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  مقدمه-1-1

شود و به سبب دو یا چند دولت یا گروه گفته می بین آمیزبرخوردهاي مسلحانه و خشونتجنگ به     

دلیل عشق است و همچنین به  یات وزندگی، ح يکنندهآمیز و غیر منطقی دارد نابودت خشونتآنکه ماهی

باشد که متأسفانه برخی بشر و انسان نیز می يکنندهد نابودگیرنادیده میرا  اینکه کرامت و ارزش انسان

  زنند.آن دست می هاي خود بهیابی به اهداف و خواستهتمدن خود براي دستها در اوج از دولت

»ي اند زمینهگري بودهانریو وخونریزي کننده و عاملمنهدمها به همان اندازه که مخرب، جنگ اام

(بارونیان، ». اندرفت فرهنگ و تمدن را موجب شدهاند و پیشفراهم آوردهدان علم، را نیز در میشکوفایی 

1387 :39.(  

هاي مختلف زندگی اجتماعی فول جنبهجنگ عامل ا نویسد:ي تأثیر جنگ میبارهنیاز دراهللا بیفتح

چه در هاي درخشانی هم؛ بارقه در جریان جنگ، ،هاتي ملّعنوي و ماداست، با این وجود در فرهنگ م

  .)126: 1383نیاز،  آید. (بیها پدید میي و همبستگی انساني مادجبهه جنگ و چه در عرصه

از نظر دستاوردهاي علمی یک  یاننی بود که هرکدام باعث شدند که دقرن بیستم شاهد دو جنگ جها

سندگان اق نویهاي خلّروي ذهن راثیر خود ا تأشوند امتمام میها دارد. جنگبربه جلو  بزرگ روقدم 

براي گ نوشته شد. رابطه با موضوع جنل چندین داستان در بعد از جنگ جهانی او .گذارندحساس می

 »وداع با اسلحه«ایتالیا را در یک داستان به نام  جنگی يخود در منطقه يگوي تجربهنمونه ارنست همین

- قرار دادهشرایط مختلفی در  راهاي اصلی داستان خود تداستان، همینگوي شخصی در این ه استنوشت

ل به عشق هر چند در و با توسبا جنگ مخالف بودند ولی خود جزئی از جنگ بودند  هاتین شخصیاست ا

  نادیده بگیرند. راات جنگ شقّها و مازي سعی داشتند تا سختیمجابتدا ظاهري و 

با پیروزي انقالب اسالمی ایران دشمنان با در خطر دیدن منافع خود سعی کردند که با عوامل مختلف     

-جنگ و خواستار جداییدچار  هاي مختلف ایران، کشور راها و قومد اختالف در بین گروهاز جمله با ایجا

 31که در یشان بود یعنی جنگکار را به جاي برسانند که در نظر سازندگی باز دارند وطلبی بکنند و از 
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و ایران تحمیل شده خسارات فراوانی به ایران وارد کرد کردند جنگ  حمیلبر کشور ما ت 1359شهریور 

تعداد زیادي از نسل جوان خود را از دست داد و دچار تلفات کثیري شد زمانی که جنگ تمام شد برخی 

توان ي جنگ نوشتند که از آن جمله میهاي خود را دربارهها و یا شنیدهخاطره ،تااز نویسندگان تجربی

اختالفات ي مضمون آن دربارهمحتوا و  کرد که حسین فتاحی اشاره» گهاي جنسال عشق«به داستان 

وداع با «هاي استاناست که دگ تحمیلی از سوي عراق است این نوشته بر این جنلی ایران و داخ

محتوا و طرز ، احی را از حیث مضمونفتحسین  »اي جنگهعشق سال«نگوي و یت همي ارنس»اسلحه

  جنگ و عشق را مورد مطالعه قرار دهد.  مبحثنگرش نویسندگان به 

  بیان مسئله - 1-2

ات ملل آن را تأثیر یافتن متقابل ادبی »ات تطبیقیادبی«نظران درتعریف صاحب نویسندگان و برخی از

 یراتین تأث). ا25: 1383 دانند. (ندا،می »هاات دیگر زبانی روابط تاریخی ادبیبررس« یا مختلف از هم و

 يمختلف  بیانی و گاهی نیز در حوزههاي موضوعات، زمانی در تصاویر و قالب ها وي واژهگاهی در حوزه«

 او را شود ویرامون یک موضوع انسانی منتقل میادیبی به ادیب دیگر پ عواطفی است که از احساسات و

 نویسد:ات تطبیقی میي مصري در تعریف ادبینویسنده غنیمی هالل، ).26(همان،  ».سازدمتأثر می

ادبی که از سر  تحقیق درباب روابط و مناسبات ملل جهان و نظارت بر تمام مبادالت و معامالت فکري و«

  ).31: 1373( ».رود حد قلمرو زبانی قومی فراتر

چگونگی  تاریخی،قی تجزیه و تحلیل حقایق از مجاري ات تطبیادبی همچنین از نظر این پژوهشگر،

  .)36(همان،  ات دیگر است.اتی به ادبیدیگر و از ادبی انتقال این حقایق از زبانی به زبان

»سپس  به کار برد) م 1827نخستین بار ویلمن فرانسوي در (ات تطبیقی را در اروپا اصطالح ادبی

  .)9: 1383(ندا،  »رانسه آن را رواج داد.سنت بوو دیگر منتقد مشهور ف

  .)26(همان، » باشد. اختالف زبان میهاي تطبیقی ات شرط انجام پژوهشدبیا يهدر حوز«

ید علاز نظر دکتر محم ی با ادبمقایسه و سنجش ادب ملّ«ات تطبیقی عبارت است از ندوشن ادبی 

  .)266: 1383می، (اسال »هاي دیگر.سرزمین
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شامل بررسی موارد  قلمرو آن،: «... ویدگمی بین،جهاندر جام ات تطبیقیوي همچنین از قلمرو ادبی

حیث  یکی از صورت گیرد: تواندلف است. این مقایسه از دو جهت میهاي مختات کشوردر ادبی مشابه

» تطبیقی«ي  بنابرین الزمه. )347: 1382(اسالمی ندوشن،  اس.احس م از حیث اندیشه ودو موضوع...،

 در آثار مورد هاي همسان و مشابهها، وجود درونمایهاختالف زبان نامیدن یک پژوهش ادبی عالوه بر

ات تطبیقی به عنوان پژوهشی برخاسته ادبی« :گویدات تطبیقی میطه ندا در کتاب ادبیباشد. بررسی می

روابط  و به حوادث تاریخی، زیندگات اروپا بر مییز از ادبیموضوع تحقیق خودرا ن ازغرب ومتمایل به آن،

  .)11: 1383(ندا،  ».ورزدات آنان اهتمام میکاس آن در ادبیاجتماعی و انع

ات کشورهاي مختلف دبیات تطبیقی بررسی موضوعات مشابه در اکه گفته شد قلمرو ادبیطور همان

مروري بر تاریخ  باشد.ات جهان بحث جنگ میهمسان ادبیهاي مشترك و ي مضموناست از جمله

را  هااز تاریخ اغلب ملّت بخش اعظمی دور بسیار قدیم و دهد که متأسفانه از روزگارکشورها  نشان می

اریخ درصد ت 28، روفشناس معجامعه »پیتریم سوروکین«هاي جنگ تشکیل داده است طبق بررسی

درصد تاریخ  56، تاریخ لهستان ولیتوانی درصد 58درصد تاریخ ایتالیا، 36 ،ادرصد تاریخ اسپانی67آلمان، 

  .)125: 1383(بی نیاز، تاریخ روسیه در جنگ گذشته است.  درصد46درصد تاریخ اتریش، 40انگلستان، 

زندگی بشر حاکم شود جنگ بوده قوانین بر آنکه  پیش از خصوصاً بقاي جوامع انسانی،شرایط  اصوالً    

مسائل و حوادث به دلیل چنین رخدادهایی نویسندگان و هنرمندان حساس و متعهد نسبت به این  است.

