مردم آزاديخواه بار ديگر شور و شوق و اعمال حاکميت. و اراده خود را به نمايش گذاشتندحمايت و پشتيبانی نموده خواست 
جنبشهای اجتماعی مختلف دوباره امکان فعاليت توده ای در شکل سازمان يافته آنرا به .  شدحاکمبر شهر و روستاهای اين مناطق کردستان 

سازمانها  حزاب و ا،جنبشهای اعتراضیرهبران  ،محله شهر وی شورا ،خلق کردهيئت نمايندگی  ،چنين جو و فضای انقالبیدر. دست آوردند
  .م کردياين جنبشهای اعتراضی اشاره خواه مواردی ازدر زير به .به فعاليت آزاد و دمکراتيک پرداختندسياسی 

  
کردستان  ن جنبش انقالبی مردم به مناسبت تجليل از جانباختگا،مترقی در کردستان کومه له و ساير سازمانهایبه دعوت  ٥٨آبانماه  در ـ١
اين صدها هزار نفر ازمردم کردستان در که مراسمی فراخوان داده شد جمهوری اسالمیرژيم   سرکوبگرانهياستهایاعتراض به س در و

  .مراسم شرکت کردند
                                                                                 
 پشتيبانی و هاز ماهها مبارز  بعد٥٨/ ١١/ ١تأريخدر شهراينازان اخراج پاسداربمنظور  مردم سنندجروزه٢٩اعتصاب عمومی  تحصن و ـ٢

شهر سنندج به جشن وشادی مردم  نفر از٨٠٠٠٠زی وبه مناسبت اين پير . با موفقيت پايان يافتهمه جانبه مردم شهرهای ديگر کردستان
 و ای ازاتحاد نشانه ، آنپيروزی خواست ون ايازکردستان و دهقانان روستاهای اطراف سنندج شهرهای سايرمردم  پشتيبانی .پرداختند

 .قابل قبول بودجمهوری اسالمی غير برای رژيم اين شرايط انقالبیاز سوی ديگر اما .ستگی مردم انقالبی کردستان بودهمب
  
باران مرا ب دجر سنن بمدت يک ساعت اطراف شه،با هواپيماهای فانتومحکومت اسالمی  بعدازظهر ٥/٣ساعت ٥٩ سالارديبهشت٤در ـ٣
 د،خمپاره به اطراف شهرومحالت فقيرنشين حاج آباوحشيانه با توپ ودر يک يورش سنندج مستقر درپادگان  سپاه و ارتشای نيروه .ندکرد

  .نمودای تبديل  ويرانه  به اين مناطق رابگا اوليپه تگرول و، گردی آبادفيض 
 ٢٤  کردستان به جنگیروز طول کشيد که در تاريخ جنبش انقالب٢٤و   همواجاين شهرمردم آزاديخواه حماسی با مقاومت  ،يورش رژيماين 

   .پايان يافت ٥٩  سالارديبهشت ٢٦ روز  است وروزه سنندج شهرت يافته
  
  .دندبپاکرای  اهرات گستردهتظ ،شهردر مسجد جامع اين نيروهای مستقرحضور  اعتراض به درمقاوم شهر سنندج مبارز ومردم  ـ٤

١  



گزار  بر محلیمزدوران، پاسداران وعليه ارتشدر محالت مختلف بررا  تظاهرات با شکوهی ٥٩ ارديبهشت ٢٧،و٢٥،٢٦ روزهای طی
   .کردند

دست  حفظ اين .دارندخود   در شهرئی حاکميت کوتاه مدت شورا اعمال و خاطرات با شکوهی از مبارزه برایهادست آورد مردم شهر سنندج
انسان معترض و هروظيفه   تا کنون هم،استآمده  تانسان آزاديخواه و برابری طلب به دسهزاران  و جان باختن  که با فداکاریآوردها،

  .عدالت خواه ميباشد
  
  عمليات نظامی پيشمرگان ،اعتراضی اين موج همگام با،  آغازشدبر عليه رژيم  توده ای از مبارزهیموج١٣٥٩سال فروردين  ٢٦ از پسـ٥

 روحيه تقويت سزائی بره  تأثيرات بهااين عمليات. يافتادامه  رژيمسرآوبگرهای عليه نيرو برکردستان  ی ال و مناطق اشغدر شهرهاکو مه له 
 ،کلمات رمز ،لبهای خندان ،بشاشهاى چهره  .شد  پخش می ها به سرعت در سطح شهرهااين عمليات  اخبار.گذاشت سنندج مبارزاتی مردم 
پشتيبانی  و اين حضور ، بودآنانبين درفعال پيشمرگان کومه له از حضوراعتماد به نفس مردم و  نشانی از پيروزی عملياتاين وبازگو کردن 

تاثير غير قابل  جمهورى اسالمیمقابل رژيم  در مبارزات دانش آموزان بخصوصای تودهمبارزات  برای سايرعرصه های ديگر از،قابل اتکا
  .انكاری بر جای گذاشت

  
اوضاع چنين  در متن. جريان بود شهر سنندج بود که مشابه آنها درساير شهرهای کردستان نيزدرمردمپرشوری از مبارزات اينها گوشه هاي 
  .سنندج شهرمبارز ورزشکاران آموزان وجنبش اعتراضی دانش  برم کرد يمروری خواه  اينکی و مبارزات سياسیی  و فضااحوالو
  

  .جسنند ورزشکاران مبارز شهر اعتراضی دانش آموزان و جنبش
  

انحالل رژيم، مجوز" پاک سازی "انروزه شهر سنندج واستقرار نيروهای رژيم جمهوری اسالمی در اين شهر، مأمور٢٤بعد از اتمام جنگ 
  .اداره آموزش وپرورش ومدارس سنندج را از وزارت آموزش وپرورش گرفتند

  
ار کردند، تعدادی را اخراج و را دعوت بک کارمندان اين اداره د کمی از آغاز بکار کرد، تعدا مجددأآموزش وپرورش سنندجدازمدتی اداره بع

  .ای هم بالتکليف بودندعده 
 آغاز بکار ٥٩دی ماه سال ٢٠ گشايش يافت، دبيرستانهای سنندج نيز با چند ماه تأخير در ٥٩ابتدائی و راهنمائی سنندج در مهر ماهمدارس 
  .کردند
، مبنی براينکه از دانش آموزان مدارس راهنمائی امتحان گرفته  بخشنامه ای صادر کرد١٠/٩/٥٩ سنندج در تأريخ  آموزش وپرورش  اداره

مرگ به "در اعتراض به اين بخشنامه وتعطيل مدارس خسروی و دهقان، دانش آموزان مدرسۀ مهرگان در حياط مدرسه با شعار. نميشود
ای ازتظاهر کنندگان به مدرسۀ  ، عده)وپرورش سنندج بود ار آموزشارسطو نماينده تام االختي( تظاهرات را به خيابان کشاندند" ارسطو

  .ۀ مهرگان واقع بود رفتند ودانش آموزان آنجا را بشرکت در تظاهرات دعوت کردندعراقی که در نزديکی مدرس
   مسئولين  مدارس  به ی ديگر  بار طی بخشنامه  راهنمائی اين  مدارس  دانش آموزان اعتراضات  فشار و  تحت پرورش   و اداره آموزش

الزم  وارتقا به کالس باالتر  جهت امتحان مجددآموزان مدارس راهنمائی برسانند تا به اطالع کليه دانش .ندراهنمائی، از آنها خواسته بود
که فرزندانشان تعدادی ازوالدين دانش آموزان مدارس راهنمائی اجازه ندادند . د در شهرهای کرمانشاه ورضائيه مجددآ امتحان بدهناست

اداره آموزش  ، قرارصادره) را ازدست دادند٥٨ـ٥٩سال تحصيلی يعنی ( ماندندره درهمان کالس قبلی خودامتحان مجدد بدهند، اين تعداد دوبا
شهرهای رضائيه وکرمانشاه با اعتراض دانش آموزان مدارس راهنمائی و رورش در رابطه با امتحان مجدد ازدانش آموزان مدارس دروپ
ه دادن  ازدانش آموزانی که حاضر ب،شتيبانی تعدادی از معلمين آنها روبرو شد، آموزش وپرورش سنندج مجبور شد که اين قرار را لغو کندپ

دی ماه و درسنندج امتحان گرفتند، تعدادی از آنها قبول شدندو به کالس باالتررفتند، بقيه آنها با کسانی که حاضر امتحان مجدد شده بودند در
  . دادن امتحان مجدد نبودند در همان کالس سال قبلی خودماندندبه 

 مجددآ درهمان ٥٩دانش آموزان دبيرستانهای سنندج نيز يک سال تحصيلی را از دست دادند و مجبور شدند بعد از تعطيالت تابستان سال 
حصيل ومبارزه عليه رژيم جمهوری اسالمی ادامه  اين فشار روحی، دانش آموزان سنندج به ترغمعلی  .کالس قبلی خود ادامه تحصيل بدهند

  .دادند
  

رصه هائی قبل ازپرداختن به ع اينجا، درميدادکردستان در آن هنگام جمعيت مستقل معلمان مبارز کردستان پيامهايی خطاب به دانش آموزان 
                                                    .     مي به آگاهيتان ميرسان راکه قبل از شروع مدارس انتشاريافته بودهاپياماين بخشهائی از مبارزات دانش آموزاناز
   

اعالميه   و دارند که شبنامه ها ملت قهرمان ايران مشتهای گره کرده وفرياد های اتحاد،مبارزه، پيروزی شما را از ياد نبرده اند  همه به ياد"
   .نداختند می ا  مردم  به منازل  کسانی از درز دروازه ها ها را چه

  تاتوری را می نوشتند؟  شعارهای زنده باد آزادی، مرگ بر استبداد و ديکديوارها ماژيک، قلم ورنگ روی باچه کسانیکيست که نداند 
  . و سرود های انقالبی شما در گوشها مانده استطنين شعار ها  

  .چشمان قرمز و سينه گرفته شما از گاز اشک آور از يادها نرفته است
.  رسيداهد اوج خود خومر مبارزه، جنبش سراسری ايران بهدانستيد تنها از طريق پيوند با زحمتکشان و توده مردم و شرکت فعال در اشما مي

هر روز برگ   مردم ايران به ثبت رسيده و   تاريخ  هايتان در  اوجگيری جنبش سراسری با خون سرخ همکالسیسابقه  درخشان شما در
   ".ودسرخی به آن اضافه ميش

  
محدود به مدارس  هرچند درابتدا اعتراض دانش آموزان.  بودهآغاز شد اعتراضات و تظاهراتی بر عليه رژيم شهر سنندجدر سطح  مدارس 

پيشمرگان   و مداوم  سنندج تبديل شد، ضربات سخت در شهرتراضات تودهای وسيعتریبرای اع ر ادامه خود به جريانی قابل اتکابود اما د
 که همه امکانات اين عمليات پيروزمندانه با پشتيبانی روستائيان زحمتکشی ممکن گرديد( ر نيروهای رژيم در سنندج  و اطراف آنکومه له ب

