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 پیش گفتار

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

 ییاما آشنا، دارند ییآن دوران آشناهای تیدادها و شخصیاز رو یار ین مجموعه با بسیخوانندگان ا. است

  .دیمناتر میجالب یا بسشان از زبان خود آنهیشه ورز ایگاه اندیجا و، آنان در هامن عرصهای هشیبا اند

سو و  یکاز  یاجتامعهای و اضطراب یاسیسهای یروزگار نگران، ردستان در آن دورانکن یرسزم

ن یخ نویدر تارها ن دورهیاز پرتالطم تر یکیه ک یعرص ، گر بوده استید یاز سو  کیمسلهای شکشاک

ی بات گذار را پشت رس نهاد و دورهث یدوران ب، ران به بار نشستیه انقالب اکاست  یران و دوره ایا

  .ردکردستان را تجربه ک یناآرام

چگونه ، ردن و چگونه پنداشنتک یچگونه تلق، ردنکدن و چه یشیرسگذشت چگونه اند، حارضی مجموعه

  .ش استکن دوران رس یدر اها و چه شدنها و چه بودن، رفنتیر پذیرگذاردن و چگونه تاثیتاث

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

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

، ستندیگذشته نهای جز بازگشت به حالت یز یچ ینونهای کند 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 آن نگاشته ز دریم 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

  .خواهد شد یگرام

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

  . گزارم
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  .ب رساندیردستان آسک"به گندم کاهیت"سآف: ردستان گفته شدک یشاورز کل یمسا یر جلسه بررسد

  .ردستان هنوز توجه نشده استک یشاورز کبه : استاندار

  .شودیانجام م یسنت یهاوهیردستان با شک یشاورز : کشاورزانکنده یمنا

  .هستند یشاورز ک ینهایرگاه ماشیشت با فقدان تعمکز عمده کمرا

، دهدیل مکیردستان را تشک یه اقتصادیر سنگ پااکسب و که ک یدر حال»: هانکیردستان ـ خربنگار ک

زه و یانکم»د مورد توجه قرار نگرفته و نسبت بهید و شایه باکآن طور ، ن منطقهیا یشاورز کگسرتش 

  .«شده است یتوجه یردستان بک یشاورز کردن ک« زهیمدرن

ن یا. ستان گفتا یشاورز کل یمسا یردستان در جلسه بررسکاستاندار «زادهیر علکرسلش»ن مطلب رایا

 یشاورز کن یمطلع، از مقامات استان یسابق و عده ا یشاورز کر یوز«یاحمد یاحمد عل»جلسه با حضور

و  یشاورز کالت کآن مش یافت و طیب یترت یردستان در تاالر استاندار ک یمل یهاندگان انجمنیو منا

  .نه مورد گفتگو قرار گرفتین زمیموجود در ا یهاینارسائ

ه یجهت ته یصیاعتبارات تخص: رد و گفتکاد یع بذر یدر امر توز یین از نارسایستان همچنردکاستاندار 

د بذر یاعبتار خر یزمان، گرید یاز سو ، ستیشت متناسب نکر یز یبا اراض، انیان روستائیع بذر میو توز

مطمنئ ان از بذر اصالح شده و یان گرفته است و روستائیپا یشت و بذر پاشکار که کگردد می حواله

  .مانندمی محروم

د نظر شود ید تجدیبا یشاورز ک کبان یهاه در مورد اخذ و بازپرداخت اقساط وامکادآور شد یاستاندار 

سه کی»ام یزمان وصول اقساط با برداشت محصول و ا، را در حال حارضیز، ندکر ییو زمان بازپرداخت تغ

ش یهادات را بفروش رسانده و پولیه تولیل، کرزشاو که ک یدرست در زمان، ان انطباق نداردیروستائ« یپر 

در . چسبدمی را یقه و یرسد و می رس یشاورز ک کبان، رده استکاش  یزندگ یهایازمندیرا رصف رفع ن
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ه او است یه رسماکخود را  یهاا دامید دست به دامن نزول خوارها بشود یر بایشاورز ناگز، کن حالیا

  .بفروشد

نه یدر زم ینون مطالعات اساسکتا»: گفت« قروه»شاورزان منطقه کنده یاده منارز یحاج ام، ن جلسهیدر ا

ج مثمر یو اداره ترو یشاورز کاداره  یهاتیردستان انجام نگرفته و فعالکدر منطقه  یشاورز ک یچگونگ

وه و دشت به تالش نامتناسب کهن در کوه یردستان با هامن شکشاورزان ک»: گفت یو . «مثر نبوده است

 یو . «ج مثمر مثر نبوده استیو اداره ترو یشاورز کزنند و به علت عدم آموزش الزم ادوات می دست

زنند و به می وه و دشت به تالش نامتناسب دستکهن در کوه یردستان با هامن شکشاورزان ک»: گفت

ن و بال گرد یوتاهکماند و در عرض مدت می ز بال استفادهین یشاورز کادوات ، علت عدم آموزش الزم

ننده کد یآفت تهد یکد ینبا«کاهیس»ن روزگاریه در اکنیر زاده ضمن اشاره به ایحاج ام. «شودیآنها م

گندم  کاهیبه س یردستان در اثر آلودگکدات گندم یامسال تول»: گفت، دیبه حساب آ یشاورز ک یبرا

ف یضع یشاورز که نظارت اداره کنیتواند داشته باشد جز ای منیلین دلیده است و اید یادیب زیآس

شاورزان نحوه کا به یشاورز گذاشته شده است کار یده در اختیهنه و بدون فاکاسم ین مورد یدرا، است

  .«اموخته اندیاستفاده سموم را ن

 یهاتیفعال یردستان براکه مناطق مختلف کنیاز ا، واندرهینده انجمن شهرستان بخش دیمنا یاسعد رجب

گشاورزان ما بدون اطالع از : رد و گفتکقرار نگرفته است انتقاد  ییمورد شناسا یشاورز کو  یدامپرور 

بازده مطلوب  یشاورز کوه نه تنها از نظر ین شیبرند و با ایم میشت دکر یمراتع را به ز، ارکرسانجام 

  .شودیز زده مین یشه دامپرور یشه به ریه تکد بلیآمنی بدست

در »: رد و گفتکاشاره  یشاورز کز عمده کر در مراتو کان سخنان خود به فقدان ترایدر پا یاسعد رجب

 یکن حال یموتور آب وجود دارد و با ا یادین و تعداد زیمباک 150، تورکترا 1200واندره حدود ید

  . . .«جاد نشده استیا، دهدیرا ارائه م یه خدمات رضور کرگاه یتعم
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ز ین یمل یو سقز در مجلس شوراوان یندگان مریمنا، ردستانکاستان  یشاورز کل یمسا یدر جلسه بررس

ش اعتبارات یلزوم افزای، شاورز کل یر وساینه تعمیشاورزان در زمکالت کد مشییسخن گفتند و ضمن تأ

 . د قرار دادندکیرا مورد تأ یه ایخاص ناح

 (7/7/1357) اطالعات 

 

 انحالل اتاق اصناف سنندج

ن یروز همچنید. ق اصناف سنندج منحل شداتا، روزیردستان از دکاستاندار « زادهیر علکرسلش»بدستور 

  .ن روز خود شدینان ادارة پست سنندج وارد هفتمکار کاعتصاب 

درس حضور  یهاالسکدر ، خود یاهفته یکآموزان بدنبال اعتصاب روز مدارس سنندج باز بود و دانشید

 . داشتند

 (1357 /24/7) اطالعات

 

 استاندار یاستعفا

ر شده اش به پاوه و هجوم چامق بدستها به شهر یر جاف و افراد اجرحامنه ساال  یحمله ب یدر پ

رمانشاه بعنوان اعرتاض از سمت خود استعفا کاستاندار « یاحمد ناظم»، شبید 30/7ساعت ، رمانشاهک

  .رد و به تهران رفتک

 یدر یبا محمد ح یتلفن یدولت در گفتگو  یو سخنگو  ییر مشاور در امور اجرایرت منوچهر آزمون وزکد 

 یمل ینده مجلس شورایاز حمله ناجوامنردانه افراد ساالرجاف منا، روزنامه اطالعات یر یئت دبیعضو ه
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نه ین زمیرد و او در اکخواهد  یدگین مسئله رسیبه پاوه با خرب شد و گفت هر چه زودتر دولت به ا

 . ر خواهد دادینخست وزی، ف امامیبه رش یگزارش

 (1357 /9/8)اطالعات

 

  .شوندیمه مکمحا یاران در دادگاه اسالمکتیجنا: د قهرمانشهریداستاندار ج

: ن شهر گفتیروز هنگام ورود به اید قهرمانشهر دیران نژاد" استاندار جدید ای"عبدالحم –قهرمانشهر 

 یدر دادگاه عدل اسالم. رحامنه مردم زدندیشتار و چپاول بکه در گذشته دست به ک یارانکتیمتام جنا

ادارات در  یاز روسا یخانواده شهدا و گروه، از مردم یر یثکه در اجتامع ک یو . شد مه خواهندکمحا

، ب شده باشدکمرت یتیاگر برادر خود من هم جنا یحت: افزود، گفتیشهر سخن میگورستان عموم

تا آنجا : رد و گفتکاشاره  یه طلبیعه تجزید سپس به شایاستاندار جد. دست از رسش بر نخواهم داشت

 یو . . ردندکنده کپرا یردن اذهان عمومک یعات را بر عنارص معلوم الحال براین شایخرب دارم اه من ک

 . نندکز یپره یفرد یا مجازاتیو  ییه از هرگونه انتقام جوکسپس از مردم خواست 

 (14/12/1357هانکی)

 

  مالقات با امام جمعه

« ینین حسید عزالدیس»ت الله ید شد و با آوارد مهابا یجان غربیاستاندار آذربا« یعباس یمهد» –مهاباد 

خته و در یه به مهاباد گرکاندوآب یندگان جوانان مین مالقات منایرد در اکن شهر مالقات یامام جمعه ا

ت الله ین آین مالقات همچنیدر ا. ز حضور داشتندیاند نن شهر متحصن شدهیت الله و مساجد ایمنزل آ

صدها زن . ردک یرا بعنوان فرماندار مهاباد به استاندار معرف یگسرت ل داد کیو « ران زادهیاسعد ا» ینیحس
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در دست داشتند با  ینین حسیت الله عزالدیو آ ینیاز امام خم ییسهاکه عک یودخرت با حجاب در حال

 . ردندک ییامیدر شهر مهاباد راهپ یاز حجاب اسالم یبه طرفدار  یمذهب یدادن شعارها

 (27/12/1357)اطالعات

 

  .ردستان شدکاستاندار  یونسیم یبراهرت اکد 

بانه  یونسیم یرت ابراهکد ، شورکر یوز« یدجوادیصدر حاج س»رت کد  یاز سو : سنندج ـ خربنگار اطالعات

  .شد یردستان معرفکبعنوان استاندار 

  :نده گفتیاقدامات خود در آ یردستان در مورد چگونگکد یاستاندار جد

ردن ک یکسپس به مسئله نزد، برخوردار خواهد بود یشرت یت بیهمدر درجه اول نظم و حفظ شهر از ا»

 دایخاطر مردم پ یتشف یرا برا ییم پرداخت و در ادامه راههایخواه یمختلف اجتامع یگروهها

 « .مینکمی

د یاستاندار جد. نندکت یهدا یر واقعیشدم مردم مرا به مس یجرو کر دچار ین مسیدوارم اگر در ایام

شور کر یوز ید جوادید صدر حاج سیبرگز یرا به سمت معاونت استاندار « یجیلک د حسنیس»، ردستانک

  :در سنندج اظهار داشت یدر مصاحبه ا

حفظ  یه بازداشت شدگان در پادگان آزاد شدند و برایل، کالزم در سنندج یها و توافقهایبررس یدر پ»

  .انتخاب شد ینفر  5ات یه ، یکآرامش شهر

، در سطح شهر انجام دهد و مردم یانتخابات، ندهیتا دو هفته آ یکرث ظرف کات موظف است حداین هیا

  .ل دهندکیموقت اداره شهر را تش ینند و شورایازده نفر خواهند بود برگزیه کخود را  یندگان واقعیمنا

  .ن خواهد شدیتدو یان نامهیشود آئینده انجام میه در دو هفته آکدر مورد انتخابات آزاد شورا 
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ه نسبت به کشور کبجز چندشهر در » : گفت یو شهربان یل مجدد ژاندارمر کیتش یر مورد چگونگد یو 

دولت . شودیگر نقاط حفظ میبصورت سابق در د یو شهربان یت دارند ژاندارمر ین واحدها حساسیا

ند و یبرگز یرزمنده شهر  یروهایان پاسداران انقالب و نین سازمانها را از میمبود پرسنل اکم دارد یتصم

 . ده استیبه سنندج رس، شنبهیکز روز یاز رفراندوم نیل مورد نیوسا

 (6/1/1358)اطالعات

 

  .ده شده استیشکد یاعرتاض به نحوه انتخابات سنندج به تهد: ردستانکاستاندار 

ه کن استان گفت یخطاب مبردم ا یامیبانه استاندار در پ یونسیم یرت ابراهکد : سنندج ـ خربنگار اطالعات

 یعیطب یر و مجرایاعرتاضات از مس، شهر سنندج یاز مردم به نحوه انتخاب شورا یااعرتاض عده یر پد

استاندار . ده شدیشکسبه و مردم شهر کد و ارعاب دانش آموزان مدارس و ید و به تهدیخود خارج گرد

 یود از گروههاام خیدر پ ین منطقیه بر موازکیت مردم در رابطه با حفظ نظم و تیبا اشاره به مسئول

ن خواهد یه تضادها از بکاد نربند یگر بدانند و از ید یه خود را نگهبان گروهاکرشو خواست یو پ یمذهب

 یامینند و در سک یدبا هم زندگیامنند و ناچار بایه مکن برادران و خواهرانند یرفت و رسانجام هم

من . دینیگر ببیدیکبر چهره  یو تلخ گر رنگ غمیدیکافه یه با مشاهده قکد ینکن یار . کدیگر بنگریدیک

استاندار در . گذارم و خواهم گذاشتیان امر میه دارم لحظه به لحظه دولت را در جرک یافهیبنابر وظ

د تا مردم یشیندیدرست ب: رد و گفتکگر مردم را به حفظ نظم دعوت یام خود بار دیاز پ یگر یقسمت د

  .ندکت یس امنار احساکامنیتا پ. ار را داشته باشندکمجال 

 یو دستگاهها، ردن و ساخنتکار کند تا مردم مجال ک یه گذار یه دار رسمایتا رسما. ار خود ادامه دهدکو ب

 یار یکه فاجعه بکنخواهد گذشت  یر یداشته باشند و گرنه د یشیر و چاره اندیفرصت تأمل و تدب یاجرائ

خواست  یو مذهب یصنفی، ر کرهربان فان از یاستاندار در پا. در شهر بال خواهدگشود یگرسنگ یو حت

م بود کتشنج حا. اد نربندیردستان از کر یت خطیت خود را در رابطه با موقعیفه و مسئولیوظ ینیتا سنگ
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بر ، شهر یانتخابات شورا یر یگ یبه مجرد را. و آرام بازگشت یامال بحال عادکر شهر یهفته اخ 3و در 

نرتل احساسات خود که قادر به ک یرد گروهکـ بروز  یو اسالم رشویر ـ پین درگیه از طرفک یاثر اشتباعات

را بوجود  ین نشد وضع فعلیه البته چنکم انتظار داشتند از صفر به صدر برسند یر رژییستند و با تغین

: گفت، انجام شده است یکراتکآزاد و دمو  یفضا یکا انتخابات در یه آکنیآوردند( پرتوماه در پاسخ به ا

ه کد یآین برمیآزاد برگزار شده و از نحوه قزائت آراء چن یده از انتخابات تا حد مطلوبیرس یهابگزارش

هزار  34"از : ادامه داد یدوار بود و ینده امیتوان به آیاند و مدهیشیمردم سنندج در انتخابات خوب اند

ن لحظه در یا ات یرا 33هزار و  24ردند حدود کثبت نام  یر یگ یرا یهاه قبال در حوزهک ینفر  600و

نون دوسوم آرا قرائت شده و احتامالً قرائت آراء تا بعد از ظهر فردا )امروز( کخته اند و تا یصندوق ر

 ". گرددیجه انتخابات اعالم مینت، ن امریانجام شور با مسئول یافت و در پیان خواهد یپا

 (11/1/1358)اطالعات

 

  نیرد نشک یجاد اغتشاش در نواحیبرنامه ا

قصد ، مزدور یگروه یبا جمع اور ی، ف پهلو یثک میرمانشاهان در رژکن استاندار یزبان آخریپالسپهبد 

در ، د خودیپل یهاردن نقشهکاده یپ یاو برا، شودیگفته م. ران داردین ایرد نشکاغتتاش در مناطق 

ن افراد یب نیخون یر یاز درگ، ران و عراقیا یده از نوار مرز یگزارش رس. ترصف شهر )پاوه( است کتدار 

ن ینربد خون یکن در ینفر از طرف 30ن گزارش یت دارد و براساس همیاکها حیو بارزان یجالل طالبان

 یدان شهدایم یشتار جمعکعامل  یسیاو یه ارتشبد غالمعلکاست  کیحا یگر یگرازش د. شته شدندک

خربنگاران  یگزارشها .هستند ینیاووس رسگرم توطئه چکالته( گنبد کان در )یه و نکیتهران در مرز تر 

 یده از نقاط مرز یرس یبرخورد در مرز گزارشها: دیخوانمی ها رانهین زمیاطالعات در شهرستانها را در ا

ن مناطق پاوه و نوسود یبی، شمرگان بارزانیامنده پیو باق ین افراد جالل طالبانیه بکاست  کیران حایا

از پاوه به  یه افراد طالبانک یش هنگامیه روز پس، ن گزارشهایق ایط. داده است یرو  ینیبرخورد خون



 
12 

نفر از  26جه یقرار گرفتند و در نت یشمرگان بارزانیاز پ ین راه مورد حمله گروهیب، رفتندمی نوسود

  .شته شدندک یشمرگان بارزانینفر از پ 4و  یافراد طالبان

م یرمانشاهان در رژکاستاندار ن یزبان آخریسپهبد پال یها به رسپرستینون بارزانکشود هم ایگفته م

  .نندکمی مبارزه یرانیا یردهاکه یعل یمنحوس پهلو 

 

  ترصف پاوه کتدار 

 6 یال 3رده و دادن اسلحه و پرداخت ماهانه ک یها را جمع آور یاز بارزان یادیزبان عده زیسپهبد پال

رد کتتاش در مناطق جاد اغیضد انقالب و ا یکیچر یرو ین یکجاد یهزار تومان حقوق به آنان قصد ا

  .گر نقاط استی)پاوه( و احتامال حمله به د او ترصف یران را دارد و قصد اصلین اینش

قبضه اسلحه  600ر سنندج حدود یع اخیها در وقایده بارزانیران رسیا یه از نوار مرز ک ییطبق گزارشها

ان یدر جری، مل یشورا نده معدوم مجلس منحلهیردند و طرفداران ساالر جاف مناکاز پادگان خارج 

  .جاد اختالل منودندیر سقز ایرفراندم اخ یبرگزار 

و  یم منفور شاهنشاهیرژ ینیزم یرو یفرمانده سابق نی، سیاو یه ارتشبد غالمعلکع است یدر ضمن شا

 کبرد و در تدار می ه در اختفاء برسکیران وتر یاه تهران در مرز ایشتار جمعه سک یجالد و عامل اصل

 . ران استیمردم ا یانقالب اسالم هیتالش عل

 (15/1/1358)اطالعات 
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 رانیجاد آشوب در غرب ایا یبرا کتوطئه مشرت 

 یه انقالب مقدس اسالمین علیتوطئه ننگ یکت از طرح یاکح، ران و عراقیا یده از نوار مرز یگزارش رس

و پس  یضد خلق یهاهرهزبان دو تن از چیو سپهبد پال یسین توطئه ارتشبد اویبراساس ا، ران داردیا

عراق  یدر مرزها یفرار  یهاکیعوامل مزدور خود و ساوا یار ک( با همیا مهر یف )آریثکم یماندگان رژ

  .ران هستندیا یه انقالب مقدس اسالمیعل ینیرسگرم توطئه چ، هکیو تر 

  .ندیکم یار یو هم یهمراه، دین نقشه پلیا یز آنان را در اجرایا نیکا( آمریا سازمان)سیگو

  :دیها بخواننهین زمیگزارش خربنگاران اطالعات در شهرستانها را در ا

سپهبد ، رانیخواهان ایشتار آزادکه دو عامل کنست یا یایشور گوکغرب  یده از نوار مرز یرس یهاگزارش

همچنان در ی، فرار  کیتوسل به افراد ساوا گر ویدیکارتباط با  یبا برقرار  یسیزبان و ارتشبد اویپال

  .ران هستندیوارد آوردن صدمه به انقالب مردم مبارز اصدد

رمانشاهان به کدر  یمنحط پهلو  میرژ ین استاندار ضد خلقیزبان آخریها سپهبد پالن گزارشیق ایط

 کس ساوایرئ یپ نرصتی( و )نوسود( رستین )دزلین( واقع در بیوت )سورکدر  یوبیهمراه رسهنگ ا

، وانیمر، سنندج، رمانشاه، کنیریمناطق قرصش یفرار ی هاکیواد صادق( و سایردستان در )سکمنطقه 

  .اندردهکمحل تجمع  یکوان( به عراق رفته اند و در ی)مر یرسدشت و مهاباد از منطقه مرز ، بانه، سقز

 یهاش مرگیهمراه با پ، الزم یهاهپس از آموزشکنست یا ین عنارص ضد مردمیمنظور از اجتامع ا

ر مبادرت یران نیردستان اکزه منوده و در منطقه یست یبا افراد جالل طالبان یلف مرز در نقاط مخت یبارزان

  .ندیاغتشاش منا و ید نا امنیو تول یار کبه خراب

از عبور و مرور افراد مزدور ، ردستان عراقک یخودمختار  یعالوه بر مبارزه برا کنیهم ا یجالل طالبان

  .ندکیمامنعت مز یران و عراق نیزبان از مرز ایسپهبد پال
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 یزبانبا پال یار کهم

. دارند یو معنو  یماد یار کاده موقت( همی)ق یاسیتب سکم یزبان با اعضایشود سپهبد پالیـ گفته م 

ه عراق و یامنیعبدالله" استاندار سابق سل یا( است و مسئول آن "علیکا )آمریفرنیالکتب در کن میدفرت ا

ت ی( از هدای)پرسان مصطف یس و مسعود بارزانیراه ادره به همک" است یمعاونش "عبدالله پشدر 

  .ه هستندکیوعراق و تر ، رانیدر مرز ا یشمرگان بارزانینندگان پک

( ی)دزل یهاشمرگی( رسپرست پیگر گفته شده است )نادر هورامید یـ از سو  ینقد یهاکمکافت یدر

س سازمان اطالعات و یح( رئد صالیبا )رش ین ماه جار یدوم و سوم و چهارم فرورد یه روزهاکاست 

رده کافت یدر یو معنو  یماد یهاکمک یامل بوده و از و کت منطقه )حلبچه بوده( عراق در متاس یامن

  .است

ن( عراق رفته و ظرف یبه شهر )پنجو ین ماه جار یششم وهفتم فرورد ین در روزهایهمچن ینادر هورام

 . رده استکافت ین( دریت )پنجویامنس سازمان اطالعات و یاز رئ ینقد یهاکمکن دو روز یا

 (19/1/1358)اطالعات

 

 گفتگو

استاندار  یونسیرت کموقت شهر سنندج با د  یاربرد شوراکف و ینه وظایهان در سنندج در زمکیخربنگار 

ت مردم نسبت به یه از حساسکر سنندج یحادثه اخ: گفت یونسیرت کد . ردستان به گفتگو نشستک

ل شورا جهت اداره کیشهر منحل و لزوم تش یهاتهیمکموجب شد تا شد یم یناش یاشخاص بخصوص

ن نامه یشور آئکهنوز از طرف وزارت : ف شورا گفتیردستان در مورد وظاکشهر مطرح شد استاندار 

توان از مفهوم شوار می م فرماستکنون حکه هم اک یط خاص انقالبیارسال نشده اما در رشا یلیتفص

ن یشهر و روستا و در تدو یت و نظم داخلینه امنیشهر سنندج در زم یوراه شکن استنباط را داشت یا
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 یهاات و برنامهیشورا نظر. ع خواهد داشتیارات وسیتها اختین اولوییو تع یو رفاه یعمران یهابرنامه

ن یچنآن به عمل خواهد آمد هم یرو  یینها یهایبررس یند و در استاندار کیاعالم م یخود را به استاندار 

رد البته کاضافه  یونسیرت کد . ردکفا خواهد یا یدولت یهان شورا و ارگانیب ینقش ارتباط یک یستاندار ا

 یار است موقتک ینون رو که هم اک یرا دولتیشود زیل مکیماه تش 6 یاست و فعالً برا ین شورا موقتیا

د خواهد یدولت جدن ید ایایار بک ید رو ینده دولت جدیماه آ 6ه ظرف کشده است  ینیبشیاست و پ

 یاسیه شورا در امور سکن سوال یرد استاندار در پاسخ اکن خواهد ییموقت را تع یه رسنوشت شوراکبود 

انتخاب  یاسیس یهاان گروهید از میشورا شا یه اعضاکدرست است : ا نه؟ گفتیرد کمداخله خواهد 

و  یل خدامتیبر مسا یمبتن ف شورایبخصوص داشته باشند اما چون وظا یولوژ یدید و ایشوند و عقا

ت یفکیده بر یو اعامل عق یاسیش سیآن بخاطر رفاه مردم از هر گونه گرا ید اعضایاست با یرفاه

فه خواهند ین شورا متام وقت انجام وظیا یچون اعضا: ان گفتیاستاندار در پا. زندیف خود بپرهیوظا

هان در سنندج کیشود خربنگار یر گرفته مدر نظ یآنها اعتبارات مال یبه گردش چرخ زندگ کمک یرد براک

  :رده استکن رشح ارسال یرا به ا یائتالف یهاگروه یداهایاندک یان گزارش خود اسامیدر پا

  :یاسالم یهاتیها و جمعانجمن یگروه ائتالفیاسام

 یادـ استاد صدر امر 5 یـ معروف شبل4ـ مال محمود آهنگر 3 ید زاهدیـ عامد س2ا نژاد یـ جبار آر1

 یهادـ11 یـ فواد روحان10 یمراد یـ هاد9 یونسیـ عبدالغفار 8 یم شاه وردیـ ابراه7 یقیـاحمد خل6

  شمس

  :رشویپ یگروه ائتالفیاسام

ده یـ فر6ـ ارسالن پور قباد 5نسب  یل حوار یـ خل4 یـ محمد مائ3 یمیرکـ عباس 2وسف اردالن یـ 1

 یـ مهد11ن افشار یل معیـ جل10 ید باقر نبو یـ س9 ـ عبدالله بابان8 یوسف زمانیل یـ خل7 یشیقر

 ی. فاطم

 (19/1/1358هانکی)
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  .سم نخواهد شدیالیگاه امپریچگاه پایردستان ه: کهانکیردستان در گفتگو با کاستاندار 

ردستان که از طرف مردم کن سزنوشت ییو حق تع ی"دولت به مسئله خودمختار : هانکیسنندج ـ خربنگار 

ها عنوان تیر در باره حقوق ملیه نخست وزک یر یاز مطالب اخ. ردکتوجه خواهد عنوان شده است 

بخصوص ملت ، هاتیاز مل یخیو رفع ستم تار ین مساله مهم ملیه دولت به حل اکد یآین بر میرد چنک

  ."ستیاعتنا ن یاند باستعامر داخل و خارج بوده یهان ستمیدتریاه شدیر چرت سیان دراز زیه سالکرد ک

متاسفانه »: رد و گفتکن مطالب را مطرح یهان اکیردستان در مصاحبه با کاستاندار ی، ونسیم یرت ابراهکد 

است به نظر  یسکهر  یعین رسنوشت حق طبییحق تع، شودیم یبا الفاظ باز  یدر مورد خودمختار 

احساس  بدست آورد تا به یه فرمولکاست  یراه حل مناسب و منطق یکردن کدا یمن دولت بدنبال پ

ر یرا آنقدر درگیست زیدولت قابل رسزنش ن، ندکز از آن سوء استفاده نیبرنخورد و ضد انقالب ن یسک

رد هم حق دارد سوء کاما ملت . ستیش موجود نین مساله برایدن به ایشیه مجال اندکالت است کمش

نجا رهربان یدر ا. داشته باشد روبرو نشده است یه چهره خلقک یند چون تا به حال با دولتکدا یظن پ

رند تا دولت موقت با یجان مردم را بگیه جلو احساسات و هکفه دارند یوظ یاسیو س یمذهبی، ر کف

  .ندک یردستان را بررسکمسئله  یر کها دارد با فراغت فین آزادیه در جهت تامک یتیحسن ن

شور وارد ک یرضت ایت و متامیمکدر حا یردستان خللک یه خودمختار کعات را ین شایا یونسیرت کد 

 کن فرهنگ مشرت ین رسزمیل هستند و با افراد و آحاد ایان اصیرانیردها از ا: کرد و گفتکرد ، خواهد آورد

را  یان اجازهیز چنین یائیت جغرافیوضع یاز طرف. ران جدا باشندیتوانند از امنی وسته دارند ویو پ

اراده  یمختلف را با زورونه از رو  ینژادهااز  یه گروههائکشود یمطرح م یزمان یه طلبیتجز. دهدیمن

رده کمحدود  یرا طور  یقا خطوط مرز یسم در افریالیمثال امپر یبرا. نندکوادار به تجمع  یدر منطقه ا

و  یدگین بریا. اندشده یاجبار  یوم به زندگکمح یچند گروه از نژادها یائیمحدوده جغراف یکه در ک

ردستان که من به ک یاز وقت. شودیم یه طلبیبه تجز ین منتهیرسزم یکقومها و تجمعشان در  یگسستگ

  .امردهکنه استنباط نین زمیه در اکده ام بلینشن یه خواهیتجز یسکآمده ام نه تنها از 
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چگاه یه: ردها گفتک یستیالیو ضد امپر یردستان با اشاره به سابقه مبارزه ضد استعامر کاستاندار 

تواند یچگاه منیردستان ه. کسم پناه بربندیالیه دامن استعامر و امپرب یردها روز که کرفت یمتوان پذین

اما اگر هر . ران بشودیه ایستها بر علیالیدر دست امپر یا به صورت حربه ایسم و یالیگاه و مامن امپریپا

  .ندکن است دشمن از آن استفاده کمم، ردیو بدور از منطق انجام گ یر کف یب یاز رو  یاقدام

ی نابود شده و نهادها یستمیه سکموجود  یاسیبا توجه به اوضاع س: ردکستان اضافه ردکاستاندار 

ره کنه مذایه زمک یوقت. متوسل شد یاسید به راه حل سیاحقاق حق با یبرا. د مستقر شودیبا یدیجد

 یبخصوص به افراد معمول، نمک یادآور ید ینجا بایره؟ در اکر از مذایبه غ یچرا هر اقدام، وجود دارد

د یشود بایم یاسیو س یر کرهربان ف یر یه باعث درگک یاب هر گونه عملکه آنها از ارتکم شود ید تفهیبا

  .نندکز یپره

 یت دارند؟م سابق در منطقه فعالیارتجاع و عوامل رژ یادیا ایه آکن سوال یدر پاسخ ا یونسیرت کد 

مردم در . ت دارندیدتر فعالیشد یردستان منتهکدر ، شورکر نقاط یم گذشته منانند سایعوامل رژ: گفت

را انجام داده و مراقب اوضاع  یز اقداماتیار هستند و ما نیآنها هوش یهاتیردن فعالکیمورد خنث

  .میهست

ردستان به ک یمسئله خود مختار : ردستان خودمختار گفتک یردستان در مورد ضع اقتصادکاستاندار 

دام از کم و هر یخانواده هست یک یما همه اعضا. ستیشور نکل اقتصاد کاز  یاقتصاد یمفهوم جدائ

د یم بدهیم و بگوئیدست بگذار یه ما دست رو کست ین ین معنین هم بایم و ایدرآمد خانواده سهم دار

ار کها بهیو رسما، شودیبرداشته م یشرتفت اقتصادیپ یبرا ینه گامهائین زمیم بطور قطع در ایه بخورک

  .گرفته خواهد شد

ارمندان . کماهر مطرح است یهارویارمندان و نکدر حال حارض مسئله انتقال : ردکاضافه  یونسیرت کد 

 یه تخصصک یین استان را دارند من با نتقال آنهایا کقرار داده و قصد تر  کت را مستمسیمسئله عدم امن
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دهم ینان میمن اطم. نندکر نکاساس ف ین مسئله بیام به اردهکنم و از آنها خواهش کیدارند موافقت من

  .ت وجود داردیدر منطقه امن

ت یرعا یو حقوق برش است در باره چگونگ یت دفاع از آزادیفعال جمع یاز اعضا یکیه ک یونسیرت کد 

اران امور از کدولت موقت و دست اند  یچند تن از اعضا: د گفتیجد یردها در قانون اساسکحقوق 

 یو اجتامع یفرد یهاینها مدافع حقوق و آزادت دفاع از حقوق برش هستند و مسلام آ ین جمعیمؤسس

ده یگنجان یردستان مواردکد مطمئنا در مورد یجد یدر قانون اساس. مختلف خواهند بود یهاو قوم

  .ت دفاع از حقوق برش خواهد بودیو خواست جمع یه منطبق بر اصول آزادکشود یم

مجلس موسسان دقت و توجه به خرج دهند  ندگانیرد در انتخاب مناکه یردستان به مردم توصکاستاندار 

 کل را در یه صاحب نظر و مسلط به امور باشند تا آنها بتوانند مساکنند کن مجلس روانه یرا با یسانکو 

 . نندک ینقد و بررس یشیها را با منطق و دور اندتهکو در صورت لزوم ن

 (23/1/1358هانکی)

 

 ردستانکنظر استاندار 

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

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

 ین برگزار یروز 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  5/2ابات حدود ساعت انتخ

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

شورا واگذار و ن ین اعرتاض را به همیا 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
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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 یپ ه درکرد کد کیدارد تا

 (25/1/1358هانکی)

 

  .ردک یج آراء سنندج خوددار یموقت از اعالم نتا یشورا: ل آوردیت خاص سنندج را دلیوضع

م یتصم ینفر  5موقت  یشورا یافت ولیان یشب پایشهر سنندج د ینفر  11 یشامرش آراء انتخابات شورا

  .ندکم نآنر اعال  یگرفت تا اطالع ثانو 

روز( شامرش یعرص امروز )د»: ندگان گفتیشب به آیشهر سنندج د ینفر  5موقت  یمقام آگاه شورا یک

 یشورا یاعضا یول. مشخص شدند ینفر  11 یشورا یآراء اعضا یافت و پس از جمع بندیان یآراء پا

رماست م فکنون در شهر سنندج حکه هم اک یت خاصیم گرفت با توجه به وضعیتصم ینفر  5موقت 

نون در مسجد جامع که هم اکاز معرتضان به انتخابات  یاز جمله تحصن گروه. ندکج آراء را اعالم نینتا

  .شهر ادامه دارد

ل هر کیمتحصنان ابطال انتخابات است آنها اصوالً مخالف تش یهااز جمله خواسته»: ردکاضافه  یو 

  « .ل امور شهر سنندج هستندکیتش یبرا ییگونه شورا
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افت و با آنان به صحبت یشب در جمع متحصنان حضور یردستان دکاستاندار « یونسی»ن حال یمدر ه

 یهاخواسته»: ندگان گفتیت در جمع متحصنان مسجد جامع به آکاستاندار قبل از رش . پرداخت

 دور یاسیو س یگر مسائل شهر یاند در مورد انتخابات و دردهکه در مسجد جامع تحصن کمعرتضان 

 یهاان خواستهیامال در جرک یتکام و دولت و مقامات مملردهکه من همه را به تهران منتقل کزند می

ن یامال با اکز یه من نکدارند  یمنطق یهاخواسته یامتحصنان پاره»: ردکاستاندار اضافه . باشندیآنان م

درس  یهاالسک در رس یاسیو س یکیدئولوژیا یهااز بحث یر یاز جمله جلوگ. ها موافق هستمخواسته

 یرشفت امور درسیها به پن بحثیو چن یاسیس یهابحث یدرس است نه جا یجا یهاالسکرا یز. است

رد و در ساعات یقرار گ یفوق درس یهاتواند رد برنامهمی هان بجثیالبته ا. زندمی دانش آموزان لطمه

  « .ستیز نیجا ییهان بحثیدرس اصال چن

زاده  یج آراء انتخابات سنندج به سود گروه مفتینتا»: ندگان گفتیبه آ مقام آگاه یکگر ید یاز سو 

گر به یتن د 3اند و افتهیراه  ینفر  11 یدر شورا ین اسالمیموتلف یداهایاندکتن  11تن از  8است و 

ج آراء سنندج یاحتامالً تا آخر وقت فردا ) امروز ( نتا»: افزود یو ، تعلق دارند یکراتکدمو  یروهایگروه ن

 « . شودیاعالم م

 (26/1/1358 ندگانی)آ

 

 راتکادامه مذا

ردستان بررس کبانه استاندار  یوسفیشور و کر یوز ید جوادیان احمد صدر حاج سیره مکسنندج ـ مذا

رات اعالم نشده است و کن مذایجه این لحظه نتیشهر سنندج ادامه دارد وتا ا یموضوع انتخابات شورا

د خواهد ین انتخابات تجدیا این انتخابات چه خواهد بود و آیرسنوشت ا ستیب هنوز معلوم نین ترتیبد

  .ا نهیشد 
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رده کاجتامع  یدان آزادیز در میروز نین انتخابات معرتضند و دیاز مردم سنندج نسبت به ا ییگروهها

 . د شودیاند تا انتخابات تجدز در مسجد جامع شهر متحصن شدهینون نکبودند و هم ا

 (27/1/1358)اطالعات

 

  .ردکد یانتخابات سنندج را تائ یپنج نفر  یشورا، مرت از حد نصاب بودکنندگان کچون شامر اعرتاض 

ساعت  24زاده  یه به علت اعرتاض گروه طرفدار مفتکسنندج  ینفر  11 یانتخابات شورا یشامرش آرا

  .گزارش اطالع داده شد یکشب بر اساس ید، ق افتاده بودیبه تعو

شب در محل ید 30/9از ساعت ، منفرد یداهایاندکات نظارت و یبه اتفاق ه ینفر  5موقت  یشورا

  .ردندکباشگاه عمران اقدام به قرائت آراء 

ردند و با راه افتادن کم ین انتخابات را تحریازاده یطرفداران مفت یافت ولیان یروز پایانتخابات سنندج پر

ه ک یراتکپس از مذا. اعالم منودند یر قانونیآنرا غ یدان آزادیو م یها و تحصن در استاندار ابانیدر خ

صورت گرفت مقرر شد  ینفر  5 یها با اعضاء شوراین و مذهبیمنفرد، خواهیترق یهاندگان گروهین منایب

ن ینند و اگر معرتضکاجتامع  یدان آزادیروز در میش از ظهر دیپ، ن انتخابات اعرتاض دارندیه به اک یسانک

د و ین به حد نصاب نرسیروز معرتضیاجتامع د یول. انتخابات باطل اعالم شود. دینفر رس 17500به 

ه استاندار و مخالفان خود یها دست به تظاهرات زدند با و دادن شعار علابانینندگان در خکاجتامع 

ه در جلو ک یار ساختامنیکارگران بکاز  ینندگان از گروهکن حال تظاهر یدر هم. رفتند یبطرف استاندار 

ردند در ک یار خوددار کن یارگران از اکاما . متحصن شده بودند خواستند به آنان ملحق شوند یهردار ش

 یز به عنوان اعرتاض به استاندار یارگران نکن درگرفت و ین طرفیب یلفظ یجه زد و خورده و برخوردهاینت

  .دندیرفتند و دوباره در آنجا متحصن گرد
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ن یهمچن. مجروح شدند ید و تعدادیشکنقطه به زد و خورد  ن در چندیروز سنندج همچنیتظاهرات د

آنان را درحوض ، ر و سپس در مسجد جامعینفر اهل بانه را دستگ 2مقام پاسداران انقالب  یکبه گفته 

  .انداختند

 یآراء از سو  یهاعه حمله به محل صندوقیشا یروز در پیبعدازظهر د 6/ 30ن حال ساعت یدر هم

آراء را  یهاباشگاه عمران محل صندوق، انقالب یروهاینفر مسلح از ن 100حود  زاده یطرفداران مفت

ست ین محل نیها در ابه آنان گفته شد صندوق یول. ها شدندل صندوقیردند و خواستار تحوکمحارصه 

  .ردندک کنندگان مسلح محل باشگاه عمران را تر کمحارصه ، و پس از جستجو

اعرتاض خود  یامیپ یزاده ط یروز صورت گرفت احمد مفتیه دکنندج در اجتامع معرتضان انتخابات س

منهم مانند شام به هرگونه اعامل نظر و تقلبات در »: ام گفتین پیدر ا یو . را به انتخابات اعالم داشت

نرتل نظم در کت در مورد ید احساس مسوولیبایان گرامیه همشهرکانتخابات اعرتاض دارم و معتقدم 

  « .ندینظارت فرما، ه مشخص خواهد شدک یبیترت یاز رو مجدد  یر یگ یرا

 یحارضان سخرنان یبرا ینفر  5موقت  یدر شورا یالله طالقانتیآندهین اجتامع مظفر پرتو ماه منایدر هم

  .رد و آنان را دعوت به آرامش منودک

 یهاگروه یدفرتها هیلکل یردند و در آن خواستار تعطکصادر  یان اجتامع قطعنامهینندگان در اکتظاهر 

زنان و  یشورا، خلق یفدائ یهایکدفرت هواداران چر، «انقالب یت دفاع از آزادیجمع»از جمله  یاسیس

ی ر اسالمیغ یهاتابکه ک یهائیتاب فروشکها و تابخانهکل ین تعطیهمچن. ارگران شدندکه یاتحاد

ن یداره امور شهر از جمله مفاد ا یبرا یاسالم یجز شورا یز مخالفت با هرگونه شورائیفروشند و نمی

  .قطعنامه بوده است

روبرو  یانتخابات سنندج با اعرتاضات»: ندگان اعالم داشتیشب درگفتگو با آیردستان دکاستاندار  یونسی

بر اساس  یلکبطور  یول. س شده استکمنع یر یشور و نخست وزکن اعرتاضات به وزرات یه اکشده 
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نون کمقرر شده استاندار در مورد انتخابات سنندج مداخله نداشته باشد و تاه امضاء شده ک یاموافقتنامه

  .رده استکن یچگونه دخالتیهم ه

 یندگان خودرا برایم انتخابات منایزاده به علت تحر یه گروه مفتکشب اعالم شد ین آخر وقت دیهمچن

زاده است  یه از گروه مفتک ینفر  5 یندگان شورایاز منا یکیز یردند و نکن ینظارت بر شامرش آراء معرف

: ندگان گفتیآاز اعضاء شورا به یکی« یخ االسالمیش». افتیشب در جلسه حضور نید 30/9تا ساعت 

 یان معتمدان محلینند از مکدا نینظارت بر شامرش آراء حضور پ یزاده برا یمفت یندگان آقایچنانچه منا»

 . «خواهد شد یمعرف یندگانیار مناکن ینظارت بر ا یبرا

 (27/1/1358ندگانی)آ

 

  .شودیشهر سنندج امروز اعالم م یجه انتخابات شوار ینت

روز  24ه از ساعت کموقت شهر سنندج  یعضو شورا 11هان شامرش آراء انتخابات کیسنندج خربنگار 

  .دیان رسیقه بامداد امروز به پایدق 20و  2آغاز شده بود در ساعت  یشنبه هفته جار 

ع در شامرش آراء یبخاطر ترس ینفر  5ته یمکد اما یان رسیراء امروز بعدازظهر به پاقرار بود شامرش آ 

ان ین شده به پایین علت شامرش آراء قبل از مهلت تعیخواست به هم کمک ینظر  یروز از اشخاص بید

  .دیرس

صورت  یسار برر : کموقت اداره امور شهر گفت ینفر  5ته یمکدر  یالله طالقانتینده آیمظفر پرتوماه منا

رسد و آخر می اند امروز بعدازظهر به امتامت داشتهکها رش ه در شامرش آراء صندوقک یهاجلسه گروه

 شوندیم یوقت امروز انتخاب شوندگان معرف

اند و بدست آورده یادیآراء ز یاسالم یهاتیها و جمعانجمن یگروه ائتالف یداهایاندکشود یگفته م

  .ت قاطع خواهند بودیرثکا ین در شورا دارایقیبطور 
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ب دهند و یردستان ترتکبا حضور استاندار  یاندگان جلسهیشورا منا یدر نظر است پس از انتخاب اعضا

موضوع . قرار خواهدگرفت ین نشست مورد بررسیدر اول کآنچه بدون ش. نندکها را اعالم رئوس برنامه

با : هان گفتکیردستان در متاس با کستاندار ا یونسیرت کد . ت شهر خواهد بودیامن یحفظ نظم و برقرار 

اگر : گفت یو . ار خواهند شدکدعوت ب یو ژاندارمر  یشهر افراد خوشنام شهربان یشورا ینظر اعضا

افراد ، مردم یهاان پاسداران و گروهینرسد از م یافکبه حد  یانتظام یهاچه افراد خوشنام دستگاهچنان

 . خواهد داشت یدیل و رنگ جدکلباس ماموران ش: ندار گفتاستا. از استخدام خواهند شدیمورد ن

 (28/1/1358هانکی)

 

 ه آتش بسیاعالم

جان یاستاندار آذربا« یعباس»ه و مهاباد با حضور یرضائ، ون نقدهیاز روحان یجمع، روزیش از ظهر دیپ

آمدند و پس  نقده( گرد یلومرت کی 5ار)واقع در یمحمد کفرماندار مهاباد در شهر « یباباطاهر »و  یغرب

. نندکت آتش بس دعوت یر در نقده را به رعاین درگیطرفی، ه ایم گرفتند با صدور اعالمیتصم، از توافق

  :ر استیه به رشح زیمنت اعالم

 

 یبسمه تعال

ش یپ یر یدر نقده درگ، ون و دشمنان برادران مسلامن مایات ضد انقالبیکامل تاسف بر اثر تحرکبا »

جان یاستاندار آذربا یندگان هر دو طرف با حضور عباسیون و معتمدان و منایحاننون رو کچون هم ا. آمده

ر در یلذا مرصانه از همه برادران درگ، باشندی میرات اصالحکمشغول مذا«اریمحمد» کدر شهر  یغرب

ب شده اطاعت منوده و ابداً یه تصوکه بالفاصله بدستور آتش بس کم یخواهیاسفبار م ین ماجرایا

. خداوند متعال یار یب. جه مطلوب برسدیت به نتیات حسن نیه یرات اصالحکد تا مذایننامئ یرانداز یت
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، از مهاباد یم عباسیرح، هیاز اروم یت الله فوز یآ، از مهاباد یت الله عباسیآ، فرماندار مهاباد یبابا طاهر 

، هیاز اروم یغرو ، ردستانکرات کعبدالله حسن زاده حزب دمو ی، احمد عثامن، هیت الله محرز از ارومیآ

ردنژاد کوسف ، یب مقدس از نقدهیحبی، ز معبودیعز، ون از مهابادید هامیسع، از مهاباد یم خراز یرح

ت الله آزرم از یآ، از نقده یمنتظر ، از نقده یمیت الله صالح رحیآ، م مهرزاد از نقدهیابراه، هیاز اروم

  .«امنرد از نقدهجان احمدلو از نقده و جو ، از نقده یدیصالح سع، مهاباد

جنگ ناخواسته بود  یکن برخورد یا، ده منیبه عق»: در مورد فاجعه نقده گفت ینین حسیخ عزالدیش

جان ین آذرباینکسا یران مخصوصاً برایملت ا ین برخورد برایا. ه عنارص مرتجع آنرا به راه انداخته اندک

 ین نشسته و هر گاه فرصتیمکدشمن در ه کد آگاهانه دشمن را شناخت و متوجه بود یبا. ان آور استیز

سپس  یو ». ردندکار را کن یمن صحرا و در سنندج اکه در تر کهامنگونه ، زندمی د به اختالفات دامنیایب

س را نقش بر آب سازند و ینگونه دسایا، رانیملت آگاه ا، خداوند متعال کمکدوارم به یام»: ردکاضافه 

ر یعه درگیدرمورد شا ینین حسیخ عزالدیش« . ست روبرو شودکش آن با یه انقالب و رهاوردهاکنگذارند 

قاسملو  یمن دو روز است با آقا: ردستان در جنگ نقده گفتکرات کطرفدار حزب دم یروهایشدن ن

ش یب یقدرمسلم دروغ یده ام ولیعه را من هم شنین شایا، متاس نداشته ام یبه علت قطع ارتباط تلفن

 یر یاند و در درگز به نقده اعزام شدهیه و تربیاروم یاز شهرها ینیدمجاه»: ندیگویالبته م، ستین

 . «ستیس نکچین جنگ به نفع هیه اکم یگومی من باز. اندردهکدخالفت 

 (2/2/1358هانکی)

 

 هیون در ارومیسیمکل کیتش

ش جاد آرامیایبرا یجان غربیاستاندار آذربا یعباس یبا حضور محمد مهد یونیسیمکه ـ امروز یاروم

  .شودیل مکیه تشیر در ارومین درگیبه اختالفات طرف یدگیامل در نقده و رسک
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امام جمعه مهاباد و  ینین حسیار عزالدیالختنده تامیه و منایاروم یون چند تن از علامیسیمکن یادر

ن یاهان اظهار داشت درکیبه خربنگار  یجان غربیاستاندار آذربا. ت دارندکرد نقده رش کو  کتر  یعلام

. شودیاتخاذ م یامتیاند نصمه رسپرست خود را از دست دادهک ییهابه خانواده کمک یون برایسیمک

  .خواهد شد یراتکن نفر مذایها تا آخرد و رشط گروگانیبدون ق ین در مورد آزادیهمچن

مطرح و ز یشان نیدن آنان به روستاهایرد و برگردانکون مساله آوارگان یسیمکن یادر: استاندار افزود

ه به کدن آوارگان یگر و برگرادنیرد از نقده و مناطق دکو  کوچ تر کاز  یر یجلوگ یخواهد شد برا یبررس

  اتخاذ خواهد شد؟ یر یاند تدبردهکوچ کگر ید یشهرها

و شهر  یدر نقاط مرز  یامل ژاندارمر کپس از استقرار : استاندار در مورد مراجعت ارتش از نقده گفت

  .ردکبه نقده مراجعت خواهند  یارتش یروهاینقده ن

  .ندکت خود را رشوع یل شده است مجدداً فعالیه تعطکدستور دادم ادارات نقده : استاندار گفت

 یراتکروز با مذایمبادله گروگانها عازم نقده بود و اطالع داد د یه براکه گفت یته ارومیمکس ییر ییپاشا

ل یاز مهاباد تحو کنفر گروگان تر  75، رد به مهابادکنفر گروگان  16ل یه انجام گرفت در مقابل تحوک

  .باشندینفر اهل نقده م 44ه و ینفر اهل اروم 31ن عده یاه ازکگرفته شد 

ل یه بود تحویه در اشنوکنفر گروگان  85ه اعزام و یه به اشنویاشنو یرد از اهالکنفر گروگان  75ن یهمچن

ه شده بودند و به معامله یه بدون گذرنامه وارد ارومکیه از تر کنفر  31اطالع داد  یضمناً پاشائ، گرفته شد

  .ل دادگاه شوندیتا تحو، ر شدندیگر مشغول بودند دستگید یارهاکاسلحه و 

نفر از  800است امروز « اخواه»بندان در در مورد راه یعاتیبر خالف شا: امروز گفت یرسهنگ صادق

خود  یشدند تا به شهرهایآورده م یارتش یهاونیامکه با کرانشهر یپادگان پ یرسبازان خدمت منقض

ن عده یاردها مانع از عبورکشوند و یردها مکاز  یابندان عدهبرگردند در گردنه دوآب مواجه با راه

  .ردندکه به آنها محبت هم کنشدند بل
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قبل در جاده ه دو روز کها نیت ماشکق حر ین طریاند و بداجازه عبور داده یاتوبوس را پس از بازرس

 . رمانشاهان متوقف شده بود از رس گرفته شدکه ـ مهاباد و یاروم

 (7/2/1358هانکی)

 

  ینیردستان با امام خمکمالقات استاندار 

مالقات  ینیز با امام خمیردستان نکاستاندار  یونسیرت کد ، ات دولتیدار پنجشنبه بعد از ظهر هید یدر پ

ردستان کاستاندار ، شور صورت گرفتکر یوز ید جوادیمد صدر حاج سه به اتفاق احکن مالقات یدر ا. ردک

  .ح دادیتوض ینیامام خم ین منطقه را برایمسائل ا، ردستانکاز وضع  یراد گزارشیضمن ا

ن منطقه یا یه آرامش در منطقه حفظ شود و رفاه اهالکدا خواست کمو ، ن مالقاتیدر ا ینیامام خم

الله تیبه مالقات آ، ردستانکروز استاندار ین صبح دیهمچن. ردید قرار گیمورد توجه شد

ردها و کان یه مک یرفع اختالفات یبرا یرات خود با و کالله در مذاتیه آکرفت  یعتمدار یرشیالعظم

 . د قرار دادکیت منطقه را مورد تایرد و حفظ آرامش و امنک یهائهیتوص، رده استکها بروز کتر 

 (8/2/1358ندگانی)آ

 

  .به سنندج شد یأتیردستان خواستار اعزام هکاستاندار ، ات و حفظ آرامشیکاز تحر یر یجلوگ یبرا

ن یان ایسبه و بازارکاز  یبازار سنندج جمع یاسالم یروز بدعوت شورایصبح د -هانکیخربنگار  -سنندج

ز به رو یه از بعدازظهر پرکسنندج  یاسالم یتهایخود را بستند و به جمع گروهها و جمع یهاشهر مغازه

ردنده اند کار یشهر سنندج در مسجد جامع تحصن اخت یانتخابات شورا یت برگزار یفکینشانه اعرتاض به 
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ن یان اختالف بیه انها خواهان استقرار نظم در شهر و پاکرد کان سنندج اعالم یبازار یشورا. وستندیپ

  .اندردهکدا یگر اختالف پیه بر رس مساله انتخابات با همدکهستند  یمختلف یگروهها

مردم را به آرامش دعوت  یسخنان ین طیسنندج در جمع نتحصن یزاده رهرب مذهب یروز عالمه مفتید

 یاسیس یهاز و راه حلیق مساملت آمید از طریل موجود بایه اختالف نظرها و مساکرد کد کیرد و تأک

  .زندیه آن دامن مه بکاهد بلیکنه تنها از شدت اختالفات من یر یحل شود و توسل به خشونت و درگ

قرار  یه در آن بعمل آمده مورد بررسک ییانتخابات و تقلبها یادآور شد اعرتاضات به نحوه برگزار ی یو 

مساله انتخابات  یجهت بررس یاتیز صورت گرفته است تا از جانب دولت هین یراتکخواهد گرفت و مذا

مردم را از دست زدن  یو . شودیعزام من نظارت بر استقرار نظم شهر سنندج ایو رفع اختالفات و همچن

ل یدر برخورد با مسا یو منطق یاسیس یدن راه حلهایده بر حذر داشت و آنها را به برگزیباعامل نسنج

  .ردکق یتشو

نفر  150ها و تحصن در مسجد جامع حدود ل مغازهیبازار سنندج و تعط یهمزمان با اعالم دعوت شورا

  .ها اعرتاض منودندل مغازهیردند و نسبت به تعطکاجتامع  یادگسرت ساختامن د یان در جلو یاز بازار

ن یاداره موقت شهر ارجاع منود و از ا ینفر  5ته یمکت خود را به یاکش ین در برابر دادگسرت یمعرتض

م اقدام کقات نسبت به صدور حیو تحق یدگینند تا پس از رسک یین را شناسایه عاملکته خواست یمک

ه کد یرس ییمسلح گزارشها یاله عدهیاز مدارس بوس یردن بعضکل ین از تعطیهمچن امروز. دیبه عمل آ

ل آموزش کر یمد یر اعظمین مورد با محمود ظهیدر ا یپارس مصاحبه ا یبه دنبال آن خرب نگار خرب گزار 

از مدارس  یمسئوالن بعض یگزارش تلفن: ل آموزش و پرورش گفتکر یمد. ردستان انجام دادکو پرورش 

ر مسئول به مدارس مراجعه و دانش آموزان را وادار به به یاز افراد غ یاه عدهکاست  کیحا سنندج

اء دانش یبه اول یو . ندیمنایشهر سنندج م ینفر  11 یالسها و اعرتاض به نحوه انتخابات شوراکل یتعط

اد یخود  شود و به فرزندانیم یتلق یت و آموزشیز تربکمر  یکه مدارس بعنوان کآموزان هشدار داد 

استاندار . دیایببار ن یدرس یرند تا عقب ماندگیر مسئول قرار نگیر عوامل غیه آنها تحت تأثکنند ک یآور 
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 یتیاکه شکان یردن بازارکل بازار سنندج گفت در مورد مرعوب یدرمورد تعط یمتاس تلفن یکردستان درک

 یان اظهار بین جریشان از ایردم و اکزاده صحبت  یبا عالمه مقت. ن خصوص به من داده اندیدر ا

 یهابه اسم من و انجمن یردن اذهان عمومکن یبخاطر بدب کو که افراد مشکد منود کیردند و تأک یاطالع

استاندار  یونسیرت کد ، نندکین گونه اعامل مزاحت مردم را فراهم میافتند و با ایدر شهر راه م یاسالم

انتخابات  یسنندج و نحوه برگزار  یبه موضع فعل یگد یرس یاز طرف دولت برا یاتیدر مورد اعزام ه

شور کر ین خصوص با وزیز در ایزاده ن یمفت یشور متاس گرفتم و آقاکر ی"صبح امروز با وز: گفت

قرار گرفت اما  یدگیز مورد رسیو حفظ نظم شهر سنندج ن یبعمل آورد و در آن لزوم برقرار  یراتکمذا

نند و کط موجود آرامش خود را حفظ یاز مردم خواست در رشا یو . ندارم" یرات اطالعکت مذایفکیاز 

 . گناه خواهد شدیب ین رفنت عداه ایباعث ازب یرا هر برخوردینند زکن یرو یاز احساسات خود پ

 (19/2/1358 هانکی)

 

  .خواهندیامل مکت یامن، بازگشت یآوارگان نقده برا

 یژاندارمر ی، با نظر اهال، رانشهریله در پکمتشت ینات حسنیه ـ براساس توافق حاصله در جلسه هیاروم

  .شودین شهرستان مستقر میادر 

ل گارد کیرانشهر خواستار تشیاز مردم پ یگروه: ات گفت و افزودیه یسخنگو ی، ن مطلب را طراحیا

ن اصل در جلسه یا یرو ، بودند یامل ژاندارمر کگر خواستار استقرار ید یمنطقه و گروه یاز اهال یمل

 یه ژاندارمر کن یاو ین بوضوح با در نظر گرفنت نظرات اهالیاه . کت مقرر شده استینحسن اتیه

، انقالب یشورا یردستان و اعضاکرات کندگان حزب دمو ین منایهمچن. دیبه مرحله اجرا درآا. مستقر بشود

گونه چید و هننکش آنان را فراهم یت و آسایه با بازگشت آوارگان به شهر امنکردند کرانشهر تعهد یپ

به  یجان غربیآذربا، روز استاندارید در سفر دیایبوجود ن کرد و تر کو آوارگان  یاهال یبرا یناراحت
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ل کیا تشیارتش و  یمیخواستار استقرار دا ین شهر در اجتامعیایز اهالیرانشهر در شهرستان نقده نیپ

  .شدند یهنگ ژاندارمر 

ونت و استقرار کن سفر از محل سیاات در یه یاز اعضا یکی یاستاندار و طراح یعباس یمحمد مهد

 یش نسبین آسایتام یه براکد مقرر شد ین بازدیادر، ردندکدن ین شهر دیارانشهر در پادگان یآوارگان پ

ونت کرانشهر رشط بازگشت به محل سیآوارگان پ، فراهم شود یاز اهالیمورد ن ییها مواد غذان گروهیا

  .ردندکامل در منطقه اعالم کت یامن یخود را برقرار  یاصل

صورت  یش مردم اقداماتیو آسا، تیجاد امنیایبرا»، ن درخواست اظهار داشتیااستاندار در پاسخ 

 . «افتیبه طور مستمر ادامه خواهد ، ن اقداماتیارد ویگیم

 (19/2/1358هانکی)

 

  .سنندج آرام شد، هفته اضطراب و تشنج یکپس از 

، ردستانکاستاندار  یونسیرت کبا تالش د ، جانیهفته اضطراب و ه یکبعد از : هانکی سنندج ـ خربنگار

 یسنندج به حالت عاد یاوضاع متشنج و بحرانی، نفر  5ته موقت یمک یو اعضا یاسیو س یرهربان مذهب

  .برگشت

نسبت  یاسالم یتهایها و جمعن انجمنیبحران و تشنج در سنندج بدنبال اعرتاض طرفداران گروه مؤتلف

ه از هشت ک ین اسالمیطرفداران گروه مؤتلف. آغاز شدی، نفر  11 یانتخابات شورا یت برگزار یفکیبه 

 یهایکبه هواداران چر ییامیراهپ یکش در مسجد جامع متحصن شده بودند چهارشنبه شب در یروز پ

نند و به حضور که یه دفاتر خود را تخلکردند کو انقالب اخطار  یت دفاع از آزادیخلق و جمع یفدائ

  .ان دهندیخود در شهر پا ینظام
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در  یاسیس یهاطرفدار سازمان یهاشده بود گروه یه اوضاع بشدت بحرانک یصبح روز پنجشنبه در حال

با صدور  یردند و پس از چند سخرنانکردستان اجتامع کو انقالب  یت دفاع از آزادیجلو دفرت جمع

ن یدر طول ا. ردندکوم کرا در شهر مح یاتیکب و هر گونه تحردامن زدن به آشو ی، ماده ا 7قطعنامه 

ها به انتظار رامون سازمانها در سنگریمسلح پ یشده و جوانها یها سنگر بندن سازمانیمدت اطراف ا

ن در مسجد جامع یبه متحصن یر یثک یهاز گرویو از آن طرف ن. گر نشسته بودندید یهادفع حمله گروه

 یجیلکله یه بوسک یتهائیفعال یاسیس یهاسازمان یهان به طرف قرارگاهیمتحصن تکقبل از حر . وستندیپ

د و یت رسیبه موفق، آغاز شده بود یاسیو س یمذهب یهان گروهیجاد تفاهم بیا یبرا یمعاون استاندار 

 یر یجلوگ یه براک یتهائیرات و فعالکمتعاقب مذا. بعمل آمد یر یجلوگ یبرخورد حتم یکجه از یدر نت

 یردند و از مقامات استاندار کصادر  یماده ا 8قطعنامه  یکن مسجد جامع یحران بعمل آمده متحصناز ب

  .شود یدگیشان رسیهاه هر چه زودتر به خواستکخواستند 

ن یندگان متحصنیاز منا یابا حضور عده یردستان بعداز ظهر پنجشنبه جلسه اکاستاندار  یونسیرت کد 

نان داده شده ین اطمین جلسه به متحصنیدر ا. ل دادکیتش یته پنج نفر یمک یزاده و اعضا یعالمه مفت

آنها را در  یه خواستهاکنداشته باشند حارض هستند  یشهر مخالفت یت شورایه آنها با موجودک یبرشط

مظفر پرتوماه ی، شب( عالمه مفت )پنج شنبه، مین تصمیبا اعالم ا. قرار دهند یدگیارسع وقت مورد رس

اداره شهر در مسجد جامع  یته موقت پنج نفر یمک یگر از اعضایو دو تن د یالله طالقانت ینده آیمنا

شب  10در ساعت  یت الله طالقانید آیام جدیزاده و قرائت پ یمفت یافتند و پس از سخرنانیحضور 

ه شورا با کردند کل شورا بودند موافقت کیه مخالف با تشک یاسالم یرفت و گروههایان پذیتحصن پا

  .ندکخود را رشوع  یهاارو برنامهک یب انتخابکین تر هام

 ینیابان امام خمیشهر در خ یاسیس یاجتامع طرفداران سازمانها ین روز پنج شنبه پس از برپائیهمچن

از دانش آموزان دخرت و پرس سنندج بدرخواست  یگروه (ی)آزاد ت دفاع ازیابان مقابل دفرت جمعی)خ

م مدارس و رضب و یر مسئول به حریرتاض به تجاوز افراد مسلح و غدانش آموزان و بخاطر اع یشورا
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شهر در ساختامن  یل شوراکیاز تش یبانیز پشتین افراد و نیله ایجرح چند تن از دانش آموزان بوس

تحصن ما محدود است و : دانش آموزان گفت یشورا یاز اعضا یکیردستان متحصن شدند ک یدادگسرت 

چ فرد یدهند تا ه یبیم ترتیما از مسئوالن انتظار دار: گفت یو . اردشب جمعه ادامه د 8تا ساعت 

ت در تظاهرات و کرش  یم مدارس شود و با زور و ارعاب دانش آموزان را برایتنواند وارد حر یمسلح

  .شدکرون بیدرس ب یالسهاکره از یغ

ندگان آنها به یا مناان دانش آموزان متحصن رفت و بیروز جمعه به میردستان دکاستاندار  یونسیرت کد 

 یر یه از ورود اشخاص مسلح به مدارس جلوگکگفت دستور خواهم داد  یونسیرت کره پرداخت د کمذا

: گفت ینند و ک ید در محوطه آموزشگاهها از حمل اسلحه خوددار یز بایشود و دانش آموزان و معلامن ن

 یبیز ترتینند ونک یخوددار  یکدئولوژیا یهاه در ساعات درس ار بحثکخواهد شد  به معلامن ابالغ

 . نندکز یگر پرهیدیکه از اهانت به اعتقادات کم گردد یه به دانش آموزان تفهکشود یداده م

 (25/2/1358هانکی)

 

  .ار استک یرو ینی، شور کپشتوانه اقتصاد هر : گفت یجان رشقیاستاندار آذربا یامهندس مقدم مراغه

 یساز کل بودجه و اعتبارات و پایاستان و مسا یهارح برنامهروز به طینفرانس استانداران در جلسه دک

و خدمت به  کمک یه براکنید بر اکیشور با تاکر یوز ید جوادیاحمد صدر حاج س. ادارات پرداخت

برداشت ـ از سازمان یمردم قدم یتیو نارضا ینیرد تا حرف ـ و در رفع بدبکشرت عمل ید بیانقالب با

خرج  یندگان مجلس برایار منایه در اختکون تومان یلیا پرداخت چهار صد مبرنامه و بودجه خواست تا ب

ون تومان اعتبار یلیم 250انتخاباتشان قرار داشت و هنوز خرج نشده با اختصاص رقم  یهادر حوزه

 ید انجام دهند تا حدودیه باک ییارهاک یدست آنها را برا، شورکرسارس  یبه استاندارها یعمران یاردوها

  .دندباز گر 
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ون یلیصد میکبالعوض را به مبلغ  یهاکمکتواند اعتبارات یشور مکن گفت وزارت یشور همچنکر یوز

ار یها در اختیارگران شهردار کنان و کار کپرداخت حقوق  یها برایشهردار  کتومان از صندوق مشرت 

 کق صندوق مشرت یراز ط یون تومان به عنوان وام عمرانیلین مبلغ پانصد میهم چن. استانداران گذارد

ان یها تا پاد با دقت و در نظر گرفنت رضورتیه باکرد یها قرار گیار استاندار یتواند در اختیها میشهردار 

  .باشد خرج شودیه خرداد ماه مکمهلت آن 

منطقه  یالت عمرانکل و مشیح مسایضمن ترش یجان رشقیآذربا، استاندار یاسپس مهندس مقدم مراغه

 یه آملان مثال جالبکت است کار آن مملک یرو ین یشور کگفت پشتوانه اقتصاد هر  یجان رشقیآذربا

 یاچ مثرهیردن آنها هکردن افراد به بودجه دولت و از حالت مولد به خارج کن مورد است وابسته یادر

 یانقالب یر ییچ تغیموجب ه یارانه بودجه قبلکم شده محافظه یه تنظک ینخواهد داشت بودجه فعل

  .خواهدیر مییرده و تغکه مردم انقالب کحال آن، د شدنخواه

ها با درآمد خود قادر به پرداخت حقوق یه شهردار کنیاز با اشاره به یالن نیب داوران استاندار گیحب

سابق  یارمندان دولت شوند و بدهکد جزو یها باینان شهردار کار که کرد کشنهاد یستند پیپرسنل خود ن

  .ها گرددیدر شهردار  یعمران یارهاک یبرا یپرداخت گردد تا فرج یبارات دولتاز اعت یآنها به صورت

 یانقالب یارهاکز مانع انجام یه در حال حارض نک یومت قبلکر حیح مورد دست و پا گیضمن ترش یو 

شود معموالً مورد توجه سازمان برنامه یم ینیبشیه از طرف استانداران پک یاست گفت نواقص و موارد

ن خواستار یالن هم چنیاستاندار گ. آوردیرا در منطقه بوجود م یل خاصین اصل مسایایرد رو یگیمنقرار 

 . شد یعموم یرفاه یارهاکنه یدولت در زم یهااستانداران و مساعدت یبرا یشرت یارات بیاخت

 (30/2/1358هانکی)
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  .ستین کرد و تر کمطلقا مساله «رسو » منطقه  یبرخوردها

  .نمکک میشهر را تر ، ابدیردها ادامه کاگر اهانت به ی: جان غربیذربااستاندار آ 

ـ دادستان انقالب اروم« یضدانقالب»به عنوان ، رد شوندکه مزاحم برادران یکسانک   هیمجازات خواهند شد 

از افراد  یگروه یه از سو یم ارومیمق یردهاک یه براک یمسائل یروز در پید یجان غربیاستاندار آذربا

  .ردکخواهد  کشهر را تر ، ابدیات ادامه یکه اگر تحرکرد کد یتهد، ش آمده استیمسئول پ ریغ

  :ن رشح استیه به ایمنت اعالم، پارس یبه گزارش خربگزار 

ست و عوامل ارتجاع یرد نکو  کمطلقا مسئله تر « رسو»برخورد منطقه ی، جان غربیمحرتم آذربا یاهال »

رده و کجاد یرا ا یر ین درگیا، حفظ منافع نامرشوع خود یبرا، بفرصت طل یهاو وابستگان به فئودال

ه یرد ما در شهر ارومکبرادران  یناآگاه برا یشود گروهیده میشن. ل آن به مردم دارندیقصد تحم

مسلامن و عادل با ما برادرند و هرگونه  یردهاکه همه کد آگاه بود یبا. نندکمی جادیا یهائمزاحمت

، هیطرف ما در اروم یرد بکمتعرضان به برادران . وم استکبه آنان از نظر من مح نسبت یتعرض و اهانت

ا ناآگاهانه یآگاهانه ، اتیکن تحریه اکچرا ، گرد قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شدیبشدت تحت پ

مه دهم در صورت ادامی زند و من هشدارمی رانیا یر اسالم و انقالب اسالمیکن رضبه را به پیدتریشد

  .«ردکخواهم  کشهر را تر ، اتیکن تحریا

ه خواست با برادران یاروم یژه اهالیبو، ه خود از مردم استانیان اعالمیدر پا یجان غربیاستاندار آذربا

 . نندکران ثابت یخود را به ملت ا یو انسان یه انقالبیروح، ارکن یرده و با اک یرد خوش رفتار ک

 (31/4/1358ندگانی)آ
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  .شته شدندکگر یپاسدار د 3، ن منطقهیروز جمعه ا یادر برخورده

  .ه را به دست گرفتندیـ اروم« رسو» نرتل جاده کرد ، کافراد مسلح

ه آغاز شده همچنان یاروم« رسو» یه از روز پنجشنبه در منطقه مرز ک یتشنج: ندگانیه ـ خربنگار آیاروم

  .ن راه را در دست دارندینرتل ا، ک«رسو»گاه پاس یبا بسنت راه ارتباط، ردکادامه دارد و افراد مسلح 

با استاندار  یمتاس تلفن یکدر ، مهاباد یردهاک یرهرب مذهب ینین حسیخ عزالدیش، ن حالیدر هم

  .انتخاب و استخدام شوند یاز افراد محل یمرز  یهارده است مأموران پاسگاهکشنهاد یپ یجان غربیآذربا

تن از پاسداران جان  3روز جمعه  یه در برخوردهاکرد کز اعالم رو ید یجان غربیحقگو استاندار آذربا

  .خود را از دست دادند

ت نفر سوم هنوز یگزارش شده و هو« یمیرضا عظ»و « یرضا قلعه ا»شته شدگان کتن از  2 یاسام

  .ستیروشن ن

اظهار ، ردکت کرش  یونیزیوتلویو راد یمطبوعات یگفتگو  یکه روز گذشته در ک یجان غربیاستاندار آذربا

بازگشتند و اضافه « نازلو» یاز منطقه بحران یو ژاندارمر  ینظام یداشت از بعدازظهر جمعه واحدها

  .امدیردها ـ بوجود نکر ـ پاسداران و یدرگ یهاان طرفیم یبرخورد، روهاین نیان بازگشت ایرد در جرک

ه افراد مسلح به شهر حمله کع شد یه شایشب( در ارومیشب )پرید» : حقگو در ادامه سخنان خود گفت

عات ین شایهم به ا یاعده، ن حالیپناه آوردند و در هم یبه استاندار  یاعده، جهیه در نتکرد کخواهند 

  .«زنند تا مردم را به وحشت اندازندمی دامن

مهاباد به من  یردهاک یرهرب مذهب ینین حسیخ عزالدیروز( شیامروز )د» : ن اظهار داشتیهمچن یو 

انتخاب و استخدام شوند و من  یاز افراد محل« رسو» یمرز  یهاه افراد مستقر در پاسگاهکرد کاد شنهیپ

رفنت به پاسگاه داشته  یبرا ید راهیستم اما بایمخالف ن یه با استخدام پاسدار محلکدر پاسخ گفتم 

  .«رد بسته شده استکله افراد مسلح ین راه بوسیفعال ا، ه متاسفانهکم یباش
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ه ک یاستخدام شوند در حال یه افراد محلکد فرصت داده شود یدر مرحله دوم با» : ر افزوداستاندا

  .«ستندیعوامل و عنارص فرصت طلب قائل ن یز برخین فرصت را نیمتاسفانه ا

، به گروگان گرفته شده بودند« رسو»ردها در منطقه کله یه بوسکن یتن از مجاهد 5»: ن گفتیاو همچن

  .«بازگشته اندآزاد شده و بشهر 

ل و یوسا، مناطق بحران زده یرد روستاهاکر یغ یاهال»: ندکیان گزارش خود اضافه میخربنگار ما در پا

 . «دهندیه انتقال میخود را به اروم یاسباب زندگ

 (31/4/1358ندگانی)آ

 

 سخنان استاندار

، ها صحت داشته باشدیانو یمر یوچ دستجمعکاگر »: ندگان گفتیردستان به آکد یاستاندار جد« باکیش»

  .«ت واداشته استکن گونه آنها را به حر یه اکار است کدر  یاحتامال قدرت

ن یا یمشغول بررس کنیروز( به سنندج آمده ام و ایالبته من تازه امروز )د»: خاطرنشان ساخت یو 

ا مساله یگفته اند  کها به عنوان اعرتاض شهر را تر یوانیا مریه آکتا به حال معلوم نشده . مساله هستم

  .«وچ شده استکموجب  یگر ید

 یاستاندار  یو ادار  یاسیمعاون س، «یجیلک» یبا آقا یمتاس تلفن یکپارس در  یخربنگار خربگزار -

عات منترش شده در شهرستان یشا»: گفت یو . ا شدیوان را جوین تحوالت در شهرستان مریآخر، ردستانک

ن کشب قصد حمله را داشته اند لیروز و پریپر، و ارتش یاعزام ه پاسدارانکن دارد یت بر ایاکوان حیمر

  .رده استکعه تجاوز نین مسئله از مرز شایروز اید 12تا ساعت 
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و یاز راد، ردن مردمکآرام  یوان متاس گرفته و قرار شده برایبا فرمانده پادگان مر» : افزود یجیلک یآقا

ان خاطرنشان یدر پا یو . «عات پخش شودینگونه شایر بر عدم صحت ایدا یامین شهرستان پیون ایزیتلو

 یهاگر گزارشید یاز سو « س ساخته استکشور منعکروز به وزارت یوان را پریان اوضاع مریجر»ساخت 

 یوان سنگر بندیمتعدد شهر مر یهاابانیه در نقاط مختلف راهها و خکاست  کیده به سنندج حایرس

ن سنگرها یخواهند ایو ارتش م یه پاسداران اعزامکنیعه ایز شاین وضع و نیهمچنان وجود دارد و ادامه ا

ته انقالب یمک یرماه جار یست و سه تیروز ب، شته شدگانکا به عنوان انتقام گرفنت خون ینند و یرا برچ

ار نگران و متوحش یوان را بسیمردم و شهروندان مر، انه بزنندیجو یدست به اقدام تالف، آن شهرستان

 . ساخته است

 (31/4/1358ندگانی)آ

 

  .شندکخواهند منطقه را به آشوب بی: میغربجانیاستاندار آذربا

خطاب به مردم  یاهیاطالع« رسو»در ارتباط با بحران منطقه  یغربجانیآذربا یه ـ استاندار یاروم

 یهاینکعه پرایبا اشاره به شا یغربجانیه استاندار آذرباین اطالعیدر مقدمه ا. ردکصادر  یغربجانیآذربا

و  یروان یهاجاد ترس و وحشت و جنگیا یوطن برا یفرصت طلب و ب یله عدهایه بوسکاساس  یب

با  یغربجانیز منطقه آذرباین بار نیا: است گفته شده، شندکخواهند منطقه را به آشوب بیم یاسیس

دف فرصت طلبان ت آن مورد هیبا اهم یشیو سوق الج یاسیو نقش س ییایت جغرافیتوجه به موقع

 یبا وحدت و برادر  یو آسور  یرد و ارمنکو  کن منطقه اعم از تر یه مردم اکنیبوده است غافل از ا

 ین رشح مسائل منطقه برایماده به ا 7 یه طیدر اطالع. اندستادهیا یاجنب یروهایه نیارانه علیهوش

  :شده است یادآور ی یغربجانیمردم آذربا

ن یاست ب یاه مبارزهکعه نبوده بلیو ش یرد و سنکو  کن برادران تر یگ بجن یمنطقه ا یهایریـ درگ1

گر و برادران یاز طرف د یانقالب اسالم یروهایطرف و ن یکو فرصت طلبان و چپ مناها از  یضد انقالب
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 یستمگران تا استقرار نظام یهن و نابودیدفاع از حدود و ثغور م یدوش به دوش هم برا کرد و تر ک

 نندکیزه ممبار  یدیتوح

نده شده و کتجاوزگر و فرصت طلب پرا یروهاین، و مردم یاسالم یارتش جمهور  یار کبا هم ـ2

  .ستین یچ نگرانیه یدر منطقه برقرار و جاآرامشفعالً

د رهرب انقالب یمورد تائ یاست و در جهت انقالب اسالم یارتش مردمیک،  یاسالم یارتش جمهور  ـ3

ه ضد انقالب یعل یمردم یروهایدوش به دوش ن یبارزه برادران قهرمان ارتشبوده و م ینیامام خم یاسالم

  .باشندیوطن م یو فرصت طلبان ب کیساوا یو چپ مناها

 یخین لحظات تاریسالها در حساس تری، و آسور  یارمن، ردکو  کاعم از تر  یجانیشام برادران آذربا ـ4

 یاعتنائ یز با بین بار نید ایاستادهیاساس مردانه ا یبعات یدر مقابل ضد انقالب و شا یانقالب یار یبا هوش

و  یروح یجاد نا امنیو ا یل اسالمیاص یروهایه نیجز تجز یه نقشکنانه کعات تفرقه افیامل به شاک

  .دییمنا یستادگیندارد ا یروان

رد کن یصدها خانوار از زارع یسامان یو ب یه باعث دربدر کن سابق کیـ به عوامل فرصت طلب و مال5

را در مورد آنها به مرحله اجرا گذاشته و تا  یاسالم یه قاطعانه عدل قضائکم ینکیاند اخطار مشده

  .م نشستینخواه یاز پا، ردکاحقاق حق برادران مسلامن 

رد را کو  کتر  یاسالم یتوانند رابطه برادر یه منکد بدانند یها و چپ مناها با ین و ضد انقالبیخائن ـ6

  .نددار ساز خدشه

آرامشخود را  یانقالب یار یه با صرب و هوشکم یخواهیرد مکو  کتر  یه برادران روستائیلکـ در خامته از 7

شاورزان و دامداران بپردازند تا با باال بردن سطح ک یدیشرت به امور تولیحفظ منوده و با توان هر چه ب

 کمکشور ک یموادغذائ یوابستگاست و عدم ید در جهت رفاه خانواده خود گام برداشته و به سیتول

 (1/5/1358)اطالعات    . دیمنا
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  .ده استیوان به دست ما نرسیاز مر ینون گزارشکتا ی: جیلک

 یوان رفته ولیز به مرکاز مر  یات اعزامیه: گفت یروز در متاسیردستان دک یمعاون استاندار « یجیلک»

  .میات هستیاقدامات ه ده است و منتظرین شهر به دست ما نرسیاز ا ینون گزارشکتا 

ه یعل کتوطئه خطرنا یکاز  یاهیران با صدور اطالعیردستان اکشان کزحمت ینحال سازمان انقالبیدر ا

  :ه آمده استین اعالمیاز ا یدر قسمت. رد سخن گفتکخلق 

با ینون تقرکاند و اابان شدهیرده و آواره بک کش زادگاه خود را تر یوان از حدود چهار روز پیمردم مر)

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

 یانقالب یه از همه سازمانها و گروههایان اعالمیدر پا. ندیکد میآنان را تهد یومال یلحظه خطرات جان

  .وان بشتابندیمردم مر یار یه به کخواسته شده است 

وان توسط یمر یتوطئه اشغال نظام یاهیردستان هم با انتشار اطالعکانقالب  و یت دفاع از آزادیجمع

  .ردکوم کارتش و پاسداران را مح

  :ت چاپ استانبول گزارش دادیتدپرس به نقل از روزنامه حرین حال آسوشیدر ا

پرت ویکبا هل یتیتقو یو واحدها کیمک یروهایبه پاسداران مستقردر )رسو( ن کمک یران برایدولت ا»

اند و خدمه آنها را مت گرفتهیز سه زرهپوش را به غنیرد نکن منطقه فرستاده است و مردان مسلح یبه ا

  « .اندوهستانها بردهکبه عنوان گروگان به 

ت یش فعالیافزا یرد در پکان یار رهربان شورش یکی»: ح وضع منطقه آمده استیدر گزارش پس از ترش

  « .ستخته ایه گرکیران به تر یا ینظام

شود یشته شدگان حوادث غرب منترش مکه از کرا  یآمار  یشب در متاسید یر دفاع ملیوز یاحیپ ریرست

در حال حارض : ردکد کیتأ یو . نندکیعات را "اخالگران" منترش مین شایا: رد و افزودکب یذکبشدت ت

 (2/5/1358هانکی). تبه منطقه اعزام شده اس ینیزم یروهایار آرام است و فرمانده نیمنطقه غرب بس
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  .نه استکاز س یوان خالیشهر مر

، ه در حال حارضکبه خربنگار اطالعات گفت  یمتاس تلفن یکردستان در کاستاندار « باکیش»سنندج ـ 

  .نه استکاز س یوان خالیشهر مر

بر حل خواهد شد اما  یه تا حدیقض، وانیه با رفنت به مرکم یردکمی رکما ف: ردستان گفتکاستاندار 

گروه پاسداران انقالب توانست متاس  یکفقط با ، وان رفتیبه مر« یجیلک» یآقا یوقت، خالف انتظار

  « .ردیبگ

 یهاشاورزان و گروهکه یاتحاد یعنیگروه  2نه شده و کاز س یوان خالیدر حال حارض شهر مر: افزود یو 

 ترس و وحشت از گروه مقابلاظهار ، شودیه صحبت مک یاند و با هر گروهردهک کشهر را تر  یمذهب

  .نندکمی

ها ینند و در مقابل چپکوان را مبباران یخواهند مریم یچپ یهاه گروهکند یگوی میمذهب یهامثال گروه

  « .ه پاسداران قصد حمله به آنان را دارندکند یگومی زین

ز نتوانست یشان نیو ام یشور هم متاس گرفتکر ین مورد با وزیدر ا» : ردکردستان اضافه کاستاندار 

  .«ربندیارمندان دولت و افراد مسلح در پادگان شهر برس مکاز  یفعال فقط تعداد. رندیبگ یمیتصم

وچ کموهوم  یهاعات و ترسیمردم فقط بر اساس شا» : ها گفتردستان ضمن هشدار به گروهکاستاندار 

ه بگذرد ناچار به اتخاذ کن حد یا صرب خواهد داشت و از یهم تا حد، دولت یلکاما بطور ، اندردهک

  .«ستندیش نیب کیوچک یهانها در مقابل قدرت دولت حبابیم قاطعانه خواهد بود و ایتصم

دولت . م مسلام برد با توپ خواهد بودینکسه یرا مقا یار کتفنگ ش یکتوپ و  یک یطوقت: افزود یو 

نار کبچه گانه را  یر ین دو گروه جبهه گیاد اما اگر یاین یسک ینید تا خون از بیوشکان خواهد کتا حد ام

  .«ز وارد عمل خواهد شدیدولت ن، نگذارند
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مسلام » : وان گفتیدر اوضاع مر« ردستانکرات کحزب دم»ان در مورد دخالت یردستان در پاکاستاندار 

 ه همه آنها دروغک ینداشته اند در حال یچ نقشیه هکد خواهد گفت یریه متاس بگک یبا هر گروه

 « . ندیگومی

 (2/5/1358)اطالعات

 

 ب خربیذکت

درباره  یخارج یهایاز خربگزار یکیگزارش  یغرب، جانیحقگو استاندار آذربا: پارس یه ـ خربگزار یاروم

ر منطقه رسو تنها یه در حوادث اخکاستاندار گفت . ردکب یذکا تیرا قو یجان غربیر آذربایحوادث اخ

از افراد پاسدار و . شته شدندکز چهار تا شش نفر یطرف مقابل نشته و از کژاندارم  یکچهار پاسدار و 

  .ز پانزده نفر زخم برداشتندین یژاندارمر 

ان یم یر یدرگ یکدر »: هکارا گزارش داده است کچاپ آن« تیحر»فرانسه به نقل از روزنامه  یخربگزار 

رسباز  106، رانیا یل غربدر شام« سلامس»واقع در جنوب « نازلو» یکیرد و افراد ارتش در نزدکعنارص 

 یکش آغاز شده یه از پنج روز پکها یر ین درگیدر ا»، ن گزارشیبر اساس هم. «جان سپرده اند یرانیا

ده دستخوش کچند ده، ران رسنگون و عالوه بر آن در اثر مببارانیا یاسالم یوپرت ارتش جمهور یکهل

  .«ده اندیبه قتل رس یر نظامیق و حداقل صد غیحر

  :پارس گفت یبه خربگزار ، ن اخباریب ایذکضمن ت یجان غربیر آذربااستاندا

در مورد  یو . ستیح نیاند و خرب مبباران صحردهکمنطقه پرواز  یشناسائ یارتش تنها برا یوپرتهایکهل»

خلع سالح  یهابرخوردار است و پاسگاه یه از آرامش نسبیه اطراف ارومکاوضاع منطقه اظهار داشت 

افراد ارتش در مواضع حساس منطقه مستقر  یاست ول یهمچنان خال« وکما»و « یخو »ن یشده ب

، هانیصاحبان زم یکور به تحرکشاورز در مناطق مذ ک یردهاکاز  یاه عدهکرد کاضافه  یاند و شده
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ت نداشته اند و ندارند یار رضاکنیه خود به ایکاند در حالگفته و اسلحه بدست گرفته کمزارع خود را تر 

و  یدر نگران« یخو »ز مردم منطقه یگفته اند و در حال حارض ن کبه زور و اجبار مزارع را تر  رثاکو ا

 . «برندمی وحشت به رس

 (3/5/1358ندگانی)آ

 

  .ن شودیتوه کا تر یرد و کگروه  یکدهم به منی اجازهی: غربجانیاستاندار آذربا

سخت نگران ، مردم نقده، در شهرستان مهابادنقده  ینفر از افراد جهادسازندگ 10بازداشت  ینقده ـ در پ

ن عده از بند آزاد شوند و به شهر یا یوشند به نحو کیو م. اندرسنوشت نامعلوم شهروندان خود شده

ن ده نفر یا یر یدر رابطه با دستگ ییضمن گفتگو یغربجانیحقگو استاندار آذربای آقا. خود بازگردند

چ یه هکدهم ینم و اجازه منکیوم مکه باشد محکس کهر  یهیناح ن عمل را ازیدر مهاباد اعالم داشت ا

روم ین استان مین شود از ایرد توهک یکام اگر به ه قباًل گفتهکچنان هم. ندکن یرد توهک یکس به ک

 یون رانندهیه ضد انقالبکمطلع شدم : حقگو افزود. ن شودیزبان هم توه کتر  یکدهم به یاجازه من

 یمنطقه مانع از مرصف اعتبارات دولت ین برخوردهایاند اشتهکاند و د را به گلوله بستهسازمان آب مهابا

استاندار . شودیاستان م یعمران یهاود پروژهکاست و باعث ر  یو عمران یدر جهت سازندگ

 ید در منطقه به برقرار یه باکن مردم هستند یا: ون گفتیضمن هشدار به ضد انقالب یغربجانیآذربا

 . دیایارها بوجود نکود در کند تا ر یرا انتخاب منا ینند و راهک کمکنظم 

 (3/5/1358)اطالعات
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 ردستانکگفتگو با استاندار 

 یآقا، به تهران یئت اعزامیوان و بازگشت هیرات مرکست مذاکبدنبال ش: پارس یسنندج ـ خربگزار 

مسئله حفاظت ، راتکدن مذایه نرسجیعلت به نت»: گفت یمتاس تلفن یکردستان در کاستاندار « باکیش»

سپرده  یه حفاظت شهر به افراد ژاندارمر کامنده در شهر ارصار داشتند یباق یوان بود و اهالیشهر مر

ا ی ین و افراد ژاندارمر یا به مجاهدکه حفاظت شهر مشرت کده داشت یعق یئت اعزامیه یشود ول

  .«ن و افراد ارتش سپرده شودیا مجاهدین و مردم و یمجاهد

را از یمنطقه ندارد ز یاسیدر حل و فصل مسائل س یچگونه دخالتیه»: ردکردستان اظهار کاستاندار 

وان یشهر مر»: افزود یو . «ابالغ نشده است یبه استاندار  یدستور العمل، شورکجانب دولت و وزارت 

 کمیک، کنزد ینه از شهر رفته اند و از شهرها و روستاهاکل است و حدودهفتاد درصد سیهمچنان تعط

  .«رسدمی به آنان

وان یر مریران را در حوادث اخیا یاسالم یگر دخالت افراد ارتش جمهور یبار د، ن گفتگویاستاندار در ا

 . ردکب یذکت

 (4/5/1358ندگانی)آ

 

 توسط مهاجامن«قطور »یژاندارمر  یترصف گروهها

ـ استاندار آذربایاروم » یگروهان ژاندارمر ی، ده از خو یرس یشهابه موجب گزار » : اعالم داشت یغربجانیه 

نا ، به علت قطع ارتباطات ین قطور ـ خو یب یهات پاسگاهیردها در آمده و موقعکبه ترصف « قطور

شوند یگرفته مگروگان یاست مسافران جادة قطور در خو  کین گزاش حایهم: گفت یو . مشخص است

د حقگو یجمش. چنان نا آرام استهم‹ رسو› منطقه ، هیاروم 64ر کلش یبه موجب گزارش روابط عموم

 یدر پ. ت منطقه نا آگاه استینسبت به موقع: ن خرب گفتید ایضمن تائ یغربجانیاستاندار آذربا
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ن کل. ان داده شودیردها پاک یاز سو ، قرار شد به تشنجات منطقه، رد با استاندارکون یرات روحانکمذا

ن خرب گفته شد سه تن ینار اکدر . قرار گرفت و مجروح شد رسباز هدف گلوله ، یکروز در جادة بندید

 . ه بازگشتندیبه اروم، گرفته شدندبه گروگان« رسو»در ه ظاهراً کنندگان عسل کد یاز تول

 (4/5/1358)اطالعات

 

 وانیاستاندار در مر

ن آمده ام و وایاز روز پنجشنبه به مر»: گفت یو ، ردستانکاستاندار « باکیش»ندگان با یآ یدر متاس تلفن

مساله مورد اختالف وجود دارد  یکرا ینداشته است ز یجه قطعینون نتکه تاکصورت گرفته  یراتکمذا

ان اداره ید توسط نظامیشهر با، ندیگومی زکه از مر کنیر اقدامات بهم بخورد و آن ایه باعث شده ساک

 یدار یچون شب جمعه در د. دوان با آن مخالفنیموقت شهر و مردم مر یه شوراکاست  ین امر یگردد و ا

ق انتخابات ید توسط خود مردم از طریه شهر باکگفتند ی میهمگ، نندگان در دادگاه آنها داشتمکوچ کبا 

  .«آزاد اداره شود

ن پاسداران و مجاهدان یظاهرا ب یر ین درگیا»: وان گفتیروز مرید یرانداز یان تیاستاندار در مورد جر

اطراف صورت گرفته  یوههاکدر  یمحل یروهایز خارج شده بودند با نیان نا از پادگیه گوکداخل پادگان 

منتها طبق . ستیق در دست نیاز تلفات دق یآمار ، وهها استفاده شدک یخمپاره بسو  یکو چون از شل

و دو نفر  ینفر زخم ، یکشتهکا دهقان بوده یه گوکمحل  ینفر از اهال یکده یه به من رسک یخرب 

  .«اندز مجروح شدهین پاسدار داخل پادگان

 یمسلح محل یروهاین پاسداران و نیدوباره ب یر یه در درگکفرانسه گزارش داد  یگر خربگزار ید یاز سو 

 . اندشته شدهکنفر  6، وانیمر

 (6/5/1358ندگانی)آ
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 ارانیامکرسدشت و ، انکبو ، سقز یتظاهرات در شهرها

 یهاتیجمع یهامهنگ یگذشته به دعوت شوراروز چهارشنبه ، ندگان از مهابادیبه گزارش خربنگار آ