ساس ابه واقع دیدند و یا برجنگ و آنچه که تجارب خود از حضور در یا براساس  نتفاوت نبودند بنابریبی

بنابرین نویسندگان و شاعران در طول تاریخ  .آثار گویاي زمان  جنگ را خلق کردند اندکه شنیدهآنچه 

  بشر مشغول ثبت وقایع جنگ بودند.

ه به این موضوع،با توج ایلیاد و اودیسه هومر «از روزگاران قدیم وجود داشته است. ات جنگ ادبی

 (حنیف، ».کندحکایت می جنگ معروف تروا از یلیادا ات جنگ است.ترین ادبیترین و معروفقدیمی

ات داستانی جنگ به شکل امروزي از قرن هیجدهم شروع شده و در ادبی این وجود، با. )13: 1386 محمد،

م ل و دوهاي جهانی اوور شدن جنگشعلهاي مهم جنگی نوشته شده است. هرمان قرن نوزدهم برخی از

هاي زیاد توسط هاي بلند و کوتاه و رمانداستان بسیاري از اشعار،ي خلق در قرن بیستم انگیزه

 که تأثیر آشکاري  بر ترین حوادث بودندها و اتفاقات از  مخربین جنگران شد. انویسندگان و شاع
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چنان اند.جهان داشته اتادبیجنگ نمود  داستانی معاصر در اروپا،ات که از میان مضامین مختلف ادبی

هاي بزرگ جهانی و نویسد و همینگوي از جنگرانسه میولستوي از جنگ روسیه و فخاصی دارد: ت

) 1988-1961ي ارنست همینگوي (ها، رمان وداع با اسلحهرماناین ي از جمله نبردهاي داخلی.

آمبوالنس صلیب سرخ در  ي هل حضور داشته و رانندجهانی او  گوي در جن .آمریکایی است ينویسنده

منتشر شده بر 1929در سال   که» داع با اسلحهو«است رمان  ت زخمی شدهبوده و به شدایتالیا ي جبهه

  ات واقعی همینگوي است.ي تجربیپایه

) است که در fredrick henry(َي جوان آمریکایی به نام فردریک هنري لحه دربارهداستان وداع با اس

فهمد و نمیچ کس معناي آن را اي که هیدر جنگ بیهودهجنگند. روهاي اتریش میارتش ایتالیا علیه نی

 )catherine barkleyان با کاترین بارکلی (هنري در این میجنگند. که و براي چه می دانند براينمی

-می«ا عاشق او نیست ام ابتدا بر اساس عادت به او عالقه دارد شودداوطلب انگلیسی آشنا میپرستار 

بازي  هم ندارم این یک جور هیچ خیال دوست داشتنش را دارم ودوست نمی کاترین بارکلی رادانستم 

گیرد هنري ه این جریان شکل دیگري به خود میرفتا رفته. ام)54: 1387(همینگوي،  ».مثل بریج بود

جنگ را ي آن ي باشد که بتوان بوسیلهلهتواند مقؤ. به زعم نویسنده  عشق میشودعاشق کاترین می

          نادیده گرفت .

گ شروع جن اات داستانی جنگ را بدگان آغاز ادبینظران و نویسندر ایران نیز تعدادي از صاحب

به جنگ  هنویسندگان و هنرمندان آثار خود را با توجدانند و بسیاري از تحمیلی عراق علیه ایران یکی می

شجاعت و دالوري مردان و  هاي مقاومت،اند و با به تصویر کشیدن لحظهو مسائل خاص آن خلق کرده

نویسان امروز ایران است که آثاري ناز جمله رما )1336( حسین فتاحی گذاري ایفا کردند.ثیرنان نقش تأز

فصل  26 در1373موضوع جنگ است که در سال  جنگ فتاحی با هايسال قعش مرتبط با جنگ دارد

هاي غربی کشور هاي داخلی در استانگیريدر همزمان با 59اوایل سال داستان در نوشته شده است. 

 انقالب از که پس از به نام حمیدن جوانی است ت اصلی رماشود، شخصیمی(کردستان و کرمانشاه) شروع 

- می دختري به نام نرگس آشنا یروهاي ضدانقالب مقابله کند در آنجا بارود تا با نتهران به کردستان می

به او محول گردیده باعث  ی که درکردستان ت مهممسئولی عادي ندارد، زندگی معمولی و حمید شود،

به عنوان یک ایرانی  او حدي زندگی دشواري داشته باشد، تا و کندشده که همزمان به چند چیز فکر 
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 راهاي آن روز جنگ سختیي واقعی مسئله ي رمان با دركت  نویسندهخواهان یکپارچگی کشورش اس

هاي هاي جنگ را به شکلسختی فاق افتاده باشد،تّداستانی واقعی که شاید بارها اند. کمنعکس می

قطع عضو و از  ها به دست مهاجمان،شدن آناسیر هاي رزمنده،کند و به شهید شدن نیرومتفاوت بیان می

فرساي زنانی مانند نرگس به خاطر شرایط حاد جنگ رسانی و کار طاقتنیز امداد ها وکار افتادگی آن

  اشاره دارد .

هاي همسان و تمایز زیادي بهفتاحی جن »هاي جنگعشق سال«همینگوي و »وداع با اسلحه«رمان 

 عشق است. ي یهماتبعات جنگ، اصطالحات جنگ با درون جنگ،. موضوع اصلی هر دو رمان با هم دارند

همینگویی نسبت به جنگ دیدگاه منفی و فتاحی نسبت به  اها فضاي جنگی است امرمان فضاي حاکم بر

 برخورد مردم با جنگ، درموردجنگ، هاتر شخصیتفکاصلی داستان، ت نگرش مثبت دارد. نوع شخصی نآ

-ام نهایی داستان از هم متمایز مییا امدادهاي غیبی در حوادث داستان و پی عدم وجود تقدیر و وجود یا

  باشد.