 دانش  مردم و تظاهرات  تودههمزمان با اعتراضات ،)دادند در جنبش کردستان قراراختيار کومه له وساير سازمانهای فعال زندگی خود را در
   وعملی در مبارزهشکل تازه ای به مخالفت متحدانهای تبديل شد، که   اعتراضات تودهدو عرصه نظامی وبه تلفيقی از ندجآموزان مدارس سن

  .ه بود داد جمهوری اسالمیبرعليه نيروهای سرکوبگر رژيم
٢  



اين جنبش .  بوداسالمی دانش آموزان مدارس اين شهربرعليه رژيم جمهوری  جنبش اعتراضى سرآغازی برای مدارس سنندجگشايش
  .کنون ادامه دارد اعتراضی نيز به جنبشی پيوست که در سطح مدارس ايران در ابعاد گسترده تری تا

 
 در اعتراض به سياست های ارتجاعی جمهوری اسالمی، مدارس خود را به سنگری نقالبی در تعداد از شهرهای ايران وش آموزان ادان

   .عليه رژيم تبديل کردند
  

 .ههای ايرانساير شهر در ٥٩ سال  در آذر ماهدانش آموزان  اعتراضی جنبش ابعاد
  
انوشيروان  ،، عاصمیآذرگان ،، حکمت، خوارزمی، ابوريحانوران حکومتی در مدارس آذر با مزد دانش آموزانخورد و ی و زداهپيمائر
  . تهراندر  و فاطمه امينی  شهريور١٧، گر، دکتر شريعتیداد

        . آستارا  بهرنگیئی و صمد  ، صديقۀ رضادر مدارس خمينی، حکيم نظامی، طالقانیيم تظاهرات بر عليه رژ 
  درود     مدرسه پروين اعتصامی 

   خرم آباد        مدرسه طلعت دوست 
   یممسن                 مدرسه وکيل 

  تبريز            امير نظام مدرسه 
  قم               مدرسه مهرگان

   قائم شهر   آالد پوشمدارس پوريا و 
   رودشاه               مدرسه متحدين
   کرمانشاه               مدرسه آل احمد

   گيالن            ، شهيد احمدی و امير کبير مدارس آذرگان، هنرستان صنعتی
  سنندج                               غزالی مدارس  خسروی، خاقانی، مهرگان و

   سقز   دانش آموزان جهت باز گشائی مدارس در شهر نفر از٥٠٠تظاهرات 
  

  .سنندجشهردرآمار اعتراضات دانش آموزان 
  
  :نیهنمايی خاقامدرسه را - ـ١
  

  اهراتیتظ )٢١/٨/٥٩( شنبهمدرسه روزسه ايندر مورخدمتمأ نداراپاس معلم وجود به اعتراضدرمدرسه  اين آموزان  دانشـالف 
  .از آنها شدنفر٣٠منجر به دستگيری  ورفتند گ  رژيم قرار نيروهایورد حملهکه م ،برپا کردندمحوطه مدرسه در
  

 و تا چهار تعطيل را   برگزار و سپس مدرسهدرساعتراضاتی را ابتدا در کالسهای ) ٢٠/١١/٥٩( روز دوشنبه زان اين مدرسهودانش آم -ب 
  .ی کردندپيمائه وکيل را راه
  

                     .يم صورت گرفت سرکوبگرانه رژ سياستهایين مدرسه تظاهراتی در اعتراض به  در ابار ديگر) ٢١/١١/٥٩( روز چهار شنبهـ ج 
 آن ورودی مدرسه را بستند و بر سر در ين ا تظاهرات و مبارزه دانش آموزان،و ادامه از گسترش مسئولين جمهوری اسالمی در نگرانی

 آويزان کردند تابلوی ديگری، آن تابلوکنارآموزان در دانش" ل است تعطيتا اطالع ثانوی" بود آن نوشته شده  رویتابلوئی آويزان کردند که
  .بودسنندج آموزش و پرورش اداره  نماينده ارسطوه است آالزم به ذآر "مرگ بر ارسطو" بود   شته شدهکه روی آن نو

  
     :نمايی نهم آذر راه مدرسه - ٢

ن روز تحص٣  مدرسه اين نش آموزاندا ، بگيرندورودی امتحان موزانازدانش آ نبودندحاضر  درسهم اين ارانبه دليل اينکه معلم پاسد -الف 
  .)٥٩ ماه دى ( طی اين مدت شاگردان اين مدرسه سرود ميخواندند وشعار انقالبی ميدادند.کردند

  
در روز  .با خود بردند  را دستگير و"حمدیفتح اهللا ا" بنام اين مدرسه ريختند و دانش آموزی به ان محلیمزدور ٥٩ / ٥/٨ در تأريخ -ب 
 اين جوان را به جرم. ندخانواده اش داد تحويل  آشکار بودبر بدن او شکنجه ثارآبعد از دو هفته شکنجه بطوريکه    جنازه او را٥٩ / ١٩/٨

اعتراض به دران اين مدرسه آموزدانش شد  وقتی خبر اعدام فتح اهللا در مدرسه پخش. شهادت رسانده بودند  به "هسته آزادی"عضويت در 
 قرار مطابق آموزان دانش اين دستگيریهفته بعد ازدو  .آنان گرديدنفراز٤منجر به دستگيری   به تظاهرات پرداختند کههمکالسی خود اعدام

  يشان رسيدگی نشود تمامخواستها کردند در صورتيکه به  اعالم . به تظاهرات پرداختندو تجمع آرده جلو پادگان  دره نفر٥گروههای قبلی در
به  و آنان را بازداشت،دن محل را ترک نکندانش آموزان ديد کرد چنانکهارتش نيز ته. خواهند آمد به پادگان  جهت اعتراضآموزان دانش

  .محل ديگر دستگير شدگان منتقل خواهد آرد
به نزد رفقايشان ن را آزاد آنند و ياآنان را نيز شده شادستگير یای ههمكالس  يا:اعالم نمودندخواست خود پافشاری کردند وبردانش آموزان 

   . را آزاد کردنددانش آموز دستگير شده ٤از يک ساعت  سرانجام بعد. ببرند
  
  :دبيرستان هشتم اسفند - ٣
  

 اخراج  مدرسهازسها بر ديوار کالکو مه له  مه نادبيرستان به اتهام نصب خبراين دانش آموزان دختر نفراز  سه)٢٧/١٠/٥٩ (تأريخ در -الف 
  با اعتراض دانش آموزان کهکرد را تعطيل  کالس   سه ، سياه تختهای انقالبی بر رویاسفند با ديدن شعاره ٨  مدرسه رئيس "قصری". شدند
  .مجدد آنها شدبه بازگشايی مجبور

   توسط انقالبى تظاهرات سرودهایايندر آه گرفت انجام ساعت يک به مدت هشتم اسفند  مدرسه حياطراتی درتظاه) ١/١١/٥٩( درتأريخ -ب 
٣  



  .زان خوانده شدوآم دانش
 وسرود با خواندن و ه اجتماع کرد در حياط مدرسه) ٦/٣/١٣٦٠( تأريخ دختران اين دبيرستان در،آخرين روز سال تحصيلی مناسبت  به-ج
  . متفرق کردندی آنها رااشک آور و تيراندازی هوايگازا پاسداران ب آه شدند  خارج  شعاراز مدرسه دادنسر
  
آه مورد يورش  ميدان آزادی حرکت کردند به طرف) ٣٠/٨/٦٠(تأريخ اعتراض به اعدام دو دانش آموزدردر دانش آموزان اين دبيرستان -د 

  .شدندنفردستگير ٤ و قرار گرفتندپاسداران 
  
 پشتيبانی از مبارزات اعتراضی دانش به منظور  همچنينورزش آموزان مباای از دان ه له بعنوان اعتراض به اعدام عدهبنا به دعوت کوم -ه

راهپيمايی ) ٤/٩/٦٠(بعد ازظهر ١ در ساعت . از جمله دبيرستان هشتم اسفند،شد مدارس سنندج تظاهراتی برپااز آموزان سقز، در تعدادی
توهين  که با نمودندسعی داشتند  دستدر  درحالی که کلتمزدورمحلینزديک خيابان فردوسی سه . گرديدشروع " محصل بپا خيز "شعار با 
هنگاميکه شعارها . ند، اما دانش آموزان با صدای رسا شعارها را تکرار ميکرد دختران اين مدرسه را متفرق کنند بيشرمانه تظاهراتاهانتو

 و سدارانپا. استخبر "ميکنيم حمايتت! انقالبیهمرزم"شورانگيزشعار  طنين،همان نزديکیدر ديگری ازمدرسۀشدقطع  لحظاتی برای
ه چحاليکه در کودختران مبارزدر. دزخمی ش تيراندازی هوايی کردند که يکی ازدانش آموزرانو  اقدام به پرتاب گاز اشک آورمزدوران محلی

  . را سرميدادند"زنده باد جنبش مقاومت خلق کرد"های اطراف پناه گرفته بودند شعار 
بی در  آنها را  پناه داده ومزدوران محلیقيب پاسدارن و تع  تحتآموزان شدانبه خود  منازل وازهدرگشودن  سنندج بازرروز مردم مبا ايندر
و   شدندروه  از پاسداران مستقيمآ به دبيرستان هشتم اسفند حملیهنگام دسته ديگر ايندر .اشک آور ياری مينمودند گازتاثيرات کردن اثر

    بودند، دستگير مدرسه باقی ماندهنفر از دانش آموزانی را که در٣٠رگبار بستند و بيش ازبه زير پله های مدرسه را  وحشيانه تمام کالسها و
  . شب آزاد شدند٨دستگير شدگان همگی ساعت . ردادنداتهديد قر  مدرسه را مورد توهين وکنانکرده و کار

  
در تأريخ . بی به سزای اعمال پليد خود رسيدتوسط نيروهای انقالمزدوران بدنام جمهوری اسالمی بود آه رئيس مدرسه و ازقصری  -و
دانش . دادندتظاهراتی ترتيب که اعدام انقالبی شده بود  "قصری"پرورش سنندج به مناسبت تشييع جنازه   مسئوالن آموزش و)٩/٩/٦٠(

. قالبی راهپيمايی کردندشعارهای ان خود تا مسجد جامع با دادن هرساز مدو های مدرسه را تعطيل کرده کالسبه همين بهانهآموزان نيز
، رزحالی که دانش آموزان مبا، دراجتماع کرده انداين مزدوررای تشييع جنازه  بنامزدوران رژيم ابتدا ابلهانه خيال ميکردند که دانش آموز

ابر مسجد جامع که نخستين شعاردانش آموزان در بر. ل کنندم تبدييبر ضد رژبه تظاهرات رده بودند تا آنرا اين مراسم شرکت کآگاهانه در
 دشمن ،زنده باد نيروی پيشمرگ" عبارت بود از ،داده شد با صدای بلند سرداشتندزيادی   حساسيتمحل  به آنهميشهرژيم  روهاىين

