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 ش گفتاریپ

ران یردستان و اکخ یتار ەهاین دور یت تریاز پراهم یکیبا  ییآشنا، ن مجموعهیا یهدف از گرد آور   

 ییاما آشنا، دارند ییآن دوران آشنا هایتیدادها و شخصیاز رو یار ین مجموعه با بسیندگان اخوان. است

  .دیمناتر میجالب یشان از زبان خود آنها بسیشه ورز ااندی گاهیوجا، آنان در هامن عرص ەهایشاندی با

سو و  یکاز  یاجتامع هایو اضطراب یاسیس هاییروزگار نگران، ردستان در آن دورانکن یرسزم

ن یخ نویدر تار هان دورهیاز پرتالطم تر یکیه ک یعرص ، گر بوده استید یاز سو  کیمسل هایشکشاک

 نای ثبات گذار را پشت رس نهاد و دوره یدوران ب، ران به بار نشستیه انقالب اکاست ای ران و دورهیا

 د.ر کردستان را تجربه ک یآرام

چگونه ، ردن و چگونه پنداشنتک یچگونه تلق، ردنکدن و چه یشاندیرسگذشت چگونه، حارضی مجموعه

  .ش استکن دوران رس یدر ا هاو چه شدن هاو چه بودن، رفنتیر پذیرگذاردن و چگونه تاثیتاث

ن یآن هم از زبان هم، خ معارص پس از انقالبین معامران تاریاز بزرگرت ینسل یشه نگار اندیدیشا

  . . .ات آن دوران باشدیواقع کدر  ین راه برایآسان تر، معامران

، ستندیگذشته ن هایجز بازگشت به حالت یز یچ ینونک هایند و چون حالتکمی رارکخ خود را تیتار

. . . نده خواهد بودیآ یاید ورود به دنیل، کگذشته یاپیاز تحوالت گوناگون و پ یآگاه، ن خاطریبه هم

 : مینکفراموش ن

 . . .میشومی ز درآن نگاشتهیم و خود نیسینومی ه ماکاست  یتابکخ یتار

م خوانندگان یتقد، استخراج شده است 59 و 58 و 57 هایران در سالیه از مطبوعات اکن مجموعه یا

  .دخواهد ش یگرام

به دستم دادند سپاس  یار یدست ، ن مجموعهیا یآماده ساز ی چهار سالهی ه در دورهک یارانی یهمهاز 

  . گزارم
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  ،رانیا یمل ه جبههیبه توص

  .ردندکردستان از مهاجرت رصفنظر کان معرتض یروستائ

شاورزان را ک یهانیرده و زمک یکیردستان دست به کوان و یمر یمقامات محل : ینده جبهه ملیمنا

 .اندردهکغصب 

مرز  یلومرت کی یکروز است در  9ه کردستان کان مهاجر یروستائ: هانکیرمانشاه ـ سنندج ـ خربنگاران ک

، مرز عراق یخود بسو  یرشو یه از پکرفتند یرا پذ یه جبهه ملین توصیروز ایدر، اندشدهراق متوقف ع

  .مرز متوقف مبانند یلومرت کی یکدر ی، افت نسق زراعینه درینند و تا احقاق حق خود در زمک یخوددار 

یی، ربلقاکا، (کزش)پ انیرت عرفانکد ، (یدادگسرت  یال کن مفتاح )و یو حسی، منصور رسولی، منوچهر مسعود

وان یران به مریا یجبهه مل یه از سو ک)پژوهشگر( و دو خانم پرستار  یل فراهانیو اسامع یهامیعباس ا

  .اندشدهاعزام 

به محل توقف ، وانیمر یدر دادگسرت  «رانیدارس» هیشاورزان قرکات یاکپس از مطالعه پرونده ش، روزید

، و دو پرستار همراه داشتند کپزش یکه کآنها . ردندکده ر کان رفتند و چند ساعت با آنها مذایروستائ

در  یون مواد غذائیامک یکردند و کع ین آنان توزیمقدار دارو ب، امریشاورزان بکنه یابتدا پس از معا

  .ارشان گذاشتندیاخت

 یاجتامع، میاگر ما قدرت داشت، گفت یمل یجبههی ندهیمنا یحسن مسعود، شاورزانکدر اجتامع 

. میآوردمی رونیان غاصب بکشام را از چنگال مال یهانیع زمیرس یلیم و خیش برویه آرام پکدم یدیمن

از ینان نیمعتقد و مورد اطم، مؤمن یشور به افرادکما در رسحدات . است یهدف ما در اصل وحدت مل

  .میرده باشکبسته ن خود وایه آنها را به زمکم یم داشته باشیتوانی میزمان را تنها ین افرادیم و چنیدار
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 :شاورزان گفتکخطاب به ی، ملی گر جبههینده دیو منا یل دادگسرت کیو «یحسن رسول»

 « یدر یح» رینظ یارش پرورش افرادکه کاست  یه دستگاهکبل، ستندیان شام نکدشمن شام در اصل مال

مثل ، شده است ه به شامک یت شام به مقامات درباره ظلمیاکش. ان شام (استکمال«) یساسان یانک» و

 یعناند، یردهکشور مهاجرت کاز  یرانیون ایلیم 4حدود ، سال گذشته 4ظرف . ت گلوله تفنگ استیاکش

  .نندکمنیاما فشار را تحمل ، نندکمی را تحمل یوطن یه درد بکاست  یفشار به حد

ن ینظر ما ا: فت(گیر رزاقکد شیو رش یموسائیهان)محمد نرکیان سخنان خودبه خربنگاران یدر پا یرسول

، میم بفهمیتوانمنیدو ساعت هم  یکینها را با یم و حرف اینکل یشاورزان تحمکرا به  یز یه چکست ین

ما تا ، از ظلم و ستم دستگاه است یلشان ناشکه مشکم یده ایجه رسین نتیخود به ا یهایاما در بررس

 هاروزنامهله یاحقاق حق آنها مساله را بوس یم برایار داریه در اختک یاناتکبا متام امیی، جه نهایحصول نت

  .ردکم یها دنبال خواهیو خربگزار 

اما آنها هرگز ربه ، نندکن یرشو یشور همجوار پکمرز  یه بسوز اند کبه ما قول داده، انیروستائ: افزود یو 

رده و ک یکیدست به  یهمه مقامات محل. ه به حقشان برسندکمگر آن، خود برنخواهندگشت یروستا

  .اندردهکتصاحب ، شاورزان بوده استکه متعلق به کزا  ینیمز 

 75ه از کرد کوان امروز به ما اعالم یفرماندار مر، هان گفتکیشاورزان به خربنگار کنده یمنای، صالح بهرام

اً کشاورزان مشرت کاما ، شوند یتوانند صاحب نسق زراعمی خانواده 69« رانیدارس»یشاورز روستاکخانوار 

 ینصورت حارض به توافق با فرماندار یر ایدر غ، خانوار صاحب نسق شوند 75د همه یه باکردند کاعالم 

م یریخود را بگ یهانیم و اگر سند زمیار هستکن یسال است دنبال ا 16 : افزود یصالح بهرام. ستندین

قول دادند  شاورزان معرتضکبه ی، ندگان جبهه ملیمنا. میافت داشته ایخود را در یسند آزاد، در اصل

وان را به یآنها بعدازظهر شنبه مر. نندکل آنان استفاده کمش یحل فور  یانات خود براکام یه از متامک

 . گفتند کقصد تهران تر 

 (7/7/1357)اطالعات 
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  .نندیچیفئودالها توطئه م

قشات و منا هاتوطئه» : ردندکران در اجتامع هواداران خود در سنندج اعالم یخلق ا ییفدا یهایکچر

. «د هرچه زودتر خلع سالح شوندیه باکشود یم یرهرب  ینیان و مرتجعکله مالیردستان بوسک ینونک

و  یارگر کل یشاورزان مساکارگران و کچند تن از ، ت داشتندکه چند هزار نفر در آن ش کن اجتامع یدرا

، بالعوض یهاکمکدادن ، انکبزرگ مال یم اراضیشاورزان خواستار تقسکردند و کرا مطرح  یشاورز ک

ز یارگران نکنده یمنا، شدن یو فرهنگ یبهداشتی، رفاهی، بدون بهره و انواع خدمات ارتباط یوامها

در . اجناس وارزاق شدند یاهش بهاکفعال و  یاهایکارگران در سندکل کیتش، ارکخواستار برگشت بر رس 

 یانقالب یشوراها ەلیپادگانها بوس ەت خواستار ادار ین اجتامع خوانده شد جمعیان ایه در پاای کقطعنامه

 .انتخاب شدند

 (5/12/1357هانکی)

 

  دادن به ضد انقالب یدیعی، عفو عموم

خود را در  ین نقطه نظرهایآخری، مصاحبه مطبوعات یکروز در یعرص د، خلق ییفدا یهایکسازمان چر

   :ردکاعالم  یل جار یگر مسایرفراندوم ود، دولت، نه ارتشیزم

ارتش را  یآنچنان یهااما انتصاب، مینکیت میدولت حام یستیالیو ضد امپر یکراتکت دمما ازاقداما …

، ار ارتشکن یرند و ایار بگکرا در ارتش ب ییایکآمر ەهایخواهند مهر یم، سم استیالیه خدمت به امپرک

زم در یالیمپرا. رانیاده یزم باشد نه حافظ منافع خلق ستم دیالیه حافظ منافع امپرکبربد  یرا به راه

ب ین ترتیان صفوف ملت به ایجاد تفرقه در میاول ا : د داردیت شدیا در دو مورد فعالیله سیران وسیا

. ندازدیراه ب یشکن آنها جنگ و برادر یگر قرار دهد و بیدیک یارو یران را رویا یدارد خلقها یه سعک

ه به نظر ک یند در حالکلبانه قلمداد ه طیما را تجز یخلقها یدارد خواستها یزم سعیالیه امپرکنیدوم ا
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سخت بر ، زمیالین تهمت عوامل امپریستند و از ایه طلب نیچوجه تجزیمن ما به هکرد و تر ک یما خلقها

  .اندآشفته

 

 یخطر واه

ارتش ما را بدلخواه ، زمیمونکو ضد  یه طلبیتجز ینگونه اعالم خطر واهیخواهد با ابراز ایزم میالیامپر

 . دیران سود جویوب خلق اکاز آن جهت رس ، ند تا مبوقعکمسلح جاد و یخود ا

 (28/12/1357)اطالعات

 

  .میاردستان قرار نگرفتهکع یان وقایما در جر

ردستان قرار کر یاخ یرهایان درگیچ وجه در جریاعالم داشته است به یاهیانیب ین طیمجاهد یجنبش مل

جنبش » : ه آمده استیانین بیدر ا. ردستان نداردکر منطقه د یاندهیچ دفرت و مناینگرفته و اصوالً هنوز ه

ه منجر به قتل کردستان کر یاخ یهایز یهاو خونریرید از درگین ضمن ابراز تأسف شدیمجاهد یمل

ها قرار یر ین در گیان ایچ وجه در جریه بهکدارد یاعالم م، ز شده استیرد نکز یاز برادران عز یتعداد

ران در ین خلق ایمجاهد ینقطه نظرها. در منطقه ندارد یاندهیا منایچ دفرت ینگرفته و اصوالً هنوز ه

رد و رفع ستم مضاعف از آنان در کهنان یبر دفاع از حقوق حقه هم م یردستان مبتنکباره مسأله 

ه کم یدوارینون امکده و ایز قبالً اعالم گردیران نیا یمتام خلقها یستیالیو ضد امپر یچارچوب وحدت مل

مهندس بازرگان به منطقه فراهم  یصالح دولت آقاینده ذیاعزام منا ینه برایزم، هر نوع مخاصمه کر با ت

تواند یه مک ییاز مسألهیحل مساملت آم یبرا یمناسب یو مردم یشده ودر ارسع وقت چارچوب انقالب

 . شود دهید کتدار ، ردیمورد استفاده دشمنان انقالب قرار گ یه طلبیبه بهانه مقابله با تجز

 (29/12/1357)اطالعات  1357 /12 /28 نیمجاهد یجنبش مل
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  ردستانکع یخلق در مورد وقا ییفدا یهایکهشدار چر

ه در کر اعالم داشته است یبه نخست وز یارسگشاده یانامه یران طیخلق ا ییفدا یهایکسازمان چر

ه از جانب عوامل ارتجاع کردم را شتار مکت نداشته و ادامه کر سنندج ش یاخ ین روزهایخون یر یآغاز درگ

   :ر استیمنت نامه به شح ز. داندیانت به خلق میشود خیدامن زده م

مسلحانه  یر یور سنندج را به درگیمردم غ، ات عوامل ناشناخته شده ارتجاعیکد تحریه اطال ع دارکچنان»

انه در دستگاه دولت هم دند و متأسفید یه سود خود را در نوع جنگ داخلکن عوامل یا. ده استیشانک

عمالً مردم ، خلق یمحابا یشتار بکمردم و  یبسو  یکان به شلینظام یکخواهند با تحریم، ستندیم نک

ه ک ییاد عوامل شناخته شدهیدهیبازرگان! شام چگونه اجازه م یآقا. شانندکرا به جنگ ناخواسته ب

آتش . نندکز صادر یآم یکتحر ەهایاعالمی انداختندل خون راه یرده و سکشتار مردم را فراهم کاسباب 

سازمان ، قین حقایبا توجه به ا. زندیرد رابرانگکجنگ را برافروزند و خشم و نفرت مردم سنندج و خلق 

ر سنندج یاخ ین روزهایخون یر یچ وجه در آغاز درگیه به هکدارد یران اعالم میخلق ا ییفدا یهایکچر

انت به خلق و یخ، شودیه از جانب عوامل ارتجاع دامن زده مک شتار مردم راکت نداشته و ادامه کش 

خواهد هر چه زودتر یداً از دولت مکما مؤ  یهایکن رو سازمان چریاز ا. داندیران میانت به انقالب ایخ

شتار مردم شهر را صادر کقطع جنگ و قطع ، دستور آتش بس، ار داردیه در اختکن کله ممیو بهر وس

وپرت با پرواز بر فراز شهر و پادگان ک یهل 4اسفند (  28ه امروز صبح ) دوشنبه کر است کالزم به تذ . دیمنا

ش از صد نفر از خواهران یجان ب ین لحظه به بهایشتار تا ا. کاندرحامنه مردم پرداختهیع و بیشتار رسکبه 

هر چه دولت مؤظف است . نهاده است یرد متام شده و صدها مجروح بر جاکهن یو برادران هم م

  .دیبه آنها اقدام منا یفور  یهاکمکر و یاخ یع روزهایان وقاینجات قربان یزودتر برا

 57/  12/  28ران یخلق ا ییفدا یهایکسازمان چر 

 (29/12/1357)اطالعات
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  .ز مناقشات سنندج شدندین خواستار حل مساملت آمیمجاهد

به سنندج  یصالح دولت موقت انقالبینده ذیاخواستار اعزام منای هیبا صدوراعالم« نیمجاهد یجنبش مل»

بنام خدا و بنام خلق قهرمان »: ن شح استیه به ایمنت اطالع. ردستان شدکز مناقشات یو حل مساملت آم

ها یرید از درگین ضمن ابراز تاسف شدیمجاهد یجنبش مل. ردکر یران و بنام هموطنان ستم زده و دلیا

دارد یز شده است اعالم میرد نکز یاز برادران عز یر به قتل تعداده منجکردستان کر یاخ یهایزیو خونر

در منطقه  یاندهیا منایچ دفرت یها قرار نگرفته و اصوالً هنوز هیرین درگیان ایچ وجه در جریه به هک

هنان یبردفاع از حقوق حقه هم م یمبن، ردستانکران درباره مسأله ین خلق ایمجاهد یندارد نقطه نظرها

ز قبالً یران نیا یمتام خلقها یستیالیوضد امپر یستم مضاعف ازآنان در چارچوب وحدت مل رد و رفعک

صالح دولت ینده ذیاعزام منا ینه برایهر نوع مخاصمه زم که با تر کم یدوارینون امکده و ایاعالم گرد

 یراب یمناسب یو مردم یمهندس بازرگان به منطقه فراهم شده و در ارسع وقت چارچوب انقالب یآقا

مورد سوء استفاده  یه طلبیتواند به بهانه مقابله با تجزی میه به خوبای کز مسألهیحل مساملت آم

 . ده باشدید کرد تدار یران قرار گیدشمنان انقالب ا

 28/12/57 -ن یمجاهد یجنبش مل

 (29/12/1357)اطالعات

 

  .ردک ومکردستان محکزم و ارتجاع را در یالیات امپریکران و تحریاحزب توده

ردستان نشانگر که واقعه کرد کاعالم ای هیران امروز ضمن صدور اعالمیا یاحزب توده یز کته مر یمک

 : ن حزب آمده استیا ەیدر اطالع. ران استیانقالب ملت ا یوبکرس  یزم و ارتجاع برایالیوشش عامل امپرک

آن . اوضاع شهر منتنج استو . اندشدهشته کو  یچند صد نفر زخم، رسدیم یناگوار  یاز سنندج خربها

ار کدر پشت پرده در  ییدستها. ندکیجاد منیها را ایرین درگیرد اکق ملت یصد یروهایچه مسلم است ن
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سم و یونیصه، زمیالیعامل امپر. ندکف یران را تضعیمردم ا یکراتکو دم یستیالیاست تا انقالب ضد امپر

ردستان را کسم یالیشند مردم مبارز و ضد امپرو کینند و میچمی وموساد توطئه کساوا، ایجاسوسان س

ات عامل یکحزب توده تحر. ندیافزامی هایبر دشوار یار کز با ندانم ین یسانکندازند و یبه جان هم ب

 . ندکیوم مکردستان محکسم و ارتجاع را در یالیامپر

 (29/12/1357هانکی)

 

 خلق به بازرگان یفدائ یهایکام چریپ

ات عوامل شناخته یکتحر»بازرگان  یبه مهندس مهد یامیران با ارسال پیخلق ا یفدائ یهایکسازمان چر

  : ن استیخلق چن یفدائ یهایکام چریمنت پ. ردک یسنندج تلق یهایریدرگ یرا عامل اصل« شده ارتجاع

 . بازرگان یآقا، ریران به نخست وزیخلق ا یفدائ یهایکسازمان چر : از

مسلحانه  یر یور سنندج را به درگیمردم غ، مل شناخته شده ارتجاعات عوایکتحر، دیه اطالع دارکچنان

دند و متاسفانه در دستگاه دولت ید یه سود خود را در وقوع جنگ داخلکن عوامل یا. ده استیشانک

خلق عماًل  یمحابا یشتار بکمردم و  یبه سو  یکان به شلینظام یکخواهند با تحریم، ستندیم نکهم 

 یاد عوامل شناخته شدهیدهیاجازه م، بازرگان شام چگونه یآقا. شانندکسته بناخوا یمردم را به جنگ

، نندکز صادر یآم یکتحر ەهایاعالمیاند انداختهل خون براهیرده و سکشتار مردم را فراهم که اسباب ک

ق ین حقایزند؟ با توجه به ایرد را برانگکآتش جنگ را برافروزند و خشم و نفرت مردم سنندج و خلق 

ر یاخ ین روزهایخون یهایریچوجه در آغاز درگیه به هکدارد یاعالم م، رانیخلق ا یفدائ یهایکسازمان چر

انت به یشود خیه از جانب عوامل ارتجاع دامن زده مکشتار مردم را کت نداشته و ادامه کش ، سنندج

ن کله ممیزودتر وبه هروس خواهند هرچهیداً از دولت مکها مو سازمان، ن رویاز ا. داندیران میانقالب ا

ر است کالزم به تذ . دیشتار مردم شهر را صادر مناکقطع جنگ و قطع ، ار دارد دستور آتش بسیه در اختک
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رحامنه مردم  یع و بیشتار وسکوپرت با پرواز بر فراز شهر و پادگان به ک یه از امروز صبح چهار هلک

رد متام کهن ینفر از خواهران و برادران هم م 100ز ش ایجان ب ین لحظه به بهایشتار تا اکاند پرداخته

ع یان وقاینجات قربان یدولت موظف است هر چه زودتر برا. نهاده است یشده و صدها مجروح بر جا

 . دیبه آنها اقدام منا یفور  یهاکمکر و یاخ یروزها

  28/12/57ران یخلق ا یفدائ یهایکسازمان چر

 ید جوادیس صدر حاج یآقا، شورکر یوز : رونوشت

 (29/12/1357هانکی)

 

  :دولت اعالم نشود برنامەتا 

  .نندکمنیت کردستان در رفراندوم ش ک یاسیت و سازمان سیجمع 7

اعالم  یئهااعالمیهصدور  یردستان طکشان کزحمت یردستان و سازمان انقالبکه در یت و اتحادیجمع 6

  .ردکت نخواهند که در رفراندوم ش کردند ک

 ،وان(یران )مریرد اکه خواستاران حقوق خلق یاتحاد ،ردستان )سنندج(کو انقالب  یع از آزادت دفا یجمع

شان و کت دفاع از زحمتیجمع ،رد )سقز(کخلق  یشان و دفاع از حقوق ملکت طرفدار زحمتیجمع

شان کزحمت یت راه رهائیجمع ،)مهاباد( یکراتکدمو  یهاروین کستاد مشرت  ،ان(کرد )بو کخلق  یحقوق مل

در جلسه  رد )بانه(کخلق  یکراتکو دمو  یو مدافع حقوق مل ین راه آزادیت مبارزیجمع ،)مهاباد(

  .نندک یت در رفراندوم خوددار که از ش کم گرفتند یروز در سنندج داشتند تصمیه دک کیمشرت 

م خود را اعال  برنامەه هنوز دولت کن علت یبه اای هیها ضمن صدور اعالمهیها و اتحادتین جمعیا

  .نندکت نکه در رفراندوم ش کردستان خواستند کرده است از مردم کن
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 ،رانکروشنف، انیشه وران بازاریخطاب به پ یهایز در اعالمیردستان نکشان کزحمت یسازمان انقالب

 .اختنداندمحمد یطناب دار را بر گردن قاض 1326ن ی)در دهم فرورد : ردکارمندان و دانش آموزان اعالم ک

 یهار خلقیرد و ساک یه حقوق ملکشان در رفراندوم  یرد در سالروز شهادت قهرمان ملکخلق  نیمبارز

 (.ردکت نخواهند کرد ش یگیده میران را نادیا

ه بداند چه کدهد یم یرا یومتکه )انسان آزاد به حکته اشاره شده کن نیه به ایاز اعالم یدر قسمت

 (.ردیگیش میرا در برابر دشمنان مردم در پ یاستیمردم در نظر گرفته است و چه س یرا برا یحقوق

 یانقالب اسالم یداند شورایس منکچی)ه : سدینویه خود میردستان در اعالمکشان کزحمت یسازمان انقالب

  نند؟یکومت مکبر آنها ح یسانکه بدانند چه کل شده است؟ مردم حق دارند کیتش یسانکاز چه 

مه کان محایر هم از جریه نخست وزکه نه تنها مردم بلکند نکمی را اعدام یر یمثل نص یعده معدود

  .خرب استیآنها ب

چرا . د مردم از آنها با خرب شوندیه باکم سابق دارند یدر مورد رژ یادیها اطالعات زیر یمثل نص یافراد

منوده  یاعالم وفادار  یاسالم یه ارتش به جمهور کنیگذارند؟ به بهانه ایار مردم منین اطالعات را در اختیا

 یرا بازنشسته منودند ول یگر یار را اعدام و عده دکتیاز افرسان ارشد و جنا یمکفقط تعداد  ،است

شان ضمن کزحمت یسازمان انقالب. )نندکمی غاتیبه نفعش مرتب تبل یالت آنرا دست نخورده و حتکیتش

 یعنیران یا یخلقها یکون و رفتار دوستانه دولت با دشمن شامره یزیو وتلویاشاره به سانسور در راد

ا یکردن اظهار تاسف دولت از حمله به سفارت آمرکوم کو مح ییایکتها و موسسات آمرکا و ش یکآمر

اعالم شده و  برنامەدام کران به یارگران اکد؟ یا را از رس گرفتیکچرا صدور نفت به آمر : رده استکاعالم 

 (بدهند یرا یاسالم ین شده جمهور یتضم

 یاسالم یجمهور  برنامەه ک ی)تا وقت : رده استکردستان اعالم کشان کزحمت ین انقالبسازما، انیدر پا

 یبر خودمختار  یرد را مبنکخلق  یران و بخصوص خواست روایانقالب ا یکراتکدمو  یرصاحتا خواستها
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به  یتوجه یت در رفراندوم را بکت نشناسد ما ش یبه رسم یکراتکران دمو یردستان در چهار چوب اک

 . ردکم یت نخواهکن رفراندوم ش ین ما در ایبنا برا .میدانیران میبرحق مردم رستا رس ا یهاخواست

 (5/1/1358هانکی)

 

 ردستانکدر حوادث  یت الله طالقانیخلق از نقش آ ییفدا یهایکر چرکتش

ارسال  ،ریبکمجاهد  یت اله طالقانیحرضت آ یه براای کنامه یران طیخلق ا ییفدا یهایکسازمان چر

 یردستان قدردانکن یل و شناخت حوادث خونیشان در جهت تحلیمجدانه ا یاز تالشهااند داشته

ها و اخبار یبا سمپاشاند دهیوشکه مغرضان کهر چند  : ن نامه آمده استیاز ا یدر بخش .ردهاندک

ه کشام  یاما سوابق و تجارب مبارزات ،ردستان باز دارندکق ودرست حوادث یعم کشام از در  یجعل

 هاتوطئهردن ک یحنث یسه براین و دسید بصورت قاطع تریرده اکخود را وقف مبارزه در راه آرمان  یزندگ

  .و شناخت درست از نادرست جلوه گر شده

موقت انقالب انقالب  یشنهادشورایشام از طرح پ یبانیپشت ،ن آمده استیاز نامه فدائ یگر یدر قسمت د

ت شام یم حسن نیدواریردستان باشد ما امکمردم  یهایحل و دشوار  یخواهد راهگشایسنندج م

ا نه یراهگشا  یتوانند برخوردمنیم یا اگر خوشبختانه بگوئیخواهند و یه منکباشد  یآنهائ یبرا یسزمشق

 . رد داشته باشندکژه خلق یها و بول خلقکبا مش

 (8/1/1358)اطالعات
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  ردکاز خلق  یطرفدار  یبرا ییامیدعوت به راهپ

رد کوم کدفاع سنندج را محین مردم بیشتار خونای کهیاعالم یردستان طکت دفاع از جنبش خلق یجمع

ن منظور یه آمده است بدین اطالعیدر ا .ندیت جوکش  ییامین راهپیرده است تا در اکو از مردم دعوت 

ز متام افراد ا .م داشتیخواه ییامیتهران راهپ .دانشگاه یاز جلو  2)امروز( ساعت  9/1/58در روز پنج 

 یهمبستگ ییامین راهپیت در اکه با ش کم ییمنامی دعوت یو مردم یمل یروهایه نیلکمتعهدو مسئول و 

 (9/1/1358)اطالعات . ندیرد ابراز مناکخود را با خلق 

 

  .نندکمنیت کردستان در رفراندوم ش کت و سازمان یجمع 8

  .ردکت نخواهند که در رفراندوم ش کردند کردستان اعالم کت در یسازمان و جمع 8-سنندج 

 ،اتحاد یرشو برایسازمان پ ،ان آزادیردستان )سنندج( جامعه دانشجوکو انقالب  یت دفاع از آزادیجمع

طرفداران دفاع از ( وانیران )مریه خواستاران حقوق حقه ایاتحاد ،شگامیسازمان معلامن پ ی،نهضت مل

و  یراه آزادی ت مبارزهیشان )مهاباد( جمعکزحمت ییت رهای)مهاباد( جمع یکراتکشان دمو کزحمت

خلق  یشان و دفاع از حقوق ملکت طرفداران زحمتیرد )بانه( جمعکخلق  یکراتکدمو  یمدافع حقوق مل

ن گروهها اعالم یرد اکت نخواهند کدر رفراندوم ش اند ه اعالم داشتهکهستند  یەهایرد )نقده( از گرو ک

. ژهیردن حق خلقها بوکت نیو رعا یاسالم یجمهور  یت و محتوایردهاند بعلت نا مشخص بودن ماهک

  .ردکت نواهند کرد در رفراندوم ش کخلق  ین رسنوشت براییردن حق تعکت نیرعا

ل کن حزب و یا یاز سو  ییشعارها .ردکت خواهد که در رفراندوم ش کرد کحزب توده سنندج اعالم 

 ی،ونه غرب ی" نه شق: ب شده نوشته شده استهانصابانیپارچه نوشته شده و در خ یموافقان رو 

 . م"یدهی میرا یاسالم ی"مابه جمهور . میدهی میرا یاسالم ی" ما فقط به جمهور یاسالم یجمهور 

 (9/1/1358)اطالعات
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   .شدکی میه طلبیران نقشه تجریا در ایکآمر

ـ  یستیالیتوطئه امپره پس از کن یده فلسطیسمتد یهابه خلق یامیپ یشگام طیان پیسازمان دانشجو

د مبارزه مسلحانه آنان ییدرود فرستاده و ضمن تأ ،ش را از دست دادندیزادگاه خو 1948 یستیونیصه

 یەهایتوطئرده و آنرا منونه بارز کانه اشاره یارتر به خاورمکبه سفر  ،حقوق حقه شان یایدر راه اح

سم در دست اجرا یالیامپر یانه از سو یر مده منطقه خاو یران و مردم ستمدیام خلق ایه قیه علکدانسته 

و بر  یکراتکدمو  یخواستها ،جاد تفرقه پرداختهیسو به ایکا )از یکه آمرکه آمده است یانین بیدر ا .است

ات و اقدامات کجاد حر یا یردستان براکن وابسته در یقلمداد و مرتجع یه طلبیامن را تجزیحق خلقها

 . شدیکنقشه م ،شودیمردم م یاروئیه منجر به روای کطلبانه یتجز 

 (17/1/1358)اطالعات

 

 هایکتلگرام هواداران چر

بعنوان مهندس بازرگان  یران در سنندج ضمن ارسال تلفنگرامیخلق ا ییفدا یهایکهواداران سازمان چر

ه یکدر صورت. ن سازمان را دارندیدر سنندج قصد حمله به دفرت ا یعدها» : هکردند کر اعالم ینخست وز

 . «م بودیم حاصله نخواهیرد ما مسئول عواقب وخین توطئه شوم را نگیا یجلو دولت 

 (28/1/1358هان کی)

 

  .شامرش آراء انتخابات سنندج معلق شد : یگروه ائتالف یکبه دنبال اعرتاض هواداران 

 نامزد، «یاسالم یهاتیها و جمعانجمن یگروه ائتالف»از طرفداران  یسنندج ـ بدنبال اعرتاض گروه

مدت  یشامرش آرا برای، ر یگیرا ەهایغات در حوز یت تبلیفکیشهر سنندج به  یت در شورایعضو
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حوزه انجام شد و مجموعاً  68در  یر یگ یروز در شهر سنندج راید. ق افتادین شهر به تعویدر ا ینامعلوم

شب  8تا ساعت  بامداد آغاز شد و 7از  یر یگیرأ. ختندینفر زن و مرد آراء خود را به صندوقها ر 34600

الزم  یهاینیشبیپ، نظارت بر امر انتخابات ینفر  5ته یمکاز هرگونه تخلف  یر یجلوگ یبرا. ادامه داشت

آنان در ورقه اعامل  ینوشنت برگه را یه احتامالً اشخاص باسواد براکسوادان یرده بود و جز مساله بکرا 

 500ن یب یر یگیدر هر حوزه را. دیرسینظر من اعامل نظر در انتخابات به یبرا یگر یراه د، ردندیکنفوذ م

ست ثبتنام یق شناسنامه با لید و تطبینرتل شدکل یرده بودند و بدلکسنندج مراجعه  ینفر از اهال 1000تا 

به  یرأ  یصندوقها یدر پا یگروه. خوردیبه چشم م یر یگ یرأ  ەهایدر برابر حوز  یصف طوالن، شدگان

انجمنها  یه مساله مورد اعرتاض طرفداران گروه ائتالفکردند کیغ میبلب در انتخابات تیرق ەهاینفع گرو 

نظارت بر امر انتخابات  یته پنج نفر یمکن گروه ضمن مراجعه به یو ا. قرار گرفت یاسالم یتهایو جمع

ز انتخابات یانجمن دانشآموزان مسلامن ن یاز طرف. شد یصندوق رأ  یغ در پایاز تبل یر یخواستار جلوگ

رد و از مردم کب یذکرا ت یمیسنندج هر گونه تحر یزاده رهرب مذهبیع مفتین وقایبعد از ا. ردکم یرا تحر

 یشهر سنندج از سو  یم انتخابات شورایبا وجود رد تحر. زندیخود را به صندوق بر یخواست همچنان رأ 

اجتامع و به  یدر استاندار ی، اسالم یتهایاز هواداران گروه انجمنها و جمع یاعده، زاده یاحمد مفت

به اعرتاض مردم به  ییجواب گو یبرا یپنج نفر  ەتیمک یاعضا. ردندکانتخابات اعرتاض  ینحوه برگزار 

ن به نحوه انتخابات با نظارت یره با معرتضکرفتند و بعد از حدود پنج ساعت بحث و مذا یاستاندار 

ه بر اساس آن مقرر کشد  میته تنظیمک یسه نفر از اعضا یبا امضا یردستان صورت جلسهاکاستاندار 

انجمنها و  یاز طرفداران گروه ائتالف یشود قرار است امروز اجتامع یشد از شامرش آراء خوددار 

، نفر برسد17301ن افراد به یسنندج بر پا شود و چنانچه عده ا یدان آزادیدر م یاسالم یتهایجمع

ن ییدج اعتقاد دارند بر طبق مفاد آاز مردم سنن یگروه. د خواهد شدیشهر از نو تجد یاتتخابات شورا

انجام شود و چنانچه اعرتاض به  یر یگید بالفاصله بعد از رأیسنندج شامرش آراء با ینامه انتخابات شورا

 یدگین اعرتاضات رسیتوان به ای میر یگ یهفته از زمان رأ  یک با گذشنت، نحوه انتخابات مطرح باشد

  .ردک
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 ردستانکنظر استاندار 

رامون مساله یپ، هانکیبا  یمتاس تلفن یصبح امروز ط، ردستانکاستاندار ی، ونسیم ی ابراهرتکسنندج ـ د 

ن یا یامل برگزار کت یمسوول ینفر  5ته موقت یمک : شهر سنندج گفت یاعرتاض به نحوه انتخابات شورا

 یرگزار ن بیروز در حید. رده بودکش فراهم یانتخابات را برعهده داشت و مقدمات آن را از دو هفته پ

اجتامع و به نحوه انتخابات  ینفر در محوطه استاندار  2500بعدازظهر حدود  5/2انتخابات حدود ساعت 

ل یمسا یهمهقرار شده است ، ه پس از حوادث سنندجکاز آنجا  : ردکاضافه  یونسیرت کد . ردندکاعرتاض 

ن شورا واگذار و یرا به هم ن اعرتاضیا یمن بررس، موقت باشد یر نظر شوراین انتخابات زیمربوط به ا

 یر یشدن اوضاع جلوگ یرد تا از بحرانیامت خود را به اتفاق آراء بگیان تصمکاالمیه حتکردم کشنهاد یپ

شور کرامون مساله انتخابات و اعرتاضات موجود وزارت یپ، البته من نظر خود را در مقام استاندار، شود

شان یا یه قبلیزاده با توجه به توصیمفت یه نظر آقاکن پرسش یدر پاسخ ا یونسیرت کد . ردکطرح خواهم 

روز با من متاس یزاده دیمفت یآقا : گفت، ستیچ یرامون مساله فعلیپ، م شودید تحریه انتخابات نباک

 یکیه به کانتخابات را به من اطالع دادند و از من خواستند  یبه نحوه برگزار  یاگرفتند و اعرتاض عده

 یمیه هر تصمکمن در جواب گفتم . رندیبگ یمیه تصمکنم که یتوص ینفر  5موقت  یشورا یاز اعضا

 یان انتخابات و شامرش آراء دخالتیاست و من تا پا ینفر  5موقت  یرامون انتخابات به عهده شورایپ

ردن اوضاع شهر وجود ک یبحران یبرا یاتیکه مسلامً تحرکنیردستان با اشاره باکاستاندار . ردکنخواهم 

 . است یفعل یهایامل و حل دشوارک یبررس یه در پکرد ک دکیدارد تا

 (25/1/1358هانکی)
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   :رانیا یمل یکراتکجبهه دم

  .شود یدگیننامه رسییآ ید بر مبنایبه اعرتاضات انتخابات سنندج با

خطاب به  یامیران در پیا یمل یکراتکجبهه دم، موقت شهر سنندج یهمزمان با انجام انتخابات شورا

ننامه مورد ییه اعرتاضات مطرح شده در مورد انتخابات در چارچوب آکخواست  یازرگان از و مهندس ب

به عنوان اعرتاض به انتخابات انجام  یه گروهکرسد یاز سنندج م یاطالعات موثق. ردیقرار گ یدگیرس

به مورد ننامه مصوییآ یم گردد و بر مبنایات نظارت تسلیه اعرتاضات آنان به موقع به هکنیشده بدون ا

مأخوذ  خواهند آراءیره مید به تحصن و غیانداخنت رسوصدا و جنجال و تهدرد با براهیقرار گ یدگیرس

موقت  یبا انتخابات شورا یراسکش دمین آزمایل برداشت در نخستین قبیا. خود را مخدوش اعالم دارند

شد با انجام اعرتاضات دسته اگر قرار با. ز استیار مخاطره انگیبس یراسکنده دمیشهر سنندج از نظر آ

گر اصوالً فاتحه هر نوع انتخابات آزاد خوانده ید، گردد یانتخابات خوددار  یر یجه گیاز اعالم نت یجمع

ه هر نوع اعرتاض در قالب کد داده شود کیشور و استاندار دستور اکم به وزارت یتقاضا دار. شودیم

به  یر یگر جداً جلوگید یکراتکر دمیونه اقدام غرد و از هر گیقرار گ یدگین نامه مصوب مورد رسیآئ

 . دیعمل آ

 (26/1/1358هانکی)

 

  .ترصف شد یون سنندج به دست پاسداران مذهبیزیو تلویراد

اده طرفدار یاز افراد ق یو گروه یمسلح مذهب یروهایون سنندج توسط نیزیو تلویز سازمان رادکمر 

خلق  یفدائ یهایکز هواداران چریو ن یکراتکدمو  یهارویطرفداران ن، آن یترصف شد ودر پ یبارزان

  .ردندکوم کآنرا مح، ن عملیدر سنندج ضمن اعرتاض به ا
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شب( یشب )پرید» : ندگان گفتیشب به آید، سنندج یکراتکدمو  یروهایس ستاد نییر« امنگرکق یصد»

 یه طرفدار بارزانادیه چند تن از افراد قک ینفر از پاسداران مذهب 30حدود ، بعدازظهر 6حدود ساعت 

 یردند و در اطراف آن سنگربندکون سنندج را اشغال یزیو تلویز سازمان رادکان آنان هستند مر یدر م

  .منودند

ون یزیس تلویه پاسگاه پلکامضاء شده بود  یتالله طالقانیه با حضور آک یطبق توافقنامها» : افزود یو 

 یمسلح مذهب یزوهایشب نید یول. اظت شوندحف یکراتکمسلح دمو  یروهایله نیون به وسیزیل تلوکد 

ن یردند و از ورود محافظکون را اشغال یزیآمدند و تلو یکراتکمسلح دمو  یروهایقبل از آغاز خدمت ن

 یکراتکدمو  یروهایمسلحانه از پاسداران مسلح ن یر یاز درگ یر یبه منظور جلوگ. منودند یر یجلوگ یقبل

  « .نندکخواسته شد آرامش خود را حفظ 

مسلط بر شهر و بخصوص  یکیاز نظر اسرتاتژ، ون سنندجیزیو تلویمحل سازمان راد» : ردکامنگر اضافه ک

  « .باشدیخلق م یفدائ یهایکو هواداران چر یت آزادیدفرت جمع

ز کعم ترصف مر  یهایخلق در سنندج با انتشار اعام ییفدا ییهایکن حال دفرت هوادارن چریدر هم

  .ردکوم کرد و آنرا محکر کذ  یف با توافقنامه قبلون را مخالیزیو تلویراد

 ییهاینکارشکروز منترش شد ضمن اشاره به یه دکخلق  ییفدا یهائیکه دفرت هواداران چریدر اعالم

، رشو صورت گرفتهیپ یهادایاندکشهر سنندج از طرف گروه مخالف  ینفر  11 یار انتخابات شوراکه در ک

   :آمده است

ندن سنگر کمشغول ی، بدون در دست داشنت مجوز قانون، ونیزیو تلویاز اشغال رادبعد ، هامن عنارص»

 یکق و تحریها به راه افتاده و مردم را تشوابانیها و خوچهکا با بلندگو در یباشند و یدر اطراف شهر م

 « . . .ندیمنامی ونت خود منوده و آنها را دچار رعب و وحشتکمحل س کبه تر 
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خانه  ەهایشیه شکصورت گرفت  یهائیرانداز یت، ونیزیو و تلویراد یاز سنگرها یکیاز ، ن حالیدر هم

 «. ردکم دادستان یتسل، نهین زمیدر ا یتیاکروز شید یست و و کر را بنام مدرس شیدب یک

 (26/1/1358ندگانی)آ

 

 ت تروریرش مسوولیپذ

ه کاست  کیه از منابع موثق حادیرس یگزارشها. را به عهده گرفتند یت ترور قرنیمسوول یدو گروه مخف

 : منبع مطلع گفت . یکآغاز شده استی، رقرهنکعنارص مسوول ترور رسلش ییشناسا یات الزم برایعمل

 یبرا یدست داشته است اطالعات یر قرهنکدر ترور رسلشی، گروه تندرو ارتجاع ی، یکبه احتامل قو 

در جهت  یه گروهکاست  کاصوالً محل ش»  :ن منبع افزودیب افراد وابسته به آن بدست آمده استایتعق

روز به دنبال انتشار ین عرص دیهمچن. «بزند یز یآمیکات تحرین عملیند و دست به چنکت کانقالب حر 

ن یمسووال« سلحشوران خلق»ه گروه کرد کادعا ، هانکیه یریبا تحر یمتاس تلفن یک یط یروزنامه شخص

 یهان پاسخکیرر کم یبه پرسشها، ردیکم یق معرفه خود را به گروه سلحشوران خلک یو . ترور است

  .نداد

ه ین اطالعیدرا. را به عهده گرفت یر قرهنکت ترور رسلشیمسوولیی، هایصدور اعالم یط« فرقان»گروه  

  .ردهاندکقلمداد « یاعدام انقالب»ن ترور را یا، "ی"قرهن  ردنکضمن متهم 

شور را بسته بودند گروه فرقان ک ەهایند و فرودگایایخواست به تهران بیم ینیه امام خمک ییدر روزها

از قرآن شوع  یاتیه باآیاعالم. ه چاپ شده بودیاطالع ینام فرقان با حروف رسخ در باال ، داد ایاطالعیه

مرتجع و مبارز ی الً همه جناحهای، کعتیش یرت علکبا استناد به سخنان و آثار د ، آن یشد و در ابتدایم

  .ه واقع شده بودین اعالمیز مورد حملهایچپ ن ەهایگرو . رده بودکوم کا محت ر یروحان یو مرتق
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به خواندن ، ن تروریشرت در مورد علتایسب اطالعات بک یمردم را برا، ه خودین اعالمیگروه فرقان در آخر

ه کچاپ شده است « دیتوح»ر عنوان یز یتابکن گروه یازا. رده استکه خود دعوت ینده نرشیشامرهآ

« شتاز انقالبیگروه پ»ه کن ین گروه با اعتقاد بهایا. دفاع شده است« تیاسالم بدون روحان»از تز در آن 

  .ندیکه میرا توص یـ نظام یاسیار سکپرداخنت به ، منحرف شده است یر اصلیاز مس

ه منشاء ک یت ضد انقالبکحر  یکرا عمالً  یر قرهنکامروز ترور رسلش یاسیو س یمختلف مذهب ەهایگرو 

گروه  یرهرب ، سب شدهکبنابر اطالعات . ردندکف یرساند توصیم یار یسم یالیدارد و به امپر یجاعارت

ه به علت ، کردیکمی ن بازار تهران زندگیخ عبدالحسیدر مدرسه ش یو ی. است بنام گودرز  ییفرقان طلبها

  .نخواندن اخراج شد یو در  یجرفتار ک

جه از یاست و در نت یکتکبند تا یپا یدئولوژ یازاشرت یب، است کوچکار یه بسکن گروه یشودایگفته م

ن یه فروردک یهاین گروه در اعالمیا، عاجز است، دگاه اسالمیاز د یاجتامع یل اساسیبه مسا یپاسخگوئ

گروه  یبرجستها یاز اعضا، نشان داد یمنف یر یجهتگ ینیانتشار داد نسبت به وضع امام خم یماه جار 

، رانیاین گروه از نهضت اسالمیاتایدر نرش. را نوشته است« دیوحت»تاب که کاست  یبنام آشور  یشخص

جنبش را مهم از خارج ی، ار عمومکسازمانها و اف، شده و بر خالف نظر متام گروهها یدیشد یانتقادها

 . داندیم

 (3/2/1358هانکی)

 

  .دور استزبان مشغول استخدام مز یسپهبد پال : اعالم شد یتالله طالقانینامه رسگشاده به آ یکدر 

  .اندازندیغرب را به جان هم ب« اهل حق»ان و یعیشی، ق دامن زدن به اختالفات مذهبیخواهند از طریم

  .یتالله طالقانیآ: ران ـ سنندجیخلقا ییفدا یهایکنامه رسگشاده دفرت هوادران سازمان چر

 یتالله طالقانیقدر آیمبارز و عال یروحان
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زم یالین و دستنشاندگان امپریر سنندج و گنبد و نقده بار دگر مرتجعن و اسفبار دیخون یهایریپس از درگ

ردهاند کرا انتخاب  ین بار مناطقیاگرانتوطئه. باشندیشور مکدر منطقه غرب  یگر یار توطئه دکدستاندر 

ن یریقرصش، رسپل ذهاب، بوران، رند غربکمانند ، باشدیروان مذهب "اهل حق" میونت پکه محل سک

 یرهربان مذهب یسابق و بعض یهاکیاز ساوا یعدها، ساالر جاف، زبانین توطئه پالیا یعامالن اجرا

  .باشدیوابسته م

زبان همراه رسدار یـسپهبد پال1 : ردکان یر بیل زکتوان به شیآن منطقه را م یت فعلیوضع یلکبه طور 

سابق  یهاکیساوااز  یادین عده زیاده موقت برادر ساالر جاف معدوم( و همچنیاز رهربان ق یکیجالل)

  .هزار تومان در ماه منودند 6تا  3 یبا حقوق یدر منطقه شوع به استخدام مزدوران

 یفراوان یران قتل و غارتهایغربا یزبان در راهها و روستاهایامه گذشته توسط مزدوران پالیکـ در طول 2

ان ییاز روستا یار یال بسل در راهها غارت شده و گلهها و امو ینان صدها اتومبیرسنش. صورت گرفته است

  .اندشدهشته و مجروح کن حوادث دهها نفر یغام رفته است و درایبه 

دام از کچیجه مانده است و هینتیته امام هم بیمکو  یژاندارمر  ەهایرر مردم به پاسگاکمراجعات م

  .آورندین مورد بعمل منیدرایمقامات مسوول اقدام

 یم قبلیو رژ که از وابستگان ساواک)اهل حق(  ین مذهبایشوایاز پ یق معدودیزبان از طریـ پال3

آنها  یکرده و با تحرکش اهل حق سوء استفاده کمردم ساده و زحمت یاز احساسات مذهب، بودهاند

هم قرار  یعه مذهب را رو در رو یده تا مردم اهل حق و شیرا شدت بخش یخواهند اختالفات مذهبیم

منطقه احساسات مخالف  یامام و پادگانها ەهایتیمکزبان در یق عوامل پالیگر از طریدهند از طرف د

 یه از چگونگک یم و با شناختیه از منطقه بدست آوردهاک یبا اطالعات. شودیمردم )اهل حق( دامن زده م

امن یا. تکط حساس مملیم و با توجه به شایگانه در سنندج و نقده داریس عوامل مزدور و بیدسا

شه در صددند تا حادثه یدارند و همیبر من یشکو مردم یرتجاع دست از توطئهگر زم و ایالیه امپرکم یدار

م و ارتجاع منحرف یزیالیمبارزه با امپر یعنیت کحر  یرا از جهت اصل یمختلف یروهایند و مبارزه نیافریب
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ل یشام به مسا یلذا با توجه و آگاه. شانندکبه تفرقه ب را یروها و طبقات خلقین یساخته و همبستگ

 یه دستهاکد یان امر قرار داده و به دولت هشدار دهیامً شام را در جریه مستقکم یدینطقه الزم دم

به آتش یک، مردم و با توطئه و تحر یو مذهب یار است تا با سوءاستفاده از احساسات ملکدر  یدیپل

ان ین میسلامً درام. نندکرار کگر تیا نقده را بار دیها دامن زده و حادثه گنبد یاختالفات و چند دستگ

شتار و کجز  یش حاصلکمردم زحمت یه نفع خواهند برد و براکم و ارتجاع است یزیالیفقط امپر

 یر یدر مورد جلوگ یم اگر دولت با مقامات مسوول اقدامات فور یما معتقد. نخواهد داشت یخانهخراب

جنگ  یکل یت تحمیرد مسوولاو یاده موقت و عنارص وابسته و مزدور به عمل نیق، زبانیپال ەهایتوطئاز 

 . ن منطقه مسلامً به عهده دولت خواهد بودیگر بر مردم این و ناخواسته دیخون

 ران ـ سنندجیخلقا ییقدا یهایکدفرت هواردارن سازمان چر

 (18/2/1358هانکی)

 

  رامون وضع روستاها در فصل برداشت محصولیخلق به دولت و مردم پ یفدائ یهایکهشدار سازمان چر

ن در یخون یهایریو احتامل درگ یت بحرانیوضع، برداشت محصول یشدن روزها یکه با نزدکآنجا از 

، رده استکجاد یا یار برداشت محصول موانعکافته و عمالً در یشور شدت ک ییمناطق روستا یبرخ

ر را یموارد ز یشاورز کوزارت  یرسم ەهایاطالعیرو یداند پیران الزم میخلق ا یفدائ یهایکسازمان چر

   :هنان برساندیهم م یبه آگاه

ن و کیاز مال یادیتعداد ز، م شاهیوغ رژیش از کان ستمییروستا ییوهمند خلق و رهاکام شیـ پس از ق1

ه متعلق ک یمزارع، اندختهیشور گرکا از یشده و  یمتوار ، اندم سابق بودهیه مزدور رژکنداران بزرگ یزم

بق قانون انقالب توسط دهقانان مصادره شده و زراعت آن به مطا، ن بوده استکین دسته از مال یبه ا
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حق دارد محصول را جمع ، ه اداره مزرعه را به عهده داردک یدهقان یشورا. دهقانان تعلق گرفته است

  .ندکم یان تقسیین روستایو ب یآور 

ن امر یا، داشته باشد ییاز محصول مزارع ادعا یو ضبط قسمت یـ چنانچه دولت در مورد جمع آور 2

، نرتل داردکه اداره روستا را تحت کده  یندگان دولت و شوراین منایره و توافق بکق مذایتواند از طریم

  .ردیصورت گ

زه از دهقانان یو بزور رسن یر کو لش یشور کتوسط رسان  یم منفور پهلو یدر دوران رژ کاز امال  یار یـ بس3

آن  یه بر مبناکند کیجاد منیا کمال یبرا یچ حقیه ین غصبیت زمکیمال یادعا. غصب شده است

محل  یدهقان یار شوراید در اختیمحصول با، از آن را از چنگ دهقانان خارج سازد یا بخشیمحصول و 

ت از آنها کین در مورد سلب مالکینداران و مالیت زمیاکش. م شودینفع تقسین دهقانان ذیرد و بیقرار گ

            .ردیقرار گ یمورد بررس ییق مراجع قضاید از طریبعدا با

 یهاه فئودالکشود یده مید، و بلوچستان یجان غربیآذربا، ردستانکژه در یمناطق بو یـ در بعض4

ق به ین طریآنها از ا. اندزده یفئودال ەهاییل اتحادکیخود را مسلح منوده و دست به تش یادیسابق ا

ها را غصب و دهقانان را نیرون رانده و زمیب خود یهانیورش برده و دهقانان را از زمیدهات و مزارع 

اده ی) ق یبارزان یت دارودسته فئودالیردستان با حامکفئودالها در  یات ضد انقالبیعمل. اندردهکآواره 

. ابدیی میشرت یروزبروز شدت ب، اندسم در منطقه بودهیالیشه در خدمت اهداف امپریه همکموقت ( 

، اده موقتیسم قیالیبا دارودسته وابسته به امپر یز کروابط دولت مر رد درباره کخلق ، ن مورد یدر ا

 یآنها شده و چگونگ یگاه نظامیل به پایه تبدکهظ و اطراف یاشنو»ت آنها در شهرستان یر موفقینظ

ن در دانشگاه تهران و رفت و آمد آزاد آنها به پادگان یدعوت از آنها در سالروز بزرگذاشت روز فلسط

 یخودرس ، ن باشدکله ممید هر چه زودتر و بهر وسیمقامات مسوول با. ختنگران استان سیمنطقه جلد

. خامته دهند، اندیافتهن مناسب یت زمکیغارت محصول و اعاده مال یه فرصت را براکسابق  یهافئودال
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ب یروها تعقید از جانب همه نیرانه بایگیه پکست یفه ایها وظن فئودالیت از دهقانان در برابر ایحام

  .شود

نداران به یزم، ده استیردستان بدست ما رسکمن صحرا و کتر  ییه از مناطق روستاک یـ طبق اطالعات 5

وشند یکان به آتش زدن محصول مانع برداشت شده میید روستایم سابق با تهدیعوامل رژ یهمدست

ش کجان دهقانان ستماند تا مال و ردهکآنها خود را آماده . اورندیرون بیمحصول را از دست دهقانان ب

 یر یدر جلوگ یعامل مهم یمبارز و انقالب یروهاین یدهقانان و افشاگر  یار یهش. شندکرا به آتش و خون 

ن مقطع عوامل ارتجاع و یدر. شودیاران محسوب مکتین جنایات ایو مامنعت از جنا یر یاز وقوع درگ

 هاتوطئهها و لهین حیفرتیثکدند از ه در سنندج و گنبده و نقده نشان داکنداران همچنان یطفداران زم

ره غافل یمن و غکتر ک، رد و تر ، کو فارس کن تر یب یشکانداخنت جنگ و برادر براه یها هم براتیو جنا

دهقانان را به غارت  کملیدسرتنج و ما، شودیم یکه فصل برداشت محصول نزدکنون کتا ا، نخواهند ماند

ع ین عوامل فجایه هرگز اجازه ندهند اکست یانقالب یاروهیش و نکبرعهده دهقانان ستم. اندبرده

  .ندیرار مناکگنبد و نقده را ت، سنندج

ار منجر به سوء یتواند در موارد بسمی ه از جانب دولت مطرح شدهک« الزرع للزارع»ث یـ موضوع حد 6

ه دهقان را کد ر کجاد نخواهد یا کمال یبرا یچ حقیزه هیانکشف م. کردیاستفاده غارتگران روستا قرار گ

در مورد . اشته استکه آنرا کاست  یسکه محصول از آن کث آنست ین حدیبهرحال مفوهم ا. ندکغارت 

حل و فصل  یندگان دهقانان و مقامات رسمیب از مناکمر  یاتید توسط هیث باین حدیاختالف موضوع ا

  .شود

اوال . شناسدیت منیا به رسمر  یدهقان یه شوراهاکرده است کن صحرا دولت اعالم کـ در منطقه تر  7

ت نشناسد چه یم محصول دهقانان را برسمیو تقس یست چنانچه دولت در مورد جمع آور یمعلوم ن

ق یچنانچه دولت بخواهد از طر، شودیم ینیش بینون پکا از هم ایثان. ت خواهد شناختیرا به رسم یسک

 یو آتش افروز  یتاز کنه تر یزم. دیم منام عادالنه آن اقدایمحصول و تقس یجمع آور  یبرا یدهقان یشوراها
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گر روستاها را به یبار د ، یکت دولتیاز حام ین بار با دلگرمینداران بزرگ را فراهم آورده و آنها ایزم

ار یه در بسک یدهقان یت شناخنت شوراهایق به رسمید از طریدولت با. دیشکو خون خواهند  کخا

مقامات  یسو برخ یکاما از . ندکه خود مردم واگذار ار مردم را واقعا ب، کل شده استکیمناطق تش

گر عمال ید یامل تاسف از سو کند و با یگویسخن م یدهقان یل شوراهاکیظاهرا از رضورت تش یرسم

، است دولتین سیند و به اعتقاد ما اکیاعالم م یرقانونیآنرا غ، ل شده استکیجا شورا تشکدولت هر 

ان برداشت یرشفت جرین مانع پیا بزرگرتیثان، ن بزرگ استکیو مال ه دارانیام به سود رسمایاوال مستق

ن رو چنانچه یاز ا. عرت از گند و نقده گرددیات فجیو جنا یز یتواند منشاء خونرمی ثالثا. محصول است

ن داران و یه از جانب زمکروستاها را  یت بحرانیا اساسا وضعیند و ک ین روش خود پافشار یدولت به ا

آن را خود به عهده گرفته  کقت عواقب خطرنایدر حق، بسپارد ید آمده بفراموشیابق پدم سیعوامل رژ

  .است

از هر نوع  یر یجلوگ یم برایفه خود دانستهایشود وظ ین بحرانیش از ایب، ه وضعکما امروز قبل از آن

قع هر سازمان ماقبل از و . میهنان و مقامات مسوول برسانیع سوء مطلب فوق را به اطالع هم میوقا

م یعوامل وابسته به رژ یهنگام برداشت محصول به احتامل قو ، ندکیحادثه ناگوار در روستاها اعالم م

بهرحال به اعتقاد ما هر . نندکرار کن گذشته را تیع خونید وقایوشکنداران بزرگ خواهند یسابق و زم

اهش کخصامنه و  یهایر یاز درگ یر یمحصول و جلوگ یجمعآور  یتنها راه حل موقت برا، آنچه گفته شد

 یعن، یران انجام نشودیدر ا یواقعا انقالب یاصالحات ارض یکه ک یو تا زمان. شودیتشنجات محسوب م

، در همه جا، ه خود دهقانان ماک یتا زمان، ردیارد تعلق نگیکه آن را مک یسکن به یه زمکتا آن زمان 

منتخب خود در دست نگرفته  یدهقان یاهاتوسط شور ی، تعاون ەهاییشت را در اتحادکنرتل کاداره و 

مسائل ، ها نباشدن شوراین پاسدار و مدافع این شوراها و سخترتیه دولت خود حاصل اک یباشند و تا زمان

ش خلق کشان اساسا حل نخواهد شد و دهقانان ستمکر زحمتیارگران و ساکهمچون مسائل ، انییروستا

همچنان ، نون دچارانندکه اکسم یالیغارتگران وابسته به امپر انهیو استثامر وحش یدر چنگال فقر و بدبخت

 (12/3/1358ندگانی)آ 7/3/1358« رانیخلق ا یفدائ یهایکسازمان چر» . ر خواهند ماندیاس
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 ردستانکو انقالب  یت دفاع از آزادیر جمعینظر دب

 یاسیس یهاتیعجم یهامهنگ یشورا یران و سخنگو یردستان اکو انقالب  یت دفاع از آزادیر جمعیدب

ه قبال هم یکهامنطور» : رد خواند و گفتکه خلق یتوطئه عل یکنفرانس سنندج را کز یران نیردستان اک

رده و به اطالع کب یه در سنندج و مهاباد هم تصوک ایماده 8 ەهایرد در قطعنامکخلق  ،میردکاعالم 

با دولت قابل قبول  یراتکفقط مذاه کرده و گفته شده کخود را اعالم  یهاخواست، دولت رسانده است

ارگران در کشاورزان و ک ،هاهیاتحاد ،شوراها ی،اسیس ەهایمردم شامل متام گرو  یندگان واقعیه مناکاست 

 . «است ینین حسید عزالدیس» یآقا، هم یندگیات منایس هیت داشته باشند و رئکرات ش کن مذایا

 (20/3/1358ندگانی)آ

 

  ردکخلق  یاز حقوق ملار کون ینفدراسک یبانیپشت

وابسته به جنبش « یکراتکخواه دمو  یترق یروهاین» یندگیات منایه یکفرانسه ـ  یس ـ خربگزار یپار

ه به دنبال کن مالقات یا، ردکفرانسه مالقات « ارک یون عمومینفدراسک» یایکرد با رهربان سندک یمل

را در  یفرانسو  یایکسند« یعیطور وس»به ی، ردک یندگیات منایه، صورت گرفت یردکات یل هیابراز متا

ون نفر را در یلیم 20به  یکنزد یتیانه جمعیخاورم یز شاملکه در مر کگرا یآرمان مل یکوجود »ان یجر

ه قرار گرفته ک یشور کدر هر ، ردکشان و ملت کزحمت، ردکرد اعالم ک یندگیات منایه. قرار داد« ردیگیبر م

 یو فرهنگ یمل یخودمختار » یکن آنها خواهان استقرار یبنابرا. خود هستند یخواستار حقوق مل، باشند

  « .ران هستندینند مانند عراق و اکیم یه در آن زندگک ییشورهاکدر چهارچوب 

ن رسنوشت ییمرشوع تع»خود را نسبت به اعامل حق  یو همبستگ یبانیپشت« ارک یون عمومینفدراسک»

 . ردکاعالم ، ب شده استیز تصویسازمان ملل متحد ن یلهیه به وسک«خود 

 (9/4/1358وای)ه
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 فاروق یه انجمن اسالمیاطالع

  :ده استیانب برادران اهل تسنن به ما رسجر از یمنت ز

ت و عالقه آنها به تداوم یت و حسننیر احساس مسئولیر فراوان از برادران خومبان و تقدکضمن تش

ر برادران از یاست سا یعیطب. مینیکدرج مه آنها را ین اطالعیع، ران در سطح جهانیا یانقالب اسالم

ن روزنامه ارسال دارند و صفحات یدرج در ا یات خود را برایتوانند نظریگوناگون و متفاوت م یقرشها

امام  یران تحت رهرب یا یه به انقالب اسالمکاست  یسانکات یار نظریاملقدور در اختین روزنامه حتیا

  .شندیندایامت م یامن داشته و به فردایا ینیخم

 

 میبسم الله الرحمن الرح

  ناتین تفرقوا و اختلفوا من بعد ماجاء تهم البیالذکونوا کوالت

  .دینباش، آوردند یق به تفرقه و اختالف رو یحقا که پس از در ک یسانکهمچون 

  هم اللهیدیران ـ ایا یاسالم یجمهور  ین قانون اساسیتدو یشورا

ران یا کوچک یان امت اسالمیت و عوامل تفرقه و نفاق از مکش  یانهایطاغوت وبن ەهایریشه کنون کا

 یمن رهرب یده ما به یشکملت ستم  یه انقالب اسالمکنون کا، نده شدن و نابود گشنت هستندکدر حال بر 

ن پله یبه اول ینیتالله خمیآ. عمرگونه و محمدسان امام است، واریشه بلند علاندیتکانه و به بر یدام

از  جهان یطاغوت ید همه مسلامنان تحت ستم ابرقدرتهایه چشم امکنون کا، هادهخود گام ن یروز یپ

ن ین قسمت از رسزمیا یزنگبار به سو  ەهاینار که تا یقا و از روسیافر یغرب ەهایرانکتا  یسواحل شق

 یخ ما را بررسین برهه از تاریدر حال گذر ا ەهایصربانه لحظیخود دوخته شده و جهان ب یپهنارو اسالم

چشم انتظار راه  یو ارادت یماد یدئولوژ یوغ فرهنگ غرب و ایر یز یه همه ملتهاکنون کند و ایکم

ش از برداشنت هر گام و یه پکنهد بر ما است یش پاها میه انقالب ما در پکاست  ییمنودار شده یتازها
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آن را عاقالنه  یامدهایج و پیش همه جوانب و نتایخو یت انقالبکر حر یدر مس ییلمهکبر زبان آوردن هر 

  .میم و بسنجینک یبررس ینیب یکو ماهرانه و با بار

 یشه ما در امروز انقالب و الگو اندیکسند و مدر ، ما یده انقالب اسالمکین خالصه و چیـ ا یقانون اساس

ه یو اساس و پا یدینظام توح یقانون اساس، بخش جهانییرها یهمه جنبشها یتئور ، انقالبها یفردا

تواند در ینه م یچون سند، خواهد بود یینظام خدا یطبقه و بدون فرقهها و قانون اساس جامعه بدون

امت اسالم . ن محدود و محسوس شودیان معکواحد در م یکن و نه در بند یمع یمحدوده زمان یکبند 

م کمتآنهذه ا: قانون واحد باشد یکا یامت واحد  یکتواند جز یو مذاهب خود ـ اصوالً من هابا همه نحله

 …مکامه واحده و انارب

م اسالم را از ییایب. رنده همه نحلهها و مذاهب باشدیه در برگکم ینکوضع  یامت اسالم قانون یم براییایب

، میان بخشید پایان به اوج خود رسیان آغاز شد و با صفویه با اموکصد ساله خود ینشست هزار و س

و  یت هر دو اسالمیران در صورت و ماهیم انقالب ایبگذار. میجاد )امه واحده( ما باشیم عامل اییایب

 ین اساسیما قوان یم الگو یاگر ما به واقع آنچه در منظور باال آمد را خواستار. است اسالم باشد یانقالب