لیلی این دو رمان تح به بررسی تطبیقی، استفاده از امکانات تحقیقاتی موجود کوشد بانگارنده می

برخی از ناسازها را در  جنگ و گونه سعی براین است که مضامین همسان مانند عشق،بپردازد و بدین

  بنمایانیم. ها بیابیم واین سویه وندر

  سؤاالت اصلی پژوهش -1-3

وداع با « حسین فتاحی و رمان» هاي جنگعشق سال«ترین مضامین همسان در رمان برجسته- 1

  ها هستند؟ ي ارنست همینگوي کدام»اسلحه

  نسبت به جنگ و عشق چگونه است؟دیدگاه دو نویسنده - 2

  پردازي چیست؟هاي داستانمذکور در شیوهوجوه اشتراك و افتراق دو اثر - 3

  هدف پژوهش -1-4

 »وداع بااسلحه« و» هاي جنگعشق سال«هاي رماناي این پژوهش بررسی تطبیقی و مقایسههدف 

هاي سی وجوه اشتراك و افتراق در شیوهبرر ي جنگ و عشق ولهتأکید بر دو مقؤ با درکنار یکدیگر

  باشد.پردازي این دو اثر میداستان
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  ضرورت پژوهش -1-5

آن ملّت است با بررسی تاریخ  فرهنگ و ایمان، نمود اندیشه،ات هر ملّتی بارزترین که ادبیاییاز آنج

گمان این بی .شویمآشنا می هادیدگاه و فرهنگ آن و اندیشه، کرجایگاه آثار ادبی ملل مختلف، با ف

 ها و احساسات بشري راشههمسان و ناهمسان اندی هاي جنبه ند تاکیاري می را یک سو ما از آشنایی،

همچنین  و سازدا را به ارزش ادبیات ارزشمندمان بیش از پیش آشنا میبهتر بشناسیم و از سوي دیگر م

گاهی یابیم و در راستاي فاخر نکات ضعف و قوت اثر آبه  تا شودجهانی باعث میدر اثر مقایسه با یک اثر  

به این پژوهش تطبیقی در دو  ،بنا به این ضرورت نیز ماآن نکات را رعایت کنیم.  و جهانی شدن آثار خود

ایم.پارسی و انگلیسی پرداخته هان،ات زنده و پویاي جادبی  

  ي پژوهشپیشینه  -1-6

ي مستقل و به گونه »سلحهوداع با ا«و »هاي جنگعشق سال«رمان ي هریک از دو گمان دربارهبی

و  هاکتابي و چه از میان دانش پژوهان گرامی، رأگرانقدر صاحب چه از میان استادانمجزا پیش از این، 

کند اي دیگران متمایز میهآثار و نوشته از ولیکن آنچه که این نوشته را ما رسیده است  بهجستارهاي 

که » جنگهاي عشق سال«و  »وداع با اسلحه«هم نهادن بیقی آنست؛ به بیان دیگر در برابر رویکرد تط

نیست که تاکنون هیچ  ا این بدین معناکنون صورت نگرفته است امدارند تا قابلیت مطابقه ومقایسه را

ها صورت یا نقد و بررسی آنو  هاي دیگرات تطبیقی این آثار با اثرو ادبیدر قلمرپژوهشی و یا نوشتاري 

  اهیم کرد:در اینجا به چندي از این آثار اشاره خواین رو  نگرفته است از

  در مورد وداع با اسلحه: 

- نخل«با  »وداع با اسلحه«مطالعه تطبیقی اي تحت عنوان پایان نامه ،)1388( علیرضا، )جابر صفّار،1

                                            اهللا سلیمانی نوشته است.ر نعمتاث» ها ها و آدم

ي هنر هایش در نشریهانهمینگوي و داست سینما، اي تحت عنوانمقاله ،)1368( )سلطانی،کاظم،2

  نوشته است.
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 ي تحت عنوان داش آکل وادر مقاله، )1390( لیال، فاطمی راد،شادمان؛  شکروي، مظاهر؛ )مصفا،3

يهاي همینگوي درنشریههاي محوري داستانتشخصی وداع  با «ات تطبیقی به بررسی مطالعات ادبی

  .اندپرداخته »اسلحه

عنوان نگاهی  اي  بامقاله ،)1390( علی اصغر، شهنازخضرلو،نسرین؛  دفترچی، مهدي؛ )ممتحن،4

اند. و ات تطبیقی نوشتهي مطالعات ادبییونگ  و آلفرد دو موسه در نشریه نگاه تطبیقی به تصویر شب از

  ها در این مجال نگنجد.ر که ذکر آنبسیاري مقاالت دیگ

  هاي جنگ:در مورد عشق سال

 سهل انگار شتاب زده،«اي تحت عنوان لهدر کتاب  گذر از  خاك مقا ،)1387( سمیرا، ) اصالن پور،1

  نقدکرده است. آن را نوشته و براین اثر» و آشفته

ه ب» معجونی از عشق و سیاست و حماسه« اي با عنواندر مقاله ،)1381،1382( شمسی، )خسروي،2

  نقد و بررسی این اثر پرداخته است.

به نقد و  »هاي جنگنیم نگاهی به عشق سال«اي با عنواندر مقاله )1392( مهرداد، )رضائی فر،3

  بررسی آن پرداخته است.

» عناصر داستان«اي تحت عنوان در مقاله ،)1392( ایران، سهیال؛ خوش چهره، ) موسوي سیرجانی،4

گوناگون آن  ابعاد آن شناسایی ودر  داستان راعناصر  ضمن بررسی رمان،» هاي جنگعشق سال«دررمان 

  حلیل کردند.را ت

  مواد(داده ها)و روش پژوهش -1-8

 از ، اسنادي وتطبیق منابع ملل وتحلیل محتواايومات این پژوهش به صورت کتابخانهدستیابی به معل

  طریق خواندن منابع بوده است .
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  مفصل دو  

  مبانی نظري پژوهش
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2-1 - ات تطبیقی ادبی  

ه آثار بزرگ ادبی و یافتن کنون نسبت به مقایسهاي قدیم تاالش منتقدان و پژوهشگران از زمانت

شد. به » ات تطبیقیادبی«نام  اي جدید در نقد ادبی بههاي مشترك موجب پیدایش شاخهسرچشمه

زبان، فرهنگ و یا  ات ازات با یک یا چند ادبیات تطبیقی را مقایسه یک ادبیادبی«کلی در این نگاه طور

7: 1386(امین مقدسی، » دانند.تی دیگر میملی(.  

ات تطبیقی یعنی مکتب مکتب اصلی ادبی ات تطبیقی، دوت عملکرد ادبیم ماهیبراي دریافت و فه

  .دهیم آمریکایی را مورد بررسی قرار می فرانسوي و مکتب

ي بود که براي پژوهشگرلین فرانسه اوفرانسوا ویلمن استاد دانشگاه سربن  -مکتب فرانسه: آبل

. پس از )9: 1383 (ندا،. ات تطبیقی را در کالس درسی خود استفاده کرداصطالح ادبینخستین بار 

  فرانسوي این اصطالح را در آثار خود به کار بردند. وا پژوهشگران اروپائی به ویژه سفران

به عبارت » .ستهاتو مبادالت ادبی بین ملّروابط ي العهت تطبیقی مطاادبی«براساس مکتب فرانسوي 

ها تدبی ملّپذیري بین نویسندگان و آثار اثیرگذاري و تأثیرأت تات تطبیقی به چگونگی و ماهیادبی«دیگر 

اي هها و زبانتبی ملّي تاریخی بین دو فرهنگ و آثار ادکید بر اثبات رابطههاي مختلف با تأو زبان

تاریخی بین آثار ادبی که از این رو از دیدگاه مکتب فرانسوي اثبات روابط » .ه داردتوجمختلف مورد نظر، 

ات تطبیقی است. هاي ادبیپژوهش ياند، شرط قطعی ورود به عرصهه شدههاي مختلف نگاشتبه زبان

  .)578: 1390(فتوحی، 

پس از جنگ  هاست کات تطبیقی مکتب آمریکایی هاي ادبیمکتب آمریکایی: یکی دیگر از مکتب

ثیرات ارتباطات و تأ يمکتب آمریکایی با پذیرش عرصه .هادنهاي ادبی پژوهش يم پا به عرصهجهانی دو

ي را براي مطالعات تطبیقی در زمینههاي مهم پژوهشی این رشته، راه ادبی به عنوان یکی از حوزه
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از دیدگاه این مکتب و پژوهشگران آن از گشاید. بی میادهاي مایهمین و بنها، انواع ادبی، مضانهضت

مرزهاي یک کشور ي ات در آن سوي ادبیمطالعه«قی یعنی ات تطبی) ادبیH.Remak( جمله هنري رماك

(منظم،  ».بشري مثل نقاشی و فلسفه و... استهاي دانش ات با دیگر حوزهرابطه ادبی يخاص و مطالعه

1389 :230(.  