ی آومه له، آه آارگر و زحمتكش حامی  زنده باد نيرو "و" محصل بپا خيز " ديگر از قبيل بدنبال آن طنين شعارهای و  "نصيبش مرگ است
ه در حاليک موزانآ شدانشدند حمله ور نانآ به مزدوران محلیاين هنگام پاسداران ودر. آوردبه لرزه در سنندج را جامع مسجد  محوطه"دآنن

  .در کوچه های اطراف متفرق شدند" دار حامی سرمايه ،مرگ بر پاسدار" فرياد ميزدند 
  
در  "هسته ايجاد دانش آموزان سنندج"طرف مسئولين آومه له از چی از فيق حميد فرشسالگرد جانباختن ر به مناسبت ٦١ /٥/٢ـ در روز ز

 توهين کرده بود،مدرسه به دانش آموزان دراين مورزينب مأخواهر ،ب شده بودنصبر ديوارهای اين دبيرستان تراآتی اسفند  دبيرستان هشتم
با لباس شخصی هميشه در اطراف  سداران کهاز پا، تعدادی نزد فاشيست برو بيرويداد فرياد ميدانش آموزان در حاليكه او را هل م يكی از

     . و با دانش آموزان درگير شدندهتبه داخل مدرسه ريخ ،مدرسه پرسه ميزدند
  
  :دبيرستان شاهپور - ٤
  

  . دبيرستان سابق شاهپور با خواندن سرودهای انقالبی دست به تظاهرات زدند٥٩ سال  بهمن٢ به مناسبت -الف
  
سياسی آزاد   زندانی"بودند از عبارت در اين تظاهراتگرفت بعضی ازشعارها  اين دبيرستان تظاهراتی صورتدر ٥٩همن سال  ب٢١ روز -ب
  ."محلی دشمن مردم استپيشمرگ فرزند خلق است، مزدور "، " گردد بايد
  
  :دبيرستان بوعلی - ٥
  

   .  گرفت دبيرستان صورترژيم، درداخل واطرافی سرکوبگرانه سياستها اعتراض بهدر تظاهرات پراکنده ای) ٥٩/ ١/١١(تأريخ  در-الف 
  

، بعد از  آهگرديد اين دبيرستان آموزان دانشازنفر٤٢ که منجر به دستگيری برگزار شدتظاهراتی در اين دبيرستان   بهمن٢مناسبت   به-ب 
  . روز همگی آنها آزاد شدند يک
  :هنرستان صنعتی - ٦
  

  .دادنددسته جمعی سر را "کاک شوان" هنر جويان سرود آه صورت گرفت اين هنرستاندر تظاهراتی) ١/١١/٥٩(در روز
  
  :دبيرستان مستوره ارد الن - ٧
  

  .  حمله کردنددانش آموزانبا گاز اشک آور به  مزدوران محلی پاسداران و آه در اين مدرسه تظاهراتی برپا شد) ٥٩ /١٩/١١(در تأريخ 
  
  :دبيرستان رازی - ٨
  

سياست هم درس هم  مدرسهدرسنگر"  شعار ميدادند،برگزار گرديد آه محصليندر محوطه اين دبيرستان تظاهراتی  )١٩/١١/٥٩(در تأريخ 
  . ميخواندنددسته جمعي  را"رگه قهرمان سرود پيشمه " و" محصل بپا خيز" ،"

٤                                                



   :دبيرستان خدمات - ٩
  

  آردندراهپيمايیش ودبيرستان کور طرفبه دانش آموزان فت بعد از چند ساعت تظاهراتی در اين مدرسه صورت گر) ١٩/١١/٥٩(در روز
  . ادامه دادندخود  در آنجا به تظاهراتو
  
  :شودبيرستان کور - ١٠

  
  .ظاهرات پرداختندبه تمسير راه  در وشدهمدرسه خارج  از دانش آموزان اين دبيرستان ازعده زيادی) ٢١/١١/٥٩(در روز 

  
  :مدرسه راهنمائی خسروی - ١١

  
  . تا چهار راه وکيل ادامه داشت آهاين مدرسه صورت گرفت تظاهراتی در ) ٢١/١١/٥٩(روز 

  
  :محله شيخان دبيرستان و مدارس راهنمائی -١٢

  
  حملهآناناندازی هوائی به و تيرشک آور با پرتاب گازااران پاسدآه  برپا کردندتظاهراتی٥٩  بهمن٣٠و٢٩ روزهای اين محله دانش آموزان

  .را دستگير کردندنفر ٤ وور 
  
  :مدرسه راهنمائی ماندانا -١٣

  
  . بجاى او تظاهرات کردندواهر زينبآمدن يک خ مدرسه خود و اعتراض به اخراج مديردر دانش آموزان اين مدرسه) ٦٠ /٣٠/٨(در روز
  .را ازمدرسه اخراج کردند ديگر نفر٢ دستگير ورا آموزانش از دان نفر٤ ونموده  حمله  مدرسهاين به پاسداران

  
  :مدرسه شکوفه -١٤

  
اين اعتراض آه دانش آموزان اين مدرسه تظاهراتی برپا کردند ) ٢٠/٨/٦٠(در تأريخ  ٦٠اميداشت جانباختگان اعدامهای سال گرمناسبتبه 

  .مدرسه کشيده شدبه خارج از
  
  :مدرسه جامی -١٥ 

  
  به عنواننيز ومبارزدانش آموزان ای از به عنوان اعتراض به اعدام عدهکومه له  پاسخ به فراخوان اين مدرسه نيز در دانش آموزانـ الف 

   خارج  ازمدرسهسرود خوانان) ٣/٩/٦٠ ( تظاهرات زدنددرروزبه پى دستدری پچند روز آموزان سقز، مبارزات اعتراضی دانشپشتيبانی از
  .تاميدان آزادی راهپيمائی کردند.....  سقز و مايت از دانش آموزان مبنی بر ح یبا شعارهائ خارج و

آنان  نفراز ١٠٠بيش از گاز اشک آور پرتاب و دانش آموزان  به طرف بودند شده خبراز جريان با  پاسدارانی که و مزدوران محلی آن محلدر
  .دستگير شدگان بعد از يک شب آزاد شدند. ندددستگير کر را
  

عده  )٦/٢/٦١(  مجدد از جنبش انقالبی خلق کرد، در تأريخ حمايت جنوب سنندج  وروستاهایم به ژيبه يورش مزدوران ر اعتراض درـ ب 
زنده باد " ،"، ارتجاع نابود استخلق آرد پيروز است"با سر دادن شعار   وبه تظاهرات پرداختند دانش آموزان مدرسه جامىزيادی از

  .نفرت خود را از جمهوری اسالمی ابراز داشتند "مرگ بر جمهوری اسالمی "و" ه آن استنيروی آومه له، آارگرو زحمتكش همرا
  

  .)سالگرد جمهوری خود مختار کردستان( ٦٠ سال  بهمن٢دانش آموزان سنندج به مناسبت تظاهرات 
  

 بهمن مصادف ٢( ،گرامي داشتنداين روز را مدارس خودبا برپائی تظاهراتی در١٣٦٠سال روز شنبه سوم بهمن   مبارز سنندجدانش آموزان
 جا ه در همهمه ۆدرس نصب و اعالميه های ک کالسهای ديوار مدارس شهر و و ه بر درمه ۆصبح اين روز تراکتهای ک .)بود با روز جمعه
دبيرستان  ورازی ، )جماران( معتمدی، مستوره اردالن ،)سابق بوعلی(در دبيرستانهای هشتم اسفند، مهرگان، آزادگان . پخش شده بود

 تظاهراتاين روز دربعد ازظهر. به تظاهرات وسيعی زدند س خود دستمدار در، خسروی، همچنين مدارس راهنمائی خاقانی وش سابقوکور
ی شعار وخواندن سرودهادادن  سرچهار باغ و پير محمد ادامه داشت و با  در محله های بعضی از مدارس به بيرون مدرسه کشيده شد و

 و مرگ بر پاسدار مزدوران محلیروی مزدوران شعارمرگ بردر حاليکه روافت و در آنجا تظاهرکنندگان درييابان سيروس ادامه تا خ انقالبی
  .سرميدادند پراکنده شدند

  
   :شودبيرستان کور

  
 درگيرخود   ومدانش آموزان اين مدرسه آشنائی داشت واز نزديک با مبارزات ،ش بودمو دبير ورزش دبيرستان کور٥٩-٥٨تحصيلی سال 

  .  مختصرآ به آن ميپردازم آهبودهاين مبارزات 
   کارگران محله را ساکنين اين  اغلبآه است بنا شده قبرستان اين محلهبخشی از رویبر و شهريور٢٥ستان تقريبآ در انتهای خيابان اين دبير

کی  به دليل نزديبوده آهن خانوادها از همي ن منطقه نيزاي دانش آموزان ترکيب .داده اند حاشيه نشينان شهر سنندج تشکيل ، زحمتکشان و
 نيروهای  ارتش و٥٩ روزه سال ٢٤مخصوصآ در جنگ  جمهوری اسالمی، رژيم یجريان جنگهای تحميلاين منطقه به پادگان سنندج در

  را به"کويرئاوا"  "تپه اوليا بگ"، "گردی گرول"شريف  مردم بی دفاع ومسكونی ل منازخمپاره   با توپ و،پادگانسپاه پاسداران مستقر در
  .ويرانه ای تبديل کردند

٥  



. خود را آغاز آردند احزاب وسازمانهای سياسی فعال در کردستان فعاليت دانش آموزان هوادار ،اين دبيرستانهفته اول بازگشائی از همان 
نظامی رويدادهای آردستان ازجمله عمليات طالعيه واخبارا به تابلوی بزرگی جهت نصب ،اين دبيرستانديوارسمت راست طبقه اول 

  .پيشمرگان سازمانهای سياسی فعال در آردستان تبديل شده بود
 اختالف با وجود اين دبيرستان دانش آموزان .دانش آموزان فعال بود روزانهمالی کار  جمع آوری کمکهایو اعالميه ، پخشسياسیبحث 

  .د نداشتنددرکاران اين مدرسه دخالتی دراين موارت ان دس. داشتندسياسی همکاری دوستانه ای با هم
   .آمدند رفقای خود به اين دبيرستان میديدن نيز جهت  محصلين ساير مدارس .دامه داشت تا مدتی اشرايطاين 

ضع  اين و.ددانشگاه های تهران را تداعی ميکر٥٧خاطره سال  ،نادانش آموزمصمم  ، چهره های بشاش و سياسی در اين مدرسهفعاليت
 اعتراض دانش آموزان در تعطيل وو فعاليت  از مبارزه شكل اين ،به اين دبيرستان رژيم با يورشانجام رس. برای رژيم غير قابل تحمل بود

  . ادامه يافتاشكال ديگری 
مردم رزه پيگير است مبامعروف "  گرول  و  کوير ئاواگردی ، شيخانمحله" به  که  جسته اين منطقه از شهر سنندجيکی از خصوصيات بر

 پيشمرگان کومه له به صفوفپيوستن آنها  و جمهوری اسالمی سرکوبگر رژيم  بر عليه نيروهایمحله هازحمتکش مخصوصآ جوانان اين 
 دادهزدست انسانی و انقالبی آومه له اآه بخشی ازاعضای بدن خود را در دفاع ازآرمانهای رفقای قديمی پيشمرگ آومه له يكی از بود