، مهاباد یوان در شهرهایمردم مر یبانیبه پشت یگسرتده ا یهایامئیتظاهرات و راهپ، رانیردستان اک

  .اران انجام شدیامکرسدشت و ، بانه، انکبو ، سقز

ن یمردم ااز  یبانیه و پشتیاروم« رسو » منطقه  یردن عامالن آشوبهاکوم که جنبه محکن تظاهرات یا

مهاباد برخوردار و مورد  یاسیو س یرهرب مذهب« ینین حسیخ عزالدیش»ت یز داشت از حامیمنطقه را ن

  .قرار گرفته بود ید و ییتأ

د ییه مورد تأکرادها صادر و خوانده شد ک یخواستها یحاو  یقطعنامه ا، ان تظاهرات هر شهرستانیدر پا

ضمن انتقاد از ، ه در آنکان مهاباد است یامینامه راهپقطع، نندگان قرار گرفت و از آن جملهکت کرش 

  :رد آمده استکمردم  یاست دولت در قبال خواستهایس

د یتائ« ن یمجاهد» و  یه استقرار ارتش ضد خلقیوان را بر علیت آگاهانه مردم قهرمان مرکـ ما حر  1

  .مینکی میبانیرو از آنها پشتیرده و با متام نک

درآمده  یوان شتافته و به اسارت ارتش ضد خلقیمردم مر کمکه به ک ینیمتام مبارز یـ ما خواهان آزاد 2

  .میهست، اند

، رانیا یهاه خلقیبر عل یدولت یون انحصار یزیو تلوین رادیغات شوم و ننگیـ ما خواستار قطع تبل 3

  .میرد هستکخصوصا خلق 

وم که محیاطراف اروم یع را در شهرهامرتج« یمال حسن»فات تفرقه اندازانه یغات و تحریـ ما تبل 4

  .میباشمی مزدور و مجازات او یحسن یر یمنوده و خواهان دستگ

ران یسم از ایالیرد و عامل امپرکن دشمن خلق یا، «اده موقتیق»ن بار خواهان اخراج یچندم یـ ما برا 5

  .میهست
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 . خواسته شده است 64ر کانده لشو مجازات فرم یر شدگان پرسنل انقالبیدستگ یآزاد، ان قطعنامهیدر پا

 (6/5/1358ندگانی)آ

 

  .شودیوان امروز متام میبحران مر: ردستانکاستاندار 

  .شته و دو نفر مجروح شدندکنفر  یکوان یمجدد مر یر یدر درگ 

 یر ین منطقه درگیوان و افراد مسلح ایاز پاسداران انقالب مستقر در پادگان مر یان عدهیروز بید: سنندج

 یهستند زخم یا بومیه گوکشته و دو نفر از پاسداران کاز افراد مسلح  یکیه بر اثر آن کرخ داد  یاهتاز 

 یمجدد اطالع یر یهنوز از علت درگ. افتندیرمانشاه انتقال کوپرت به یکمداوا با هل یمجروحان برا. شدند

  .امده استیبدست ن

ردستان کرات استاندار که مذاکصورت گرفت  یالدر ح یر ین درگیا»: پارس از سنندج گزارش داد یخربگزار 

 ینه چگونگیگر در زمید یوان از سو یر در مریدرگ یهاندگان گروهیسو و منا یکاز  یات همراه و یو ه

 « .وان ادامه داردین شهر و اطراف آن در مریت در ایاستقرار امن

عنوان اعرتاض به بازداشت پنج  از مردم سنندج به یهائگروه ییامیروز راهپین حال از بامداد دیدر هم

لومرت کی 35 یان پس از طیامیوان آغاز شد و راه پیمر یاز سنندج بسو ، له پاسدارانیتن بوس 16ش یروز پ

 . رندیمقصد از رس گ یرا به سو  ییامیردند تا از بامداد امروز راهپکتوته یبنام "نودار" ب یادر دره

 (6/5/1358هانکی)
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  .وان شده استیمر یموجب اعرتاض اهال یحضور پاسداران اعزام

  .وان ادامه داردیرات مرکمذا

 وانیـ مردم مر. میدهمی حیوچ رابر ماندن در شهر پراضطراب ترجک

  .رده استکه جنگ را مقدم بر صلح کند حال آنکد صلح را مقدم بر جنگ یبا یدولت اسالم

ان سنندج با استقبال مردم روستاها به یامیراهپه ک یدر حال: ندگان از سنندجیآ یوان ـ خربنگار اعزامیمر

ردستان و کدولت با استاندار  یات اعزامیرات هکانون مذاکوان یروز مرید، شوندیک مینزد، وانیمر

د و استاندار یشکرات طول کن مذایز ایشب نید 5/7وان بود و تا ساعت یموقت شهر مر یندگان شورایمنا

امل حاصل نشده کتوافق ، نونکاست و تا یامال رس کرات کرد مذاک ندگان اعالمیردستان در متاس با آک

  .است

. همراه هستند« یزدیرسهنگ ا»و « پیرست یک»، «رت چمرانکد »ه در آن ک یاتیه»: ردکاستاندار اضافه 

روز  3ه مدت کردستان ک یدادستان انقالب اسالم« یگار یب»ن یهمچن. برندمی وان برسینون در مرکهم ا

ندگان یبه آ، وان هستندیه در پادگان مرکر شدگان یت دستگیبرد در مورد وضعمی ان برسو یاست در مر

چون ، میل نگرفته این مساله تحویرا در رابطه با ا کیم و فعال مدار یق هستیما در حال تحق»: گفت

 . «وان استیمر ینونکان دادن به بحران یوشش ما پاکو  یشرت سعیب

 (8/5/1358ندگانی)آ
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  .ردکوان را اعالم یان بحران مریپا، دولت

  .وان رد شدیرات مرکتوافقنامه مذا

وان خرب از توافق و یبه مر یات اعزامیردستان و هکه استاندار یکدر حال: هان کیرمانشاه ـ خربنگار ک

ه یوان اطالعیموقت شهر مر یوان و شورایته انقالب مریمکان یسخنگو، وان دادندیرات مرکمذا یروز یپ

  .ردندکنندگان به شهر رد کوچ کرات و بازگشت کار را در مورد توافق در مذااستاند

 یکروز پس از یما د: هان گفتکیبه خربنگار  یردستان امروز صبح تلفنکبا استاندار کید شیمحمد رش

صورت مجلس اصول توافق  یکم یم و با تنظیدیوان به توافق رسیموقت شهر مر یره با شوراکهفته مذا

  .نندگان به شهر باز گردندکوچ کن توافق یه بدنبال اکم و قرار شد یماده مهم بنا نهاد 3ه یرا بر پا

م یص دادیرا هر دو طرف تشخیوان بود زیاز مر یر بومیماده اول توافق خروج پاسداران غ: افزود یو 

امل ک ماده دوم حفظ نظم توسط ارتش بطور موقت و تا آرامش. ستیبه بودن آنها در محل ن یاز یه نک

 یو عمران یرفاه یهاوان و سوم انجام برنامهیدر مر یو شهربان یس واحد ژاندارمر یو تاس یو برقرار 

شهر موافقت  یشورا یمورد اعضا 3ه در هر کن شهر بود یع در منطقه و اصالحات الزم در ایبطور رس

  .ردندک

م یم و در انتظار آن هستیون دادیزیو وتلویشب خود را به رادیه دین اساس ما اطالعیبرا: استاندار گفت

بازگشت  یبرا. در سطح منطقه برقرار شود یاشانه خود برگردند و آرامش و آشتکه مردم به خانه و ک

ن اظهارات یا یدر پ. ز آماده شودیبوس و اتوبوس ن ینیدستگاه م 50تا  40نندگان مقرر شد کوچ ک

 یاهیاطالع، تهیمک یاز اعضا . یکیمتاس گرفت یوان تلفنیمر یته انقالب اسالمیمکهان با کیخربنگار 

شب یه دیوان اطالعیشهر مر یشورا: رد و گفتکوان را رد یون و خرب توافق در مریزیو و تلویشب رادید

  .ستندیخود ن یهاند و مردم هم حارض به بازگشت به خانهکیب میذکردستان را تکاستاندار 
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 یه اعضاکن بود یم و قرار برایدیمسائل به توافق رس یا البته ما از نظر اصول بر رس پاره: گفت یو 

نند و در صورت کوان در محل اردوگاه مطرح ینندگان مرکوچ کن توافق را با یشب مفاد ایشهر د یشورا

، ردستان و پخش منت موافقت نامهکشب استاندار یبا اقدام د یشود ولیب آنها اعالم موافقت رسمیتصو

  .وان بشدت ناراحت شدندیشهر مر یرانندگان و شو کوچ کمردم و 

ت ینند ما به حسن نکذب اعالم کنقدر آسان مطالب یا یات اعزامیاگر قرار است دولت و ه»: گفت یو 

 «. میشویاعتامد مین عده بیا

 (10/5/1358هانکی)

 

  .است یردستان رضور ک یخلع سالح در مناطق مرز 

  .ز مهلت دادرو  10ل اسلحه یتحو یبرا رمانشاهکته انقالب یمک

از منطقه را یارخانه مورد نکس چند یجاد اشتغال در منطقه اورامانات طرح تاسیا ی"دولت برا: رمانشاهک

  "در دست اقدام دارد

هان کیرمانشاهان در بازگشت از سفر تهران به خربنگار کاستاندار « پوریمحمد سپهر »ن مطلب را یا

و  یل رفاهین منطقه به مسایع ایان عالوه بر ارتباط با وقاسفر من به تهر : ردکو دنبال آن اضافه : گفت

  .ز مربوط بودیآن نی رمانشاه و بخشها و روستاهاکشهر  یعمران

من با دولت بود و  یز مورد گفتگو یش بودجه آن نیرمانشاه و افزاک یبه شهردار  کمکمسئله : افزود یو 

  .نندک ینه حتام عملیزم نیخود را در ا یهاه وعدهکاز مقامات مسئول خواسته شد 
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. است یمناطق مرز  یو رفاه یعمران یهابرنامه، شرتیت بیدر هر حال اولو»: ن گفتیاستاندار همچن

ه مورد موافقت قرار کارخانه را دادم کس چند یشنهاد تاسین منطقه پیدر ا یشاورز کالت کمثالبدنبال مش

نظر دولت را در : ر شهرها گفتیر پاوه و سایخع اینامربده در مورد جربان خسارت مردم در وقا. «گرفت

ن یع در ایو رس یبرنامه رضبت یرده و خواستار اجراکن مناطق جلب یمورد جربان خسارت وارده مبردم ا

ت در منطقه یجاد امنیدر مورد ا. ز رضورت داردین مناطق نیت ایش امنیافزا که بدون شکمناطق شدم 

اده شود ضد انقالب نخواهد توانست مردم را یبرسعت پ یشنهادیپ یهاچنانچه برنامه: استاندار گفت

دن به یت در منطقه اورامانات لزوم رسعت بخشیدر حال حارض با استقرار ارتش و امن. ب دهدیفر

را  یبرنامه خلع سالح در منطقه مرز  یاجرا یو . العاده داردت فوقیاهم یادیو بن یرضبت یهابرنامه

ه کاما من در صددم ، ع منطقه استیرس یساز کپا یبرنامه الزم برا یکن یا: دانست و گفت یرضور 

هستند و متام درآمد و پول  یفقر مال یه دارایکسانکان پول اسلحه کم در صورت امیشنهاد منایبدولت پ

فه بعهده ین وظیا»: نرتل مرزها گفتکاستاندار در مورد . نقدا بپردازد، اندردهکد اسلحه یخود را رصف خر

نرتل مرزها آسانرت شده و با استقرار کار آنها در ک یمرز  یهات پاسگاهیاست و با تقو یاندارمر افراد ژ 

ن یاستاندار بدنبال ا«. ن خواهد رفتیها از بکل رخنه و نفوذ بداخل خاکز مشیارتش و پاسداران ن

ون چ یاست ول یز برنامه خوبیر داوطلب نیتوسط عشا یغرب یمرزها یالبته نگهدار : مطلب گفت

ن یاند بنابراردهکفه خود خوب عمل نیو تشنج بوظ یر در موقع بحرانیاز عشا یمتاسفانه تعداد معدود

به بخشداران و فرمانداران : استاندار افزود. تر استنان بخشیاطم یحفاظت مرزها توسط ژاندارمر 

 ینند و تعدادکره کذار منطقه میه با مردم و عشاکدستور داده ام  یر مناطق مرز یمنطقه اورامانات و سا

 یو . ندیق منایخود تشو یماندن در محلها یردن دارند براکوچ کعات ضد انقالب قصد یه بدنبال شاکرا 

رد و گفت کف یتوص یعال، و بازداشت جاسوسان در منطقه یمرزبانان را در شناسائ یار ین هوشیهمچن

ارتش و  یار یمردم محل و هوش یدار یبا ب یقصد نفوذ دارند ول یطوالنی ه از مرزهاکاست  یعیطب

 یدر اجرا، سنندج یگر برابر گزارش ژاندارمر ید یاز سو . دیم دینخواه ین بابت لطمه ایپاسداران از ا

سه قبضه ، شش قبضه برنو، ر فشنگیت 711، ث، نون هشت قبضه اسلحه ژکبرنامه خلع سالح منطقه تا 
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 یکو  یدست کنارنجی، وز یر بار یسه قبضه تی، مرت یلیم 40انداز  کدو قبضه نارنج، 46رب یالکلت ک

ـ دو عدد  یکقبضه ام  4ی، وز یدو قبضه ، قبضه ژ ث 10از منطقه چناره و  کوچکم یس یدستگاه ب

 . وان بدست آمدیاز مر یوز یو ده قبضه  یمر کلت کقبضه  ، یکنیدورب

 (8/6/1358هانکی)

 

 یجان غربیه استاندار آذربایاطالع

به مردم شهرستان نقده با اشاره به  یامیروز در پیبعد از ظهر د یجان غربیآذرباحقگو استاندار : هیاروم

د موجب ین مسئله نبایا: ردستان گفتکرات کتوسط عوامل حزب منحله دمو  یندک کار ملیاعدام شهر

ردستان ک یرات در استانهاکه حزب منحله دمو ک یچون آشوبهائ، نقده باشد کرد و تر ک یروابط اهال یرگیت

نقده بعنوان  یرد ما ندارد و اگر اهالکبه برادران مسلامن  یچ ارتباطیرده هکبپا  یجان غربیرباو آذ

ه قصد کباشند  یعوامل یهاد مواظب توطئهینند باکیبرپا م یخود تظاهرات یاعرتاض به اعدام همشهر 

 کا تر یو  یو سنعه یش یهارات را برخوردکحزب منحله دمو  یرده و آشوبهاکف یها را تحرتیدارند واقع

رد ما در آن منطقه باشد کانا موجب رنجش برادران یه احکنند کن یار کنقده  یاهال. رد جلوه دهندکو 

جان یردستان و آذرباکل یه امام فرموده اند مساک یهامنطور : آمده است یجان غربیام استاندار آذربایدر پ

ناگوار است  یهادادین رویمسئول ارات کندارد و حزب منحله دمو  یعه و سنیبه ش یچ ربطیه یغرب

 یهائبتیها متحمل مصدادین رویان ایه در جرک یسانکت به متام یام خود ضمن تسلیان پیحقگو در پا

دشمنان  یهاتوطئه، خود را از دست ندهند تا در انقالب یه تحمل و بردبار کاند از آنان خواست شده

  .نندک یرا خنث یانقالب اسالم
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 یمخلع سالح عمو 

در مورد خلع  یاهیروز اطالعیرمانشاه بعد از ظهر دک یاسالم یموقت جمهور  یز کته مر یمکاز طرف 

  .افتیرمانشاهان انتشار کدر استان  یسالح عموم

 

  :ن رشح استیه بایمنت اطالع

رساند یرمانشاهان مکر مجاز استان یمجاز و غ یه دارندگان سالحهایلکله باطالع ینوسیبد - یبسمه تعال

خ شنبه یران از تاریا یانقالب اسالم یز کته مر یمکل و کدادستان  یه منترشه ازسو یه بر اساس اعالمک

ا یرمانشاه و ک یاسالم یموقت جمهور  یز کته مر یمکخود را به  یسالحها 20/6/58ت یلغا 10/6/58

را  د خودیرس یپکافت دارند و فتو ید دریل دهند و رسیونتشان تحوکته به محل سیمکن یرتیکنزد

 . رمانشاهان ارائه دهندکاستان  یاسالم یموقت جمهور  یز کته مر یمکل ک یبدادستان

 (8/6/1358هانکی)

 

  .راتها هستندکبانه تحت نظر دمو  یاز افراد ژاندارمر  یگروه

ه قطع بود که تلفن و برق سقز کرد کهان اعالم کیردستان امروز در متاس با کبا استاندار کید شیمحمد رش

  .ستین یچگونه نگرانیه ین جهت جایم شده و از ایامال ترمک

رات کبانه توسط افراد مسلح حزب منحله دمو  یرامون ترصف و خلع سالح ژاندارمر یردستان پکاستاندار 

ه در محل ک یه آمده و آن گروه از افراد ژاندارمر یبه اروم، بانه یردستان گفت فرمانده گروهان ژاندارمر ک

  .رات هستندکزب دمو مانده اند تحت نظر ح یباق
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بانه را به اطالع مقامات ارتش رسانده و  یمن مساله ترصف و خلع سالح ژاندارمر : ردکبا اضافه کیش

  .امردهکنه ین زمیدرخواست اقدام الزم در ا

د ی)دولت با: هکهان نگفته ام کیروز خود با خربنگار یدر مصاحبه د»: ن گفتیردستان همچنکاستاندار 

رات در مهاباد ک)اگر افراد مسلح حزب دمو : امه گفتهکقرار دهد( بل ییقه غذایا در مضمردم مهاباد ر 

 ییقه مواد غذایدر مض، ندهیدر آ، شهر ینند و راهها همچنان بسته باشد مردم عادکن مقاومت یش از ایب

 « .خواهند گرفت قرار

ردستان ک یه شهرهایضاع در بقدو شهر بانه و رسدشت او  یبه استثنا: ان گفتیردستان در پاکاستاندار 

 . وجود ندارد یاست و نگران یعاد

 (9/6/1358هانکی)

 

  ز سنندجیمساملت آم ییامیراهپ

ران اعالم یاز غرب ا یفرانسه در گزارش یژه خربگزار یفرستاده و« یصفا حائر »: فرانسه  یسنندج ـ خربگزار 

وان آغاز یمر یز را از سنندج بسو یت آممسامل ییامیراهپ یکروز ید یرانیرد اکش ازسه هزار یه بکرد ک

له ینوسیشوند بدیده میز دیان نکود کن آنها زنان و یه در بکان یامیراه پ، ن گزارشیبراساس ا. اندردهک

پاسداران انقالب تحت  یوان از سو یه در پادگان مرکباشند یرد مکن یتن از مبارز 13 یخواستار آزاد

ت که رش کد یافزایاز گزارش خود م یگر یفرانسه در بخش د یژه خربگزار یفرستاده و. بازداشت هستند

 ییامیخواندند راهپیرا م یردک یه اشعار ملیکل در حالیطو یر یبصورت زنج ییامین راهپینندگان در اک

  .ردندکخود را آغاز  یطوالن

 ینونکوشش در جهت حل بحران کردستان مبنظور کد استان یبا استاندار جدکیروز شیبعدازظهر د

 یدو تن از اعضا، ردستانک یاستاندار  یادار  یاسیمعاون س یجیل. کن منطقه شدیا یوان راهیهرستان مرش
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ن یردستان در اکشهر سنندج باضافه دادستان سنندج از جمله همراهان استاندار  یازده نفر ی یشورا

رات خود کذام یجه بخشیپارس نسبت به نت یبا خربگزار  یشب در گفتگوئیردستان دکاستاندار . سفرند

نان ین شهر ابراز اطمیاعاده آرامش در ا یوان برایر در شهرستان مریدرگ یهاات همراهش با گروهیو ه

ه متام کدوار است ینه است و امین زمیخود به دولت در ا یشنهادهایگفت منتظر پاسخ پ یو . ردک

وان یهامن پادگان مریطار را مه مسافرند ظهر فردا )امروز( و روزه داران فردا شب )امشب( افک یهائگروه

ه یلکوان یر در مریدرگ یهاره با گروهکه در مذاکرد کد کیتأ یو . نندکرصف  یو آشت یشاد یباشند و غذا

ش یرث پکشب( و حدایه ظرف امشب )دکنان دارد یموده شده است و اطمیو پ یحل مسئله بررس یهاراه

 . ن منطقه باز خواهد گشتیامل به اکها آرامش از ظهر فردا )امروز( با توافق همه گروه

 (10/6/1358هانکی)

 

 راتکعدم نرمش در مذا

از  یات اعزامیق هیهان در مورد عدم توفکیبا خرب نگار  یردستان در گفتگوئکد یبا استاندار جدکیش

 شنهاد استقرار سپاهین دورپیدر اول یات اعزامیه»: وان گفت یمسلح در مر یهاندگان گروهیتهران با منا

 «ه مورد قبول قرار نگرفتکرد کوان را بطور برابر ارائه یر شهرها و مریب از پاسداران ساکپاسداران مر 

 یز مخالفت دارند ولیعهده دارند با دخالت و ورود ارتش ن نرتل شهر را بکه کافراد مسلح »: افزود یو 

ش از یب ین تعداد افراد ژاندارمر وان اعالم داشته اند اما چو یدر مر یموافقت خود را با استقرار ژاندارمر 

ات یه هکمسلح قرار خواهد گرفت  یار گروههاینفر نخواهد بود انتظامات شهر باز هم عمال در اخت 15

  .«رفتیشنهاد را نپذین پیا یاعزام

ن در مواضع یاگر طرف» : رد و گفتکوان قلمداد یوچ مردم مرکردستان افراد مسلح را مسئول کاستاندار 

ه کوجود دارد  یادیز یدوار یام یماند ولی منیرات در بن بست باقکدادند مذایمش بخرج منر  یمکخود 

  .«همه گروهها به توافق برسند
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گر ید یاز سو . اندردهک یمسلح در نقاط حساس شهر سنگربند یگروهها، وانیده از مریطبق گزارش رس

ز در حالت آماده باش برس یدگان نپا ینظام یهاوان و واحدیپاسدار مستقر در پادگان مر 400حدود 

  .ربندیم

وان بازگشته یبه مر یندگان اعزامیمنا» : هان گفتکیشور به خربنگار کر یوز« انیهاشم صباغ» مهندس

ضمناً ، و منترش شدیپارس و راد یله خربگزار یوس ین مورد مطالبیدر ا «یالهوت» یه ار طرف آقاکاند 

ملت  یعموم یآگاه یبرا یجه نهائیقرار خواهد گرفت و نت یسرات وگزارشات مورد برر کن مذایجه اینت

 . ران منترش خواهد شدیا

 (5/5/1358هانکی)

 

  .دهندمی مردم پاوه و اورمانات به تحصن نامحدود خود ادامه، شانیتا برآورده شدن خواستها

  .پاوه ادامه دارد یمختلف اورامانات و فرماندار  یهاتحصن گروه: رمانشاهک

از مردم مسلامن و متعهد  یاروز عدهیه پرکرمانشاهان اعالم شد ک یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاز سو 

 یاز جمهور  یبانی(و )جوانرود( ضمن پشت ی) امام، )نجار(، (ی)بابا جان، رش(ی)ب، )تازه آباد(، نگان(ی)با

ت ینه حفظ امنیر زممرشوع مردم پاوه د یخود را از خواستها یهمبستگ ینیامام خم یبه رهرب  یاسالم

در گزارش سپاه پاسداران . 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

ن گونه اعامل شدند یان دادن به ایپاخواستار  یاسالم یردند و از دولت موقت جمهور کوم کمردم را مح

. دهندیپاوه ادامه م یشان به تحصن نا محدود خود در فرماندار یو اعالم داشتند تا برآورده شدن خواستها

از طرف گروه : رمانشاهان در باره تحصن مردم پاوه و اورامانات گفتکپور استاندار  یمحمد سپهر 
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ز مطرح شده است و چون یآنان ن ی( گرد آمده اند خواستهاقلعه یه در )قور کاز مردم اورامانات  یگر ید

ره که در محل با آنها به مذاکم گرفته شد یشود تصم یدگین خواستها رسیبه ا یکه از نزدکند یکجاب میا

منطقه اورامانات در نظر  یرفع اختالفات اهال یبرا یراه حل مطلوب، راتکن مذایم تا با توجه به ایبپرداز

  .گرفته شود

شد  یآنها بررس ین پاوه خواستهایت در اجتامع متحصنکروز جمعه با رش » : رمانشاهان افزودکتاندار اس

قلعه( و  ینندگان )قور کره با اجتامع کپس از مذا. ل شدکیتش یدر استاندار  ین منظور جلسه ایو بهم

  .«ردکم یحل مسئله منطقه اتخاذ تصم یتوان برایآنان بهرت م یخواستها یبررس

نندگان کاجتامع  یهاشنهادیپ یبررس یبرا یاتین فرصت هیدر اول»: ان گفتیرمانشاهان در پاکدار استان

 . «قلعه به محل خواهد رفت یقور 

 (22/5/1358هانکی)

 

  .شودیگر انجام میشهر سنندج دو هفته د یانتخابات شورا

ن یا، موقت انقالب یشورا لکیمسلحانه در سنندج و تش یر یان درگیبدنبال پا: هانکیسنندج ـ خربنگار 

شته شدگان اطراف کاجساد  یآور مختلف مردم به جمع یهاافت و گروهیخود را باز  یشهر چهره عاد

پرداختند و اجساد به گورستان سنندج حمل ، قادر به انتقالشان نبودند یر یان درگیه در جر، کپادگان

  .شد

و  ین دعوت به پاسدار ین و مبارزیاز مجاهد یه ایانیب یدر سنندج ط یپنج نفر  یگر شوراید یاز سو 

ه ظرف دو کانقالب است  ینفر  11 یه مقدمات انتخابات شوراین شورا رسگرم )تهیا. ردکحفظ نظم شهر 

  .نده انجام خواهد شدیهفته آ
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در ، ردستانک یاسیس یگروهها یم رفراندوم از سو یتحر یردستان در پکد یاستاندار جد یونسیم یابراه

  :هان گفتکیخربنگار با  یمتاس

  .هستند یاسالم یبان جمهور یرده و پشتکت کردستان متفقا در رفراندوم رش کون یروحان

ردستان ارسال شده کبه مناطق مختلف  یصندوق را 400رفراندوم تا به حال  یبرگزار  ی)برا: افزود یو 

 ( .ز آرام استیاست ووضع شهر ن

  .ل شده بود هنوز باز نشده استیتعطمسلحانه  یهایریدر گ یه در پکمدارس سنندج 

نفر در منازعات  200ش از یشته شدن بکه در باره کرا  یموقت انقالب سنندج خرب  یشورا یسخنگو  یک

شته شدگان در دست کق از تعداد یو دق یهنوز آمار رسم: رد و گفتکب یذکافته است تیسنندج انتشار 

 . ستین

 (5/1/1358هانکی)

 

  .ردندکاد فرماندار مهاباد را آز 

 یرانداز یان زد و خورد و تیبه جر یدگیرس یه براک یجان غربیاستاندار آذر با« یعباس یمحمد مهد»

مجبور به مراجعت به  یرانداز یروز توقف به علت ادامه ت یکپس از ، رده بودکمت یجمعه به نقده عز

  .دیشهر رسن یشد به ا یرانداز یت یل و یاتومب یه چند بار بسو ک یه شد و در حالیاروم

ه فرماندار مهاباد و مال کمشاهده شد ، ردیکنقده عبور م یکار( نزدیه )محمدیاز قر، ه استانداریکهنگام

ه ین قریهر دو بعنوان گروگان در ا، امام جمعه مهاباد است ینین حسیخ عزالدیه از دوستان شک یموس

  .ه با وساطت استاندار هر دو نفر آزاد شدندکاند ر شدهیدستگ
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نقده به مهاباد آمده  یه همراه استاندار تا دو راهکز یردستان نکرات کل حزب دمو کر یرت قاسملو دبکد 

  .بعد از بدرقه استاندار عازم مهاباد شد، بودند

 

  :هان گفتکیاستاندار به خربنگار 

زد ه از کساعت  48با گذشت . انجام داد یار کشود ین منطقه اجرا نشود منیه آتش بس در اک یتا مادام

ه از جمله کرده است کت یاطراف نقده رسا یمسلحانه به روستاها یهایر یدر گ. گذردیو خورد نقده م

ها به آتش از خانه ین قلعه( ازطرف افراد مهاجم غارت و تعدادیهور( و )بعک)، له(ی)اخچز یهاروستا

ن محل به ییتع یشود ولیده میآتش د یهاز شعلهیاز شهر نقده ن ییهادر گوشه. ده شده استیشک

 . ستیر نیان پذکام یرانداز یعلت ت

 (2/2/1358هانکی)

 

 پارس یگزارش خربگزار 

رات که هنوز مذاکگفته است  یمتاس تلفن یکدر  یجان غربیاستاندار آذربا»: پارس خرب داد یخربگزار 

ه منطقه د بیه باکاست  یانات داروئکو ام کاز است پزشیده است و آنچه مورد نیجه نرسیدو طرف به نت

  .«ارسال گردد

 یعبور آمبوالنسها بسخت، ر راه مهاباد به نقدهیه در مسکاد آور شده است ین گفتگو یاستاندار در ا

  .رده استکجاد ین ایبه مصدوم کمک یبرا یالتکن مساله خود مشیرد و ایگیصورت م

نقده آمده و در ماجرا ه به کردستان کرات کنگ حزب دمینندگان در متکت کاز رش : ردکاستاندار اضافه 

  .ان دهندینند و به مخاصمه پاک که شهر را تر کخواسته شده است ، اندر شدهیدرگ
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ان مالقات و متاس با رهربان کام، دیشد یرانداز یبعلت ت، راد مستقر هستندکنون اکه هم ایکدر منطقه ا

  .رس نشده استیردها مک

ان شامرش کد هنوز امیشد یر یده است بعلت درگر کن مصاحبه اضافه یدر ا یجان غربیاستاندار آذربا

 یبرا یانتظام یروهایزودتر ن ست و الزم است هرچهیق مقدور نیها بطور دقیها و زخمشتهکتعداد 

 . ندیمنا یر یشرت زدوخورد جلوگینند و از توسعه بکخواباندن آشوب اقدام 

 (2/2/1358هانکی)

 

  .ب شدیذکت

رد و اظهار کب یذکنقده را ت یهایر یمتاس مداخله ارتش در درگ یک در یجان غربیمعاون استاندار آذربا

طرفانه یه به نقده آمده بودند به شهر خود بازگشته اند و ارتش بیه از شهرستان ارومک ینیمجاهد: داشت

  .ن حائل شده استین طرفینظم و آرامش ب یبرقرار  یبرا

ث ین حیدر نقده موجود است و از ا یافک و دارو مبقدار یرد مواد بهداشتکمعاون استاندار اضافه 

 . ن شده استیشهر تام یازهاین

 (4/2/1358هانکی)

 

 هیون در ارومیسیمکل کیتش

جاد آرامش یا یبرا یجان غربیاستاندار آذربا یعباس یبا حضور محمد مهد یونیسیمکه ـ امروز یاروم

  .شودیل مکیه تشیر در اورمین درگیباختالف طرف یدگیامل در نقده و رسک
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امام جمعه مهاباد و  ینین حسیار عزالدینده تام االختیه و منایاروم یون چند تن از علامیسیمکن یدر ا

ن یهان اظهار داشت در اکیبه خربنگار  یجان غربیاستاندار آذربا. ت دارندکرد نقده رش کو  کتر  یعلام

شود یاتخاذ م یامتید تصمه رسپرست خود را از دست داده انک یهائبه خانوده کمک یون برایسیمک

  .خواهد شد یراتکن نفر مذاید و رشط گروگانها تا آخریبدون ق ین در مورد آزادیهمچن

ز مطرح و یشان نیدن آنان بروستاهایرد و برگردانکون مسئله آوارگان یسیمکن ی)در ا: استاندار افزود

ه کدن آوارگان یگر و برگردانیق درد از نقده و مناطکو  کوچ تر کاز  یر یجلوگ یو برا. خواهد شد یبررس

 (.اتخاذ خواهد شد یر یاند تدابردهکوچ کگر ید یبشهرها

و شهر  یدر نقاط مرز  یامل ژاندامر کپس از استقرار : استاندار در مورد مراجعت از ارتش از نقده گفت

  .ردکبه نقده مراجعت خواهند  یارتش یروهاینقده ن

  .نندکت خود را رشوع یفعال ل شده است مجددایه تعطکه دستور دادم ادارات نقد: استاندار گفت

ه انجام ک یراتکروز با مذایمبادله گروگانها عازم نقده بود اطالع داد د یه براکه یته ارومیمکس یرئ یپاشائ

ل گرفته شد یاز مهاباد تحو کنفر گروگان تر  75، رد به مهابادکنفر گروگان  16ل یگرفت در مقابل تحو

 یرد از اهالکنفر گروگان  75ن یهمچن. باشندینفر اهل نقده م 44ه و ینفر اهل اروم 31 ن عدهیه از اک

  .ل گرفته شدیه بود تحویه در اشنوکنفر گروگان  85ه اعزام و یه باشنویاشنو

ه شده بودند و مبعامله اسلحه و یه بدون گذرنامه وارد ارومکیه از تر کنفر  31اطالع داد  یضمنا پاشائ

  .ل دادگاه شوندیر شدند تا تحویر مشغول بودند دستگگید یارهاک

نفر از رسبازان  800در مورد راه بندان در )اخواه( امروز  یعاتیبر خالف شا: امروز گفت یرسهنگ صادق

خود برگردند در  یشدند تا بشهرهایآورده م یارتش یهاونیامکه با کرانشهر یپادگان پ یخدمت منقض

ن عده نشدند یردها نه تنها مانع عبور اکشوند و یردها مکاز  یابندان عدهگردنه دو آب مواجه با راه 

  .اندردهکه به آنها محبت هم کبل
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ه دو روز قبل در جاده کها نیت ماشکق حر ین طریاجازه عبور دادند و بد یها را پس از بازرساتوبوس

 . رمانشاهان متوقف شده بود از رس گرفته شدکه ـ مهاباد و یاروم

 (6/2/1358انهکی)

 

 هاحبمص

. التکاز مش یوله بار کبا  یکهر . ردندکگفتگو و تبادل نظر . سه روز در تهران جمع شدند، استانداران

  .ل اسلحهکل بودجه و باالخره مشکمشی، ار یکل بکمش، نکن مسکمش

گر یطرف د ن امور استانها و ازیب یاز طرفی، شرت در راه هامهنگیب. رسه جلسه داشتند، یکصبح و عرص

. است یعیه در دوران انقالب طبکبودند  یهائیریهمه خسته از درگ. ن دولت گفتگو داشتندیبا مسئول

به  یار یکب. ده استیه داران وابسته خوابیارها در اثر اعتصابات و فرار رسما. کدوار بودندیاما همه ام

فرصت ، مینکدا ینجات پ یاقتصاد یه از وابستگک یو با هدف یطیار در رشاکجاد یا یبرا. خوردمی چشم

ه منافع خود را از کآنان . افته اندی یکهم فرصت تحر یاعده. توانندمنی اران تحملیکاما ب، الزم است

 یر یرسباز گ یه وضع مناسب را براک یاسیس یو گروهها یره خواران اقتصاد داللیج، نندیبمی دست رفته

  .نندیبی میط بحرانیدر مح

ه در دست همه کل ما اسلحه است کمش: ل استانش گفتکردستان در جواب مشکاندار است یونسی یآقا

 یه رس خدمت رسباز ک یهائپلمهید. فه هستندیپلمه وظیما د یارهایکبی، پول یو ب یار یکگر بید، است

ه در ک یسانکا یردند کا از روستا به شهر مهاجرت ، یردندکاستفاده  یا از قانون عفو و بخشودگینرفتند 

  .نجا برگشته اندیار خود را از دست داده و به اکار داشتند حاال کگر ید یشهرها

ه از پادگانها کاست  یر از سالحهائیمگر غ، رده استکجاد یل اکنهمه مشیشام ا یس ـ چطور اسلحه برا

  د؟یرده اک یر کل چه فکن مشیحل ا یو برا، گرفتند
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. مختلف یهاکرسد و با مار می ه اسلحهکیفعال از عراق و تر ه از پادگانها گرفتند ک ییهار از اسلحهیج ـ غ

فروختند و مردم ناآشنا با می ه آنها را در بازارکن بود یما ا یره و گرفتار یو غ یکیبلژی، مرص ی، آملان

گر به یرا د یار کن یم و اجازه چنیرانمی فروشندگان را از شهرها. دندیخرمی ت همیمسئول یاسلحه و ب

است و چون منطقة ما منطقة  یانتظام یروهایار مربوط به ن، کدر مورد خلع سالح. میدهمنی آنها

  .ردیبگ یم جدین مورد تصمیئت دولت در اید هیاست با کیخطرنا

  د؟یرده اکچه  یت ضد انقالبیس ـ در مورد فعال

آنها را محرمانه نند و ما کمی اند وردهکه یته یاملکما گزارشات  یو درون مرز  یج ـ مأموران برون مرز 

  .ات دوتا هستندیعات با واقعیالبته شا. میدهمی به دولت گزارش

  شده است؟ ینفرانس بحثکا در یآی، س ـ در مورد خودمختار 

  .د اظهار نظر بشودیه باکرده کشور ارائه کر یوز یج ـ طرح

  ها چطور است ؟تهیمکس ـ روابط شام با 

ار کها هم با تهیمکاند و امال مستقر نشدهک یانتظام یرو ین نچو . ها منحل شودتهیمکج ـ قرار بود 

آنها  ین اعتبار شده برایهزار نفر تام 30 یم در بودجه فقط برایگوئی میوقت. ندارند ییآشنا یسازمان

به منطقه و اعتامد متقابل  یبا آشنائ یست ولیدو تا ن یکیما  یگرفتار . نندکتوانند قبول ، منیل استیثق

  .میدوار به حل آن هستیام، با مردم

  ست؟یس ـ نظرتان راجع به مطبوعات چ

 (5/3/1358ــوایسند )هیبنو، دیرس یه به نظرشان منطقکامال آزاد باشند و هر چه را کد یج ـ بنظر من با

  .ردندکران را مبباران یا یمرز  یهادهکعراق ده یهاجنگنده: ردکران به دولت عراق اعرتاض یدولت ا

  .ن بجا ماندیو خسارات سنگ یزخم 5، شتهکن حمله شش یدر ا · 
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  یجان غربیاند ـ استاندار آذرباار زدهکن یاز افراد دست به ا یب گروهیها در تعقینم عراقکیر مکف · 

 ین مرز یردنشک یبه روستاها یعراق یامهایه هواپکرد کاعالم  یاهیشب در اطالعید یر یدفرت نخست وز

  :ن رشح استیه به ایاطالع. اندشتهکش تن را و ش ردهکران حمله یا

عراق  یامیچهار فروند هواپی، برابر گزارش واصله ساعت چهارده روز چهاردهم ماه جار : پارس یخربگزار 

و منطقه رسدشت را مورد حمله قرار دادند و بر اثر  یساالر ، ن زریائ، کریقراء گورش، خو یاز نوع س

  .شته شدندکخانواده  یکشش تن از جمله چهار عضو ، هاامین هواپیو مبباران ا یرانداز یت

ون تومان به یلیاز احشام مردم نابود شد و دو م یشدند و تعداد یز زخمیچهار تن ن، اتین عملیدر ا

  .دیب رسیو مزارع مردم آس یونکمس یهاخانه

 ید جوادیحاج س احمد»ران یا کبه خا یعراق یامهایپارس ـ بدنبال انتشار خرب حمله هواپ یخربگزار 

ن یران احضار شد و رسامً نسبت به ایر عراق در ایه سفکن خرب اظهار داشت ید ایضمن تائ« شورکر یوز

  .ران به دولت عراق اعرتاض شدیعمل عراق از طرف دولت ا

ه ضمن متاس با کرد کندارد و وعده  ینه اطالعین زمیر عراق گفته است در ایسف»: شور گفتکر یوز

  .بعمل آورد یقاتین مورد تحقیدر ا، خوددولت متبوع 

 

 یجان غربیگفتگو با استاندار آذربا

اطراف رسدشت  یران روستاهایا کضمن تجاوز بخا، بعدازظهر دوشنبه گذشته یگ عراقیم یامیدو هواپ

  .نفر مجروح شدند 5شته و کنفر  6ه در اثر آن کردند کمبباران  یجان غربیرا در آذربا
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، ریگوره ش، زریانک یروستاها»: ندگان گفتین خرب به آیضمن اعالم ا یجان غربیآذربااستاندار « یعباس»

و در . قرار گرفت یعراق یامیپوژل از توابع رسدشت مورد حمله دو هواپ، دواداوه، شهیتل، انکنو  یساالر 

  .«ال خسارت وارد آمدیون ریلیم 20ش از یشته شدگان و مجروحان بکان عالوه بر ین جریا

ن یدر ا ینم قصدکیر مکمن ف» : ران گفتیا کبه خا یعراق یامهایدار در مورد علت تجاوز هواپاستان

اند ردهکار کن یافراد اقدام به ا یب گروهیار نبوده است و بدنبال مسائل مربوط به خودشان و در تعقک

  .«استدا اعرتاض شده ین تجاوز شدیران نسبت به ایق وزارت امور خارجه این حال از طریبا ا

ق خسارات یزان دقیم تا میاوپرت فرستادهیکله هلیبوس یق و بررسیگروه تحق یک» : ردکاستاندار اضافه 

ه هنوز کگر وجود دارد یچون احتامل مبباران نقاط د. نندک یو شناسائ یابیده را ارزیو نقاط خسارت د

  .«میاز آنها ندار یاطالع

ران یا کبه خا یعراق یهاگیعلت تجاوز م: ندگان گفتیمقام آگاه در سنندج به آ یکن حال یدر هم

بوده است  یجالل طالبان یردهاک( با  یاده موقت ) طرفدار بارزانیمسلحانه افراد ق یهایر یبخاطر درگ

ن مسأله یاز ا یناش یعراق یامهایاده موقت در منطقه رسدشت هستند حمله هواپیشرت افراد قیو چون ب

 « .بوده است

به  یعراق یامهاید تجاوز هواپیردستان ضمن تائکرات کل حزب دمو کر یدب« قاسملو»، ن حالیدر هم

را  یدر هر صورت ما هر تجاوز خارج. ن تجاوز چه بوده استیم علت ایدانیه منکما: ران گفتیا کخا

روز ) ید بعد از ظهر دیه به ما خرب رسکآنطور . مینکیوم مکماست مح که وطن مشرت کران یا کبخا

نفر از یکه کمبباران شدند  یعراق یامهایله هواپیبوس، انکزرـ پوژل ـ نو یانکچند روستا از چمله  روز(یپر

شرتشان زن یه بکشدند  ینفر زخم 4شته و کنفر  6ز یر نیوره شک یشده و در روستا یزر زخمیانک یاهال

  .و بچه هستند

امهارا دو یتعداد هواپ: گفت، ردندکران تجاوز یا که به خاک یعراق یامهایقاسملو در مورد تعداد هواپ

د در یبا یاند ولقصد تجاوز نداشته یعراق یامهایم اگر هواپینکگ به ما گزارش دادند و چنانچه فرض یم
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نون هم خرب کا. ران بوده استیران و دهات ایا که مورد تجاوز قرار گرفته خاک ینظر داشت مناطق

  .رده استکدا یه مسأله خامته پکنطور است یا

ن تجاوز شده باشد یه موجب اک یاده موقت با افراد جالل طالبانیافرد ق یر یاسملو در مورد احتامل درگق

ان از یه دوستان و آشناکآنطور  یول. ندارم ین دو تا اطالعیدر آن منطقه بخصوص از برخورد ا: گفت

. دستان مستقر شوندر کاده موقت در یق یه اعضاکرده است کاند دولت موافقت تهران به من اطالع داده

اده موقت هم یحق دخالت ندارد و اعضاء ق یرانیرایرد غکچ یران هیردستان اکه در کنست یما نظرمان ا

شود دولت یه گفته مکاند و آنطور ه در نقاط مختلف پخش شدهکپناهنده هستند  یردهاکاز جمله 

  .ردستان مستقر شوندکن افراد در یاردهکموافقت 

 یندگان حمله چهار جنگنده عراقیبا آ یشب در گفتگوئیران دیا یهوائ یرو یفرمانده ن انیامنیپ ایرست-

مخصوصاً ، ه در منطقهکران یا یهوائ یرو یار حساس نیبس یرد و گفت رادارهاکب یذکشور تک کرا به خا

قوع شب ( از و ید 5/9نون ) ساعت کرد تاکد کیاند و تان باره ندادهیدر ا یگزارش، همدان مستقر هستند

  .مطلع نشده است یان حادثهیچن

 . «ران اتفاق افتاده باشدیا یرون مرزهاین حادثه در بیاحتامل دارد ا» : افزود یهوائ یرو یفرمانده ن

 (16/3/1358ندگانی)آ

 

 ردستانکاستاندار  یهاگفته

ج نفرانس سنند کردن خود در کت نکردستان در مورد علت رش کاستاندار  یونسیرت کن حال د یدر هم

ه مربوط به خود مردم کن اجتامع یخواهد در ایهستم و چون دولت من یمقام دولت یکمن »: گفت

ه اختالفات کفرد آزاد نه استاندار معتقدم  یکبه عنوان  یول. ردمکت نکند لذا در آن رش کدخالت ب، است

دا یپ یملرت اک یهاردند تا راه حلکیت مکن اجتامع رش یست برطرف شود و همه گروهها در ایبایم
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ردند کصحبت  ینفرانس در مورد مسائلکن یندگان مردم در ایمنا. من است یده شخصین عقیشد و ایم

گر و معاون من هم یمسائل د یار یـ خلع سالح و بس یمانند خودمختار . ت داردیه از نظر مردم اهمک

  « .ت داشتکنفرانس رش کشخص آزاد در  یکبه عنوان 

شود تا در مورد آن بتوان یمطرح م ینفرانس چه مسائلکد در قطعنامه یدد یبا» : ان گفتیدر پا یو 

 «. ردک یاظهار نظر قطع

 (21/3/1358ندگانی)آ

 

  .شرت در جنوب استان استیت بیجادامنیای، مساله اساسی: جان غربید حقگو استاندارآذربایجمش

در . انده شدهیروز وارد ارومیه دک یجان غربید حقگو استاندار آذربایرت جمشکد : هانکیه ـ خربنگار یاروم

 ین استان رضور یاآن در  یدر درجه اول اجرا یه چه اقداماتکن یاهان در مورد کیگفتگو با خربنگار  یک

ت به خصوص در استان یجاد امنیاشرت مورد توجه است یه بک یاظهار داشت مساله اساس. رسدیبه نظر م

 یراتکردند مذاکه به تهران آمده بودند و با من مالقات کهاباد م یردهاکاز  یان مورد عدهیااست و در 

 یل شوراکیه از جمله در مورد تشکشد  ییهارد به نقده انجام گرفت و توافقکدر باره برگرداندن آوارگان 

هاو  کهنوز تعداد تر  یباشندول یه مقرر شد افراد آن انتخاب. کشهر در نقده است یانقالب و شورا

وچ مردم نقده به علت عدم : کاستاندار افزود. ه چند نفر باشندکن نشده است یشورا مع نیاردها در ک

استاندار گفت . شده است و خواهد شد یامل اقداماتکت یت بوده است و در مورد استقرار امنیامن

ن مورد یامرت از کاست  ییروستا یهاه در اقتصاد منطقه اثر فراوان خواهد گذاشت راهکگر یمساله د

  .خواهد شد یاقدامات

ن یرده و مسوولکن رسگردان کجاد مسیاه مردم را در که یاروم یلیهان در مورد طرح تفصکیخربنگار 

رد صدها خانه کن تقاضا یشد و همچن ین طرح طاغوتیاخواستار ابطال ، نندکیز آن را اجرا مین یشهردار 
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ار یآنها را آماده و در اخت. دارد یمخترص نواقص ه از سالها قبل آماده است وکابان آپادانا یدر خ یسازمان

 . دیشنهاد مطالعه مناین پیاه استاندار وعده داده در مورد کمردم بگذارند 

 (9/4/1358هانکی)

 

  .ردها پاسخ دادندک یرانداز یافراد ارتش به تی: جان غربیاستاندار آذربا

ی، ر ین درگیا یدر پ. نفر مجروح شدند 3، مسلح یردهاکان با ین افراد پادگان جلدیب یر یدرگ یکدر 

  .ردندکه یخود را تخل یروستا، ان از ترسیاطراف پادگان جلد یروستا 3نان کسا

روز( یمن امروز )د»: ندگان گفتیشب به آید یجان غربیحقگو استاندار آذربای، ر ین درگیعلت ا یدرباره

ه مقامات ک یاما گزارس رسم، رستادمان فیبرخورد منطقه جلد یاطالع از چگونگ یبرا یبازرس شخص یک

مسلح  یگروه، ا از چند روز قبل در دهات اطراف پادگانیه گوکن اساس بود یاستان به من دادند بر ا

ن یزات سنگیبا تجه. ن رفت و آمد شدندیبه ا کو کردند و افراد پادگان مشکیرفت و آمد م یبطور انفراد

 یرانداز یاقدام به ت، دندیخود د یارتش را به سو  یهارو یت نکه حر کمسلح  یردها. کعازم دهات شدند

 یکین حادثه یدر ا»: ردکاستاندار اضافه « . خود پاسخ دادند یهایرانداز یردند و افراد پادگان هم با تک

ردم اما در جواب گفتند مگر کافراد پادگان اعرتاض  یرانداز یبه ت یپادگان مجروح شد و من حت از افراد

 یهااز خواسته یآگاه ینون هم منطقه آرام است و من در نظر دارم براکا. مینکدفاع بد از خود یما نبا

 . «نمکبروم و با آنان گفتگو  یجان غربیان مردم آذربایعات موجود به میمردم بدور از شا

 (13/4/1358ندگانی)آ
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 ه استانداریاطالع

، هیه به شهر اشنویاروم 64ر کلش یانهگای یبانیران با پشتیا یاسالم یجمهور  یبدنبال ورود واحدها

  .انتشار داد یاهیاطالع یجان غربید حقگو استاندار آذربایجمش

 یستونها یبانیبا پشت یژاندارمر  14/4/59م بعداز ظهر روز یدرساعت دو ون»: ه آمده استین اطالعیدرا

و  یرسان کمکه کز خواسته شده یامداد ن ین از گروههایهمچن. ه شدندیه وارد ارومیاروم 64ر کلش

  .«عرتانجام شودیهرچه رس یر اقدامات عمرانیها وساو اسفالت راه کیم پزشیاعزام ت

ت و حفظ یجاد امنیآگاهانه در ا، ه مردم استانکرد ک یداور یدر خامته اظهار ام یجان غربیاستاندار آذربا

انه یماجراجو یهاتیفعالمنوده و از هرگونه اخالل و  یار ین دولت را یمسوول، نظم و آرامش شهرها

 . ندیمنا یر یجلوگ

 (18/4/1359)اطالعات

 

 یمبباران نقاط مرز 

هشت فروند : ردکپارس اعالم  یدرمتاس با خربگزار  یجان غربیاستاندار آذربا« د حقگویجمش» -هیاروم

رسدشت را  یدرحوال یبعد از ظهر روز چهارشنبه نقاط مرز  یعراق یو سوخو  یکست ویگ بیجت م

اد یب زیز آسیاز توابع رسدشت ن« زوران» یروستا یعالوه بر نقاط مرز ، ن مببارانیدرا. ردندک مبباران

  .شدند یآن زخم یده و سه نفر از اهالید

منطقه  ین مبباران دو نفر از اهالین بر اثر ایهمچن»: ردکحقگو به نقل از گزارش فرماندار رسدشت اعالم 

  .«شدند یگر زخمینفر د 9شته و ک یمرز 
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قه آغاز شد و تا ساعت یدق یازده و سیاز ساعت  ین حمله هوائیا»: ردکاضافه  یجان غربیاستاندار آذربا

عات ببار یها و ضایاز تعداد تلفات و زخم یقینون آماردقکقه ادامه داشته است وتا یدق یزده وسیس

  « .آمده اعالم نشده است

و  یانتظام یز واحدهایدنبال ورود مساملت آمب»: ردکاعالم  یجان غربید حقگو استاندار آذربایجمش

ن بخش را یمردم ا یهایازمندیخواستها و ن یانامه ین شهر طیبخشدار و معتمدان ا، هیبه اشنو ینظام

  .«ادآور شدندین خواستها را یرده و رضورت تحقق اکاعالم  یدرهفت ماده به استاندار 

ه به یل اشنویتبد: ردکن رشح اعالم یه را بدیمردم بخش اشنو یخواستها یجان غربیاستاندار آذربا

 25امرستان یب یکس یجاد منبع آب ـ تأسیا ین بودجه برایـ تأم یابان ساحلیطرح خ یشهرستان ـ اجرا

ارمندان ادارات کع آن با نظارت بخشدار و شهردارـ حضور یاه و توزین و نفت سیـ ارسال بنز یتختخواب

 . انیه به نقده و جلدیـ اسفالت راه اشنورث تاسه روزمهلت کدر سازمانها حدا

 (18/4/1359)اطالعات

 

  .ردکت دولت جستجو ید در ماهیردستان را باکاستاندار  یعلت استعفا

ی، ه ایخلق در سنندج با صدور اعالم ییفدا یهایکدفرت هواداران چر: ندگان یسنندج ـ خربنگار آ 

زاده و طرفدارانش با استاندار از  یمفت یاحمد یهاتردستان را در رابطه با مخالفکاستاندار  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»
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زاده و  یمفت یه مخالفت آقاکنجا بود یا ن خواست مورد قبول واقع نشد و ازیه اکشنهاد منود یپ

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

اما استاندار ، اداره جزء نگهدارد یکشهر را در حد  یو شورا یزد تا استاندار  یبه تالش همه جانبه ا

د یآمی شین سئوال پیحال ا. زاده بدهد یجاه طلبانه مفتو  یرمنطقیغ یهاه تن به خواستکنبود  یسک

آنچنان  ید اما پس از چندیمنامی ردستان منصوبک یرا به سمت استاندار  یونسی یه چرا دولت زمانک

د رسچشمه یه باکم یما معتقد. به اصطالح مجبور به استعفا شود یه استاندار کند کیرا فراهم م ینه ایزم

ه اساسا در کبل، ا آن دستهین دسته و یا ایته و یمکته و آن یمکن ین ایاختالف به را نه در یقت قضیحق

 . «ردکت دولت جستجو یماه

 (20/4/1358ندگانی)آ

 

  .رد به نقده رشوع شدکبازگشت آوارگان 

 یگر روستاهایرده به مهاباد و دکن شهر را رها ین نقده ایخون یهایر یان درگیه در جرکرد کآوارگان 

اشانه خود را آغاز کروز بازگشت به خانه و یاز د، پس از مدتها تالش، ناهنده شده بودندن پیردنشک

  .ردندک

روز در رس راه نقده با استقبال یرد دکآوارگان »: ندگان گفتیشب به آید یجان غربیحقگو استاندار آذربا 

 . «جربان شوند، ده اندین آوارگان دیه اک یمال یهاه خسارتیلکن است یروبرو شدند و برنامه ا

 (20/4/1358ندگانی)آ
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  .ندکخواست استعفا ن یونسیرت کز از د کم مر یمق یردهاکت یجمع

ردستان را کاستاندار  یونسیرت کد  یرفنت استعفایامروز پذ، زکم مر یمق یردهاکت یاز مسئوالن جمع یکی 

ه کاست  یمرتجع یفشار گروههای جهینتی، ونسیرت کد  یاشتعفا» : رد و گفتکاز جانب دولت رد 

خواهند ینند و مکمی مخالفت یز کدولت مر  یران با استانداران اعزامیمختلف ا یهاهمواره در استان

  .«عوامل وابسته به خود را بر مسند قدرت بنشانند

م یم و اعتقاد داریبه شدت مخالف و معرتض یونسیرت کد  یما با قبول استعفا» : ردکن سخنگو اعالم یا 

 یسکاو تنها ، دهیت رسیمختلف به دفرت جمع یاز شهرها یونسیرت کد د یه در تائک ییتلگرافهابا توجه به 

  « .ردستان استکد مردم یه مورد قبول و تائکاست 

رد روبرو کد مردم یبا مخالفت شد یونسیرت کجز د  یه اعزام هر استاندار ک»: جه گرفتین سخنگو نتیهم 

 . «خواهد شد

 (21/4/1358ندگانی)آ

 

 ییامیراهپ

ن تظاهرات یا، ردستانک یگر شهرهایه و دیاشنو، رانشهریپ، بانه یندگان در شهرهایبه گزارش خربنگاران آ

  .ت داشتندکز رش یاطراف ن ینان روستاهاکه در آنها هزاران تن از ساکصورت گرفت 

گزارش »: ندگان گفتین تظاهرات به آیدر مورد ا یجان غربید حقگو استاندار آذرباین حال جمشیدر هم

ده است و خوشبختانه آرام بوده است و تنها در یرانشهر و رسدشت مبن رسیپ، ن تظاهرات از مهابادیا

. رانشهر از ترس به نقده رفتندیپ یهاکاز تر  یاعده، لین دلیتظاهرات مسلحانه بوده و بهم، رانشهریپ

 (21/4/1358گانند ی)آ  . «نرتل داشتکن تظاهرات را طبق توافق تحت یالبته ارتش هم ا
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  .ردکمرا وادار به استعفا ، میجه بودن استمداد هاینت یب: ردستانک یاستاندار مستعف یونسیرت کد 

  .ردستان استکاز مسووالن باعث حوادث ناگوار  یبرخ ینابجا و عدم آگاه یهادخالت

ردستان را کدر  یر بومیمقامات غ یهاردستان امروز دخالتک یاستاندار مستعف یونسیم یرت ابراهکد 

ط منطقه یه بدون در نظر گرفنت رشاکگذاشت  یسانکوان را به عهده یت حادثه مریرد و مسوولکوم کمح

  .فرستندیپاسدار به آنجا م

، گفتگو یکن مطلب در یاضمن اظهار ، شور دادکر یخود را به وز یش استعفایروز پ 21ه ک یونسیرت کد 

از رفتار  ین منطقه ناشیال مردم ین مسایشرتیب. اد استیز اریردستان بسکالت مردم کرد مشکاضافه 

من در . زنندین وضع دامن میار مسوول به یها و مقامات غتهیمک یز بعضینگ نیاگذشتگان است و 

آرامش در ، ن تفاهمیاتا بر اساس. مختلف تفاهم و توافق بوجود آورم یهاان گروهیدم میوشکار کرشوع 

پس از آن . ردمکیه میها و پاسداران را تصفتهیمکد یز باین منظور قبل از هر چیا به، دیمنطقه بوجود آ

، ردکیزاده آن را اداره میه احمد مفتکها تهیمکن یااز  . یکیردمکیم یدگیها رستهیمکد مساله یز باین

ه با حرضت ر کته پس از مذایمکن یا. در منطقه بود یادیز یهایالت و ناراحتکباعث بوجود آمدن مش

  .ن انحالل تن نداده استیازاده بهیمفت یآقا یول، منحل شد یالله طالقانتیآ

 یه توانستم در طول سه ماه آرامشک یبا وجود: رد و گفتکخود اشاره ، سپس به استعفاء یونسیم یابراه

ن یامتوجهمرا ، جه بودن استمدادهاینت یر و بکالذ ل فوقیمجموعه مسا یول، در منطقه بوجود آورم

ست یموجود ن یتیها حسن نیر یگمیست و ثالثاً در تصمین یکی یر یگمیه اوالً دستگاه تصمکرد کمساله 

تهران فرمان  یز کته مر یمکاز  یبعد پرس و ، مینکیرا منحل م یروحان یآقا یکته یمکمثال ما  یبرا

ه کداشتند  یر یجار با مردم درگیبن پاسدارها امروز در یهم. آوردیرد و با خود پاسدار به منطقه میگیم

  .شته شدندکنفر  4آن  یط

م شد و ینه ترمیابکه کنیاتا ، ردکیرا لنگ م یار استاندار ک یر یگمیها و تعداد تصمیقاعدگیل بین قبیا

لذا به . ستیات استوار نیاست و بر عمل ید از منطقه ذهنین جدیه برداشت مسوولکردم کمن احساس 
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مراتب احساس  یمنتها. ردمکردستان به دولت ارائه کبهبود وضع  یهادات خود را براشنیتهران آمدم پ

ند که بتواند رفع مزاحمت کست ین یطیدر رشا، ندکنه مداخله نین زمیااگر بخواهد در یردم دولت حتک

 یصخواهد اشخایگر میز دکاز مرا یر یرپذیقت دولت با تاثیدر حق. بدهد یار کن یا به خود من اجازه چنی

وان ین وضع در برخورد مریامتاسفانه. ندکل ین منطقه تحمیابه مردم ، ردستان ندارندکدر  یانهیه زمکرا 

  .به بار آورد یج ناگوار یت بخود گرفت و نتایصورت واقع

نند کیم یر یگمیردستان تصمکا در مورد ینند و کیه در منطقه مداخله مک یسان: کافزود یونسیرت کد 

عمل  یذهن یه منطقه مسلح است و لذا براساس ساختهاکدانند یآنها من. شناسندیرا مناصالً منطقه 

 یه ضد انقالب نقش مهمکرد کده ین اظهار عقین گفتگو همچنیاردستان درک یاستاندار مستعف. نندکیم

او . شه داردیر یفرد یهایها و قدرت طلبینظر وتهکل در یشرت مسایردستان ندارند و بکدر حوادث 

ن مساله یادوارم به یخواهد شد و من ام یر یمنجر به صدمات جربان ناپذ یفرد یهان ضعفیاگفت 

 یردستان آشنائکن به اوضاع یشناخت و همچنیها را میژگین ویاید جوادیصدر حاج س یآقا. توجه شود

رسد و یم یع و ف شده به اطال یشناسد و اوضاع بطور تحریشور منطقه را منک ینونکر یوز یول. داشت

رون در منطقه یاز ب هکرا  یسانکها یگر ستم اخاللیز حارض نیمن ن. ندکیاو بر هامن اساس قضاوت م

ر منتظر بودم یوز ین آقایاگزارش دادن پشت اتاق  یساعت متام برا 8من . نمکنند تحمل کیدخالت م

ن یدر چن، دادندیار را انجام مکق اضافه مانند امضاء اورا یادار روزمره یارهاکشان داشتند یاه ک یدر حال

  .ردکار کتوان یمن یطیرشا

روز فرماندار یزاده دیمفت یته منحله آقایمکاعضاء : رد و گفتکوان اشاره یآنگاه به حادثه مر یونسی

فرماندار ، ا شدمیعلت را جو یمتاس تلفن یکامروز در ، زدند یمفصل کتکوان را ربودند و او را یمر

شت کوان به قصد یرات در حادثه مرکب دخالت حزب دمو یذکاز پاسدارها مرا به خاطر ت یاعده: گفت

  .زدند کتک
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و فقط ، ستندیطلب نهیچ وجه تجزیردستان به هکه مردم کرد کد کین گفتگو تایاردستان در کاستاندار 

  .نندکخواهند خودشان امور خود را اداره یها مآن، خواهندیم یخودمختار 

نه ندارند یه در منطقه زمک یسانکاز  یجانبدار  یه به اعتقاد و کرد کد کین گفتگو تایاان یدر پا یونسی

 . است یاسالم یآرمانها یناروا خودبخود نف یو دخالتها

 (26/4/1358هانکی)

 

 هیات ارتش در ارومیعمل

، برانداز بود و خامنان یجد یمحل زد و خوردها، ن هفتهیدر ا« رسو» یه و پاسگاه مرز یاطراف اروم

ت ماجرا به دقت روشن یواقع. ردکامً دخالت یها مستقیریه ارتش وارد ماجرا شد و در درگک یبگونه ا

ست ینند و معلوم نکمی سکمنع یدام خرب را به نوعکهر ، هاون و روزنامهیزیو و تلویرا رادیست زین

ها یرین نقطه بهانه درگیدر ا، بارن یا کرد و تر کمساله ، همرفتهیرو یول، جاستکشه زد و خوزدها در یر

 5شته شدند و کروز جمعه چند تن از مردم و چند نفر از پاسداران  یدر آغاز زد و خوردها. شده است

ها یرین عده چند روز بعد آزاد شدند اما درگیا. ردها گروگان گرفته شدندکله یز بوسیتن از پاسداران ن

ن یخ عزالدیره خود با شکبه مذا، ن موردیدر ا یمصاحبه ادر  یجان غربیاستاندار آذربا. افتیان نیپا

 یاز افراد محل« رسو»رد افراد مستقر در پاسگاه کشنهاد یشان پیه اکرده و گفته است کاشاره  ینیحس

م یستیمخالف نی، ه ما با استخدام پاسدار محلکگفتم  یومن در پاسخ به و . انتخاب و استخدام شوند

 یاله عدهیرسو بوس-هیه جاده ارومکدهد ین گفتگو نشان میا. افتی« رسو»به رفنت  یبرا ید راهیبا یول

ن در یهمچن-رت حقگوکد  -یجان غربیاستاندار آذربا. ردکتوان به آنجا رفت و آمد منی بسته شده است و

ست و هشدار داده ین کرد و تر کمساله ، «رسو»منطقه  یه برخوردهاکبه مردم گفته است  یه ایاعالم

دادستان انقالب . ردکخواهد  کشهر را تر ، ه دامن زده شودین مسئله در شهر ارومیاگر به ا هکاست 

هم او . ه نشوندیم ارومیمق یردهاکه مزاحم کاز مردم خواسته است  یه ایانیز در بیه نیاروم یاسالم
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رد کران به براد یون صورت گرفته و ربطیاز طرف ضد انقالب یه حمله به پاسگاه ژاندارمر کگفته است 

ه یه در اعالمیاروم 64ر کلش، ن احوالیدر ا. رندیگیردها در شهر مورد اهانت قرار مکه ک یدر حال، ندارد

ان را از یاغیرسو وارد عمل شده و -هیدر منطقه اروم یدفاع از انقالب اسالم یه براکگفته است  یا

در « ر نژادیرسهنگ ظه»، هیروما 64ر کفرمانده لش. رده استک ینده و و متوار کپرا یوهستانکمناطق 

شته و مجروح شدند کمهاجم  یردهاکچند تن از ی، ر ین درگیه در اکات گفته است ین عملیارتباط با ا

 یهاآب و سفره یهاهکخمپاره انداز و مسلسل و فشنگ و بش یادیردند و از آنها مقدار زکه فرار یو بق

 . گار به جا ماندیفش و سکنان و 

 (26/4/1358ندگانی)آ

 

  .مهم برداشتند یهاتن جراحت 19شته شدگان قطعه قطعه شدند و کتن از 5

نفر مجروح شدند  19شته و کنفر  8، دان خلق بانهیمبب در م یکدر اثر انفجار : ندگانیبانه ـ خربنگار آ

  .ن حادثه قطعه قطعه شدندیشته شدگان در اکنفر از  5و 

ها خانه ها ومغازه یهاشهیه شیل، کدانیاطراف م یمرت  200 ه تا شعاعکب بود یمه یانفجار به حد یصدا

  .برداشت کآنها تر  یوارهایا دیخت یدان فروریم یکست و چند مغازه و خانه نزدکرا ش

 یدن صداین شهر با شنیدان خلق بانه رخ داد و مردم ایروز در میبعد از ظهر د 30/13انفجار ساعت 

از  یناش کدود و گرد و خا. ختندیرون ریشهر ب یهاها و ادارهمغازه، هاوحشت زده از خانه، انفجار

  .رده بودکره یدان را تیاطراف م یم ساعت فضایش ازنیانفجار ب

دو تن « یمراد یهاد» و« وسف اردالنی»ردستان به اتفاق ک یمعاون استاندار  یجیل، کن انفجاریا یدر پ

 یله هلیبوس کپزش کمکو  کپزش، شامل دارو کیپ پزشکیا یکشهر سنندج به همراه  یشورا یاز اعضا

  .وپرت وارد بانه شدندک
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، وانیمر، سنندج یهااز شهر کیامداد پزش یهاپکیا، ن انفجارین بفاصله چند ساعت پس از ایهمچن

  .دگان شتافتندیمجروحان و خسارت د کمکان و رسدشت به بانه رفتند و به کبو ، سقز

: ندگان گفتین مورد به آیدر ا یمعاون استاند ار  یجیلک یولعلت انفجار هنوز مشخص نشده است 

علت انفجار  یجیل. کنبوده است یدخالت نداشته و انفجار عمد یا دسته ایچ گروه یه، ن انفجاریدر ا»

له فروشندگان ین مبب احتامالً بوسیرد و گفت اکر کن شهر ذ ید و فروش اسلحه در ایرا در رابطه با خر

ر آفتاب مانده و در اثر حرارت آفتاب منفجر شده است و من یز یشده و مدتنجا آورده یاسلحه ا

ن مبب بدست یدر انفجار ا یسکدال بر دخالت  کیچ نشانه و مدر ینون هکردم و تاک یقات مفصلیتحق

  .«امده استین

راد اف یتعداد، ته انتظامات بانهیمکاز طرف ، ندگان در بانهیگر بنا به گزارش خربنگاران آید یاز سو 

  .از آنان ادامه دارد، ن موردیقات در ایاند و تحقر شدهین حادثه دستگیدر رابطه با ا کو کمش

 یت الله طالقانیآ کیامداد پزش یهاپکیدرآمد و ا یعموم یل و عزایشهر پس از انفجار مبب حالت تعط

نه همراه چند جراح ن شهر رفته بودند پس از اطالع از حادثه بایوان به ایبه مجروحان مر کمکه جهت ک

ها مرتبا از برنامه یروز در طول اجرایو سنندج دین رادیهمچن. به بانه وارد شدند یو متخصص ارتوپد

  .خواستی میو غذائ کیپزش یهاکمکمجروحان بانه  یمردم برا

 

 شته شدگانک یاسام

دار یرسا ینیم حسد سال یس: ن رشح استیتن آنان به ا 6 یه اسامکشته شدند کتن  8در حادثه بانه 

 یرزائیر میام، بانه کارمند ثبت اسناد و امال ک یجالل جالل، ارگرکش کشمکمحمود ، درمانگاه بساط آباد

تشان مشخص یه هوکگر یاسب و دو نفر دک یمیمحمود سل، نفت یت ملکارگر رش ک یمحمد قانع، راننده

  .نشد
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 مجروحان یاسام

، ق سلامن زاده محصلیتوف، ارگرک یز یرحامن عز، نگ و هرنارمند فرهک یظاهر نجار ، محصل یر یر پکباب

ن یصالح الد، اهل پاوه ینیرب امکا، اسبک ین عبدیالد یمح، مپور محصلیرکنارص ، ارگرک یمیحسن سل

ش یدرو، فهیپلم وظید یمحمد شافع، ا نوار فروشین یکرئوف ب، محصل یار فالحیبخت، نژاد محصل ینیام

ار یاحمد اخت، اسبک یحسن فالح، اسبک یورانین بیمحمد ام، ارگرک یمیلامن سیسل، فروش یمحمد سبز 

ن یهمچن. هستند یبسرت  رت احمدزاده بانــهکامرستان د یه در ب، کاسبکالم کمحصل و حسن خوش  ینید

 . وپرت به سنندج منتقل شدندک یله هلیم بود بوسیه حالشان وخکتن از مجروحان  6

 (27/4/1358ندگانی)آ

 

  .ردستان نبودکامت مناسب با وضع یاز تصم یبرخ: ردستانکد یداستاندار ج

دار ید یه براک یردستان صبح امروز هنگامکد یو استاندار جد یسابق دادگسرت  یبا قاضکید شیمحمد رش

 یگفت و گو  یکدر ، رفته بود یبا آنها به دادگسرت  یخود و خداحافظ یمیاران قدکدوستان و هم

  :هان اظهار داشتکینگار خرب  یرهاشمیبا م یاختصاص

گذرانده  یخدمتش را در آموزش و پرورش و دادگسرت  یه سالهاک یسکمصمئناً ، ستمیاستمدار نیس یکمن 

شد یگذرد باعث میردستان مکه در ک یاناتیل جرین تفاصیابا. باشد یاستمدار یس یتواند مدعیاست من

ه ک یسانکه کانگر آن بود ین همه منایادوه مناسب با وضع منطقه نباشکگرفته شود  یامتیتصم یگاه

ه با کن است یاند کیه مرا دلگرم مک یز یردستان نداشتند چکبا وضع  ییگرفتند چندان آشنایم میتصم

آنرا  یهاشهیتوان ریم یبه خوب، در آنجا باشد یدارم و اگر اختالفات ییآنجا آشنا یهمه افراد و گروهها

 یردستان وجود ندارد ولکدر  یده دارم اختالفات اصولیمن عق. ردکام ها اقدشناخت و نسبت به حل آن

د در اعالم وضع یشا، اندردهک کمرت آنها را در کن مسووالن و ماموران با مردم نبود و یب یچون تفاهم
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س کمنع یگر یل را به گونه دینظر نبودند و مسا یاند به مسوول بودهک ییز آنهاکردستان به مراک

  .اندردهک

ه کرد هامنطور کل شده است و من شخصاً اعتقاد دارم جامعه یاز مسا ین امر باعث بروز بعضیمه

بعد از ، ت درآوردکر انقالب به حر یند و آنها را در در جهت مسکردها نفوذ کم سابق نتوانست در یرژ

ـ کت یآغاز شده است اگر دولت با حسن ن یسازندگ ه دورهکانقالب هم   یهاواسته وجود دارد بخکامل 

 یو . ماندیمن یباق یچ نگرانیه یشود و جایاالت در منطقه رفع مکند همه اشکردستان توجه کمردم 

: گفت، ن منطقه داردیاحل بحران  یبرا یامتیه چه تصمکن یاردستان وک یالت فعلکسپس در مورد مش

الت و که مشیلکع من رف کوچک یهامسلامً هدف یم ولیبگو یز یتوانم چیام منتا به محل نرفته

و رسان منطقه  یهستم و با اهال یه خودم محلکن یاموجود در منطقه خواهد بود به خصوص یهابحران

م یالت را حل خواهکم و انشاءاله همه مشیدارم و خواهم توانست در همه موارد به تفاهم برس ییآشنا

  .ردک

ر یسال دب 10حدود ، سوب شده استردستان منکه شب گذشته به سمت استاندار کبا کید شیمحمد رش-

 40تا  36در آمد و ازسال  یسوت قضات دادگسرت کبه  1335سال  یو ، سنندج و تهران بود یرستانهایدب

دادستان  45تا  43ور یدادستان شهرستان سقز بود و از شهر 45تا  40در سال . مهاباد بود یبازپرس دادرسا

به سمت معاون  50در سال . تهران شد یازپرس دادرساسپس به تهران منتقل شد و ب یو . شابور بودین

وزارت  یاداره حقوق یقاض ین سمت و یآخر. ده شدیران برگزیه شمیدادستان تهران و رسپرست ناح

 یکی یپدر و . وستیپ یدادگسرت  یال کالت به جامعه و که بازنشسته شد و با اخذ پروانه و کبود  یدادگسرت 

 . ج استسنند  یانگذاران مسجد عبداللهیاز بن

 (28/4/1358هانکی)
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از منطقه  یرند شناختیگیم میردستان تصمکه درباره کآنان : ردستانک یاستاندار مستعف یونسیرت کد 

  .ندارند

وان ر به دوش یش مریت حوادث چند روز پیمسئول، ردستانک یاستاندار مستعف یونسیم یرت ابراهکد 

  .«نندکمی پاسدار به منطقه اعزام، اورندیر بط منطقه را در نظیه رشاکآن یب»ه کگذاشت  یافراد

خود  یعلت استعفا، ردستان استعفا داد و به تهران آمدک یرماه از مقام استاندار یه پنجم تک یونسیرت کد 

، ردستانی کمنطقه ینیدر تهران بدون مشورت استاندار و بدون شناخت ع»ه کدانست  یمهائیرا تصم

  .«دیآمی جرا درن استان گرفته و به ایرامون ایپ

ردستان برقرار که آرامش در یکهنگام»: رد و گفتکد کیردستان تأکبه لزوم آرامش در منطقه  یونسی

  .«شودیمنطقه حل من یو عمران یمسائل اقتصاد، نباشد

ه ید قاعدتاً روحیبا، شودیاز تهران م یر یم گیز مختلف تصمکه از مراک یبا اقدامهائ»: ن گفتیهمچن یو 

توانند منی هکنینه ا، هستند ین شناختیرندگان فاقد چنیم گیمنطقه را بشناسند اما چون تصم طیو رشا

  .«شوندیدر منطقه م یار یبس یهایه باعث بوجود آمدن ناراحتکبل، نندکمنطقه را آرام 

 یتازه آقا، ه من خواستم استعفا بدهمک یوقت»: دولت گفت یش از سو یرامون قبول استعفایپ یونسی

ن من و دولت مطرح یب یحرفهائ. نمکصرب  یه مدتکشور شده بود و از من خواستند کر یان وزیصباغ

ی نون دولت دربارهکدم و به تهران آمدم البته تایار را دشوار دی کمن هم ادامه. نداد یجه ایاما نت، شد

هرا نشان ن ظایامده و ایش نین باره پیدر ا ینداده است و تا بحال هم صحبت یمن نظر  یاستعافا

 . «مینکره کم با هم مذایه نتوانسته اکدا نشد یپ کیزبان مشرت ، ن من و دولتیه بکدهد یم

 (28/4/1358ندگانی)آ
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  .را بعهده گرفت یجان غربیحفظ نظم آذربا، ارتش: «رسو»منطقه  یهایر یبه دنبال درگ

محل با استقرار پاسداران در از مردم  یه بعلت مختلف گروهکها و تشنجات منطقه رسو یه ـ ناآرامیاروم

برقرار  یروز آرامش نسبیافت و از دیاهش کپس از سه روز ، رده بودکه بروز کیران و تر یا یپاسگاه مرز 

  .ت منطقه را به عهده خواهد گرفتیه حفظ امنیاروم 64ر که لشکگر اعالم شد ید یاز سو . شد

پاسدار مجروح  6و  ینظام 2منطقه  نیایه در برخوردهاکست کیحا یمنابع مختلف خرب  یگزارشها

  .ستیدر دست ن یاز تلفات گروه مقابل خرب . شدند

از پاسداران  یاو عده یژاندارمر  یتیمنطقه رسو روز چهارشنبه گذشته به دنبال اعزام واحد تقو یهایریدرگ

همراه داشتند نفربر به  یو تعداد که چهار تانک یت افراد اعزامکآغاز شد از حر « رسو» یبه پاسگاه مرز 

ه گردنه کان و افراد مسلح ین نظامیه مامنعت به عمل آمد و بیاروم یلومرت کی 18در گردنه نازلو واقع در 

آتش گرفت و  یون ارتشیامک یکجه آن یه در نتکدر گرفت  یزد وخورد مخترص ، رده بودندکرا مسدود 

آمده بود به علت اصابت دو گلوله  ه در محل فرودکز ین یوپرت نظامیکهل . یکشدیز زخمیاستوار ن یک

 یه به طور اضطرار یون ارومیزیو تلویز رادکمر  یکید و خلبان آن ناچار به پرواز شد و در نزدیب دیآس

  .فرود آمد

ن گروهان یا. مستقر شد« رسو» یمرز  یهفته قبل در روستا یه گروهان ژاندارمر کاست  یادآور یالزم به  

  .ه مستقر شده بودندیز هنگ ارومکخلع سالح شد و افراد آن در مر ردها کانقالب توسط  یدر روزها

منطقه  یردهاکاز  یگروه: ن واقعه اظهار داشتیادر مورد بروز  یجان غربیرت حقگو استاندار آذرباکد 

  .ن روستا مستقر شوند و با اعزام پاسداران مخالفندیااند فقط ژاندارمها در گفته

 یتیتقو یواحدهای، ز یاز خونر یر یبه خاطر جلوگ، روز چهارشنبه یر یل درگرد به دنباکاستاندار اضافه 

ه با مقاومت . کت خود ادامه دادندکو صبح روز بعد مجدداً به حر . شبانه به طرف شهر فراخوانده شدند

  .منطقه مواجه شدند یردهاکد یشد
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بعدازظهر  یاندهکپرا یدهابرخور : پارس گفت یروز به خربگزار یبعد ازظهر د یجان غربیاستاندار آذربا

  .شودیم ینگهدار  یامروز )جمعه( همه آنها سامل بوده و از آن بخوب

روز به گروگان ین توسط افراد منطقه رسو دینفر از مجاهد 5ه کسب اطالع شد : کرت حقگو افزودکد 

  .اندگرفته شده

در محارصه قرار دارد و  یرسو هنوز از طرف افراد مسلح محل یپاسگاه مرز : ن گفتیاستاندار همچن

  .ردیگیار افراد پاسگاه قرار میوپرت در اختیکله هلیبوس یو بهداشت ییمواد غذا

 یاهیهفته گذشته در اطالع یط: ع رسو گفتیدر مورد علل بروز وقا یجان غربیرت حقگو استاندار آذرباکد 

رون یاشانه بکه آنها از خانه و کان را یشاورزان و روستائکم تا یهفته مهلت داد یکمنطقه  یبه فئودالها

ر و به دادگاه انقالب ین صورت دستگیار ین خسارت باز گرداند و در غیو تام یرده بودند با دلجوئک

جاد آشوب و یا یافت و فئودالها برایان یشنبه پا 5ن مهلت روز یانخواهند شد  یمعرف یاسالم

شاورزان منطقه را عالوه بر کب ین ترتیاند و بدردهع را بوجود آو ین وقایاگذاردن به اعامل خود رسپوش

ن یااعامل  یاند ولردهکبا دولت  یر یآنان را وادار به درگ، اندار برداشت محصول خود بازداشتهکه از کآن

  .شاورزان روشن خواهد شدک یبرا یعده بزود

از  یجان غربیآذربا یستاندار ه اکب مانع از آن نخواهد شد یجاد آشوب به هر ترتیا: ردکاستاندار اضافه 

ر و یدستگ یند و هر چه زودتر افراد خاطکطلب عدول اربابان فرصت یر یبر دستگ یم خود مبنیتصم

  .ل داده خواهند شدیتحو یبه دادگاه عمل اسالم

 یخود را برا یر آمادگیاز رسان عشا : یکیبا خربنگاران اظهار داشت یشنبه در گفتگوئ 5رت حقگو روز کد 

ند از کب کمکت منطقه ین امنیه بتواند به تامک یار کم هر یشان گفتیااله اعالم داشته و ما به حل مس

. منطقه است ینده اقتصادیآنون برداشت محصول و کن منطقه هم ایامساله مهم. نظر ما بالمانع است

د یایبوجود ب یدیدنخواسته بحران ش یارتباط دارد و اگر خدا« رسو»مردم  یامً با زندگین اعامل مستقیا

  .شاورزان و اقتصاد منطقه وارد خواهد آمدکن رضبه به یشرتیب
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 ه ارتشیاعالم

رماه یت 29از امروز : ردکن رشح صادر یبه ا یاهیه اطالعیاروم 64ر کشنبه گذشته لش 5گر ید یاز سو 

خود  یو انقالب یفه قانونیبه وظ 64ر کر گذاشته شده و لشکن لشیات مردم منطقه بر عهده ین امنیتام

پارس  یع رسو خربگزار یشدگان و مجروحان وقاشتهکدر مورد تعداد . ردکنه اقدام خواهد ین زمیادر 

 یپاسدار به نامها 6اند و شته شدهکپاسدار  یکرزاده و که استوار ژاندارم به نام نوروز عسکگزارش داد 

و حسن  یار کم یمحمد علی، قره باغ، هزادمیمعصوم رحی، مختار قادر ی، خواه حسن صحرائن انعامیحس

  .اندن پور مجروح شدهیحس

شته ک« رسو»ه در کتن  7جسد : رد گزارش دادکز صبح امروز به نقل از منابع یتدپرس نیونای یخربگزار 

  .ستیشدگان روشن نشتهکت ین منابع هویابه گفته. ه انتقال داده شده استیاند به ارومشده

 

. ه در رسو مورد استفاده قرار گرفته بودکران یاارتش  کانان مسلح به دو تانردند دهقکردها ادعا ک

ور در رسو مورد استفاده کمذ  یهاکه عمالً تانکن مطلب یا. اندردهکوارد  یرده و به آنها خساراتک یرانداز یت

و در رس  یس ملیردها با حضور پل: کرد گفتک یاسیس یسخنگو  . یکد نشده استییاند تاقرار گرفته

ن یایتیبات امنیه ترتکن یابر یردها داده شده مبنکماه قبل به  یکه ک ین امر با قولیارایمخالفند ز

  .رت داردیردها گذارده خواهد شد مغاکمنطقه به عهده خود 

 

 ن خربیآخر

ر رسو را تا آخر یشته شدگان حوادث اخکصبح امروز تعداد  10ه ساعت یاروم یه ژاندارمر یستاد ناح

ژاندارم و دو جوامنرد  یکشدگان شته. کردکنفر اعالم  5شته و مجروحان را کنفر  3وز پنج شنبه وقت ر 

  .اندر شدهکجوامنرد ذ  یکسه پاسدار و ، ژاندارم یکو مجروحان 
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 یدیشدی، ر ین پاسداران و افراد مسلح درگیز در منطقه نازلو بین گزارش شب گذشته نیبر اساس هم

به طول  یرانداز ین ساعت تیداد و چند یرو  یدیشد یر یو افراد مسلح درگ ن پاسدارانیداد و ب یرو 

 . شته شدکم نقاش ین به نام ابراهینفر از مجاهد یکن زدوخورد یادر ، دیانجام

 (30/4/1358هانکی)

 

  .وارد عمل شد یجان غربیآذربا یارتش در منطقه بحران

  .ه رفتیبه اروم ینیزم یرو یفرمانده ن ·

همچنان ادامه  یه به دنبال چند ساعت آرامش نسبیاروم« رسو»منطقه و جاده  یهایآرامه ـ نا یاروم

  .دارد

افراد مسلح را ، د تا گردنه قلعه حصاریمانوور شد یکه در کرد که اعالم یاروم 64ر کن حال لشیدر هم

  .ن قسمت را دردست گرفته استیانرتل کنده ساخته و کپرا

روز جمعه سه تن از پاسداران انقالب  یان زدوخوردهایه در جرکرد کز اعالم ین یجان غربیاستاندار آذربا

ر شد و نفر سوم هنوز کذ یمیو رضا عظ یانام دو تن از شهدا رضا قلعه. جان خود را از دست دادند

  .ستیمشخص ن

 یدارمر و ژان ینظام یواحدها: گفت اظهار داشتهیارش سخن مکه در جمه خربنگاران در دفرت کاستاندار 

  .امدیش نیپ ینازلو بازگشتند و برخورد یاز منطقه بحران

رد و که افراد مسلح به شهر حمله خواهند کع شد یه شایشب )جمعه( در ارومید: رت حقگو گفت کد 

زنند تا مردم یعات دامن میبه شا یه گروهکد گفته شود یبا یردند ولکمراجعه  یز به استاندار ین یاعده

  .ارندرا در وحشت نگاهد
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: رد و گفتکمهاباد اشاره  یرهرب مذهب ینین حسیخ عزالدیخود با ش یجان غربیحقگو استاندار آذربا

انتخاب و استخدام  ی)رسو( آن افراد محل یمرز  یه افراد مستقر در پاسگاههاکرد کشنهاد یشان به من پیا

 یبرا ید راهیبا یم ولیستیمخالف ن یه ما با استخدام پاسدار محلکگفتم  یشوند و من در پاسخ به و 

رد بسته شده است در مرحله کله افراد مسلح ین راه بوسیاه متاسفانه فعالًکم یرفنت به پاسگاه داشته باش

عنارص و  یز برخین فرصت را نیاه متاسفانه کاستخدام شوند  یه افراد محلکد فرصت داده شود یدوم با

  .ستندیل نیعوامل فرصت طلب قا

  .آزاد شدند، ردها به گروگان گرفته شده بودندکه توسط کتن از پاسداران انقالب  5: ردکه استاندار اضاف

ه یم ارومیمق یردهاکه یه علک یاتیکروز بدنبال تحریه دیو دادستان انقالب اروم یجان غربیاستاندار آذربا

، شناخته شد یانقالب ن ضدکیه محر کردند کد یبه طور جداگانه انتشار دادند و تهد ییهاهیاعالم. شودیم

  .ب قرار خواهند گرفتیتحت تعق

  :ن رشح استیابه  یجان غربیه استاندار آذربایمنت اعالم

 

  !یجان غربیمحرتم آذربا یاهال

 یست و عوامل ارتجاع و وابستگان به فئودالهایرد نکو  کمنطقه رسو مطلقاً مساله تر  یبرخوردها

ل آن را به مردم یرده و قصد تحمکجاد یارا  یر ین درگیاحفظ منابع نامرشوع خود  یطلب برافرصت

  .نندکیجاد میاییهاه مزاحمتیرد ما در شهر ارومکبرادران  یناآگاه برا یشوند گروهیده میشن. دارند

نسبت به آنان  یمسلامن و عادل با ما برادرند و هر گونه تعرض و اهانت یردهاکه همه کد آگاه بود یبا

گرد قرار خواهند یه به شدت تحت پیطرف ما در ارومیرد بکم است معرتضان به برادران و کاز نظر من مح

ر یکن رضبه را به پیدتریا ناآگاهانه شدیات آگاهانه یکن تحریاه کچرا ، گرفت و مجازات خواهند شد
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 کتر ات شهر را یکن تحریادهم در صورت ادامهیزند و من هشدار میران میا یاسالم و انقالب اسالم

  .ردکخواهم 

ه خواست با برادران یاروم یژه اهالیه خود از مردم استان بویان اعالمیدر پا یجان غربیاستاندار آذربا

  .نندکران ثابت یاخود را به علت  یو انسان یه انقالبیار روحکن یارده و با ک یرد خوش رفتار ک

 

  :ن رشح انتشار دادیاه خود را به یز بر اعالمیه نیاروم یدادستان انقالب اسالم

 

 !هیمحرتم اروم یاهال

ردمان ندارد از کارتباط با برادران مسلامن  یو ضد انقالب یاز طرف فئودال یحمله به پاسگاه ژاندارمر 

ن موضوع یاضمن اعالم ، رندیگیرد در شهر مورد اهانت قرار مکه برادران کاند ردهکع یشا یاعده یطرف

با هم  یره تفاوتیو فارس و غ کرد و تر که در اسالم کن امر واقفند یابه  ان محرتمیه مسلامً همشهرک

رد شوند کر مسوول در شهر مزاحم برادران یه اگر افراد غکشود یر مکتقواست متذ ی، بزرگ کندارند و مال 

وم خواهند کب قرار گرفته و به اشد مجازات محیانقالب تحت تعق یبوده و از طرف دادرسا یضد انقالب

  .شد

  .ون با مراجع و مقامات مسوول استیم درباره انقالبیشود اتخاذ تصمیادآور می

نند و کیم یآور ل خود را جمعیزده لوازم و وسارد مناطق بحرانکر یغ یاهالی، بر اساس گزارش خربگزار 

  .رده استکجاد یادر مردم ییهاین امر نگرانیدهند و همیبه شهر انتقال م

ه در ک یبه اشخاص کمکردند و خواستار کاجتامع  یه در استاندار یردم اروماز م یشب گذشته گروه

  .ون هستند شدندیمحارصه ضد انقالب
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وارد  64ر کاز لش یروز ستونیت منطقه دیامن یم شورایتصم یدر پ: ن گزارش دادیپارس همچن یخربگزار 

 یه بازگشت از سو یبه ارومت یرد و با موفقک یرسو را ط-ه یر ارومیعمل شد و به اتفاق پاسداران مس

 ینظام یروهایه توسط نکه صورت گرفت یو منبع آب اروم یشاورز کده کبه دانش یروز حمالتیگر دید

 . شد یو پاسداران خنث

 (30/4/1358هانکی)

 

  .ردندک کشهر را تر ، وانیمردم مر: عهیشا یکبر اساس 

وان از ینرتل امور شهر مرکدست گرفنت خرب دخالت ارتش و پاسداران در ب: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

با  یمتاس تلفن یکن مطلب را در یاردستان ک یمعاون استاندار « یجیلک»، عه استیشا یکافراد مسلح 

  .ردکرمانشاه عنوان کهان در کیخربنگار 

ه در یله بلندگو و پخش اعالمیر مسوول بوسیاز افراد غ یش بعضیاز چند روز پ: ن باره گفتیادر یو 

به دنبال . وان را دادندیارتش و پاسداران مستقر در پادگان مر یخرب دخالت واحدها، وانیشهر مر سطح

پناه  یوهستانکن و یاز به مناطق ین یرده و بعضک یج شهر را خالیوان به تدریعه مردم مرین شایاپخش 

  .بردند

 یت از استاندار یبفور ییاهه عدکوان اثر گذاشت یه مردم مریدر روح ین اخبار به قدر یا: افزود یو 

الجل رضب یکه ارتش و پاسداران کردند و اعالم داشتند ک کیپ پزشکیفرستادن دارو و ا یردستان تقاضاک

اساس یعات بین اخبار را شایانامربده. ردندکن ییوان تعیدر امور شهر مر یدخالت نظام یساعته برا 24

وان یردستان و فرماندهان پادگان مرک 28ر کفرمانده لشنجانب با یاه ک یبا متاس: رد و گفتکقلمداد 

را به منظور انجام  ین جنگ روانیاها یست و بعضیدرست ن ین اخبار یه چنکنان دادند یگرفتم آنها اطم

  .اندخود در سطح شهر به راه انداخته یمقاصد پنهان
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 یروز و جابجائیهوان یوپرتهایکرفت و آمد مداوم هل: رمانشاه گفتکروز یمعاون هوان، رسهنگ رزمخواه

وان ینه دخالت در امور شهر مریدر زم یچ دستور یاست و ما ه یامر عاد یکو انتقال مداوم پاسداران 

  .اساس است یب ینگران یکه شهر توسط مردم یم و تخلیانداده

. متاس گرفت رمانشاهک یز کته مر یمکعضو ارشد  یکرمانشاه با کهان در کین اظهارات خربنگار یابه دنبال 

در  کنیانرتل شهر: کوان گفتیوان و ارتش و حوادث مریمریدر مورد خرب دخالت پاسداران اعزام یو 

قرار  یش و بازرسید از شهر مورد تفتیها در بازدیارتش یه متام مسافران و حتکدست افراد مسلح است 

ت و آرامش در سطح شهرسپاه پاسداران یجاد امنیاشهر از افراد مسلح و  یساز کپا ین برایبنابرا. رندیگیم

  .شوندیوارد عمل م، مستقر در پادگان

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم، نده شدکوان پرایه در مرک یاعهیروز در رابطه با شاید، گرید یاز سو 