دارايات تطبیقی ادبی شود. و بررسی اختن آثار ملل مختلف میت بسیاري است و باعث شناهمی

 ات بیگانگان و مقایسه آنادبیی، آشنایی با ملّ يی بسیار سودمند است در عرصههاي ملّتطبیقی در عرصه

بیات خویش به کاهش تعصب با ادبیانجامد و عالوه بر کاهش میی ات ملّمورد نسبت به زبان و ادبی

بتعص یکی دیگر از فواید و اهمیات تطبیقی شناخت موضوعات اصیل و غیر اصیل است. (ندا، ت ادبی

1383 :33 -32(.  

تحوداشته است معرّات تطبیقی در طول دو قرن گذشته التی که ادبیل مستمرش بوده، ف تحو

ی میان پژوهشگران یک تعاریف و مفهومی هم که پیدا کرده مفهوم واحدي نیست بلکه این مفهوم حتّ

نماید. دلیل ها بسیار آشکار میمختلف تفاوت آنکشور متفاوت است و در میان پژوهشگران کشورهاي 

دو قرن ات آن در طول پرستی کشورهاي بوده است که ادبیتها بیشتر به دلیل ملیاصلی این تفاوت

ایی این نوشتار منطبق با مکتب آمریکهاي دنیا بوده است. در هر حال اتترین ادبیگذشته جزو مهم

باشد.ات تطبیقی میادبی  

  بررسی اوضاع سیاسی کردستان  -2-2

ترین مسائل کشورهاي ا همواره یکی از پرتنشانه قرار گرفته است و مسئله کردهخاورمیکردستان در 

عثمانی و روسیه تقسیم ل کردستان میان سه دولت ایران، تا قبل از جنگ جهانی او«خاورمیانه بوده است 

شده بود زمانی که دولت عثمانی میان کشورهاي انگلیس و فرانسه تقسیم شد کردستان بین کشورهاي 

  .)139: 1378(صفی زاده، » .ایران، ترکیه، عراق و سوریه تقسیم گردید

  شرح زیر است:ه تقسیمات خاك پهناور کردستان ب



١٢ 

کیلومتر مربع  72000کیلومترمربع، در عراق  124950کیلومتر مربع، در ایران  194400در ترکیه  -

کیلومتر مربع بوده و  6000 کیلومترمربع طول وسعت خاك کردستان از شمال به شرق 18300در سوریه 

  .) 15: 1369کیلومترمربع می رسد. (رمزي قزاز،  750به حدود  بتدریج

همواره بخشی  هاي کردنشینزمیني سرنویسد: همهنشینان میدي سرزمین کررهیی دربامجتبی برزو

هاي سیاسی و نظامی، آن مناطق را از پیکر این کشور جدا ساخته اند و تنها شکستاز ایران بزرگ بوده

  .)14: 1378است. (برزویی؛ 

ش است این دهه به لحاظ بروز ه  1320هاي پرتنش تاریخ سیاسی معاصر ایران، دهه یکی از دوره

به  هو اواسط این دهشود تاریخ معاصر تلقی می ادواراز مهمترین  نیز یکیاي هاي قومی و منطقهچالش

زمان شاهد اوج و فروپاشی بحران شدید قومی در منطقه کردستان بوده است در ذیل دالیل طور هم

  بحران را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

  ریشه هاي بحران کردستان ایران - 1- 2-2

آباد، کنگاور، کرند، صحنه، ایالم، سنندج، بانه، رین، اسالمشیکرمانشاه، قصرکردان ایران در شهرهاي: 

زاده، (صفی  .کنندس، ماکو و چند شهر دیگر زندگی میه، سلما، اورمیاشنویه، سردشت و مهاباد، سقز

1378 :146.( به کردها  تمایالت قومیي شوند پیشینهمی ن محسوبزبانی ایرا - هاي قومیتاکراد از اقلی

با حکومت رضاشاه بر  و اوایل قرن بیستم مصادف 19الت صورت گرفته در اواخر قرن اصالحات و تحو

  .)40: 1392گردد. (محمدپور؛ ایران بازمی

مانعی بر سر مشارکت  19ي دهد که در ایران سدهکردي نشان میهاي اندانرفتار دولت ایران با خ

ي اقوام امح و مدارا نسبت به همهي کافی از تسقاجار به اندازهد نداشته و دولت کردها در قدرت وجو

هاي در مناطق کردنشین وجود ها و درگیريه شورشالبتّ ).90: 1378 (برزویی، .مند بوده استایرانی بهره

راه انداختندههایی که عبیدا.... وسمکو بخودمختاري نبود مانند شورش واستها خا هدف آنداشت ام. 

فئودالی  جنبش سمکو یک حرکت صرفاً« :نویسدره میتبی برزویی در این بامج). 471 :1378باري، (دریا 

  .)227: 1378برزویی؛ (» .گرایانه کردي بوده استیو عاري از هرگونه مقاصد ملّ
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خودشان بوده است و ارتباط ي عشیرهو ی خود ها براي به دست آوردن قدرت شخصو این شورش

هم این است که ي مسالح بود. نکته ات ودست آوردن مهمانگلستان و ترکیه براي کسب پول و بها با آن

رغم ضعف یامده چون حکومت قاجار توانست بهاي به اسم ناسیونالیسم کرد بوجود ندر این زمان پدیده

  .)144:  1378(برزویی؛ فظ نماید. ی ایران را همچنان حمفرط خود وحدت ملّ

ی را بوجود آورد و محلّ –اي و ناهمسازي قومی ها و بسترهاي واگرایی منطقهزمینهدوران رضاشاه 

رضاشاه «حیات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و روانی آنان را تحت فشارهاي مختلف قرار داد. 

خواهانه مانند تغییر لباس، دز اقدامات و اصالحات به ظاهر تجدپس از به قدرت رسیدن یک رشته ا

بودي مراکز جباري عشایر، ممنوعیت کاربست زبان کردي و ناا اري نظام وظیفه، کشف حجاب، اسکانبرقر

پیامد آن به صورت  .ي پهلوي بوجود آوردي این اقدامات شرایطی را در دورههمه .قدرت را دنبال کرد

آداب و رسوم و زبان  ملی (از دیدگاه اکراد) بروز کرد و این اقدامات کردها را نسبت به حفظ فرهنگ وستم

  .)213(همان،  ».هاي را در میان مردم برانگیختخود به تکاپو واداشت و اعتراض

ود استقرار فشار و خفقان همراه بیدترین شد ي رضاخانی در کردستان باساله 15استقرار حکومت 

ممنوع سرکوبی هر نوع آزادي،  ،هاي سنگینبستن مالیاتژاندارمري ضد مردمی، نظام وظیفه اجباري، 

نوع کردن مطبوعات به زبان کردي، تبعید دسته مم، کردي چه در شهر چه در روستاکردن پوشیدن لباس

ي است فارسی کردن کردستان به وسیلهکوچ دادن کردان به مناطق دیگر ایران و به طور کلی سیجمعی، 