نی را گرفتيم که به همراه ما قديمی کومه له آماری از کسا ج خارج شديم بين راه با يکی ديگرازرفقای وقتی که از شهر سنند:ی آردتعريف م
ه له آنها پيشمرگ کومند اما اکثريت قابل مالحظه ای از هر چند همگى آنها نتوانستند نزد ما بمان،نفر ميرسيد٩٠بيش از  تعداد آنها به ،بودند

   سهنزديك به طیتعدادی از اين رفقا متأسفانه   آهتبديل شدندمبارز در جنبش انقالبی کردستان  و فداکار، به چهرهای شناخته شدهشدند و
   دبيرستاننهم آذر،  مدارسدانش آموز ی از آنهاتعداد. دباختن جان جمهوری اسالمیرژيم عليه در صفوف کومه له بر پر شور مبارزه دهه
  .محله بودند اين ارسساير مد وش وکور

  
ی ه اين اعتراضات در مقابل نيروهابه شرايطی بر ميگردد کبلکه اعتراضات صورت گرفته، در شمار  اين جنبش اعتراضی نه تنها اهميت

 مسلحانه با گاز اشک آور و به گلوله بستن صفوف جوانان يورش ،دستگيری، زندان، شکنجه گرفت که می سرآوبگر رژيم در آن صورت
ازطرف ديگر تبديل شده مقاومت حماسی جوانان اين شهر   از يک طرف وجانيان اسالمی روزمره امراعدام اين جوانان به   سال و١٨ زير
رژيم جمهوری اسالمی قابل يورش مداوم نيروهای سرکوبگرمتعرض دانش آموزان دختر درمدارس سنندج در حماسه مقاومت و. بود

  . استنقش بستهو بخصوص شهر مقاوم سنندج  کردستان  مبارزمردم  وآناندران ما و وانان، پدرسالهاست که در خاطره آن نسل از ج
  

  .مردم کردستان  جنبش اعتراضی  درسنندجمبارز ورزشکاران نقش
  

  وهامعلم پاسدار بوسيله ،از مدارس راهنمائی سنندج تعدادی در مدارس ابتدائی و خوداستقرارو  تثبيت بمنظور جمهوری اسالمیرژيم 
 و امکانات آنها لباس  به در بخش ورزشی هم به همين ترتيب.يروی جوان برنامه ريزی کرده بودسپاه برای جلب ن نيروهای بسيج و

.  و به آنها جوائزی هم ميداددر برگزار ميکآنانسطح مسابقاتی برای  در همينو  بود برايشان دائر کرده" وزشی  آم"ميدادند، کالس ورزشی
در گوشه جمع های کوچک يا در به صورت منفرد واز ورزشکاران   تعدادی.دائر نبودسنندج دريا باشگاهی رسمی   ورزشی ومهنوز هيچ تي

   تعداد.به دستور رژيم آغاز بکار کردسابق سالن کشتی فرعی در زمين ورزشی کلوب يک  بعد از چند ماهی .کنار شهر تمرين ميکردند و
  .رژيم نبودند آنها با ميرفتند اما همگی  ن  تمرين به اين سال  جهت معدودی

  با اين حال اين سالن به سالن .تعداد انگشت شماری هم طرفدار رژيم بودند  سنندج بود،وازاقوام نزديک امام جمعهمربی آنها هوادار رژيم 
 )خوبها(ع به کار کرد به سالن  شرو"تختی"سالن ، يعنی بعد از مدتی سالن اصلی شهر  آه،)سالن توحيد(  معروف شدمزدورهای محلی

   .معروف شد
بحث   در رشته های مختلف مجدد ورزش من با تعدادی از دوستان قديمی و پيش کسوت در رشته های مختلف ورزشی در رابطه با شروع 

تعداد ديگری در  .دند سرگرمی ها مناسب نميدياين نوع ورزش و  را جهت آن وقتموجود شرايط تعدادی از اين دوستان .مکردو تبادل نظر 
 به را تعدادی که در اختيار دارد  ميتواند  امکاناتیاين زمينه فعال است و با توجه بهقا بر اين باور بودند که رژيم درمخالفت با نظر اين رف

 هنوزبه اينکه با توجه  .نمايد برداری   بهره ورزشی عرصه درکاراز جوانان ورزش جهت اهداف ارتجاعی خود  بکشاند و ورزشیميادين
  زندگییدر همه عرصه ها يمواعمال ديکتاتوری شديد توسط رژتوجه به جو خفقان  با  ونداشتگرمی برای جوانان ما وجود چ نوع سرهي

 در ضمن ما هم  همراه باشيم و ، ما ميتوانيم حداقل با اين جوانان بودممنوعجوانان کردستان در سطح شهر و سه نفره هتجمع دونفر آه حتی
 جمهوری اسالمیرژيم  بر عليه های از مبارز عرصهتوده معترض به  های ورزشی را به کمک همين جوانان و  ميادين و سالنميتوانستيم
  . تبديل کنيم

 اينام ازد و کار تشکيالتی با هيچکآومه لهمورد  ما در. بوداسالمیهمگی ما بر سر يک مسأله اساسی توافق داشتيم آنهم مخالفت با رژيم 
  .رابطه تشكيالتی داشتمفعاليت وسنندج درکومه له  با تشکيالت من هم بوديم  سه نفر از ما هوادار کومه له .کرديممی  نبحثفقا ر

برای ما  مسابقاتاين . کنيمفوتبال محالت آغاز  م ازمسابقاتيبرای شروع کار تصميم گرفت .ما توانستيم موافقت رفقای ديگر را جلب کنيم
  . نداشتی زياد یزشاحتياجی به امکانات ور د وهزينه بردار نبو

 به دو . ما تصميم گرفتيم که برگزاری اين مسابقات را به اداره تربيت بدنی استان اطالع دهيم.اين مسابقات شديکی از رفقا مسئول برگزاری 
دعوت از   وشیورزسالن   بهکه احتياجديگر  یآينده در ساير رشته ها در ما بتوانيم: دوم،نياورندبرای ما پيش   اينکه مزاحمتی:اول، لدلي

   .استفاده کنيم ساير تيمهای شهرهای ايران داشتيم
ميادين ورزشی و نشان استفاده تبليغی از جمعيت حاضردر از جمله ،در جهت منافع خود ميديدندقبول درخواست ما را  مسئولين مربوطه هم
توده  مبارزهدر مقابل در اين عرصه  نمونه هائی از ناکامی رژيمبه  در ادامه .دستانثبات نسبی در شهر های کر ش ودادن چهره ای از آرام

امکانات،  نه ، شد کهاثبات عواملش وجمهوری اسالمی اين واقعيت برای رژيم .م پرداختخواهورزشکارآ جوانان ج مخصوصسنندشهر مردم
 کارگران وو  توده مردم شريف ه نتوانست بود گذشتهين اين رژيمننگازعمرآه چند سال نه فشار و نه اعمال ديکتاتوری طی  ،نه تطميع
  مبارزه نيزپيروز ما در اين عرصه از تااساسی باعث شدفاکتور اين، نمايدمرعوب  هد ياد  فريبميخواست آنگونه که کردستان را انزحمتکش

  .شويم 
  .کنيمده مسابقات دوستانه آماشهر سنندج جهت محالت مختلف  تيم را از١٣ماتوانستيم 
 فوتبال   چمن  زميندر قسمت پائينافتتاحيه اين مسابقات را  رفيقی که مسئول اين مسابقات بود در مدت زمان کوتاهی پشتکار به همت و

  ميدان کوچک اين ،بودند برگزار شد  تماشاچيان گذاشته  جهتپله کان رديف  بود و دور آن چند زمين آن اسفالت  که"امين" ورزشی  ميدان
٦  



  .به زمين استخر معروف بود
همراه تعداد ديگری از   به،پرورش بود و اداره آموزش"پاک سازی"  و يکی از مسئولينمعلم پاسدار خودرئيس تربيت بدنی استان که 

يرش، کيان، پيام، مردوخ، عقاب، ه : به قرار زير است تعدادى از تيمهااسامی .يافتنده حضور ير جريان اين افتتاحبسيج د مسئولين سپاه و
  . داشت يک تيم از سپاه پاسدارن نيز در اين مسابقات شرکتوگلريز ،نيرو، اخوان، زاگروس

آنها  بهانه اينکه تعداد بهبازی فينال را تحريم کردند ( مسابقه با تيم سپاه خوداری کرد،در فينال مسابقات يکی از تيمهای محالت سنندج از 
ريان کمک  رفيق گلريز قبادی عضو کومه له بود که در ج.اری شده بودنامگذز بياد رفيق گلريز قبادی تيم گلري .)نداب نرسيده بودصبه حد ن

  . جانباخت١٣٥٨در سال  ترکمن صحرازحمتکش رسانی به مردم 
سابقات و ، جدول می شرکت کنندهتيمها ، سرپرست مسابقات.حضور داشتند تيمهای شرکت کننده محالت اغلب هادر مراسم افتتاحيه اين بازي

منظور (، کننديک دقيقه سکوت اختيار و د شوند بلنداز جای خوحاضرين خواست که به احترام شهدا سپس از .توضيح داد را معرفی و..... 
زير چشمی به هم نگاه ژيم  ما و مسئولين ر در فاصله اين يک دقيقه وهمگی بلند شديم ) اين دوست ما رفقای جانباخته کومه له بود

بعد از اين سکوت  .داشته باشداز اين يک دقيقه سکوت تحليلی  ، زده ی بتواند غير از نگاه بهتکس کوتاه فاصلهاين مشکل بود در  .ميکرديم
سرپرست مسابقات آه يك دقيقه  دوست ،بعد از پايان اين مسابقه .حالت نگرانی و دلهره نجات داداز اين  داور مسابقه سوت زد و همه ما را

  ؟ آمدانخوشت ؟چطور بودسوال نمود،  ، آرده بود اعالمسكوت را
کيبی که از اين جمع ورزشی همان ابتدا با تر  اما از.تلفيق کار مخفی و علنی نبوديمفرمولبندی خاصی ازدر اين عرصه از فعاليت ما به دنبال 

اين از تلفيقی تيک روزانه به ما آموخت کهپرادر کار ازشيوه ن اي  بعدها.بودو کم خطرآسان  شداشتيم کار تشکيالتی برايمان تحت اين پوش
ما با تشکيالت کومه له  تعدادی از، که در باال اشاره کردمگونه همان ورم از ترکيب اين جمع منظ؟دو عرصه از مبارزه را چگونه پيش ببريم

 ضمن انعطاف در مورد شده بود  باعثمالحظه  همين.ديگری نبودند جريانات  باداشتمتا آنجائی که من اطالع ن ي ساير وبوديمارتباط در
مخفی آن خارج از اراده ما به تلفيقی از کار  بخشی از، بگيرددرنگ و بوی تشکيالت معينی به خوکمتر  فعاليت ما ،گيری ها تصميم ازبعضی 
  . در آينده کارمان بسيار مؤثر بود مارفتار اين  آهده بودش تبديل و علنی
مسئول تشكيالت سنندج ه اطالع ه را ب در اين عرصاهداف خود از شرکت  برنامه و،م که اقداماتتصميم گرفتي رفقاچند نفرازمشورت با بعد از