  .ه همه آنها عامل تفرقه امت اسالم بوده و هستندکستان و حجاز نباشد کمغرب و پا

گر یت دیست اما واقعیده نیپوش یسکن امر بر یت و ااس یاران جعفر یملت  یت علامیرثکمذهب ا

عه قانون یهستند و نه ش یدشان به ماست نه جعفر یه چشم امکگر مسلامن ید یه همه آن ملتهاکاست 

م اسالم یخود از امت عظ ییم و پس از شوقها و ارزوها سبب جداینکل نیاسالم را به قانون مذهب تبد

عبه کامام ما محمد و فلسفه ما ، تاب ما قرآن، کما الله یخدا. میم ما با همه مذاهب خود مسلامنیبشو

ه دشمنان اسالم از کم یروا ندار، ن ما استیع و تسنن ـ دینها اساس وحدت ما و اسالم ـ نه تشیا. است

بسازند و همچون  ییحربه یما نسبت به مذهب جعفر  یت و دوستدار یما به اهل ب یمحبت واال 

  .م جدا نگه دارندشه ما را از امت اسال یهم
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 یتالله نجفیه به فرموده آ. . . کستان وکو مرص و پا یونز اندمغرب و یشورهاکه کن است یمگر نه ا

ردهاند ـ فردا و فرداها از قانون اسالم کر کخود ذ  یشورشان را در قانون اساسک یمذهب رسم یمرعش

ست تا بتواند یا ملت خاص نیگروه  یکن اسالم متعلق به یم الگو خواهند گرفت؟ دیدهیه ما ارائهاش مک

اگر ، شور خود قرار دهدک ین رسمیاز آن را به نام مذهب به خود اختصاص داده و نوع د ینینوع مع

ن هر یاسالم است و جز ا یهمه امت اسالم ین رسمید. خ اسالم ما را نخواهد بخشودیم تارینکن یما چن

  .میریگیم کان باز ترب یچه باشد تفرقه است و اختالف در پا

  ناتین تفرقوا و اخحتلفوا من بعد ما جاء تهم البیالذکونوا کوالت

 ج فارسیفاروق ـ خل یانجمن اسالم

  هانکیروزنامه  : رونوشت

  روزنامه اطالعات

  یروزنامه انقالب اسالم

  یاسالم یروزنامه جمهور 

 ندگانیروزنامه آ

 (9/4/1358هانکی)

 

  .شهر سنندج هشدار دادند یشوراخلق به  یفدائ یهایکهواداران چر

 یادر نامه رسگشاده، خلق در سنندج یفدائ یهایکدفرت هواداران سازمان چر: ندگانیسنندج ـ خربنگار آ

آتش ، ارگرانکمامنعت از تظاهرات ، امل شده مردمیشهر سنندج نوشت در مورد حقوق پا یه به شوراک
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دخالت ، انیانداز نسبت به هواداران فدائب و تفرقهاذک ەهایاعالمیاهانت و چاپ ، هاخانهتابکزدن 

  .هشدار داد یاده موقت و سانسور در وسائل ارتباط جمعیق

ه کرا  یافراد، مسلامنان مبارز یستیالید مواضع ضد امپریها ضمن تائیکچری، صفحها 4ن نامه یدر ا

  .اندردهکوم کدا محیپردازند شدی میو فحاش یار کتحت عنوان مسلامن به دغل 

 یهان خلقیام خونیماه از ق 15 یکپس از گذشت نزد» : ن نامه رسگشاده آمده استیاز ا ییهادر قسمت

ام برآورده نشده یننده در قکت کش  یروهایر نیش و ساکطبقات و اقشار زحمت یهاهنوز خواست، رانیا

  .زندیرمی مانه برهیرده و آنها را وحشک یر یها جلوگاز اعتصاب و تظاهرات و تحصن. است

ند ضد یمنامی امل شده خود اعرتاضینسبت به حقوق پا یه به نحو کا هر گروه از مردم را یس کهر 

  « .نندکیو اخاللگر قلمداد م یانقالب

 یه دفرت هواداران فدائیشم آور عل یهان و فحشیخالف واقع و توه ەهایاعالمین بار ینون چندکتا»

مشخصاً از  یاز مواقع بدون امضاء ول یمتفاوت و بعض یحت امضاه تیه هر اعالمکمنترش شده است 

  « . . .ر بوده استکوته فکمحتوا و  یجانب چند نفر عنرص ب

ه استاندار کردند کعنوان  یدانند و حتیان میخود را فدائ یدشمن اصل، ب خوردگانین و فریمرتجع»

، رده استکند و بقول خودش عمل نیبرچسنندج را  یچون قول داده بود دفرت هواداران فدائ، ردستانک

 یز اطالع بدهند ما از قول و قرارهایه به اربابانشان نک» : د گفتیبه آنها با« . مستوجب اخراج است

تواند دفرت ما را منی یگر یس دکچینه استاندار و نه ه یول. میندار یردستان اطالعک یاستاندار انتصاب

 . «. . . ندکخودرسانه منحل 

 (10/4/1358ندگانی)آ
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 و تهرانیراد یردک یهابرنامەنامه خطاب به رسپرست 

 یه رسالت شام در اجرایکو تهران با وجودیراد یردک برنامەان یبا سالم و درود فراوان بر شام و مجر

د یده جرایو پخش بر برنامەدر خالل  برنامەان یمتاسفانه مجر یباشد ول یطرفیب ید بر مبنایها بابرنامە

 یه موضوع مشخصکندگان یردن مطالب آکرا گفته و تنها به عنوان  یاسات و اعتقادات شخصرصفاً احس

  .نندیکتفا مکا ینین حسیخ عزالدیش یامهایپردازند و تنها به گفتهها و پیدارد میدر قبال انقالب اسالم

قابل  زادهیو هم عالمه مفت ینین حسیخ عزالدیمسلامن هم جناب ش یردهاک یه براکنیبا توجه به ا

انآن یدر مورد مجر یش دارو یاز هرگونه سوء تفاهم و پ یر یجلوگ یاحرتام هستند لذا خواهشمند است برا

 یامیطرفانه هر پیغرضانه و بینبوده و ب ینین حسیخ عزالدیش ینند تنها سخنگو ک یان سعیمتصد برنامە

له صداقت ین وسیو بد. دیو مناگردد بازگیمنترش م ینین حسیخ عزالدیزاده و شید از عالمه مفتیه در جراک

  .تواند باشدین منیجز ا برنامەاران آن کن رسالت دستاندر یه عکند یش را ثابت منایخو یانقالب

ی. طرفیامل صداقت و بکارزنده در  یهابرنامەو پخش  یردک برنامەنان کار ک یق روزافزون براید توفیبه ام

 با سپاس

 بخش دانشگاه علم و صنعتم تهران یرد مقکان مسلامن یانجمن دانشجو

 (12/4/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 ردستانکات منصف به یه یکاعزام  یتقاضا

. ت جستندکش  یجلسه مصاحبه مطبوعات یکروز بعد از ظهر در یردستان دکان یندگان روستائیتن منا 62

ن منطقه یاس اخبار اکون در انعیزیو تلوین نقش رادین منطقه و همچنیالت اکو درباره مسائل و مش

ان مرتجع در کضمن اشاره به نقش مخرب مال« انیجلد» یان آبادینده روستائیمنا. ردندکراد یا یسخنان

ها را از نیانه زمکد بهره مالیه باکآنها به دهقانان فشار آوردند  : رد گفتکساخنت دهقانان  یناراض
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 یمردم برقرار  یه براکده یستمده دهقانان کشود ین مسئله سبب میبه بعد بپردازند و هم 1341 یسالها

دار امام یدرباره د« الجان»نده دهقانان یمنا. دهندد نشان یس العمل شدکردند عکسم را تالش یفئودال

ت امام در مبارزه یز بوده و ما از قاطعیت آمیدارها موفقین دیا : گفت یعتمدار یت الله شیو آ ینیخم

 یدهقان ەهاییاتحاد لکیندگان در مورد تشیاز منا . یکیمینکیم یبانیسم و عوامل آن پشتیالیبا امپر

عبدالله نژاد . مینکان دفاع کم تا از منافع دهقانان در برابر مالیم داریهها تصمیل اتحادکیما با تش : گفت

تواند یس بهرت از دهقانان منکچیه : ان مامش در ارتباط با مسئله حافاظت از مرزها گفتینده روستائیمنا

ند که اوضاع منطقه را متشتت کن منظور جز آنیان بدکردن مالکند و مسلح ک یشور پاسدار ک یاز مرزها

و یق رادیمنطقه از طر یاس خربهاکانع یندگان دهقانان آنگاه به نحو یمنا. در بر ندارد یگر یجه دینت

رات کدم مثل حزب ەهایا گرو یاحزاب  یدهقان ەهاییه اتحاد. کردند و اعالم داشتندکون انتقاد یزیتلو

چ یبا ه یچگونه وابستگینند اما هکید مییند تاکیم یبانیش پشتکه از منافع دهقانان زحمتکردستان را ک

و  یر یان اعالم داشتند از دولت خواستار دستگیرد در پاکان یندگان روستائیمنا. ندارند یا دستهایحزب 

از پخش اخبار  یر یجلوگ، هاح فئودالخلع سال ، اخراج مجاهد مناهای، مجازات فرمانده پادگان ژاندارمر 

 یکو اعزام « انیجلد» یجربان خسارت مردم آباد، مطبوعات یون و برخیزیو و تلویز رادیآم یکتحر

 . . الت موجود هستندکو حل مش یبررس یطرف از جانب دولت برا یات منصف و بیه

 (13/4/1358)اطالعات

 

  ه قرآن پاوهین حوزه علمیه مدرسیاطالع

اد و ظهور یب یس قانون اساسیشنویزده پیاز اصل س ایاطالعیه یپاوه ط« قرآن»ه یحوزه علمن یمدرس

است ی نجف یالله مرعش تیآ یاەیانیب رتکاز همه دردنا. میرضاخان افتادها یودتاکو  یل صفو یاسامع

باشد یشان میا یه مقام واال کب منودهام یاستدالالت عج یبودن مذهب جعفر یه رسمیتوج یه براک

 ی! در قانون اساسیدیتوح که در متام ماملکشان فرمودهاند یرها مربا باشداکن طرز فیست ازایبایم
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مانند  یومتکه حکنیایم براین همه خون را داده باشیبر ما اگرا ین شده است وایمعیرسم یمذهب

ن یهاکام مییر خدانشناس را مستقر مناکا حسنالبیرت ویغیخالد ب کا ملیانور سادات خاون  یومتهاکح

م یخود قرار دهیاسالم یاس جمهور یرم تا مقیپذیمن یومت مرشوع و اسالمکومتها را به عنوان حکح

شده و یم بر دول اسالمکان حایهمه طاغوت یهامیه در طول انقالب خواستار رسنگون شدن رژکهمچنان

 یدر قانون اساس یبودن مذهب جعفر یشان از رسمیبرتاین عجیازا. میدادیره شعار میه انورسادات و غیعل

وسته یه پکم گفته امام را یدانین ما منیعالوه برا. اد منودهاندیاثبات مطلب  یبرا یم شاهنشاهیرژ

ا یو  یم مگر در صدر اسالم مذهب جعفر یریاس برگیم به چه مقید به صدر اسالم برگردیند بایفرمایم

ما . ن بودیوسته مورد نطر مسلمیپ« ن عندالله االسالمیان الذ»ه کنیاایت داشت یرسم یگر یمذهب د

ن یفبرش عبادالذ»ه کنیاایت وجود دارد یرثکت و ایبه نام اقل یا در اسالم مسالهایهاکم یم بپرسیخواهیم

ن یه دراکشود یر مقامات تقاضا میشگاه امام و سایاز پ. باشدیدستور م« ستمعون القول فتبعون احسنهی

 .الم در خطر استباره اقدام الزم را به عمل آورد و گرنه اس

 یمن اتبع الهد یوالسالم عل

 (13/4/1358)اطالعات

 

   :ردستان در سقز گفته شدک یدهقان ەهاییندگان اتحادیدر اجتامع منا

  .ردستان قابل حل استکدر  یدهقان ەهاییبا نظر اتحاد یمساله خودمختار 

  .ندکره کمذا یدهقان ەهاییان تنها با اتحادیم در مسائل روستائیخواهیاز دولت م

ندگان دهقانان یمنا، سقز یدر سالن شهردار  یهزار نفر  یکاجتامع  یکدر  : ندگانیسنندج ـ خربنگار آ

 ی،رامون مسائل مختلف از جمله خودمختار یپ ،ره ده و خورخورهیوه ـ مکلیت یروستاها ەهاییاتحاد
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به بحث و تبادل نظر پرداختند و  …ارتش و  ی،استقرار ژاندارمر  ،خلع سالح دهقانان ،هاهیاهداف اتحاد

   :ر استیاز مواد آن به شح ز یه برخکب رساندند یر به تصویرا به شح زای قطعنامه، انیدر پا

 ی،ـ حفاظت یـ فرهنگ یاسیـ س یامور اقتصاد ین ارگان اجرائیمهمرتی، دهقان ەهاییاتحاد •

 ەهاییتنها با اتحاد، انیمربوط به روستائ ەهاینیه در زمکم یبوده از دولت موقت تقاضا دار یعمران

  .ره باشندکطرف حساب و مذا یدهقان

 ردستانکن یت مردم رسزمیرثکه به عنوان اکردستان کدر  یدهقان ەهاییبا نظر اتحاد یمساله خودمختار 

  .قابل حل است، باشدمی

و  یبه رسپرست یمحل مسلح یروهایجاد نیت منطقه در دهات فقط با ایه معتقد است ثبات امنیاتحاد

تحت هر عنوان در منطقه را  یگر ید یرو یر است و استقرار هر نوع نیانپذکام یدهقان ید شوراهایتائ

چگونه دخالت در یباشد و حق هیت مرزها میه ارتش فقط موظف به حفظ امنکم یند و معتقدیکرد م

  .شور را نداردک یامور داخل

ش است و کان زحمتیمرتجع و دشمن روستائ یهابان فئودالیته پشکاده موقت را یگر اخراج قیما بار د

  .میقاطعانه خواستار ،شوندیت میحام« رانیا کساوا»و « ایکا آمریس»از طرف 

 یتکن مملین قوانین در مجلس موسسان و تدویندگان ده نشیت متام مناکعا خواستار ش یه رسیاتحاد

  .باشندیم

 یه دهقانیاتحاد، شان قرار داردکضع دفاع از حقوق ما زحمتدر مو  ینین حسیخ عزالدیت الله شیچون آ

 . ندیکم یبانیشان پشتیانات از اکبا متام ام

 (13/4/1358ندگانی)آ
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  .ر شدندیمهاباد دستگ یه دهقانیاتحاد یکعضو  4

محال  یدهقان یتن از اعضا 4ی، مل ینده سابق مجلس منحله شورایمنا« یدر یجعفر ح»ت یاکش یدر پ

ر یمهاباد دستگ یانقالب اسالم یدادستان دادرسا یش( به اتهام رسقت اسلحه از سو یفرت اوطم)د یآختاچ

  .شدند

روز در ین روستاها دیندگان ایروستا قرار گرفت و منا 70ان ییتن مورد اعرتاض روستا 4ن یا یر یدستگ

 ییامیخود دست به راهپ ەهاین عده آزاد نشوند با خانوادیردند و اعالم داشتند چنانچه اکمهاباد اجتامع 

  .خواهند زد

وم کضمن مح ایاطالعیهبا صدور « رانیردستان اکشان در کزحمت یراه رهائ»ت ین حال جمعیدر هم

 یکی یمل ینده سابق مجلس منحله شورایه مناکر شدند کمتذ  یه دهقانیندگان اتحادیردن بازداشت مناک

به خانه  یو  یر یبه منظور خلع سالح و دستگ، ندگانیان منیه اکباشد ک میوابسته به ساوا یهااز فئودال

  .ردهاندک یو  یهادر خانه اش نبوده اقدام به ضبط سالح یدر یاش رفته بودند و چون ح

 . ر وفتاحکابوب ،ایرحامن رحامن نی، النیرس یمال مصطف : ر شدگان عبارتند ازیدستگ یاسام

 (17/4/1358ندگانی)آ

 

  سنندج یدادگاه انقالب و دادگسرت ، شهر یراشو  یارائکانتقاد تند از عدم 

رد که منترش ای کهیدر اعالم، خلق در سنندج یفدائ یهایکدفرت هوادارن چر : ندگانیخربنگار آ -سنندج

سنندج اعرتاض  یو دادگسرت  یدادگاه انقالب اسالم ،شهر یشورا یو قدرت اجرائ یارائکنسبت به نداشنت 

  .ردک
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سنندج از بدو  یو دادگسرت  یدادگاه انقالب اسالم ،شهر یشورا» : آمده است هین اعالمیاز ا یدر قسمت

صورت نداده است به  یاران اقدامکن و خطایمجرم ،نیبه پرونده قاتل یدگینون در جهت رسکانقالب تا

به قتل « یرج صفر یمحمد و ا»ن دو توسط یش ایروز پ 40ه کرا « یز احمدیو عز یعل»ن یژه قاتلیو

ن یتش ایرث فعالکبرد و حدامی در بطالت به رس یگر دادگسرت ید یاز سو ، ردهاندکمه نکمحا ،دندیرس

حت یا به نصیو اند ل دادهکین بر ضد دهقانان تشکیه مالکد یمنا یدگیرا رس یەهایه پروندکاست 

با عدم  ،سنندج بود یلین و تحمیجنگ خون یه خونبهاکشهر سنندج  ین شورایهمچن .ان بپردازدیروستائ

مورد  یب یهاستند و دخالتیمردم ن یندگان واقعیه مناکآن  یب ناهمگون اعضاکیساعدت دولت و تر م

ردن ک یشهر موفق به راض ینون شوراکتا، به هر جهت. اره استکچ یعمال ه ،ار شوراکعنارص مرتجع در 

 . «نشده است یاست دادگاه انقالب اسالمیر یط برایواجد شا یچ روحانیه

 (18/4/1358ندگانی)آ

 

  .ردکم یردستان تحمل نخواهک یرا برا یگر یاستاندار د، چ عنوانیتحت ه

 یمهد یه براک یدر تلگراف، «ردستانکو انقالب در  یت دفاع از آزادیجمع» : ندگانیسنندج ـ خربنگار آ

، ن تلگرافیدر ا .ردستان هشدار دادکاستاندار  یرد در مورد استعفاکر مخابره یبازرگان نخست وز

 ،ردستانکبه عنوان استاندار « یونسیم یابراه»ت خاطرنشان ساخته است در صورت عدم مراجعت یجمع

شوم  ەهاینقش یه مسلام در ارتباط با اجراکرا  یگر یچ عنوان وجود استاندار دیتحت ه، طیدر آن شا

تحمل  ت نشناخته ویبه رسم ،باشدی میا و مزدوران آن و توطئه گران محلیکده شده از طرف آمریچ

ها و منافع ه بدون در نظر گرفنت خواستک ییارهاکن یت چنیاست عواقب مسئول یهیبد .ردکم ینخواه

 . ان قدرت استکشود متوجه دولت و ار یمردم انجام م

 (18/4/1358ندگانی)آ
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  .ردکت دولت جستجو ید در ماهیردستان را باکاستاندار  یعلت استعفا

ی، ه ایخلق در سنندج با صدور اعالم ییفدا یهایکاداران چردفرت هو : ندگان یسنندج ـ خربنگار آ

زاده و طرفدارانش با استاندار از  یمفت یاحمد یهاردستان را در رابطه با مخالفتکاستاندار  یاستعفا

  .ردکدولت اعالم  یدفع الوقت یهاتیاسیگر سید یسو و از سو یک

از دولت از  یجناح یار آمدن استاندار انتصابک یبعد از رو » : ه آمده استین اعالمیاز ا یهائدر قسمت

و خواستار مسلط  یز حامیاز دولت ن یگر یاره شهر باشد و جناح دکه همه کاستاندار انتظار داشت 

 یوقت یبهم بزند و حت یزاده تالش فراوان منود تا قدرت یمفت یآقا .زاده بر اوضاع بود یشدن مفت

را به عنوان استاندار « یخرسو خرسو »زاده  یمفت یآقا ،به معاونت استاندار منصوب شد« یجیلک»

زاده و  یمفت یه مخالفت آقاکنجا بود ین خواست مورد قبول واقع نشد و از ایه اکشنهاد منود یپ

دست  ،ندکم کشرت مستحیت خود را هرچه بیه موقعکنیا یزاده برا ید و مفتیطرفدارانشان شوع گرد

 یسکاما استاندار ، اداره جزء نگهدارد یکشهر را در حد  یو شورا یندار زد تا استاای به تالش همه جانبه

ه کد یآمی شین سئوال پیحال ا .زاده بدهد یوجاه طلبانه مفت یرمنطقیغ یهاه تن به خواستکنبود 

آنچنان  ید اما پس از چندیمنامی ردستان منصوبک یرا به سمت استاندار  یونسی یچرا دولت زمان

د رسچشمه یه باکم یما معتقد .به اصطالح مجبور به استعفا شود یه استاندار کند یکهم مرا فراای نهیزم

ه اساسا در کبل ،ا آن دستهین دسته و یا ایته و یمکته و آن یمکن ین ایه را نه در اختالف بیقت قضیحق

 . «ردکت دولت جستجو یماه

 (20/4/1358ندگانی)آ
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  ندگانیتن از منا 4 یر یان و سقز به دستگکبو  ،مهاباد یدهقان ەهاییاعرتاض اتحاد

نفر از  4 یر ینسبت به دستگای هیان و سقز با صدور اعالمکبو  ،مهاباد یروستائ یدهقان ەهاییاتحاد

  .انقالب مهاباد اعرتاض منودند یله شورایبوس« شیاطم» یه دهقانیندگان اتحادیمنا

 یا تظاهرات برایاز توسل ما به تحصن و  یر یگجلو  یه براکاشاره شده است  هااعالمیهن یاز ا یکیدر 

  :ر توجه شودیمورد ز 3ن ید به ایبا، تن 4ن یا یآزاد

  .ر شده فورا آزاد شوندیندگان دستگیـ منا 1

  .آنها مسرتد گردد یهاـسالح 2

 . دیحا از آنها رفع اتهام منایشهر رص یشورا ،شده یـ از آنها معذرت خواه 3

 (20/4/1358ندگانی)آ

 

 شاورزانکضاد فئودالها با ت

روز ید» : هان گفتکیوان در متاس با یمر یهایریسنندج در رابطه با درگ یت دفاع از آزادیجمع یسخنگو 

ن شهر به یون در ایزیتلو و ویراد یاز مردم به عنوان اعرتاض به اخبار ضد خلق یەهایتوسط گرو 

  .و تظاهرات پرداختند ییامیراهپ

ن هنگام یدر ا. ردندیکون قرائت میزیو وتلویساختامن راد یصادر و آن را جلو  یقطعنامها، انیامیراه پ

رده که اجتامع کرا  یتیردهاند جمعکنفوذ  یته پاسداران انقالب اسالمیمکه در کاز فئودالها  یعدها

ه در کافت یوسعت  یر یز به مقابله پرداختند و دامنه درگینندگان نکبودند به گلوله بستند و تظاهر 

  .شدند یشته و زخمکن یاز طرف یه آن عدهاجینت
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ن فئودالها و یتضاد ب : ز سپاه پاسداران انقالب را نادرست خواند و گفتکنندگان به مر کحمله تظاهر  یو 

آن  یعامل اصل. دینجا به وجود آیه در اک یر یاد است و هرگونه درگیردستان زکشاورزان در منطقه ک

  .ندهست گرسلطهمرتجع و  ین فئودالهایهم

ز یشف را نکز یوان را نیرامون حوادث مریون پیزیو و تلویراد یخربهای، ت دفاع از آزادیجمع یسخنگو 

خواهان یم و از همه آزادینیکوم مکرد را محکه خلق یعل یما هرگونه توطئها : رد و گفتکب یذکت

  .دهند یار یط حساس ما را ین شایم در ایخواهیم

در آسامن سنندج و  یارتش یامهایهواپ، از صبح امروز : ردکافه اض یت دفاع از آزادیجمع یسخنگو 

باعث ، ن موضوعیه اکستند کرا ش یوار صوتیردستان به مانور پرداختهاند و چند بار دک هایر شهریسا

. ندک یوان خوددار یمر یهایریه ارتش از دخالت در درگکم یخواهیشده است و ما م یوحشت مردم عاد

، نفر است 30 شدگانکشتهوان تعداد یبنا به اظهار فرماندار مر : گفتن یت همچنیجمع یسخنگو 

و به  40 یتیها به روایداند و تعداد زخمیحرت مینفر صح 24شامر مقتوالن را  یت دفاع از آزادیجمع

  .دیرسینفر م 100گر به یت دیروا

ن یاما ا، خواهد بزندیه دلش مک یتواند هر حرفیم یسکهر  : زاده گفتیدرباره اظهارات عالمه مفت یو 

ز بطور ین ەهایر گرو یزاده و سایمفت یند و درباره حرفهایکه درباره حرفها قضاوت مکمردم هستند 

 . ح خواهد بودیقضاوت مردم صح، مسلم

 (20/4/1358هانکی)

 

  .منتظر عالمت بودند یگوئ : ردستانکران در مورد حوادث یا یو خلقهایفدرات یهشدار حزب جمهور 

، ف دست زده استیثای کانه به توطئهیموذ، ن بار ارتجاعیا. ردستان آبسنت حادثه شده استکگر یبار د

با ، مینار مسئله بگذرکاز  یه اگر باز هم به سادگکت از آن دارد یاکارا حکآش ،توطئه یر یل پذکش
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م یخواه یارو یرت از حوادث سنندج و گنبد و نقده و خرمشهر روکو وحشتناتر نیبه مراتب خونای حادثه

ن توطئه و یخط ارتباط ا ،مهاباد استی، نیحادثه آفر یارتجاع برا یدهد هدف بعدیقرائن نشان م .بود

ای ا حوادث خونبار نقده و تالش مذبوحانهیه گوکت تلخ است ین واقعیانگر ایمنا، ننده آنکعوامل اجرا 

رده کن ید ارتجاع را راضیو شا دیصورت گرفت چنانچه با« انیجلد» یدر روستاها ینیحادثه آفر یه براک

 یه هدفکردستان کدر  یمرتق یروهایه حضور نکاست  یرضور  یته اساسکن نیگذرا باای اشاره .است

ارتجاع را سخت  ،رد نداردکخلق  یبرا یو اقتصاد یو فرهنگ یاسیت سیمکت و حق حاین امنیجز تام

ر ین در حادثه اخیهمچن، ن نقدهیه در حوادث خونک یباعث تاسف است با وجود .رده استکهراسان 

ه در کار بود کامال آشکو دارودسته رستا پا مسلح او « یحسن»بنام  یشخص یپا یان جایجلد یروستاها

 ،ردند و سوزاندندکشتند و غارت ک ،ردندکرحامنه حمله یشدند و ب یمخف یارتش یروهایپشت چهره ن

  .است در مهاباد به مرحله اجرا گذارده شودابد و قرار یمی نیوکه تیز توطئه در ارومین بار نیا

اس مغرضانه کها و انعینیو حادثه آفر هاتوطئهن ین ایوکون در تیزیو و تلویمتاسفانه نقش مخرب راد

ف یق و جعل و تحریبا قلب حقا یله ارتباط جمعین وسیا .ار شده استکامال آش، کاخبار رساپا دروغ

پخش اخبار  .در آمده است یو ضد خلق یارتجاع ەهایتوطئی هنندکاز عوامل اجرا  یکیبصورت  ،اخبار

 ات موجود در منطقه به شدت دامنیکبه تحر ،از قبل آماده شده یه گوئکامالً دروغ کاساس و  یب

ه هرگز اخبار کت تلخ است ین واقعیانگر ایمنا، رانیا یاسالم یجمهور  یامیصدا وس یدروغ پرداز  .زندمی

 ین وضع راضیزم از ایالیجز عامل ارتجاع و امپر یسکچه  .دیران نخواهد رسیا یهابه اطالع خلق یقیحق

 یروهاین یل آگاهیرصفاً به دل ،رخ نداده استای نون در مهاباد حادثهکو خشنود خواهند شد؟ اگر تا

امال مثبت ک یحضور  یمردم و یگاه خلقیه با استفاه از پاکرد است کل و متحد خلق کو متش یمرتق

را با ای هر توطئه ینون اجراکتا ،سازدیرد را متبلور مکخلق  ەهایخواسته کروها ین نیضور اح. دارد

ان و یجلد یر منطقه مهاباد )حادثه روستاهایجالب است در حوادث اخ .ست مواجه ساخته استکش

، لیچ دلیه یانقالب بی روز یه پس از پکهستند ی هائه فئودالیطرف قضیکمهاباد(  یحمله به شهربان

رون یمتعلق بخود ب ینهایدهند دهقانان را از زمیبه خود حق م یخصلت فئودال یمنطقه و رصفا رو 
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ت یر چرت حامیز یبه آسان، شوندیشاورزان روبرو مکدهقانان و  یعیامال طبکس العمل کبا ع ینند و و قتک

گلوله  یک یکه با شلحادث یرند و وقتیگیها( قرار میامنده بارزانیاده موقت )باقیق»عوامل شناخته شده 

 کحادثه را متمس ،منتظر عالمت بودند یه گوئک« نام یحسن» یمجاهدان شخص، باصطالح ،شودیآغاز م

قابل . دیایبه مرحله اجرا در م شده یز یش طرح ریاز پ برنامە یشوند گوئیقرار داده و در محل حارض م

حادثه حمله  .شوندیوب مکن رس شود و دهقانایت شناخته میشه حق فئودالها برسمیه همکتوجه است 

 ینیتوطئه چ ینیتواند بعنوان دو منونه عیم، مهاباد ین خلع سالح شهربانیان و همچنیجلد یبروستاها

در هر دو حادثه  .ردیقرار گ یط رعب و وحشت مورد بررسیو مح یشکجاد نفاق و برادر یا یارتجاع برا

 یه برخوردار بودند بخوبیستقر در ارومم مکت قدرت حایه از حامکاده موقت یعوامل ق، اد شدهی

امل تاسف کبا  .افتندیت یومکمهاباد به اعدام و زندان مح یه در دادگاه انقالب اسالمکشدند  یشناسائ

 یاز سو . ندیکم کمکتوطئه  یر یل پذکبه ش، وت خودکبا س یز دولت موقت انقالبین بار نید گفت ایبا

گر با یبار دیکه کرد یگمی صورت یر یم گیدد قدرت و تصمز متعکاز داخل دولت و مرا یگر تالشهائید

از  کاست چهار گردان تان کیخربها حا. ردیخلق قرار گ یارتش رودررو  ،به مهاباد یارتش یروهایاعزام ن

 یت شده و باحتامل قو کآماده حر ، مهاباد یاز زنجان به سو  یروهائین نیهمچن -، نیقزو یز زرهکمر 

  .رده استکت کحر 

 هاتوطئه یند و معتقد است زمان اجرایکم یتلق ین اخبار را جدیا، رانیا یو خلقهایفدرات یر حزب جمهو 

فه یوظ، ردکشتار خلق کشت و کو  یز یاز خونر یر یل رصفا به منظور جلوگین دلیبه هم ،ده استیفرا رس

ن را بابعاد انقالب هشدار دهد و توجه مسئوال  یرسان ارتش و شورا ی،داند به دولت موقت انقالبیخود م

ارتجاع و  یرشو یز راه پینبار نیاگر ا .ندکجلب ، نون در شف اجرا استکه هم اای کگسرتده توطئه

چ یه جربان آن بهکرخ خواهد داد  کیگذاشته شود آنچنان فاجعه دهشتنا ،باز، شیسم مثل دفعات پیفاش

از ی، نیت و واقع بیدرا دولت موظف است بای، ط بحرانین شایدر چن .ر نخواهد بودیان پذکوجه ام

 یوبکبه مهاباد و رس  یشکر که لشکم یما صادقانه اعتقاد دار .ندک یر یناگوار جلوگی بروز هر گونه حادثه

نخواهد  کمکالت کنه تنها به حل مش، نگونه اعامل قدرتیا .رد استکت با خلق یضدی، مرتق یروهاین
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م یرژی بسود ضد انقالب و عوامل رس سپرده ه باملالکرد کجاد خواهد یا یالتکه مسائل و مشکرد بلک

حوادث گنبد و سنندج و  یهایه هنوز خرابک یطیزم خواهد بود در شایالیت بسود امپریسابق و در نها

له عامل ارتجاع در نقاط یه به وسیکه عواقب حوادث گوناگونک یطیدر شا، م نشدهینقده و خرمشهر ترم

 ینده نگر یو آ یشاندین بار با دوریحداقل ا، باشدمی ر مانیگبانیهنوز گر، تامن رخ دادهکمختلف ممل

 کردستان را بخاکمنطقه کی، وحشتنای م فاجعهید اجازه دهیتها نبایق و همه جانبه واقیدقی و مطالعه

آب ، ا ناآگاهانهیه آگاهانه کتوطئه گران  یما با افشاگر  .میباش یشاندیر چارهکشد و بعد بفکو خون ب

موظف است قبل از  یدولت موقت انقالب .مینکتوطئه را در نقطه خفه ، زندیریزم میالیپراب امیدر آس

، د بداندیدولت با .ندک یر یرد جلوگکشتار و تجاوز به خلق کد واز قتل و یندشیب یر یتداب، وقوع حادثه

  .ندکقاطعانه عمل ، فید به وظایم دارد و بایت مستقیمسئولی، ن حوادثیچن در برابر

ران یا یه دفاع از حقوق حقه خلقهاکل خود یران بنا به رسالت اصیا یو خلقهایفدرات یور حزب جمه

، در مهاباد در شف اجراست هک یئهاتوطئهرا نسبت به  یمرتق یهایروینظر گروهها و احزاب و ن ،است

د ان خواهد داکبه توطئه گران ام یئهاتوطئهن یچن یروها در قبال اجراین نیوت اکس .ندیکجلب م

  .دیآگاه باش .نندکشوم خود را اجرا  ەهاینقش

 رانیا یوخلقهایفدرات یحزب جمهور 

 (27/4/1358ندگانی)آ

 

 و انقالب یت دفاع از آزادیه جمعیانیب

وان در یمردم مر، نونکا»  : ردکخاطرنشان  ایاطالعیه یردستان طکو انقالب در  یت دفاع از آزادیجمع

 .ن بالهاستیاز ا یها بخشوهها و دشتکدر  یزندگ یسخت ی،ه آوارگکن بال قرار گرفتهاند یمقابل چند

 (31/4/1358ندگانی)آ . «میها تنها نگذاریه برادران و خواهران خود را به هنگام سختکجا دارد 
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 هااطالعیه

رد که خلق یعل کتوطئه خطرنا یکاز  ایاطالعیهران با صدور یردستان اکشان کزحمت یسازمان انقالب

   :ه آمده استین اعالمیاز ا یدر قسمت .سخن گفت

با ینون تقرکو ا اندشدهابان یرده و آواره بک کش زادگاه خود را تر یوان از حدود چهار روز پیمردم مر"

نند و هر لحظه یکآنها در برابر غارت دفاع م یست و فقط نگهبانان مردم از خانه و زندگیدر شهر ن یسک

خواسته  یانقالب ەهایه از همه سازمانها و گرو یان اعالمیدر پا. ندیکمد یآنان را تهد یومال یخطرات جان

  ."وان بشتابندیمردم مر یار یه به کشده است 

وان توسط یمر یتوطئه اشغال نظام ایاطالعیهردستان هم با انتشار کو انقالب  یت دفاع از آزادیجمع

 . ردکوم کارتش و پاسداران را مح

 (2/5/1358هانکی)

 

 خلق ییفدا هاییکنامه چر

وان و یدر رابطه با اوضاع مر، خلق در سنندج یفدائ یهایکن روز گذشته دفرت هواداران چریهمچن

ه کردستان فرستاد کانقالب  یدادرسا یبراای نامه، نندگانکوچ کرسانان به  کمکچند نفر از  یر یدستگ

  .ردکارسال  هاروزنامهر و ینخست وز ،ل انقالبکاز جمله دادستان  یشور کرونوشت آن را به مقامات 

ش ین نظرات از پیل و تامیارصار در تحم یات اعزامیز هین بار نیا»  : ن نامه آمده استیاز ا یدر قسمت

ه مردم کن چند روزه یدر ا. وان قرار نگرفتیموقت شهر مر یه مورد قبول شوراکآماده شده خود منودند 

نان از جانب  یهایازمندیدر جهت رفع ن کیمکچگونه یردهاند هک کاشانه خود را تر کوان خانه و یمر

اند وان ارسال داشتهیدارو و غذا به مری، اسیس یروهاین کمکدولت صورت نگرفته است و خود مردم با 

توسط افراد پاسدار پادگان ، وان ـ سنندجیردستان در جاده مرک یاز اهال یعدها 31/4/58خ یدر تار یول
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در  یو نظام یاسیه از نظر سکرا بوجود آورده  یمساله در مجموع حالتن یه اکر شدند یوان دستگیمر

مشخصا ، افراد مزبور یر یه دستگکژه یبو، را به دنبال خواهد داشت یز یفاجعه آم یهامنطقه آشوب

ن عده به بهانه یا یر ید و هنوز مساله آوارگان حل نشده و بدنبال دستگیآمی بحساب یعلن یکتحر

نجه کها و شکیم متام ساوایما اعتقاد دار .اندشدهن افراد آزاد نیا، ان آنهاستیدر م کیفرد ساوا یکه کنیا

شده  یبازساز  یه در ادارات اطالعاتکنیمه و مجازات گردند نه اکد محایحتام با، م شاه خائنیگران رژ

وجود  کیاوار شدگان عنرص سین دستگیار گامرده شوند و اگر واقعا در بکب یر ادارات دولتیها و ساتهیمک

. مه شوندکو محا یبازجوئ یمردم ەهایله دادگایعا بوسیو رس ید حتام با اسم و مشخصات معرفیبا، دارد

ن بازداشت شدگان ثابت یرا در ب کیدولت نتواند وجود فرد ساوا یات اعزامیه هکم چنانیشومی ادآوری

ن صورت خواستار یرده و در اک یرزمندگان تلق یرد و متامکم بخلق ین مستقیما آن را توه، دیمنا

 . «میباشمی شگاه خلقیان در پیمفرت یپاسخگوئ

 (4/5/1358ندگانی)آ

 

  و سنندجیراد یهابرنامەه یرد علکتظاهرات گسرتده مردم 

روز به عنوان اعرتاض نسبت به پخش یان سنندج عرص دیامیده از سنندج راهپیرس یسنندج ـ بنابرگزارشها

ون رفتند و خواستار یزیو تلویز رادکمر  یبسو  یچپ یاسیس ەهایاز گرو  یار جانبه به طرفدیک یگزارشها

 اندخواستهقطبزاده مرصاً  یران و آقایا یاسالم یو شدند و از دولت موقت جمهور ین رادیده شدن ایبرچ

الزم ، ندکران خدمت یا ید به انقالب اسالمیدر سنندج باشد با یونیزیو تلویه اگر چنانچه قرار است رادک

 یه طکرا  یاسیس ەهایگرو  ەهایاعالمیر بطور مرتب یو سنندج در چند روز اخیه رادکاست  یادآور یه ب

 یکگزارشها و اخبار تحر یامروز در ط 12داً به دولت حمله شده است پخش منوده و در ساعت یآن شد

ی، اسیس ەهایگرو وان عالوه بر یان معرتض به دولت از سنندج و مریامیه راه پکاعالم داشت  یننده جعلک

ن امر باعث یل شده است و همکیان و همه طبقات مختلف مردم سنندج تشیبازار، شهورانیپ، اصناف
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به اضافه هزاران  یاسالم یه انجمنهایلکشهوران و یپ، اصناف، انیمردم از جمله بازار ەهایه تودکشد 

 یبعض. ب دهندیرا ترت یسرتدهان تظاهرات گیزند و چنیسنندج بر یابانهاینفر از بانوان روزهدار به خ

  :ن قرار بودینندگان از اکتظاهر  یاز شعارها

 «رهرب ماست ینیتا خون در رگ ماست خم»

  «روز استیراست و چپ نابود است اسالم پ»

 «یست امروز یمونک یروز ید کیساوا»

  «محمد یعل یاحمد صل کاکو  ینیخم»

زاده یعالمه محمد مفتی، تالله طالقانیآی، نیمام خماز ا ییسهاکارد و عکنندگان صدها شعار و بال کتظاهر 

  .وان همراه داشتندید مریچند از پاسداران شه یو تن

ردستان دفرت کو انقالب  یت دفاع از آزادیسنندج از جمله جمع یاسیگر چند سازمان سید یاز سو 

به مدت سه روز  ه از فرداک اندخواستهاز ادارات  یەهایاطالعی یخلق ط ییفدا یهایکهواداران چر

ه قدامت ک یدر حال. ار خود نروندکل و به عنوان اعرتاض نسبت به روش دولت به رس یادارات را تعط

منحوس  ەهایحمالت ناجوان مردانه چپ وپس ماند. ر بودیآنها رساز کرمضان از چهره پا کماه مبار 

سم یمون، کروز استیاسالم پ، اال اللهال اله ، ربکالله ا»ل یاز قب یوبندهاک یله شعارهایم سابق را بوسیرژ

 یعل یصل، وم استکوندتان محیپ کیساوا یتودها. وم استکوندتان محیپ ییتودها ییفدا، نابود است

، خواهدیمن ییفدا کخواهد تر یمن ییرد جداکزاده( یاحمد )برادر عالمه احمد مفت کاکو  ینیمحمد خم

اسالم ، برزگر، ارگر، کتب ماستکاسالم م، استتا خون در رگ می، روز ید کیساوای، ست امروز یمونک

ش مرگان یپ، نیروان لنیپ نیمرگ بر خائنی. رهخوار شورو یج یمرگ بر پس مانده پهلو ، توست یحام

  .ردندکوم کمح« د گرددیاخراج با، ردستانکژه از یران بویاز مرز و بوم ا یطالبان
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ن نشست یاسالم راست یده و انقالبیز بطن جوشه اک یانقالب یاردهاکان با حمل متثالها و بال یامیراه پ

  .ردندکوم کتالش مذبوحانه ضدانقالب را مح، گرفته بود

نت بخش یه زکخورد یدر رستارس بچشم م یتالله طالقانیو آ، زاده یعالمه مفتی، نیامام خم یمتاثلهال

  .گرفتیرد رسچشمه مکو مصمم مسلامنان  که از قلب پاکاء شده اسالم بود یروح اح

به فروش مرشوب ، شهر یران را در آستانه ورودیا یانقالب اسالم کردن چهره پاکبدنام  یضدانقالب در پ

. دادندیغات سوءخود قرار میر تبلیه هر تازه وارد را تحت تاث. کنسبت به اسالم پرداخته بودند کیو هتا

ده نشده بود و مردم از ب اثر دایشهر سنندج چون ترت یرر مردم مسلامن و شوراکم یاعرتاضها یدر پ

 یساز کاقدام به پای، مردم یق انقالبیخود به طر، فساد به تنگ آمده بودند ەهایکن د یوضع نابه هنجار ا

ف یز نسبت به تحریاستعامر پرداختند و سپس با لحن اعرتاضآم ەهاین پسامندیشهر از ا یآستانه ورود

ز سنندج به طرف آن کون مر یزیو تلویادز ر کچپ در بخش اخبار از طرف مر  یمغرضانه و انحصارطلب

تها به خصوص در یز سنندج و قلب واقعکون مر یزیو تلویه توسط رادک یاخبار جعل. ردندکت کز حر کمر 

رها و یطرفه همراه با تفسیکشد و قضاوت یراب میان سیه از آبشخور چپگراکوان یر مریع اخیمورد وقا

ن یا. نمودندیردستان مکودن وجهه اسالم در هدار منکش طرح شده به لیاز پ یساختگ ەهایمصاحب

ون و قرائت یزیو تلویز رادکمر  یبا اجتامع مردم مسلامن در جلو  یه حتکطرفه تا آنجا بود یکاعاملنظر 

ع یز سنندج و گزارشگر وقاکون مر یزیو تلویردن اخبار رادکوم که در مورد محکآنها  ایمادهقطعنامه سه 

ز کون مر یزیو تلویبه حق مردم مسلامن از راد یاس خواستهاکانع سالعمل وکچگونه عیه، ر بودیاخ

  .سنندج مشاهده نشد

انه گروهها چپ در یه از اعامل وحشکن ده نفر یز سنندج از تحصن چندکون مر یزیو تلویدر مقابل راد

 پرداخت و بایمصاحبه و بطور مرتب به اعالم نظرات آنها م برنامەساعتها ، ردندیکم یوان طرفدار یمر

نون با اعرتاض کا. پرداختیار آنها مکانتیون و موجه منودن چهره خیزیتلو، ویاز را یعاد یهابرنامەقطع 



 
48 

خود  یمسلامن مصمم در به دستآوردن حقوق حقه اسالم ەهایز سنندج گرو کون مر یزیو تلویبه راد

  .باشندیم

  :هکست کیشب گذشته( حا 10ده )تا ساعت ین خرب رسیآخر

 . از مردم به حفاظت آن مشغولند یەهاینون گرو کردهاند و اک کون ساختامن را تر یزیلوو تیارمندان رادک

 (6/5/58یاسالم ی)جمهور 

 

  .میوان بشتابیمردم مر یار یبه : یمل یکراتکجبهه دمو 

مردم  یار یردستان در خطر است بک»تحت عنوان  یهایانیران در بیا یمل یکراتکجبهه دمو  ییات اجرایه

ی مل یکراتکجبهه دمو  : ادآور شدیار پرداخت و یع آن یل و قایه وتحلیبه تجز« م یابوان بشتیمردم مر

ران اعالم داشته است جبهه اعالم داشته ین اکسا یهاح و قاطع خودرا درباره حقوق خلقیموضع رص

موضوع  یکن یا. هاستحقوق خلق یرسم ییران در گروشناسایدر رسارس ا یراسکه استقرار دمو کاست 

ردن ک یاست نظامیس، ه به عنوان حفظ نظمکر قابل خدشه است چگونه قابل تصور است یو غ یاصول

و مبارزه با استعداد داشت ؟  یخواه یآزاد یارگرفت و آنگاه ادعاکران بیاز ا یومت را در قسمتکح

ر نقاط یردستان با ساکان فرق ین میاست در ا یومت استبدادکوه حین شیافته تریامل کت یگر  ینظام

ه کم یخواهیما م. ردستان اشاره شده وآمده استکمردم  ین مالیه به مساله تامیبانین یان ایران درپایا

ده یوان دیه منونه بارز آن در مرکردستان کو مردم آواره  یاسیس یبه سازمانها یو داروئ یمال کمکاز 

زند یبر یه صندوق واحدخود را ب یماد ییهاکمکجبهه آنگاه از مردم خواست تا . شودیغ منیشود دریم

 . رد پرداخت شودکتا به خلق 

 (7/5/1358)اطالعات
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 وانیان مریفرهنگ یه انجمن اسالمیاطالع

 

 نیبسم الله القاسم الجبار

ران یا یانقالب اسالم یروز یوان از زمان پیمر یهاکیست ساوایمونکه کدانند یوان خوب میف مریمردم ش

 اندشدهع ناگوار یبه مبارزه و تعرض و تجاوز پرداخته و موجب فجان گوناگون یه مسلامنان به عناویبرعل

بهشت یابان در اردید منودن دو جوان مسلامن در خیابان و شهیمسلامنان در خ یار کتکن و یاز جمله توه

 ینهایدادن قاتل از زندان در مقابل رشوه و غارت و چپاول اسلحه و مهامت و ماش یو فرار  یماه جار 

جه اخراج آنها یوان و در نتیان خشم مردم مسلامن مریه موجب طغکنها به نفع خود و فروش آ  یدولت

اران نسبتاً راحت کتین جنایوان از دست ایمردم شهر مر یمدت ید و برایانقالب شهر گرد یاز ستاد و شورا

زده  را بر هم یش عمومیآسا کموقع در شب و انفجار نارنجیب یهایراندازیه بارها با تکبودند هر چند 

ه کافت یشاورزان( ادامه کاران )یته جوتیمکو به نام  یگر یل دکنها در دهات به شیت ایبودند اما فعال

دام کچیه هکنیجالب ا. الترزان شدندکخانقاه جوارجو بخش  یدر روستا یانهایت وحشیباعث قتل و جنا

ار کاضافه  یماهانه و حت ه مرتب حقوقکارمند دولتند کا یه معلم و کشاورز نبوده و بلکن افراد یاز ا

غات و یتب اسالم به تبلکه ملت و دولت انقالب و میار خود برعلکافت منوده و دور از محل یخود را در

چاره را آلت دست ین بیخ عزالدیه در مهاباد شکنطور هاهایباالخره چپ. ت مشعولندیانت و جنایانواع خ

رده ک)عثامن لرزانه( را به عنوان رس  یخ عثامن خانقاین شیخ عزالدیز پس از شیوان نیقرار دادهاند در مر

ن بردن یوان و از بیبدست آوردن قدرت مجدد در مر یآلت دست قرار دادهاند و برا، ردهکخود انتخاب 

 یار کرابه هم یتقشه شوم، و تسلط بر منطقه یاسالم یتب قرآن و انجمنهاکمسلامنان آگاه و مبارز م

ت املال و رواجدهندگان مرشوب ین و غارتگران بیر مرتجعیهاباد و سام، سنندج یستهایمونکـ  کیساوا

ردستان کگر ید یمزدوران اجانب از شهرها یار کبا هم 23/4/58منودند و در روز  یز یو موادمخدر طرحر

ن طرح خائنانه یا، بخوردهیفر، ان با آگاهییاز روستا یرات و عدهاکو خزب دم یشمرگان جالل طالبانیو پ
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 ین نفر از جوانان مسلامن و متعهد سپاه پاسداران انقالب اسالمیه اجرا درآوردند و چندرا به مرحل

جنگ نابرابر  یکردند و در کبودند قتل عام  یاسالم یتب قرآن و انجمنهاکه غالباً از افراد مکوان را یمر

ت یجنا. د منودندیهن جوانان مسلامن ما را شیانه بهرتیار وحشیبس یوهایار ناجوامنردانه و به شیبطور بس

. د منودندیتاتار و مغول را سف یاد ندارد و الحق رو یخ به یرش را تاریه نظکع و دلخراش بود یآنقدر فج

ن منافقات یغات ایشته شده برخالف تبلکه افراد کز بدانند یشان عزکران خصوصاً زحمتیملت مسلامن ا

 یو همگ اندنداشتهن کیا مالیبا فئودالها  یج ارتباطین طبقات جامعه بوده و هیدروغپرداز از محرومرت

مردم  یدان به خون خفته ما براین شهیامن ایپر از شف و ا یارگر بودهاند و سابقه زندگکا یمحصل 

ها و کیه از طبقات مرفه و مرتجع و ساواکوجدان بودند ین مهاجامن بیا یمثل روز روشن است ول

 یەهاه خانوادکاست  یوانیدام مر. کباشدیشهور منطقه مم یهداران و با فئودالهاینداران و رسمایزم

 ییدر زورگو یه چه سابقهاکها را در منطقه نشناشد؟ یها و خالدیخاالسالمیو ش یها و رسمیسلطان یمصطف

ه بعد از کبود  یار ضدخلق به حدکتین قاتالن جنایا یو پست یرشمیو تجاوز و استثامر مردم داشتهاند ب

انه یوحش یار کتکدستشان را بسته و بازهم ضمن ، ران به علت متام شدن فشنگه پاسدایم شدن بقیتسل

ن عمل همراهانش یه به اکن یاز مهاجم یکیردند و که که تکشته و سوزانده و با خنجر بدنشان را تک

در داخل  یها را حتیه چند تن از زخمکبود  یت به حدیعمل جنا. شندیکز میند او را نیکاعرتاض م

ه مسلامنان عزادار کرا  یمیدند و مجلس ترحیار دلخراش رس بریبس یامرستان به طرز یر بآمبوالنس و د

ن به اصطالح یب دادند ایش در مسجد ترتیبه خون خفته خو یبه منظور بزرگداشت خاطره شهدا

د و ارعاب جلسه را به همزده و در مساجد را بر یما تهد یرشمیت وقاحت و بیهواداران خلق در نها

ت با بلندگو در شهر راه افتاده و ین جناین مزدوران رسسپرده چند روز بعد از ایا. نان بستندمسلام یرو 

ه تا روز سوم بعد از فاجعه توانستند به ک یەهایردهاند و جز خانوادکد اسلحه مجبور یمردم را با تهد

ارانه که آن هم رباکردهاند ک یه را مجبور به رفنت به دهات و مخصوصاً اردوگاهیگر بروند بقید یشهرها

ب ین ترتیند و بدیکم یر یگر جلوگید یوچ مردم به شهرهاکه منودهاند و از یو طبق نقشه خائنانه ته
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از  ین است طرفدار یا. اندشدهو آواره  یاران وطنفروش متوار کتین جنایوان به دست ایچاره مریمردم ب

 ؟؟یکراتکدم یهابرنامەن است یخلق ؟؟؟ ا

رو و یوان نیون به مریه ضدانقالبیلکگر از طرف ید یمه دارد و روز به روز شهرهاالبته بازهم فاجعه ادا

 یهایکو چر یعراق یجالل طالبان یشمرگهایرات و پکشود نقش فعاالنه حزب دمیوارد م یزات جنگیتجه

 ما متحد یه انقالب اسالمیه بر علکم منفور گذشته ین وابستگان به دربار رژیها و مرتجعکیو ساوا ییفدا

 یانجمن اسالم یهم وجود دارد ما اعضا یافکازه اندش ازیب کامالً روشن است و شواهد و مدار ک اندشده

ها و کیشده منافقان و ساوا یز یع طرحریانتها و تجاوزات و فجایها و خیریگین وحشیا وانیان مریفرهنگ

ح منودند و یوم و تقبکمحشدند ، دهیردستان انجامکن فرزندان اسالم در یه به شهادت بهرتکمرتجعان را 

شاورزان را که یطرفدار خلق و اتحاد یهاکه مار کن ضدخلق ین مبارزیت انزجار و تنفر خود را از اینها

وم کات را محین جنایه اکم یخواهیو مومن م یمرتق یروهایه نیلکم و از یداریبر خود زدهاند اعالم م

  .سالعمل الزم را از خود نشان دهندکمنوده و ع

نسبت  یتفاوتیم و بر ما عدم دخالت و بیدانین جرائم میت مهندس بازرگان را مسوول در برابر اما دول

ست یمونکبه رضر مسلامنان و به نفع  یش عمومیبه اوضاع منطقه موجب به هم خوردن نظم و آسا

ام ز اقدیردستان نکخوزستان در . م مبانندیخواهین دولت میضدانقالب گشته است ما از ا ییهاکیساوا

ات و تجاوزات ین جنایه دفاع از جان و مال و ناموس مردم است در مقابل اکفه خود را ید و وظیمنا

ات را ین جناین ایوب منوده و عاملکاران را رس کتیانجام دهد و اشار و جنا یانقالب یقاطعانه مبانند دولت

 یخاطر  یسازماندگان نسل یامل نشود و براین پایش از ایدامنان بیبه اشد مجازات برساند تا خون شه

ت درس یت به منطقه بازگردد و در نهایاز عدالت شده و امن ییحاصل و مردم هرج و مرجزده شاهد جز

 یر یر شهرها جلوگیدر سا یتیسکمار  یودتاهاکنگونه یرار اکتا از ت یون وحشیضدانقالب یباشد برا یعربت

افت و آن وقت یز خواهد ین یاسیسلط سبر اوضاع ت ینصورت بعد از تسلط نظامیر ایشود چون در غ

شتار مسلامنان را ادامه کرد و کل خواهد یمردم بر مردم و بر دولت تحم ینده قانونیخود را به عنوان منا
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ه دولت از ک ید روز یبه ام. ن خواهد رفتیملت از ب یشور و آزادکه استقالل کنجاست یخواهد داد و ا

 یشور و آزادکت به دفاع از استقالل یو قاطع یشیو با درساند ابدیدار شود و عمق فاجعه را دریخواب ب

 .به عمل آورد یات اقدام جدین جنایان دادن به ایو در جهت پا یفه قانونیملت و انجام وط یمنطق

 وانیان مریفرهنگ یانجمن اسالم9/5/58 

 (9/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردندکرا متهم به توطئه  یدولت یهامقام

  .مردود اعالم شد یاسیس یتهایجمع یردستان از سو کانتخابات 

 یهاتیز جمعیها و نها و سازمانگروه ،ردستانکج انتخابات یاعالم نتا یدر پ : ندگان یسنندج ـ خربنگار آ

از  یر عادیط غیردند و عامل بوجود آوردن شاکردستان را مردود اعالم کانتخابات ، ن استانیا یاسیس

 یغات برایان تبلکون به منظور عدم امیزیو تلویاشغال راد ،مردم ییامیراهپ وان ویجمله حادثه مر

ردستان را کن یعه نشیمجلس خربگان از دو شهر ش یردستان براکندگان یو انتخاب شدن منا ،داهایاندک

ه دالئل یردستان با صدور اطالعک یهاتیجمع یهامهنگ یشورا .دولت دانستند یآگاهانه از سو  یطرح

   :رده استکن اعالم ین انتخابات چنیردن اکمردود اعالم  یراخود را ب

ب با یبه ترت یو جواد فاتح یان رحامنیردستان انجام شد و آقاکانتخابات مجلس خربگان در استان »

ندگان استان یجار و قروه به عنوان منایب یعنیه خود یاز حوزه انتخاب یهزار را 24هزار و 35بدست آوردن 

  .شدند ردستان انتخابک

ردستان ک کوچکدا از دو شهر یاندکه دو نفر کند یکجلب توجه م یر عادین وضع غیز ایقبل از هر چ 

حائز  ،دام فقط با تعداد آراء شهر مربوط به خودکر مناطق استان( هر یمرت از ساکار یت بسی)با جمع

  ! اندشدهت آراء یرثکا



 
53 

دا اعرتاض یانتخابات و نتائج آن شد یه نحوه برگزار م بیآورمی الیه ذک یل فوق و دالئلیبا توجه به دل

رعب و وحشت و همراه با  یفضار  ،مردم یآوارگ ی،رعادیط غیه در شاکن انتخابات یجه ایداشته و نت

   :ار صورت گرفته از نظر ما مردود استکامال آشک یهاتقلب

 یله عدهایبوس، ردستانکدر  یط جمعله ارتبایون سنندج تنها وسیزیو تلویراد، ـ قبل از انجام انتخابات 1

 کتکن افراد بعد از یگردد و امی ش طرح شده اشغالیورش از پی یکسابق با  یته اسالمیمکاز افراد 

و یراد، نونکجه از آنوقت تایدر نت .ندیمنامی ار خودکمحل  کآنها را مجبور به تر ، نانکار کد یو تهد یار ک

 یراجع به انتخابات از جمله معرف یا خرب یه و یا اعالمیه یاطالعچگونه یون سنندج نتوانسته است هیزیتلو

… و  یمستعف یداهایاندک یمعرف ،نندگانکط انتخاب یشا ی،ر یگ یروز را ،هامحل صندوق ،داهایاندک

ه با فرستادن کشود بلیبه آن من یچگونه اعرتاضینه تنها از طرف دولت ه، ن تجاوز مسلمیا .نندکپخش 

ن نقشه توطئه یا یخود در طرح و اجرای، ه مقامات مهم دولتکشود یتهران معلوم مد از یس جدیرئ یک

داها یاندک یاسام یحت، رفتندمی هاصندوق یه به پاک یه مردمکن شد یجه اینت اند.گرانه دخالت داشته

 یدج شهر مثال در سنن .دارد یراتیجه آراء چه تاثیها در نتیاطالع ین بیه اکم یدانمی دانستند ومنیرا 

  .خته شدیها ربه صندوق یهزار را 5فقط  ،داده بودند یهزار نفر را 35، شهر یانتخابات شورا یه براک

ط یمح یک یرد و برقرار کمی شرت مردم را متوجه خودیه ذهن بکردستان کدر  یرعادیط غیـ وجود شا 2

چه با اعزام سپاه پاسداران به  ون ویزیو تلوین رادیغات زهرآگیو هراس چه در اثر تبل یتوام با نگران

ز یاعرتاض آم یامئیمردم و راهپ یوان منجر به آوارگیه در مرکوب کردستان جهت رس کمناطق مختلف 

  .ردستان به طرف آنجا شدکگر ید یهاشهر

د یخواه، دیردستان بربکگر ید یانتخاب شده را به شهرها ەهایندیمنا یو فاتح یان رحامنیـ چنانچه آقا 3

شناسد و نه حداقل می ن مناطق نه آنها رایا ینفر از اهال یک یحت، نیشیم پیندگان رژیانند مناد مید

  .دانندمی اسم آنها را
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دادن به  یرا یه زنجان برایار بود و مردم را از حوزه انتخابکبوس در  ینیم 20ی، ر یگ یـ در روز را 4

  .آوردندمی جاریبه ب، «یروحان»نفع 

خواستند می هک یات نظارت به مردمیرده و هکمردم سوء استفاده  یاطالع یها از بشاز بخ یکیـ در  5

د ینیبمی نونکه اک یگفتند صندوقمی دهند یرا« وسف اردالنی»و « یر ین صادق وزیصارم الد»به 

 ! آورندمی گر را بعدایصندوق دو نفر د .است یو جواد فاتح یان رحامنیمربوط به آقا

ه استعفا داده بودند حذف نگشته بود و ک یآنهائ یه بود و اسامیست اولیها هامن لدایاندکست یـ ل 6

ن یحس ی،نید جالل حسیه سکنیدر مورد ا ایاطالعیه یر یگ یخواستند در محل رای میسانکچنانچه 

 غیه تبلکن عنوان یتحت ااند نار رفتهکو اردالن  یر یان صادق وزیه به نفع آقاک یامنیو بهروز سل یقیخل

  .ردندیکم یر یجلوگ یحیار توضکن یاز ا، در روز انتخابات ممنوع است

صاحبان شناسنامه همراه  یدادن بجا یرا ین شناسنامه برایچند ییه به تنهاکشدند می دهید یـ افراد 7

و جز  یر بومین انتخابات از افراد غیناظر ی، ر یگ یرا ەهایاز حوز  یار یدر مورد بس .خود آورده بوند

 30 یحت، ارانیامکدر منطقه « وله سارهک»به اسم  یدر روستائ. بودند )مثال نو دره( یجهاد سازندگافراد 

ه از کزاده ) یگر به نفع مفتیدو نفر د یکیده و  یشده و اراء توسط مال  یر یگ یروز قبل از انخابات را

  .خته شده بودیاستعفا داده بود( به صندوق ر یداهایاندک

 یحت، مساجد یعات نبود و در بعضیردن شاک یان خنثکچگونه امیه، ونیزیو تلویـ بخاطر اشغال راد 8

« وسف اردالنی»و « یر ین صادق وزیصارم الد»ان یه آقاکشد می دهندگان گفته ین به رایاز طرف ناظر

  .ردهاندکاستعفا 

ندگان خلق یمنا یستیگر بایانتخابات مجلس شورا و هر انتخابات د یم براینکمی نون اعالمکما از هم ا

رنگ و نه ینه با تقلب و ن یکراتکوه دمو یمختلف و آنهم به ش یهاندگان استانیرد انتخاب شوند نه مناک

جه انتخابات را در ین موارد ما نتینظر به متام ای. ارتش یهاکو تان یر بومیر فشار پاسداران غیدر ز
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 یاسالم یدولت موقت جمهور  یبرا یگر ید یجه را رسوائین نتیم و اینکمی ردستان مردود اعالمکاستان 

 . م یدانمی آن یکراتکت ضد دمو یماه ین دولت در جهت افشایت ایومکمح یبرا یو سند

 58/  14/5ردستانک یهاتیجمع یهامهنگ یشورا

 (15/5/1358ندگانی)آ

 

  .ردستان از انتخابات استقبال نشدکدر 

ن استان را مردود یانتخابامتجلس خربگان در ا ایاطالعیهبا صدور  یاسیس یهاتیجمع یهامهنگ یشورا

   :ن شح استیه بایمنت اطالع. ردکاعالم 

ب با به یبه ترتی و جواد فاتح یان رحامنیردستان انجام شد و آقاکانتخابات مجلس خربگان در استان 

ندگان استان یاجارو قروه به عنوان منیب یعنیه خود یاز حوزه انتخاب یهزار را 24هزار و 35دست آوردن 

دا یاندکنفر  2ه کند کمی جلب توجه توجه یر عادین وضع غیز ایقبل از هر چ. ردستان انتخاب شدندک

. اندشدهت آراء یرثکحائز ا، دام فقط با تعداد آراء شهر مربوط به خودکردستان هر ک کوچکاز دو شهر 

داً اعرتاض یج آن شدیانتخابات ونتا یبرگزار  ەم به نحو یآوریال میه ذک یلیل فوق و دالیبا توجه به دل

 یهارعب وحشت و همراه با تقلب یفضا، مردم یآوارگی، ر عادیط فیه شاکن انتخابات یجه ایداشته و نت

   :ار صورت گرفته از نطر ما مردود استکامال آشک

 یله عدهایردستان بوسکدر  یجمع یله ارتباطیون سنندج تنها وسیزیوتلویقبل از انجام انتخابات راد-1

 یار ککتکن افراد بعد از یگردد و ایش طرح شده اشغال میورش از پی یکسابق با  یته اسالمیمکاز افراد 

و ینون رادکجه از آن وقت تایدر نت، ندیمنایار خود مکمحل  کنان آنها را مجبور به تر کار کد یو تهد