  :ن رشح استیه بدیمنت اطالع، ردکصادر  یاهیاطالع، رمانشاهک

 

در  ید هفته گذشته ناجوامنردانه به پاسداران انقالب اسالمیدار ه اطالعک یهامنطور ، رانیاف یملت رش

ه تا کرا  کن آب و خایاد ین فرزندان رشیاز بهرت یارد ما حمله شد و عدهکر برادران یوان و سایشهر مر

جاد یادر شهر  یدیط اختناق شدینون محکو ا، د ساختندیرده بودند شهکن فشنگ خود مقاومت یآخر

نند و ک کخود را تر  یهاه خانهکاند صبح با بلندگو از مردم شهر خواسته یکه تا نزدرده و شب گذشتک

ن یبه هم. ندکارتش قصد دارد امروز به شهر حمله  یار که سپاه پاسداران با همکاند ردهکاعالم خطر 

ب ضمن سپاه پاسداران انقال . وچ داده و به خارج شهر فرستادندکخود  یهاوان را از خانهیجهت مردم مر

 یوانیوان و آوارگان مریده مریف و رنج دیاز جانب سپاه به مردم رش یاد هرگونه حملهیب شدیذکت

مردم  یت و استقالل برایمردم و در جهت حفظ امن یرو ین سپاه از خود مردم و نیاه کدارد یاعالم م

باشد و ین میمهاجموان از جانب یدر مر یگر ینه توطئه دیغات سوء زمین گونه تبلیابوده و هست و 
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 یار ید یبه ام. اده شده بودیز پیحمله به پادگان مهاباد ن یبرا یکتکن تایر همیه نطکد یمنایم یادآور ی

 . مستضعف یهمه خلقها یار کبزرگ و هم یخدا

 (31/4/1358هانکی)

 

  .ر شدندینفر در مهاباد دستگ 13ی: غربجانیاستاندار آذربا

 یو . اندر شدهینفر در مهاباد دستگ 10نون که تاکرد کاعالم  یغربجانیمهاباد ـ حقگو استاندار آذربا

در « نقده»به « رسدشت»مت از یهنگام عز، رده بودندکت کرش  یه در امر جهاد سازندگکنفر  5»: گفت

آنها  یر یدستگ یچگونگ ینقده به منظور بررس ینفر از پاسداران انقالب اسالم 5. ر شدندیمهاباد دستگ

سه تن »: ن گفتیهمچن یغربجانیاستاندار آذربا. «دندیر گردیز دستگین عده نیه اکاد شدند عازم مهاب

 . «اندر شدهیرد دستگکله افراد مسلح یز وسین« رسو»نندگان عسل در منطقه کد یاز تول

 (1/5/1358)اطالعات

 یقطع اعتبار عمران

ن یا یارگران شهردار کبانه قطع شد و  شهرستان یبودجه عمران، ردستانکر استاندار ییتغ یبانه ـ در پ

اختصاص  یردستان تقاضاکاستاندار سابق  یونسیقبل شهردار بانه از  یچند. شهر دست به تحصن زدند

ردستان با کاستاندار وقت . ردکشهر بانه را « یآگو »  یات ساختامنیبه منظور امتام عمل یبودجه عمران

ار گامرده شد به دنبال کبانه به  یشهردار  یارگر از سو کفر ن 300رد و به دنبال آن کن تقاضا موافقت یا

 300ز قطع شد و یبانه ن ید بودجه عمرانیبا در سمت استاندار جدکیردستان و آمدن شکرفنت استاندار 

متحصن شدند و  یار به عنوان اعرتاض در شهردار یکارگران ب. کار شدندیکز بین یارگر استخدامک

 . د عازم سنندج شدیره با استاندار جدکمذا یز برایشهردار بانه ن. ردندک ماده صادر 7در  یاقطعنامه

 (2/5/1358)اطالعات
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  .وان همچنان ادامه داردیوچ مردم مرک

شهر  یشورا یوان با اعضایاز تهران به مر یات اعزامیرات هکه مذایکدر حال: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

  .وان بخارج از شهر همچنان ادامه داردیوچ مردم مرک ،ان استیمسلح در جر یندگان گروههایو منا

 کوان شهر را تر یبه چهار هزار نفر از مردم مر یکنون نزدکه تاکاست  کیوان حایده از مریرس یگزارشها

مرز عراق اجتامع  یکوان نزدیغرب مر یلومرت کی 15واقع در « رانیگارم»بنام  یااند و در نقطهردهک

  .اندردهک

ت در شهر و توافق همه گروهها به شهر باز نخواهند یاند تا حصول آرامش و امنردهکاعالم  نندگانکوچ ک

  .گشت

 یندگان گروههایشهر و منا یشورا یاز تهران با اعضا یات اعزامیرت هکده مذایرس یبر اساس گزارشها

  .ول شدکرات به صبح امروز مو کد و ادامه مذایجه نرسیشب به نتید 11مسلح تا ساعت 

فرماندهان ، راتکن مذایدر ا» : رمانشاه گفتکهان در کیردستان بخربنگار ک یمعاون استاندار  یچیلک

  « .ت دارندکز رش یوان نیپادگان مر

بدون ی، و شهربان یژاندارمر  یه واحدهاکشنهاد شد یپ یات اعزامیه یشب از سو یرت دکان مذایدر جر

ه کمسلح  یندگان گروههایشنهاد مورد قبول مناین پیا یوان مستقر شود ولیحضور سپاه پاسداران در مر

  .واقع نشد، نرتل شهر را در دست دارندک

هزار نفر از افراد مسلح بازداشت شده توسط سپاه  15ردند کشنهاد یز پیمسلح ن یندگان گروههایمنا

، شنهادین پیبا ا. آزاد شوند، ن شهر آمده بودندیوان به ایبه مردم مر کمک یه از بانه و سقز براکپاسداران 

 ید در بازداشت باقیبا، ن افراد و رفع اتهام از آنهایمه اکرد و اعالم داشت تا محاکمخالفت  یات اعزامیه

  .مبانند
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 یه و شهرهایز و ارومیه از تربک یاسیس یتهایندگان گروهها و جمعیمنا»: در ادامه گزارش آمده است

  « .د به شهر وارد شونداناند نتوانستهردهکمت یوان عزیگر به مرید

 . باشدمی لیتعط، امرستان یوان بجز مخابرات و بیه ادارات مریل، کدر حال حارض 

 (2/5/1358هانکی)

 

  .شته شدندکجان یع آذرباینفر در وقا10ی: جان غربیاستاندار آذربا

  .ب شدیذکشور تکده در غرب کمبباران چند ده · 

روز یاز دی، جان غربیرد در آذرباکر و افراد مسلح یو رسان عشا یدولت یتوافق مقامها یه ـ در پیاروم

  .برقرار شده است« رسو»ن شهر و منطقه یه و اطراف ایدر اروم ینسب یآرامش

است و افراد  یز همچنان خالیه نیو واقع در شامل ارومکو ما ین خو یخلع سالح شده ب یپاسگاهها

  .انددر مواقع حساس منطقه مستقر شده، ارتش

: رد و گفتکب یذکفرانسه را ت یگزارش خربگزار ، ن مطلبیضمن اعالم ا یجان غربیقگو استاندار آذرباح

از . شته شدندکنفر  6تا  4، ژاندارم و از طرف مقابل یکپاسدار و  4، «رسو»ر منطقه یدر حوادث اخ» 

  « .شدند ینفر زخم 15ز ین یپاسداران و افراد ژاندارمر 

گزارش داده بود « رسو» ع منطقهیارا در مورد وقاکت چاپ آنیاز روزنامه حر فرانسه به نقل یخربگزار 

 ، یکن گزارشیبر اساس ا. اندشته شدهکرسباز  106، ردهاکان افراد ارتش و یم یر یدرگ یکه در ک

ق شده و حداقل یده دستخوش حرکچند ده، رسنگون شد و عالوه بر آن در اثر مبباران یوپرت نظامیکهل

  « .دندیبقتل رس یرنظامیغ 100
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 یرد و به خربگزار ک یرد و به خربگزار کب یذکفرانسه را ت یمطالب خربگزار ی، جان غربیاستاندار آذربا

  «.ستیح نیاندو خرب مبباران صحردهکمنطقه پرواز  یشناسائ یتنها برا، ارتش یوپرتهایکهل» : پارس گفت

مزارع خود ی، صاحبان اراض یکق مزبور به تحررد در مناطکشاورزان کاز  یگروه» : ردکاستاندار اضافه 

اند و ندارند و اغلب ت نداشتهیار رضاکنیه خود باک یاند در حالاند و اسلحه بدست گرفتهردهک کرا تر 

  « .اندردهک کبه زور و اجبار مزارع را تر 

در »: ده گفتپاسگاه خلع سالح ش 6قطور و  یآن گروهان ژاندارمر  یه طک یع خو یاستاندار در مورد وقا

  « .ربندیو وحشت برس م ین منطقه در نگرانیحال حارض مردم ا

ه یاروم یبسو ، زنجان یزره 2پ یت ین واحدهایه آخرکد یز گزارش رسیروز از زنجان نیگر دید یاز سو 

ضمن سخنان ی، و حاج محمد شجاع ینین حسید عزالدیالله حاج ستیآ، در پادگان زنجان. ردکت کحر 

  .سفر خواندند یدعای، درجه داران و رسبازان اعزام، افرسان یبرای، وتاهک

سبه و اصناف شهر با اجتامع در کل درآمد و یروز بازار زنجان به صورت تعطید، ن گروهیمبناسبت اعزام ا

  .ردندکعت یماموران را مشا، راه آهن

ه از طرف اصناف کو گل  ینیریش یادین و مقدار زکست دستگاه آب رسد یدو، عت مامورانیهنگام مشا

  .ردندکر قرآن رد ین داده شد و آنها را از زیه شده بود به ماموریشهر ته

  .ه شدندیبا قطار عازم اروم« ارتش یملت فدا» دادند یه مردم شعار مک یماموران پادگان زنجان در حال

لشگر  یب سو ، یجان غربیت از اقدامات استاندار آذربایاز مردم در حام یروز گروهیز دیه نیدر اروم

اجتامع  یردند و طکد کیون مبارز را تاین اقدامات روحانیان همچنیامیراهپ. دست به تظاهرات زدند 64

  .ردندکماده صادر  8در  یقطعنامه ای، وم تختیدر استاد

، ریرت چمران معاون نخست وزکو د  ینیامام خم ینده اعزامیمنا یلیاردب یالله موسو تیآ، ن اجتامعیدر ا

  .استعامرگران و فرصت طلبان سخن گفتند یهاون توطئهرامیپ
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اده یه در لبنان پکرا  یاستعامرگران مشابه هامن توطئه ا» : از سخنان خود گفت یرت چمران در قسمتکد 

  « .نندکاده یخواهند پیز میردستان ما نکردند در ک

  .ردکت که رش یاروم 64ر کن در اجتامع افراد لشیروز همچنید یلیاردب یالله موسو تیآ

ن یل ایرامون مسایه پیر ارومکون و فرمانده لشیروحانی، نون با مقامات دولتکتا یلیاردب یالله موسو تیآ

 . رده استکره کمنطقه مذا

 (3/5/1358هانکی)

 

 راتکعدم نرمش در مذا

از تهران  یمات اعزایق هیدر مورد عدم توف، هانکیبا خربنگار  یردستان در گفتگوئکد یبا استاندار جدکیش

شنهاد استقرار یپ، راتکن دور مذایدر اول یات اعزامیه» : وان گفتیمسلح در مر یهاندگان گروهیبا منا

ه مورد قبول قرار کرد کوان را بطور برابر ارائه یر شهرها و مریب از پاسداران ساکسپاه پاسداران مر 

  « .نگرفت

 یز مخالفت دارند ولیارند با دخالت و ورود ارتش ننرتل شهر را برعهده دکه کافراد مسلح » : افزود یو 

ش از یبی مورد نظر آ نها برا یروهایاگر چه رقم ن، اند ردهکاعالم ی موافقت خود را با استقرار ژاندامر 

مسلح قرار خواهد  یارگروههایانتظامات شهر باز هم عمال در اخت، ن صورت یه در اکنفر نخواهد بود  15

 « .رفتیشنهاد را نپذین پیا یات اعزامیه هکگرفت 

ن در یاگر طرف» : رد و گفتکوان قلمداد یردن مردم مرکوچ کافراد مسلح را مسوول ، ردستانکاستاندار 

وخود  یادیز یدوار یام یماند ولی منیرات در بن بست باقکمذا، دادندینرمش بخرج م یمکمواضع خود 

  .ه همه گروهها به توافق برسندکدارد 
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گر ید یاز سو . اندردهک یمسلح در نقاط حساس شهر سنگربند یوان گروههایده از مریطبق گزارش رس

ز در حالت آماده باش برس یپادگان ن ینظام یوان و واحدهایپاسدار مستقر در پادگان مر 400حدود 

  .ربندیم

جه یدون نتب، وانیبه مر یندگان اعزامیمنا» : هان گفتکیشور به خربنگار ک« ریان وزیهاشم صباغمهندس»

، و منترش شدیپارس و راد یله خربگزار یوس ین مورد مطالبیدر ا یالهوت یه از طرف آقاکاند بازگشته

عموم  یآگاه یبرا یجه نهائیقرار خواهد گرفت و نت یرات و گزارشات مورد بررسکن مذایجه ایضمنا نت

 . «ران منترش خواهد شدیملت ا

 (4/5/1358)اطالعات

 

  .است یبحرانچنان وان همیوضع مر

با استاندار کیش. جه به تهران بازگشتیوان بدون نتیوضع منطقه مر یبررس یات اعزامیسنندج ـ ه

رات مسئله کدن مذایجه نرسیعلت به نت: وان گفتیبه مر یات اعزامیرات هکردستان درمورد مذاک

ه حفاظت شهر به کوان ارصا داشتند یامنده درشهر مریمردم باق: افزود یو . وان بودیحفاظت شهر مر

ن یا به عهده مجاهدکه حفاظت شهر مشرت کده داشت یعق یات اعزامیسپرده شد اما هیافراد ژاندارمر 

: ردکردستان اضافه کاستاندار . ن و افراد ارتش باشدیا مجاهدین ومردم ویا مجاهد، ییو افراد ژاندارمر 

شور دستور کجانب دولت و وزارت  را ازیمنظقه ندارم ز یاسیدر حل و فصل مسائل س یگونه دخالتیه

ن شهر یا: وان گفتیردستان با اشاره به وضع حارض مرکاستاندار . ابالغ شده است یبه استاندار  یالعمل

اطراف به  یها و روستاهااند و از شهراز شهر رفته، ل است و حدود هفتاد درصد از مردمیچنان تعطهم

  .ردکب یذکوان تیخالت ارتش را در حوادث مرگر د یبار د، انیدر پا یو . شودیم کمکآنان 
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ـ ک- با خربنگار اطالعات  یمتاس تلفن یکردستان صبح امروز در ک یمعاون استاندار « یجیلک یآقا»رمانشاه 

 یر ین است درگکن اشتباه ممیرتکوچ: کرد و گفتک یار حساس تلقیوان را بسیاوضاع مر، رمانشاهکدر 

 یوان بقدر یاوضاع مر: ها افزودروزنامه یون و بعضیزیو تلویز رادضمن گله ا یجیل. کندکجاد یا یدیشد

د ین جهت بایند بهمینشیگر تلخ میشود به مذاق گروه د یدر مورد گروه یه اگر صحبتکحساس شده 

 یون و بعضیزیو و تلویراد: ردکاضافه  یجیلکد یت دقت بعمل آیناخواسته نها یر یز از درگیگر یبرا

و یراد یرا قبول ندارند ول یانقالب اسالم یها شورایاند مثال بعضردهتر کسخت ار ما راکها روزنامه

مردم  یدر حال حارض اهال»: خاطرنشان ساخت یند و کینقل م یانقالب اسالم یون از شورایزیتلو

 . «باشدیر میگشهر دردست گروه در. اندردهکوچ کاطراف آن  یو شهرها«وهیبا»وان به یمر

 (5/5/1358هانکی)

 

  .گردندیشان باز میبه روستاها، جانیان آواره آذربایروستائ، ردکر یتوافق دولت با رسان عشا یدر پ

، ردکر یره با رسان عشاکدر مذا»: ه گفتیهان در ارومکیصبح امروز بخربنگار  یجان غربیاستاندار آذربا

  « .خود باز گردند یاز روستاها به روستا یرد اخراجکشاورزان که کمقرر شد 

  .نندک یار کهم یندگان استاندار یرد تا با مناکن خواهند ییتع یاتیه، ریعشا، ن منظوریا یاجرا یبرا

ون و یاز روحان یکین خواهد شد و احتامال با ییتع ینده ایز منایمن ن یاز سو »: ردکاستاندار اضافه 

  .نندکیم تکرش ، ل خواهد شدکینده تشیه ظرف چند روز آک یونیسیمکن محل در یمعتمد

 یه در حال حارض در خطر نابودک یشاورز کبرداشت محصوالت ، آواره به روستاها یردهاکبا بازگشت 

  « .آغاز خواهد شد، است

ن یقطور و خلع سالح پاسداران انقالب ا یروستا 6حمله افراد مسلح به ی، جان غربیحقگو استاندار آذربا

  .ردکد نییروستاها را تا
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  .ردک یاطالع ین واقعه اظهار بیاز ا، حضور داشت یه در استاندار ک یخو ته یمکاز افراد  یکی

قاطع ، نموردیدر ا 64ر کلش» : استاندار گفتی، ژاندارمر  یپاسگاهها یهادر مورد بازپس گرفنت سالح

  « .ردکعمل خواهد 

ه یبق، ز دو نفرر ایبه غ» : گفت، ل داده اندیخود را تحو یه سالحهاکاستاندار در مورد افراد پاسگاهها 

  « .آنها اقدام خواهد شد یر یدستگ یهستند و برا یفرار ، افراد

، ه بازگشتندیه به ارومکیق تر یه افراد آن چند روز قبل از طرک« رسو»در مورد استقرار مجدد پاسگاه 

ن یامل و مطمنئ در منطقه تامکت یه امنیکتا زمان یشود ولیر میپاسگاه مجددا دا»: استاندار گفت

 . «نخواهد شد ین اقدام عملیا، شودن

 (5/5/1358هانکی)

 

  یجان غربید ارتش به افراد مسلح آذربایاخطار شد

ردند اوضاع کمسوول اعالم  یمقامهای، جان غربیآذربا یدخالت ارتش در مناطق بحران یه ـ در پیاروم

  .ندکاستان برقرار  نیا یت را در نقاط مرز یرود و دولت مصمم است امنیرو به آرامش م« رسو»منطقه 

ز کمتمر  یچند نفر  یدر گروهها، «بند» یمسلح در ارتفاعات روستا یردهاکاز  یگروه، ن حالیدر هم

از برخورد مسلحانه  یول، ز در مقابل آنها در هامن نقاط مستقر هستندین یانتظام یروهایشده اند و ن

  .نندکیم یخوددار 

ت کنفر از رش  5»: پارس گفت ین مطلب به خربگزار یم اضمن اعال  یجان غربیاستاندار آذربا« حقگو»

پاسدار  5ر شدند و یدر مهاباد دستگ، گشتندیه از رسدشت به نقده باز مک ینندگان در جهاد سازندگک
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ر یله افراد مسلح در مهاباد دستگیز بوسیآنها به مهاباد رفته بودند ن یر یعلل دستگ یر یگیپ یه براکانقالب 

  .شدند

ه هنوز کر شده اند یرد دستگکله افراد مسلح ینندگان عسل در منطقه رسو بوسکد یر از تولضمناً سه نف

  .«ستیدر دست ن یروز از وضع آنها اطالع 5پس از 

. میندار یامسأله، رهکمذا یبرا»: ان دادن به تشنجات از راه گفتگو اظهار داشتیاستاندار در مورد پا

پاسدار  یکخود را ، ه خودم اهل محل هستمکمن . ندکقر را مست یمرز  یخواهد پاسگاههایدولت م

ن یبا ا یچ مخالفتیمن ه، نندکدر پاسگاهها خدمت  یه پاسداران محلکنست یدانم و اگر حرف ایم

جاد ارتباط وخود داشته یا یبرا یدولت روشن شود و راه ید محل پاسگاه برایبا یشنهاد ندارم ولیپ

  .«شود یر محلبعد اقدام به استخدام پاسدا، باشد

شاورزان و کت برقرار شود تا یه امروز در منطقه حساس ما امنکنست یمساله مهم ا»: استاندار افزود

  .«نندکمحصول خود را برداشت ، زارعان بتوانند مبوقع

ت یامن یمانور ارتش در منطقه تا برقرار »: مبارزه با بحرانها گفت یم دولت برایحقگو در مورد تصم

ر یحضور معاون نخست وز. ندکت را برقرار یه امنکم دولت است ین تصمیافت و ایواهد امل ادامه خک

  .«دهدیت مساله را نشان میز اهمیدر منطقه ن ینیزم یرو یو فرمانده ن

  .ردک یاطالع یها اظهار بیا زخمیزان تلفات یاستاندار از م

 یجان غربیه استاندار آذربایاطالع

خطاب به  یاهیاطالع، ن استانیر ایشب در ارتباط با تشنجات چند روز اخید یجان غربیاستاندار آذربا

  .ردکمردم صادر 

و  یائیت جغرافیبا توجه به موقع یجان غربیز منطقه آذرباین بار نیا»: ه آمده استیاعالم یدر ابتدا

دم ه مر کنیغافل از ا، مورد هدف فرصت طلبان بوده است، ت آنیبا اهم یشیو سوق الج یاسینقش س
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 یاجنب یروهایه نیارانه علیهوش یبا وحدت و برادر ی، و آشور  یرد و ارمنکو  کن منطقه اعم از تر یا

  .«اندستادهیا

ن یموارد هفتگانه به ا. ح شده استیمردم ترش یمورد برا 7در  یجان غربیل آذربایه مساین اطالعیدر ا

  :رشح آمده است

ن ضد یاست ب یاه مبارزهکبل، عه نبودهیو ش یرد و سنک و کن برادران تر یجنگ ب یامنطقه یهایریدرگ»

و  کگر و برادران تر یاز طرف د یانقالب اسالم یروهایطرف و نیکون و فرصت طلبان چپ منا از یانقالب

 یدیتوح یستمگران تا استقرار نظام یهن و نابودیدفاع از حدود و ثغور م یرد دوش بدوش هم براک

نده و آرامش برقرار کتجاوزگر پرا یروهاین، و مردم یاسالم یرتش جمهور ا یار کبا هم. نندکیمبارزه م

امام  ید رهرب انقالب اسالمییو مورد تا یدر جهت انقالب اسالم یارتش مردم. ستین ینگران یاست و جا

 یو فرصت طلبان ب کیساوا یه ضد انقالب چپ مناهایعلی، مردم یروهایبوده و دوش بدوش ن ینیخم

  .«ندکیوطن مبارزه م

عات یه در مقابل ضد انقالب و شاک یو آشور  یارمن، ردکو  کشام برادران تر »: ه اضافه شدهیدر اطالع

 یروهایه نیجز تجز یه نقشکنانه کافبه تفرقه یاعتنائ یز با بین باز نیا، دیاستادهیمردانه ا، اساس یب

ن کیبه عوامل فرصت طلب و مال. دیمنائ یستادگیا، ندارد یو روان یروح یجاد ناامنیو ا یل اسالمیاص

ه قاطعانه کم ینکیاخطار م، اندرد شدهکن یصدها خانوار از زارع یسامان یو ب یه باعث دربدر کسابق 

 یرد از پاکتا احقاق حق برادران مسلامن ، را در مورد آنها به مرحله اجرا گذاشته یاسالم یعدل قضائ

  .«م نشستینخواه

ه با صرب و کرد خواسته شده کو  که برادران تر یلکاز ، ونیر به ضدانقالبه ضمن اخطایان اطالعیدر پا

 یو دامدار  یشاورز ک یدیشرت به امور تولینند و با توان هرچه بکآرامش خود را حفظ ی، انقالب یار یهش

 . بپردازند

 (5/5/1358هانکی)
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  .شدند یاسیرتبه سیات عالیخواستار اعزام ه، وانیمردم مر

استاندار « باکیش». از تهران هستند یاسیرتبه سیات عالیه یکخواستار اعزام ، وانیسنندج ـ مردم مر

  :ن باره گفتیدر ا، ردستانکد یجد

ن شهر فرستاده است و اطالعات یوان به ایاوضاع مر یبررس یروز برایمعاون خود را صبح د« یجیلک»

وان هستند یاز تهران به مر یاسیسرتبه یات عالیه یکخواستار اعزام ، وانیه مردم مرکست کیحاصله حا

ار یکارگران ب، کن بنا به اظهار استانداریهمچن. «ده استینرس یاجهیبه نت یو اقدامات معاون استاندار 

ی، ز آموزشکت مرایتوسعه و تقو»: ن گفتیهمچن یو . اندردهکن شهر تحصن یشهرسقز در مخابرات ا

ن یا یاران از اهم اقدامات من برایکب یار براکجاد یاو  یو بهداشت یادر درمانکل یمکت، جاد دانشگاهیا

در ارسع  یعمران یهابرنامه یردستان و اجراکش مردم ین رفاه و آسایتام یاستان خواهد بود و دولت برا

ردستان ک یم اعتبارات جذب نشده را در راه آبادانینکوشش کد یما با. امال مساعد داردکنظر ، وقت

  .مینکمرصف 

در صورت ، ن مبلغیردستان قرار داده شده و اکار یون تومان اعتبار در اختیلیصد میل سن امسایهمچن

 . «افتیش خواهد یون تومان افزایلیتا ششصد م، جذب

 (5/5/1358هانکی)

 

 ریردستان درموردنخست وزکنظر استاندار 

من نخست »: نظرز سنندج گفت بکپارس مر  یبا خربگزار  یاردستان در مصاحبهکاستاندار « مهران»رت کد 

 یو . «باشد یار کو سازش یربالیش لیگرا یامتعهد بدون ذره، مسلامنی، ار انقالبکبا اف ید جوانیر بایوز

گر به سنندج بازگشته یبارد یشاورز کوزارت  یساز کأت پایه»: ردستان گفتکادارات در  یساز کدرمورد پا
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و  یبهدار  یساز کأت پایار ه. کخته استن شهر پردایا یشاورز کها ودر اداره مجدد پرونده یو به بررس

  :استاندار افزود. «ده شده استیشکرثت پرسنل آن به درازا کز به علت ین یستیبهز

ن شهراز یرا مردم ایبه سنندج اعزام شود ز یدادگسرت  یساز کپا یبرا یاتیه هکم یما خواهان آن هست

 یعمران یهاتیفعال یمورد نحوه اجرائ استاندار در. دارند یتیسنندج اظهار نارضا یگذشته از دادگسرت 

 « . مه متام و در دست اقدام در حال اجرا استین یعمران یارهاک یات ساختامنیعمل»: گفت

 (7/5/1359)اطالعات

 

  .ن استیاز موضع سخت طرف کیوان حایرات مرکشدن مذا یطوالن: ردستانکمعاون استاندار 

  :وان گفتیرات مرکرامون مذایردستان پک یستاندار معاون ا« یجیلک»: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

ه پاره کرسد ین است و بنظر میدال بر موضع سخت طرف، روز 5شدن آن در  یرات و طوالنکادامه مذا»

  « .مانده است یباق، ل حل ننشدهیاز مسا یا

  :ردکاضافه  یو 

آماده  یراسکرش دمو یپذ یبران ملت را یه اکبر رس ما آورده  یآنچنان بالئ، شاه مخلوع یتاتور یکد»

  « .تواند قهرمان داشته باشدمنی ردهکن یراسکن دمو یه مترک یرده است و ملتکن

ن تعداد گروهها در یگر است و همچنید یشرت از جاهایقه بیاختالف سل، رانیدر غرب ا» : افزود یجیلک

  .«ت باعث تشتت آراء شده استکممل

 . ج و توافق برسدیامروز به نتا، وانیرات مرکمذا هکرد ک یدوار ینحال ابراز امیبا ا یو 

 (9/5/1358هانکی)
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  .را خوردند یمرتجع به اصطالح خلق یگول گروهها، ردستانکدانش آموزان و معلامن : ردستانکاستاندار 

» : وان گفتیج سفرش به مریبا خربگزارس پارس در مورد نتا ییردستان در گفتگوکاستاندار  -سنندج

الت آنان کوان و رفع مشیار جربان خسارت وارده به مردم مرکردم تا بر کوان را مامور ید مریفرماندار جد

ن یان ایوان در اجتامع فرهنگیدر مر: استاندار گفت. ندک یدگیرس یژه از نظر آذوقه و مواد سوختیبه و

ی، اسیس یمعلومات و عدم آگاه یمکمبود معلم و که کادآور شدم یرده و به آنان کت کشهرستان رش 

مرتجع به  یآموزان و معلامن گول گروههااز دانش ییسال گذشته گروهها یکه در کموجب شده بود 

گانه یه عوامل بیپا یاساس و ب یب یشعارها یفه را فدایوظ یرا بخورند و مدارس ادا یاصطالح خلق

 یاجرا یت و راهناماس ید قانون اساسیقرآن مج، باشند یعوامل ارتجاع یگاه آشوب و بلوایند و پایمنا

ت یم تربیفه مقدس تعلیفة معلامن مسلامن انجام وظیران است و وظیا یاسالم یجمهور  یهابرنامه

. باشد یو راست یتقو کی، پا، انتیمنونه د یستیمعلم با، است و طبق دستور شارع مقدس اسالم یاسالم

دارند  یو اسالم یفه وجدانیرزنان اسالمند و وظیمعلامن زن ش یاسالم یدر جمهور : ن گفتیهمچن یو 

 « .نندکام یفر و ظلم قکه یبر عل

 یسال گروهها یکبه من گفت  یارگر کوان یدر مر»: پارس گفت یردستان به خربنگار خربگزار کاستاندار 

ه دولت جربان کآنان انتظار دارند ، اندار ماندهیکارگران بکاند و مفرما بودهکبر منطقه ح یر قانونیغ

سال گذشته یکارگران در ک یو تنگدست یار یکمن در جواب به او گفتم گناه ب، دیان را بنامآن یار یکمدت ب

ر یغی اسیس یومله و گروههاک ییزورگو یرایسال پذ یکه کارگران و اقشار منطقه است کبر گردن 

 ییهارا خوردند و معهذا برنامه یو خارج یشدند و گول عوامل ارتجاع داخل یبه اصطالح خلق یقانون

در سطح ، ردستانکامل ک یساز که انشاءالله بعداز پاکدر دست اجراست  یار یکن بردن بیاز ب یبرا

را  یعمران یهابرنامه، شده یساز کاماًل پاکه ک ینون در مناطقکو هم ا. رشوع خواهد شد یاگسرتده

 . «اندار شدهکار جذب یکب یام و عدهیاردهکرشوع 

 (9/5/1359)طالعات 
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 المیندار اگفتگو با استا

: ردکپارس اعالم  یبا خربگزار  یالم در گفتگوئیاستاندار ا« یر قهرمانید اسداله امیس» گرید یاز سو 

ق طرح شده بود و یدق یلیخ، ه مقدمات آن از قبلکشه دار بوده یر یبرنامه ا، وانیر ایحوادث اخ»

الم با اشاره به خلع یاستاندار ا. داندازنیفساد و فتنه راه ب، بین منطقه تخریه در اکقصد داشتند  یافراد

، نیبدون مقاومت در دفاع در مقابل متجاوز، ن پاسگاهین ایمامور»: وان گفتیا یسالح پاسگاه ژاندارمر 

الزم است دولت با . ب شدندکمرت ینابخشودن یم و گناهیل دادند و در برابر آنها تسلیسالحها را تحو

از ، خوشبختانه حضور مبوقع پاسداران در محل یند ولک یدگین مساله رسیت هر چه متامرت به ایقاطع

وان برقرار شده و پاسگاه خلع سالح ینون آرامش در اکو هم ا. ردک یر یگسرتش اغتشاش و ادامه آن جلوگ

  .«خواهد شد یوان مجدد بازساز یشده ا

« د حسنیس»ه معروف ب« یمحمد محمد»ه کاند وان خواستار شدهیقاطبه مردم ا» : ردکاستاندار اضافه 

ز ین مورد نیالم منتقل شود و در ایا به، است یرمانشاه بسرت ک یامرستانهایاز ب یکینون در که هم اک

ل کران یار مدکرمسوول در یمتاسفانه افراد غ» : ردکاضافه  یر قهرمانیام. «صورت گرفته است یراتکمذا

ل استان کران ینند و مدکیجا میدخالت باستان  یل راه و ترابر کاز جمله اداره  یدوت یسازمانها یو روسا

ار کدست از  یهمگ، ن گروهیله ایشرت بوسیه در صورت دخالت بکم گرفتند یتصم، ن علتیز بهمین

 . «ستندیار نکقادر به ادامه ، ن وضعیه با اکردند کشند و اعالم کب

 (10/5/1358هانکی)
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  ن قرار گرفتیصورت جلسه مورد موافقت طرف: پارس یخربگزار 

  .ه شدیوان تهیس موافقتنامه مریش نوین پیسوم · 

به  ییامیروز راهپ 6ان سنندج پس از یامیراهپ، روزیش از ظهر دیپ: ندگانیآ یاعزام یوان ـ خربگزار یمر

ن شهر دست به تظاهرات گسرتده زدند و در داخل شهر با نقل و یا یهاابانیدند و در خیوان رسیمر

  .ان آنگاه به اردوگاه رفتندیامیراهپ. تندمورد استقبال قرار گرف ینیریش

ش ین پیشب سومیندگان مردم با استاندار ادامه داشت و دیمنا یات اعزامیرات هکن حال مذایدر هم

موقت  یدولت جمهور  یات اعزامیبه ه یامیپ یان سنندجیامیروز راهپیه شد دیس توافقنامه تهینو

  .فرستادند یاسالم

از سنندج ، وانیبا مردم مر یهمبستگ ییامینندگان راهپکت کما رش »است  ام آمدهین پیاز ا یدر قسمت

. ز به ما محلق شدندین نیردنشکر مناطق یگر و روستاها و ساید یر راه از شهرهایم و در مسیردکت کحر 

ط یه برادران و خواهران ما آن را به عنوان اعرتاض به رشاکوان ینه مرکاز س ینون در شهر خالکهم ا

وان یه مریخواستار حل قض، ومت مردم به مردمکاز سپردن ح یبانیما ضمن پشت، اندردهک کر ت یلیتحم

م رهرب یخواهیما م. میشهر هست یامل به مسائل مطرح شده توسط شوراکو توجه  یاسیق سیاز طر

 یبه شهرها کو اعزام پاسداران و ارسال توپ و تان یتوسل به راه حل نظام یانقالب و دولت موقت بجا

  .«نندکده توجه ین خلق ستمدیبر حق ا یهابه خواست، ردستانک

خلق عرب از مبارزات خلق  یانون فرهنگکران و یا یمل یکراتکجبهه دمو  یام همبستگیروز پین دیهمچن

  .رد در بدست آوردن حقوق خود قرائت شدک

با توافق شده و یها تقرنهیدر متام زم»: ردکندگان اعالم یروز در متاس با آیردستان دکاستاندار « باکیش»

شور کاز وزارت  یه من با نظر خواهکباشد می رادیها مورد ایجمله پرداز  یموارد در چگونگ یتنها پاره ا

رد یم بگید تصمیبا یات اعزامیدهم و تنها همی رات قرارکان مذاین وزارتخانه را در جریا، و دادن گزارش
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مردم  یه براک یهر ناراحت»: ردکاستاندار اضافه . «ریخا یس امضا شود یش نوین پیا صالح است ایآ

  .«ننده استکز ناراحت یردستان نکمردم  یبرا، دیایش بیوان پیمر

س مطرح شده یش نوین پیاست و آنچه در ا یس قبلیش نویبا مانند پیس سوم توافقنامه تقریش نویپ

ت حمل اسلحه در یممنوعی، اسالمانقالب  یشورا یار کت شهر توسط ارتش با همین امنیاست هامنا تام

ت ین امنیتام، سپاه پاسداران از اهل محل با نظر شورا یانتخاب اعضای، بازگشت پاسداران اعزام، شهر

  .«ت استیشهر پس از استقرار امن یاشخاص و انجام انتخابات شورا یو اجتامع یفرد یو آزاد یقضائ

وان گذاشته نشده یشب به آراء مردم مرید 21اعت س سوم تا سیش نویندگان پیبنا به گزارش خربنگار آ

شب( وضع روشن خواهد یامشب )د یرد ولک ینیش بیتوان پ، منیمردم یا رد آن از سو یبود و در قبول 

  .ا نهیس موافق هستند یش نوین پیه مردم با اکشد 

راد یچند ا سیش نویردند اگر در منت پکد یوان تهدیشهر مر یشورا یگر چند تن از اعضاید یاز سو 

 . استعفا خواهند داد، ردیر نپذییشهر تغ یموجود بسود شورا

 (11/5/1358ندگانی)آ

 

  .افتیوان خامته یبحران مر

حل  ین شهر برایا یاسیندگان گروه سیوان با منایدولت به مر یات اعزامیه یرات طوالنکمذا -سنندج

ه به عنوان اعرتاض در کوان یق مردم مرن توافیا یافت و در پیان یت پایمنطقه با مو فق یهایر یدرگ

رت چمران کن توافق با حضور د یا یدرباره. وان بازگشتندیبرند به مریدر خارج از شهر به رس م یاردوگاه

استاندار ، وان وصورت گرفتیمردم مر یندگیردستان و مناکبا استاندار کیش، دولت یات اعزامیس هیرئ

  :ن رشح انتشار دادیدب یاهیروز اعالمید 20ردستان ساعت ک
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انجام شد صورت مجلس  یاسیس یندگان گروههایدولت و منا یات اعزامین هیه بک یرات مفصلکدر مذا

  :ن قرار گرفتیه و مورد موافقت طرفیر تهیز

امل و کط حسن تفاهم یوان در محیندگان مردم مریران و منایا یاسالم یندگان دولت جمهور یمنا -1

ردند و نسبت به حل آنان اقدام به عمل کوان را مطرح یه و مسائل مردم مرره پرداختکمحبت به مذا

  .آوردند

و  یعمران یهابرنامه یقول دادند در رشوع و اجرا، وانیر از مردم مرکندگان دولت ضمن تشیمنا -2

ه خود را ب یز صادقانه وفادار یوان نیمردم مر، در مقابل. ت مجاهدت را مبذول دارندیمنطقه نها یرفاه

شربد اهداف یدر راه پ یجانباز  یخود را برا یابراز و آمادگ ینیقدر آن امام خمیو رهرب عال یانقالب اسالم

  .اعالم منودند یو خارج یمقدس و مبارزه با دشمنان داخل

، الت موجودکحل مش یبرا، ره به شهر بازگشتندکط مذایم بر محکوان با توجه به تفاهم حایمردم مر -3

ند و ین منایوان تأمیمر یشورا موقت انقالب اسالم یار کت شهر را ارتش با همیوقتاً امنه مکمقرر شد 

  .هر گونه سالح در شهر ممنوع گردد یحمل علن

اعزام  یپاسداران انقالب اسالم. ارتش به پادگان خود برگردد، در شهر یمردم یشهربان یبعد از بازساز  -4

  .ه خود برگردندیاول یهامحلج در ارسع وقت به یز به تدریوان نیبه مر

و حبس و  یر یدر دستگ یرا ندارد و اقدام فرد یسکس حق تعرض به کچ یه هکد یداً مقرر گردکیا -5

  .ممنوع است یلکمجازات افراد به 

متهامن و  یمهکو محا یر یحق صدور دستور دستگ یدر مراجع قضائ یفقط دادستان انقالب اسالم -6

اشخاص به عهدة مقامات  یو اجتامع یفرد یو آزاد یت قضائین امنیو تام .مجازات مجرمان را دارند

  .است یانقالب اسالم یو دادرسا یقضائ



 
105 

. آرام برگزار خواهد شد یطیشهر در مح یت انتخاباتشورایاست بالفاصله پس از استقرار امن یهیـ بد7

 ردستانکبا استاندار کیش

 (11/5/1358)اطالعات

 

 ردستانکسخنان استاندار 

 یسخنان یرد و طکت کن شهر رش یجار در مسجد جامع ایردستان در اجتامع مردم بکآسا استاندار رت مهرکد 

شد و گفت انتقادات شام همراه با ارائه راه  یعمران یهابرنامه یاجرا یمردم برا یار کخواستار هم

: جار گفتید به بگردداستاندار در مورد سفر خو یها میاستکارها و رفع کرشفت یآن موجب پ یحلها

 یاسالم ی( در مجلس شورای)طرح استاد رضا اصفهان یم اراضیب قانون مربوط به تقسیقبل از تصو»

شده بود و  یلیالت و مساکارها سبب بوز مشکن یرده بودند و همکار کن یجار اقدام به انجام ایدر ب

ن امر بود, منحل شد یبه ا یدگیه مشغول رسک یأتیرده بودند و هکم یبه مراجع مختلف تسل یاتیاکش

 « . جار همچنان ادامه داشتیبه ب یگر یأت دین خصوص تا اعزام هیالت ما در اکو مش

 (11/5/1359)اطالعات

 

 پارس یگزارش خربگزار 

وان با یدولت به مر یئت اعزامیه یرات طوالنکـ مذا 1358دهم مرداد : پارس یسنندج ـ خربگزار  

ن یا یافت و در پیان یت پایمنطقه با موفق یهایر یحل درگ یر بران شهیا یاسیس یهاندگان گروهیمنا

  .وان بازگشتندیبه مر، ربندیخارج از شهر برس م یه بعنوان اعرتاض در اردوگاهکوان یمردم مر، توافق
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ندگان یردستان و مناکبا استاندار کیش، دولت یئت اعزامیس هیرت چمران رئکه با حضور د ک یبه دنبال توافق

ار ین رشح در اختیبد یه ایشب اعالمید 20ردستان ساعت کاستاندار ، وان صورت گرفتیمردم مر

  :پارس سنندج قرار داد یخربگزار 

، انجام شد یاسیس یهاندگان گروهیدولت و منا یاعزام یهائتین هیه بک یرات مفصلکدر مذا

  :ن قرار گرفتیه و مورد موافقت طرفیر تهیصورمتجلس ز

امل و محبت کط حسن تفاهم یوان در محیندگان مردم مریران و منایا یاسالم یهور ندگان دولت جمیمنا

  .ردند و نسبت به حل آنها اقدام بعمل آمدکوان را مطرح یره پرداخته و مسائل مردم مرکبه مذا

و  یعمران یهابرنامه یوان قول دادند در مورد رشوع و اجرایر از مردم مرکندگان دولت ضمن تشیمنا

خود را  یز صادقانه وفادار یوان نیت مجاهدت را مبذول دارند و در مقابل مردم مرینطقه نهام یرفاه

در راه  یجانباز  یخود را برا یابراز و آمادگ ینیامام خم، قدر آنیران و رهرب عالیا یبه انقالب اسالم

وان با توجه یرمردم م. اعالم منودند یو خارج یشربد اهداف مقدس انقالب و مبارزه با دشمنان داخلیپ

ه موقتا کمقرر شد ، الت موجودکحل مش یبرا. رات به شهر بازگشتندکط مذایم بر محکبه تفاهم حا

هرگونه  ید و حمل علنین منایوان تامیمر یموقت انقالب اسالم یشورا یار کت شهر را ارتش با همیامن

ارتش به پادگان ، در شهر یممرد یشهربان ین قرار شد بعد از بازساز یهمچن. دیسالح در شهر ممنوع گرد

ه یاول یهاج و در ارسع وقت به محلیز بتدریوان نیبه مر یاعزام یپاسداران انقالب اسالم. خود برگردد

  .خود برگردند

و حبس و مجازات  یر یدر دستگ یرا ندارد و اقدام فرد یسکس حق تعرض به کچیه هکد یداً مقرر گردکیا

و  یر یحق صدور دستور دستگ یو مراجع قضائ ین انقالب اسالمفقط دادستا. ممنوع است یلکافراد ب

اشخاص  یو اجتامع یفرد یو آزاد یت قضائین امنیمه متهامن و مجازات مجرمان را دارند و تامکمحا

  .است یانقالب اسالم یو دادرسا یبعهده مقامات قضائ
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. آرام برگزار خواهد شد یطیشهر در مح یانتخابات شورا، تیاست بالفاصله پس از استقرار امن یهیبد

 ردستانکبا استاندار کیش

 (12/5/1358ندگانی)آ

 

 اظهارات استاندار

وان در یر بانه و مریاخ یهایر یردستان در ارتباط با درگکرت مهرآسا استاندار کد : پارس یسنندج ـ خربنگار 

 یتیردستان از نظر امنک اوضاع استان: ز سنندج اعالم داشتکپارس مر  ین منطقه به خربگزار یامورد اوضاع 

گاه یه گاه و بکاست  کیوچک یهااز اعامل دسته یشیها منایر ین درگیا. خوب است یلیآرام و خ

امالً در هر سو محارصه بودند و تحت فشار کنان یاه ک یم در حالیند ما هم هستیخواهند بگویم

، دیگروهبان شه یک یر ین درگیادر . شدندشته کتن از آنان  100ش از یر بانه بیع اخیمثالً در وقا. هستند

ن یبرابر آخر: افزود یو . ر شدندین دستگیز مجروح شدند و چهار تن از مهاجمیرسباز و دو پاسدار ن یک

شته کتن  40ر و حدود یون دستگینفر از ضد انقالب 19سقز  یراً تنها در دو روستایده شده اخیگزارش رس

ن یات یه امنکم یردکپاسگاه  یکر یراه سقز ـ سنندج اقدام به تعمدر سنته واقع در  کنیادادند ما هم

ا انتخابات در یآا یاسالم یار مجلس شوراکالعاده مؤثر است از استاندار سوال شد با توجه به راه فوق

ابند؟ یز به مجلس راه یوان نیسقز و مر، بانه، سنندج یندگان شهرهایه مناکردستان انجام خواهد شد ک

را آن تعصب ید انجام شود زین منطقه نبایادر  ین زودیاده من انتخابات بهیبه عق: خ گفتدر پاس یو 

  .جهت غالب بر افراد هنوز بر طرف نشده است یب

انتخابات  یکامل دولت با اطالع شوند و بتوانند در ک یبانیگر وقت الزم است تا مردم از پشتیچند ماه د

  .زندیه به صندوق برخود را آزادان یرده و راکت کآزاد رش 
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" یرس یگاه "وانیپا یه از سو کمرغ یل سیدستگاه اتومب یکبامداد پنج شنبه گذشته  8ساعت  –رمانشاه ک

  .رد و منهدم شدکن برخورد یگاه را داشت با مین پایادر اطراف یات تجسسیت عملیمامور

 یاز اعضا یکین حادثه یادر  جوانرود یپارس به نقل از سپاه پاسداران انقالب اسالم یگزارش خربگزار 

م ین سه نفر وخیااز  یکیه حال کگر مجروح شدند ید شد و سه نفر دیشه ینیان امام خمیگروه فدا

شف کر ین مسیان در یعدد م 6ور کگاه مذ یپا یاز ماموران گشت ین گزارش گروهیاست به موجب هم

  .ردنندک یو خنث

 یروهاین مسلح و نین مهاجمیعرص چهارشنبه گذشته ب یر یان درگیده در جریـ به گزارش رس رمانشاهک

رمانشاه به شهادت کآباد یاز پرسنل پادگان حاج ییرزایاصغر میمستقر در قلعه خانه شور ستوان عل

 یاز اهال یر یثکت جمع کروز با رش ید پرین شهیاع جنازه یست مراسم تشکین گزارش حایهم. دیرس

ـ سپاه . رمانشاه برگزار شدک شمرگان مسلامن ینفر از پ 3رد کهمدان اعالم  یپاسداران انقالب اسالمهمدان 

 یـ مظفر صادق به هنگام گشت در روستا3 ین پناهیـ عبدالحس2 یجعفر  یمحمد عل یرد به نامهاک

 . دندین و مزدوران قرار گرفتند و به درجه شهادت نائل گردیدهگالن مورد حمله مهاجم

 (13/5/1358هانکی)

 

  .م سابق هم مسلح بودندیژدر ر  فئودالها

ه در نظام کم سابق مسلح بودند چرا یفئودالها هم در رژ: ن مورد گفتیامعاون استاندار در کرت اتابکد 

و . مستلزم داشنت مراتع و احشام است یدامدار ی. شاورز کدارد تا  یار یوسعت بس یدامدار  یرتیعش

نه یله و زمیه دو عامل به عنوان وسکو مرتع االت به خاطر موضوع دام یاف و ین طوایر بیاصوالً درگ

 یگر یرا بدست آورد جز غارت راه د یشرت یم گوسفند بکه بخواهد در مدت کرا  یافهیطا. باشدید میتول

از به غصب یز نیه وسعت مرتع نکند کیدا میپ یعرت یاج به مرتع وسیاد دام احتیرا ندارد و بعد از ازد
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دارد و به  یر جلوه خاصیف و عشاین طوایو غصب دو ارزش زور به به هر حال غارت . کمراتع دارد

 یکیاسلحه  یلکپس به طور . اج به اسلحه داردیت دامها در برابر خطرات احتیخصوص محافظت و امن

ر با ین عشایاان انقالب یدر جر. م سابق هم مسلح بودندینها در رژیا. ر استیعشا یل رضور یاز وسا

 یخودشان با سود یموارد اقتصاد. شودیشور عراق وارد مکژه با یخارج بو یشورهاکتجارت اسلحه به 

ها نیران به دست همیایانقالب اسالم یروز یپس از پ یژاندارمر  یهاو اسلحه. ندیمناین میبرند تامیه مک

ح در اند و دولت سال نها فاقد سالح بودهیاه کند کجاد یان مفهوم را در ذهن یاردن کاگر مسلح . افتاد

 900منوده و مقدار  یژاندارمر  یل گروههاکیدر تش یاما دولت سع. ستین ینها گذاشته منطقیاار یاخت

 یز توسط افرسان ژاندارمر ین گروه نیافرماندهان . قرار داده است یار جوامنردان ژاندارمر یاسلحه در اخت

در ضمن مقامات استان . است ت نشدهیاز طرف دولت تقو کیچ وجه مالیباشد و به هیو درجه داران م

ت در یجاد امنیا یه براکاست  ینداشته و طرح یچ نقشیه یژاندارمر  یساز کپا یل گروههاکیدر تش

  .ل اجرا شده استک یانقالب و ژاندارمر  یه توسط شوراکمنطقه 

حال ل تا به یاز هامن اوا: ن مورد گفتیاه در یسپاه پاسداران ارومیزاده مسوول روابط عموموسفی

ارشناسان دولت موقت در . کخته استیرا بر انگ یل مختلفیان بوده و مسایردن فئودالها در مکمسلح 

. میبرس یاسیم سپس به اهداف سینکاده یرا پ یت نظامیمکد حایه اول با. کن مساله معتقد بودندیامورد 

ه غلط کخودشان در منطقه ـ  نها به خاطر برداشتیایول. میاشنهاد دادهیرا پ یادیل زیما آن موقع مسا

نان یردنشکردستان به خصوص کر یه چون فئودالها به عنوان عشاکجه گرفتند ین طور نتیابوده ـ 

خودشان  یت نظامیمکنند تا بتوانند حاکآنها را مسلح ب. را در منطقه دارند یادینفوذ ز یجان غربیآذربا

ارشان که کدند یجه رسین نتیام به یردکاد یش فره ما در موردک یدر عمل هامنطور  ینند ولکرا اعامل ب

ه کبل. به حال انقالب در منطقه نداشته است یچ گونه نفعیت هکاشتباه و غلط بوده و عمالً آن حر 

عده را به  یکرده و کجاد یارد کرا در منطقه  یفراوان یهاینیهم بوده است و بد ب ییرضرها یحاو 

سامل  یروهایردند و با نکیم کنها از هامن اول مساله را در یاگر ا. شانده استکطرف احزاب ضد انقالب 

 یار کق سازشیردند من از طرکیحل م یق انقالبیل را به طریردند و مساکیگرفتند و مشورت میمتاس م
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 یهاسالح یرس  یکم گرفت یافزود دولت موقت آن موقع تصم یو . ن بودیانم اوضاع بهرت از کیر مکف

چند ماه اول . ه داده شدیها در نقده و اشنور قرار دهد وام اسلحهیار رسان عشایر اخترا د یژاندارمر 

 یخواست تعدادیم دولت میو بنا بر تصم. ندکر یش را در منطقه دایهام گرفت پاسگاهیتصم یژاندارمر 

د یعا یه مثبتجینها اسلحه داده شد اما عمالً نتیاه همراه ژاندارمها باشند بهکند کجوامنرد را استخدام 

ه کرا  یاستید نشد و هر سیم اما حرف ما عایردکصاحب نظر اعرتاض  یکه ما به عنوان کنیابا . نشد

. ردکت منطقه نیبه امن کیمکچ یرخ داد و ه یو متاسفانه حوادث تاسف بار . ردندکخواستند دنبال یم

اگر . رندیگیضد انقالب قرار منند مورد حمله کیت مکحر  یارتش یم واحدهاینیبیما م ین است وقتیا

ت منطقه یچرا امن یه جوامنرد و ژاندارمر کنیابا . رندیگینند خوب مکت منطقه را حفظ را یقرار بود امن

 ردند؟کرا حفظ ن

و  یضد انقالب را متالش یروهاید در درجه اول نیما اول با: ت منطقه گفتیزاده در مورد امنوسفی

ت دولت یمکم حایتوانیم منینکنها را خلع سالح یامیچون اگر ما نتوان. مینکح افراد وابسته آنها را خلع سال 

د هرچه زودتر یبا یاز طرف. ت به منطقه باز نخواهد گشتیجه امنیو در نت. مینکرا در منطقه مستقر 

 عده از یکاز اربابها  یرا بعضیر روستاها پرداخت زیجان و سایردستان و آذرباکدر  یعمران یارهاکبه 

شان یاز روستاها. ن روستاها را به ما داده است و االن مال ماستیاه شاه کنیا–ان را به عنوان ییروستا

ر یه در زینون در اطراف ارومکو ا. اندردهکان را آواره و رسگردان یختند و صدها نفر از روستائیرون ریب

متاسفانه . هم دارند یآور ع رقتنند و وضکیم یاند زندگردهکه خودشان درست ک ییهاومهکچادرها و 

از  یکیه کشنهاد من ین پیبنابرا. میرده است و ما از دولت گله دارکن یار کچ ین مورد هیادولت در 

م ین اربابها تقسیان یزم ید به زودیه باکن است یزم. ر منطقه استیجان و ساین آذربایردنشکل یمسا

معلوم »شان یاه قول خودکرده کان یب یحات ارضاصال  یرا برا یطرح خوب یرضا اصفهان یآقا. شوند

 یه قانون اصالحات ارضک یدر حال. «اندازدیرا عقب م یه اصالحات ارضکارند کدر  ییست چه دستهاین

ن منطقه هر چه زودتر انجام یادر ید قانون اصالحات ارضیپس با. ب شدهیانقالب هم تصو یدر شورا

  .ت منطقه را بدست آوردی امنامالً کنجا یاه تا یژه در ارومیشود بو
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  .تیبازگشت امن یشنهاد برایپ 10

ن ارائه یردنشکت در مناطق یشنهاد جهت بازگشت امنیده پ یامصاحبه یه طیبخشدار اشنو یبرزنج

  :گرددین منطقه باز منیاگر به یچون آرامش د: گفت یو . ردک

 یان( در منطقه مستقر شوند و به جار یایاسالم ی)منظور ارتش جمهور  یکالسکینظام یروهاین -1

  .استخدام شودیپاسداران بومیره بومیپاسداران غ

رده کخلق  یوبکرس  یدولت برا یروهایه نکن یادر مورد  یاساس احزاب قانون یعات بیـ با توجه به شا2 

  .نندکمردم را به خود جذب ، د با جلب اعتامد مردمیبا یانتظام یروهایآمده است ن

درصد  60ه کار را یکه افراد بیلکار کنیارا یز. ردیانجام گ یبه طور رضبت یو اقتصاد یعمران یتهایالـ فع3 

 یل و مرام ضد انقالبیاً مانع رفنت آنها به مسایثان. ندکیدهد به خود مشغول میل مکیت منطقه تشیجمع

  .شودیم

ه یلکن یون و معتمدیدولت با روحاناز طرف مقامات  یاسیرات سکد مذایردستان باکحل مساله  یـ برا4

د ییبه خواست و تا یات پنج نفر یه هر شهر به هکن صورت یبد. ردین صورت گیردنشک یشهرستانها

ردستان کدر  یچ گروه مسلحید وابسته به هین اشخاص نبایاو . نندکت مردم آن منطقه انتخاب یرثکا

تنها  یاست جمهور یق ریاصالح شده از طر یاماده 6رات و توجه به طرح کن مذایابه نظر من . باشند

  .ردستان خواهد بودکالت در کراه حل مش

در سازمانها و ادارات را آغاز  یلک یساز که و پاید به تصفیت در منطقه دولت بایـ پس از استقرار امن5

  .ندکه یم سابق را تصفیا وابسته به رژیو عامل ضد انقالب و . ندک

است یو س یغ خط مشیها و تبلج برنامهیون و مطبوعات به ترویتلوز، ویق رادید از طریدولت با -6

غات یرا جهت تبل یمحل یرث استفاده زبانهاکد و حدایبنام یعیاقدامات وس یاسالم یدولت جمهور 

  .دیبنام
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  .ز داشته باشدین یغاتیتبل یتهایفعال یعمران یتهایضمن فعال یانقالب یر ارگانهایو سا یـ جهاد سازندگ7

ا یاشانه و کخانه و  یرانیه منجر به وکر یاخ یاز جنگها یر و مست ضعف ناشیخسارات اشخاص فق -8

  .ق خسارات را به او برگردانده شودیل او شده است پس از تحقیوسا

ت یحفظ امن یو برا یجاد سپاه پاسداران به صورت بومیا یت منطقه و برایامن یـ از افراد جوان برا9

  .ن برودیناآگاه انجام شده از ب یره بومیه توسط افراد غک ییهایتا ناراحت. منطقه انجام شود

ون یهست بگامرد و روحان یردکات یو فرهنگ و ادب یمحل یلورهاکها و فولج و نشانهیـ دولت در ترو10

 . ندیران بنامیا یاسالم ین اسالم و اهداف جمهور ین مبیق به دیاهل تسنن را تشو

 (14/5/1358هانکی)

 

  .رد هستندکخائن به جامعه ، ه طلبانیتجز

پارس ی خربگزار  یأت اعزامیبا خربنگار ه یمصاحبه اختصاص یکروزدرید، ردستانکبا استاندار کیمحمود ش

 یز مخصوصکه مر کرد کشنهاد یپ، ردستانکر یخوددرباره حوادث اخ یح نظرهایضمن ترش، شورکبه غرب 

 یو . ل شودکیتش یجان غربیازاستان آذربا یان وبخشرمانشاهکاستان 2الت کل مشیمسا یبرس یبرا

داشته و بخصوص  یت حساسیشه موقعیهم، ردستانک»: ردستان گذشته است گفتکدرباره آنچه در 

ران با دولت عراق هم یچون روابط دولت ا. آورند یردستان رو کبه  یعوامل ضدانقالب، بعد از انقالب

گرچون دردوره یازطرف د. ص دادندیمناسب تشخ، تیفعال یردستان رابراکط یمح، همه، خوب نبود

 یضمن یآمادگ ، یکن نظریوظلم قرارگرفته بودند وازا یردها مورد تعد، کرانیرمناطق ایش ازسایطاغوت ب

فوق العاده به  یدوار یب به اتفاق مردم امیت قریرثکه اکن یالبته درا. ن منطقه وجود داشتیدرا یوقلب

، امل تاسفکبا  یول، شودداشتیمن یدیچ تردیبودند ه ینهضت انقالب نیبان ایانقالب داشتند وپشت

د و یه باکداشت وآن طور  یادیز یهایدولت گرفتار . م بودک یلیخ، ردستانکدولت در  یغاتیل تبلیوسا
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اده یردستان برنامه خودراپکم در کم کون داشتند یجه ضدانقالبیدرنت. ردکردستان نکتوجه به ، دیشا

 یفه ایردستان را بباراردوالبته من وظکر نقاط یپاوه وسا کع اسفنایم متاسفانه وقایدیردندچنانچه دکیم

به ، چون آنها رسنوشت ومقدراتشان ینم ولکب یصحبتی، جان غربیندارم راجع به منطقه مهاباد در آذربا

ه مهاباد هزارنفرااره ب10»: گفت یو . «ردکل در مهاباد هم نفوذ یمسا نیا، دارد یردبستگکر مناطق یسا

د ه ینرس کیمکچگونه یه، میردکازدولت  کمی کماه درمهاباد هستند وماهرچه تقاضا2اند ومدت آمده

ن یاران در ایکا مثال تعداد بیو. مینکن ده هزار نفررااداره یه اکم یاعانه موفق شد یاست ومابا جمع آور 

ه هر روز به کست ین یران مقدار ایکب یم تعداد واقعیمتوجه شد، اداست وبعداز چند روزیار زیشهر بس

ن یه با اکهستند  یاسیس یه گروههایارند و بقیکآنها واقعاب پنجم یکا یچهارم ویکد ویآیمی استاندار

بازدارند و  یو عمران یرفاه یارهاکآورند تا مارا از یم یاند و آنهارا باخودبه استاندار عده مخلوط شده

  .«م شدکالعاده ا تعدادشان فوقینشد  یاران خرب یکاز بگر ینجا دیت در ایامن یبعد از برقرار 

ر به یدرگ ین طرفهایرفع اختالفات موخود ب یخود برا یشنهادیردستان درباره طرح پکبا استاندار کیش

ن یدرال. ستندیانیا شناخته شده هستندیگروهها»: شور گفتکپارس بغرب  یخربگزار  یات اعزامیخربنگاره

من موفق شدم با رسان فقط . ردندکیت میازده گروه درمنطقه فعالیا یروه ده گ، انتصاب من یروزها

ت ین گروههافعالیا. ن نشدکره ممکمذا، ستندیه چون افراد مشخص نیبا بق ینم ولکره کدو گروه مذا یکی

جا هستند؟ پس کو . ستیالتشان چکیم تشیبرب یم پیتوانستی منیول، ردندکیمی بیداشتند واقدامات تخر

رات کنده حزب محله دمیمنا. نجا رفتندیده شده و ازایبرچ کوچک ین گروههاین ایا، ن پاسداراناز آمد

نده یه مناکگروه چپ رو هم  یکست وین ینجا رفت وازاوهم خرب یش من آمده بود از ایه قبالپکهم 

ر د یه گاهکن گروهها هستند یامنده ایده شد حاالفقط باقیامنگر بود بر چکق یبنام صد یشان شخص

ردستان حساب کآن در  یتوان رو یه فعالمک یحزب مقتدر . زنندینده دست مکبه حمالت پرا، نارکگوشه و 

، شودیل حل میازمسا یلیخ، ره شودکن حزب مذایاگر با ا. ردستان استکورات کحزب دم، ردک

 یستیبا، مهاباد گرفته شود یبرا یمیاگر تصم. ن بهم مربوط استیردنشکه رسنوشت مناطق کنیخصوصاا

ات یه یکد ویایبوخود ب یتیزکمر  یستیده دارم بایب ومن عقین ترتیبه هم، ردستان هم برسدکبه اطالع 
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جان یرمانشاهان وآذربا، کردستانک یاز استانها یکیم در یه اسمش رابگذارکا هرچه یو ییاجرا یاسیس

رد و از یل قرار بگیوتحله یز موردتجزکن مر ید دراین سه استان بایل مربوط به ایمسا، زبشودکمتمر  یغرب

نون کشنهاد تاین پیه متاسفانه اکاستفاده شود  یستین سه استان بایل ایحل مسا یصالح براینفوذافراد ذ

 ییه آشناک یمعتقدم ازوخوداشخاص یمن حت. شنهاد من موافقت نشدهیمورد توجه قرارنگرفته است وبا پ

 . اده شوداستف دارند، نیرد نشکمناطق  یبه فرهنگ وساخت اجتامع

 (15/5/1358هان آزادکی)

 

  .هستم یمن وارث وضع نامطلوب: المیاستاندار ا

ـ دیا . فرستاد یوئیام رادیپ یکن استان یالم خطاب به مردم ایاستاندار ا یر قهرمانید اسدالله امیروز سیالم 

  :ر استیالم برشح زیام استاندار ایمنت پ

جز خدمت  ید من از بدو ورود تا امروز هدفینکتوجه ، المیر استان ایمردم بافراست و مسلامن و عشا

ه در قدرت من بوده کتا آنجا ، ن استان نداشته امیب ایمردم نج یهاین استان و دفع و رفع نگرانیبه ا

نامطلوب  یمن وارث وضع، الت موجود بوده استکش و دفع مشین آسایاست اهتامم شبانه روز در تام

متام اقشار  ین منطقه فائق آمده و آمادگیالت اکم بر متام مشید بتوانیبا یالبه الجرم با صرب انقکهستم 

 ینوساز ی، مر به خدمت شام در راه خودساز ک یدالوصفیه با صداقت زاک ینیو متام مصادر و متام مامور

  .نمکج یبس، اندو بهبود وضع نابسامان شام بسته

ق یه بتحقکجاد شده است یا ید هر روز ماجرائیه همه خود شاهد هستکن اواخر یامل تاسف در اکبا 

الت در راه انجام کن مشیا یه از چه مجار کم یدانید و مینیبینم و میبیق میامل و عمک یو با بررس

ن بوده است تا از هرگونه یا ین مدت بر مبنایارصار خاص من در متام ا. جاد شده استیف ما ایوظا

مقتدر و رسبلند  یشور کن لحظات حساس در آستانه ساخنت یلذا در ا، شود یر یتصادم و برخورد جلوگ
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روز آمده و از یخاص خود بر متام موانع پ یار یو هش یدار یه با بکم یخواهیاز شام م. میقرار گرفته ا

د تا یخود را و فرزندان من را آموزش ده یهاد و افراد و مخصوصا بچهینک یخوددار  یر یهرگونه درگ

انقالب ، طین رشاینخواسته در ا یه مبادا خداکرند یامنان برباد ده قرار نگعات سوء و خیر شایتحت تاث

 یار یه در متام ساعات با هوشکم یخواهیاز شام م. میمنحرف شو، ما مخدوش گردد و از اهداف خود

نخواسته با بروز  یه مبادا خداکد یت خاص مبذول داریعنا، الت داشتهکتوجه به متام مش یدالوصفیزا

 . مییم در رفع آنها بعدا اقدام منایوار نتوانناگ یحوادث

 (16/5/1358هانکی)

 

  .ختین شهر گریه از ایس دادگاه انقالب ارومییری: جان غربیاستاندار آذربا

ه را ینار شده دادگاه انقالب ارومکس بر ییروز ریدی، جان غربیاستاندار آذربا: پارس  یه ـ خربگزار یاروم

  .نستن شهر دایر ایمسوول تشنجات اخ

ه جوان کس دادگاه انقالب ییر» : افزود، گفتین تشنجات سخن میا یان جلسه بررسیه در پاک« حقگو»

منطقه را به آشوب ، خود یهایل منطقه بود با لجاجت و شتابزدگیم تجربه و ناآشنا به مساکساله  25

  .«ردک که را تر یاروم، ش از تهرانیریاز صدور دستگ یمبحض آگاه، شاند و خودک

رغم خواست مردم با لجاجت در یعل، هیس دادگاه انقالب ارومییر» : گفت یجان غربیاستاندار آذربا

ه را مضطرب و متشنج یمردم اروم« یندر کاستوار اس» و« یم هوشنگیرسهنگ ابراه» مه و اعدامکمحا

نند کا حفظ آرامش ر ، خود یرغم ناراحتیه علکخواهم یم یگفت و من از برادران ارتش کرد و شهر را تر ک

  .«نندکن ماجرا سوء استفاده یه افراد ضد اسالم و فرصت طلب از اکو اجازه ندهند 

نندگان در آن خواستار کتکه رش که یروز ارومیدر تظاهرات د»: پارس گزارش داد یخربنگار خربگزار 

« یندر کاستوار اس»و « یرسهنگ هوشنگ»مه و اعدام کدادگاه انقالب به خاطر محا یمجازات اعضا
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، ن تظاهراتیان ایدر جر. ت داشتندکز رش یه نیدر اروم« یقوشچ»از افراد پادگان  یگروه، بودند

  .برداشتند یجراحات یرنظامیو غ یاز افراد نظام یدر شهر بوخود آمد و عده ا یبرخوردهائ

و ده شد یشکر به آتش کشد و دفرت فرمانده لش یکشل یهوائ یرهایت، هیر ارومکن در ستاد لشیهمچن

 یه به تحصن نشستندو خواستار مجازات اعضایر ارومکدر پادگان لش یاز افراد پادگان قوشچ یگروه

 . ه شدندیدادگاه انقالب اروم

 (17/5/1358هانکی)

 

  .ب شدیذکت یجان غربیاظهارات استاندار آذربای، جان غربیآذربا، انقالب یدادگاهها یاز سو 

، هانکیامروز ضمن حضور در ی، جان غربیانقالب آذربا یگاههاس داد ییر« دیاالسالم فتح الله امحجت»

  .ردکب یذکرا ت یجان غربیرت حقگو استاندار آذرباکاظهارات د 

 یاسیس یورانهاکسال آن را در  15ه کگذرد یسال از عمرم م 35ه کبل، ستمیساله ن 25اوال من » : گفت یو 

ت یه تابعکردند یکا بودند و پول خرج میکر در آمراستاندا یه آقاک یپانزده سال. گذارنده ام یو مبارزات

، ستیار نکدر  یاند خطر ردهکه احساس کنون کند و ایا درآیکت آمرینند و به تبعکخود را سلب  یرانیا

  .«اندد شدهیراث خوار دهها هزار شهیمی، اند و با روابط خاصران آمدهیبه ا

م و که طبق معمول پس از صدور حکرده ام بلکار نه فر ینجانب از ارومیا» : د افزودیاالسالم امحجت

ش یز از پیام را نیت هواپینم و بلک یار کهم، لک یآن به تهران آمدم تا با بردارن خود در دادستان یاجرا

  .رده بودمکرزرو 

 یه پس از آمدن به تهران و دادستانکنیل ایرده است به دلکمرا صادر ن یر یس دستور دستگکچیا هیثان

 یگر یو تا در دادگاه د ضمنا من ابالغ قضاوت دارم. ه بازداشت هم نشده امکد ینیبیرفتم و م ل انقالبک

  .برخوردارم ییت قضایخالف من ثابت نشود قهرا از مصون
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 اظهارات استاندار

چوجه یبه، ر مقامات استانیمن و سا: هان گفتکیامروز در متاس با  یجان غربیرت حقگو استاندار آذرباکد 

ه منطقه با آن ک یلیاما بخاطر مسا، ستمیاالرض ن ین فیانقالب و اعدام مفسد یادگاههامعرتض د

ه یروز در ارومیه پرکرا  یافتد و حادثه ایق بیبه تعو یمکد یمه باکه زمان محاکم یروبروست معتقد بود

د یسالم اماال اظهارات حجتی، جان غربیاستاندار آذربا. میردیکم ینیش بیر گذشت پیاتفاق افتاد و به خ

را یز، آمدممنی رانیچگاه به ایداشتم ه ین قصدیاگر من چن: رد و گفتکرد  ییایکت آمریرا درباره تبع

  .قصد خدمت به مردم را دارم، شور خود بازگشته امکه به کنون کنبود و ا یلکارمش، کا شدنیکتبعه آمر

 یه گروهکنیمخصوصا ا. جوان استه گفته ام کبل، ساله است 25، س دادگاهییه رکضمنا من نگفته ام 

در  یه عدل اسالمکنند کیستند و ادعا مین یجان راضیانقالب در آذربا یار دادگاههاکاز مردم از نحوه 

 ید پاسخگو یمنطقه هستم و با ین آبادانیت و همچنیمن مسوول امن. شودیت منین دادگاهها رعایا

  .مردم باشم یازهاین

ن است خربنگار کاند و ممردهکد فرار یاالسالم امه حجتکنگفته ام  من هرگز: ردکاستاندار اضافه 

 . رده باشدکاستنباط ، من یپارس از حرفها یخربگزار 

 (18/5/1358هانکی)

 

  .شد یالت مردم پاوه بررسکمش: رمانشاهانکاستاندار  یاز سو 

الت مردم پاوه به کمش به یدگیرس یرمانشاه براک یاز علام یروز همراه گروهید، رمانشاهانکاستاندار 

متحصن شده بودند  یخود در فرماندار  یبه منظور انجام خواستها، از مردم پاوه یعده ا. ن شهر رفتیا

  .ردندکات همراه او استقبال یه از استاندار و هک
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ر و درود به یبکن با تیمتحصن، ز از سنندج به پاوه آمدندیزاده ن یاز طرف عالمه احمد مفت یندگانیمنا

ان یرمانشاهان در مکخود را با استاندار  یهاداشتند و سپس خواست یات را گرامیورود هی، نیم خماما

  .گذاشتند

 ینیحسن ام. فرماندار پاوه، رمانشاهک یس سپاه پاسدران انقالب اسالمییر ید جعفر ین وقت سعیدر ا

مردم  یاز سو  ینارص سبحانمال ، پاوه یهارستانیر دبیدب ید راغب احمدیس، زاده ینده عالمه مفتیمنا

رامون لزوم تداوم انقالب یپ یب سخنانیبه ترت یکاز سنندج در  یندگان اعزامیاز منا یکی« فربد»پاوه و 

  .ردندکراد یون ایمه ضد انقالبکو محا ینیامام خم یبه رهرب  یانقالب اسالم یهایژگین ویو همچن

ملت ، ملت یارتش برای، نیدرود بر خم» : دادیت شعار میه جمعیکرمانشاهان در حالکآنگاه استاندار 

  :خطاب به آنان گفت« ارتش  یبرا

« ربکالله ا»ه کم یرا بفرش ییهام تا دستینجا آمده ایرمانشاهان به اک یان عده ایتن از آقا 3باتفاق  »

 دیردکجاد یرا ا ین همبستگیه اکشام  یفرشدن دستها یبرا. ستندکرا ش یم طاغوتکان سنگر مستحیگو

ه یه علک یسانکنه یان و سیاوه گویاست بر دهان  یمکز مشت محیم و اجتامع امروز شام نیآمده ا

ران و وجه یا یرمانشاهان سپس درباره انقالب اسالمکاستاندار . نندیچیران توطئه میا یانقالب اسالم

امنان آن ب مسلینص یپارچگیکلمه و که وحدت یه در ساک یهائیروز یآن با صدور اسالم و پ کمشرت 

سخن ، ب مسلامنان آن زمان شدینص یپارچگیکن وحدت و یامروز هم هم: زمان شد سخن گفت و افزود

 یپارچگیکشام با وحدت و . ما است یروز یعامل پ یپارچگیکن وحدت و یامروز هم هم: گفت و افزود

ه انقالب یعل رشق و غرب و اتحاد نامقدس یهاسهیدس یپارچگیکشا با وحدت و . ما است یروز یعامل پ

  .دیوبکد یرا در هم خواه یاسالم

ه به همه کرد کم یخواه یما سع، دینیبرگز یندگانیشام از خود منا: ان گفتیرمانشاهان در پاکاستاندار 

خدا و همت  یار یه بکم یگویاز طذرف دولت م یندگیمن به منا، میشام جامعه عمل بپوشان یهاخواست

خود شام مردم از رونق  کمکبا « اورامانات»م آمد و منطقه یواهالت فائق خکشام مردم بر همه مش
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رمانشاهان و همراهان سپس با مردم متحصن کاستاندار . ت برخوردار خواهد شدیو رفاه و امن یاقتصاد

گر با مردم پاوه به گفت و گو پرداخت و از یآنگاه استاندار بارد. نامزجمعه گذاردندیپاوه در فرماندار

 . ان دهندیبه تحصن خود پا هکآنان خواست 

 (20/5/1358هانکی)

 

 رندکشورش در 

نون کهم ا: خواند و گفت«حساس»روز اوضاع منطقه را یرمانشاه عرص دکاستاندار « پور یمحمد سپهر »

پاوه جنگ  ین فرماندار یمتحصن بودند و متحصت« قلعه یقور »ه در کرات کن طرفداران حزب دمو یب

رند کش در یچند روز پ»: اظهار داشت« رند غربک»در  یاشورش عدهسپس در مورد  یو . ان داردیجر

 یه خواستار استخدام در آموزش و پرورش بدون رشط انجام خدمت سپاهکار یکب یهاپلمهیعده از دآن

جه یشد دست به شورش زدند درنتیه مک یاتیکار ملحق شده و با تحریکارگران بکبه تعداد از ، بودند

ردند و کها را مسدود ابانیآنها خ. نفر مجروح شدند 5، داد یرو  یاز اهال یو گروهن آنان یه بک یر یدرگ

شدنداستاندار یرندمکبه بخش  یو دولت ینون مانع ورود مأموران انتظامکنرتل آن را به دست گرفتند و اک

د ینار تهدکزدر گوشه و یرمانشاه نکدر : رد و افزودکف یتوص« زیانفجار آم»ن استان را یرمانشاه اوضاع اک

  .«ار حساس استیهم رفته اوضاع بسیشود و رویم یبه تحصن و اخاللگر 

رمانشاه به خاطر اعرتاض به نحوه کشگاه نفت یارگران پاالکاز  یگروه: ردکرمانشاهان اضافه کاستاندار 

و ردند ک یباتوجه به دستورات امام از اعتصاب وتحصن خودار  یآمدند ول یشگاه نزد و یس پاالیرفتار رئ

 . خواهد شد یدگیشان رسیهاه به خواستکبه آنان گفته شد 

 (21/5/1358)اطالعات
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  .رداستکران باشد به رضرمردم یه به رضر اکنیقبل ازا، ردستانکجدا شدن 

  .شده است یساز کپا یاز عوامل ضد انقالب یلکوان بطور یمر سنندج و

« باکید شیمحمد رش». «ستندیند ازملت ننکردستان درست ک یدبرایخواهند شناسنامه جدیه مکآنها »

: ندیکح میردستان ترشکبه  یخربنگاران اعزام یرابرا یمناطق بحران یر یات درگیجزئ، ردستانکاستاندار 

ش آمدن حوادث یاز پ یر یجلوگ یردم براکشنهاد یه با منطقه دارم بارها پک ییمن شخصا با توجه به آشنا»

بار از یک یحت. موردقبول نشد و حتامً مصلحت نبوده است یول، میوره به مهاباد بر کمذا ینا مطلوب برا

من نتوانستم موافقت  یول. شنهاد شدیدر مهاباد به من پ یاحل مساله یبرا یاز مقامات نظام یکیطرف 

وضع  یگر در مورد چگونگیردستان در پاسخ سوال دکاستاندار « نمکن مورد جلب یشور رادراکوزارت 

 یف شورایوظا»: ردستان گفتکاستان ی ر شهرهایل آن در ساکیدج واحتامل تششهر سنن یار شوراک

، شهر یامت شوراید بر علت شد وتصمیمز، تیچ وقت مشخص نشد و مساله امنیه، شهر سنندج یادار 

 یار ، کدید وشایه باکرد وآنطور کتفا کا کوچک یارهاک ین شورا به بعضینداشت وناچار ا ییضامن اجرا

ت یه فعال فعالک متوجه شدند یبعد از مدت، بودند یه اشخاص صالحک یافراد شورا با وخودش نربد و یاز پ

ل روشن شود از ین مسایف همه ایلکت، دیجد یم در قانون اساسیدواریما ام. ده استیآنها به صفر رس

ه در سپاه یدر مورد تصف یو . «منشا اثر خواهد شود، ردیه دولت بگک یمیآن مرحله به بعد هر تصم

استخدام شدند و مدت  یمحل یقبال تعداد: فر مانده پاسداران انقالب گفت» : پاسداران اظهار داشت

خود را بردند  یسالحها، میاج داشتین افراد احتنیه ما بوخود اک یدرست روز  یدند ولیشکروز زحمت 18

ن افراد یاب ادر انتخ یه دقتکدهد ین نشان میستند واین یار کچ گونه همیردند حارض به هکو اعالم 

ل کینجا تشیسپاه پاسداران رادر ا، ودقت ینینده اگر سپاه پاسداران بتواند با روشن بینشده است و درآ

، به خصوص یلحظه زمان یکدر ، انده ازتهران آمدهک یافراد. اد موفق خواهد شدیدهد به احتامل ز

. م داشتیاد خواهیشه بیمن خاطره خوش را هیامل نجات دهند وما اکموفق شدند شهر رااز سقوط 

مومن ومعتقد به انقالب بوده وحارض به هرنوع خدمت ، ن افرادیب به اتفاق ایت قریرثکم اید بگویبا
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ه پاسداران کست ین نیل این دلیدرصد نا موجه باشند وا 3ا ی2، ن افرادین این شهر هستند واگر در بیدر ا

ن افراد اعتامد دارد وچند یرثا به اکمردم شهر هم ا. ندستین یخوب یآدمها، اندن شهرآمدهیه به اک یانقالب

را به شدت  یزراع یهانیزم یهاتکیوخود مال، ردستانکبا استاندار کیش. «م دادیتوان تعم یاستثناءرامن

فقط ، ردستان مطلقا وخود نداردکبزرگ در  یهاتکیمالی، بعد از اصالحات ارض»: رد وگفتکب یذکت

 یهادر باره دادگاه یو . «م استکار یه مقدارآن بسکشود ین سابق داده مکیبه مالزه یانکم یزراع ینهایزم

 یردم و خواستم دادگاه انقالب اسالمکنجا به تهران مراجعه یان ایف زندانیلکن تییتع یبرا»: گفت یانقالب

رابه  ن دادگاههایت رشع درایمکحا، ستندینجا حارض نیا یاز علام یکچ یرا هیل شود زکیردستان تشکدر 

ر اتفاق یع اخیه وقاکن یل نشد تا اکین دادگاه تشیمتاسفانه ا، ه شدک ییبا وخود توافقها. رندیعهده بگ

  .افتاد

 

  .جهت بزرگ شد یه بک یاواقعه

ون آنرا بزرگ و یزیها وتلوه روزنامهکبل، فتادیردستان اتفاق نکواقعه در ، قتیم در حقیبگو یستیالبته با

 ین شهربانیرده ومتاسفانه مامورکجوان حمله  یعده ا، اسلحه و مهامت اتوبوس حامل یکفقط به 

چ ین هیجزا، ن سالح غارت شدهیرده بودند واکن یچ اقدامیه، میرده بودکه ما استخدام ک یوپاسداران

ن وضع یوخود داشت والزم بود ا، دمیترسیشه ازآن میه من همک یتیعدم امن یافتاده است ولین یاتفاق

ر شدند وبا استقرار سپاه یدستگ یتعداد، ان اغتشاش سقزیبعد در جر. ندکب یدولت توجهند و کر ییتغ

 یشه ادامه داشته باشد وافراد خاصیه همکبوخود آمد  یدوار ین امیامل بر قرار شد واکت یامن، پاسداران

. ندختیهمه گری، م رسان وگردانندگان اصلید بگویالبته با. ب شوندیبادقت و حوصله رصف وقت وتعق

سبه کو  یارمندان ادار کن آنها یه در بکاند ر شدهیدستگ یه تعدادکم یش مطلع شدیسه چهار روز پ

اشف به کر شدند و یهم دستگ یشاورز کو  یدارائی ل ادارهکران یمد یحت، خوردیشهر به چشم م یواهال

چ یالبته من ه. ستس ایدر رشف تاس یاند ودادگاه انقالبف آوردهینجا ترشیبه ا یخلخال یعمل آمده آقا
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ه کدانم منی اطالع ندادند ومن یس، کانقالب یهال دادگاهکیو درمورد تش شان نداشتمیاز ورود ا یاطالع

، فقط بر اثر مراجعات افراد مختلف به من. است ردهک ین رابه دادگاه انقالب معرفیمتهمی، چه عامل

ستند یگانه نین افراد هم چون بیه اک بود گرفتم واو معتقدیسپاه پاسداران انقالب متاس م بارسپرست

ر یهامن روز باوز، ردمکاحساس خطر ، اصال در مورد اعدام افراد یول، شف شده استکوازآنها اسلحه 

شور کر یچند لحظه بعد وز. ت داشته باشدیحس ن، ندیکت میه دادگاه را هداکشورمتاس گرفتم وگفتم ک

، انجام ندهد وباز گردد یه عملکت مطر ح شده وقرار شد ات دولین مساله در هیه اکبه من اطالع داد 

ا یح یچ وجه درمورد صحیالبته من به ه، ر باران شدندیازده نفر تیدم یو شنیم ساعت بعد از رادیاما ن

ن مورد ینظر موافق در ا یک ین شهر حتیمن در ا یول، نمیکمن یاظهار نظر ، ن اعدامیغلط بودن ا

پارس به  یخربگزار  یبه خربنگار اعزام، زدهمیواصل س یقانون اساس بارهردستان در کاستاندار . «دمیند

د اسالم رابه متام مذاهب اسالم یبا، میبگذار ین انقالب رااسالمیم نام ایاگر ما بخواه»: شور گفتکغرب 

م انقالب یبخواه، ن صورتیر ایودر غ یمذاهب چهار گانه تسنن ومذهب جعفر  یعن، یمیم بدهیتعم

د یجمهور باسییه رکگنجانده شود  یدر قانون اساس یستیم آن وقت باینکران یعه وایشرامحدود به 

سه یه وسعت وعظمتش قابل مقا، کران است به نظر من اسالم استیآنچه امام وملت ا یعه باشد ولیش

گر یداشته باشد د، آن قائلند یه مردم براک یست وچنانچه انقالب ما با آن عظمت خاصیبا مذاهب ن

جمهور خودبه سییدر عمل هم ر. عه باشدید شیجمهور باسییه رکد بشود یق یدر قانون اساس یستینبا

آن ، باشند عه داشتهیر شیجمهور غسییر یکه مردم بخواهند ک یدر صورت یعه خواهد بود ولیخود ش

ند انقالب اصوال مسلامنان متام جهان اعتقاد دار ، ن گذشتهیاز ا. ن نخواهد بودیدر ب یالکگر اشیوقت د

ردستان در مورد کبا استاندار کیش. «ندکمی ل را حلیل مساین قبیع وتسنن وازایاختالف تش، رانیا یاسالم

شده است  یساز کپا یاز عوامل ضد انقالب یلکبطور ، وانیسنندج ومر»: شده گفت یساز کمناطق پا

نشده است ومن  یساز کمهاباد ورسدشت پا، انکبو ، بانه یول، ستین یگر مساله ایتوان گفت دیوم

از ما آزرده خاطر ، راتکاز دمو  یت ناراضیرثکن ایه اکرد ک یار ک یستیبا، توانین وجه میمعتقدم به بهرت

مثال در ، درست است، ندیگویراتها مکه دمک یزهاینندچکر نکوندند وفیراتها نپکنشوند والجرم به دم
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موافق  یومت اسالمکه با حینبوده وبق یسایش از دو هزارنفر عضو احزاب سیهزار نفر ب 180سنندج از

 ین طور یر مناطق اید در سایرد وباکن یازمردم شهر را به دولت بدب یادین اعدامها عده زیا یبودندول

ن یشود وایشرت جلب میاعتامد مردم ب، عمل شود، حیانت اسالم در اعالم دولت صحیعمل نشود و د

عمل دولت . وندندیپین مین هم به موافقیاز مخالف یخود هست وتعداد یبه جا، ت قاطع موافقیرثکا

  .«ن براندین رابه صف مخالفیموافق، اتیا هیا دو نفر و ینفر  یکه بر اثر اشتباه کباشد  یطور  یستینبا

 

 هاتیتوجه به واقع

من مردم را »: گفت یو . نندکهاتوجه تیرد ستان خواست به واقعکاز مردم ، انیردستان در پاکاستاندار 

د یما نبا، متعدد دارد یهایگرفتاری، اسالم یه جمهور کنم وحاال کیبا دولت دعوت م یار که آرامش وهمب

 . میانات دولت داشته باشکخارج از حدود ام یم وتوقعاتیم ورسبار دولت شویفزایب ین گرفتار یبه ا

 (25/5/1358)اطالعات

 

  .شدندوپرت به منطقه اعزام یکبا هل کیمک یروهاین: سپاه پاسداران

  .ردندکافراد مسلح به پاوه حمله  ·

  .به شهر پاوه بسته شده است یورود یمتام راهها ·

  .ستیدر دست ن یق تلفات هنوز آمار یتعداد دق ·

ه به ک یفور  یامهایپ یپاوه ط یو گروهان ژاندارمر  یسپاه پاسداران انقالب اسالم، حوادث پاوه یدر پ

و از سپاه « پاوه بدست مهاجامن در رشف سقوط است» : ردکم رمانشاه فرستاد اعال کز خود در کمرا

  .ردندکز استمداد یپاسداران و ارتش ن
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پاوه را  یاستمداد سپاه پاسداران و گروهان ژاندامر  یامهایرمانشاه پ، کپارس یبر اساس گزارش خربگزار 

آنها مدت مقاومت  ه درکافت داشته یشب دریقه پریدق 25و  24قه و یدق 10و  23 یب در ساعتهایبرتت

  .شده است ینیش بیساعت پیکشهر حدود 

بامداد روز سه شنبه  2رده است ساعت کچمران اعالم  یمصطف: ن گزارش دادیپارس همچن یخربگزار 

ز سپاه پاسداران پاوه کردستان به گروهان و مر کرات کب از احزاب منطقه و حزب دمو کافراد مسلح مر 

بر . نرتل درآمدکشهر محارصه شد و تحت  یورود یاجم همه راههان تهیردند و در اکحمله مسلحانه 

رمانشاه کاز  کیمک یروهایاند و به گفته چمران نشده ین گزارش سه نفر از پاسداران زخمیاساس ا

  .ت هستندکپاوه در حر  یبسو 

وز در رمانشاهان صبح امر کپور استاندار  یمحمد سپهر » : رمانشاه گزارش دادکز از یهان نکیخربنگار 

با شهر جنگ زده پاوه  یگر ارتباطینون دکه از ساعت سه بامداد امروز تاکرد کاعالم  یگفت و گوئ

  .«ندارد

متحصن شده بودند از « قلعه یقور »ه قبال در کردستان کرات کطرفداران حزب دمو : استاندار گفت

بعد از دو شب مقاومت ردند و کن به شهر پاوه حمله یو سنگ کسب یشب با انواع و اقسام سالحهایپر

  .«نرتل خود دراردندکشهر را به ، افراد سپاه پاسداران

ان آنان هستند و یز در مین یاخاللگر و ضد انقالب یه تعداکن عده یا» : ردکرمانشاه اضافه کاستاندار 

ا شهر پاوه ر  یز ارتباطکدر حال حارض ارتفاعات و مرا، شوندین زده میهزار نفر تخم 2جمعا در حدود 

  .نرتل خود دارندکدر ترصف و 

، دخالت و مقاومت نداشتند یبرا یمجوز ی، انتظام یروهایر نیه ارتش و ساکنیبعلت ا: استاندار گفت

با افراد ، ن شهریتنها افراد سپاه پاسداران مستقر در پاوه و مردم طرفدار استقرار سپاه پاسداران در ا

 یاند ولبه پاسداران پاوه اعزام شده کمک یز برایانشاه نرمکر هستند و حدود صد پاسدارا از یمسلح درگ

  .«اندردهک یرشو یپاوه پ یلومرت کیحدود هفتاد « روانرس»فقط تا ی، نیبعلت بسته بودن راه زم
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به پاسداران پاوه تنها  یرسان کمک یبرا» : هان گفتکیاستاندار در ادامه مصاحبه امروز خود با خربنگار 

اد در یاما بعلت وخود ارتفاعات ز، روز استیهوان یوپرتهاک یله هلیبوس یهوائ پل یبرقرار ، نکراه مم

مواجه است و ما  یادیالت زکز با مشین ین راه هوائیاستفاده از ا، وپرتهاک یررس بودن هلیپاوه و در ت

ان م و هر چه زودتر پاسدار ینکدا یل پکن مشیرفع ا یبرا یگر ید یو رضبت یفور  یهاه راه حلکم یوشکیم

  .«میرا به محل برسان

ه پاوه کاست  یساعت متوال 36» : شهر جنگ زده خواند و گفت یکشهر پاوه را ، رمانشاهانکاستاندار 

ن یرانه پاسداران ادامه داشت و تا ایر است و حمله افراد مسلح و مقاومت دلیسخت درگ یدر جنگ

ده یبدست ما نرس، ش آمدهیف شهر په بعد از ترص کاز آنچه  یدیا گزارش جدیصبح ( اطالع  9ساعت )

  .«ستیز مشخص نیزان تلفات نیاست و م

له یه تنها وسکز یرا ن یم شهربانیسیق بیقطع ارتباط از طر، هانکیاستاندار در گفت و گو با خربنگار 

ز در ترصف یرا ن یه افراد مسلح ساختامن شهربانکرسد یبنظر م» : رد و گفتکبا پاوه بود اعالم  یارتباط

  .«مین شهر جنگ زده هستیاشته باشند و ما هنوز در انتظار اخبار تازه از اد

حزب  یاز اعضا . یکیگرفت یردستان در مهاباد متاس تلفنکرات کهان صبح امروز با ستاد حزب دمو کی

قبل در  یمردم پاوه از چند» : گفت یر یآغاز درگ یند در مورد چگونگک یخود را معرف، ه حارض نشدک

 یرمانشاه تقاضاکز کاز مر ، آنان یتوجه به خواستها یمتحصن بودند و مسووالن به جا« یقلعه قور »

، ه چراغ آن خاموش بودک یپیبا ج ین پاسداران اعزامیعده از هم یکشب هم ید. ردندک کیمک یرو ین

  .«ز به آتش پاسداران پاسخ دادندینندگان را به گلوله بستند و آنان نکبه محل تحصن رفتند و تحصن 

در ، ده استینون به دست ما رسکه تاک ییبر اساس گزارشها» : ها گفتیرین درگیدر مورد تلفات ا یو 

ه متحصن ک ینفر از افراد 2ن یهمچن. اندشده یشته و سه تن زخمکتن از پاسداران  4ها یرین درگیا

  .«برضب گلوله پاسداران مجروح شدند، بودند
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اران و روانرس هم سپاه پاسداران مستقر شده است و اخطار یامکه در حال حارض در کن گفت یهمچن یو 

  .ز وخود داردین دو نقطه نیدر ا یر یه احتامل درگکرد ک

صبح امروز وارد شهر شدند و از متام  6ن ساعت یه مهاجمکست کین خرب از شهر جنگ زده پاوه حایآخر

  .رسدیبخصوص رگبار مسلسل بگوش می، رانداز یت ینقاط شهر صدا

هان تعداد مجروحان کیبا خربنگار  یرمانشاه در گفت و گوئک یه ژاندارمر یفرمانده ناح یانیاخ رسهنگ