زات را اين نوع مبارو فاکتهائی تأريخی ازتأئيد و رهنمود  را ارات مطی نامه ای نظهم  مسئول تشکيالت مخفی شهرسنندج. برسانيمآومه له
   .همکاری با ماست کومه له حاضر به  که تشکيالتند شدمتذآرو   کردهیيادآور

 از دکه دار ی بنا به خصلت،مبارزات دانش آموزان .را به تشکيالت ميداديم ی مسابقاتگزار گزارش بر وادامه داديمودمان را کارهای خما
 هائیمحدوديت ،گر رژيم توسط نيروهای سرکوباين نهادهای آموزشیخفقان شديد و تقريبآ محاصره  جو ،مدارس  محدودهدر نا آنتجمع جمله

 اقشارتماشاچيانی از با شرکت  و  فضائی بازمسابقات ورزشی در .ارس به وجود آورده بوديرون از مدبه برو  ترا برای توسعه اعتراضا
 جمدارس سننددانش آموزان الزم به يادآوری است که  .را جبران ميکردارس اعتراضی در سطح مدکمبود جنبش   اين،مردم معترض مختلف
  .بودنداين شهر ميادين ورزشی جنبش اعتراضی درارکان اصلی يکی از

بدل  و در، يالتیمحلی مناسب برای تماس تشک به ميشد و مختلف شهر بر گزاربرگشت در محله های ورت رفت ومحالت بصفوتبال مسابقات 
شامل حکومت   اين تجمع در اين ميدانها.عال بودف  تشکيالت ما در اين مکان ها.بودتبديل شده  ...اطالعيه و ، خبرنامهکردن اطالعات،

با اين   ممنوعيتاين سدشد، به هر حال  نمیسنندج ر شهت تجمع های دو نفربه باال در رژيم در رابطه با قرار ممنوعياعالم نشده نظامی 
  .شکسته شد ابتكارات عمآل

    باشگاهی ايجاد مالی در فکرآمددر جهت کارهای تشکيالتی و تیسهيالق خودمان و توبرای پات محلی جهت،  نتيجه رسيديم مدتی به اينبعد از
ز آن صحبت کرديم که باشگاه صاحب امتيا  ما با.آمده بوده به حالت تعطيل درمدتی بود کباشگاه های قديمی سنندج   يکی از.باشيم ورزشی

 به دست اين باشگاه مدتی است از  گفت اتفاقآ واستقبال کرد ماخواستدر از،ندشان هيچ اطالعی از اهداف ما نداشتيا .دهدرا دراختيارما قرار
هنگاميکه پيشمرگه  ٦٣  سال.شديم همباشگاهی  ترتيب صاحب اين به . ندارمشماهيچ توقعی از  ماهانه کرايه اش را بدهيد من،ماه تنگ آمد
 گفت اين  ،بمن داد پولتومان   ١٠٠٠٠ ،آمده بود نندج در اطراف سله کومهبا من به يکی از مقرهای   ديدارجهتمادرم  .شده بودمآومه له 

   به او بگويم اين، بود  مادرم از او پرسيده، بدهيد اوآورده و گفته بود هر وقت به ديدار شه می رفتيد اين پول را بهما پول را آقائی به منزل 
  .ستبگوئيد پول باشگاه ااو بود به   گفتهايشان ،فرستاده کسی برايشه پول را چ

  
  :مسابقه کشتی اولين تحريم

  
، آوردند را به تصرف در"سوسنگرد" و عبور کردند "بستان"از مرز٥٩شهريور  درنيروهای عراقی عراق  جريان جنگ ايران ودر

  .پس گرفتندباز مناطق را   اين١٣٥٩مهر ٨ در تأريخ  یايران نيروهای
  اين را کشتی مسابقات ، درخواست نمودسياسیجهت بهره برداری  يران ا هایاستانيمهای کشتی مراکزکليه تاز رژيم اسالمی به اين مناسبت

  .دنماين برگزار  منطقه جنگ زده
 .بود  اين اولين تجربه کاری ما.اين مسابقات شرکت نکند تصميم گرفتيم که تيم کشتی ما در.در اين بازيها شرکت کنددج نيزشد تيم سننقرار

    .بود تيم کشتی سنندج  مربی"اهللا نسبلطف اهللا لطف "گراميم  دوست عزيز و
 آگاه و  انسانیهللطف ا ،کردستان بودميان مردم در  محبوب  شخصيتی خوش نام ودر ايران،کشتی گيران صاحب مقام قهرمانی ايشان از 

يادش عارضه قلبی در گذشت، ر چند سال پيش بر اثمتأسفانه  ،کرده بودند  او را به داليلی غير واقعی از کار معلمی اخراج ،اهل مطالعه بود
آينده وری عمل کنيم که مشکالت زيادی درطاين مسابقات  ضمن تحريم اين نتيجه رسيديم که ، بهتصميم ايشان تعين کننده بود .گرامی باد

 هنوز "تانبس"يد در مرز  بگوئ، گفتيم که اگر با شما در اين مورد صحبت شدمان به دوستان.پيش نيايدسنندج شهربرای کشتی گيران 
برای سفر به  يکی دوبار به تيم کشتی گفته بودند جهت آمادگی . شرکت نخواهيم کرداتاين مسابقدر و، ما امنيت جانی نداريم درگيری است

ه را جمع کرده هم)ن نادرسالن پهلوا(سالن تمرين کشتی  عاقبت در. گوش نداده بودآنها به دستور کسیمراجعه آنيد آهاداره تربيت بدنی 
در مورد مسئله تعهد کتبی و  تيم کشتی به سالن رفتم و  من روز آخر تمرين.در اين مسابقات تعهد کتبی گرفتندت شرکت ودند واز آنها جهب

   ازقبل چند روز .اين مسابقات رسيديم عدم شرکت درخود کشتی گيران بهبا  توافق در ، نهايتآمجددآ مشورت کرديم  با مربی آنها ساير موارد
   در اين مسابقات صحبت کرده بود که بايستی آمجدد گيران   از کشتی با تعدادی   سنندج  رئيس اداره تربيت بدنی"محمود شيخ" ،تيماعزام 

همديگر در مقابل جمله رودر رويی تيمها  از  جهت سياسی خاصی را عوامل و مسئولين رژيماما  البته اين مسابقات دوستانه بود.شرکت کنند
 به معنای بی گوش ندادن به حرف او . بودجمهوری اسالمی محمود شيخ عامل رژيم.  آه ما هم دست آنها را خوانده بوديمدندتعقيب ميکررا 

   های آخر تيمی را از  هفته  در"شيخ محمود" . مسابقه را تحريم کردندکشتی گيران ، کتبی رغم تعهدعلياما  .بود رژيم سياستهای بهئی اعتنا
٧  



  .دمعه سنندج بود راهی مسابقه کرکه از عوامل رژيم و يکی از اقوام امام ج "زاهد هاشمی نسب"رپرستی  سالن توحيد به س
 ،عامل جمهوری اسالمی نبودنددر اين سالن  هر چند همگی کشتی گيران "مزدورهای محلی" سالن توحيد در سنندج معروف بود به سالن 

   .دار رژيم و مفتی زاده بودندطرفن در اين سالن از کشتی گيرا انگشت شماری تعداد اما مربی آنها و
   

  :گزار شدبر تختیدر سالن واليبال در سنندج مسابقه  اولين
  
 از مقامات دامکعکس هيچ  هنوزدراين سالن.سنندجنشاه، لرستان، مهاباد و اهمدان، کرم :تيم شهرهای ازيمهای شرکت کننده عبارت بودندت 

 نفر از ٤٠شاچی و حدود   نفر تما٢٠٠ بازی ها حدود يه در افتتاح.ندبازيها فيلم برداری ميکرد ز ا.نسبت نشده بودجمهوری اسالمی 
 آنچه اضافه شده .کشيدندمی  سوت و آوبيدند  می طبل، تماشاچيان به سبک قبل از قيام کف ميزدند.حضور داشتندمأمورين رژيم در سالن 

حالت له زمانی دو دقيقه به اطاق رختکن به فاص تيمها درهمۀ. بود بعد از قيام ام وخواندن سرودهای رايج در زمان قي شعار دادن وبود 
 فقط تيم مهاباد توسط کاپيتان تيمشان که متأسفانه نام او را فراموش .دميزدند ورو به تماشاچيان می ايستادندور  يک بار دور سالن رادويدن
   .دسالن شدن قاب عکسی از خمينی وارد باه همرا ،ورزشکار خوبی هم بود نسانی شريف ودر ضمن ا م وه اکرد

تيم مهاباد بعد  .ه رژيمي به شعار دادن بر علدشروع کردن  کاپيتان تيم او را هو کردند وتماشا چيان با مشاهده عکس خمينی به اعتراض به
 گذاشت  به جا عکس را و دويد رختکن طرف   به به سرعت  کاپيتان تيم آنها  امادايستادن تماشاچيان   مقابلدويدن به دور سالن از يک دور

  .برگشتو
   .کف زدند اوبلند شدند و برای  تماشاچيان از جای خود  بار همگی اين
 منوط براين  مسابقه اجازه سفر برای شرکت در اين که شرط کرد  تعريف مناو بشوم خودش برای بدون اينکه وارد بحث در اين مورد بابعدآ
أله  ما هم متوجه اين مس، ايشان درست ميگفت.دد و هر چه او گفت به حرفش گوش کنن بيايآنهاتيم با جمعه امام  نده که بايستی نمايبود

 نماينده امام جمعه از رختکن به طرف سالن حرکت کنيم  درست وقتی که ميخواستيم، ما اصآل اين عکس را نديديم،ايشان تعريف آرد ،بوديم
 ميگفت  لرستان مربی تيم  تيمهای شرکت کننده آشنائی قبلی داشتم من با سرپرست .من داد به دست رد وآو ازساکش در عكس را،ماهمراه 

؟ من مختصری برايش ميکنيد بر گزاره کردستان شما چطور ورزش ومسابقضاعاو با توجه به ،عوت شما در اين شرايط تعجب کرديمد از
يم کرد محض شروع مسابقات و مشاهده جو سالن گفت در برگشتمان سعی خواه، به  استدم که هدف ما از مسابقات چه بودهتوضيح دا

   .چنين کارهائی انجام دهيم
جنبش انقالبی خلق کرد و حمايت از هائی در   شعار دادنسر تماشاچيان با  .بازی کردند  همدان و لرستان باهم  مسابقات دو تيم در افتتاحيه
مشاهده  شاچيان فيلم ميگرفت به محضاز تماآه ابتدا فيلم بردار  .ضای سالن را تحت تاثير قرار دادند فی عليه توده ايها و اکثريتيهاشعارهائ