 راجع به انتخابات از جمله یا خرب یو  یهایا اعالمی ایاطالعیهچگونه ینتوانسته است ه ون سنندجیزیتلو
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 یداهایاندک ینندگان و معرفکط انتخاب یو شا یر یگیها و محل صندوقها وروز رادایاندک یمعرف

  .نندکپخش  یمستعف

س یرئ یکه با فرستادن کشود بلمنیبه آن  یچگونه اعرتاضین تجاوز مسلم نه تنها از طرف دولت هیا

ه دخالت گرانتوطئهآن نقشه  یخود در طرح و اجرا یه مقامات مهم دولتکشود ید از تهران معلوم میجد

دانستند یداهارا منیاندک یاسام یرفتند حتیها مصندوق یه به پاک یه مردمکن شد یجه اینت. داشتهاند

 یانتخابات شورا یه براکمثال در سنندج . دارد یراتیجه آراء چه تاثیدر نت هایاطالع ین بیه اکم یدانیو م

  خته شدیها ررا به صندوق یهزار نفر را 5دادهاند فقط  یهزار نفر را 35شهر 

ط یمح یک یرد و برقرار کیشرت مردم را متوجه خود میه ذهن بکردستان کدر  یر عادیط غیوجود شا-2

به ون و چه با اعزام سپاه پاسداران یزیو و تلوین رادیزهرآگ یغاتیو هراس چه در اثر تبل یتوام با نگران

اعرتاض  ییامیمردم و راه پ یوان منجر به آوارگیه در مرکردن کوب کردستان جهت رس کمناطق مختلف 

  .ردستان به طرف آنجا شدکگر ید یهاز شهریآم

د یردستان بربند خواهکگر ید یهاانتخاب شده را به شهر ەهایندیمنای و فاتح یان رحامن یچنانچه آقا-3

شناسد و نه حداقل اسم ین مناطق نه آنها را میا ینفر از اهال یک ین حتیشیم پیندگان رژید مانند مناید

  .دانندیآنها را م

دادن به  یرا یه زنجان برایار بودند و مردم را از حوزه انتخابکبوس در  ینیم 20 یر یگ یدر روز را -4

  .آورندیجار میبه ب ینفع رحامن

خواستند یه مک یات نظارت به مردمیرده و هکستفاده مردم سؤ ا یاطالع یاز ب یهااز بخش یکیدر  -5

وط یر مرینیبینون مکه اک یگفتند صندوقیدهند میم یوسف اردالن رایو  یر ین صادق وزیبه صارم الد

  .آورندیگر را بعداً میاست و صندوق دو نفر د یو جواد فاتح یان رحامن یبه آقا
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ه استعفا دادهاند حذف نگشته بود و ک یآنها یسامه بود و ایست اولیها هامن لدایاندکست یل -6

 یقیحسن خلی، نید جالل حسیه سکنیدر مورد ا ایاطالعیه یر یگیخواستند در محل رایم یسانکچنانچه 

غ در روز یه تبلکن عنوان ینار رفتهاند تحت اکو اردالن  یر یه به نفع صادق وزک یامنیو بهروز سل

  .ردندک یر یجلوگ یحیضرت تو کن یاز ا انتخابات ممنوع است

صاحبان شناسنامه همراه  یدادن به جا یرا ین شناسنامه برایچند ییه به تنهاکشوند یده مید یافراد-7

  .خود آورده بودند

از  یمساجد حت یعات نبود و در بعضیردن شاک یان خنثکچگونه امیون هیزیو و تلویبخاطر اشغال راد

ما از هم . ردهاندکو اردالن استعفا  یر یان صادق وزیه آقاکد شو یدهندگان گفته م ین به رایطرف ناظر

وه یمختلف و آنهم به ش یانتخابات مجلس شورا و انتخابات استانها یه براکم ینکینون اعالم مکا

 مایمادهآ .  یارتش یهاکو تان یر بومیرسلطه پاسداران غیرنگ نه در زینه با تقلب و ن یکراتکدمو 

ون یلیم یکش از یردستان با استقبال و اقبال مردم روبه رونشد و بکر استان انتخابات مجلس خربگان د

  .منوند یخود دار  یرا یهاصندوق یردند و از رفنت به پاکت نکرد در انتخابات ش ک

هزار متعلق به  5ن تعداد آراءیاز ا. خته شدیر یهاردستان به صندوقکسطوح استان  یهزار را 82جمعاً 

 یرا 394هزار و  24متعلق به شهرستان قروه  یرا 35264سنندج و یزار نفر ست هیصد و بیکشهر 

وان و یمر، ارانیام، کسقز، بانه یهامتعلق به شهر یهزار را 22جار و حدود یمربوط به شهرستان ب

 . واندره استید

 (15/5/1358)اطالعات
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  معلامن یوان در انجمن اسالمیحوادث مر یافشاگر 

ن یوان در محل ایان مریفرهنگ یانجمن اسالم یاز اعضا کیمعلامن تهران ب یبه دعوت انجمن اسالم

  .وان برداشتیدر مر یات عوامل چپ منا و مزدور و ارتجاعیجنا یافت و پرده از رو یانجمن حضور 

خته یسم و ارتجاع ریالیاب امپریه در آخر آب در آسکنین اعامل و ایح ایضمن ترش یسخنان ینامربده ط

ق را وارونه جلوه یو قلم به دستان خودفروش حقا هاروزنامهاز  یبعض کمکبه  : فتخواهد شد گ

شوند و یم یطرفداران خلق معرف، ه حمله به پاسداران را برعهده داشتندکمرتجع  یدهد و فئودالهایم

  .ارگر و فئودال و مرتجعکمعلم و دانشآموز و  یه همگکپاسدارن 

دولت را مسوول  کیننده عوامل چپ منا و ساواکغات مسموم یه تبلدر ادامه سخنان خود با اشاره ب یو 

بازرگان راجع به خطرات موجود  یه چند بار به دولت آقاکبا آن : گفت یو ، ردک یوان معرفیحوادث مر

ه دولت کرد کنامربده اضافه ، ب اثر داده نشدیدام ترتکچ یمتاسفانه به ه یر داده شد ولکمنطقه تذ 

ن عده را در متام یعمالً دست ا ییاجرا یارهاکن افراد در راس یبا انتصاب هم یر هر گونه افشاگ یبجا

  .نقاط باز گذاشته است

ن را هم یو سوابق مهاجم یپاسدار عضو سپاه پاسداران را بررس 25د سوابق ینم دولت نبایکشنها میمن پ

  .نندکار ملت بگذارد تا خود آنها قضاوت یدر اخت

ه دامئا بر ضد دولت و کند بلیکبه انقالب من کمکنه تنها ، ویراد یردک برنامە، ردستانکون یزیو تلویراد

ت دست ید با قاطعیدولت با : ان گفتیدر پا یو . ندیکه پخش مین دولت اعالمیه ایمردم عل یکتحر

 هکنه آن، داشته باشند یامن به انقالب اسالمیه اکبسپارد  یسانکار را به کعوامل مزدور را قطع منوده و 

زاده را به عنوان فئودال به یاحمد مفت کاکو  ینینند و مثالً امام خمکآن اقدام  یبر ضدانقالب و رهرب 

 . نندک یان معرفییروستا

 (15/5/1358یاسالم ی)جمهور 



 
59 

  .وان متشنج شدیمر

، برگردد ین شهر به حال عادیرفت اوضاع در ایه میکو در حال، بازگشت آواگان به شهر یدر پ -وانیمر

در « اده موقت یق»روز یصبح د. دست به تحصن زدند یروز مجددا شهر متشنج شد و مردم در دژبانید

اد موقت در ین اقدام قیباشد ایها میادهاینرتل اوضاع به دست قکه خواستار کرد کوان اعالم یشهر مر

اد یق یعنی یخارج یروهایه نکر شده بود کوان ذ یه قبال در موافقت نامه مردم مرکصورت گرفت  یحال

وان یشهر و ارتش مر یله شوراینرتل شهر به وسکاز شهر خارج شوند و  یموقت طرفداران جالل طالبان

متحصن شدند و به  یاد موقت در محل دژبانیه قیبه اعالم یوان به عنوان اعرتاضیمردم مر. ردیصورت گ

. نندک یدگین وضع رسیاد تا به ارد و قول دکن گفتگو یفرمانده پادگان با متحصن یبانیدنبال آن رسگرد ش

معروف به «  یدیناه»ان آنها یه در مکاد موقت یروز قیه صبح دکرد کشهر اعالم  یشورا یازاعضا یکی

رد ک یرشو یوان پیمر یخارج شد و به سو « یدزل» یلومرت کی 5شود از محل خود در یده میز دین« جاوه»

شهر را در منرتل  ین و بلوار جنگل بآنیر پمپ بنزه خرسو آباد دیوان از ناعیمر-سنندج  یو راه ورود

ها در در اد موقت و فئودالیز در رابطه با حضور قیوان نیمر یموقت انقالب اسالم یشورا. خود گرفت

ن یه به این اطالعیمنت ا : ن شح استیه به ایمنت اطالع. ردکصادر  ایاطالعیه ییجادهها و مناطق روستا

ر یرا دستگ یگر ید یسکتواند یمن یر از دادستان انقالب اسالمیس به غکچیچون در شهر ه : شح است

مسلح در صدند  یهافئودال کمکاد موقت با ین قیو همچن، ند و حمل سالح در شهر ممنوع استک

  :نمکیر مطلع میات زکوان را به نیف مریش ینند اهالکبه پا  یآشوب

را  یو خوش برخورد یبرادرانه توام با مهربان یند رفتار هست یه مامور انتظامک یدر برخورد با برادران-1

  نندکامال مراعات ک

س کاده موقت به حقوق هر یو ق« یدیناه» ا داررودسته راهزنانیمسلح و  یهر زمان فئودالها -2

  دیان قرار دهیشهر را در جر یموقت اسالم یردند فوراً شوراک ین تعرضیرتکوچک
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از ، شوند یانه در شهر باعث ناامنیموذ یهایازاندریدر نظر دارند با تت مردم را یچون دشمنان امنت-3

ه باشد وراً او را به کس کاز طرف هر  یاز اندریم به محض مشاهده تیوان تقاضا داریه مردم مبارز مریلک

  دینک یوان معرفیموقت شهر مر یشورا

و  یز یود در صورت ادامه خون رشیاخطار م یدیاد و دارو دسته راهزنان ناهیمسلح ق یبه فئودالها-4

  دشدید آن مواجه خواهیها وبا عواقب شدو جان و مال مردم و اشغال جاده یتعرض به آزاد

م جهت یتقاضا دار ردهاندکاد مبارزه یه تجاوزات دارو دسته قیه بارها علک« یدزل»از مردم مبارز -5

ردهاند کو به شهادت خود مردم تعرض  ارکبا آنها مه آش یار کوان از هرگونه همیبا مردم مر یهمبستگ

  .دیخود بران یردهاند و آنان را از روستاک یخودار 

 

 تلگرام به امام

رد و رونوشت آن را کبه قم مخابره  ینیبه عنوان امام خم ین تلگرامیهمچن، وانیموقت شهر مر یشورا

  . ردستان ارسال داشتکز و استاندار کم مر یمق یردهاکت یجمعی، ت الله طالقانیآ، رینخست وز یبرا

 

 ادهیاعرتاض به ق

  :ر استیه به شح زکرد کصادر  ایاطالعیهن مورد یز در ایرد نکت خواستاران حقوق خلق یجمع

وچ کوان از یروز پس از بازگشت مردم مر ، یکرانیرسارس ا یهاردستان و خلقکوان و یمردم مبارز مر

وان سنندج را را یجاده مر« یدیناه»ن در راس آنها وایمر« یهاجاش»اد موقت همران ، یخود یخیتار

از جمله بر خالف موافقتنامه . نندکیت میو مردم را اذ یها را بازرسنیگرفته و ماش«ره که یب»در رس راه 
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ابن . فرستندیاده موقت ( میز قک) مر ، « یدزل»ر و دست بسته به یخود رسانه مردم را دستگ، وانیمر

 . مین هستیم است و خواهان مجازات عاملو کاقدام از نظر ما مح

 (16/5/1358)اطالعات

 

  .وان شدینرتل مرکاده موقت خواستار یق

  .ردکاده موقت اخطار یوان به قیانقالب مر یشورا

  .نندکمی ریوان خودرسانه مردم را دستگیمری ها بر خالف موافقتنامهیاده ایق

 یر یدرگ یکن شهر تا آستانه یگر متشنج شد و ایان بار دو یروز اوضاع مرید : ندگانیسنندج ـ خربنگار آ

  .ش رفتیمجدد پ

نرتل شهر به کد و توافق در مورد یه به امضا رسای کبه دنبال بازگشت مردم به شهر و موافقت نامه

( یاده موقت و طرفداران جالل طالبانی)ق یخارج یروهایردن نکرون یو ب ینفر  9 یله ارتش و شورایوس

  .ها شدیاده اینرتل اوضاع به دست قکاده موقت خواستار یق، روز صبحید ،از منطقه

 : ردکشورا اعالم  یاز اعضا یکی« یسلطان»، وان گرفتیشهر مر یندگان با ستاد شورایه آک یدر متاس

از محل خود  ،ده شدیز دی)معروف به جاوه( ن یدیز ناهیان آنها نیه در مکاده موقت یروز صبح قید»

وان از یسنندج ـ مر یرد و راه ورودک یرشو یوان پیمر یخارج شد و به سو « یدزل» یلومرت یک 5واقع در 

  .نرتل خود گرفتکشهر را در  ین و بلوار جنگلبانیه خرسوآباد در پمپ بنزیناح

ن یدر ا .ردندکن اقدام اعرتاض یشهر متحصن شدند و به ا یوان در دژبانیمردم مر ،ن واقعهیا یدر پ

شهر قول داد تا ساعت  ین آمده به اهالیان متحصنیوان به میفرمانده پادگان مر، «یبانیرسگرد ش» موقع
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ان خواهد یمساله را با مسئوالن در می، ر کو لش یشور کبه مقامات  یشب( ضمن تلگرافیامشب )د 8

  .«ردکگذاشت و وضع خود و اوضاع شهر را روشن خواهد 

وشش کرد اما با وجود یوان متاس بگیفرمانده پادگان مر یبانیرد با شک ین بار سعیروز چندمیندگان دیآ

  .امدین متاس به دست نیان اکام، وانینان مخابرات مرکار ک

اده موقت یرامون حضور مجدد قیپ، وانیدر مر« ردکت خواستاران حقوق خلق یجمع»گر ید یاز سو 

   :ه آمده استین اطالعیدر ا .ردکصادر  ایاطالعیه

وان از یروز پس از بازگشت مردم مر ، یکرانیرسارس ا یهاردستان و خلقکمردم  ،وانیمردم مبارز مر »

وان ـ سنندج یجاده مر ی،دیوان و در راس آنها ناهیمر یهااده موقت همراه جاشیق، خود یخیوچ تارک

قت از جمله بر خالف مواف .نندکمی تیو مردم را اذ یها را بازرسنیماش ،گرفته« ره که یب» را در رس راه 

  .فرستندمی اده موقت(یز قک)مر  یر و دست بسته به دزلیخود رسانه مردم را دستگ، وانینامه مر

  ت داده است؟یمأمور یدیاده موقت و ناهیبه ق یسکوان چه یه مردم مرین است ادامه توطئه علیا

ردن کسلح و م یدیها و امثال ناهفئودال ،اده موقتیت از قیم ادامه حامیدهمی ما به دولت هشدار

وپرت ک یهل یک 13/5/58ردستان و در ک یون اسلحه و مهامت ژاندارمر یامک یک 10/4/58خ یآنان )در تار

 هاتوطئهن یت ایمسئول .شودیگر مید یهایز یها و خون ریر یبه آنان تحول داده شده است( منجر به درگ

ه خلق یآواز شوم خود را علی، ارتجاع یروهایو ن ینکدروغ پرا ەهایا بازهم دستگایست؟ آکیبه گردن 

ها را پاسدار کیها و ساوااده موقت و فئودالیو ق« ضد انقالب »وان یرد رس خواهند داد؟ و مردم مرک

  ؟«ردکخواهند  یمعرف یاسالم یانقالب و مدافع جمهور 

 وانیمر یموقت انقالب اسالم یه شورایاطالع

ها و ها در جادهاده موقت و فئودالیه با حضور قروز در رابطید، وانیمر یموقت انقالب اسالم یشورا

م دادستان کر از حیس بغکچیچون ه» : ه آمده استین اطالعیدر ا .ردکصادر  ایاطالعیهی، مناطق روستائ
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اده ین قیند و حمل سالح در شهر ممنوع است و همچنکر یرا دستگ یگر یس دکتواند منی یانقالب اسالم

 ر مطلعیات زکوان را به نیف مریش یاهال، نندکبرپا  یدرصدند آشوب مسلح یهافئودال کمکموقت با 

   :مینکمی

و خوش  یرفتار برادرانه توام با مهربان ،ه مأمور انتظامات هستندکـ در برخورد با برادران رسباز  1

  .دیامال مراعات منائکرا  یبرخورد

هر  یبه حقوق و آزاد« اده موقتیق» و« یدیناه»ا دارودسته راهزن یمسلح  یهاـ هر زمان فئودال 2

  .ان بگذارندیوان را در جریشهر مر یموقت اسالم یفوراً شورا، ردندک ین تعرضیرکوچک یسک

از ، بشوند یباعث ناامن، انه در شهریموذ یهایرانداز یت مردم در نظر دارند با تیـ چون دشمنان امن 3

فورا او را ، ه باشدکس کاز طرف هر  یرانداز یهده تگردد به محض مشامی وان تقاضایه مردم مبارز مریلک

  .دیمنائ یوان معرفیموقت شهر مر یبشورا

و  یشود در صورت ادامه خودرس یاخطار م یدیاده و دارودسته راهزن ناهیمسلح و ق یهاـ به فئودال 4

  .د آن مواجه خواهد شدیها با عواقب شدو جان و مال مردم و اشغال جاده یتعرض به آزاد

م به عنوان یردهاند تقاضا دارکاده مبارزه یه تجاوزات دارودسته قیه بارها علک« یدزل»ـ از مردم مبارز  5

به ، «یدزل»ارا و به شهادت خود مردم که آشکبا آنها  یار کاز هرگونه هم، وانیبه مردم مر یهمبستگ

  .دیخود بران یرده و آنان را از روستاک یردهاند خوددار کمردم تعرض  یآزاد

 

 یدگیرس یاستدعا

و  ینیخم یت الله العظمیبه حرضت آ ین با مخابره تلگرامیروز همچنید، وانیموقت شهر مر یشورا

 یکان بروز کاز ام، ردستانک یز و استاندار کم مر یمق یردهاکت یجمعی، ت الله طالقانیرونوشت آن به آ

  .ردکاد یوان یفاجعه در رابطه با اقدامات ارتش در مر
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   :ن شح استیبه ا منت تلگراف

ـ  یت الله طالقانیر آیبکر ـ مجاهد یجناب نخست وز : رونوشت ینیقدر امام خمیم عالیقم ـ زع»

  .ردستانک یز ـ استاندار کمر  یردهاکت یجمع

ه مرشوحا پخش کرا ای دولت توافقنامه یندگیبا منا، تیحسن ن یوان بر مبنایامل احرتام مردم مرکبا 

بر  .به دست ارتش باشد یانقالب اسالم یشورا یار که موقتا انتظامات شهر با همکد امضاء منوده یگرد

ه یلکدر شهر مستقر و دور تا دور شهر با توپ و  یومت نظامکح، وانیخالف قرارداد وخواست مردم مر

م یرژ یومت نظامکقتا حیه حقکد و ارعاب قرار داده یوان را مورد تهدیمحارصه و مردم مر یوسائل جنگ

با  .ش استیان فاجعه در پکد و امیه موجب سلب اعتامد مردم از دولت گردکاد آورد یرا به  یتطاغو 

  .«میدار یفور  یدگیرس یض استدعایتوجه به عرا

 وان یمر یموقت انقالب اسالم یشورا

 (16/5/1358ندگانی)آ

 

  .سنندج آبسنت حوادث است : ردستانکو انقالب  یت دفاع از آزادیجمع

ن شهر آبسنت یبه مردم سنندج هشدار داد اای هیانیردستان با انتشار بکو انقالب  یز آزادت دفاع ایجمع

  .ن استیوکدر حال ت یار کترور و خراب ،وب مردمکاست و توطئه جهت رس  یحوادث

سه آماده سازند یمقابله با هر نوع دس یه خود را براکه از مردم خواسته شده است یانین جهت در بیبه ا

  .نندک یرا خنث هاتوطئه ،ت شهرین امنینان محالت در جهت تامکز سایو تجه لکو با تش

ردستان به سبب وجود کمنطقه » : ه افزوده استیانین بیردستان در اکو انقالب  یت دفاع از آزادیجمع

شان شهر و کو زخمت ،سویکن از یغارتگر و مرتجع ییفئودالها یصف بند ی،و مل یه طبقاتیستم دو ال
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ا یوب گردد و کرس  ،روزمره ەهایتوطئ د در اثریا بایه کست یگر نقطه اید یاز سو  یمرتق یروهایده و ن

 . «ران بدل شودیادامه انقالب ا یبرا یمکگاه مستحیروز به پایرسبلند و پ

 (22/5/1358)آزاد

 

  .ل درآمدیمه تعطیشهر پاوه بحال ن

 قطعنامه ستاد موقت افراد متحصن

  .را ندارند ییدر امور اجراحق دخالت ، هایر بومیغ

قلعه متحصن  یهمچنان در قور  یو امام ینافیف ایگان و طوایمان ،جوانرود، پاوه، مردم منطقه اورامانات

از  ین عده در قسمتیا. ردهاندکستاد موقت  یکل کیاقدام به تش، «قلعه یقور » ن دریمتحصن. هستند

ونت دارند کن منطقه سیه بعنوان پناهنده در اک یبومر یه افراد غکردهاند کد کیخود تأ ایماده 9انه یب

به یی، جه نهایردهاند تا حصول نتکد کیمنطقه را ندارند و تأ یچ وجه حق دخالت در امور اجرائیبه ه

  .تحصن خود ادامه خواهند داد

 یر بومینرتل شهر بدست پاسداران غک ،ه در شهر پاوه هستندک یدر حال حارض با وجود پاسداران بوم

  .ل درآمده استیمه تعطیاست و شهر به حالت ن

 ،ردهاندکتجمع  یه در فرماندار ک یردن عدهاکوم کضمن مح، ن منطقهیا ینان بخشها و روستاهاکسا

 ی،وجود پاسداران بوم ینکعه پرایه بدنبال شاکبل ،ستندیندگان مردم نین عده منایه ااند کاعالم داشته

  .ردهاندکرمانشاه کپاسدار از  اده موقت و اعزامیاز ق کمکدرخواست 
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در پاسگاه  ،ش توسط مردم منحل شدهیپ یه مدتکته سابق یمکز چند نفر از عنارص ین« نوسود » در 

اده موقت به قصد رفنت یق یروهاین .دندیطلب کمکاده موقت را به یق یروهایردند و نکجاد اغتشاش یا

  .ردندک ینینوسود روبرو شدند و ناچارا عقب نشه با مقاومت افراد منطقه کبه نوسود رفتند ، به پاوه

   :ر شده استکقلعه ذ  یر در قطعنامه افراد متحصن در قور یموارد ز« روانرس » ده از یمبوجب گزارش رس

له ینرتل شهر بوسک ،شهر و روستا یجاد شورایا یردن منطقه براکجهت آماده  کل ستاد مشرت کیتش

از منطقه و  یر بومیپاسداران غ یخارج شدن فور  ،اد و شورار نظر ستیخود شهر ز یانتظام یروهاین

ن منطقه یه بعنوان پناهنده در اک یربومیافراد غ ،ر نظر شورایز یله پاسداران بومینرتل شهر بوسک

ت و نا آشنا به منطقه یصالح یدخالت اشخاص ب ،را ندارند یحق دخالت در امور اجرائ ،ونت دارندکس

 ردهاند و آشوبکرخنه  یاجرائ ەهایه در دستگاکعوامل ضد انقالب را  ،مینکمی ومکرا بشدت مح

ران خصوصا مردم و یا یهمه خلقها یما خواهان اتحاد و همبستگ ،مینکمی ومکنند بشدت محکمی

 . مینک یوشش ضد انقالب را خنثکتا با اتحاد خود تالش و  ،میردستان هستک یمرتق یروهاین

 (22/5/1358هان آزادکی)

 

  .دهندمی مردم پاوه و اورامانات به تحصن نامحدود خود ادامه : شانیآورده شدن خواستهاتا بر 

  .پاوه ادامه دارد یمختلف در منطقه اورامانات و فرماندار  ەهایرمانشاه ـ تحصن گرو ک

د از مردم مسلامن و متعهای روز عدهیه پروکرمانشاهان اعالم شد ک یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاز سو 

 یاز جمهور  یبانیو جوانرود ضمن پشت یامام، «نجار»، «یبابا جان»، «رشیب»، «تازه آباد»، «نگانیبا»

ت ینه حفظ امنیمرشوع مردم پاوه در زم یخود را از خواستها یهمبستگ ینیامام خم یبه رهرب  یاسالم

ارش سپاه پاسداران در گز . هستند یاسالم یدر منطقه اعالم داشتند و خواهان دخالت قاطع ارتش جمهور 

و غارت اموال  یر یگروگان گ ین عده هرگونه راه بندان عامل ضد انقالبیا : آمده است یانقالب اسالم
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ن گونه اعامل شدند یان دادن به ایخواستار پا یاسذالم یردند و از دولت موقت جمهور کوم کمردم را مح

. دهندیپاوه ادامه م یود خود در فرماندار شان به تحصن نامحدیو اعالم داشتند تا برآورده شدن خواستها

از طرف گروه  : رمانشاهان در باره تحصن مردم پاوه و اورامانات گفتکپور استاندار  یمحمد سپهر 

ز مطرح شده است و چون یآنان ن یاند خواستهاگرد آمده« قلعه یقور »ه در کاز مردم اورامانات  یگر ید

ره که در محل با آنها به مذاکم گرفته شد یشود تصم یدگیها رسن خواستیبه ا یکه از نزدکند کیجاب میا

منطقه اورامانات در نظر  یرفع اختالفات اهال یبرا یراه حل مطلوب، راتکن مذایم تا با توجه به ایبپرداز

  .گرفته شود

و  شد یآنها بررس ین پاوه خواستهایت در اجتامع متحصنکروز جمعه با ش  : رمانشاهان افزودکاستاندار 

و « قلعه یقور »نندگان ک یره با اجتامعکپس از مذا. ل شدکیتش یدر استاندار ای ن منظور جلسهیبهم

  .ردکم یحل مساله منطقه اتخاذ تصم یتوان برایآنان بهرت م یخواستها یبررس

نندگان کاجتامع  یهاشنهادیپ یبررس یبرا یهاتن فرصتیدر اول : ان گفتیرمانشاهان در پاکاستاندار 

 . قلعه به محل خواهد رفت یر قو 

 (22/5/1358هانکی)

 

 ردستانکران در مورد مسائل یه حزب توده ایاطالع

وب کخواستار رس ، ردستانکبا اشاره به حوادث ناگوار  ایاطالعیهحزب توده در  یز کته مر یمکرخانه یدب

  .ز شدیقاطع ضد انقالب و حل مساله از راه مساملت آم

انقالب  یروز یشورخواستار پکردستان مانند همه مردم کع در یوس ەهایتود  :ه آمده استین اعالمیدر ا

 یدر نربد مقدس برا، ر مبارزانین راه دوش بدوش سایدر ا اندآمادههستند و  یاسالم یبزرگ جمهور 

 (28/5/1358هانکی) . نندکت کسم ش یونیسم و صهیالیامپر ەهاینقشردن کن کشه یر
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 ردستانکل یمورد مساران در یه حزب توده ایاطالع

ردستان خواستار کبا اشاره به حوادث ناگوار  ایاطالعیهران در یحزب توده ا یز کته مر یمکرخانه یدب

  .ل از راه مساملت شدیوب قاطع ضد انقالب و حل مساکرس 

 یروز یشور خواستار پکردستان مانند مردم همه کع مردم یوس ەهایه تودکه آمده است ین اطالعیدر ا

 یر مبارزان در نربد مقدس براین راه دوش بدوش سایدرا اندآمادههستند و  یاسالم یجمهور انقالب 

 . نندکت کسم ش یونیسم و صهیالیردن نفوذ امپرکن کشهیر

 (28/5/1358هانکی)

 

 هیلوکیهک یاسالم یه حزب جمهور یاعالم

ن یه اکزده  یدیطئه جدون دست به تو یگر عامل استعامر و ضدانقالبیبرادران و خواهران مسلامن بار د

اد و خون ملت یخدا و به همت فر یار یه اربابانشان به ک یتوطئه با حمله مسلحانه عامل خونخوار 

ار کار و نهان دستاندر کنجا و آنجا آشیردند و متاسفانه هر روز اکران گور خود را گم یمسلامن ا

ن یگر در رسنوشت ایبار دیکند و نکه اسالم است منحرف کن انقالب را یر ایشدند تا مس یەهایتوطئ

 یکاران خود فروختهشان در داخل دست به که همزمان با همکردند مدتهاست کره یم و چکملت حا

رشمانه به انقالب یه بکم ینیبیرا م یاتیزنند و نرشیم یاسالم یه جمهور یعل یو روان یغاتیجنگ تبل یرس 

روز یه تا دک یسان. کزندیخیز بر میمعه در ستن جایا یت و شف اسالمیثیتازند و با حیآن م یو رهرب 

رده تا به کپارچه ما را قطعه قطعه و گروه گروه یکوشند تا ملت یکامروز م، ش نبودندیب یانیاوه گوی

 یمادران و پدران. ایمدادهم و خونها یدینجهها دکفرار از آن بارها ش یه براکم یدچار شو یهامن رسنوشت

ه کنین غافالند از اکم لیگذاشت یام از خود بجاکنا یایمادهوهر و دابدون جوان و نوعروسان بدون ش

مذبوحانه ضدانقالب هرگز از دست  یرغم تالشهایش علیملت ما با الهام از سخن امام و وحدت خو
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 یف به رهرب کروجان در یراحمد با متام قدرت و نیه و بویلوکیهک یاسالم یم داد حزب جمهور ینخواه

ون یمتام ضدانقالب یوبکرس  یا اعالم و خواستار مداخله هر چه زودتر ارتش براخود ر  یبانیامام پشت

 . باشندیم

 راحمدیه و بویلوکیهک یاسالم یحزب جمهور 

 (28/5/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

   :ین انقالب اسالمیه سازمان مجاهدیانیب

  .ردستان استکرسارس  یست آزادیمساله آرامش پاوه ن

 را؟چ. پاوه در حال سقوط است

گران یت بازکبا ش  یستیالیشور نشانگر توطئه بزرگ امپرکرد ضدانقالب در غرب کوتاه به عملک ینگاه

آغاز شده و  ین بهار آزادیتوطئه از حمله ضدانقالب به پادگان سنندج قبل از اول. باشدیچپ و راست م

رد مثبت کرغم عملیانه علمتاسف، و نامتجانسی رانقالبیه دولت غکد ینامیدا میپ یعرت یابعاد وس یهنگام

ر یتحت تاث، بود یانقالب اسالم یاز دستاوردها یقهرمانانه و در جهت پاسدار ، ه قاطعانهکپادگان سنندج 

ه برخالف دستور فرمانده کن پادگان را ینامند دالروان ایم و طرفدار خلق میه تکمعلومالحال  ەهایگرو 

ه عالوه یف روحین تضعید منود و ایدلرسد و ناام، قیتشو یده بودند به جایخود تا رسحد شهادت جنگ

نداشته باشد  یارتش عمالً وجود خارج، گر در غربیه از آن پس دکه سابق باعث گشت یبر تزلزل روح

  .دی( عمل مناک)مرتس یکو مانند 

 شوع شد یر یکپس از د یکیضدانقالب  یلهایتحم
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 11 یل شوراکیو مخدوش ـ تش یابات قالبانتخ یچپ ـ برگزار  یروهایت نکموقت با ش  ینفر  5 یشورا

به  یرمرز یو غ یمرز  ەهایسپس پاسگا، طره عامل چپ و چپ منایشهر سنندج تحت نفوذ و س ینفر 

 یمسلح معتقد به جمهور  یروهایز تجمع نکگر مرایشور و دکغرب  یپادگانها، دنبال هم خلع سالح شده

ه کاست  یرند عمل فاجعه زمانیگیرار محساب شده و منظم مورد تهاجم ق برنامە یکطبق  یاسالم

 یشود و پس از مدتیده میشکوان و پاوه یمر، رانشهریپ، نقده یو زدوخورد به داخل شهرها یر یدرگ

  .دینامیش را بر آنان آغاز میضدانقالب سلطه خو

  :هدف توطئه گران دو مساله بود

سپس پاسگاهها و ، ن برودیزها از بنرتل مر که ابتدا کل بوده ین امر مستلزم روش ذیشور اکه یـ تجز1

 ی)شهرها. دیطره آنان درآیتحت نفوذ و س یمرز  یاطراف خلع سالح شوند و باالخره شهرها یپادگانها

 (.باشندیم یر عمدتا مرز کفوق الذ 

بوده و  یاسالم یت جمهور یل مجلس خربگان و تثبکیاز تش یر یجاد بلوا و آشوب به منظور جلوگیـ ا2

د گردد( یتوطئه تشد، ندکجاد یدر جامعه ا یرود ثباتیه مکن مجلس یت ایه فعالباشد )در آستانیم

مزدوران ساالرجاف و ، ردستانکرات کحزب دمیی، ن و رسوایننگ یه از اتحاد و هامهنگکضدانقالب 

اده یقی، جالل طالبان ەهایشمرگیپ، م سابقیهداران و عنارص وابسته به رژیندارن و رسمایزم، زبانیپال

د یجد یستهایخلق شاخه سنندج و هوادارانش مائوث ییفدا ییهایکچری، مسعود بارزان یرهرب موقت ب

 یو طرفدارنش بوجود آمده است برا ینین حسیهمچون عزالد یانیران و باالخره مسلامن منایالورود به ا

 تیفعال یو اقتصاد یفرهنگی، اجتامعی، اسیسی، مختلف نظام ەهاینیدن به دو هدف فوق در زمیرس

  .داشته

در غرب  یضدانقالب ەهایتوطئن یا یسالعمل دولت موقت در قبال متامکع، رکل فوقالذ یبا توجه به مسا

  شور چه بوده است؟ک
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حل اختالفات و آتشبس دامنه مناقشات تا  یاتهایامل و پس از آن فرستادن هکوت تا سقوط کهر بار س

ط ین شایاعضا فعال حزب توده( را در چن )از، (یونسیه عنرص معلومالحال چون )کشد یکبدانجا م

  .دهدیل ضدانقالب مین استان را تحویامنده ایز باقین ید و ینامیردستان انتخاب مک یبه استاندار  یبحران

در ، پس از انقالب همچون دوره طاغوت یشور اسالمکه امروز مسلامنان آگاه در کنجاست یجالب ا

ل یاص یغاتیتبل یانونهاکز و کمرا یاز شهرها متام یدر بعض یحت، را شوع منوده یردستان مبارزه مخفک

خورده کت، کشیخو یفروخنت روزنامه اسالم یرد مسلامن براکم و برادر ینیبیا سوخته میرا بسته و  یاسالم

  .شودینده مکو به زندان اف

ور بر نشان دادن شدت عمل دست به صد یه دولت تحت فرمان قاطع امام مبنکز یدر حال حارض ن

ل بحران غرب و کا سهوا ً یتوطئه را به پاوه منحرص منوده و عمداً و ، زده است یدالحنیه شدیاعالم

  .سپرده است یردستان را به فراموشک

ه هدف آرامش پاوه به طور مجرد و مجزا کم یدهیهشدار م یب ما به دولت موقت جمهور ین ترتیبد

ه خواست امام و مردم آزاد شدن کباشد( بلیه بزرگ متوطئ یکاز روند  یرا پاوه خود مرحلهاینبوده )ز

در  یو ژاندارمر  یارتش یاستقرار قوا، چپ و راست یوغ عامل ضدانقالبیر یشور از زکرسارس غرب 

ر )چه در یع اخیه مسببان وقایلکو مجازات  یر یدستگ، بازگشت آرامش به منطقه، پادگانها و پاسگاهها

 یوقفه اقتصادیو ب یقامات مسوول( و باالخره شوع اصالحات اساسان میضدانقالب و در م یروهاین نیب

  .باشدیران میدر غرب ا یـ عمران

و پاسداران  یما بپاخاسته و همراه با برادران ارتش یه به فرمان امام توده مستضعف و انقالبک کنیا

  .دیار را به آخر رسانکه کد یاست با یآماده جانباز  یانقالب اسالم

ارانه یپشت رس امام هوش، فوق یامل هدفهاکم تا تحقق یخواهیم یشام مردم مسلامن و انقالب در خامته از

 یرانقالبین است غکه بخاطر وجود عنارص ناصالح و نامتجانس در آن ممکات دولت )یرد هکمراقب عمل

د و در ییمنا فرمان امام یآن را وادار به اجرا، باشد( بوده و با اعامل فشار بر دولتیم یضدانقالب یو حت
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منطقه را از لوث  ین همراه با برادران رزمنده پاسدار و ارتشکله ممیبه هر وس، قیصورت عدم توف

گر گروهها یامن از دید و تقاضاییمنا کپا یناملللیزم بیونیسم شق و غرب صهیالیامپر ەهایتفالن یوجود ا

 یهامهنگ یز برایو ن یو چنددستگاز تشتت  یر یجلوگ یه براکن است یامام ا یرو مشیپ یو سازمانها

ن جا به یند در همیعمل منا یمسلامن در دوران و همراه با سپاه پاسداران انقالب اسالم یروهایه نیلک

ما در پاوه  یتداوم و گسرتش انقالب اسالم یپاسدار  یبرا، ه در راه خداکبرادران و خواهران جانباز 

خدا و خلق  یار یم یزد منان آرزومندیرا از درگاه اشان یروزیدرود فرستاده پ، جنگندیده و میجنگ

  .مستضعفان نثارشان باد

 «ینیامام خم یبرهرب  یروز و رسبلند باد انقالب اسالمیپ»

 «درود بر خلق مسلامن پاوه»

 «چپ و راست گرسلطه ەهایتوطئ ینابود باد متام»

  ین انقالب اسالمیسازمان مجاهد

 (28/5/1358) یاسالم یجمهور  27/5/1358

 

  سنندج ەهایها و گرو انجمن یهامهنگی ت شورایاعالم موجود

ت یجوانان اعالم موجود یسنندج در انجمن اسالمیاسالم ەهایانجمنها و گرو  یهامهنگ یشورا : سنندج

  .ر شدیموارد پنجگانه ز یران خواستار اجرایا یبه حضور رهرب انقالب اسالم یتلگرام یرد و طک

به منظور ، حساس سنندج به خارج ەهایژه رایردستان بوکاستان  یو فرع یاصل ەهایـ الزم است متام را1

ران به یایاسالم یارتش جمهور  یله عنارصضد انقالب از سو ین به وسیوکشف ت ەهایتوطئاز  یر یجلوگ

  .نرتل شودکجوانان مسلامن  یار کهم
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در راه  یاظت از شهر و جانباز با ارتش حف یهامهنگ یبا ضامنت شورا یاسالم ەهایردن گرو کـ مسلح 2

  رهرب انقالب یو انسانیاوامر اسالم

و عوامل ضد  گرانتوطئهو  یم طاغوتیمه منودن رسسپردگان رژکز توطئه و محاکه مرایلکـ بسته شدن 3

  .ردستانکر یع اخیانقالب وقا

  ینفر  7سه ییات ریبا حفاظت ه یهامهنگ یله شورایل ستاد حفاظت از شهر سنندج به وسکیـ تش4

ران هشدار یایاسالم یردستان به دولت موقت جمهور کطبقات مختلف مردم  یله شوراین وسیـ بد5

با عوامل ضد انقالب در صورت عدم  یبر مبارزه جد یمبن ینیفرمان امام خم یه در اجراکم یدهیم

 . داندیوول مش آمد و حوادث ناگوار در منطقه مسیفوق دولت را در مقابل هر نوع پ ەهایخواست یاجرا

 (30/5/58)اطالعات

 

  سنندج یگروه انجمن اسالم 15ه یاطالع

و عوامل ضدانقالب در مناطق  گرانتوطئهبا توجه به نقش خائنانه  : یاسالم یسنندج ـ خربنگار جمهور 

از  یر ینه جلوگیسنندج به مقامات مسوول در زم یاسالم ەهایرات الزمه انجمنها و گرو کن و تذ یردنشک

راً به یوان و اخیرا در مر هاتوطئهن یه منونه بارز اکگانه یخائنانه عوامل خدمتگزار ب ەهایقشن یاجرا

مسلامنان  یخواستها یه بر اثر عدم اجراک یم به گونهایردکدر پاوه مشاهده  یارانهاکتیصورت جنا

  .ده شدیشکو خون  کدر شهر به خا ینیمنطقه و فرمان امام خم

سنندج در انجمن  یاسالم ەهایانجمنها و گرو  یهامهنگ یشورا 27/5/58نبه بعدازظهر ش 5/4در ساعت 

خ ین برهه تاریه در اک یر یو با توجه به رسالت خط ید و بعد از شور و بررسیل گردکیجوانان تش یاسالم

ران و یا یه فوراً به حضور رهرب انقالب اسالمکده یر اتخاذ گردیبه شح ز یامتیتصم، به عهده شورا است

  .گرددیس مکمنع یاسالم یلت موقت جمهور دو 
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 ەهایده الزم است متام رایله مسلامنان سنندج اعالم گردیه بوسکه در قعطنامه روز قدس کـ همچنان 1

در  یەهایتوطئ یر یژه راهها و مناطق حساس سنندج به منظور جلوگیردستان بوکاستان  یو فرع یاصل

  .نرتل شودکجوانان مسلح مسلامن  یار کران و همیا یاسالم یله ارتش جمهور ین به وسیوکشف ت

له ارتش یبه وس یاسالم ەهایانجمنها و گرو  یهامهنگ یبا ضامنت شورا یاسالم ەهایـ مسلح شدن گرو 2

  .با ارتش و حفاظت از شهر یار کهم یبرا

ع یاو عوامل ضدانقالب وق گرانتوطئهو  یم طاغوتیمه رسسپردگان رژکز توطئه و محاکـ بسته شدن مر 3

  .ردستانک

  .یسه هفت نفر ییات ریبا ه یهامهنگ یله شورایل ستاد حفاظت از شهر سنندج به وسکیـ تش4

هشدار  یاسالم یردستان به دولت موقت جمهور کله شورا و طبقات مختلف مردم مسلامن ین وسیـ بد5

ر صورت عدم دولت با عوامل ضدانقالب د یبر مبازره جد یمبن ینیفرمان امام خم یدهد در اجرایم

. داندمی ع ناگوار در منطقه مسوولیفوق دولت را در مقابل اتفاق هرگونه حادثه و وقا یخواستها یاجرا

 سنندج یگروه انجمن اسالم 15 : امضاء

 (30/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 

  .اندآمادهجهت اعزام به پاوه ، ردستانکسازمان مسلامنان متعهد 

خود را  یه آمادگیاعالم یک یردستان طکسازمان مسلامنان متعهد  : یاسالم یسنندج ـ خربنگار جمهور 

  .اعزام به پاوه اعالم داشتند یبرا
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   :ن شح استیه به ایمنت اعالم

 یآمادگ ینیامام خم یبه رهرب  یانقالب مقدس اسالم یردستان با اعتقاد به مبانکسازمان مسلامنان متعهد 

ن و یننگ ەهایتوطئز کردستان را مر که کون یضدانقالب یوبکبر رس  یخود را با توجه به فرمان امام مبن

م تا فرمان امام را ایمادهف آ کدارد ما جان بر یاعزام به پاوه اعالم م یبرا. خود قرار دادهاند یاستعامر 

 . مینکاطاعت 

 (30/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 (یانقالب اسالم)

  ونیزیو تلویات رادیکه تحریردستان علکدر  ییامیراهپ

 58ر یت 23روز شنبه  6نگ ساعت یتیش از چهل هزار نفر از مردم سنندج در تظاهرات و میسنندج ـ ب

ردستان کق یون در مورد حقایزیو تلویات رادیکه به منظور اعرتاض به تحرکن تظاهرات یا. ردندکت کش 

 ییهایکان سازمان چربه دعوت دفرت هوادار  ردستانکل یردن دولت در برخورد با مساکوم کن محیو همچن

دانشآموزان و ، انون معلامن آزاد، کزنان یشورا، و انقالب یت دفاع از آزادیران جمعیخلق ا ییفدا

ن یفوق و همچن ەهایگرو  یامهاید ابتدا پیان مبارز بر پا گردیشگام و دانشآموزان و دانشجویان پیدانشجو

شهر به راه افتاد و با دادن  یابانهایت در خیآنگاه جمع. خوانده شد یارگران فصلکارگر و کام خانه یپ

 ییامیراهپ. ردندکوم کردستان به شدت محکع یون را در مورد وقایزیتلو، ویفات رادیات و تحریکشعار تحر

  .دیان رسیدر چهار راه شهدا به پا یبعد از خواندن قطعنامها

  :ن قطعنامه آمده استیدر ا

ه به طور همه ک یەهایتوطئدر اعرتاض به  58ر یت 23روز شنبه  ییامیگ و راهپینینندگان در متکتکما ش 

ر متوقف و منحرف منودن انقالب کال مختلف در فکه به اشک ید و متام آنانین پلیجانبه از جانب مرتجع
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 یشان خلقهاکزال زخمتیال یرو یامل به نکده شده است با اعتقاد ید کرد تدار که خلق یران هستند بر علیا

و احقاق  یو استقالل واقع یدن به آزادیو رس یسم و ارتجاع داخلیالیبر امپر یروز یدر پران یقهرمان ا

ت عنوان کممل یران و ارگان رهرب یمردم مبارز ا یآگاه یر را برایز یده خواستهایستمد ەهایحقوق تود

اع ارتج ەهایدسیسو  هاتوطئهسنت کبه دست آوردن آنها و در هم ش یه براکم یداریرد و اعالم مک

مورد از  11ن قطعنامه یدر ا. میدهیادامه م یینها یروز یم و انقالب را تا پیوشیکضدانقالب قاطعانه م

  :میآورین خواستها را میاز ا یر مواردیه در زکشان را آوردهاند یخواستها

ست از جانب یران نیا یر خلقهایه جدا از منافع ساکرد را که خلق یعل یسهایـ هر نوع توطئه و دس1

 ین رابطه به مقامات دولتیدر ا. مینیکجان با آن مبارزه م یرده و تا پاکوم کرد محیه صورت گک یسک هر

  .رد برداشته شودکبرخالف جهت منافع خلق  یه نگذارند گامکم یدهیانقالب هشدار م یو رهرب 

نزجار مورد تنفر و ا یر یالت عشاکیغارتگر و تش یردن فئودالهاکمختلف دولت در مسلح  یهاکمکـ 2

  .د ماستیشد

ارگران کش بخصوص کرنده منابع اقشار و طبقات زحمتید در برگیبا یه قانون اساسکن یـ با توجه به ا3

س قانون یشنویپ. ب گرددیو تصو یندگان منتخب خود آنان را بررسیله منایو دهقانان بوده و به و س

  .مینیکو مجلس به اصطالح خربگان را رد م یاساس

 ەهایتوطئاعرتاض به  یه براکوان یشتار مردم مرکو  یرانداز یل تکرتجاع و ضدانقالب را به شـ ما توطئه ا4

 یانونهاک یده شدن فور ینم و خواستار برچیکیوم مکداً محیپرداخته بودند شد ییامین به راهپیمتجاوز

  .میباشیتوطئه و فساد در منطقه م
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  .نندیکش میرا ستاامام  یردستان اقدام مدبرانه و انقالبکمسامنان 

سنندج  یاسالم یتهایجمع یهامهنگ یشورا یروز از سو ید یتلگرام: یاسالم یسنندج ـ خربنگار جمهور 

  .مخابره شد ینیشگاه امام خمیبه پ

  :ن شح استیمنت آن بد

  ینیران ـ امام خمیا یبه محرض رهرب انقالب اسالم

 میبسم الله الرحمن الرح

م و اقدام یفرستیبر امام و رهرب انقالمبان درود م، فنکگلگون  یبا شهدا ردستان همراهکما مسلامنان 

ردستان که در کران را یا یانقالب اسالم یامام گلو  یخیفرمان تار. مینیکش میامام را ستا یمدبرانه و انقالب

الب ه انقکند کاد یبار نجات داد تا فریکرات بود به کفئودال ودمو یی، فداک، ساوا کر چنگال ناپایاس

ن قطره خون خود از انقالب یردستان تا آخرکور یمسلامنان غ. ردیمیستد و منیایران هرگز منیا یاسالم

ده کین چیا، زادهیردستان عالمه احمد مفتکمسلامنان . نندیکت میحام ینیامام خم یبه رهرب  یاسالم

رد کدلسوز خلق  و یواقع یگانه رهرب یران را یردستان نقطه حساس اکانقالب در مقابل ضدانقالب 

ه از کنیمگر ا. دیردستان النه فساد بگشاک کپا کگر هرگز نخواهد توانست در خایدانند ضدانقالب دیم

ه یه در ساکم یرا خواهان یفرهنگ و متدن، ردکما ملت . جوانان مسلامن منطقه بگذرد یکایکالشه  یرو 

هر چه . باشدیرد مکرت ملت یشت پرغر با رس ینصورت مغایر ایدر غ. شافت باشد ران و اسالمیاستقالل ا

 ی. نیامام خم یران به رهرب یا یترت باد انقالب اسالمکپر حر 

 سنندج یاسالم هایتیجمع یهامهنگ یشورا

 (30/5/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .ندیکد میردستان را تهدکخطر همچنان : ین انقالب اسالمیسازمان مجاهد

ه خطر کرد کمسوول اعالم  یر ارگانهایبه دولت و سا ایهاطالعی یط ین انقالب اسالمیسازمان مجاهد

ه به یدر سنندج و پاوه را خورد منت اطالع یب آرامش نسلید فریرده و نباکد یردستان را تهدکهمچنان 

  :ر استیشح ز

 میبسم الله الرحمن الرح

امرب خدا و یحمد پم«ه آخریسوره فتح آ» نهمیفار رحامءبکال ین معه اشداء علیمحمد رسول الله و الد 

ش هستند یان خوین در مین مردم در برابر حق پوشان و مهربانرتین و قاطعرتیرتریارانش سختگی

  .رانیا یور و انقالبیمسلامنان غ

و  هااوهیه به کمبادا و مباد . دیپرخون سپردها کده به خایبر یدان دالورتان را با رسهاینون شهکا

« شد کردستان از اشار پاک»و «آرامش به منطفه بازگشت» یوانهااز هر سو با عن کنیه اک ییدروغها

 یشگیت همیزقاطعیز و حامسه شام و نیشور انگ یه جهاد و آمادگک کنیا. دید و گوش فرا دهیدل بند

ار است کدر  ییجربان منود دستها یمدت یدولت و ارتش را برا یها و ضعفهایاستکامام  یو معجزهآسا

تان عودت ەهایخانرده و شام را به کف یتان را تضعیه رزمین و روحیغرور آفر و ین حالت اتقالبیه اک

ا مسامحه با ضد انقالب پرداخته و بر رس یدهند و در فرار از خشم و خروش شام دوباره به مامشات و

ت را جز یده واقعید اطالعات بدست مارسیرا تخور« امن و امان» ەهایاطالعیب یفر. دینیز بنشیم یک

ومت کتسلط دارد و ح شورکن غرب یردنشکاز مناطق  یار یدهد هنوز ضد اتقالب بر بسمی شانن نیا

ه کاست جر چند شهر «رات خائنکحزب دمو »و «فاسد ینین حسیعزالد»اماًل در ترصف کند مهاباد یکم

ده ارتش از ترصف آنها درام یز عنارص مومن و انقالبیور و پاسداران دالور و نیآنهم بدست شام مردم غ

 یطره ضدانقالب بوده و در هامن شهرهاینرتل و سکشور و رسارس منطقه در کمناطق خارج  یاست متام

  .زنندمی زیدست به حمله و گر یکیچر یوه جنگهایهم با ش« امن»
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رده و فقط کدر ماجرا دخالت  یشیف و اغلب بصورت منایه ضعیبا با روحیتقر یهنوز ارتش وژاندارمر 

ن یرتکوچکنند هنوز یکعمل م یو انقالب یبطور جد یور سپاه پاسداران انقالب اسالمو برادران دال  مردم

ه اطالعات یکست در حالین در درون ارتش نکار شکارو کعنارص متمرد و مسامحه  یاز اعدام انقالب یاثر 

 .دهدیده هم ضعف و هم مترد را نشان میرس

 

  : برادران و خواهران

ر و قدرت یرا به اراده خلل ناپذیان گذاشت زیه هست با مردم در مکور ت را آنطید واقعیم بایما معتقد

را واژگون  یخدا نظام شاهنشاه یار ین خلق مسلامن بیه اکم یدانمی م ویامن داریمردم ا یمتام ناشدن

اماًل که کنست یهشدار و تقاضا ما ا. ردکخواهد  دفن یخیتار یز در زبالهدانیرد و ضد انقالب را نک

به متام جوانب  یرانقالب اسالمیبکرهرب قاطع و  ینیپشت رس امام خم یانتقاد یدیو با د ارانهیهوش

ن و تنها راه ارائه یبهرت. دیانگاریل را ساده و متام شده نیهوده مساید و بینکمقابله با ضد انقاب توجه 

گوناگون ضد  ەهایر با چهر یوسازش ناپذ یمبارزه جد یبرا ییاجرا ەهایقاطعانه جهاد و فشار به دستگا

و  یه انقالب اقتصادکاسالم را  یم راه اساسیبتوان یس العمل اجبار کن عیه ایتا در سا. انقالب است

باشد دنبال می من و عربکرد و بلوچ و تر کبه مردم محروم  یادیبن یدگیدر مناطق مختلف رس یفرهنگ

 . دیروز باشیدار و پیم پاینک

 30/5/58ن انقالبیسازمان مجاهد

 (31/5/1358نهاکی)
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   :مسوول یبه دولت و سازمانها ین انقالب اسالمیاخطار سازمان مجاهد

 

  انت ضدانقالبیهجوم و خ

 میبسم الله الرحمن الرح

 (نهمیفار رحامء بکال ین معه اشداء علیمحمد رسول الله و الذ)

 (ه اخریا –سوره فتح )

ن در یمردم در برابر حق پوشان و مهربانرت نین و قاطعرتیرتریامرب خدا وهمراهان او و سختگیمحمد پ

  .ش هستندیان خویم

 !رانیا یور و انقالبیمسلامنان ع

اوهها و یه به کد مبادا و مبادا یپر خون سپردها کده به خایبر یدان دالورتان را با رسهاینون شهکا

شد( دل  کاشار پا ردستان ازک)آرامش به منطقه بازگشت( و ) یاز هر سو با عنوانها کنیه اک ییدروغها

  .دید و گوش فرا دهیببند

ها یاست، کامام یو معجزآسا یشگیت همیز قاطعیشام و ن یز و حامسهایشورانگ یه جهاد و آمادگک کنیا

 ین حالت انقالبیه اکار است کدر  ییه دستها، کران منودهاندیح یمدت یدولت و ارتش برا یو ضعفها

تان عودت دهند و در فرار از ەهایخانرده و شام را به کف یتضعتان را یه رزمیز روحین و نیو غرورآفر

نند یر بنشیمس یکا ضدانقالب پرداخته و بر رس یا مسامحه و یخشم و خروش شام دوباره به معاشات و 

  .دهدین نشان میت را جز ایده واقعیاطالعات به دست ما رس. دی)امن و امان( را نخور ەهایاطالعیب یفر

امالً کمهاباد . ندیکومت مکشور تسلط دارد و حکن غرب یردنشکاز مناطق  یار یبر بس هنوز ضدانقالب

ه آن هم به همت شام کجز چند شهر . رات خائن( استکفاسد( و )حزب دم ینین حسیدرترصف )عزالد
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مناطق  یمتام. ارتش از ترصف آنها درآمده است یز عنارص مومن و انقالبیور و پاسداران دالور و نیمردم غ

وه ی)امن( هم با ش یطره ضدانقالب بود و در هامن شهرهاینرتل و سکو رسارس منطقه در  یخارج شهر 

  .زنندیز میدست به حمله و گر یکیچر یجنگها

رده و فقط کدر ماجرا دخالت  یشیف و اغلب بصورت منایه ضعیباً با روحیتقر یهنوز ارتش و ژاندارمر 

نند هنوز یکعمل م یو انقالب یبه طور جد یانقالب اسالممردم و برادران دالور و سپاه پاسداران 

ه یکست در حالین در درون ارتش نکارشکار و کعنارص متمرد و مسامحه یاز اعالم انقالب ین اثر یرتکوچک

  .دهدیده هم ضعف و هم مترد را نشان میاطالعات رس

 

 !برادران و خواهران

ر و قدرت یرا به اراده خللناپذیان گذاشت زیدر م ه هست با مردمکت را آنطور ید واقعیم بایما معتقد

را  ینظام شانشاه، خدا یار یه به ک ین خلق مسلامنیه اکم یدانیم و میامن داریمردم ا یمتام ناشدن

اماًل که کنست یما ا یهشدار و تقاضا. ردکدفن خواهد  یخیتار یه در زبالهدانکضدانقالب ، ردکواژگون 

به متام جوانب  یر انقالب اسالمیبکرهرب قاطع و  ینیپشت رس امام خم یانتقاد یدیارانه و با دیهوش

ن و تنها راه ارائه یبهرت. دیانگاریل را ساده و متام شده نیهوده مساید و بینکمقابله با ضدانقالب توجه 

گوناگون  ەهایر با چهر یو سازشناپذ یمبارزه جد یبرا ییاجرا ەهایقاطعانه جهاد و فشار به دستگا

و  یه انقالب اقتصادکاسالم را  یم راه اساسیبتوان یسالعمل اجبار کن عیه ایتا در سا. ب استضدانقال 

باشد دنبال یمن و عرب مکرد و بلوچ تر کبه مردم محروم  یادیبن یدگیدر مناطق مختلف و رس یفرهنگ

 . مینک

 30/5/1358ن انقالب(ید)سازمان مجاهدیروز باشیدار و پیپا

 (31/5/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .ردندکوم کحوادث پاوه را مح، رانیت زنان ایجمع

  .ردندکوم کحوادث پاوه را مح ایاطالعیهران با انتشار یت زنان ایجمع : پارس یتهران ـ خربگزار 

  :ه آمده استین اطالعیاز ا یدر قسمت

قاطعانه از شور کهن در رسارس یونها نفر از خواهران و برادران هم میلیران به همراه میت زنان ایجمع

منوده  یبانیشور پشتک یت ارضیبر مبارزه ضدانقالب و حفظ استقالل و متام یمبن ینیموضوع امام خم

 . وشندیکن راه میو در حد توان خود در ا

 (31/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .شتار مردم پاوه و روز قدس ارتباط داردکر اطراف دانشگاه با یانات اخیجر

 ده حقوقکمسلامن دانش انیانون دانشجوکه یانیب

 یبسمه تعال

 !رانیملت مسلامن ا

  !مهندس بازرگان یآقا

ردستان کف یثک یراتهاکگر ضدانقالب در چهره دمو یبار د. میشدیشتار منکن شدت یما در زمان شاه به ا

از  یگر یبخش د یطالبان یبه رسپرست یزبان و ساالرجافها و مزدوران عراقیعنارص مزدور پال یار کبا هم

  .دندیشکو خون  کرا به خا یینهایزمرس 

 یشامر یش عده بیست خویونیروز قدس و به دستور اربابان صه یراتنام به تالفکدم یگر فئودالهایبار د

  .شتار منودندکران را یاز مسلامنان ا
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ن یروز و رسافراز ایهموطنان مسلامن همت گامردند و پ یده به سالخیآموزش د یگر سالحهایبار د

موساد ، ایسک، ز توطئه ساواین بار نیا. آوردند یش را به جایارانه اربابان خوکتیف و جنایثکت یمامور

  .داشت یابعاد گسرتدها

اخنت جنگ اندش در تهران با به راهیعوامل مزدور خو یار کستها با همیونیبعد از اعالم روز قدس صه

 یلییارسا یتهاکل مدافع ش کیو و  فیثکعنرص  یبه رهرب  یمل یراتهاکبه اصطالح دم یبه رسپرست یزرگر 

شتار پاوه را بدون حضور ذهنها به کگرفته و  ین آب گآللود ماهیاذهان را مشغول منودند تا بتوانند از ا

  .انجام رسانند

  .ستها را خوردندیونیب صهیفر، رکو روشنف یبه اصطالح مرتق یتهایگر سازمانها و احزاب و شخصیبار د

 یران به عزاکپرداختند و روشنف هااعالمیهندن کستها به یونیفرمان صه عنارص مزدور و مرتجع به

 یبه اصطالح انقالب ەهایروزنامتا ، اد برودیده شده هموطنامنان از یتا رس بر، پاره شده نشستند یاغذهاک

  .شهادت دهها و صدها مسلامن را نداشته باشند کنگاشنت اخبار وحشتنا یبرا ییگر جاید

مردم  یه به سالخک یند متوجه شوند و از ارتجاعیکاغذها را پاره مکه ک یمردم به ارتجاع ردند تاکن یچن

  .پرداخته است غافل مبانند

ما اعالم . سم در اطراف دانشگاه است نه در پاوهیه فاشکنند کوامنود  یو زرنگ یردند تا با رندکن یچن

ب مردم آنها را به حمله به یدر تهران با فر هکهستند  یین برادرامنان در پاوه هامنهایه قاتلکم یداریم

  .شاندندکدهها کها و دانشیتابفروشک

م یشتار مردم پاوه و روز قدس ارتباط مستقکر اطراف دانشگاه تهران با یانات اخیه جرکم یداریما اعالم م

  .دارد

ا یه گوکنداشتند ن پیستند چنیران نبودند و نیا یل انقالب اسالمیه قادر به تحلک یسازمانها و احزاب

  .یشم یب یزه، حامقت یزه. مسلامنان عامل حمله به سازمانها و دفاتر سازمانها بودند
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  رانیـ ملت ا یمرتق یبازرگان ـ سازمانها یرهرب انقالب آقا

 م؟یشدیشتار مکن شدت یبه ا یامهر یا ما در زمان آریآ

 رد؟کوت خواهد کات سین جنایدر مقابل ا کین دولت )سست( تا به یا

 م بود؟یها خواهکر انواع مختلف ماسیستها در زیونیت صهیما شاهد فعال کیتا به  

 ده حقوق دانشگاه تهرانکان مسلامن دانشیانون دانشجوک-29/5/1358 

 (31/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ش شناخته شودەهایچهر  همه د دریضد انقالب با: ین انقالب اسالمیمجاهد

ه ضمن یانین بیدر ا. انتشار داد یهایانید فطر بیدن عیبه مناسبت فرارس یالمن انقالب اسیسازمان مجاهد

از  یدرقسمتها. ح دادیران توضیرا مبلت ا یات چندکد فطر سال قبل و امسال نیاز دو ع یوتاهکل یتحل

   :ه آمده استیانین بیا

بزرگ را  یم وروز یراندهاننده و سازنده رمضان را گذکن ییماه تع، ننده قدرکگرگون ید یهایش، گر بارید

ن خود را ین بار نقش پربار و و رحمت آفریدوم یبرا کنین ماه مقدس ایه اک یراست. میش داریدر پ

ان مردم باز و یمساجد بر امواج عص یدرها، ام امامین ماه با پیه در اکآموزد سال قبل بود یعمال به ما م

د و در یشیکمقاوم و مهربان مسجد فواره م یهارب از رسپوشکمنفجر شده الله وا یادهایفر یاز هر سو 

  .افتادیبراه م یوبندهاکل یشهر چونان س ەهایوچک

جامعه  یل ان متامیه از تحلک یدهایجهان شد پد یخ انقالبهاید در تاریجد یدهاید فطر آغاز پدیع

  :ه آمده استیانیاز ب یگر یدر قسمت د…شناسان بازماندند 
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، قدرمان یشبها، م و بازیگذراندها، قاطع امام یاز انقالب و در پناه رهرب  ن رمضان را پسینخست، ما کنیا

اند و به لطف یرویرد و میگیش میرا در خو ین بار منطقه را و جهان اسالمیه اکد یرا فروبار یباران رحمت

م امسال در سطح یشاهد بود کن خایبر ا کن ماه مبار یرار اکه در تکرا  یم نزول رحمتیدواریخدا ام

وهرت کخدا پرش یار یدمان بیگر عید و سال دیبوجود آ، سمیونیه طاغوت بزرگ صهیوعل یاسالم یشورهاک

  .نرت باشدیآفر یروزمندتر و شادیو پ

ند اساسا مراسم بر دو گونهاند یکاد پرداخته و اشاره میه به فلسفه اعیانین بیاز ا یگر یدر قسمت د

تا قبل  یشرت برخوردارند ولیب یاجتامع- یو بار معنو  یتو همواره از مح یدتیاد عقیاعی، دتیها و عقیسنت

ه از جانب استعامرگران و توسط رضاخان قلدر و پرسش در ک یران بنا به توطئه شومیا یاز انقالب اسالم

 یت و ارتجاع آنهم از نوع شاهنشاهین روزها گم شده بود و ملیا یحال اجرا بود ارزش و فلسفه وجود

  .ن شده بودیگزیجا، ه طاغوتیان علیمذهب و عص یرش به جایو سلطه پذ

انه ضد انقالب و از طرف یران و تهاجم وحشیط موجود ایبا توجه به شا: ه آمده استیانین بیدر خامته ا

 رکران تذ یا یات چند را به ملت گرانقدر و انقالبکن ینیامام خم یو معجزه آسا یگر فرمان انقالبید