  )146: 1378رضاشاه باعث نارضایتی عمومی در کردستان شد. (صفی زاده، 

ها خلع سالح عشایر و اسکان اجباري ها و شورشاقدامات نظام پهلوي براي جلوگیري از اعتراض

هاي تمرکز گرایانه در سطح کشور و سیاست اسکان این دوره رضاشاه با اجراي سیاست عشایر بود در

ل کرد بر جمعیت یکجانشین و شهرنشین کرد افزوده شد و شورش رهبران اکراد اجباري عشایر و قبای

  .)40: 1392(محمدپور،  .سرکوب شد

شدن کردها از بار باعث دور یناین اقدامات رضاشاه مردم کرد را از حکومت پهلوي دور کرد و براي اولّ

  .)231: 1378(برزویی،  بود. گرائی کردي شدهیو پدید آمدن زمینه براي رشد ملّ رائی ایرانیگیملّ
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الت از نظر همسایگان قدرتمندي مانند اتحاد جماهیر شوروي و گذشته از این اتفاقات این تحو

هاي سیاسی کرد در عراق و ترکیه به دور نماند. این نیروها کوشیدند بحران بوجود آمده در میان سازمان

هاي رژیم وق دهند بنابراین پس از خیانتال کردستان را به سوي منافع خود سکردهاي ساکن در شم

 .داري و تحریک کردهاي ایران دانستپهلوي تحریکات اتحاد شوري را باید عامل کلیدي دیگري در بی

  .)266(همان، 

که ها قبل از ایران شروع شده بود در حالیتطلبانه در کردستان و ترکیه مدلهاي استقالحرکت

م زمانی که نیروهاي شوروي مناطق کردستان ایران به جنگ جهانی دو طلبانه درهاي تجزیهشروع حرکت

م و سقوط رضاشاه با اشغال ایران طی جنگ جهانی دو، گرددبرمیی ایران را اشغال کرده بود شمالی و غرب

ثیر کراد تحت تأها و رهبران او حضور ارتش سرخ در مناطق کردنشین شمال غرب ایران، فعالیت گروه

  .)40: 92افزایش یافت. (محمدپور،  خرارتش سفرماندهان 

-ت(جمعی» کردستانژیانیيکومله«شکیالت سیاسی کردي به نام شمسی نخستین ت 1321در سال 

ریزي شد ان، به صورت مخفی در مهاباد پایهکردستردستان) با هدف کسب خودمختاري بر کرستاخیز

مساعدت ارتش شوروي علنی شد و با تغییر نام د و با عضویت قاضی محم 1324تشکیالتی که در سال 

ي کسب قدرت سیاسی و اعالم جمهوري خودمختار کردستان آماده» حزب دموکرات کردستان«د به خو

  .) 162: 1382(مقصودي،  .شد

  تشکیل حزب دموکرات کردستان (نخستین گروه دخیل در بحران کردستان)  - 2- 2-2

کاف  - ومله ژاحساسات قومی در کشورهاي همسایه حزبی به نام کدر دروه رضاخان همزمان با رشد 

ه بعدها کردهاي عراق در شهر سلمانیه به صورت مخفی تشکیل شد که البتّي نخستین بار به وسیله

-یم احزاب و ملّي جنگ جهانی دودر آستانهکردند.  (امید) را اعالم» هیوا«و تشکیل حزبی به نام  منحل

ي دهند. کردي را به نواحی کردنشین ایران تعمیم و تسرّگرایان کرد عراق سعی داشتند ناسیونالیسم 

ب ي حزدو فرستادهی مهاباد با حضور چند تن از اهال 1321سال  شهریور 25در ). 283: 1378(برزویی، 

اق از حاضران (امید) عر» هیوا«ي تشکیل دادند که طی آن فرستادگان حزب در مهاباد جلسه» هیوا«

باشد.  )امید(» هیوا« اي از حزبسیس نمایند که این حزب شعبهبی تأمهابادي خواستند که در مهاباد حز
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- يکومله« تشکیل حزبی با عنوان ،ها و تبادل نظرگرفت در پی همین بحثناین پیشنهاد مورد قبول قرار 

به تصویب رسید این فرقه برضرورت ت رستاخیز کردستان در کمیته ) یعنی جمعیکاف-(ژ» کوردژیانی

1380ت یافتن زبان کردي تأکید داشت. (معتضد، خودمختاري کردستانی در چهارچوب ایران و رسمی :

656-655 (.  

عشایر و خوانین ران ایالت، رئیس جمهور آذربایجان شوروي، با دعوت از سباقراف،  1322در سال 

قاضی «ت را تشکیل دهند. یکی از افراد دعوت شده منطقه کردستان از آنان خواست تا حزب دموکرا

یک روحانی کرد که نفوذ زیادي در منطقه داشت. وي پس از مالقات با باقراف و با استفاده از  .بود» دمحم

 :1392محمدپور، کرد. ( سیسرات ایران را تأحزب دموک 1324(انحالل آن) در تیر ماه » کاف- کومله ژ«

 مهوري خودمختار کردستان را رسماًد جقاضی محم 1324ماه سال آذرپس از تشکیل حزب در ). 42

د ی کردستان منعقد و قاضی محممجلس ملّ 1946ژانویه  22اعالم کرد و در بهمن ماه همان سال برابر با 

  .)170: 1382(مقصودي،  .ردیدجمهور خودمختار کردستان انتخاب گ به سمت رئیس

ي نامهکند. اساسر و دوره را منعکس میآن عصي اوضاع آشفتهردستان در واقع حزب دموکرات ک

  حزب دموکرات به شرح زیر اعالم شد.

  ت کرد در داخل ایران، در اداره محل خود آزاد و خودمختار باشد. ملّ - 1

  ت شناخته شود. ا زبان کردي خود بتواند تحصیل کند و این زبان به رسمیب - 2

ت انتخاب شده و در تمام کارهاي عمومی حق قانون اساسی به فوریانجمن والیت کردستان طبق  - 3

  نظارت دارد. 

  از خود کرد باشد. موران دولت قطعاًمأ - 4

  ستان در خود منطقه صرف شود.درآمد کرد - 5      

هاي ساکن تت آذربایجان و اقلیکه با ملّدستان تمام سعی خود را خواهد کرد حزب دموکرات کر - 6

  و برادري کامل برقرار گردد. در آنجا وحدت

ي استفاده از منابع طبیعی کردستان در جهت ترقی و ي تالش خود را بواسطهحزب همه - 7

  )476 - 477 :1378، پیشرفت مردم کرد خواهد کرد. (در یاباري
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از بند هشتمی هم » ی پهلويالت سیاسها و نقش آنان در تحوتقومی«ه دکتر مقصودي در کتاب لبتّا

مین ت ایران از جهت تأا آزادي براي ملّم بآن گفته شده است: آرزوي زندگی توأکند. که در مییاد 

  .)169: 1382سعادت و پیشرفت کشور را داریم. (مقصودي، 

ا عمر جمهوري خودمختار کردستان چندان پایدار نماند چرا که قوام السلطنه نخست وزیر وقت ام

کردن خاك ایران توسط ارتش سرخ به با استالین بر سر ترك و رفته بودایران طی سفري که به مسک

توافق رسیده بود بنابراین با امضاء قراردادي ارتش سرخ خاك ایران را ترك کردند به این ترتیب با خروج 

گیري منفی از جمهوري مهاباد، موضع» عشایر کردستانحمایت عدم «ز ایران و دالیل دیگر ارتش سرخ ا

ون و رهبران مذهبی با جمهوري مهاباد و تان به رویدادهاي مهاباد، مخالفت روحانیاهالی استان کردس

 1325در زمستان . )372 – 373: 1378ی، (برزوی» .ط ضعف حزب دموکرات کردستاناشتباهات و نقا

د و اطرافیانش بدون درگیري کنترل مهاباد را در دست گرفتند به این ترتیب قاضی محم بدونارتش ایران 

مقاومت تسلیم شدند و در میدان چهارباغ مهاباد که جمهوري خودمختار اعالم شده بود به دار آویخته 

474- 475: 1378باري، د تمام شد. (دریاشدند. از این رو فصل جمهوري خودمختار قاضی محم(.  