   .تماشاچيان مشغول شد و خودش به تماشای مسابقات  کرد وفيكسرا تا آخر مسابقات بر روی بازيها  دوربيناين وضعيت 
ازی را رها کنان تيم لرستان ب يکی از بازي،همدان و تيم لرستان و بازی ديانجرعليه اکثريتها ميدادند، در برتماشاچيان شعارهائیهنگاميکه 

بر ت کشيد اما ايشان به بازی  داور سو.و همراه با آنها مشغول شعار دادن شد و در بين تماشاچيان نشست  رفت ها با ال کرد و از نرده
  .و تشويقش ميکردند بودند  در آغوش گرفته تماشاچيان او را ،نگشت

يکی از دوستان صميمی  مربی تيم کرمانشاه .ندپوشبوار سياه کردی داخل شهر شل تيم کرمانشاه برای روز بعد در  ين صحنه ها باعث شد کها
 قبل از مسابقه پيش من آمد و گفت اگر مسابقات يکی دو هفته ای ادامه ميداشت تيم ما حتمآ با شلوار کردی ،روز بعد .من بودشوخ طبع  و

   ؟ سنندج هم جزو ايرانه،انشاهی خود گفتکرم  شيرينآخر با آن لهجهدر ،دادندمسابقه مي
 مأمورين رژيم در داخل سالن و بيرون از سالن .گرديدو بعد از مدتی جو سالن متشنج روز آخر مسابقات عده تماشاچيان دو برابر شده بود 

پيوستند که به فراخوان هسته ايجاد  جمعيتیبه و سالن خارج شدند ز  بازی آخر که تمام شد تماشاچيان با شعار دادن ا.مستقر شده بودند
فرزندان انقالبى ۀ اعتراض به دستگيريهای وحشيان رای در انتهای خيابان فرح سابق ب١٢/٦٠/ ١٨شورای دانش آموزان سنندج در تأريخ 

  . آزادی آنها بر پا کرده بودندجهت تالش به منظورو اين شهر
   مردمديگر قابل  توجهی ازدانش آموزان تعداد  جوانان وبر آن بود که عالوهگذشته در حرکات  اعتراضی نسبت به کت اين حر خصوصيت تازه

به حرآتی اعتراضی توده ای  يک تظاهرات صرفآ دانش آموزی از حالت بطوريکه ،داشتند اين تظاهرات شرکت زنان درشهر و بخصوص
  . بودتبديل شده

  
  :مسابقه دومين

  
اين مسابقات شرکت بال ما هم درواليتيم آه برگزار کرد  خود در تبريز مسابقاتی در رشته های مختلف ورزشی ارتجاعی ت اهدافرژيم درجه

  .نمود
 جهت ديدار با تيم شما  امام جمعهگانالغ کرده بودند که يکی از نمايند به تيم ما اب. بودمدرسه ای در وسط شهرما محل استراحت تيم واليبال 

دسته مالقات  و  تا با اين دارآند که مدرسه را ترک گرفت تيم ما تصميم ،آمدن اين هيئتيک ساعت قبل از .آيدمتتان می اقه محل ابه مدرس
به ساير و   متوجه ميشود که درب اصلی را از بيرون قفل کرده اند، همدرس از ديگران به قصد بيرون رفتن از قبليکی از بازيکنان .ننمايد

طريق ممکن  به هردوستان تصميم ميگيرند اين  . دسته اش ميشوندو دار  ومتوجه کلک نماينده امام جمعه تيم ما .الع ميدهد خود اطدوستان
مدرسه محل اقامتشان ر مدرسه باال ميرود و به همسايه  از ديوا،ای بلد بود شکسته پادست و  يکی از بازيکنان ترکی .مدرسه را ترک کنند

   متأسفانه مستخدم مدرسه رفته واز بيرون در مدرسه،واليبال حاضر باشيمتا نيم ساعت ديگر در سالن  م و بايستیميگويد ما ورزشکار هست
امام نماينده  کهميشوند دوستان ما بعدآ متوجه  ، ميدهد ايشان اجازه ،طريق منزل شما خارج شويم ماازداجازه بدهي اگر.است را قفل کرده

  .نددست خالی برگشته بودو  آمده به مدرسه ا هيئتیه بهمرا و صلوات سالمبا جمعه 
  

  :سومين مسابقه
  

که ديدار تيم ملی با ا تيم ملی فوتبال ايران را برای مسابقاتی ظاهرآ دوستانه روانه استانهای غربی ايران کرده بود از جمله سنندج -رژيم ج
 ١٠ کومه له در١٦٩ خبرنامه شماره که درگزارش اين مسابقه  .شد برگزار٦١ارديبهشت ١٤روز  سنندج در استاديوم امين و درتيم منتخب

  :اطالعتان ميرسانمرا به به چاپ رسيده ٦١خرداد 
  

٨  



  "امين " تظاهرات مرم سنندج در ميدان ورزشی
  

  بی پرده ديکتاتوری سياه و ودر شهرهای کردستان آموخته اند که در شرايط خفقان )  ودانش آموزان انبخصوص جوان( مردم مدتهاست که
تهييج عليه   اعتراض و اتکاء به نيروی توده ها به صحنۀمجاز دولتی را با اجتماعات رسمی و جمهوری اسالمی چگونه مراسم فرمايشی و

  .رژيم مبدل سازند
  .گونه حرکات اعتراضی تودها بوداين شکوهی از با  صحنۀ١٣٦١ارديبهشت ماه١٤ميدان ورزشی امين سنندج در روز 

ظهر   بعد از٥/٤ ساعت ، بود ميدان پر از جمعيت شده. م ملی فوتبال ايران و تيم منتخب سنندج برگزار گرديدي مسابقه ای ميان تدر اين روز
خلق " آن خروش شعار سرداده شد و به دنبال!" کردستان پيروز است" و پس از مدتی از سکوی روبروی جايگاه شعار آغاز گرديد  مسابقه

سراسر ميدان طنين آن در صدای شعارها به سرعت توده گيرشد و ، اينانگيختتوجه همه تماشاچيان را بر" می لرزدارتجاع  ،کرد می رزمد
  . تا آنجا که جريان مسابقه را تحت الشعاع قرار داد گرديدانداز 

  گيج واين اوضاع  مشاهده با بودند هپراکند ورزشی ستاديوماف اطر داخل و درزيادی  به تعداد   ژاندارمری که افراد  و پاسبانها پاسداران و
. حرکت را بگيرند چگونه جلواين وچکار کنند نميدانستند اما ور ميشدند ميدويدند و به همه حمله  بی هدف به هر طرفبودند، شده اسيمهرس

ندج جرأت تير اندازی و به دليل حضور تيمهائی چون تيم ملی و تيم منتخب سن بودنفر  ٧٠٠٠غيان جمعيت زيادی که در حدود طاز ترس 
  .بخود نميدادند

 صدايشان در اما ، بدهندشعار يخواستند به نفع رژيمم نفر تجاوزنميکردند که از دهاکثريتی ها  توده ايها و تعداد محدودی ازهنگامدراين 
  .  مردم که شعارهای انقالبی را تکرار ميکردند گم شدۀ خشمگينانغرشميان 
اين .پاسدار حامی سرمايه داربر مرگ ، گرددبايد آزاد زندانی سياسی. کرد باد جنبش مقاومت خلق   زنده: شعارها عبارت بودند از اين

  .ميشد ند تکرار"ن پيروز استکردستا"و بخصوص شعار  آخر مسابقه به نوبت در ميان شعارهای ورزشی شعارها تا
در . های خروجی پيش ميرفتند به طرف درب خلق آردجنبش مقاومت جمعيت در چند قسمت با شعارهای پشتيبانی از ،با پايان يافتن مسابقه

 و از درب  شعار پشتيبانی از زندانيان سياسی را سر دادههيجان فراوان  ند با شور و نفر بود٥٠٠خشی از مردم که حدود  ب،مقابل جايگاه
ديگر با شعار پشتيبانی  دسته. گرديدنده متفرق ی اين محلر کوچه ها و پس از يورش پاسداران دخارج شدندجنوبی بطرف محله چهار باغ 
 که قصد دستگيری جوانی "مسعود" بنام مزدور محلیهنگام يک  در اين.  روی آوردند"اکباتان"ه طرف خيابان بازخانواده های تبعيدی سقز

گرفته  جمعيت زيادی دور يک تاکسی را تر کمی آنطرف .به گريه و زاری افتادزير لگد باران آنان   مردم روبرو گرديد ومقاومترا داشت با 
ند اما پاسداران  تهديد  ميکرد. با خود ببرند، بودند   نشاندهر کرده بودند و داخل تاکسیدستگيرا که  ینفر ٢بودند و نمی گذاشتند پاسداران 

 ولى با رسيدن دو .رار ميکردندمچنان شعار گويان تک خود را ه بودند و خواستۀشدگاندستگير آزادی  خواستار صرارا جمعيت همچنان با
  . متفرق شدند  روی آن سوار بود تظاهر کنندگان٥٠تا پراز پاسدار که کاليبر شين تويوما
افراد ژاندارمری هم بطور منظم شرکت داشتند  ، پاسبانهای باطوم بدست وپاسداران  ومزدوران محلیين روز عالوه بر خوردهای ا و زد در

ابراز احساسات  تظاهرات والشعاع   مردم را بگيرند بطوريکه مسابقه فوتبال کآل تحتلو حرکات انقالبی تودۀنتوانستند جو با اين همه 
انگيزه تظاهرات   مسابقه به نتيجه واز نتيجۀيم ملی فوتبال هم بيشترافراد ت غير بومی و حتی ميهمانان. گرفتعليه رژيم قرار برمردمانقالبی 

  . بودند شعارها عالقمند شده محتوای و
 له اينها کومه سدار ميگفتا، پ سر در بياوردآرده بود  مشاهدهميخواست از جرياناتی که  سئوال پيچ کرده بود وپاسداری را  يکی از آنان 

ای  نده تيم ملی تظاهر کن در جای ديگر يکی از بازيکنان. پاسدار با درماندگی از او دور شد؟ دارد د کومه له اينهمه نفوذباز ميپرس. هستند
 جو ثير تحت تأاين مسابقهه ورزشكاران شرآت آننده دردر مجموع هم. دست آنها نجات دادبود به زوراز  دستگير شدهپاسدارها  توسطرا که

 که در اين شهر اتفاق می افتد اعتراضاتی احساسات انقالبی مردم سنندج در مورد با مشاهدۀ .ر گرفته بودندا قرو فضای اعتراضی پيش آمده
  . ميکردندسؤاله فراوان عالقشور و کردستان با انقالبی جنبش همچنين مسئلۀ و 

با حالتی متعجب به جای زندانيان سياسی رژيم نيز که توسط پاسداران به شدت حفاظت ميشدند با ديدن مبارزات مردم در اين ميان عده ای از
  . س مرم قبل از پايان مسابقه آنها را از صحنه خارج ساختندپاسداران از تر.  مبهوت تماشای تظاهرات شده بودند،تماشای مسابقه