رسهنگ . ن هستندینفر از مهاجم 25نفر از آنان پاسدار و  20ه کرد و افزود کنفر اعالم  45حوادث پاوه را 

داد مجروحان ه تعکرسد یست اما بنظر میدر دست ن یشته شدگان اطالعکه از تعداد کگفت  یانیاخ

  .ن رقم باشدیش از ایب

افراد مستقر در  یول، ن استیار مهاجمین نقاط حساس در اختیمتام ارتفاعات شهر و همچن: افزود یو 

 . ندکیو ستاد پاسداران انقالب بشدت از مواضع خود دفاع م یپاسگاه ژاندارمر 

 (25/5/1358هانکی)

 

 مت پاسدار به اوراماناتیعز

نند از کیپاسدار و مهامت حمل م یاه عدهکوپرت یکد چهار فروند هلیگزارش رسروز یازده دیساعت 

منطقه اورامانات شدند و اعزام پاسداران و افراد داوطلب به منطقه اورامانات همچنان  یرمانشاه راهک

 یرمانشاه در مقابل استاندار کرمانشاهان در اجتامع مردم کاستاندار « پور یمحمد سپهر » . ادامه دارد

اد یخواست شام را به اطالع مقامات دولت و ارتش رسانده ام و : و گفت. ردکآنها را دعوت به آرامش 

  .ا قاطعانه در پاوه عمل شودیند ک یر یناره گکا بطور قطع یه ارتش کآور شده ام 

اند دهرمانشاهان اطالع داک یشور به استاندار ی کها و شهرستانهایاز متام استاندار : گفت« پور یسپهر »

خوشبختانه : رمانشاهان افزودکاستاندار . در راه اسالم آماده اند یو جانباز  کمکهر گونه  یه مردم براک
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در جهت رفع تشنجات بعمل آمده و بقرار  ینشده است و اقدامات یرانداز یامروز در منطقه اورامانات ت

مردم  یردو بدل شده است ول یامهائیرت چمران پکن و د ین رسان مهاجمیده بیه از منطقه رسک یاطالع

 . ابدیون ادامه یامل ضد انقالبک یوبکرمانشاهان قاطعانه خواستار هستند مبارزه تا رس ک

 (28/5/1358هانکی)

 

 آرامش در سنندج

رد شهر سنندج آرام کردستان اعالم ک یمعاون استاندار  یجیلکشب گذشته : هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

  .است

رده و افراد آنرا کحمله  یر نظامیل غیاتومب یکر مسوول به یافراد غ یشته تعدادروز گذ: افزود یجیلک

 یر یشگیپ یرد براکاضافه  یقرار گرفت و  یدگیه موضوع بالفاصله تحت رسکرده بودند کخلع سالح 

ردستان به رس ک 28ر کلش یهابه شهر سنندج دورسبازخانه یاعزام یروهایامل نک یو آمادگ یاحتامل

 . برندیم

 (28/5/1358هانکی)

 

  .رده استکن یارتش دخالت، در واقعه پاوه: رمانشاهکاستاندار 

خوشبختانه : با اطالعات گفت یرمانشاهان در متاس تلفنکپور استاندار یسپهر  یصبح امروز آقا 9ساعت 

ندار استا. باً قطع شده استیبامداد تقر 2مرت شده و از ساعت کر ین درگین طرفیب یرانداز یدر پاوه ت

به دست  ییهاها و طبقات مختلف مردم تلگرامگروه یاز سو  یر ین درگیایدر پ: ادآور شدیرمانشاهان ک

پور در مورد یسپهر . ن بجنگندیه به پاوه فرستاده شوند و با مهاجمکاند ردهک یده و اعالم آمادگیما رس
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. ق اعالم نشدهین به طور دقیگان و مصدومشته شدهکنون عده کتا: ن گفتیشدگان و مجروحشتهکعده 

ه از کچند تن از پاسداران مجروح : رمانشاهان گفتکاند استاندار نداده ینه گزارشین زمیاو مقامات در

اند ده شدهیرس بر یاشته و عدهکنفر  10ش از یاند به گفتهکاند هامنطور رمانشاه اعزام شدهکپاوه به 

رمانشاهان در کن روشن نشده است استاندار یمجروحشدگان و شتهکم هنوز عده یه گفتکهامنطور 

زدند و  ییامیرمانشاه دست به راهپک یابآنهایاز مردم در خ یادیز یهاامروز گروه: ادامه سخنان گفت

 . منودند ین اعالم آمادگیاند و به منظور مبارزه با مهاجمشعار داده یو جالل طالبانراتکه حزب دمو یعل

 (29/5/1358هانکی)

 

 ارات استاندار در مورد پاوهاظه

  :اظهار داشت ییگفتگو یرمانشاهان طکپور استاندار یمحمد سپهر 

مشغول بسنت مرز  ینظام یروهاید و نیرس یروز یگر انقالب به پیبار د یکم ید بگویقت بایدر حقـ

  .نندکق مرز فرار ین افراد نتوانند از طریاهکهستند 

 کیمک یروهایاعزام ن

 یروهایان نیدر م: پرداخت و گفت کیمک یروهایاعزام ن یمانشاهان سپس به رشح چگونگر کاستاندار 

از مناطق ، ز از همدانیاز ترب، ریعشا یروهاینی، ارتش یروهاید از سپاه پاسداران ـ نیاعزام شده با کیمک

زان مورد یمه به کردند ک ین همه اعالم آمادگیلهر از سنقر و هرسکل یا، الن غربیگ، رمانشاهانک یغرب

را در صبح امروز یز. اندنده شدهکضد انقالب پرا یسه هزار نفر  یرو یو ن. از از وجود آنان استفاده شدین

اند و از آنسو ـ آذوقه آب و مهامت به منطقه برده کیمک یروهایحامل ن یهاوپرتیکبه طور مرتب هل

 . آورندیرمانشاه مکمجروحان به 

 (29/5/1358هانکی)
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  .امرستان پاوه فاش شدیحمله به ب یچگونگ

هان شهادت پاسداران کیگو با ورمانشاهان درگفتکپور استاندار  یمحمد سپهر : هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

امرستان یس بییر یرت عارفکه د کرد کرات در منطفه خواند و اعالم کحزب دم یجه توطئه قبلیدر پاوه را نت

  .ن توطئه دست داشتیبود در ارات که خود از عوامل حزب دمکپاوه 

 

  :ردکن گفت وگو اضافه یرمانشاهان در اکاستاندار 

ه نقاط یلکل داده و کیخود رادرشهرپاوه تش یانیر ستاد عملیوزرت چمران معاون نخستکدر حال حارض د 

  خواهد شد ین منطقه خنثیدر ا ین ستاد است و اعامل افراد ضد انقالبیر نظر ایردستان در زکدر  یمرز 

اد تار ومار شدند ید است و مهاجامن با دادن تلفات زینرتل شدکشور تحت ک یغرب یمرزها: افزود یو 

  .منطقه است یساز که ارتش رسگرم پاکاست  یشان در منطقه باقیایهنوز آثار و بقا یول

با رسان حزب « قلعه یقور »ن یمتحصن یه رهرب کصدرصد معتقدم : پور سپس افزود یمحمد سپهر 

د ین گفت وگو داشتم آنها تهدیه با متحصنیکرا زمانیرت قاسملو بود زکو د  ینین حسیعزالد ،راتکدم

  .ردکردند درصورت عدم خروج پاسداران ازپاوه به پاسداران حمله خواهند ک

از  یادیه متاسفانه منجر به شهادت تعداد زکامرستان پاوه یدر حمله به ب: رمانشاهان افزودکاستاندار 

نون به کز هم این یرات بود و که از افراد حزب دمکامرستان یس بییر یرت عارفکد د یوح گردپاسداران مجر 

  .است یه مهاجامن متوار یهمراه بق
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  :در پاوه گفت ینه اقدامات رفاهیرمانشاهان در زمکاستاندار 

سات شهر یوارده به تاس یهابیها وآسیم خرابیشهر پاوه و ترم یو رفاه یل عمرانیبه مسا یدگیرس یبرا

ن شده یشده تام یدار یات به پاوه رفتم در حال حارض برق پاوه با دو موتور خریه یکروز همراه ید

  .ان افتاده استیز به جریاز شهر ن یوآب قسمت

 

 ها قرار گرفتراتکاندوآب مورد حمله دمو یگروه از پادگان مراغه در م یک

: هان اطالع دادکیبا خربنگار  یوگو در گفت یجان غربیرت حقگو استاندار آذرباکد : هانکیه ـ خربنگار یاروم

ران یدفع حمله ضد انقالب به اطراف ا یاندوآب برایم یه به درخواست اهالکپادگان مراغه  14گروه 

استاندار . ه از مهابادآمده بودند قرار گرفتکرات کشهر اعزام شده بودند مورد حمله افراد حزب دمو 

 یول. اندربار و تفنگ قرار گرفتهیاندازها و تخمپاره، 105توپ ک، مله نارنجه افراد پادگان مور ح: کگفت

ن یهم چن یجان غربیاستاندارآذربا. ادامه داشت یانداز ریامده است و تا صبح امروز تیبوجود ن یتلفات

است  یو مردم یم چون ارتش ما اسالمینیبیمن یالکرو و استقرار ارتش در مهاباد اشیاعزام ن یبرا: گفت

رت حقگو اضافه کافراد ضد انقالب است د  یساز کت و حفاظت از مرز و پایجاد امنیو هدفش در مهاباد ا

اند و اگر شده یت عاصین مناطق از عدم وجود امنیرسد مردم ایه به ما مک یطبق نامه و تلگراف: ردک

  .د برودیروز با یکدو روز ارتش به مهاباد اعزام نشود باالخره  یکین یدر ا

رود یاندوآب امروز به مهاباد میبدستور من فرمانده م: خود اظهار داشت یان گفت وگو یاستاندار در پا

 یرار شود شاهد اجراکگر تین عمل بار دید چنانچه ایر و اخطار بدهد وبگوکن حمله تذ ین ایتا به عامل

 . مسووالن استان خواهد بود یاز سو  یامت حادیتصم

 (30/5/1358هانکی)
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 پور از پاوه یسپهر دار ید

منطقه  یاهال یازهاین یان سفر خود به پاوه و بررسیرمانشاهان در پاکپور استاندار  یمحمد سپهر 

ل شود و کینفر تش یکده کندگان شهر پاوه از هر دهیب از مناکمر  یاورامانات دستور داد شورا

ن و به استاندار ارسال ییتع اورامانات برآورد و یبخشهاو روستاها، شهرها یو فور  یرضور  یهایازمندین

 یاهین با انتشار اعالمیاستاندار همچن. شود یدگیها رسشود تا در ارسع وقت نسبت به انجام خواسته

نند و به کرد و از آنها خواست از اغفال شدگان بخواهند توبه کدعوت  یه مردم را به صلح و برادر یلک

 . آغوش برادران مسلامن خود باز گردند

 (30/5/1358هانکی)

 

  .ردندکبه قطور پرواز  64ر کلش یوپرتهاکیهل

 یت مجدد حدود دوهزار نفر از افرادمسلح در منطقه قطور خو یدر مورد فعال: هانکیخربنگار  –ه یاروم

  :گفتی جان غربیرت حقگو استاندار آذرباکردند د کرا خلع سالح  یژاندارمر  یهاش پاسگاهیپ یه چندک

 یه جمهور یاغفال شده باشند و بخواهند عل یاش نباشد و اگر افراد سادهیب یاهعین خرب شایدوارم ایام»

ت و عمل کامل مراقب اوضاع است و هرگونه حر ک یار یدست به اعامل خالف بزنند ملت با هوش یاسالم

  .«ردکوب خواهند کت رس یبا قاطع ینیرا به دستور امام خم یو ضد انقالب یضد اسالم

  .اندردهکتشاف به منطقه پرواز کا یبرا 64ر کلش یوپرتهاکیه هلکدهد می هان گزارشکیخربنگار 

  :رده است گفتک یعمران یارهاکه مردم را رسگردان در کجامع شهر  یلیرت حقگو در مورد طرح تفصکد 
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ن یدوارم در ایه امکده است ینرس ییجه نهایبه نت یل شد ولکیتش ین مورد در استاندار یدر ا یاجلسه»

 یامتین مورد تصمیدر ا: استان گفت یهااستاندار در مورد آسفالت راه« ردیصورت گ یقدام قاطعمورد ا

 . «شودیگر اعالم میه تا چند روز دکاتحاذ شده است 

 (1/6/1358هانکی)

 

  .شد ینه خالکرانشهر از سیپی: جان غربیاستاندار آذبا

اطراف  ین شهر به روستاهایشد و مردم ا یخالنه کرانشهر از سیروز پید یعاتیانتشار شا یه ـ در پیاروم

وضع منطقه آرام : ادآور شدیه ین مطلب در ارومیبا عنوان ا یجان غربیحقگو استاندار آذربا. ردندکوچ ک

چنانچه . ندیمنایافراد را فراهم م یناراحتی، جاد تشنج تصنعیگانه با ایاز عوامل ب یاست و فقط بعض

. نه شدکس یردند و شهر خالکوچ کاطراف  یاساس به روستاها یعات بیشاانتشار  یرانشهر در پیپ یاهال

ه حساب افراد آشوبگر حزب کم یاادآور شدهیرد خود کما بارها به خواهران و برادران : حقگو افزود

ن افراد را ندارد و یس حق تعرض به اکچ یراد جدا است و هکگر برادران ایردستان با دکرات کمنحله دم

ر یروز اغلب عشاید: افزود یجان غربیاستاندار آذربا. ن وجه مجازات خواهند شدیدتریدان به شیخاط

 یاسالم یوسنت به جمهور یران پیه تنها راه نجات ملت اکن مطلب یا کبا فرستادن نامه و با در « مرگور»

اعالم ران یا یانقالب اسالم یدر راه اسالم و حفظ دستاوردها یجانباز  یخود را برا یباشد آمادگیم

 ید عضو جهاد سازندگیچهار شه یهال جنازهیتحو یبرا یاتیه: ان سخنان حود گفتیحقگو در پا. داشتند

اند رباران شدهیردستان تکرات که به طور ناجوامنردانه به دست عوامل حزب منحله دمک یجان غربیآذربا

  .شودل داده یات تحوین هیا یها به اعضان جنازهیم ایدوارید و امیاعزام گرد

در شهرستان نقده به  یبروز تشنجات یه در طک یجان غربینده استاندار آذربایمنا کالله اتابرت قدرتکد 

رد مقرر کبا توافق برادران : ه اظهار داشتیروز پس از بازگشت به ارومیرده بود دکمت ین شهرستان عزیا

. ز برقرار گرددکاز مر  ین اعزامس و پاسدارایله پلین شهرستان بوسین ایردنشکه انتظامات مناطق کشد 
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ه دستور جلب و کو تشنج در منطقه شده بودند  یاز افراد ضدانقالب باعث ناراحت یاعده: افزود یو 

چگونه یه هکرد کبرادران و خواهران  یبرا یسکن هر یبعد از ا: ردکاضافه  یو . آنها داده شد یر یدستگ

ل یو تحو ییند شناساکجاد یا یاند ناراحتنداشته یر اکن حزب همیرات ندارد و با اکبه حزب دم یوابستگ

  .مقامات صالحه خواهد شد

پارس  یبا خربنگار خربگزار  یمتاس تلفن یکدر  یجان غربیحقگو استاندار آذربا: پارس یالم ـ خربگزار یا

از  یل نفت در بعضیاز قب ین استان آرام است منتها مواد سوختیا یدر حال حارض شهرها: ردکاعالم 

 یمبود مواد سوختکه : کگفت یو . رده استکجاد یمردم منطقه ا یبرا یالتکاب شده و مشیمکهرها ش

ها جاده یش به علت ناامنکنفت یونهایامکجان مشهود است و رانندگان یجنوب آذربا یدر قسمتها

راد ه افکادآور شد ی یجان غربیاستاندار آذربا. ستندیاستان ن یبه شهرها یحارض به حمل مواد نفت

جان مستقر هستند و توده یشامل جنوب آذربا یمرز  ین و نواحیردنشکشرت در مناطق یضدانقالب ب

خوشبختانه . باشندیداً ناراحت میست افراد ضدانقالب شدیرد از اقدام فاشکو چه  کمردم مسلامن چه تر 

آنها اعالم  یوبکب و رس مقابله با افراد ضدانقال  یه برایاروم یر جنوب غربیژه عشایجان به ویآذربا یاهال

ن یردنشک یگر شهرهایه و دیاشنو، رانشهریپ، مهاباد یه اطالع دارم اهالک ییردند و تا آنجاک یآمادگ

برابر : ن گفتیهمچن یجان غربیاستاندار آذربا. ن مناطق شدندیارتش در ا یروهایخواستار استقرار ن

 . اندرانشهر موضع گرفتهیه و پیاشنو، هابادده افراد ضدانقالب در ارتفاعات میه به ما رسک یاطالعات

 (1/6/1358)اطالعات
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  .و قاسملو از مهاباد رفتند ینیحس

ردستان در شهرستان کرات کروز دفرت حزب دمو یپر، شورکهان از منطقه غرب کیبرابر گزارش خربنگاران  

شهرستان ، ن حزبیرهربان ا گر از ازید یعبدالرحمن قاسملو و برخی، نین حسیده شد و عزالدیمهاباد برچ

  .گفتند کمهاباد را تر 

و  یجان غربیشهرستان مهاباد با حقگو استاندار آذربا یاز معتمدان محل یاتین خرب بدنبال مالقات هیا

  .از قوا آنان اعالم شد

انجام گرفت گفت  یه در محل استاندار کشان یات با این هیرامون مالقات ایپ یجان غربیاستاندار آذر با

د یان باکاالم یه حتکد داشتند کیاز مهاباد خواستار بازگشت آرامش مبنطقه بودند و تأ یندگان اعزامیمنا: 

  .گرفته شود یشکبرادر  یجلو 

غات حزب یات و تبلیکر تحریه تحت تاثکردم که یور به آنان توصکات مذ یدر مالقات با ه: حقگو افزود

چوجه قصد یران بهیا یاسالم یه ارتش جمهور کباشند  رند و مطمنئیردستان قرار نگکرات کمنحله دمو 

  .رد خود را نداردکبرادران  یوبکرس 

ا یشور و ک یران در مناطق مرز یا یاسالم ید استقرار ارتش جمهور ینبا: گفت یجان غربیاستاندار آذربا

ه کرا قبول منود ت ین واقعید ایه باکرد بلک یمهاباد تلق یاستقرار پادگان مهاباد را به منزله اشغال نظام

ن یا یر از اجراینرتل مرزها ارتش ناگزکت منطقه و ین امنیتام یران است و برایاز ا یز جزئیمهاباد ن

  .ت استیمأمور

انتظار  یجان غربیردستان آذرباکن استان یردنشک یگر شهرهایرد در مهاباد و دکما از برادران : افزود یو 

ران استقبال یا یاسالم ین استان از رسبازان ارتش جمهور یا یار شهرهیگر برادران سایه همچون دکم یدار

گزارش خربنگاران . داشته باشند یار کون همیمنطقه و قلع و قمع ضد انقالب یساز کنند و با آنها در پاک

ارتش  یروهاین یار کبا هم یه پاسداران انقالب اسالمکاست  کین حایشور همچنکهان از منطقه غرب کی
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از جمله از . اندردهکمختلف آغاز  یخلع سالح مردم شهرها یرا برا یش گسرتده اتال  یاسالم یجمهور 

ات خلع سالح یه در ادامه عملکرمانشاه گزارش داده شد کدر  یات سپاه پاسداران انقالب اسالمیستاد عمل

بخش ن یا یفشنگ از اهال یادیر زیهزار قبضه انواع اسلحه با مقاد 3نون متجاوز از کاران تا یامکبخش 

 . ل سپاه پاسداران شده استیتحو

 (3/6/1358هانکی)

 

  .بردمی نیردستان را از بکتشنج در  یانونهاکارتش : ردستانکاستاندار 

شب به دست ین شهر سقز دیقیب به یند و به احتامل قرکیارتش در سقز با قدرت عمل م»رمانشاه ـ ک

 «افتاده است یانتظام یروهایارتش و ن

به خربنگار  یمصاحبه تلفن یک ین مطلب را بامدادامروز طیه اکردستان کاستاندار  باکید شیمحمد رش

ردستان از افراد مسلح و کمنطقه  یساز کو پا یتیل امنیدر مورد مسا: گفت افزودیرمانشاه مکهان در کی

 ل داشته و سپسیقدم به قدم منطقه گس یساز کپا یخود را برا یروهایدهد نیح میمهاجامن ارتش ترج

تشنج  یانونهاکه کفه دارد یران وظیا یاسالم یرد ارتش جمهور کاضافه  یات را اعالم دارد و یجه عملینت

ارتش  یها درمورد اقدامات رضبتیریم گیل متام تصمین دلین بربد و به همیردستان از بکرا در هر نقطه 

  .شودیتهران گرفته م یتیات ان در مناطق مختلف در جلسات امنیعمل یو چگونگ

شرت با یبا دو درصد مردم سقز ب یکده فقط یه به من گزارش رسکتا آنجا : ن گفتیاستاندار همچن

دهند و در ارتفاعات یمسلحانه خود را شبها انجام م یر ین عده درگیندارند و چون ا یار کمهاجامن هم

ن تواما یه هوا و زموب آنها از راکمستقر هستند مقابله با آنها و رس  یلومرت کیاطراف سقز به شعاع چند 

  .شودیانجام م
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به  یپ اعزامیفرمانده ت یبه سو  یرانداز ین عمل مهاجامن تیبدتر: ن مطلب گفتینامربده به دنبال ا

جاد توافق و یل و اکره و رفع مشکمذا ین واحد برایرا فرمانده اینبود ز یردنکه اصاًل باور نکسقز بود 

ار زشت و ناجوامنردانه یعمل بس یکشنت نامربده کاو  یبه سو  یرانداز یمردم رفته بود و ت یآرامش به سو 

م یه گفتکو هامنطور  عه استیشا یکن فقط یا: رد و گفتکز رد یه ارتش را نیام مردم سقز علیق یبود و 

 یه گروه معدودکه ان هستند بلیل شبیو مسا یه طلبیه خواهان تجزکستند ین ییت مردم سقز آنهایرثکا

نربد و  یاند و افراد مسلح از قبل آمادگن غائله را بوجود آوردهیگر اید یااز عده کمکاز مردم با گرفنت 

رد و گفت تنها اطالع من در ک یاطالع یسقز اظهار ب یر یتلفات درگ را داشتند استاندار از تعداد یر یدرگ

و  ییداروی هاکمک یاند ولسنندج انتقال داده یامرستانهایرا به ب یزخم یه تعدادکن مورد انست یا

ن یبا ا یلکبطور : ان گفتیدر پا یزده سقز از راه هوا به رسعت ادامه دارد و به منطقه جنگ کیپزش

سنندج  یساز کبحران و تشنج در منطقه را دارد و با انجام پا یانونهاکن بردن یه قصد از بکبرنامه ارتش 

نگونه افراد مسلح یاد است و چنانچه ایزها یر ینگونه برخوردها و درگیردستان از عوامل مسلح احتامل اک

گر یارتش و پاسداران و د یو آشوب در منطقه برندارند توسط واحدها یرانداز یدست دست از ت

  .وب خواهند شدکرس  یانتظام یرو ین یواحدها

رمانشاه به کن یب ییپل هوا: ز بامداد امروز گفتیرمانشاه نکروز یفرمانده هوان« نام یرسهنگ سعد»

 یها از صحنه نربد ادامه دارد و شتهکها و یروها و انتقال زخمین ییقز برگزار شده و جابجاسنندج و س

ارتش  یواحدها یه از آن بسو کمواضع مهاجامن را درمنطقه  یه از راه هواک فه ما آن استیوظ: افزود

ه منطق یساز کو پا ینیات زمیانجام عمل یم و پوشش مطمنئ برایوبکشود با شدت بیم یرانداز یت

  .میبوجودآور

روز به یوپرت هوانکیهل یق واحدهایشته از طرکو  یزخم ینون تعدادکتا: ن گفتینامربده همچن

 . ستیقا معلوم نیه رقم آن دقکرمانشاه انتقال داده شده ک

 (3/6/1358هانکی)
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  .ردندکبانه را خلع سالح  یژاندارمر ، راتهاکدمو : ردستانکاستاندار 

  .ب شدیذکبانه و رسدشت ت، در مهاباد پاسدار 200 یر یگروگانگ 

بانه و رسدشت توسط افراد حزب ، پاسدار در مهاباد 200حدود  یر یروگانگ: کهانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

پاسداران در هر : ن خرب گفتیردستان ضمن اعالم اکبا استاندار کید شیمحمد رش. ب شدیذکرات تکدمو 

ده شده بدون پوشش یمرت دکنند و کیم یرشو یش پارت یواحدها کمکو  یار کبا هم ینقطه بحران

پاسدار توسط افراد مسلح و گروگان  200حدود  یر ین دستگیبنابرا. وارد عمل شوند یو به تنهائ ینظام

  .آنها به نظر من صحت ندارد یر یگ

ش در فرودگاه سنندج منفجر یه چند روز پکوپرت حامل مهامت یکدو هل یار کعه خرابیدر مورد شا یو 

وپرتمنفجر شده یکه در هلکدانم ین را میا یشده ول یساز که پادگان سنندج پاکم یگویمن من: گفت ،شد

م برق در یوپرت مورد نظر با سیکم هلیدیو بر اساس آنچه ما فهم. نشده بود یار کدر پادگان سنندج خراب

  .ش آمدیرد و ابتدا جرقه و بدنبال آن انفجار پکپادگان برخورد 

ت یآرامش و امن یمن به برقرار : رد و گفتکف یننده توصکدوار یردستان را امکبحران  یااستاندار دور من

  .نداشته باشد ینیت تاوان سنگین آرامش و امنیه اکاش یکا یار دارم ولید بسیدر منطقه ام

ره و گفتگو کن هستند و چنانچه با مذایسنگ یهااسلحه یهر دو طرف دارا: ردکردستان اضافه کاستاندار 

  .د خواهد آوردیرا در سطح منطقه پد ینیجنگ خون. ردستان حل نشودکحران ب

ع ارتش به شهر یاعزام رس یه بجاکن زمان آنست ین اقدام دولت در ایبه اعتقاد من بهرت: با افزودکیش

و مواد  ین شهر را تا چند ماه در محارصه غذائیا، شودید منجر میشد یر یه مسلام به درگکمهاباد 

  .ردکمهاباد سقوط خواهد ، ریت یک یحت یکذارد و در آنصورت بدون شلبگ یسوخت

مسلح از  یراتهاکرا دمو ید زیگناه لطمه خواهند دیسخت مردم ب یر یدر هر درگ: ردستان گفتکاستاندار 

  .خود سپر بال خواهند ساخت و مردم گروگان آنها خواهند بود یمردم برا
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افراد ، راتکافراد مسلح حزب دمو ، ده به مایرس یق گزارشهاطب: بانه گفت ین خربهایدر مورد آخر یو 

ه چنانچه کز گفته شده یاز افراد ژاندارم ن یاند و به بعضردهکرون یژاندارم بانه را خلع سالح و از شهر ب

  .مستقر بود یدر بانه گروهان ژاندارمر . د ماندیخواه ید در محل باقینک یار کبا ما هم

ست ینی ح و اخالقیاصال صح: ردستان استاندار گفتکران نسبت به مردم یامردم  یدر مورد خشم عموم

ران خشم یمردم ا، شوندیت میو مزدوران حام یله عوامل طالبانیه بوسکعده معدود  یکه بخاطر ک

ده اند و طالب یشکشه رنج یه همکهستند  ینها مردمیرا اینند زکردستان ک یخود را متوجه متام اهال

  .اقدامات در منطقه هستند ت ویآرامش و امن

ردها چه کگر یند دکاده یت پکرا در رسارسممل یواقع یراسکدولت دمو  یوقت: ردکاستاندار اضافه 

ها بلوچ، هامنکه تر کردها بلکنه فقط  یواقع یراسکدمو  یک یدر فضا. دارند یبه خودمختار  یاجیاحت

  .د داشته باشندینبا یر منطقیچ خواسته غیز هیو عربها ن

هزار نفر از مردم سنندج از  80حدود ، دندیان تهران به سنندج رسیامیه راهپک یزمان: ان گفتیدر پا یو 

 یر یخواهان درگ، ردکت مردم یرثکه اکن خود نشان دهنده آنست یه اکردند کآنها با نقل و نبات استقبال 

 یکد همه را به ینبا یپنند و بخاطر اقدامات چند عضو دست چکمی دیرا تائ یاسالم یستند و جمهور ین

 . چوب راند

 (5/6/1358هانکی)

 

  .ردستان استکن راه حل بحران یآخر، جنگ

ره شود کمسلح منطقه مذا یردهاکه مقدور است با کد تا آنجا یدولت با: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

  .نگ شودن عده وارد جیخود با ا ییرات مجددا به بن بست برسد انوقت با متام تواناکچنانچه مذا
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رمانشاه گفت و به کهان در کیبا خربنگار  یتلفن یگفت و گو  یکدر  باکید شین مطلب را محمد رشیا

 ید برایرد مسلح باکاست و دولت با  یهنور فرصت باق یر یره و رفع درگکمذا یبرا: دنبال آن افزود

  .ره شودکشرت وارد مذایب یز یو خونر یشکاز برادر  یر یجلوگ

ه یرد مسلح و برپاکندگان متعهد و مسوول یصالح دولت ومناید در سطح مقامات ذیه بار کن مذایالبته ا

روز درآمد  یکاختصاص  ییه تواناکدولت هامنقدر : ردکاضافه  یو . ت انجام گرددیحسن تفاهم و حسن ن

 یاستهاخو  یو انجام برخ رهکمذا ییشرت هم تواناید بیا شایردستان را دارد هامن اندازه و کنفت به منطقه 

ن پدر وفرزند است و رسانجام ین دو مانند اختالف بین ایچون اختالف ب. گر را داردیطرف د یمنطق

گر رضورت یدیکشتار کو  یر یخانواده هستند و درگ یکه از کهر دو طرف متوجه خواهند شد ی روز

بود اسلحه مکروز با  یکمسلح  یردهاکه کد دانست یبه هر حال با: ن گفتیاستاندار همچن. نداشت

سال هم با ارتش و دولت بجنگند رسانجام مغلوب خواهند یکومهامت مواجه خواهند شد و فرضاً اگر 

  .نندک تین عده حامیاز ا یخارج یاگر قدرتها یشد حت

در  یه وقتکاست  یعیطب: رد مسلح استاندار گفتکره با کدولت در مذا یق احتاملیدر مورد عدم توف

 یار الزم را برایقدرت و اخت یرود و می شیپ یره خصوصکمذا یپ برایه تفرماند یک یر یصحنه درگ

 یره و آشتکه قصد مذاکف یرسهنگ رش یکع سقز یه در وقاکل بود ین دلیندارد و به هم یر یم گیتصم

  .د شدیداشت شه

رد مسلح در کبزرگ ارتش و  یر یبه اعتقاد من درگ: ردستان گفتکدر منطقه  یر یدر مورد اوج درگ یو 

ردستان که مساله کن جا است یدر مهاباد خواهد بود و هم یراه حل فور  یکافنت یق دریورت عدم توفص

  .حل خواهد شد

ان گرفنت یبا پا: ن مطلب افزودین است استاندار به دنبال ایردنشکبحران منطقه  یانون اصلکچون مهاباد 

دشت رفته اند و ارتش به دنبال بانه و رس ، ن سقز مسلام مهاجامن به ارتفاعات مهابادیحوادث خون

ل کدرصد به حل مش 50من هنوز : ردکد کیتا یو . ن مناطق خواهد رفتیا یمنطقه سقز به سو  یساز کپا
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. نندکل یتعد یمکخود را  یهارد مسلح خواستکدوارم و چنانچه یره امکق مذایمنطقه غرب از طر

  .حل خواهد شد یادیها تا حدود زیگرفتار ل ویمسا. ن عمل راد انجام دادندیوان ایه مردم مرکهامنطور 

از  یبانیراه حل است ودر مورد پشت نیره آخرکه مذاکنم کیباز هم اضافه م: ان گفتیاستاندار در پا

را در یستند زین یبه قدرت خارجاءکرد مسلح بدون اتکاز نظر عقل و منطق : د گفتیمسلح با یردهاک

 یر یه درگکرد ک یدوار یان اظهار امیدرپا یو . ارتش ودولت نبودندنصورت قادر به مقابله مستمر با یر ایغ

ت متقابل و با دست نوازش یگر باحسن نید یمسلح از سو  یردهاکسو و  یکن ارتش و دولت از یب

 . دولت هر چه زودتر حل شود

 (5/6/1358هان کی)

 

  .است قحطی خطر در غربی آذربایجان شهر 4: غربی آذربایجان استاندار

 پاوه و کرمانشاه در که نفری هر مقابل در»:  که است کرده اعالم کردستان دموکرات حزب که یحال در

 ریاست به که سنندج اسالمی انقالب دادگاه دیروز «کرد خواهیم اعدام را نفر دو نیز ما بشود اعدام

 را سابق مرژی به وابسته و انقالب ضد عوامل از تن یازده شد نشکیل خلخالی صادق شیخ االسالم حجت

  .کرد اعدام به محکوم و شناخت «االرض فی مفسد و خدا رسول و خدا با محارب»

 برابر محکومین و درامد اجرا مرحله به دیروز بعدازظهر 5 ساعت در تن یازده این درباره اعدام حکم

 . ایستادند آتش جوخه

  :از بودند عبارت شدگان تیرباران

  سابق رژیم در کردستان ژاندارمری ناحیه سابق فرمانده نیازمند مظفر بازنشسته تیمسار ـ1

  کردستان منحله ساواک معاون منوچهری سیروس ـ2
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  پیرولی عیسی ـ3

  نارصسلیمی -4

  فوالدی عبدالله -5

  مبرصی اصغر علی -6

  ناهید وحسن علی -7

  رحیمی مطفر -8

  ناهید شهیار -9

  یخچالی جمیل – 10

  .زندی الله عطاء -11

 محاکامت ادامه منظور به تن یازده این تیرباران دستور صدور از پس دیروز «خلخالی االسالم حجت»

  .کرد عزیمت سقز شهرستان مقصد به سنندج از دیشب انقالب ضد عوامل و ارشار

 راه ایستگاه به مسلح افراد حمله خرب تایید ضمن دیروز غربی آذربایجان استاندار حقگو دیگر سوی از

 ایستگاه نگهبانان و مهاجمین بین درگیری در و بوده لیرت پانصدهزار نفت موجودی: گفت سلامس آهن

 ارومیه لشکر فرمانده: افزود غربی آذربایجان استاندار است شده کشته مهاجمین از یکنفر شودمی گفته

 پیشگیری و مهاجم افراد شناسایی جهت تقویتی ونیروی رفته حادثه محل به امر جریان از اطالع از پس

 از: گفت حقگو است نشده مشخص هنوز ایستگاه به وارده وخسارات شده اعزام بیشرت خسارات از

 اندکرده اعدام شهر این در را نفر چهار دموکرات حزب اعضای که است رسیده خرب نیز رسدشت شهرستان

  .هستند انقالب رانپاسدا از احتامال اما نشده روشن شده اعدام افراد مشخصات هنوز: افزود استاندار
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 ما یشوند اعدام پاوه و کرمانشاه در که نفری هر مقابل در کرده اعالم دموکرات حزب: کرد اضافه حقگو

 ولی نشده ابالغ ما به رسام دموکرات حزب ادعای و مساله این البته. کرد خواهیم اعدام را نفر نیزدو

 پریشب حمله مورد در نیز سلامس فرماندار اندهگفت ما به مطالبی چنین اندآمده مهاباد از که مقاماتی

 دیشب ده ساعت در مرحله نخستین در مهاجمین: گفت سلامس آهن راه ایستگاه مخزن به مهاجمین

 راه ایستگاه طرف به گرفتند قرار ومردم پاسداران شدید مقابله با چون و کردند حمله سلامس شهر به

 درگیری این در: گفت سلامس فرماندار. کشیدند آتش به را ینفت مخزن سنگین هایاسلحه با و رفته آهن

 گروگان به نفر دو این که نیست روشن هنوز و اندشده مفقود آهن راه تاسیسات نگهبانان از دونفر

 تپه قره منطقه در اتوبوس دستگاه یک به حمله شایعه مورد در سلامس فرماندار. باشند شده گرفته

 حقگو امروز صبح دارد ادامه اصلی جاده در عادی وآمد رفت و سیدهنر  وی به گزارشی چنین: گفت

 ولی است عادی مهاباد شهر داخل در وضع: گفت کیهان با تلفنی متاس یک در غربی آذربایجان استاندار

 است سوختنی مواد و غذایی مواد کمبود دارد وجود شهر آن در که مشکلی میربند برس دلهره در مردم

 پول و کرده خرید پیش را مهاباد نفتی ذخیره متام کردستان، دمکرات حزب که است جهت بدان این و

 هیچ دیگر سوی از. است برده اطراف نقاط به و کرده خارج شهر از را سوختنی مواد متام و داده آنرا

 اگر است بدیهی. برود آن مجاور شهرهای و مهاباد به هاراه امنی نا علت به نیست حارض ای راننده

 ورسدشت بوکان پیرانشهر، شهرهای و مهاباد در قحطی مساله باشد داشته ادامه منوال بهمین ضعو 

  .خواهدآمد در جدی بصورت

 به دموکرات حزب که را کسانی متام زیرا است بحرانی العاده فوق رسدشت وضع: کرد اضافه حقگو

 انقالب پاسداران از ایعده وگانهاگر  بین در البته میکنند نگهداری رسدشت حوالی در اندگرفته گروگان

 پاسداران همین از تن چهار پریروز که میدانیم را این اما نداریم اطالعی آنها دقیق تعداد از که هستند نیز

  .شدند تیرباران دموکرات حزب عوامل بدست
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 جویانه فیتال  تیرباران بر دایر را دموکرات حزب ادعای ما پاسدار چهار این اعدام با: کرد اضافه حقگو

  .ایمکرده تلقی «جدی» پاسداران

 چه کردنشین منطقه در بحران حل و کشی برادر از جلوگیری برای پرسیدیم غربی استاندارآذربایجان از

 باشد داشته قاطعیت دولت باید حال هر در و شود سنجیده امر جوانب متام باید: گفت او ؟ کرد باید

 دولت علیه انصافانه بی که سویی تبلیغات باید که است این ستا مهم خیلی که ایمسله میان این در

 حمله دموکرات حزب به خمینی امام وقتی بگویم باید مثال برای. شود خنثی شودمی منطقه این در

 منظور که کنندمی شایع هستند کوهستانی ومناطق روستاها ساکن که کردهایی بین بالفاصله کنندمی

 بین اختالف مورد در هم مدارکی اگر و کنندمی مطرح را سنی و شیعه سالهم و است کردها متام امام

 ذهن دل ساده مردم بین آن توزیع با و کنندمی تکثیر و آوری جمع دارد وجود گذشته از سنی و شیعه

 بین تفاوتی هیچ ایران اسالمی جمهوری که کرد آگاه را کردها باید بنظرمن. کنندمی رامغشوش آنها

 واز است یکی. …و لر و وبلوچ عرب و فارس و کرد و ترک دولت وبرای منیگذارد نژادها از هیچیک

 که است ماه دو به نزدیک من: کرد شورشیان با مذاکره امکان درباره حقگو. میربند بهره یکسان مزایای

  .امآمده غربی آذربایجان

 اما. امکرده مذاکره حزب رسان با بارها مدت این در. است کرده تسخیر را مهاباد پادگان دمکرات حزب

 زیرا. است جدا دموکرات حزب از مردم توده حساب البته. است نیامده بدست توفیقی هیچ متاسفانه

 حزب عضویت به اینکه مگر اندنداشته ایچاره هاخیلی که است رسیده اطالع ما به کردهارسمی منابع از

 نفتی مواد و موادغذایی و اسلحه آنها به موکراتد حزب که است آن بخاطر این و درآیند دموکرات

 نداشته فرصت میگویم اینکه. بکند کردها برای را کارها اینگونه که نداشته فرصت دولت و میدهد

 خواستیممی که موقعی مثالً است شده اندازی سنگ منطقه این در دولت برای آنقدر که اینست منظورم

 من و باشند محلی ژاندارمرها باید: گفت دموکرات حزب کنیم رمستق ژاندارمری پاسگاه مرزی نوار در

 قبول انها که بشناسیم کنیممی استخدام که را ژاندارمهایی باید منتها نداریم حرفی ما: گفتم درجواب
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 کا فرصت اما امآمده منطقه به امکانات متام با استاندار عنوان به من. آوردند وجود به تشنج و نکردند

  .امنکرده پیدا را مردم یبرا رکردن

 با کردستان در را ای مساله دموکرات حزب وقتی مثالً است مهم خیلی جانبی مسایل: گفت حقگو

 اعالم و اعالمیه پخش با و شوندمی کار به دست دیگری گروهای بالفاصله کندمی مطرح غربی آذربایجان

  .کنندمی ریکتح نیز را مردم و کنندمی برداری بهره موضوع از همبستگی

 

 !نیست جدی قاسملو حرف

 درباره کردستان دموکرات حزب کل دبیر قاسملو عبدالرحمن ادعای درباره غربی آذربایجان استاندار

  :گفت دولت با مذاکره امکان

 این باید باشد مذاکره به حارض ایشان بود قرار اگذر زیرا کنیممنی تلقی جدی را قاسملو آقای حرفهای ما

 خربنگار یک به را آن فرضا اینک نه رساندمی غربی آذربایجان استانداری یا و دولت اطالع به را موضوع

  .است نشده ابالغ ما به هنوز قاسملو سوی از پیشنهادی چنین اصوال و گفتمی خارجی

 از نیز او قهر است کرده(  قهر) ما با پیش مدتی از هم حسینی عزالدین آقای: گفت همچنین حقگو

 که بگویم هم را این البته. فرستادیم پیرانشهر به فرماندار عنوان به را شخصی ما که شد رشوع زمانی

 برای فرماندار انتصاب به نسبت و کرد تلفن من به حسینی آقای اما نیست مهاباد جز اصوال پیرانشهر

 تلفن شدو صبانیع ناگهان کردیممی بحث مساله این به راجع داشتیم که موقعی و کرد اعرتاض پیرانشهر

  .«بود حاالبهرت از هم طاغوت زمان در وضع»: گفت من به عصبانیت حالت با تلفنی او کرد قطع را

 مشورت هم با منطقه حاد مسایل درباره قبالً حالیکه در نداریم هم با ایرابطه هیچ هم آن از بعد

 ممکن یا و است مهاباد در احتامال. نداریم اطالعی او از هم االن. منودیممی حل را مسایل و کردیممی
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 از اکنون اما بود قطور در پیش روز سه رسید ما به که اطالعی طبق هم قاسملو آقای باشد بانه در است

  .ندارم خربی او

 پیش وضعی و شود حل آمیز مسالت بطور مساله که امیدواریم ما: کرد اضافه غربی استاندارآذربایجان

 پیچیدگی این از بیش و کنند استقبال خودشان لشکر عنوان به آن از مردم برود دمهابا به لشکر اگر که آید

 روز چند: کرد اضافه حقگو. بشود حل بحران این منیگذارند که هستند عاملی متاسفانه اما. نیاید بوجود

 آنها به اما کردم استقبال آنها از هم من و آمدند من پیش مذاکره برای مهاباد مردم از منایندگانی پیش

 دموکرات حزب مساله باید اول باشد داشته وجود ارتش دو مملکت یک در که نیست درست این:  گفتم

 به دولتی مقامهای با مذاکره برای ناگزیر آنها. شود حل دانندمی نظامی سیاسی حزب یک را خود که

  .ندارم اطالعی تهران در آنها مذاکرات نتیجه از و رفتند تهران

 دولت به طرحی غربی آذربایجان و کردستان منطقه بحران حل برای: افزود غربی ربایجانآذ استاندار

 به گسرتده و وسیع بسیار سطح در خود نیروی و امکانات متام با دولت که امکرده پیشنهاد و داده

 زندب جانبه همه عمرانی اقدامات به دست و کند بسیج نیز را مردم و بیاید کردستان و غربی آذربایجان

 صحیح دولت علیه دموکرات حزب تبلیغات و است آنها حامی دولت که شوند متوجه کردها که بطوری

  .نیست

 مذاکره پیرانشهر اطراف ایاندازه تا و ارومیه اطراف عشایر با ما که بدهم توضیح نیز را مساله این البته

 ما با مخفیانه بطور مردم هم ذربایجانآ  جنوبی شهرهای در. اندکرده همبستگی اعالم ما با آنها ایمکرده

 وقایع جریان در دولت ضمناً  ندارند دموکرات حزب از خوشی دل مردم توده و اندکرده همبستگی اعالم

  .است گرفته منطقه بحران حل برای نیز الزم تصمیامت و است آذربایجان

 مهاباد به ارومیه از دیروز بود یوراد ان احتیاج مورد که را ایوسیله مهاباد رادیو مورد در: گفت حقگو

 را منطقه هاییبرنامه رادیو این دارم اطالع که جای تا و افتاد کار به مهاباد رادیو نتیجه در و فرستادیم

  .ندارد کافی برد اما است دموکرات نفوذ تحت و کندمی پخش
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 مسلح افراد که بود این رستیمبف مهاباد رادیو انداحنت بکار برای کافی وسیله شدیم مجبور ما اینکه علت

 کار به را رادیو اگر که بودند داده مهلت ساعت 18 و گرفت گروگان به را رایوی کارکنان دموکرات حزب

  .کردیم را کار این آنها جان نجات برای ما و کرد خواهند اعدام را آنها نیندازند

 سه به را هاسالح متام و کردند حسال  خلع را رسدشت پادگان پریروز دموکرات حزب افراد: گفت حقگو

 و شد داده چپی هایگروه به سهم یک دادند طالبانی جالل به را قسمت یک. کردند تقسیم قسمت

 و پتوها حتی و نگذاشتند باقی پادگان در چیز هیچ آنها. شد کردستان دموکرات حزب سهم نیز بقیه

  .بردند خود نیزبا را چراغها

 در را او: گفتمی رسدشت پادگان فرمانده شکوریان رسگرد بطوریکه: افزود غربی آذربایجان استاندار

  .کردند سالح خلع را ان پادگان به جمله با سپس و اندنظرگرفته تحت اشخانه

 حزب افراد دست به رسدشت پادگان از که سالحهایی بین در: کرد اضافه غربی آذربایجان استاندار

  .است بوده نظامی پیرشفته سایلو  سایر و خمپاره افتاده دموکرات

 شبانه دموکرات حزب که قراربوده رسدشت پادگان فرمانده شکوری رسگرد یگفته به بنا: کرد اضافه حقگو

 اشخانه در را او است شده آماده دفاع برای پادگان فرمانده شد کتوجه که اماموقعی کند حمله پادگان به

 . است کرده عملی را خود هبرنام بعدازظهر 2 ساعت و گرفته نظر تحت

 (6/6/1358کیهان)
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  .کردند اعدام رسدشت در نفررا 4 دمکراتها،

  .شد کشیده آتش به سلامس، آهن راه ایستگاه نفتی مخزن

: گفت ارومیه در پارس خربگزاری خربنگار با تلفنی متاس یک در غربی آذربایجان استاندار حقگو: ارومیه

 آتش به آن نفتی مخزن و گرفته قرار مسلح افراد حمله مورد سلامس هرستانش آهنراه ایستگاه( پریشب)

 در و بوده لیرتی هزار پانصد سلامس آهن راه ایستگاه نفتی مخزن: گفت حقگو. است شده کشیده

 استاندار. است شده کشته مهاجمین از نفر یک شودمی گفته ایستگاه نگهبانان و مهاجمین بین درگیری

 جهت تقویتی نیروی و رفت حادثه محل به امر جریان از اطالع از پس ارومیه لشکر فرمانده: افزود

 هنوز ایستگاه به وارده خسارات. است شده اعزام بیشرت خسارات از پیشگیری و مهاجم افراد شناسایی

  .است نشده مشخص

 این در را نفر چهار دمکرات منحله حزب اعضاء که رسیده خرب نیز رسدشت شهرستان از: گفت حقگو

. هستند انقالب پاسداران از احتامالً ولی نشده روشن شده اعدام افراد مشخصات. اندکرده اعدام شهر

 نیز ما بشود، اعدام پاوه و کرمانشاه در که نفری هر مقابل در کرده اعالم دمکرات حزب: افزود حقگو

 ما به رسامً  دمکرات منحله حزب ادعای و مسأله این: کرد اضافه حقگو. کرد خواهیم اعدام را نفر دو

 یک در نیز سلامس فرماندار. اندگفته ما به مطلبی چنین اندآمده مهاباد از که مقاماتی ولی نشده ابالغ

 آهنراه ایستگاه مخزن به مهاجمین پریشب حمله مورد در ارومیه در پارس خربگزاری به تلفنی متاس

 چون و کردند حمله سلامس شهر به پریشب ده تساع در مرحله نخستین در مهاجمین: گفت سلامس

 سنگین هایاسلحه با و رفته آهنراه ایستگاه طرف به شدند، مواجه مردم و پاسداران شدید مقابله با

 تأسیسات نگهبانان از نفر دو درگیری این در: افزود سلامس فرماندار. کشیدند آتش به را نفتی مخزن

 سلامس فرماندار باشند شده گرفته گروگان به نفر دو این که نیست نروش هنوز و اندشده مفقود آهنراه

 نرسیده وی به گزارشی چنین: گفت «تپه قره» منطقه در اتوبوس دستگاه یک به حمله شایعه مورد در

 (6/6/1358 اطالعات)  . دارد ادامه اصلی جاده در عادی وآمد رفت و
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  .کردند سالح خلع را بانه ژاندارمری دموکراتها

  .شد تکذیب رسدشت و بانه– مهاباد در پاسدار 200 گیری گروگان

 افراد توسط رسدشت و بانه مهاباد، در پاسدار 200 حدود گیریگروگان: کیهان خربنگار – کرمانشاه

  .شد تکذیب دموکراتحزب

 همکاری با بحرانی نقطه هر در پاسداران: گفت خرب این اعالم ضمن کردستان استاندار شکیبا رشید محمد

 عمل وارد تنهای به و نظامی پوشش بدون شده دیده کمرت و کنندمی پیرشوی ارتش واحدهای کمک و

 صحت من نظر به آنها گیریگروگان و مسلح افراد توسط پاسدار 200 حدود دستگیری بنابراین. شوند

  .ندارد

 منفجر سنندج فرودگاه رد پیش روز چند که مهامت حامل کوپرتهلی در خرابکاری شایعه مورد در وی

 منفجر کوپرت هلی در که امیدوارم را این ولی شده پاکسازی سنندج پادگان که گویممنی من: گفت شد

 برق سیم با نظر مورد کوپرتهلی فهمیدیم ما آنچه براساس بودو نشده خرابکاری سنندج پادگان در شده

  . .آمد پیش رانفجا آن از بعد و جرفه ابتدا و کرده برخورد پادگان در

 امنیت و آرامش برقراری به من: گفت و کرد توصیف کننده امیدوار را کردستان بحران دورمنای استاندار

  .باشد نداشته سنگین تاوان امنیت و آرامش این ایکاش ولی دارم بسیار امید منطقه در

 بحران گفتگو و مذاکره با چنانچه و هستند سنگین هایاسلحه دارای طرف دو هر: کرد اضافه استاندار

 من اعتقاد به: افزود شکیبا. آورد خواهد پدید منطقه سطح در را خونینی جنگ نشود حل کردستان

 درگیری به مسلام که مهاباد شهر به ارتش رسیع اعزام بجای که آنست زمان آن در دولت اقدام بهرتین

 صورت آن در و بگذارد سوختی مواد و غذایی محارصه در ماه چند تا را شهر این شودمی منجر شدید

  .کرد خواهد سقوط مهاباد تیر یک حتی شلیک بدون
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 از مسلح دموکراتهای زیرا دید خواهند لطمه بیگناه مردم سخت درگیری هر در: گفت کردستان استاندار

  .بود خواهند آنها گروگان مردم و ساخت خواهند بال سپر خود برای مردم

 دموکرات حزب مسلح افراد ما به رسیده گزارشهای طبق: گفت بانه خربهای آخرین مورد در وی

 که شده گفته هم ژاندارم افراد از بعضی به و اندکرده بیرون شهر از و سالح خلع را بانه افرادژاندارم

  .بود مستقر ژاندارمری گروگان بانه در. ماند خواهید باقی محل در کنید همکاری ما با چنانچه

 نیست اخالقی و صحیح اصال: گفت استاندار کردستان مردم به نسبت ایران مردم مومیع خشم مورد در

 خود خشم ایران مردم شوندمی حامیت مزدوران و طالبانی عوامل بوسیله که معدود عده یک بخاطر که

 آرامش طالب و اند کشیده رنج همیشه که هستند مردمی اینها زیرا کنند کردستان اهالی متام متوجه را

  .هستند منطقه در رفاهی اقدامات و امنیت و

 چه کردها دیگر کند پیاده مملکت رسارس در را واقعی دموکراسی دولت وقتی: کرد اضافه استاندار

 و هاچ بلو ها، ترکن بلکه کرده فقط نه واقعی دموکراسی یک فضای در دارند مختاری خود به احتیاجی

  .باشند داشته دنبای منطقی غیر خواسته هیچ نیز هاعرب

 از سنندج مردم از نفر هزار 80 حدود رسیدند سنندج به تهران راهپیامیان که زمانی: گفت پایان در وی

 خواهان کرد مردم اکرثیت که است آن دهنده نشان خود این که کردند استقبال نبات و نقل با آنها

 همه نباید چپی دست عضو چند ماتاقدا بخاطر و کنندمی تایید را اسالمی جمهوری و نیستند درگیری

 . راندچوب یک به را

 (7/6/1358 کیهان)
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  .است رضوری کردستان مرزی مناطق در سالح خلع: کرمانشاهان استاندار

  .داد مهلت روز ده اسلحه تحویل برای کرمانشاه انقالب کمیته

 منطقه نیاز مورد کارخانه دچن تاسیس طرح اورامانات منطقه در اشتغال ایجاد برای دولت – کرمانشاه

  .دارد اقدام دردست را

 گفت کیهان خربنگار به تهران ازسفر بازگشت در کرمانشاهان استاندار «پور سپهری محمد» را مطلب این

 وعمرانی رفاهی مسایل به منطقه این وقایع با ارتباط بر عالوه بتهران من سفر: کرد اضافه آن دنبال به و

  .بود مربوط هم آن روستاهای و بخشها و شهرکرمانشاه

 از و بود دولت با من موردگفتگوی نیز آن بودجه افزایش و کرمانشاه بشهرداری کمک مساله: افزود وی

  .کنند عملی حتاما  زمینه این در را خود هایوعده تا شد خواسته مسوول مقامات

. است مرزی مناطق عمرانی و رفاهی هایبرنامه بیشرت اولویت حال هر در: گفت همچنین استاندار

 موافقت مورد که دادم را کارخانه چند تاسیس پیشنهاد منطقه این در کشاورزی مشکالت دنبال به مصال

  .گرقت قرار

 مورد در را دولت نظر: گفت شهرها دیگر و پاوه اخیر وقایع در مردم خسارات جربان درمورد نامربده

 در رسیع و رضبتی هایبرنامه اجرای خواستار و کرده لبج مناطق این مردم به وارده خسارات جربان

  .دارد رضورت نیز مناطق این بودجه افزایش شک بدون که شدند مناطق این

 ضد شود پیاده رسعت به پیشنهادی هایبرنامه چنانچه: گفت استاندار منطقه در امنیت ایجاد مورد در

 اورامانات منطقه در امنیت و ارتش استقرار با حارض حال در دهد فریب را مردم توانست نخواهد انقالب

 خلع برنامه اجرای وی. دارد ایالعاده فوق اهمیت بنیادی و رضبتی هایبرنامه به بخشیدن رسعت لروم

 است منطقه رسیع پاکسازی برای الزم برنامه یک این: گفت و دانست رضوری را مرزی مناطق در سالح

 هستند مالی فقر دارای که کسانی اسلحه پول امکان صورت در منایم ادپیشنه بدولت که درصددم من اما
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: گفت مرزها کنرتل استانداردرمورد. بپردازد نقدا اندکرده اسلحه خریدن رصف را خود پول و درامد متام و

 آسانرت مرزها کنرتل در آنها کار مرزی هایپاسگاه تقویت با و است ژاندارمری افراد عهده به وظیفه این

  .رفت خواهد بین از ما خاک داخل به نفوذ و رخنه مشکل نیز پاسداران و ارتش استقرار با و شد

 خوبی برنامه نیز عشایرداوطلب توسط غربی مرزهای نگهداری البته: گفت مطلب این دنبال به استاندار

 عمل وبخ خود بوظیفه تشنج و بحرانی موقع در عشایر از تعدادمعدودی متاسفانه چون ولی است

  .است تربخش اطمینان ژاندارمری توسط مرزها حفاظت بنابراین اندنکرده

 با که امداده دستور مرزی مناطق سایر و اوارمانات منطقه فرمانداران و بخشداران به: افزود استاندار

 نددار  کردن کوچ قصد ضدانقالب شایعات دنبال به که را تعدادی و کنند مذاکره منطقه عشایر و مردم

  .منایند تشویق خود محلهای در ماندن برای

 و کرد توصیف عالی منطقه در جاسوسان بازداشت و شناسایی رادر مرزبانان هوشیاری همچنین وی

 هوشیاری و محل مردم بیداری با ولی دارند نفوذ قصد طوالنی مرزهای از دشمنان که است طبیعی: گفت

 . دید اهیمنخو  ایلطمه بابت این از پاسداران و ارتش

 (9/6/1358کیهان)

 

 . ره هستندکق مذایمردم مهاباد خواهان رفع اختالف از طر: مهاباد یرسپرست فرماندار 

 . ستیرات نکدم حزب یون مهاباد در ترصف اعضایزیتلو ویراد

 یکقه بامداد امروز در یدق 9و30مهاباد ساعت  یرسپرست فرمانده یفاضل یآقا: رمانشاه ک

 یشهر مهاباد برا یمحارصه اقتصاد یخود را در مورد چگونگ یدگاههاینظرها و دهنقط یتلفن یگفتگو 

 ینون در محارصه اقتصادکشهر مهاباد هم ا: ابتدا گفت یو . ردکرمانشاه اعالم کخربنگار اطالعات در 

اندوآب ینقده و م یدر دوراه. برندمی برس یط سختیقرار گرفته و مردم از نظر سوخت و آذوقه در رشا
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ن مساله یرفع ا یبرا. رندیگید را میآیه به مهاباد مک یش وخواربار کنفت  یونهایامک یاسداران جلو پ

اندوآب یبه م یدیالله وحتیرا نزدآ ین محلیانقالب مهاباد و معتمد یشورا یچهار نفر از اعضا

فتند و با خود اندوآب به گروگان گر یور را در مکنفر مذ  4ز یرشو تربیپ یکیچر یگروهها یم ولیفرستاد

 یجان غربیبه استاندار آذربا یااعزام شده بودند نامه ینفر از طرف فرماندار  4نیچون ا. ز بردندیبه ترب

و یب ترصف رادیذکمهاباد ضمن ت یرسپرست فرماندار . آنها اقدام گردد ینسبت به آزاد نوشته شد تا

 یه توسط افراد ناشناسکنبوده بل ارکدر  یترصف: رات گفتکافراد حزب دم یون مهاباد از سو یزیتلو

ز کن مر یا یربومیدو نفر از افراد غ یمنته. دیحمالت دفع گرد، ز شده و در مقابلکن مر یبه ا یحمالت

ه ین قضیا یدر پ. ار افتادکو از یرا به تهران بردند و راد ییویحساس فرستنده راد یاز دستگاهها یکی

و یه به مهاباد فرستاد و رادیور را از ارومکشان دستگاه مذ یاستمداد شد و ا یجان غربیاز استاندار آذربا

چ یران را بدون هیا یاسالم یجمهور  یامیصدا و س یعاد یهانون برنامهکون مهاباد هم ایزیتلو

افراد مسلح در اطراف شهر مهاباد : افراد مسلح گفت یدر مورد سنگربند یو . ندکیپخش م یتیمحدود

: مهاباد افزود یرسپرست فرماندار . شودیده میمسلح د یسکمرت کهر در داخل ش یرده ولک یسنگربند

از  یخ به بعد خرب ین تاریاز ا یاند ولده شدهیو قاسملو تا سه روز قبل در مهاباد د ینین حسیعزالد

خاطرنشان ساخت هم  یو . اندا به خارج شهر مهاباد رفتهیست در شهر هستند یآنها ندارم و معلوم ن

ل یاند و رفت وآمد در شهر با اتومبار افتادهکن از یدن بنزیمهاباد به علت نرس یهالیمبرث اتو کنون اکا

ن یمهاباد با ا یه اهالک ییدر متاسها: ان گفتیمهاباد در پا یرسپرست فرماندار . شودیمرت انجام مک

ن صورت یر ایچون در غ، ره حل شودکن مساله با مذایه اکانتظار دارند . رندیگیگرفته و م یفرماندار 

 . در برنخواهد داشت یگر یمثر د یشکجز برادر 

 

 نفردر رسدشت 4از اعدام  یجان غربیگزارش استاندار آذربا

نفر اعدام شدگان  4 یاسامی، جان غربیپارس به نقل از استاندار آذربا یروز خربگزار یمقارن ظهر د

: دیرا بخوان ین خربگزار ید گزارش ار کاعالم ، رباران شدندیردستان تکرات کله حزب دمیه بوسکرسدشت را 
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 یبا خربگزار  یمتاس تلفن یکروز( در یبامداد امروز )د 9ساعت ی، جان غربیاستاندار آذربا، حقگو یآقا

اند و ت داشتهیفعال یغات اسالمیو تبل یه در جهادسازندگکرا  یسانکنفر از  4 یاسام، هیپارس در اروم

ضمن ، حقگو یآقا: ردکاند اعالم ردستان اعدام شدهکرات کله افراد حزب دمیدر شهرستان رسدشت بوس

اهل  ید تواضعیحم، ان اهل تهرانکنارص تر : نفر را 4 یاسام، ردکخلق  یه دادگاه انقالبیقرائت اعالم

ن یبر اساس ا: رد و اظهار داشتکاهل نقده اعالم ی، ندک کار ملیاهل بناب و شهری، ر ید شیحم، تهران

 یمه در دادگاه انقالبکاند و پس از محار شدهین عده در جبهه سقز دستگیا ه گفته شده استیاعالم

 یه به دادگاههاین اعالمیاند در اور ماه اعدام شدهیبامداد روز شنبه سوم شهر 2رد در ساعت کخلق 

مه و کمحا ین اسالمیاز مجاهد ، یکیردکه در قصاص اعدام مبارزان کهشدار شده است  یعدل اسالم

 له افراد حزبیه در رسدشت بوسک ینفر  4: حقگو افزود یآقا. دام سپرده خواهد شدبه جوخه اع

و  یاسالم یتهایفعال، م قرآنیتاب و تعلکشگاه یل مناکیاند و با تشمسلح نبوده، اندرات اعدام شدهکدم

 . اندداشته یکیدئولوژیامالً اک

 (10/6/1358)اطالعات

 

 . شان را بزنندید حرفهاادیها اجازه مراتکد به دمیدولت با: ردستانکاستاندار 

با  یمصاحبه اختصاص یکروز در یردستان دکبا استاندار کیمحمود ش: پارس یـ خرب گزار  سنندج

ر یخود درباره حوادث اخ ینظرهاح نقطهیضمن ترش شورکپارس به غرب  یخربگزار  یخربنگار اعزام

ردستان و کالت دو استان کو مش لیمسا یبررس یبرا یز مخصوصکه مر کرد کشنهاد یردستان پک

: ردستان گذشته است گفتکدرباره آنچه در  یل شد و کیجان تشیاز استان آذربا یرمانشاهان بخشک

ردستان کبه  یه عوامل ضدانقالبکداشته و به خصوص بعد از انقالب  یت حساسیشه موفقیردستان همک

 یردستان را براکط یهمه مح، شود ران با دولت عراق هم خوبیچون روابط دولت ا. اندآورده یرو 

ردها ، کرانیر مناطق ایش از سایگر چون در دوره طاغوت بیاز طرف د. ص دادندیت مناسب تشخیفعال

ن منطقه وجود یدر ا یو قبل یضمن یآمادگ یکن نظر یو ظلم قرار گرفته بودند و از ا یمورد تعد
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بان یالعاده به انقالب داشتند و پشتفوق یوار دیب به اتفاق مردم امیت غریرثکه اکن یالبته در ا، داشت

دولت در  یغاتیل تبلیامل تأسف وساکبا  یول، شود داشتیمن یدیچ تردیه، بودند ین نهضت انقالبیا

، ردکردستان توجه نکد به ید و شایه باکداشت و آنطور  یادیز یدولت گرفتار . م بودک یلیردستان خک

م متاسفانه یدیردند چنانچه دکیاده میردستان برنامه خود را پکدر  مکمکون داشتند یجه ضد انقالبیدر نت

ندارم راجع به منطقه  یافهیردستان را به بار آوردند و البته من وظکر نقاط یپاوه و سا کع اسفنایوقا

رد کر مناطق یچون آنها رسنوشت و مقدوراتشان به سا ینم ولکصحبت ب یجان غربیمهاباد در آذربا

رات ظاهراً با کبه وجود آمد به نام حزب دم یرد حزبکل در مهاباد هم نفوذ ین مسایدارد ا یبستگ

نها ینم دولت به اکیر مکمن ف یجا نبود ولیاد بیشود توقعاتشان زیم یصحبت یرات وقتکحزب دم

رشان نان در گفتایا ایه آکنند تا دولت متوجه بشود کند و مطالبشان را عنوان بیایه بکداد یدان منیاد میز

من خودم در ، ریا خیت دارد کممل یبا مصالح اجتامع یامتشان هامهنگیا تصمیا نه و آیصادق هستند 

بودند ظاهرالصالح و  یافراد نهایدم و ایراتها را دکدو نفر از دم یکیتصادفاً ، ردستانکسفر به استان 

آنها صحبت  با یستیبا به نظر من یول. باشد کدولت وحشتنا یه براکنبود  یشان توقعاتیدر صحبتها

نفرشان  یکان نقده ینها تاچه حد صادق هستند به عنوان مثال در جریه اکنند یبشود و بعد در عمل بب

اند و مدت دو ماه در مهاباد هستند و ما هر چه از رد ده هزار نفر آواره به مهاباد آمدهکیف میتعر

ن ده یه اکم یاعانه موفق شد یمع آور د و ما با جینرس کیمکچ گونه یم هیردک کمک یدولت تقاضا

 . مینکنون اداره کهزار نفر را تا

 

 حزب مقتدر

: گفت یاسیمختلف س یهات گروهیخود با اشاره به فعال یاز صحبتها یردستان در قسمتکاستاندار 

ن یرات است اگر با اکرد حزب منحله دمکردستان صحبت کآن در  یتوان رو یه فعالً مک یحزب مقتدر 

ن مساله ین به ایردنشکه رسنوشت مناطق کخصوصاً ، شودیل حل میاز مسا یلیبت شود خحزب صح

ن یردستان هم برسد و به همک ان به اطالعید جریمهباد گرفته شد با یبرا یمیاگر تصم. مربوط است
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ه اسمش کا هر چه یو  ییـ اجرا یاسیات سیه یکد و یایت به وجود بیزکمر  یستیده دارم بایب عقیترت

ـ ک یعنین استانها یاز ا یکیم در یبگذاررا  ل یز شود و مساکمتمر  یجان غربیرمانشاهان و آذرباکردستان 

با توجه : با ادامه دادکیش. ردیل قرار بگیه و تحلیز مورد تجزکن مر ید در این سه استان بایمربوط به ا

آمد حوادث نامطلوب جهت شیاز پ یر یجلوگ یردم براکشنهاد یپ، امل دارمک ییه به منطقه آشناکنیبه ا

 یهانیبزرگ زم یهاتکیردستان وجود مالکمورد قبول واقع نشد استاندار  یبروم ول به مهاباد، رهکمذا

ن یردستان از بکبزرگ در  یهاتکیمال یبعد از اصالحات ارض: رد و گفتکب یذکرا به شدت ت یزراع

با کیش. م استکار یه مقدار آن بسکد ن سابق داده شکیزه به مالیانکم یزراع یهانیرفت و فقط زم

 یه تعدادکحوادث پاوه و سقز مطلع شدم  یدر پ: ردستان گفتکار دادگاه انقالب در کدر مورد 

ران یمد یحت. خورندیشهر به چشم م یسبه و اهالی، کارمندان ادار کها ن آنیه در بکاند ر شدهیدستگ

به  یالله خلخالتیه آکدم یبه دنبال آن شن رشدگان هستند ویهم جزو دستگ یشاورز کو  ییل داراک

شان نداشتم یاز ورود ا یچگونه اطالعیالبته من ه، ل استکیدر رشف تش یاند و دادگاه انقالبنجا آمدهیا

ن را به دادگاه یمتهم یدانم چه عواملینداد و من یبه من اطالع یسکل دادگاه انقالب کیو در مورد تش

ر یهامن روز با وز. ردمکیاصالً در مورد اعدام افراد احساس خطر م یول. اندردهک یانقالب معرف

ند کد بیتول یمردم گرفتار  یخواهد برایت میه دادگاه انقالب بدون سوءنکشورمتاس گرفتم و گفتم ک

ت داشته باشند چند لحظه بعد یننند حسنکیت مین دادگاه را هدایه اک یست عواملیالبته معلوم ن

 ین دادگاه عملیه اکات دولت مطرح شده و قرار است ین مساله در هیا: طالع دادشور به من اکر یوز

چ یالبته من به ه. رباران شدندینفر ت11دم یو شنیساعت بعد از رادمیو باز گردد اما ن. انجام ندهند

نظر  یک ین شهر حتیمن در ا یول. نمکیمن ین اعدامها اظهارنظر یا غلط بودن ایح یوجه در مورد صح

: ادامه دادی، جمهور سیین رییتع یبا ضمن اشاره به چگونگکینجا شیدر ا. دمین مورد ندیافق در امو 

بانه ـ  یست ولین یاگر مسالهید: توان گفتیشده و م یساز کوان از عوامل ضدانقالب پایسنندج و مر

منطقه را  نیتوان ایم ین وجهینشده است و من معتقدم به بهرت یساز کان ـ مهاباد و رسدشت پاکبو 

 . معتقد هستند یاسالم ین منطقه به جمهور یت مردم ایرثکرا ایرد زک یساز کپا
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د یاند و بان شدهیار دولت بدبکاز مردم سنندج نسبت به  یادیز ین اعدامها عدهیبه ا: با افزودکیش

 یک ایدو نفر و  یکیا بر اثر اشتباه ید و یایش نیپ ین وضعیه چنکعمل شود  یر مناطق طور یدر سا

 . ن براندین را به صف مخالفیات موافقیه

 (10/6/1358)اطالعات

 

 یجان غربیذربامصاحبه با استاندار آ

 یبا خربنگار خربگزار  یمتاس تلفن یکدر  یجان غربیحقگو استاندار آذربا: پارس یالم ـ خربگزار یا

 یل نفت در بعضیز قبا ین استان آرام است منتها موادسوختیا یرد در حال حارض شهرهاکپارس اعالم 

 یمبود مواد سوختکه کگفت  یو . رده استکجاد یمردم منطقه ا یبرا یالتکاب شده و مشیمکاز شهرها 

ها حارض جاده یش بعلت ناامنکنفت ینهایجان مشهود است و رانندگان ماشیجنوب آذربا یدر قسمتها

ه افراد ضد انقالب کادآور شد ی یربجان غیاستاندار آذربا. ستندیاستان ن یهابه شهر یبه حمل مواد نفت

جان مستقر هستند و توده مردم مسلامن یشامل جنوب آذربا یمرز  ین و نواحیردنشکشرت در مناطق یب

 یباشند خوشبختانه اهالید ناراحت میست افراد ضد انقالب شدیرد از اقدام ناشاکو چه  کچه تر 

آنها اعالم  یوبکله با افراد ضد انقالب و رس مقاب یه برایاروم یر جنوب غربیژه عشایجان به ویآذربا

ن یردنشک یگر شهرهایه و دیاشنو، رانشهریپ، مهاباد یه اطالع دارم اهالک یاند و تا آنجائردهک یآمادگ

برابر »: ن گفتیهمچن یجان غربیاستاندار آذربا. اندن مناطق شدهیارتش در ا یروهایخواستار استقرار ن

اند در رانشهر موضع گرفتهیه و پیاشنو، فراد ضد انقالب در ارتفاعات مهابادده ایه به ما رسک یاطالعات

ن مورد یدر ا»: له افراد ضد انقالب اعدام شده بودند استاندار گفتیه وسکل چهار جسد یمورد تحو

 اندردهکگرفنت اجساد اعالم  یخود را برا یرد در نقده آمادگکصورت گرفته و دو نفر از برادران  یاقدامات

 . «ده استیمبن نرس یگر ینه گزارش دین زمینون در اکتا  یول

 (10/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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 یجان غربیگفتگو با استاندار آذربا

ـ خربگزار یاروم  یبا خربگزار ی متاس تلفن یکروز در ید یجان غربیحقگو استاندار آذزبا یآقا: پارس یه 

ه ک ید عضو ستاد جهاد سازندگیچهار شه یهال جنازهیتحو یبرا یاتیامروز ه»: ه گفتیپارس در اروم

رباران شدند اقدام یردستان تکرات کدر رسدشت بطور ناجوامنردانه و بدست عوامل حزب منحله دمو 

حقگو در مورد وضع منطقه  یآقا. ل بدهندیها را به ما تحون جنازهیه امروز اکم یدواریشده است و ام

افراد را  یناراحت یجاد تشنجات مصنوعیگانه با ایب ازعوامل یگفت وضع فعال آرام است فقط بعض

استاندار  یآقا. اندردهک کشهر را تر  یعاتیشا یرانشهر در پیپ یه امروز اهالکند چنانیمنایفراهم م

رات کگر حزب دمو ه حساب افراد آشوبکم یاادآور شدهیرد خود کما بارها به خواهران و برادران »: افزود

ان به ین افراد را ندارد و خاطیاس حق تعرض بهکچید منطقه جداست و هگر افرایردستان با دک

 . "مجازات خواهند شد ین وجهیدتریشد

ه تنها راه نجات ملت کن مطلب یا کبا در  یر یر محل درگیز اغلب عشایامروز ن»: استاندار گفت

الم و حفظ در راه اس یجانباز  یخود را برا یباشد آمادگیم یاسالم یوسنت به جمهور یران پیا

 . «اندران اعالم داشتهیا یانقالب اسالم یدستاوردها

 (10/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 تحت نظر دموکراتها هستند. ، گروهی از افراد ژاندارمری بانه

استاندار کردستان امروزدر متاس با کیهان اعالم کرد که تلفن و برق سقز که قطع « محمد رشید شکیبا»

 و از این بآیت حای هیچگونه نگرانی نیست.  بود کامالً ترمیم شده

استاندار کردستان پیرامون ترصف و خلع سالح ژاندارمری بانه توسط افراد مسلح حزب دموکرات 

کردستان گفت: فرمانده گروهان ژاندارمری بانه به ارومیه آمده و آن گروه از افراد ژاندارمری که در 

 محل مانده تحت نظر حزب دموکرات هستند. 
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شکیبا اضافه کرد: من مساله ترصف و خلع سالح ژاندارمری بانه را به اطالع مقامات ارتش رسانده 

 ام. و درخواست اقدام الزم در این زمینه را کرده

دولت باید مردم »ام که: استاندار کردستان همچنین گفت: در مصاحبه دیروز خود با کیهان نگفته

اگر افراد مسلح حزب دموکرات در مهاباد بیش »ام بلکه گفته« مهاباد را در مضیغه غذایی قراردهد

ازاین مقاومت کنند و راهها همچنان بسته باشد مردم عادی شهر در آینده در مضیقه غدایی قرار 

 «. خواهند گرفت

استاندار کردستان در پایان گفت: به استثنای دو شهر بانه و رسدشت اوضاع در بقیه شهرهای 

 و نگرانی وجود ندارد. کردستان عادی است 

 (10/6/1358)کیهان

 

 استاندارکردستان: تجزیه طلبان، خائن به جامعه کرد هستند. 

محمود شکیبا استاندار کردستان دیروزدر یک مصاحبه اختصاصی با خربنگاران هیات اعزامی 

کرد  خربگزاری پارس یه عرب کشور ضمن ترشیح نظرهای خود درباره حوادث اخیر کردستان پیشنهاد

استان کرمانشاهان و بخشی از استان آذربایجان  2که مرکز مخصوصی برای بررسی مسایل و مشکالت 

 غربی تشکیل شد. 

وی درباره آنچه در کردستان گذشته است گفت: کردستان همیشه موقعیت حساسی داشته و 

 بخصوص بعد از انقالب عوامل ضد انقالبی به کردستان روی آوردند. 

لت ایران با دولت عراق هم خوب نبود همه محیط کردستان را برای فعالیت مناسب چون روابط دو 

تشخیص دادند از طرف دیگر چون در دروه طاغوتی پس از سایر مناطق ایران کردها مورد تعدی و 

ظلم قرار گرفته بودند و از این نظر یک آمادگی ضمنی و قبلی در این منطقه وجود داشت البته در 

ای به انقالب داشتند و پشتیبان این نهضت ت قریب به اتفاق مردم امیدواری فوق العادهاین که اکرثی

شود داشت ولی با کامل تاسف وسایل تبلیغاتی دولت در کردستان انقالبی بودند هیچ تردیدی منی
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 های زیادی داشت و آن طور باید وشاید توجه به کردستان نکرد در نتیجهخیلی کم بود. دولت گرفتاری

کردند چنانچه دیدیم متاسفانه وقایع ضد انقالبیون داشتند کم کم در کردستان برنامه خود را پیاده می

اسفناک پاوه و سایر نقاط کردستان را ببار آورد و البته من وظیفه ندارم راجع به منطقه مهاباد در 

ق کرد بستگی دارد آذربایجان غربی صحبتی بکنم ولی چون آنها رسنوشت و مقدروشان به سایر مناط

 این مسایل در مهاباد هم نفوذ کرد. 

ماه در مهاباد هستند و ما هر چه تقاضای  2اند و مدت هزار نفر آواره به مهاباد آمده 10ولی گفت 

 10آوری اعانه موفق شدیم که این کمک از دولت کردیم هیچگونه کمکی نرسیده است و ما با جمع

. یا مثالً تعداد بیکاران در این شهر بسیار زیاد بود ولی بعد از چند روز هزار نفر را تاکنون اداره کنیم

آیند و یک چهارم و متوجه شدم تعداد واقعی بیکاران آن مقداری نیست که هر روز به استانداری می

یا یک پنچم آنها واقعا بیکارند و بقیه گروههای سیاسی هستند که با این عده مخلوط شده وآنها را با 

آورند تا ما را از کارهای رفاهی و عمرانی باز دارند و بعد از برقراری امنیت در به استانداری میخود 

 اینجا دیگر از بیکاران خربی نشد یا تعدادشان فوق العاده کم شده است. 

شکیبا استاندار کردستان درباره طرح پیشنهادی خود برای رفع اختالفات موجود بین طرفهای درگیر 

این گروهها یا شناخته شده هستند یا ر هیات اعزامی خربگزاری پارس به غرب کشور گفت: به خربنگا

 کردند. نیستند در اولین روزهای انتصاب من ده گروه یا یازده گروه در منطقه فعالیت می

من موفق شدم بارسان فقط یکی دو گروه مذاکره کنم ولی با بقیه چون نه محلی داشتند و نه افراد 

 ذاکره ممکن نشد. مشخص م

توانستیم پی بربیم تشکیالت کردند ولی منیاین گروهها فعالیت داشتند و اقدامات تخریبی می

  های کوچک برچیده شد و از این جا رفتندچیست و کجا هستند پس از آمدن پاسداراها این گروه

هم خربی نیست و یک مناینده حزب دموکرات هم که قبالً پیش من امده بود از اینجا رفت و از او 

 گروه چپ رو هم که مناینده اشان شخصی به نام صدیق کامنگر بود برچیده شد. 
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حاال فقط عوامل باقیامنده این گروه هستند که گاهی در گوشه و کنار دست به حمالت پراکنده 

 زنند. می

 است.  توان روی آن در کردستان حساب کرد حزب دموکرات کردستانحزب مقتدری که فعالً می

شود خصوصاا اینکه رسنوشت مناطق کردنشین اگر با این حزب مذاکره بشود خیلی از مسایل حل می

 به هم مربوط است. 

اگر تضمینی برای مهاباد گرفته شود بایستی به اطالع کردستان هم برسد به همین ترتیب و من هم 

ی و یا هر چه که اسمش را بگذاریم عقیده دارم بایستی مرکزیتی بوجود بیاید و یک هیات سیاسی اجرای

در یکی از استانهای کردستان، کرمانشاهان و آذربایجان غربی متمرکز بشود مسایل مربوط به این سه 

استان باید در این مرکز مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و از نفوذ افراد ذیصالح برای حل مسایل این 

 این پیشنهاد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.  سه استان بایستی استفاده بشود که متاسفانه

 با پیبشنهاد من موافقت نشد. 

من حتی معتقدم از وجود اشخاصی که آشنایی به فرهنگ و ساخت اجتامع مناطق کردنشین دارند 

 استفاده شود. 

ش آمدن ام برای جلوگیری از پیمن شخصاا با توجه به آشنایی که به منطقه دارم بارها پیشنهاد کرده

حوادث نامطلوب برای مذاکره به مهاباد بروم ولی مورد قبول واقع نشدوحتاما مصلحت نبوده است 

ای در مهاباد به من پیشنهاد مداخله شد حتی یکبار از طرف یکی از مقامات نظامی برای حل مسله

 ولی من نتوانستم موافقت وزارت کشور را در این مورد جلب کنم. 

در پاسخ سوال دیگری در مورد چگونگی وضع کار شورای شهر سنندج و احتامل استاندار کردستان 

 تشکیل ان در سایر شهرهای استان گفت: 

ای امنیت مزید برعلت شد و وظایف شورای اداری شهر سنندج هیچ وقت مشخص نشد و مساله

کرد و تفاءتصمیامت شورای شهر عامل اجرایی نداشت و ناچار این شورا به بعضی کارهای کوچک اک

آنطور که باید وشاید کاری از پیش نربد و افراد شورا با وجودی که اشخاص صالحی بودند بعد از مدتی 
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متوجه شدند که فعاًل فعالیت آنها به صفر رسیده است ما امیدواریم در قانون اساسی جدید تکلیف 

ء اثری خواهد بود و همه این مسایل روشن بشود. از آن مرحله هر تصمیمی که دولت بگیرد منشا

اصوالً با فضای خوب سیاسی اجتامعی و ادرای که در سایه انقالب بوجود آمده است هر نوع تشکیالتی 

ای از در این زمینه موفقیت خواهد داشت و در این هیچ جای تردید نیست. وی دریاره نارضایتی عده

روز  18محلی استخدام شدند و مدت مردم شهر از عملکرد پاسداران انقالب گفت: قبالً تعداد پاسدار 

هم خدمت کردند ولی دست روزی که مابه وجود این افراد احتیاج داشتیم سالحهای خود را بردند و 

اعالم کردند حارض به هیچگونه همکاری نیستند این نشان میدهد که دقتی در انتخاب این افراد نشده 

با روشن بینی و با دقت سپاه پاسداران را در اینجا بودو در اینده اگر سپاه پاسداران در تهران بتواند 

 تشکیل بدهد به احتامل زیاد موافق خواهد بود. 

اند در یک لحظه زمانی بخصوص موفق شدند شهر را از سقوط کامل نجات افرادی که از تهران آمده

 بدهندو ما این خاطره خوب را همیشه بیاد خواهیم داشت. 

انفاق این افراد مومن ومعتقد به انقالب بوده و حارضبه هر نوع  باید بگوییم اکرثیت قریب به

درصد ناموجه باشند این دلیل ان نیست که  2یا  1خدمت در این شهر هستند و اگر در بین این افراد 

پاسداران انقالبی که به این شهر آمده اندادمهای خوبی نیستند مردم شهر هم اکرثاً به این افراد اعتامد 

های بزرگ زمینهای توان تعمیم داد. شکیبا استاندار کردستان وجود مالکیتند استثناء را منیدارند و چ

 زراعی را به شدت تکذیب کرد و گفت: 

های بزرگ در کردستان مطلقا وجود ندارد فقط زمینهای زراعی بعد از اصالحات ارضی مالکیت

های انقالب گفت: ست. وی درباره دادگاهمکانیزه به مالکین سابق داده شد که مقدار آن بسیار کم ا

برای تعیین تکلیف زندانیان اینجا به تهران مراجعه کردم و خواستم دادگاه انقالب در کردستان تشکیل 

شود زیرا هیچ یک از علامی اینجا حارض نبودند حاکمیت رشع را در این دادگاهها به عهده بگیرند. با 

 دادگاهها تشکیل نشد تا اینکه وقایع اخیر اتفاق افتاد.  وجود توافقهایی که شد متاسفانه این
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 ای که بی جهت بزرگ شدواقعه

ها و رادیو البته بایستی بگویم در حقیقت واقعه ای در کردستان اتفاق نیفتاده. بلکه روزنامه

ای جوان حمله کردند و وتلویزیون انرا بزرگ کردند فقط به یک اتوبوس حامل اسلحه ومهامت عده

تاسفانه مامورین شهربانی و پاسدارانی که ما استخدام کرده بودیم هیچ اقدام نکردندو این سالحها م

غارت شده جز این هم اتفاقی نیفتاد ولی عدم امنیتی که من همیشه از آن میرتسیدم وجود داشت و 

گیر شدند الزم بود این وضع تغییر کند و دولت توجهی بکند بعد در جریان اغتشاش سقز تعدادی دست

و با استقرار سپاه پاسداران امنیت کامل برقرار شد و این امیدواری بوجودآمدکه این وقع همیشه ادامه 

داشته باشد و افراد خاطی با دقت و حوصله و رصف وقت تعقیب بشوند البته باید بگویم رسان و. 

اند که در ستگیر شدهگردانندگان اصلی همه گریخته اند سه چهار روز پیش مطلع شدم که تعدادی د

بین آنها کارمندان اداری کسبه و اهالی شهر بچشم میخورند. حتی مدیران کل دارایی و کشاورزی هم 

دستگیر شدند و کاشف به عمل آمدآقای خلخالی به اینجا ترشیف آورده اند و دادگاه انقالبی در رشف 

ر مورد تشگیل دادگاه انقالب کسی تشکیل است البته من هیچگونه اطالعی از ورود ایشان نداشتم ود

اند فقط براثر دانم چه عواملی متهمین را به دادگاه انقالب معرفی کردهبه من اطالع نداد و من منی

مراجعت افراد مختلف من با رسپرست سپاه پاسداران انقالب متاس میگرفتم و او معتقد بود که این 

ه کشف شده است ولی اصال در مورد اعدام افراد افراد چندان هم بی گناه نیستند و از آنها اسلح

احساس خطر کردم ولی هامن روز با وزیر کشور متاس گرفتم و گفتم که دادگاه انقالب بدون سوء نیت 

کنند خواهد برای مردم گرفتاری تولید بکند البته معلوم نیست عواملی که این دادگاه را هدایت میمی

د وزیر کشور به من اطالع داد این مساله در هیات دولت مطرح نیت داشته باشند چند لحظه بعحسن

شده و قرار است که این دادگاه عملی انجام ندهد بازگردد اما نیم ساعت بعد از رادیو شنیدم که یازده 

نفر تیرباران شدند. البته من بع هیچ وجه در مورد صحیح و یا غلط بودن این اعدامها اظهار نظری 

 این شهر حتی یک نفر موافق این در این مورد ندیدم.  کنم ولی من درمنی
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استاندار کردستان در مورد قانون اساسی و اصل سیزدهم به خربنگار هیات اعزامی از خربگزاری 

اگر ما بخواهیم نام این انقالب را اسالمی بگذاریم باید اسالم را به متام پارس به غرب کشور گفت: 

مذاهب چهارگانه، تسنن، مذهب جعفری و در غیر اینصورت اگر  مذاهب اسالم تعمیم بدهیم یعنی

بخواهیم انقالب را محدود به شیعه و ایران کنیم انوقت بایستی در قانون اساسی گنجانده شود که 

جمهور باید شیعه باشد ولی انچ مورد نظر امام وملت ایران است به نظر من اسالم است که رییس

ا مذاهب نیست و چنانچه انقالب ما آن عظمت خاصی را که مردم وسعت و عظیمتش قابل مقایسه ب

 جمهور باید شیعه باشد. برایش قائلند داشته باشند دیگر نبایستی در قانون اساسی قید بشود که رییس

جمهور شیعه خواهد بود ولی در صورتیکه مردم بخواهند یک در عمل هم خودبخود رییس

انوقت دیگر اشکالی در بین نخواهد بود از این گذشته اصوالا جمهور غیر شیعه داشته باشند رییس

مسلامنان متام جهان انتظار دارند انقالب اسالمی ایران اختالفات تشیع و تسنن و از این قبیل مسایل را 

حل کند شکیبا استاندار کردستان در مورد مناطق پاکسازی شده گفت: سنندج و مریوان بطور کلی از 

بوکان مهاباد و ای نیست ولی بانه، دیگر مسالهپاکسازی شده و میتوان گفت: عوامل ضد انقالب 

رسدشت پاکسازی نشده است و من معتقدم به بهرتین وجه میتوان این منطقه را پاکسازی کرد زیرا اکرث 

قزیب به اتفاق مردم این منطقه به جمهوری اسالمی معتقد هستند فقط معدودی ابتکار عمل سیاسی 

شود بنابراین بایستی کاری کرد که این اکرثیت ناراضی از گرفته و باعث ایجاد آشوب می را بدست

ها نپیوندند و فکر نکنند چیزهایی که دموکراتها ها از ما ازده خاطر نشوند و الجرم ب دموکراتدموکرات

سیاسی  هزار نفر بیش از دو هزار نفرل عضو احزاب 180گویند درست است: مثالً در سنندج از می

نبودند و بقیه با حکومت اسالمی موافق بودند ولی این اعدامها عده زیادی از مردم شهر را به دولت 

بدبین کرد و باید در سایر مناطق طوری عمل نشود که همین وضع پیش بیاید اما اگر صحیح عمل 

شود و این اکرثیت بشود و دیانت اسالم در اعامل دولت صحیحا پیاده بشود اعتامد مردم بیشرت جلب می

پیوندند عمل دولت نبایستی قاطع موافق یه جای خود هست و تعدادی از مخالفین هم به موافقین می

 طوری باشد که بر اثر اشتباه یک نفر یا دو نفر و یا یک هیات موافقین را به صف مخالفین براند. 
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 هاتوجه به واقعیت

ها توجه کنند وی گفت: من مردم خواست به واقعیتاستاندار کردستان در پایان از مردم کردستان 

را به آرامش و همکاری با دولت دعوت میکنم و حاال که جمهوری اسالمی گرفتاریهای متعدد دارد ما 

نباید به این گرفتاریها بیفزاییم و رسبار دولت بشویم و توقعاتی خارج از حدود امکانات دولت داشته 

 ی اگر دولت نپذیرد مانیز تابع خواهیم. باشیم. در مورد مسله خود مختار 

 (11/6/1358)کیهان

 

 . آرام است« مهاباد»استان از جمله  یرث شهرهاکوضع ا: استاندار

با  یش ازظهر امروز در گفتگوئیپ یجان غربیحقگو استاندار آذربا یپارس ـ آقا یه ـ خربگزار یاروم

استان از  یرث شهرهاکت در حال حارض وضع اه با اشاره به اوضاع منطقه گفیپارس در اروم یخرب گزار 

 . ده استیمبا نرس یجاد تشنجیا اینون خرب برخورد کآرام است و تا « مهاباد»جمله 

مبود مواد ک یمرز  یهاشهرستانها مخصوصا شهر یاهال یاستاندار افزود در حال حارض ناراحت یآقا

ز بر یمبود نکن یم هر چه زودتر ایدار یه ما سعکباشد یدر منطقه م یافکت یبعلت عدم امن ینفت

 . طرف شود

 (12/6/1358هان کی)

 

 . ردندکراتها به پادگان سقز حمله کدمو 

اما ، رات قرار گرفتکشب گذشته از چهار سو مورد حمله افراد مسلح حزب منحله دمو ، سقز پادگان

  .و پاسداران مستقر در پادگان به آتش مهاجامن با شدت پاسخ دادند یافراد نظام
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خرب مربوط به حمله  :ن خرب گفتیضمن اعالم ا یردستان در متاسکبا استاندار کید شیمحمد رش

اما متاسفانه . میافت داشته اید رسخ سقز دریروخورشیم شیس یق بیراتها به پادگان سقز را از طرکدمو 

 . مینکبرقرار  یارتباط، مستقر در پادگان آن شهر یم با سقز و مقامهاینون نتوانسته اکتا 

  (14/6/1358هانکی)

 

 اطالعیه استاندار

 این اطالعیه دیروز ازسوی استانداری آذربایجان غربی انتشار یافت: 

الهی منطقه مهاباد از وجود ارشار پاک و اکنون که به فضلخواهران و برادران مسلامن کرد مهاباد، 

اباد باین نکات توجه و مورد عمل باشد الزم است کلیه برادران ساکن مهامنیت در منطقه حکمفرما می

  قراردهند

  مردم به رسکار خود مراجعه و با کامل جدیت مشغول کار شوند. 1

 همکاری همه جانبه و صمیمت در پیشربد اهداف انقالب اسالمی را معمول دارند. 2

 نیازهای منطقه رسیعا توسط مدیران استان بررسی و تامین خواهد شد. . 3

  به خود در برآوردن نیازهای فوری منطقه رسیعا اقدام الزم معمول خواهد داشتدولت نیز به نو. 4

و مسکن خود را ترک کردهاند به روستاهای خود برگردند که از امنیت و کلیه روستاییانی که قراء. 5

  های الزم برخوردار خواهند شدکمک

چه رسیعرت براه انداخته تا  های اقتصادی و عمرانی را هردولت سعی وافر خواهد کرد برنامه. 6

  موجب آسایش کلیه افراد و احاد منطقه فراهم گردد

 از دسیسه ضد انقالبیون موکدا پرهیز شود. . 7
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شود که نیازهای فوری و رضوری خود را به داران خواسته میاز اهالی محرتم و کلیه پرچم. 8

 .اینگونه نیازها اقدام شود استانداری و سایر مقامات اعالم تا رسیعا نسبت به برآوردن

 (14/6/1358)کیهان 

 

 گفتگو

استاندار کردستان دیروز بعدازظهر در گفتگویی با خربنگاراعزامی کیهان به «محمد رشید شکیبا»

 کردستان گفت: 

با توجه به روش مساملت آمیز دولت و تامین امنیت منطقه و اقدام برای رفع بحران از طریق »

انی و رفاهیدر منطقه مردان مسلح کرد با ارتش وارد جنگ چریکی نخواهند های عمر گسرتش برنامه

مطالبی که در مورد جنگ چریکی و فرسایشی کردهای مسلح با واحدهای ارتش »استاندار افزود: «. دش

شود، چندان با واقعیت منطبق نیست، زیرا وقتی مردم این منطقه به در مناطق مرزی شنیده می

های عمرانی خود را رشوع کند، دیگر نیازی به ود دست یابند و دولت برنامههای منطقی خخواست

 . «مقابله غیرمستقیم و جنگ در کوهستانها نیست

مساله جنگ ، با توجه به فقر کلی منطقه و به علت نزدیک شدن فصل رسما» استاندار اضافه کرد: 

افراد مسلح کرد روی احساسات تند چریکی را باید فراموش کرد. البته ممکن است تعداد معدودی از 

منطقه کردستان در امنیت و آرامش خواهد ، خود تا چندماه به این عمل دست زنند، اما در دراز مدت

 . «بود

من بارها در بانه با مردم مذاکره کرده ام و خواستار آن شدم که به ماموران »وی همچنین گفت:  

اما تعدادی ، منطقه را رسوسامان داد تا بتوان اقتصاد دولت فرصت سازندگی و کار در منطقه را بدهند
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باهرنوع مذاکره و مصالحه و فرمول قابل قبول برای حل «شیخ جالل حسینی» از آنها و در راس همه

 . «بحران در منطقه مخالفت کردند و دولت و ارتش را مجبور به اعامل زور در منطقه منود

استقرار ارتش در بانه مساله فوری و رضبتی، انجام با »استاندار به دنبال این مطلب گفت:  

. در «ها در سطح متام کردستان پیاده خواهد شدهای عمرانی منطقه است و مسلام این برنامهخواسته

قرار است بزودی به منطقه بانه و سقز مسافرت کنم و از »ها استاندار گفت: مورد چگونگی این برنامه

رزیابی کرده و همراه با پیشنهادات خود به دولت تقدیم کنم. در حال مسایل و مشکالت را ا، نزدیک

حارض کلیه رشکتها و پیامنکاران منطقه کردستان و بویژه بانه فعالیتی ندارند و کارشان تعطیل است. 