فرایند ادغام کردها در  ،جمهوري کردستان تا وقوع انقالب ياز برچیده شدن بساط چند روزه بعد

گونه ت مرکزي بسیار کند پیش رفت و هیچسی حکومساختارهاي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی و سیا

عالوه طی این دوران، مناطق کردنشین ایران در مناطق کردنشین صورت نگرفت به تحرك و جنبش قومی

نظامی کردهاي عراق قرار  -سیتحرکات سیامرزي و به ویژه الت برونثیر رویدادها و تحوبه شدت تحت تأ

چنین شرایطی از یک سو به تداوم و گاه تقویت ناسیونالیسم کردي و گرایش گریز از مرکز در  گرفت.

ر ت هرچند محدود را به ویژه دکرد و از سوي دیگر امکان فعالییان محافل سیاسی قومی کرد کمک میم

  .)41 :1392(محمدپور،  .دادها میمناطق کردنشین عراق به آن

  وضعیت کردستان در آستانه انقالب اسالمی  - 3- 2-2

، چند جریان مهم سیاسی در مناطق 57گیري مبارزات انقالبی مردم ایران در سال همزمان با اوج

  کردنشین ایران فعال بود. 
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سازمان کرده و اقدام به تجدید شد) که به تاریخ تشکیل آن اشاره (الف) حزب دموکرات کردستان: 

  گزید.و را به عنوان دبیر کل این حزب برعبدالرحمان قاسمل 1357در آبان 

هایی که در بحران قومی کردستان نقش بسزایی داشت، ب) کومله (کومه له): یکی دیگر از گروه

له) بود که قبل از انقالب در یک گروه  مهحزب (سازمان) زحمتکشان کردستان معروف به کومله (کو

ت کرد این گروه عقیده انان اعالم موجودیعد از انقالب با شعار دفاع از دهقا بفکري شکل گرفت، امروشن

هاي مبارزات دهقانی نجات داد توان از طریق تشکلکردستان و سپس سراسر ایران را میداشتند ابتدا 

نظامی کردستان بعد از پیروزي  –ترین تشکیالت سیاسی ک کومله بعد از حزب دموکرات، مهمگروه

  ت کرد. اعالم موجودی 1357انقالب بود که در بهمن 

یست داشت و مشی مقابله مسلحانه با نظام جمهوري وه گرایش سیاسی و ایدئولوژیک مائواین گر

  اسالمی را پیش گرفت.

از  ،جریان سومدار بود این حمد مفتی زاده عهدهت جوانان مسلمان کرد که رهبري آن را اج) جمعی

  همه اشتراك دارند. ،له خودمختاري براي کردهاا در مسأند امامتفاوت قادي با آن دونظرسیاسی و اعت

و » حزب توده«، »رزگاريسپاه«توان به در بحران کردستان نقش داشتند می هایی دیگري کهاز گروه

  اشاره کرد.» گراهاي چپگروه«

دگان، شفق سرخ، توان نظیر: گروه رزمنالساعه و کمهاي خلقو گروه ها، دیگر احزابدر کنار این گروه

ت آزادي و نیروهاي دیگر کارگر، طرفداران انورخواجه، جمعیاشرف دهقان، خبات(مبارزان)، طوفان، راه

  .)310: 1380(مقصودي،  .خارج از چارچوب حزبی به نقش آفرینی در کردستان مشغول بودند

د به کردستان رفتند و احزاب غیربومی با شعار احقاق حقوق مردم کر ها وگروهبعد از پیروزي انقالب 

هایی فدایی خلق، توان از سازمان منافقین، چریکها میي این  گروهبه مطالبات قومی دامن زدند از جمله

   ها نام برد. طلب پیکار و سلطنت

  اوضاع سیاسی کردستان بعد از انقالب اسالمی ایران  -4- 2-2

خواهی در کردستان بعد از اعدام مختاريخودهاي مبنی بر تاشاره شد فعالی همان طور که قبالً

1324تا  1357ازسال  د به رکود گراییده بود و تقریباقاضی محم  ي در کردستان ربحران جدا خ نداد. ام
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 ،خود گرفت در این هنگام ی و پیروزي انقالب اسالمی کردستان حالت بحران بهتنهنگام گذار نظام سلط

اع وخیم هاي موجود از جمله اوضزمینه وه به فضاي ایجاد شده از خالء حکومت مرکزي با توجکردستان 

ود و احساس عدم اي که براثر فشارها و سرکوب نظام سابق ایجاد شده بت منطقهاقتصادي و محرومی

مذهبی و وجود  - نژاد هاي زبانی،نیز تفاوتاي مناسب و هاي جامعه، موقعیت جغرافیمشارکت در مدیریت

حزب  ها و احزاب بومی مانند:وه بر گروهعالر بحران دیگري شد. در این هنگام دشمنان خارجی دچا

هاي فدایی خلق، سازمان پیکار اي دیگر نظیر چریکهاي سیاسی برون منطقهدموکرات و کومله، تشکل

گزیدند. سران احزاب بدون توجه به عوامل ت خود برصلی فعالیعنوان کانون ا ههاي کردستان را بشهر ...و

مسلحانه، عضوگیري و  هايتبه فعالی» ودمختاري براي کردستانخ«موجد انقالب، در پوشش شعار 

  .)52: 1392دپور، (محم» .گسترش تشکیالت پرداختند

بلکه  در دست دولت نبوده است  58دهد که کنترل نظم و نظام منطقه در سال ها نشان میتواقعی

هاي سنندج، مانند پایگاه ،توسط حزب دموکرات و کومله بود دولت مرکزي در منطقه فقط چند پایگاه

: 1378(دریا باري،  .کرد که از سقوط آن جلوگیري کندبانه را در اختیار داشت و سعی میپیرانشهر و 

ت رونق گرفت در چنین فروش اسلحه به شدوخریدر این زمان در بیشتر مناطق کردنشین، بازار د .)481

ی، به طور کلّ د.شدن بودنري از مردم عادي همه در فکر مسلحمرجی، از نیروهاي سیاسی تا بسیاوهرج جو

کشاکش بین نظام  ي کردستان) را باید دوره(آغاز جنگ 1358مرداد  28المی تا دوره پس از انقالب اس

هایی، ق آمال مردم بود با گروهنوپاي جمهوري اسالمی، که در پی تدارك استقرار نهادهاي خود براي تحقّ

گراها و سلطنت طلبان دانست که هر یک در صدد تقویت قدرت خود و یها، ملّها، لیبرالمانند کمونیست

  .) 108 :1383(بسطامی،  .دندمقابله با نهادهاي انقالبی جمهوري اسالم در کردستان بو

توان به چهار س از پیروزي انقالب اسالمی را میهاي کرد پهاي مسلحانه گروهی، حرکتبه طور کلّ