  خبر اين ،بود کرده  حاکم  بر شهر سنندج و سرآوب رای که دستگاههای سرکوبگر رژيم ضد انقالبی جمهوری اسالمی جو خفقان در شرايط
منعکس  در همه جای شهربرپا شده بود ) گرروز جهانی کار( مه  تظاهرات اول ماه به فاصلۀ چند روز پس ازتظاهرات پرشور بخصوص که 

کوچه   تجمع و و هر، محل کار هاخانوادهميان  بطوريکه انعکاس آن در ،بر جای گذاشت ارتقاء روحيۀ انقالبی مرم  برويژه ایو تأثير  شده
  . نيز مورد بحث واظهار نظرمردم قرار گرفتآن روز پس از خيابانی تا چندين و

بی مردم حذف و سانسور ت کوچکی از فيلم مسابقه را پخش کرد و بخش اعظم آنرا بخاطر شعارها و احساسات انقالتلويزيون رژيم تنها قسم
  اينیس سيافضایآرام جلوه دادن  وسنندج  شهرربحاکميت خود پيرامون  بودن ادعای رژيم را بی پايهاين تظاهرات بار ديگر به خوبی . کرد

  .را اثبات نمودشهر 
من هم ( ،گزارش درج کنمدر ن مسابقات يان برگزارى ايجررا در و سايرين  من نتوانستم نقش جمع خودمان شرايطآن ی دربه دالئل امنيت

امنيت کسی را به خطر نخواهد سه دهه بازگو کردن آن گذشت اما بعداز  )اين مسابقه به تشکيالت مخفی بودميکی از گزارش دهندگان 
  .انداخت 

روی آن پالکارد را که بر١١ را داشتندتيم ملی  با هقصد آمدن به داخل ميدان جهت برگزاری مسابق خب سنندج منتفوتبال هنگامی که تيم 
   هيچ کدام از فوتباليستها،م آنرا با خود حمل کنندوستاديورد به   بودند که تيم سنندج به هنگام  کرده ب شده بود را آمادهعکس خمينی نص

  . بدون پالکارد به داخل زمين آمدند،دست بگيرند در راپالکاردها نبودند که حاضر
 آرامش را  که امنيت ونداين داشتد را براين دعوتها تمام سعی خو خود و جهت بهره برداری سياسی ازجمهوری اسالمی به زعمران ومأم

بود هميشه به عکس چيز ديگری  اما چون حقيقت ،ندنتبليغ ک رد کردستانوحتی با متوصل شدن به دروغ و وارونه جلوه دادن حقايق در م
    -سعدآباد"که در آنموقع رئيس کميته " حاج مهدی اربابی " ازندان باز   تعدادی از تماشاچيان اين مسابقهآن ما جهت آزادی. خود تبديل ميشد

  دم سنندج جهت تشويق تيم ملی   به سنندج آمده بود، دوبار صحبت کرديم، ما به او گفتيم مره عنوان سرپرست تيم ملی فوتبا لو ب  بود"آباد 
 نکند  ايشان بار دوم قول داد تا همگی آنها را آزاد ،زندانی کردند  ودستگير مأمورين رژيم آنها را ،اما ضمن کتک کاری، م آمدندوستاديبه 

  .را آزاد کرده بود ياناز زندانزيادی   تعدادونموده  تمام سعی خود را نامبرده ،ننمايد سنندج را ترک
 بيان شيوه ای از مبارزه ما با رژيم بود آه از  بلكه کار ايشان و بازگو کردن اين چند سطر به معنای دفاع از شخص نامبرده نيستاين

  .زندانيان دستگير شده و اهداف خود استفاده می آرديم آزادی عوامل آنها هم جهت
  کومهکه  ،و به زعم خود نوعی مظلوم نمائیله  عمليات پيشمرگان کومهمأمورين سپاه تيم ملی فوتبال را به محله حاجی آباد جهت ديدن آثار 

٩  



پل شهيد جالل  "،هيز شورش" يشمرگان کومه له ازپ ٢١/١/٦١الزم به يادآوری است که در تأريخ  .ميبرند ،چه بالئی بر سر آنها آورده له ـ
شهر   طی عمليات وسيع و متنوعی در بخشی از"پيکار"پيشمرگان سابق   و يک دسته از"پل شهيد نوروز" ، "پل شهيد رحمان"  ،"

  .وارد کرده بودند رژيم  پيکر مزدوران بر کننده ای  سخت و گيج   ضربه)آبادحاجى ( سنندج
  

  
  

  ارديبهشت١٤درسابق  فوتبال بين تيم ملی ايران وتيم منتخب سنندج در ميدان ورزشی امين  عکسی را که مشاهده ميکنيد مربوط به مسابقه
  .قه را در باال به اطالع رسانديمکه گزارش اين مساب.  ميباشد١٣٦١سال 

  
  :سابقهپنجمين م

  
اين مسابقات  .،بروجرد،خرم آباد،کرمانشاه،همدان کرج).مسابقه هشت جانبه (دعوت کرده بودتيم ٨کشتی جهت مسابقه ای دوستانه از هيئت 

  .شدبر گذار ٢/٦/٦١ در تأريخ )سالن آزادی( جلو پادگان در سالن سرپوشيده
اعالم ، از جمله مسابقه پيشبرد اموراتجهت  ما از ميکرفون.من به همراه يکی از دست اندر کاران کشتی استان مجری اين مسابقات بوديم

را ) ربیقسمت غ( سالن قسمت چپی سکو .ها جو سالن متشنج شدبازيه يتتاحي افاز همان روز اول، ميکرديم  استفاده........نتايج و اسامی، 
 سالن در .به اين سالن آمده بودندريزی آنها با برنامه  .ين آرده بودنديبرای خود تع  مسئوالن سپاهاز نفر پاسدار و دو ١٥٠ تا ١٠٠حدود 

  ورزشیسالناين در  جمهوری اسالمیم از رهبران عکس هيچ کدا،ين تأريختا ا الزم به ياد آوريست .جمعيت بود ازمملواوليه  ان ساعاتمه
  . نصب نشده بودسنندجشهر 

بر حرکت اعتراضی ر قبال مبارزات مردم کردستان، هر دهايش  سياستشکست اوضاع سياسی کردستان و توجه به جمهوری اسالمی با
شتی  ک به سالن يافته سازمان و ين شدهياز پيش تع هایبا برنامه، شعاررابه همين دليل نيروهايش . به کومه له نسبت ميداد راعليه خود 

  .بودندآورده 
 را ....اسامی داوران و  ،، جدول مسابقات ما تيمهای شرکت کننده،را نگاه ميکردند افراد سپاه مستقر در سالن ،تماشاچيان با بغض و کينه

  .ميفرستادند صلوات سالنمستقردر دارانافراد سپاه پاس ،کشيدند می ، سوتميزدند  تماشاچيان کف،مسابقهبا اعالم هر بخش از .يم کرداعالم
 زيرمردم اين شهر  هيچگاهبه گونه ای بود که   در اين شهر و به خصوص نفوذ و اعتبار آومه لهسنندجشهر   و مبارزاتی سياسی شرايط

    .نرفتند مذهبی -  ارتجاعىسياستهای رژيمبار 
از نفوذ و اعتبار اجتماعی و توده اين جريان مختص به شهر سنندج نبود بلكه در هر جايی آه فاآتور حضور آومه له آمونيست تنها البته 
 ورزش هم . و به پيش ميبرد دادهمبارزه متحدانه مردم ناراضی و ستمديده سازمان حرآتهای راديكال و از پايين را به يمن  برخوردار بود ای

   از جريان چپ و بودند  زحمتكش جامعهتهی دست و اآثرا از اقشار   آه  مربيان  از حضور بخش چشم گيری از جوانان وميدانی  به عنوان
 نقش ايفا ميكردند آه با خواست و مطالبات مردم آردستان از جملهدر پيش برد حرآتهای آگاهانه و سازمان يافته آمونيست تاثير گرفته و 

 جمهوریای رژيم  يکی از نگرانيهو در ضمن ضديت با سياستهای سرآوبگرانه و ضد انسانی جمهوری اسالمی قرابت و همسوئی داشت
  . بودانقالبی مردم کردستان و کومه له های  با عجين شدن خواستهاىضديت آناندر محلی ومرتجعين اسالمی 

مردم مبارز سنندج و نمايندگان فکری  يعنی ر شد نمايشی از قدرت هر دو طرف طی چند روزی که اين مسابقات در اين سالن محدود برگزا
   .بودهوری اسالمی جم

 دق و همکار بغل دستيم به آرامی يااز مسابقات گذشته بود  دو نفر ديگر ازمجريان اين مسابقه سمت راست من نشسته بودند رفيعتی نيم سا
  طرفاز تداش  ياد."بفرستيد امانتی لطفآ از ميکروفن برای سالمتی امام صلواتبرادر"شته شده بود وروی آن ن ،داشتی را جلو دستم گذاشت

١٠  



ده دقيقه دوباره همان درخواست  بعد از، يادداشت را داخل کشو ميز جلو دستم گذاشتم،شوکه شدم .يس تربيت بدنی استان بودمحمود شيخ رئ
 او تصميم گرفته بود که بايستی اين صلوات توسط .جلوم قرار گرفت توسط همان رفيق بغل دستيم "محمود شيخ"صلوات از طرف پاسدار 

 هم با  مشورتامكان من .عاقبت اين نامه نگاری به کجا خواهد کشيد  نميدانستم. داخل همان کشو گذاشتمم آنرامن اين بار ه .اعالم شودبنده 
 دستم آنارفيق ررا در اختيار ميکروفن  .ه به فکر زندانيان سياسی افتادم لحظاتی کوتا، بد جوری گير کرده بودم.دستی خود نداشتم رفيق بغل

مان  تشکيالت مخفی دو مه  روز قبل از اين مسابقه توسط.بود  سال طول کشيده١٠گار ان،ميگذشتز اين ماجرا اقه يقد   ده حدودا.دادمقرار 
کلی برای اين خاطر اينکه مبادا مشبه  .ندکردستان آمده بودبه   آمونيستاتحاد مبارزان کنگره برگزاری که برای  بودندرا به منزل ما آورده

 بلند  سانت ريش١٠ بر گشتم ديدم پاسدار محمود با ،فکر ميکردم که دستی از پشت شانه ام را گرفتيايد به صلوات  پيش بی مهمانرفقا
 جان نداشتم غير از خودممن چاره ای جز تعرض ؟ متی امام صلوات بفرستيد خبری نشدگفت دو بار برايت ياد داشت فرستادم که برای سال

 محمود شيخ . در سالن مستقر بودندپاسدارانی رفتم کهپيش مسئول آن تعداد از صبانيت با ع را ندادم اوجواب . در خطربود دو مهمان ما هم
مسئله را  من با عصبانيت ؟ شده پرسيد چه  مسؤل سپاه.در آنجا جمع شديم  آمدند ونيز به دفتر سالندان اداره تربيت بدنی نکارم ازو دو نفر

   برای خمينی صلواتمن نميتوانمآمدم  به اينجا  تاپيشبرد مسابقکمک به  برای م وميکناين شهر زندگی  گفتم من در برای او توضيح دادم و
 شيخ کرد ومحموده پاه رو بسمسؤل  .امر مسابقه نخواهم کردربعد دخالتی د لحظه به ايناز ،حرف من نميدهد کسی هم گوش به ،بفرستم