 ییهایروزیو پ یبر انقالب اسالم ینندهاکن ییرسآغاز تع، چونان سال قبلد خود ین عیه اکم باشد یدهمی

   :نده آن باشدیدرخشان آ

( یران شناخته شده و بگفته امام با آنها )انقالبیه در رسارس اکردستان بلکـ چهره ضد انقالب نه تنها در 1

، توطئه اربابانشان در ه همواره باک ستین کیگردد وگرنه ش کپرخون پا کن خایعمل شود تا رسارس ا

  .م شدیروبرو خواه ینقطها

ر و مجازات یدستگ، هید تصفیامام هستند با یو مش یه مخالف انقالب اسالمک یز کـ اشخاص و مرا2

  .شوند
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 یه جلو کضد انقالب است  ەهایتوطئدر مقابل  یس العمل اجبار کع یکفقط  یـ راه حل نظام3

و  یادید اقدامات بنیه باکم یرا گرفتهاند وگرنه ما آگاه یرهنگو ف یاقتصاد یو انقالب یاصالحات اساس

  .دیمن بوجود آکرده و بلوچ وعرب و تر کمردم مسلامن و آزاده  یمبودهاکو  هاییدر رفع نارسا یاساس

ت شود یامالً رعآکگر ارگانها یارتش و د، امام به دولت هایه خواستها و فرمانیلکه کار بود ید هوشیـ با4

م شد و انقالمبان به اهداف یروز خواهیه پکاست  ین رهرب انقالب اسالمیق به فرامیها با عمل دقرا تنیز

 . دیخدا خواهد رس یار یش به یخو یبلند و جهان

 . 31/5/58 ین انقالب اسالمیمجاهد

 (3/6/1358هان کی)

 

وهستانها کحه در اسل یادینون مقدار زکردستان هم اکاشار : زکم مر یمق یردهایکت اسالمیه جمعیانیب

  .ردهاندکپنهان 

و  یعمل ضدانقالب یانهایز ضمن انتشار بکم مر یمق یردهاک یت اسالمیجمع : پارس یتهران ـ خربگزار 

  .ندکآنها اقدام  یوبکرد و از دولت خواست تا هر چه زودتر در رس کوم کردمناها را محک یضدانسان

جان  یت تا پاین جمعیا یه اعضاکرده است کالم ه اعیانین بیز در اکم مر یمق یردهاک یت اسالمیجمع

  .هستند ینیفرمان امام خم یآماده اجرا

ران را با خارج یا یردستان مرزهاکمناطق  یساز کپا یه براکن از دولت خواسته است یت همچنیجمع

له عامل خود در خارج اسلحه و یند تا آنها بتوانند بوسکن و اشار را محارصه یببندد و سپس مهاجم

 . ردهاندکوهستانها پنهان کاسلحه در  یادیرا اشار در حال حارض مقدار زیز، افت دارندیمهامت در

 (3/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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 ینیمهاباد به امام خم یانقالب اسالم ینامه شورا

 !رانیرهرب بزرگ ملت ا ینیقدر امام خمیمقام عال

رد در بدو مبارزات شجاعانه ملت که ملت ک داردیآن جانب را مستحرض م کت احرتام خاطر مبار یبا نها

شته و مجروح کن مورد صدها یت در اکر برادران هموطن ش یآن جناب دوش بدوش سا یران به رهرب یا

املشأن انتظار دارد مراحم و الطاف همه جانبه امام شامل یاز شخص امام عظ یار کداده و به پاس آن فدا

ن مواقع حساس یان بوده باشد متأسفانه در ایستم طاغوتسال تحت  یه سالهاکده ین ملت ستمدیحال ا

من باب مثال . رسانندیذب محض به محرضآن امام مکافراد ناآگاه اطالعات رساپا دروغ و  یاز طرف بعض

ردستان و مقامات کب استاندار یذکه مورد تکاست  یا گروگان زنان ارتشیموضوع پادگان سنندج و 

ه کدارد یم معروض میتقد کامل از اوضاع منطقه حضور مبار کو اطالع  یواقع شده لذا با آگاه یتکممل

و دولت موقت  یاسالم یقانه به جمهور یر خردمندانه آن رهرب صدین منطقه با الهام از تدابیمردم ا

امل همه مردم مسلامن ک یگر همبستگیه بار دکباشد و مفتخر است یمؤمن و معتقد م یاسالم یجمهور 

افراد  ینات غرضآلود بعضیه آن حرضت به تلقکد دارند ین امام اعالم و در مقابل امن منطقه را حضور آ یا

رد که ملت کند و مطمنئ باشند ین اقشار مردم هستند توجه نفرمایب یه خواهان تفرقه و دودستگک

 . بوده و خواهدبود یاسالم ین مرزوبوم و جمهور یحافظ و نگهبان ا

 شهرستان مهاباد یاسالمانقالب  یس شوراییر یم عباسیعبدالرح

 (4/6/1358)اطالعات
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 ینیاردوگاه نهر البارد به امام خم ید و احرتام انجمن ملیتلگرام متج

 ـ وفا 19/8/1979روت ـ یب

ن جمعه ماه رمضان هر سال ینهر البارد در شامل لبنان مبناسبت اعالم آخر ینیاردوگاه فلسط یاهال

  :ن استیمنت تلگرام چن. دیفرستاد ینیمامام خ یبرا یبعنوان روز قدس تلگراف

 میبسم الله الرحمن الرح

تالله امام یرایبکشگاه مجاهد یات و احرتام خود را به پینهرالبارد درود و تح یاردوگاه نظام یازطرف اهال

ه از مسلامنان جهان کاست  ین به خاطر دعوتیم وایداریم میران تقدیرهرب انقالب و ملت بارزا ینیخم

ن جمعه ماه رمضان هر سال را به عنوان روز یامل آخرکه با وحدت کده و خواستار آن شده بعمآلور 

نده یه مناکن ین فلسطیت از سازمان مجاهدیاز قدس و حام یتیو حام یار ی یبرا. نندکقدس انتخاب 

 یمل یاست از نهضتها یتین اقدام حامینایباشد و همچنیم یاشغال ینهایملت ما در داخل و خارج رسزم

  .نندیکمبارزه م یآزاد یه براکو افراد تحت ستم جهان 

ر داد و سقوط شاه مزدوران و ییانه تغیرا در خاورم یاسیس یروهایشام نه ن یران به رهرب یانقالبا یروز یپ

  .نندیکست مکوم به شکه محکز ید را نیویمپ دکاران است و مثلث کانتیخ

 ار باشندیه هوشکاست به همه جهان  یادیفر

ن و تا یخائن یه همه تالشهایم مبارزه را علینیکاد میف سوگند ین و به قدس شیحق مردم فلسطما ب

 . میروزمندانه قدس ادامه دهیپ یآزاد

 (5/6/1358 یاسالم ی)جمهور 
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  .دینکمه کرسدمداران مطبوعات عرص طاغوت را محا : رانیا یدین مسلامنان انقالب توحیسازمان مجاهد

طاغوت و استبداد و موجبات تسلط  یادیمه اکران محایا یند انقالب اسالموهمکش یروز یپس از پ

ه باعث تعجب کآنچه را  یموافق هم بوده است ول یادید و خوشبختانه تا حدود زیگانگان آغاز گردیب

طاغوت داشتهاند از جمله قلم  یم نظامکیدر تح یه سهم بزرگک ەهایاز گرو  یمه بعضکاست عدم محا

هم از  یز یتازه چ اندشدهمه نکنون محاکه تاکن یه عالوه بر اکتوان نام برد یرا م یتفروختگان مطبوعا

جاد جرح و رضب با ینندگان و اکبه حرم حمله به تظاهر  هک یانقالب در حال ەهایدادگا. ارندکملت طلب

 سال با باتوم 25ب یه قرک یسانکند و مجازات یکوم مکن رضبه شالق محیباتوم به ماهها حبس و چند

انت شاه را موجه جلوه یت و خین زدهاند و هر نوع جنایشه اجتامع رضبات سهمگاندیر وکقلم بر ف

 یه براکرا  کن آب و خاید ایفرزندان رش. ن مطبوعات نبودهاندیند مگر همیکم یدادهاند خوددار 

دن ر کخفه  یرد و برایکم یار به جامعه معرفکرده بودند خرابکام ینجات محرومان و مستضعفان ق

ن ید را بزرگرتیاخ سفکزدند و انقالب صادره از یملت دم م یرشفتهاینجه آنها هر روز از پکر شیز یادهایفر

ندازند و ین خود بیبه گذشته ننگ ینگاه یکن قلم فروختگان یخوبست ا. داشتندیان میخ بیداد تاریرو

م یانقالب خواستار ەهایز دادگار انقالب لطمه نزنند در خامته ایکاز انقالب بر پ ین قدر بنام دلسوز یا

 . ندکمه کز محایه حداقل همراه باتوم بدستان و چامق بدستان قلمبه دستان خودفروخته را نک

 شین ستایشهسوار ع: از

 (5/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  چپگرا یمناها کدرباره توطئه پزش ینیامام خم کیده پزشکدانش یه انجمن اسالمیاطالع

 ین عمل جراحیرا در ح کیپزش یان را باعتصاب واداشته و حتکد پزشیرستان با تهدامیگانه در بیعوامل ب

  .دندیشکرون یاز اطاق عمل ب
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را پخش  ینین حسیخلق و عزالد ییفدا یهایکچر ەهایاعالمیامرستان ین عوامل خودفروخته در بیا

  :ردندیکم

 میبسم الله الرحمن الرح

 ! رانین اامت به پاخاسته و خلق مسلامای : هشدار

سم غرب و یالیاستعامر و امپر یادیاد حقوق برش از حلقوم ایل فرکروز بشیه دکه ضدانقالب یرکچهره 

از  یو انقالب یت صنفیل حامکگانگان به شیب یامروز از حلقوم عامل داخل، آمدیرون میسم بیونیصه

ت از یحام یخود را درلوا هک یسانکهامن . دیآیرون میب یرسدار  یمعلوم الحال ابوالقاسم رشوند کپزش

ست تحت نام یق آنها معلوم نیت دقیه ماهک یه با تجمع عدهاکاست  یردهاند چند روز کخلق پنهان 

ارمندان مسوول و انساندوست کان و کد پزشیبا ارعاب و تهد ینیامام خم کیز پزشکار در مر یو به کپزش

ن عمل یان را در حکپزش یند و حتینامیمآنها را وادار به اعتصاب و تحصن  یو مومن به انقالب اسالم

ار یکفاسد و گروه ب ینین حسیعزالد ەهایاعالمیآورند و باالخره با پخش یرون میاز اطاق عمل ب یجراح

  .دهندیخود را نشان م یانقالب چهره واقع ەهایردن دولت و دادگاکوم کخلق در مح ییفدا یهایکو چر

ا اعامل یاوالً آ، دینیکبودن دفاع م یمعدوم بعنوان انقالب کپزشه اگر شام از کم یپرسین گروه میما از ا

 : اً یرد؟ و ثانیگیو با اسلحه انجام م یو در سنگر ضدانقالب یردکبا لباس مبدل  یو انسان دوست کیپزش

ان حمله ناجوامنردانه ضدانقالب به یامرستان پاوه و جریدر ب کیادر پزشکعانه یان شهادت فجیچرا جر

ردستان کد رسخ عازم یرو خورشیت شیه از طرف جمعک یمسوول و انقالب کیوه امداد پزشآمبوالنس گر 

ه در نظر شام کن است یا جز اید؟ آینیکح منیوم و تقبکار شد را از محینفر به 3بود و منجر به شهادت 

  .داشنت خونشان مباح و حالل است ین گروه بجرم مسلامن بودن و اعتقاد به انقالب اسالمیا

رت جواد کو د  یتهران یرت عاملکد الزم است از د ینیکت میاز شخص معدوم حام یت منفیر رصف حامو اگ

ت یز حامیه به جوخه اعدام سپرده شدند نکاالرض یان مفسدفکر پزشیو سا یزدی ییرت بقاکد و د یسع

  .گانه بودن شامستیبر عامل ب یلین دلین است و ایون همیت شام ضدانقالبید و اتفاقاً ماهینک
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ن یه هر روز در دفاع از ضدانقالب تحت عناوکن فرصت طلبان یه اکخلق قهرمان بر تو است ای و اما

( و امروزه دفاع از اعامل ی)توطئهگر  ی( و دفاع از آزادیستین نامه صهونیندگان )ننگیدفاع از آ

ملت ما  یر براگین حناها دیه اک یو به آنها بفهامن یرات برآمدهاند خود نشانکون حزب دمیضدانقالب

  .ندارد یرنگ

ان تهران قطعنامه صادر کت معلوم به نام پزشیمعدود با ماه یه عدهاکم یروز مطلع شدیدر ضمن د

ارستان یکب یانجمن اسالم یردهاند ما اعضاکدر سطح تهران  کیادر پزشکد به اعتصاب یردهاند و تهدک

ب منوده و آماده یذکفوق را ت یقطعنامهادا یشد یر انسانین گونه اعامل غیح ایضمن تقب ینیامام خم

امام  یبه به رهرب  یشربد اهداف انقالب اسالمین قطره خون خود در راه پیتا آخر یو جانباز  یار کهم

انقالب از دولت  ەهایقاطع دادگا یمهاکد حییان ضمن تایم و در پایباشیم یو مبارزه با اخاللگر  ینیخم

 . الحال را ندهندعنارص معلوم یبه عدها یاجازه اخاللگر  هکم یخواهیقاطعانه م یو دادگاه انقالب

 (5/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .داردیردستان اعزام مکت به یات حسننیه یجبهه مل

رامون ین جلسه و بحث پیران پس از چندیاست ایس یمیمردان قدی، جبهه مل یز کمر  یشورا یاعضا

 یاصغر پارسا سخنگو . ردستان گرفتندکت به استان یأت حسننیم به اعزام هیردستان رسانجام تصمکع یوقا

ع یوقا : روزنامه اطالعات گفت یاسیبا خرب نگار س ییشب در گفتگویان جلسه دیدر پا یجبهه مل

شب( در صفحه اول روزنامه یه امشب )دک یسکشده است ع یت تأسف جبهه ملیردستان موجب نهاک

در  یشکران از بروز برادر یا ینم جبهه ملیکم مرد و اعال کاطالعات چاپ شد در شورا همه را متأثر 

ق ید از طرین برادران بایه اختالفات بیلکه کت متاثر بوده و معتقد است ینهایشور بکصفحات غرب 

ب از هفت نفر از کمر  یتیات حسننیند هیکشنهاد مین منظور پیره و تفاهم حل و فصل گردد و بدکمذا

ه ک یو دولت یمل یتهایشود و هفت نفر از رجال و شخصیاعالم مآنان بعداً  یه اسامک یجبهه مل یاعضا
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 ید جوادیاصغرحاج س یرت علکـ د  یاسد یه ـ مهندس بنیان نزیآقا : ریز یاالسالمان اشخاص مفضلهیاز م

رت کـ د  یده ـ رضا ثقفیـ مهندس رضا پسند یر یصادق وز ییحیـ  یعتمدار یرت مهران ـ مهندس شکـ د 

ل و بر اساس کیشود تشیت انتخاب میرت محمود عناکو د  یم عابدیرت رحکـ د  یمسار مجللیـ ت یعسگر 

را با دولت  یراتکزمان مذاین عزیت حقوق مردم رسزمیشور و رعاکو استقالل  یت ارضیمتام یحفظ اصل

مخاصمه و اجتناب  کمقدمات تر  یت خداوندیند تا به عناکردستان آغاز ک یاء محلیموقت و رسان و اول

شت کن ناظر یش از ایران بیده ایشکدورتها و رفتارها فراهم شود و ملت ستم کمهار و رفع  یشکاز برادر 

ر انقالب یرده و سکسوءاستفاده  ینونکشتار نباشند و استعامر و ضدانقالب نتواند از اوضاع نابسامان کو 

 . ندیند مناکم ما را یعظ

 (7/6/1358)اطالعات

 

 یاسالم یه با جمهور یقه نقشبندیروان طریپ یاعالم همبستگ

 یو مال عمر صالح ینین حسیاسیخ دنان یشی، نیرت محمد عابد رساج الدکد  : پارس یرمانشاه ـ خربگزار ک

، عازم قم هستند ینیخم یتالله العظمیجهت مالقات با حرضت آ یخ محمد عثامن نقشبندیش یه از سو ک

ه را به یقه نقشبندیام رهرب طریدند و پر کمالقات  یلیل جلیخ عبدالجلیتالله حاج شیرمانشاه با آکدر 

ن مالقات یدر ا یخ محمد عثامن نقشبندیندگان شیپارس منا یبه گزارش خربگزار . شان رساندندیا

 . اعالم داشتند ینیامام خم یران به رهرب یا یاسالم یرا با جمهور  یقه نقشبندیروان طریپ یهمبستگ

 (7/6/1358)اطالعات
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  ردستانکمتعهد  ه سازمان مسلامنانیاطالع

عه مربوطه به وجود یهر گونه شا ایاطالعیه یردستان طکپارس ـ سازمان مسلامن  یخربگزار  : سنندج

با انقالب  یگر بر همبستگیه بار دین اعالمیدر ا. ردکب یذکرا بشدت ت یاسالم ەهایان گرو یاف مکش

عوامل ضد  یوبکرس  یارتش براپاسدار و  یروهاید شده و اعزام نکیتأ ینیامام خم یران تحت رهرب یا

 . د قرار گرفته استیانقالب مورد تائ

 (8/6/1358هانکی)

 

 ردستانکرفع بحران  یبرا« رانیحزب توده ا»ایماده 3شنهاد یپ

 : شور خاطرنشان ساخته استکر یاخ یدادهایراجع به رو یهایانیب یط« رانیحزب توده ا»یز کته مر یمک

دار یشور پدکدرون  یاسیس یدادهایدر رو یچرخش ەهایهفتدر ه کم یشاهد آن هست، امل تاسفکبا 

. خواه وارد آمدیو آزاد یمل یروهایو ن یگانگیز به امر اتحاد و یو هراسانگ کن چرخش دردنایشد و با ا

 : ران آمده استیحزب توده ا یز کته مر یمکه با اشاره به نامه رسگشاده مورخ سوم مرداد ماه یانین بیدر ا

رد و هشدار ک ینیشبین چرخش را پیدر حال رشد آن روز ا یاسیانات سیل جریران با تحلیاحزب توده در 

ه در راه کانقالب خواست  یوفادار به هدفها یروهایاز همه ن یخیت تاریداد و با احساس مسوول

در . پاسخ ماندیحزب ما ب ین ندایامل تاسف اکبا . انبخش متحد شوندیز ین چرخشیاز چن یر یجلوگ

انقالب موفق  یوفادار به هدفها یروهایه اگر نکم ییگویامروز هم ما با جرأت م : ه آمده استیانیبادامه 

ران را براه اتحاد همه یوروند انقالب ااند ن وضع را به وجود آوردهیه اک یارتجاع یروهاینشوند به آن ن

خواهانه و  یآزادی، تسیالیضد امپر یدن به هدفهایرس یه در مبارزه براک یستیالیضد امپر یروهاین

خامنانربانداز دشمنان انقالب به  ەهاینقش یابیامکبه  یبزرگ کمکانقالب وفادارند بازگردانند  یمردم

ستها و در یالیامپر یعنیران یدشمنان انقالب ا :ه آمده استیانیاز ب یگر یدر بخش د. عمل آمده است

اه یم سیبازماندگان رژ یعن، یآنها یرانیمدستان اه ستها ویونیا و صهیکسم غدار آمریالیش آنها امپریشاپیپ
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ازات غارتگرانه خود را از دست داده و بخش یاز امت یه بخشکنداران وابسته یهداران و زمیو رسما یپهلو 

 یجاد چنددستگیه با اکن جهت بوده و هست یشه تالششان در ایهم، نندیبیگرش را در معرض خطر مید

به  یگوناگون جنبش انقالب یگردانها یکو تحر یوخنت جنگ خانگو اختالف و برخورد تا حد برافر 

ه یمبارزه عل یعنیاش یاصل یرده و از ستمگر کم یهن ما را تقسیم یجنبش انقالبی، شکزدوخورد و برادر 

ت انقالب را یثیمنحرف سازند و اعتبار و ح یسم و ارتجاع داخلیونیصه، ایکسم آمریالیامپر ەهایدسیس

ه کم یادآور شدیما در نامه رس گشاده نامربده . بازگشت ضدانقالب آماده سازند یبرا ط رایمتزلزل و شا

ر یگر زید یو از سو  یمذهب یبیاز عوامفر یر پوششیسو زیکتبار خود را از یجنا یضدانقالب متام تالشها

 یاەبرنامز ساخته است و با کران متمر یخلقها در ا یو سوءاستفاده از حقوق مل ییاز چپ منا کیماس

رد کد اذعان یمتاسفانه با. ازداندن دو سمت به جان همیرا از ا یستیالیضد امپر یروهایوشد نیکق میدق

ل یمسا، انقالب یاصل یر یروها در جهت سمتگیز نکمتر  یوفادار به انقالب به جا یروهایاز ن یار یه بسک

د یشور پدکه در ک یو بحران ریاخ ەهایهفت یدادهایه با اشاره به رویانیدر ب. را مطرح ساختند یفرع

سو یکه از کم یت هستین واقعیر ما امروز در مقابل ایبه هر تقد : خاطرنشان شده است. آمده است

 یروهاین یو در درجه اول آزاد یوب آزادکرس  یانحصارطلب راست برا یروهایاز طرف ن یعیحمله وس

نند را آغاز شده و یکچم اسالم مبارزه مر پر یه زک یانقالب یروهایاز ن یبخش یو حت ین انقالب چپیراست

ن بخش از یدر ا. مبدل گشته است یشکو برادر  یاز جنگ داخل یردستان به صحنهاکگر یاز طرف د

ع به یحمله وس :آمده است، هوادار آنها یەهاو گرو  هاروزنامهف یل و توقیبا اشاره به تعط، هیانیب

نجه و رضب و جرح دهها کش، بازداشت، «مردم»نامه ف روز یتوق، رانیوابسته به حزب توده ا یسازمانها

بازداشت و ، گر غربید یرمانشاه و شهرهاکن و یریران در قرص شیو دههانفر از هواداران حزب توده ا

رمانشاه کت مردم یرثکق ایه به تصدکران یمه دو تن از هواداران حزب توده اکو محا یدگیاقدام به رس

ه هدف کدهد یهمه نشان م اندنداشتهردستان کانات یو جر یراطاف ەهایبا گرو  ین رابطهایرتکوچک

سم و یونیصه، ایکسم آمریالیعامل امپر یعنیچوجه ضدانقالب یانحصارطلب راست به ه یروهاین یواقع

وب که از راه رس کد شده است کیتا، ردستانکه درباره مساله یانیدر ادامه ب. ستیم شاه نیارتجاع سپاه رژ
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ر یردستان و نه در ساکرا نه در  یتوان مساله ملیمن یبرقرار ساخت ول« آرامش»ن است کشتار ممکو 

 یتهایه فعالکته کن نیحل منود و سپس با اشاره به ا، مطرح است یمل یتهایه در آنها محرومک ینقاط

ردستان کحل بحران  یبرا، منود ید به رسعت شناخت و خنثیبا کیر هر ماسیردستان زکضدانقالب را در 

  :شنهاد شده استیر پیز یحلهارا م

  .ان داده شود و آتشبس اعالم گرددیاز دو طرف پا یات نظامیدرنگ و همزمان به عمل یـ ب1

  .ردستان متوقف گرددکانقالب  ەهایدر دادگا یمه و صدور راکـ محا2

رشوع ن به حق و میل تامیاز قب ییدن به هدفهایرس یبرا یاسیردن راه حل سکدایرات مبنظور پکمذا-3

ن اتحاد همه یتام، هیانیان بیدر پا. آغاز شود یمل یتهایان دادن به محرومینه پایردستان در زمکمردم 

ارتجاع و ، سمیونیسم و صهیالیردن عوامل امپرکن ساخنت و نابود کشه یر یبرا ین انقالبیراست یروهاین

 . ران خواسته شده استیردستان و رسارس اکدر منطقه  یم پهلو یرژ

 (10/6/1358عات)اطال 

 

 ین انقالب اسالمیسازمان مجاهد 24ه شامره یانیب

. الیتحته و منهم من بنتظروبدلوا تبد یه فمعنهم من قضین رجال صدقواما عاهدوالله علیمن املومن

 (23احزاب ـ )

از آنها بشهادت  یسانک ردندکش وفا یخوی امن الهیه صادقانه به پکاز مومنان چه بسا جوامنردان »

 « .ندیکدر اراده استوار آنان وارد من یز خللیچ چیو ه. ن انتظار ندیگرانشان در اید و ددنیرس

ان شده است ین انقالب منایوه اکدرخشان و پر ش یژگینون بعنوان وکای. شهادت و فرهنگ شهادت طلب

 یهایار کاثار و فدیه اکآنچنان ، دیافزایخ پر حامسه اسالم میبر تار یگر یشگفت د ەهایو هر روز منون
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جاودانه صدر اسالم  ەهایهامن صحنی. هایرده و جانبازک یاران رسول الله را تداعیخاطره و نام ، مردم

  .ندیکرار مکرا دوباره ت

ربال را در مقر کحامسه ، شگفت ەهایت نامیبا آن وص، گذشته یه در عاشوراک یبرادران دالور ارتش

در تب . زیرفتند و هنوز نینه پذیرسخ زخم گلوله را به س یهاه مشتاقانه گل، کردند و مردمکزنده ، گارد

. رندیگیدگرند سبقت میکبر ، دان جهاد و شهادت هجوم آوردهیاعزام به م یو برا، تابند یشهادت ب

  .است یشگفت اله ەهاییدن دوباره به ظهور جهان اسالم و تحقق آیت بخشینیع، نهایا یبراست

   :دینکق توجه یبا و عمیه زین آیبه ا

جدواما یض من الدمع حر نا اال وینهم تفیه تولواواعیم علکلتحملهم قلت ال احدما احمل کاذا ما اتو  .… "

مشان و اعزامتان ندارند به ناچار برگردند یند تا به جهاد بفرستیش تو آیه بک" آنگاه . ( 92نفقون ) توبه ـ ی

ان ندارند تا جانشان را انفاق که امکنیا ده است و ازیز و جوشیلرب کشان از اشیه چشمهایکدر حال

 " .شانندیوپر کننداندوهناک

 ەهایرفنت به صحن یبرا، ش بفرمان امامین چند روز پیه همکد یاد آوریرا به  یسانکه ین آیدر رابطه با ا

له یه وسکدند یشنیم یاما وقت. جان مشتاقانه شتافته بودند یخون و خوف و جهاد و شهادت با متام

م ینیبیم. گشتندیباز م کغمنا، اد بناچاریارصا رز یستند و در پیگریست آرام آرام میاعزامشان ن یبرا

بازان دست از جان شسته شهادت طلب کن پاینون نازل شده و شان نزولش همکه هم این آیه انگار اک

  .هستند

فته است و از هر جامعه ما را فر گر  ەهایریش یبار حباتبخش همه جاگسرتدهایچو نان جو، شهادت

 یگر یشگفت د یکترب، هاروزنامه یکنون در صفحه تربکا. شودیان میثار منایحامسه و ا ەهایشکوفی، سو 

ساله نظام  25مفتضح و احمقانه  یتالشها یم متامینیبیو م« شهادت یکترب». اضافه شده است

نند و کخو  یلجن یه به زندگکنیا یبرا، در مردم یر یو سلطه پذ یه مردابیجاد روحیا یبرای، شاهنشاه

شه بر باد رفته است و ین انقالب از ریچگونه امروز با ا، م و شهوت باشدکش، وهشاناندشه واندییمتام
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نون شهادت چونان تولد کا. نندیکمرگ رسخ و پر افتخار را انتخاب م، خود، سلحشوران یامواج طوفان

شده  یعیآور و در ضمن ساده و طب ی؟ شاد کمبار  .مثل آمدن از حج مانند ازدواج. بایز. طفل سامل یک

جان ، ه شوق و جذبه فراوان هم هستکست ین یز ینه تنها هراس با گر کآن، نین چنیا یاز مرگ. است

ن انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یمن املومن یان الله اشرت »را یز، بهشت بخدا سپردن یا مال را درازایرا 

 (. 111توبه ) . …قتلون وعدالله حقا یلون و قتیل الله فیسب یقاتلون فی

شند و کب، نندکارزار که در راه خدا کآنها . خردین را میمومن یبهشت جانها و مالها یهامنا خدا درازا

  .ه هامنا وعده خدا حق است، کشته شوندک

ورش برده ی، بر دشمنان خدا، مصمم و قاطع، ه چونان مرگکم ینیبیدان را میل شهیه خکن مبنا ست یبرا

را  یش زندگینهند و آزمایشگاه خدا میش را به پیخو کچا کر بخون خفته و چایکپ، نانکو هلهله 

  .رسانندیان میرسبلند و موفق به پا

 کبا افتخار و با درود فراوان بروان پا ین انقالب اسالمیه سازمان مجاهد. کن نگرش به شهادت استیبا ا

الله  یائیربکبه درگاه ، گر را در خون خفتهید یبرادر ، گرید یدیشه یمباز انقالب اسال کدان پایشه یمتام

  .داردیم مید پرورمان تقدیو به دامان امام و امت شه

رد و از هامن کل یتحص یرستان خوارزمیدر دب. در تهران بود، 38متولد  ید تواضعیحم، د مجاهدیشه

انزاس" کالت "ار ید به خارج رفت و در آنجا در ابع. ش پرداختیم بر خوکط حایط و شایآغاز مببارزه با مح

و با آغاز . انادا همت گامشتکا و یکان در امریدانشجو یبه به گسرتش انجمن اسالم، لیضمن تحص

 کمدار  ین گرد آور یح و همچنیسب اطالع و اخبار صحکق و یران برگشت و پس از تحقیانقالب به ا

ه از طرف خانوادهاش ک یانهایماه. ا بازگشتیکبه امرشرت یب یت و افشاگر یفعال یبرا، میات رژیجنا

اجات مبارزه در خارج رصف یه و احتیر نوار و نرشیثکه و تیته یه را برایبق، از آن اندکیجز، شدیارسال م

  .ن انجمن بودیار و فعال اکپر  یز از اعضایودر آنجا ن رفت« هوسنت»در بازگشت به . منودیم
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ران یو دوباره به ا، مه متام گذاشتهیقاد به اصالت آن باعث شد تا درس را نو اعت یعشق به انقالب اسالم

ون و یزیدر تلو یمدت. ش را در خدمت انقالب گرفتیار توان خوکز با خلوص و پشتینجا نیدر ا، دیآ

با . ردکار کش شوع بیخو یت سازمانیبا حفظ هوی، اسالم یه روزنامه جمهور یریات تحریسپس در ه

اق یو جلسات ماه رمضان را با دقت و اشت. و مظاهر آن وابسته نبود یبزندگ. بود یواده مرفهه از خانکنیا

  .… ار متواضع بودیسادهپوش و آرام و بس، بند یو به قران و نهج البالغه پا. ردیکم یر یگ یپ

دت ه شهاک یم به اوج بلند عظمت و رستگار یه در او رساغ داشتک یو تقوائ یستگیز با شایرسانجام ن

ش در راه خدا یت خویغ انجام ماموریق و تبلیتحق یگرفت برا یشیل گشت و از ما ماندگان پینا. است

به مناطق آشوب زده رفت و بدستور ضد انقالب جالد جلو رگبار مسلسل قرار گرفت و  یو انقالب اسالم

 از زخم گلوله ضد انقالب نقش بست یقیعق ینه اش مدالهایرس س

ه بر فراز کشد  یپرچم رسخی، ندک کار ملیو شهر یر ید شیحم، انکنارص تر  : درانشگر برایخون او و د 

خون . ت رساندکتا ضد انقالب و اربابان مزدورش را به هال ، همچنان برافراشته خواهد ماند، ردستانک

ه بک، چا کچا یا با بدنهایده و یبر یا با رسهایه ک یو مجاهد یارتش، گر پاسداریاووصدها برادر د کپا

نشانگر ، انهین حمالت وحشیرا ایز، ندیکاد میرا فر یت و اصالت انقالب اسالمیحقان، اندمالقات خدا رفته

  .اندافت منودهیران دریاستعامر از ملت دالور ا یادیه اکاست  یر یو جربان ناپذ یار کرضبات 

ضد انقالب با هر و گرنه ، هم صورت گرفته یەهایو مسامح ین مورد سهل انگار یه در اکست ین کیش

بهره  یت انبوه بهم فرشده ملت مسلامن بیچون از حام، هم همراه باشد یاز اجنب ایپشتوانهانات و کام

وان و پاوه رس بربد برادران یور ما را در مریه جوانان غکهرگز قادر نبود آنچنان گستاخ شود ، است

 ینیب االمام خمینا یبرهرب  یبر انقالب اسالمآنهم در برا، ضد انقالب. دیمه و اقدام مناکمجاهدمان را محا

ن کیبر مرش  یچ عهدیه هکد از آغاز دانست یو با کا مرش یافر است و کا ید یه رخ مناای کدر ما چهره

  .ستین

 (1ه ی)توبه آ ن "کین عاهدتم من املرش یالذ یمرائه من الله و رسوله ال"
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  " .انندگرد یزار و رو ین بکیامن با مرش یو خدا و رسولش از پ"

ان کن امیبهرتی، است جمهور یه به اعتقاد ما تا انتخاب رکست یف دولت نینجا قصد تضعیما را در ا

ته کست اما نین کیز شیآن ن یه در صداقت و تقوا نسبکنیژه با توجه به ایبو. است ین دولت فعلیهم

د یست نبایانقالب ن ط موجود به صالحیل شایض آن بدلیه تعوک یه دولت با آگاهکنست یقابل توجه ا

  .ندکه یها را توجرده ضعفها و مسامحهکسوء استفاده 

ستم ین یمن انقالب، هکنیرار اکم تیسازیخاطر نشان م، ر محبوبیرت به نخست وزکوچکبرادر  ما چونان

امام را  ید خط مشیپس با. د مردمندیشان منتخب امامند و بر آن اساس مورد تائیست این یاز یچ امتیه

ات و گفتار که حر کم یدهیت دولت و تنها انتقاد برادرانه ادامه میبه تقو یدهد و و ما تا زمان ادامه

  .ندکتالش  یفرمان رهرب انقالب اسالم ینباشد و برا یف رهرب یدولت در جهت تضع

هستند  یپشت کت ال کخ اسالم و برادر بازرگان بقول خودشان طرفدار حر ین رهرب تاریتر یامام انقالب

خود را . ار داردین انقالب لطف بسیه بر اکم خدا کد بنا به خواست امام و مردم و بنا به حین باشایا

ن برادر بزرگ یه در ای، کو مقام یماد یگردند ما با عدم وابستگ یبه مفهوم واقع یاصالح منوده و انقالب

امال کشان ما را یاز سخنان ای ام اما پارهینیبیشان میرا در ا ین تعالیان اکام میش رساغ داریو محرتم خو

  .ندیکد مینا ام

. ر محول شده استیه بعهده نخست وزکاست  یفه شعیوظ ، یکپشت رسرهرب یق و انقالبیت دقکحر 

مردم  یدر پ یشان پیات دادن ؟ اگر اکا از ز یرد کتوان استعفا یمگر از مناز خواندن م. مثل جهاد، مثل حج

 یچون آقا یتیه شخصکر منتظره است یغ یلین خیا. نندیکنگ مش دلتیخو ید به استعفایرا با تهد

د ین سخن گوین چنیا. باشدیر میم نظک یو تعهدات شع یمذهب یاز نظر آگاه، ه بهر حالکبازرگان 

  .دیه منایها را توجیموارد اشتباهات و سهل انگار یدر بعض یا حتیو 

غ یدر یت بیاز حامتر برنده یغهایا تیآ. است یم لطفکواقعا . میغه هستیبدون ت یچاقو ، هکنیه بر اکیت

وجود ی. و شهربان یار داشنت ارتش و ژاندارمر ین در اختیوه آنان در آغاز و همچنکد پرشیمردم و تائ
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. دیح بنامئیو صح یانات گرانبار استفاده انقالبکنهمه امید از ایا نخواسته اید یادارد؟ اگر شام نتوانسته

قزل ، قرص یه زندانهاکنیما بدون زندان است؟ مگر نه ا ید دادگسرت ییگویه مکست ؟ شام کیاز  یوتاهک

ند ! از کیاز آنها م یشام چه استفادها یدادگسرت  یار شامست ؟ ولیدر اخت یته شهربانیمکحصار و 

 یشام حت یرد ؟ دادگسرت ک یر یجلوگ یسکچه  ینهمه فحشا و دردیبا ا. د و فروش مواد مخدرینهمه خریا

انات و کن امیشرتیشام از آغاز ب. ردیگیمن یرده و پکد نیو اقدام آنها را تائ. ردیپذمنیها را تهیمک کمک

جه عدم برخورد یدر نت ید ولیار داشتیالت در اختکه مشیه ضد انقالب و بر علیها را بر علغهین تیبرندهرت

در قبال  یه وقتکنید بخاطر ایان عمال فاقد قدرت شدکد و امین همه تائیح از ایو استفاده صح یانقالب

دان یامام ناچاراً وارد م یبرهرب  یمردم ید مردم و ارگانهایدهیضد انقالب راست و چپ ضعف نشان م

شود یامام مجبور م. دینیکم یپشت کال  یت اسالحکحر  یوقت. دیشویغه میت یب یشوند و شام چاقو یم

ندگان برخورد یچون آ یهائن نامهیبا ننگ یوقت. ردبگذا یر دولتیغ یرا بعهده سازمانها یانقالب یهابرنامە

شود و باز هم یامل مردم برخوردار مکت یدان شده و از حامیضد انقالب بناچار وارد م. دینکیقاطع من

ه معاون وزارت کبل. دینکیت منیز از مردم حامین مرحله نیتازه در ا. دیشویغه میت یب یشام چاقو 

قاً ین دقیه ا. کندیکانتشار مجداً آنرا م یرده و آرزو کن اظهار تاسف ندگایف آیاطالعات شام از توق

  .غه شده استیت یجهاش بیبا امام و مردم است و طبعا نت یرودرروئ

ند و از کیم منکت شام یاز مسوول. دینبوده ا یر ید داوطلب نخست وزیگوئیه شام مکنیا، برادر بزرگوار

 یکن یا. دیگردان ید و رو یشو یا و مبوقع مردم و امام عصبانبج یهاانتظار ه ازکد است یز بعیشام ن

ن را در خدمت به کن نوع ممیرتین و متعالیتوان بهرت ید با متامیاست با یت و الهیفه پر مسوولیوظ

  .دیخدا و خلق را بدست آور ید تا رضایر آن ارائه دهیبکو رهرب  یانقالب اسالم

   :هیکد در حالینکیدفاع م ردستانکش در یرد خوکچگونه از عمل، شام

د یهمواره تائ، رخواهانیه خیرغم توصیشد و علیه او داده مک یرا با همه اتهامات یسپهبد قرن : الف

ه با کپادگان سنندج  یول. دیحمله به انقالب داد ید و بهانه به دست منافقان و فرصت طلبان برایردک
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ه دالوران مقاوم ینار منوده و به روحکروز او را بر  هامن یبه غلط فردا، روبرو شد یس العمل قاطع و کع

بحساب آورده و در  یروز یخود پ یض را براید تا تعویمنودتر و ضد انقالب را گستاخ. دیپادگان رضبه زد

  .بپردازد یغ و رجز خوانید وابسته به تبلیمتام جرا

ه کد ید و امینکیه میونه توجردستان چگک یست شناخته شده را به استاندار یمونک" یونسیانتصاب" : ب

ز همه یرده آنها نکچپ انتخاب  یگر احزاب و جناحهایرات و دکان عنارص دمو یاو همه فرمانداران را از م

به اعرتاض مردم سنندج ، زیش از آن نیپ. ش رساندندیخو یازهایها و نن منطقه را به خواستیبودجه ا

  .دیردکن یعتنائچ اینفره ه 11 یدر برابر انتخابات مخدوش شورا

 یدر پ یوان پیفرماندار مر. ردندیکوان قتل عام میبرادران پاسدار ما در مر ید وقتیا بخاطر داریآ : ج

   :ار شد گفتکه آشکو بعد هم ، افتادهیاتفاق ن یچ حادثهایه هکمنود یاعالم م

 یدان ما وقعیاستعداد شهگذشته از آن نه تنها به . دیردکار یوت اختکاند و شام سرات نبودهکنها دمو یا

از ورود . ادشان آمد ه بودندیشان و پاسخ به فرکمک یه از سپاه پاسداران براکاران آنها را یه کبل. دیننهاد

وان وارد یه سپاه پاسداران انقالب به مرکد یردکقبول ، نده قاتالنیره با مناکد و در مذایبه شهر مانع شد

  .نشود

 یه تا روزهاکاز استقرار ضد انقالب  یر یجلوگ یاعرتاض آنها به دولت برا روزه مردم پاوه و 20تحصن  : د

د یگذاریق میچگونه به حساب عمل منظم و دق، دیپاوه انجام یربال کپاسخ مانده و به  یر متاسفانه بیاخ

ها یوتاهکرده و کن پاوه توجه یمتحصن ەهایخواسترمانشاهان در برابر کمبهم استاندار  ی؟ به پاسخها

  .دیا از برادر چمران استفسار منائر 

پاسخگو است  یدروغ و آرامش را چه مقام ەهایاعالمی، رانیبعد از فرمان امام و انقالب دوباره در ا : ه

مزدور با  یمفسد و قاسملو  ینیون و ارتباط حسی؟ اگر آرامش برقرار شده بود ادامه حمله ضد انقالب

  .شود؟یه مینها با دولت و مردم چگونه توجها و اعالم جنگ آ یاستعامرگران و اجنب
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امل بوده و از کو  یه اعامل انجام شده توسط دولت اساسکشد یشام استنباط م یاز سخرنان : و

رغم یز علیو پس از آن ن. دیردکن یر کذ ، ه همه را به جنبش واداشتکآن فرمان قاطع امام  یامدعملیپ

ره و عدم اعامل کمذا یبرا یراه یرده و در پکق را اعامل ساب ەهایو یاظهارات عنوان شده عمالً هامن ش

   :ن اشاراتیبا ا. دین و توطئه گران بودهاکیبا مرش  یو برخورد قران یت انقالبیقاطع

 یجداگانه برا یمیتصم. میدهیر مکما تذ ، شهر مهابادو قبول خروج پادگان از شهر یره با شوراکـ مذا 1

در مهاباد هم . پادگان در درون شهر است، دارد ! اگر همه شهرها یارتش در مهاباد گرفنت چه مفهوم

  .د داخل شهر باشدیچ جا نباید باشد وگرنه در هیبا

ت یرسعت و قاطع یبرا، ح امامیو تعلل در استقرار ارتش در مهاباد و بانه بر خالف دستور رص یوتاهکـ  2

  .ردستانکامام به رفنت به ، دیتا قبل از تهد، شرتیهر چه ب

 یاز امام ( باستناد سخرنان… شور و کر یوز یراتها ) تقاضاکمهلت دادن به دمو  یـ تقاضا از امام برا 3

. نندیکشام را اغفال م، به خدا قسم. …خته و در فرموده یه خشم امام را برانگکآنچنان یت الله صدوقیآ

  .شرت مجهز شوندینند و بیبب که و تدار یرند تا تهیخواهند از شام مهلت بگیم، ندیگویآنها دروغ م

  .ل منفردکرات بشکره با افراد حزب دمو کمذا یبرا یـ اعالم آمادگ 4

 

 ! ر محبوبینخست وز

ندارند  یتیت و مرشوعیچ مقبولیه نه تنها هک یسانکبا. ازات استیرد و بدل امت، ردنکره کالزمه مذا

ره را کل مذایم داشت اگر دلیتوانمنیه ر کمذا یچ صورتیدر ه. ه غارتگر و قاتل و ضد انقالب هستندکبل

ا ی… سنگر گرفتند و ، ه آنها با شام اعالم جنگ دادندکم ینکیم یاد آور ، یدینامیشتار مکاز  یر یجلوگ

قران آنچنان با . شته شدن استکشنت و ک اشالزمهد هم ید بجنگید شام باید از آن منطقه چشم بپوشیبا

فروا کن یتم الذیفاذالق» لرزد ینه انسان میه دل در سکشود یبرو مرو  گرانتوطئهن و کیبا مرش  تیقاطع
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و لو  کتضع الحرب اوزارها ذل یاذا اتختمنو هم فشدوالوثاق فامنا بعدوا ما فذاء حت یفرضب الرقاب حت

غسل اعاملهم سوره یل الله ان یسب ین قتلو فیم بعض و الذکبلو بعضین لکشاء الله ال نترضوا منهم و لی

رانشان را در یاس. دیشکد و بخونشان یشکب. دیروبرو شد گرانتوطئهفار و ک)چون با « 4ه یمحمد آ

امت یشدت و نامال، جنگ، ت حقیتا در برابر قاطع. دینکا مبادله ید ینکا دور یتا بعد . دیم نهکمح یبندها

سخت  یامتوانست از آنان انتقیخواست خود میه اگر خدا مکاست  ین در حالیخود را فرو گذاردوا

ه در کت آنهاست و البته آنها یش مردم و روشن شدن ماهیآزما یبرا، ها و جدالهایرین درگیاما ا. شدک

 (.افتندیآمدها دست  ین پیوتریکو به ن دهیع نگردیهرگز رنج اعاملشان ضا، شته شدندکراه خدا 

شرت یب کخطرنا یسامحهاهر گونه م. تجات داد ین جالدان مزدور اجنبید مردم را از چنگ و دندان ایبا

ت همراه سپاه پاسداران انقالب یه ارتش با موافقکز ینون نکا. خواهد آورد یعات بزرگرت را در پیو ضا

ه ک یوبندهاکد یامام همراه با تهد یر یگ یه فرمان قاطع پکوارد مهاباد و بانه شده است روشن است 

مؤمن ارتش و رسبازان  یادرهاکفشار  نیروم و همچنیردستان مکشرت خودم به یدر صورت مسامحه ب

  .انداند و ضد انقالب را تار و مار منودهردهکن تحمل نیش از ایه پکور مسلامن بود یدالور و غ

از  یر یتفاهم و جلوگ ه مقصود بر طرف شدن هر گونه سوءکم یسازیبهر حال ما باز هم خاطرنشان م

شامر ما پشتوانه آن است و هنوز یدان بیه خون شهک ین انقالبیم ایخواهیما م. رار اشتباهات استکت

دن یرس یش برایانات خوکاز متام ام. رودیش میپاسداران و مردم مسلامن پ، هم بر موج خون مجاهدان

ا یها یه سهل انگار کنند و مبادا کامال استفاده ، کاست یه جامعه عدل قرانکبه خواست بزرگ ملت 

رات ما کو همه تذا یهمه خراب. اهدکن انقالب شگفت بیوه اکشاز عظمت و ی، تیر امنیغ یبرخوردها

  .ن رابطه استیدر ا

ن یز خود گواه این ید تواضعیحم. ده برادرمانیر سوراخ و در خون طپیکدان انقالب و پیشه یخون متام

ات یآن یم و به پشتوانه ایشتنکیالم خدا به اوج مکامامن را با یاست پ ین راه الهیخواست ما و ادامه ا

ث و جئتموهم و ین حکیه اصلح اال شهر الحرام فاقتلوا و املرش کم ینکیادمان را رساتر میشگفت فر
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ان یحرام ) زمان امان ( بپا ەهایه ماک"پس آنگاه . …ل مرصد کخذوهم و احرصوهم و اقعد و الهم 

شان یاز هر سو براد و یشکد و به بندشان ینکرشان ید و دستگیشکد بیافتیجا کن را هر یرکپس من. دیرس

 … ."دیها و سنگرها بگذارنگاهیمک

اد یدان و یاد همه شهیگر با یبار د، یکامل آنهاک یشرت در برابر ضد انقالب تا نابودیت بید قاطعیبا ام

ن یه تا آخرکم یداریاعالم می، ن انقالب اسالمیعضو سازمان مجاهد، «ید تواضعیحم»برادر مجاهدمان 

  .م دادیرا ادامه خواه ین انقالب اسالمیراستقطره خون قاطعانه راه 

 ی. نیامام خم یبر رهرب قاطع انقالب اسالم درود یدان انقالب اسالمیدرود بر همه شه

 14/6/58ین انقالب اسالمیسازمان مجاهد

 (15/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .مینکیاسالم مبارزه م یروز ین قطره خون در راه پیتا آخر: مردم سنندج

  .میداری میامنه گرامیرا صم یرادران پاسدار و ارتشمقدم ب

  .میدانیم یت و تقو یانسانها را فضل یبرتر  کمال 

  .میمنائیعت مید بیامام تجد یو رهرب  یاسالم یبا جمهور  ین روز گرامیدر ا

ور یردستان مبناسبت هفدهم شهرکبدعوت سازمان مسلامنان متعهد  : یاسالم یسنندج ـ خربنگار جمهور 

ز شهادت هزارن تن از رزمندگان مسلامن دهها هزار نفر از مردم مسلامن سنندج در مسجد جامع رو 

پرداختند پس از  یامئیشهر به راهپ یابانهایو رسود در خ یرده و بعد از استامع چند سخرنانکاجتامع 

انات یو جر وریمبناسبت هفدهم شهر ینینده امام خمیان به سخنان منایامیراهپ یدان آزادیدن به میرس
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ب همگان قرار یر قرائت شده و مورد تصویبرشح ز یامئیردستان گوش فرا دادند و سپس قطعنامه راهپک

  .گرفت

 میبسم الله الرحمن الرح

  عا و ال تفرقوایواعتصموابحبل الله جم

ت یمکحق بر باطل و حا یروز یپ یه براکد در راه اسالم و قران یدن هزاران شهیشکدر سالروز بخون 

   :میبندیامن میخود پ ید با خون شهدایافرانه طاغوت جنگکه نظام یران و اسالم بر علق

 یار کثار و فداین از هرگونه ایاسالم و مسلم یروز ین قطره خومنان در راه پین نفس و آخریـ تا آخر 1

  .میغ نورزیدر

 یو شناخته شده نظامها شور از وجود عوامل رسواکشدن غرب  کم تا پایخوریم سوگند میرکـ به قران  2

امان خود ادامه  یم فاسد گذشته به مبارزه بیرژ یو همپا یشورو ، ایکامر، لیچون ارسائ یضد انسان

  .میدهیم

تب کن فرزند مجاهد اسالم و پرورده میا ینیقاطعانه امام خم یه رهرب کم ینیکگر اعالم میبار دیکـ  3

 ینیامام خم یو رهرب  یاسالم یبا جمهور  ین روز گرامیا منوده و در یبانیثار خومنان پشتیقرآن را با ا

رد اعالم کن مجاهد یزاده ا یاعالمه مفت یخود را مبارزات اسالم یبانیم و پشتیمنائیعت مید بیتجد

  .میداریم

شان هشدار یر صفت داخلکنو  یادیشق غرب و ا ین و ابرقدرتهایاثرکمت یگر به متامیبار دیکـ  4

ر پرچم الالله االا لله یچه عرب و چه بلوچ و فارس در زک، رد وچه تر کقران چه  ه فرزندانکم یدهیم

دن یقاطع امام در رس یآنها را نخورده تا با رهرب  یرسوا یبهایرده و گول فرکلمه خود را حفظ کوحدت 

  .مینیننش یاز پا یدیبه جامعه توح
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انسانها  یبرتر  کمال ، الم امامکفه قرآن و یش اتیه با استناد به آکم یداریان اعالم میـ قاطعانه به جهان 5

له جنگ اقوام یبوس یشکم و توطئه برادر یکم عنداالله التقکرمکان ا. میدانیو تقوا م یت انسانیرا فضل

  .مینکیوم مکو مذاهب را مح

ام کحه در راه بر پا داشنت اکران را یا یاسالم یشهربانی، ژاندارمر ی، ـ مقدم برادران پاسدار و ارتش 6

ار یکران شب و روز در مقابل دشمنان اسالم به پیف رسارس اکمردم جان بر  یپابه پا یقران و نظام اسالم

م و به دشمنان قران و امت یداریخود را با آنان اعالم م یداشته و همبستگ یامنه گرامیاند صمبرخاسته

  .ماست ینامیبرادر ا یس پاسداران انقالبیه ارتش و پلکم ینیکاعالم م یاسالم

و استغفره انه  کن الله افواجا فسبح بحمد ربیالد یدخلون فیت الناس یاذا جاء نرصالله و الفتح و را

 . ان تواباک

 (18/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ازات استیمبادله امت، «ضد انقالب»ره باکالزمه مذا: ریخطاب به نخستوز ین انقالب اسالمیمجاهد

ه یانین بیدرا. انتشارداده است«ید تواضعیحم»در رابطه با شهادت  یمن انقالب اسال یسازمان مجاهد

را از  یرده و سواالتکردستان اشاره کرد ضد انقالب در کد به عملیشه یاز زندگ یپس از شح مخترص 

  .رده استکردستان کش در یارهاکه یتوج یدولت درباره چگونگ

وه کدرخشان و پرش یژگینون به عنوان وکا یشهادت و فرهنگ شهادت طلب: ه آمده استیانین بیدر ا

 …ان شده استیمنا ن انقالبیا

، ربال را در مقر گاردکحامسه ، شگفت ەهایت نامیگذشته با آن وص یه در عاشوراک یبرادران دالور ارتش

ز در تب شهادت یرفتند و هنوز نینه پذیرسخ و زخم گلوله را به س یه مشتاقانه گلهاکردند و مردم کزنده 

جامعه ما را فراگرفته است و از  ەهایریش یاتبخش همه جا گسرتدهایبار حیشهادت چون جو، تابند یب
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 یگر یشگفت د یکترب، هاروزنامه یکنون در صحفه تربکا. شودیان میثار منایحامسه وا ەهایشکوفهر سو 

، ن از حجمثل آمد، بایطفل سامل و ز یکنون شهادت چونان تولد کشهادت ا یکترب: اضافه شده است

 ینه تنها هراس، نین چنیا یاز مرگ. شده است یعیو در ضمن ساده و طب، آور یشادک، مانندازدواج مبار 

 ید تواضعیدرباره حم یه با شح مخترص یانیب. ه شوق و جذبه فراوان هم هستکست ین یز یا گریو 

ل یتحص یرستان خوارزمیدر دب. در تهران بود 38متولد بهمن  ید تواضعید مجاهد حمیشه: ابدیادامه م

بعد به خارج رفت و در انجا ، ش پرداختیم بر خوکط حایط و شایرده واز هامن آغاز مببارزه با محک

انادا همت گامشت کا و یکان در آمریدانشجو یل به گسرتش انجمن اسالمیضمن تحص« انکار »الت یدر ا

 ین گرداور یح و هم چنیو اخبار صح سب اطالعکق و یران بازگشت و پس از تحقیو با آغاز انقالب به ا

ه از طرف خانواده ای کانهیماه. ا بازگشتیکشرت به آمریب یت و افشاگر یفعال یم برایات رژیجنا کمدار 

اجات مبارزه در خارج یه و احتیر نوار و نرشیثکه و تیته یه را برایبق، ازآن اندکیجز، شدیاش ارسال م

  .ن انجمن بودیار و فعال اکپر  یز از اعضایت و در آنجا نرف« هوسنت»در بازگشت به . منودمی رصف

به  یل موضوع دولت و نقش مهندس بازرگان و اشاره به تقوا وصداقت و یه ضمن تحلیانین بیدر ادامه ا

  .دیگویپردازد و خطاب به بازرگان میردستان مکرد دولت در مواجه با مساله کانتقاد عمل

ند و از شام یکم منکت شام یاز مسوول، دینبودها یر ید داوطلب نخستوزییگویه شام مکنیا، برادر بزرگوار

 یکن یا. دیگردان ید و رو یشو یبجا و به موقع مردم و امام عصبان یه از انتظارهاکد است یهم بع

ن را در خدمت به کن نوع ممیرتین و متعالیتوان بهرت ید با متامیبا، است یت و الهیفه پر مسوولیوظ

  .دیخدا و خلق را بدست آور ید تا رضایر آن ارائه دهیبکو رهرب  یانقالب اسالم

   :هیکد در حالینکمی ردستان دفاعکش در یرد خوکشام چگونه از عمل

د ییرخواهان همواره تایه خیرغم توصیشد و علیه به او داده مک یرا با همه اتهامات یسپهبد قرن -الف

د و پس از حمله ضد انقالب یحمله به انقالب داد یبراد و بهانه به دست منافقان و فرصت طلبان یردک

نار منوده و کهامن روز او را بر  یبه غلط فردا، روبرو شد یس العمل قاطع و که با عکبه پادگان سنندج 
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خود  یض را براید تا تعویو ضد انقالب را گستاخرت منود، دیه دالوران مقاوم پادگان رضبه زدیبه روح

  .بپردازند یغ و رجز خوانیبه تبل، د وابستهیدر متام جرا به حساب آورده و یروز یپ

ا ید و آینکمی هیردستان چگونه توجک یست شناخته شده را به استاندار یمون، ک«یونسی»انتصاب -ب

رده و کچپ انتخاب  یگر احزاب و جناحهایرات و دکان عنارص دمیه او هم فرمانداران را از مکد یدانیمن

  .ش رساندندیخو یازهایو ن یمنطقه را به خواستها ز همه بودجه آنیآنها ن

 ییچ اعتناینفره سنندج ه 11 یز به اعرتاض مردم سنندج در برابر انتخابات مخدوش شورایش از آن نیپ

  .دیردکن

 یدر پ یوان پیفرماندار مر، ردندیکوان قتل عام میبرادران پاسدار ما را در مر ید وقتیا بخاطر داریآ -ج

رات نبودهاند کنها دمو یار شد گقت اکه آشکو بعد هم ، فتادهیاتفاق ن یج حادثهایه هک نمودیاعامل م

اران آنها را یه کبل، دیننهاد یدان ما وقعیگذشته از آن نه تنها به استمداد شه. دیردکار یوت اختکشام س

د و در ینع شداز ورود به شهر ما، ادشان آمده بودندیشان و پاسخ به فرکمک یه از سپاه پاسداران براک

  .وان وارد نشودیه سپاه پاسداران انقالب به مرکد یردکندگان قاتالن قبول یره با مناکمذا

ه کاز استقرار ضد انقالب  یر یجلوگ یاز دولت برا آنها را کمکدرخواست ، روزه مردم پاوه 20دـ تحصن 

ق یبه حساب عمل منظم و دقچگونه . دیپاوه انجام یربال کپاسخ ماندو به  یآخر متاسفانه ب یتا روزها

رده و کن پاوه توجه یمتحصن ەهایخواسترمانشاهان در برابر کاستاندار «یهمیم» ید؟به پاسخهایگذاریم

  .دییها را از برادر چمران استفسار منایوتاهک

پاسخگو است  یدروغ آرامش را چه مقام ەهایاعالمی، رانیبعد از فرمان امام و انقالب دوباره در ا -ه

مفسد و قاسملو و مزدور با  ینیون و ارتباط حسیر آرامش برقرار شده بود ادامه حمله ضد انقالب؟اگ

  شود؟یه میها و اعالم جنگ آنها با دولت و مردم چگونه توجیاستعامرگران و اجنب
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 یامدیامل بوده و از پکو  یه اعامل انجام شده توسط دولت اسالمکشد یاط میشام استن یاز سخرنان -و

رغم اظهارات یز علیپس از آن ن. دیردکن یر کذ ، ه همه را به جنبش واداشتکآن فرمان قاطع امام  یعلم

ت یره و عدم اعامل قاطعکمذا یبرا یراه یرده و در پکسابق را اعامل  ەهایو یعنوان شده عمال هامن ش

  :ن اشاراتیا ا، یدیبودها گرانتوطئهن و کیبا مرش  یقران یو برخوردار  یانقالب

 یجداگانه برا یمیتصم، میدهیر مکما تذ ، شهر مهاباد و قبول خروج پادگان از شهر یرات با شوراکذاـ م1

د یدر مهاباد هم با، پادگان در درون شهر است، دارد؟اگر همه شهرها یارتش در مهاباد گرفنت چه مفهوم

  .د داخل شهر باشدیچ جا نبایباشد وگرنه در ه

ت یرسعت و قاطع یبرا، ح امامیتش در مهاباد و بانه برخالف دستوررصو تعلل در استقرار ار  یوتاهکـ 2

  .ردستانکد امام به رفنت به یتهد، شرت تا قبل ازیهرچه ب

تالله یآ یبه استناد سخرنان«شورازامامکر یوز یتقاضا»راتها کمهلت دادن به دمو  یـ تقاضا از امام برا3

آنها دروغ ، نندیکشام رااغفال م، به خدا قسم»هخته و فرمودیه خشم امام را برانگکآن چنان یصدوق

  .«شرت مجهز شوندینند و بیبب که و تدار یرند تا تهیخواهند از شام مهلت بگیم، ندیگویم

  .ل منفردکرات بشکره با افراد حزب دمو کمذا یبرا یاعالم آمادگ -4

ت یچ مقبولیه نه تنها هیکسانکبا . ازات استیردن امتکرد و بدل ، ردنکره کر محبوب؛الزمه مذاینخستوز

ل یاگر دل. م داشتیتوانیره منکچ مذایدر ه. ه غارتگر و قاتل و ضد انقالب هستندکندارند بل یتیو مرشوع

ه آنها به شام اعالن جنگ دادند وسنگر گرفتند کم ینیکم یادآور ید ینامیشتار مکاز  یر یره را جلو گکمذا

  .شته شدن استکشنت و ک اشالزمهگ هم د جنیا جنگید ید از آن منطقه چشم پوشیا بای…

ه قرآن چگونه کد ینیه ببکه چهار سوره محمد ارجاع داده و گفته است یر را به آیه نخستوزیانیدر خامته ب

 . شودیروبرو م گرانتوطئهن و کیت با مرش یبا قاطع

 (19/6/1358هان کی)
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 ییفدا یهایکشاورزان و چرکته یم، کنردستاکرات کحزب دمو : رانیراول حزب توده ایدب یانور کین ینورالد

  .نندکمی ه دولت جنگیخلق متحداً عل

ان سوء ین جریسم از ایالیاست و امپر یخیمسئله تار یکردها کجان آوردن یمتاسفانه به ه •

  .ندکمی استفاده

ر ه در مقک یمصاحبه مطبوعات یکروز در یش ازظهر دیران پیر اول حزب توده ایدب یانور کین ینورالد 

است حزب در رابطه با یدرباره س، صورت گرفت یو خارج ید داخلیحزب با حضور خربنگاران جرا

ت از یه پس از رفع ممنوعک یانور کی .ران سخن گفتیا یاست خارجیت و سکممل یانات داخلیجر

رده کت کش  یدر مصاحبه مطبوعات« مردم»یعنین حزب یحزب توده و روزنامه ارگان ا یت علنیفعال

چ یباشد و ما همی امالً آزادکت ما در تهران بطور یه فعالیکباوجود» : ر از مطبوعات گفتکا تشب، بود

 یو  .«ستیتهران ن یت ما به آسانیر شهرها فعالیدر سا یم ولینکمنیخود احساس  یرا برا یتیمحدود

ت ینه به فعالز آزاداین ر شهرهایمطبوعات بتوانند در سا کمکوشش خود و که با کرد ک یدوار یاظهار ام

ن بردن تسلط یاز ب-1 : ه عبارتند ازکران یات بارز انقالب ایضمن برشمردن خصوص یانور کی .بپردازند

-4خلق  یبرا یکراتکدمو  یهاین آزادیتام -3یش پهلو کم آدمیان دادن به رژیپا -2سم غارتگریالیامپر

 یمنطبق با هدفها، چهار عنرصن یه اکشان گفت کن و زحمتیمستضعف یبهبود زندگ یبرا یادیرات بنییتغ

  .مینکی میبانیباشد و لذا ما صددرصد از آن پشتمی حزب توده

 

 یه در دستگاه ادار یتصف

بوجود آوردن  یران برایسم در ایالیات امپریکاز سخنان خود با اشاره به تحر یگر یدر قسمت د یانور کی 

-1: عبارتند از یاتیکتحر یدانهاین میه اکسم سخن گفت یالیامپر یکدان بزرگ تحریاز سه م، جو نا آرام

 یکتحر ەهاینین بردن زمیاز ب یبرا یمل یهاتیمحروم -3ها یتنگناها و نارسائ -2 یدولت یدستگاه ادار 

ن یم مخلوع ایرا اساساً رژیر زیت صورت پذکممل یادار  ەهایه دستگایلکامل در که یتصف یکد یبا
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 یسکهر  یبرا ین آسانیبه ا، ستمین سید آورده بود و اش بوجو یت خویمکاعامل حا یدستگاه را برا

با اشاره به  یانور کی .استفاده نگردد یظاهر  یارهایاز مع، هید در امر تصفیه باکگفت  یو  .ندیکارمنک

از رهربان  یما درباره بعض» : رد و گفتک یه ارتش اظهار خشنودیر درباره تصفیارتش از اظهارات اخ

  .«میردهاک یادآور یحاً به رهربان انقالب ین را رصیم و ایهستار نگران یارتش بس ینونک

 

 یخودمختار  یبجا« یخودگردان»

 یم ولینداشت یراد اصولیایک، راتکدمو  یهایردستان ما به روش آزادکتا قبل از حوادث » : گفت یانور کی

روبرو ساخته  یها را با خطر جدیانحصارطلب انقالب و آزاد ەهایحمله گرو ، ردستانکبا آغاز حوادث 

ر و یه طبق اظهارنظر نخست وزکم یدیحزب د یز کلوپ مر کن مسئله را در بسنت یا ینیاست و منونه ع

از  یکیدر جواب سئوال  یو . «صورت گرفت یچ مجوز قانونیر و دادستان انقالب بدون هیدادستان وز