الله با شد. انشاءدر این مدت از وسایل این عده مانند بولدزر، وگریدر برای سنگربندی استفاده می

 رتش و پاسداران مردم کردستان به متام خواستهای قابل قبول خود دست پیدا کنند. استقرار ا

  (15/6/1358)کیهان

 

 . شوداستاندار کردستان: کردستان، قطب بزرگ اقتصادی می

نقطه نظرهای خود را درباره مسایل مختلف و ، استاندار کردستان« محمد رشید شکیبا» – سنندج

: من معتقدم در منطقه باید امنیت برقرار شود و اگر امنیت تاندار گفتمهم کردستان ترشیح کرد. اس

ای قابل اجرا است و اگر چه فصل عمران و آبادانی در منطقه کردستان برقرا رشد اجرای هر برنامه

شود گفت: در این زمان کوتاه که از فصل باقی مانده ما میتوانیم سپری شده ولی با قاطعیت می

ای در دادن نی، اقتصادی، بهداشتی، و رفاهی را اجرا بکنیم ودولت هیچگونه مضایقههای عمرابرنامه

آسفالت ، های عمرانی کردستاناین منطقه نکرده است. شکیبا افزود: یکی از برنامه هاعتبارات کافی ب

ن به مبلغ در حدود یکصد وسی و دو میلیون آ  پیامن، ماه پیش راه سنندج به مریوان است که از یک

 سال دیگر بامتام خواهد رسید.  2تومان بسته شده و این طرح تا 
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احداث صدها هکتار باغ در اطراف ، برنامه دیگری که اطمینان دارم دولت با آن موافقت خواهد کرد

کنم این منطقه ودریاچه آن در آینده بصورت منابع بسیار غنی از نظر است. فکر می« زریوار»دریاچه 

اند. همچنین احداث سد ه و نیز ماهی بصورت قطب جاذب اقتصادی در خواهدتامین مرکبات و میو 

های آینده است. استاندار کردستان در مورد دانشگاه قشالق در نزدیکی شهر سنندج از دیگر برنامه

 . رازی گفت: توسعه این دانشگاه را با رسعت بیشرت پیگیری خواهم کرد تا به نتیجه مطلوب برسد

الزم میدانیم پیش از هر مطلبی از برادران مجاهد و پاسداران نهایت »ان گفت: استاندار کردست

تشکر و قدردانی را بنامییم و به حقیقت اگر خدمات صادقانه انسانی آنان را که جان خود را نثار 

اند نادیده بگیریم بدور از انصاف و وجدان است. این برادران پاسدار هستند آرامش این سامان کرده

اند و در میان آنها نه تنها معلم، دبیر و دانشگاهی رامش و امنیت را جایگزین آشوب و بلوا ساختهکه آ 

شود که با نهایت فروتنی داوطلبانه رشایط بسیار بلکه عده زیادی استاد دانشگاه و پزشکان نیز دیده می

 کنند. اند به این ملت و به این سامان خدمت میدشوار پاسداری را پذیرفته

بعقیده من باید به دقت روی »استاندار در مورد مساله استخدام پاسداران و یا پاسیار محلی گفت: 

 «. این مساله عمل بشود

 

 غربی به مردم رسدشتپیام استاندار آذربایجان

ای از خواهران و برادران مسلامن منطقه استاندار آذربایجانغربی شب گذشته طی اطالعیه – ارومیه

که به عوامل شد انقالب و ضد جمهوری اسالمی فرصت فرار ندهد و آنها را دستگیر رسدشت خواست 

 کنند و با مقامات دولت جمهوری اسالمی ایران تحویل دهند. 

های خود در بخش دیگری از این اطالعیه حقگو از مردم رسدشت دعوت کرد که به میان خانواده

  های ضد انقالب گوش ندهند.باز گردند و به شایعه
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 منت اطالعیه استاندار آذربایجان غربی باین رشح است: 

 بسمه تعالی

برادران و خواهران مسلامن منطقه رسدشت! خرب میرسد که عوامل ضد انقالب و ضد جمهوری 

هایی شوند و یا با گذرنامهشان برای همه شام روشن شده است از منطقه خارج میاسالمی که ماهیت

گردند. این عوامل فاسد بین مردم ساده دل انداز خود برمیاربابان تفرقه از پیش آماده شده به آغوش

و مومن با حیله و تزویر وحشت و اضطراب ایجاد کردند که گویا به محض ورود نیروهای ارتش اشخاص 

خواهند در آخرین لحظات حیات و در واپسین دم را دستگیر و اعدام خواهند کرد. آنها با این حیله می

ها را شان، گروهی را با خود همرام و هامهنگ کرده و موجبات دربدری و پریشانی خانوادهمرگ خود

فراهم منایند. در این مورد الزم به یادآوری است که اوامر موکد امام خمینی رهرب انقالب اسالمی براین 

خواهران کرد اصل استوار است که متام تالش ارتش و برادران نظامی در جهت رفاه و آسایش برادران و 

باشد و به همین جهت همه اهالی منطقه به جز یک عده انگشت شامر خود فروخته و آتش افروز می

در کامل امن و آسایش خواهند بود و چون برادران رسباز شام به منظور اعاده نظم و آرامش به منطقه 

را ترک نکنید و گول  خواهیم که محل سکونت خوداند لهذا از شام مردم پاکدل و نیک نفس میآمده

این تبهکاران را نخورید و کانون گرم خانواده خود را با تبلیغات پوچ این افراد ضد انقالبی که در احزاب 

غیر قانونی و منحل وماموران ساواک سابق و متواریون گمراه و اجیرشدگان امپریالیسم و صهیونیسم 

نید و به آنان فرصت ندهید که این منطقه هستند دچار تشنج نسازید وحساب خود را از آنان جدا ک

های متعدد عمرانی پاک کردنشین استان را دوباره با افکار شیطانی خود الوده سازند تا بتوانند پروژه

های مختلف رفاهی را در این منطقه محروم استان پیاده کنید. یقین داریم که همه هموطنان و برنامه

لامن کرد هموطن هستند. همیشه با شام برای آبادانی مناطق پشتیبان متام برادران و خواهران مس

 کردنشین و پیرشفت امور کشور و قوام و بقای انقالب اسالمی ایران کوشا خواهند بود. 

 (15/6/1358کیهان)        استاندار آذربایجان غربی – جمشید حقگو
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 . ردکردستان را اعالم ک یعمران یهااستاندار برنامه

، پارس در سنندج یبا خربنگار خربگزار  ییردستان در گفت و گوکبا استاندار یکد شیمحمد رش

من معتقدم در »: با گفتکیش. ردکردستان اعالم کل مختلف و مهم یخود را درباره مسا ینظرهانقطه

در  یو آبادان یقابل اجراست اگر چه فصل عمران یاهر برنامه یت برقرار شود اجر ید امنیمنطقه با

مانده  یه از فصل باقکوتاه کن زمان یدر ا: شود گفتیت میبا قاطع یشده ول یستان سپر ردکمنطقه 

چگونه یم و دولت هینکرا اجرا ب یو رفاه یبهداشتی، اقتصادی، عمران یهام برنامهیتوانیاست ما م

 : ردستان افزودکاستاندار . «رده استکن منطقه نیبه ا یافکدر دادن اعتبارات  یاقهیمضا

 

امن یش پیماه پ یکه از کوان است یآسفالت راه سنندج مر، ردستانک یعمران یهااز برنامه یکی»

به امتام خواهد ، گرین طرح تا دو سال دیا. ون تومان بسته شدیلیو دو م یصد و سیکآن به مبلغ حدود 

غ در تار با کاحداث صدها ه، ردکنان دارم دولت با آن موافقت خواهد یه اطمک یگر یبرنامه د. دیرس

ار ینده به صورت منابع بسیدر آ، اچه آنین منطقه و درینم اکیر مکف. است« واریزر» اچه یاطراف در

. در خواهد آمد یبه صورت قطب جاذب اقتصادی، ز ماهیوه و نیبات و مکن مر یاز نظر تأم یغن

 . «نده استیآ یهاگر برنامهیاز د، شهر سنندج یکین احداث سد قشالق در نزدیهمچن

 

 یر یگیپ یشرت ین دانشگاه را با رسعت بیتوسعه ا»: گفت یردستان در مورد دانشگاه راز کستاندار ـ ا

 . «جه مطلوب برسدیرد تا به نتکخواهم 

 

، از برادران مجاهد و پاسداران یش از هر مطلبیدانم پیالزم م»: ردکردستان اضافه کبا استاندار کیش

ه جان خود را کآنان را  یاگر خدمات صادقانه و انسانقت یبه حق. میرا بنام یر و قدردانکت تشینها
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ن برادران پاسدار یا. به دور از انصاف و وجدان است، میریده بگیاند نادردهکن سامان ینثار آرامش ا

ر و یدب، معلم، ان آنان نه تنهایاند و در من آشوب و بلوا ساختهیگزیت را جایه آرامش و امنکهستند 

داوطلبانه ی، ت فروتنیه با نهاکشوند یده میز دیان نکاستاد دانشگاه و پزش یدایه عده زکبل یدانشگاه

 . «نندکیخدمت م، ن سامانین ملت و به ایاند به ارفتهیرا پذ یار دشوار پاسدار یط بسیرشا

 (16/6/1358هانکی)

 

 یجان غربیآذربا یه استاندار یاطالع

رد کخواهران و برادران مسلامن : افتیانتشار  یجان غربیآذربا یاستاندار  یروز از سو یه دین اطالعیا

، باشدیمفرما مکت در منطقه حیو امن کپا، منطقه مهاباد از وجود ارشار یه به فضل الهکنون کا، مهاباد

 : ات توجه و مورد عمل قرار دهندکن نین مهاباد به اکه برادران سایلکالزم است 

 . ار شوندکمشغول  تیامل جدکار خود مراجعه و با کـ مردم به رس 1

 . ن خواهد شدیو تأم یران استان بررسیعاً توسط مدیمنطقه رس یازهایـ ن2

 . عاً اقدام الزم معمول خواهد داشتیمنطقه رس یفور  یازهایز به نوبه خود در برآوردن نیدولت نـ 3

ه یلکت و یمنه از اکخود برگردند  یبه روستاها، اندردهک کن خود را تر که قراء و مسکان ییـ روستا4

 . الزم برخوردار خواهند شد یهاکمک

عرت به راه انداخته یرا هر چه رس یو عمران یاقتصاد یهاه برنامهکرد کوافر خواهد  یـ دولت سع5

 . ه افراد و احاد منطقه فراهم گرددیلکش یتا موجب آسا

خود را به  یر و رضو  یفور  یازهایه نکشود یه پرچمداران خواسته میلکمحرتم و  یـ از اهال6

 .ازها اقدام شودینگونه نین ایعاً نسبت به تأمیر مقامات اعالم تا رسیو سا یاستاندار 

 (17/6/1358)اطالعات 
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 . رسدشت ترصف شد یپادگان ژاندارمر 

 . فرمانده پادگان تحت نظر مهاجامن قرار گرفت

ترصف افراد حزب  بامداد جمعه به 2رسدشت ساعت  یهنگ ژاندارمر  :هانکیه ـ خربنگار یاروم

 . در آمد هستند یه در استخدام ژاندار مر ک یرات و گروه جوامنردان محلکدمو 

 یسکن ماجرا به یدر ا :رد و اظهار داشتکد ین مطلب را تائیا یجان غربیحقگو استاندار آذر با

 . دیب نرسیآس

ه از افراد ک از جوامنردان یگروه کمکرات به که افراد حزب دمو کاست  کیده حایرس یهاگزارش

رسدشت شدند و ضمن  یاند شبانه وارد پادگان ژاندارمر در آمده یهستند و به استخدام ژاندارمر  یمحل

 . فرمانده هنگ را تحت نظر گرفتند« ان یورکش» رسگرد، خلع سالح افراد پادگان

اند و با مراجعه روز مشغول مراجعت از رسدشت شدهیاز د یافراد خلع سالح شده ژاندارمر 

ها به رسدشت در نقده و ن پادگانیرتیکنزد. نندکیم یهادر منطقه خود را معرفن پادگانیرتیکنزد

 . ه قرار داردیاروم

 5ساعت ده بعداز ظهر » :ردکهان اعالم کیدر گفتگو با خربنگار  یجان غربیحقگو استاندار آذر با

 یهااردوگاه 106 کو تفنگ ضد تانرات با خمپاره و توپ کبامداد جمعه افراد مسلح حزب دمو  3شنبه و 

ز به آنها ین یواحد اعزام یاز سو . ه به نقده را مورد هدف قرار داده اندیارم 64ر کلش یواحد اعزام

ه افراد هنگ کگر اعالم شد ید یاز سو . ها دو رسباز مجروح شدندیراندازین تیپاسخ داده شد در ا

ـ  13)گل(  یده از آبادار نقیمحمد ینقده ضمن گفتگو در سه راه یژاندارمر  ی، سیتفنگ انگل، 3تفنگ ژ 

هان کیدر گفتگو با خربنگار  یجان غربیاستاندار آذربا. ردندکشف کمهامت  یو مقدار  یمر کاسلحه 

بار دوم گروه  یبرا، ب آمده بود ندآ اندو یق مهاباد میه از طرکرات کافراد حزب دمو  :اظهار داشت

نشهر با توپ و خمپاره مورد حمله قرار اداند و از طرف گروه یا یکیر مراغه را در نزدکاز لش یاعزام

 . آنها پاسخ داده شد یرانداز یر مراغه به تکلش یاعزام
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رده کاندوآب حمله یان به مکه از راه بو کعده افراد مسلح  یکه کد یشب خرب رسید :استاندار افزود

حمله آنها دفع ، با خمپارهی، نظامافراد  یه از سو کردند کر مراغه حمله کلش یبودند به ستون اعزام

 . «شد

مهاباد  یرات انبار مواد نفتکه افراد حزب دمو کد یاطالع رس‚ رد کاضافه  یجان غربیاستاندار آذربا

ه نفت کبش 100، رت نفتیهزار ل 20متجاوز از ، نیش از هزارحلب بنزین انبار بیدر ا. ردندکه یرا تخل

مبود که مردم مهاباد از لحاظ سوخت دچار کاقدام باعث شد  نیا. وجود داشت یگر نفتیگاز و مواد د

دو پاسگاه  یجان غربیآذر با یه ژاندارمر یه از طرف ناحکه گزارش داد یهان از ارومکیخربنگار . شوند

 . ه قرار گرفتین ناحیر نظر معاون ایر شد و زیدا« یر آباد فر کعس» و "فرورق" مجهز در

تواند پاسخ دهند و ین پاسگاهها هر حمله را میا یجان غربیآذر با یبنا به اظهار مقامات ژاندارمر 

 . نندکوب کرس 

  (20/6/1358هانکی)

 

  هیو استادان دانشگاه اروم یجان غربینامه استاندار آذربا

ه به همرس کرا  یاتهامات، هانکیبه  یه با ارسال نامه ایاز استادان دانشگاه اروم یگروه – هیاروم

ذب ک»ت در قاچاق مواد مخدر زده شده استکدر مورد رش « حسن قاسملو»به نام ارانشان کاز هم یکی

جان به یحقگو استاندار آذربا یه آقاکهامنطور »: ن نامه آمده استیاز ا یدر قسمت. خواندند«محض

و  یه از حسن شهرت اخالقیحسن قاسملو در شهرستان اروم یآقا، نوشتند یحجت االسالم خلخال

 یده و ماللتهایشکه در زمان طاغوت رنجها کاست مسلامن و معتقد  یوده و فردبرخوردار ب یاجتامع

حقگو استاندار . «ذب محض استکرده است و زدن هر گونه اتهام به نامربده کرا تحمل  یادیز

ه در مورد اتهامات کخواسته بود  یاز و ی، به حجت االسالم خلخال ینامه ا یز قبالً طین یجان غربیآذربا

 (20/6/1358هانکی)      . د نظر به عمل آوردیو تجدحسن قاسمل
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 تحلیل استاندار

ترشیح چگونگی مسایل پیش آمده در مناطق کردنشین آذربایجان غربی گفت:  با استاندار کردستان

ارتش با روش صحیح خود اطمینان و ایامن همگان را جلب کرد و مردم دیدند که علیرغم تبلیغات 

کرده هدف ارتش و نیروهای انقالبی مانند پاسداران حفظ امنیت است. سویی که حزب دموکرات می

حقگو استاندار آذربایجان غربی سپس افزود: ضمن رسیدگی به نیازهای مناطق کردنشین من معتقدم 

گویند او ترک است آن کرد است و غیرو، اگر یک برنامه که باید روی فکر مردم هم کار بشود. اینکه می

رود. علت اینکه کردستان های عمرانی انجام بشود این مسایل از بین میبرنامه وسیعی به مواضات

طعمه حزب دموکرات شد و آنها توانستند برای امیال و اغراض شخصی خود ذهن مردم منطقه را 

مغشوش کنند، پراکندگی فکری و فقر عقیدتی است. جامعه کرد از حیث کلی مردمی مسلامن و پاک 

 سالم که باید در وجودشان باشد نیست. هستند ولی اگاهی ا

ها خواستند این برنامه را در آذربایجان پیاده بکنند ولی آذربایجانیها ابتدا میدموکراتافزود: نیز  حقگو

 جواب دندانشکنی به آنها دادند و آنها ناگزیر روی به این منطقه آوردند. 

: در مورد مسایلی که آقای حقگو گفت پس از سخنان حقگو، رسلشکر شاکر رییس ستاد مشرتک ارتش

فرمودند ارتش در محلهایی که رفته است باقی مباند باید عرض کنم: ارتش پشتیبان ملت و درکنار ملت 

د ارتش در کنارشان فقط از نظر موقعیت و مکان باشد خواهد نکه مردم بخواه خواهد بود. تازمانی

است. این عملیات جابجایی بزرگرتین پشتوانه ما ارتش بینیمماند. این احساسی که ما در وجود ملت می

دهند به هیچ وجه ها به آن عنوانهایی مانند درگیری، رزم یا جنگ میهای ارتش که روزنامهدر رده

ولی در عین حال به این خوبی متام شدنش  کنیمصحیح نیست بلکه ما آنرا فقط یک جابجایی تلقی می

ازاین حامیت بهره مند  عالقه مردم بود. فرماندهان دراین منطقهفقط بخاطر پشتیبانی و احساس و 

 شدند. 

 (20/6/1358)کیهان
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 اظهارات استاندار

ای در این شهر شد محمد به دنبال شلیک گلوله توپ در رسدشت که منجر به مرگ و مجروح شدن عده

تن  13طبق اخبار رسیده  شدگان رارشید شکیبا استاندار کردستان درگفتگویی با خربنگاران تعداد کشته

نفر اعالم کرد. در پی این حادثه یک اکیپ مجهز پزشکی همراه با داروی کافی از  18و مجروحان را 

 سوی شیر و خورشید رسخ سنندج با هلی کوپرت به رسدشت اعزام شد. 

ن مستقر دقیقا معلوم نیست حادثه عمدی و یا غیر عمدی بوده و ارتش و پاسدارااستاندار اضافه کرد: 

در رسدشت از این حادثه شدیداً ناراحت هستند و برای درمان رسیع مجروحان نیز اقدامات فوری از 

 رسدشت بعمل آمده است. – طریق پل هوایی سنندج

  (20/6/1358)کیهان

 

اختصاصی کیهان با استاندار آذربایجان غربی، فرمانده لشکر سنندج و فرمانده عملیاتی  یگفت وگو 

  رانسپاه پاسدا

محمد رشید شکیبا استاندار کردستان در یک گفتگوی ختصاصی با خربنگار اعزامی کیهان اعالم کرد: در 

کیلومرتی، از چند روز  120کردستان آرامش برقرار است و کار ساختامن سد سنندج، احداث یک جاده 

 قبل آغاز شده و با رسعت در حال پیرشفت است. 

از نظر بهداشت و خدمات درمانی، بهداری کردستان شهر را فلج کرده استاندار کردستان همچنین گفت: 

 اند. و با ادغام دو بیامرستان شیرو خورشید در بهداری، مردم سنندج دچار نابسامانی شده

محمد رشید شکیبا همچنین در مورد خدمات درمانی افزود: مدیر کل بهداری کردستان اعالم کرده است 

ن، داخلی، اعصاب، ریه، بیهوشی، رادئولوژی، قلب، گوش و حلق و بینی، پزشک و متخصص اطفال، زنا

 . چشم، تکنسین و پرستار و بهیار نداریم
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استاندار کردستان که بخاطر بعضی نارساییها ناراحت بنظر میرسد در یک گفتگوی اختصاصی با خربنگار 

هایی در مورد کارهای ولت برنامهاعزامی کیهان به کردستان گفت: قبل از اینکه من به کردستان بیایم د

هایی عمرانی، بهداشتی، رفاهی و اجتامهی داشت که قسمتی از آن رشوع شده و سپس به دنبال ناآرامی

من متام هم خود را مرصوف این کردم که ابتدا آرامش ، که در منطقه بوجود آمده بود، متوقف شده بود

را پیاده و آنهایی را نیز که متوقف شده بود، مجددا به های دولت به منطقه بازگردد تا بتوانیم برنامه

راه بیندازیم، مدتی طول کشید تا این امنیت با قاطعیتی که ارتش و سپاه پاسداران انقالب از خودشان 

وی در مورد چگونگی . روز است که کارها رشوع شده است 8نشان دادندحکمفرما شد. واالن حدود 

های ما شامل راهسازی بین شهری، روستایی، استان کردستان گفت: برنامههای عمرانی و نوسازی برنامه

منودن سد سنندج و دیگر کارها مانند بوجود آوردن بازار کار  خانه سازی، بهداشتی و تالش برای آماده

یاری خداوند متعال و همکاری دوستان در  هبرای کارگران و جوانان تحصیل کرده است که امیدواریم ب

هم ، لف بتوانیم در انجام آن موفق شویم. وی سپس افزود: ساختامن راه سنندج ـ مریوانسطوح مخت

. کیلومرت است 120سال دیگر متام شود، این راه  2شود حداکرث تا اکنون آغاز شده است و پیش بینی می

فتار چون مردم سنندج گر ، ترین اقداماتی است که در اولویت قرار داردمساله سد سنندج، از حیاتی

اند در کمرت از یکسال، کار سد را متام کنند وآب سد را برای مسوولین سد قول داده. بی هستندآ  بی

 . استفاده مردم به شهر رسازیر کنند

 

 مساله بهداشت

ریزی کاری را رشوع کند. در مورد مساله بهداشت فعاًل درد ما زیاد معتقدم که دولت نباید بدون برنامه

بیامرستان  3اره این مساله توضیحاتی بدهم، در سنندج با این همه جمعیت ما هرت است دربباست. 

شد مردم داشتیم که دو بیامرستان از طرف شیر و خورشید و دیگری توسط بهداری وبهزیستی اداره می

اگر مشکالتی از حیث درمان و شکایاتی از بیامرستان بهداری داشتند. الاقل دل خوش بودند که میتوانند 
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بیامرستانهای شیرو خورشید مراجعه کنند، ولی چندی قبل ناگهان دو بیامرستان شیرو خورشید که به 

تخت بود، در بهداری و بهزیستی ادغام شد و از آن زمان به بدترین وجهی اداره  160مجموعا دارای 

این است هم برای اصالح وضع بیامرستان بجایی نرسیده است. تعجب من در  شود. تاکنون فریاد منمی

باشد و قادر به تامین نیازهای بهداشتی اهالی که بهداری خودش االن دچار وضع نابسامانی می در حالی

و  نیست، چگونه به خود اجازه میدهد دو واحد درمانی بدردبخور وکار ساز را در خودش ادغام کند

با آقای فالح مدیر کل  شهر را از حیث درمانی فلج مناید. محمد رشید شکیبا سپس افزود: روز گذشته

بهداری و بهزیستی در این مورد گفتگویی داشتم و علت را پرسیدم ایشان یک لیست به من داد که در 

نفر پزشک کم داریم. من با دیدن این صورت متعجب شدم که پس بهداری در  40آن نوشته بود، تعداد 

وش تا کمی دلخکردند، ت برداری میاین استان چی دارد، بهرت بود الاقل از چیزهایی که دارند صور 

بشویم. طی دو ماهی که ما ناامنی و درگیری داشتیم و بهرت است بگویم در بدترین رشایط قرار داشتیم، 

دولت تالش خود را برای رفع نیازهای منطقه کرد، ولی انصافاً باید بگویم شیروخورشید در این باره حق 

چون در رشایط رضوری جراح خواستیم بالفاطله اعزام کردند بیشرتی به گردن مردم این منطقه دارد. 

هر چه از این سازمان خواستیم، در اختیارمان قرار دادند. و من از طرف همه دوا خواستیم فرستادند، 

مردم از مسوولین شیرو خورشید تشکر میکنم. محمد رشید شکیبا سپس به مسایل کار در سنندج و سایر 

نفر دیپلمه  1200کارگر و حدود  400ه کرد و گفت: در حال حارض نزدیک به شهرهای این استان اشار 

هزار کارگر  2لیسانسه و مهندس بیکار در سطح استان داریم، اوائل که من آمده بودم، هر روز قریب 

کردند که ما بیکاریم، رشوع به تحقیق کردم و آمدند و فریاد اعرتاضشان را بلند میبه استانداری می

نفر بودند عمدا  1600شدم گروههای سیاسی برای فلج کردن ما، اکرثیت آنان را که نزدیک به متوجه 

خواهند ما را درگیر مسایلی این چنین کنند تا ما نتوانیم به کارهای دیگر به استانداری میفرستند. و می

نفر از  400فقط های بعدی که انجام شد معلوم شد که برسیم و موج نارضایی را بلند کنند. در بررسی

نفری از  1200نفر بیکار هستند و بقیه تحریک شده هستند در حال حارض یک صورت  2000این 

اند که گفته شده بیکار هستند. قرار است طی چند روز آینده از آنان جوانان تحصیلکرده مبن داده



 
178 

خواهند و یا گروهی از آنان میدعوت بعمل بیاورم و با مذاکره با آنها ببینم آیا اینها واقعا بیکار هستند 

نفر نیستند.  800های بیکار اگر یک هزار نباشند، کمرت از بهانه جویی کنند. ولی مصمئنا تحصیلکرده

ای برای به کار گامردن این عده و همچنین کارگران دارید؟استاندار گفت: متاسفانه چه برنامه: سئوال شد

شود، فکر میکنم در آینده نردیکی با طرحهایی که پیاده می فعالً جز در سطح استان، جایی نداریم. ولی

این مشکل نیز حل شود. در مورد بازار کار وکارگری استاندار افزود: ما در سنندج بجز کارخانه توتون 

که متعلق به دخانیات است، کارخانه دیگری نداریم، یک کارخانه نخ ریسی در سنندج هست که بعلت 

سالست که تعطیل شده است. این کارخانه ظرفیت  6یم گذشته، نزدیک به عدم همکاری دولتهای رژ

کارگر را دارد. مسوولین کارخانه چند روز قبل پیش من آمدند و ضمن اعالم مشکآلتش ان  200جذب 

میلیون تومان وام دارند. من موضوع را با وزیر  10گفتند: برای راه انداخنت کارخانه احتیاج مربم به 

ام تا در این مورد بررسی و امکانات راه انداخنت این ن در میان گذاشتم و درخواست کردهصنایع و معاد

 کارخانه را به مسوولین آن بدهند. 

 برای تشویق کشاورزان محمد رشید شکیبا استاندار کردستان در مورد مساله کشاورزی گفت: 

در اینجا اصالً وسائل تعمیر ماشین از این نظر نیز وضع کشاورزی در این منطقه خیلی بد است، مثالً 

آالت کشاورزی نداریم، هیچ نوع تسهیالتی برای کشاورزان فراهم نشده که بتوانند از تراکتور و سایر 

ماشین االت کشاورزی استفاده کنند، متخصص، تکنیسین نداریم و کود به کشاورزان منیرسد. دولت اعالم 

مسووالن ان محصوالت آنان را به قیمت خوبی بخرد. کرده که وزارت کشاورزی برای تشویق کشاورز 

دهند، ولی برای پرداخت پول خرند و تحویل سیلو میگندم را از کشاورز می، «رسخرمن»، کشاورزی

گندم و دیگر محصوالت مورد نیاز وزارت کشاورزی، باز هامن دردرسهای زمان طاغوت وجود دارد، مثالً 

ه دارد برای پرداخت پول گندم کشاورز باید سند صادر کند. این فرسنگ فاصل 15سیلو از قروه حدود 

شود تا چک صادر شود و بعد از قریب به یکامه چک را به کشاورز سند به اداره دیگری فرستاده می

دهند. در اینجا کشاورز پس از یکامه معطلی باید کار و زندگیش را رها کند، بیاید شهر تا پولش را می
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شود هامنجا رسخرمن پول کشاورز را پس از خرید پرداخت کرد و . در حالیکه میاز بانک وصول کند

 اینقدر کشاورز را رس ندواند. 

عالوه بر این »و گفت: استاندار پس از ترشیح این موضوع به هیاتهای اعزامی از تهران و قم اشاره کرد، 

ها بعلت شود که این هیاتستان میگرفتاریها، مسایل دیگری نیز داریم. هر روز یک هیاتی وارد این ا

عدم اشنایی با وضع منطقه بجای اینکه کارها را بهرت کنند نارضایی تراشی میکنند و کارها را کندتر 

ریزی دقیق و حسابی در سطح استان وارد عمل مینامیند. تقاضای من از دولت این است که با برنامه

 شود. 

 

 کاروان برادری

فتگو با دکرت حقگو استاندار آذربایجان غربی پیدا کردیم دکرت حقگو گفت من فرصت کوتاهی نیز برای گ

خوشحامل که ارتش در شهرها مستقر وامنیت برقرار شده است. بعقیده من هر چه زودتر باید عملیات 

مرحله دوم نیز آغاز بشود و مواضع مهاجمین در کوهها منهدم و متام مناطق تا حدمرز از وجود عواملی 

های خود را زمین بگذارند و از عفو عمومی امام استفاده کنند پاکسازی اند اسلحهز حارض نشدهکه هنو 

کنند بفهمیم شود تا ما تکلیفامن را با برادران کرد که برای سازندگی و عمران منطقه لحظه شامری می

ه و اجرای آن و عملیات نوسازی و دیگر طرحهای مفید را آغاز کنیم هر چندکه قسمتی از طرحها پیاد

نیز آغاز شده است، دکرت حقگو سپس به موضوع حرکت کاروان برادری به پیرانشهر اشاره کرد و گفت: 

کنند. بهمین بدلیل تبلیغات سوء عنارص ضد انقالب افراد حزب دموکرات را با حساب کردها قاطی می

یق رادیو هم به مردم اطالع دلیل چند روز قبل ما یک کاروان برادری و امداد راه انداختیم و از طر

دادیم که برای یاری و خدمت به مردم پیرانشهر در این کاروان رشکت کنند ولی متاسفانه استقبال 

 خواستیم نگرفتیم. ی راکه ما میچندانی از این طرح نشد و نتیجه
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. این روحیه اند حساب کرد را از حساب دموکراتها جدا کننداین نیست مگر اینکه اکرثیت هنوز نخواسته

بعقیده من پس از استقرار ارتش در شهرها »باید از بین برود، دکرتحقگو در دنباله سخنان خود افزود: 

گر شود. باید مردم را برای کمک حال دیگر موقع آن رسیده است که بعد رحمت و برکت اسالمی جلوه

روانهای برادری اشاره کرد و دکرت حقگو مجدداً به موضوع کا«. ویاری و برادری تهییج و تشویق کرد

نشینیم کاروان دیگری به راه میاندازیم با امکانات بیشرت و آذوقه البته در این مورد ما از پا منی»گفت: 

تر از کاروان قبلی. امیدواریم مردم به این حقیقت که باید دست دوستی و برادری با هموطنان افزون

 «. تری با ما بکننددیکرد خود بدهند واقف شده باشند و همکاری ج

 (21/6/1358)کیهان

 

 . شهر آذربایجان غربی در خطر قحطی است 4: استاندار آذربایجان غربی

در مقابل هر نفری که در کرمانشاه و پاوه »که حزب دموکرات کردستان اعالم کرده است که :  در حالی

قالب اسالمی سنندج که به ریاست دیروز دادگاه ان« اعدام بشود ما نیز دو نفر را اعدام خواهیم کرد

حجت االسالم شیخ صادق خلخالی نشکیل شد یازده تن از عوامل ضد انقالب و وابسته به رژیم سابق 

 شناخت و محکوم به اعدام کرد. « محارب با خدا و رسول خدا و مفسد فی االرض»را 

جرا درامد و محکومین برابر بعدازظهر دیروز به مرحله ا 5حکم اعدام درباره این یازده تن در ساعت 

  جوخه آتش ایستادند

 تیرباران شدگان عبارت بودند از: 

  ـ تیمسار بازنشسته مظفر نیازمند فرمانده سابق ناحیه ژاندارمری کردستان در رژیم سابق1

  ـ سیروس منوچهری معاون ساواک منحله کردستان2

  ـ عیسی پیرولی3
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  نارصسلیمی -4

  عبدالله فوالدی -5

  علی اصغر مبرصی -6

  علی وحسن ناهید -7

  مطفر رحیمی -8

  شهیار ناهید -9

  جمیل یخچالی – 10

 عطاء الله زندی.  -11

دیروز پس از صدور دستور تیرباران این یازده تن به منظور ادامه محاکامت « حجت االسالم خلخالی»

 ت کرد. ارشار و عوامل ضد انقالب دیشب از سنندج به مقصد شهرستان سقز عزیم

از سوی دیگر حقگو استاندار آذربایجان غربی دیروز ضمن تایید خرب حمله افراد مسلح به ایستگاه راه 

آهن سلامس گفت: موجودی نفت پانصدهزار لیرت بوده و در درگیری بین مهاجمین و نگهبانان ایستگاه 

فزود: فرمانده لشکر ارومیه شود یکنفر از مهاجمین کشته شده است استاندار آذربایجان غربی اگفته می

پس از اطالع از جریان امر به محل حادثه رفته ونیروی تقویتی جهت شناسایی افراد مهاجم و پیشگیری 

از خسارات بیشرت اعزام شده وخسارات وارده به ایستگاه هنوز مشخص نشده است حقگو گفت: از 

اند ر نفر را در این شهر اعدام کردهشهرستان رسدشت نیز خرب رسیده است که اعضای حزب دموکرات چها

 استاندار افزود: هنوز مشخصات افراد اعدام شده روشن نشده اما احتامال از پاسداران انقالب هستند. 

حقگو اضافه کرد: حزب دموکرات اعالم کرده در مقابل هر نفری که در کرمانشاه و پاوه اعدام یشوند 

ه این مساله و ادعای حزب دموکرات رسام به ما ابالغ نشده ولی ما نیزدو نفر را اعدام خواهیم کرد. البت

اند فرماندار سلامس نیز در مورد حمله پریشب اند چنین مطالبی به ما گفتهمقاماتی که از مهاباد آمده
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مهاجمین به مخزن ایستگاه راه آهن سلامس گفت: مهاجمین در نخستین مرحله در ساعت ده دیشب 

دند و چون با مقابله شدید پاسداران ومردم قرار گرفتند به طرف ایستگاه راه به شهر سلامس حمله کر 

های سنگین مخزن نفتی را به آتش کشیدند. فرماندار سلامس گفت: در این درگیری آهن رفته و با اسلحه

اند و هنوز روشن نیست که این دو نفر به گروگان دونفر از نگهبانان تاسیسات راه آهن مفقود شده

ه شده باشند. فرماندار سلامس در مورد شایعه حمله به یک دستگاه اتوبوس در منطقه قره تپه گرفت

گفت: چنین گزارشی به وی نرسیده و رفت وآمد عادی در جاده اصلی ادامه دارد صبح امروز حقگو 

 وضع در داخل شهر مهاباد عادی استاستاندار آذربایجان غربی در یک متاس تلفنی با کیهان گفت: 

ولی مردم در دلهره برس میربند مشکلی که در آن شهر وجود دارد کمبود مواد غذایی و مواد سوختنی 

متام ذخیره نفتی مهاباد را پیش خرید کرده و است و این بدان جهت است که حزب دمکرات کردستان، 

. از سوی دیگر پول آنرا داده و متام مواد سوختنی را از شهر خارج کرده و به نقاط اطراف برده است

ها به مهاباد و شهرهای مجاور آن برود. بدیهی است هیچ راننده ای حارض نیست به علت نا امنی راه

اگر وضع بهمین منوال ادامه داشته باشد مساله قحطی در مهاباد و شهرهای پیرانشهر، بوکان ورسدشت 

 بصورت جدی در خواهدآمد. 

حرانی است زیرا متام کسانی را که حزب دموکرات به حقگو اضافه کرد: وضع رسدشت فوق العاده ب

ای از پاسداران انقالب اند در حوالی رسدشت نگهداری میکنند البته در بین گروگانها عدهگروگان گرفته

نیز هستند که از تعداد دقیق آنها اطالعی نداریم اما این را میدانیم که پریروز چهار تن از همین 

 دموکرات تیرباران شدند.  پاسداران بدست عوامل حزب

حقگو اضافه کرد: با اعدام این چهار پاسدار ما ادعای حزب دموکرات را دایر بر تیرباران تالفی جویانه 

 ایم. تلقی کرده« جدی»پاسداران 

از استاندارآذربایجان غربی پرسیدیم برای جلوگیری از برادر کشی و حل بحران در منطقه کردنشین چه 

گفت: باید متام جوانب امر سنجیده شود و در هر حال باید دولت قاطعیت داشته باشد باید کرد ؟ او 
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ای که خیلی مهم است این است که باید تبلیغات سویی که بی انصافانه علیه دولت در این میان مسله

شود خنثی شود. برای مثال باید بگویم وقتی امام خمینی به حزب دموکرات حمله در این منطقه می

کنند که منظور کنند بالفاصله بین کردهایی که ساکن روستاها ومناطق کوهستانی هستند شایع میمی

کنند و اگر مدارکی هم در مورد اختالف بین امام متام کردها است و مساله شیعه و سنی را مطرح می

ده دل ذهن کنند و با توزیع آن بین مردم ساشیعه و سنی از گذشته وجود دارد جمع آوری و تکثیر می

کنند. بنظرمن باید کردها را آگاه کرد که جمهوری اسالمی ایران هیچ تفاوتی بین آنها رامغشوش می

. یکی است واز …لر و هیچیک از نژادها منیگذارد وبرای دولت ترک و کرد و فارس و عرب وبلوچ و

نزدیک به دو ماه است که مزایای یکسان بهره میربند. حقگو درباره امکان مذاکره با شورشیان کرد: من 

 ام. آذربایجان غربی آمده

ام. اما در این مدت بارها با رسان حزب مذاکره کرده. حزب دمکرات پادگان مهاباد را تسخیر کرده است

متاسفانه هیچ توفیقی بدست نیامده است. البته حساب توده مردم از حزب دموکرات جدا است. زیرا 

اند مگر اینکه به عضویت ای نداشتهها چارهالع رسیده است که خیلیکردها به ما اطاز منابع رسمی

حزب دموکرات درآیند و این بخاطر آن است که حزب دموکرات به آنها اسلحه و موادغذایی و مواد 

نفتی میدهد و دولت فرصت نداشته که اینگونه کارها را برای کردها بکند. اینکه میگویم فرصت نداشته 

خواستیم آنقدر برای دولت در این منطقه سنگ اندازی شده است مثالً موقعی که می منظورم اینست که

باید ژاندارمرها محلی باشند و من در نوار مرزی پاسگاه ژاندارمری مستقر کنیم حزب دموکرات گفت: 

بول کنیم بشناسیم که انها قدرجواب گفتم: ما حرفی نداریم منتها باید ژاندارمهایی را که استخدام می

ام اما فرصت کا نکردند و تشنج به وجود آوردند. من به عنوان استاندار با متام امکانات به منطقه آمده

 ام. رکردن برای مردم را پیدا نکرده
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حقگو گفت: مسایل جانبی خیلی مهم است مثاًل وقتی حزب دموکرات مساله ای را در کردستان با 

شوند و با پخش اعالمیه و روهای دیگری دست به کار میکند بالفاصله گآذربایجان غربی مطرح می

 کنند. کنند و مردم را نیز تحریک میاعالم همبستگی از موضوع بهره برداری می

 حرف قاسملو جدی نیست

استاندار آذربایجان غربی درباره ادعای عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان درباره 

 : امکان مذاکره با دولت گفت

کنیم زیرا اگذر قرار بود ایشان حارض به مذاکره باشد باید این ما حرفهای آقای قاسملو را جدی تلقی منی

رساند نه اینک فرضا آن را به یک خربنگار موضوع را به اطالع دولت و یا استانداری آذربایجان غربی می

 بالغ نشده است. گفت و اصوال چنین پیشنهادی از سوی قاسملو هنوز به ما اخارجی می

حقگو همچنین گفت: آقای عزالدین حسینی هم از مدتی پیش با ما )قهر ( کرده است قهر او نیز از 

زمانی رشوع شد که ما شخصی را به عنوان فرماندار به پیرانشهر فرستادیم. البته این را هم بگویم که 

و نسبت به انتصاب فرماندار برای پیرانشهر اصوال جز مهاباد نیست اما آقای حسینی به من تلفن کرد 

کردیم ناگهان عصبانی شدو پیرانشهر اعرتاض کرد و موقعی که داشتیم راجع به این مساله بحث می

 . «وضع در زمان طاغوت هم از حاالبهرت بود»: تلفن را قطع کرد او تلفنی با حالت عصبانیت به من گفت

یکه قبالً درباره مسایل حاد منطقه با هم مشورت ای با هم نداریم در حالبعد از آن هم هیچ رابطه

منودیم. االن هم از او اطالعی نداریم. احتامال در مهاباد است و یا ممکن کردیم و مسایل را حل میمی

است در بانه باشد آقای قاسملو هم طبق اطالعی که به ما رسید سه روز پیش در قطور بود اما اکنون 

 از او خربی ندارم. 

ما امیدواریم که مساله بطور مسالت آمیز حل شود و وضعی پیش رآذربایجان غربی اضافه کرد: استاندا

آید که اگر لشکر به مهاباد برود مردم از آن به عنوان لشکر خودشان استقبال کنند و بیش از این 

اضافه کرد: پیچیدگی بوجود نیاید. اما متاسفانه عاملی هستند که منیگذارند این بحران حل بشود. حقگو 
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چند روز پیش منایندگانی از مردم مهاباد برای مذاکره پیش من آمدند و من هم از آنها استقبال کردم اما 

به آنها گفتم : این درست نیست که در یک مملکت دو ارتش وجود داشته باشد اول باید مساله حزب 

گزیر برای مذاکره با مقامهای دانند حل شود. آنها نادموکرات که خود را یک حزب سیاسی نظامی می

 دولتی به تهران رفتند و از نتیجه مذاکرات آنها در تهران اطالعی ندارم. 

استاندار آذربایجان غربی افزود: برای حل بحران منطقه کردستان و آذربایجان غربی طرحی به دولت 

ر وسیع و گسرتده به ام که دولت با متام امکانات و نیروی خود در سطح بسیاداده و پیشنهاد کرده

آذربایجان غربی و کردستان بیاید و مردم را نیز بسیج کند و دست به اقدامات عمرانی همه جانبه بزند 

بطوری که کردها متوجه شوند که دولت حامی آنها است و تبلیغات حزب دموکرات علیه دولت صحیح 

 نیست. 

ای اطراف پیرانشهر مذاکره اف ارومیه و تا اندازهالبته این مساله را نیز توضیح بدهم که ما با عشایر اطر 

اند. در شهرهای جنوبی آذربایجان هم مردم بطور مخفیانه با ایم آنها با ما اعالم همبستگی کردهکرده

اند و توده مردم دل خوشی از حزب دموکرات ندارند ضمناً دولت در جریان ما اعالم همبستگی کرده

 ت الزم نیز برای حل بحران منطقه گرفته است. وقایع آذربایجان است و تصمیام

ای را که مورد احتیاج ان رادیو بود دیروز از ارومیه به مهاباد حقگو گفت: در مورد رادیو مهاباد وسیله

هایی منطقه را فرستادیم و در نتیجه رادیو مهاباد به کار افتاد و تا جای که اطالع دارم این رادیو برنامه

 اما برد کافی ندارد.  ت نفوذ دموکرات استکند و تحپخش می

علت اینکه ما مجبور شدیم وسیله کافی برای بکار انداحنت رادیو مهاباد بفرستیم این بود که افراد مسلح 

ساعت مهلت داده بودند که اگر رادیو را به کار  18حزب دموکرات کارکنان رایوی را به گروگان گرفت و 

 ند کرد و ما برای نجات جان آنها این کار را کردیم. نیندازند آنها را اعدام خواه

ها را به سه حقگو گفت: افراد حزب دموکرات پریروز پادگان رسدشت را خلع سالح کردند و متام سالح

های چپی داده شد و قسمت تقسیم کردند. یک قسمت را به جالل طالبانی دادند یک سهم به گروه
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شد. آنها هیچ چیز در پادگان باقی نگذاشتند و حتی پتوها و  بقیه نیز سهم حزب دموکرات کردستان

 چراغها را نیزبا خود بردند. 

گفت: او را در استاندار آذربایجان غربی افزود: بطوریکه رسگرد شکوریان فرمانده پادگان رسدشت می

 اند و سپس با جمله به پادگان ان را خلع سالح کردند. اش تحت نظرگرفتهخانه

آذربایجان غربی اضافه کرد: در بین سالحهایی که از پادگان رسدشت به دست افراد حزب استاندار 

 دموکرات افتاده خمپاره و سایر وسایل پیرشفته نظامی بوده است. 

ی رسگرد شکوری فرمانده پادگان رسدشت قراربوده که حزب دموکرات حقگو اضافه کرد: بنا به گفته

عی که کتوجه شد فرمانده پادگان برای دفاع آماده شده است او را در شبانه به پادگان حمله کند اماموق

 بعدازظهر برنامه خود را عملی کرده است.  2اش تحت نظر گرفته و ساعت خانه

 (6/6/1358)کیهان

 

 . ردندکنفررا در رسدشت اعدام  4، راتهاکدم

 . ده شدیشکبه آتش ، ستگاه راه آهن سلامسیا یمخزن نفت

ه یپارس در اروم یبا خربنگار خربگزار  یمتاس تلفن یکدر  یجان غربیستاندار آذرباحقگو ا: هیاروم

 یآهن شهرستان سلامس مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و مخزن نفتستگاه راهیشب( ای)پر: گفت

 یرت یستگاه راه آهن سلامس پانصد هزار لیا یمخزن نفت: حقگو گفت. ده شده استیشکآن به آتش 

شته شده کن ینفر از مهاجم یکشود یستگاه گفته مین و نگهبانان این مهاجمیب یر یدرگبوده و در 

 یرو یان امر به محل حادثه رفت و نیه پس از اطالع از جریر ارومکفرمانده لش: استاندار افزود. است

خسارات وارده به . شرت اعزام شده استیاز خسارات ب یر یشگیافراد مهاجم و پ ییجهت شناسا یتیتقو

 . ستگاه هنوز مشخص نشده استیا
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رات چهار نفر را در که اعضاء حزب منحله دمکده یز خرب رسیاز شهرستان رسدشت ن: حقگو گفت

احتامالً از پاسداران انقالب  یمشخصات افراد اعدام شده روشن نشده ول. اندردهکن شهر اعدام یا

، رمانشاه و پاوه اعدام بشودکه در ک یرده در مقابل هر نفر کرات اعالم کدم حزب: حقگو افزود. هستند

رات رسامً کحزب منحله دم ین مسأله و ادعایا: ردکحقگو اضافه . ردکم یز دو نفر را اعدام خواهیما ن

ز یفرماندار سلامس ن. اندبه ما گفته ین مطلبیاند چنه از مهاباد آمدهک یمقامات یبه ما ابالغ نشده ول

ستگاه ین به مخزن ایشب مهاجمیه در مورد حمله پریرس در ارومپا یبه خربگزار  یمتاس تلفن یکدر 

ردند کشب به شهر سلامس حمله ین مرحله در ساعت ده پرین در نخستیمهاجم: آهن سلامس گفتراه

 یهاآهن رفته و با اسلحهستگاه راهیبه طرف ا، د پاسداران و مردم مواجه شدندیمقابله شد و چون با

دو نفر از نگهبانان  یر ین درگیدر ا: فرماندار سلامس افزود. دندیشکش را به آت ین مخزن نفتیسنگ

ن دو نفر به گروگان گرفته شده باشند یه اکست یاند و هنوز روشن نآهن مفقود شدهسات راهیتأس

 ین گزارشیچن: گفت« قره تپه»دستگاه اتوبوس در منطقه  یکعه حمله به یفرماندار سلامس در مورد شا

 (6/6/1358اطالعات ). ادامه دارد یدر جاده اصل یرفت وآمد عاد ده وینرس یبه و 

 

 . دموکراتها ژاندارمری بانه را خلع سالح کردند

 . رسدشت تکذیب شد و بانه– پاسدار در مهاباد 200گروگان گیری 

پاسدار در مهاباد، بانه و رسدشت توسط افراد  200گیری حدود خربنگار کیهان: گروگان – کرمانشاه

 دموکرات تکذیب شد. حزب

محمد رشید شکیبا استاندار کردستان ضمن اعالم این خرب گفت: پاسداران در هر نقطه بحرانی با همکاری 

کنند و کمرت دیده شده بدون پوشش نظامی و به تنهای وارد عمل و کمک واحدهای ارتش پیرشوی می

گیری آنها به نظر من صحت روگانتوسط افراد مسلح و گ پاسدار 200شوند. بنابراین دستگیری حدود 

 ندارد. 
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کوپرت حامل مهامت که چند روز پیش در فرودگاه سنندج منفجر وی در مورد شایعه خرابکاری در هلی

کوپرت منفجر  یگویم که پادگان سنندج پاکسازی شده ولی این را امیدوارم که در هلشد گفت: من منی

کوپرت مورد نظر با سیم برق راساس آنچه ما فهمیدیم هلیشده در پادگان سنندج خرابکاری نشده بودو ب

 ن انفجار پیش آمد. . آ  در پادگان برخورد کرده و ابتدا جرفه و بعد از

استاندار دورمنای بحران کردستان را امیدوار کننده توصیف کرد و گفت: من به برقراری آرامش و امنیت 

 و امنیت تاوان سنگین نداشته باشد. در منطقه امید بسیار دارم ولی ایکاش این آرامش 

های سنگین هستند و چنانچه با مذاکره و گفتگو بحران استاندار اضافه کرد: هر دو طرف دارای اسلحه

به اعتقاد من کردستان حل نشود جنگ خونینی را در سطح منطقه پدید خواهد آورد. شکیبا افزود: 

زام رسیع ارتش به شهر مهاباد که مسلام به درگیری بهرتین اقدام دولت در آن زمان آنست که بجای اع

صورت  شود این شهر را تا چند ماه در محارصه غذایی و مواد سوختی بگذارد و در آنشدید منجر می

 بدون شلیک حتی یک تیر مهاباد سقوط خواهد کرد. 

راتهای مسلح استاندار کردستان گفت: در هر درگیری سخت مردم بیگناه لطمه خواهند دید زیرا دموک

 از مردم برای خود سپر بال خواهند ساخت و مردم گروگان آنها خواهند بود. 

طبق گزارشهای رسیده به ما افراد مسلح حزب دموکرات وی در مورد آخرین خربهای بانه گفت: 

که  اند و به بعضی از افراد ژاندارم هم گفته شدهافرادژاندارم بانه را خلع سالح و از شهر بیرون کرده

 چنانچه با ما همکاری کنید در محل باقی خواهید ماند. در بانه گروگان ژاندارمری مستقر بود. 

در مورد خشم عمومی مردم ایران نسبت به مردم کردستان استاندار گفت: اصال صحیح و اخالقی نیست 

ران خشم شوند مردم ایکه بخاطر یک عده معدود که بوسیله عوامل طالبانی و مزدوران حامیت می

خود را متوجه متام اهالی کردستان کنند زیرا اینها مردمی هستند که همیشه رنج کشیده اند و طالب 

 آرامش و امنیت و اقدامات رفاهی در منطقه هستند. 
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وقتی دولت دموکراسی واقعی را در رسارس مملکت پیاده کند دیگر کردها چه استاندار اضافه کرد: 

ها ارند در فضای یک دموکراسی واقعی نه فقط کرده بلکه ترکن ها، بلو چاحتیاجی به خود مختاری د

 ها نیز هیچ خواسته غیر منطقی نباید داشته باشند. و عرب

هزار نفر از مردم سنندج از  80وی در پایان گفت: زمانی که راهپیامیان تهران به سنندج رسیدند حدود 

نشان دهنده آن است که اکرثیت مردم کرد خواهان  آنها با نقل و نبات استقبال کردند که این خود

ند عضو دست چپی نباید همه چ کنند و بخاطر اقداماتدرگیری نیستند و جمهوری اسالمی را تایید می

 . راندرا به یک چوب

 (7/6/1358)کیهان 

 

 استاندار کرمانشاهان: خلع سالح در مناطق مرزی کردستان رضوری است. 

 ه برای تحویل اسلحه ده روز مهلت داد. کمیته انقالب کرمانشا

دولت برای ایجاد اشتغال در منطقه اورامانات طرح تاسیس چند کارخانه مورد نیاز منطقه  – کرمانشاه

 را دردست اقدام دارد. 

استاندار کرمانشاهان در بازگشت ازسفر تهران به خربنگار کیهان « محمد سپهری پور»این مطلب را 

اضافه کرد: سفر من بتهران عالوه بر ارتباط با وقایع این منطقه به مسایل رفاهی گفت و به دنبال آن 

 وعمرانی شهرکرمانشاه و بخشها و روستاهای آن هم مربوط بود. 

وی افزود: مساله کمک بشهرداری کرمانشاه و افزایش بودجه آن نیز موردگفتگوی من با دولت بود و از 

 ی خود را در این زمینه حتاما عملی کنند. هامقامات مسوول خواسته شد تا وعده
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های رفاهی و عمرانی مناطق مرزی است. در هر حال اولویت بیشرت برنامهاستاندار همچنین گفت: 

مصال به دنبال مشکالت کشاورزی در این منطقه پیشنهاد تاسیس چند کارخانه را دادم که مورد موافقت 

 قرار گرقت. 

ت مردم در وقایع اخیر پاوه و دیگر شهرها گفت: نظر دولت را در مورد نامربده درمورد جربان خسارا

های رضبتی و رسیع در جربان خسارات وارده به مردم این مناطق جلب کرده و خواستار اجرای برنامه

 این مناطق شدند که بدون شک افزایش بودجه این مناطق نیز رضورت دارد. 

های پیشنهادی به رسعت پیاده شود ضد گفت: چنانچه برنامه در مورد ایجاد امنیت در منطقه استاندار

انقالب نخواهد توانست مردم را فریب دهد در حال حارض با استقرار ارتش و امنیت در منطقه اورامانات 

ای دارد. وی اجرای برنامه خلع های رضبتی و بنیادی اهمیت فوق العادهلروم رسعت بخشیدن به برنامه

مرزی را رضوری دانست و گفت: این یک برنامه الزم برای پاکسازی رسیع منطقه است سالح در مناطق 

اما من درصددم که بدولت پیشنهاد منایم در صورت امکان پول اسلحه کسانی که دارای فقر مالی هستند 

ا گفت: اند نقدا بپردازد. استانداردرمورد کنرتل مرزهو متام درامد و پول خود را رصف خریدن اسلحه کرده

های مرزی کار آنها در کنرتل مرزها آسانرت این وظیفه به عهده افراد ژاندارمری است و با تقویت پاسگاه

 شد و با استقرار ارتش و پاسداران نیز مشکل رخنه و نفوذ به داخل خاک ما از بین خواهد رفت. 

ایرداوطلب نیز برنامه خوبی استاندار به دنبال این مطلب گفت: البته نگهداری مرزهای غربی توسط عش

است ولی چون متاسفانه تعدادمعدودی از عشایر در موقع بحرانی و تشنج بوظیفه خود خوب عمل 

 تر است. اند بنابراین حفاظت مرزها توسط ژاندارمری اطمینان بخشنکرده

ام که با داده استاندار افزود: به بخشداران و فرمانداران منطقه اوارمانات و سایر مناطق مرزی دستور

مردم و عشایر منطقه مذاکره کنند و تعدادی را که به دنبال شایعات ضدانقالب قصد کوچ کردن دارند 

 برای ماندن در محلهای خود تشویق منایند. 
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وی همچنین هوشیاری مرزبانان رادر شناسایی و بازداشت جاسوسان در منطقه عالی توصیف کرد و 

مرزهای طوالنی قصد نفوذ دارند ولی با بیداری مردم محل و هوشیاری  گفت: طبیعی است که دشمنان از

 ای نخواهیم دید. ت لطمهابارتش و پاسداران از این ب

 (9/6/1358)کیهان

 

 . ره هستندکق مذایمردم مهاباد خواهان رفع اختالف از طر: مهاباد یرسپرست فرماندار 

 . ستیرات نکدم حزب یون مهاباد در ترصف اعضایزیوتلویراد

 یکقه بامداد امروز در یدق 9و30مهاباد ساعت  یرسپرست فرمانده یفاضل یآقا: رمانشاه ک

 یشهر مهاباد برا یمحارصه اقتصاد یخود را در مورد چگونگ یدگاههاینظرها و دنقطه یتلفن یگفتگو 

 یاقتصاد نون در محارصهکشهر مهاباد هم ا: ابتدا گفت یو . ردکرمانشاه اعالم کخربنگار اطالعات در 

اندوآب ینقده و م یدر دوراه. برندمی برس یط سختیقرار گرفته و مردم از نظر سوخت و آذوقه در رشا

ن مساله یرفع ا یبرا. رندیگید را میآیه به مهاباد مک یش وخواربار کنفت  یونهایامک یپاسداران جلو 

اندوآب یبه م یدیالله وحتیرا نزدآ ین محلیانقالب مهاباد و معتمد یشورا یچهار نفر از اعضا

اندوآب به گروگان گرفتند و با خود یور را در مکنفر مذ  4ز یرشو تربیپ یکیچر یگروهها یم ولیفرستاد

 یجان غربیبه استاندار آذربا یااعزام شده بودند نامه ینفر از طرف فرماندار  4نیچون ا. ز بردندیبه ترب

و یب ترصف رادیذکمهاباد ضمن ت یپرست فرماندار رس. آنها اقدام گردد ینسبت به آزاد نوشته شد تا

 یه توسط افراد ناشناسکار نبوده بلکدر  یترصف: رات گفتکافراد حزب دم یون مهاباد از سو یزیتلو

ز کن مر یا یربومیدو نفر از افراد غ یمنته. دیحمالت دفع گرد، ز شده و در مقابلکن مر یبه ا یحمالت

ه ین قضیا یدر پ. ار افتادکو از یرا به تهران بردند و راد ییویحساس فرستنده راد یاز دستگاهها یکی

و یه به مهاباد فرستاد و رادیور را از ارومکشان دستگاه مذ یاستمداد شد و ا یجان غربیاز استاندار آذربا

چ یران را بدون هیا یاسالم یجمهور  یامیصدا و س یعاد یهانون برنامهکون مهاباد هم ایزیتلو
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افراد مسلح در اطراف شهر مهاباد : افراد مسلح گفت یدر مورد سنگربند یو . ندکیپخش م یتیمحدود

: مهاباد افزود یرسپرست فرماندار . شودیده میمسلح د یسکمرت کدر داخل شهر  یرده ولک یسنگربند

از  یخ به بعد خرب ین تاریاز ا یاند ولده شدهیو قاسملو تا سه روز قبل در مهاباد د ینین حسیعزالد

خاطرنشان ساخت هم  یو . اندا به خارج شهر مهاباد رفتهیست در شهر هستند یها ندارم و معلوم نآن

ل یاند و رفت وآمد در شهر با اتومبار افتادهکن از یدن بنزیمهاباد به علت نرس یهالیرث اتومبکنون اکا

ن یمهاباد با ا یاهاله ک ییدر متاسها: ان گفتیمهاباد در پا یرسپرست فرماندار . شودیمرت انجام مک

ن صورت یر ایچون در غ، ره حل شودکن مساله با مذایه اکانتظار دارند . رندیگیگرفته و م یفرماندار 

 . در برنخواهد داشت یگر یمثر د یشکجز برادر 

 

 نفردر رسدشت 4از اعدام  یجان غربیگزارش استاندار آذربا

نفر اعدام شدگان  4 یاسامی، جان غربیآذرباپارس به نقل از استاندار  یروز خربگزار یمقارن ظهر د

: دیرا بخوان ین خربگزار یرد گزارش اکاعالم ، رباران شدندیردستان تکرات کله حزب دمیه بوسکرسدشت را 

 یبا خربگزار  یمتاس تلفن یکروز( در یبامداد امروز )د 9ساعت ی، جان غربیاستاندار آذربا، حقگو یآقا

اند و ت داشتهیفعال یغات اسالمیو تبل یه در جهادسازندگکرا  یسانکز نفر ا 4 یاسام، هیپارس در اروم

ضمن ، حقگو یآقا: ردکاند اعالم ردستان اعدام شدهکرات کله افراد حزب دمیدر شهرستان رسدشت بوس

اهل  ید تواضعیحم، ان اهل تهرانکنارص تر : نفر را 4 یاسام، ردکخلق  یه دادگاه انقالبیقرائت اعالم

ن یبر اساس ا: رد و اظهار داشتکاهل نقده اعالم ی، ندک کار ملیاهل بناب و شهری، ر ید شیحم، تهران

 یمه در دادگاه انقالبکاند و پس از محار شدهین عده در جبهه سقز دستگیه گفته شده است ایاعالم

 یههاه به دادگاین اعالمیاند در اور ماه اعدام شدهیبامداد روز شنبه سوم شهر 2رد در ساعت کخلق 

مه و کمحا ین اسالمیاز مجاهد ، یکیردکه در قصاص اعدام مبارزان کهشدار شده است  یعدل اسالم

 له افراد حزبیه در رسدشت بوسک ینفر  4: حقگو افزود یآقا. به جوخه اعدام سپرده خواهد شد
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و  یاسالم یهاتیفعال، م قرآنیتاب و تعلکشگاه یل مناکیاند و با تشمسلح نبوده، اندرات اعدام شدهکدم

 . اندداشته یکیدئولوژیامالً اک

 (10/6/1358)اطالعات

 

 . شان را بزنندید حرفهاادیراتها اجازه مکد به دمیدولت با: ردستانکاستاندار 

با  یمصاحبه اختصاص یکروز در یردستان دکبا استاندار کیمحمود ش: پارس یـ خرب گزار  سنندج

ر یخود درباره حوادث اخ ینظرهاح نقطهیضمن ترش شورک پارس به غرب یخربگزار  یخربنگار اعزام

ردستان و کالت دو استان کل و مشیمسا یبررس یبرا یز مخصوصکه مر کرد کشنهاد یردستان پک

: ردستان گذشته است گفتکدرباره آنچه در  یل شد و کیجان تشیاز استان آذربا یرمانشاهان بخشک

ردستان کبه  یه عوامل ضدانقالبکص بعد از انقالب داشته و به خصو  یت حساسیشه موفقیردستان همک

 یردستان را براکط یهمه مح، ران با دولت عراق هم خوب شودیچون روابط دولت ا. اندآورده یرو 

ردها ، کرانیر مناطق ایش از سایگر چون در دوره طاغوت بیاز طرف د. ص دادندیت مناسب تشخیفعال

ن منطقه وجود یدر ا یو قبل یضمن یآمادگ یکن نظر یا و ظلم قرار گرفته بودند و از یمورد تعد

بان یالعاده به انقالب داشتند و پشتفوق یدوار یب به اتفاق مردم امیت غریرثکه اکن یالبته در ا، داشت

دولت در  یغاتیل تبلیامل تأسف وساکبا  یول، شود داشتیمن یدیچ تردیه، بودند ین نهضت انقالبیا

، ردکردستان توجه نکد به ید و شایه باکداشت و آنطور  یادیز یلت گرفتار دو . م بودک یلیردستان خک

م متاسفانه یدیردند چنانچه دکیاده میردستان برنامه خود را پکم در کمکون داشتند یجه ضد انقالبیدر نت

قه ندارم راجع به منط یافهیردستان را به بار آوردند و البته من وظکر نقاط یپاوه و سا کع اسفنایوقا

رد کر مناطق یچون آنها رسنوشت و مقدوراتشان به سا ینم ولکصحبت ب یجان غربیمهاباد در آذربا

رات ظاهراً با کبه وجود آمد به نام حزب دم یرد حزبکل در مهاباد هم نفوذ ین مسایدارد ا یبستگ

نها یا نم دولت بهکیر مکمن ف یجا نبود ولیاد بیشود توقعاتشان زیم یصحبت یرات وقتکحزب دم

نان در گفتارشان یا ایه آکنند تا دولت متوجه بشود کند و مطالبشان را عنوان بیایه بکداد یدان منیاد میز
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من خودم در ، ریا خیت دارد کممل یبا مصالح اجتامع یامتشان هامهنگیا تصمیا نه و آیصادق هستند 

بودند ظاهرالصالح و  یافراد نهایو ادم یراتها را دکدو نفر از دم یکیتصادفاً ، ردستانکسفر به استان 

آنها صحبت  با یستیبه نظر من با یول. باشد کدولت وحشتنا یه براکنبود  یشان توقعاتیدر صحبتها

نفرشان  یکان نقده ینها تاچه حد صادق هستند به عنوان مثال در جریه اکنند یبشود و بعد در عمل بب

اند و مدت دو ماه در مهاباد هستند و ما هر چه از دهرد ده هزار نفر آواره به مهاباد آمکیف میتعر

ن ده یه اکم یاعانه موفق شد ید و ما با جمع آور ینرس کیمکچ گونه یم هیردک کمک یدولت تقاضا

 . مینکنون اداره کهزار نفر را تا

 

 حزب مقتدر

: گفت یسایمختلف س یهات گروهیخود با اشاره به فعال یاز صحبتها یردستان در قسمتکاستاندار 

ن یرات است اگر با اکرد حزب منحله دمکردستان صحبت کآن در  یتوان رو یه فعالً مک یحزب مقتدر 

ن مساله ین به ایردنشکه رسنوشت مناطق کخصوصاً ، شودیل حل میاز مسا یلیحزب صحبت شود خ

ن یبه هم ردستان هم برسد وک ان به اطالعید جریمهباد گرفته شد با یبرا یمیاگر تصم. مربوط است

ه اسمش کا هر چه یو  ییـ اجرا یاسیات سیه یکد و یایت به وجود بیزکمر  یستیده دارم بایب عقیترت

ـ ک یعنین استانها یاز ا یکیم در یرا بگذار ل یز شود و مساکمتمر  یجان غربیرمانشاهان و آذرباکردستان 

با توجه : با ادامه دادکیش. ردیبگل قرار یه و تحلیز مورد تجزکن مر ید در این سه استان بایمربوط به ا

آمد حوادث نامطلوب جهت شیاز پ یر یجلوگ یردم براکشنهاد یپ، امل دارمک ییه به منطقه آشناکنیبه ا

 یهانیبزرگ زم یهاتکیردستان وجود مالکمورد قبول واقع نشد استاندار  یبروم ول به مهاباد، رهکمذا

ن یردستان از بکبزرگ در  یهاتکیمال یاصالحات ارضبعد از : رد و گفتکب یذکرا به شدت ت یزراع

با کیش. م استکار یه مقدار آن بسکن سابق داده شد کیزه به مالیانکم یزراع یهانیرفت و فقط زم

 یه تعدادکحوادث پاوه و سقز مطلع شدم  یدر پ: ردستان گفتکار دادگاه انقالب در کدر مورد 

ران یمد یحت. خورندیشهر به چشم م یسبه و اهالی، کان ادار ارمندکها ن آنیه در بکاند ر شدهیدستگ
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به  یالله خلخالتیه آکدم یرشدگان هستند و به دنبال آن شنیهم جزو دستگ یشاورز کو  ییل داراک

شان نداشتم یاز ورود ا یچگونه اطالعیالبته من ه، ل استکیدر رشف تش یاند و دادگاه انقالبنجا آمدهیا

ن را به دادگاه یمتهم یدانم چه عواملینداد و من یبه من اطالع یسکگاه انقالب ل داد کیو در مورد تش

ر یهامن روز با وز. ردمکیاصالً در مورد اعدام افراد احساس خطر م یول. اندردهک یانقالب معرف

ند کد بیتول یمردم گرفتار  یخواهد برایت میه دادگاه انقالب بدون سوءنکشورمتاس گرفتم و گفتم ک

ت داشته باشند چند لحظه بعد یننند حسنکیت مین دادگاه را هدایه اک یست عواملیه معلوم نالبت

 ین دادگاه عملیه اکات دولت مطرح شده و قرار است ین مساله در هیا: شور به من اطالع دادکر یوز

چ یمن به هالبته . رباران شدندینفر ت11دم یو شنیساعت بعد از رادمیو باز گردد اما ن. انجام ندهند

نظر  یک ین شهر حتیمن در ا یول. نمکیمن ین اعدامها اظهارنظر یا غلط بودن ایح یوجه در مورد صح

: ادامه دادی، جمهور سیین رییتع یبا ضمن اشاره به چگونگکینجا شیدر ا. دمین مورد ندیموافق در ا

بانه ـ  یست ولین یاالهگر مسید: توان گفتیشده و م یساز کوان از عوامل ضدانقالب پایسنندج و مر

ن منطقه را یتوان ایم ین وجهینشده است و من معتقدم به بهرت یساز کان ـ مهاباد و رسدشت پاکبو 

 . معتقد هستند یاسالم ین منطقه به جمهور یت مردم ایرثکرا ایرد زک یساز کپا

د یاند و بان شدهیار دولت بدبکاز مردم سنندج نسبت به  یادیز ین اعدامها عدهیبه ا: با افزودکیش

 یکا یدو نفر و  یکیا بر اثر اشتباه ید و یایش نیپ ین وضعیه چنکعمل شود  یر مناطق طور یدر سا

 . ن براندین را به صف مخالفیات موافقیه

 (10/6/1358)اطالعات

 

 یجان غربیذربامصاحبه با استاندار آ

 یبا خربنگار خربگزار  یمتاس تلفن یکدر  یجان غربیحقگو استاندار آذربا: پارس یالم ـ خربگزار یا

 یل نفت در بعضیاز قب ین استان آرام است منتها موادسوختیا یرد در حال حارض شهرهاکپارس اعالم 
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 یمبود مواد سوختکه کگفت  یو . رده استکجاد یمردم منطقه ا یبرا یالتکاب شده و مشیمکاز شهرها 

ها حارض جاده یش بعلت ناامنکنفت ینهایاشجان مشهود است و رانندگان میجنوب آذربا یدر قسمتها

ه افراد ضد انقالب کادآور شد ی یجان غربیاستاندار آذربا. ستندیاستان ن یهابه شهر یبه حمل مواد نفت

جان مستقر هستند و توده مردم مسلامن یشامل جنوب آذربا یمرز  ین و نواحیردنشکشرت در مناطق یب

 یباشند خوشبختانه اهالید ناراحت میراد ضد انقالب شدست افیرد از اقدام ناشاکو چه  کچه تر 

آنها اعالم  یوبکمقابله با افراد ضد انقالب و رس  یه برایاروم یر جنوب غربیژه عشایجان به ویآذربا

ن یردنشک یگر شهرهایه و دیاشنو، رانشهریپ، مهاباد یه اطالع دارم اهالک یاند و تا آنجائردهک یآمادگ

برابر »: ن گفتیهمچن یجان غربیاستاندار آذربا. اندن مناطق شدهیارتش در ا یروهایخواستار استقرار ن

اند در رانشهر موضع گرفتهیه و پیاشنو، ده افراد ضد انقالب در ارتفاعات مهابادیه به ما رسک یاطالعات

ورد ن میدر ا»: له افراد ضد انقالب اعدام شده بودند استاندار گفتیه وسکل چهار جسد یمورد تحو

اند ردهکگرفنت اجساد اعالم  یخود را برا یرد در نقده آمادگکصورت گرفته و دو نفر از برادران  یاقدامات

 . «ده استیمبن نرس یگر ینه گزارش دین زمینون در اکتا  یول

 (10/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 یجان غربیگفتگو با استاندار آذربا

ـ خربگزار یاروم  یبا خربگزار ی متاس تلفن یکروز در ید یجان غربیار آذزباحقگو استاند یآقا: پارس یه 

ه ک ید عضو ستاد جهاد سازندگیچهار شه یهال جنازهیتحو یبرا یاتیامروز ه»: ه گفتیپارس در اروم

رباران شدند اقدام یردستان تکرات کدر رسدشت بطور ناجوامنردانه و بدست عوامل حزب منحله دمو 

حقگو در مورد وضع منطقه  یآقا. ل بدهندیها را به ما تحون جنازهیا ه امروزکم یدواریشده است و ام

افراد را  یناراحت یجاد تشنجات مصنوعیگانه با ایازعوامل ب یگفت وضع فعال آرام است فقط بعض

استاندار  یآقا. اندردهک کشهر را تر  یعاتیشا یرانشهر در پیپ یه امروز اهالکند چنانیمنایفراهم م

رات کگر حزب دمو ه حساب افراد آشوبکم یاادآور شدهیرد خود کرها به خواهران و برادران ما با»: افزود
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ان به ین افراد را ندارد و خاطیاس حق تعرض بهکچیگر افراد منطقه جداست و هیردستان با دک

 . "مجازات خواهند شد ین وجهیدتریشد

ه تنها راه نجات ملت کن مطلب یا کبا در  یر یر محل درگیز اغلب عشایامروز ن»: استاندار گفت

در راه اسالم و حفظ  یجانباز  یخود را برا یباشد آمادگیم یاسالم یوسنت به جمهور یران پیا

 . «اندران اعالم داشتهیا یانقالب اسالم یدستاوردها

 (10/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 تحت نظر دموکراتها هستند. ، گروهی از افراد ژاندارمری بانه

استاندار کردستان امروزدر متاس با کیهان اعالم کرد که تلفن و برق سقز که « شکیبامحمد رشید »

 قطع بود کامالً ترمیم شده و از این بآیت حای هیچگونه نگرانی نیست. 

استاندار کردستان پیرامون ترصف و خلع سالح ژاندارمری بانه توسط افراد مسلح حزب دموکرات 

ندارمری بانه به ارومیه آمده و آن گروه از افراد ژاندارمری که در کردستان گفت: فرمانده گروهان ژا

 محل مانده تحت نظر حزب دموکرات هستند. 

شکیبا اضافه کرد: من مساله ترصف و خلع سالح ژاندارمری بانه را به اطالع مقامات ارتش رسانده 

 ام. و درخواست اقدام الزم در این زمینه را کرده

دولت باید مردم »ام که: نین گفت: در مصاحبه دیروز خود با کیهان نگفتهاستاندار کردستان همچ

اگر افراد مسلح حزب دموکرات در مهاباد بیش »ام بلکه گفته« مهاباد را در مضیغه غذایی قراردهد

ازاین مقاومت کنند و راهها همچنان بسته باشد مردم عادی شهر در آینده در مضیقه غدایی قرار 

 «. خواهند گرفت

استاندار کردستان در پایان گفت: به استثنای دو شهر بانه و رسدشت اوضاع در بقیه شهرهای 

 کردستان عادی است و نگرانی وجود ندارد. 

 (10/6/1358)کیهان
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 استاندارکردستان: تجزیه طلبان، خائن به جامعه کرد هستند. 

نگاران هیات اعزامی محمود شکیبا استاندار کردستان دیروزدر یک مصاحبه اختصاصی با خرب 

خربگزاری پارس یه عرب کشور ضمن ترشیح نظرهای خود درباره حوادث اخیر کردستان پیشنهاد کرد 

استان کرمانشاهان و بخشی از استان آذربایجان  2که مرکز مخصوصی برای بررسی مسایل و مشکالت 

 غربی تشکیل شد. 

همیشه موقعیت حساسی داشته و وی درباره آنچه در کردستان گذشته است گفت: کردستان 

 بخصوص بعد از انقالب عوامل ضد انقالبی به کردستان روی آوردند. 

چون روابط دولت ایران با دولت عراق هم خوب نبود همه محیط کردستان را برای فعالیت مناسب 

تشخیص دادند از طرف دیگر چون در دروه طاغوتی پس از سایر مناطق ایران کردها مورد تعدی و 

ظلم قرار گرفته بودند و از این نظر یک آمادگی ضمنی و قبلی در این منطقه وجود داشت البته در 

ای به انقالب داشتند و پشتیبان این نهضت این که اکرثیت قریب به اتفاق مردم امیدواری فوق العاده

ر کردستان شود داشت ولی با کامل تاسف وسایل تبلیغاتی دولت دانقالبی بودند هیچ تردیدی منی

های زیادی داشت و آن طور باید وشاید توجه به کردستان نکرد در نتیجه خیلی کم بود. دولت گرفتاری

کردند چنانچه دیدیم متاسفانه وقایع ضد انقالبیون داشتند کم کم در کردستان برنامه خود را پیاده می

ندارم راجع به منطقه مهاباد در  اسفناک پاوه و سایر نقاط کردستان را ببار آورد و البته من وظیفه

آذربایجان غربی صحبتی بکنم ولی چون آنها رسنوشت و مقدروشان به سایر مناطق کرد بستگی دارد 

 این مسایل در مهاباد هم نفوذ کرد. 

ماه در مهاباد هستند و ما هر چه تقاضای  2اند و مدت هزار نفر آواره به مهاباد آمده 10ولی گفت 

 10آوری اعانه موفق شدیم که این دیم هیچگونه کمکی نرسیده است و ما با جمعکمک از دولت کر 

هزار نفر را تاکنون اداره کنیم. یا مثالً تعداد بیکاران در این شهر بسیار زیاد بود ولی بعد از چند روز 

و  آیند و یک چهارممتوجه شدم تعداد واقعی بیکاران آن مقداری نیست که هر روز به استانداری می

یا یک پنچم آنها واقعا بیکارند و بقیه گروههای سیاسی هستند که با این عده مخلوط شده وآنها را با 
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آورند تا ما را از کارهای رفاهی و عمرانی باز دارند و بعد از برقراری امنیت در خود به استانداری می

 . اینجا دیگر از بیکاران خربی نشد یا تعدادشان فوق العاده کم شده است

شکیبا استاندار کردستان درباره طرح پیشنهادی خود برای رفع اختالفات موجود بین طرفهای درگیر 

این گروهها یا شناخته شده هستند یا به خربنگار هیات اعزامی خربگزاری پارس به غرب کشور گفت: 

 دند. کر نیستند در اولین روزهای انتصاب من ده گروه یا یازده گروه در منطقه فعالیت می

من موفق شدم بارسان فقط یکی دو گروه مذاکره کنم ولی با بقیه چون نه محلی داشتند و نه افراد 

 مشخص مذاکره ممکن نشد. 

توانستیم پی بربیم تشکیالت کردند ولی منیاین گروهها فعالیت داشتند و اقدامات تخریبی می

  ک برچیده شد و از این جا رفتندهای کوچچیست و کجا هستند پس از آمدن پاسداراها این گروه

مناینده حزب دموکرات هم که قبالً پیش من امده بود از اینجا رفت و از او هم خربی نیست و یک 

 گروه چپ رو هم که مناینده اشان شخصی به نام صدیق کامنگر بود برچیده شد. 

ه حمالت پراکنده حاال فقط عوامل باقیامنده این گروه هستند که گاهی در گوشه و کنار دست ب

 زنند. می

 توان روی آن در کردستان حساب کرد حزب دموکرات کردستان است. حزب مقتدری که فعالً می

شود خصوصاا اینکه رسنوشت مناطق کردنشین اگر با این حزب مذاکره بشود خیلی از مسایل حل می

 به هم مربوط است. 

ع کردستان هم برسد به همین ترتیب و من هم اگر تضمینی برای مهاباد گرفته شود بایستی به اطال 

عقیده دارم بایستی مرکزیتی بوجود بیاید و یک هیات سیاسی اجرایی و یا هر چه که اسمش را بگذاریم 

در یکی از استانهای کردستان، کرمانشاهان و آذربایجان غربی متمرکز بشود مسایل مربوط به این سه 

و تحلیل قرار بگیرد و از نفوذ افراد ذیصالح برای حل مسایل این استان باید در این مرکز مورد تجزیه 

 سه استان بایستی استفاده بشود که متاسفانه این پیشنهاد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. 

 با پیبشنهاد من موافقت نشد. 



 
200 

د من حتی معتقدم از وجود اشخاصی که آشنایی به فرهنگ و ساخت اجتامع مناطق کردنشین دارن

 استفاده شود. 

ام برای جلوگیری از پیش آمدن من شخصاا با توجه به آشنایی که به منطقه دارم بارها پیشنهاد کرده

حوادث نامطلوب برای مذاکره به مهاباد بروم ولی مورد قبول واقع نشدوحتاما مصلحت نبوده است 

به من پیشنهاد مداخله شد ای در مهاباد حتی یکبار از طرف یکی از مقامات نظامی برای حل مسله

 ولی من نتوانستم موافقت وزارت کشور را در این مورد جلب کنم. 

استاندار کردستان در پاسخ سوال دیگری در مورد چگونگی وضع کار شورای شهر سنندج و احتامل 

 تشکیل ان در سایر شهرهای استان گفت: 

ای امنیت مزید برعلت شد و وظایف شورای اداری شهر سنندج هیچ وقت مشخص نشد و مساله

کرد و تصمیامت شورای شهر عامل اجرایی نداشت و ناچار این شورا به بعضی کارهای کوچک اکتفاء

آنطور که باید وشاید کاری از پیش نربد و افراد شورا با وجودی که اشخاص صالحی بودند بعد از مدتی 

میدواریم در قانون اساسی جدید تکلیف متوجه شدند که فعاًل فعالیت آنها به صفر رسیده است ما ا

همه این مسایل روشن بشود. از آن مرحله هر تصمیمی که دولت بگیرد منشاء اثری خواهد بود و 

اصوالً با فضای خوب سیاسی اجتامعی و ادرای که در سایه انقالب بوجود آمده است هر نوع تشکیالتی 

ای از تردید نیست. وی دریاره نارضایتی عده در این زمینه موفقیت خواهد داشت و در این هیچ جای

روز  18مردم شهر از عملکرد پاسداران انقالب گفت: قبالً تعداد پاسدارمحلی استخدام شدند و مدت 

هم خدمت کردند ولی دست روزی که مابه وجود این افراد احتیاج داشتیم سالحهای خود را بردند و 

تند این نشان میدهد که دقتی در انتخاب این افراد نشده اعالم کردند حارض به هیچگونه همکاری نیس

بودو در اینده اگر سپاه پاسداران در تهران بتواند با روشن بینی و با دقت سپاه پاسداران را در اینجا 

 تشکیل بدهد به احتامل زیاد موافق خواهد بود. 

را از سقوط کامل نجات  اند در یک لحظه زمانی بخصوص موفق شدند شهرافرادی که از تهران آمده

 بدهندو ما این خاطره خوب را همیشه بیاد خواهیم داشت. 



 
201 

باید بگوییم اکرثیت قریب به انفاق این افراد مومن ومعتقد به انقالب بوده و حارضبه هر نوع 

درصد ناموجه باشند این دلیل ان نیست که  2یا  1خدمت در این شهر هستند و اگر در بین این افراد 

ان انقالبی که به این شهر آمده اندادمهای خوبی نیستند مردم شهر هم اکرثاً به این افراد اعتامد پاسدار 

های بزرگ زمینهای توان تعمیم داد. شکیبا استاندار کردستان وجود مالکیتدارند و چند استثناء را منی

 زراعی را به شدت تکذیب کرد و گفت: 

در کردستان مطلقا وجود ندارد فقط زمینهای زراعی  های بزرگبعد از اصالحات ارضی مالکیت

های انقالب گفت: مکانیزه به مالکین سابق داده شد که مقدار آن بسیار کم است. وی درباره دادگاه

برای تعیین تکلیف زندانیان اینجا به تهران مراجعه کردم و خواستم دادگاه انقالب در کردستان تشکیل 

اینجا حارض نبودند حاکمیت رشع را در این دادگاهها به عهده بگیرند. با شود زیرا هیچ یک از علامی 

 وجود توافقهایی که شد متاسفانه این دادگاهها تشکیل نشد تا اینکه وقایع اخیر اتفاق افتاد. 

 ای که بی جهت بزرگ شدواقعه

ها و رادیو البته بایستی بگویم در حقیقت واقعه ای در کردستان اتفاق نیفتاده. بلکه روزنامه

ای جوان حمله کردند و وتلویزیون انرا بزرگ کردند فقط به یک اتوبوس حامل اسلحه ومهامت عده

متاسفانه مامورین شهربانی و پاسدارانی که ما استخدام کرده بودیم هیچ اقدام نکردندو این سالحها 

یرتسیدم وجود داشت و غارت شده جز این هم اتفاقی نیفتاد ولی عدم امنیتی که من همیشه از آن م

الزم بود این وضع تغییر کند و دولت توجهی بکند بعد در جریان اغتشاش سقز تعدادی دستگیر شدند 

و با استقرار سپاه پاسداران امنیت کامل برقرار شد و این امیدواری بوجودآمدکه این وقع همیشه ادامه 

بشوند البته باید بگویم رسان و.  داشته باشد و افراد خاطی با دقت و حوصله و رصف وقت تعقیب

اند که در گردانندگان اصلی همه گریخته اند سه چهار روز پیش مطلع شدم که تعدادی دستگیر شده

بین آنها کارمندان اداری کسبه و اهالی شهر بچشم میخورند. حتی مدیران کل دارایی و کشاورزی هم 

ا ترشیف آورده اند و دادگاه انقالبی در رشف دستگیر شدند و کاشف به عمل آمدآقای خلخالی به اینج

تشکیل است البته من هیچگونه اطالعی از ورود ایشان نداشتم ودر مورد تشگیل دادگاه انقالب کسی 
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اند فقط براثر دانم چه عواملی متهمین را به دادگاه انقالب معرفی کردهبه من اطالع نداد و من منی

پاه پاسداران انقالب متاس میگرفتم و او معتقد بود که این مراجعت افراد مختلف من با رسپرست س

افراد چندان هم بی گناه نیستند و از آنها اسلحه کشف شده است ولی اصال در مورد اعدام افراد 

احساس خطر کردم ولی هامن روز با وزیر کشور متاس گرفتم و گفتم که دادگاه انقالب بدون سوء نیت 

کنند ی تولید بکند البته معلوم نیست عواملی که این دادگاه را هدایت میخواهد برای مردم گرفتار می

نیت داشته باشند چند لحظه بعد وزیر کشور به من اطالع داد این مساله در هیات دولت مطرح حسن

شده و قرار است که این دادگاه عملی انجام ندهد بازگردد اما نیم ساعت بعد از رادیو شنیدم که یازده 

باران شدند. البته من بع هیچ وجه در مورد صحیح و یا غلط بودن این اعدامها اظهار نظری نفر تیر 

 کنم ولی من در این شهر حتی یک نفر موافق این در این مورد ندیدم. منی

استاندار کردستان در مورد قانون اساسی و اصل سیزدهم به خربنگار هیات اعزامی از خربگزاری 

اگر ما بخواهیم نام این انقالب را اسالمی بگذاریم باید اسالم را به متام پارس به غرب کشور گفت: 

مذاهب اسالم تعمیم بدهیم یعنی مذاهب چهارگانه، تسنن، مذهب جعفری و در غیر اینصورت اگر 

بخواهیم انقالب را محدود به شیعه و ایران کنیم انوقت بایستی در قانون اساسی گنجانده شود که 

د شیعه باشد ولی انچ مورد نظر امام وملت ایران است به نظر من اسالم است که جمهور بایرییس

وسعت و عظیمتش قابل مقایسه با مذاهب نیست و چنانچه انقالب ما آن عظمت خاصی را که مردم 

 جمهور باید شیعه باشد. برایش قائلند داشته باشند دیگر نبایستی در قانون اساسی قید بشود که رییس

جمهور شیعه خواهد بود ولی در صورتیکه مردم بخواهند یک م خودبخود رییسدر عمل ه

جمهور غیر شیعه داشته باشند انوقت دیگر اشکالی در بین نخواهد بود از این گذشته اصوالا رییس

مسلامنان متام جهان انتظار دارند انقالب اسالمی ایران اختالفات تشیع و تسنن و از این قبیل مسایل را 

د شکیبا استاندار کردستان در مورد مناطق پاکسازی شده گفت: سنندج و مریوان بطور کلی از حل کن

بوکان مهاباد و ای نیست ولی بانه، دیگر مسالهعوامل ضد انقالب پاکسازی شده و میتوان گفت: 

اکرث  رسدشت پاکسازی نشده است و من معتقدم به بهرتین وجه میتوان این منطقه را پاکسازی کرد زیرا
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قزیب به اتفاق مردم این منطقه به جمهوری اسالمی معتقد هستند فقط معدودی ابتکار عمل سیاسی 

شود بنابراین بایستی کاری کرد که این اکرثیت ناراضی از را بدست گرفته و باعث ایجاد آشوب می

یزهایی که دموکراتها ها نپیوندند و فکر نکنند چها از ما ازده خاطر نشوند و الجرم ب دموکراتدموکرات

هزار نفر بیش از دو هزار نفرل عضو احزاب سیاسی  180 در سنندج از گویند درست است: مثالًمی

نبودند و بقیه با حکومت اسالمی موافق بودند ولی این اعدامها عده زیادی از مردم شهر را به دولت 

ش بیاید اما اگر صحیح عمل بدبین کرد و باید در سایر مناطق طوری عمل نشود که همین وضع پی

شود و این اکرثیت بشود و دیانت اسالم در اعامل دولت صحیحا پیاده بشود اعتامد مردم بیشرت جلب می

پیوندند عمل دولت نبایستی قاطع موافق یه جای خود هست و تعدادی از مخالفین هم به موافقین می

 هیات موافقین را به صف مخالفین براند.  طوری باشد که بر اثر اشتباه یک نفر یا دو نفر و یا یک

 

 هاتوجه به واقعیت

ها توجه کنند وی گفت: من مردم استاندار کردستان در پایان از مردم کردستان خواست به واقعیت

را به آرامش و همکاری با دولت دعوت میکنم و حاال که جمهوری اسالمی گرفتاریهای متعدد دارد ما 

بیفزاییم و رسبار دولت بشویم و توقعاتی خارج از حدود امکانات دولت داشته  نباید به این گرفتاریها

 باشیم. در مورد مسله خود مختاری اگر دولت نپذیرد مانیز تابع خواهیم. 

 (11/6/1358)کیهان

 

 . آرام است« مهاباد»استان از جمله  یرث شهرهاکوضع ا: استاندار

با  یش ازظهر امروز در گفتگوئیپ یجان غربیدار آذرباحقگو استان یپارس ـ آقا یه ـ خربگزار یاروم

استان از  یرث شهرهاکه با اشاره به اوضاع منطقه گفت در حال حارض وضع ایپارس در اروم یخرب گزار 

 . ده استیمبا نرس یجاد تشنجیا اینون خرب برخورد کآرام است و تا « مهاباد»جمله 
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مبود مواد ک یمرز  یهاشهرستانها مخصوصا شهر یهالا یاستاندار افزود در حال حارض ناراحت یآقا

ز بر یمبود نکن یم هر چه زودتر ایدار یه ما سعکباشد یدر منطقه م یافکت یبعلت عدم امن ینفت

 . طرف شود

 (12/6/1358هان کی)

 

 . ردندکراتها به پادگان سقز حمله کدمو 

اما ، رات قرار گرفتکنحله دمو شب گذشته از چهار سو مورد حمله افراد مسلح حزب م، سقز پادگان

 . و پاسداران مستقر در پادگان به آتش مهاجامن با شدت پاسخ دادند یافراد نظام

خرب مربوط به حمله  :ن خرب گفتیضمن اعالم ا یردستان در متاسکبا استاندار کید شیمحمد رش

اما متاسفانه . میته اافت داشید رسخ سقز دریروخورشیم شیس یق بیراتها به پادگان سقز را از طرکدمو 

 . مینکبرقرار  یارتباط، مستقر در پادگان آن شهر یم با سقز و مقامهاینون نتوانسته اکتا 

  (14/6/1358هانکی)

 

 اطالعیه استاندار

 این اطالعیه دیروز ازسوی استانداری آذربایجان غربی انتشار یافت: 

الهی منطقه مهاباد از وجود ارشار پاک و لاکنون که به فضخواهران و برادران مسلامن کرد مهاباد، 

باشد الزم است کلیه برادران ساکن مهاباد باین نکات توجه و مورد عمل امنیت در منطقه حکمفرما می

  قراردهند

  مردم به رسکار خود مراجعه و با کامل جدیت مشغول کار شوند. 1
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 ی را معمول دارندهمکاری همه جانبه و صمیمت در پیشربد اهداف انقالب اسالم. 2

 نیازهای منطقه رسیعا توسط مدیران استان بررسی و تامین خواهد شد. . 3

  دولت نیز به نوبه خود در برآوردن نیازهای فوری منطقه رسیعا اقدام الزم معمول خواهد داشت. 4

و کلیه و مسکن خود را ترک کردهاند به روستاهای خود برگردند که از امنیت روستاییانی که قراء. 5

  های الزم برخوردار خواهند شدکمک

های اقتصادی و عمرانی را هر چه رسیعرت براه انداخته تا دولت سعی وافر خواهد کرد برنامه. 6

  موجب آسایش کلیه افراد و احاد منطقه فراهم گردد

 از دسیسه ضد انقالبیون موکدا پرهیز شود. . 7

شود که نیازهای فوری و رضوری خود را به استه میداران خو از اهالی محرتم و کلیه پرچم. 8

 استانداری و سایر مقامات اعالم تا رسیعا نسبت به برآوردن اینگونه نیازها اقدام شود. 