ها سقوط ترین آنشود که عمدهرا شامل می 1358نخست، وقایع سال مقطع « زمانی تقسیم کرد:مقطع 

ه، فرمان امام (ره) در شکستن ژاندارمري، جنگ نقدهاي د و پاسگاهپادگان و هنگ ژاندارمري مهابا

  ».ردشت، مریوان و... بودمحاصره پاوه و سپس آزادسازي شهرهایی، مانند بانه، س
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»گیرد که با تجاوز ارتش عراق و هم زمان با آن در برمی را 1360و  1359هاي م وقایع سالمقطع دو

  ».همراه بودب دموکرات و حزب کومله تشدید اقدامات نیروهاي حز

»ءها، قرارگاه سیدالشهدااین سال شود. طیمیرا شامل  1364تا  1361هاي م وقایع سالمقطع سو 

ت را در (ع) متشکل از نیروهاي سپاه و ارتش و ژاندارمري شکل گرفت و با استقرار در منطقه توانست امنی

مین کندمرزهاي کردستان ایران با عراق تأ ه هاي اصلی وشهرها، روستاها، جاد.«  

  ».گیردتا پایان جنگ را در برمی 1364ال مقطع چهارم از س«

- مله به پایگاهستان، این نیروها کوشیدند تا با حهاي آغازین بحران کرددر مقطع نخست و در سال

  ها را باعث شوند.هاي نظامی، سقوط آن

نیروهاي نظامی ارتش و سپاه پاسداران، در کردستان نیروهاي م، پس از گسترش یافتن در مقطع دو

ها، ترور، ارعاب افراد بومی و غیربومی کردستان (که گذاري جادههایی، مانند کمین، مینکرد بیشتر روش

 .و به آتش کشیدن امکانات دولتی را به کار بستندبا جمهوري اسالمی ارتباط داشتند) و حمله و مصادره 

ها و اهداف گرا با انگیزههاي سیاسی چپدر پی حادثه سنندج، تحرك گروه .)109: 1383(بسطامی، 

- الت و وقایع مهم کردستان میز تحومختلف در شهرهاي مختلف کردستان تشدید شد. تشریح برخی ا

مربوط به » هاي جنگعشق سال«وقایع مطرح شده و محتوي کردستان (اتفاقات،  58اوضاع سال تواند 

هاي ها و جنگفاقاتّ يراین ابتدا به اشاره مختصر دربارهند. بنابباشد) را آشکار کمی 58سال  اواخر

مان که مقطع مورد بحث ر 58اواخر سال  فاقاتکنیم سپس اتّي آغازین انقالب اسالمی بسنده میروزها

  کنیم.است را تشریح می» هاي جنگعشق سال«

  پاوهو وضاع سنندج، مریوان ا -5- 2-2

بزرگ آن حمله به ي لین نمونهکه اوخونریزي و آشوب از همان ابتداي انقالب شروع شد جنگ، 

گر هاي توطئهران احزاب و گروهسمهاباد بود. بعد از شهر مهاباد  پادگان مهاباد و غارت اسلحه و سوختن

سربازان از کرمانشاه با ان و اي از پاسدارها به دستور تیمسار قرنی عدد. امسنندج را محاصره کردن شهر

مهاجمین مقاومت کردند و  روز زیر آتش 11ت ها مدل شدند و آنیوپتر بداخل پادگان سنندج گسکهلی
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: 1380شته شدند. (چمران، سرباز سپاهی ک 21. در این درگیري از سقوط حتمی نجات دادند پادگان را

38(.  

سیاسی کشور به عنوان هیئت اعزامی امام اي نیز از مقامات پایهت درگیري، هیئت بلندطی مد

اي عمومی و خصوصی با مردم و هوارد کردستان شدند و در مالقات 1358ل فروردین خمینی، در او

شد در جریان مذاکره قرار. )55: 1392(محمدپور،  .ماجرا به گفتگو پرداختنددر هاي مختلف درگیر گروه

ت منحل شود. شهر، انتخابات انجام گیرد و شوراي موقّ سیس شورايه شوند براي تأف تخلیمراکز تصرّ

فت. اب و غائله پایان یابدین ترتیب ابراهیم یونسی نیز از طرف وزیر کشور به عنوان استاندارد انتخ

جدیدي در هاي هاي دیگر تداوم یافت و بحرانا ابعاد بحران کردستان در قالبام). 110:1383(بسطامی، 

نقده و مریوان صورت گرفت که هر کدام تلفات زیادي به ي دیگر مانند آذربایجان غربی، شهر شهرها

در مرداد ماه سال ت متشنجی داشتند. همراه داشتند در این هنگام دیگر مناطق کردستان نیز وضعی

ند چرا بود قدتهاي ضدانقالب از منطقه کردستان معنیروهاي اصیل انقالب به بیرون راندن گروهک 1358

کردند. ستان به نیروهاي انقالب تحمیل میاي از کرداي را در گوشهها جنگ تازهکه هر روز این گروه

و در امام خمینی(ره) به دخالت مستقیم در این امر مجبور شدند  رانجام در جنگ پاوه، رهبر انقالبس

: 1383صادر کردند. (بسطامی،  سازي تمام مناطق از نیروهاي ضد انقالب رافرمان پاك 26/5/1358تاریخ 

110(. پی توانستند ضمن آزادسازي پاوه به درهاي پیاتبدین ترتیب نیروهاي ارتشی و سپاه طی عملی

 گیري درهنوز آمادگی در ها کهمرداد ماه، گروهک 28تدریج دیگر مناطق کردستان را نیز آزاد کنند در 

هاي کردنشین قز و مهاباد با تمامی شهراندکی در سد با نشان دادن مقاومت ها را نداشتنتمام جبهه

: 1383آذربایجان غربی را تخلیه و به نقاط دور دست کوهستانی و مرزي و عراق فرار کردند. (بسطامی، 

110(.  

  آغاز جنگ مجدد در کردستان  - 6- 2-2

.  در یافتنظامی ضدانقالب رهایی ي کردستان از سیطره يهي خطّهمه سردشت تقریباًا آزادسازي ب

سازي ي پاكهه کنند و بقیدند و شهرها را تخلیها بازگرسربازان به پادگان ین زمان ارتش دستور دادا
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را آغاز ر شد جهاد سازندگی به کردستان برود. و کارهاي عمرانی منطقه به ژاندارمی سپرده شده و مقرّ

  مجدداً نیروهاي ضدانقالب از عراق به منطقه بازگشتند.  1358نماید؛ اما در اسفند ماه 

ترین تا رور سایر مناطق کردنشین از جنوبیجنگ در منطقه کارمیاران از سرگرفته شد و به م

 هاي ضدها به دست گروههسنندج و بسیاري از شهرها و جاد گرفت.ترین نقطه شمال غرب را در برشمالی

روز شهر سنندج در خطر اشغال کامل نیروهاي  22ت به مد 26/2/1359الی  4/2/1359انقالب افتاد. از 

 مقاومت و ي درآمد و تنها به واسطه هاف آنضد انقالب قرار گرفت. تا جایی که بیشتر نقاط شهر به تصرّ

نبردهاي سنگین با ضد  ها ويا وجود درگیرشهر سنندج بمردمی ی، ارتشی و ي انقالباي نیروهپایمرد

بتدریج با اقدامات  ها به خارج از شهر کشیده شد ود. با ورود نیروهاي کمکی، درگیريف نشتصرّ ،انقالب

هاي اطراف سنندج کامالً تحت مراقبت پاسداران و پیشمرگان مسلمان کرد قرار گرفت و اتی جادهعملی