 را گرفت و چند  ميکروفنبه جايگاه ما آمد و نامبرده  مسؤل دآبع. من خواست سر کارم برگردماز .کردم گفت من خودم اين کار را خواه
   دراين موارد صلوات  است، شما بايستیآمدهرقصيدن به سر دوران سوت زدن، کف زدن و  صحبت کرد و گفت.. ای درمورد صلوات و  دقيقه

می  صلوات سالندرمستقر سداراناسپاه پافراد  .آشيدند سوتو ،د برايش کف زدن،به محض تمام شدن صحبتهايش تماشاچيان ،بفرستيد
  . ميزدندو کف سوت تماشاچيان ،فرستادند

  .باستانى کار سنندج وارد سالن شدقديمی و کاران ورزشيکی از  اين هياهو در،يافت شدت رودرروئی اين
بلند شدند و طی فاصله ای که  خودجمعيت از جای ورد ايشان  با .سالنستقر در مبا نيروهای رژيممستمسکی شد برای مقابله کردن  اوورود 

تا به حال  من .سالمتی ايشان صلوات ميدادند وقفه برای هم و بدون پشت سر، نشستاول صندليها رديفدر  پائين آمد وی سالن از پله هااو
وات دادن شعار  در بين صل!ناراحتی اين وضع نزديک بود کف بزنند شدتپاسداران از .بودمنشنيده  در طول عمرم اين اندازه صلوات

 .ادامه بدهيم  راهمسابق  باشند تا بغل دستی من از تماشاچيان خواست که آرام چند بار رفيق .شد  اندازطنين "سياسی آزاد بايد گرددزندانی "
کی از ي. ميفرستادنداحترام ميکرد دوباره برايش صلوات  چيان ادای مشکيش به تماشا با برداشتن کالهورزشکار قديمی اين آههر بار

الن آرام  بعد از مدتی س"گوش کرديمرا گفت صلوات بدهيد ما هم حرف او  پاسدارآن"ميگفت با شوخی به رفيق بغل دستی من  تماشاچيان
 "؟هيد کجائيده تو که شعار مبارزه مسلحانه ميد، کومه لکومه له"  بود،شعار آنها اين  اولين. به شعار دادنآردندشروع  پاسداران و شد

اين بار در  .مورد کومه له تکرار کردند بازهم پاسداران همين شعار را درو "ندتازه گرم شد"ه يکی از تماشاچيان با صدای بلند گفت لبالفاص
پيشمرگان کومه بود که تعدادی از   عملياتیبازگو آردناين جواب  فيض آباد،٩وعده ما شب ساعت  .ميدادندجواب به آنها تماشا چيان شعار 

 خيابان فرح سابقانتهای قسمتی از  و ،تپه اوليا بگ ،تقان در محله تق   مرداد ماه٣٠شب٩ساعت شهيد جالل و پل شهيد صالح   پلله ازـ 
  .ضربه سختی بر مزدوران رژيم وارد کرده بودندانجام داده و 

   آوردهاهداف خاص خود ن بابه اين سالزندانی سياسی را و جوانان نوجوانان  از یدر جريان اين مسابقات طبق معمول تعدادمأمورين رژيم 
مستقر  دانيان سياسی رازنتماشاچيان،  رژيم در جايگاه مخصوص ،سنندج منتخبتيم  تيم ملی ايران و بين فوتبال مسابقهدر جريان ( ندبود

 به محض ورود .)آنها مشکل بودتماس از نزديک با همين دليل ه  بودند ب  دوم جايگاه  آنها در طبقهو ع بودي، زمين فوتبال وسکرده بودند
شروع به احوال  را ميشناختند با صدای بلند زندانيانکه سالن تماشا چيان از تعداد زيادی ت، ای در گرف همهکشتی همه سالن بندانيان ز

جمعيت معترض نگاه  بهزده حيرت   تعجب وبودند اما با حالتی ساکت نشسته   ونداشتندن ددا اجازه جواب  هر چند آنها.آردند  آنهاپرسی با
   نو ـنگاهی گذرا به آنهاانداختم متوجهبهانه ای صندليم را جابجا کردم و نيم   به  يک لحظه فقط  من،آنها درست پشت سر ما بودند .ميکردند

از اين زندانيان گفت با صدای بلند به يکی  .)شداز پشت سر ما رد (اصله بين ما و آنها  يکی از تماشاچيان از ف.که گريه ميکردجوانی شدم 
  .اينجا هستيد آه شمااطالع ميدهم پدرت  بهميروم و

اينکه  صلوت درگرفته بود وهم به بانه سالنبدليل جوی که در،  رغم کنترل شديدشانیمأمورين همراه آنها متوجه شده بودند که عل
 و در خارج از سالن در سالن بيرون ببرندبه بيرون  راآنهاتعدادی از  مجبور شدند ،تماشاچيان با اين زندانيان يک طرفه صحبت ميکردند

  .داخل ماشينهای سپاه پاسداران مستقر کنند
 . شدم به داخل سالنتماشاچياند  شوند متوجه برگشت مجدتماشاچيان ميخواستند از سالن خارجهنگاميکه  مسابقات وبعد از پايان اين روزاز
 آه به محض خروج بود دور سالن  دورتامسلح و محاصرهافراد دين ماشين تويوتا پراز چن به داخل سالن حضوردليل بازگشت تماشاچيان

از رفقای ر با چند نف.هر لحظه بيشتر ميشد مهمان هايم  من نگرانيم درمورد.بودند  حمله کردهبه آنها تماشاچيان نيروهای مسلح پاسدار
لح بدليل وجود ورزشکاران س افراد م.شد وخورد شروع ورودی زد در نزديکی درب   کهدر حال مشورت بوديم دست اندر کار مسابقات

 البته همه را . بيرون نمی رفتنددستگيریبه دليل نگرانی از ماشاچيان همت، داری ميکردند  خوداين مكان آمدن بهاز در داخل سالن مهمان
 دوباره به .شناسائی کرده بودندبودند  ديگران فعالترکه ازدر داخل سالن بودند تعدادی را   کهتوسط پاسدارانی ند امانمی توانستند دستگير کن

 اين شهر عجب دل و ، مردم ترسيدم واقعآ:گفت  کنيمل از اينکه ما با ايشان صحبتبق . متوصل شديم بود  کرج آمدهبا تيمداوری که  مربی و
 سپاه بگويد مسئول صحبت کنيد که بهشيخ با مابه ايشان گفتيم بلکه ش  ما؟ميشويدبا اينها درگيردست خالی  چطور با، جرأتی دارند

 . ما گوش بدهند  که به  اما می گفت محال است،قبول کرد   با اکراه.  تا مردم از سالن خارج شوندخارج آنندنيروهايشان را از جلو سالن 
يت اين سالن ع موق. را دستگير کنند که عده ایگرفته اند  او در جواب گفته بود نيروهای سپاه تصميمآرد،محمود شيخ صحبت   با ايشان
 به هرحال مردم مجبور شدند از سالن خارج . تا فاصله زيادی خالی از سکنه بود آه اين قسمت قرار داشتپادگانجلو  بود درست طوری
 با  آهاخل سالن بودند د اغلب آنها از نيروی. نگاه ميکردندچيان را به دقتااز باالی ماشينهای خود تما ش  نيروهای سپاه پاسداران.شوند

  را دستگيرنفر١٥ اين فاصله پاسداران در. تماشاچيان را زير نظر داشتندآه تمام  کرده بودند در جلو سالن درسترا  داالنی ماشينهای خود
  .آزاد کردنداز زندان  نفرازآنها را بعد از دو روز٩  آهکردند

پيشمرگان راه تحقق آرمانهای انسانی و سوسياليستی در صفوف حانه و در مسلمبارزه عرصهدر  کردستانورزشكاران ازتعداد چشمگيری
 آه جزو چهره های خوشنام و شناخته شده در ميان مردم  اخير جانشان را از دست داده اند دهه٣طی  و سايرعرصه های تشکيالتیکومه 

   .آردستان بودند
  .استاز اين رفقا به قرار زير برخیاسامی 
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  .يادشان گرامی باد  
  

  سخن آخر
  

جمع  همراه با ورزش از سوی ، دانش آموزانهمبارز اعتراض و تاريخ بخشی از ،از نظرتان گذشتآنچه طی اين نوشته : خواننده گرامی
اين مبارزات در دل شرايط و اوضاع و احوال سياسی . است ١٣٦١ تا١٣٥٩ سالهایدر فاصله  شهر سنندج نآثيری از ورزشكاران و مربيا

  .تاس آومه له بر آن غير قابل انكارست دور و تاثير جريان چپ و آموني.بقوع پيوستو انقالبی حاآم بر آردستان بخصوص شهر سنندج 
شهر ودانش آموزان  از مبارزات ورزشكاران  از دوره معينیبرای من نه به منظور خاطره نگاری ی و مبارزاتیتاريخدوره نوشتن اين 

 جنبش  بطنر شهر د اينورزشكاران  ودانش آموزاناز اعتراض و مبارزات اين بخش در تدوين ادای سهمی در درجه نخست  بلكه ،سنندج
 در ايراندانش آموزان دی از ورزشكاران آردستان و  به نسل جدي خدمت و آمك ولو اندكانقالبی مردم آردستان و ايران و از سوی ديگر

در جهت تلفيق ورزش با ديگر بتوانند گامهای مثبتی  ،با درس گيری از تجربيات مثبت و منفی گذشته .باشدامروز پر تحول آنونی شرايط 
  .بردارند  و مبارزه اجتماعیی های اعتراضعرصه

از . اماز آوردن اساميشان خود داری آرده  آه تعداد آنها فراوان و در اين نوشته از اطالعات و همكاری رفقا و دوستان زيادی سود جسته ام
  .قدردانی ميکنمند صميمانه تشكر و شهر سنندج مرا ياری آرده اتمام آسانی آه در تدوين اين بخش از مبارزه ورزشكاران و دانش آموزان 

 آه یقلم افتادن اسامی تعدادی از عزيزانازبخشهايی از اعتراضات آن دوره و  بی شك اين نوشته خالی از نقص و آمبود و فراموش آردن 
مه دوستان و همكارانی هموفقيت اين نوشته محصول آار جمعی تمام آاستی ها بر عهده من و تاثير و . نميباشد، اآنون در ميان ما نيستند

  .ه استتدوين گرديدبه همت آنان آه اين نوشته است 
  و جنبش سوسياليستیآه در صفوف آومه له و حزب آمونيست ايرانعزيزی ودانش آموزان ورزشكاران در پايان اين نوشته را به همه 

و روحی آه ورزش به عنوان شكوفائی و سالمتی جسمی به اميد روزی .  تقديم ميدارم،ه آرمانهای وااليشان فدا آردندجانشان را در را
  .در جامعه ای آزاد و برابر ارج نهاده شودانسانها 

  
  
  

  شه می امانتی                                               
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