 (14/6/1358)کیهان 

 

 گفتگو

استاندار کردستان دیروز بعدازظهر در گفتگویی با خربنگاراعزامی کیهان به «محمد رشید شکیبا»

 کردستان گفت: 

توجه به روش مساملت آمیز دولت و تامین امنیت منطقه و اقدام برای رفع بحران از طریق  با»

های عمرانی و رفاهیدر منطقه مردان مسلح کرد با ارتش وارد جنگ چریکی نخواهند گسرتش برنامه

مطالبی که در مورد جنگ چریکی و فرسایشی کردهای مسلح با واحدهای ارتش »استاندار افزود: «. دش

شود، چندان با واقعیت منطبق نیست، زیرا وقتی مردم این منطقه به در مناطق مرزی شنیده می
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های عمرانی خود را رشوع کند، دیگر نیازی به های منطقی خود دست یابند و دولت برنامهخواست

 . «مقابله غیرمستقیم و جنگ در کوهستانها نیست

مساله جنگ ، نطقه و به علت نزدیک شدن فصل رسمابا توجه به فقر کلی م» استاندار اضافه کرد: 

چریکی را باید فراموش کرد. البته ممکن است تعداد معدودی از افراد مسلح کرد روی احساسات تند 

منطقه کردستان در امنیت و آرامش خواهد ، خود تا چندماه به این عمل دست زنند، اما در دراز مدت

 . «بود

بانه با مردم مذاکره کرده ام و خواستار آن شدم که به ماموران  من بارها در»وی همچنین گفت:  

اما تعدادی ، منطقه را رسوسامان داد دولت فرصت سازندگی و کار در منطقه را بدهند تا بتوان اقتصاد

باهرنوع مذاکره و مصالحه و فرمول قابل قبول برای حل «شیخ جالل حسینی» از آنها و در راس همه

 . «الفت کردند و دولت و ارتش را مجبور به اعامل زور در منطقه منودبحران در منطقه مخ

بااستقرار ارتش در بانه مساله فوری و رضبتی، انجام »استاندار به دنبال این مطلب گفت:  

. در «ها در سطح متام کردستان پیاده خواهد شدهای عمرانی منطقه است و مسلام این برنامهخواسته

قرار است بزودی به منطقه بانه و سقز مسافرت کنم و از »ها استاندار گفت: نامهمورد چگونگی این بر 

مسایل و مشکالت را ارزیابی کرده و همراه با پیشنهادات خود به دولت تقدیم کنم. در حال ، نزدیک

حارض کلیه رشکتها و پیامنکاران منطقه کردستان و بویژه بانه فعالیتی ندارند و کارشان تعطیل است. 

الله با شد. انشاءدر این مدت از وسایل این عده مانند بولدزر، وگریدر برای سنگربندی استفاده می

 استقرار ارتش و پاسداران مردم کردستان به متام خواستهای قابل قبول خود دست پیدا کنند. 

  (15/6/1358)کیهان
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 . شوداستاندار کردستان: کردستان، قطب بزرگ اقتصادی می

نقطه نظرهای خود را درباره مسایل مختلف و ، استاندار کردستان« محمد رشید شکیبا» – سنندج

: من معتقدم در منطقه باید امنیت برقرار شود و اگر امنیت مهم کردستان ترشیح کرد. استاندار گفت

 ای قابل اجرا است و اگر چه فصل عمران و آبادانی در منطقه کردستانبرقرا رشد اجرای هر برنامه

شود گفت: در این زمان کوتاه که از فصل باقی مانده ما میتوانیم سپری شده ولی با قاطعیت می

ای در دادن های عمرانی، اقتصادی، بهداشتی، و رفاهی را اجرا بکنیم ودولت هیچگونه مضایقهبرنامه

آسفالت ، دستانهای عمرانی کر این منطقه نکرده است. شکیبا افزود: یکی از برنامه هاعتبارات کافی ب

ن به مبلغ در حدود یکصد وسی و دو میلیون آ  پیامن، ماه پیش راه سنندج به مریوان است که از یک

 سال دیگر بامتام خواهد رسید.  2تومان بسته شده و این طرح تا 

احداث صدها هکتار باغ در اطراف ، برنامه دیگری که اطمینان دارم دولت با آن موافقت خواهد کرد

کنم این منطقه ودریاچه آن در آینده بصورت منابع بسیار غنی از نظر است. فکر می« زریوار»دریاچه 

اند. همچنین احداث سد تامین مرکبات و میوه و نیز ماهی بصورت قطب جاذب اقتصادی در خواهد

 های آینده است. استاندار کردستان در مورد دانشگاهقشالق در نزدیکی شهر سنندج از دیگر برنامه

 . رازی گفت: توسعه این دانشگاه را با رسعت بیشرت پیگیری خواهم کرد تا به نتیجه مطلوب برسد

الزم میدانیم پیش از هر مطلبی از برادران مجاهد و پاسداران نهایت »استاندار کردستان گفت: 

ا نثار تشکر و قدردانی را بنامییم و به حقیقت اگر خدمات صادقانه انسانی آنان را که جان خود ر 

اند نادیده بگیریم بدور از انصاف و وجدان است. این برادران پاسدار هستند آرامش این سامان کرده

اند و در میان آنها نه تنها معلم، دبیر و دانشگاهی که آرامش و امنیت را جایگزین آشوب و بلوا ساخته

یت فروتنی داوطلبانه رشایط بسیار شود که با نهابلکه عده زیادی استاد دانشگاه و پزشکان نیز دیده می

 کنند. اند به این ملت و به این سامان خدمت میدشوار پاسداری را پذیرفته
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بعقیده من باید به دقت روی »استاندار در مورد مساله استخدام پاسداران و یا پاسیار محلی گفت: 

 «. این مساله عمل بشود

 

 غربی به مردم رسدشتپیام استاندار آذربایجان

ای از خواهران و برادران مسلامن منطقه استاندار آذربایجانغربی شب گذشته طی اطالعیه – ارومیه

رسدشت خواست که به عوامل شد انقالب و ضد جمهوری اسالمی فرصت فرار ندهد و آنها را دستگیر 

 کنند و با مقامات دولت جمهوری اسالمی ایران تحویل دهند. 

های خود ه حقگو از مردم رسدشت دعوت کرد که به میان خانوادهدر بخش دیگری از این اطالعی

 های ضد انقالب گوش ندهند. باز گردند و به شایعه

 

 منت اطالعیه استاندار آذربایجان غربی باین رشح است: 

 بسمه تعالی

برادران و خواهران مسلامن منطقه رسدشت! خرب میرسد که عوامل ضد انقالب و ضد جمهوری 

هایی شوند و یا با گذرنامهشان برای همه شام روشن شده است از منطقه خارج میماهیتاسالمی که 

گردند. این عوامل فاسد بین مردم ساده دل انداز خود برمیاز پیش آماده شده به آغوش اربابان تفرقه

خاص و مومن با حیله و تزویر وحشت و اضطراب ایجاد کردند که گویا به محض ورود نیروهای ارتش اش

خواهند در آخرین لحظات حیات و در واپسین دم را دستگیر و اعدام خواهند کرد. آنها با این حیله می

ها را مرگ خودشان، گروهی را با خود همرام و هامهنگ کرده و موجبات دربدری و پریشانی خانواده

هرب انقالب اسالمی براین فراهم منایند. در این مورد الزم به یادآوری است که اوامر موکد امام خمینی ر 

اصل استوار است که متام تالش ارتش و برادران نظامی در جهت رفاه و آسایش برادران و خواهران کرد 



 
209 

باشد و به همین جهت همه اهالی منطقه به جز یک عده انگشت شامر خود فروخته و آتش افروز می

ه منظور اعاده نظم و آرامش به منطقه در کامل امن و آسایش خواهند بود و چون برادران رسباز شام ب

خواهیم که محل سکونت خود را ترک نکنید و گول اند لهذا از شام مردم پاکدل و نیک نفس میآمده

این تبهکاران را نخورید و کانون گرم خانواده خود را با تبلیغات پوچ این افراد ضد انقالبی که در احزاب 

بق و متواریون گمراه و اجیرشدگان امپریالیسم و صهیونیسم غیر قانونی و منحل وماموران ساواک سا

هستند دچار تشنج نسازید وحساب خود را از آنان جدا کنید و به آنان فرصت ندهید که این منطقه 

های متعدد عمرانی پاک کردنشین استان را دوباره با افکار شیطانی خود الوده سازند تا بتوانند پروژه

اهی را در این منطقه محروم استان پیاده کنید. یقین داریم که همه هموطنان های مختلف رفو برنامه

پشتیبان متام برادران و خواهران مسلامن کرد هموطن هستند. همیشه با شام برای آبادانی مناطق 

 کردنشین و پیرشفت امور کشور و قوام و بقای انقالب اسالمی ایران کوشا خواهند بود. 

 ر آذربایجان غربیاستاندا – جمشید حقگو

 (15/6/1358کیهان)

 

 . های عمرانی کردستان را اعالم کرداستاندار برنامه

، پارس در سنندج یبا خربنگار خربگزار  ییردستان در گفت و گوکبا استاندار کید شیمحمد رش

من معتقدم در »: با گفتکیش. ردکردستان اعالم کل مختلف و مهم یخود را درباره مسا ینظرهانقطه

در  یو آبادان یقابل اجراست اگر چه فصل عمران یاهر برنامه یت برقرار شود اجر ید امنیمنطقه با

مانده  یه از فصل باقکوتاه کن زمان یدر ا: شود گفتیت میبا قاطع یشده ول یردستان سپر کمنطقه 

چگونه یلت هم و دو ینکرا اجرا ب یو رفاه یبهداشتی، اقتصادی، عمران یهام برنامهیتوانیاست ما م

 : ردستان افزودکاستاندار . «رده استکن منطقه نیبه ا یافکدر دادن اعتبارات  یاقهیمضا
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امن یش پیماه پ یکه از کوان است یآسفالت راه سنندج مر، ردستانک یعمران یهااز برنامه یکی»

به امتام خواهد ، گرین طرح تا دو سال دیا. ون تومان بسته شدیلیو دو م یصد و سیکآن به مبلغ حدود 

تار باغ در کاحداث صدها ه، ردکنان دارم دولت با آن موافقت خواهد یه اطمک یگر یبرنامه د. دیرس

ار ینده به صورت منابع بسیدر آ، اچه آنین منطقه و درینم اکیر مکف. است« واریزر» اچه یاطراف در

. در خواهد آمد یتصادبه صورت قطب جاذب اقی، ز ماهیوه و نیبات و مکن مر یاز نظر تأم یغن

 . «نده استیآ یهاگر برنامهیاز د، شهر سنندج یکین احداث سد قشالق در نزدیهمچن

 یر یگیپ یشرت ین دانشگاه را با رسعت بیتوسعه ا»: گفت یردستان در مورد دانشگاه راز کـ استاندار 

 . «جه مطلوب برسدیرد تا به نتکخواهم 

، از برادران مجاهد و پاسداران یش از هر مطلبیدانم پیزم مال »: ردکردستان اضافه کبا استاندار کیش

ه جان خود را کآنان را  یقت اگر خدمات صادقانه و انسانیبه حق. میرا بنام یر و قدردانکت تشینها

ن برادران پاسدار یا. به دور از انصاف و وجدان است، میریده بگیاند نادردهکن سامان ینثار آرامش ا

ر و یدب، معلم، ان آنان نه تنهایاند و در من آشوب و بلوا ساختهیگزیت را جایامن ه آرامش وکهستند 

داوطلبانه ی، ت فروتنیه با نهاکشوند یده میز دیان نکاستاد دانشگاه و پزش یادیه عده زکبل یدانشگاه

 . «نندکیخدمت م، ن سامانین ملت و به ایاند به ارفتهیرا پذ یار دشوار پاسدار یط بسیرشا

 (16/6/1358هانکی)

 

 یجان غربیآذربا یه استاندار یاطالع

خواهران و برادران مسلامن : افتیانتشار  یجان غربیآذربا یاستاندار  یروز از سو یه دین اطالعیا

مفرما کت در منطقه حیو امن کپا، منطقه مهاباد از وجود ارشار یه به فضل الهکنون کا، رد مهابادک

 : ات توجه و مورد عمل قرار دهندکن نین مهاباد به اکران ساه برادیلکالزم است ، باشدیم
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 . ار شوندکت مشغول یامل جدکار خود مراجعه و با کـ مردم به رس 1

 . ن خواهد شدیو تأم یران استان بررسیعاً توسط مدیمنطقه رس یازهایـ ن2

 . عمول خواهد داشتعاً اقدام الزم میمنطقه رس یفور  یازهایز به نوبه خود در برآوردن نیدولت نـ 3

ه یلکت و یه از امنکخود برگردند  یبه روستاها، اندردهک کن خود را تر که قراء و مسکان ییـ روستا4

 . الزم برخوردار خواهند شد یهاکمک

عرت به راه انداخته یرا هر چه رس یو عمران یاقتصاد یهاه برنامهکرد کوافر خواهد  یـ دولت سع5

 . د و احاد منطقه فراهم گردده افرایلکش یتا موجب آسا

خود را به  یو رضور  یفور  یازهایه نکشود یه پرچمداران خواسته میلکمحرتم و  یـ از اهال6

 . ازها اقدام شودینگونه نین ایعاً نسبت به تأمیر مقامات اعالم تا رسیو سا یاستاندار 

 (17/6/1358)اطالعات 

 

 . رسدشت ترصف شد یپادگان ژاندارمر 

 . دگان تحت نظر مهاجامن قرار گرفتفرمانده پا

بامداد جمعه به ترصف افراد حزب  2رسدشت ساعت  یهنگ ژاندارمر  :هانکیه ـ خربنگار یاروم

 . هستنددر آمد یه در استخدام ژاندار مر ک یرات و گروه جوامنردان محلکدمو 

 یسکماجرا به ن یدر ا :رد و اظهار داشتکد ین مطلب را تائیا یجان غربیحقگو استاندار آذر با

 . دیب نرسیآس
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ه از افراد کاز جوامنردان  یگروه کمکرات به که افراد حزب دمو کاست  کیده حایرس یهاگزارش

رسدشت شدند و ضمن  یاند شبانه وارد پادگان ژاندارمر در آمده یهستند و به استخدام ژاندارمر  یمحل

 . تحت نظر گرفتندفرمانده هنگ را « ان یورکش» رسگرد، خلع سالح افراد پادگان

اند و با مراجعه روز مشغول مراجعت از رسدشت شدهیاز د یافراد خلع سالح شده ژاندارمر 

ها به رسدشت در نقده و ن پادگانیرتیکنزد. نندکیم یهادر منطقه خود را معرفن پادگانیرتیکنزد

 . ه قرار داردیاروم

 5ساعت ده بعداز ظهر » :ردکهان اعالم یکدر گفتگو با خربنگار  یجان غربیحقگو استاندار آذر با

 یهااردوگاه 106 کرات با خمپاره و توپ و تفنگ ضد تانکبامداد جمعه افراد مسلح حزب دمو  3شنبه و 

ز به آنها ین یواحد اعزام یاز سو . ه به نقده را مورد هدف قرار داده اندیارم 64ر کلش یواحد اعزام

ه افراد هنگ کگر اعالم شد ید یاز سو . باز مجروح شدندها دو رس یراندازین تیپاسخ داده شد در ا

ـ  13)گل(  یار نقده از آبادیمحمد ینقده ضمن گفتگو در سه راه یژاندارمر  ی، سیتفنگ انگل، 3تفنگ ژ 

هان کیدر گفتگو با خربنگار  یجان غربیاستاندار آذربا. ردندکشف کمهامت  یو مقدار  یمر کاسلحه 

بار دوم گروه  یبرا، ب آمده بود ندآ اندو یق مهاباد میه از طرکرات کافراد حزب دمو  :اظهار داشت

نشهر با توپ و خمپاره مورد حمله قرار اداند و از طرف گروه یا یکیر مراغه را در نزدکاز لش یاعزام

 . آنها پاسخ داده شد یرانداز یر مراغه به تکلش یاعزام

رده کاندوآب حمله یان به مکه از راه بو کعده افراد مسلح  یکه کد یشب خرب رسید :استاندار افزود

حمله آنها دفع ، با خمپارهی، افراد نظام یه از سو کردند کر مراغه حمله کلش یبودند به ستون اعزام

 . «شد

مهاباد  یرات انبار مواد نفتکه افراد حزب دمو کد یاطالع رس‚ رد کاضافه  یجان غربیاستاندار آذربا

ه نفت کبش 100، رت نفتیهزار ل 20متجاوز از ، نیش از هزارحلب بنزین انبار بیدر ا. ردندکه یرا تخل

مبود که مردم مهاباد از لحاظ سوخت دچار کن اقدام باعث شد یا. وجود داشت یگر نفتیگاز و مواد د
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دو پاسگاه  یجان غربیآذر با یه ژاندارمر یه از طرف ناحکه گزارش داد یهان از ارومکیخربنگار . شوند

 . ه قرار گرفتین ناحیر نظر معاون ایر شد و زیدا« یر آباد فر کعس» و "قفرور " مجهز در

تواند پاسخ دهند و ین پاسگاهها هر حمله را میا یجان غربیآذر با یبنا به اظهار مقامات ژاندارمر 

 . نندکوب کرس 

  (20/6/1358هانکی)

 

  هیو استادان دانشگاه اروم یجان غربینامه استاندار آذربا

ه به همرس کرا  یاتهامات، هانکیبه  یه با ارسال نامه ایاز استادان دانشگاه اروم یهگرو  – هیاروم

ذب ک»ت در قاچاق مواد مخدر زده شده استکدر مورد رش « حسن قاسملو»ارانشان به نام کاز هم یکی

جان به یحقگو استاندار آذربا یه آقاکهامنطور »: ن نامه آمده استیاز ا یدر قسمت. خواندند«محض

و  یه از حسن شهرت اخالقیحسن قاسملو در شهرستان اروم یآقا، نوشتند یاالسالم خلخال حجت

 یده و ماللتهایشکه در زمان طاغوت رنجها کاست مسلامن و معتقد  یبرخوردار بوده و فرد یاجتامع

حقگو استاندار . «ذب محض استکرده است و زدن هر گونه اتهام به نامربده کرا تحمل  یادیز

ه در مورد اتهامات کخواسته بود  یاز و ی، به حجت االسالم خلخال ینامه ا یز قبالً طین یان غربجیآذربا

 . د نظر به عمل آوردیحسن قاسملو تجد

 (20/6/1358هانکی)

 

 تحلیل استاندار

ترشیح چگونگی مسایل پیش آمده در مناطق کردنشین آذربایجان غربی گفت: ارتش  با استاندار کردستان

ح خود اطمینان و ایامن همگان را جلب کرد و مردم دیدند که علیرغم تبلیغات سویی که با روش صحی

کرده هدف ارتش و نیروهای انقالبی مانند پاسداران حفظ امنیت است. حقگو حزب دموکرات می
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استاندار آذربایجان غربی سپس افزود: ضمن رسیدگی به نیازهای مناطق کردنشین من معتقدم که باید 

گویند او ترک است آن کرد است و غیرو، اگر یک برنامه وسیعی مردم هم کار بشود. اینکه می روی فکر

رود. علت اینکه کردستان طعمه حزب های عمرانی انجام بشود این مسایل از بین میبه مواضات برنامه

ند، دموکرات شد و آنها توانستند برای امیال و اغراض شخصی خود ذهن مردم منطقه را مغشوش کن

پراکندگی فکری و فقر عقیدتی است. جامعه کرد از حیث کلی مردمی مسلامن و پاک هستند ولی اگاهی 

 اسالم که باید در وجودشان باشد نیست. 

ها خواستند این برنامه را در آذربایجان پیاده بکنند ولی آذربایجانیها ابتدا میدموکراتافزود: نیز  حقگو

 ند و آنها ناگزیر روی به این منطقه آوردند. جواب دندانشکنی به آنها داد

: در مورد مسایلی که آقای حقگو پس از سخنان حقگو، رسلشکر شاکر رییس ستاد مشرتک ارتش گفت

فرمودند ارتش در محلهایی که رفته است باقی مباند باید عرض کنم: ارتش پشتیبان ملت و درکنار ملت 

تش در کنارشان فقط از نظر موقعیت و مکان باشد خواهد د ار نکه مردم بخواه خواهد بود. تازمانی

است. این عملیات جابجایی بینیم بزرگرتین پشتوانه ما ارتشماند. این احساسی که ما در وجود ملت می

دهند به هیچ وجه صحیح ها به آن عنوانهایی مانند درگیری، رزم یا جنگ میهای ارتش که روزنامهدر رده

ولی در عین حال به این خوبی متام شدنش فقط  کنیمفقط یک جابجایی تلقی مینیست بلکه ما آنرا 

 ازاین حامیت بهره مند شدند.  بخاطر پشتیبانی و احساس وعالقه مردم بود. فرماندهان دراین منطقه

 (20/6/1358)کیهان

 

 اظهارات استاندار

ای در این شهر شد محمد هبه دنبال شلیک گلوله توپ در رسدشت که منجر به مرگ و مجروح شدن عد

تن  13شدگان را طبق اخبار رسیده رشید شکیبا استاندار کردستان درگفتگویی با خربنگاران تعداد کشته
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نفر اعالم کرد. در پی این حادثه یک اکیپ مجهز پزشکی همراه با داروی کافی از  18و مجروحان را 

 عزام شد. سوی شیر و خورشید رسخ سنندج با هلی کوپرت به رسدشت ا

پاسداران مستقر  دقیقا معلوم نیست حادثه عمدی و یا غیر عمدی بوده و ارتش واستاندار اضافه کرد: 

در رسدشت از این حادثه شدیداً ناراحت هستند و برای درمان رسیع مجروحان نیز اقدامات فوری از 

 رسدشت بعمل آمده است. – طریق پل هوایی سنندج

  (20/6/1358)کیهان

 

اختصاصی کیهان با استاندار آذربایجان غربی، فرمانده لشکر سنندج و فرمانده عملیاتی سپاه  یوگو گفت 

  پاسداران

محمد رشید شکیبا استاندار کردستان در یک گفتگوی ختصاصی با خربنگار اعزامی کیهان اعالم کرد: در 

کیلومرتی، از چند روز  120کردستان آرامش برقرار است و کار ساختامن سد سنندج، احداث یک جاده 

 قبل آغاز شده و با رسعت در حال پیرشفت است. 

استاندار کردستان همچنین گفت: از نظر بهداشت و خدمات درمانی، بهداری کردستان شهر را فلج کرده 

 اند. و با ادغام دو بیامرستان شیرو خورشید در بهداری، مردم سنندج دچار نابسامانی شده

چنین در مورد خدمات درمانی افزود: مدیر کل بهداری کردستان اعالم کرده است محمد رشید شکیبا هم

پزشک و متخصص اطفال، زنان، داخلی، اعصاب، ریه، بیهوشی، رادئولوژی، قلب، گوش و حلق و بینی، 

 . چشم، تکنسین و پرستار و بهیار نداریم

ر یک گفتگوی اختصاصی با خربنگار استاندار کردستان که بخاطر بعضی نارساییها ناراحت بنظر میرسد د

هایی در مورد کارهای اعزامی کیهان به کردستان گفت: قبل از اینکه من به کردستان بیایم دولت برنامه

هایی عمرانی، بهداشتی، رفاهی و اجتامهی داشت که قسمتی از آن رشوع شده و سپس به دنبال ناآرامی
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من متام هم خود را مرصوف این کردم که ابتدا آرامش ، که در منطقه بوجود آمده بود، متوقف شده بود

های دولت را پیاده و آنهایی را نیز که متوقف شده بود، مجددا به به منطقه بازگردد تا بتوانیم برنامه

راه بیندازیم، مدتی طول کشید تا این امنیت با قاطعیتی که ارتش و سپاه پاسداران انقالب از خودشان 

وی در مورد چگونگی . روز است که کارها رشوع شده است 8شد. واالن حدود  نشان دادندحکمفرما

های ما شامل راهسازی بین شهری، روستایی، های عمرانی و نوسازی استان کردستان گفت: برنامهبرنامه

منودن سد سنندج و دیگر کارها مانند بوجود آوردن بازار کار  خانه سازی، بهداشتی و تالش برای آماده

یاری خداوند متعال و همکاری دوستان در  هکارگران و جوانان تحصیل کرده است که امیدواریم ب برای

هم ، سطوح مختلف بتوانیم در انجام آن موفق شویم. وی سپس افزود: ساختامن راه سنندج ـ مریوان

. ومرت استکیل 120سال دیگر متام شود، این راه  2شود حداکرث تا اکنون آغاز شده است و پیش بینی می

چون مردم سنندج گرفتار ، ترین اقداماتی است که در اولویت قرار داردمساله سد سنندج، از حیاتی

اند در کمرت از یکسال، کار سد را متام کنند وآب سد را برای مسوولین سد قول داده. بی هستندآ  بی

 . استفاده مردم به شهر رسازیر کنند

 

 مساله بهداشت

ریزی کاری را رشوع کند. در مورد مساله بهداشت فعالً درد ما زیاد ید بدون برنامهمعتقدم که دولت نبا

بیامرستان  3هرت است درباره این مساله توضیحاتی بدهم، در سنندج با این همه جمعیت ما باست. 

شد مردم داشتیم که دو بیامرستان از طرف شیر و خورشید و دیگری توسط بهداری وبهزیستی اداره می

مشکالتی از حیث درمان و شکایاتی از بیامرستان بهداری داشتند. الاقل دل خوش بودند که میتوانند  اگر

به بیامرستانهای شیرو خورشید مراجعه کنند، ولی چندی قبل ناگهان دو بیامرستان شیرو خورشید که 

ن وجهی اداره تخت بود، در بهداری و بهزیستی ادغام شد و از آن زمان به بدتری 160مجموعا دارای 

هم برای اصالح وضع بیامرستان بجایی نرسیده است. تعجب من در این است  شود. تاکنون فریاد منمی
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باشد و قادر به تامین نیازهای بهداشتی اهالی که بهداری خودش االن دچار وضع نابسامانی می در حالی

و شهر  از را در خودش ادغام کندنیست، چگونه به خود اجازه میدهد دو واحد درمانی بدردبخور وکار س

را از حیث درمانی فلج مناید. محمد رشید شکیبا سپس افزود: روز گذشته با آقای فالح مدیر کل بهداری 

و بهزیستی در این مورد گفتگویی داشتم و علت را پرسیدم ایشان یک لیست به من داد که در آن نوشته 

ن این صورت متعجب شدم که پس بهداری در این استان نفر پزشک کم داریم. من با دید 40بود، تعداد 

تا کمی دلخوش بشویم. طی دو کردند، چی دارد، بهرت بود الاقل از چیزهایی که دارند صورت برداری می

ماهی که ما ناامنی و درگیری داشتیم و بهرت است بگویم در بدترین رشایط قرار داشتیم، دولت تالش 

طقه کرد، ولی انصافاً باید بگویم شیروخورشید در این باره حق بیشرتی به خود را برای رفع نیازهای من

گردن مردم این منطقه دارد. چون در رشایط رضوری جراح خواستیم بالفاطله اعزام کردند دوا خواستیم 

هر چه از این سازمان خواستیم، در اختیارمان قرار دادند. و من از طرف همه مردم از مسوولین فرستادند، 

شیرو خورشید تشکر میکنم. محمد رشید شکیبا سپس به مسایل کار در سنندج و سایر شهرهای این 

نفر دیپلمه لیسانسه و  1200کارگر و حدود  400استان اشاره کرد و گفت: در حال حارض نزدیک به 

تانداری هزار کارگر به اس 2مهندس بیکار در سطح استان داریم، اوائل که من آمده بودم، هر روز قریب 

کردند که ما بیکاریم، رشوع به تحقیق کردم و متوجه شدم آمدند و فریاد اعرتاضشان را بلند میمی

نفر بودند عمدا به استانداری  1600گروههای سیاسی برای فلج کردن ما، اکرثیت آنان را که نزدیک به 

یم به کارهای دیگر برسیم و موج خواهند ما را درگیر مسایلی این چنین کنند تا ما نتوانمیفرستند. و می

نفر  2000نفر از این  400های بعدی که انجام شد معلوم شد که فقط نارضایی را بلند کنند. در بررسی

نفری از جوانان تحصیلکرده  1200بیکار هستند و بقیه تحریک شده هستند در حال حارض یک صورت 

چند روز آینده از آنان دعوت بعمل بیاورم و با  اند که گفته شده بیکار هستند. قرار است طیمبن داده

خواهند بهانه جویی کنند. ولی مذاکره با آنها ببینم آیا اینها واقعا بیکار هستند و یا گروهی از آنان می

ای چه برنامه: نفر نیستند. سئوال شد 800های بیکار اگر یک هزار نباشند، کمرت از مصمئنا تحصیلکرده

این عده و همچنین کارگران دارید؟استاندار گفت: متاسفانه فعالً جز در سطح استان،  برای به کار گامردن
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شود، فکر میکنم این مشکل نیز حل شود. جایی نداریم. ولی در آینده نردیکی با طرحهایی که پیاده می

انیات است، در مورد بازار کار وکارگری استاندار افزود: ما در سنندج بجز کارخانه توتون که متعلق به دخ

کارخانه دیگری نداریم، یک کارخانه نخ ریسی در سنندج هست که بعلت عدم همکاری دولتهای رژیم 

کارگر را دارد.  200سالست که تعطیل شده است. این کارخانه ظرفیت جذب  6گذشته، نزدیک به 

راه انداخنت مسوولین کارخانه چند روز قبل پیش من آمدند و ضمن اعالم مشکآلتش ان گفتند: برای 

میلیون تومان وام دارند. من موضوع را با وزیر صنایع و معادن در میان  10کارخانه احتیاج مربم به 

ام تا در این مورد بررسی و امکانات راه انداخنت این کارخانه را به مسوولین گذاشتم و درخواست کرده

 آن بدهند. 

 دستان در مورد مساله کشاورزی گفت: برای تشویق کشاورزان محمد رشید شکیبا استاندار کر 

از این نظر نیز وضع کشاورزی در این منطقه خیلی بد است، مثاًل در اینجا اصالً وسائل تعمیر ماشین 

آالت کشاورزی نداریم، هیچ نوع تسهیالتی برای کشاورزان فراهم نشده که بتوانند از تراکتور و سایر 

ص، تکنیسین نداریم و کود به کشاورزان منیرسد. دولت اعالم ماشین االت کشاورزی استفاده کنند، متخص

مسووالن کرده که وزارت کشاورزی برای تشویق کشاورزان محصوالت آنان را به قیمت خوبی بخرد. 

دهند، ولی برای پرداخت پول گندم خرند و تحویل سیلو میگندم را از کشاورز می، «رسخرمن»، کشاورزی

ز وزارت کشاورزی، باز هامن دردرسهای زمان طاغوت وجود دارد، مثالً سیلو و دیگر محصوالت مورد نیا

فرسنگ فاصله دارد برای پرداخت پول گندم کشاورز باید سند صادر کند. این سند به  15از قروه حدود 

دهند. شود تا چک صادر شود و بعد از قریب به یکامه چک را به کشاورز میاداره دیگری فرستاده می

ا کشاورز پس از یکامه معطلی باید کار و زندگیش را رها کند، بیاید شهر تا پولش را از بانک در اینج

شود هامنجا رسخرمن پول کشاورز را پس از خرید پرداخت کرد و اینقدر وصول کند. در حالیکه می

 کشاورز را رس ندواند. 
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عالوه بر این »و گفت: اشاره کرد،  استاندار پس از ترشیح این موضوع به هیاتهای اعزامی از تهران و قم

ها بعلت شود که این هیاتگرفتاریها، مسایل دیگری نیز داریم. هر روز یک هیاتی وارد این استان می

عدم اشنایی با وضع منطقه بجای اینکه کارها را بهرت کنند نارضایی تراشی میکنند و کارها را کندتر 

ریزی دقیق و حسابی در سطح استان وارد عمل با برنامه مینامیند. تقاضای من از دولت این است که

 شود. 

 

 کاروان برادری

فرصت کوتاهی نیز برای گفتگو با دکرت حقگو استاندار آذربایجان غربی پیدا کردیم دکرت حقگو گفت من 

خوشحامل که ارتش در شهرها مستقر وامنیت برقرار شده است. بعقیده من هر چه زودتر باید عملیات 

ه دوم نیز آغاز بشود و مواضع مهاجمین در کوهها منهدم و متام مناطق تا حدمرز از وجود عواملی مرحل

های خود را زمین بگذارند و از عفو عمومی امام استفاده کنند پاکسازی اند اسلحهکه هنوز حارض نشده

کنند بفهمیم و ری میشود تا ما تکلیفامن را با برادران کرد که برای سازندگی و عمران منطقه لحظه شام

عملیات نوسازی و دیگر طرحهای مفید را آغاز کنیم هر چندکه قسمتی از طرحها پیاده و اجرای آن نیز 

آغاز شده است، دکرت حقگو سپس به موضوع حرکت کاروان برادری به پیرانشهر اشاره کرد و گفت: بدلیل 

کنند. بهمین دلیل اب کردها قاطی میتبلیغات سوء عنارص ضد انقالب افراد حزب دموکرات را با حس

چند روز قبل ما یک کاروان برادری و امداد راه انداختیم و از طریق رادیو هم به مردم اطالع دادیم که 

برای یاری و خدمت به مردم پیرانشهر در این کاروان رشکت کنند ولی متاسفانه استقبال چندانی از این 

 یم نگرفتیم. خواستی راکه ما میطرح نشد و نتیجه

اند حساب کرد را از حساب دموکراتها جدا کنند. این روحیه این نیست مگر اینکه اکرثیت هنوز نخواسته

بعقیده من پس از استقرار ارتش در شهرها »باید از بین برود، دکرتحقگو در دنباله سخنان خود افزود: 

گر شود. باید مردم را برای کمک حال دیگر موقع آن رسیده است که بعد رحمت و برکت اسالمی جلوه
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دکرت حقگو مجدداً به موضوع کاروانهای برادری اشاره کرد و «. ویاری و برادری تهییج و تشویق کرد

نشینیم کاروان دیگری به راه میاندازیم با امکانات بیشرت و آذوقه البته در این مورد ما از پا منی»گفت: 

ردم به این حقیقت که باید دست دوستی و برادری با هموطنان تر از کاروان قبلی. امیدواریم مافزون

 «. تری با ما بکنندکرد خود بدهند واقف شده باشند و همکاری جدی

 (21/6/1358)کیهان

 

  .راتها بدست ارتش افتادکقبضه سالح از دمو  500: ردکاعالم  یجان غربیاستاندارآذربا

  .غام برده شده بودندیمهاباد به  راتها از پادگانکتوسط دمو ، بدست آمده یسالحها

  .ردیگمی خود را از رس یار عاد، کهکیتر  –ران یقطار ا

ل مختلف در سطح استان یدر مورد مسای جان غربیرت حقگو استاندار آذرباکد : هانکیخربنگار  –ه یاروم

ه کنیبه ا ه با توجهکن سئوال یحقگو در پاسخ ا. ردکهان گفت و گو کیرسپرست « نال پورین زیحس»با 

ت قطار کحر « رسو»ه مربوط است و در دو نقطه مرز کیه از سه نقطه با تر ی کجان غربینون آذرباکهم ا

ات یباعمل: گفت، شودیر میق داین دو طریل شده است چه موقع ارتباط از ایتعط یق قطور و خو یاز طر

ات یعمل، و منطقه سلامس در )رسو( یبه زود، دهدین منطقه انجام میدر ا 64ر که لشک یساز کع پایرس

ت یرد امنیگیر انجام میعشا یت روسایرثکه از طرف اک یرده و با اعالم همبستگکدا یخامته پ یساز کپا

تنها : رد استاندار افزودکخود را مجددا رشوع خواهد  یار عادکه کیران تر ین مناطق برقرار و قطار ایدر ا

م و دو یس یب یکقبضه سالح مختلف و  500از سلامس موفق شده است  یروز ستون اعزامیظرف د

ن منطقه فرستاده یغام برده و بایل انقالب بیرات از پادگان مهاباد در اواکه افراد حزب دمو کن گاز یماش

ها اسلحه یاند چه زمانردهک یه اعالم همبستگکر یعشا یه روساکنیاستاندار در پاسخ ا. ردیبودند پس بگ

ر بدون دخالت ارتش یاز عشا یلیخ: گفت، شوندیرا میده شده را پذن رانیدهند و زارعیل میرا تحو
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اند اند قول دادهردهک یه مجددا اعالم همبستگکاند و حاال ردهکن رانده شده را قبول یاز زارع یار یبس

دگرت حقگودر ، ز داده شده استیب اخذ سالح از آنان نینند و ترتکن یشاورزان را تامکخسارات وارده به 

شود عده یده میآنان صادر شده است شن یر یه دستور دستگکرات که عالوه بر رسان حزب دمکنیپاسخ ا

رهرب  ینیه شامل عفو امام خمکدارند  ینها چه جرمیشوند ایر مین دستگیردنشک یز در شهرهاین یگر ید

اند ردهکن یرده و اعالم همبستگکاند با دولت جنگ ر شدهیه دستگیکسان: کشوند؟گفتیمن یانقالب اسالم

استاندار درپاسخ . شوندیاند شامل عفو امام مرده و از حزب روبرگرداندهک یه اعالم همبستگک ییو آنها

در سطح  یرشفت امور عمرانیپ یبرا ییهاد چه برنامهیاه به استاندار منصوب شدهک یه در مدتکنیا

 یکها به مرحله اقدام نزدام برنامهدکها چه بوده و اهم برنامه، دیاردهکز استان اجرا کژه مر یبو، استان

جاد یه قرار داشت اکمن آنچه  یهادر راس برنامه، امه به عنوان استاندار آمدهیکاز وقت: شده است گفت

ه کجاها  ین در بعضیبا همه ا یول، ان نداشتکام یار عمرانکچ یه بدون ان هکت در منطقه بود یامن

. خود را داشته است یروال عاد یا جهاد سازندگیت مربوطه ق ادرایچه از طر یار عمرانکان داشته کام

ه از ان جمله کد شده بود یانجام شده در ان ق یارهاکه صورت کارائه داد  یستین موقع استاندار لیدر ا

درصد وقت من  75ش از ین مدت بیدر ا: استاندار افزود، بود یعمران یارهاکو  ییروستا یجاده ساز 

ن یت در شهرها دارد تامیه خوشبختانه مساله امنکمنطقه شده است  یتیو امن یاسیل سیرصف مسا

: از استاندار سئوال شد. میاجات مردم برسیالت و احتکو رفع مش یاساس یارهاکم به یشود تابتوانیم

را در  یافتیان ارد دریشود و نانوایده و مبردم اجحاف مینرس یج مثربخشیبه نتا یمبارزه با گرانفروش

ن یرفع ا یبرا یر یچه تداب، امنندیعده بدون نان م یکنند و کمی م پختکنان ، فروخته ادبازار آز 

نرتل کل شده و کیتش یمبارزه با گرانفروش یبرا یاتهیم: کمردم شده است؟استاندار گفت ییهایگرفتار

. جه گرفتینتشود یبا زور من یگر یار دکرد و مثل هر ک یر اساسکد فیبا یاند ولردهکها را رشوع یینانوا

نند مبارزه شود کیم یه انحصار طلبک یسانکرد و با یقرار گ یدگید عرضه و تقاضا مورد رسیدر بازار با

) محل یپاساژ جالل، ابان امامیدر خ یردن فروشگاه اسالمکر یاقدام به دا ین جهت استاندار یو به هم

ضمناً ، ردیدر دسرتس مردم قرار بگ یمت نازلیاز به قیموردن یاال که کرده است کسابق فروشگاه ارتش (
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ن استان است مبادالت یاج ایه مورد احتک ییاالهاکه در کیبا استانداران تر  یق استاندار یره از طرکذاکبا 

مورد  یاالهاکهمه روزه از  یاروان: کضمناً استاندار افزود، ن فروشگاه عرضه شودید و در ایبعمل آ یمرز 

چنانچه از . متها اثر فراوان خواهد داشتیسنت قکز در شین اقدام نیام فرستاد و یاز به شهرها خواهین

از مردم را فوق العاده اثر بخش یاروان مورد نکرانشهر ورود یرانشهر رسهنگ مهام فرمانده پادگان پیپ

مرت کفروشند و می را در بازار آزاد یلیاز آرد تحو یبه استاندار گفته شد نانواها قسمت. رده استکاعالم 

، مبود نانکل کآزاد باشد به تصور من مش یو قصاب یینانوا یهاش مغازهینند و اگر گشایکن طبخ منا

را  یو قصاب یینانوا یاستاندار آزاد. شودیدا منیدر شهر پها ن گوشت بعدازظهریهمچن، حل خواهد شد

، پزندمی مرتکرندو یگیرد مها آ ییاز نانوا یاه عدهکاند ز گزارش دادهیبه من ن: د قرار داد و گفتییمورد تا

نان و گوشت ، دیه نظارت مناکند بلکن یها آزاد شود و دولت دخالتیها و قصابییاگر نانوا: استاندار افزود

ار کا بیه آکاز استاندار سئوال شد . شوندیها راحت مدنیشکشود و مردم از صف یشرت مبردم عرضه میب

 کتحر  یاند و اصوال بران مورد بشام دادهیدر ا یعشده است و چه اطال  یدگیرس یار کم کادارت و 

ل ما را یمتاسفانه تا بحال متام مسا: ا نه؟ استاندار گفتیاده شده است یپ یادن به ادارات برنامهیبخش

، بوده است ینرتلک یدهایم بازدیرمستقیمع الوصف بطور غ، تحت الشعاع قرار داده بود یتیمساله امن

در دستگاهها بوجود  ید هامهنگیار انداخنت ادارات و باکب یم براینکیه میته ین پس طرحیاز ا یول

ها تهیمکن یداده شود و ا یدوار یت و امیارمندان احساس امن، کد در اداراتیش برود و بایارها پکد تا یایب

اد ن سازمان ر یا یهاتهیمکد یشده است بایاسالم یه شهربانکاند و حاال داشته یه تابحال نقش اساسک

  .اندردهکر یار را دستگیداد، ان پاسدارانکدم در بو ینند نه دخالت شنکت یتقو

ر کرسلش، ریوزمالقات با نخست یدرپی جان غربیرت حقگو استاندار آذرباکد : هانکیخربنگار  –ه یاروم-

تان ردسکه مردم کرد کهان اعالم کیدر گفتگو با خربنگار ، شورکر یارتش و وز کس ستاد مشرت ییر رکشا

ن شهر یل پادگان ایمهاباد و تبد یتختخواب 200امرستان یل بیمکت، ماندن ارتش در منطقه یخواهان باق

  .شدند یبه مجتمع آموزش
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م شد یمردم تسل یاز سو  یادیات زیاکش، ر به مهابادیوزدر سفر نخست: افزودی جان غربیاستاندار آذربا

ن یشهر و روستاها است و همچن م خسارات دریا ترمهارجاع شده است و اهم خواسته یه به استاندار ک

مهاباد  یس شهربانییبسمت ر، ه بهمراه خود به منطقه آورده بودکرا  یارجانین یشور رسوان حسکر یوز

  .ردکن ییتع

ر در پادگان آمده بودند خواستار یوزه باستقبال نخستک یدر سنندج مردم: رت حقگو سپس گفتکد 

  .ادارات شدند کتحر 

و سپس جاده  یعمران یهان برنامه دولت براه انداخنت پروژهیه اولکدولت گفت  یتهاینه فعالیر زمد یو 

  .است یو ادامه گسرتده جهادسازندگ یساز 

ن روانه یردنشک یشهرها یدولت و مردم بسو  یهاکمکاز  یاروانکه هر روز کخاطر نشان ساخت  یو 

ان دسته دسته به یین مردم داشته است و روستایدر ب یرانشهر اثر فراوانیموثر به پ یهاکمکشود و یم

  .گردندمی شان بازیهاخانه

ن مردم یجاد تفاهم بیا یبرا« ینام یکرت نکد »و « یرت اخالقکد » یباسام که دو پزشکن گفت یهمچن یو 

افتند و اهل یان حضور یعیاهل تسنن در مسجد ش، ن مرحلهیردند ودر اولکن شهرستان سفر ینقده با

  .ها رفتندیز به مسجد سنینقده ن عهیش

 . به شهرها داد یرساندن خواربار و مواد سوخت یبرا ین دستوراتیهمچنی جان غربیاستاندا ر آذربا

 (22/6/1358هانکی)
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 یجان غربیمتاس با استاندار آذربا

  .میدین پرسشایت را از ایم و موقعیمتاس گرفت یجان غربیحقگو استاندار آذربا یاز تهران با دفرت آقا

ست ین درست نیتواند دو ارتش داشته باشد و امنی تکممل یکه کروز هم به شام گفتم یپر: حقگو گفت

  .رات باشدکبنام حزب دمو  یر مسئولیار افراد غیبه اسم مهاباد در اخت یه پادگان شهر ک

 

م یتصم، ل قواک و فرمانده یرهرب انقالب اسالم ینیبه فرمان امام خم یاسالم یدولت و ارتش جمهور 

دولت . مینک کپا، ه منطقه را از عوامل ضد انقالبکنیم مگر ایندار یچ چاره ایما ه. اندخود را گرفته

 یپهلو  یسال سلطنت استبداد 50از یناشی هایها و عقب ماندگیخراب، انقالب یروز یقصد دارد پس از پ

، ن جهتیبد. ر منطقه وجود داشته باشدد یتید امنیبا، ن مقصودیانجام ا یبرا. ندکم و جربان یرا ترم

ر است و مسلام مردم یاجتناب ناپذ، ن شهریدر پادگان ا ینظام یورود ارتش به مهاباد و استقرار قوا

  .ردکت ندارند استقبال خواهند یامن یجز برقرار  یه منظور کمهاباد از ورود ارتش  یعاد

تنها در . اندردهکمناطق را از )رسو( آغاز  یساز کپا، شیاز چند روز پ ینظام یروهاین: حقگو افزود

به وجود  یمأموران نظام یبرا ییهامزاحمت، راتکاز افراد مسلح حزب منحله دمو  یارانشهر عدهیپ

 یدرس عربت، ن اقدام قاطعانه ارتشینم ایکر مکف. ردکوب که ارتش آنها را با شدت متام رس کآورده اند 

ارتش و پاسداران بهر ، د خدایه امروز به امکنیخالصه ا. واهد بودر شهرها و از جمله مهاباد خیسا یبرا

 . وارد مهاباد خواهند شد، ه شدهک یمتیق

 (24/6/1358هانکی)
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  ردستانکدر  یهامهنگ یل شوراهاکیتش

 یگفتگو  یکروز در یرمانشاهان دکاستاندار « پور یمحمد سپهر » یآقا: پارس یخربگزار  رمانشاه ـک

  .ن استان را راعالم داشتیا یهامهنگ یل شوراکیرمانشاه تشکپارس در  یرخربگزار با خربنگا یاختصاص

 یس شهربانییب رینا یفرمانده ژاندارمر ، رکن شورا استاندار فرمانده لشیدرا»: رمانشاهان گفتکاستاندار 

نده یمنا یاسالم یموقت جمهور  یز کته مر یمکس ییل رکران یمد، استان فرمانده سپاه پاسداران انقالب

جهاد  یات اجرائیس هییو ر یم رشع دادستان انقالب اسالمکرمانشاهان حاکدر استان  ینیامام خم

امور مختلف »: ن شورا را گفتیت ایرمانشاهان در مورد نحوه فعالکاستاندار . ت دارندکرش  یسازندگ

شود یهند اجرا مدیل مکیمشابه تش یآن را سازمانها یه اعضاک ییهاتهیمکق یرمانشاهان از طرکاستان 

 یر نظر سازمانهایز یامور عمران یته نظامیمکر نظر یخلع سالح ز یتیم امور امنید بگویمثال با یو برا

مشابه اجرا  یهاتهیمکر نظر یر امور زیو سا یو راه وترابر  ین و شهرساز کل مسکمربوط از جمله اداره 

از تضادها یر یجلوگ، ردن امور استانکنگ وابسته هامه یهاتهیمکل شوراها و کیو هدف از تش. شودیم

 یکق یاز طر یانسان یرو یو ن یو معنو  یانات مادکح متام امیاربرد صحکها و طیهاافراط و تفریار کم ک

به  یسازمان یهاخانه یرمانشاهان در مورد ضوابط واگذار کاستاندار . انال مشخص و مؤظف استک

است منطق بر عدالت نبوده و منازل به ر برده شدهاکه در گذشته بک یروش»: ارمندان دولت گفتک

در  یومت عدل اسالمکه حکنون کا. اند واگذار شده استمرت داشتهکشرت و عائله یه حقوق بک یسانک

 یسازمان یهام و خانهینکن ضوابط را بر اساس عدالت دگرگون یم ایم گرفتیشور مستقر شده است تصمک

ن منظور یبهم. شرت استیشان بمرت بوده و افراد خانوادهکه حقوقشان کم یبگذار یارمندانکار یرا در اخت

ه استحقاق کآور شده است آن عده ادیآن  یمختلف ابالغ شده است و ط یبه سازمانها ییهابخشنامه

 ین براکه مسیکمرت ندارند مادامکرا به جهت حقوق در سطح باال و عائله  یسازمان یهااستفاده از خانه

ه یکهنگام. ارمندان مستحق بپردازندکل حقوق خود را به کدرصد از  15اند معادل ردهکه نیخود ته

رمانشاهان کاستاندار . رس نشودکگر از حقوق آنان یدرصدد د 15ن یردند اکه یرا تخل یسازمان یهاخانه
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 یسازندگجهاد  یات اجرائیس هییبه ر»: مختلف گفت یار در سازمانهاکارمند و وسائل کم کبااشاره به ترا

هر سازمان  یقرار داده و حداقل افراد و وسائل را برا یمختلف را مورد بازرس یابالغ شده است سازمانها

 یجهاد سازندگ یهاشربد برنامهینان ووسائل مازاد در جهت پکار که از کداده شود  یبیمنظور داشته و ترت

 . «استفاده شود

 (24/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردهاخواست به خانه خود برگردندکرمانشاهان از کاستاندار 

  :رمانشاهان منترش شدک یاستاندار  یه از سو ین اطالعیا –رمانشاه ک

نند به آن یکمراجعه و درخواست م یرد به استاندار کاز برادران  یار عدهیدر چند روز اخ – یبسمه تعال

اند امان داده ردهکوطن  یجال ، خود فروخته ر افراد خائنیع اخیه در وقاکن منطقه یرد اک یعده از اهال

و  یو ژاندارمر  یارتش یروهایه نکشود یله اعالم مینوسیلذا بد. اشانه خود بازگردندکشود تا به خانه و 

ن به یگانه و مهاجمین و مزدوران بینیخا یوبکر و قمع و رس یع اخیت وقاین امنیتام یسپاه پاسداران برا

ر یرد و عشاکبه برادران  کمک یها آمده و براها و بخشر نقاط شهیسا مردم مسلامن و مومن پاوه و

ده و همه ین مدعا به اثبات رسیر ایدارند و در چند روز اخ یهمه گونه آمادگ یوفادار انقالب اسالم

 ینیقدر امام خمیه رهرب عالکلذا هامنطور . اندبوده یو معنو  یماد یهاکمکت و انواع یمین صمیشاهد ا

ن هستند کیرات و محر کت شده و از رسان خائن حزب دمو یب قتل و جناکه مرتک یسانکفقط  فرمودند

ه در امان یرد و بقکخواهند  یار کن راه با دولت همیرد داوطلبانه در اکه برادران کمجازات خواهند شد 

ب یره فکه افراد و برادران و خواهران کنیاز ا. دولت و همه سازمانها خواهند بود تیو مورد حام

شود یامنه دعوت میاند صمردهکوطن خود  کاند و آنها را وادار به تر سازان راخوردهعهیاران و شاکتیجنا

اند و آرامش به دهیوب گردکن رس یاطیه بحمد الله ارشار و شکن زمان یخود برگردند و در ا یهاه بخانهک

رمانشاه و ک یب اسالمو مردم مومن و معتقد به انقال  یمنطقه بازگشته و متام عوامل دولت
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ت یدر رسارس استان مشغول فعال یر و رفاه و عمران و آبادانیتعم یار بازساز کب یستادجهادسازندگ

ب یه فرکنند و نشان دهند کانها فراهم شده استفاده  یه براکانات کو از متام ام یار کهستند با آنها هم

 . ن را نخواهند خوردین و منافقیمفسد

 (24/6/1358هانکی)

 

 سخنان استاندار

ست و معتقدم دولت قدرت آنرا یوضع منطقه هنوز آرام ن: ردستان گفتکاستاندار «باکید شیمحمد رش»

 یو . ره شودکباطرف مقابل وارد مذا، ردستانکوپرت به منطقه کیرو و فانتوم و هلیاعزام ن یه بجاکدارد 

م ین عدالت رس تعظیر گروه در برابر اس و هکهر ، اده گرددیت پکاگر عدالت در متام سطوح ممل: افزود

ه دولت کن است یاعتقاد من ا. ستیبا دولت و ارتش ن یر یبه مقابله و درگ یاز ین یگر یآورد و دیفرود م

از افراد  یره و رفع غائله ر ا دارد و حاال اگر تعداد معدودکانجام مذا یامل آمادگکت یبا حسن ن ینونک

  .نندکیسخت اشتباه م، زنندمی ج در منطقه دامنقه را ندارند وبه تشنین سلیدولت ا

به اعدام چهار تن در  یرا در مورد اعرتاض و « یمز مالیتا»ن مطالب روزنامهیردستان همچنکاستاندار 

را سه تن از اعدام شدگان را اصال یز، نگفتم ین مطلبیمن هرگز چن: رد و گفتکب یذکردستان تک

ض یمر یه و کگفتم ی معالج و  کسنندج به نقل از پزش یوال یعنیشناسم و فقط درمورد نفر چهارم یمن

 . ستیط درست نین رشایاعدام او در ا، نمیکر مکبوده و شخصا ف

 (27/6/1358هانکی)
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  .ار خود شدندکلف به بازگشت به رس کرانشهر میارمندان ادارات پی، که استاندار یبر اساس اطالع

انتشار  یجان غربیآذربا یرانشهر از طرف استاندار یآرامش در پ یه به دنبال برقرار ین اطالعیا –ه یاروم

  :افتی

ن منطقه بوجود آمده الزم یمستقر در ا یانتظام یروهایه توسط نکرانشهر یبه دنبال آرامش موجود در پ

  دیر به مرحله اجرا درآیاست موارد ز

محسوب و  ین تخلف ادار ارمندان موظف به بازگشت به ادارات خود بوده و عدم حضور آناکه یلک-1

  .و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد یگرد واقعین تحت پیمتخلف

ران یارمندان و دبکو  ار منوده و از برادران و خواهرانکد رشوع به یه مدارس از اول مهرماه بایلکـ 2

ول مهرماه افته و از ایخود حضور  یشود بالفاصله در محل خدمتین آموزش و پرورش خواسته میومعلم

 . در مدارس رشوع گردد 58-59 یلیسال تحص

 (29/6/1358هانکی)

 

  .ردک یت سپاه پاسداران قدردانیردستان از فعالکاستاندار 

ـ خربگزار   یدار بحدین دیا: ردستان گفتکد استاندار یج بازدیوان در مورد نتایفرماندار مر: پارس یسنندج 

رده کران دلگرم یش بانقالب ایش از پیو مناطق اطراف را بن شهرستان یه متام مردم اکمثر بخش بوده 

ازآنها  یردستان دستور اجراکاستاندار  یه از سو ک یهائه رئوس برنامهکن سئوال یدر پاسخ ا یاست و 

ق استاندار یدق یدگیز مورد رسیت سپاه پاسداران قبل از هر چیفعال»: ست؟ گفتیداده شده است چ

 یبرا یوششکه همواره از هر کمنود  یت سپاه پاسداران قدردانیاز فعالشان یردستان قرار گرفت و اک

ن دستور یردستان همچنکاستاندار « اندردهکن یوتاهکت و ثبات در منطقه و خدمت به مردم یحفظ امن

ار ساختامن کابد و یوان اختصاص یل ساختامن مسجد شهرستان مریمکت یال برایون ریلیداد مبلغ دوم
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امرستان یمنحله به ب کم ساواین دستور داد ساختامن قدیهمچن یو . ردیان پذیزودتر پان مسجد هر چه یا

ن یا یهایازمندیه نیلکن یو تام یابد و در جهت رفع نواقص ساختامنیوان اختصاص ید مریروخورشیش

در ار صاکن یا ین اعتبار الزم را براید و دستور تامیع بعمل آیامرستان اقدام رسیب یکساختامن بعنوان 

  .«ردک

گر مسووالن مربوطه دستور یردستان به مسووالن آموزش و پرورش و دکاستاندار »: وان افزودیفرماندار مر

وان و احداث ساختامن مدارس یمناطق مر یه مدارس روستاهایلکر ینه تعمیدرنگ در زمیه بکد داد کیا

ن خواربارو مخصوصا روغن یامن تیهمچن. ه فاقد مدارس هستند اقدام الزم انجام شودک یدر روستاهائ

آن  ین فور یتام یردستان براکه استاندار کبود  یهائگر از برنامهید یکی ییبرنج و پودر رختشوی، نبات

  .ردکالزم را صادر  یبحد وفور دستورها

« فرد یبرهان قانع» یه از آقاکوان ین بنا به درخواست مردم شهرستان مریردستان همچنکاستاندار 

مردم  یه از سو کن شهرستان ید ایوان نامربده را بعنوان شهردار جدیمدرسه قرآن مر یعضااز ا یکینزد

 یت افراد جهاد سازندگیفعال»: ان گفتیوان در پاید قرار داد فرماندار مریانتخاب شده است مورد تائ

رفت و ردستان قرار گکاستاندار  یوان مورد قدردانی" در شهرستان و مناطق مری"معطر  یآقا یبرسپرست

ند تا یرا بنام یار کت همینها یه مردم از هر جهت با افراد جهاد سازندگکرد ک یدوار یشان ابراز امیا

  .ابدیت خدا و خلق خداست تحقق یه از هر جهت موردرضاکن افراد یا یانسان یهابرنامه

 . ردکد ین مطالب را تائیز ایبا در سنندج نکید شیمحمد رش یضمنا آقا

 (29/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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 مردم را آتش یهاخانه، اوباش در لباس مجاهد و پاسدار یاعدهی: جان غربیآذربا یه استاندار یاطالع

 .دزننیم

م منازل و رضب و یتجاوز به حر یاهیبا انتشار اطالعی جان غربید حقگو استاندار آذربایجمش –ه یاروم

 .ردکوم کاوباش و اخاللگر مح یگروه یجرح مردم را از سو 

  :ن رشح استیه به ایمنت اطالع

اوباش و اخاللگر و مسلح در لباس مجاهد و در لباس پاسدار و بدون اجازه  یاطبق گزارشات واصله عده

خانواده آنان را مورد رضب و جرح ، زدن منازل افراد رده و ضمن آتشکمقامات به منازل اشخاص حمله 

باشد و یم یمذموم و خالف خواست رهرب انقالب اسالمن اسالم ین مبیه در دین رویه اکدهند یقرار م

امل برخوردار کت ید از امنیه باشد باک یافهیس مردم از هر طبقه و طایاسالم جان و مال و نوام یایدر دن

  .گردد

صالح استان به یحق ندارد بدون اجازه مقامات ذ یچ فردیه هکرساند یله به اطالع عموم مینوسیلذا بد

شود یه تقاضا میمحرتم شهرستان اروم یاز اهال. ندکوارد شده و مزاحمت آنان را فراهم منازل اشخاص 

ن یالزم را معمول دارند تا متخلف یار کهم یو سپاه پاسداران انقالب اسالم ین مورد با ماموران انتظامیدر ا

 . رندیب قرار گیو تحت تعق ییشناسا

 (29/6/1358هانکی)

 

 .شودیامرستان مین بوایمنحله مر کساختامن ساوا 

رده کمت ین شهر عزیوان به اید از مریبازد یه براکردستان کاستاندار « باکید شیمحمد رش» –سنندج 

ثبات  تیاز زحامت آنان در حفظ امن یت سپاه پاسداران و قدردانیفعال یبه چگونگ یدگیپس از رس، بود

  .به سنندج بازگشت یداشتو به یعمران یارهاکنه انجام یدر زم یمنطقه و صدور دستورات
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ن شهرستان و یسفر استاندار متام مردم ا: ن سفر اظهار داشتیج ایوان درباره نتایفرماندار مر یمور یت

  :افزود یو ، رده استکش به انقالب دلگرم یش از پیمناطق را ب

اختصاص  وانیل ساختامن مسجد جامع مریمکت یال برایون ریلیردستان دستور داد مبلغ دو مکاستاندار 

وان ید مریر و خورشیامرستان شیمنطقه به ب کم ساوایه ساختامن قدکن دستور داده شد یهمچن. ابدی

 یه مدارس روستاهایلکر ساختامن ینه آموزش و پرورش استاندار در مورد تعمیدر زم. ابدیاختصاص 

ن ین تامیچنو هم، ه فاقد مدرسه هستندک ییوان و احداث ساختامن مدارس در روستاهایمناطق مر

برهان ، بنا به درخواست مردم. به مسووالن داد یدستورات ییو پودر رختشو، برنجی، روغن نبات، خواربار

د یین شهر انتخاب و مورد تاید ایوان به عنوان شهردار جدیمدرسه قرآن مر یاز اعضا یکیفرد  یقانع

  .قرار گرفت

ت یه مورد رضآک یبرنامه انسان یکرا  یادسازندگت افراد جهیردستان فعالکن سفر استاندار یان ایدر پا

 . ردک یقدردان یمعطر  یبرسپرستی ردو از خدمات افراد جهادسازندگک یتلق، خدا و خلق خداست

 (29/6/1358هانکی)

 

  .ر خواهند شدیدستگ یقارنا بزود یت روستاین جنایمسبب

جهت ی، جان غربیآذربا یاستاندار  و یر یوزندگان نخستیب از مناکمر  یاتیه: پارس یـ خربگزار هیاروم

ه یقر ن روستا واردیو بازماندگان حادثه ا« قارنا» یروستا یب وارده به اهالیالت و مصاکبه مش یدگیرس

ران یا یاسالم یو دولت جمهور  ینیت امام خمیق و ابالغ تسلیات ضمن تاسف عمین هیا. ور شدندکمذ 

ه کمزبور  یشدگان روستاشتهکدن یرا نسبت به بازگردان ت خودیفعال یبه بازماندگان حادثه قارنا و اهال

  .ردندکاند آغاز ردهکوچ کبوداغ  یروستا یوهستانکبه نقاط 
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ن یبه ا یدگیو رس یر یگیمقامات مسوول را در پ یه با صرب انقالبکقارنا خواست  یات از اهالین هیا

  .ندیمنا یار یحادثه 

رات کت حزب دمو یاز فعال یر یت منطقه و جلوگین امنیرد تامه در مو کقارنا متعهد شدند  یروستا یاهال

 یمنوده و از پاسگاه ژاندارمر  یر کفن دولت و مقامات مسوول منطقه همیردستان و ارشار با مامورک

  .ندیامل بنامکت ینده مستقر خواهد شد حامیه در چند روز آکدولت 

ت ین فعالیرتکوچکون را نخواهند داد و یانقالب ت به ضدیه اجازه فعالکردند کن اعالم یچنقارنا هم یاهال

اظهار داشت  یجان غربیحقگو استاندار آذربا یآقا. ن افراد را به مقامات مسوول اطالع خواهند دادیا

ن و پرداخت ین روستا هر چه زودتر تامیا یه خسارات وارده را به اهالکن است یو تالش ما ا یه ما سعک

و ماموران  یجان غربیآذربا یه با استاندار کن روستا خواست یا یار اهال یبجان غر یاستاندار آذر با. شود

  .ندیمنا یار کدولت هم

ن یا یاز اهال یاقارنا عده یضد انقالب با حمله به روستا یاقبل عده یه چندکاست  یادآور یالزم به 

 .قع شده استشهرستان نقده وا یلومرت کیقارنا در شش  یروستا. روستا را به قتل رسانده بودند

 (31/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 0خواست کمکر استانداران یاز سای جان غربیاستاندار آذربا: نیردنشکم خسارات مناطق یترم یبرا

استانداران رسارس  یه براک یامیپ یطی جان غربیرت حقگو استاندار آذرباکد : هانکیخربنگار  –ه یاروم

. نندک یار کهم ین استان باو ین ایردنشکن خسارات مناطق جربا یه براکاز آنان خواست ، شور فرستادک

  :ن رشح استیبه ای جان غربیام استاندار آذربایمنت پ
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 میبسم الله الرحمن الرح

د یه اطالع داریکبطور، رانیا یاسالم یاستانداران محرتم دولت موقت جمهور : ارانکهم – یبرادران گرام

دشمنان اسالم و  یهاه بر اثر توطئهکبود  یدین مدت مدیردنشکر مناطق یهامنند سا یجان غربیآذربا

. ن بودکر ممیغ یعمل یو خدمات مردم یده ودر آن هرگونه سازندگیگرد ینا امن ران دچار تشنجیا

رده آنها را به کرد سوء استفاده کعده از برادران  یک یا از صفا و سادگیب و ریدشمنان خلق ما با فر

خدا  یار یب یول. دادندیسوق م یسم جهانیونیال و اهداف صهیدر جهت ام و ارتجاع یینوع واپسگرا یک

برادران آگاه  یار کران با همیا یاسالم یارتش جمهور  یار کو به همت و فدا ینیقاطع امام خم یو رهرب 

ز اگر چنانچه برسنوشت خود عالقه داشته باشند یآنها ن یاید و بقایرد بساطشان از هم پاشکامن یو با ا

  .م ندارندیجز تسل یراه یاسالم یرو یر ندر براب

 یهاام زخمیضد انقالب و الت یهاحاصله از توطئه یهایاز خراب یجربان خسارات وارده ناش یبرا کنیا

ن متام یدر ب یجاد روح همبستگید اقتصاد منطقه و اکار انداخنت چرخ راکالت و بکو رفع مش یاجتامع

آنچه . ز و جود داردیاران عزکشام هم یار کو مدد  یار یاج مربم به یه باشند احتک یران از هر نژادیمردم ا

حتاج یر مایو خوارو بار و سا کیپزش یهاپکیو ا ییمواد دارو: از است عبارتند ازیعرت مورد نیهر چه رس

در ی، عمران یارهاکع در یجهت ترس ین آالت مهندسیو ماش یفن یهاپکین ایو همچن یروزمره زندگ

 یز برادران اسالمیانگله علقه اعجابینوسیگر بدیبار دیکد یبگذار، ع شام هستمیت و رسانتظار جواب مثب

ن یه بار سنگکران یا یت شام را در همه تحقق اهداف انقالب اسالمیموفق، میان نشان بدهیرا بجهان

  د از خداوند متعال خواهانمیآنرا برعهده دار یسازندگ

 0شد فرماندار اورامانات سه ماه منتظر خدمت

رمانشاهان فرماندار اورامانات و بخشدار کاستاندار « پور یمحمد سپهر »: پارس یخربگزار  -رمانشاک

و درج در پرونده سه ماه منظر  یتبکخ یبخشدار جوانرود همرا ه با توب. ردکجوانرود را منتظر خدمت 

  .شده استفرماندار اورامانات دستور سه ماه انتظار خدمت صادر  یبرا یخدمت شده است ول
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 . ار بوده استکن دستور عدم حضور هر دو نفر دررس یعلت صدور ا

 (31/6/1358هانکی)

 

  0ابدید توسعه یبای جان غربیفقه تسنن در آذربا: استاندار

ل منطقه با خربنگاران گفت یرامون مسایه پیاروم 64ر کو فرماندار لشی جان غربیاستاندار آذربا –ه یاروم

  :ردندکو گو 

: گفت، ر منطقهیاز حوادث اخ یناش یهایخراب ینه بازساز یدر زمی جان غربیاستاندار آذرباحقگو 

در  ییه واپسگرایرغم روحیه ما علکرد کوارد  یفراوان یبهایل شد اسیه به مردم تحمکر یاخ یهایریدرگ

  0ردکم یم خواهیهمه را ترمی، وهستانکمردم مناطق 

« بهیز»و، «رسو»، «قطور»از جمله  یرث مناطق مرز کارض در احوشبختانه در حال ح: د حقگو افزودیجمش

ال از محل یون ریلیارد و هفتصد میلیز حدود دو مین یت برقرار شده و در سال جار یآرامش و امن

 یجهاد سازندگ یال بصورت تنخواه گردان برایون ریلیست میو دو یاهیخاص ناح یاعتبارات طرحها

  0دیال آن در نقده برصف خواهد رسیون ریلیم 160ه حدود ، کافته استیاختصاص 

منطقه و  یهایبا توجه به ناآرام یعمران یطرحها یبا اشاره به عدم اجرای جان غربیاستاندار آذربا

ان سال یه اعتبارات تا پاکرد کم یخواه یما در مرحله اول سع: گفت، امل اعتباراتکاحتامل عدم جذب 

م داشت و دولت ینخواه یامد نگرانیامل بدست نکت یار موفقک نیاماًل جذب بشود و اگر در اک یجار 

  0ار ما خواهد بودیه منطقه را دارد و هر آن اعتبار در اختیامل کتوجه 

قا یمهاباد دق یرقم اعتبارات عمران: گفت، شهرستان مهاباد یبرا یزان اعتبارات اختصاصیحقگودر مورد م

مقام دوم رادارد و در  یاز نظر اختصاص اعتبارات عمرانه شهر مهاباد کم ید بگویبا یست ولیمعلوم ن
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مهاباد  یو عمران شهر  یمربندکد و احداث جاده یرو خورشیامرستان شیل بیمکن مرحله اقدام به تیتخست

  خواهد شد

ردن اسالم در منطقه کاده یو نحوه پ یو مذهب یه موضوع اختالفات نژادکگر یحقگو در پاسخ سئوال د

 یو مذهب یدتیو عق ین اختالفات نژادیبا ای جان غربیاستان آذربا: اظهار داشت، درده بو کرا مطرح 

و اسالم قرآن را  ین و واقعین استان اسالم راستیم در ایاگر ما بتوات، ن باشدیتواند جلوگاه اسالم راستیم

، قه نشان داده شودن منطید در ایبا یر کف یآزاد. میاروز شدهیه پکم ینکا اعالم یم بدنیتوانیم، مینکاده یپ

م رابطه ما براساس اسالم یه هم مرز هستک یاسالم یشورهاکابد و با ید فقه اهل تسنن توسعه یبا

 .شود یز یریپ

 (1/7/1358هانکی)

 

  ردستانک یبرا یال بودجه عمرانیون ریلیارد و هفتصد میلیدوم

روز در یش از ظهر دیه پیاروم 64ر کو فرمانده لش یجان غربیاستاندار آذربا: پارس یخربگزار  –ه یاروم

ز کل منطقه با خربنگاران مرایرامون مسایردند و پکت که رش یز ارومکدر مر  یونیزیو و تلویز گرد رادیم یک

جان یحقگو استاندار آذربا یآقا. پارس بگفتگو نشستند یه و مهاباد و خربگزار یون ارومیزیو و تلویراد

ر یاز حوادث اخ یناش یهایخراب یبازساز  یبرا یاز اساسید نه عوامل مور کن سئوال یدر پاسخ به ا یغرب

رغم یه ما علکوارد آورده  یفراوان یبهایل شد آسیه مبردم تحمکر یاخ یهایریدرگ»: ست گفتیمنطقه چ

حقگو در پاسخ سئوال  یآقا. «ردکم یم خواهیهمه را ترم یوهستانکدر مردم مناطق  یه واپسگرائیروح

و « رسو»، « قطور»از جمله  یرث مناطق مرز کختانه در حال حارض در اخوشب»: اظهار داشت یگر ید

ال از محل یون ریلیارد و هفتصد میلیز حدود دومین یت برقرار شده و در سالجار یآرامش و امن« سهیز»

 یجهاد سازندگ یال بصورت تنخواه گردان برایون ریلیست میو دو یاهیخاص ناح یاعتبارات طرحها

م از یتوانیالبته ما م. دیال آن در نقده مبرصف خواهد رسیون ریلیم 160ه حدود کافته است یاختصاص 
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ز به مرصف یشهرستان نقده ن یهایم خرابیخسارات و ترم یاجرا یبرا یمحل اعتبارات جهاد سازندگ

  .میبرسان

نطقه و احتامل م یهایبا توجه به ناآرام یعمران یهاطرح یبا اشاره به عدم اجرا یجان غربیاستاندار آذربا

 یان سال جار یه اعتبارات تا پاکرد کم یخواه یامل اعتبارات گفت ما در مرحله اول سعکعدم جذب 

م داشت و دولت توجه ینخواه ید نگرانیایامل بدست نکت یار موفقکن یو اگر در ا. امالً جذب بشودک

 یبرا یزان اعتبارات اختصاصیرد مدر مو . ار ما خواهد بودیامل به منطقه را دارد و هر آن اعتبار در اختک

د یبا یست ولیقاً معلوم نیمهاباد دق یق اعتبارات عمرانیرقم دق»: حقگو گفت یشهرستان مهاباد آقا

طرحها در  یمقام دوم را دارد و حق تقدم اجرا یه شهر مهاباد از نظر اختصاص اعتبارات عمرانکم یبگو

د رسخ و احداث یر وخورشیامرستان شیل بیمکدام به تن مرحله اقیدر نخست. ن خواهد بودیردنشکمناطق 

با اشاره به  یگر یاستاندار در پاسخ سئوال د یآقا. «مهاباد خواهد شد یو عمران شهر  یمربندکجاده 

وضع منطقه ، ام ین پیما در ا»: شورگفتکتانها یر ایبه استانداران سایجان غربیآذربا یام استاندار یپ

رفع  یم و برایردکح یاند ترشن منطقه بودهیبه مردم ا کمکه مشتاق کانها اران استکهم یخودمان را برا

اران و مردم کهم کمکم البته یخواست کمکر بوجود آمده یاخ یهایه بر اثر نا آرامکنقاهت استامنان 

ارامنان کدوارم همیمتخصص باشد و ام یانسان یرو یو ن یو بهداشت یشرت جنبه فنیتواند بیر مناطق میسا

شرت یهر چه ب یو اجتامع یو انسان یر استانها با پاسخ مثبت خود ما را درانجام خدمات عمرانیادر س

اده یو نحوه پ یو مذهب یه موضوع اختالفات نژادکگر یسئوال د یکحقگو در پاسخ  یآقا. «دهند یار ی

 یتالفات نژادن اخیبا ا یجان غربیاستان آذربا»: رده بود اظهار داشتکردن اسالم در منطقه را مطرح ک

ن و یاسالم راست، ن استانیدر ا میاگر ما بتوان. ن باشدیگاه اسالم راستتواند جلوهیم یو مذهب یدتیو عق

ن ید در ایرباکف یآزاد. میاروز شدهیه پکم ینکا اعالم یم بدنیتوانیم مینکاده یو اسالم قرآن را پ یواقع

م یه هم مرز هستک یاسالم یشورهاکا یبد و اید فقه اهل تسنن توسعه یبا. منطقه نشان داده شود

د بازدانده یگان مسلامن نبایما با همسا یه مرزهاکم ینکیر مکشود و ف یز یر یرابطه ما بر اساس اسالم پ

 یه براک یاست و اشخاص یادیابعاد ز یدارا، ن منطقهیچون جامعه ما در ا، باشد ید واقعین بایا. باشد
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ان مقامات استان ینون در مکباشند باضافه ما تا  یامالً اسالمکد یبا ندیاین استان میبه ما با کمک

الت کالبته مش. ز نشان داده شدیدر واقعه مهاباد ن ین هامهنگیم و ایاردهکبرقرار  یاملک یهامهنگ

مقرارت  یوما با اجرا. ما باشد یبرا یتواند موهبت خداوندیم یو نژاد یمربوط به اختالفات مذهب

 یار کن گفتگو لزوم همیحقگو در ا یآقا. «مین موهبت بهرمند شویاز ا یردن اسالم واقعکاده یو پ یاسالم

  .د قرار دادکیمورد تا یاسالم یهابرنامه یمردم را در اجرا

و  یانقالب یروهاین یران و بررسیا یاز انقالب اسالم یلکل یتحل یکز در یه نیر ارومکفرمانده لش

: رد و گفتکع با ضد انقالب اشاره یران در مقابله و سیه ملت ایفرضب یضد انقالب یروهایمشخصات ن

است و جزو  یمومن برهرب  یروهایاز ن ، یکیدر دوران انقالب یاسالم یه ارتش جمهور کنیبا توجه با»

ز هامنند همه ین ارتش نیشود لذا ایده میمحسوب شده و در واقع ارتش انقالب نام یانقالب یروهاین

 یعیخواهند روند طبیه مک ییروهایه نیرو علیه با متام نکموظف بوده و هست  یانقالب یگروهها

ضد انقالب  یروهایارتش در مقابل ن یلک یکتکح تایدر توض یو . د سازند وارد عمل شودکانقالب را را

دشمن اجرا شود و هرگز خود آغاز گر  یه تقدم هجوم از سو کم یادهیوشکما در همه حال »: گفت

ن کمنطقه را با حداقل تلفات مم یساز کفه پایه وظکم یم و داریه تالش داشتکم بلیانه نبودبرخورد مسلح

از خود نشان  یسست یمنیاهر یروهاین نیه در مقابل اکست ین بدان معنا نیاما ا. میبه انجام رسان

« ردکم یرده و خواهکوب کرا رس  یردمکضد  یروهایرو وارد عمل شده و بشدت نیه با متام نکبل. میده

منطقه از  یدر حال حارض همه شهرها»: ت به منطقه گفتیرامون بازگشت امنیه پیر ارومکفرمانده لش

ن عنارص را پناه یه فعالً اکاست  یوهستانکتنها نقاط ، شده و در رسدشت یساز کعنارص ضد انقالب پا

. «شودیها خالصه میو راهزن کوچک یهاشبانه در گروه یهاتیداده است و تالش مذبوحانه آنان به فعال

ضد انقالب را خورده و  یغات پوچ معدودیه گول تبلک یان از همه برادرانیه در پایر ارومکفرمانده لش

 . ه به آغوش ملت بازگردندکاند خواست م نشدهیتسل

 (2/7/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .ر شدندیدستگ، ده تن از افراد مسلح در دره قاسملو

: پارس گفت یبا خربگزار  یدر متاس، روزیقه دیدق30/12ساعت ی، جان غربیباحقگو استاندار آذر –ه یاروم

 ینظامی، روهایله نیزاتشان بوسیها مهاجم در دره قاسملو با تجهحدود ده نفر از افراد مسلح و گروه» 

مسلح  یهامورد هجوم گروه، ه روز چهارشنبه دردره قاسملوک یستون اعزام»: گفت یو . «رشدندیدستگ

: گفت یو . «ن منطقه مستقر شدندید قوا در ایافته وجهت تجدیاستقرار « باالنج» یدر روستا، تقرارگرف

 . «در منطقه قاسملو گزارش نشده است یدیجد یر یخرب درگ، ش از ظهر امروز )روز پنج شنبه(یتا پ»

 (10/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .رگردندشان بیرد خواست به خانه هاکرمانشاهان از اوارگان کاستاندار 

  0نندکشور را دارند ابالغ که قصد خروج از کخواهم مراتب عفو امام را به آنها یرد مکاز برادران 

 یانیروز به اتفاق رسهنگ اخیبامداد پر 8رمانشاهان ساعت کپور استاندار  یمحمد سپهر  –رمانشاه ک

از »یبه منطقه مرز  یدگیرس یابر  یوپرت ژاندارمر ک یفروند هل یکا یرمانشاه ک یه ژاندارمر یفرمانده ناح

  .ن منطقه شدیرمانشاه رهسپار اکاز  یاهال ییهایازمندیو ن« گله

محل ، درمانگاه، مسجد، پست وتلگرافی، بخشدار ی، ب از پاسگاه ژاندارمر یرمانشاهان به ترتکاستاندار 

« خ سلهیش»و پاسگاه  ین منطقه مرز یو همچن یاستقرار سپاه پاسداران انقالب و ستاد جهادسازندگ

. د قرار گرفتکیمورد تا یشرت یو اعزام پاسداران ب یت مناطق مرز ین سفر لزوم تقویدر ا، ردکدن ید

الد حرضت یه را مقارن با سالروز مک ینیروز هجرت امام خم: رمانشاهان در اجتامع مردم گفتکاستاندار 

به  ینیام امام خمیم تا حامل پردکن روز را از ان جهت انتخاب یگرفته و ا یکامام رضا )ع( است فال ن

  .شور باشمکر منطقه غرب یشام عشا
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 یول، گذاشته است یه ظلم و استبداد بجاکاست  ییهایرانیها و ویخراب، هایت ما وارث بدبختکممل

ه کاست  یان هامن وعدهیروز شد و ایعدل و حق پ، ن عدل و ظلمید در نزاع بیدیه دک یهامنطور 

از برادران  یاه عدهکشنوم یرا میز، نمکیمن امروز با تاثر با شام صحبت م. استخداوند در قرآن فرموده 

 یکه به مرز عراق نزدکنجا یمن از ا، شوندیو از مرز خارج م، اندگفته کاشانه خود را تر کما خانه و 

نند کیم کارشان را تر یخورند و شهر ودیب خودفروختگان و خائنان را میه فرکهستم به برادران خودمان 

ب رس یشور خود برگردند و فرکه به منزل و کنم کیفرستم و دعوت میغام میشوند پیو از مرز خارج م

شور و ثروت ما دارند کاند و هنوز چشم طمع به ردهکست خورده و فرار که شکسپردگان اجانب و آنان

د و مراتب عفو امام را ینکفاده د استیه با آنها دارک یاخواهم از رابطهیمن از شام برادران م. را نخورند

ه در کاست  کیده حایگزارش رس. ردکنخواهد  یار کما  یگانه برایه بکد ییو به آنها بگو ینکبه آنها ابالغ 

ر آن منطقه یما و هم عشا: ن بخش گفتیمردم ا یاز همراهان استاندار از سو  یکی ین سنجر ینجا حسیا

استاندا . مینکجان خود را فدا  یهن و انقالب اسالمیستقالل مشور و اک یم تا در راه حفظ مرزهایاآماده

  0قرار داد یرا مورد بررس یاهال یهایازمندین یرمانشاهان آنگاه به اتفاق همراهان در محل بخشدار کر 

، منطقه یونیزین منطقه را شامل پوشش تلویا یهایازمندیبخشدار از گله ن« یمظفر »ن هنگام یدر ا

، آن اجرا شده یه طرح آبرسانک ییروستاها یسات آبرسانیاز تاس یبهره بردار ی، مرز  یت پاسگاههایتقو

نظارت در امور مختلف و از  یبرا ییل شوراکیلزوم تش، در دست ساختامن یل ساختامن دبستانهایمکت

ر منطقه و یعشا یلهایوچ اکجاده ی. لزوم توجه به جاده مرز ی، حتاج عمومیع وخواربار و مایجمله توز

ه کد قرار گرفت و استاندار دستور داد کید مورد تایریگیروستا را در برم 196ه ارتباط ک یر یمس یاز راه س

استاندار 0اقدام شود یعمران یطرحها یدر جهت اجرا یمختلف و جهادسازندگ یسازمانها یار کبا هم

 یوششهاکرمانشاه استاندار کرمانشاه بازگشتند در فرودگاه کبه  16رمانشاهان و همراهان ساعت ک

رضا یعل یر قرار داد و از سه تن خلبانان به اسامیرا مورد تقد یداران ژاندارمر افرسان و درجه، فرماندهان

  . ردک یدند اظهار قدردانیوشکتها فعاالنه یه در متام مامورک ییف عالیاصغر صالح پورو لطی، ر یام

 (1358 /12/7هانکی)
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 وانیاوضاع مر

. اساس اعالم شد یردستان بکاستاندار  یوان از سو یبه مر یمسلح عراق هزار مرد 10عه حمله حدود یشا

و  یاز فرماندار : نه اظهار داشتین زمیپارس در سنندج در ا یردستان در گفتگو با خربگزار کاستاندار 

 28ر کده و من بالفاصله ضمن متاس با مسووالن لشین مورد به من رسیدر ا یوان گزارشهایمر یدادگسرت 

صحت ندارد و اوضاع  ین خرب یه چنکافتم ینان یشور اطمکز وزارت دفاع یردستان و نک یر و ژاندارم

 . وان آرام استیمر

 (15/7/1358هانکی)

 

  .ون استینده ضد انقالبکپرا یکیات چریصحنه عمل، رانشهریرسدشت و پی: جان غربیاستاندار آذربا

ردستان به شهادت کرات کدم فراد حزبپنج تن از پاسداران مستقر در منطقه رسدشت بدست ا: هیاروم

ه مبناسبت سالروز هجرت امام ک یدرمراسم یجان غربید حقگو استاندار آذرباین خرب را جمشیا. دندیرس

ح وضع منطقه یضمن ترش یو . ردکب بود اعالم یه ترتیت ارومیترب یانون فرهنگک یاز سو  ینیخم

شور کاماًل در منطقه غرب ک یاسالم یمهور ج یارتش و ژاندارمر »: ردستان گفتکو  یجان غربیآذربا

 ینده در شهرستانهاکون بصورت پرایضد انقالب یتهایافته و براوضاع مسلط است و تنها فعالیاستقرار 

و . شودیعمل م یکیه به صورت چرکوجود دارد « منگور»و « آلواتان»رانشهر و منطقة یرسدشت و پ

در : استاندار افزود. ندارند یگاه مردمیون پایم چون ضد انقالبین بربیز از بیتها را نین فعالیم ایدواریام

. شدندینفر زخم 8د و یتن شه 5پاسدار مستقر در رسدشت  24ه از کنده بود کات پراین عملیهم یپ

 یحه استقرار ارتش و ژاندارمر یت و آرامش در منطقه در نتیامن: د حقگو در ادامه سخنانش گفتیجمش

د با یه باکو تنها مساله موجود عدم جذب پاسداران از طرف مردم منطقه است برقرار شده  یبطور نسب

ه و انضباط یان از روحیدر پا یجان غربیاستاندار آذربا. ج عمل شودیه مردم به تدریتأمل و شناخت روح

: فتش قرار داد و گیمورد ستا یاسالم یامن و اعتقاد آنها را به اسالم و جمهور یرد و اکل یافراد ارتش تجل
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ة ین مایامل وجود دارد و اکبه حد  یدر وجود افراد ارتش یاسالم یعشق به خدمت در راه تحقق آرمانها

 . ران استیملت ا یخوشبخت

 (16/7/1358)اطالعات

 

ت یراتها را تقوکبا پول و اسلحه دمو  یشور خارجکچند : رمانشاهانکهان با استاندار کی یمصاحبه اختصاص

 .نندکیم

  0ردکق یه دولت تشویردها را به ادامه شورش علک یاهیبا صدور اعالم ینین حسیعزالد

 0شهر آزاد است یرات در انتخابات شوراهاکسابق حزب دمو  یت متام گروهها از جمله اعضاکرش 

  0شوندمی ث مجهزیراتها از هر حکدمو  یمقابله با حمالت زمستان یبرا ینظام یروهاین

  0اندردهک یران اعالم همبستگیا یاسالم یر رات با جمهو کدمو  حزب یشرت اعضایب

تحوالت  نیهان آخرکیبا  یتلفن یگفت وگو  یکه در کشب ید، رمانشاهانکپور استاندار  یمحمد سپهر 

د بحران در یتشد یسم برایونیسم و صهیالیه توسط عامل امپرک یهارد و از توطئهکح یمنطقه را ترش

  .ه برداشترد پردیگیشور صورت مکن غرب یردنشکمناطق 

 یربند و از سو یعراق برس م یرات در چند نقطه مرز که رسان حزب دمو کرد کد کیرمانشاهان تاکاستاندار 

  .شوندمی تیاز لحاظ پول و اسلحه تقو یستیونیو صه یستیالیامپر یشورهاک

، طقهر منیدر نقاط رسدس یحمالت زمستان یج آنها برایرات به منظور بسکتحوالت دمو : پور گفت یسپهر 

  .است یجان غربیردستان و آذرباک یژه در شهرهایبو

برابر : رد گفتکیهان صحبت مکیبا  یتلفن، ار خودکشب از دفرت یپر 10ه ساعت کرمانشاهان کاستاندار 

ن فرماندار پاوه به من یرمانشاه و همچنک یه ژاندارمر یفرمانده ناح یانیه توسط رسهنگ اخک یگزارش
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در  یهمزمان به چهار پاسگاه ژاندارمر ، رد مسلحک 300ست تایروز ( دویروز )دده است بعدازظهر امیرس

صورت « یشومش»و « خانیش»، «نوسود»، «دوآب» یبه پاسگاهها، ن حمالتیا. ردندکحمله  ینقاط مرز 

ه آن را آتش کبدست افراد مهاجامن افتاده  یژاندارمر  یخودرو  ، یکگرفته و در هجوم به پاسگاه نوسود

اند و بودند سه نفرشان به گروگان گرفته شده یداران ژاندارمر ه درجهکن آن یو از چهار رسنشاند زده

  .از آنها موفق به فرار شده است یکی

انات که با همه امکم یخواست یبالفاصله از فرمانده ژاندارمر ، ن خربیافت ایپس از در: پور افزود یسپهر 

  .دننکبه شدت دفاع ، مورد حمله یهااز پاسگاه

 

 نیخ عزالدیه شیاعالم

به من گزارش داد  یروز ( فرماندار پاوه تلفنیامروز)د: ردکن گفت وگو اضافه یرمانشاهان در اکاستاندار 

ه از ین اطالعیدر ا یرده است و کرد صادر کحطاب به مردم  یاهیاطالع ینین حسیخ عزالدیه شک

پور  یران ادامه دهند سپهر یا یاسالم یور ه دولت موقت جمهیه به مبارزه خود علکردهاخواسته است ک

ه فرماندار پاوه گزارش یکم اما بطوریات منت آن آگاه شوییم از جزیه مفصل بود نتوانستیافزود چون اطالع

  .رده استکق یتشو یز که دولت مر یها را به ادامه شورش علردکن یخ عزالدیداد شیم

برد یشور به رس مکه او در خارج از کع است یشا: گفت ینین حسیخ عزالدیگاه شیاستاندار درباره مخف

  .ران باشدیا یاز نقاط مرز  یکیه او در کد نشده و چه بسا یین گزارش تایاما ا

ان دادن به بحران منطقه وجود دارد یپا یبرا یه چه راه حلکن سوال یرمانشاهان در پاسخ اکاستاندار 

ان امور هستند و اقدامات یامالً در جرکر شو ک یو نظام یاسیس یاست دولت و مقامها یهیبد: گفت

 ییهاله واسطهیه بوسکنیم از جمله اینکیم یدیان اقدامات مفکز تا حد امیما ن. دهندیالزم را انجام م

غام یم و به آنها پیریگیشند متاس میل و قوم و خویراتها فامکه با دمک یم با افرادیار داریه در اختک
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اند و اگر به شهر داده یراتها عفو عمومکبه متام دم رانیا یانقالب اسالم رهرب ینیه امام خمکم یدهیم

 یه برخکنیخواهند بود اما مثل ا« امان»نند در ک یاعالم همبستگ یاسالم یار باز گردند و با جمهور یود

 یستیونیو صه یستیالیامپر یهاشورکشوند یت میو تقو یکما تحر ین افراد توسط دشمنان خارجیاز ا

از ان  کیم حایه دارک ییگزارشها. دهندیرات پول و اسلحه مکعامل وابسطه به آنها به افراد حزب دمو ا

ت یران و عراق مستقر هستند و تقویرات در چند نقطه در طول مرز اکه رسان و رهربان حزب دمکاست 

  .است یستانجنگ زم یردن آنها براک سم به منظور آمادهیالیسم وامپریونیراتها توسط عوامل صهکدم

زنند یدست م یراتها هر روز به حمالتکهر چند دم: ردکرمانشاهان اضافه کپوراستاندار  یمحمد سپهر 

، ر مثل رسپل زهابیشرت در مناطق گرمسیآنها ب ینونکه حمالت کم ینکته اشاره کن نید به ایاما با

ست اما به نظر من ین یلکار مشکه دفع آنها چندان کرد یگیصورت م« ثالث»و « ازگله»ن یریقرصش

جان یردستان و ازرباک» ین منطقه مانند نوسود و نقاط شاملیراتها در مناطق رسدنشکدم یحمالت زمستان

ن بدان یالبته ا. ردکتر خواهد لکدفاع مش یار ارتش و پاسداران انقالب را براکه کخواهد بود « یغرب

است  یهیشوند و بدیز از هر لحظه مجهز میا نه آنهکاند بلار نشستهیکب ینظام یروهایه نکست یمعنا ن

  .ردکرا با شدت دفع خواهند  یهر گونه هجوم

 یتعداد. ران مخالفندیا یبا انقالب اسالم یخارج یشرت دولتهایاصوالً ب: ردکد ییرمانشاهان تاکاستاندار 

ز منافعشان در یها نگر از دولتید یارتسند و عدهیشور خود مکران در یر انقالب این دولتها از تاثیاز ا

 یعیوضع طب یکش آمده یردستان پکژه در یشور به وکه در ک ین جهت وضعیران قطع شده است بدیا

ران یا یرهرب انقالب اسالم ینیامام خم یداشتم البته با رهنمودید انتظار روبرو شدن را میه باکاست 

م و مردم ینکیت مقابله مال کل و مشین مسایاست با ا یلمه و همبستگکه در رسلوحه آن وحدت ک

نند نهراسند کیشان فراهم فراهم میگانگان برایه بک یالتکرا دارند تا از مش ین آمادگیشورمان اکمسلامن 