 .)659: 1392 (محمدپور، .بسیاري از نیروهاي ضدانقالب به شهرهاي مهاباد، مریوان و سقز گریختند

شهر سنندج و نقاط استراتژیک آن  ،هاي نیروهاي انقالبی و ارتشیمقاومت و درگیري ي هرچند در نتیجه

ي مواصالتی شهر مانند گردنه (پادگان، فرودگاه، باشگاه افسران، سازمان دولتی و انتظامی محورهاي

ات توسعه روند پدافند داخلی و آن این عملی ا مهمتر ازدکل خلیجان و ...) آزاد شد، ام آباد، ارتباطصلوات

بروز و تشدید  ،یکی از دستاوردهاي آزادسازي سنندج .ت پایدار در کل ناحیه کردستان بودق امنیتحقّ

کرات کردستان پی حزب دمودرپیاختالفات سیاسی، تئوریک و ایدئولوژیک بود که منجر به انشعابات 

پس از آزادسازي سنندج،  .)60(همان:  .سازمان کومله گردید هاي فدایی خلق وایران، سازمان چریک

ا جنگ به مهاباد، بانه، سردشت، کامیاران و مهاباد کشیده شد. و این مناطق نیز به تدریج آزاد شدند، ام

ح مخالف دولت درکردستان شد تا هاي مسلّحمالت نظامی عراق به ایران نیز موجب تقویت مواضع گروه

ا سپاه پاسداران انقالب اسالمی با ام ت برخوردار بودستان همچنان از شدبحران کرد 1360اواخر سال 

1364تا  1361از  –(ع)  دالشهداءاقداماتی نظیر تشکیل قرارگاه حمزه سی- ت نسبی ظرف سه سال امنی

  را در کردستان برقرار نمود. 
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2-3- ل جنگ جهانی او  

ترین رویدادهاي قرن بیستم و تاریخ بشر حال مخرب ترین و مهمترین و در عینز برجستهایکی 

به دلیل فراگیر بودن و  رخ داد. به این جنگ 1918تا نوامبر  1914ت بوده که در ماه اول او جهانی جنگ

- گ بزرگ و نخستین جنگ جهانی هم میجنگ جهانگیر یکم، جن ،هاي مختلف دنیا در آنحضور کشور

  هاي از آسیا و افریقا را ویران ساخت.قسمتند که مدت چهار سال اروپا و گوی

حاد با دیگران افتادند و به هاي بزرگ براي دفاع از خودشان به فکر اتّها و دولتدر این جنگ قدرت

ایتالیا (بعد از شروع جنگ به مجارستان، -گانه، آلمان، اتریش حاد سهدو صف تقسیم شدند: در یک سو اتّ

گانه؛ انگلستان، فرانسه و روسیه، این دو گروه در برابر هم قرار اتّفاق سه ن پیوست) و در سوي دیگرقیفمتّ

  .)1181: 1391(نهرو،  .گرفتند

نابودي چهار امپراتوري هوهنزولرن، هابسبورگ،  ي ر امپراتوري را پایان داد و مایهااین جنگ چه

  عثمانی و روسیه تزاري شد.  ،مجارستان، آلمان-ش یعثمانی و رمانوف به ترتیب در اتر

ت مناطق گذاري شد و سرپرستی موقّپایه» ترکیه«در شرق با نابودي امپراتوري عثمانی کشور نوین 

ها به انگلستان و فرانسه واگذار شد با فروپاشی ومت این کشور تا زمان استقالل آنعرب نشین تحت حک

دند و دولت لهستان چکسلواکی و یوگسالوي زاده شاي همچون تش در اروپاي مرکزي کشورهاي تازهار

 .)1296-1302(همان:  .هاي از خاك آلمان، امپراتوري روسیه و امپراتوري اتریش پدید آمددوباره از بخش

رتش ي مردم ایران توسط اخرید آذوقه ل و اشغال ایران توسط انگلیس وبر اثر آغاز جنگ جهانی او

ایران میلیونی آن زمان  20ت میلیون نفر از جمعی 8ي هعد 1917-1919و شروع قحطی بزرگ گر لاشغا

  .)85؛ 121-136: 1387(مجد، . رفتنددرصد) به کام مرگ فرو  40(حدود 

  هاي بروز جنگ زمینه - 1- 2-3

  اختالف شدید آلمان و فرانسه-1- 1- 2-3

ها تالش کنند و تا آلمانیي آلمان باعث شد هاي بزرگ اروپا و اشتهاي فزایندهتفضاي رقابتی قدر

تراز با جهانی و همت خود را که به تازگی به جایگاه کشوري بزرگ دست یافته بودند در مقام قدرت موقعی
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انجام دهند بنابراین براي رسیدن به را  خواستند هر چه زودتر این کار انگلیس و فرانسه تثبیت کنند و می

 1871ي سیاست اروپا بودند. از طرف دیگر در جنگ سال عرصهکردن فرانسه در در پی منزوي هدف خود

 1871آلمان به پیروزي رسیده بود این پیروزي باعث بیزاري فرانسه از آلمان شد. آلمان در پایان جنگ 

افتادن این سرزمین  .ف خود در آوردرا به تصرّ »آلزاس و بخشی از لورن«خود را امپراتوري خواند و استان 

ی فرانسویان بود و جبران آن به هدف اصلی فرانسه در جنگ غرور ملّبه دست آلمان زخمی ماندگار بر 

16: 1388ل تبدیل شد. (گرین، جهانی او(.  

  ي بالکانعثمانی بر سر شبه جزیرهرقابت امپراتوري روسیه، اتریش و  - 2- 1- 2-3

که ها و روسیه روبرو بودند. روس هاي چون اتریشهمواره با قدرتي بالکان زهها در شبه جزیعثمانی

همیشه بر دانستند می -هاي بالکانتلّمیعنی  –جنوبیهاي اسالوتملّ يبودند و خود را برادر خوانده اسالو

روپا ي اها هم که بالکان را دروازهیحال جنگ بودند. اتریشاحب این منطقه با دولت عثمانی در سر تص

ي وین به ي تلخ محاصرهزه راه یابند. در واقع آنان خاطرهها بر این درواخواستند عثمانیدانستند نمیمی

ها، کردند. شورش صربرو، به مخالفان عثمانی کمک میاینها را فراموش نکرده بودند و از دست ترك

ها نتیجه رقابت این عثمانیا از قید هگوین و استقالل آنهرزهونگرو، بوسنیاهالی مونته ها،یونانی

  ها بود. امپراتوري

ها به مرد بیمار اروپا معروف نی را آن قدر ضعیف کرد که عثمانیعثما ،هابحران بالکان و سایر بحران

   نزدیک شود.براي نجات خود مجبور شد به آلمان شد؛ از این رو، 

  رقابت شدید آلمان با انگلستان - 3- 1- 2-3

در همین زمان رقابت آلمان با کشورهاي فرانسه و انگلیس، امپراتور آلمان اعالم کرد که آلمان 

ها انگلیس را باشد این حرفمی» مکانی در زیر آفتاب«خواستار رهبري جهان را در دست خواهد گرفت و 

ویلهلم دوم  دهاي دریایی جهان بوترین قدرتآورد و از طرف دیگر چون انگلیس جزو بزرگبه خشم می

  داشت میشد و واود و همین امر باعث خشم انگلیس میافزمان) نیز بر نیروي دریایی خود میآل(امپراتور 
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