شرت یاز فاجعه ب یر یجلوگ ید برایه باکرده بود اظهار داشت کردستان سئوال کع یوقا ەه دربار کن یمخرب

 ما، دارند یآلرژ  یلمه خودمختار ک یرو ی، رد و چون عدهاکرد توجه کخلق  یردستان به خواستهاکدر 

نه یرد داد تا در زمکبه خلق « یخودگردان» یرد نوعکشنهاد یفروهر پ یه آقاکد آنطور یه باکم یگوئمی

اده یقابل پ، رانیا یدر چارچوب وحدت مل ین خودگردانیا یمنته، و اداره منطقه آزاد باشند یفرهنگ

  .«باشدمی شدن

 

 یردکدر لباس  یافرسان گارد سلطنت

ها یها و زاهدزبانیم پالیدانیهمه ما م»  : ردستان گفتکم سابق در یت رژیبا توجه به فعال یانور کی 

 یخیمسئله تار یکردها کجان آوردن یبدبختانه به ه .و توطئه مشغولند یکردستان به تحرکچگونه در 
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 یاز افرسان گارد سلطنت یار ینون بسکند و هم ایکت استفاده را مینها، ن حالتیسم از ایالیاست و امپر

  .«در آنجا مشغول جنگ هستند یردکبا لباس ، سابق

 

 راتکوحزب دمو  ییفدا یهایکچر، شاورزانکته یمکاتحاد 

ردستان کنون در که هم اکپ اظهار داشت چ ەهایگر در رابطه با گرو یسئوال د یکدر پاسخ به  یانور کی

 .نندیکه دولت جنگ میخلق بر عل ییفدا یهایکرات و چرکحزب دمو  ،شاورزانکته یمک ،اتحاد سه گانه

باشد ودر یم 1324-25ردستان را از سال کرات کحزب توده و حزب دمو  یار کسابقه هم» : گفت یانور کی

جان و یرات آذرباکفرقه دمو ، م وتا آن زمانیبودن حزب یا یما عهدهدار سازمانده 1331-33دو سال 

نون کا یرد ولیکت میحزب تبع یالت حزب توده بود و عمالً از رهرب کیردستان جزو تشکرات کحزب دمو 

چ یباشد و هیالت حزب مکیحزب توده است جزو تش یالتیه سازمان اکجان یرات آذرباکفقط فرقه دمو 

  .«میردستان ندارکرات کبا حزب دمو  یارتباط

از حزب  یو  1965ه از سال کرد و فقط گفت ک یخوددار ، حیرص درباره قاسملو از اظهار نظر یانور کی

  .اخراج شده است

 

 جیسم در خلیالیتوطئه امپر ،خوزستان

ه ما کن پندار یا» : ج دانست و گفتیسم در خلیالیاز توطئه امپر یانات خوزستان را ناشیجر یانور کی

سم و یالیبه امپر یران رضبه بزرگیانقالب ا. باطل است، میار روبرو هستکبا چند خراب در خوزستان

درصد  80ع ژاپن و یدرصد صنا 84ا و یکع آمریدرصد صنا 30نون که هم اک رایرده زکسم وارد یونیصه

ن نفت یاگر مبدت شانزده هفته ا یعنای یهفته 16 یوابستگ، ج هستندیع اروپا وابسته به نفت خلیصنا
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ه یهر قدر اعالم ،«ونس»و « ارترک»ن یبنابرا .ار خواهد افتادکع آنها از یقسمت اعظم صنا، دبه آنان نرس

  .«م هامنند سخنان شاه سابق استیردک کران را در یه ما انقالب اکبدهند 

 

 م افغانستانید رژیتائ

عمل  یک ه افغانستان رایات علیکما متام تحر» : در پاسخ به سئوال درباره افغانستان گفت یانور کی

از توطئه  یافغانستان را ناش ینونکنهضت  یو  .«میدانمی ف مواضع انقالبینادرست و در جهت تضع

ر ییدر جواب به سؤال تغ یانور کی .دوران سلطنت دانست یایغرب و رهربان جنبش افغانستان را بقا

معمول است و  ،روش ی، یکستیمونکن متام احزاب یه در بکافغانستان گفت  ینونکم یرژ یادر رهرب ک

حق حزب ، را در افغانستان یرات داخلیین جهت ما تغیباشد و بدمی گرانیعدم دخالت در امور د، آن

 استقبال ینیافغانستان در حل بغرنجها با خوشب ینونک یم و از روش رهرب یدانیخلق افغانستان م

  .«مینکمی

 

 میردهاکا را فراموش یکآمر

ا و یکه دشمن انقالب ما امرکرده کد کیبارها تأ، ه امامک یباوجودنون کبدبختانه ا» : گفت یانور کی 

 یکراً در وزارت خارجه یاخ یگردد و حتیو افغانستان حمله م یمرتب به شورو ، سم استیونیصه

ک، ور یویدر ن یزدی یه اظهارات آقایکامده درحالیان نیا مبیکاز آمر یه ابداً اسمکصورت گرفته  یسخرنان

ی، نظام یار که شامل همکران یه هرچه زودتر قرارداد دو جانبه اک» : گفت یو  .«است نندهکار دلگرم یبس

شنهاد یما پ» : گفت یانور کی .«گردد ید ملغیبا، بوده است ییایکد اسلحه و استفاده از مستشاران آمریخر

ه ک ت دولتیریدولت و استفاده از مد یهاکمکامل و کارات یشده با اخت یمل یدیتول یم واحدهاینیکم
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 یم برایرد و ما حارضیارگران و مهندسان قرار گکاز  یمشخص ەهایار گرو یحق مسلم او است در اخت

  (28/6/1358هانکی). «میازاندارکب، طین شایار ما بگذارد تا با همیرا در اخت یهائار منونهکنیا

 

 یاسالم یقطور بادولت جمهور  یردهاک یهمبستگ اعالم

ر یقطور در رابطه با تسخ یاسالم یاز طرف حزب جمهور  ایاطالعیه : یماسال  یـ خربنگار جمهور  یخو 

   :ر استیمنت آن برشح ز، افتیاله سبزها و پاسداران انتشار کتوسط « قطور»پل 

 

 یبسمه تعال

 یار یاله سبزها و به کبود با اراده و همت  یم طاغوتیار فرصت طلبان رژیدر اخت یه مدتکپل قطور 

اله . کباز شد یر و راه قطور و خو یتسخ یبراحت ینظام یکتکبا تای، اسالم یهور ارتش و پاسداران جم

با  اندشدهبه قطور وارد  یر ین بار بعد از درگیاول یه براک یاسالم یسبزها با پاسداران و ارتش جمهور 

د اسلحه خو  یحت ماخوذه از پاسگاهها ەهایرد قطور روبروشده و اسلحکو برادران  یاستقبال گرم اهال

 در حدود یته خو یمکه از طرف کموجب شد  ین دلگرمیل دادند ایخاص به پاسداران تحو یرا با دلگرم

 یمجان یرت مواد سوختیهزار ل 10حدود  یگار و از طرف سپاه پاسداران خو یارتن سک 5تن هندوانه و  6

ردها قطور اظهار که هزاران نفر از کن حسن برخورد موجب شد یا. ردیردهاآن منطقه قرار گکار یدر اخت

روز ید یاسالم یبا دولت جمهور  یو اعالم همبستگ ینیت امام خمید رهربییندامت منوده و ضمن تا

با خود حمل  یت الله طالقانیو آ ینیاز امام خم ییهاسکه عیکمنوده در حال ییامیراه پ 24/6/58مورخ 

. «رات نابوداستکت و دمو روزاسیاسالم پ»و«ینیم خمیما همه رسباز توئ» یردند با شعارهایکم

 یجان غربیحقگو استاندار آذربا یته و آقایمکاز طرف  یمفصل یتجمع منوده و سخرنان یز کدرچهارراه مر 

شدندوسپس « یوثر ک یآقا» یخواهان صدور ابالغ فرماندار  یقاطبه مردم خو ، بعمل آمد و بعد از امتام
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و اظهار ندامت از « الناس»قرائت سورهوقطور با ، «یان لو کمم»و یردسنکفه یطا یسه نفر از رؤسا

در  یاسالم یماده صادروخواهان استقرار ارتش جمهور  5در یقطعنامها یات فرصت طلبانه طاغوتیعمل

ته رصف و مجلس یمکو ناهار را در  اندشدهون آن محل یضد انقالب یوبکمنطقه قطور و رس  یپاسگاها

با  یخو  ین مجلس اهالیلشهدا برگزار منودند در ادایدر مسجد س یت الله طالقانیمبناسبت آ یادبودی

 . ردندکت کفراوان ش  یدلگرم

 (28/6/1358یاسالم ی)جمهور  یخو  یاسالم یحزب جمهور 

 

  .دینکره حل کردستان را از راه مذاکمساله  : رانیا یاز انقالب اسالم ینهضت پاسدار 

شور و از جمله کموجود در  یح بحرانهایضمن ترش یاهیاعالم» یرانیا یاز انقالب اسالم ینهضت پاسدار 

 ینونکط یدر شای، نیامام خم یتحت رهرب  یستیه همه مردم باکرده است کد کیتا، ردستانکدر منطقه 

 یغاتیه با اشاره به حمالت تبلین اطالعیدر ا. وشندکموجود ب یپرداخته و در رفع بحرانها یبه امر سازندگ

صورت  یز آموزشکدر دانشگاهها و مرا یالف ـ انحصار طلبمسلامن مخ یدانشجوئ ەهایه گرو یه علک

نار کرا  یه اقشار مردم اختالفات فرعکوم شده و خواسته شده است کنگونه حمالت محیا، ردیگیم

ه سپس خاطر یدر اعالم، نندک یار کو هم یر کشور همفکموجود  یردن بحرانهاکبرطرف  یگذاشته و برا

، سمیالیه بر اثر توطئه عامل امپرکردستان کدهد بحران یازه ماج یمیدام عقل سلک. «نشان شده است

ن یدر ا یشرت یب یشکد شاهد برادر یا بایآ، ره حل شودکجز از راه مذا، سم بوجود آمدهیونیا و صهیس

ق یدق یز یر برنامەفقط با  یه مساله گرانکه خاطر نشان شده است یان اعالمیم؟ در پایمنطقه باش

رس یان و پول پرستان میاالها و قطع دست سودجوکع ید و توزینرتل تولکن در یجاد نظام نویو ا یاقتصاد

دن یشکش یپ، روبرو است یگوناگون یشور با بحرانهاکه ک یطیدر شا : ن آمده استیو همچن. شودیم

ه ید معلامن و تصفیش عقایو تفت یآموزش یهاطیردن دخرتها و پرسها در محکچون جدا  یلیمسا

 (16/7/1358)اطالعات . دیافزایمالً بر وسعت و عمق بحرانها منابخردانه آنان ع
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 ردستانکه سازمان مسلامنان متعهد یاطالع

عه مربوطه به وجود یهر گونه شای، ه ایاعالم یردستان طکسازمان مسلامنان  : پارس یخربگزار  -سنندج

با انقالب  یبر همبستگ گریه بار دین اعالمیدر ا .ردکب یذکرا به شدت ت یاسالم ەهایان گرو یاف مکش

عوامل ضد  یوبکرس  یپاسدار و ارتش برا یروهاید شده و اعزام نکیتأ ینیامام خم یتحت رهرب ، رانیا

  .د قرار گرفته استییمورد تا، انقالب

 

  .است یردستان رضور کحل بحران  یران و عراق برایره اکمذا

در منطقه  یر یرفع بن بست و درگ یبرا یاسو اس یاصول یهااز راه حل یکی»: هانکیخربنگار  -رمانشاهک

ها به بسنت مرز و دست یردن عراقکران با دولت عراق و متقاعد یره دولت اکمذا، ردستانکجنگ زده 

 یگفتگو  یکوان در یفرماندار مر« رت مهرآساکد »ن مطلب را یا. «راتها استکدم تیبرداشنت از حام

دولت عراق از توسعه و ، بنظر من» : ن مطلب گفتی اشرتیح بیرد و در توضکهان اعالم کیبا  یاختصاص

 یها برایه عراقکاز آنست کیده حایه به من رسیکران وحشت دارد و گزارشهائیا یگسرتش انقالب اسالم

هستند و تصور  یو محل یجنگ داخل یکران در یر شدن ایل بدرگیما، شور خودکعه در یمهار نفوذ ش

 رانیردستان با ارتش و دولت اکدر  کنیه اک یراتها و گروههائکت از دمو یه با حامکن است یآنها ا

هان صحبت کیبا  یه تلفنکفرماندار  .«رندیشور عراق بگکرا ب ینفوذ انقالب اسالم یتوان جلو یجنگند ممی

خود  یو هم با بسنت مرزها یاسیره سکق مذایتوانند از طریهم م ،هایعراق» : ن گفتیهمچن، ردیکم

غائله ، زندیگریآنها م کات بداخل خایه بعد از انجام عملک یت از افراد مسلحیحداقل با عدم حام

ردستان کدر منطقه  یر یه ادامه درگکد دانست یبا یاز طرف. بخوابانند یادیران را تا حدود زیردستان اک

  :ن مطلب افزودیبدنبال ا یو  .«ز خواهد رفتینده بچشم آنها نیست و دودش در آیتاً بنفع عراق نینها

امام و  یجز قبول عفو عمومای ر افراد مسلح منطقه چارهیراتها و ساکدمو  ،در صورت توافق با عراق»

، در سطح منطقه یشکو برادر  یز یاز ادامه خونر، بین ترتینخواهند داشت و بد یز کاطاعت از دولت مر 
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به اعتقاد من دولت » : شور گفتکره در داخل کرت مهرآسا با اشاره به روش مذاکد  .«خواهد شد یر یجلوگ

وب حرف کند و تنها با خشونت و رس کرا فراموش  یاسیس یهاد راه حلیر اقدامات خود نبایمبوازات سا

 خشونت، گر خشونتید یردها برادران ما هستند و از سو کگفتند  ینیه امام خمیکرا هامنطوریز، بزند

 کنیا، ردکه افراد مسلح کنیبا توجه باا» : ردکاضافه  یو . ز مقاومت را بدنبال داردیآورد و مقاومت نمی

و فشنگ  یزندگ یول، ز ندارندین ینیبه درآمد مع ینند و دسرتسکی میر چادر زندگیوهستانها و در زکدر 

 ،شوندمی تیتقو یشور کا یو  یه آنها مسلامً از جائکتوان گفت یم ،آنها فراهم است یو مهامت و غذا

در سطح  یت داخلین حامیگردند و ایت میشور حامکدر داخل  ش از هفتاد درصدیده من بیبه عق یول

توسط  یت از ارسال مواد غذائیاکافت شده حیدر یرا گزارشهایز ،اد استیار زیبس، نیردنشک یشهرها

فعاًل » : وان گفتیشهر مر یفرماندار در مورد وضع انتظام .«ن داردیردنشک یآنها در داخل شهرها یادیا

ن یر مسئول در ایست و دخالت اشخاص غیشهر چندان خوب ن یور انتظاموان امیدر داخل شهر مر

داً یه جدیکندارند و جوامنردان و پاسداران یافکز پرسنل ین یو شهربان یژاندارمر  .اد استیار زیبس، مورد

در  یه به تازگکهم  یارانیپاس اند.د نبودهیچندان مف ،اندشدهوان استخدام یمر یو ژاندارمر  یدر شهربان

نون چهار که تایکبطور ،دهندیمختلف از شغل خود استعفا م ەهایبه بهان، اندشدهاستخدام  یربانشه

 ینالند و رفتارشان طور یمبود حقوق مکز از یردهاند و جوامنردان نکپنج نفر آنها از شغل خود استعفا 

 : ه جانبه گفتان در مورد راه حل همینامربده در پا .«هستند نه رسباز یارمند ادار کا یه گوکاست 

ردستان ارائه دهند و کامل در جهت عمران و رفاه منطقه کجامع و  برنامە یکد یت باکممل یزعام»

ل را در مجلس خربگان مطرح کمش ینند و چگونگکم کج یان منطقه را به تدرینند تعداد ناراضک یسع

 . «نندکوشش کن راه یدر ا، ند و تا رفع غائلهیمنا

 (18/7/1358هانکی)
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  ن انقالبیه مجاهدیالعاط

  کشهادتتان مبار ، روزیپاسداران پ

  شوند ؟یق و گسرتده مردم شاد میه در غم عمکهستند  یسانکنان چه یا

امرستان یبهمن و ب 22، نیفرورد 10، وریشهر 17 یدانهایه دالوران بازمانده از مکهستند  یسانکنان چه یا

  ند ؟نشانیشند و به خون میکرا به آتش م. . …پاوه 

و خفقان  یتاتور یکنظام د یوه مردم و رسنگونکپر ش یروز یه پس از پکهستند  یسانکنان چه یا

  ر سلطه خلق فارس در آمده است ؟یرد زکه خلق کبه پادشاه افتاد  یشاهنشاه

 ەهاین فرزندان مردم و انقالب با اسلحین و دالورتریتر کبر پا، هاه چون دزدان گردنهکانند کینان یا

  آورند ؟یده و هجوم میاجانب رس یا از سو یت شده و غار 

ـ  یستیونیصه ەهایروزنام ینوحه خوان. ار استکامال آشکمسلامن  ەهایتود ینها برایت ایماه

 یدن آرزوهایادامه در به مثر رس، ت داردیاما آنچه اهم. ندیکهم چهرههاشان را روشنرت م یستیالیامپر

د با زهم ین انقالب اگر الزم آیجه دادن اینت ین هدف و برایت و بر ااس یها ستم و سلطه و مزدور قرن

 یادهایها را با فرنگاهیمکوهها و کها را و ابانیرد و باز هم خکغسل شهادت خواهند ، مسلامن ەهایتود

اما . ش خواهند شستین و مزدوران ـ با خون ـ خویشیرب خود از بازماندگان نظام فاسد پکبلند الله ا

ه ک یت و حرارتکند و با همه حر یآفریارجمند م ین خونهایه اک یو ارزش یست با همه تعالین کیش

 یبازساز  یباخته و از جان گذشته برا کروها پاین نیانقالب ما به ا. ندکپرایخون عاشقان شهادت م یگرما

م گذشت یتوانیالم مناران اسیاوران و ین یقطره خون ا یکما از. ازمند استین یانقالب یهاادینش بنیو آفر

م یانقالب ما با پشتوانه عظ. ستادیم ایو شناخت عوامل خواه ینان به بررسیاز ا یو بر رس هر تارموئ

نهمه خون و از آن همه یاز ا یتواند به سادگمنید و ینبا ینیامربانه امام خمیپ یمردم و با رهرب  ەهایتود

 کنیما ا. ان به سنگر نشسته هستندین حرامیا یوبکن غائله و رس یت بگذرد مردم خواستار خامته ایجنا
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 ەهایچیم و به مزدوران و بازیشنویم. دانشان را بر دوش دارندیه نعش شهکرا  یاد انتقام مردمیفر

ه جرقه کد یمرت از آنکد و یه در خور عفو امام باشکد یمرت از آنکه شام کم یدهیدست اجانب هشدار م

. دیتان بدامن اربابانتان پناه بریه متامکست یافکهامهنگ ارتش و سپاه ت کحر  یکمردم بسوزاندتان تنها 

ده در یشانکو زن و مرد را به آتش  کود کگر مسافران ـ از ید ید تا در قطار یگر برآئید ین فرصتیمکودر 

 یمحمدرضا یر فرار کش از شام بارها نو یه پکد ینکحمله  یسانکبه  کا با نارنجید و ینکمبب منفجر  یبازار 

  .شانده بودکنجه کجالد آنان را به گلوله بسته بود و به ش

م گذشت یتوانیته منکن نیم از ایابیین مجاهدان رسافراز به شهادت میه در اک یما با همه عشق و شوق

وه کافته دامن پر شیرانند ـ چشم و چراغ خلقند و پرورش ینده ایآ یدهایباز ـ ام کن فرزندان پایه اک

 یاتین جنایرار چنکشرت از تیهر چه ب یار یو هش ید با هامهنگیتش و پاسداران باار  یانقالب اسالم

بشدت . اندردهکانقالب شوع  ین دوارگان اجرائین ایتفرقه ب یه براک یشوم ەهایبا نغم. نندک یر یجلوگ

ان خائن یبرا یکتکتا یک« ارتش برادر ماست پاسدار قاتل ماست»م شعاریدانیم یما بخوب. مینکمبارزه 

مزدور ، شکآدمی، روز ارتش را جانیه تا دکنها یا. به انقالب و دشمنان ارتش و مردم و پاسداران است

گذشت  یامل و مجازات بکح را انحالل یدانستند و تنها راه صحیم سمیالیو امپر یر اجنبکشاه و نو 

با . زنندیدست م یاهن توطئین چنیست انقالب به اکش یتفرقه و برا یامروز برا. دانستندیان میارتش

م یدانیما م. ردکضد انقالب را نابود  یجوانب آرزوها ید به مقابله برخاست و از متامیامل الک یار یهوش

. ن دشمن مردم شده استیز ایدست آو، ه دولتیان علیفقر و جهل و عص یعنی. یراث نظام شاهیه مک

به عمران  یدگیو رس یض طبقاتیتبع دنن منو کشهیه رکد هرچه زودتر هدف انقالب ین اساس بایو بر ا

، ه در خطر استکن مناطق حساس یبخصوص در ا. مردم همه مناطق است یو رفاه و آگاه یو آباد

  .ردکع یترس

ه در کبه قاتالنشان و همه آنها ، ده فرزندا انقالبیسوخته و در خون له یرهایکاد پین جا به یدر هم

هشدار . پرورانندیه ارتجاع و بازگشت را در رس مک ییمه آنهاو ه، اندستادهیا یبرابر انقالب اسالم
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 یروز یش را تا پیجرقه خشم ملت دود خواهند شد و انقالب در هرصورت راه خو یکه در کم یدهیم

  .امل ادامه خواهد دادک

اشته برافر ، مهر رسدشت 15خرداد تهران تا  15از  یدان انقالب اسالمیشه یمتام کبا درود فراوان بروان پا

  .ینیامام خم یبرهرب  یاسالم ین و استوار جمهور یباد پرچم خون

وند شوم و نا مقدس ضد انقالب ینابود باد پ. ایکسم آمریالیو در راس آنها امپر ین جهانیربکمرگ بر مست

 . از چپ و راست

 19/7/1358 ین انقالب اسالمیسازمان مجاهد

 (21/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .میبرو یصلح و آشت یه سو ب: ینیه امام خمن خلق بینامه مجاهد

وشش به منظور حل بحران ک یخود را برا یامادگ ینیبه حضور امام خم یانامه یران طین خلق ایمجاهد

ن نامه سازمان یدر ا. ن مورد گوش به فرمان امام هستندیه در اکد منودند کیردند و تاکردستان اعالم ک

آن ارتجاع  یگاه داخلیسم و پایالیامپر ەهایتوطئاز  یبخش ردستان راکران جنگ ین خلق ایمجاهد

نه یجاد زمیران و ایتخطئه متام انقالب ا یش برایها پاز مدت، س سابق ارتشییه به قول رکدانستند 

اران تنها منتظر فرصت مناسب بودند تا با کر اندن عوامل فراهم شده بود و دستیتوسط همی، شکبرادر 

ساله  2500اه کجان یهابر زخم یگر ید کق و هولنایردستان زخم عمکز در یآمراه حل قهر  یکل یتحم

ه در صحنه کنیام ا، کشندکو خون ب کران را به خایون ایجاً متام انقالب و انقالبیند و تدریفزاین انقالب بیا

از آن  .نندیکغ میون را تبلین انقالبیل تریاز اص یبرخ یارا ذبح شعکاز تظاهرات ظاهر شده و آش یبرخ

چوجه ینون بهکه تاکردستان کز در یجه ادامه راه حل قهرآمیه در نتکه( یه مبادا شعار )تجزکم یم داریب

د و طبعاً از آنچه یامل دارکه شام بر متام ماجرا وقوف کم ین داریقید یترد یب. مطرح شود، مطرح نبوده
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ردن جنگ کوم کن خلق ضمن محیهددر ادامه نامه مجا. دیاردستان اتفاق افتاده است سخت آزردهکدر 

بخش و ضد  یت رهائیاز مسوول یه عار کا چپ روزها یها و یردستان اعم از راستکافروزان را در 

ه بهانه به دست کردستان کبا اشاره به حوادث . زنندیفرع دامن م یشور به تضادهاکرسارس  یاستعامر 

 : اندردهکخاطر نشان ، نندکغ یرسارس جهان تبلن انقالب در یه ایران داده است تا علین انقالب ایمعاند

ران یم انقالب ایان به دفاع از حرکامک یضد استعامر  یله در خطوط مبارزه اسالمینوسیم بدیم گرفتیتصم

ردستان مطرح کحل بحران  یران براین خلق ایمجاهد یشنهادهایسپس پ. میزیآن برخ یو شخص رهرب 

ن شناخنت حق یز و برسمیان دادن به راه حل قهر آمیپا  :ر استیه مجموع آن به شح زکشده است 

ن بردن یشورـ از بکل کر یخدشه ناپذ یت ارضیردستان در چارچوب متامکمردم  ین رسنوشت براییتع

در ی. ر یو اعدام و دستگ یز یردن هرگونه جنگ و خونرکمتوقف ی، تیل مضاعف سوءتفاهم و نارضایدال

 یهایبخاطر چاره جوئ یو مل یج عمومیبس یکاند در جهت ردهکضا ن خلق از امام تقاین نامه مجاهدیا

ادآور ین خلق یمجاهد، نامه یانیدر بخش پا. ندیاقدام فرما. ه تنها در توان امام استک یاسیبالدرنگ س

ن خلق یدر صدد تهمت زدن به مجاهد یاعده، ن نامه به محرض امامیدن ایه پس از رسک اندشده

 ین املللیران و اعتبار بیزم نقش بر آب شود و انقالب ایالیامپر ەهایتوطئاگر  یراستاما ب، برخواهند آمد

ن در ین خلق همچنیمجاهد. اندآماده یهر تهمت و فشار  ین خلق برایمجاهد. آن پا برجا مباند یرهرب 

، اندردهکمتهم  یار کن را به سازشیه مجاهدکارگر کطبقه  یرهائ یان انحصار یپاسخ آن چپ روها و مدع

گران فرو مانده و با یص مرزها و درجات وحدت و اختالف خود با دینها در تشخیا…  : اندشدهادآور ی

در مقابل  یر آنچه روزگار ینظ یها را )تاحدودها و تضاداتخاذ مواضع و انحراف و چپ روانه تفرقه

 . «میتسین نیما چن. زنندیها دامن مستیالیامپر یتاً به سو یشد( نهایمصدق عمل م

 (25/7/1358)اطالعات
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  .شودیحل م یاسیق سیردستان فقط به طرکمساله : یان مسلامن دانشگاه ملیانجمن دانشجو

ن یشنهاد سازمان مجاهدیاز پ ینیبه حضور امام خم یانامه یط یان مسلامن دانشگاه ملیانجمن دانشجو

 ینامه پس از اشاره به چگونگن یدر ا. ردندک یبانیردستان پشتکل یمسا یاسیبر حل س یخلق مبن

ران آمده یمردم ا یت انقالبکردن حر کمنحرف  یآن ارتجاع برا یداخل ەهایگایسم و پایالیامپر ەهایتوطئ

 یر اصولیو غ یر دولتیو غ یانحراف ەهایو یارگرفنت شکه شاهد به کن است یرت از آن اکدردنا». . . است

ا به اثبات یم ینکشام بازگو  یبرا هاتوطئهن یرا از ا یز یم چیخواهیم ما منیباشیتها میمل ەدر حل مسئل

در  یه چه ادله و شواهدکداند یردستان خود بهرت مکخود دولت در  ەندیرا بنا به گزارش منایم زیبرسان

ه زمان در کن خلق یشنهاد مجاهدیب ما از پین ترتیبد» . دیخوانین مین نامه همچنیدست است در ا

همواره صداقت  یادیز یهابیو با گذر از فراز و نش یر قرآن پدر طالقانیبکار معلم نکدر  ینهضت آزاد

ت کو ش  یو عموم یج ملیبس یکاز پدر بزرگوار خواستار ، ردهکت یحام ایمدادهخود را نشان  یانقالب

هر گونه  یردستان است تا جلو ک ەـ مسئل یاسیق سیـ به طر ییدر جهت گره گشا یمل یروهایعموم ن

 یم تحت رهرب یبتوان یه روز کگرفته شودباشد  یانحراف یتهاکسم و حر یالیارتجاع و امپر ەسیطئه و دستو 

 . «میابیخود را باز  یستیالیوحدت ضد امپر یفراتر  یشام و با گامها

 (2/8/1358)اطالعات 

 

 ارمندان در سقزکآموزان و  تحصن و اعتصاب دانش

پرسانه و دخرتانه سقز دست  ییته دانشآموزان مدارس راهناممقارن ظهر روز گذش : هانکیسقز ـ خربنگار 

از ادارات  یازده ماده در بعضیدر  ین شهر زدند و با صدور قطعنامهایا یابانهایدر خ ییامیبه راهپ

   :ن استیمنت قطعنامه چن. متحصن شدند یدولت

 انکانه هفته گذشته پاسداران در بو یـ اعرتاض به اعامل وحش1
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  یدیو تبع یم معلامن و دانشآموزان اخراجـ بازگشت متا2

  .ربندیشور برس مکمختلف  یه تحت عنوان ضد انقالب در زندانهاکرد کردن افراد کـ آزاد 3

 در محل یات محلیچاپ نرش یـ آزاد4

 اریکب ەهایدیپلم یار براکجاد یـ ا5

 ردکاء فرهنگ یانون احکن چاپ متعلق به یدن ماشیـ بازگردان6

  مدارس ەهایخانتابکانشآموزان از ـ استفاده د7

 یاخراج ەهاییسانسیل یبه جا یبوم ەهایدیپلمردن فوق کن یگزیـ جا8

 سقز ییر مدارس راهنامین دبیبیکن یـ بازگشت عل9

 یل آموزش و فنیشگاهها با وسایهرنستانها و آزما ەهایارگاکردن کـ مجهز 10

  .آنان ەهایخواستبرآوردن به وضع دانشآموزان سال چهارم خدمات و  یدگیـ رس11

 یبانیبر پشت یمبن ایاطالعیهارمندان دولت در سقز ضمن انتشار کانون ک ین مناسبت شورایضمناً به هم

ه تا حصول کاعالم داشت  یدیارمندان تبعکان و کدن پزشیاز تحصن دانشآموزان و آموزگاران و بازگردان

 . دست به اعتصاب نشسته خواهند زد یجه قطعینت

 (6/8/58هانیک)

 

  .ردکد به استعفا یتهد، ردستانک یرسپرست استاندار 

مهندس . ن روز خود شدیوارد پنجم، ردستانک یمختلف مردم در استاندار  ەهایسنندج ـ تحصن گرو 

 : به مقامات مسوول در تهران اطالع داده است، ردستانک یرسپرست استاندار « یسین شاه ویحس»
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نخواهد  یتیچ گونه مسوولیه 16/8/58از ساعت دوازده  یو ، نشود ل سنندج حل و فصلکچنانچه مش

د و شط افراد یخواستار خروج بدون ق، ردستانک ین در استاندار یمتحصن. ردکداشت و استعفا خواهد 

از مردم  یگر یگروه د، روزیه دکست کین خرب حایآخر. از سنندج هستند یسپاه پاسداران انقالب اسالم

ن یمردم از متحصن زیسقز و مهاباد ن، بانه، وانیمر، ارانیام، کواندرهید یو در شهرهاوستند ین پیبه متحصن

  .ردندک یبانیسنندج پشت

ز همچون یروز شهر بانه نید، سنندج بخاطر اخراج پاسداران یاز تحصن اهال یبانیدر پشت-بانه •

خود  یبانیپرداختند و پشت ییامیشهر به راهپ یاز اهال یگروه. ل بودیردستان تعطکاستان  یگر شهرهاید

ن یاز ا یدر قسمت. درهفت ماده قرائت شدای قطعنامه، انیدر پا. را از تحصن مردم سنندج اعالم داشتند

م و خواستار یداریرد اعالم مکخلق  یندگیات منایقاطعانه خود را از ه یبانیما پشت» : قطعنامه آمده است

  .«میخصوصاً سنندج هست، دستانر کد و شط پاسداران از یو بدون ق یخروج فور 

ت از مردم یرد حامکه درآن از خلق ک ینین حسید عزالدیه سیبدنبال انتشار اطالع، روزید -سقز •

، بعد ازظهر، ل شد و مردمیشهر سقز تعط ەهایها و آموزشگامغازه، خواسته شده بود، مبارز سنندج

 . پاسداران از شهرستان سنندج شدندد و شط یخواستار خروج بدون ق، میعظ ییامیراهپ یکضمن 

 (15/8/1358)اطالعات

 

 ردستانکامام به مردم  یخیام تاریاز پ یاسیس یتهایع احزاب و جمعیاستقبال وس

از رسور و  یه موجکردستان کخطاب به مردم  ینیت امام خمیمیو رسشار از صفا و صم یخیام تاریپ

 یلیتحم یشکها جنگ و برادر د آورده و پس از ماههن ما بوجو ین خطه از میدر مردم دالور ا یشادمان

را در جهت ای دواردهندهیافق روشن و ام، بود کا و ساوایکسم آمریالیعامل امپر ەهایتوطئه حاصل ک

روبرو شده  یاسیس یهاتیع احزاب و جمعیها منودار ساخته است با استقبال وستیرفع ستم از مل
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 یوتکن و ملیام رسور آفرین پیدر ارتباط با ا یاسیسی هاتیجمعاحزاب و  یهاامیاز پای فرشده، است

  .دیآیم یدر پ

 

 جاما

 ینیامام خم یخیام تاریبه مناسبت انتشار پ ایاطالعیه یط« جاما»ران یمردم مسلامن ا یجنبش انقالب

اخنت ردستان و شنکنانه امام به مردم یام واقع بیپ»: ردستان خاطر نشان ساخته استکخطاب به مردم 

 یمتام قرشها یبرا یاسیو س یو اقتصاد یض فرهنگیو رفع هرگونه تبع یمحل ـ یحق اداره امور داخل

ت مردم بر رسنوشت خودشان و یمکو حا یت نظام شورائیمکو حا یت نظام شورائیمردم نشانگر حقان

خلق  یروهایج همه نیامام در بس یر یموضع گ. انقالب است یرهرب  یکنامیر دکانگر تفین حال بیدر ع

از به وحدت همه طبقات و اقشار در مبارزه با یه نکق ین دقایدر ا یدرون خلق یو حل تضادها

شود یش از هر وقت احساس میران و همه مستضعفان جهان بیا یسم دشمن بزرگ انقالب اسالمیالیامپر

الت کن در حل مشرایانقالب و همه مبارزان ا یوشورا یاجرائ یهاسازمان یتواند راهنام و مشخص مشیم

شگاه رهرب انقالب یرا به پ یر ین موضع گیران ایمردم مسلامن ا یرد باشد جنبش انقالبکهنان یهم م

مستضعفان دعوت  یرا به وحدت در جبهه اسالم یانقالب یروهایت گفته و همه مبارزان مسلامن و نیتهن

  .«دینامیم

 

 جنبش مسلامنان مبارز

، هاتیبه اقوام و مل یداخل یبر دادن حق خودمختار  یمبن ینیمام خمم ایجنبش مسلامنان مبارز از تصم

 : جنبش مسلامنان مبارز منترش شده آمده است ین مناسبت از سو یه بهمک ایاطالعیهرد در کاستقبال 

 یدر امور داخل یدادن حق خودمختار  یم بزرگ برایتصم، رانیرهرب دردمند ملت ای، نیرسانجام امام خم»
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و ظلم  یشکو برادر  یز یبه ده ماه آشوب و خونر یخین اقدام تاریردند و با اکتان را اتخاذ ردسکبه مردم 

ه ظرف ک یار . کبازگرداندند یرد را به آغوش امت بزرگ اسالمکان دادند و خلق یز پاینه و ستکیو ستم و 

رفنت حق اداره یذه پکم یم و نوشتیما بارها گفت. ن امور از انجام آن عاجز ماندندیده ماه گذشته مسوول

در دولت و شورا  یرهرب  یاست و اگر ارگانها یسنت اسالم یکها تیهمه اقوام و مل یبرا یامور داخل

سم و فرصت طلبان اجازه دادند تا یالیدند و به ضد انقالب و مزدوران امپرین حق تعلل ورزیدر دادن ا

 هیاز اطالع یگر یدر بخش د. «نها بودآ  یاز ضعف و نارسائ، رد بشوندکبه غلط پرچمدار احقاق حق مردم 

ان داد و نه فقط حق یردستان پاکشتار در کرهرب انقالب نه فقط به  یخیم تاریتصم» : آمده است

متحد و ی، سم جهانخوار جهانیالیه صف ملت را در برابر امپرکبل، شان بازگرداندیآنها را به ا یخداداد

رد و به کد یران و به برادران رشیو به ملت قهرمان ا شانیرا به ا یخیم تارین تصمیا. پارچه ساختیک

ه مجدد بر رضورت وحدت کیت ین فرصت را برایم و ایگوئیت میران تهنیگر اید یهمه اقوام و خلقها

  .«میشامریا مغتنم میکآمر یعنی یخیتار ین قدرت استعامر یه بزرگرتیدر مبارزه عل

 

 رانیحزب توده ا

، ردستانکخطاب به مردم  ینیامام خم یخیام تاریز مبناسبت انتشار پینران یحزب توده ا یز کته مر یمک

اًمورد یردستان را قوکران درباره یرهرب انقالب ا ینیام پرشور و رسشار از صداقت امام خمیپ یهایاعالم یط

ه در کار مهم یام بسین پیبا ا ینیامام خم» : ه آمده استین اعالمیدر ا. ر قرار داده استکد و تشیتائ

فساد »ت مخصوص به خودیبا قاطع، ر استینظ یب یران از لحاظ صفا و روح مردمیا یشور دار کخ یتار

ز ما را به یردستان عز، کزیآم یکدروغ و تحر یهاها و گزارشتیه با سعاکرا « بدخواهان یو توطئهگر 

ه در حل ک یسانک روها ویم به همه نیدانیما ضمناً الزم م. «وم منودهاندکرد محکمبدل  یشکجهنم برادر 

م و آنها را از یران هشدار بدهیرد و مردم اکدارند به همه خلق  یردستان نقش و نفوذکو فصل مساله 

برحذر  یم رسنگون شده پهلو یو رژ، سمیونیسم صهیالیعامل امپر ەهایتوطئات و یکتحر، هایاخاللگر
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ت و نرمش یمیصم، تیان را با قاطعردستکه خط امام در کم یم همگان را فراخوانیدانیما الزم م. میدار

  .«ردستان خاموش شودکد تفنگها در یبا، نندکو صداقت اجرا 

 

 ساش

ه همواره ، کشورا یسازمان اسالم» : رده استکخاطرنشان  ایاطالعیه یط« ساش»شورا یسازمان اسالم

ن حق رسنوشت ییبرحق آنان و تع یهاها تنها در برآوردن خواستتیاعتقاد داشته است حقوق حقه مل

ر است با ابراز یان پذکران امیا یت ارضیدر چهار چوب وحدت گسرتده و متام یت و خودمختار یمکو حا

اعاده  ید خود را بر رو کیگر تایردستان بار دکخطاب به مردم دالور  ینیام مهم امام خمیمرست از پ

ه کند یکن امر تقاضا میمسوول انقالب و یردستان اعالم و از شوراکژه یران بویده ایستمد یحقوق خلقها

 . «ندیاقدام منا ینیام امام خمیپ یت در برآوردن محتو یبه فور

 (29/8/1358)اطالعات

 

 مهاباد به حضور امام یش قادر یتلگرام رهرب فرقه دراو

 ینیبه حضور امام خم یتلگرام یخانواده غوث آباد مهاباد با مخابره یش قادر یمهاباد ـ رهرب فرقه دراو

   :ن استیام چنیمنت پ. ردکر کرد تشکم رهرب انقالب به برادران و خواهران ایاز پ

د ییو تا یر بر رفع ستم ملیقدر دایم عالیام زعیران ـقم ـ پیقدر ملت ایرهرب عال ینیحرضت امام خم

د آورده و مردم آن مرز یرد پدک یدهیان خلق ستمدیشائبه در میجان بیرد شور و هکخلق  یحقوق مل

خ یش ینجانیضمن سپاس و درود فراوان به رهرب انقالب ا. دوار منودهینده درخشانرت امیبه آ و بوم را

 یبانیشان و وابسته پشتیه منطقه مهاباد از طرف خود و عموم دراویرهرب فرقه قادر ین برزنجینجاملد

اوند متعال رد اعالم و از خدکملت  یاسیو س یت با رهربان مذهبیات حسننیرات هکخود را از ادامه مذا
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 ینیامام خم یبه رهرب یاسالم یمقدس جمهور  یر لوایران در زیا یر ملتهایرد و ساکه ملت کمسئلت دارد 

  .و مرشوع خود برسند یبه حقوق مل

 ی. ن برزنجیخ نجم الدیش یش قادر یمهاباد ـ خانقاه غوث آباد ـ رهرب فرقه دراو

 (30/8/1358هانکی)

 

  .مینکی میدگیالم رسکبا یبه اتهامات صادق ز : یر ده پرستاکان مسلامن دانشیدانشجو

 یخطاب به حجتاالسالم خلخال یدانشگاه تهران در نامها یرشته پرستار  یان دانشجو یاز دانشجو یگروه

ردند در کردستان را کر به ینخستوز ینده اعزامیالم مناکبا یبه اتهامات وارده به صادق ز یدگیرس یتقاضا

ه بارها به عنوان کدانشگاه تهران را  یده فنکدانش یالم مربکبا یصدق ز یآقا ما : ن نامه آمده استیا

س دانشگاه تهران در یینده ریز منایانقالب ن یروز یردستان اعزام و پس از پکر به مناطق ینده نخستوزیمنا

و طراح  یتاتور پهلو یکم دیسالها سابقه مبارزه با رژ یدارا یم و یشناسیبوده م یده پرستار کدانش

و  یه انقالبیم با روحیدانیراتها بود و مکره با دمکشنهاد دهنده مذاین پیبوده و اول یجهادسازندگ

با  یار کمانند هم ییندارد و تهمتها یوابستگ یر اسالمیچ حزب و گروه غیدارد به ه یه و ک یدئولوژ یا

م و ینیکب میذک تاً یشان را دروغ محض دانسته و قویتوسط ایر اسالمیغات غیرات و انجام تبلکرسان دم

 . نه وجود دارد ارائه شودین زمیشان در ایهایعل کیم تا اگر مدار یمرصانه خواستار

 (1/9/1358هانکی)
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 ردکبه خلق  ینیام امام خمیاز پ یبانیپشت

ام یرخلق ما و پیاخ یائیکمبارزات ضد آمر یر یبه مناسبت اوج گ ایاطالعیه ین مسلامن طیجنبش معلم

ن موضع یا. شودیسم حل میالیادر مبارزه با امپرکها رصفاً در تیدهد مساله ملینشان مردکامام به ملت 

در . مییگویم یکرد و امام تربکده یران و بخصوص به ملت ستمدیامام را به خلق قهرمان ا یانقالب یر یگ

رف شده بود خود منح یانال اصلکاز ، ه مبارزه خونبار مردم ماکم یدیقبالً د» : ه آمده استین اطالعیهم

 یر یجتاً رضورت حفظ و اوجگیه نتکد یردستان گردکدر  یشکو برادر  یز یاز جمله خونر یانبار یو باعث ز

شرت یب یداخل یر یران را به منظور احرتاز از هر گونه اختالف و درگیخلق ا یفعل یستیالیشور ضد امپر

ر و تعلل در حل یهرگونه تاخ تین مسلامن نسبت به مسوولیجنبش معلم، هیان اطالعیدر پا. «دینامیم

  انقالب هشدار داده است یبه شورا یبعد یاحتامل یهایریردستان و درگکمساله 

 

 انیانجمن دانشجو

امنه امام یام مرست بخش و صمیدر رابطه با پ یاهیز در اعالمین یکنکت یان مسلامن پلیانجمن دانشجو

ت شناخنت حق اداره یبر رضورت برسم یبنم ینیامام خم امیادآور شد پیرد کخطاب به خلق  ینیخم

بخصوص ، متام اقشار ملت یبرا یاسیو س یو اقتصاد یض فرهنگیو رفع هر گونه تبع یو محل یامور داخل

 یدشمن اصل یرسد و گرم بسو  ەهایشان بر رضورت نشانه رفنت همه اسلحید اکیز تأیرد و نکخلق 

امن یرا دررگها یشاد، وابسته یتاتور یکم دیسقوط رژپس از ، گریا بار دیکسم آمریالیامپر یعنیت یبرش

 یها و تنوعات قومدر جهت رفع ستم مضاعف از همه شاخه یگام، ن خودیه اکچرا . به جوشش آورد

آنها  یبرا یاسیو س یفرهنگ یهایع حقوق و آزادین جمیشور و تأمک یه استانهایلکوطنامن در  یو مل

ه بعد از انقالب توسط برادران مجاهدمان کشور کل کر یذه ناپیتجز یپارچگیکدر چارچوب وحدت و 

ن اساس ما یبر ا. باشدیم، اعالم شد یاسالم ین خلق از جمهور یمجاهد یاه انتظارات مرحلهیانیدر ب
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انقالب بدور از هر گونه  یبخصوص از شورا، شورکفرمان امام را از همه ارگانها و مقامات مسوول  یاجرا

  .«میاهانخو  یار کمسامحه و سازش

 

 جانیانجمن آذربا

شان را به حق یران توجه ایا یرهرب انقالب اسالم ینیبه حضور امام خم ینامها یجان طیانجمن آذربا

ن نامه آمده است یگفت در ا یکمن و فارس تربکتر ، بلوچ، عرب، ردک، کتر  : رانیا یتهایمل یخود مختار 

ه یپا یو مل یستیالیران در مبارزات ضد امپریملت ا یپارچگیکامام به وحدت و  ینیواقع ب کبدون ش

 ییران رهاین ایمستضعف ینه تنها برا یاسالم یومت جمهور کد و نظام حیخواهد بخش یمکو اساس مح

  .ردکد خواهد ین تشدیربکه مستین را بر علیز مبارزه مستصعفین ینه جهانیه در زمکبخش خواهد بود بل

و  یو مسلم اداره امور داخل یه حق اساسکرده است کتقاضا  ن نامه از امامیجان در همیانجمن آذربا

ن و حقوقدانان یله مطلعیه بوسکرده است کجان اعالم یگنجانده شود انجمن آذربا یدر قانون اساس یمحل

رده است از راه دعوت مجدد ک یدوار یاست و اظهار ام یار کآماده هم یل قانون اساسیمکت یبرا، خود

را در مورد حقوق  یاسالم ین نهادهایتریاساسی، رفع نقص از قانون اساس ل ویمکمجلس خربگان به ت

 و  ین و مرتقیراست یران معرف اسالمیا یاسالم یجمهور  یتا قانون اساس، شود یران قانونیا یهاخلق

  .ن جهان باشدیت مستضعفیمکحا یبرا یامنونه

 ینیو مرست بخش امام خم یخیام تاریرد ابالغ پکخطاب به خلق قهرمان  یامیپ یجان طیانجمن آذربا

 . گفته است یکران تربیا یتحت ستم مل یهار خلقیرد و ساکرا به خلق 

 (5/9/1358)اطالعات
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  .مینکاستانها صحبت  یهمهراجع به ، د درباره آنیه باکاست  یحق یخودمختار  : یرت سامکد 

ن اصل از یشته و امروز خود چندروز گذ یران )جاما( در نشست عمومیمردم مسلامن ا یجنبش انقالب

عضو  یاظم سامکرت کن جلسات د یدر ا. قرار داد یرا مورد بحث و بررس یاصول مصوبه قانون اساس

به  یچند از قانون اساس یه اصولیراد یضمن ا یستیو بهز ین بهدار یشیر پیجاما و وز یز کمر  یشورا

 یینظام شورا : دانست و گفت یراسکدمو  ومتکح ەهایپاین یمساله شوراها پرداخت و شوراها را مهمرت

ه ک یتفاوت یگران مردم را به بیو عمل د یر یمگیتصم. ه مردم خودشان را مطرح بدانندکن یا یعنی

. ران باشدیدر ا یدیرش استعداد جدیساز پذ نهیتواند احتامالً زمین میه ا. کدهدیامالفساد است سوق م

ه کاست  یحق یخودمختازر  : رامون اصل شوراها گفتیاز سخنان خود با بحث پ یگر ید یدر قسمت یو 

د همواره یرد هم باکردستان البته برادران کم نه فقط ینکاستانها صحبت  یهمهد درباره آن راجع به یبا

ن است یآنان ا یمورد تقاضا یم اگر خودمختار یرا از دست بده ید وحدت ملیه نباکتوجه داشته باشند 

همه ما  ین مورد تقاضاینند اکه افراد را خودشان انتخاب یفرماندار و بق –استاندار  یه با نظام شوراک

ردستان اگر کدام . کنندیکردستان مکرد و استقالل کهن یصحبت از م، ردکاز رهربان  یبعض یاست ول

شود انقالب یال مکما دچار اش یت ارضیو متام یه وحدت ملکنیران جدا بشود رصفنظر از ایردستان از اک

انال کن یسم از همیالیاست مواجه خواهد شد و امپر یامهر ید آریه هامن دکد ید جدید یکبا ز یما ن

ران یردستان اکاگر  : ن استیرد اکسئوال من از برادران  : افزود یو . خواهد وارد صحنه بشودیه مکاست 

ت کن مملیه منابع اک یست؟ در صورتیردستان چکاداره  یشام برا یو اقتصاد یمستقر بشود منابع مال

ن منابع ید از ایتوانیم یما است و حق شام هم است و موقع یهمهره متعلق به یمس و غ، مثل نفت

باشد  یر کج فکد یچقدر با. ردکرد صحبت کهن یران باشد و گرنه چگونه از میل اکه در کد ینکاستفاده 

ان و بحث با برادران ردستکه داوطلب رفنت به ک یسکمن به عنوان . ندکرد بکهن یه آدم صحبت از مک

ل یت هر منطقه در خودش از نظر اصول و در مسایمکحا یبه معنا یداً به خودمختار یرد است شدک

قت ما با جدا شدن یند اعتقاد دارم در حقکرا نقض ب یه نتواند وحدت ملک یدر حد یاسیو س یاقتصاد

ه خواهم کهستم  یسانکن یولنند من جزو اکردستان را بخواهند جدا کم و اگر یستیردستان موافق نک



 
132 

و  یاسیس ەهایگرو  یکلیهد به یرد باکاضافه یرت سامکهن ما د یم یهمه یعنیردستان کد چون یجنگ

 یبر رو  یرانیاسم ا. دیهست یرانیهن ما و از همه مهمرت ایشام برادران ما هم م : رد گفتک یاجتامع

زم یالین خواست امپریه بشود ایت از تجزصحب یید تحت عنوان شوراها و نظام شورایشامست اجازه نده

ن ید بر اکیبا تایرت سامکد . میشکمه بکم او را به محایخواهین روزها میه اکاست  یسکن خواست یاست ا

ن مردم یم قدرت بیتقس یعنی، یراسکدمو  یعنیی، ینظام شورا یعنی یت محلیمکد حق حایه باکته کن

ه ک ییاز همه آنها یمل ەهایگرو ، همه برادران مسلامن)جاما( از  : ن شود گفتیتضم یدر قانون اساس

رد کم و رهربان یگروه بشو یکه همه با هم کخواهد یدارند م یو ملیران است و عرق اسالمیهنشان ایم

مساله . مینکره و بحث بکمذا یم و با آنها در سطح ملیامدند ما برویم و اگر آنها نینکنجا دعوت بیرا به ا

د یم و نبایهن هستیم یک یت و دارایمل یک یدارا، نیزم یک یرد و همه ما داراعه وجود ندایو ش یسن

 . میریسم نشانه بگیالیامپر یامن را بر رو یها د اسلحهیه باکم بلیم و با هم بجنگیستیهم با یرودرو 

 (5/9/1358هان کی)

 

 یاسیان مناقشات سیبر پا یآغاز : یخودمختار 

 یخلقها یبرا یگر مسئله خودمختار یبار دیکخود  یستیالیمپرو ضد ا یمل یهاران با خصلتیانقالب ا

خچه یه تارکرد کان حلق یم. رده استکل یروز تبد یاسیشور را به شعار سک یمتام یبرا یراسکران و دمو یا

ان یپشت رس گذاشته بود از م« ن رسنوشتییحق تع»سب کم قرن مبارزه توانفرسا را در جهت یش از نیپ

 یشربد مقاصد خود دامن زده بودند بپا خاست و به جستجو یپ یربالها برایع له در واقیکهرج و مرج

ام مسلحانه یق. پرداخت، ردستانک یبرا یخودمختار ، رانیا یبرا یراسکشعار دمو  یارائکردها و حوزه کعمل

 یها و عواملشان براستیالیه امپرکبود  کیزم خشیهوده نداشت در واقع هیب یشکجز برادر  یامدیه پک

ردستان کا راه حل بحران یه آکن مسئله یا. ختندیریوره خشم مردم مکدر ، رانیخود در ا یطرهیس حفظ

هم  یرا رودرو  یاسیس یروهاین، ردکو رفع ستم از خلق  یرات اساسکا منطق مذایوه مسلحانه است یش
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و  یستیالیدام محفل امپرکست رسنخشان به یه معلوم نک یاسیس ەهایاز گرو  یبعض، قرارداده است

 یدهند و معتقدند هرگونه شعار یر مییخود را تغ یه هر روز تئور ک ییبند است و چپ مناها یارتجاع

ردند و کیم یارانه تلقکسازشی، دانست و نه نظامیم یو اقتصاد یاسیردستان را سکه مسئله ک

 یخیام تاریم پشوند رسانجا یاسیرات سکق مذایردستان از طرکق مانع حل بحران یدند به هر طریوشکیم

ه کرا  یسانکرنگارنگ  یهاینقش تئور رانیا یبه خلقها یحق خودمختار  یدرخصوص اعطا ینیامام خم

ن گفته یبر ا یدیرد و مهر تائکنقش برآب . ارانه خود قرار دادهاندکخراب یهاتیردستان را حوزه فعالک

گزارش حارض . گذاشت«اندخیتار یعیمتحد آن طب یو راست افراط یه چپ افراطکلسوف معروف یآن ف

ردستان و کها در یو خودمختار « ن رسنوشتییحق تع»مجدد  یادآور ی یاست برا یوشش مخترص ک

  :ز مدد گرفته شده استیب نیشمندان حارض و غااندییه از قلم برخکجانیآذربا

 

 رانیدر ا ین خودمختار ینخست

ور یدر شهر. ل شدکیز تشیدر ترب یشه ور یرجعفر پیم یجانربهرب یرات آذرباکفرقه دمو  1324در سال 

صد یکنش ینده به گزیمنا 744ور کجانو در اواخر آبامناه سال مذ یارگران آذرباکمتحده  یهامن سال شورا

جانگرد آمدند و انتخابات یآذربا یشهرها و روستاها یعموم ینگهایتیننده در مکت کو پنجاه هزار ش 

مجلس . ت داشتند انجام شدکن بار در آن ش یاول یراز بیه زنان نکجانیآذربا یمجلس مل یبرا یعموم

  .دادیل مکیجانرا تشیآذربا یمل یرو یه نکدر انقالب مرشوط بود  یالتیا یهاانجمن یور ادامه منطقکمذ 

 

 ردستانکخودمختار  یجمهور 

 یهاین جمهور یه نخستیدر سا. ردکت یمحمد اعالم موجود یقاض ییشوایبه پ یاسالم یجمهور 

. . . و یاستفاده از لباس محلی، از رسوم مل یرو یپی، س زبان مادر یو تدر، ردستانکجانو یرباخودمختارآذ
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سال یکدر عرض » : سدینوین خصوص میدر ا« اتمک»پروفسور . سم به زانو درآمدیدو فئودالیبرقرار گرد

 یخلقضد  یهااستیس. «ز اصالحات شدیست سال سلطنت رضا شاه در تربیش از بیب، راتهاکومت دمکح

د و یردستان انجامکجانو یخودمختار آذربا یهایه جمهور یا و انگلستان علیکسم امریالیشاه خائن و امپر

 یف قاضیس، محمد یاز جمله قاض. ردکقتل عام  ین دو جمهور یشاه هزاران نفر را در ا یارتش ضد خلق

  .مهاباد اعدام شدند یدان آزادیشان در مکرد وزحمتکش آهنگان یاز پ یو جمع

 

 (ی)خودگردان یخودمختار 

ه رسانجام ک یهالمه بر زبانها افتاد مخالفتکن یمطرح شد و ا یه مسئله خودمختار ک یاز هامن آغاز 

 یوش فروهر برایه دارک« یخودمختار »ن یا یراست. ار را به مبارزه مسلحانه سوق داد صورت گرفتک

» سد ینویم یوش آشور یست؟ داریست چرده اکر یتعب« یخودگردان»آنرا  یبدرست ەهایرفع هرگونه شب

اصل  یشناسا. ندیگویم« یخودمختار »را  یر خارجیبودن آن از تأث یملتها و بر  یاسیاستقالل س

حق »ه یرفته شدن نظریپذ یهیبر پا ین املللیملتها و عمل به آن در حقوق و روابط ب یخودمختار 

( جوامع و ی)اتونوم یل محدود و محلاستقال یگاه به معنا یخودمختار . . . ملتهاست«یخودمختار 

ط یاستاد مح» . رودیار مکز بین یامپراتور  یکشور در ک یکره در داخل یو غ یو نژاد ینید یهاتیاقل

ه امروز ک یبصورت« یخودمختار »مشابه یران امر یخ گذشته ایه در تارکنیضمن اشاره به ا« یطباطبا

ان یاسالم در عرص عباس یخلفا یومتهاکان و حیانکدر دوران اش» : دیگویمطرح است وجود نداشته م

ه ک یایب بعد از وحدت ملین ترتیا. دادندیه مکومت و رضب سکل حکیو امرا اجازه تش یام محلکبه ح

ا تهران بر یدر اصفهان  یز کومت مر کن رفت و حیان بوجود آمد از بیصفو« دیر و خورشیش»ر پرچم یز

ت کشور ش کمردم  یه متامکران یدر انقالب مرشوطه ا. ادنددینسبت فرمان م یکشور به کهمه نقاط 

 یا شهرها در امور داخلیات و یاالت و والیم شد تا مردم ایات متعدد تقسیالت و و الیران به ایا، داشتند

به  یه بعد از قانون اساسکز ین یتیو وال یالتیا یهال انجمنکیقانون تش. داشته باشند یخودمختار 
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ت یفکیتوانست در یه مکن دو انجمن را تا آنجا وسعت داد یحوزه عمل ا، دیسب مجلس اول ر یتصو

ت مردم را یه رفاه ورضاکرا مبورد اجرا درآورد  یار بندد و مصوباتکر الزم را به یتداب یهر منطقها یزندگ

  .«دیمناین میتام

 

 ن رسنوشتییران و حق تعیحزب توده ا

ه با صدور کبود  یالتکیو تش یاسین سازمان سینخست رانیحزب توده ا یدر خصوص مسئله خودمختار 

بنظر ما » : ار عموم قرار دادین شح در اختینظرات خود را به ا«یقانون اساس رانیحزب توده ا»جزوه 

ن یق تامیران از طریا یهان خلقیق بیاتحاد عم، دهیجامعه گرد یه انقالب وارد مرحله نوساز کنون کا

م یه از جانب رژک یرا در گذشته ستم ملیز، ندکیت میسب اهمکش یاز پش یامل حقوق آنها بک یبرابر 

در . شور بودکرسارس  یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیس یدر راه ترق یشد مانع بزرگیرسنگون شده اعامل م

ران مسئله یل حزب توده این دلیبهم. صادق به انقالب است یروهایه نیلکفه ین سه وظیسنت اکهم ش

ران یا ین خلقهایب یو معنو  یاتحاد واقع یکجاد یبه ا یابیدست یبرا یلهایعنوان وسرا به  یخودمختار 

 یدر چارچوب وحدت مل یدگاه مسئله خودمختار ین دیسازد از ایمطرح م یخیل مشخص و تارکبه ش

به  یچهره ادار . است یو فرهنگ یدو چهره ادار  یران دارایا یت ارضید استقالل و متامکیو با حفظ ا

ن یم تامیمستق یاتهایوصول و مال ینهیژه حقوق در زمیو بو یاز مرصف عوارض محل یخوردار بر  یفضا

و  یزبان مادر  یعالوه بر آزاد یاما چهره فرهنگ. ر آن استیشهرها و نظا یت داخلیحفظ امن، بهداشت

 و« . است یروستا یو حرفها یامت دانشگاهیو تعل ینه آموزش و پرورش عمومیاستفاده از آن در زم

و حفظ و آداب و  یات ملیانات رشد و هرن و ادبکشنهاد حزب شامل امیشده در پ یادآور یگر یموارد د

ه کران بر آن است یحزب توده ا. گرددیم یمحل یو واحدها ینید دین عمل و عقایو همچن یسنن محل

هم  نتوایم یمل یواحدها یو فرهنگ یحقوق ادار  یمنتخب مردم و شناسا یمحل یل شوراهاکیبا تش

م گذاشت و هم اتحاد آگاهانه و داوطلبانه خلقها یآنها را عق یسم و رسسپردگان داخلیالیامپر یاستهایس
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در جامعه  یسازندگ یشور را در راه جهاد براکم مردم رسارس یخالقه عظ یرو ین سان نیردو بدک یز یریرا پ

  .ارگرفتکن ینو

 

 ین خلق و خودمختار یسازمان مجاهد

نقطه ، رانیقدر انقالب ایم عالیزع ینیخطاب به امام خم یامیران با صدور پیلق ان خیسازمان مجاهد

  :رده استکر روشن یبه شح ز یخود را در خصوص خودمختار  ینظرها

  

 ! رانیبنام خدا و بنام خلق قهرمان ا

رگونه و رفع ه یو محل یحق اداره و امور داخل ت شناخنتیبر رضورت برسم یام شام مبنیپ، پدر بزرگوار

رد قلب فرزندان شام را کمنجمله برادران ، ملت یمتام قرشها یبرا یاسیو س یاقتصاد یض فرهنگیتبع

ژه خلق یران بویرا بتامم مردم ا یانقالب یر ین موضعگین خلق ایمجاهد. منود یماالمال از رسور و شاد

گر یران بار دیلت اط حساس پدر متام مین شایبحق در ا. ندیگویت میرد و به شخص آن حرضت تهنک

ا و رضورت وحدت متام اقشار یکسم امریالیامپر یعنیها یمتام بدبخت یبا انگشت گذاشنت بر علت اصل

ن یا یگرم و رسد بر رو  یهاطان بزرگ و لزوم نشانه رفنت سالحین شیو طبقات خلق حول مبارزه با ا

ن یه اولک یراه. ران قرار دادیا یدهیرشفت را در قبال خلق ستمدیح و پیت راه صحیدشمن بزرگ انسان

 یم برادران ارتشیدواریام. راناتیملت ا یبرا ین رسنوشت داخلییت شناخنت حق تعیآن برسم کمثره مبار 

 یهابرنامەن دستور امام را در صدر یا یاجرا یار کو پاسدار مقامات انقالب بدون فوت وقت و با مالحظه 

د یام. شود یشکسال مورد ستم و برادر  2500از  یناش یهاه زخمک یاجازه ندهند خلق، خود قرار داده

  .ایکزم آمریالیه امپریوحدت متام اقشار و طبقات خلق در نربد عل
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 یران و خودمختار یحزب ا

توانم در یم : گفت یران در مورد برخورد حزب متبوع خود با مسئله خودمختار یحزب ا یاز اعضا یکی

متام استانها را در « یخودگردان»حزب ما . نمکان یعضو ساده ب یک خود را به عنوان یلکن مورد نظر یا

 ەهایتیمکاصوالً طرح . ندکید میرد و آنرا تائیپذیشور مک یر پرچم استقالل متامیران آزاد وزیچارچوب ا

دارد  یبا مسئله خودگردان یشور بود چون برخورد ساملکن یشیپ یه در قانون اساسک یتیو وال یالتیا

مختلف  یتوان نظر شوراهایرد آن مکواقع عمل یات خودمختار ید ما بوده و هست در مورد جزئیئمورد تا

ران یالم آخر حزب اکبه . ار مناطق خودمختار گذاشتکشور را در دستور کاستان و ، شهر، بخش، ده

  .ردیپذیانجامد مین یه طلبیه به تجزکنیرا مرشوط بر ا یخودمختار 

 

 ن رسنوشتییجاما و حق تع

حل » : ادآور شدی یرامون مسئله خودمختار یپ ییران )جاما( در گفتگویجنبش مسلامنان مبارز ا یسخنگو 

 یر جمهور یه ناپذین رسنوشت خود در چارچوب واحد و تجزییحق تع یق شناسائیها از طرتیمسئله مل

م یدر جهت ترم یو انقالب ینور  یهاها و طرحبرنامەاده منودن یو پ یدگیران همراه با رسیا یاسالم

ن مسائل و رفع بحران موجود و حل اختالفات یدر آن مناطق ا یاقتصاد یهایخسارت واحد و آشفتگ

 یبرا یو انقالب یبدون برخورد اصول. ر استیپذانکام یمل یپارچگیکجاد یو ا یاسیتنها با برخورد س

ان کا امیکامر یبه رسگردگ یسم جهانیالیه امپریعل« جبهه واحد خلق»جاد یای، مل یپارچگیکن یجاد ایا

 یو مسائل رو بنائ یسطح یهارفرم یرس  یکق ید از طریوشکدولت موقت گذشته . ر نخواهد بودیپذ