  .زندیبا آن برخ ییارویو به رو
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 نقش شوراها

  :رد و گفتکاشاره  یپور سپس با نقش شوراها در بهبود وضع مناطق بحران یسپهر 

استان فراهم شده و متام گروهها با  یر شهرهایرمانشاه و ساکهر در ش یل شوراکیمقدمات تش

. انداستقبال منوده یل شوراها بخوبکیرده و از تشکخود را اعالم  یمتفاوت آمادگ یهایدئولوژیا

ردها مسلامن و مومن کاند رشان گفتهیشور در مصاحبه اخکنده امام در منطقه غرب یه مناک یهامنطور 

م سابق یاز عوامل رژ یاعده یندارند منته یه طلبیچگونه قصد تجزیران هستند و هیا یبه انقالب اسالم

مذبوحانه  یه به نظر من تالش آنها تالشکنند کیم یاتیکسم تحریونیسم و صهیالیو رسسپردگان امپر

 یهال شوراها قسمت عمده خواستکیاند با تشنون متوجه شدهکه اکن دسته ین منظور ایبد. است

 ینظام یروهایر آنها به پاسداران و نیاند و حمالت اخشود به شدت عمل خود افزودهیرآورده ممردم ب

رات چون که وابستگان به حزب دمکبل. ستیل شورا نکیه مقدمات تشیارتباط با ته یب یو ژاندارمر 

مانند  یانجام دهند حمالت خود را متوجه نقاط مرز  یار کرمانشاه کبزرگ مثل  یتوانند در شهرهایمن

  .ر بگذارندیز تاثیبزرگ ن یمردم شهرها یخواهند رو یجاد وحشت مینند و با اکینودشه م، نوسود

: استان است گفت ین منطقه بحرانیه نخستک« پاوه»شهر در  یل شوراکیپور درباره نحوه تش یسپهر 

شهر  یات شوراانتخاب ینم هنگام برگزار کیر منکن شهر مومن و معتهد به انقالب هستند و فیمردم ا

  .ز از هر لحاظ مجهز هستندیمستقر در آن شهر ن یه ماموران انتظامکنیفتد مخصوصاً ایب ییاتفاق سو

از شهرها با  یانتخابات مجلس خربگان در برخ یهنگام برگزار : ن حال گفتیرمانشاهان در عکاستاندار 

را  یالتکل و مشین مسایز چنین شهر یه اگر در انتخابات شوراهاکست ید نیم و بعیروبرو شد یالتکمش

  .میداشته باش
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 گروهها یآزاد

 یدئولوژ یشهر متام گروهها با هر ا یه در انتخابات شوراهاکرمانشاهان خاطر نشان ساخت کاستاندار 

رات که در گذشته عضو حزب دمک یسانک یستها و حتیسکن انتخابات مسلامنان مار یه باشند آزادند در اک

ردستان مشمول کرات کرا اعزا حزب دمیدا شوند زیاندکال یخ ید در انتخابات با اسودگتواننیاند مبوده

دارند یران گام بر میا یاند و در جهت انقالب اسالمنون آگاه شدهکرث آنها اکاند و اعفو امام قرار گرفته

  .نخواهد داشت یچ مانعیت آنها در انتخابات هکن رش یو بنابرا

فرماندار هر : رمانشاهان گفتکشهر استاندار  ینظارت بر انتخابات شوراها یهال انجمنکیدرباره تش

ن دعوت یرد و چون در اکمختلف مردم دعوت خواهد  یشور از گروههاکشهر برابر دستورالعمل وزارت 

 یسکد به عمل نخواهدآمد هر یش عقایگر تفتیده نخواهد شد و به عبارت دیس پرسکچ یه یدئولوژ یا

اش مورد عالقه یدایاندکدن یا برگزیشهر و  یافنت به شورایراه  یخواهد توانست برایرا مده و میبا هر عق

ه متام مردم از آن کباشد  یاجه انتخابات در سطح استان به گونهیم نتیدواریند و امکت یتالش و فعال

 یاجهین نتیدن به چنیرس یرمانشاهان براکارانم در استان بزرگ کوشش من و همکو  یباشند و سع یراض

 . است

 (17/7/1358هانکی)

 

  .ستمین یادارات چندان راض ییارآکزان یاز م: ردستانکاستاندار 

ت نخواهد کشه سایهم یدولت برا یستد ولیدولت از خود مردم انتظار دارد در مقابل اخالگران با

  .نشست

  .ر استیو چشمگردستان صادقانه ک یهایتهران با شهردار یازشهردار  یات اعزامیه یهایارکهم
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 یمصاحبه اختصاص یک یروز طیردستان صبح دکبا استاندار کیمحمد رضا ش: پارس یسنندج ـ خربگزار 

من شخصاً : ار در ادارات استان گفتکوضع  یردستان راجع به چگونگکاستاندار . ردکت کدر سنندج رش 

ارمندان کاز  یرا دربرخ یانقالب کرا تحر یز. ستمین ید راضید و شایه باکادارات آنچنان  یارآئکزان یاز م

 یاما شهردار ، وجود ندارد یستیو بهز یو بهدار  یامل در شهردار ک یارآئکژه یبو. نمیبیمن یادارات دولت

 یر بهدار یبا وز یراتکهم مالقاتها و مذا یستیو بهز یدر مورد بهدار . شده است یرا دچار تحوالتیاخ

وزارت . افتمیرد نین سازمان بزرگ را بر عهده بگیا یپرسته بتواند رسک یام و چون در محل شخصداشته

ردستان کن سازمان به یا یبرا یدیرعامل جدینده مدیآ یم گرفت در روزهایتصم یستیو بهز یبهدار 

ه فاقد خانه هستند ک یافراد ین براکردستان در پاسخ سئوال مربوط به احداث مسکاستاندار . بفرستد

ست یو ب« یر یاحمد صادق وز»بنام  ین از شخصیپنجاه هزار مرت مربع زمصد و یکم یرا توانستیاخ: گفت

ن ورزش یان و زمیفرهنگ یبرا یجاد خانه سازمانیز این و نیمستضعف یبرا« لکیباقر و »هزار مرت مربع از 

ه تصاحب شده است پنج هزار ک ییهانیاز زم» : ردستان افزودکاستاندار . مینکافت یدر یو آتش نشان

رستان و چهل هزار مرت مربع در یدب یکساختامن  ید پنج هزار مرت مربع برایر و خورشیش یبرامرت مربع 

خود ، ن امریبزرگ در ا یهانینان دارم صاحبان زمین قرار داده خواهد شد واطمیاد مستضعفیار بنیاخت

سد قشالق و  یساختامن یارهاکان یپا یخ قطعیبا در مورد تارکیش». نندک یار کشقدم شوند و باما همیپ

مورد  1359ان سال یاند تا پاه دادهک یهائن سد بر خالف متام وعدهیا»: ن آب شهر گفتیتام یچگونگ

 یعبکم منبع آب ده هزار مرت میاه انجام دادهک یجه با اقداماتیقرار نخواهد گرفت در نت یبهره بردار 

قرار خواهد گرفت و  ید بهربردار نده مور یآ یدر روزها. شودیه میه از سه حلقه چاه تغذکآباد ضیف

ر یشهر و آب به سطح شهر فرستاده خواهد شد در مورد علل تاخ یهادر لوله یجار  یبرابر آب فعل 5/1

ش از آب یپ یچند یرت ین منبع ده هزار لیه اکاد آور شد ین سه حلقه چاه استاندار یدر استفاده از آب ا

ن نشان دهنده عدم یرده بودند و نه منبع آب را و اک یونها را ضد عفمسووالن امر نه لوله یپر بود ول

ور کم آب منبع مذ یجه مجبور شدیه در نتکباشد یاران آب شهر مکاندر دست یت از سو یاحساس مسوول

من امر نان سنندج را با توجه »: ردستان سپس در مورد نان شهر سنندج گفتکاستاندار . «مینکه یرا تخل
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ن یاز ا. امردهکواگذار  یار درغله را دارد به و کجانب حدود چهل سال سابقه  نیا یه معاون ادار کنیبه ا

 یه گندمکافت خواهد شد یسنندج در یلو یم گذاشت از سیار خبازان خواهیه در اختک یز گندمیپس ن

 یرفاه یهادر مورد برنامه. «ز بنظر مثل سابق استیابد االن نیمخلوط باشد ووضع نان شهر بهبود 

ردستان کس سازمان برنامه و بودجه ییامنگر رکمهندس  یار که با موافقت و همکاظهار داشت استاندار 

دولت  یشده از سو  یدار یارخانه خرک یکافت شده و یدر یگان از عباس نامین رایتار و زمکه یک

 نیم انداخت در ارتباط با ایار خواهکن استان بیور اکن مذ یدر زم یزه را بزودیر پاستوریمربوط به ش

در اقتصاد شهر سنندج  ییر بسزایارخانه تاثکن یز از تهران به سنندج آمده ومسلامً این ییهااتیموضوع ه

بزرگ سنندج سئوال شد استاندار پاسخ داد متاسفانه مسووالن  یل مرغدار یخواهد داشت در مورد تعط

 یر داشته در سال جار هزار تومان اعتبا 600ون و یلیم یک ین مرغدار یه اک یل و در حالیامر بدون دل

رده کمنتقل  یگر یرده بود ند و مسوول آن خود را به استان دکاز آن را رصف افتتاح مجدد آن ن ینار ید

. ردکم یر خواهیل شده را دایتعط یمجهز ول یمرغدار  یم بزودیاه انجام دادهک یبهر حال با اقدامات. بود

د به مقابله یده شده و در آن قباده موقت مردم را تهدیرا دیه اخک ییهاهیرا در باره اعالم، نظر استاندار

اده موقت ارتباط یار به قکن یاستاندار گفت ا. رده است سئوال شدکدر صورت انجام تظاهرات و تحصن 

س ینفر پل 250را حدود یاستاندار افزود اخ. ن امور را نداردینداشته و ندارد و اساساً حق دخالت در ا

البته دولت ازخود مردم . اندن دوشهر رفتهیشور به اکر مناطق یبانه و سقز و سا یهایت شهربانیتقو یبرا

. ت نخواهد نشستکشه سایهم یز برایخود دولت ن یستند ولیه در مقابل اخالگران باکانتظار دارد 

تن  600تن برنج و  600شور کرا از وزارت یاخ»: استاندار گفت، مردم یحتاج عمومین مایرامون تامیپ

ق مساجد یاز طر یتر حیع صحینون وارد شده و با نحوه توزکه دو سوم آن تا کخواسته بودم  ینبات روغن

 20ز اقدام به چاپ ینی ان از بودجه استاندارین میدر ا. م شده استین مردم تقسین فروش بیا عاملیو 

ر سطح استان د کر پزشیمبود چشمگکدر مورد  یبا در پاسخ سئوالکیش. «میاردهکوپن مخصوص کهزار 

و منخصص  یان عمومکه پزشکام و قرار شد رسانده یستیو بهز یر بهدار ین مهم را به اطالع وزیا»: گفت

« متوسل» یز آقایدر حال حارض ن. نندکند و خدمت یاین منطقه بیبه ا یمدت یدام براکدواطلب هر 
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ام تا ردهکسنندج منصوب  یهاامرستانیب یر امور ادار ید سنندج را بسمت مدیر و خورشیر عامل شیمد

رس و سامان  یتهران برا یاز شهردار  یات اعزامیار هکدر مورد . «شود یر یگیپ یشرت یت بیارها با جدک

را هدف یر است زیات چشمگین هیار اکج ینتا»: استاندار گفت ردستانک یهایدادن به امور شهردار 

اند و شهردار تهران فرستاده یبرا یات نامهاین هیا یل اعضاین دلیبهم. نها تنها و تنها خدمت استیا

ن یه در اکرا  یرد است مدت زمانکن استان خدمت به هموطنان یه چون هدف آنها در اکاند ردهکد یق

ن یرد و ایت به آنها تعلق نگیفوق العاده مامؤر ینار ینندتا دکآنها منظور  یاستان هستند جزء مرخص

ردستان راجع به کاستاندار . «ه قصدشان خدمت است و بسکات ین هیاراکاست از  یخود نشان بارز 

شور را دارد و کسال سابقه خدمت در غله  29رد است و ک یو »: گفت« یر یدب» ید خود آقایمعاون جد

را از دانشگاه  یسیات انگلیسانس ادبیل یامل دارد و بزودک ییآشنا یسیفرانسه و انگل یهابه زبانه

شنهاد یبه پ یارمندان عالقمند و فعال است و چهار روز پس از بازنشستگکاز  یو . سفورد خواهد گرفتکآ 

 . «ردستان منصوب شدک یشور به سمت معاون استاندار کر یاستاندار و موافقت وز

 (19/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 ردستانکدر  یالت زمستانیتسه یون بررسیسیمک

از  یر یو جلوگ یمبنظور بررس یتانالت زمسیون تسهیسیمکردستان ک یسنندج ـ طبق دعوت استاندار 

ت مسووالن سپاه پاسداران کو با رش  ردستانکردستان به حضور استاندار کدر استان  یحوادث احتامل

 یادارات دولت یل و روساکران یو مد یانتظام یروهایفرماندهان نی، و جهادسازندگ یانقالب اسالم

 یردستان طکون استاندار یسیمکن یل اکیتش در آغاز. ل شدکیردستان تشک یدر محل استاندار ، استان

الت کردستان و مشکتوجه مسووالن مربوطه را به اوضاع حساس منطقه و زمستان زودرس در  یسخنان

مواد  یمبود احتاملکجاد خواهد شد و موجب بسته شدن راهها و یاستان ا یه درروستاهاکنیاز ا یناش
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احشام خواهد شد معطوف داشت و از مسووالن خواست  یمبود علوفه براکز یحتاج و نیر مایو سا ینفت

  .الزم معمول دارند الت اقدامکنسبت به رفع مش یافکزات یتا در موقع لزوم و در ارسع وقت با تجه

در . تابعه داده است یهاینه دستورات الزم را به فرماندار ین زمیه در اکادآور شد ین یاستاندار هم چن

  استان اتخاذ شد یمبنظور رفاه اهال یامتیادل نظر تصمون پس از بحث و تبیسیمکن یا

در شهر . اندوآب عازم مهاباد بودندیه از مکران یا یاز پاسداران انقالب اسالم یروز گروهیبعدازظهر د

  .ن قرار گرفتندیمهاباد مورد حمله مهاجم

  .شدندیزخم یربانافرس شه یکن از جمله یاز طرف یشته وتعدادکن یدو نفر از مهاجم یر ین درگیدر ا

در : پارس گفت ین خرب به خربنگار خربگزار یشب صمن اعالم اید یجان غربیآذربا یمقام استاندار  یک

 یخود را به شهربان، دیه در داخل شهر مهاباد صورت گرفت پاسداران انقالب با مقاومت شدکن حمله یا

ن قصد آتش یمهاجم، ه محارصه درآوردندرا ب ینجا افراد مهاجم ساختامن شهربانیمهاباد رسانده و در ا

  .ست روبرو شدندکار با شکن یه در اکرا داشتند  یزدن شهربان

 ییهابیزآسیمهاباد ن یشدند و به ساختامن شهربانین زخمیاز طرف یتعداد یر ین درگیدر ا: گفت یو 

 . وارده شده است

 (1358 /21/7هان کی)

 

  .شوندیران میا کراتها وارد خاکبردن دمو  یبرا یخارج یوپرتهاکیهل: رمانشاهانکاستاندار 

  .افته استیر منطقه گسرتش یردن عشاکمسلح  یبرا یت عوامل خارجیفعال

ج یخود را در مورد اوضاع منطقه ترش یرمانشاهان نقطه نظرهاکپور استاندار  یرمانشاه ـ محمد سپهر ک

روشن ، استان داشتم یر یژه عشایبو یه از مناطق مرز کر یاخ یهایدها و بررسیبازد: گفت یو . ردک
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د خود را در یشد یهاتیفعال یست و عوامل خارجید جالب نیه باکه وضع منطقه آن طور کساخت 

  .اندر گسرتش دادهیردن عشاکجلب توجه و مسلح  یمنطقه برا

مرزها بودن  یشود ومتاسفانه به علت طوالنیه مرتباً از خارج اسلحه وارد مکست کیده حایاطالعات رس

شود و یمتاس گرفته م یاز خارج با افراد داخل یحت. ستیمقدور ن یب فعلینرتل آن با ترتکان کام

  برندیآنها را با خود همراه م یهاشوند وافراد و خانوادهیران میا کوارد خا یخارج یوپرتهاکیهل

در  یحتاج عمومیبار و مامبود خوارو کند کیم کمکن مساله یه به اکآنچه : رمانشاهان افزودکاستاندار 

ه کان و عوامل ضد انقالب بشوند یخارج یهاکمکر منطقه متوجه یه موجب شده عشاکمنطقه است 

 یار یبس: هکن سئوال یاستاندار در پاسخ ا. نندکیع مین آنها توزیغات بیتبل یگان و برایها را راکمکن یا

ن یا در اینند اک یه از انقالب پاسدار کدرند مومن هستند و قا یه به انقالب اسالمکر هم هستند یاز عشا

ره کد با آنها مذایاند باردهکخود را اعالم  یآمادگ یادیر زیدرست است عشا: شده است گفتینه اقدامیزم

د از استاندار سئوال یتحقق بخش یانتظام یروهایر نظر نیر زین عشایله ایشود و دفاع از مرزها را بوس

  :شد

ع یتوز یین چه گروه هایجا وبکن سالحها یا ایآ. شودیاسلحه به منطقه وارد م ه مرتباکد یردکاشاره 

ل یر از جمله ان عده از این عشایب ین سالحها درمناطق مرز یده ایه اطالع رسکتا انجا : شود؟ گفتیم

ع یاند توزردهکجاد یهم ا ییهانون بارها در منطقه مزاحمتکستند و تایه به انقالب مومن نک یقلخان

  .شودیم

. شودیو ارشاد منطقه مربوط م یغانین مساله به فقر تبلیاحتامال ا: هکن بود یگر از استاندار ایسئوال د

 د بشود؟یبا یمبود چه اقدامکن یجربان ا یبنظر شام برا

نار کد در یت است بایار هم با اهمیمبود بسکن یا، بله: رمانشاهان گفتکپور استاندار  یمحمد سپهر 

د ین بایون ومبلغیلذا روحان، داشته باشد یغات و ارشاد هم سهمیسازنده منطقه تبل یهاتیهمه فعال

استاندار . آشنا سازند یاسالم یق انقالب و جمهور یر را با حقاینند و عشاکمسافرت  یر یبه مناطق عشا
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ب و و پاسداران انقال  ینظام یروهاین یو همگام یجاد هامهنگین گفتگو ایان ایرمانشاهان در پاک

د قباًل در یشود بایه گرفته مک یمیهر تصم: د قرار داد وگفتکیمقامات مسوول هر منطقه را مورد تا

 . ردیانجام گ ییمطرح و براساس ان اقدامات اجرا یهامهنگ یشورا

 (21/7/1358هان کی)

 

  .روز دچار آشوب شدید، وکما: ردکهان اعالم کیدر گفت و گو با  یجان غربیاستاندار آذربا

 ییامیبه عنوان اعرتاض به اقدامات پاسداران دست به راه پ، وکما یهزاران تن از مردم شهر و روستاها

 .و تظاهرات زدند

روز به عنوان اعرتاض باقدام چند تن از پاسداران ید، وکهزاران نفر از مردم ما: هانکیه ـ خربنگار یاروم

  .تظاهرات زدند و ییامیپن شهر دست به راهیا یهاابانیانقالب در خ

درآمد و عبور و مرور  یلیشهر بسته شد و مدارس به حال تعط یهامغازه، مردم ییامیبه دنبال راهپ

  .ه به مرز بازرگان متوقف شدیط نقلیها وساونیامک

هان کیبه  یمتاس تلفن یکشب در ید، ن خربید اییضمن تای، جان غربید حقگو استاندار آذربایدگرت جمش

 23ساعت ، ن بودیچند رسنش یه داراکان را یکل پیاتومب ، یکوکاز پاسداران مستقر در ماچند تن : گفت

 یدر یاز آنها بنام قهرمان ح یکیه حال که بر اثر آن چند نفر مجروح شدند کشب به گلوله بستند یپر

  .ستیبخش نتیرضا

 یت شهر به ماموران شهربانیه حفظ امنکردند کتقاضا ، نندگان با اجتامع در برابر دادگاه انقالبکتظاهر 

  .شود یر یجلوگ یل شهر یواگذار و از دخالت پاسداران در مسا
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ل به یه مورد اصابت گلوله پاسداران قرار گرفت در داخل اتومبک یلینان اتومبیشود رسنشیگفته م

  .اندمشغول بوده یخوار مرشوب

هم شده  یخوار ب مرشوبکمرت یا افرادیه فرد کنیبه فرض ا: ن باره گفتیدر ا یجان غربیاستاندار آذربا

ن بهانه و عنوان به یتوان آنها را به ایدر نظر گرفته شده است و من یآنها مجازات یدر قانون برا، باشند

  .گلوله بست

چگونه یاند و هاز تهران آمده، و مستقر هستندکه در ماک یشرت پاسدارانیب: ردکد حقگو اضافه یجمش

 ییهایش پا افتاده تندرو یو پ کوچکل یه بر رس مساکن اساس است ید و بر همبا منطقه ندارن ییآشنا

م تا پاسداران یبده یبیم ترتینکیم یما سع. رندیگیت منطقه و مردم آن را در نظر منینند و حساسکیم

  .نندکل را بین گونه مسایمراعات ا

 

 وکان ماییاعرتاض روستا

هزاران ، داشت و عالوه بر مردم شهر یضع متشنج و ناآرامو ، اطراف آن یو و روستاهاکروز شهر ماید

و  ییامیپز به شهر آمدند و دست به راهیجور نکبازرگان و ، شمش تپهکی، ندکان باش ییتن از روستا

  .تظاهرات زدند

روز یروز )پریتاد: و گفتکدر ما یرامون علت ناآرامیهان پکیشب در گفتگو با ید یجان غربیاستاندار آذربا

شب خود مشغول کار و کامل آرامش به کز در یامل برخوردار بود و مردم شهر نکت یو آرام و از امنکما( 

  .دیشکن شهر را به آشوب یا، چند پاسدار یراصولیاما اقدام غ، بودند

دادستان انقالب ، وکبدون اطالع فرماندار ما، چند پاسدار، ه امروزکماجرا از آنجا آغاز شد : حقگو گفت

 یکز کاز مر  یعنی-زیت دارم از تربیز مسوولکه استاندار هستم و در قبال همه مردم و دولت مر کو من 

، ه گفتمکهامنطور . ز بردندیر و با خود به تربیان را دستگییتن از روستا 9و آمدند و کبه ما -گریاستان د
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چه بوده است  ییروستا9ن یم اتهام ایدانیدام منکچیه یو نه دادستان انقالب اسالم، نه فرماندار، نه من

را به  یه شهر کاورند یش بیپ یند و وضعیایگر بیاستان د یکد پاسداران یاند چرا باداشته یو اگر اتهام

  .نرتل آن از دست ما خارج شودکشند و کآشوب ب

 یرهرب انقالب اسالم ینید بارها امام خمیدانیه همه مکهامنطور : ردکاضافه  یجان غربیاستاندار آذربا

 یهاد با اطالع مقامیرد بایصورت گ یا اقدامیر شود و یدستگ یسکه اگر قرار است کاند ردهکد کیران تایا

ه کنیند و بدون ایایبه استان ما ب یگر یز استان دکه چند پاسدار مسلح از مر کنیرد نه ایصورت گ یمحل

نند و با خود کر یرا دستگ نفر 9ان بگذارند یدر م یا استانی یاز مقامات شهر  یکچ یعلت خود را به ه

ان یاند چرا ما را در جرچه برده یاند براجا بردهکنفر را به  9ن یدانم اینون من منکبربند ا

اما ، اند مجرم باشندر شدهیز دستگیه توسط پاسداران تربکو کما یین روستاید هم زارعیاند؟شانگذاشته

  .گرد باخرب باشمینم صورت مه در استاک ید از اقداماتیمن به عنوان استاندار با

ندگان آن یآمد ما بالفاصله با اعزام منایش میپ یلکو مساله و مشکدر گذشته اگر در ما: حقگو افزود

به  یندگانینرتل شهر از دست ما خارج شده است معهذا امروز مناکنون کم اما ایردکیل را حل مکمش

 . خواهم فرستاد یگر یندگان دیمناو فرستادم و منتظر اقدامات آنها هستم فردا هم کما

 (23/7/1358هانکی)

 

  .اندردهکرا آزاد ن یر یوزنده نخستیراتها هنور مناکدمو 

  .ردکبه فرماندار مهاباد نامه نوشت و سالمت خود را اعالم  یالم از نقطه نامعلومکبا یز

  .نندکآزاد  یرا به زود یر یوزنده نخستیاند مناندگان قول دادهیربا
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توسط چند مرد مسلح در ، روزیه صبح پرکدر مهاباد  یر یوزنده نخستیالم" مناکبا یه ـ "صادق زیاروم

در  یقیدق یرات است و از رسنوشت او اطالعکهمچنان در گروگان افراد حزب دمو ، ربوده شد، آن شهر

  .ستیدست ن

الم به کبا یصادق ز :هان گفتکیخود با  یشب در متاس تلفنید یجان غربید حقگو استاندار آذربایجمش

فرماندار  یخود برا یه با خط و امضاک یاشود و در نامهیم ینگهدار ، در مهاباد یادیز یلیاحتامل خ

ا یو  یر یچ نوع سختگیسامل است و ه، چوجه نگران او نباشندیه بهکرده است کمهاباد فرستاده اعالم 

  .شودیبا او من یبدرفتار 

ره کراتها با او مشغول مذاکه دمو کد شده است کیالم تاکبا یدر نامه ز :افزودی جان غربیاستاندار آذربا

  .ردکناً او را آزاد خواهند یقیهستند و 

الم باشد کبا ینگران حال ز یسکد یه نباکاند نان دادهیز اطمیرات نکافراد حزب دم: ن گفتیحقگو همچن

 . ردکآزاد خواهند  یه او را به زودکاند و قول داده

 (23/7/1358هانکی)

 

  .روز آرام بودیمهاباد بعداز ظهر دی: جان غربیاستاندار آذربا

 کج مهاباد را تر یبه تدری، ر بومیافراد غ: ات حمله مسلحانه مهاجامن به مقر سپاه پاسدران مهابادییجز

  .نندکیم

ها ین ناآرامیا. اعالم شد، روز ادامه داشتیه تا بامداد دکشب در مهاباد یپر یهایات ناآرامییه ـ جزیاروم

سپاه  یراتها به مقر سپاه پاسداران به وجودآمدو براساس اظهارات سخنگو کبراثر حمله مسلحانه دمو 

ن یاز افراد سپاه به نام "زر . یکیشدندیاز آنها زخم یادیشته و عده زکتن از مهاجامن  13پاسداران 

  .شدندیز زخمیرسباز ن یکپاسدار و  یکد و یمقدم"به شهادت رس
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شب آغاز شد و مقر سپاه پاسداران به محارصه یقه پریدق 30/21حمله در ساعت ، ن سخنگویبنا به اظهار ا

مهاجامن به ، هاامیمرت بود و با آمدن هواپ 75مهاجامن درآمد حلقه محارصه در مرحله تخست حدود 

  .ردندک ینیعقب نش یصد مرت  یک

روز با شدت ادامه داشت و یبامداد د 2ب تا ساعت ن مهاجامن و پاسداران انقال ید در بیشد یر یدرگ

  .ردندکیاستفاده م کیو تفنگ نارنج 50 ربیالک ین از سالحهایطرف

شب مهاباد یه وضع پریپارس در اروم یخود با خربنگار خربگزار  یروز در متا س تلفنید، فرماندار مهاباد

ن پاسداران مستقر در شهر و مهاجامن ید بیشد یبا جنگیتقر: رد و گفتکف یتوص« داً ناآرامیشد»را 

 یگزارش یبه و ، شبانه مهاباد یر یات درگیینون از جزکاز سازمانها تا یکچیه: افزود یو . ان داشتیجر

  .اندنداده

 

 اظهارات استاندار

به دنبال : هان گفتکیشب خود با ید یدر متاس تلفن یان غربید حقگو استاندار آذرباجیرت جمشکد 

اوضاع ، داد یرات رو کن پاسداران و افراد حزب دمو یشب ( در مهاباد بیشب )پرید هک یدیشد یر یدرگ

  .میاز آن شهر ندار یروز( نسبتا آرام بود و گزارش نامطلوبیبعدازظهر امروز )د، ن شهریا

جنب پادگان است و براساس  یادر خانه ، مقر پاسداران مهاباد»: ردکاضافه  یجان غربیاستاندار آذربا

ه کن خانه مورد حمله مهاجامن قرار گرفت یا، شب یهاهیمن، امافت داشتهیدر یه از فرماندار ک یشگزار 

، ه فرماندار مهابادک یشدند و به طور یز زخمیرسباز ن یکپاسدار و  یکد شد و یپاسدار شه یکبراثر آن 

  .«ز جان سپرده استیرسباز مجروح ن، گفتیم یتلفن
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، در داخل پادگان بوده و چون مهاجامن، شته شده استکشده و احتامالً یه زخمک یرسباز »: حقگو گفت

، گریبه عبارت د. رده استکبه رسباز اصابت  یاگلوله، نندکیم کز شلیهدف ن یو ب ییهوا یرهایت

  .اندنداشته یار کفقط به مقر سپاه پاسداران بوده و با پادگان ، حمله مهاجامن

 یلیدل، ن آرامشیا: گفت، خوشحال بود، روز مهابادیز آرامش بعدازظهر ده ای کجان غربیاستاندار آذربا 

دامه همچنان ا، ن آرامشیه اکن است یمن ا یاما ؟آرزو ، دوار بودیتوان به ادامه آن اممنی ندارد و یخاص

 .ابدی

بحال ش یه از دوروز پکمهاباد  یهاه مدارس و مغازهکاست  کیده از مهاباد حایگزارش رس، گرید یاز سو 

  .هنوز باز نشده، ل درآمدهیتعط

اند روز برفراز شهر مهاباد به پرواز درآمدهیبعدازظهر د، وپرتهاکیه هلکن آمده است ین گزارش همچنیدرا

  .شودیده میدر سطح شهر د یارتش یو نقل و انتقاالت پاسداران و واحدها

س و سه ییه براثر آن رک یشهربانه به دنبال حمله مهاجامن به ساختامن کاست  کیحا یگر یگزارش د

ت یمساله انتظامات و امن. اندخلع سالح شده، ه ماموران آنیاند و بقدهیتن از ماموران به شهادت رس

  .خوردیدر نقاط مختلف به گوش م یرانداز یت یشهر نامعلوم است و هر از چند گاه صدا یداخل

، مهاباد یر بومیافراد غ: د شده و آمده استیرش قن گزایز در ایاز شهر مهاباد ن یر بومیخروج افراد غ

حقگو . شودیده میشهر د مبودها درک ینند و بعضکیم کن شهر را تر یا، جیبا ادامه تشنج به تدر 

عمال ، نرتل شهر مهابادکرده بود کد ییه تاکهان کیروز خود بایپر یدر گفتگو  یجان غربیاستاندار آذربا

گر یه بار دکان است یدر جر یاقدامات: خودگفت یرار حرف قبلکتشب ضمن ید، راتهاستکدردست دمو 

 . ردکن اقدامات را فاش نیات اییجز، رند استاندارینظم شهر را بر عهده گی، ماموران انتظام

 (24/7/1358هانکی)
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 باکیاظهارات ش

ن انفجارها یا»: در سطح شهر سنندج گفت یردستان روز گذشته درباره موج مبب گذار کبا استاندار کیش

  .«ت و وحشت در سطح شهر استیجاد عدم امنیفقط بخاطر ا

ه در مورد کاعالم داشته  یالبته شهربان»: اظهار داشت یدرمورد تحصن و اعرتاض ماموران شهربان یو 

 ین شهربانیمامور یوقت. د ندارمیق آنها امیجه تحقیاما من به نت. ق استین انفجارها مشغول تحقیا

  .«د نداشتیام یق شهربانید هم به تحقیبا، شودید و سپس اعالم تحصن مننکیاعتصاب م

انجام  یار کرند و یگیفقط حقوق خود را م یت عنارص موجود در شهربانیرثکا»: ردکاستاندار اضافه 

لزوم  یو . برندیز در خارج از شهر برس میت ندارد و پاسداران نیل سنندج شبها امنین دلیبهم. دهندیمن

سقز و بانه با  یه شهربانک یهامنطور : رد و گفتکرا اعالم  یماموران شهربان یو انتقال بعضه یتصف

  .است یرضور  یزامر یسنندج ن یه شد اعام ماموران به شهربانیتصف یر بومیمامور غ 120و 150اعزام 

جه یان از نتردستکمن به عنوان استاندار : سفر فروهر در منطقه گفت یان در مورد هدفهایاستاندار در پا

ه در کر دهم آن است کخواهم تذ یه مکرا  یامساله یول، میهست یاطالع یاو ب یهاره و هدفکمذا

جه یرات به نتکرند تا مذاید افراد مورد اعتامد و صالح و قرار گیفروهر به منطقه با یات اعزامیب هکیتر 

ر یبهرحال باز هم د یول، شدیش رشوع میست دو ماه پیبایرات مکن مذایا»: ردکاضافه  یو . برسد

 . «ت برسدیه فروهر در سفر خود به موفقکم یدواریست و امین

 (25/7/1358هان کی)

 

  .شودیواگذار م یت سنندح به شهربانیحفط امن: ردستانکاستاندار 

له پاسداران یه مخالف حفاظت شهر بوسکاست  یسانکاز دادن بهانه به دست  یر ین اقدام بخاطر جلوگیا

  .هستند
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  .مبب منفجر شد، ون سنندجیزیتلو -ویدر محوطه راد

  .گذاشت یبحا یشته و چند زخمک 2ان کددر سطح شهر بو یشد یهایراندازیت

را دولت با رهربان یه اخک یاسیرات سکردن مذاکمخدوش  یضد انقالب برا»: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

  .«ه استو تظاهرات بوجود آورد یر یرده در سنندج درگکرد آغاز ک

هان به سنندج ضمن کی یبا خربنگاران اعزام ییردستان در گفت و گوکاستاندار « باکید شیمحمد رش»

 یاسیس یهارات و راه حلکه مذاکد مانع آن شود یر سنندج نبایاخ یهایریدرگ»: ن مطلب گفتیاعالم ا

صدرصد به سود  ین وضعیرا چنین برود زیردها متوقف و از بکن دولت و یب یر یرفع غائله و درگ یبرا

  .«ضد انقالب خواهد بود

فرد  یکره کشه با مذایمن هم»: ن گفتیردنشکوش فروهر در منطقه یر داریرات اخکدر مورد مذا یو 

ن آغاز شود یردنشکدر منطقه  یراتکه اگر قرار است مذاکام و معتقدم ا فرد مخالف بودهیگروه  یکبا 

ب دولت به منطقه یحسن ن یات اعزامیب هکیانجام شود و در تر  از دولت و گروه مقابل یاتین هید بیبا

  .«صادق و مومن به انقالب همراه باشد یردهاکا یرد ک یاسیحتامً رجال س

رات نشان کنگونه مذایا ایثان، فهمندیگر را بهرت میدیکردها زبان ک»: ن مطلب گفتیاستاندار به دنبال ا

 یمن در ابتدا»: ردکن اضافه ینیاستاندار همچ« ستیفارس ن ردوکن یره بکه مذاکدهنده آن خواهد بود 

 یبا گروهها یراتکدهند مذایه چنانچه اجازه مکام ر دادهکن موضوع را به دولت تذ یورود به سنندج ا

چوجه یچده شده بهیار پیه مساله بسکنون کن درخواست من موافقت نشد و ایبا ا یرد انجام دهم ولک

  .«ستمینار کن یحارض به انجام ا

ه کن راه است یتنها از ا»: ن گفتیردنشکمناطق  یهایریدر رفع درگ یاسیس یهاد بر راه حلکیبا تا یو 

  .«ردیگیان میدر سطح منطقه پا یشکابد وجنگ و برادر ییت دست میردستان به آرامش و امنک
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من »: سنندج گفت شین دوروز پیدر تظاهرات خون یاستاندار سپس در مورد دخالت افراد جالل طالبان

ن یده من اینم و به عقکیب میذکت در تظاهرات سنندج را تکن عده به سنندج و رش یعه ورود ایشا

ن است کالبته مم»: در تظاهرات استاندار گفت یر بومیت افرا د غکدر مورد رش « عه صحت نداردیشا

ن موضوع با سپاه پاسداران یا در یرده باشندد ولکت کا در تظاهرات رش یوارد شهر شده و  یر بومیافراد غ

ل وارد شهر یدارند و با اتومب یعین عده قصد حمله وسیه اکستم یده نیمستقر در سنندج هم عق

  .«اندشده

دن یه بعد از به مثر رسکن است یت امر ایواقع»: سنندج گفت یشهربان یل داخلیبا در مورد مساکیش

دام کچیدر سطح شهر نشده و ه یاسلحه و پاسدار گرفنت  حارض به یسیچ مامور پلیه یانقالب اسالم

. اندردهکن یر یجلوگ یابانیاند و از تظاهرات خدر قبال تشنجات داخل شهر بعهده نگرفته یتیمسئوول

: ن مورد افزودیدر ا یو . «اندانجام نداده یا عملیو  یچگونه خدمتیر هیاخ یهایرین جهت در درگیبهم

ف یضع ین محلیه ماموریه روحکردم و گفتم کسنندج صحبت  ینمن دو ماه قبل با مسووالن شهربا»

 یبه شهر بان یر بومیه ماموران غکداشته باشند و بهرت است  یتیتوانند در محل فعالینها منیاست و ا

  .«ردکن یتوجه یس سابق شهربانییشنهاد من رین پیسنندج منتقل شوند متاسفانه به ا

هان صحبت کی یباخربنگاراعزام یمهم در استاندار  یتیجلسه امن یکان گرفنت یه بعد از پاکاستاندار 

مسووالن ، نجانبیت اکن جلسه با رش یا»: ن جلسه گفتیدر ا، ل مطرح شدهیدر مورد مسا، ردکیم

 یول ات جلسه محرمانه استییه البته جزکل شده بود کیتش یسپاه پاسداران و ژاندارمر ، ارتشی، شهربان

 یه پاسداران در امور داخلکن موضوع بود یجلسه بر رسا یه بحث اصلکاست  نیم ایتوانم بگویآنچه م

ر یتوسط افراد غ ینند و ضمناً شهربانکفه یآنان انجام وظ یبجا ینند و ماموران شهربانکشهر دخالت ن

  .«ت گرددیتقو یبوم

ز شنبه بخاطر از بامداد رو : سدینویخود از سنندج م یب گزارش ارسالیهان در تعقکی یخربنگار اعزام

بازار و ، ه مدارسیلکر ین چند روز اخیخون یهایر یز در سطح شهر و درگیاعرتاض به اعامل خشونت آم
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شهر تا سه روز  یل عمومیه تعطکد یل بود و در سطح شهر اعالم گردیها تعطکو بان یشرت ادارات دولتیب

ت هزاران نفر از دانش کبا رش  یته روز گذشته تظاهراکن گزارش اضافه شده یدر هم. ادامه خواهد داشت

 ییمردم در شهر برگزار شد و ضمن آن شعارها یهار گروهیارمندان و سا، کانیبازار، انیدانشجو، آموزان

  .ه پاسداران مستقر در سنندج داده شدیعل

تن از  15ر سنندج یدر رابطه با حوادث چند روز اخ»: هان در گزارش خود افزودکی یخربنگار اعزام

 یضمناً شهربان. رمان منتقل شدندکزد و یاز تظاهرات به  یر یسنندج بعلت عدم جلوگ یان شهربانمامور 

  .«ردکسقز و بانه به سنندج  یهایاز شهربان یربومیتن از ماموران غ 50سنندج بالفاصله اقدام به انتقال 

رد و کف یآرام توص یروز خود اوضاع شهر سنندج را تا حدودیان گزارش دیهان در پاکی یخربنگار اعزام

ان یدانشجو، ن شهریر ایمختلف مردم سنندح در ارتباط با حوادث اخ یهاگروه یبا اعالم همبستگ: افزود

 یاهیدام با پخش اعالمکان شهر هر یاران و بازاریو به یسنندج و ماموران شهربان یو استادان دانشگاه راز 

 . ردندکوم کرا مح ندجر سنین چندروز اخیتظاهرات خون یر یدر سطح شهر درگ

 (28/7/1358هانکی)

 

 باکیاظهارات ش

ل کیرتبه استان تش یعال یه با حضور مقامهاکجلسه مهم  یکت در کردستان پس از رش کبا استاندار کیش

 کمکهر نوع  یخود را برا یه اگر چه سپاه پاسداران آمادگکن است یت ایواقع»: اران گفتکشد به خربن

ل کاست یت شهر از ریحفظ امن یم برایم گرفتیمتص یلین بدالیکاند لردهک ت شهر اعالمیدر حفظ امن

گران یبه دست د یارا به سنندج اعزام دارد تا بهانه یاز افراد شهربات یام عدهیشور بخواهک یشهربان

  .میله پاسداران هستند ندهیبوس ه مخالف امر حفاظت شهرک
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ف محوله همچنان یحارض به انجام وظا یسبانان سنندجه پاکن است یقت ایحق»: ردستان گفتکاستاندار 

  .«ستندید نید وبایه شاک

آن رخنه  یه طکرت یرو یش با خربگزار یردستان درباره گفتگوکبا استاندار کیپارس از ش یخربنگار خربگزار 

 ریت افراد غکاگر هدف رش : با گفتکیش. ردکرده بود سئوال کب یذکبه سنندج را ت یافراد جالل طالبان

است در تظاهرات گذشته و حال سنندج بطور قطع  یعین شهر بوده طبیت در تظاهرات اکرش  یسنندج

 یبنحو  یعنارص وابسته به جالل طالبان یاز سو  یرانداز یاند اما بهر حال تردهکت کرش  یر سنندجیافراد غ

  .شدندیو بازداشت م یین افراد شناسایشد این میرا اگر چنیس شد نبوده زکه منعک

شنبه مستقر در سنندج روز پنج یان سپاه پاسداران انقالب اسالمیاز سخنگو یکیه کشود یم یادآور ی

 . اندردهک یرانداز یمردم ت یبه سو  یه افراد وابسته به جالل طالبانکگذشته گفته بود 

 (28/7/1358هان کی)

 

  .ارتش بر اوضاع مسلط استی: جان غربیآذربا یمعاون استاندر 

  .رون آمدن از خانه را نداردیاد جرات بدر مهاب یسک

  .دارند یمرت کان مقابله کنند و پاسداران امکیم یرانداز یراتها از منازل ومدارس تکدمو 

  .قرار گرفته است یو نظام یمهاباد در محارصه اقتصاد

، ر مهابادیاخ یهایریه درگکرد کروز اعالم ید یجان غربیآذربا یاستاندار  یاسیه و سنندج ـ معاون سیاروم

در ، ن تنها به سود استعامرگران خواهد بودیست و ایژه شهر مهاباد نیچ وجه به نفع منطقه بویبه ه

  .مینکشورمان قطع کرده و دست استعامر را از کم استقالل خود را حفظ یخواهیه ما میکحال
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، پارس یخربگزار با خربنگار  ییدر گفت و گوی جان غربیآذربا یاستاندار  یاسیمعاون س کرت اتابکد 

ده است دو یه به من رسک یبراساس گزارش»: ن شهر گفتیا ینونکمهاباد و وضع  یر یرامون علل درگیپ

آن چهار  یردند وطکحمله  که مهاجامن با ضد تانکبردند یظهر م یپاسداران غذا یبرا یارتش« نفر بر»

  .«درآمدند یتن از مهاجامن را پازدند و سه  یرانداز یمتقابال دست به ت یافراد نظام. شدندیتن زخم

روز ادامه یه تا صبح دکصورت گرفت  ییهایرانداز یز تیالبته از پشت بام منازل ن»: افزود کرت اتابکد 

ل یامالً تعطکشود و شهر یده منیمهاباد د یابانهایس در خکچیه هکد یروز خرب رسیازظهر دشیداشت و پ

  .است

 یانتظام یروهایله نیاطراف شهر بوس»: گفتی جان غربیستاندار آذربانرتل شهر مهاباد معاون اکدر مورد 

  .«شهر در دست ارتش است یلکنرتل کدر محارصه است و 

ان مسلامن یهر چه زودتر حل و فصل شود و از متام همشهر، ل مهابادکه مشکرد ک یدوار یاظهار ام یو 

خود  یهااند در خانهردهکرخنه ، شهره به کرمسوول یعده ماجرا جو و افراد غ یکمهاباد خواست به 

  .پناه ندهند

ست یژه مهاباد نیچ وجه به نفع منطقه بویبه ه یر ین درگیا»: افزودی جان غربیآذربا یمعاون استاندار 

رده و دست کم استقالل خود را حفظ یخواهیه ما میکن تنها به سود استعامرگران خواهد بود در حالیو ا

 . «مینکطع شورمان قکاستعامر را از 

 (30/7/1358هانکی)
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عه اعزام یشا یبررس یبرا یتیاقدامات مهم امن: ردکهان اعالم کیردستان در گفت و گو با کاستاندار 

 رانیبه مرز ا یر عراقکدولش

ران و عراق ینرتل مرز اکت و یبه مرز و تقو یر عراقکعه اعزام دو لشیهان ـ شاکیرمانشاه ـ خربنگار ک

  .صحت ندارد

به : هان اظهار داشتکیگفت وگو با خربنگار  یکردستان روز گذشته در کبا استاندا ر کید شید رشمحم

ردستان ک یمرز  ینون در نواحکاند و هم اران اعزام شدهیبه مرز ا یر عراقکه دو لشکد یمن خرب رس

منطقه  یتینر مقامات امیردستان و ساکر کبا فرمانده لش یابالفاصله جلسه، ن جهتیبد، مستقر هستند

ن خرب یمنطقه ا ییهوا یسهاکع یمفصل و ارائه گزارش و بررس یم و بعد از بحث و بررسیل داداکیتش

  .اساس اعالم شد یو ب یعه تلقیشا یک

ن ساعت با یتا ا ینند ولکردستان اقدام کرو به مرز یها به اعزام نیه عراقکست ید نیالبته بع: افزود یو 

در منطقه  یافکها خود به اندازه یافت شده عراقیدر یهاا طبق گزارشر یز، اندار دست نزدهکن یا

  .دارند یر یو درگ ین عراق گرفتار یردنشک

 یاردوگاه برا یکجاد یدر مورد ا ییگزارشها، ما در منطقه یمنابع خرب : ردکردستان اضافه کاستاندار 

ن یجاد ایها با ایه عراقکدهد ین نشان میه صدرصد درست است و اکاند مرز داده یراتها در آن سو کدم

  .زنندیودولت دامن م یرانیا یردهاکن یراتها به اختالف بکگر به دمید یهاکمک یاردوگاه و با اهدا

 یبا پناهندگ یعراق یردهاکه کده یبه من اطالع رس: افت شده استاندار گفتیدر یهار گزارشیدر مورد سا

ران به یه اقامت در اکاند و آنها را مورد مالمت قرار داده داً مخالف هستندیبه عراق شد یرانیا یردهاک

تبخش یچوجه رضایبه یعراق یردهاکها با یرا رفتار عراقیز، به دولت عراق است یمراتب بهرت از پناهندگ

  .ستیو مطلوب ن
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 یساز کن شامل عراق را با متام قوا پایردنشکمنطقه ، ریاخ یسالها یها در طیعراق: ن گفتیبا همچنکیش

عراق  یاز دولت بحث یعراق یردهاکاست  یعین طبیر سوق دادند بنابرایردها را مبناطق گرمسکردند و ک

ران یجنگ با دولت ا یبرا یرانیا یردهاکها درپناه دادن به یاستاندار افزود عمل عراق. ستندین یراض

 یردهاکو  یبارزان یصطفبه مالم یران با دادن پناهندگیه شاه رسنگون شده اکاست  یو یه هامن سناریشب

  .شدند یردها قربانکو  یه با توافق دودولت مالمصطفکم یدیطرفدار او انجام داد و بعداً د

ره یچادر با چ یرود دارایمرز م یبه آن سو  یرانیرد اکه هر کن مطلب یردستان باعنوان اکاستاندار 

از  ینبوده و حال آنها چه هدفچوجه مورد پسند یها به هیاست عراقین سیا: ن است گفتیمع ییغذا

  .ستیار دارند معلوم نکن یا

ز یوان نیدر شهر مر»: هان گفتکیمتاس با  یکوان در یفرماندار مر« رت مهرآساکد »روز گذشته  یاز طرف

ه سه روز کفئودال منطقه  یخ عثامن نقشبندیبه ش کمک یبرا یر عراقکلش یکد مورد اعزام  یعاتیشا

  .شودیده میوان بوجود آورد شنیمر« کیدره » یتادر روس یر یدرگ یکش یپ

  .«نان ندارمیرد و من هنوز به آن اطمکد قبول یو ترد کش یمکد با یعات را باین شایالبته ا»: افزود یو 

وان به من داد یمر یشهربان یانتظام یمامور قوا یکرا  یر عراقکگزارش اعزام لش»: ردکفرماندار اضافه 

  .نندکن اقدام یس و بده تا درباره ایتباً بنوکرا  ن مطلبیمن گفتم ا یول

خ عثامن فئودال منطقه یش کمکبه  یدر لباس رسباز عراق یگر ید افراد دیالبته شا»: ن گفتیهمچن یو 

  .«است یدگین موضوع هم تحت رسیه اکآمده باشند 

شته شده بودامروز ک« یکدره » یر یش در درگیه سه روز پک یه جنازه شخصکرد کان اعالم یفرماندار در پا

ار دارند قباًل یه افراد مسلح در اختکو پرسش  یخ عثامن نقشبندیوان دفن شد حمالت شیروز( در مری)د

 . دفع شده بود یتوسط ژاندارمر 

 ( 30/7/1358هان کی)
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  .دارند ییاز به موادغذایمردم بانه ن

به ، ن استانیمهم مناطق مختلف امسائل  یبررس یه براکردستان کبا استاندار کید شیمحمد رش-سنندج

  .ردکح ید را ترشین بازدیج ایبه سنندج بازگشت و نتا، شهرستان بانه رفته بود

 

 ییاز به مواد غذاین

به من مراجعه  یرسپرست سپاه پاسداران اعزام، وارد شهرستان بانه شدم یوقت: ردستان گفتکاستاندار 

مردم »: ند و گفتکب یشرت یبه وضع مردم بانه توجه به دولت کخواستار شد ی، ش از هر مطلبیرد و پک

، مرغ، روغن، و خواروبار از جمله برنج ییبه مواد غذا یاز فور ین، ن شهرستان و مناطق اطراف آنیا

درنگ از یمن ب». «ندکنه اقدام ین زمیعاً در اید رسیر دارند و دولت بایره و پنک یو حت ییپودررختشو

ه به جز برنج و روغن کخواستم  یشور متاس گرفتم و از و کر یان وزیا صباغله تلفن بیشهرستان بانه بوس

ع صادر ید ورسکیدستور ا کیه مواد خورایارسال بق یبرا، در سنندج موجود است یافکه به مقدار ک

ره از تهران ک یادیه من خواستار ارسال مقدار زکنیشور از اکر یوز»: ادآور شدیردستان کاستاندار . «نندک

  .«ارسال آن الزم است، ن منطقهیرفاه حال مردم ا یگفتم برا یول، ردکمردم بانه شدم تعجب  یبرا

 

 تحصن در مسجد جامع

از هر »: وضع شهرستان بانه چگونه است گفت یلکه به طور کن سؤال یردستان در پاسخ اکاستاندار 

روشن  ین گله مندم و بران شهرستایر مسئول در ایاز از افراد و عنارص غ ینظر نسبت به رفتار بعض

از  یه ایه گالکنیه رسپرست سپاه پاسداران بدون ایکدر حال. نمکیمنونه اشاره م یکشدن مسئله تنها به 

. فقط خواستار رفاه حال مردم بانه بود، ندکت خود و افرادش بیوضع ناهنجار و نامساعد محل مأمور

هرستان بعنوان اعرتاض نسبت به حضور پاسداران ن شیرمسئول در مسجد جامع اینگونه عنارص و افراد غیا
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متاسفانه حرف درست ، پس از ساعتها بحث و گفتگو با آنان، ان آنان رفتمیبه م یوقت. رده بودندکتحصن 

، شیه چند شب پکبود  ین درحالیعلت اعرتاضشان به حضور پاسداران نداشتند و ا یبرا یل روشنیو دل

ه بر کشود یپرتاب م کیه حامل چهار نفر پاسدار بود نارنجک یلیتومبا یشهر به سو  یهااز خانه یکیاز 

قاتل  ییشناسا یشود و پاسداران برایدو نفر قطع م یرسد و پاینان به شهادت میاز رسنش ، یکیاثر آن

ان معرتض یآقا، لین دلینند و تنها به اکی میخانه را در اطراف محل حادثه بازرس ین تعدادیا قاتلی

  .«دست به تحصن زده اند اند وشده

 

 یر مسئول موجب آشفتگیعنارص غ

امل تاسف و و کبا ، مفرماستکه در شهر بانه حک یبه علت وضع نامساعد»: ردستان افزودکاستاندار 

ن کرممیغی، نونکط یدر رشا یعمران یطرحها یز یبرنامه ر، میوشیکآن م یشه برایه همکبرخالف آنچه 

 یچگونه اقدام عمرانیه، مفرما نباشدکت حیه امنیکام تا زمانردهکد کیأه بارها تکرا چنانیشده است ز

ارگرانش در که جان خود و کبرود  یشود به منطقه ایحارض من یار کچ مقاطعه یست و هیر نیان پذکام

ه هامن کبل -ه البته نه همه مردمک-خود مردم شهرستان، ن اساسیا یرو . ردیقرار گ یمعرض خطر احتامل

رشفت یت عدم پیاند و مسئولدر شهرستان شده ین وضع آشفته ایموجب چن، رمسئولیو غ عنارص جوان

  .رندین افراد به عهده بگید خود ایرا با یعمران یارهاک

 

 پاسداران یار کفدا

 یمنونه برا یکر کذ »: ردستان ضمن برشمردن خدمات صادقانه برادران سپاه پاسداران گفتکاستاندار 

 کمتوجه شدم نه تنها پوشا. آمدمی همراه من به سنندج، از پاسداران : یکیستا یافکن امر یاثبات ا

ده بود و از شدت رسما یپوش یتانکفش کجفت  یکز ندارد و یو جوراب ن یراهنیر پیه زکخوب ندارد بل
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دن آذوقه یرسان یشبانه روز برا، ن افرادیخود ا، ن وصفیاما با ا. متام پوست صورتش خراش برداشته بود

ار کن یه اکه شخصاً به آنان گفتم یکدهند تا جائیبه رسما من یتیروند و اهمیاطراف بانه م یهاروستا به

ه کست بلیهمه گفتند مهم ن یداشته باشد ول یشام در پ یبرا ین است خطراتکدر شب مم، خصوصا

و با آغوش  میپشت رس گذاشته ا، ش از سفریبه مردم است و ما خطر را پ یو انسان یمهم خدمت اسالم

آنچه »: ردستان گفتکاستاندار . میاردمان به استقبال مرگ آمدهکدر راه خدمت به مردم و برادران ، باز

ال یر یکن پاسداران یست و هشت روز است ایه متوجه شدم بکن بود یا، ر خود قرار دادیمرا تحت تاث

خود ادامه  یو اسالم یسانت انیبه فعالی، ت عزت نفس و بردبار یدرنها یافت نداشته ولیپول در

  .«دهندیم

 

 عفو امام

ه شهر بانه را ک یرث افرادکه اکرد کته مهم اشاره کن نیبه ا، ن وضعیا یچاره جوئ یردستان براکاستاندار 

ن حد نگران ساخته یه آنان را تا اکستند ین یفر کیمستوجب آنچنان ، اندردهکفر رها کیاز ترس مجازات و 

د قرار دادم و کیگر مورد تأیه دارم عفو امام را بر مردم بانه باردک یتیبا مسئول من، ن اساسیبر ا. است

آنان فراهم  یبرا یچگونه مزاحمتیه، ل دهندیخود را تحو یسالحها، نگونه افرادیه اگر اکردم کاعالم 

 . «قت را بگوش همه برسانندین حقیفه دارند ایم وظیشود و به مردم بانه گفتیمن

 (30/7/1358هانکی)
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  .نندکردستان را حل کل ید مسایبا یافراد محلی: جان غربیاستاندار آذربا

  .ر را بوجود آوردندیردستان به دولت عالقمندندحوادث اخکترسند توده مردم یه مک یافراد

ر در یحوادث اخ: ردکپارس در تهران اعالم  یبا خربگزار  یشب در گفتگو یپری جان غربیاستاندار آذربا

شور که در رابطه با غرب کاست  یلیه مسایلکست و حاصل یردستان نکمجرد و مجزا از مساله  مهاباد

  .مطرح است

ردستان کل کگشودن مش یهامنطقه و راه حل یرخدادها یدرباره دورمنا یجان غربیحقگو استاندار آذبا

ر یت افراد غاز دخال یل ناشکچده است به نظر من مشیار پیشور بسکردستان و غرب کمساله : گفت

از تداخل  یاگر مساله تا اندازهیر دیبه تعب. اران استکاندر از دست یاو پاره یر محلیو غ یمسوول محل

شرت از یشور بکل غرب یه بهرت است مساکمن معتقدم . اندردهکه بطور متقاطع عمل کشده  یقوا ناش

ط خاص منطقه یگران با رشایز دش ایه آنها بکحل شود چرا  یاران محلکارشناسان و دست اندر کق یطر

منطقه رادر نظر دارند  یاجتامع یروانشناس یهاآشنا هستند و جنبه یو فرهنگ یاقتصادی، اسیاز نظر س

ن منطقه از ید مساله در ایبعمل آ یر یشگیشدن اوضاع پتر یشود از بحرانیها موجب مین آگاهیهم

رانه که مبتکع باشد بلیس العمل وقاکرت عد اقدامات به صو یف است و نبایار حساس و ظریشور بسک

در پاسخ ی جان غربیحقگو استاندار آذربا. ردن اوضاع را ندادکتر چدهیرد و به ضد انقالب فرصت پکعمل 

از  ین وضع در واقع ناشیا: ش آمده گفتیر پیرات حوادث اخکرشفت مذایه چرا در زمان پکن پرسش یا

رات مخالف کرشفت مذایه با پکاست  یگر ید یا جناحهایرات و کدر حزب دمو  یس العمل افرادکع

م ینکن محل را جلب یم و اعتامد معتمدییاینار بکه ما با توده مردم کن گروه از آن است یترس ا. هستند

ن مردم یرا درب ین حوادث مصنوعیه اکن است یم ایم مردم را نسبت به دولت عالقمند سازیو بتوان

فردا )امروز( به محل : ه به تهران آمده است اظهار داشتی کجان غربیبااستاندار آذر . آورندیبوجود م

: ا نه گفتیارائه به دولت دارد  یه طرح تازه براکن مساله یدرباره ا یو . ت خود بازخواهد گشتیمامور

 یمساله اساس یکدر منطقه . نمکیرده و آنها را دنبال مکر نییام تغه داشتهک یهاها و برنامهوضع طرح
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ار حساس است ین مساله بسیا. ردکد حساب مردم را از ضد انقالب جدا یه باکن است یجود دارد و آن او 

  .ردکد با دقت درباره آن عمل یو با

ه به حضور امام برسم کامده یش نیپ ینون فرصتکتا: دار با امام گفتیدرباره د یجان غربیاستاندار آذربا

 . شان برسمیگر به حضور ایه در سفر دکدوارم یو ام

 (30/7/1358هان کی)

 

  .ندارم ییمن قدرت اجرا: فرماندار مهاباد

روز مهاباد و یترور د یر یدر مورد علل درگ یغربجان یاستاندارآذربا یاسیمعاون س کرت اتابکه ـ د یاروم

ده دو نفر بر یه به من رسک یبر اساس گزارش»: پارس گفت ین شهر به خربنگار خربگزار یا ینونکوضع 

. شدند ینفر زخم 4آن  یه مورد حملة مهاجامن قرار گرفتند و طکبردند یپاسداران غذا م یبرا یتشار 

 یزدند و سه نفر از مهاجامن را از پایمتقابل م یدست به حمله یحملة مهاجامن افراد نظام یدر پ

لة یشهر بوس اطراف»: گفت یجان غربیآذربا ینرتل شهر مهاباد معاون استاندار کدرمورد . «درآوردند

رد ک یدوار یاظهار ام یو . «شهر در دست ارتش است یلکنرتل کدر محارصه است و  یانتظام یروهاین

 یکه به کاز مردم مسلامن مهاباد خواست  کرت اتابکد . ل مهاباد هرچه زودتر حل و فصل شودکه مشک

 یر ین درگیا»: ردکاصافه  یو . خود پناه ندهند یهااند در خانهردهکه به شهر رخنه کعده افراد ماجراجو 

ن یپارس همچن یخربنگار خربگزار . ن تنها به سود استعامرگران استیست و ایچوجه به نفع منطقه نیبه ه

اند ه منتقل شدهیه از مهاباد به ارومکو عباس امام پور دو تن از پاسداران مجروح  ین شجر یر حسیبا ام

ر پاسداران یسا یاز پاسداران با دو نفر برا یفاق گروهبه ات»: گفت ین شجر یر حسیام. «اندردهکگفتگو 

شد و  یمتالش ین مرحله نفربر اولیم در نخستین مسلح قرار گرفتیه مورد حملة مهاجمکم یبردیغذا م

به درجه شهادت  یاشانکن جامل یبرادر پاسدار به نام حس یک شدند یتن زخم 6ن آن یرسنش 9از 

 یشدم و متامیز سوارش بودم تنها من زخمیه خود نکرنفر بر دوم د»: افزود ین شجر یر حسیام. «دیرس
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: ه سامل هستند عباس امام پور گفتیو تحت درمان قرار گرفتند و بق« افتندیه انتقال ین به ارومیمجروح

ن یا. وارد آمد یادیب زیآس کشدند و به دو تانیز زخمین یبرادر ارتش 18روز مهاباد ید یر یدر درگ»

 یراتهاکدم ینشده بود و حت یساز کامالً پاکن شهر یاز هنگام ورود ارتش به مهاباد ا: افزود پاسدار مجروح

از  یول« شدیر میراتها با پاسداران درگکاول دم یرده بودند در روزهاکج به شهر رخنه یمسلح به تدر

مهاباد  شب گذشتهجمعه  یهایریدر درگ»: ردکامام پور اضافه . نندکیحمله م یدو روز قبل به افراد ارتش

 8شته و ک 10راتها کز دمیشب نیپر. شدند ینفر زخم 50شته و حدود کراتها کنفر از دم 20حداقل 

نند و پاسداران کیم یرانداز یشرت از منازل و مدارس تیراتها بکرد دمکپاسدار مجروح اضافه . «دادند یزخم

 . دارند یمرت کان مقابله کام

 (30/7/1358)اطالعات 

 

  .میرندا یقدرت

من به عنوان »: ن گفتیرد و چنکح یوضع مهاباد را ترش یچگونگ یتلفن یگفتگو  یکفرماندار مهاباد در 

و  یشهر مهاباد در محارصة اقتصاد. میدر مهاباد ندار ییچگونه قدرت اجرایفرماندار در حال حارض ه

ا چهار مغازه یشهر تنها سه  یهاییاز دارند و از نانواین یداً به مواد سوختنیقرار گرفته و مردم شد ینظام

ة آمار یان تهکام: ر مهاباد گفتیدو روز اخ یهایدرمورد تلفات و زخم یو . دهندیار خود ادامه مکبه 

ادارات ـ مدارس و بازار  یمتام. ستیچ وجه نیوارده به شهر به ه یهاانیها و زیزخم، از تعداد تلفات

 . آمدن از خانه را نداردرون یجرأت ب یسکل شده و یشهر مهاباد تعط

 (30/7/1358)اطالعات
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  .ندکر یید تغین بایردنشکروش برخورد با مساله در مناطق ی: جان غربیاستاندار آذربا

ـ حقگو استاندار آذربایاروم  یبا خربنگار خربگزار  یاختصاص یگفتگو  یکروز در یبعدازظهر د یجان غربیه 

ن یاز مردم مهاباد تأمیمورد ن ییستور داده شده مواد غذاه دکن مطلب یه ضمن اعالم ایپارس در اروم

. اطالع دهند یجان غربیآذربا یاز خود را به استاندار یه مواد مورد نکن شهر خواست یشود از مردم ا

ست و ین یتیچگونه محدودیبه شهر مهاباد ه ییرساندن مواد غذا یادآور شد براین گفتگو یحقگو در ا

بود  یعنوان شده استنباط نادرست یگروه یهان شهر در رسانهیا یه اقتصاددر مورد محارص  یاگر مطالب

ت یوضع یدرباره یجان غربیاستاندار آذربا. رسدیبه نظر من یچ منطقیه یو به نظر من محاطره اقتصاد

 ییهایوضع منطقه متشنج است و ناراحت: گذرد گفتینون در منطقه مکه هم اکمنطقه و آنچه  یلک

ه روش و کن باشد یا یها نشان دهندهید وجود ناراحتیرانشهر بوجود آمده و شایباد و پدر شهر مها

ابد و در یر ییه روش برخورد با مساله تغکاست  یو رضور . ج را به بار آورده استین نتایرد ما اکعمل

رد یگانال صورت ک یکد و حل مساله از یبوجود آ یر یگمین منابع تصمیب یلک ین مرحله هامهنگینخست

د و یاند بوجود آحل مساله منطقه گامرده شده یه براک یق مسووالن محلیاز طر یستیانال باکن یو ا

و . ا و ابعاد موضوع در نظر گرفته شودین متام زوایردنشکردستان به مناطق کد در برخورد با مساله یبا

 یاجتامع ید از روانشناسشونین بحران به منطقه اعزام میه بخاطر حل اک یسانکن مستلزم آن است یا

استاندار . نندکدا یو به طور ساده زبان مردم را بدانند و با توده مردم ارتباط پ. امل داشته باشندک یآگاه

انجام داده  یل و بحران منطقه چه اقداماتکه در مورد وضع مشکنیر خود به تهران و ایدر مورد سفر اخ

 یه دادم و در مورد اجرایام به دولت اراردهکز اعالم ینون نکه هم اکخودم را  یلکمن نظر : است گفت

ه کفرانسه  یشد سئوال شد شام در مصاحبه با خربگزار  ییهایز بررسین یو آبادان یعمران یهابرنامه

ن یه از طرف دولت به شام اجازه داده شده تا با عبدالرحمن قاسملو و عزالدکد یروز مخابره شد گفتید

از طرف امام و دولت از یندگان اعزامیه مناکز از قول شام گفته شده ید و نینکمالقات و گفتگو  ینیحس

نخواستم و اگر  یاچگونه اجازهین مورد از دولت هیمن در ا: حقگو گفت. آورندیمساله منطقه رس در من

ن ندگایفرانسه بوده است و در مورد منا یافته استنباط نادرست خربنگار خربگزار یاس کانع ین مطلبیچن
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از امام و دولت برده نشده است و مسلامً  یچگونه اسمین مصاحبه هیه در اکم ید بگویامام به دولت با

. ستکیشهر مهاباد در دست  ینرتل واقعکنون کده شد هم ایپرس. آلود بوده استبرداشت خربنگار غرض

ش در اطراف پادگان وجود دارد و ارت یآنچه مسلم است در شهر مهاباد تشنج و ناراحت: استاندار گفت

 یشود خربنگار خربگزار ینرتل مکعبور و مرور  یاحتامل یاز برخوردها یر یشهر مستقر است و بخاطر جلوگ

: ر در منطقه وجود دارد؟ حقگو پاسخ دادیدرگ یهاان مالقات شام با رسان گروهکا امیآ: ردکپارس سئوال 

خارج  یاحتامل یدهایدر مورد تهد یجان غربیدارد استاندار آذربا یز کاست دولت مر یبه س ین بستگیا

 یدیچگونه تهدینون هکخود تا یخارج در منطقه یما از مرزها: اظهار داشت یجان غربیآذربا یاز مرزها

ه و یامنیت استاندار سلکقبل با رش  یه چندکه یامنیرات سلکبر اساس مذا یم و حتیردکرا احساس ن

 یل شده بود به زودکیرسدشت تش یمبباران روستاهام خسارات یترم یندگان دولت عراق برایمنا

 یر شهرهایعلل حوادث سا یحقگو درباره. رات دنبال خواهد شدکل و مذاکیتش کیون مشرت یسیمک

منطقه  یلهای کیناراحت یها دنبالهین نوع نا آرامیاظهار داشت ا یجان غربین آذربایردنشکمناطق 

الت که مشکن است یامساله یند ولکیجلوه م یبه نوع ن استانیا یجنوب یشهرها یه در برخکاست 

برداشت و آگاهانه وارد عمل شد و مردم  یمنطقید به طور قاطع شناخت و در جهت رفع آن گامیرا با

 . افتیرا در

 (2/8/1358هانکی)

 

  ! ستندیحارض به انتقاد از استاندار ن یردستان حتکمردم 

ش از یبا حضور ب یاردستان جلسهکاستاندار « باکید شید رشمحم»به دعوت : پارس یسنندج ـ خربگزار 

ن جلسه یدر ا. ل شدکین شهر تشیصد و پنجاه نفر از مردم صاحبنظر سنندج در سالن فرهنگ و هرن ایک

 یهاها و برنامهطرح یاجرا یسازنده برا یشنهادهایت مردم شهر سنندج در ارائه پکه مبنظور مشار ک

ردستان کدر سطح استان  یو دامپرور  یصنعتی، شاورز ی، کبهداشتی، رهنگفی، آموزشی، مختلف عمران
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ح یران را ترشیعلل بوجود آمدن انقالب ا یاستاندار ضمن سخنان مرشوح، افتیب یژه در سنندج ترتیبو

ان خود گله یهمشهر از متام یستیامل تاسف و بدون رودرباکبا : رد و آنگاه خطاب به حارضان گفتک

ه که من انتظار داشته باشم و دارم یکتا جائ. خود ندارند یل شهر یبه مسا ین توجهیرتکوچکه کمندم 

د اثرات یشا: ردکردستان اضافه کاند ! استاندار ار هم نشدهکن یحارض به ا یول، نندکند از من انتقاد یایب

. آورده باشدد یران پدین عامل ناگوار را در رسارس ایمردم ا یهام گذشته به خواستیشوم عدم توجه رژ

ستم یدگرگون گشته و س یلکران انقالب شده و ضوابط و روابط گذشته بیرث مناطق اکه در اکنم یبیم یول

 یران رسگرم بازساز یخته است و مردم مناطق مختلف ایبر مردم فرو ر یدولت یت مطلق دستگاههایمکحا

ه خواسته ک یقه تا هر مبلغین مضاه پول بدو یکس ! در حالکردستان برعکاما مردم ، پس از انقالب هستند

ن یردن اکنه یهز یم برایستیحارض ن یرد حتیگیارمان قرار میم از طرف دولت در اختیم و بخواهیباش

ردستان کو دفرت عمران امام در  یجهادسازندگ یهاتیاستاندار سپس با اشاره به فعال م!یپولها نظر بده

 یمکم یدواریام»: ادآور شد، یتان اختصاص داده شده استن اسیون تومان اعتبار به ایلیم 420ه کنیو ا

دفرت عمران امام و ی، حداقل به جهادسازندگ، حیصح یمناسب و نظرها یم با ارائه راههایبه خود آئ

ش یعمران پ یه منطقه خودمان را از هر نظر روبه آبادکم ینکم آنقدر خدمت یبتوان یاجرائ یهادستگاه

 . «میبرب

 (1358 /3/8)اطالعات

 

  .ردکت مردم انتقاد کردستان از عدم مشار کاستاندار 

صد و پنجاه نفر از یکش از یبا حضور ب یاردستان در جلسهکبا استاندار کید شیمحمد رش –سنندج 

ن شهر یدر سالن فرهنگ و هرن ا، مختلف و طبقات گوناگون مردم سنندج یهاصاحبنظران در گروه

 یشنهادهایت مردم شهر سنندج در نظر دادن و ارائه پکور مشار ه به منظکن جلسه یدر ا. ردکت کرش 

 یشاورز ک یبهداشتی، و فرهنگ یآموزشی، مختلف عمران یهاها و برنامهپروژه یاجرا یسازنده برا
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ردستان ضمن کافت استاندار یب یژه سنندج ترتیردستان بوکدر سطح استان  یو دام پرور  یصنعت

امل تأسف و کبا : رد و آنگاه خطاب به حارضان گفتکح یران را ترشیعلل بوجود آمدن انقالب ا یسخنان

، خود ندارند یل شهر یبه مسا ین توجهیرتکوچکه کمندم ان خودم گلهیاز متام همشهر یستیبدون رودربا

. اندار هم نشدهکن یباز حارض به ا ینند ولکند از من انتقاد یایه بکام و دارم ه من انتظار داشتهک ییتا جا

ن عامل یا، مردم یم گذشته به خواستهاید اثرات شوم عدم توجه رژیشا: ردکردستان اضافه کتاندار اس

ران انقالب شده و ضوابط و یرث مناطق اکم در اینیبیم یول، د آورده باشدیران پدیناگوار را در رسارس ا

خته یردم فرو ربر م یدولت یهات مطلق دستگاهیمکستم حایدگرگون گشته و س یلکروابط گذشته به 

ردستان کاما ما مردم ، پس از انقالب خود هستند یرثاً رسگرم بازساز کران ایاست و مردم مناطق مختلف ا

م از طرف دولت در یم و بخواهیه خواسته باشک یقه تا هر مبلغیه پول بدون مضاک یدر حال، سکبر ع

ردستان کاستاندار . میلها نظر بدهن پو یردن اکخرج  یم برایستیحارض ن یحت، ردیگیارمان قرار میاخت

ز دفرت عمران امام در ین جهاد و نیو افراد صادق و مومن در ا یت ارزنده جهادسازندگیسپس به فعال

به خود یمکدوارم یام: ادآور شدیرد و کون تومان اشاره یلیم 420در حدود  یردستان با اعتبار کاستان 

ه منطقه کم ینکح و درست آنقدر خدمت یصح یظرهامناسب و ن ینده با ارائه راههایم و در آییآ

ها پروژه، هابا پس از بر شمردن نوع برنامهکیش. میش بربیو عمران پ یخودمان را از هر نظر رو به آباد

 یهابرنامه یلکرئوس ، تابعه اجرا شود یاست در سنندج شهرستانها یار رضور یه بسک ییتهایر فعالیو سا

ه مردم سنندج با دادن کرد ک یدوار یان ابراز امیرد و در پاکفرت امام را اعالم و د یاجرا شده جهادسازندگ

ن یمتام ا یعمالً در اجرا، دولت ییاجرا یهات در ادارات و نظارت برنامهکمناسب و مشار  یشنهادهایپ

 . م شوندیها سهپروژه

 (3/8/1358هانکی)
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  .باشد یا نظر مسووالن محلد بیردستان باکامت دولت در یتصم: رمانشاهانکاستاندار 

د یرد بایگیردها مکره با کن و مذایردنشکدر مورد مناطق  یمیدولت هر تصم: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

رمانشاهان کاستاندار ی، محمد سپهر . ره باشدکت آنها در مذاکو رش  یم مسووالن محلیبا نظر مستق

در تهران گرفته یمینه هر تصمین زمیبه حال در اتا : هان گفتکین مطلب به یبامداد امروز با اعالم ا

نشده  یقاً بررسین دقیردنشکل مناطق کمش یهاشهیجه بخش نبوده دردها و علتها و ریشده چنان نت

رند در ادامه ینه دولت قرار گیابکر یرات چهار وزکدر منت مذا یافزود چنانچه مسووالن محل یو . است

. شودیح اتخاذ میامل و صحکه اطالعات یها بر پایریم گید و تصمرات بعد از آن آسانرت خواهد بو کمذا

رند یرات قرار نگکان مذاینداشته و در جر یر یم گیار تصمیاخت یرد اگر مسووالن محلکاستاندار اضافه 

ز احتامالً به بن بست گرفتار یرات بعد از توافق در تهران نکشه حل نخواهد شد و مذایاز ر یلکچ مشیه

ن یردنشکمردم مناطق : ره محرمانه بوده است گفتکه هر نوع مذاکن موضوع یده با اعالم انامرب . شودیم

رات همه جانبه کمذا یکهم رفته  یرند و رو یر آن قرار گیرات و مسکان مذاید قدم به قدم در جریز باین

دستان از به ر کپور از احضار استاندار و فرمانداران مناطق یسپهر . ردیارساز در متام سطوح صورت گکو 

ردستان کرات کر مذاین عده در تهران در ارتباط با مسیااگر جلسه: رد و گفتک یتهران ابراز خوشحال

 . شدندین جلسه دعوت میز به ایرمانشاه نک یه مسووالن محلکباشد حق آن بود 

 (6/8/58هانکی)

 

  .است یعمران یهایره گذایمانع از رسما، ردستانکدر  ینیتشنج آفری: جان غربیاستاندار آذربا

 ینده ایرد در آکاعالم  یاهیاطالع یطی، جان غربیرت حقگو استاندار آذرباکد : هانکیخربنگار  -هیاروم

در جهت حل  یاساس یردستان رشوع شده و گامهاکمنطقه  یو آبادان یعمران یتهایفعال یکار نزدیبس

ه از مردم ین اطالعیدر ا یو . شدبرداشته خواهد  یو فرهنگ یبهداشتی، اجتامعی، الت اقتصادکمش

ه از احساسات کاجازه ندهند ، هستند یاستعامر  یاستهایس یه مجر کن ین و منافقیخواست به مغرض
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ت و یبخواهند امنی، نیاست تشنج آفریند و با سیمنا یرد بهره بردار کف یملت رش یبرش  یفطر  کپا

 یربنائیو ز یعمران یهایه گذاریرا جهت رسماط و جو الزم یافته و رشایتواند گسرتش یه مکم را کش حایآسا

ه کرد کن خاطرنشان یهمچن یو . زندیدر هم بر، فراهم آورد یار یکژه بیبو یاجتامع یهایو رفع گرفتار

 . م استکحا یجان غربیردستان و استان آذرباکبر منطقه  یش نسبیت و آسایامن

 (8/8/1358هانکی)

 

  .حمله شد یجان غربیادر آذرب یپاسگاه و گروهان ژاندارمر  4به 

  .نندکجاد یرات تشنج اکخواهند در مذایم یار کبا خراب کیوچک یگروهها: حقگو

ه یسلامس و اروم، رسدشت، رانشهریپ یشهرستانها یه ـ پنج شنبه شب گذشته چهار پاسگاه ژاندارمر یاروم

. پل منفجر شد یکه یموه در منطقه ارو ین راه راژان به زیمورد حمله افراد مسلحح قرار گرفته و در ب

: ه گفتیپارس در اروم ین خرب به خربگزار یضمن اعالم ا یجان غربیآذربا یمقام آگاه بر ژاندارمر  یک

ن مهاجامن مسلح قرار یشب )پنجشنبه شب( مورد حمله سنگیدر سلامس د یسنج یگروهان ژاندارمر 

 یباغقره یم زلفعلیکد و گروهبان ونیمحمد یاستوار دوم عل یهادو نفر به نام یر ین درگیگرفت و در ا

از  کیمک یرو یدن نیافت و پس از رسیمقاومت ژاندارمها با شجاعت ادامه : ردکاضافه  یو . شدندیزخم

 یژاندارمر  یز گروههایرانشهر نین در پینینده شدند همچکن پرایه مهاجمیه ارومیگروهان سلامس و ناح

با  یده و افراد ژاندارمر یرس کمکقع به افراد گروهان اده به مو یپ یکپ یمورد حمله قرار گرفت و از ت

ساختامن گروهان با اصابت  یامد ولیبه بار ن ین حمله تلفات جانیردند در اکن را دفع یشهامت مهاجم

شب به پاسگاه یز پریه نیر از توابع ارومینچ یباال  یید در روستایب فراوان دیآس 7ـ  یـ ج یآرـ پ

ن حمله یاافراد پاسگاه  کمکه به موقع وارد عمل شد و با یاروم کیمک یرو ین یحمله شده ول یژاندارمر 

. ها ادامه داردین ژاندارمر ین مهاجمیدر ب یر یروز( در گینون )دکن رسدشت هم ایداً دفع شد ر ایز شدین

ن یشب در راه بیپر: ن مقام افزودیا. ژاندارمها اعزام شده است یبرا کیمک یرو یر سنندج نکو از لش



 
277 

د هنوز یب دیوانت بار آس یکن حادثه ین منفجر شد و در ایپل با م یکه یوه در ارومیراژان و ز یستارو 

به  یتلفن ییروز در گفت و گوید یجان غربیحقگو استاندار آذربا. ده استیاز تعداد تلفات نرس یگزارش

شب به وقوع یه پرک یجان غربینقاط مختلف آذربا یهایریه با اشاره به درگیخربگزارش پارس در اروم

ن حال اعرتاف ید فراوان دارند و در عیت دولت امینرات حسنکردها به مذاکردگان کرس : وست گفتیپ

ن یا. ندیجاد تشنج منایرات اکرد در مذاکخواهد  یارانه سعکبا اعامل خراب کیوچک یه گروههاکاند ردهک

 . ارانه آنان دور از انتظار نبودکعمل خراب

 (12/8/1358هانکی)

 

  .ردکوم کرا مح« باالنج»رات حمله به پاسگاه کحزب دمی: جان غربیاستاندار آذربا

رشفت یار مساعد و دوستانه پیبس ییبه مهاباد در فضا یات اعزامیرات هکمذا: هانکیه ـ خربنگار یاروم

 یکدر  یجان غربیرت حقگو استاندار آذرباکن مطلب را د یا. رده استکجاد یا یدوار ین امر امیند و اکیم

انجام داده  یرات من اقداماتکدر سه روز قبل از مذا: رد و افزودکهان اعالم کیبا خربنگار  یمتاس تلفن

بس برقرار شده بود و در مهاباد رد آتشکن یاز معتمد یت و متاس با بعضینر حسنیبودم و با اعزام سف

رد به طور کن یاز معتمد یطبق اظهار بعض: گفت یو . نشده است یرانداز یچگونه تیو از آن روز ه

اند ردهکه ادعا ک یات مسلحانه آن طور یچگونه عملیرات هکم از طرف حزب دمیر مستقیم و غیمستق

گاه باالنج یاز رهربان حزب حمله مسلحانه به پا یکی یم حسامیرک یآقا یتبکه ینبوده است و در اطالع

 یر یه درگکظرف دو روز : رسدشت گفت یهایریدر مورد درگ یجان غربیاستاندار آذربا. وم شده استکمح

ن ینفر از مأمور 6، ه چهار نفر از آنها افراد مسلحکشته شدند کن شهر وجود داشت ده نفر یدر ا

ردستان استقبال به عمل آمده کبه  یات اعزامیرات هکان مذایاز جر: رت حقگو گفتکد . بودندیانتظام

خود  یجه نرسد ولیرات به نتکخواهند مذایم یموضع یهایریجاد درگیه با اکهستند  یعوامل یول. است

ن یهمچن یجان غربیاستاندار آذربا. ندکدا یخامته پ یلیتحم یهایریه درگکرد مشتاقانه منتظرند کمردم 
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الزم  یش برود و اقداماتیره هر چه گرمرت پکمذا یه فضاکم یردکنه تالش خودمان را ین زمیما در ا: گفت

از تهران در مرز یپاسدار اعزام : یکان گفتیجام شده است استاندار در پات آن انیموفق یز براین

 . نام داشت ینیه محمد شاه حسکشته شده ک یرانداز ین تیبه هنگام متر یبازرگان

 (13/8/1358هانکی)

 

  .ت به رسدشت رفتندیات حسن نیه یاعضا

حل بحران  یه براک یاعزامژه یات ویه یاعضا: رمانشاه)خربنگاران اطالعات(که و یسنندج ـ اروم

ان یصباغ، وش فروهریه دارکات یه یاعضا. ربند امروز وارد مهاباد شدندیشور برس مکدر غرب ، ردستانک

و  یندگان رهربان ملیرات خود را با مناکار مذاک مجدداً ، ش از ظهر امروزیاز پ، هستند یو مهندس سحاب

ه کاعالم داشت ی سنندج در گفتگوئ کروز قبل از تر ید« انیهاشم صباغ». آغاز منودند، ردستانک یمذهب

ا گروه و یچ فرد خاص و یبا ه یاسیرات سکاز سنندج انجام مذا« یمهندس سحاب»و  یدار و یهدف از د

روز وارد سنندج شد و و ید، بردیه در رسدشت برس مکوش فروهر یگر دارید یاز سو . ستین ییادسته

  .وردبعمل آ  یراتکات مذایگر هیعضو د 2با 

 

 ل بازار و مدارسیتعط

نون در کاما تا. ل استین شهر همچنان تعطیا یهاه مدارس و ادارات و بازارومغازهکاز بانه گزارش شد 

 یه افراد مسلح بسو کز گزارش شد یوان نیاز مر. ده استینرس ین شهر گزارشیا یو نا آرام یر یمورد درگ

فرماندار « رت مهر آساکد » . آتش گشودند، نندکیم یار کهم یه با ماموران انتظامکمردم  یگشت یهاگروه

 یکشته شد و ک« تابا یعل»نفر بنام  ، یکن حملهیا یه طکرد و اعالم داشت کد ین خرب را تائیوان ایمر
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قادر به حفظ  ییوان به تنهایمر یشهربان»: ردکرت مهرآسا اضافه کد . دیگرد یزخم« رحامن»نفر بنام 

  .«ستیانتظامات ن

 

 ه فرماندارمحارص 

ه کم یباً در محارصه مهاجامن قرار گرفتیام تقرچند روز قبل خود و افراد خانواده»: فرمانده پاوه است

ف شودو یلکسب تکردستان کر کد از لشیه باکردم اما پاسخ داده شد کل یاتومب یبالفاصله از ارتش تقاضا

ن یفرماندار پاوه همچن« ! رده استکت نن تقاضا موافقیردستان با اکه لشگر کز خرب آمد ین یپس از مدت

ن منطقه یردستان در اکژه حل مساله یات ویه هیکن شهر خواست تا زمانیاز مردم ا یاهیبا انتشار اعالم

و ینده رادیمنا یسیشاه او یه با آقاک ین در متاسیهمچن. ارانه مراقب اوضاع باشندیهش، بردیبه رس م

: گفت یبعمل آمد و ، ت بوده استیات حسن نین هیمراه با اه هکران یا یاسالم یون جمهور یزیتلو

ه کن شدند یاماًل آرام بوده و در رسدشت مردم خواستار اکنون کاوضاع رسدشت و بانه از روز گذشته تا»

ز اوضاع یدر مهاباد ن. ندیمنا کمکان یحارض شدند به ارتش یرد و حتینرتل اوضاع را در دست بگکارتش 

روز در مهاباد ین دیهمچن، «مردم توسط پاسداران ابداً صحت ندارد یحارصه اقتصاداست و م یامالً عادک

ن یهمچن. دیرو خط امام برگزار گردیان پیا توسط دانشجویکاز اشغال سفارت آمر یبانیبه پشت یتظاهرات

 ینین حسیخ عزالدیمن با ش»: گفت یان در سنندج گرفته شد و یصباغ یشب با آقایه دک یدر متاس

ره کمذا یم تا راههایباز است ما مشغول هست یو گروه یره با هر شخصکباب مذا یرده ام ولکن رهکمذا

با استاندار کیش. میرسیم یج مثبتیم و انشاءالله به نتایدوار هستیامالً امکن راه یم و در اینکرا هموار 

ه با اعامل یکسانک :ردستان گفتکرات کبا خربنگار اطالعات در سنندج در مورد مذا یردستان در متاسک

اندازند و ینند و تظاهرات و جاروجنجال براه مکیل میبچگانه خود ادارات مدارس و بازار را تعط

ردستان حل شود استاندار کالت کجه برسد و مشیرات به نتکن مذایستند ایل نیه ماکهستند  یاشخاص

 یآقا» : ردها گفتکر رهربان یوسا ینین حسیخ عزالدیان با شیعه مالقات صباغیردستان در مورد شاک
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جا کست در یستند و اصالً معلوم نی؟ آنها در مهاباد ن«هستند کیرت قاسملو کو د  ینین حسیخ عزالدیش

ه ک یسکد خود مردم مهم هستند و یره مناکتواند با آنها مذایات چگونه مین هیبنابرا. برندیبرس م

. ره شودکه فقط با رهربان مردم وارد مذاکست یبور نبرسد حتامً مج یاجهیند و به نتکره کمذا. خواهدیم

دهند و یردستان را متشنج جلوه مکهوده اوضاع یه بکهستند  یسان: کن گفتیردستان همچنکاستاندار 

ه کبل. را یگر یچ رهرب دیخواهند و نه هین را میخ عزالدین عده نه شیا، نندکیعات دروغ پخش میشا

امرستان یب، میندار کپزش، میند ما آب نداریگومنی باریکنها چرا یا. نندکخواهند آشوب به پا یفقط م

 یها به چه مرصفن بودجهیه اکنند ینند تا ببکینرتل منکدولت را  یعمران یهابار برنامهیکم و چرا یندار

ما فردا )امروز( به رسدشت : اظهار داشت یمهندس سحاب یرات آقاکن دور از مذایان ایدر پا. رسدیم

ن است کالبته مم. م منودیم شد و سپس به تهران مراجعت خواهیمهاباد خواه یم و از آنجا راهیرویم

 «. میائیردستان بکگر به یبار د

 (13/8/1358)اطالعات

 

  .ردکد به استعفا یتهد، ردستانک یرسپرست استاندار 

مهندس . د شدن روز خو یوارد پنجم، ردستانک یمختلف مردم در استاندار  یهاسنندج ـ تحصن گروه

: به مقامات مسوول در تهران اطالع داده است، ردستانک یرسپرست استاندار « یسین شاه ویحس»

نخواهد  یتیچ گونه مسوولیه 16/8/58از ساعت دوازده  یو ، ل سنندج حل و فصل نشودکچنانچه مش

و رشط افراد د 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 یوستند و در شهرهاین پیبه متحصن

 . ردندک یبانیسنندج پشت

 (15/8/1358)اطالعات
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 ردستانک ح استانداریتوض

با کیش یآقا 16/8/58رفتند در صفحه سوم مورخ « ت به رسدشتیحسن ن یاعضا»بدنبال درج خرب 

  :گذردیم یالً از نظر خوانندگان گرامیه ذکن خرب داد یدر مورد ا یحیردستان توضکاستاندار 

ذب کند جا هستکو قاسملو  ینین حسیخ عزالدیش یام آقاه من گفتهکنیا16/8/58در خرب مندرج در 

 یکیمصاحبه نشود و اگر  یسکشده با  یردستان سعکر مناطق یمحض است در مسافرت به مهاباد و سا

تفا شده کننده بود اکدوار یرات امکه مذاکنیر اکگران شده فقط به ذ یا دینجانب و یاز ا یدو بار استعالم

قائلم و مراتب  یام خاصو قاطبه مردم مهاباد احرت  یو مذهب یاسیرهربان س یر من برایاست بهر تقد

ات یآنها در حفظ نظم و برخورد دوستانه آنان با ه ینیر به جهت واقع بیارادتم به آنان در مسافرت اخ

  .ش افزدوه شده استیش از پیت دولت پیحسن ن

خ یش یآقا: ت به رسدشت رفتند متأسفانه در جملهیات حسن نیه یدر خرب مربوط به اعضا: اطالعات

ن موضوع تنها یه اکهستند چاپ شده بود « کی»هستند« جاک« »لمهک»رت قاسملو کو د  ینین حسیعزالد

نجا یردستان را در اکح استاندار یرفع هر گونه سوء تفاهم توض یبهرحال برا بوده است یاشتباه چاپ

 . میردکچاپ 

 (17/8/1358)اطالعات 

 

 رانیا یعراق در مرزها یمانور نظام: ردکرمانشاهان اعالم کاستاندار 

  .اندردها به وحشت افتادهکران با یرات دولت اکها از مذایعراق: رمانشاهانکاستاندار 

ران دست به مانور یشگان ایپ یش در منطقه مرز یچند شب پها یعراق»: هانکیخربنگار  –رمانشاه ک

پور  یسپهر محمد « . ردندک یین نقطه رشوع به قدرت منایدر ا یعراق یهاکوپرت و تانیکزدند و هلینظام

بدنبال مانور : ن مطلب گفتیهان ضمن اعالم اکیبا خربنگار  یاختصاص ییرمانشاهان در گفتگوکاستاندار 
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نوار  یهابه پاسگاه، شده بودند یکز و تحریها تجهیعراق یه از سو کمسلح  یارتش بعث عراق گروهها

ردستان کفراد مسلح به منطقه ر این حمالت اخیه بکداست یامالً پ: کسپس افزود یو . حمله بردند یمرز 

استاندار . باشد ید مراقب اوضاع در نوار مرز یران بایو مانور ارتش عراق ارتباط وجود دارد و ارتش ا

ران را داشته باشند و یا کن هشدار و مانور قصد تجاوز به خایها با ایست عراقید نیبع: ن گفتیهمچن

ران و یدر مرز اید ناآرامییپور با تایسپهر . نندک ید نظامیق تهدیدر برآوردن مقاصد خود از طر یسع

نون کت شده است هم ایتقو« شگانیپ یمرز  یعراق در نواح یامات مرز کالبته استح: عراق گفت

ات ین عملیها از ایمقاصد عراق: ردکن اضافه ینامربده همچن. وجود دارد یدر نوار مرز  یادیت زیحساس

 یرات براکات دولت با حزب دمیرات هکمذا یانداخنت رو هیامالً ساو احت یدر نوار مرز  ییرصفاً قدرت منا

  .ردستان استکان دادن به مساله یپا

ن به یرات طرفکن مذایچنانچه در ا: ردها گفتکران با یرات دولت اکها از مذایدر مورد وحشت عراق یو 

ازات ین امتیز طالب این یعراق یردهاکمسلامً ، بدهد یرانیا یردهاکبه  یازاتیتوافق برسند و دولت امت

 یپاسگاه مرز  3ه یاستاندار در مورد تخل. ها استیل وحشت عراقین موضوع دلیخواهند بود و هم

ن مورد یدر ا یمیعه است و هنوز تصمیشا یکن فقط یا: گفت«تنگ حامم»و « یسیباو« »شگانیپ»

ده من یبه عق: ار سپس گفتاستاند. ردکم یار را خواهکن یند اکجاب یاگر مصلحت ا. گرفته نشده است

رد و هر دو طرف یمتقابل انجام گ کو در  یراتها اگر با رصاحت انقالبکات دولت با دمو یرات هکمذا