در  یر منطقیشتار و برخورد غکه بعد از ده ماه کنیند تا اک یمتام معضالت موجود را حل شده تلق

و  یاسیق سیردستان از طرکحل مسئله  یعنیم یردیکش به آن اشاره میه ما از پک یجهایردستان به نتک

دست ضد  یه حتکم یدآنیانقالب م یها را از چشم دولت و شورایارکن اهامل یما ا. دیرس یاقتصاد
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 یاسالم یر جمهور یه ناپذیدر چهارچوب تجز یحال خودمختار بهر . ردستان بازگذاشتکانقالب را در 

 . مینکیاست و ما از آن دفاع م یبحق و اصول یران خواستیا

 (6/9/1358)اطالعات

 

  رو خط امامیان پیر سنندج به دانشجویت دبیده تربکان مهاجر دانشیام دانشجویپ

 

 میبسم الله الرحمن الرح

 هاین ارض الله واسعه فتهاجروا فکامل ت

 یبانیپشت. ن نداردید و تحصیبه متج یاز یار بزرگ شام نکرو خط امام یپ یخواهران و برادران دانشجو 

 ین روزهایز در اولیشامست و ما ن یت اسالمکران گواه اصالت حر یا ەدین بخصوص مردم ستمدمستضعفا

ران یا یان انقالب اسالمیشگفت در جر یان معجزهیادآور چنیش خطاب بشام یام خویفتح سفارت در پ

همه  یمردم مسلامن گشوده است و چشمها یرا برو  ینیشام راه نو یر یه موضع گک یم از آنجائیشد

ت یژه موقعیردستان به وکتم در رابطه با اوضاع یون مسلامن بشام دوخته شده است الزم دانسیقالبان

دوساله 2شورمان در مدت کمردم مسلامن  یم ما در طول مبارزات انقالبیبا شام سخن بگوئ اندکیخود را

ار مساعد در یبس ەهاینیرغم زم یم تا علیداشته ا یهمواره سع، هایها و گروه گرائیبندر جدا از دستهیاخ

شربد یپ یبرا یگاهیم و پایش را انجام دهیخو یدیمنطقه فعاالنه همگام و همصدا با انقالب رسالت توح

 یاسیو س یائیو جغراف یو اجتامع یت فرهنگیاگر چه بعلت موقع. میاهداف انقالب در منطقه باش

 یالت فراوانکر هر قدم عمال با مشرا بوجود آورده ما دای دهیچیه بافت پکان دراز یسال یمنطقه ط

 ایمدادهان انجام کش را نسبت به انقالب تا حد امیفه خویوظ، ن فشارهایاما با تحمل ا. میمواجه بودها

 یشهایما شاهد منا یانقالب یانهایرشد جر یمساعد برا ەهاینیبعلت وجود زمی، م پهلو یبعد از سقوط رژ
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ن یه سالها بعنوان مدافعکمختلف  یانه گروهها و سازمانهاخائنانه و فرصت طلب یهاتکاز حر  یبیعج

ن گروهها با استفاده از جو آشفته حاصل از ضعف یه اکم یما شاهد بود. میبود، داندیخلق شعار م

گشته و  یضد انقالب یتهاکشاهنگ حر یبرسعت پ یانقالب یقدرت اجرائ یکو نبودن  یز کومت مر کح

ه چگونه در هر کم یبرخاستهاند و شاهد آن بود یانقالب اسالم یهاادیبن یرسسختانه به مبارزه با متام

ردند و با استفاده از زور کز بسنده نین نیشاندند اما آنها به ایکردستان را بخون مکاز ای لحظه گوشه

، منازخانه، ه مقدسات مردمک یرسارس خفقان و وحشت زدند تا جائ یطیجاد محیدست به ا، اسلحه

ه خلقامن به نشانه خشم خود ک یز از هجوم آنها در امان منآند و درست در روزهائین یتابخانه اسالمک

ه کرا  یدیسم پرچم توحیالین همگامان امپریا، در سنندج. شاندیکا را به آتش میکسم امریالیپرچم امپر

ن چ فرد مومیه هک یطین محیشاندهاند در چنکیاهتزاز آن هزاران تن در خون خفتهاند به آتش م یبرا

شربد یه در راه پکمناها در امان باشدمسلامنان مسئول  یانقالب یتاتور یکتوانست از هجوم دیبه انقالب من

ردستان شده و دست به هجرت زدند ما ک یشهرها کبرداشته بودند مجبور به تر  یگام یانقالب اسالم

م و هر روز برادران یودهاانه در امان نبیوحش یتاتور یکن دیاز مسلامنان منطقه از ا یز به عنوان جزئین

ده بود یرسای ان به مرحلهین جریگرفتند این هواداران خلق قرار میو خواهران ما مورد رضب و شتم ا

 ەادام یه توانائکبل، مینبود، است یغ اسالم انقالبیه تبلکخود  یفه اصلیوظ یه ما نه تنها قادر به اداک

 یخواستند ننگ همرنگیه منکرادران خواهران دانشجو ز از ما سلب شده بود رسانجام بیروزمره ن یزندگ

ش دست به مهاجرت یخو یتب اعتقادکج میحفظ ترو یبرا، رندیمنا را بپذ یچپ انقالب ەهایخواستبا 

ن رهروان یا یشرت چهره واقعیهرچه ب یافشا یبرا یالتکیجاد تشیشه ااندیرمانشاه درکدر  کنیزدند و ا

بس  یهاتیم مسئولیدانید اگرچه مین راه ما را تنها نگذاریه در اکرود یمباشند و انتظار یسم میالیامپر

 1/9/58. ن بر دوش شامستیسنگ

 . دیروز باشیپ

 (7/9/1358یاسالم ی)جمهور  ر سنندجیت دبیده تربکان مهاجر دانشیدانشجو یانجمن اسالم
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 تیاعالم حام

مختلف  ەهایردم بانه بنا به دعوت گرو بعدازظهر روز گذشته هزاران نفر از م : هانکیبانه ـ خربنگار 

دان یان سپس در میامیراهپ. ردندکو تظاهرات  ییامین شهر اقدام به راهپیا یابانهایدر سطح خ یاسیس

رد کبه رهربان  یسخنان یمردم بانه ط یرهرب مذهب ینین حسید جالل الدیرده و سکبانه اجتامع  یآزاد

 یشرت یرات توجه بکرد در مذاکمردم  ەهایخواستد و به ب نخورنیفر، نندکن یردفروشکه کهشدار داد 

  :ر منترش شدیبه شح ز کیه مشرت یآنگاه اعالم. نندکب

رد کخلق  یندگیات منایه یشنهادیپ یخودمختار  کقاطع خود را از طرح مشرت  یبانیما مردم بانه پشت 

« وملهک»ردستان کشان کزحمت یردستان سازمان انقالبکرات کحزب دم -ینین حسید عزالدیل از )سکمتش

   :میداریر اعالم میردستان( به شح زکران شاخه یخلق ا ییفدا یهایکو سازمان چر

  .درج گردد یت شناخته شده و در قانون اساسیردستان به رسمک یـ خودمختار 1

م شده یتقس یجان غربیردستان و آذربا، کرمانشاه، کالمین چهار استان ایه در بکن یردنشکـ مناطق 2

  .واحد خودمختار شناخته شود یکست بعنوان ا

ل کیردستان تشکن ینکسا یو همگان یمخف، میمستق، ق انتخابات آزادیردستان از طرک یـ مجلس مل3

ی، اجتامعی، اداره امور عبور اقتصاد یبرا یندگانیردستان مناک یومت خودمختار کن مجلس حیا. شود

  .دیمنطقه خودمختار برخواهد گزیو انتظام یفرهنگ

ردستان شناخته شود و پس از سال کامله در ادارت و مؤسسات در کس و میتدریزبان رسم یردکـ زبان 4

( زبان ادارات در رسارس ی)فارسیس شود و زبان رسمیتدر یردکنار زبان کدر  یزبان فارسیی، چهارم ابتدا

  .ردستان باشدکران منجمله یا

از  یناش یاقتصاد یه عقب ماندگکباشد  یبه نحو ردستان کشور به کبودجه یـ اختصاص سهم عموم5

  .دیرا جربان منا یستم مل
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  .ت داده شوندکش  یز کومت مر کرد در اداره امور حکندگان خلق یـ منا6

و  یخارجی، بازرگان یو ارض یلکاست ی)ارتش( س یدفاع ملی، است خارجیه امور مربوط به سیلکـ 7

 یله ارگانهایبوس یه امور داخلیاست و بق یز کومت مر کت حیدر صالح یدرازمدت اقتصاد یهابرنامە

  .ردستان اداره شودکخودمختار 

ده یمذهب و عق یاجتامعات و احزاب و آزاد، مطبوعات، قلم، انیب یل آزادیاز قب یکراتکدم یهایـ آزاد8

 . ن گرددیران تأمیدر رسارس ا

 (7/9/1358هان کی)

 

 ردستانکصلح  یمل یل شوراکیشنهاد تشیپ

ژه دولت یات ویردستان به هکمبنظور رفع بحران ، ایاطالعیه یروز طیران دین خلق ایان مجاهدسازم

   :ر استیه برشح زیمنت اطالع. ل شودکیتش«ردستانکصلح  یمل یشورا»ه کرد کشنهاد یپ

ه ادامه جنگ و کن یق به ایران با اعتامد عمین خلق ایران ـ مجاهدیبنام خدا و بنام خلق قهرمان ا

د کیو با تأ، جهانخوار نداشته و ندارد یهاستیالیجز امپر یچ برندهایردستان رسانجام هکدر  یشکر براد

ض یو رفع هرگونه تبع یو محل یبر حق اداره امور داخل یمبن ینیآبان امام خم 26بر فرمان مورخ 

ه هر گونه خود نسبت ب ینگران یاسالم یدر پناه اسالم و جمهور « ی. . . اسیو س یو اقتصاد یفرهنگ

گر توجه یباردی، ، گروه یهاو رقابت کیو مسل یو فرقها یقوم یهاینهتوزکیو اختالف و  ییمبارزهجو

برادران من » : ه گفتندکم ینکیردستان جلب مکلامت امام در فرمان مربوط به کن یروها را به ایعموم ن

نند ما یکم یر یاز اختالفات بهرهگ هکآنان هستند ، گر اجانب استیا و دیکبه نفع آمر یامروز هر اختالف

 22ه در نامهمورخ کهمچنان، رانین خلق ایسازمان مجاهد یبنابران« . . . شندکخواهند به اسارت بیرا م

« یاسیبالدرنگ س یهاییبخاطر چارهجو یو عموم یج ملیبس یک»  رضورت ینیمهر خود به امام خم
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آن را فراتر از مجموعه  یبعد یرهایدستان و آثار زنجر کابعاد مسئله »را خاطر نشان منوده و  ردستانکدر 

صلح  یمل یشورا یکجاد یا : دانسته بود« . . . ا هر حزب بخصوصیدولت  یهاییا چاره جویها ییاراک

، ندیکشنهادمینند پیکآبان امام را قبول م 26ه فرمان مورخ ک ییروهایت عموم نکردستان را با ش ک یبرا

 یر کران خواهند توانست رصفنظر از اختالفات فیا یهاتیو احزاب و شخص یروهایب همه نین ترتیبه ا

ن ید یو مل ین مسئله اساسیدر حل وفصل ا ینیبا حق ابراز نظر در چارچوب فرمان امام خمکی، و مسل

   :ردستانکصلح  یمل یجاد شورایط ایشا. نندکو سخن امام ادا  یاسالم یجمهور  خود را به انقالب

افنت یل جلسات آنها و اطالع کیروها و تشیعموم ن یرات در خود تهران باشد تا گردهامئکذارخانه میـدب1

  .ل شودیرات تسهکعموم مردم از منت مذا

  .است ینیامام خم 26/8مورخ  حل مسئله هامنفرمان یـ مبنا2

امن ه هکنیبرشط اکی، و مسل یر کها رصفنظر از اختالفات فتیسازمانها و شخص، ـ از همه احزاب3

  .دین مسئله دعوت بعمل آیای، ت در حل ملکش  یبرا. رفته باشندیرا پذ ینیفرمان امام خم

آتش بس مطلق از همه ، در چارچوب هامن فرمان امام یجه قطعیرات و تا اخذ نتکـ در طول مذا4 

  .ت شودیطرف رعا

 ها همه تفرقه یا عامل اصلیکسم آمریالیمرگ بر امپر

 متام خلق  یستیالیضد امپرسالم بر مبارزه متحد 

 ردستان ـ کسالم بر مردم ما در 

 . رانین خلق ایمجاهد

 (14/9/1358)اطالعات
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 ن خلقیمجاهد یردستان از سو کصلح  یمل یطرح شورا

ژه یات ویردستان را به هکصلح در  یمل یل شوراکیشنهاد تشیپ ایاطالعیهران با انتشار ین خلق ایمجاهد

ه ادامه جنگ کنیق به ایران با اعتامد عمین خلق ایمجاهد : ه آمده استین اطاعیدر ا. ردندکدولت ارائه 

د بر کیخونخوار نداشته و ندارد و با تا یستهایالیجز امپر یچ برندهایردستان رسانجام هکدر  یشکبرادر 

ض یو رفع هرگونه تبع یو محل یحق اداره امور داخل» : بر یمبن ینیآبان امام خم 26فرمان مورخ 

خود نسبت به هر گونه  ینگران یاسالم یدر پناه اسالم و جمهور « ی. . . اسیو س یو اقتصاد یهنگفر 

ن رابطه یدر هم. دینامیابراز م ید جنگ منتهین است به تجدکه ممکرات صلح را کال در ادامه مذاکاش

 یو ب یرافانح یرهایمتام خلق به مس یستیالیده شدن نربد واحد ضد امپریشانکبه منظور مامنعت از 

ی، گروه یو رقابتها کیو مسل یو فرقها یقوم یهایتوز نهکیو اختالفات و  ییردن هرگونه مبارزهجوکاثر 

ه کم ینیکردستان جلب مکلامت امام در هامن فرمان مربوط به کن یروها را به ایگر توجه عموم نیبار د

ه از اختالفات کآنان هستند ، انب استگر اجیا و دیکبه نفع آمر یامروز هر اختالف، برادران من» : گفتند

ران همچنان ین خلق این سازمان مجاهدیبنابرا« شندکخواهند به اسارت بیما را م، نندیکم یر یما بهرهگ

 یهاییبخاطر چارهجو« یو عموم یج ملیبس یک»رضورت  ینیمهر خود با امام خم 23ه در نامه مورخ ک

« آن یبعد یرهایردستان و آثار زنجکل یابعاد مسا»ه و ردستان را خاطرنشان منودکدر « یاسیبالدرنگ س

 یشورا یکجاد یا، ا هر حزب بخصوص دانسته بودیدولت  یهاییجوا چارهیها ییاراکفراتر از مجموعه »را 

، نندیکآبان امام را قبول م 26ه فرمان مورخ ک ییروهایت عموم نکردستان را با ش ک یصلح برا یمل

افته یارات تام ینون در موضوع اختکه اکژه دولت یات ویعرت آن را از هیشنهاد و تحقق هر چه رسیپ

ران خواهند توانست رصفنظر از یا یتهایروها و احزاب و شخصیب همه نین ترتیبه ا. ندیکدرخواست م

ن یدر حل و فصل ا ینیبا حق ابراز نظر آزاد در چارچوب فرمان امام خمکی، و مسل یر کاختالفات ف

  .نندکو شخص امام ادا یاسالم ین خود را به انقالب و جمهور ید یو مل یمسأله اساس
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   :ردستانکصبح  یمل یجاد شورایط ایشا

افنت یل جلسات آنها و اطالع کیروها و تشیعموم ن ییرات در خود تهران باشد تا گردهامکرخانه مذایـ دب1

  .ل شودیرات تسهکعموم مردم از منت مذا

  .است ینیامام خم 8ـ26ان مورخ حل مساله هامن فرم یـ مبنا2

ه هامن کن یبه شط اکی، و مسل یر کرصفنظر از اختالفات ف، تهایسازمانها و شخص، ـ از همه احزاب3

  .دیدعوت به عمل آ ین مساله ملیای، ت در حل ملکش  یبرا، رفته باشندیرا پذ ینیفرمان امام خم

آتشبس مطلق از همه طرف ، امن فرمان امامدر چارچوب ه یجه قطعیرات و تا اخذ نتکـ در طول مذا4

 . ت شودیرعا

 هاهمه تفرقه یعامل اصل، ایکسم آمریالیمرگ بر امپر

 58آذر 13

 (14/9/1358هانکی)

 

 ست؟یا مساله شهادت برادران پاسدار در رسدشت مهم نیآ

ان یزندان یهمدرد یبرا»: ردهاندکان مسلامن اعالم یدانشجو یسازمانهایی، دانشجو یاسالم یانجمنها

  .«رندیگیم یاسیروز را روزه س 3 یستیونیو اعرتاض به اعامل صه ینیفلسط

شرت آنها را در راه یتواند هرچه بیمثبت دارد و م یر یامن تاثینیه برادران فلسطیت در روحکن حر یناً ایقی

چهره  یگر است فراتر در افشا یت گامکن حر ین ایمصممرت سازد و همچن یجهان یستهایونیمبارزه با صه

  .ها در نزد مردمیلید ارسائیپل
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ه زودتر از همه ک یم سوالیآن بپرداز یرات درونیآن و تاث یەهاز یت و انگکن حر یشرت ایب یحال به برس

ن یاً ایثان ن مساله را سوژه قرار داده و به آن پرداختهیان ایه چرا دانشجوکن است ید ایآیبه ذهن م

  ت دارد؟یعموم مردم اهم یمساله چقدر برا

ت یارزه اهماندنیا حداقل به ایا مساله مهمرت و قابل ملسرت و ی؟ آاندشدهما حل  یل داخلیا همه مسایآ

 وجود ندارد؟

ت کاز حر  ین نامه نفیه هدف از اکر است کست الزم تذ یتبخش نین سوال هم رضایمتاسفانه جواب ا

ن توقع یشرت از ایه از آنها بکن پر شور جوا یروهایاست از ن یشرت مساله گلهگذار یه بکست بلین یاسیس

  .رودیم

 یلیه بتواند چهرهاش را به صورت تحلکر همه جانبه خواهد داشت یتاث ین مساله زمانیا کبدون ش

نجه گر کنجه و شکهود و مسلامن و شیه بر احساسات مساله کیقرار دهد و نه فقط با ت یمورد شناسا

ت منفرد کن حر یلگر اما با ایذهن تحل یکه ید مگر در سایآیبه وجود من ن مهمیند و اکرا مطرح  ……و 

ست یدر دست ن یقیل دقیشور تحلکل مهم روز در داخل یمسا یلیه از خک ید؟ زمانیدهیبه مردم چه م

. جه دلخواه را گرفتیشود نتیم یرون مرز یل بیه مربوط به مساک یاسیت سکحر  یکتوان از یچگونه م

توان انتظار یعاجز مانده چگونه م. . . ادارات و شورکز و اطراف کوطئه در مر لتیا ذهن مردمان از تحلیو 

ر یرث هموطنان ما درگکا یتاً وقتیداشته باشند و نها یح و جدیصح یبرخورد یمساله خارج یکداشت با 

گر یل مردم دیتوانند به مساین( هستند چگونه مکـمس کـ پوشا ک)خورا یه زندگیبرآوردن حوائج اول

  .همند باشندعالق

 یه سالها از بودجه مردم براک یدار جامعه به عنوان فرزند جامعهاید به عنوان چشم بیان بایدانشجو

 یلیمردم مسا یل واقعید به مسایرده باکاستفاده  یاسیو س یر کل فیالت و رس در آوردن از مسایتحص

ند کمصالح توده را مشخص  یشنر آن هستند بپردازند و چون چراغ رو یابان درگیوچه و خکه هرروز در ک

ق ین صورت گودال عمیر ایل دور و اطرافشان قدم بردارد در غیار مردم از مساکر افیو در راه تنو
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خوب به « ت بودنیدور از واقع»و « یت گرائیذهن»شد و آنگاه وصله کیرا انتظار م یو  ییتگرایذهن

ه نسبت به ک ین توده دانشجوئید گفت چرا ایه مستحق آن است در حال حارض باکچسبد یم یو 

رده کوت کت سکممل یل داخلینش مساعد را نشان داده چرا در مقابل مساکن وایا ینیان فلسطیزندان

  است؟

  ست؟یا مساله شهادت برادران پاسدار در رسدشت مهم نیآ

ت یعمل و نقش مهاجامن نقاط ضعف پاسداران و مسوول یق راجع به چگونگیو تحق یا بررسیآ

ه کن سوال یا ایست؟ آین یاتین حادثه و روشن شدن ذهن مردم حیرار اکاز ت یر یجلوگ یدهان برافرمان

وه و دشت فرستاده کان یبه م یافک یبانیزات و پشتیه آنها را بدون دفاع و تجهکن پاسداران یفرمانده ا

ه کن مساله یا ایست؟ آیشام مهم ن یا نه؟ برایا مورد باز خواست قرار گرفته یند و آیکجاست و چه مک

سامل  ییگران هنوز از آب برق و بهداشت و غذاین دیزم یار رو کدر گنبد پس از سالها  یمهاجران زابل

نده آنها یبه حال آنها و آ یر کچ فینند و هنوز هیکف استفاده میثکمحرومند و هنوز از آب آلوده و 

 آزارد؟ینشده است ذهن شام را من

ن جهاد ی( دستمزد داوطلبیفعل ییر مشاوره امور اجرایها )وزیارکر همر در امو یمعاون نخستوز یا وقتیآ

 ین امور جار یو هم چن یاسیدخالت و اظهار در امور س»از  یبخشنامه برخوردار  یکرا با  یسازندگ

 ست؟یشام ناگوار ن یدهد برایم« فیو خدمت در محدوده وظا یدولت یسازمانها

 ( اصل بخشنامه به همراه نامه است)

در مناز جمعه  یمنتظر  یه آقاکنین اعرتاض و انتقاد است پس از اید اسالم دیگویه امام مکنیس از اا پیآ

به برادران و خواهران  یانامه یست وقتیز نینآمیشام توه یبرا« است استین سیاسالم د»د یگویم

  موقوف؟ یند فضولیگویدهند و میم یداوطلب شام در جهاد سازندگ
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ست ین بر شام نیشود ایاعرتاض مردم بلند م یفروشند و صدایتومان م 22د را یتا، اهدر مغازه یا وقتیآ

ب ین محصول به جیرده است؟ منافع اکآنرا گران  یسکد گران شده است؟ چه ید چرا تایح بدهیه توضک

به  یحیل صحینند؟ باالخره تحلیکم یوتاهکل کن مشیدر راه گشودن ا یسانکرود؟ چه یم یسانکچه 

 ین چند منونه براید اید تا آنها بتوانند بهرت و مشخصرت دشمنان خود را بشناسند؟ شایم بدهدست مرد

  .باشد یافکشام  یهایارکها و ندامنیارکم کردن کمشخص 

ن معامها و یدر گشودن ا یح از آنها و سعیه شناخت صحیت و اراکممل یل جار یپرداخنت به مسا

 یضد انقالب ین بردن هدفهایانقالب و از ب یشربد هدفهایپ یغ برایدریوشش مخلصانه و بکالت و کمش

 یل بدون ارتباط با مصالح جار یمشت مسا یکپرداخنت حرف به  یرود بجایه از شام توقع مکست یزیچ

نبودن  یخالی زدن رصفاً برا یوتاه مدت( و دست به اعامل پر رس و صدا و توخالکجامعه )حداقل در 

 . هردکنا یضه و ابراز وجودخدایعر

 (15/9/1358)اطالعات

 

  ردکخلق ی ندگیات منایه4ه شامره یاطالع

روز یردستان دکل یرد در رابطه با مساکخلق  یندگیات منایه هین اطالعیچهارم: مهاباد ـ خربنگار اطالعات

ه جنبش ک ینونکط یدر شا. ردستانکخواه  یمردم آزاد، هموطنان مبارز : افتیانتشار ، ن شحیبه ا

اقدام و از همه  یندگیات منایل هکیردستان به تشکز مسأله یحل مساملت آم یبرا ردکق مقاومت خل

، ره بهره گرفته استکط سامل جهت مذایت و فراهم آوردن محینشان دادن حسن ن یانات خود براکام

عموم مردم  یردهاند براکآن اتخاذ  یره پس از مراحل مقدماتکن مذایه طرفکرا  یداند موضعیم یرضور 

حل مسئله  یوه اساسیرامون شینون پکه تاک یاقدامات –الف  : دیردستان روشن مناکژه مردم یران بویا

ل یط آن بوده و در خصوص مسایل مربوط به آتش بس و شایردستان صورت گرفته محدود به مساک

 یمانهان امر احزاب و ساز یدر ارتباط با ا. انجام نگرفته است ییا گفتگویچگونه نشست و یآن ه یاساس
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با وجود اعالم آتش بس ، ن متاسفانهیکل، ردهاندکامالً مراعات کردستان آتش بس اعالم شده را ک یاسیس

روز پس از اعالم یکدرست  7/9/58خ یاز جمله در تار، از نقض آن مشاهده شده است یاز طرف موارد

ه و سلامس یاروم نیآباد در منطقه واقع ب« سومان»و « منگول»، « انکمم» یآتش بس در روستاها

ردستان چون سنندج و سقز و پاوه ک یاز شهرها یوپرت مبباران شده است و در بعضیکفروند هل 6له یبوس

 ینون شهر سنندج در محارصه جدکدهاند و هم ایت گردیو ارتش و سپاه پاسداران تقو یانتظام یقوا

ه مقرر بود دولت کرد یگیانجام م یطیت ارتش و پاسداران در شایتقو. ارتش قرار دارند ەهایاله سبز ک

 یهارد به تالشکخلق  یندگیات منایه هیکدر حال -ب. ردستان فرا خواندکنقاط  یسپاه پاسداران را از متام

رده است و همه اقشار و طبقات کره مبادرت کمذا یمناسب برا یاسیس یفضا جادیدر جهت ا یعیوس

ر مسووالنه یغ یند متاسفانه اظهارات و برخوردهامنودها یبانیات پشتیردستان از اقدامات هکمردم 

ط فراهم شده یمح یت الله منتظر یو آ یخلخال یچمران وآقا یاز مقامات مسئول از جمله آقا یبعض

جهت آغاز  13/9/58ژه دولت مقرر بود روز سه شنبه یات ویه -ج. سازدیره و متشنج میرا ت ینونک

از  یه اظهارات برخکبل، انجام نگرفته ین سفر ینه نه تنها چناما متأسفا، ندکمت یرات به مهاباد عزکمذا

ردستان و کع در حل مسئله یبر ترس یشان مبنیه ایو توص ینیام امام خمیژه با روح پیات ویه یاعضا

ژه دولت یات ویت رفتار هیفکیان آتش بس داده است منافات دارد و یات در جرین هیه اک یز تعهداتین

 . ردستان استکت نسبت به مسئله ینشانه عدم احساس مسئول

 15/9/58 –رد کخلق  یندگیات منایه

 (16/9/1358 )اطالعات

ردستان حل کل کچگونه مش : ندیکشنهاد میز سنندج ـ پکردستان ـ مر ک یجهاد سازندگ یفرهنگ یشورا

 شود؟یم

د دستور دهند یده شود و امام بایوبکد در هم یسم بایالیگاه ارتجاع و امپریپا یکزم بعنوان یفئودال

ط حساس ین شایدر ا. ردستان انجام شودکدر  ین اسالمیهر چه زودتر بر اساس مواز یاصالحات ارض
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جنگ . است یفر رضور کان یسم و سپاهیالیروها به منظور مقابله با اساس امپریش نیش از پیوحدت ب

  .فر استکان اسالم و یا جنگ میکران با آمریا

 

 «ینیامام خم» 

ان استثامر انسان از انسان را از یو جر اندهشدگوناگون ظاهر  یخ در صورتهایدر طول تار استعامرگران

ه در رأس کزم جهانخوار یالیه امپرکو از آنها تا به امروز ی رص و پادشاهان ساسانیل تا فرعون تا قیقاب

سالحشان جز تفرقه . اننیه اکن ادعا است یانگر ایخ بیتار. تجاوزگر قرار دارد ادامه دادهاند یایکآنها آمر

ربنا و جوهر اعامل ین همواره زکومت کنداز و حیاملثل معروف تفرقه ب ینبوده است و رض  یگر یز دیچ

ت کن مظاهر ش یرا در برابر ا یدیتوح یامیق یران اسالمیو امروز ا. شان بوده استیضد انسان

( آغاز . نامدیطان بزرگش میامام شه کتوطئه گر  یایکو آمر ین املللیسم بیونیو صه یسم جهانیالی)امپر

ن نربد ید و در ایو توح کان ش یم یخیتار یجنگ. ندکت کش  یر ین درگیرود تا قاطعانه در ایرده و مک

پس  .باشدیون میان و انقالبیلیهابل ویبهاه سالحکلمه است کبه فرموده امام هامنا وحدت  یروز یرمز پ

ج یجاد وحدت و بسیت ایخ وطنامن و جهان و اسالم مسئولیرن برهه حساس و رسنوشت ساز از تایدر ا

اء یه برا انب. کن امور استیفر است به عهده رهربان و مسئولکاسالم بر  یروز یه ضامن پکه و مردم یلکو 

و  یاست اله یه انقالب ما انقالبکچه آن. باشندیرا دارا م یفت اللهیم خلیت عظیه زده و مسئولکیت

اء و یدر برابر خدا و انب کش ینند بکتشان توجه نیو متعلق به ناس و اگر به مسئول اءیروز و راه انبیپ

ه کاست  ییرو خط امام چند هفتهایان مسلامن پیه دانشجوکخ مسئول هستند و حال یناس در طول تار

م خانه خدا )مسجدالحرام( یتجاوزگر به حر یایکا را گرفتهاند و آمریکطان بزرگ آمریش یالنه جاسوس

 یاتیفر حکان یان اسالم در برابر سپاهیج سپاهیش مبنظور بسیش از پیاز به وحدت بین، اوز منوده استتج

ا یآ. رده استکها چه ج تودهیجاد وحدت و بسیمه در اکات حایه هکنم یرسد و حال به بیبه نظر م

ات سه نفره یرات هکه مسلم است تا هنگام مذاکچنان : د گفتیا نه؟ درجواب بایردستان را همراه دارد ک
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وحدت  یخیام تارین پیمه وقت و اکات حایرد هکاست بر عملیگو یه خود زبانکادامه داشته  یشکبرادر 

 ینظرها، نه توزانه راکی ەهاینگا یوجا. دیز دمیردستان عزکالبد کدر  ییه روح تازهاکبخش امام بود 

رده است و نه خاموش گشته کش کو فر  یشکن برادر ینون اکمه و اکات حایرد هکز گرفت نه عملیمحبتآم

 نار خود ندارد؟کردستان را در که هنوز هم کد بداند یمه باکات حایو ه

  :درمان یبرا یشنهادیپ یو حاال راه حلها

در متمم  یرد و بصورت اصولیردستان تحقق پذکبحق مردم  یخواستها یستیام امام بایـ بر اساس پ1

  .گنجانده شود یقانون اساس

د ین قرآن است نبایبر قوان یه مبنک یاسالم ین است و قانون اساسینها عامل وحدت مسلمـ قرآن ت2 

ران و جهان اصل ین رسارس ایدن به مسلمیه بخاطر وحدت بخشکگردد یشنهاد میعامل تفرقه باشد و پ

   :ابدیر ییر تغیاز دو صورت ز یکیبه  یدوازدهم قانون اساس

 یاثن یمذاهب جعفر  -2ران اسالم یمردم ا ین رسمید -1 : ستنصورت ایرد بدکشنهاد مردم مسلامن یپ

ل کباشند و در یم یت دارند رسمیرثکه اک یدر مناطق کیو مال یـ شافع یدیـ ز یـ حنف یـ حنبل یعرش 

ن ید : ردستانک یجهاد سازندگ یفرهنگ یشنهاد شورایاصل پ. م استکت مردم حایرثکشور مذهب اک

 ین جهان و مذاهب جعفر ین است و نگرش مستضعفیبخش مسلم ه وحدتک شور اسالم استک یرسم

 یت دارند معتربند و قانونگذار یرثکه اک یدر مناطق یدیوز یـ حنبل یـ شافع کیـ مال یـ حنف یعرش  یـ اثن

 یستیت باکل مملکن در یو قوان. ردیگیارات شوراها بر اساس مذاهب فوق انجام میدر حدود اخت یمحل

است و  ید قانون امت اسالمیق بدست آین طریه از اک یبرسد و قانون یاسالم یفقها ید شوراییبه تا

  .جهان اسالم و مستضعفان جهان یخواهد بود برا ییالگو

ند یدستور فرما ینیه امام خمکند لذا بجاست یکم یه دشمن از آن بهره بردار کاست  یزم عاملیـ فئودال3

ن یبر اساس موازی )اصالحات ارض. ران انجام شودیاط اگر نقیز دیردستان و نکدر منطقه  یاصالحات ارض

 (.اسالم
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ضد انقالب قاطعانه  یستیند بایکرد را از ضد انقالب جدا مکه مردم کـ پس از انجام چهار مرحله فوق 4

ه از کضد انقالب  یشهیباشند و به رسعت ریرد هم با ما همراه مکن حال خود مردم یده شود در ایوبک

 . دکخشیرد در منطقه میگیمنشاء م تجاوزگر یایکآمر

 ز سنندجکردستان مر ک یجهاد سازندگ یشورا -یمن اتبع الهد یوالسالم عل

 (19/9/1358)اطالعات

 

  رد در اعرتاض به مجله جوانانکن مسلامن ینامه متحصن

ه خرب به ین مهاجر جهت تهیان ما تحصنیش خربنگار مجله جوانان به میمدت سه هفته پ-بنام خدا

 19/9/58جه آن را در مجله دوشنبه یه نتکبه عمل آورد  ییما گفتگو یختامن خربگان آمد و با سخنگوهاسا

افته یان یار مجلس خربگان پاکح !!؟ نوشته است چون یاما زشت و نامربوط و نا صح، میردکمشاهده 

ان خود یاض همشهرار خود رفتهاند و با مخالفت و اعرت یها هم متام شده وبه شهر و دیوانین مریتحصن ا

ف و یلکت یرده و در آخر ما را بکر کنده آنها داشنت ذ یا خود را منایگو لش را همیاند و دلمواجه گشته

   .ن زده استکامن بشیهم برا یرسگردان دانسته و مرصاع سحر 

 رس ینیبیه مکا یندگان مجلس خربگان رفتند ساختامن مجلس را با خود بردند یا منایخربنگار! آ یآقا

فرموده و به قول خود وفا  یلطف یه بکد یهست ین جنابعالیم ؟ ایباشیش هست و ما هنوز آنجا میجا

ش تحصن یبه جا یق مجلهات درد دل دل ما را به گوش خوانندگانت برسانیه قرار بود از طرکد یردهاکن

ای ات پرداختهیاقعف و یشخند و متسخر به قلب و تحریفرموده و با ر یافته تلقیان یو مهاجرت ما را پا

شتار کشت و کدر اثر تداوم  یگذرد و خوب است بدانیروز از تحصن ما م 34!!؟ درست  یانصاف یب یزه

ن یهر روز بر تعداد مهاجر یتکمقامات مسئول ممل یتوجه یمسلآمنان فعال و مومن به انقالب و ب

شورمان ک یگر شهرهایتهران و درمانشاه و همدان و ک یشرت از هزار نفر در شهرهایشود و بیافزوده م
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توانند یمن یس نظر جنابعالکرده و آوارهاند و بر عکسان خود را رها کط زن و بچه و ین شایجه همیدر نت

ن یاز متحصن یکیح برگشنت یار خود برگردند چون برگشنت هامن و اعدام هامن) شاهد صحیبه شهر و د

. انند (ینجا گریه پدروبرادرانش درایکدر حال، بود یو به سنندج و اعدام شدن « رایهنه پکمحمد »به نام 

خود  یه به زور اسلحه و اجنبکستند ین یسانکنده ما یم منایگفتها یقبل ەهایاعالمیخربنگار ما در  یآقا

ه کد ید بدانیرا قبول دار یمردم یل شوراهاکیآزاد و تش ل منودهاند شام اگر انتخاباتیرا به مردم تحم

 نفر 7نفر از  6ه االن کخودشان را  یندگان واقعیت و مناکشهر ش  یانتخاباتشورا در صد مردم در 58

ارمندان و ، کشاورزان، کارگرانکان ما یباشند انتخاب منودهاند در مین میان ما متحصنیشان در میاعضا

فشار اما ، ن وضع را قبول ندارندیدرصدشان ا 90شرت از یه مردم ما بکد یان حضور دارند و بدانیبازار

 یلومرت کی 20چشمشان با توجه به باز بودن مرزها در  یدر جلو  یبه اصطالح خلق یاسلحه و اعدامها

و عوامل ارتجاع وضع فعال  یاجنب ەهایزبان و گرو یر از پالیشهرمان وجود عامل رسشناس و حقوق بگ

 یتکمسووالن ممل یتتفاو  ینها و از بیدهد مسلامنان ساده و آرام منطقه از دست ایمجال دم برآوردن من

 یبرند ولیت رنج مین وضعیجادایجتا ایمسلامنان منطقه و نت یاسالم ەهایخواستدر جهت عدم برآورد 

ان اضافه ین صورت نخواهد ماند در پایشه به ایان همید چرخ دورویگویخ مید اسطوره گران تاریاگر بدان

ن یلیمر»و« سیورتک یتون»مسائل روز از  تان بحث و خرب وەهایه در مجلکشام  ید برایم شایمنائیم

 یمطرح بوده نتوان یو خارج یشگان داخلیرپوش هرنپیو معامله ز یو و رقاصان مشهور غرب« مونرو

نم اسم مجله ات را کیشنهاد میپ. داردای چه فلسفه… ( ن ارض الله واسعه فتهاجرواک) امل ت ینک کدر 

. دیباشین هم میاد مستضعفیوابسته به بن یناسالمت، دجوانان امروز نگذار هامن جوانان آنروز باش

 والسالم

 (25/9/1358یاسالم ی)جمهور 
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 سنندج«نیاء دیگروه اح»هیاطالع

آذرماه سال  24خ یبه تار ایاطالعیه« نیاء دیاح»به نام  یپارس گروه یسنندج ـ بر اساس گزارش خربگزار 

ار کن در یخائن کناپا یه دستهاکد هشدار داد ر کآن به ملت  یرد و طکدر سطح شهر سنندج منترش  58

م سئوال یخواهیما م : ن آمده استیه همچنین اطالعیدر ا. ن بربندیخواهند منطقه را از بیه مکاست 

د را تحت عنوان یبند و بار و القیافراد ب یه برخکدارد؟ آنها یرد و ضد خلق گام بر مکضد  یسکم چه ینک

شه زجر و ظلم یه همکرد کبرادر و خواهر مسلامن ای دهند تویجامعه مل یتحو یدخرتان مبارز و انقالب

وجدانت و از همه مهمرت پناهگاهت ، تیه آبروک ییتوی، ردهاکر قانون تحمل یکخ را بر پیمستبدان تار

، نتید، تیچگاه خداین و نگذار هکز چشامنت را باز یبوده است از خوابگران برخ یکخداوند الش

ه ک ین شود و وقتیبه مقدساتت توه. بر باد دهند« تیمل»فقط تحت عنوان  شفت و ناموست را

 یبراست. مینکم با آن مبارزه یخواهیو م، است یومت مذهبکه حکن خاطر یند به ایچرا؟ بگو یدیپرس

بند ین همه بیومت است؟ عالوه بر اکشبانه چطور؟ آنهم بخاطر مبارزه با ح یهایدزد، نگونه استیاگر ا

ه مسلامنها ک یاست؟ تا وقت یسانکار چه ک م استکه در شهر حاک ییها و هرج و مرجهایراندازیت، هایو بار

گذاشتند یرا به گردن آنها م هاتوطئهاز  یار یو بس هاتوطئهغارتها و ، دندینامیدر شهر بودند خلق را جاش م

شود یار مکا روشن و آشآنه یت ضد خلقیه ماهکحاال است ، ردهاندکه یاوباشها تخل یو حاال شهر را برا

 هستند؟ ینها خلقیا ایاختهاند؟ آاندردها را به جان همکه علناً ک دیو بدان

 (25/9/1358هانکی)

 

  .ردکدولت را رد « یخودگردان»رد طرح کخلق  یندگیات منایه

 یادشنهیپ« یخودگردان»طرح  ایاطالعیهرد با انتشار کخلق  یندگیات منایه : هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

تنزل  یامر ادار  یکرد را تا سطح کخلق  ین طرح درخواستهایا : رد و افزودکژه دولت را رد یات ویه

در  : ردها آمده استک یح سوابق مبارزاتیرد پس از ترشکخلق  یندگیات منایه هیدر اطالع. داده است
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ن یگرفته شده است و ا دهیردستان گذشته نادکانقالب در  یروز یپ یه از ابتداک یاناتین طرح متام جریا

. اندشدهد یردستان شهکان جنگ ناخواسته یه در جرک یانکود کردن خون مردان و زنان و کاملیپا یعنی

 یس طرح خودگردانیشنویه از نظر آنان به پک یراداتیه ایلکن یرد همچنکخلق  یندگیات منایه هیدر اطالع

 . ح شده استیترش یکبه  ، یکوارد است

 (28/9/1358هانکی)

 

  .همچون روح خدا همراه است یهمچون خدا و رهرب  یاور یما را : ان مهاجر سنندجیدانشجو

برشح « رت مفتحکد »ان مهاجر در رابطه با ترور یه دانشجویاعالم : یاسالم یجمهور  یرمانشاه ـ خربگزار ک

 یها رسابدهیآ یورمناه دکلرزد و آنجا یمنطق م یه پاکآنجا ، ه راجعونیو انا ال. . . اناا : افتیر انتشار یز

ه کرون آمد یروز بیز پیش نین بوته آزمایاسالم از ا، تبکسم میشود و تروریست ترور منطق میش نیب

، دیشهای .نندکان مطلب یتوانند با چگونه مردن خود بیتها میاما شخص، ستیبشخص ن کیتب ما متکم

است  یشهادت تو و هجرت من خط رسخ .میداریت الله گام بر مینهایامت و من با هجرتم در بیتو با پ

اب تو یردهاند و امروز در غکن آن یگزیش را برداشتهاند و هوسها را جایه خداکاه یس یبر بطالن آن واد

ه جهت باطل مبارزات کم یزیخیبر م یین افشاگر آن رسواگرایگر مسلمیما در ادامه راهت و همراه د

همچون  یهمچون خدا و رهرب  یاور یه ما را کن یغافل از ا اسالم و مسلامنان قرار دادند یخود را به سو 

  .روح خدا همراه است

 ر سنندجیت دبیده تربکان مهاجر دانشیدانشجو یانجمن اسالم

 (1/10/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .چپ گرا اعدام شدند ەهایردستان توسط گرو کنفر از مسلامنان  6

ه در مجلس خربگان ک یردکبا برادران مسلامن  یماسال  یه توسط خربنگار جمهور ک یدر مصاحبه اختصاص

ه نظر خوانندگان را به آن کردستان مطرح شد کاز منطقه  یات مهمکباشند بعمل آمد نیمتحصن م

ل ینفر تقل 50ه درحال حارض به کنفر بودهاند  150ش حدود یروز پ 40ن ین متحصنیا : مینیکجلب م

  .اندیافته

  :ن سوال شدیاز متحصن یکیاز 

  ؟ایدشدهردستان به تهران آمده و متحصن کبه چه علت از منطقه  : س

فرمان امام در مبارزه  یباشد در پیت برقرار منیوان امنیالخصوص مریردستان علکدر منطقه : پاسخ داد یو 

ه کت دستور خلع صالح صادر شد یات حسننیو پس از ورود ه اندشدهرد مسلح کفار مردم مسلامن کبا 

 یشرت افرادیقرار نگرفته بود ضمناً ب یت و اوضاع منطقه مورد بررسیچوجه موقعیور به هن دستیدر ا

ه در گرو خود ک یل دادند و افردیها را تحومعتقد بودند اسلحه یاسالم یه به انقالب و دولت جمهور ک

ندادند و ل یو اوباش و اراذل اسلحه را تحو یبه اصطالح مبارز خلق ەهایها قرار داشتند و گرو فروخته

 یمبارزه داده بود خنث یه امام به مردم براک یهایت دستور آتشبس داد روحیات حسننیه هک یهنگام

ت منفجر منودند اما افراد ینامیمختلف به شهرها حمله وپاسگاهها را توسط د ەهایناگهان گرو . شد

جه پاسگاهها ید در نتنیت بنامیست مقررات آتش بس را رعایبایه گرفته بودند مک یطبق دستور  یارتش

ه با کرا  ین به اوضاع مسلط شدند آنهائین مهاجمیه اک یم شد وقتکخلع سالح شدند و زور بر مردم حا

از آنها  یرده بودند مورد اتهام قرار داده عدهاک یار کهم یانقالب ەهایتیمکو  یاسالم یدولت جمهور 

ن امر ید مسئولیم شایتهران شد یم و راهیردک کز شهر را تر یجه ما نیردند در نتکن جرم اعدام یرا به ا

ه متأسفانه کند یمنوده بودند حل منا کمکه به انقالب کن افراد را یل اکنند و مشکن مساله توجه یبه ا

  .د ما نشده استیعا یجه مثبتینون نتکتا

  هستند؟ یسانکت برقرار شود چه یگذارند در منطقه امنیه منک یافراد : س
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آنها مطرح  یبرا یاسالم یه اصوال خودمختار ک یسانکخلق و  یفدائ یهایکومله و چرک ەهایگرو  : جواب

  .شان آزاد باشدیبرا یه هر نوع زورگوئکنند کجاد یرا ا یومتکخواهند حیست و مین

 د؟یردکن افراد مبارزه نیچرا با ا : س

د یش در منطقه پدو اغتشا یداخل یز یه خون رکنیت و به خاطر ایات حسن نیما طبق دستوره : جواب

نطور یم و همیره بپردازد از جنگ دست برداشتکط آرام به مذایت در محیات حسن نین هید و همچنیآین

 ەهایگایم منودن پاکمح ین نحو برایت به بهرتین موقعیاز ا یبه اصطالح خلق یهاکگروه یارتش ول

ه در حال حارض دو تن از کود را بیپهنهکدشد محمد یه شهکاز افراد  . یکیخود استفاده منودند یبعد

ت در یگردد به اتهام فعالیه به سقز بر مک یهنگام یو . باشندینجا متحصن میافراد خانوادهاش در ا

 یدزل یه اهل آبادک یمردوخ یبه نام مالمصطف یگر یز شخص دیگردد و نیسنندج اعدام م یته انقالبیمک

ه با هفت بچه کن آمنه بود یگر حسیدان دیرسد از شهیر و به درجه شهادت میبود در سنندج دستگ

 یکه چرکنیاست به جرم ا یار یگر حسن هوشید دیشه. ستیه جرم او معلوم نکد شده یشه

ند و قسم یایه مردم مکربند ینار مسجد مکگردد او را گرفته و به یه به خانه برمک یبوده هنگامیژاندارمر

. نندکیبرده و او را اعدام م یرا به خارج از آباد یر اینداشته باشند اما حسن هوش یار که به او کدهند یم

ره بوده و کمشغول مذا یتوجهیت با بیات حسن نیه هکوسته یبه وقوع پ یع در هنگامینگونه فجایا

از جوانان شهر را از  یتعداد. ستیامن مشخص نیگر براید ین حد است اوضاع شهرهایاطالع ما به ا

ه عضو کنیوه و چهار برادر و خواهر دارد به جرم ایه مادرش بک یفرزند خانوادها یجمله عثامن صادق

امرستان یه در بک ینجه قرار گرفته تا حدکرده مورد شکیم یت مذهبیبوده و فعال یانون جوانان اسالمک

  .توان نام بردیه مک یگر ید یشود شهدایم یبسرت 

  سال 15سن  یالس اول نظر کتابا محصل  یـ عل1

  سال 25سن  ینسلطآ  یت مصطفکـ شو 2

  سال 35ن آمنه سن یـ حس3
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چه ، اندشدهب کمزدورمرت ەهایه گرو ک یتین جنایوت مردم در مقابل چنکدر مورد علل س : س

  د؟ییفرمایم

ه یکردستان زبانزد همه است زمانکمردم  یو ضعف اقتصاد یوت دارند چون فقرفرهنگکمردم حق س : ج

هم  ییروینند و نکیمسلامن بودن به مردم مسلامن تجاوز م زند و به جرمیریابان میافراد مسلح به خ

ن هستند مسلامً زور را ییدر سطح پا یاسیز از لحاظ فرهنگ سیند و مردم نک یار یه آنها را کست ین

ه چون از لحاظ کباشند یرد مک ەهایرثاً از بچکا، ه مسلح هستندک یسانکدر ضمن . رفتیخواهند پذ

ج شده یون وابسته ترویه توسط روحانک یز از اسالم شاهنشاهیها را اغنا و نن نتوانستند آنیوالد یر کف

د فراموش یرا نبا یچپ منودهاند و در ضمن فقر مال ەهایخود را وابسته به گرو  اندشدهبود دل زده 

  .ن مورد داشته استیدر ا یرد چون نقش موثر ک

  ند؟کدعمل یت درمنطقه چگونه بایات حسن نیبه نظر شام ه : س

م ینکف یلکن تیتع، ت هستندکه در صدر مملک یسانک یه براکم یدهیگران به خود اجازه منیمن و د : ج

د یه مناطق را به دکن بود یز ایات نین هیاز اشتباهات ا یکیست یار صالح نکردن کو اما بدون مشورت 

گر ید یا جاهایامنان و ار مسلیه آرام بود و در اختکوان ین مریل نشد بیقا یچ فرقیه یعنینند کینگاه م

  .ار دشمنان مردم بودیه در اختک

  د؟ین بگذاریه سالح را زمکمختلف نگفت  ەهایبه گرو  یات در مورد خلع سالح عمومیه : س

نگذاشت و تنها  یز شط و شوطیمختلف ن ەهایرد و با گرو کات اول همه را خلع سالح نیه : ج

ه ما چشم باز ک یل دادند و زمانیسالحها را تحو یاسالم یه طبق دستور دولت جمهور کمسلامنها بودند 

ات اشتباه یبه هر صورت ه. رفتندیگوناگون درمقابل ما رژه م یها و افراد مختلف با سالحهایم عراقیردک

ملت را  یو اسالم یشع ەهایخواستتوانند یر نشده میاالن هم د یهم نداشته ول یمنوده و قصد عمد

  .نندکبرآورده 
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 داشت؟ یجهایانقالب چه نت ید از مراجعه به تهران متاس با شورابع : س

شود یآقا درست م : هکن شد یجه ایم نتیه دادیشورا ارا یشنهادات را به اعضایها و پل خواستهیاو اوا : ج 

، نندکت بکش  یتوانند در جهاد سازندگیه مک ییآنها، نفر 150ن یه از اکم یما گفت. ستیمعلوم ن کیاما 

باشند اجازه یه دآنشآموز مک ید و به آنهائیه معلم هستند به روستاها بفرستک یسان، کد در جهادیبرب

، قه بودندیزن و بچهشان در مض یه از لحاظ مادک ینشده و آنهائ یهنوز خرب  یول، نندکل ید تحصیده

  .نندکفراهم  یش روز یزن و فرزند خو یمختلف رفتهاند تا برا یبه شهرها

د ینکن فراهم کن افراد مسیا یه براکنوشته شد به استاندار همدان  ینامها یرت بهشتکد  یاز طرف آقا

م متوجه یم ساعت قبل با همدان داشتین نیه همک یردهاند در متاسکز دوستامنا را رسگردان یاما آنجا ن

هستند؟  یاسالم یه طرفدار جمهور کردهاند کا مردم گناه یآ. ندکیه استاندار امروز و فردا مکم یشد

نند کن امر توجه بیست مسئولیم اگر نیگفتهاند اگر جرم است بدان ینیه درود بر خمکردهاند کگمناه 

 یاورند ولیر بیارگکد ین قرآن االن در مشهد هستند تا شایمدرس. اندشده یرث برادران مسلامن متوار کا

دست دشمن  یه اگر حتکم یرانقالب دا ین گله از شورایما ا. ار و خرج بدهدکه به آنها کنبوده  یسک

د در ین ندهیدروغ ەهایوعد ید ولید برویرصاحتاً بگوئ. د دروغ به آنها ندهندیبرند وعده و وعیرا م

ت یگروه اقل یکن یه اکد ینکر بکف. دین را رس بگردانیه مسلمکواقعاً دور از اسالم است  یلباس اسالم

ند کت را برقرار یه امنکند دولت موظف است رفتهایرا پذ یاسالم یومت جمهور که حکهستند  یهودی

اد در یانقالب ز یه با شوراکگذارند یها منین تازگیند همچنکب یر کنجا فیند الاقل اکب یار کو اگر آنجا 

ف شده بود فقط گفته یردند تحرکیه خرب تحصن ما را پخش مک یون هنگامیزیدر تلو. میمتاس باش

ن یبه مسئول. ن نبودیه چنک یم در صورتیباشین در منطقه مبودند ما خواستار بازگشت سپاه پاسدارا

امل کدر روزنامه آن را متام و . دینکن مصاحبه را پخش نید اینیبیه صالح منک یه در صورتکد یامر بگوئ

  .انت استیخ یکن یند اما ایست چاپ ننامیا اگر صالح نینند و کچاپ ن
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  :ه شدیراه قبال به دولت و شورا انقالب اک یەهایخواست

  .یو طبقات یبه منظور رفع ستم مذهب یره دولت در چهار چوب قانون اسالمکمذا .1

ن بردن تفرق و یشور به منظور از بکدر رسارس  یو عدالت اسالم یو مساوات مذهب یجاد برابر یا .2

  یجاد وحدت اسالمیتشتت مسلامنان و ا

به آنها اداراه شود )با در نظر  یافکارات یاختو دادن  یاسالم یت بر اساس نظام شوراهاکامور ممل .3

 یه پدر طالقانکشور( آن طور کامل ک یپارچگیکت و حفظ کب در مملیان هرگونه تخرکگرفنت عدم ام

  .نظر داشت

مسلح با خلع سالح  ەهایازهرج و مرج و توطئه گرو  یر یت و جلوگیامن یو برقرار  شورک یبسنت مرزها .4

  .در اسالم یت اصول آزادیات با رعکامل آنها در مملک

شتار کن یمه و مجازات عاملکو محا ییم گذشته در امور اجرایردن دست عوامل رسسپرده رژکوتاهک .5

 . ر شهرهایوان و سایمر

 . والسالم

 (3/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .شودیم میژه تسلیات ویردها به هک یطرح خودمختار 

رد کخلق  یندگیات منایه یردستان از سو ک یطرح خودمختار  نیار تدوک» : هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

ن مطلب به یرد ضمن عنوان اکران خلق یات دبیه یسخنگو « یز ماملیعز». «قرار گرفت یمورد بررس

 یه طرحکم یم گرفتیرا ارائه داد ما هم تصم یه دولت طرح خودمختار کنیبعد از ا : هان گفتکیخربنگار 

نون کهم ا : افزود« یمامل». میژه دولت ارائه دهیات ویبه ه یرات بعدکم تا در مذاینکه یجداگانه ته
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 یم و ینیکات آن را اعالم مییجز یشده است و به زود یکان نزدیبه پا ین طرح خودمختار یار تدوک

رد هم با دقت کات خلق یار مهم است و هیه بسکمانده است  ین طرح باقیچند مورد از تدو : گفت

ن دور از یم در ایدواریام : رد گفتکران خلق یات دبیه یسخنگو . ندیکه مکیتات کن نیا یرو  یشرت یب

  .روبرو شوند یشرت ین با توافق بیرات طرفکمذا

روز یبه سنندج صبح دیژه اعزامیات ویوش فروهر عضو هیپارس از سنندج دار یبه گزارش خربگزار  •

مت به یش از عزیب یو . ردک کتر ، ل مردم آنجایمسا یدار از رسدشت و بررسین شهر را به قصد دیا

با حضور  یرد و در جلسهاک یدگیاز مردم سنندج در موارد مختلف رس یات گروهیاکرسدشت به ش

ل کران یبه مد یدر ادارت منطقه دستورات کردستان و تحر کت امور انجام مردم یفکیان در مورد یصباغ

الن یان در اجتامع فارغالتحصیهندس صباغز میروز نیظهر د. ردکردستان صادر ک یادار  یسازمانها یو روسا

 . استخدام آنها ادامه دارد یچگونگ یبرا یرد و بررسکت کش  یار سنندج در استاندار یکب

 (3/10/1358هانکی)

 

 یخودمختار  یرد براکخلق  یندگیأت منایامل طرح هکمنت : رد اعالم شد کخلق  یندگیات منایه یاز سو 

 ردستانک

ن یه و تدویماده ته 26رد درکخلق  یندگیات منایه یه از سو کردستان ک یتار د خودمخیطرح جد -مهاباد 

ار روزنامه اطالعات گذاشته شده به یه در اختکن طرح یمنت ا. ژه دولت شدیات ویم هیتسل، شده است

   :ر استیشح ز

ن کسمی، خیه از نظر تارکران است یشور اک ییایدر محدوده جغراف ینیران رسزمیردستان اکـ 1ماده 

ه یلکن شامل ین رسزمیا. دهدیل مکیرد تشکنان آنانرا ملت کت سایرثکز اینون نکرد بوده و اکاقوام 

  .باشدیم یجان غربیردستان و آذربا، کرمانشاه، کالمیا یهان استانیردنشکمناطق 
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ی، خیق تاریعم یوندهایه پکران است یا یاسالم یشور جمهور کاز  یران جزئیردستان اک -2ماده  

ران استوار ین اکسا یهار ملتین در آن را با ساکردساکملت  یوستگیپی، و فرهنگ یاسیسی، قتصادا

  .ساخته است

 یاسیدرچهارچوب وحدت س یل خودمختار کبش، رانیردستان اکن یرد بر رسزمکت ملت یمکحا -3ماده  

  .گرددیران اعامل میشور اک یت ارضیو متام یاقتصاد

اقتدارات ، شورک یت ارضیو متام یاسین وحدت سیتام یران برایا یاسالم یر جمهو  یز کدولت مر  -4ماده 

امور مربوط به  : الف : دینامیران اعامل میردستان اکن خودمختار یر را در رسزمیل زیمربوط به مسا

سه گانه  یروهایه توسط نکگانگان یران در قبال تجاوز بیا یت ارضیاستقالل و متام، دفاع از رسحدات

. گرددیم یاداره و تصد یز کومت مر کح یتوسط ارگانها، ردیگیارتش صورت م یائیو در یهوائی، نیزم

مستقر در  یدول خارج یهاینسولگر کز ارتباط با یو ن یاست و ارتباط خارجیامور مربوط به س : ب

 یهااستیات و سکو گمر  یخارج یبازرگان : ج. است یز کت دولت مر یدر صالح، رانیردستان اکن یرسزم

  .باشدیم یز کدولت مر  یهاتوسط ارگان، ن اموریمربوط به ا یعموم

د در مرزها و دور از شهرها یبا یسات نظامیها و تأسه پادگانکن اصل یای، نه امور دفاعیدر زم -1تبرصه  

ه ک یچگونه اقدام و عملیه، رهیو غ یات نظامیه تحت عنوان مقتضیکبطور، ت گرددیهمواره رعا، باشد

  .ردیصورت نگ، ران گرددیردستان اکن خودمختار یرسزم یان در امور داخلیمداخله نظاممنتج به 

و  ینظام ەهایگاید درپایبا، رانیردستان اکن خودمختار ین رسزمکفه سایرسبازان وظ -2تبرصه 

  .ردستان بخدمت گامرده شوندکمستقر در  ەهایخانرسباز 

و  یدراز مدت اقتصاد یز یر برنامەات و کو گمر  یخارج یمربوط به بازرگان یدر ادارات محل -3تبرصه 

  .استفاده شود یارمندان محلکد از یبا، ردستانکن خودمختار یشور در رسزمک یستم پولیاداره س
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ن یه امور و شئون رسزمیلکت در یمکده اعامل حایح گردی( ترص4ه در ماده )ک یبجز موارد -5ماده 

  .باشدیم یخودمختار  یت ارگانهایدر صالح، ه استثناءچگونیبدون ه، رانیردستان اکخودمختار 

ران یردستان اکن خودمختار یرد در رسزمکت ملت یمکن ارگان حایرتیعال، ردستانک یمجلس مل -6ماده

هر ، رانیردستان اکنه که سیلک یو همگان یمخف، میمستق، ق انتخابات آزادین مجلس از طریا. باشدیم

  .گرددیمل کیبار انتخاب و تشیکدو سال 

 یمجلس مل ینده براینفر منا ، یکرانیردستان اکن ینان رسزمکهر پنجاه هزار نفر از سا : 1تبرصه  

  .ردکردستان انتخاب خواهند ک

ن انتخابات یخود و همچن یه مقررات مربوط به نظامنامه داخلیلکردستان ک یمجاس مل -7ماده 

  .در کب خواهد ین و تصویشهر و روستا را تدو یشوراها

در  ین و مقررات جار یه قوانیل، کشورک ین عمومیردستان با توجه به قوانک یمجلس مل – 8ماده 

  .ردکب خواهد یردستان را تصوکن خودمختار یرسزم یز بودجه اختصاصیو ن یخودمختار  یهاسازمان

ی، صاداقت یاسیه امور سیلکاداره  یردستان را براکومت خودمختار کح، ردستانک یمجلس مل -9ماده 

  .دیبرخواهد گز، ردستانکن خودمختار یرسزم یو انتظام یفرهنگی، ادار 

خواهد داشت  کت مشرت یردستان مسوولک یدر قبال مجلس مل، ردستانکومت خودمختار کح -10ماده 

. ردستان مسوول خواهد بودک یز منفرداً در مقابل مجلس ملیومت خودمختار نکح یاز اعضا یکو هر 

شور در عرض ک یفات ادار یردستان از نظر سلسله مراتب و ترشکومت خودمختار کح یاعضا : 1تبرصه 

  .خواهند بود یز کومت مر کح ەهایخانن وزارتیمعاون

 یات اجتامعیح یکراتکت آزاد و دمو یط فعالیه شاکفه دارد یحق و وظ، ردستانک یمجلس مل -11ماده 

 یهاده و مذهب و انجمنین و قلم و عقایاحزاب و اجتامعات و مطبوعات و ب ینه آزادیرا در زم
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ن آن از جانب قوه یت موازیند و بر رعاکردستان فراهم کن یو حق اعتصاب درمتام رسزم یکراتکدمو 

  .دیق منایه نظارت دقیمجر

 یم و به مجلس ملیتنظ، ردستانکومت خودمختار کله حیردستان خودمختار بوسکبودجه  -12ماده 

  .شودیب مبورد اجرا گذاشته میوشنهاد و پس از تصیردستان پک

ر یعوارض و سا، هااتیمال -الف : ردستان خودمختار عبارتند ازکن اعتبار بودجه یمنابع تأم -13ماده 

ومت کار حیدر اختی، ز کومت مر که از طرف حکشور ک یاز بودجه عموم یسهم -بی. محل یدرآمدها

  .شودیردستان قرار داده مکخودمختار 

 یردستان در جهت جربان عقب افتادگکن یدر رسزم یامل اقتصادکرشد و ت یبرا یز یر ەبرنام -14ماده 

 یو رفاه یرشفت امورعمرانیپی، و دامپرور  یشاورز کتوسعه ی، ع ملیجاد صنایا یعنی یاز ستم مل یناش

آنچه  یباستثنا. ندکدا یپ یادیر بنییرد تغکش خلق کزحمت ەهایتود یه زندگک یبنحو  یو خدمات عموم

  .باشدیردستان مکف خودمختار یر شد از وظاک( ذ 4ماده) 6ه در بند ک

بودجه توسعه  یعموم یدرآمدهای، ز کرس بودجه مربوط به اموردولت مر کـ پس از 14تبرصه ماده 

. شودیع میشور توزکان مناطق مختلف یت در میزان جمعیبه نسبت م یو فرهنگ یو اجتامع یاقتصاد

ش از درآمد متوسط یب، آنان یه به منظور جربان عقب ماندگکان خواهد بود چن، ن بودجهیع ایار توزیمع

  .شور باشدکرسارس 

خودمختار  یهاارگان، ردستان اعم از اداراتکن خودمختار یه ادارات رسزمیلکدر  یردکزبان  -15ماده 

ران یرسارس ا یسمان زبان ر کامی، که زبان فارسکته کن نید بر اکیاست با تا یزبان رسم، ر اداراتیا سای

  .باشدیردستان مکاز جمله 
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و متوسطه و  یه سطوح اعم از ابتدائیلکآموزش در ، رانیردستان اکن خودمختار یدر رسزم -16ماده 

ه یلکدر ی، ان سال چهارم ابتدائیز پس از پاین یس زبان فارسیتدر یول، خواهد بود یردکبزبان ی، عال

  .خواهد بود یران اجبار یردستان اکن یمدارس رسزم

خود را  یحق دارند فرهنگ و سنن مل، رانیردستان اکن خودمختار یدر رسزم یمل یهاتیاقل -1تبرصه 

  .ندیس منایخود را تدر ینند و در مدارس خود زبان مادر کج یحفظ و ترو

ن مؤسسات و یت ایمربوط به فعال یز یر برنامەو  یو فرهنگ یز آموزشکجاد مؤسسات و مرایا -17ماده 

ارات یجزو اخت یمتوسطه و عالی، ه سطوح ابتدائیلکران در یردستان اکن خودمختار یز در رسزمکرام

  .باشدیران میردستان اکومت خودمختار کح

ران در شهر و روستا یردستان اکن خودمختار یون موخود در رسزمیزیو و تلویت رادیز امنکمرا : 1تبرصه 

ن یتأم، ردستان درخواهند آمدکومت خودمختار کح یه به استخدام رسمکشمرگ یپ یروهایتوسط ن

  .شودیم

از طرف  امً یمستق، رانیردستان اکن خودمختار یشهر و روستا در رسزم ین انتظامیمسوول -19ماده 

  .ت خواهند داشتیمسوول، شوند و در برابر آنیردستان منصوب مکومت خودمختار کح

 یبرا یران در مدارس نظامیردستان اکت خودمختار ومکدانشجو از طرف ح یهر ساله تعداد-20ماده 

. ل خواهند پرداختیبه تحص، ردستانکن خودمختار یرسزم یدفاع یروهاین یهایازمندین نیتام

ان را ین دانشجویت ایو ترب یه موجبات آموزشیلکلفند کران میا یز کومت مر کمربوط در ح یهاسازمان

ردستان را بطور معقول و متناسب ک یداخل یانتظام یروهاین یحاتیتسل یهایازمندیو ن فراهم سازند

  .ندین منایتام

مستقل  ەهایله دادگایر قوا بوسیاز سا کمنف، رانیردستان اکن خودمختار یه در رسزمیقوه قضائ -21ماده 

  .گرددیاعامل م
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شور ک یرسارس  ین عرفیبر طبق قوان یل عرفیران در مسایردستان اکن خودمختار یم رسزمکمحا -22ماده 

اند و ردهکش وضع یخو یهاتیه در حدود صالحکردستان خودمختار ک ین مصوب مجلس ملیو قوان

ل مربوط به احوال یباشد و در مسا یمدن یحقوق یثاق جهانیبرش و م یبر اصول متبع حقوق یمبتن

  .ردکخود مختار خواهند  یه بر طبق قواعد مذهبیشخص

د و یران مستقر خواهد گردیردستان اکن خودمختار یر رسزمشور دک یوان عالیشعبه د یک -23ماده 

قرار خواهد  یدگین شعبه مورد رسیدر ا، رانیردستان اکن خودمختار یم رسزمکاز آراء محا یفرجامخواه

  .گرفت

انجام خواهد  یو فارس یردک یهابه زبان، رانیردستان اکن خودمختار یرسزم ەهایدادگا یدادرس : تبرصه

  .گرفت

ر نقاط یردستان مانند ساکن ینان رسزمکه ساکنیران رصفنظراز ایا یهات اتحاد خلقیتقو یـ برا24ماده 

ت یمتناسب با جمع ینیتعداد مع، خواهند فرستاد یمل یندگان خود را به مجلس شورایمنا، رانیا

  .ت خواهند داشتک( مشار هاخانهران و وزارتیات وزی)ه یز کومت مر کح یدر ارگانها، ردستانک

 یهاخلق یعال یشورا»، رانیا یو حفظ حقوق متام خلقها یخودمختار  ین مبانیـ مبنظور تضم25ماده 

 یخلقها یعال یشورا»نده به یمنا 3، رانیا یاز خلقها یکل خواهد شد و هر کیشور تشکز کدر مر « رانیا

  .خواهند فرستاد« رانیا

ردستان انتخاب خواهند ک یتوسط مجلس ملران یردستان اکن خودمختار ینده رسزمیسه نفر منا : تبرصه

  .شد

ران یا یه مربوط به روابط و حقوق خلقهاکران یا یمل ین مصوب مجلس شورایه قوانیلک -26ماده 

 . ب رسدیران مطرح شودو به تصویا یخلقها یعال ید در شورایبا، باشدیم

 (5/10/1358)اطالعات 4/10/58ردکندگان خلق یات منایه
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 سنندج ساعته در 48مهلت 

مسوول . دیدر سنندج به گوش رس یدیشد یرانداز یت یصدا، روزید 18ساعت  :پارس یخرب گزار  : سنندج

ه کافراد پاسدار  یبسو ، راتکشمرگان دمیاز پ یگروه» :ن حادثه گفتیسپاه پاسداران سنندج درباره ا

تار خروج پاسداران آتش گشودند و خواس، مشغول بودند یون سنندج به نگهبانیزیو تلویدر محوطه راد

ها راتکدم یسخنگو « ید علیس»بالفاصله با » : ردکاضافه  یو . «ن شهر شدندیون ایزیو و تلویز رادکاز مر 

ساعت  48فعاًل قطع شود و ما ظرف ، آتش، ردم و قرار شدکره کسنندج مذا 28ر کز لشیدر سنندج و ن

ل آن به یون و تحویزیو و تلویل رادنده در مورد خروج پاسداران از مورد خروج پاسداران از محیآ

گر ید یاز سو . «مورد آتش بس موافقت شد در، ن متاسیهم یم و در پیرات پاسخ دهکشمرگان دمیپ

ر سنندج و سپاه پاسداران انجام که ما با لشک یراتکبا مذا» : ردکرات در سنندج اعالم کحزب دم یسخنگو 

در  یم ولیشامریما آنرا محرتم م. ت شودیعاساعته از طرف ما ر  48ه آتش بس کقرار شد ، میداد

ما خواهان خروج . نشده است یکرات شلکر هم از طرف افراد دمیت یکشب( یامشب)د یهایراندازیت

ژه در برابر یها بولیاتومب یراً بسو یرا پاسداران اخیز، مینده هستیساعت آ 48ظرف ، پاسداران از سنندج

 یروهاین. امر موجب اعرتاض همه مردم سنندج شده است نیو ااند ن شهر آتش گشودهیفرودگاه ا

 یندگیات منایه یامت از سو ینند و تصمکاتخاذ  یمیجنگ تصم یتوانند برامنیاز سطح شهر ی، اسیس

م از خود یمجبور، اگر ما را مورد هجوم قرار دهند یم ولیستیما طالب جنگ ن. شودیرد گرفته مکخلق 

، سپاه پاسدران بود یرات از سو کحزب دم یه بنا به اظهار سخنگو ک شبید یهایرانداز یت. «مینکدفاع 

 . قطع شد یلکبعد آتش ب یرد و ساعتکدفعه خلوت یکشهر را 

 (9/10/1358)اطالعات
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  .با خروج پاسداران از سنندج موافقت شد

اجرا  ین طرح به شط عدم رفت و آمد مسلحانه گروهها در سطح شهر و حفظ نظم توسط شهربانیا

 .شودیم

به طرف مقر سپاه  ییامیبر راهپ یمبن ین در استاندار یخواست متحصن یده در پیرس یبر اساس گزارشها

 یندگان پاسداران برایره با ارتش و مناکنده جهت مذایان خود به عنوان مناینفر را از م 15پاسداران آنان 

ندگان احزاب یدگان آنان به همراه منانیمنا. را انجام ندادند ییامیردند و راهپکخروج پاسداران انتخاب 

خلق  یندگیات منایره نشستند و ضمن متاس با هکسنندج در پادگان به مذا 28ر کپاسداران و لشی، اسیس

قرار  یاسیر مردم شهر و احزاب سین و سایه مورد قبول متحصنکردند کاتخاذ  یامتیرد در مهاباد تصمک

ه ک ین در استاندار یندگان متحصنیاز منا یکیبر اساس گفته پارس گزارش داد بر اساس  یخربگزار . نگرفت

رده کشنهاد یخروج خود پ یه سپاه پاسداران با متاس به تهران براک یطیره پادگان بازگشته بود شاکاز مذا

ل مقامات مسوول بدهند و ضمن یخود را تحو یسالحها یرد متامکشمرگان یه پکنیبودند عبارت بود از ا

شنهاد با ین پیا .ردکخواهند  کز شهر را تر ینصورت پاسداران نیشهر خارج شوند و در اه مواضع از یتخل

م یبه تحصن خود ادامه دادند و تصم ینندگان در استاندار کد مردم روبرو شد و اجتامع یاعرتاض شد

داده نشود با  یبر خروج پاسداران جواب قطع یآنان مبن یگرفتند تا بعدازظهر امروز اگر به تقاضا

 یخربگزار  یروز سنندج از سو یاوضاع د. نندک ییامیردستان توسط مقر سپاه پاسداران راهپکستاندار ا

خود پناه بردهاند  ەهایخانه به کد اما مردم یرسیز به گوش منین یرانداز یت یپارس آرام گزارش شد و صدا

و و یروز رادیش تا دیپن گزارشها از سه روز یبر اساس هم. مسلحانه هستند یر یهر لحظه در انتظار درگ

 یرا به رله صدا یساعات یمحل یو یند و تنها رادیکخرب هم پخش من یحت یابرنامەچ یون سنندج هیزیتلو

ز در اعتصاب هستند و خواستار یز نکن مر ینان اکار کرا یران اختصاص داده است زیا یاسالم یجمهور 

 : پارس در سنندج گفت یخربنگار خربگزار ومله به ک یاز اعضا . یکیباشندین محل میخروج پاسداران از ا

ن یهمچن یو . ت نداشتندکن شهر ش یدو روز گذشته ا یهایراندازیمسلح در سنندج در ت یاسیس یروهاین
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 یران شده ولیه جار مورد اصابت خمپاره قرار گرفته است و وکخانه در محله تل یکه کادآور شد ی

ابان یخ یاز منازل واقع در انتها یکی یز بسو یپاره نخم یک : گفت یو  .در بر نداشته است یتلفات جان

ان . امده استیبدست ن یآن اطالع یاحتامل یو مال یه هنوز از تلفات جانکشد  یکن خلق شلیمبارز

مستقر در سنندج خواسته  یاسیس ەهایرد از گرو کخلق  یندگیات منایه : شخص ضمناً اظهار داشت

 یو . توطئه است یکن مساله یرا اینند زکسنندج مطرح ن را تنها در سطح شهر یه اوضاع فعلکاست 

ن خلق و مقر یابان مبارزیواقع در خ یمقر سپاه رستگار  یو خمپاره به سو  که چند نارنجکرد کد کیتا

مستقر در  یاسیدر حال حارض مقامات س : ن گفتیومله همچنکن عضو یا. شده است یکراتها شلکدم

ردستان ک 28ر کن منظور ما با لشینند به همیکم یش را بررسیپ ز حمله دو شبین توطئه و نیسنندج ا

م با آنان ینتوانستها یم ولیا شویها را جویراندازیه علت تکم یز متاس گرفتهاین یاده سنندج و استاندار یپ

ف یلکسب تکومله کمردم شهر به منازل خود پناه بردهاند و از  : ان گفتیدر پا یو . مینکارتباط حاصل 

 . میربدیامل برس مکگر در آمادهباش ید ەهایالبته ما هم مانند گرو نند و یکم

 (13/10/1358)اطالعات 

 

 ردکخلق  یندگیأت منایه هیاطالع

نگونه حوادث یا، ر سنندجیاخ یهایر یضمن اشاره به درگ 12/10/58خ یدر تار«ردکخلق  یندگیات منایه»

 یهارویشمرگان نیپ، ن تهاجامتیاشته در مقابل ار مسوول دانسته و اعالم دیاز اقدامات افراد غ یرا ناش

از ی، شنت دار یاست با صرب و خو یرات رضور کمذا یه براک یط آرامیردستان بخاطر حفظ محک یاسیس

ر مسوول ین افراد غیاند و ادهیوشکمجدد آرامش  یبرقرار  یرده و براک یخوددار  یر یهر گونه درگ

ه وخود کم ینکیم یادآور یما » : ه آمده استیاز اطالع یدر قسمت .انده در مقام مقابله برآمدهکاند بوده

از  یکیشه یهم، ردستانکنداشته و خروج آنان از ای مثره یجز اخالل و ناامن، ردستانکپاسداران در 
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تعهدات خود  یتوجه به خواست مردم و اجرا ین دولت بجایکل. رد بوده استکخلق  یفور  ەهایخواست

  .«ندیکم کمکها ینگونه ناامنیعمالًبه ا، ت پاسداران و ارصار در نگهداشنت آنانیقوبا ت، نهین زمیدر ا

 

 یموافقت حجتاالسالم خامنها

 یخود با اعضا یهادر مورد متاس، با اطالعات یردستان در متاس تلفنکاستاندار «یسیشاه و»صبح امروز 

وش یو دار یان سحابیدج را با آقامردم سنن یهاخواست» : ژه گفتیأت ویانقالب و مقامات ه یشورا

د یبا، ن موردیه در اکها به من گفته شد ن متاسیدر ا» : افزود یو . «ان گذاشتمیان در میفروهر و صباغ

ن یهمچن» : ان گفتیردستان در پاکاستاندار . «نندکن موضوع موافقت یبا اای حجتاالسالم خامنه یآقا

 . «رده استکموافقت خود را اعالم ی اخامنه یه آقاکها گفته شد ن متاسیدر ا

 (14/10/1358)اطالعات

 

  .است ین تحقق اسالم انقالبیمجاهد یهابرنامەجوهر  : یمسعود رجو 

  .است یو ضداستثامر  یضد استعامر ی، تاپرستانه ضداستبدادیک یما حول محورها یهابرنامە

  .نندکت کخابات ش وشند فعاالنه در انتکد بیبا یاسیس یروهایه نیلک : یابانیخ یموس

، حقوق ملتها، امل احزابکآزاد ی، ت ارضیاستقالل و متامی، ستیالیوحدت ضد امپری، مردم یشوراها

، ارگرک یار برا، کدهقان ین برایزم، ع و تسننیتش یمساوات اسالم، زن و مرد یبرابر ی، ونیلیم 20ارتش 

اعالم  یرجو  یهابرنامەرسفصل  یالبانق یت از جنبشهایمبارزه با هرج و مرج و حام، بهداشت، نکمس

  .شد
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ادر کعضو « یمسعود رجو » یمصاحبه مطبوعات یکروز در یران بعدازظهر دین خلق ایسازمان مجاهد

مواضع  یز کادر مر کگر یعضو د یابانیخ یموس. ردکاعالم  یاست جمهور یرا رسامً به عنوان نامزد ر یز کمر 

 ین مصاحبه مطبوعاتیدر ا. برشمرد یاست جمهور یو ر یمل یسازمان را در مورد انتخابات مجلس شورا

خدا  یمهدی، اشانکد یمحمد س، انیروزیف ین خلق از جمله مهدیمجاهد یز کادر مر ک یه اغلب اعضاک

 یشمچیابر یمهد، منصور بازرگانی، نید معیمجی، عباس داور ی، عقوبیز یپرو، محمود اصالنی، رب کا یعل

را به عنوان  یمسعود رجو ، عضو رسشناس سازمان یابانیخ یموس. ت داشتندکش  یو محمود احمد

از  یه تخطکسازمان  یح مواضع اصولیسپس ضمن ترش یابانیخ. ردک ین خلق معرفیمجاهد یدایاندک

بعد » : پرداخت و گفت یاستجمهور یبه صحبت در مورد مسوول ر، ستیر نیانپذکچ عنوان امیآنها به ه

جامعه و منجمله  یاسیس یروهاین یکلیهه کم یدیجه رسین نتیجوانب به ا یاز دقتها و بحثها و بررس

 یردند ـ رصفنظر از انواع رأ کت نکه ش ک ییت داشتند و چه آنهاکه در رفراندوم ش ک ییخود ما چه آنها

ن یستهرتیم با انتخاب شایتا ما بتوان. نندکبرخورد  یاست جمهور یوشند فعاالنه با هر انتخابات رکد بیبا

ضد  یرشفتهایپ، ن قانون اساس مصوبیادر همکاالمقدور در یمقام حساس حت یبران فرد یو بهرت

انتخابات ، مینکت کم در انتخابات ش یم گرفتین جهت تصمیم به همیرا بدست آور یو انقالب یستیالیامپر

ه کن بود یمهم ا، میت در انتخابات را گرفتکم به ش یتصم یوقتی. مل یو مجلس شورا یاست جمهور یر

. میردکد یاندکرا  ینیامام خم یاست جمهور یر ید ما برایدانیه مکهامنطور . مینکرا نامزد  یسکچه 

شرت یتواند در جهت هر چه بیه مکاست  یسکامام تنها  ینونکه در اوضاع و احوال کن بود یا یل اصلیدل

ن فرد یر ما بهرتن از نظیبنابرا. ن مقام را حائز بشودیاز تفرقه و تشتت ا یر یوحدت متام اقشار و جلوگ

ها یان بررسیاما در جر. ن استین و بهرتیستهرتیه شاکم یز بر آن نظر هستیبود و هنوز ن ینیامام خم

م یردکرا نامزد  یرجو  یلین به دالیبنابرا. ردین مقام را بپذیا امام بنا ندارد شخصاً ایه گوکم یمتوجه شد

ا یرش یبر پذ یم امام مبنیامالً از تصمکم تا یظر بوده منتکن است یم ایردکه چرا تا امروز اعالم نکنیاما ا

  .«میر مطلع شویا خیدارند  یسکدر مورد  یشان نظر خاصیا ایه آکنیرش و ایعدم پذ
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 نیمجاهد یدایاندکط یشا

ل نامزد یشان در مورد انتخابات دالیا یسپس ضمن اشاره به سخنان امام و رهنمودها یابانیخ یموس

ژه یص ویط و خصایه شاکدا یاندک یکد به دنبال یبایه مکبود  یعیطب : د و گفتر کرا بان  یردن رجو ک

رده و در ک کقاً در یباشد و انقالب و آرمان انقالب را عم یه خود انقالبک یس. کمیبودیم، داشته باشد

 یو انقالب ینش علمیه بتواند با بک یس، کشدکرا بدوش ب یرسالت اسالم انقالب یکن حال بتواند بار یع

مذاهب و طبقات محروم بالخص دهقانان و ، زنان، تهایبه تضادها و تناقضات موجود اعم از مساله مل

علم  برنامە یکه کبل یذهن برنامە یکنه ، ارک برنامە یکارگران واقف باشد و بتواند در چهار چوب ک

ی، نظر انقالبفرد صاحب  یکست یبایدا میاند. کندک یار ی یستیالیر مبارزه ضدامپریخلق را در مس

شعار  یکنه به عنوان ، ندک کن را در یا یست و در خدمت اقشار باشد و معنیالیضد امپری، تبکم

اجرا همه  ین الزم را براییز تضمیدان عمل نیست در مییباین مین فرد همچنیای. و تو خال یغاتیتبل

ه کاست به خصوص  ینقالبالت اکیله هامن سازمان و تشین وسیه ا، کخود داشته باشد یهابرنامەجانبه 

ثار جان یه با خون و آتش و با اک ینسل، خرداد 15نسل ، جوان ینسل انقالب یندگیست منایبا ین نامزدیا

 یه مسعود رجو کن جوانب بود یبا در نظر گرفنت متام ا. داشتیز میرا ن، دیشکخود بار انقالب را بدوش 

  .میردکدا یاندکرا 

ت کر ش یه در مبارزات دهه اخک یسانکهمه » :داخت و گفتپر  یرجو  یسپس به معرف یابانیخ

ه سازمان از کچرا ، ف نداردید و تعریه قصد متجکرد کاو سپس اضافه . «شناسندیمسعود را م، داشتهاند

از ، ش و آنهم فراترینه ستا، فهیوظ یکه تنها به عنوان کنرفته است بل ین راهیس بر چنیتأس یابتدا

ه ک : در ادامه گفتارش گفت یابانیخ. ردکخواهد  یرا معرف یادون آن رجو ه در جهت مکتها بلیواقع

 50 یسازمان در سالها یز کته مر یمکه از کاست  یسازمان و تنها فرد یمیقد یاز اعضا یمسعود رجو 

تا سال  یه رجو کن گفت یهمچن یابانیخ. انددهیه اعضا همه به شهادت رسیمانده است و بق یباق

 یر اجرایدر مس 46 یعضو ارزشمند سازمان مطرح و در سالها یکه به عنوان وستیپ (50) یر یدستگ
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ن یاو همچن. ت داشته استیفنژاد فعالید حنیسازمان همراه با شه یدئولوژ یدر گروه ا یتبکرسالت م

 1970 یعزادگان در جنگهاید بدینار شهکت داشته و در کرات با سازمانالفتح ش کدر مذا یه رجو کگفت 

سال زندان  5/7سپس به  یو . رده استکن دفاع یاز انقالب و آرمان فلسط ینیفلسط یهاکینار چرکدر 

چپ منا اشاره  یستهایمجدد سازمان بعد از انشعاب اپورتون یت او در دوره زندان و بازساز یو فعال یرجو 

ه کنیا : ه علتکبوده است و گفت  کنجه ساواکر شیدر مدت زندان مداوم ز یه رجو ک : رد و گفتک

ه کبوده است  یار عمومکو فشار اف یناملللیز بکتها و مرایتالش شخص، م دادگاه اعدام نشدکرغم حیعل

ه به علت کرد کم یترس یژهایو یامیو مبارزات او س یرجو  یاز زندگ یابانیخ. آن موجود است کمدار 

ران و یل امروز ایادر رابطه با مس یسخنانی، رجو  یابانیپس از خ. میاوریم آنها را بیتوانیمبود جا منک

  .ردکخود را اعالم  یهابرنامەرد و آنگاه کان یب یستیالیمبارزات ضد امپر

 

 یمسعود رجو  برنامە

 یحول محورها، ما تحقق اسالم انقالب یهابرنامەجوهر » : خود گفت یهابرنامەدر مورد  یرجو 

 27مورخ  برنامەدر  یه به طور مرحلهاکو ضداستثامر است  یضداستعامر ی، تاپرستانه ضداستبدادیک

ر ارائه یرسفصل نام برد و به شح خالصه ز 12خود را در  یهابرنامەسپس  یرجو . دیارائه گرد 57اسفند 

   :ردک

 یعیتوزی، دیتول ی)اعم از بخشها یو اقتصاد یاسیاداره امور مختلف س یبرا یمردم یل شوراهاکیـ تش1

  .ومت مردم بر مردمکن حیر تأمبه منظو ، شورمانک( یو خصوص یر مؤسسات دولتیو سا

اسارت بار  یه قراردادهایلکالف( افشاء و لغو  : قیمتام خلق از طر یستیالین وحدت ضد امپریـ تأم2

. وابسته ەهاییردن متام رسماک یب( ملی. و فرهنگ ینظامی، اقتصادی، اسیس ەهاینیدر زم یستیالیامپر

د( در مقطع  یاقتصاد یهایمقابله با وابستگ یبرا یو صنعت یشاورز ک : اعم از یدات ملیج( رشد تول

د فقط به اسرتداد شاه یاند نباز اشاره داشتهیه امام نکهمچنان ، سمیالیه امپریمبارزه ما بر عل ینونک
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 یامل متام وابستگکد تا قطع ین مبارزه بایه اکبل، حقه خلق ماست ین تنها از خواستهایا : محدود شود

  .ابدیدامه ا، ایکو در رأس آن آمر

عدم  یبر مبنا یاست خارجیس، ران بر رسنوشتشانیت مردم ایمکن حایو تأم یت ارضیمتام، ـ استقالل3

  .تعهد

با هر  یو صنف یه اجتامعات ساسیلکاحزاب و ، مطبوعات، قلم، انیب، دهیامل عقک ین آزادیـ تضم4

  .ده و مرامیعق

جنوب و غرب و شق ـ از جمله به منظور ، شامل شور اعم ازکه مناطق یلکتها در ین حقوق ملیـ تام5

آبامناه امام  26 یخیام تاریش و مبنظور تحقق مفاد پین رسنوشت خوییردستان در تعکن حقوق مردم یتأم

مواد  کت کت یرصفنظر از بررس رد راکخلق  یندگیات منایه ایماده 26طرح ، ردستانکدرباره  ینیخم

منوده و  یردستان تلقکمساله  ییحل و فصل نها یبرا یان مناسبقابل بحث و آرم یآن در مجموع مبنا

ه مراجع یلکآن در  یران خواستار طرح و بررسیا یت ملیمکو حا یت ارضید بر استقالل و متامکیبا تا

 (.میباشین خلق میشنهاد سازمان مجاهدیردستان )پکصلح  یمل یژه شورایمسوول و بو

و مقابله  یمل یفه آن از مرزهایه تنها وظک یو مردم یانقالب یرونبا روابط د یارتش مردم یانگذار یـ بن6

مقابله با حمالت و  یمه وقت( براین یکا )چریخلق  یونیلیم 20ل ارتش کیاست ـ تش یبا تجاوز خارج

  یستیالیدات امپریتهد

 شورکزنان و مردان  یبرا یمساو  یاسیو س یو اجتامع یط و حقوق اقتصادین شایـ تضم7

ران اعم از یه اتباع ایلکن یض بیان و برادران اهل تسنن و رفع تبعیعیان شیم یار مساوات اسالمـ استقر 8

 یدیان توحیر مذاهب و ادیع و تسنن و ساییتش

دهقانان  یهایهیان غاصبا( ـ الف( لغو همه بدکارگر )الزرع للزارع و لو ک یار برا، کدهقان ین برایـ زم9

به دهقانان به  یو مال یفن یهاکمکن یب( تضم. ن به دهقانانیشیم پیالت رژیه تحصیلکبه دولت و 
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ن و مقررات ضد یج( لغو همه قوانیی. بر اساس شورا یشاورز کد یرشد تول یط الزم برایجاد شایمنظور ا

  .ارگرانکار با نظر خود کد ین قانون جدیو تدو یارگر ک

، دهقانان، ارگرانکمردم بخصوص عموم  یآموزش و بهداشت برا، شتیمع، نکمس، ارکن حق یـ تأم10

  .م درآمدکارمندان کاصناف و ، شهورانیپ

  .همه مردم یش اجتامعین آسایتأم، ـ مبارزه با هرج و مرج11

جهان با توجه  یخلقها یو ضداستثامر  یضداستعامر ، ضداستبداد یانقالب یت از متام جنبشهایـ حام12

 یمبارزها یو ضد استثامر  یضد استعامر ی، تبدادهر مبارزه ضد اس : ه گفتک یبه گفته پدر طالقان

 یدولتها یو اقتصاد یاسیم سیسم در متام سطوح و تحریونین مبارزه با صهیو همچن، است یاسالم

  .نیبخش فلسطیت از سازمان آزادیو حام یجنوب یقایا و آفریرودز، لیینژادپرست ارسا

 

 یرات عباس داور کتذ 

ه یلکر داد و از کن چند تذ یمجاهد یز کادر مر ک یاز اعضا یکی یاور عباس دی، رجو  برنامەبعد از اعالم 

بطور فعال ، داهایاندکرد رصفنظر از مواضع خودشان نسبت به کتها درخواست یو جمع یاسیس یروهاین

ت خود را در روستاها یه فعالکاز هواداران و اعضاء سازمان خواست  یو . نندکت کدر انتخابات ش 

له و ین وسیا یطرفیغ و بیتبل یون برایزیو و تلوینسبت به استفاده از راد نیهمچن یو . گسرتش دهند

ق بر امر انتخابات داشته ینرتل دقکه کشور خواست کگفت و سپس از وزارت  یسخنان یط مساو یشا

آن  یرد و طکرا قرائت  یننامه انضباطیین آیمجاهد یز کادر مر کگر یعضو د یشمچیابر یمهد. باشد

 یو . ر شودید بالفاصله دستگیرد باکن اخالل یس به نام مجاهدکهر  یالل از سو ه هرگونه اخکگفت 

  .ردکداها قرائت یاندکسپس نظرات امام ر در مورد 
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نند و کخود حل  یرا با سعه صدر انقالب ین از هواداران سازمان خواست تا هرگونه تنگنظر یهمچن یو 

گر یرد و بار دکوم کردن نامزدها را محکو لوث  یز ضمناً هر نوع حقه با یشمچیابر. ندیبا آن برخورد منا

 . ردک یادآور یباشد  یغات اسالمید تبلیه باکنظرات امام را 

 (16/10/1358)اطالعات 

 

 ن روز تحصن مردم سنندجیهفتم

ردستان در مسجد جامع سنندج قرار است ک ین سنندج در استاندار یبه خواست متحصن یدگیرس یبرا

ن یآخر یهان به سنندج روز گذشته در بررسکی یخربنگار اعزام. ندکمت یدج عزژه دولت به سننیات ویه

ه تحصن مردم سنندج ک یدر حال : سدینویم یتحوالت مربوط به تحصن مردم سنندج با ارسال گزارش

ه ادارات و مغازهها و یلک یحالت عموم شهر نسبتاً آرام است ول، ن روز خود شده استیوارد هفتم

ان یندگان بازاریروز خود با منایهان در گزارش دکی یخربنگار اعزام. ل استیهمچنان تعطها کمدارس و بان

ق یان به نام صدیندگان بازاریاز منا . یکیردکگفتگو  اندشدهن شهر متحصن یا یه در استاندار کسنندج 

م به طور مرتب با ین محل متحصن شدهایه ما در اک یاز روز  : ل گفتکن مشیا یدر بررس یصادق

متأسفانه هنوز به  یم ولیم و خواهان خروج پاسداران از سنندج شدیژه دولت متاس گرفتیات ویه

ژه دولت یات ویما از ه : افزود یو . دهندیب اثر داده نشده و ما را به مقامات باالتر پاس میخواستها ترت

، ن شهر داردیردم ابه حال م یربند چه سودیه در سنندج برس مک یم ادامه استقرار پاسدارانیردکسئوال 

ن یتوانند داخل شهر شوند؟ در پاسخ به ایه منکدهند و آنقدر محدود هستند یانجام من یار کچون آنها 

را  ییم نهاید تصمیم و امام بایرین موضوع با امام متاس بگیسئوال به ما گفته شد قرار است راجع به ا

ا به ما نشان دهند و از مقامات و ت خود ر یم دولت حسننیخواهیما م : ن گفتیهمچن یو . رندیبگ

 : هان گفتکی یسپس به خربنگار اعزام یصادق. ندکعمل  ین اسالم واقعیم به موازیخواهیانقالب م یشورا

در  یم ولیشناسیت میرد را به رسمکخلق  یندگیات منایه، ستمیوابسته ن یچ دسته و گروهیما به ه



 
176 

ن حوادث یه پاسداران از شهر خارج شوند و عاملکمیارده کما فقط تحصن . مینیکآنها دخالت من یارهاک

ما در روز اول  : ان گفتیگر از بازارید یکی یم محمدیابراه. مه و مجازات گردندکر سنندج محایاخ

رات را ادامه کن مذایم و ایردکره کشان مذایر سنندج با اکفرمانده لش یتحصن به دعوت رسهنگ فرهاد

بر  یدر مورد خواست ما مبن، شیاندیکاست ن یه مردکر سنندج کلشفرمانده  : ردکاضافه  یو ، میداد

به  یست چرا توجهیمعلوم ن یخروج پاسداران از سنندج با مقامات مسوول در تهران متاس گرفتم ول

ه ک یدر صورت : ر سنندج به ما گفتکننده با فرمانده لشکره کمذا : ن افزودیهمچن یو ، او نشد یحرفها

ره کند حارض به مذاکرد هم بطور مسلح در شهر رفت و آمد نکشمرگان یج شوند پپاسداران از شهر خار 

ره کنون حارض به مذاکنشد هم ا یما توجه ەهایخواستچون به  یم ولیردکدو شط را قبول . میهست

ران ده نفر را به یه در رسارس اکم یخواهیران میما از مسلامنان ا : ان گفتیگر از بازارید . یکیمیهست

با  یکم تا آنها از نزدیم مخارج آنها را در سفر به سنندج متقبل شویند و حارضکنده انتخاب ین مناعنوا

ام ما به یپ : ضمناً گفت یو . ا نهیما بر حق است  ەهایخواستقاً معلوم شود ینند و دقکع برخورد یوقا

تحقق  یبرا ییان حد توانینند و ما هم تا آخرک یه از ما پشتبانکن است یران ایملت مسلامن ا

 . ردکم یوشش خواهکخود  ەهایخواست

 (18/10/1358)اطالعات 

 

  سنندج یان خلق به جهاد سازندگیحمله فدائ

از هواداران  یاعده، بعد از ظهر روز چهار شنبه گذشته 2در ساعت  : یاسالم یخربنگار جمهور  –سنندج 

بودند به جهاد  3 -نفر مسلح به ژ  ه سهک یشمرگان فدائیخلق به همراه پ یفدائ یهایکسازمان چر

بنام ، بود یه و مسوول حفاظت جهاد سازندگکمقررا  یسنندج حمله منوده و تنها مامور شهربان یسازندگ

ه عبارت کرا  یلیسنت درب اتاقها وساکزده و بعد از ش ینار که مامنعت منوده به ک« یت عباسیعنا»

  .از داخل ساختامن خارج منودند، جوهر یقدار ن چاپ و میپ و ماشیاغذ تاکبودند از چند بسته 
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 حمله به جهاد

د یان خلق و سیومله و فدائکمسلح حزب  ەهایروز گرو ید، بانه یجهاد سازندگ یاز سو  یبراساس گزارش 

جهاد  یلهایه اتومبیل، کدیرده و با اعامل فشار زور و تهدکن جهاد را محارصه یمحل ای، نیجالل حس

  .اندار گرفتهیسقز و سنندج در اخت یفراد مسلح به سو حمل ا یرا برا یسازندگ

. شوندیران حمله ور میا یاسالم یارتش جمهور  یرو ین خودروها به نین گروهها با ایهم، در سنندج

، آن یگانهایض یارتش و تعو یروهایه در رس راه استقرار نک یسانکهامن ، ستین یتعجب یچ جایه

 یوشش جهاد سازندگکار و کاز ، ندیف منایشور را تضعک یدفاع تیآورند تا موقعمی مامنعت به عمل

، باشند و بخواهند با انواع تشنجات یز ناراضین نیردنشکز مناطق یدر راه خدمت رساندن به دهقان عز

آن ظلم و فقر ، وشش وجهادکار و که با کدانند یم یکز نیشوند و نیو اسالم ین نهاد مردیمانع خدمت ا

 یکیز به عنوان یرود و لذا جهاد را نمی نیاز ب، نه رشد آنها را فراهم ساخته استیمه ز ک یفرهنگ یو ب

توان هنوز سنگ می ه چگونهکن است یاست ا یشگفت یآنچه جا. انددهیحمالت خود برگز یاز هدفها

ه و هم در را ین او در برابر دشمن خارجینه زد و هم در راه دفاع از رسزمیرد را به سکدفاع از مردم 

 . ردک یاز اندت فقر و جهل سنگیغلبه منودن بر عفر یبه او برا کمک

 (22/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 ردستانکام به مردم یپ

به مردم  یامیپ یط، رانین خلق ایسازمان مجاهد یاز سو  یاست جمهور یر یدایاندک یمسعود رجو 

ه باعث کند یمنا یو مجاز تلقرا تا آنجا درست  یغات مربوط به و یه تبلکرد کدر خواست ، ردستانک

هموطنان . رانیبنام خدا و بنام خلق قهرمان ا» : ن شح استیام به ایپ. نشود یناگوار ای چگونه حادثهیه

، نجانبیه به اک ینسبت به اعتامد یانقالب یر گذار کبا امتنان و ش، ردکخلق  یندگیات منایه، ردکز یعز
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شدن  یامل نسبت به عملکاق یو اشت یقلب یوضمن آرزو  دیرده اکابراز  یجمهور  یدایاندکبه عنوان 

ی، نیامام خم یخیام تاریعرت مفاد پیعادالنه و رسنوشت ساز شام و بخصوص تحقق هر چه رس یخواستها

ه خواهران و برادران یلکت حساس قبل از انتخابات بعر ض ین موقعیه در اکدم یالزم د، رهرب انقالمبان

 ه بهکند یفرما یمجاز و درست تلق غات راجع به انتخابات من را تا آنجایه تبلکنم کبرسانم و خواهش 

  .مجدد را فراهم نگرداند یرده اسباب جنگ افروز کنا یمنجر نشده و خدا یچگونه حادثه ناگوار یه

و  یران و خودم را در عمل مردمین خلق ایدر خامته از خداوند قادر متعال خواستارم تا سازمان مجاهد

 . ت متام مردم وطنم گرداندیسته حامیشا یانقالب

 (23/10/1358)اطالعات

 

  .ردکت یردستان اعالم موجودک یحزب شهدا

 یبه خاطر احقاق حق شهدا در برابر مقامات صالحه مل« ردستانک یحزب شهدا» : هانکیسقز ـ خربنگار 

ت یو اعالم موجود س شدیبازماندگان شهدا در سقز تأس یو رفع هرگونه ستم و ظلم از سو  یناملللیو ب

حزب به  یت در آن مدلهایط عضویو شا یالتکین حزب ضمن اشاره به مواد تشیدر اساسنامه ا. ردک

   :ر عنوان شده استیشح ز

ه یلکردستان در کران و یا یمطروحه در مورد احقاق حقوق شهدا یمستعمر دعاو  یر یگیالف( اقدام و پ

  .و احزاب یمرتق ەهایا و گرو و سازمانه یناملللیو ب یمراجع صالحه و مل

و استعامر  ییاعتنایگناه و مبارزه با هر نوع ظلم و ستم و بین بیو متهم ین واقعیب( دفاع از مستضعف

  .و استثامر و لغزش از حدود حقو عدالت

  .یو خارج یداخل یو ضدمردم یاسیر سیو غ یاسیس ەهایبه احزاب و گرو  یج( عدم وابستگ
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  .م شدیما متوسل به اقدام مسلحانه خواه یعامل اعدام شهدافر کید( در صورت عدم 

ر قابل تحمل یچون ظلم فاحش و غ : در چهارراه آمده است« شهرستان سقز یوارث شهدا»در قطعنامه 

ام و قصاص را به مظلوم یاد و قیم اجازه فریرکدر پاوه ما اعامل شده و خداوند در قرآن  یر یو جربانناپذ

وراث شهدا  یایریامنه و بیل و اتحاد صمکو تش یرفع تظلم و احقاق حق همبستگ یااعطا فرموده لذا بر 

ل و کیتش« حزب شهدا»بنام  ید حزبیشرت اهداف و اعضا بایتوسعه ب یه برا. کمیص دادیتشخ یرضور 

ن یت تأمیق حق عضویرا هم از طر ینه پرسنلیم و هزییت را به منظور تحقق آرمان حزب آغاز منایفعال

 . منودم یخواه

 (29/10/1358)اطالعات 

 

  .ازمنطقه شد یرات و رستگار کومله و دمیکنظام یروهایاران خواستار خروج نیامکشهر  یشورا

خرب  یر یدرگ یعلتها یبررس یه براکت یات حسن نیق هیته تحقیمک : پارس یرمانشاه ـ خربنگار خربگزار ک

ار خود در کرده است روز شنبه در ستاد کمت یرمانشاهان عزکاران و جوانرود و پاوه به استان یامک

از  یندگانیل منطقه با منایرامون مسایرد و پکخود را دنبال  یهایقات و بررسیرمانشاهان تحقک یاستاندار 

  .اران به گفتگو پرداختیامکمردم  یسو 

  :ر انتشار دادیبه شح ز ایاطالعیهاران یامکموقت شهر  یگر شوراید یاز سو 

  میالرحبسم الله الرحمن 

ما و  جمهوررییسو یانقالب اسالم یت و شورایاز طرف حسن ن یژه اعزامیات ویضمن خوش آمد به ه

ل شده با در نظر کیاران تشیامکن ین و از متدیراً از طرف معتمدیه اخکاران یامکموقت  یشورا یاعضا

بوده و هست و خود  مکاران حایامکه به وجود ک یو اجتامع یو اقتصاد یخیط نامناسب تاریگرفنت شا
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وم منودن آن عنارص وطن کن منطقه بوده ما ضمن محیضد انقالب در ا یروهایهجوم ن یعلت اصل

  :ر استیه به شح زک ایمدادهب یترت یفروش وابسته شق و غرب قطعنامها

  .میداریاعالم م ینیامام خم یران به رهرب یایاسالم یامل خود را از جمهور ک یبانیاران پشتیامکـ ما مردم 1

 یه در چارچوب قانون اساسیکانتظام یرو یله نیت به وسیامن یاران خواستار برقرار یامکـام مردم 2

  .میباشیت شناخته شده است میبرسم

 یروهایله نیاران به وسیامکدر منطقه  یرات و رستگار کومله و دمیکنظام یرو یـ ما خواهان اخراج ن3

  .میباشیم یدولت

د به یعرت بایم و دولت هر چه رسیباشیاران میامکفا در منطقه کاقتصاد خود  یکجاد یـ ما خوهان ا4

  .دیاقدام منا ییربنایو ز یدولت یارهاکجاد یا

اران نقش یامکه در اقتصاد منطقه ک هاخانهار کاخنت اندارکما خواستار به امتام رساندن ساختامنها و به  -5

  .میباشیدارند م یاساس

  .میباشیم یشاورز کو  یبهبود وضع دامدار  یان و براییت به روستادول کمکـ ما خواسستار 6

  .میباشیزه میانکم یشاورز کو  یدامدار  یجهت آموزش افراد برا یجاد موسسات آموزشیـ ما خواهانا7

و ماما  کپزش یو مخصوصاً حضور دامئ یامرستان مجهز جهت بهبود وصع بهداشتیجاد بیـ ما خواهانا8

  .میباشیدر منطقه م

  .میباشیاران میامکدر منطقه  یجوان مسلامن جهت سوادآموز  یروهایـ ما خواهان استخدام ن9

ار یله دولت در اختید به وسیش هزار نفر را دارد هر چه زودتر بایه گنجاکاران یامک کـ شهر 10

  .میریقرار گ یدیارخانجات تولکارگاهها و کن و یمستضعف

  .میباشیوان و روانرس میاران به مریامکمنطقه  یاز ما خواهان به امتام رساندن جادهس -11
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ر وارد شده یاخ یهایریه در درگکاران یامکم یه خسارات وارده به مردمیلکـ ما خواهان پرداخت 12

  .میباشیم

         .جاد گردندیدایهر چه زودتر با یانقالب یر ارگانهایو سا ین و جهادسازندگیاد مستضعفیـ بن13

 . ارانیامکموقت شهر  یشورا

 (29/11/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 ژهیات ویرامون سفر هیرد پکخلق  یندگیات مناینظر ه

به مهاباد و  ینیامام خم ینده اعزامیمنا یتالله اشاقیبدنبال بازگشت آ : خربنگار اطالعات –مهاباد 

منت . افتینتشار ا ایاطالعیه، ردکخلق  یندگیات منایه یاز سو ، ردستانکژه دولت از یات ویبازگشت ه

 !ردکخلق قهرمان ، هموطنان مبارز : ن شح استیه به ایاطالع

، افت و به دنبال خودیان یناگهان پا، ژه دولت به مهابادیات ویو ه یسفر دو روزه حجتاالسالم اشاق

 ەو یه بنابه شکداند یفه خود میرد وظکخلق  یندگیات منایه. گذاشت یاز سئوال و ابهام به جا یموج

ژه یات ویه هکهر بار  : هنان مبارز برساندیوتاه را به اطالع عموم هم مکن سفر یان ایجری، شگیهم

د یران پدیردستان و در رسارس اکان مردم ید و انتظار در میاز ام یحالت، ندیکردستان سفر مکدولت به 

رات جستجو کمذا نیخود را در ا یه مثره مبارزات طوالنکرد کژه خلق صلح دوست و رزمنده یبو. دیآیم

رد بر اساس اعتقاد به راه کخلق  یندگیات منایه. دیمنایب میت آنرا تعقیو حساس یار یبا هوش. ندیکم

به استقبال  یت واقعیره هر بار با حسن نکبه ادامه مذا یردستان و عالقه مندکمساله  یاسیحل س

ژه یات ویبهمراه هی، نیه امام خمندیمنا یه حجتاالسالم اشاقکر یبخصوص در سفر اخ، روندیرات مکمذا

از  یرد باتفاق جمعکخلق  یندگیات منایس هییر، شانیبه احرتام ا. (23/10/58شنبه یکبه مهاباد آمدند)

 یشان را گرامیمقدم ا، برادرانه و پر از حسن تفاهم یطیشان رفتند و در محیون به مالقات ایروحان
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در . ردندکشان مالقات یوه با ایز جداگانه به هامن شیرد نکخلق  یندگیمنا یر اعضایسپس سا. داشتند

ردستان و احقاق کد جنگ در یاز تجد یر یجلوگ یراراً بر رضورت تفاهم متقابل براکها ن مالقاتیهمه ا

. د شده استکیرد تأکخلق  یندگیات منایبا ه یرات رسمکو ادامه مذا یاسیرد از راه سکخلق  یحقوق مل

خلق  یندگیات منایبا ه یرات رسمکشوع مذا یط مناسب برایجاد محیا ادهید و بازدین دیهدف از ا

اخته اندآغاز شود و دوباره وعده آن عقب یات در محل فرماندار یورود ه یست فردایبایه مکرد بود ک

ه یبه اروم«ریرسان عشا»ت در جلسهکش  یوش فروهر برایدار یو آقا یاما ناگهان حجتاالسالم اشاق. شد

ان و یان صباغی( و آقا25/10/58). (و روز بعد از آن عازم تهران گشتند 24/10/58دوشنبه  رفتند )عرص

 یه حتکنیگفتند بدون ا کتهران تر  یمهاباد را به سو ی، ونیزیو و تلویمصاحبه راد یکز پس از ین یسحاب

چهارده ه کدر مورد سنندج . ل شده باشدکیرد تشکخلق  یندگیات منایهم با ه یره رسمکجلسه مذا یک

، گذردیصدها نفر از آنان م یو تحصن مردم آن شهر و سه روز از اعتصاب غذا یروز از اعتصاب عموم

با ، ده استین رسیردستان به اطالع متحصنکله استاندار یه مضمون آن وسک یژه طبق توافقیات ویه

 یندگیات منایه، تژه دولیات ویبراساس و به درخواست ه. رده استکخروج پاسداران از سنندج موافقت 

ه دست از اعتصاب غذا کخواست ، رده بودندکه اعتصاب غذا کن مبارز سنندج یرد از متحصنکخلق 

با هدف  یو تحصن در مسجد جامع و استاندار  یاما اعتصاب عموم، رفته شدین درخواست پذیا. بردارند

گر یاست برحق مردم سنندج و دخو ، ن توافقیه با اکم یدواریما ام. همچنان ادامه دارد، خروج پاسداران

شرت یآنچه ب اما. و به دور از دفع الوقت برارده گردد یبزود، بر خروج پاسداران یردستان مبنک یشهرها

ت و حسن استقبال ما و یه برخالف حسن نکن است یا، گرددیرد مکخلق  یندگیات منایباعث تاسف ه

د یه امکگفتند یم یان هر سفر اظهاراتیه در پاژ یات ویه یاعضا، ردستانکد و انتظار مردم یبرخالف ام

 یان در پاسخ خربگزار یصباغ ین بار هم اظهارات آقایا. اندازدیرات را به خطر مکق مذایبه ادامه و توف

تفرقه در صفوف آن بوده  یوشش براکرد و کخلق  یندگیات منایان در جهت حمله به هکام، کپارس

م یدانیرد منکمردم  یندگیات منایآنرا بعنوان ه، ه بودکامن باشد ات هیاگر ه» : اندشان گفتهیا، است

 یندگیات منایرات را با هکرد و اصوالً ما مذاکم یره نخواهکداشته باشند مذا یحزب یبخصوص اگر وابستگ
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نگونه یما ا. «ردیگیها صورت ممالقاتای بطور جداگانه یو مذهب یاسیس یتهایه با شخصکم بلینکیمن

. مینکیم یتلق یاسیرات و راه حل سکرها رد شده را تنها در جهت لطمه زدن به ادامه مذااظهارات با

ردن و کره قلمداد کمذا یرا به جاای معارفه یردو مالقاتهاکخلق  یندگیات منایردن با هکره نکمذا

جه سفر یته در نکرا  یدیمتاسفانه ام، انیصباغ یآقا یرار کات به تهران و اظهارات تیه یبازگشت ناگهان

ه مورد اعتامد و کرد کخلق  یندگیات منایه. اخته استاندبه مخاطره، د آمده بودیپد یحجتاالسالم اشاق

ه هر کدهد یرده و هشدار مکرات جداگانه را رد کهر نوع مذا، ردستان استکمردم رسارس  یبانیپشت

وم به کمح، ریمعلوم الحال عشا ره با مرتجعان و رسانکو مالقات و مذا ینده تراشیمنا یگونه تالش برا

ات یبا ه یو جد یرات رسمکه تنها راه مذاکدارد یاز آن نخواهد بست و اعالم م یست بوده و طرفکش

ط حسن تفاهم بوده است و یجاد محیفقط بخاطر حفظ احرتام و ا، ن دو روزیرد در اکخلق  یندگیمنا

 یرد به عنوان تنها مرجع صالح براکلق خ یندگیات منایو جز با قبول ه ینده جز بصورت رسمیدر آ

ردستان و کگر از شام مردم یما بار د. م دادیژه دولت انجام نخواهیات ویبا ه یچگونه مالقاتیه، رهکمذا

ردستان کبه اوضاع ی، انقالب یار یه با دقت و هوشکم ینکیران درخواست میر هموطنان مبارز رسارس ایسا

رات و کردستان و ادامه مذاکه به صلح کرا  ییهاتالش، ودصفوف خ یپارچگیکسته و با حفظ ینگر

ردستان ک یب به تحقق خودمختار ین ترتید و باینک یخنث، ان برساندیرد زکخلق  یندگیات منایوحدت ه

 . دییمنا یار یران یزمان ایهن عزیدر چارچوب م

 26/10/58ردکخلق  یندگیات منایه

 (30/10/1358)اطالعات

 

 ردستانکژه از یات ویه یاعرتاض به بازگشت فور 

ژه یات ویو ه یه به دنبال سفر حجتاالسالم اشاقکخود  10ه شامره یرد در اطالعکخلق  یندگیات منایه

ن یدر ا. گذاشته است یاز ابهامات و سئوال بجا ین سفر موجیا یان ناگهانیپا : ردکاعالم ، انتشار داد
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ژه به منطقه یات ویه یران هنگام سفرهایو رسارس ا ردستانکد و انتظار مردم یه ضمن اشاره به امیاطالع

آمده  یاسیرد را به راه حل سکخلق  یندگیات منایو اعتقاد ه یر حجت االسالم اشاقیمخصوص سفر اخ

ردستان و کاز تجدد جنگ در  یر یجلوگ یراراً بر رضورت تفاهم متقابل براکن مالقاتها یدر همه ا : است

د کیرد تاکخلق  یندگیات منایبا ه یرات رسمکو ادامه مذا یاسیاه سرد از ر کخلق  یاحقاق حقوق مل

ات یژه دولت و هیات ویان هیم یرات رسمکشوع مذا یق ناگهانیه با اشاره به تعویدر اطالع. شده است

رسان »ت در جلسه کش  یفروهر برا یو آقا یحجت االسالم اشاق یناگهان : رد آمده استکخلق  یندگیمنا

 یکز پس از ین یان و سحابیصباغ یه رفتند و روز بعد از آنجا عازم تهران گشتند و آقایمبه ارو «ریعشا

 یره رسمکجلسه مذا یک یه حتکنیردند بدون اک کتهران تر  یمهاباد را به سو  یونیزیو تلویمصاحبه راد

ن به تحصن سنندج و یه همچنیدر ادامه اطالع. ل شده باشدکیرد تشکخلق  یندگیات منایهم با ه

 یان در پاسخ به خربگزار ین شهر اشاره شده و در رابطه با اظهارات صباغیحل مساله مردم ا یبرا یدوار یام

رات و راه کنگونه اظهارات بارها رد شده را تنها در جهت لطمه زدن به ادامه مذایما ا : پارس آمده است

ان متأسفانه یصباغ یآقا یار ر کات به تهران و اظهارات تیه یم و بازگشت ناگهانینیکم یتلق یاسیحل س

ان یدر پا. اخته استاندد آمده بود به مخاطرهیپد یجه سفر حجت االسالم اشاقیه در نتکرا  یدیام

ردستان کامل مردم رسارس ک یبانیه مورد اعتامد و پشتکرد کخلق  یندگیات منایه. ز آمده استیه نیاطالع

ومالقات  ینده تراشیمنا یه هرگونه تالش براکدهد یمرده و هشدار کره جداگانه را رد کهر نوع مذا. است

از آن نخواهد بست  یست بوده و طرفکوم به شکر محیره با مرتجعان و رسان معلومالحال عشاکو مذا

رد و اجتناب از دفع الوقت کخلق  یندگیات منایبا ه یو جد یرات رسمکه تنها از راه مذاکدارد یو اعالم م

خلق  یندگیات منایه یس و اعضاییر یدهاید و بازدید. دیجه مطلوب رسیتتوان به نیم ینکو تفرقه اف

نده جز یط حسن تفاهم بوده است و در آیجاد محین دو روز فقط به خاطر حفظ احرتام و ایرد در اک

چگونه یره هکمذا یرد به عنوان تنها مرجع صالح براکخلق  یندگیات منایو جز با قبول ه یبصورت رسم

 . م دادیژه دولت انجام نخواهیو اتیبا ه یمالقات

 (30/10/1358)اطالعات
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  .مردم سنندج متحصن شدند یاز خواستها یبانیدانشآموزان مهاباد بعنوان پشت

دخرت  یلیتحص یرستانها و مدارس راهنامئیاز دانشآموزان دب یادیروز عده زید : خربنگار اطالعات -مهاباد

دست ، ردستانک یردم سنندج و خروج پاسداران از شهرهام یهااز خواست یبانیو پرس مهاباد به پشت

ات یهنوز ه، گذردیروز از تحصن مردم سنندج م 24ه ک یدر حال» : گفتند ن عدهیا. به تحصن زدند

رد درباره کخلق  یندگیات منایرات با هکدن تحصن آنها و مذایان بخشیپا یبرا یمیتصم، ژه دولتیو

ته یمکما دانشآموزان عضو » : ن عده اعالم داشتندیا .«ترده اسکردستان اتخاذ نک یخودمختار 

منت . «میدهیبه تحصن در مدارس ادامه م، خود یهادن بخواستیتا رس، مهاباد« مشخص»دانشآموزان 

برحق مردم مبارز سنندج  یهاخود را از خواست یبانیما پشت -1 : ن شح استین بدیقطعنامه متحصن

نده یرد)تنها مناکخلق  یندگیات منایژه دولت با هیات ویه یره جدکمذاما خواهان  -2. میداریاعالم م

ما  -3. میهست، رد استکد خلق ییه مورد تاک یخودمختار  ایماده 26ه طرح یرد( بر پاکخلق  یواقع

  .میباشیردستان مکمستقر در  ید و شط متام پاسداران اعزامیق یخواهان اخراج ب

وارد ی، در سالن فرماندار ، دمتگزاران آموزش و پرورش منطقه مهابادنفر از خ 200گر تحصن ید یاز سو -

 : ردندکر منترش یبرشح ز ایماده 5قطعنامه  یکخود را در  یهان خواستیمتحصن. ن روز خود شدیپنجم

 یک ەهایدر مورد گرو  یافتیبر قطع حداقل در یوزارت آموزش و پرورش مبن یبخشنامه امور مال یالغا

م درآمد کطبقه مستضعف و  ین براکه مسیته، السابق یامفک یار ساعتکساعت اضافه  85 اسرتداد، و دو

سال 12ل سنوات ارتقاء از یاحراز گروه و تقل یهاتین رفنت محدودیاز ب، ن به آنانکنه مسیو پرداخت هز

 ک مدر و در نظر گرفنت یبه آموزگار  یر سمت از خدمتگزار ییبر تغ یامل بخشنامه مبنک یاجرا، سال 6به 

 ی. لیتحص

 (4/11/1358)اطالعات
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 ردکخلق  یندگیأت منایه هیاطالع

پاوه و ، ارانیامکع یدرباره وقا 11/11/58خ یه خود را بتارین اطالعیرد دوازدهمکخلق  یندگیات منایه

  .ردکواندره صادر ید

اده موقت یق به نقش مزدوران، ه در آنکور کر مناطق مذ یه ضمن شح ماوقع حوادث اخین اطالعیدر ا

ان یه خواهان پاکم ینکید مکیگر تایما بار د» : گر عنارص جنگ طلب اشاره شده آمده استیو جاشها و د

م یغ نخواهیدر یوششکچ یاز هی، اسیرات و راه حل سکن ادامه مذایتام یها بوده و برایریدادن به درگ

ر بودن اوضاع را خاطر نشان یخطی، نیبه حضور امام خم یتلگرام یرد طکخلق  یندگیات منایه. دیورز

اجازه ندهند ، موجود یهایریان دادن به درگیبر پا یه با دستور قاطع مبنکشان خواسته یساخته و از ا

بدست بدخواهان و ماجرا ، ردستان فراهم شده استکز مساله یحل مساملت آم یه براک یت تازهایموقع

  .ن برودیان از بیجو

با ، ردستانکه هر جنگ در هر نقطه از کدارد یله مجدداً اعالم میوسنیبد، ردکخلق  یندگیات منایه

ت عواقب آن به عهده جنگ طلبان یردستان روبرو خواهد شدو مسوولکهمه جانبه مردم  یستادگیا

  .خواهد بود

ت در نظر یردستان را با احساس مسوولکر و تشنج یه اوضاع اخکم یژه دولت خواستاریات ویما از ه

، خود یر کو لش یشور کارات یبا استفاده از اخت یشکد جنگ و برادر یاز تجد یر یجلوگ یگرفته و برا

  :قرار دهند یر را مورد توجه جدیز یفور  یخواستها

 ان داده شودیعاً پایموجود رس یر یبه درگ-

 ردستان طبق توافق خارج شوندکپاسداران از رسارس -

 . گردد یان عملیردستان داده شود و مبادله زندانکاجازه بازگشت به  یارمندان انتقالکان و یدیبه تبع-

 (14/11/1358)اطالعات
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  .ردندکمالقات  جمهوررییسمسلامن مهاجر با  یردهاک

ن مسلامن یانات برگشت مهاجرکدر منطقه و امیت دامئیصدر خواستار امنیبن یمجدد به آقا یکضمن ترب

  .میخود هست ەهایخانبه 

ره کز حارض نشده با ما مذایژه نیات ویخود محرومند و ه کوش امال از فرب یردستان حتکمسلامنان 

  .ندک

ر یان پذکمسلح ام یز خلع سالح گروهایق مرزها و رفت و آمدها و نینرتل دقکت در منطقه با یامن

  .است

ندگان یمهاجر سنندج و سقز و منا یردهاکاز  یبعدازظهر پنجشنبه گروه : پارس یخرب گزار  تهران ـ

گر از مسلامنان اورامانات و پاوه و جوانرود و راونرس و یردستان و گروه دکمسلامن منطقه شمرگان یپ

شورمان مالقات و ضمن اهدا ک جمهوررییسصدر ید ابوالحسن بنینگان و با سین بایو مهاجر یباباجان

 یرخواستهان عده دیردند اکردستان گفتگو کرامون اوضاع در منطقه یصدر پید به بنیالم الله مجکجلد  یک

است یم ریردستان تسلکهزاران نفر از مردم مسلامن منطقه  یبه امظا یمرت  14طومار  یکخود و 

  .ردندک یجمهور 

   :ر استیمنت پرسشها و درخواستها به شح ز

را در چهار چوب  یدارند ما خودمختار یاحزاب منحله از طرف خلق اظهار م : ردکسوال از خلق  ـ 1

د دولت یه افراد مومن به انقالب و وابسته به دولت و مود تائک یم در صورتیخواستار یز کدولت مر 

اند وم به اعدام و اموالشان را مصادره منودهکز محیرا ن ینند و تعدادیکرون میرا با زور اسلحه ب یز کمر 

  .عمل آنها با گفتارشان تفاوت و فرق فاحش دارد

ه ک یرات را منحله اعالم منود در صورتکحزب دمرا امام امت یند زیکت منکـ دولت در خط امام حر 2

  ندینامیره مکم گذشته مذایات دولت با افراد معلوم الحال و وابسته به شق و غرب و رژیه
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با قرآن و  ینین حسیخ عزالدیش یومله به رهرب کعلت مبارزه حزب  : ینین حسیخ عزالدیـ سوال از ش3

ل یقرآن را تعط یالسهاکباشد و چرا قرآنها را سوزاندند و یاز چه م یناش یانقالب یت و افراد مذهبیاحاد

 باشد ؟یاز چه م یت دولت ناشکمنودند عدم حر 

ردند چرا یکره مکات مذایه با هکرد کخلق  یژه رهرب مذهبیات وید هیبه تائ : ردکـ سوال از رهرب خلق 4

 ده؟یوالشان مصادره گردرده و باعث مرگ چند نفر شده و امک( عمل یس لالنسان اال ما سعیلف )خال 

باشد رفتار یآور ماعجاب یاسالم ین اسالم و در جمهور ین خالف موازیـ عدم توجه دولت به مهاجر5

  گر با انصار صدر اسالم اختالف تاثرآور داردیدولت و برادران د

ن صورت یرایم در غیباشیم یو مال ین جانیردستان و تامکدر  ین انقالبیعمل مسلم یـ ما خواستار آزاد6

  .باشدیمسام م یب یاسالم یجمهور 

 یل منوده و دولت فعلیفرستان تبدکردستان را به کبر خالف دستور امام عمل منوده و  یـ دولت قبل7

  .اندشدهن نیره با مهاجرکحارض به مذا یژه حتیات ویربنداشته و هیچ قدمیرد هکن یمسلم یار یز به ین

خود  کاز فروش امال  یحت ین انقالبیباشند و ما مسلمیخود م کقادر به فروش امال  هاکیـ چرا ساوا8

  .میباشیمحروم م

ر ید در مسیدانید و میردستان خرب دارکن ادارات در یا از گذشته استاندارها و فرماندارها و مسوولیـ آ9

  . اندشدهن ییتع یونسی یهمچون آقا یا همگیباشند یانقالب م

باشند و از دولت حقوق یردستان مکدر  یه عوامل ارتجاع داخله وابسته بکنان دولت کار کـ اخراج 10

  .نندیکافت و با ارتش و سپاه نربد مسلحانه میدر

  .ن بردن افراد مسلحیف ضد انقالب و از بیثکه منطقه از وجود یلک یساز کـ پا11

  .باشندیار منین آن دینده مسلمیردستان مناکندگان انتخاب شده از استان یـ منا12
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  .ردستانکانقالب در  یروز ین بعد از پین خسارت وارده به مهاجریمـ تا13

  .مینامئیزدان طلب میعمر امام امت را از  یاسالم را از خدا خواستار و بقا یروز یپ

ن یو مهاجر ین مسلامنان متعهد مناطق اورامانات و پاوه و جوانرود و روانرس ثالث و باباجانیهمچن

  :ردندکصدر یبن یم آقایر را تسلیز نامه زینگان نیبا

  .رانیایاسالم یاست محرتم جمهور یصدر رید ابوالحسن بنیرت سکد  یجناب آقا

است یدرخشان در احراز مقام ر یروز یسته و پیت مجدد نسبت به انتخاب شایو تهن یکضمن ترب

توانا  یبزرگ از خدا ینیل قوا از طرف امام امت خمک یق فرماندهین توفیران و همچنیایاسالم یجمهور 

ن و یر اسالم راستیدارد تا در مس یرا به شام ارزان یانقالب یهایت و انرژیه ان توان وظرفکمسئلت دارد 

ما مردم مسلامن منطقه اورامانات و پاوه و . دید باشیانقالب موفق و مو یرهرب  یتحت رهنمودها

ش یخو ەهایخواستم و کمح یگر اعتقادات و باورهایبار د ینگان و روانرس و ثالث باباجانیجوانرود با

 یر انقالب اسالمید و صدها معلول و مجروح دارد و همواره در مسیاز خون دهها شه ایپشتوانهه کرا 

م داشته یر تقدیوقفه خواهد بود در قالب مطالب مندرج زیب یتکان و حر یپا یب یز راهیران عزیتایو متام

  :میرا دار یو انقالب یو انتظار اقدامات قاطع فور 

 یست مگر با اجراین مهم مقدور نیو اینان بخش و دامئیاطم یلکت در سطح منطقه به شیـ استقرار امن1

  یمقدمات برنامەدو 

  مسوول منطقه یروهایت نیق بر رفت و آمدها و تقویبسنت مرزها و نظارت دق : الف

د یدولت با، موفق شوده کآن  یر برایمنطقه از عوامل ضد انقالب و طرح اخ یساز کخلع سالح و پا : ب

 یاز جمهور  یه به منظور پاسدار ک یەهایو البته اسلح. ندکر مجاز اقدام ید اسلحه غیق خریاز طر

  .ار رفته استکو به  یدار یخری، اسالم
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استه و از عوامل آشوبگر کها در سطح منطقه یق مطلوب از آشوبها و نابسامانیه به طرکآن یـ برا2

ار یکمردم ب ید برایبا، م ماندیات در نطفه عقیکو تحر هادسیسهت ینهاشود و در  یر یفرصتطلب جلوگ

و  یدیو تول یو عمران یرضبت یطرحها یق اجرایرد از طرکجاد یت سازندهایار و فعالکر یبپذیآس

  .یاقتصاد

ن رفته و مجال یز از بیه اختالف و نقاط تفرقه انگک یبه نحو  یقانون اساس 12م و اصالح ماده یـرتم3

  مناند یدشمنان انقالب باق یتفاده براسواس

ن رسنوشت مردم مسلامن را نداشته و ییتحت هر مقام و عنوان حق تع یچ گروه و حزب و دستهایـ ه4

و مسلامن جدا سازد  یرانیگر برادرانایه ما مردم مسلامن را از دک یم و طرحینخواهد داشت و هر تصم

ن ننموده و به آن تن در کیدانسته و در مقابل آن مت ر قابل قبولیباشد غ یتکممل یولو در سطح عال

ن یرده و اکز است را دنبال یه هامنا اسالم عزکش یه آرمان بزرگ خوکم یم گرفتهایر تصمیم داد زینخواه

  .م دادیه باشد ادامه خواهکمت یت را به هر قیراه پر مسوول

حرامزاده در بطن  یامدهایو پ یلیتحمو  یانات ضد انقالبید جریه باکن است یـ به اعتقاد ما اصل ا5

ه با طرح نقشهها و کرا  یسانکو رس وسامان داده و  یبررس یقاطعانه و انقالب یوهایانقالب را با ش

بانه یل و عوامفریشاندهاند و با استفاده از مساکمنطقه را به آشوب و تشنج  یطانیش ەهایدسیس

اختهاند در اندراه یز یو خونر یشکو جنگ و برادر  ردهکل و مسلح کناآگاه و ساده لوح را متش یعدها

ن گونه عوامل یا یو قانون یب و مجازات شعیوم منوده و تعقکداً محیه باشند شدک یهر مقام و مرتبها

  .میمرصاً خواستار یتکه مملین جاریق قوانیوابسته را از طر

  .ردکمرشوع مسلامن  ەهایواستخات و یون و مطبوعات نسبت به نظریزیو و تلویـ رفع سانسور از راد6

 ون متعهد و مبارز در سطح منطقهیو روحانیو علم ینیز و مدارس دکـ توجه خاص به مرا7
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ن مسلامن یانات برگشت مهاجرکامتر ران هر چه زودیایاسالم یاست جمهور یم ریقاطعانه خواستار -8

ن را از دستربد عوامل ضد انقالب و مسلامنا یاشانه خود فراهم منوده و عزت و آبرو کرد را به خانه و ک

شامل هزاران امضا  یطومار  یفوق ط ەهایخواستد یفار منطقه محفوظ و در امان نگه دارد ضمناً تائک

م احرتام مسلامنان متعهدآور اورامانات و پاوه و جوانرود و روانرس و ثالث و یبا تقد ردکمسلامنان 

  .نگانین بایو مهاجر یباباجان

ن عده آمده بودند یپارس گفتا یبا خرب نگار خربگزار  یوتاهک ین مالقات در گفتگو یانایدر پاصدر یبن یآقا

به داد آنها  یز که چرا دولت مر کنیاحزاب مسلح با مسلامنان در انجا وا یت داشتند از بد رفتار یاکو ش

  .ندیکمن یدگیرس

ر و تحول ید تغید گفت مردم باین افراد دادهایبها یه چه و عدهاکن سوال یصدر در پاسخ بهایبن یآقا

 . خواهد شد یر خواسته شد قاطعانه عملییتغ یبخواهند وقت

 (18/12/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 جمهوررییسم همدان از یرد مهاجر مقکدرخواست مسلامنان 

خواستند تا  جمهوررییسهان ارسال داشتند از کیه به ک ینامها یم همدان طیرد مهاجر مقکمسلامنان 

ردستان را کردستان بوجود آوردهاند انتخابات مجلس در کمسلح در  ەهایه گرو ک یطر جو اختناقبه خا

ردستان آمده ک یداهایاندکاز  یدرباره بعض ین نامه ضمن افشاگر یدر ا. ندکول کمو  یگر یبه وقت د

م کحا ەهایگرو ، در آستانه انتخابات مجلس شورا و به دنبال مهاجرت مسلامنان از منطقه : هکاست 

طلبانه و منافقان خود را به زور تفنگ  ت فرصتیمکنند و حایبیب میاز رق یدان انتخابات را خالیچون م

م بر کحا یاحزاب و سازمانها یداهایاندکش یچند روز پ. ردهاندکل یردستان تحمکبر مردم مسلامن 

م چندان یآشنا بود آنها یو ضد مل یت ضد اسالمیم و چون با ماهیدیشن یگروه ەهایرسانمنطقه را از 
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صدر یحال از شام برادر بن. هستند یین فرصتهایشه دنبال چنیه همکم یدانستیم و میردکتعجب ن

ه صالح اسالم و مسلامنان کد یردستان بنامکردن انتخابات در ک یه هر چه زودتر امر به ملغکم یخواهیم

 . ن استیدر ا

 (22/12/1358هان کی)

 

مساله خودمختار قابل حل ، ب شودیرات تصوکب اگر طرح حزب دمتوسط شورا انقال  : رت قاسملوکد 

  .است

  .است یرضور  یرد امر کخلق  یندگیات منایه یبقا

 یرد و مشکد از خلق یبا یعال یرات در مجلس شوراکندگان حزب دمیمنا : هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

  .نندکحزب دفاع 

هان ضمن کیبا خربنگار  یگفتگو اختصاص یکدر ران یردستان اکرات کل حزب دمکر یرت قاسملو دبکد 

حقوق  یو برا اندشدهردستان انتخاب کت قاطع مردم یرثکندگان ما از طرف ایمنا : ن مطلب گفتیاعالم ا

ردستان کن افراد از طرف مردم یچون ا : نامربده افزود نیهمچن. نندیکت مین مردم در مجلس فعالیا

رت کد . ن مردم استیخود ا یآنها در مجلس به عهده یندگیات منیو صالح ییشناسا، اندشدهانتخاب 

انقالب قرار  یب شوراین طرح مورد تصویاگر ا : رات گفتکحزب دم ایماده 6قاسملودر رابطه با اصل 

خلق  یندگیات منایه ایماده 26اصل از طرح  6ن یو چون ا. شودیقابل حل م یمساله خودمختار ، ردیگ

رات با کل حزب دمکر یدب. ردکره کد با دولت مذاین طرح هم بایات اییجز یرو ، رد مشتق شده استک

 یرضور  یات را امر ین هیا یم و بقایات هستین هیا یما سخنگو  : رد گفتکخلق  یندگیات منایه

ما راجع به  : ان گفتیرت قاسملو در پاکد . ب را ندارمکین تر یچوجه قصد به هم زدن ایم و به هیدانیم

ش یم گرفت و مدتها پیرا خواه ییم نهایندارند تصم یردستان نقش سازندهاک ه در منطقهک ەهایگرو 
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 ییومله به تنهاکدوستان  یول. میردکشنهاد یرد پکخلق  یندگیات مناین گروهها را به هیهم خلع سالح ا

 . ار موفق نشدندکن ین عمل زدند و البته در ایدست به ا

 (6/1/1359هانکی)

 

 وانیطال انتخابات سقز و مرنظارت به اب یاتهایاعرتاض ه

به  ییوان با ارسال تلگرامهایسقز و مر یانتخابات شهرستانها بر یز کنظارت مر  یاتهایوان ـ هیسقز و مر

ه خرب کرده و نوشتهاند کشور به شدت اعرتاض کنسبت به ابطال انتخابات توسط وزارت  جمهوررییس

  .ده استیبه آنها رس یر یگ یان موعد رایباطل شدن انتخابات سه ساعت پس از پا

 یندگیات منایه، انقالب یشور شوراکر یصدر وزیبن یه براک ییوان در تلگرامهاینظارت سقز و مر یاتهایه

جه یه نتک اندخواسته جمهوررییساز  یلیر دالکشور فرستادهاند با ذ کمسوول  یر ارگانهایرد و ساکخلق 

  .ابندیوان به مجلس راه یردم سقز و مرندگان میرفته شود و مناین دو شهر پذیانتخابات ا

  :ن تلگرامها آمده استیدر ا

مردم  یار کشور با همکوزارت  یاز سو  یبر انتخابات مطابق دستورالعمل ارسال یز کات نظارت مر یه

و یراد یر یگیشب قبل از را . یکردکفراهم  یو مردم یکراتکدمو  یوهایانتخابات با ش یمقدمات برگزار 

ل یردستان به دلک یشهرها یان دارد انتخابات در برخکه امکرد کشور اعالم کارت از قول رسپرست وز 

  .مسلح و جو ناآرام متوقف شود ەهایوجود گرو 

وان و سقز از یبر توقف انتخابات در مر یمبن یتبکه دستور کاز آنجا  : ن تلگرامها آمده استیدر ادامه ا

 یکراتکدم یلکن دو شهر در موعد مقرر به شیات اابالغ نشد انتخاب یبه فرماندار  یمقامات رسم یسو 

چند بخش  یصندوقها یه آراک یو در هنگام یر یگیو آزادانه برگزار شد اما سه ساعت پس از خامته را

ن یه انتخابات در اکرد کوان و سقز اعالم یمر یبه فرماندار  یتلفنگرام یشور طکوزارت ، قرائت شده بود
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بر انتخابات  یز کانجمن وزارت مر  ین ما اعضایبنابرا : لگرام آمده استدر ادامه ت. شهرها لغو شده است

 یمیرده و آن را تصمکشور اعالم کد خود را نسبت به نظر وزارت یوان و سقز اعرتاض شدیمر یشهرستانها

   :آمده است جمهوررییسدر ادامه تلگرامها خطاب به . میدانیرمنصفانه و خودرسانه میغ

 

  !جمهوررییس یآقا

شور کرسپرست وزارت  یخودرسانه است و آقا یشور امر کوزارت  ین شهرها از سو یابطال انتخابات ا

ه اصوالً کان یصباغ یآقا ەهایتها و رصفاً به استناد گفتیبدون توجه به واقع، تیبدون احساس مسوول

ه کم یخواهی مما از شام. ردهاندکدارند اقدام به ابطال انتخابات  یردستان به وضع خصامنهاکنسبت به 

ن یا ییاتهایشود هیتقاضا م، ن باره وجود داردیدر ا یدیرد و اگر تردید قرار گیین انتخابات مورد تایا

 یــ عباس معاون یم فضاللله بگیـ رح ینیم امیاز تلگرامها توسط محمد رح . یکینندک یمساله را بررس

ـ فاروق نقش ـ احمد اشاف یـ ـ ابوب یـ بر انتخابات  یز کات نظارت مر یه یام اعضایدپور و حسن خیر رشکـ

ـ مال حس یار یگر توسط حسن بختیشهرستان سقز و تلگرام د ـ عزت ام ین محمودیـ ـ عل ینیـ صمندپور  یـ

 یوان برایبر انتخابات شهرستان مر یز کانجمن نظارت مر  یاعضا یو طالب رنجآور  یزدیــ حاج حسن ا

 . ارسال شده است یگروه ەهایرسانر مقامات مسوول و یو سا جمهوررییس

 (7/1/1359هان کی)

 

ت شناخنت انتخابات یوان خواستار به رسمیمر یاسیس یروهایداها و نیاندک: جمهوررییساز  یتلگرام یط

  .ن شهر شدندیا

 کیتلگرام مشرت  یوان طیالت مرکیخلق تش ییفدا یهایکومله و چر، کردستانکرات کوان ـ حزب دمو یمر

وان یآزادانه مردم مر یج آرایند تا نتاک یر یوان جلوگیتا از ابطال انتخابات مر اندتهخواس جمهوررییساز 
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حضور  یمل ین منطقه بتواند در مجلس شورایمردم ا ینده واقعین بار مناینخست یبه هدر نرود و برا

  .ابدی

  :ن شح استیمنت تلگرام به ا

 

 رانیا یجمهور رییسصدر یبن یجناب آقا

 هان ـ مجاهدکیاطالعات ـ  ەهایروزنامرونوشت 

خود را به شهادت  یت و آراکش  یمل یوان با شور و عالقه در انتخابات مجلس شورایه مردم مریکدر حال

ه آراء یه آراء شهر و دو بخش قرائت شده بود و قرائت بقیکختند و در حالیمردم آزادانه در صندوقها ر

از طرف وزارت  24/12/81بعدازظهر روز  5/8در ساعت ، ات نظارت ادامه داشتیو ه یر نظر فرماندار یز

 یکراتکن عمل ضد دمو یا. دیل معوق اعالم گردیچ دلیو بدون ه یرقانونیوان بطور غیشور انتخابات مرک

و خشم مردم شده  یتیه باعث نارضاکان یصباغ یچند روزه و بنا به درخواست آقا یهاینیبعد از مقدمهچ

 یندگیمنا یداهایاندکوان و یمر یاسیس یروهایما ن. باشدیوجه موجه من چیو دالئل آن به. انجام گرفت

د درخواست دارند اجازه یان انتخابات داریه در حسن جرک یتیاز شام مطابق مسول یمل یمجلس شورا

وان بتواند یمردم مر یندهواقعین بار مناینخست یرفته شود تا برایآزادانه مردم مروان پذ یج آراید نتایبده

  .ام مردم تلخ نگرددکن انتخابات دوران انقالب به یابد و تجربه نخستیحضور  یمل یلس شورادر مج

ران یردستان اکشان کزحمت یسازمان انقالب یوان جوانرودیالت مرکیران تشیردستان اکرات کحزب دم

دالله وان عبیالت مرکیومله تشکران یردستان اکشان کزحمت یسازمان انقالب یوان جوانرودیالت مرکیتش

خ یمهرپرور ـ فاتح ش یعلی، رمکران عبدالرضایخلق ا ییفدا یهایکدفرت هوادارن سازمان چر یداراب

 ی. االسالم

 (9/1/1359هانکی)
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 روز آرام بودید یجان غربیآذربا

  .رودیردستان مکبه  یدیت جدیات حسننینده امام هیت مناکشنهاد و ش یبه پ

  .ردک یز اعالم آمادگیرات صلحآمکمذا یبرا، ردکخلق  یگند یات منایس هیین به عنوان ریخ عزالدیش

نده یمنا یرمانکشنهاد حجتاالسالم یبر اساس پ یدیت جدیات حسننیه : هانکی یمهاباد ـ خربنگار خربگزار 

 یدگیرس یشان برایت خود اکشور با ش کنده امام در غرب یمنا یرمانکشورحجت االسالم کامام در غرب 

  .دیآیشود و به منطقه میل مکیردستان تشکالت کبه مش

 : هان گفتکین مطلب به خربنگار یضمن اعالم ا ینین حسیخ عزالدین دفرت شیاز مسوول یکی یخاالسالمیش

ر ییرد تغکخلق  یندگیات منایژه دولت و هیات ویه هکردند کشنهاد ین پیخ عزالدیبه ش یرمانک یآقا

رد تنها مرجع کخلق  یندگیات منایرمودند هرفتند و فین مساله را نپذیا ینیجناب حس ینند ولک

  .ردستان استکت از طرف مردم یباصالح

ن یصورت گرفت طرف ینین حسیخ عزالدیو ش یرمانکن حجتاالسالم یه بک یدر مالقات : ن افزودیهمچن یو 

ه کردند کشنهاد یخ پیند و جناب شکدا یردستان مسلامً ادامه پکرات صلح که مذاکردند ک یدوار یاظهار ام

و به دنبال مطالب خود اضافه . مینکز تجربه یه صلح را نکن است یم بهرت ایردهاکما جنگ را تجربه 

ه دولت کم یدواریم و امینک یر یه از جنگ دوباره جلوگکم یربیار مکوشش خود را به کما متام  : ردک

. نندکدنبال  یدره و به طور جکق مذایردستان را از طرکل یاز خود نشان دهد و مسا یشرت یت بیحسنن

خلع سالح  یرا برا جمهوررییسشنهاد یطرح پ یرمانک یآقا : ن سپس گفتیخ عزالدیمسوول دفرت ش

رات کمذا یرد براکخلق  یندگیات منایس هییان به عنوان ریدر پا ینین حسیدانست و عزالد یرعملیغ

  .ردک یز رسامً اعالم آمادگیصلحآم

وپرت به مواضع یکفروند هل یکروز جمعه  : ردستان گفتکه با اعالم آرامش در منطق یخ االسالمیش

 (17/1/1359هانکی) . ن منفجر شدیماش یکو  ینفر زخم یکرده و کشمرگان حمله یپ
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  .ر مسوول شدندیشاورزان نقده خواستار خلع سالح افراد غک یاسالم یشوراها

شاورزان شهرستان ک یاسالم یهاندگان شورایاز منا یروز گروهید : یاسالم یخربنگار جمهور  –ه یاروم 

ن یان ایردند در پاکه اجتامع یاروم 64ر که در مقابل ستاد لشیاروم یابانهایدر خ یامئینقده پس از راهپ

  :ن استیه منت آن چنکخوانده شد ای قطعنامه برنامە

 

 میبسم الله الرحمن الرح

صبح  8ه از ساعت کسلدوز و نقده  یان روستاهیزم یشاورزان بک یاسالم یندگان شوراهایو منا یما اهال

 یبرابر دستور استاد رضا اصفهان، میاگرد آمده یه در مقابل مراجع قانونیدر شهرستان اروم 30/13 یال

ن یا یر نظر جهاد سازندگیمنطقه ز یفئودالها ینهایشت زمکبر  یمبن یشاورز کمعاون محرتم وزارت 

ه بهانه ک یاز ناامن ین اثر یرتکوچ، کن مدتیودر ا میاشت منودهکرا  یفئودالها ینهایزم، شهرستان

شت کت به یمیت وحدت و صمیدر نها یوجود نداشته و همگ، فئودالها و عوامل و طرفدار آنها باشد

لذا از مقامات مسوول ، میپرداخته ا ینیامام خم یبه رهرب  یل انقالب اسالمیاص یش در تحقق هدفهایخو

اناً در یو اح یجلو هر گونه نا امن، ن عملیم تا درایعت خواستارسا 48ها ظرف ن خواستهیا یجوابگو 

  .شاورز گرفت شده باشدکفئودال با  یر یگ

 ،64ر کلش یاز فرمانده، هیشهرستان اروم یجهاد سازندگ یشورا یت انقالبکاز حر  یبانیما ضمن پشت – 1

  .میشهرستان نقده را خواستار یجهاد سازندگ یشورا یعلل بازخواست اعزا

ر یخواهان خلع سالح افرادغی، ن دولتیس جمهور و مسوولیرئ یت از عمل انقالبیما ضمن حام – 2

  .میباشیم« سلدوز»مسوول بخصوص درمنطقه 

ر یسالح افرا دغ، امل درمنطقهکت یامن یم جهت برقرار یخواهیم یاسالم یما از دولت جمهور  – 3

  .ل دهندیتش تحوا ار یمسوول را گرفته و آنها را به سپاه پاسداران 
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موجود در منطقه  ینهایم زمیتقس یبرا ینیز امام خمیشع از طرف رهرب عز یما خواستار قاض – 4

  .میباشیم

ه یلکو  یمنحرف در استاندار  ەهایم سابق و فئودالها و گرو یه عوامل وابسته به رژیما خواستار تصف – 5

 . میباشیاستان م یشور کو  یر کلش یارگانها

 (21/1/1359یسالما ی)جمهور 

 

 ان خلق در مهابادیفدائ ییامیپراه

خلق  ییفدا یهایکسازمان چر یهواداران و اعضا، روزیبعدازظهر د 4ساعت  : خربنگار اطالعات -مهاباد

ان سپس یامیراهپ. ا شعار دادندیکسم امریالیه امپریردند و علک یامئیمهاباد راهپ یابانهایدر خ، شگامیو پ

ردند کوم کن دانشگاهها را بشدت محیردستان و همچنکر یردند و حوادث اخکجتامع ا« شهدا»دان یدر م

 . ان استیدانشجو یوبکرس  یبراای توطئه، ریع اخیه وقاکو اعالم داشتند 

 (3/2/1359)اطالعات

 

  .دیردستان خامته دهکدر  یشکبه برادر  : ینیرانشهر از امام خمیاستمداد مردم پ

 ینیاز امام خم، ردستان و سنندجکدر  یشکردن جنگ و برادر کوم کر ضمن محرانشهیمردم پ –رانشهر یپ

در مسجد ، ن شهریت ایرانشهر بدعوت جامعه روحانیمردم پ. ها شدندیرین درگیان دادن به ایخواستار پا

 یامئیابانها دست به راهپیدر خی، اسیس ەهایچند تن از افراد گرو  یردند و پس از سخرنانکجامع احتامع 

  :ر قرائت شدیماده برشح ز 5در ای قطعنامهیی، امین راهپیان ایدر پا. دزدن
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را یبعمل آورند ز یر یردستان جلوگکن جنگ خامنانسوز در یم هر چه زودتر از ایخواستار ینیاز امام خم-

  .ندارد یغالب و مغلوب مفهوم یشکدر جنگ برادر 

ن یخواهد گذاشت و قاطعانه در مقابل ادست ن یرحامنه دست رو یشتار بکن یرد در مقابل اکملت -

  .ردکخواهد  یستادگیتجاوزات ا

 یم و خواستار خودمختار ینکیوم مکمح، رد استکه شعار دشمنان خلق کرا  یه طلبیتجز ەگر نغمیبار د-

 میران هستیا یاسالم یدر چهارچوب جمهور 

خدمت به اربابانشان و ه هدفشان کدولت  یاز اعضا یله بعضیردستان بوسکدامن زدن به آتش در -

  .مینکیوم مکداً محیشد، انقالب است یلطمه زدن به دست آوردها

 . مینکیوم مکون به شدت محیزیو و تلویرا از جمله در راد یگروه ەهایرسانسانسور در -

 (7/2/1359)اطالعات

 

 ینیردستان به امام خمکون یه روحانیتلگرام اتحاد

رهرب انقالب  ینیامام خم یبرا یبا ارسال تلگرام، ردستانکون یه روحانیاداتح: خربنگار اطالعات -رانشهریپ

  :ن تلگرام آمده استیدر ا. ردستان شدک یرهایان دان به درگیخواستار پا، رانیا یاسالم

  ! با درود و سالمینیتالله امام خمیحرضت آ

 یاز هر گونه اقدام یر یجلوگ یردستان را واداشت براک یون مذهبیه روحانیاتحاد، ه قرآنیاز آ یرو یبه پ

ر به حضور یرا برشح ز یمسائل، ران رضر برساندیا یانقالب اسالم یناخواسته به دستآوردها یه خداک

  .دیعاجل بفرمائ یدگیم رسیاعالم و مرصا خواستار کمبار 
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ام یه پست و بهرت است با توجه بین یردستان از راه نظامکراه حل مسأله : ن آمده استیدر تلگرام همچن

در  یشکحل و فصل گردد و جنگ و برادر  یاسیره سکق مذایردستان از طرکمسئله ، آبان ماه امام 26

در . «شودیمتام م یو خارج یه به نفع دشمنان داخلکران نبوده بلیا یردستان به سود انقالب اسالمک

ض به یره و صحت عراکمذارد جهت کون یاز روحان یاد عدهیاستوار فرمائ»: ن تلگرام آمده استیان ایپا

  .«قت معلوم گرددیاب شوند تا حقیخدمت شام شف

 

 مردم سنندج یتقاضا

شور ک یاز مقامات رسم، ن شهریر ایاخ یرهایشته شدگان درگک یسپار  کخابه ینان سنندج براکسا

  .ها متوقف شودیریه درگکداده شود  یبیخواستار شدند ترت

اما گزارشها ، ردستان را داده استکتور آتش بس در منطقه دسی، س جمهور یصدر رئ یرت بنکگرچه د 

است  یر یهمچنان شاهد درگ، شهر. را پشت رس نهاد یر ین روز درگینهم، ن شهریروز ایه دکاست  کیحا

ران شده است خسارت در محالت یو هاخانهاز  یار یسته و بسکش هاخانهشرت یدر و پنجره ب ەهایشیو ش

ن یا ەهایخانر نقاط سنندج است و یش از سایب، ر محمدو سپورآبادیپ، سالم خیش، ض آبادیف، آباد یحاج

 . نه شده استکاز س یخال، محالت

 (8/2/1359)اطالعات
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  .دیان دهیپا، در سنندج یشکبه برادر  : صدر یرمانشاه از بنکجامعه اهل تسنن  یشوایاستمداد پ

  .نندکدفن  شته شدگان راکد تا اجساد یبه مردم مستضعف فرصت ده

، رمانشاهکجامعه اهل تسنن  یشوایپ، «یعیمال محمد رب» ین تلگرام از سو یا : پارس یخربگزار  -رمانشاهک

   :به تهران مخابره شد، رانیا یس جمهور یصدر رئ ید ابوالحسن بنیرت سکبعنوان د 

 

 یبسمه تعال

، رتماً ! مردم مسلامن سنندجمح، ل قواکران و فرمانده یا یاسالم یاست جمهور یصدر ر یبن یجناب آقا

. زندیرمی نیچون برگ خزان بر زم ییهوا ین و خمپاره و مببهایسنگ یر رگبار مسلسل و آتش توپهایز

، صدر یرب و درود بر بنکالله ا یروز با صدایردند و دکانقالب ، روزیه پرکهستند  ینها هامن مردمانیا

 یاسیس ەهایاگر گرو . دندیه مسجد جامع سنندج رسانبر دوش گرفتند تا ب یدان آزادیرا از م یجنابعال

هم انباشته  یاجسادشان رو ، ه بصورت پشتهکدارند  یزن و بچه مردم چه گناه، با دولت مخالفت دارند

تعفن اجساد و ضجه مادران . دهندیدسته دسته جان م یبشان نشده از گرسنگیه آتش نصکاست و آنان 

به ، ن جنگیساخته و ا« تل زعرت»از ای سنندج را منونه، مادر پدر و یجگر سوخته و طفالن گرسنه ب

در ، ستندین ینود سنندج یصدی، اسیس ەهایگرو . ل شده استیگناه و مستضعف سنندج تحمیمردم ب

فرد مسلامن  یکبنام ، نجانبیا. هم باشند کاگر مرش ، ندارد یار که اسالم در جنگ به ضعفا و عجزه یکحال

خلق  یداع، ویق رادیز از طرینون نکخدمتگزار انقالب بوده و هم ا، متام موارد ه درکو متعهد  یروحان

دستور ، رمانشاه و سنندج استدعا دارمکر از مسلامنان یثک یوحدت و اسالم هستم و از طرف جمع یبسو 

ح بسود دشمنان است و بصال ، شته شودکه کرا از هر طرف یز، ان داده شودیپا یشکد اوالً به برادر ییفرما

ثالثاً . نندکشته شدگان را دفن که اجساد کاً به مردم مستضعف فرصت داده شود یثان. ستیت نکممل

ن ین و مصدومیرت و دوا مبجرمکرابعاً د . گناه برسدیمبردم ب، آذوقه در حد سد جوع، طرفیتوسط مردمان ب

و  یزخم، ن هم نباشنده مسلامکنیبفرض ا. اندت داشتهکهستند و در انقالب ش  یرانینها ایآخر ا. برسد



 
202 

منتظر صدور امر . خصوصاً در اسالم، اندشه در امان بودهیهم، دفاع یان و مردمان بکود کعجزه و 

 رمانشاهکاز مسلامنان سنندج و  یر یثکاز طرف جمع . میهست یجنابعال

 (8/2/1359)اطالعات

 

 یس جمهور یژه رئیات ویرد با هکخلق  یندگیات منایدار هید

د کیه با تاکاز تهران  یات اعزامیرد با هکخلق  یندگیات منایروز هیصبح د : گار اطالعاتخربن –مهاباد 

ردستان و مسئله ک یل جار یمالقات و درباره مسا، به مهاباد آمده است یاست جمهور یر، صدر یرت بنکد 

مان ساز ، رانیردستان اکرات کحزب دم، ن مالقاتیا یط. ردکره کات گفتگو و مذاین هیبا ا، آتش بس

ردند کومله( موافقت کردستان)کشان کزحمت یردستان و سازمان انقالبکران شاخه یخلق ا یفدائ یهایکچر

رده و به کت یز آتش بس را رعایآنها ن، اعالم آتش بس بشود، از طرف دولت یه بطور رسمیکدر صورت

توافق ، ان داشتیاباد جرمه ین منظور در سالن فرماندار یه به همک یراتکدر ادامه مذا. آن احرتام گذارند

را رسامً اعالم  یخودمختار  ایماده 6طرح ی، س جمهور یصدررئ یرتبنکد ، آتش بس یبرقرار  یه در پکشد 

س یژه رئیات ویه یاعضا. رات به تهران اعزام گرددکمذا یر یگیپ یبرا یاتیه، نیدارد و با توافق طرف

و  یونسیم یرت ابراهکد ، رت حسن اردالنکد ، اندشدهمهاباد  یراه، تیحسن ن یه بعنوان سفراک یجمهور 

 . هستند یر یمعتمد وز

 (13/2/1359)اطالعات
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  رمانشاهکت یه جامعه روحانیاطالع

  :افتیه انتشار یانین بیشهر سنندج شب گذشته ا یرمانشاه خطاب به اهالکت یجامعه روحان یاز سو 

  یبسمه تعال

و نفاق است و اوباشان شهر دست از توطئه بر ندارند  فرکشان مرض یه در دلهاک یسانکاگر منافقان و 

  .(60ه یمناند )سوره احزاب آ یدر شهر باق یه جز عده معدودک یبه گونها، م شوراندیتو را بر آنها خواه

از برادران  یران عدهایا یاسالم یجمهور  یور سنندج به قرار اطالع حاصله از صدایمحرتم و غ یاهال

 یاسالم یجمهور  یامیفه حفاظت از صدا و سیمقامات آن شهرستان وظ یله طبق توافق قبک یارتش

رمسوول و ضدانقالب یمدت سه روز است در محارصه افراد غ، ن باشگاه افرسان را برعهده داشتندیهمچن

محارصهشدهگان و  ینان آب و برق را به رو یا. اندشده یشته و زخمکها یریه در درگکقرار گرفتهاند 

فه یبه انجام وظ یامل سختکنون در که اکاند و آنها را بدون آب و آذوقه گذاشتهاند ردهکها قطع یزخم

ه کم یرمتند شهرستان سنندج مرصانه خواستارین از مردم مسلامن و غیبنابرا. مقدس خود اشتغال دارند

ت یاورند و از محارصه دست بردارند وگرنه جامعه و روحانیرمسوول فشار بین افراد مسلح غیبه ا

 . ندیخود عمل منا یفه شعیمانشاه ناچاراً از مردم بخواهند به وظر ک

 (28/2/1359هانکی)

 

 ینیاستمداد از امام خم

ان یو استادان دانشگاه و فرهنگ یامرستان و قضات دادگسرت یب یادر درمانکان کون و پزشیاز روحان یجمع

و رونوشت آن به  ینیبه امام خم یان سنندج با ارسال نامهایو بازار یارمندان دولتکو رسپرستان و 

 یجمهور  یامیشور و صدا و سک یوان عالیانقالب و د یو شورا یاست جمهور یهان دفرت رکیروزنامه 

  .ردندکاستمداد  یشکان جنگ و برادر یپا یو مطبوعات برا یب رسخ جهانیو سازمان صل یاسالم



 
204 

گناه دو طرف یدن هزاران نفر افراد بشته شکه منجر به کردستان ک ین نامه با اشاره به جنگ قبلیدر ا

ن مساله یآبان خود را داد و بدخواهان را در سوگ نشاند چون حل ا 26ام یرات امام پکشد و پس از مذا

گناه یشنت افراد بکه دو هفته است جنگ با کآمده است  .ردیکت میامل هداکرا به جهت  یانقالب اسالم

نه  ینظام یوپرتهایکربار هلیت و فانتومها و تکو توپ و راله خمپاره ین به وسیرنشیب منازل فقیو تخر

تها را ینقطع واقعیال یاسالم یجمهور  یه در جبهه مستضعفان ادامه دارد و صداکبل یدر جبهه نظام

  .ندیکف میتحر

با . باشندیع میستند و فقط ناظر فجایوابسته ن یچ گروهیه به هکردهاند که اعالم کنندگان نامه کامضا 

از  یزخم 700ران سنندج و یمه ویمانده و ن یامرستان باقیدر تنها ب یامرستانیمبود تخت بکبه اشاره 

نند و از کرا صادر  یلیه بالفاصله دستو قطع جنگ تحمک اندخواسته یاسالم یامام و همه رسان جمهور 

ن جنگ یند و به این مرز و بوم را ادا منایموا بالعد( حقوق مستضعفان اکن الناسآنتحیمتم بکق )اذاحیطر

م اذا یکرو نعمت الله علکا و التفرقو و اذ یه)واعتصمو بحبل الله جمیخامته دهدند تا مفاد آ یشکو برادر 

م منها( کشفاء حرصه من النار فانقض ینتم علکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کن قلوبینتم اعدا فالفو بک

  .ندکدا یپ یمصداق واقع

 

 یاعرتاض به محارصه اقتصاد

 یجان غربیآذربا یبه دفرت امام استاندار  یرانشهر در نامهایشهرستان پ یادارات دولت یربومیرمندان غاک

 یبهشت محارصه اقتصادیارد 14رد اگر تا امروز کانقالب و مطبوعات اعالم  یو شورا جمهوررییسدفرت 

  .سته نشود در مخابرات شهر تحصن خواهد شدکش

شود و به ین شهرستان وارد منیو سوخت به ا ییه مواد غذاکوشتهاند در نامه خود ن یربومیارمندان غک

  .باشدیز به عهده مسووالن امور میار نکت عواقب یخواهند متحصن شوند و مسوولین علت میهم
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از گروهها و احزب  یکچ یه هکه اعالم داشته کنیهان ضمن اکیبه  یز با ارسال نامهایان نکستاد امداد بو 

ن نامه با یرد در اکردستان اعرتاض کو جنگ در  یندارد به محارصه اقتصاد یبستگوا یدتیو عق یاسیس

ه مواد کامرستان آمده است یب یحرارت ەهایدستگا یآمبوالنسها و سوخت برا ین برایمبود بنزکاشاره به 

  .ده استیان رسیدر منطقه به پا یحتاج عمومیو همه ما یمانند برنج و روغن و قند و چا ییغذا

اندوآب چند یدر شهر م یحتاج عمومیاز ارزاق و ما یاروانکه کدهد یم یرو  یانات در حالین جریاهمه 

ان موجود است و تنها محتاج اجازه از طرف مقامات ارتش و پاسدار است و با وجود کبو  یلومرت کی

به وجود  ین اقدامیرتکوچکمتأسفانه  جمهوررییس یحت یتکرر با مقامات مسوول مملکم یمتاسها

ن کله ممیاستمداد شده است تا به هر وس کمک یان نامه از مردم مسلامن و هموطنان برایاورده در پاین

  .سته شودکردستان شک یمحارصه اقتصاد

 

 با اعالم آتشبس موقت

  .سنندج آغاز شد یابانهایاجساد از خ یجمعآور 

  .ردکستمداد ردستان اکان جنگ در یپا یبرا جمهوررییسشهر مهاباد از امام و  یشورا

رت کو د  ینیبه امام خم یطبقات و اقشار مختلف مردم مهاباد در نامها یندگیمنا : هانکیه ـ خربنگار یاروم

  .ردستان شدندکدر  یشکان دادن به جنگ و برادر یس حمهور خواستار پاییصدر ریبن

   :ن شح استیمنت نامه به ا

 یه با دعوت شوراکقشار مختلف مردم منطقه مهاباد ندگان همه طبقات و ایپس از درود و احرتام ما منا

ق تودهها را نسبت به تجاوز یز ابراز تنفر عمیم قبل از هر چیگرد آمدها ین جلسه همگانیشهر در ا

ه کم یینامیه با شور و شعف اعالم مکم ینیکوم مکداً محیران شدیا کا به خایکسم خونخوار آمریالیامپر

هن ین میو از ا یران و استقالل و آزادیا یاسالم یران از جمهور یا یرد دوش به دوش همه خلقهاکخلق 
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منوده و  یبانیپشت ینیامام خم یستیالیقاطع ضدامپر یرد و از رهرب کرده و خواهد کبزرگ خود دفاع 

م کیران و حفظ و تحیوهمند اکت نسبت به انقالب شیمسوول یقرت یخواهد منود با احساس عم

 یبعث کم سفایرژ ەهایتوطئ ا ویکالسم خونخوار آمریاوزات راه زنانه امپرآن در قبال تج یدستآورددها

ران و به یزمان ایهن عزیم یت ارضیت استقالل در متامینسبت به موجود یقیعالقه عم کعراق با در 

 ینیران توجه حرضت امام خمیا یخلقها یو برادر  ینسبت به وحدت و دوست یوند قلبین پیرتکزه پایانگ

خامته دادن به  یخود را برا یشنهادهایم و نظرات و پیداریام معطوف مین پیرا به ا رجمهو رییسو 

ه یشورمان علک یر خلقهایم اتحاد خلل ناپذکیرد و تحکو احقاق حقوق مرشوع خلق  یشکجنگ و برادر 

 یام و بر یر تقدیدر چند بند ز یم منفور پهلو یرژ یایسم و بقایونیا و صهیکآمر یردگکسم به رس یالیامپر

و  ینین بنبست است از حرضت امام خمیگانه راه خروج از ایه به اعتقاد راسخ ما کآنها  یاجرا

   :مییمنامی ران استمدادیا یاسالم جمهوررییس

. ان دارد آتشبس اعالم گرددیجر یر یه درگک یه شهرها نقاطیلکد در ییم دستور فرمایمرصانه خواهشمند-

ت یند وآنرا با قاطعیگو یکن آتشبس بالدرنگ لبیه به اکم یخواهینه مز مرصایر نیدرگ یاسیس یەهااز گرو 

  .نندک کمکرو صادقانه یبا متام ن یشکند و به خاموش منودن جنگ و برادر یمراعات و اجرا منا

است  ینیامام خم یخیام تاریپ یرد در مبناکاز خلق  یردستان رفع ستم ملکمنطقه  یل گشاکه مشیلک-

ن یرد اکآناست و خلق  یو فرهنگ یو اجتامع یاسین حقوق سیرد و تامکاز خلق ض یشرت رفع تبعیه بک

ه کران را یردستان اکرات کحزب دم یشنهادیپ ایمادهم طرح شش ید بسته است متنا داریهمه باآندل ام

ز یران نیا یاسالم یجمهور  یگر مقامات و رهرب یشان و دیردهاند مورد قبول اکاعالم  جمهوررییس یآقا

  .دییگرفته است هر چه زودتر رسامً اعالم فرما قرار

ن یرد را معکاست از خلق  یرفع ستم مل یلکه اصول ک ایمادهه پس از اعالم طرح شش کاست  یعیطب-

ردستان کمردم  یار یو  کمکاز جانب دولت مامور شود تا با  یر یم گیصالح با قدرت تصمیذ یاتید هینامیم
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شور برسانند ک یقانون ەهایب دستگایه و به تصوین طرح را تهیصوبه ااصول م ییننامه اجراییقانون و آ

  .دیر الزم را اتخاذ منایاز مردم تداب ییها و دلجویم خرابیترم یو برا

ردستان و مهاباد و که به مناطق مختلف ک ید حالت محارصه اقتصادییم دستور فرمایخواهشمند-

جاد شده فوراً برطرف یره ایقز و سنندج و اورامانات و غه و سیان و اشنوکرانشهر و رسدشت و بانه و بو یپ

اال صدها هزار خانواده کمبود کجه یه در نتکح قرآن است یو رص ین محارصه بر خالف اصول اسالمیشود ا

وبا  یامر یوع بیخطر ش. شودیبر دوش آنها هر روز طاقتفرسا م یمستضعف و محروم در عزابند و گران

ن یه با اکد ینان داشته باشیند اطمیکد میردستان را تهدکاز مناطق  یار یردار بسیگر امراض واگیو د

رد و یگیت وسعت مکه هرآن در مملکد یخواهد پاش یبر آتش آب یو اسالم یدرست و انسان یگامها

ه در کما  یشنهادهایسازد اگر پیسرت مبدل مکب خود به خایگناه را در نه یصدها و هزاران انسان ب

حق و عدالت در  یه عالوه بر اجراکست ین کین شیمرتکده اجرا شود یعرض رس چهار ماده فوق به

ش یران بیا یت ارضیران و استقالل و متامیا یو وحدت خلقها یدوست ەهایپایرد کده یمورد خلق ستم د

ندگان یمنا یاز طرف جلسه همگان یندگید اقدامات عاجل به منایبه ام. افتیام خواهد کش استحیاز پ

  .شهر مهاباد یقات را اقشار منزقه مهاباد و شوراطب یمتام

 

 ردستانکرات کرسدشت با حزب دم، سقز، بانه یروابط جهاد سازندگ

نمود یت میارگر فعالکنفر  6000ش از یب کمکبانه و سقز و رسدشت تا چند روز قبل با  یجهاد سازندگ

 یرات از جهادسازندگکاً حزب دممسلح مخصوص ەهایده بود گرو یت مردم باعث گردیرثکا یبانیو با پشت

حاً از یهان رصکیبا روزنامه ای رت قاسملو در مصاحبهکه د کگذرد یم یند و چند روز یمنا یبانیحاً پشتیرص

 یمهشبباز یجز خ یز ین حرفها چیا یهمهه ، کچه زود روشن شد یمنود ول یبانیپشت یجهادسازندگ

، ردن اموالکرده و پس از غارت کبانه حمله  یبانان چند روز قبل به جهادسازندگین پشتیهم، ستین

رده بودند به گروگانه ک یعمران یارهاکون تومان خرج یلیماه دهها م 5ه در مدت کرا  یافراد جهادسازندگ
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نجا یدر ا، ندینامین مردم پخش میب یعاتیشا یەهایاعالمی یه اعامل خود طیتوج یگرفتند و پس از آن برا

م و قضاوت را به خود مردم واگذار ینیکرد عنوان مکران و برادران یملت ا یفقط چند منونه آن را برا

   :میینامیم

ارگران که به خواست مردم و به دست کسقز و بانه و رسدشت  یه در شهرستانهاکفاضالب  یانالهاکـ 1

ه ، کردهاندکعه یشا یەهایاطالعی ینده شده طک یشهرداران و معامران شهردار  کمکرد و با ک

ردستان کانالها را جهت استفاده ارتش به صورت سنگر ساخته است! مردم مسلامن کن یا یازندگجهادس

تقاضاها  یهمهو  ایمدادهندن آن از هر محله دهها تقاضا ک یانالها را سنگر است چرا براکن یاگر ا

خود شام  یارگران و حتکو  یانالها سنگر است چرا شهرداران و معامران شهردار کن یموجود است و اگر ا

انالها کاز  یادیمقدار ز رده و اگر سنگر است چراک یار یرا  یندن آنها جهاد سازندگکبا دست خودتان در 

سقز خواستار شوع  یو شهردار  یفرماندار  ییتلگرامها یشده است؟ و اگر سنگر استچرا ط یلولهگذار 

سته ید؟ چون شاینیکار میاخت وتکم شده و سیعات تسلی؟ چرا در مقابل شااندشده یجهادسازندگ یارهاک

  .ح دهندین را به مرگ رسخ ترجیننگ یه خفت را به شهادتو زندگکست یمسلامن ن یک

 ینندگکرانیبا جهاد و یرات تحت عنوان جهادسازندگکحزب دم یبوسیله 1/3/59خ یدر تار ایاطالعیهـ 2

ه یاز جمله در اطالع. استزده شده  یبه جهادسازندگ یده و اتهاماتیردستان پخش گردک یدر شهرها

ه ک یرسدشت شده است! در صورت، بانه، سقز یم اقتصادیخواستار تحر یه جهادسازندگکآمده است 

روغن و ، بهشت ماه صدها تن برنجین شهرها شاهد هستند در دو ماه گذشته مخصوصاً اردیمردم ا

 یو شوراها پخش شده و حتو فرمانداران  یجهاد سازندگ یبوسیلهتخممرغ در بانه و رسدشت و سقز 

تن  50تن روغن در سقز و  هاتن برنج و ده 50ت برنج و دهها تن روغن در رسدشت و  96نون کهام

ها به طور مازاد بر مرصف مانده یو فرمناندار یجهادسازندگ ین تن روغن در بانه در انبارهایبرنج و چند

تن روغن به فرماندار  15حمل گوشت با خچالدار ین یدستگاه ماش یک 27/2/59خ یدر تار یاست و حت

بانه  یجهادسازندگ ییالبته مواد غذا، داده شده است یجهاد سازندگ یبوسیلهان یاحمد یرسدشت آقا
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ه منجر به غارت رفنت کمسلح به غارت رفته است و به علت ناامن بودن راهها  ەهایگرو  یلهیبه وس

 ینیبزمیتن س 60ه و به علت ناامن بودن بانه تن روغن شد 600و  ینیبزمیتن س 40تن برنج و  150

وجود  یه جهادسازندگک ییده البته در شهرهایبانه چند روز قبل در مهاباد به فروش رس یجهادسازندگ

قضاوت در مطلب فوق را به . ستین یجهادسازندگ ین مورد به عهدهیدر ا یتیچگونه مسئولیندارد ه

  .ندینامیون بانه ـ سقز و رسدشت واگذار میحانمردم مسلامن و فرمانداران و شوراها و رو 

ن سه یارمندان دولت در اکخواستار قطع حقوق  یه آمده است جهادسازندگیگر اطالعیـ در بخش د3

ـ بانه و رسدشت  ید جهادسازندگیردستان چنانچه مطلع هستکمردم مسلامن . شهر شده است  6000سقز 

ردهها را بدون کلیو تحص هادیپلمهاز  یادیز یعده یو حت ار منوده استکاران را مشعول به یکنفر از ب

د و یریرسدشت متاس بگ یو شهردار  ید با فرماندار یتوانیمنونه م یرده و براکدولت استخدام  یاجازه

دام کن یپرداخت شده است بنابرا یجهادسازندگ یبوسیلهز یبهشتامه نیدر ارد هادیپلمهحقوق  یحت

ه خود ک یدر صورت. ارمندان دولت را بدهدکشنهاد قطع حقوق یپ یازندگه جهادسکند یکقبول م یعاقل

 5مرت از کادارت را با متام قدرت رفع منوده است و در مدت  یکلیه یازهایاران را مشغول و نیکب، جهاد

  .رده استکن منطقه خرج یون تومان در ایلیم 30ماه 

 یپادگان بانه ـ سقز و رسدشت را ط یاموضع نظ یه آمده است جهادسازندگیگر اطالعیـ در بخش د4

. ردستان و مجازات افراد ارتش شده استکرده است و خواهان مبباران کح یترش یخامنها یبرا یگزارش

ها یرین روز درگید و در اولیه چند روز بعد از عک یم افراد جهادسازندگینیکاز مردم مسلامن بانه سئوال م

از  ین اطالعاتیربند چگونه چنیبانه به رس م یو در روستاها اندشدهر یمسلح دستگ ەهایگرو  یبوسیله

در  یخ افرا جهادسازندگین تاریا در ایم آینیکبانه به تهران دادهاند و از مردم مسلامن رسدشت سئوال م

ن از مردم یلته را به تهران دهند؟ و همچنکپادگان و سقوط پاسگاه ربط و  یرسدشت بودهاند تا خربها

در  یا افراد جهادسازندگیده؟ و آیل گردید تعطیچند روز بعتد از ع یم جهادسازندگینیکسقز سئوال م

ند مخصوصاً از مردم رسدشت و فرماندار و شهردار یه منایه از وضع پادگان سقز گزارش تهکسقز بودهاند 
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 یهکلیدر  یر یدرگ ین روزهایدر اول یه جهاد سازندگکامل ندارند کا اطالع یم آینیکرسدشت سئوال م

ار ک یا بارها خواستار ادامهیو آ اندشدهر یدستگ یو عدها کل و افراد منطقه را تر یشهرها تعط

 ؟اندشدهن یجهادسازندگ

بانه ـ سقز  یمهم در مورد اوضاع نظام یتحت عنوان نامها یاسالم یدر روزنامه جمهور  یـ ضمناً متن5

ن نامه از یه اکد شده است یه و قدیبه چاپ رس 278شامره  2 یصفحه 27/2/59خ یو رسدشت در تار

ز از فرصت استفاده یرات نکحزب دم. فرستاده شده است یحجتاالسالم خامنها یامالً موثق براکمنبع  یک

بانه ـ سقز و  ین نامه را جهادسازنگیا یسندهینو یردن افراد جهادسازندگکر یه دستگیتوج یرده و براک

گردد و از یب مین موضوع تصویردستان اک یادسازندگداً از طرف جهیه شدکرده است ک یرسدشت معرف

ردستان و کران و مردم یملت ا یت را برایشود هر چه زودتر واقعیخواسته م یاسالم یجهمور  یروزنامه

ادگان بانه و سقز  یالت رفاهکبه رفع مش یاز نامه اشارها یند البته قسمتیروشن منا یجهادسازندگ

خود مردم بانه  کمکپادگانه بانه و آنهم با  یشهها و دربهایاخنت شانده فقطکده یجهاد گرد یبوسیله

ردستان و ارتش کدر خامته به مردم مسلامن . آن را پرداخت منوده است ینهیهز یه جهادسازندگکبوده 

و  یه جهادسازندگیاست بر عل یعات توطئهاین گونه شایه اکم یدهیران هشدار میا یاسالم یجمهور 

ارگران ک یدستهجمع یار کمسلح از هم ەهایر چون گرو یمردم فق یرهیاز ت یازندگردن جهادسکجدا یبرا

ن یگاه خود را بیه پاکنیا یاختهاند و برااندبه وحشت یون با جهادسازندگیسبه و روحانکشاورزان و کو 

 ه تنهاکرا  یه برادران ارتشکنند یکوشش مک ینند و حتیکعات را پخش مین شاینند اکافراد ناآگاه حفظ 

  .ندیف مناین و ارتش را تضعیبدب یمقاوم در مقابلشان است به جهادسازندگ یرو ین

 ردستانک ین اسالم در جهان ـ جهادسازندگیبر فراز باد پرچم خون 

 (10/3/1359هانکی)
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  .ردکگروگان را آزاد  61، خلق یفدائ یهایکسازمان چر

ردستان کر یاخ یهایریدرگ یهاتن از گروگان 61ه ک ردکاعالم  ایاطالعیهخلق در  یفدائ یهایکسازمان چر

دن به محارصه یان بخشیخواستار پا، خلق یفدائ یهایکسازمان چر، هین اطالعیدر ا. رده استکرا آزاد 

ردستان شده ک یاصول خودمختار  یرش رسمیها و پذجبهه یاعالم آتش بس در متام، ردستانک یاقتصاد

  :ر استیز ن سازمان به شحیه ایمنت اطالع. است

 یشکدن به جنگ برادر یان بخشیخود جهت پا یهاران در ادامه تالشیخلق ا یفدائ یهایکسازمان چر»

 یاز گروگانها یتعداد، رانیا یاسالم یرد در چهارچوب جمهور کن حقوق حقه خلق یردستان و تأمکدر 

  .دیمنایآزاد م، باشدین سازمان میار ایه در اختکردستان را کر یاخ یر یدرگ

نند کیه امروز تالش میکسانکندارد و  یراه حل نظام، ردستانکه مساله کن اعتقاد است یسازمان ما برا

د یتشدی، شکتنها به ادمه جنگ برادر ، صله بخشندیرا ف، ردستانکمساله ی، شکر کاست لشیبا ادامه س

 کمکهنامن یمردم م یکراتکدم یستیالیف مبارزات ضد امپریران و تضعیا یهاان خلقیخصومت م

دن یان بخشیم با پایخواهیمرصانه م، جمهوررییسران و شخص یا یاسالم یما از دولت جمهور . نندکیم

 یاصول خودمختار  یرش رسمیها و پذجبهه یاعالم آتش بس در متام، ردستانک یبه محارصه اقتصاد

  .«صلح در منطقه فراهم آورد یط الزم را جهت برقرار یشا، ردستانک

ه کاست  یسانکفه همه یوظ، ردستانکمسوول در  یاسیس یروهایز نیصلح آم یهااز تالش یبانیپشت

سم یالیما را امپر یهاخلق یباشند و دشمن اصلیران میوهمند مردم اکنگران رسنوشت انقالب ش

 رده وکت یقاطعانه حام، نهین زمیدر ا یسازمان ما به سهم خود از هر تالش. دانندیا میکار آمرکتیجنا

شرت جنگ یجز گسرتش هر چه ب یاجهیه نتکاست  یاانهیانتقام جو ەهایو یداً مخالف متام شیشد

 یه به واسطه گسرتش جنگ از جانب جمهور ک یط نامساعدیرغم شایسازمان ما عل. ندارد یشکبرادر 

ن یبد. نخواهد منود یوتاه، کردستانکصلح در  یبخاطر برقرار  یوششکچ یاز ه، بوخود آمده یاسالم

مثبت جهت تحقق  یرا گام اندشدهرد فرستاده کبا خلق  یلیه به جنگ تحمک یسانک یآزاد، لحاظ
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 یانقالب یروهایران و همه نیما از جانب مردم مبارز ا یهام تالشیدواریم و امیدانیر مکالذ اهداف فوق

متام  یکنده نزدیا در آم. ردید قرارگیو تأئ یبانیمورد پشتی، اسالم یخواه و مقامات مسوول جمهور یو ترق

 . رد"کم یآزاد خواه، باشندیار سازمان ما میه در اختکرا  یگروگانهائ

 (1/4/1359)اطالعات

 

 رمانشاهکگروه رضبت  یدرباره یاست جمهور یدفرت ر یه روابط عمومیاطالع

داد خر  31رمانشاه در روز که گروه منحله رضبت یچاپ جواب یدر پ یاست جمهور یر یدفرت روابط عموم

  :ن استیه چنیرد منت اطالعکصادر  ایاطالعیههان کیدر 

 یاز طرف دادستان. انقالب ین گروه از طرف دادستانیرمانشاه و انحالل اکبا توجه به سوابق گروه رضبت 

ه در ک یاست مطالب یهیبد. باً انجام خواهد گرفتیمختلف آن قر یمه اعضاکب و محایتعق، انقالب

 یگروه ەهایرساناز  یشود و انشاءالله به طور علنین عنوان مین دادستان و متهماکیه توسط شاکدادگاه 

  .همزبور را خواهد دادیمطرحه در جواب یسئوالها یلکپاسخ . پخش خواهد شد

ل یو بحث آزاد قا یار عمومکاف یه براک ین وصف به منظور رفع هرگونه ابهام و بنابر احرتام وارزشیبا ا

قت ین حقیر ایقبل از پاسخ به سئواالت ز. میرسانیران میبه اطالع عموم ملت ار را یم مخترص زیهست

  :منودهاند یر خود را معرفین مرشوحه زینون تحت عناوکه گروه مزبور تاکاست  یرضور 

 (.ندیکن ادعا را رد میـ گروه رضبت سپاه پاسداران ـ )سپاه ا1

 رمانشاهکـ گروه رضبت 2

 رد مسلامنکگان شمر یـ گروه رضبت وابسته به پ3

 رمانشاهک 2ـ گروه رضبت شامره 4
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است  ید مسئول اعاملیمنا یه تحت هر عنوان خود را معرفکرمانشاه کبه هر حال گروه منحله رضبت 

  .دیافزایبر اتهامات آنها م یفقط اتهام ین تعداد اسامیه انجام داده و اک

 : د گفتیبا، تههایمکودن گروه مزبور از سپاه و دال بر جدا ب کیا مدار یه آکن یـ در پاسخ سئوال اول به ا1

با حضور دادستان انقالب  22/3/59رمانشاه در روز که با افراد و فرماندهان سپاه پاسداران ک یدر جلسات

 یچ وابستگین گروه هیه اکم یاذعان بر آن داشت یم همگیز رسپرست گروه رضبت داشتیرمانشاه و نک

فه یمسلامن وظ یکردند و اصوالً به عنوان یکا و به طور خودرسانه عمل مبه آنها نداشته و مستقل از آنه

ه گروه منحله رضبت مستقل از کنیگر دال بر اید کمدار . ندین گروه را منحل منایه اکدانستند یخود را م

، رمانشاهکان رسپرست سپاه یآقا یه با امضاکاست  23/3/59مورخ  یرد صورتجلسهیکسپاه عمل م

ن گروه وابسته به یه اکده و در آن آورده شده یرست گروه رضبت و دادستان انقالب رسرسپ، استاندار

وجود ندارد و گروه مزبور  ین وابستگیه چنکه بعداً معلوم شده کباشد یرد مکشمرگان مسلامن یسازمان پ

  .است یر قانونیغ

و  کمال یمتوال یسالها ا ستمیادتر بوده و یما ز یروزه 14ا رضب و شتم یه آکن موضوع یـ اصوالً ا2

  :است یتهاکن نین چنیخود مب . . .خائن و فئودال

  .دیها را در زندان مورد رضب و شتم قرار دادهایروز بازداشت 14ـ شام ظرف 1

 ست؟ینجه نکا شیرد آیگمی ه با دستها و چشامن بسته انجامکدر زندان  یـ رضب و شتم بازداشت2

ه مطالب مندرج یدانند با بقیم« تیامن»ان یه خود را حامکگروه منحله ن مطلب از طرف یان ایـ اصوالً ب3

نجه افراد اگر چه متهم باشند برقرار شود که با شک یتیرا امنیند زیکدا میه مزبور تناقض پیدر جواب

. ت وجود نداردین نحوه استقرار امنیا یبرا ییجا یباشد و در عدل اسالمیم« تیعدم امن»حقااستقرار 

و تحت  یامرستان بسرت ینون در بکدگان گروه منحله رضبت هم اینجهدکه شکته الزم است کن نیر اکذ 

» به ما  اندشدهن گروه از دهات خود آواره یه بر اثر ظلم و جور اک یه چرا افرادکنیا. باشندیمعالجه م

و  حاد شدیط رعب و وحشت ایمح یرا وقتیاست ز یبیاوردند سئوال عجیپناه ن« یاست جمهور یدفرت ر
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مشابه باآن در لباس رسبازان اسالم عرصه  یا اسامیته رضبت سپاه پاسداران یمکبه غلط به نام  یاشخاص

 یورهراهکاست اگر  یعیطب. ربندیوه پناه مکرده و به کد ینند مردم از دولت قطع امیکآنان تنگ م یرا برا

به ما  یقیه تعداد از آنان به طرکنیه اکردند یکافتند از آن استفاده مییشان به ما میرساندن صدا یبرا

  .تظلم منودند

 یکلیهپوشاندند مستند به شهادت یات صورت خود را میه افراد منحله رضبت در عملکن ادعا یـ ا4

به اند رمانشاه آمده وگفتهکه و قصبه به مقر سپاه پاسدارن ینار دهها قرکه از از گوشه و کاست  یافراد

رده و کز اعرتاف یرمانشاه نکن موضوع را رسپرست گروه رضبت یا هکجالب است . ما تظلم شده است

  .ردندیکار را مکن یاز شناخته شدن توسط ضد انقالب ا یر یجلوگ یه براکنمود یه میتوج

بوده « وزرانک»در  یستم خرداد ماه جار یات شب بیگروه رضبت رهرب عمل« رهرب» ینور  یـ غالمعل5

  .بوده است یادیهم ز مورد آن شخص یب یهایراندازیاست و ت

ه چگونه بوده است؟ما فقط چند مورد آن را کد ین گروه سئوال فرموده بودیا ەهاینجکـ در مورد ش6

  :میدهیر شح میبه طور خالصه در ز

ن یب بسته و در زمیشله حسنآباد را به ج یدهکده یاست از اهال یل امامیبه نام اسامع یالف ـ شخص

 یکر شلیت یک 3ژ ـ یاسلحه یبوسیله یو  یف پاکو پس از آن به  شندیکن میزم یشخمزده بر رو 

در مورد  یده و از اظهارات و یز او را دیشود و خربنگاران نیم ین شخص در تهران بسرت یا. نندیکم

  .اندشدهش باخرب ەهاینجکش

 یدسته ەهایرضببا  یین بازجویدر ح یر یپس از دستگ یسنجاب یار ین بختیبه نام غالمحس یب ـ شخص

ه گوشت به صندوق عقب کت یکزنند و سپس او را به مانند یاو م یو چانه ینیر به بیهفتت

  .شوند یت و ینند تا باعث آزار واذیکم یناهموار رانندگ ەهایاخته و سپس در جاداندلیاتومب
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ار برده است در که گروه منحله رضبت در مورد افراد به کاست  یەهاینجکنها فقط چند منونه از شیا

 یله دادستانیافراد آن بوس یر یم انحالل گروه رضبت و دستگکه چون حکم یر شوکان الزم است متذ یپا

ه کباشد و از آنجا یم یدگیانقالب تحت رس یمربوطه در داستان یده پروندهیانقالب صادر و اجرا گرد

انقالب باشد  یدادستان ید با اجازهیاست انجام هرگونه مناظره با یر یگیو پ یدگیامر تحت رسی پرونده

ن مناظره اعالم یت در اکصادر گردد من شخصاً موافقت خود را به ش  ین اجازهایه چنک یو در صورت

 . شود یدگیرس یمه عدل اسالمکو در محا ییمقامات قضا یبوسیلهد یامر با ینم در هر حال پروندهیکم

 یدر امور عموم جمهوررییسمشاور  ینیرحسیمحمد حسن پ

 (10/4/1359هانکی)

 

  .شودیل میردستان تعطکدر  یجهاد سازندگ یهاتیفعال

ن ستاد یا یو سازندگ یه اقدامات عمرانیلک : ردکاعالم  ایاطالعیه یط، ردستانک یستاد جهاد سازندگ

ه به شح ین اطالعیمنت ا. ل خواهد شدیتعط یدولت به زود ینکارشکردستان بعلت نداشنت بودجه و کدر 

  :ر استیز

 یبسه تعال

ه پا به عرصه ک یاز روز  یجهاد سازندگ. رانیده ایشگاه ملت مسلامن و رنجدیم به پیا درود و تعظب

ومت مهندس بازرگان با دادن بودجه به کانات روبرو شده در دوره حکمبود بودجه و امکوجود نهاد با 

ا یحامم  یکجهت ساخنت  یز ین و آن مبالغ ناچیجهاد مجبوربود با التامس به ا. شدیجهاد مخالفت م

ه از کد ینپائ یر ید خوشبختانه دیافت منایدر یماند بعد از مدتها دوندگیه معموالًنامتام مکمدرسه  یک

م و یآورد یانقالب رو  یر نبود به شورایه نخست وزک یم و چند ماهیخدمت دولت موقت محروم گشت

ه به صالح مردم ک یار عمرانکر ه شام هکارمان گذاشتند و گفتند یدر اخت یاز را تا حدودیبودجه مورد ن
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 یز طرحهایردستان نک یجهادسازندگ. موجود است یافکازه اندد پول بهیت است شوع منائکو ممل

مبود کب جهاد شد باز یه نصک ین خرب یس جمهور انتخاب شد و اولییه رکنیتا ا. بزرگ شوع منود یعمران

به علت  یجهادسازندگ یارهاکه کم یردکتامس م والیاد زدیم و بارها فریردک یبودجه بود ماهها دوندگ

س جمهور در ییشوند ریار مک یار بکارگر از کبه هزاران  یکل است و نزدینبودن بودجه رو به تعط

د البته چون هدف جهاد خدمت به یریست از استاندار بگین یافکجواب گفت اگر بودجه جهاد 

خدا  یرضا یل برایامل مکم با یم و گفتیوردم فرود آ یم و رس تعظیش استاندار رفتین است پیمستضعف

نون کسال قبل تا یکه از کنیم با توجه به ایم و گفتین شام هستیفرام یو خدمت به مردم حارض به اجرا

انجام  یار کچیه ینکارشکر از یغ یبود و ادارات دولت یباً در دست جهاد سازندگیاقتصاد منطقه تقر

 یار استاندار یه در اختک یاست از بودجهیت نکمنطقه به صالح مملن یار در اکل یدهند و تعطینداده و من

. دیقرار ده یار جهاد سازندگیدر اخت یچ وجه مرصف نشده است مبلغین مدت به هیقراردارد و در ا

د سازمان ید تجدیه باکده یامالً از هم پاشکه کم یدار ین بود ما اداراتیجواب استاندار و معاونش چن

ار یه در اختکن بودجه ینند و اکار کد در مقابل یرند بایگیارمندان حقوق مکون چ یگردد و از طرف

ز یل بودجه را نک یند و اگر استاندار یسال با آن خود را مشغول منایک ید ادارات دولتیاست با یاستاندار 

ف یلکبعداً ت. ردکامه آنرا مرصف خواهد یکن رسعت عمل در مدت یبا ا یبه جهاد بدهد جهادسازندگ

م اما یارمندان دولت چه خواهد شد؟ و در خامته استاندار گفت ما در خدمت جهاد هستکبا  یاستاندار 

  .بدون پول

ردستان کبردن نام  یه حتک ییه در روزهاکم یریگیران خدا را به شهادت میملت مسلامن اای ،امام یا

ن منطقه ید و دهها گروگان در ایهن شیف با دادن چندکبودما جان بر  کآور و وحشتناترس یاعده یبرا

ن رضباتشان یز ایت ەه لبکار است کدر  ییست چه دستهاینون معلوم نکا یم ولین شتافتیمستضعف یار یبه 

 آورند؟یفرودم یر جهاد سازندگیکرا بر پ
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 یمرصف مباند جهادسازندگیب ید پول در استاندار یشود و بایمخالفت م ین سان با جهاد سازندگیو بد

  .ر به دنبال پول باشددر بد

نون به اجبار کا یم ولیستادیجان ا یم و تا پایگفت یکما به فرمان تو لب، اور مستضعفانای ی،امام یا

و . ل خواهد شدیالً تعطکگر یل شده است وتا چند روز دیردستان تعطک یجهادسازندگ یارهاکاز  50%

ن یالت منطقه با دست مسوولکجهاد مش ل شدنید با تعطیو شا. گرددیت از جهاد سلب میعمالًمسوول

د یبه ام. مانده است یها خرج نشده باقکند پولها در بانیو آخر سال نگو. به نحو احسن حل شود یدولت

 ردستانک یستاد جهاد سازندگ توجه و اقدام عاجل

 (20/4/1359یاسالم ی)جمهور 

 

 یت انجمن اسالمیاعالم موجود

ت یاعالم موخود ایاطالعیهبا انتشار ، ردستانکتلگراف استان  نان پست وکار کیانجمن اسالم -سنندج

شود جلو متام یه به الله و قرآن مکیه تنها با تکم یما اعتقاد راسخ دار»  : ه آمده استیدر اطالع. ردک

م در کمح یسنگر  یل انجمن اسالمکین ما با تشیبنابرا. را گرفت یستیالیو امپر یاملکضد ت یتهاکحر 

 . «میرده اکجاد یفر اکو  کش برابر عوامل 

 (23/6/1359)اطالعات