جه یرات به نتکمذا، نندکار با هم گفتگو کح و آشیگر را مورد قبول قرار دهند و رصیدیک یخواستها

 . دیننده خواهد رسکدوار یصددرصد ام

 (17/8/1358هانکی)
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  .ابندییآرامش خود را باز م، ردستانک یشهرها: ردکت با رسان ینات حسنیرات هکمزمان با مذاه

  .انداً حفاظت مرزها را در نوسود به عهده گرفتهکمشرت ی، و جوامنردان ژاندارمر  یافرادارتش، راتهاکدمو 

فته بود قرار است بعد روز از سنندج به بانه ر یه د، کت دولتینات حسنیه: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

متاس  یکردستان روز گذشته در کبا استاندار کیش. ندکمت یاز بانه به رسدشت و سپس به مهاباد عز

ت دولت ینات حسنیرات صلح هکمردم مهاباد از مذا: ن خرب گفتیهان ضمن اعالم اکیبا خربنگار  یتلفن

 یل براکصف متش یکندگان آنها در یاردند و مردم و منکداً استقبال یدر منطقه شد یر یرفع درگ یبرا

ه آماده کرد کات اعالم یه، ت دولت به سنندج آمدینات حسنیه یرات تالش منودند اما وقتکمذا یروز یپ

، نده آنانیدو منا یکیاز مردم و  یبجز تعداد. منطقه است یهاها و دستهه گروهها و دستهیلکره با کمذا

در سنندج : استاندار آنگاه گفت. ردکالت استفاده نکاز مش یدر جهت رفع بعض ین آمادگیس از اکچیه

در سطح شهر براه افتادند و قبل از حضور در  ییهاو گروهها دسته، ات دولتیره با هکمذا یبجا

ه و شعار یانداختند و در سطح شهر اعالمنگ و تظاهرات راه یتیم، ات دولتیره با هکو مذا یاستاندار 

ن یمن از ا: گفت. رات استکدر مذا ینکارشک ین اقدام نوعیا ایآهکن سئوال یدر پاسخ به ا یو . دادند

 یگروه یکبه  یاز یامتیات اعزامیه هکقبالً گفتم ، قاً اطالع ندارم اما در برابر اعرتاض آنهایموضوع دق

ن یند بنابراکصحبت ، ندگان مردمیرد و مناک یو مل یدهد و حارض است تا با همه رهربان مذهبیخاص من

ب یذکاستاندار ضمن ت. ندکات دولت مطرح یامً با هیدارد بهرت است مستق یشنهادیمطلب و پ یسکهر 

در سنندج مصاحبه  یچ خربنگار یمن هرگز با ه: عرص تهران گفت یهااز روزنامه یکیمصاحبه خود در 

با مردم  دیات دولت بایو ه، ستندین یسکو قاسملو  ینین حسیخ عزالدیه شکردم و هرگز نگفتم کن

ره به کمذا یدر سطح باال برا یاتیه یه وقتکاست  یعین حرف را بزنم؟ طبید من ایچرا با. ندکصحبت 

رات فقط کر مذایند و مسکندگان طراز اول آنها گفتگو ید با رهربان مردم و منایعتاً بایطب، دیآیمنطقه م

العاده ت فوقیز اهمیالبته مردم ن :استاندار در ادامه مطلب خود گفت. رسدیجه میق به نتین طریاز ا

ر و منطق کصف متحد با تف یکن شهر در یه مردم اکدم گواه آن بود یه من در مهاباد دکدارند و آنچه 
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ت و یبه موفق، ت دولتینات حسنیرات هکه مذاکعالقمندند  یردند و همگکبا مساله برخورد  یعال

ره و کمذا یزاده برایربوط به عدم قبول عالمه مفتان در مورد خرب میبا در پاکیش. ابدیدست ی، روز یپ

رده باشد و ک یین تقاضایشور چنکر یات دولت و وزیه هکنم کیر منکمن ف: شور گفتکر یمالقات با ز

 یط مساعدیات دولت در سنندج محیاقامت ه یرده باشد چون در طکن دعوت را رد یازاده یمفت یآقا

گزارش ، رمانشاهکهان از کیخربنگار . ندگان آنها فراهم بودیب و مناره با همه گروهها و احزاکمذا یبرا

 ینرتل عبور و مرور و انتظامات شهر توسط واحدها، کنوسود یراتها به شهر مرز کبدنبال ورود دمو : داد

با خربنگار  یروز گذشته در متاس یمنبع آگاه محل . یکردیگیراتها انجام مکو جوامنردها با دمو  یارتش

ار آرام است و یراتها به نوسود اوضاع شهر بسکبعد از ورود دمو : ن مورد گفتیرمانشاه در اکر هان دکی

رات کمذا یراتها و مقامات ارتشکن دمو یب: ن گفتیهمچن یو . امده استیبوجود ن یر یچگونه درگیه

ربده نام. را دادند یاحتامل یر یاز هر گونه درگ یر یو جلوگ یار کن قول همیصورت گرفته و طرف یمهم

و انتظامات  ینار هم مشغول پاسدار ک یژاندارمر  و جوامنردان یافراد ارتش، راتهاکدمو  نونکهم ا: افزود

به . ت هستندیرات صلح و موفقکصدا خواهان ادامه مذایک یاز مرز هستند و همگ یشهر و نگهدار 

ات یو عمل یر یاز درگ یز آرام است و نشانهین شهر نیهان از پاوه اوضاع اکی یگزارش خربنگار اعزام

ه مدتها کسد راه پاوه به نوسود ینوین میهان همچنکییخربنگار اعزام. شودیده منیمسلحانه در منطقه د

ر ین شهر رسازیا یمردم بسو  یهایازمندیر نیو سا ییو دارو کیبسته بود باز شده است و حمل مواد خورا

ن یه مامورکادآور شد یرد و کف یام توصز آر ینامربده در گزارش خود اوضاع مرز را ن. شده است

ات مسلحانه در خارج یو عمل یر یفارغ از درگ کنیا یر یبعد از ماهها درگ یژاندارمر  یمرز  یهاپاسگاه

  .برندیرات صلح برس مکج مذایمشغول هستند و همه در انتظار نتا یخود به گشت دامئ یهاپاسگاه

 یکیدر نزد یافرس ژاندارمر  یامنیروز رسوان ایه دکداد  رمانشاه گزارشکپارس از  یخربنگار خربگزار -

پ یل جیردند و پس از ضبط اتومبکل آنها حمله یمهاجم به اتومب یاه عدهکدر حال گشت بود «گردنو»

 یانید رسهنگ اخیین خرب مورد تایا. و سالح آنها را مورد رضب و شتم قرار داده و سپس رها ساختند

  .رمانشاه قرار گرفتک یه ژاندامر یفرمانده ناح
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پارس در  یبا خربگزار  یمتاس تلفن یکروز در یجده دیساعت ه یجان غربید حقگو استاندار آذربایجمش-

 20ش از یشته و بک یه هشت نفر از افراد ژاندارمر یر اشنویدو روز اخ یهایریه درگکرد که اعالم یاروم

ه یر در اشنوین درگیطرف یروز از سو ید 16تا ساعت : گفت یجان غربیاستاندار آذربا. شدندینفر زخم

ردند کار از خود دفاع یبا شجاعت و شهامت بس یافراد ژاندارمر  یر یبس داده شده بود و در آن درگآتش

استاندار . روز( برقرار شدیامروز )د 16ر در ساعت ین درگیان طرفیبس مو مهاجامن را عقب راندند و آتش

 یاز طرف استاندار  یاتیروز هیبعدازظهر د: ته خواند و اظهار داشته را آشفیوضع اشنو یجان غربیآذربا

ل کن مشیات همچنین هیا. ه اعزام شده استیبه اشنو ییو دارو کیپ پزشکیهمراه با ا یجان غربیآذربا

: ه گفتیپارس در اروم یحقگو در مورد وضع مهاباد به خربگزار . قرار خواهد داد یه را مورد بررسیاشنو

رد و مورد استقبال گرم کدن یوان دیاز بازار شهر مر یجان غربینده آذربایمنا یرمانکسالم روز حجت اال ید

شهردار مهاباد : گفت یجان غربیاستاندار آذربا. مردم قرار گرفت و با آنان به گفتگو پرداخت یگروهها

مهاباد به هر  یاز به اعتبار دارد و من گفتم شهردار ین یعمران یهاطرح یاجرا یرده است براکاعالم 

 یجان غربیآذربا یاستاندار . از داشته باشدیابانها نیو آسفالت خ یعمران شهر  یطرحها یزان اعتبار برایم

وان و یمر، انکبو ، بانه، رمانشاه، کپارس از سنندج یبرابر گزارش خربنگاران خربگزار . ردکن خواهد یتام

ردن کدنبال  یو همراهان برا یندس سحابان و مهیهاشم صباغ، وش فروهریروز داریش ازظهر دیپ، سقز

خربنگار . ردندک کرسدشت تر  یردستان سنندج را به سو کاستان  یو مذهب یمل یهاتیرات با شخصکمذا

ردستان از کاز تهران به منطقه یاعزام، ت دولتینژه حسنیات ویه هکرد کسب اطالع کپارس  یخربگزار 

طبق : پارس گفت یان به خربنگار خربگزار یم صباغگر هاشید یاز سو . رسدشت به مهاباد خواهدرفت

ا یه و یانیند بکجاب یاا هرگاهیرات و کان مذایات اعالم شده پس از پاین هیا یه بارها از سو ک یابرنامه

ن یدر ا یچگونه اظهارنظر ین اساس فعاًل هیا یرو ، افتیره انتشار خواهد کن مذایدر مورد ا یاهیاطالع

واقعه روز پنجشنبه و جمعه هفته گذشته  یپارس در پ یش خربنگار خربگزار به گزار . ندکیخصوص من

ار ینرتل شهر در اختکارتش و مردم در بانه در گرفت  یروهاین نیب یدیآن زد و خورد شد یه طکبانه 

 یک ی( ط16/8/58روز )یو صحبت فرماندار بانه دیکن. ل درآمدیمردم قرار گرفت و بانه به حالت تعط
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اما ، نون شهر بانه آرام استکهم ا: ن موضوع گفتیرامون ایپارس در سنندج پ یبا خربگزار  یمتاس تلفن

پارس در  یگر خربنگار خربگزار ید یاز سو . ل استیها و بازار شهر همچنان تعطکبان، مدارس، ادارات

نون در دست کن شهر هم ایه اکرد کسب اطالع ک یانکشهروند بو  یکبا  یمتاس تلفن یک یسنندج ط

 یامالً آرام و پاسداران اعزامکنون کان از چند روز قبل تاکاوضاع شهر بو . رات استکراد حزب منحله دمو اف

وان در یرت مهرآسا فرماندار مرکد . اندردهک کن شهر را تر یان شهر پس از زد و خورد چند روز گذشتهیبه ا

شب گذشته آرام بود و  یط وانیشهر مر: پارس در سنندج گفت یبا خربنگار خربگزار  یمتاس تلفن یک

، اندردهکت خود را رشوع یوان فعالیادارات و بازار شهر مر: رت مهرآسا گفتکد . نداد یرو  یچ اتفاقیه

ار کبه  یدگیجهت رس یاتیان دادند و هیروز به تحصن خود پایوان دیآموزان متحصن شهر مردانش

 یل آموزش و پرورش استان به رسپرستکه ن منطقه از طرف ادار یالت آموزش و پرورش اکمدارس و رفع مش

. رده استکت خود را رشوع یوان وارد و فعالیردستان به مرکآموزش و پرورش استان  یو مال یمعاون ادار 

از  یاشب عدهیرد دکسب اطالع ک یات سپاه پاسدرارن منطقه غربیپارس از ستاد عمل یخربنگار خربگزار 

، ن حملهیردند و بر اثر اکرار پاسداران انقالب در سقز حمله به محل استق 7ی، جی، پ، مهاجامن با آر

انقالب  یدادرسا یگر سخنگو ید یاز سو . نداشت ین حمله تلفاتیا. ار افتادکن محل از یموتور برق ا

فالت و کن دادرسا صبح امروز با قرار یگر از بازداشت شدگان ایرد هفت نفر دکردستان اعالم کیاسالم

 یاردستان عدهکیدادگاه انقالب اسالم: ن سخنگو افزودیا. ن دادرسا آزاد شدندیااشتگاه بازد، گرد ازیمنع پ

 . قات از آنان ادامه داردیو تحق ییه بازجوکرده کر و بازداشت یرا دستگ

 (17/8/1358هانکی)
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  .است یکردستان نزدکبس در آتش: ردکشور اعالم کنده امام در غرب یمنا

از  یدوار یهان ضمن اظهار امکیشب خود با ید یدر گفت و گو  یجان غربیآذربا د حقگو استانداریجمش

 یردستان در روزهاکرات ک)حزب دم: رد گفتکخلق  یو مل یت با رسان مذهبینات حسنیرات هکمذا

: ردکاضافه  یجان غربیجاد آرامش در منطقه داشته است( استاندار آذربایرا در ا یار کت همیر نهایاخ

 ین روزها از آرامش خوبین در ایردنشکمناطق  یشرت شهرهایه بکرات موجب شد کمحزب د یار کهم

حقگو . اندز گرفتهیعوامل ضد انقالب را ن یهایراندازیت یموارد جلو  یدر برخ یبرخوردار باشند آنها حت

مؤثر حزب  یشرت اعضاین دارد و بیردنشکمناطق  یبرا یکسمبول یه جنبهکوضع شهر مهاباد : افزود

متام  یم اجراین جهت ما دستور دادیار آرام است بدیش بسین شهر هستند از ده روز پیرات در اکدم

از داشته باشد ین یاز به بودجهیآنجا ن یه معوق مانده بود از رسگرفته شود و اگر شهردار کرا  ییهابرنامه

دولت به  یز سو ه اک ییاژهیات ویه: ن گفتید حقگو همچنیجمش. ردکم ین خواهیاماًل تأمکآن را 

حل بحران منطقه  یرسدشت شد تا به تالش خود برا یروز( از مهاباد راهیردستان آمده است امروز )دک

ت دولت ینات حسنیره با هکرد از مذاکخلق  یو مل یاستقبال رسان مذهب: استاندار افزود. ادامه بدهد

: ردکحقگو اضافه . بحران استدر رفع  یادیز یدوار ین مسأله باعث امیار قابل توجه است و همیبس

ل منطقه را به طور ینم اگر مساکیر مکرد واقعاً خواهان حل مساله هستند و من فکمردم  یهمه

روز در رسدشت بودم و با امام جمعه و یمن د. الت حل خواهد شدکنند متام مشک یانه بررسیگراواقع

رد عمل کبه خلق  یطلبهین اتهام تجززد: ردم امام جمعه رسدشت به من گفتکمعتمدان آنان مالقات 

 یستند آنها مرزداران واقعیطلب نهیردها تجزکنم کید میین موضوع را تایاست من هم ا ییناروا

ه کبودند  یمنتها عوامل. اندردهکدفاع  یران به خوبیا یت اراضیشورمان هستند و در همه حال از متامک

م یم گذشته است و چون در رژیشور مانند رژک یم فعلیه رژکنند کرد وامنود کملت  یخواستند برایم

 یومت اسالمکغات ضد انقالب نسبت به حیرد معامله شده بود آنها بر اثر تبلکخلق  یسابق بارها رو 

ت با ینات حسنیرات هکز استقبال آنها از مذایل آن نیاند و دلنون متوجه مساله شدهکن شدند اما ایبدب

د به یه باکمن قبالً هم گفته بودم : ن گفتید حقگو همچنیجمش. است خودشان یو مل یرسان مذهب
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ل یاز مسا یلیشان خیهاافت خواستیرد و درکن رودرو نشسنت با خلق یرد همکن مردم گوش یا یحرفها

جان یاستاندار آذربا. ز مؤثر استیشور نک یت ارضیدر حفظ متام ین اقداماتیند به عالوه چنکیرا حل م

 یاز سو  یاندهیاول انقالب منا یه در روزهاکدم یروز در رسدشت بودم از امام جمعه شنید: افزود یغرب

د و امام به او گفته بود یرس ینیرد خدمت امام خمکخلق  یح خواستهایامام جمعه رسدشت مبنظور ترش

ن یردها نزد اسالم و نزد من تضمکحقوق  یعنی« یاالسالم و مضمونه لد یردها مضمونه فکحقوق ال»ه ک

داشته باشد مسلم  یاشهین اندیرد چنکدرباره خلق یباشد و رهرب انقالب اسالم ین وضعیچن یوقت. است

ر هموطنان خود خواهند ین مثل سایردنشکمناطق  یل حل خواهد شد و متام قرشهایه متام مساکاست 

جان یذربادار آد حقگو استانیجمش. ران برخوردار شوندیایاسالم یات جمهور کتوانست از مواجب و بر 

 یالبته بعض: رات گفتکحزب دم یار کاز هم یگر ضمن اظهار خوشوقتین گفتگو باردیان ایدر پا یغرب

جه یت در منطقه به نتینات حسنیرات هکهستند تا مذا ییها ینکارشکدر صدد  یاز احزاب چپ افراط

ه در کنها را بشناسند و بدانند آ  یبربند و مردم و خواستها یپ ییت هایز به موقعیم آنها نیدوارینرسد ام

 . برآورده خواهد شد یانسان یده آلهاین خواستها و ایمتام ایومت اسالمکح

 (20/8/1358هانکی)

 

 یجان غربیاخطار استاندار آذربا

مردم  یها و خواستهایازمندیبه ن یدگیرس یروز براید یجان غربیرت حقگو استاندار آذرباکه ـ د یاروم

ل کیتش یمردم و معتمدان محل یمختلف یهات گروهکه با رش ک یاشهر شد و در جلسهن یرانشهر وارد ایپ

ه ما در کت است ین واقعیانشان دهنده  ین جلساتیل چنکیتش: اظهار داشت یسخنان یط، شده بود

پارس حقگو  یبه گزارش خربگزار . میاردهکدنظر یرده بود تجدکتر دهیچیه وضع را پکروش گذشته خود 

خود برقرار شود چرا  یواقع ید به معنایاست باه مورد درخواست شام در منطقهکت یله امنمسا: گفت

ت یه همه حافظ امنک یرد مگر زمانکت برقرار یتوان در جامعه امنیه من معتقدم با زور اسلحه منک
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مهاباد ، رسدشت، رانشهریپ یارمندان شهرستانهاکه یلکن جلسه به یدر ا یجان غربیاستاندار آذربا. میباش

ه به رس خدمت خود بازگردند در کهفته مهلت داد  یکاند ردهک که محل خدمت خود را تر ک هیو اشنو

ه کن جلسه یحقگو در ا. نندک یوزارتخانه تابعه خود معرف ینیارگزکد خود را به ین صورت بایر ایغ

ن منطقه در یا: ر داشتاظها، ت داشتندکز رش ین یادار  یمنطقه و مسووالن سازمانها یفرماندهان نظام

ومت کدر ح یآمدند ولیدان تاخت و تاز استعامرگران بوده است و انسانها به حساب منیگذشته م

ت ین واقعیانسان مطرح است و با اعتقاد به ا یکم انسان به عنوان یجاد آن هستیه ما درصدد اک یاسالم

نند به هدف خود کیت میودن فعالو صاحب رسنوشت خود ب یآزاد یه براک یسانک یومت اسالمکدر ح

مساله مهم  . یکن منطقه مطرح استیدر ا یامروز دو مساله اساس: ردکاستاندار اضافه . دیخواهند رس

 یو اجتامع یو عمران یالت اقتصادکحل مش یگر یت قابل حل است و دکممل یت ارضیه در داخل متامک

 ییه خواستهاک یاز اهال یکیحقگو در پاسخ . دانجام شو  ید به طور رضبتیده من بایه به عقکمردم است 

جان یاستاندار آذربا. میاردهکردستان اتخاذ کل یحل مسا ید برایجد یروش: رده بود گفتکرا مطرح 

د ییمنطقه را بشناسند و مورد تا یه بخوبکانتخاب شوند  یسانکد از یمسووالن شهرها با: افزود یغرب

رده است و ک یار کرات همکف بحران و ادامه مذاینون در تخفکردستان تاکرات کحزب دم. مردم باشند

ام من یپ: ان گفتیدر پا یجان غربیابد استاندار آذربایق ادامه یرات همچنان با توفکن مذایم ایدواریام

م است یو مستق کتب متحر کم یکد چون اسالم ید به اسالم بچسبییایه بکن است یرد اکن برادران یبه ا

ون یاز روحان یکین جلسه یدر ا. دینکیم یردها در آن زندگکه شام کن است یمن رسز یران بهرتیو ا

 ین سد را با ناخنهاینند اکجاد یران این ما و ایب یاگر سد بزرگ: ردها گفتکرانشهر با اشاره به اصالت یپ

م موفق یش برویتأمل و صرب پ یمکاگر با : گفت یو . میشویران جدا منیم و از اینکیخود خراب م

ه دولت و کار افتاده کن منطقه بیدر ا ییدستها: رانشهر گفتیان پیاز فرهنگ یکی یر یام. م شدیخواه

 یو . فتدیمخرب ب ید اجازه دهند بهانه به دست گروههایند و دولتمردان نباکین میردها را به هم بدبک

 یساز کپا، خل شهردر دا یردن آن با افراد محلکن یگزیت و بازگشت ارتش به پادگان و جایجاد امنیا
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، دیر و خورشیحساب ش یبررس، امرستانیل بیمکت، ین بهداشت عمومیتأم، م گذشتهیادارات از عامل رژ

 . ردکمردم عنوان  یسامان دادن به وضع فرهنگ را از خواستها

 (21/8/1358هانکی)

 

  .رودیبه تهران م، ردستانکاستاندار ، ت سنندجیروشن شدن وضع امن یبرا

، روزیبعداز ظهر د. شته شدندکپاسدار  3« جوانرود»روز یشب و صبح دیپر یهایریـ در درگرمانشاه ک

رمانشاه ک یتختخواب 200امرستان یه در رسدخانه بکرمانشاه انتقال داده شد کن سه پاسدار به یاجساد ا

، ودروز منطقه جوانر یبعدازظهر د. ن معلوم نشده استیزان تلفات مهاجمیهنوز م، شودیم ینگهدار 

رمانشاه کار خربنگار اطالعات در یشور در اختکغرب  ات سپاه پاسدارانین اخبار را ستاد عملیا. آرام بود

 . گذاشت

 (22/8/1358)اطالعات

 

 گفتگو

ن خرب اطالع ندارم یات اییمن هنوز از جز: هان گفتکیردستان بامداد امروز در گفتگو با کبا استاندار کیش

بطور قطع در منطقه  یر یبود و جنگ و درگ یار منطقینه بسین زمیدر ابه هر حال فرمان امام  یول

ارات یو استقالل متام اخت یآنچه مهم است به اعتقاد من واگذار : ردکسپس اضافه  یرد و یگیان میپا

استاندار . ردستان آزاد باشندکو عمران رفاه  یر یگمین است تا خودشان در تصمیردنشکبه مردم  یامنطقه

ن برنامه یات اییه جزکد ید دیه بعد از فرمان امام باکمسلم است : م گفتین تصمیات اییزدر مورد ج

 یتیفکیدارد و به چه  یرد چه حدود و ثغور کن رسنوشت خلق ییا حق تعیو  یست و خودمختار یچ

استاندار در . هم باشد یر یگمیار تصمین بدون اختیردنشکمناطق  ین است خودمختار کرا ممیز، است
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رد داده شود کبه خلق  یا خودمختار ین رسنوشت و ییه حق تعک یدر صورت: خود گفت یگفتگو ادامه 

ه البته کابد ییه ادامه مکیران و تر یه و مرز این ارومیردنشکطبعاً حدود آن از پاوه رشوع و تا مناطق 

ن مطلب یبا به دنبال اکیش. ستین یار آسانکقالب خودمختار  یکن منطقه در یه پوشش اکد یتوجه دار

ن رسنوشت بر ییا حق تعیو  یه اگر دولت به همه استانها خودمختار کن است یمن ا یلکده یعق: افزود

رد و بلوچ عرب و ک یهاتیگردد و اقلیل استانها حل میو بدهد همه مسایفدرات یجمهور  یاساس نوع

لبته مساله زبان و مذهب ا: گفت یاستاندار با اشاره به دو مطلب اساس. رسندیخود م یه به خواستهایبق

رد و کردن از زبان کن تفاوت در استفاده یبه شدت مطرح است و هم کرد و تر ک یهاتیفقط در اقل

ان یدر پا یند و کیران جدا میاهای تیگر اقلیت را از دین دو اقلیه اک یعه و سنیسان بودن مذهب شیک

به آرامش و  یشکو برادر  یر یز ماهها درگردستان بعد اکدر هر حال با فرمان امام مسلامً مردم : گفت

ن یست بعد از ایه معلوم نکاست  یف قانون اساسیلکته مهم تکن یابد ولییدست م یت واقعیامن

رد به آن اضافه کن رسنوشت ملت ییدر مورد حق تعیا متممیشود و آیفرمان امام چگونه اصالح م

، ن مانند سنندجیردنشک یشرت شهرهایوز صبح با به امر کهان در منطقه غرب کیا نه؟ خربنگاران یشود یم

مردم در متام  یسند جشن و شادینویخود م یبانه و سقز متاس گرفتند در گزارشها، پاوه، نوسود، وانیمر

ن به جشن و کردن نورافکو مردم با روشن  یارتش یشب واحدهایشهرها هنوز ادامه دارد در نوسود د

 ییامیختند و راهپیابانها ریل شد و مردم به خیشرت مدارس تعطیگر بید یپرداختند و در شهرها یوبیکپا

جان یآذربا، ردستانک یه مردم شهرهاکست کین حایردنشکده از مناطق یگزارش رس. ردندکو تظاهرات 

نند کیآماده م ینیامام خم ید رهنمودهاییدر تا یجشن بزرگ یبرگزار  یرمانشاهان خود را براکو  یغرب

د یز رهرب انقالب متجیآمام محبتیافت از پیب خواهد یاد در مهاباد ترتیه احتامل زه بکن جشن یدر ا

 . خواهد شد

 (29/8/1358)اطالعات
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 گفتگو با استاندار

ردستان در کبا فرمان امام : هان گفتکیبا  ییرمانشاهان در گفت و گوکپور استاندار  یمحمد سپهر 

ن منطقه نقش بر آب یدر ا یو خارج یوامل داخلع ییهات و آرامش برس خواهد برد و توطئهیامن

ردستان کمنطقه  ین رسنوشت و خودمختار ییفرمان امام در مورد حق تع: سپس افزود یو . خواهد شد

، دین فرمان در متام استانها مبرحله اجرا درآیه اکن است ید ما ایام. ن انجام شدکن زمان ممیدر در بهرت

رد و نشان داد کدور  ردهاکرا از  یه طلبیهرگونه برحسب تجز: رمانن فیامام با صدور ا: ردکاضافه  یو 

داشته  یمنطقهای دارند خواستیاسالم یبا جمهور  یار کر قابل انیغ یه وابستگکل یاص یردهاکه اگر ک

ن چند یخونهای یر یالبته چنانچه قبل از درگ: پور آنگاه گفت یسپهر . غ نخواهد شدیاز آنها در، باشند

شد یم امام میت تقدکردستان توسط افراد صالح و دلسوز مملکمنطقه  یتهایق و واقعیز حقایر نیماه اخ

 یبرا، ر ستم بودندیردند و سالها زکیم یط زندگین رشایه در بدترکرد کخلق  یبجا و منطق یخواستها

ارات یتواگذار اخ. خود یدر گفت و گو  یو . افتیین غائله خامته میزودتر ا یلیخ. شدیامام بازگو م

رد مرتبط دانست کن حق رسنوشت خلق ییرا با تع یو اقتصاد یادار ی، فرهنگ یهانهیدر زم یر یم گیتصم

استان خودمختار به مفهوم آنچه گفتم  یکها در قالب یریم گیه تصمیل، کاراتین اختیبا دادن ا: و گفت

افته و یخود دست  یهاه هدفیلکبه  یکنده نزدیردستان در آکه کد داشت ید امیبا. محقق خواهد شد

ردها کمرز توسط  یرمانشاهان در مورد نگهدار کاستاندار . ل آمدندیخواستند نایرد به آنچه مکمردم 

ر مبارز و یسلحشور و عشا یردهاک دیران مورد مراقبت شدیغرب ا یبا فرمان امام مسلامً مرزها: گفت

خاطر از تجاوزات  یو دغدغه ینه نگرانچگو یگر هیران قرار خواه گرفت و دیایمؤمن به انقالب اسالم

را یز. م داشتیمرزها در حالت خود نخواه یو نفوذ عوامل وابسته به آنسو یاسالم یشورهاک یاحتامل

وب خواهند کن عوامل را رس یرد اکافراد مبارز ، و ارتش یقبل از هرگونه اقدام متقابل مأموران ژاندارمر 

اگر در  یخودمختار : هان گفتکیبا  یگر ید یز در گفت و گو یردستان نک یمعاون استاندار  یر یرد دبک

له عوامل خدمتگزار هامن استان ین شده و بوسییهر استان بر اساس ضوابط تع یو اقتصاد یامور رفاه

، بعد از فرمان امامیر بومینه خروج پاسداران غیدر زم: ردکاضافه  یو . امل مطلوب است، کابدیتحقق 
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د یس جدییریمیرکمراد . رندیگیم میانقالب تصم ین شورایو همچن ین محلو مسووال یمقامات انتظام

ردستان کدر منطقه  یافراط یاگر گروهها: هان گفتکیبا  ییز در گفت و گویسپاه پاسداران سنندج ن

از سنندج خارج خواهند یر بومینزنند احتامالً سپاه پاسدارن غ یبیو تخر یت جنگیمجدداً دست به فعال

 . شد

 (29/8/1358عات)اطال 

 

  .ردکر یسه تن از پاسداران را دستگ، راتکحزب دمی: جان غربیرت حقگو استاندار آذرباکد 

، گرفته شد یجان غربیحقگو استاندار آذربا یه با آقاک یدر متاس»ی: اسالم یه ـ خربنگار جمهور یاروم 

از سه جهت « بند» یبه پاسگاه مستقر در روستا یکشب حدود ساعت یه پرکاستاندار اظهار داشت 

تا ساعت  یر ین درگیا. ن پاسخ داده شدیز بشدت به مهاجمین یحمله شد و از طرف افراد پاسگاه ژاندامر 

رت کد « . نداشته است یچ گونه تلفاتیخوشبختانه هی، ر ین درگیشدند ا ین متوار یادامه داشت و مهاجم 4

ه با کرد مواد منفجره گذاشته بودند ه مواین در ساختامن آب مرشوب ارومیهمچن»: ردکحقگو اضافه 

 یچگونه نگرانیه، ه آبیاز ناح»: افزود یو « خسارات وارد آمده استی، منفجر شدن آن به اطاق نگهبان

آب مرشوب  ینگهبان یالبته سه نفر از پاسدارها. به عمل آمده است یتیامن یست و اقداماتیان نیدر م

 یبند ـ آقا یگل محمد سلطان یآقا: آنها عبارتند از یاند و اسامر شدهیرات دستگکله حزب دمیبوس

 . زجید یفیل رشیجل یـ آقا ین فرخیحس

 (30/8/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 



 
294 

در  یو رفاه یعمران یرضبت یهابرنامه: ردستان گفتکل یردستان در رابطه با حل مساکاستاندار 

  .ردستان اجرا خواهد شدک

به  ینیرمانشاهان در ارتباط با فرمان امام خمکپور استاندار  یمحمد سپهر : پارس یرمانشاه ـ خربگزار ک

ردستان کمنطقه  ین حق رسنوشت و خودمختار ییفرمان امام در مورد تع»: پارس گفت یخربنگار خربگزار 

 یو . «دیها مبرحله اجرا درآن فرمان در متام استانیه اکد ما آنست ین صادر شد امکن زمان ممیدر بهرت

ه اگر کرد و نشان داد کردها دور کرا از  یه طلبین فرمان هرگونه برچسب تجزیا صدور اامام ب»: افزود

داشته باشند  یمنطق یدارند خواستها یاسالم یبا جمهور  یار کر قابل انیغ یه وابستگکل یاص یردهاک

ر به اعتقاد من فرمان امام نه فقط د»: ردکرمانشاهان اضافه کاستاندار . غ نخواهد شدیاز آنها در

ها دور ز از توطئهیردستان را نکه مردم کو تشتت نجات داد بل یت را از آشفتگکن زمان مملیحساسرت

را  یسانکرد و نقش کوتاه کردستان کرا از  ین دست اجنبین فرمان همچنید ایشانکرد و به آغوش ملت ک

ه کرد البته چنانکر آب اندازد نقش بیب یران جدائیرد و ملت اکن برادران ین منطقه بیخواستند در ایه مک

ردستان توسط افراد صالح و کات منطقه یق و واقعیز حقایر نین چند ماه اخیخون یهایریقبل از درگ

ردند کیم یط زندگین رشایه در بدترکرد ک یبجا و منطق یشد و خواستهایم امام میت تقدکدلسوز ممل

. نشستیردستان فرو مکن غائله یتر از ازود یلیشد خیامام بازگو م یر ستم و ظلم بودند برایو سالها ز

و  یادار ی، فرهنگ یهانهیدر زم یر یم گیارات تصمیپارس اخت یخود با خربگزار  یدر ادامه گفتگو  یو 

ه یلکارات و ین اختیبا دادن ا»: ردستان مرتبط داست و گفتکن حق رسنوشت مردم ییرا با تع یاقتصاد

ه یلکبه  یکنزد یاندهیردستان در آکه کد داشت ید امیام باه گفتهکها به مفهوم آنچه یریم گیتصم

استاندار در مورد . ندیل آیخواستند نایه مکرد به آنچه کافته و مردم یخود دست  یمنطق یهدفها

 یردهاکد یران مورد مراقبت شدیا یغرب یبا فرمان امام مسلامً مرزها»: مرزها توسط مردم گفت ینگهدار 

و  یچگونه نگرانیه یگر جایقرار خواهد گرفتو د یمنبه انقالب اسالمر مؤ یسلحشور و مبارز و عشا

، «م داشتیخود نخواه کران و نفوذ عوامل مسلح در خایا یبه مرزها یدغدغه خاطر از تجاوزات احتامل

وب کن عوامل را رس یرد اکو ارتش و افراد مبارز  یرا قبل از هرگونه اقدام متقابل ماموران ژاندارمر یز
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با وجود فرمان امام هنوز . . . رات را الزم دانست و گفتکرمانشاهان ادامه مذاکاستاندار  .ردکخواهد 

منطقه رضورت  یاسیاد است و مسلامً با شناخت و قبول احزاب سین منطقه زیات مورد بحث در ایجزئ

 یت ولردستان الزم اسک یو مل یگر در سطح رهربان مذهبیل دیاز مسا یاحل پاره یرات براکادامه مذا

ر ییرمانشاهان در مورد تغکاستاندار . الت فراهم آمده استکحل متام مش یبرا ینه مساعدیبهرحال زم

ار کن یبه ا یاز یه نکنم کیر مکمن ف»: بعد ا فرمان امام اظهار داشت یمواد قانون اساس یو اصالح بعض

باً یه تقرکها متام استان ب شده در مجلس خربگان مساله شوراها دریتصو یرا در قانون اساسینباشد ز

ه یلکمشخص شده و  یدهد به روشنیها را مدر استان یر یم گین رسنوشت و تصمییحق تع یهامن معن

بهرصورت امرو »: ن مصاحبه گفتیان ایدر پا یو . «د استین گردیران تامیمختلف ا یهاتیحقوق اقل

خود گام بردارد و  یرانیا برادران اشرت بیاتحاد ب یو وحدت بسو  یار یرد با هوشکه ملت کاست  یزمان

د داشت ین بایقیها دست به اخالل و توطئه بزنند و ا گروهیه بعد از فرمان امام افراد و کاجازه ندهند 

قرار خواهد  یو رفاه یعمران یرضبت یهار پوشش برنامهیردستان زکن مرحله منطقه یه بعد از اک

 . «گرفت

 (30/8/1358)اطالعات

 

 ینیشجاعت و روشن ب: پارس یرمانشاهان در مصاحبه با خربگزار کو  یجان غربیآذربا، ستانردکاستاندار 

  .دهدیان میردستان پاکامام به بحران 

 یاعتقاد اسالم ید بر مبنایگویدانند آنچه امام میاعتقاد دارند و م ینیرد به شخص امام خمکمردم  ·

  .شان استیا

ران به خواهران و برادران یا یام رهرب انقالب اسالمیدر ارتباط با پ. پارس یرمانشاهان خربگزار که ـ یاروم

رمانشاهان به سئواالت خربنگاران کو  یجان غربیردستان آذرباک یشور استاندار کر غرب یرد و تحوالت اخک

ردستان در ارتباط کبا استاندار کیش. شور پاسخ گفتندکن تحوالت اوضاع غرب یپارس درباره آخر یخربگزار 
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رد کمردم بدنبال امام به برادران و خواهران  یرامون شادمانیت پیردستان پس از سفر حسن نکل یسابا م

 یاعتقاد اسالم ید رصفاً بر مبنایگویدانند آنچه امام میرد به شخص امام اعتقاد دارند و مکمردم : گفت

وف امام بر غرض بود موجب وق یب یه گزارشکردستان کبه  یت اعزامیات حسن نیاوست و گزارش ه

د و ین عقایر این جهت امام تحت تأثیردستان شده است به همکم بر اوضاع کموجود حا یهاتیواقع

انات گذشته یه بدون توجه به جرکاوست موجب شد  ینیاز معتقدات د یه ناشک یشهامت به شجاعت

 یه براک ن دارمیقیمن . دیامل مشخص مناک یردستان با روشنکدش را نسبت به یت و عقاکر حر یمس

است  یو یو دن یرساپا افتخارش آزاد از هر نوع رنگ و تعلق ماد یه زندگکت فوق العاده امام یشخص

متوسل  یراه و اجبار کن شائبه و ایمرتکبوده است و  یو عاد یعیطب یردستان امر کام راجع به یاعالم پ

 « .ستین

 

 یاسیان سیزندان یآزاد

رد؟ استاندار یگیرا در بر م ییهات چه جنبهیت حسن نایرات هکمذا یمرحلة بعد: دیخربنگار پرس

ران است یت متام ایمکو حا یشان در چارچوب استقالل و آزادیردستان خواستهاکمردم »: ردستان گفتک

دستور امام جز توجه به اصالح و ثبات  یدولت هم در اجرا. اندنداشته یر معقول ناموجهیوخواست غ

ره نخواهد کن مذایت طرفیجز حسن ن یز یرات چکرشفت مذاین ضامن پین ایبنابرا. ندارد یت نظر کممل

با اضافه کیش. امل دقت و مراقبت را انجام دهدک یندگیات مناید در انتخاب هیبود مخصوصاً دولت با

 یهارات هم دولت و هم گروهکمذا یجة قطعیجة مطلوب برسد قبل از اعالم نتیرات به نتکاگر مذا»: ردک

ه حداقل کست ین یدیچگونه تردین امر هیرد و در اکخواهد  یاسیان سیردن زندانکزاد اقدام به آ  یاسیس

. خود باز خواهند گشت یردستان به شهرهاکو پاسداران هم از « ردکان را رشوع خواهند یمبادلة زندان

ردستان و در قبال آرامش منطقة استاندار کر یع اخیو نقش آنها در وقا یاسیس یدربارة وضع گروها

 یاسیس یگروهها. ستین یدیردستان است تردکن حزب یرتیرات قوکه حزب دمکن یدر ا»: ردستان گفتک
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. ردکخواهند  یرو یامت حزب پیاند مسلامً از تصمردهکردستان ائتالف کرات که با حزب دمکز یگر نید

 یهامهنگ ین شورا شورایا: گفت ینین حسیخ عزالدیاست شین دربارة وجود شورا بریبا همچنکیش

  .«ن استیخ عزالدیاست شیره با دولت به رکات مذایه هکست بلین

 

 یجان غربینظر استاندار آذربا

ه یپارس در اروم یبا خربگزار  یمصاحبة اختصاص یکز در ین یجان غربید حقگو استاندار آذربایرت جمشکد 

پارس پاسخ  یار خربنگار خربگز  یت به سئوالهایس حسن نییردستان پس از سفر رکل یدر ارتباط با مسا

الت و کت آنها در رفع مشیمیت و صمین نشان دهنده خلوص نینم اکیر مکف»: گفت یو . داد

رات کمذا یه مرحله بعدکن سئوال یدر پاسخ ا« ل شده بودیه تا بحال به منطقه تحمکاست  یهائیناراحت

امل کسئوال جواب  نیمن به ا»: حقگو گفت، د دربر داشته باشدیرا با یهائت چه جنبهیات حسن نیه

اده یپ یه مطرح شود و چگونگیقض یعمل یهاد جنبهیم بایتوانم بگویه مکآنچه  یتوانم بدهم ولیمن

مناسب و مساعد  ین فضایم مطرح شود باضافه با استفاده از ایادهینون به توافق رسکه تاک یلیردن مساک

ت یرات و حسن نکوازات مذاجاد شده است مبین ایالت در طرفکحل مش یامل براک یه آمادگک

استاندار . ردیع انجام گیع بطور رسیاز لحاظ عمران منطقه در سطح وس یو اجتامع یرفاه یهاتیفعال

ه هم ینون آزادشده اند و بقکان تایاز زندان یاعده، ان اظهار داشتیدر مورد زندان یجان غربیآذربا

ها یهمه زندان یدوارم بزودیهستند و ام ان آزاد شدنیط حسن تفاهم در جریمبوازات وجود آمدن مح

ه وضع پاسداران و افراد کن سئوال یحقگو در پاسخ ا. از دو طرف آزاد بشوند و به خانواده خود بازگردند

ط یمح یکانشاءالله در  یپاسدار انقالب اسالم یپاسداران در واقع به معن» : گفت. . شودیچه م یارتش

 یکجوان و پرشور بعنوان  یرو ین نیخواهد بود و از ا یدتیو عق ییکدئولوژیپاسدار ا یکصلح و صفا 

ارتش  ینظام اسالم یکدر »: گفت یدر مورد ارتش و « . استفاده شود یساخنت جامعه اسالم یگروه برا

ه از کو دشمنان ما  یه مردم مسلامن ما در مقابل اجنبکوجود داشته باشد تر و مصمتر یو قو  یاسالم
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مقابله با هر گونه تجاوز  ید و ارتش آمادگینکت بیرند احساس امنیگیست خود دستور میالیاربابان امپر

 یب یهاه وضع خانوادهکن سئوال یدر پاسخ ا یجان غربیاستاندار آذربا. «مبرز و بوم اسالم داشته باشد

ن مساله و یما حل ا»: ؟ اظهار داشت. ستیردستان به وجود آمده چکع یجه وقایه در نتکرسپرست 

م و یرده اک یه فعال است واگذار یه خوشبختانه در ارومکرسپرست  یب یهابه وضع خانواده یدگیرس

م با نظر وزارت یتوانیه واقعاً مک یم تا آنجائیرده اکرا آغاز  یدیجد یز یرآنان برنامه یازهایرفع ن یبرا

مه متام یم مثل بیتوانیمن م ماید بگویبا یآنان براه افتاد ول یشور از مردم جربان خسارت شود و زندگک

ه مالحظه ما را هم کم یها انتظار داریتیها و هم والین راه از همشهر یم و در اینکن یخسارات را تأم

آنان براه  یدهد و زندگیت مکانات بر کن امیانات محدود است و انشاءالله خداوند به اکنند چون امکب

نده یآرامش آ، ردستانکع یدر وقا یاسیس یهانقش گروه ده شدیپرس یجان غربیاز استاندار آذربا. افتدیم

ز یست مساملت آمیط زیجاد آرامش و محینون در اکرات تاکحزب دم»: حقگو گفت. چه بوده وهست

 یست و شش قانون اساسیطبق ماده ب یاسیس یهاگروه یدر مورد آزاد یرده ولکفاء ینقش خود را ا

استقالل ی، ه آزاکنیآزادند مرشوط بر ا یو اسالم یو صنف یاسیس یهاها و انجمنتید احزاب و جمعیجد

ت منطقه و حراست از یه در حفظ امن. کنندکرا نقض ن یاسالم یجمهور  ین اسالمیو مواز یوحدت مل

مخالفند  یاسالم یت دارند و با جمهور کار مملکه قصد اخالل در ک یسانکاز اعامل  یر یمرزها و جلوگ

ن ییاز مرزها تع یت و پاسدار ین حفظ امنینقش مردم منطقه در ا د مشخص گردد ویمرتتب است با

. ردستان آزاد شوندکان در ارتباط با مساله یا در نظر هست زندانید آیپارس پرس یخربنگار خربگزار . شود

ردستان کاورامانات و ، ر پاوهیع اخیه در وقایکسانکه یلکالبته چون امام نسبت به »: پورگفت یسپهر 

ن عفو قرار یه در سمول اکان یصادر فرموده اند لذا آن عده از زندان یعفو عموم. «اندتهها داشیریدرگ

پاوه و بانه  یه از اهالکر امام پانزده نفر یام اخیه بالفاصله پس از انتشار پکنیام اکد آزاد شوند یرند بایگ

حتاج یباره وضع سوخت و ماپارس در  یخربنگار و خربگزار  یرمانشاه سئوال بعدکزل آباد یبودند از زندان د

در حال حارض  یرمانشاهان پاسخ داد از نظر سوخت و مواد غذائکه استاندار کمنطقه بود  یعموم

ع یو نقش آنها در وقا یاسیس یهاد وضع گروهیپارس پرس یخربنگار خرب گزار . شودیاحساس من یمبودک
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 یگروهها»: رمانشاهان گفتکندار استا. ست و در قبال آرامش منطقه چه خواهد بودیردستان چکاخر 

امام  یبه رهرب  یاسالم یومت جمهور کو ح یاسالم یدئولوژ یه به ایکسانکدر منطقه وجود دارند  یاسیس

ل شوراها کیبا دولت و در تش یار کتوانند در آرامش منطقه و همیمؤمن و معتقد هستند م ینیخم

  .«اداره امور منطقه مؤثر واقع شوند یبرا

وه کنگ با شیتیم یشاهد برگزار ، عرص روز سه شنبه گذشتهی، ر یپس از ماهها تشنج و درگ ،شهر مهاباد

 ی)قاض یدان آزادیدر می، خینگ تاریتین میا ییبرپا یصد هزار نفر برایکش از یه بکراتها بود کدمو 

ردستان کرات کل حزب دمکر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکد ، ن اجتامعیدر ا. گرد آمده بودند، محمد( مهاباد

. ران برسدیا یقدر انقالب اسالمیسالم ما به رهرب عال، گریبار دیکم تا ینجا جمع شده ایما در ا: گفت، رانیا

 یکلب، امشانیم و به پیردکافت یامش را دریپ، مییبگو ینیه به امام خمکم ینجا جمع شده ایما در ا

 . مییگویم

 (1/9/1358)اطالعات 

 

  .ندکیو اختالف م یجاد ناهامهنگیردستان اکو مرموز بر  آلوده یدستها: المیاستاندار ا

ـ خربنگار ک جاد تفرقه و اختالف در منطقه یا یبعد از انقالب برا یآلوده و مرموز  یهان ـ دستهاکیرمانشاه 

و  یو شهربان ین ارتش و ژاندارمر یه بکخواهند یخواستند و هنوز هم میار افتاد و مکردستان به ک

با  ییالم در گفتگویومرث فرجاد استاندار اکین مطالب را ینند اکو اختالف  یناهامهنگ جادیپاسداران ا

ات کن یدبخش و حاو یردستان امکل یدر مورد حل مسا ینیفرمان امام خم: رد و افزودکهان عنوان کی

 یو جنوب یز کمر ی، ردستان شاملکدر  یو اصالح یعمران یهابرنامه یاست با اجرا یهیبود و بد یمهم

ل یاص یهامردم مبارز و گروه: گفت یو . ر تخته خواهد شدیر و بدون تقصیبا تقص یرهاکفان روشنکد 

ه مأمور ابرقدرتها بوده و دست به ک یت هستند و جز معدودیردستان واقعاً خواهان آرامش و امنک

از استانها  یعضدر ب: الم افزودیاستاندار ا. روندیش میر امام و اسالم پیدر مس یزنند همگیاخالل م
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خوشبختانه  یت و استانداران را دارد ولین روحانیاف بکجاد شیقصد ا یامانند خراسان و خوزستان عده

 یهاو مقابله با توطئه یامل داخلکد بر حفظ وحدت کیردستان تاکرامام در مورد یام اخیبعد از مفاد پ یک

ت و یرجاد ضمن اشاره به لزوم ادامه امنف. ردکن عده را رو خواهد یه دست اکا در منطقه است یکآمر

ا در تهران یکآمر یجاسوس یاشغال النه: گفت یو عمران یرفاه یهاجاد برنامهیآرامش در منطقه و ا

ضد  یاز مبارزه یاتازه یران را وارد مرحلهیا یرو خط امام انقالب اسالمیان مسلامن پیتوسط دانشجو

ز ین ییایدردزدان، خوارانراثیم یعنیا یکدولت آمر یم اقتصادیرو تحید نظامیرد و تهدکیسمیالیامپر

 ید بازرگانیر جدیانتصاب وز: ن مورد افزودیدر ا یند و کیوادار م ینینشتوانند انقالب ما را به عقبیمن

نجر با شاه مخلوع یسکیرشمانه یا است روابط بیکم بر دولت آمرکسم حایونیندگان صهیه از مناکا یکآمر

سم و یونیه صهکن واقعه تلخ است ین ایمب ییایکآمر یهاها و تراستارتلکها در سمیونیص و نفوذ

ن مرحله از مبارزه خلق ینان دارم در ایمن اطم: گفت یو . گرندیدیک یمیهر دو دوستان قد یدار هیرسما

آهنگ نزول ز رسبلند برخواهند خاست و ین بار نیخ ایاز آزمون تار ینیامام خم یران به رهرب یر ایبک

فرجاد . ا در تهران به صدا در آمده استیکسم آمریالیامپر یعنیجهان  یکابرقدرت شامره  یامپراطور 

انجام شده در سطح  یارهاکگزارش : رد و گفتکران اشاره یدر دست اقدام ا ییهاح برنامهیآنگاه به ترش

 ید برایجاد اشتغال مفیت اما در جه یاطالع عموم منترش خواهد شد ول یبرا یالم به زودیاستان ا

ن عده خدمت یا یوتاهکم و بعد از طر دوره یردکبرگزار  یاستخدام یامتحانی، امنیانتخاب نود آموزگار پ

جهت صدور مجوز استخدام مراحل ، زیگر نیدو سازمان د یکی یبرا: افزود یو . ردکخود را رشوع خواهند 

امن یران و سیارخانه آسفالت اکآجر و  ینیارخانجات ماشک یانداز راه یم و ضمناً براینکیم یرا ط یینها

و  یراهساز  یهابرنامه: گفت یو . انجام شده و اقدامات الزم صورت گرفته است یدهلران مطالعات

 یو دامپرور  یشاورز کرشوع خواهد شد و در مورد  یز به زودیمنابع آب ن یات حفار یالم و عملیآسفالت ا

 ین دو بخش اساسیا یادیبن یهاده است و برنامهیقبل رس یسه برابر سالهاا یز حد نصاب وامها به دو ین

ن اشتغال یدر رابطه علت و معلول ب: ان گفتیاستاندار در پا. خواهد شد یعمل یان سال جار یقبل از پا

ه ما کشود یل منین دلین ایکل. شه و علت هستمیمن معتقد به مبارزه با ر یار کد و رسقت و خرابیمف
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ت و شدت عمل یب خورده قاطعیار فرکخراب یسارق مسلح و معدود یزه با تعداد انگشت شامر در مبار 

 . میبه خرج نده

 (1/9/1358هانکی)

 

  .ردندکادارات سنندج را اشغال ، اریکب یهاپلمهید

از  یمخابرات سنندج توسط گروه یساختامن دادگاه انقالب و اداره: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

با خربنگار  یاز مسووالن سپاه پاسدارن سنندج روز گذشته در متاس . یکیار ترصف شدیکب یهاپلمهید

ر یار دادگاه انقالب و سایکب یهاپلمهیمسلح به نام د یاروز عدهید: ن مطلب گفتیهان ضمن اعالم اکی

 یطالعا ین گروه اظهار بیا یهااز خواسته یو . مؤسسات و ادارات سنندج را به اشغال خود درآوردند

ه اگر کم یدر حال آماده باش هست یم ولینکین اعامل منیردن اک یخنث یبرا یما اقدام: رد و گفتک

هان کیردستان به خربنگار کمعاون استاندار  یر یدب. مینکم از خود دفاع یشد بتوان یابه ما حمله یزمان

ادارات را به  ار(یکت شعار بن اسیار اکار کار کهستند )با شعار  یار یکب یهاپلمهین گروه دیا: گفت

ن نام یبه هم یمسلح یروهایان دارد نکام یستند ولین گروه مسلح نیا: افزود یو . ترصف خود درآوردند

ار و امور کل کر ین مساله از مدیاز ا یر یجلوگ ینند براکرده باشد تا بتوانند اخالل کن آنها رخنه یدر ب

پلم خود را ارائه ید که مدر کرا  یسانکنند و نام کتخاب را ان یه محلکم یادر سنندج خواسته یاجتامع

 یدر استاندار  یونیسیمکه کام ل مؤسسات خواستهکران یمن از مد: گفت یر یدب. نندکادداشت یدهند یم

ه کم ینکیز تقاضا مکخود را به استاندار اطالع بدهند و ما هم از مر  یخال یل دهند و پستهاکیتش

ب ین جوانان قصد تخریا: افزود یو . نندکژه سنندج را لغو یط ویجه به رشات حق استخدام با تو یممنوع

باش اند و اگر سپاه پاسداران در حال آمادهردهک یر یار ادارات جلوگکرا ندارند و فقط از  یسکت یو اذ

محمد . نندکه حمله کان هست کوارد شهر شده و ام یه افراد مسلحکن است یشرت به خاطر ایاست ب

با خروج پاسداران از محوطه : هان گفتکیبا خربنگار  ییز در گفتگویردستان نکا استاندار بکید شیرش
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 یر یبه علت اوجگ: ردستان افزودکاستاندار . ن ساختامن به خطر افتاده استیت ایامن یاستاندار  ینگهبان

ه هر کت ار الزم اسیکب یهاپلمهیتوسط د یدر سطح شهر سنندج و ترصف ادارات دولت یتشنج و ناامن

بعنوان  نفر 2000حدود : ردکبا اضافه کیند شک یدگین شهر رسیالت اکل و مشیچه زودتر دولت به مسا

نفر از آنها  300ه فقط کاند پس از اعالم ثبت معلوم شد ردهکار ادارات سنندج را ترصف یکب یپلمهید

ن وضع یادارند در ادامه یکه قصد اخالل و تحرکهستند  یسانکه یهستند و بق یار واقعیکب یپلمهید

پلم ندارند خواهان اشتغال به ید که هنوز مدر کالس پنجم متوسطه کالن یاز فارغ التحص یادیتعداد ز

ت ینات حسنیبعد از مراجعت ه ردستانکن تحوالت منطقه یبا در مورد آخرکیش. ار در ادارات هستندک

ب یتعق تینرات همچنان با حسنکدم مذاات بو یه من هم همراه هکن سفر یدر ا: دولت از مهاباد گفت

ادامه گفتگوها و  یبرا ینه مساعدتر یرات زمکل حزب دمکر یره با قاسملو دبکن مذایشد و بعد از آخر

 ینین حسیخ عزالدیه با شکت دولت قصد داشت ینات حسنیرد البته هکاضافه  یو . تفاهم بوجود آمد

رات کدر مذا ینین حسیخ عزالدیش آمد گفتگو با شیبه تهران پ یند اما چون مراجعه اضطرار کگفتگو 

 . انجام خواهد شد یبعد

 (4/9/1358هانکی)

 

  .ت شناخته شده استیران به رسمیردها در اسالم و چهارچوب اکحق مرشوع ی: جان غربیاستاندار آذربا

  .اندنگرفته یچوقت آنها را به باز یاند و هردهک یرد باز کشه با برادران یهم

ن یند از بکاگر از پوشش اسالم با آن مخالفت  یحت، ندک یجادیا یسدیر نهضت اسالمد یسکاگر 

  .خواهدرفت

 یردهاکبا رسان « برادوست یسوما»روز در بخش ید یجان غربید حقگو استاندار آذربایه ـ جمشیاروم

با اشاره به حقگو . انجام گرفت« یجهن» یه در روستاکن مالقات یدر ا. ردکن منطقه مالقات و گفتگو یا
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مسلامن  یکد دست در دست هم به عنوان یما با: مردم منطقه در اسالم گفت کت مشرت یت و ملیقوم

 ینون در حراست مرزهاکه تاکم و آن اصالت را ین بربیرا از ب یلیو اختالفات تحم یبحران تصنع یواقع

ت در کاز رش  یابراز خرسندضمن  یجان غربیاستاندار آذربا. میم قوام بخشیاردهکران حفظ یاسالم و ا

در گذشته با برادران : خواست و اظهار داشت کمکالت منطقه کرفع مش یردها از آنان براکجلسه رسان 

د و یاشه آزاد بودهیشام هم: حقگو گفت. اندنگرفته یچوقت آنها را به باز یاند و هردهک یشرت باز یرد بک

 یرفع بحران نشان داده است از فرصت برا یا برات ر ینامل حسنکه دولت کد حاال هم یارنگ نگرفته

ان یدر م یسخنان ین روستا طیدر هم یجان غربیاستاندار آذربا. مینکرث استفاده را بکالت حداکحل مش

انقالب اظهار داشت اگر در حل بحران منطقه  یروز یردها در پک یمردم با اشاره به نقش اساس یتوده

م بود و حق مرشوع یز با آن موافق نخواهید ما نیه شام گفتک یور هامنط. برداشته نشود یعمل یگامها

 یسدیدر نهضت اسالم یسکت شناخته شده است و اگر یران به رسمیشام در اسالم و در چارچوب ا

 کمکاز شام برادارن  یینها یروز یپ یسم خونخوار است و ما برایالیدر پوشش با امپر یند و حتکجاد یا

ن یحقگو همچن. دینک کمک یآزاد و اسالم واقع یرانیدن به ایهمچنان ما را در رسم یدواریم و امیطلبیم

. جاد شودیا ینین مدارس علوم دیردنشک یاهل تسنن در شهرستانها یدستور داده است برا: ردکاعالم 

از آنان  یکیردها سخن گفتند و ک یرامون خواستهایمنطقه پ یردهاکن اجتامع چند نفر از رسان یدر هم

بزند  یطلبهیتجز کمار ، س به ماکران مطرح است و هر یرد در چارچوب اکه خواست خلق کآور شد اد ی

ران و ملت یند به اکشورها را وارد کر یستها و سایونیبا صه یل همدستیاز قب یر اتهامات واهیا سایو 

ون ین انقالب مدیه اکم یم و معتقدیات داشتهکامنه رش یصمیما در انقالب اسالم. رده استکانت یرد خک

خود را درباره  ینظرهاما نقطه. نندکن قرشها از آن استفاده ید ایاست و با یاجتامع یمتام قرشها

ما . خالف به مقامات داده نشود یس شود و گزارشهاکها منعتید واقعیم بایاردهکردستان بارها اعالم ک

ما . ردکدا ین آن را پید مسببید بال شو یگر تحمین جنگ باردیاگر ا یم ولیخواهیرا من یلیجنگ تحم

م یستیطلب نهیم تجزییگویاند و اگر مه به زور به ما چسباندهکاست  کین مار یم و ایخواهیمن ییجدا

ضمن انتقاد  یو . میخود جدا باش یرانیم از برادران ایخواهیست و ما واقعاً منین یسکند یخوشا ین برایا
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سم یالیرد را در مبارزه با امپرکخلق  یگر همبستگیبار د یگروه یاهردستان در رسانهکاس اخبار کاز انع

ستها از آنها یالیه امپرکرد اجازه نخواهند داد که مردم کان گفت ید قرار داد و در پاکیا مورد تایکآمر

 . نندکب یبردار بهره

 (5/9/1358هان کی)

 

  .رات دولت و توده مردم هراس دارندکرشفت مذایاز پها گروه یبرخ

ر در مهاباد مجرد یحوادث اخ: ردکاعالم  ییگفتگو یط یجان غربیاستاندار آذربا: پارس یتهران ـ خربگزار 

. شور مطرح استکه در رابطه با غرب کاست  یلیه مسایلکست و حاصل یردستان نکل یومجزا از مسا

  :ردستان گفتکت ال کمنطقه و راه حل مش یرخدادها یهایدر باره دورنا یجان غربیحقگو استاندار آذربا

ر مسوول یافراد غ یاز دخالتها یل ناشکده است به نظر من مشیچیار پیشور بسکردستان و غرب کمساله 

 یاگر مساله تااندازهیر دیگر مساله به تعبیر دیاران است به تغکاندر از دست یپراه ا یر محلیو غ یمحل

شور کل غرب یه مساکمن معتقد هستم . دانردهکه به طور متقاطع عمل کشده است  یاز تداخل قوا ناش

ط خواص یگران با رشایش از دیه آنها بکحل شود چرا  یاران محلکاندر ارشناسان و دستکق یشرت از طریب

منطقه را در  یاجتامع یروانشناس یهاآشنا هستند و جنبه یو فرهنگ یاقتصادی، اسیمنطقه از نظر س

  .نظر دارند

ن منطقه از ید مساله در ایبه عمل آ یر یشگیتر شدن اوضاع پیبحران شود ازیباعث مها ین آگاهیهم

  .ع باشدیالعمل وقاسکد اقدامات به صورت عیف است و نبایار حساس و ظریشور بسک

جان یردن اوضاع را ندارد حقگو استاندار آذرباکتر دهیچیرد و به ضد انقالب فرصت پکران عملکد مبتیبا

ن وضع در یا: آمد گفتشیر پیرات حوادث اخکرشفت مذایچرا در حال په کن پرسش یدر پاسخ ا یغرب

رات کرشفت مذایه با پکگر است ید یا جناحهایرات و کدر حزب دم یالعمل افرادسکاز ع یواقع ناش
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ن محل را یم و اعتامد معتمدیاینار بکه ما با توده مردم کن است ین گروهها ایمخالف هستند ترس ا

را در  ین حوادث مصنوعیه اکن است یم ایمردم را نسبت به دولت عالقمند سازم یم و بتوانینکجلب 

ه فردا به : که به تهران آمده است اظهار داشتک یجان غربیآورند استاندارآذرباین مردم بوجود میب

ا نه یه با دولت دارد یار یه طرح تازه براکن مساله یدرباره ا یت خود باز خواهد گشت و یمحل مامور

مساله  یکنم در منطقه کیرده وآنها را دنبال مکر نیام تغه داشتهک یاموضوع طرحها و برنامه: گفت

ن مساله یرد اکضد انقالب جدا  یاد حساب مردم را از عدهیه باکن است یوجود دارد و آن ا یاسیس

دار با امام یدرباره د یجان غربید با دقت در باره آن عمل منود استاندار آذربایار حساس است و بایبس

گر به حضور یه سفر دکدوارم یه به حضور امام برسم و امکامده است یش نیپ ینون فرصتکتا: گفت

 . شان برسمیا

 (9/9/1358)اطالعات

 

  .رمانشاهان بودکشرت مردم یب یرا« یآر »

  .دادیان میخود پا کبود به اعامل مزدوران منطقه در خا یار کاگر عراق طالب هم

تابع استان به رفراندوم  یرمانشاه و شهرها و بخشها و روستاهاکت مردم یرثکا: هانکینگار رمانشاه ـ خرب ک

رمانشاهان کپور استاندار  یمحمد سپهر . پاسخ نه دادندیمکدادند و تنها تعداد  یآر  یرأ  یقانون اساس

ستان ران در ایایاسالم یجمهور  یقانون اساس یلکبه طور : هان گفتکین مطلب به یضمن اعالم ا

عدم : ردکاضافه  یو . ت نگردندکرش  یر یگ ین رایهم در ا یتعداد یول. رمانشاهان با استقبال روبرو شدک

ش خود یام چهار روز پیه امام در پکبه اعتقاد من اشتباه بود و هامنطور  یر یگین عده در رأ یت اکرش 

الزم  یهاگنجاندن متمم ران بایدر جهت حفظ وحدت متام مردم ا یقانون اساس یهاییفرمودند نارسا

ن رفراندوم یران در ایاقشار ملت ا یاگر همه: استاندار افزود. اصالح خواهد شد یبه اصول قانون اساس

ران خلع سالح خواهند شد و یب برسانند دشمنان اسالم و ایرا به تصو ینند و قانون اساسکت کرش 
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 یهاخواسته: رد گفتکملت  یبه خواستها با اشاره یشود و یبرآب مآنها نقش یها و انتقادهاتوطئه

 یرانیا یتهایر اقلیسا یهاخواسته ینطور براین شده و همیتأم یتا حدود یرد ما در قانون اساسکبرادران 

عوامل و انتقاد آنها از  یبعض یکن تحریبنابرا. ن الزم به عمل آمده استیشوراها تضم یدر اصل برقرار 

ردن قانون کمرنگ کن گروه فقط قصد یست و ایران قابل دفاع نیایاسالم یجمهور  یاصول قانون اساس

دو روز  یر یگ یرمانشاهان گفت در رأ کدر استان  یر یگ یات رأ ییدر مورد جز یو . ما را دارند یاساس

ن یده شد و همیژه در شامل شهر بدون استفاده برگردانیبو یرأ  یاز صندوقها یرمانشاه تعدادکگذشته 

و مجموع . اندردهکت نکرش  یر یگ یرد در رأ کاز استان برادران  یینها و بخشهااز استا یطور در بعض

ت کرش  یر یگ ین رأ یت در ایرثکا یست ولیهزار نفر متجاوز ن یکه پاسخ نه دادند از کهم  یسانکتعداد 

رات در سطح کادامه مذا: ردستان گفتکرات در کاستاندار در مورد ادامه مذا. دادند یردند و پاسخ آر ک

د خواهد بود و من یار مفیت دو طرف بسینرد با توجه به حسنکامل با برادران کجاد تفاهم یطقه و امن

خود با  یرات و اعالم عدم و وابستگکم در مذایت مستقکردستان با رش کرات که حزب دمکمطمئنم 

 یو . ابدییمورد نظر خود دست م یهاج و خواستهیرا قبول ندارند به نتایاسالم یه جمهور ک یهاگروه

ران با توجه یگر ملت ایر اقشار دیرد و ساکن حق رسنوشت مردم ییه تعکمن معتقدم : ن حال گفتیدر ع

شود و  یشرت ید بحث بیبطور مطلق با یم خودمختار کدر مورد ح یخواهد شد ول یبه فرمان امام عمل

 یموجود در بعضهای یینارسا استاندار با قبول. ن همه ارصار ورزندیا یلامتکد به خاطر یرد نباکبرادران 

نده مجلس خربگان ید در آیحل شود و شاها یین نارسایه اکامام وعده دادند : گفت یاصول قانون اساس

را احساس  یالزم به اصول قانون اساس یهاردن متممکالعاده و اضافه جلسه فوق یکل کیرضورت تش

 یرد و بعضکملت  یدر مورد تقاضا .شودیهم برطرف م یلکل یه قطعاً در آن صورت مساکنند ک

ر یده من تأخیبه عق: استاندار گفت یقانون اساس یر یگیق افتادن زمان رأ یبه تعو یبرا یاسیس یهاگروه

 یفیلکط بالتیدر رشا یقانون اساس یرفراندوم برا. ان بخش بودیز یرفراندوم قانون اساس یدر برگزار 

ت ما کب مردم مملیمورد تصو ین گفت در قانون اساسیناستاندار همچ. ار الزم بودیت بسکممل ینونک

ت یرثکچون ا یوجود ندارد ول یرانیا یتهایاقل یو سنت یل مذهبیدر مورد مسا یتیچگونه محدودیه
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ت شناخته شده کمملیعه به صورت مذهب رسمین مذهب شیهستند بنابرا یعرش  یعه اثنیمردم ما ش

رمانشاهان کاستاندار . ران نداردیرو اسالم در ایمسلامن و پر برادران یبا سا یچ تعارضین موضوع هیو ا

ان یپا یبرا: ران مسلح گفتیرمانشاه و مقابله با ارشار و گردنه بگک یهات در جادهیامن یدر مورد برقرار 

ن یامت الزم گرفته شده و از ایرمانشاه تصمک یهات و آرامش در جادهین امنین وضع و تأمیدادن به ا

مردم و  یجز اخالل در منطقه ندارند و برا یه هدفک یسانکه بطور قاطع با کد یوشکم یبه بعد خواه

ن یرات را مربا از اکم استاندار حزب دمینکداً مقابله ینند شدکیم یجاد مزاحمت و ناراحتین ایمسافر

آن بس داده و به روز آتش 20رات کجاد تفاهم و ادامه مذایا ین حزب برایها دانست و گفت ایریدرگ

رده و در سطح منطقه که از فرصت استفاده کهستند  ییهاو دستهها گروه یول. رده استکز عمالً ین

در  یو . نندک یر یدر مطقه جلوگ یق از صلح و آشتیه به هر طرکدارند  ینند و سعکیم یجاد ناامنیا

بود عالوه  یار کما عراق طالب هم یهیشور همساکاگر : رد و گفتکان به نقش دولت عراق اشاره یپا

ند و کنرتل کران یه مرز خود را با اکد یوشکیداد میگاه منیخود پا که به مزدوران منطقه در خاکن یبر ا

 . نندکجاد آشوب یا ین نقاط مرز یسم جهان در ایونیسم و صهیالیه عوامل امپرکاجازه ندهد 

 (9/9/1358هانکی)

 

  انکدر مهاباد و بو  یآرامش نسب

  .ن شهر استیدر ا یاز آرامش نسب کیده از مهاباد حایخرب رس: پارس یه ـ خربگزار یاروم

به شهرستان  یاعزام کیم پزشیت: روز گفتیبامداد د یجان غربیاستاندار آذربا یاسیمعاون س کرت اتابکد 

به  یچند روز گذشته خسارات یرانداز یبه هر حال ت یرد ولکار خود را آغاز کن شهر شد و یمهاباد وارد ا

ار انداخته کن شهر را از ید در ایار تولکبرق شد و  یهامیاز مناطق منجر به قطع س یورد و در برخبار آ 

گر یبار د یار خود ادامه دهند ولکتوانند به یل منکن مشیز به علت همینها یینانوا یبرخ یشد و حت

فراد در داخل شهر ن ایه به عنارص نامطلوب اجازه زخنه در شهر ندهند چه اکاز مردم مهاباد خواست 
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ن مواد یدر مورد تام کرت اتابکر گلوله خود قرار دهند د یگناه را در مسیزده و افراد ب یرانداز یدست به ت

ن استان یتام یروز( شورایاست گفت امروز )د یاز اهالیه مورد نکدر شهر مهاباد  یو سوخت ییغذا

قرار داده و  یبه مهاباد مورد بررسرا  ییو غذا یرساندن مواد سوخت یل جلسه داد تا راههاکیتش

ن یتا تام یو سوختن ییحامل مواد غذا یونهایامک یهابه هر حال راننده ینند ولکاتخاذ  یامتیتصم

 یشنبه گروهیکگفت روز  یستند ولیاز در شهر نیت در شهر مهاباد حارض به حمل مواد مورد نیامن

ه کاتخاذ شد  یبیروز( ترتیر بودند و امروز )ده در شهر مهاباد مانده بود خواستار خارج شهکمسافر 

  .مسافران با اجازه ارتش از شهر خارج شوند

 یشب مهاباد تا اطالعاتیروز حارض نشد در مورد وضع پریازظهر دشیمهاباد پ یضمناً رسپرست فرماندار 

شهر از  نیشب ایه پرکسب اطالع شد کان کن حال از بو یدر هم، پارس قرار دهد یار خربگزار یدر اخت

: ن خرب گفتیضمن اعالم ا یجان غربیآذربا یاستاندار  یبرخوردار بوده است معاون نسب یآرامش نسب

ز ضمن انتقاد از نحوه یان نکبو  یان آغاز شده است رسپرست بخشدار کالت بو کرفع مش یبرا یاقدامات

ز در یپاسداران نل و سپاه یان همچنان تعطکگفت شهر بو  یگروه یهاان در رسانهکاس اخبار بو کانع

 . برخورداراست یمحل خود مستقر است و شهر از آرامش نسب

 (10/9/1358)اطالعات

 

  .نمکر کردستان فکرات کست مذاکخواهم به شیمنی: جان غربید حقگو استاندار آذربایجمش

نه یزم ه دریبا خربنگاران در اروم یاروز در مصاحبهیبعدازظهر د یجان غربید حقگو استاندار آذربایجمش

حقگو در . داد یحاتیرات توضکج مذایژه دولت به مهاباد و نتایات ویر هیل مربوط به سفر اخیمسا

ج ید نتایردکمالقات  یفروهر در مهاباد با و  یآقا یرهکان سه روز مذایه شام در پاکن سئوال یپاسخ ا

ن یده من ایه به عقکرات کنم باالتر از مذاکیر مکد اظهار داشت من فینکیم میگفتگوها را چگونه ترس

 ین است روابطیز ایده آن نیاست و حداقل فا یمساله خانوادگ یکره خواند چون کد مذایمتاسها را نبا
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از ، قرار داده بود یدیو تجر ییحالت انزوا یکقطع شده بود و مردم منطقه را در  یه بطور تصنعکرا 

ن توده یحسن تفاهم ما ب یکجاد یباعث اژه دولت یات ویمردم به ه یدوارم دسرتسیبرد امین میب

ن یه من از منطقه دارم مهمرتک ین مساله با شناخت و آگاهیآرامش بوجود آورد ا یبرا یدیمردم و ام

حفظ جان و مال و ناموس و  یه آرامش در منطقه حفظ شود و مردم براکمردم است  یواقع یخواسته

د در سطح ین گفتگوها نه تنها بایه اکنم کید میکگر تاینند من بار دکمعتقدات خود احساس آرامش 

هم مردم با مردم داشته باشد و به  ییمتاسها یستیه باکند بلکدا یژه ادامه پیات ویدولت و در سطح ه

ل شود و به کیت تشیمیو صم یاز دوست ییاروانهاکران یژه دولت از همه مردم ایات ویموازات آمدن ه

د ینم و نباکر کست فکخواهم به شیمن من: از سخنان خود گفت یگر یدر بخش د یو . نندکمنطقه سفر 

  .روبرو شودیامکم گفتگوها با نایبگذار

 

 یجان غربیه استاندار آذربایاطالع

  :افتیانتشار  یجان غربیاستاندار آذربا یه صبح روز چهارشنبه از سو ین اطالعیه ـ ایاروم

 

 یتعالبسمه

 یاز شهرها یکیبا استفاده از نام اسالم در  یه افرادکست کیصله حاز گزارشات وایبرادران و خواهران عز

ز آنها را اجباراً یدآمیه و ارسال نامه تهدیاز هموطنان ما را با انتشار اعالم یبعض یجان غربیآذربا یجنوب

 مسلامن یکاز  ین افرادیه اعامل چنک ییدارند از آنجایو مسلامن شدن وا م یت از قانون اسالمیبه تبع

د و زور و ین گونه تهدیباشد لذا ایبخش اسالم میز مخالف روح آزادینبوده و ن یو آگاه و منطق یواقع

ن یبنابرا. رودیبه شامر م یعمل ضد انقالب یکبوده و بعالوه خود  ینیو دیر با مصالح اسالمیاجبار مغا

سم یالیدر مقابل امپر ینیقدر امام خمیم عالیزع یران به رهرب یف ایه ملت رشک یطین رشایدر چن
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ش از هر زمان یب یر کو همف یر بر خاسته است لزوم همبستگیناپذیجهانخوار به مبارزه قاطع و آشت

بخش یو آزاد ین آزادیاسالم د. رودیش منید پیل و تهدیچوقت با تحمیباشد اسالم هیاز میگر مورد نید

از نظر اسالم مطرود  ییشار و جو زورگوند و هرگونه اختناق و فکیط آزاد رشد میه در مورد محکاست 

غ اسالم مطابق با دستور قرآن و اسالم یه در مورد تبلکاز خواهران و برادران انتظار دارم  کنیو ا. است

در . ن قرار دهندیرا نصب الع یز اخالق محمدیو با بحث موعظه عمل منوده و در مباحثه و مجادله ن

ر با روح اسالم یه مغاکرده و رفتار و اعاملش کاسالم سوءاستفاده س به نام کم هر ییمناید مکیان تایپا

ب قرار یداً تحت تعقیشد. ت منطقه گرددیو آشوب در امن یجاد ناامنیب موجب این ترتیبوده و بد

 . خواهد گرفت

 (10/9/1358هانکی)

 

  .ستین یتیچ گونه محدودیه، به مهاباد یدر رساندن مواد غذا ئ: حقگو

  .ردیمنطقه صورت گ یانال مسووالن محلکد از یره باکمذا

 یگفتگو  یک یروز طیبعدازظهر د یجان غربیحقگو استاندار آذربا یآقا: پارس یه ـ خربگزار یاروم

ن شود و یاز مردم مهاباد تامیمورد ن ییه دستور داده شده مواد غذاکن مطلب یضمن اعالم ا یاختصاص

حقگو  یآقا. اطالع دهند یجان غربیآذربا یه استاندار ه مواد مورد خود را بکن شهر خواست یاز مردم ا

ست و اگر ین یتیگونه محدودچیبه شهر مهاباد ه یرساندن مواد غذائ یادآور شد براین گفتگو یدر ا

عنوان شده استنباط بوده و به نظر  یگروه یهان شهر در رسانهیا یدر مورد محارصه اقتصاد یمطالب

  .رسدیه نظر منب یچ منطقیه یمن محارصه اقتصاد

وضع : گذرد گفتینون در منطقه مکه هم اکمنطقه و آنچه را  یلکت ین درباره وضعیحقگو همچن یآقا

د وجود یرانشهر به وجود آمده است و شایدر شهر مهاباد و پ ییهایمنطقه متشنج است و ناراحت
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ه کاست  یآورده است و رضور ج را به بار ین نتایرد ما اکه روش عملکن باشد یها نشان دهنده ایناراحت

انال ک یکل از ید و حل مسایبه وجود آ یر یم گین منابع تصمیابد و در بیر ییل تغیروش برخورد با مسا

اند حل مساله منطقه گامرده شده یه براک یق مسووالن محلیاز طر یستیانال باکن یرد و ایصورت گ

ا و ا بعاد موضوع در نظر ید متام زواین بایردنشکردستان و مناطق کد در برخورد با مساله ید بایبوجود آ

شوند از ین بحران به منطقه اعزام میه به خاطر حل اک یسانکن مستلزم آن است یگرفته شود ا

امل داشته باشند و به طور ساده زبان مردم را بدانند و با توده ک یمنطقه آگاه یاجتامع یروانشناس

  .نندکد ا یمردم ارتباط پ

ل و بحران منطقه کر خود به تهران در مورد وضع مشیه در سفر اخکجان سوال شد یآذربا از استاندار

ردم را به دولت کز عنوان ینون نکه هم اکخودم را  یلکد پاسخ داد من نظر یاانجام داده یچه اقدامات

ر مصاحبه سوال شد شام د. شد یهایز بررسین یو آبادان یعمران یهابرنامه یه دادم ودر مورد اجرایارا

ه از طرف دولت به شام اجازه داده شده تا به عبدالرحمن کد یاه مخابره شد گفتهکفرانسه  یبا خربنگار 

از طرف  یندگان اعزامیز از قول شام گفته شده مناید و نینکمالقات و گفتگو  ینین حسیقاسملو و عزالد

 یاچگونه اجازهین مورد از دولت هیحقگو گفت من در ا، دیآوریامام و دولت از مساله منطقه رس در من

فرانسه بوده است و  یافته استنباط نادرست خربنگار خربگزار یاس کانع ین مطلبیام و اگر چننخواسته

از امام و دولت برده  یگونه اسمچین مصاحبه هیه در اکم یید بگویندگان امام و دولت بایدر مورد منا

  .ود بوده استآلنشده است و مسلامً برداشت خربنگار غرض

 ست؟کیشهر مهاباد در دست  ینرتل واقعکنون کده شد هم ایپرس

وجود دارد و ارتش در  یگفت آنچه مسلم است در شهر مهاباد تشنج و ناراحت یجان غربیاستاندار آذربا

نرتل کعبور و مرور  یاحتامل یاز برخوردها یر یجلوگ یاطراف و در پادگان شهر مستقر است و برا

  .شودیم

  ر در منطقه وجود دارد؟یدرگ یان مالقات شام با رسان گروههاکا امیوال شد آس
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در مورد  یجان غربیاستاندار آذربا. است یز کاست دولت مر یبه س ین بستگیحقگو پاسخ داد ا یآقا

خارج از منطقه خود  یاظهار داشت ما از مرزها یجان غربیآذربا یخارج از مرزها یاحتامل یدهایتهد

ت استاندار کقبل با رش  یه چندک یراتکبر اساس مذا یم و حتیاردهکرا حس ن یدیگونه تهد چینون هکتا

ل شده بود به کیرسدشت تش یم خسارات مبباران روستاهایترم یندگان دولت عراق برایه و منایامنیسل

ر یحقگو در باره علل حوادث سا یرات دنبال حواهد شد آقاکل و مذاکیتش کیون مشرت یسیمک یزود

منطقه  یلک یهایها دنباله ناراحتین نا آرامیاظهار داشت ا یجان غربین آذربایردنشکمناطق  یرهاشه

الت که مشکن است یمساله ا یند ولکیجلوه م ین استان به نوعیجنوب ا یشهرها یه در برخکاست 

و مردم برداشت و آگاهانه وارد عمل شد  ید به طور قاطع شناخت و در جهت رفع آن گام منطقیرا با

 . افتیرا در

 (11/9/1358)اطالعات

 

  .ندکو قاطع دنبال  یرات را جدکد مذایت باینات حسنیه 

 یجد یوگوهاد گفتیردستان باکالت کحل مش یت دولت براینات حسنیه”: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

ت ینات حسنیان هاز همراه یکیردستان و کبا استاندار کیش. ”رد انجام دهندلکو قاطع خود را با ملت 

رات گذشته کمذا: هان گفتکین مطلب به خربنگار یبه مهاباد بامداد امروز با اعالم ا یدولت در سفر قبل

ن به یاز ا یار بود ولکنظر و بر محور مقدمات شرت بحث و تبادلیرد بکات دولت در مهاباد با رهربان یه

سپس  یو . نندکتر با هم گفتگو ین جدیه طرفک ره الزم استکن همه مذایاز ا یفور  یر یگجهینت یبعد برا

نند کت و تفاهم خود را حفظ ینن همچنان حسنیدنبال شود و طرف یرات بطور جدکاگر مذا: افزود

 یکه مساله شامره ک یحق خودمختار  یعنی یل اصلکز خواهد بود و مشیآمتیجه آن موفقیمسلامً نت

ن در یه موضع متفاوت طرفکن سوال یتان در پاسخ اردسکاستاندار . شودینندگان است حل مکرهکمذا

به  یا اصل خودمختار یرات کبه هر حال با ادامه مذا: رسانجام چه خواهد شد؟ گفت یمساله خودمختار 
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 یرد به حقوقکرات و ملت کا حزب دمو ید خواهد شد و یو در آن ق ینیبشیپ یقانون اساس یکعنوان 

ن یاستاندار همچن. شوندیاند قانع مب شده و در نظر گرفتهیتصو یها در قانون اساستیاقل یه براک

طالب  یرانیا یهار خلقیه ساکاست  یهامن حقوق یرد به عنوان حق خودمختار کحقوق مردم : گفت

ن برنامه در رسارس استانها یست ایبایمنطقه داده شود م یکبه  یآن هستند و اگر قرار است خودمختار 

ردستان مانند زبان و کز یمتام یهاجنبه یه بعضکد اگر چه شخصاً معتقدم یآو مناطق به مرحله اجرا در 

. اندبوده یم قبلیشرت مورد ظلم و ستم رژینها بیشور فرق دارد و اکر نقاط یره با مردم سایلباس و غ

رد نه دشمن که مردم کن است یگر ایقت دیحق: هان اظهار داشتکیخود با  یبا در ادامه گفتگو کیش

ق ید به آن توجه عمیانقالب با یه شوراکدارند  ییهاستند و نه دشمن اسالم و فقط خواستهخودشان ه

 یست ولیشهر سنندج هنوز روشن ن یتیوضع امن: خود گفت ید مرخصیان در مورد متدیدر پا یو . ندک

ستم و مطمنئ هستم یشهر سنندج ن یتیاوضاع امن یروم و چندان نگرانیردستان مکبه هر حال من به 

 . ز حل خواهد شدیه همه چک

 (13/9/1358هانکی)

 

  .استجانیران و نقده چشم آذربایسنگر مهم اجانیآذربای: غربجانیاستاندار آذربا

 کچنان نقده خواهد ماند وبرادران تر ران است و نقده همیو سنگر مهم اجانینقده چشم آذربا»: نقده

 ین قسمتیا« اندردهک یانیشا کمکن شهر یآرامش انقده در حفظ ثبات و  کرد پس از واقعه اسفناکو 

ن شهر یمردم نقده به ا یهایازمندین یبررس یه براک یغربجانید حقگو استاندار آذربایاز اظهارات جمش

مسئله : ن شهر گفتیا کالت مردم شهرستان نقده و واقعه اسفناکبا اشاره به مسائل و مش، رفته بود

، شدیه انقالب استفاده میعل یابعنوان رضبه یگروه یهادر رسانه یعیوس یار یغات بسینقده با تبل

ن ید قدر ایم بایال نقده شدهکرد موفق به حل مشکو  کبرادارن تر  یار یو  یار که ما با همکامروزه 

ن یحقگو با اشاره به مسئله تأم. میغات و سوءاستفاده ندهیم و به ضد انقالب فرصت تبلینعمت را بدان
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قابل  یط بحرانین امر در رشایده است و ایمواقع حق به حق دار نرس یدگان در برخیدب یخسارت آس

 یل خانوادگکمش یکآن  یدگیچیوجود داشت با متام ابعاد و پ یلکن شهر مشیبود اگر در ا ینیش بیپ

م یسه یو چه سن یعیچه ش یدر نهضت اسالم: افزود یو . مینداشت ین مسئله طرف مقابلیبود و ما در ا

 یم گذشته براین سوءتفاهامات دررژید و ایایش بین است پکمم یش آن سوءتفاهمکشاکند و در بود

ست جهانخوار وحدت یالین امپریملت واحد امروز در برابر بزرگرت یکد به عنوان یما با. ما مانده است

ب یادر اجتامع مردم نقده ن. خواهدمنی طان بزرگیه شکاست  یز ین هامن چیم و اینکخود را حفظ 

 یس شورایب رئینا. ردندکن شهر را مطرح یمردم ا یهایازمندینقده ن یاز اهال یکیشهر و  یس شورایرئ

 یه گروهیخود عل یانتقادات زهراگ یگروه یهامطبوعات و رسانه: ع نقده گفتیشهر با اشاره به وقا

ون و یزیو و تلویراده امروز در کمسئله قارنا : افزود یو . نندکیس منکات منعیاز مردم نقده واقع

پاسدار  23چوقت به واقعه شهادت یند و هکیه را مطرح میطرف قض یکمطبوعات مطرح است تنها 

شود و در مورد یرا عزادار ساخت اشاره من یاخانواده نقده 23ه کقبل از واقعه قارنا در هامن روستا 

توطئه  یکچنان آن را بعنوان ما هم ابدیطرفه ادامه یکاگر انتشار مطالب . نندکیوت مکن آنها سیقاتل

و عمل  ینیامام خم یمردم از رهرب  یبانیان پشتیشهر نقده در پا یس شورایب رئینا. ردکم یوم خواهکمح

س ین سفر رئیدر ا. د قرار دادکیا مورد تایکامر یرو خط امام در اشغال النه جاسوسیان پیدانشجو یانقالب

 . ز همراه استاندار بودین یبغر جانیاستان آذربا یشهرها یشهربان

 (18/9/1358)اطالعات

 

  .رده استکبس را نقض نآتش، ارتش در سنندج: ردستانکاستاندار 

ن تحوالت یردستان بامداد امروز در مورد آخرکبا استاندار کید شیمحمد رش: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

ه اوضاع در کست کیده به من حایت رساما گزارشا، اممن هنوز به سنندج نرفته: ردستان گفتکمنطقه 

البته گزارش هرگونه نقل و انتقال : ردکسپس اضافه  یو . ستین یر عادیاستان غ یر شهرهایسنندج و سا
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منطقه آگاهم  یلک ین همه من از فضایبا ا. شودیگزارش داده م یمرت به استاندار کز یدر سطح منطقه ن

و  یل خودمختار یاستاندار با اشاره به مسا. رده استکبس نه ارتش در سنندج نقض آتشکدانم یو م

 یبرا ین آزادیا، ه اسالمکد توجه داشت یبه هر حال با: حوادث مربوط به آن در سطح استانها گفت

د به یبا یاسالم یجمهور  ینونکمه کات حاین جهت هیو به هم. است کوچکان یها و ادتیهمه اقل

را به همه مناطق اهداء  یند و حق خودمختار ک یوجه فور شور تکمردم مناطق مختلف  یهادرخواست

 کسب یز کدهد نه فقط بار دولت مر  یاگر دولت به همه استانها خودمختار : ردکبا اضافه کیش. ندک

رد و همه کخواهد  یر یز جلوگیت نکدر سطح ممل ینونک یهایر یه از سوءاستفاده و درگکبل، شودیم

: ن گفتیاستاندار همچن. م انقالب خواهند پرداختکیداوم و تحبه ت یاسالم یجمهور  یر لوایمردم ز

ردن متمم کرا با اضافه یز، ز نداردیب شده نیتصو یدر راه قانون اساس یلکچ مشیه یمساله خودمختار 

 یآزاد یمه اهداکات حاید هیبا: ان گفتیبا در پاکیش. همه خلقها اصالح خواهد شد ین قانون برایالزم ا

مردم هرگز  یبا توجه به شور و شوق انقالب یرث آزادکبا اعتقاد من دادن حدا یول، دبر یش میبه قدم پ

  .ومت نخواهد داشتکح یبرا یجد یل و نگرانکمش

 . ردکد نییبس را تاعه نقش آتشیز شایردستان شاخه مهاباد نکرات کالت حزب دمو کیمسوول تش

 (18/9/1358هانکی)

 

ردستان حل کل کچگونه مش: ندکیشنهاد میز سنندج ـ پکمر  ردستان ـک 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 رشایدر ا. ردستان انجام شودکدر  ین اسالمیهر چه زودتر بر اساس مواز یاصالحات ارض

جنگ . است یفر رضور کان یسم و سپاهیالیروها به منظور مقابله با اساس امپریش نیش از پیوحدت ب

 «ینیامام خم». فر استکان اسالم و یا جنگ میکران با آمریا
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ان استثامر انسان از انسان را از یاند و جرگوناگون ظاهر شده یخ در صورتهایاستعامرگران در طول تار

ه در رأس کزم جهانخوار یالیه امپرکو از آنها تا به امروز ی انرص و پادشاهان ساسیل تا فرعون تا قیقاب

سالحشان جز تفرقه . نانیه اکن ادعا است یانگر ایخ بیتار. اندتجاوزگر قرار دارد ادامه داده 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 رش یرا در برابر ا یدیتوح یامیق یران اسالمیو امروز ا. شان بوده استیضد انسان

( آغاز . نامدیطان بزرگش میه امام شکتوطئه گر  یایکو آمر ین املللیسم بیونیو صه یسم جهانیالی)امپر

ن نربد ید و در ایو توح کان رش یم یخیتار یجنگ. ندکت کرش  یر ین درگیرود تا قاطعانه در ایرده و مک

پس . باشدیون میان و انقالبیلیهابل ویهاب ه سالحکلمه است کبه فرموده امام هامنا وحدت  یروز یرمز پ

ج یجاد وحدت و بسیت ایخ وطنامن و جهان و اسالم مسئولین برهه حساس و رسنوشت ساز از تاریدر ا

اء یه برا انب. کن امور استیئولفر است به عهده رهربان و مسکاسالم 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 نیاء و متعلق به ناس و اگر به مسئولیروز و راه انبیپ

ه کاست  ییارو خط امام چند هفتهیان مسلامن پینشجوه داکخ مسئول هستند و حال یناس در طول تار

م خانه خدا )مسجدالحرام( یتجاوزگر به حر یایکاند و آمرا را گرفتهیکطان بزرگ آمریش یالنه جاسوس

 یاتیفر حکان یان اسالم در برابر سپاهیج سپاهیش مبنظور بسیش از پیاز به وحدت بین، تجاوز منوده است

ا یآ. رده استکها چه ج تودهیجاد وحدت و بسیمه در اکات حایه هکنم یبرسد و حال به یبه نظر م

ات سه نفره یرات هکه مسلم است تا هنگام مذاکچنان: د گفتیا نه؟ درجواب بایردستان را همراه دارد ک

وحدت  یخیام تارین پیمه وقت و اکات حایرد هکاست بر عملیگو یه خود زبانکادامه داشته  یشکبرادر 

 ینظرها، نه توزانه راکی ینگاهها یوجا. دیز دمیردستان عزکالبد کدر  ییاه روح تازهکود بخش امام ب

رده است و نه خاموش گشته کش کفرو  یشکن برادر ینون اکمه و اکات حایرد هکز گرفت نه عملیآممحبت

 نار خود ندارد؟کردستان را در که هنوز هم کد بداند یمه باکات حایو ه

  :درمان یبرا ینهادشیپ یو حاال راه حلها
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در متمم  یرد و بصورت اصولیردستان تحقق پذکبحق مردم  یهاخواست یستیام امام بایـ بر اساس پ1

  .گنجانده شود یقانون اساس

د ین قرآن است نبایبر قوان یه مبنک یاسالم ین است و قانون اساسیـ قرآن تنها عامل وحدت مسلم2 

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: نصورت استیرد 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 مستضعفیه وحدت بخش مسلمک 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

  .انجهان اسالم و مستضعفان جه یخواهد بود برا ییالگو

ند یدستور فرما ینیه امام خمکند لذا بجاست کیم یه دشمن از آن بهره بردار کاست  یزم عاملیـ فئودال3

ن یبر اساس موازی )اصالحات ارض. ران انجام شودیگر نقاط ایز دیردستان و نکدر منطقه  یاصالحات ارض

 (.اسالم

ضد انقالب قاطعانه  یستیند باکیجدا م رد را از ضد انقالبکه 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 میگیتجاوزگر منشاء م یایکآمر

 (19/9/1358)اطالعات   ز سنندجکردستان مر ک یجهاد سازندگ یشورا  -یمن اتبع الهد یوالسالم عل
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  .ات دولت عازم رسدشت و سنندج شدیهی: جان غربیاستاندار آذربا

در  یمتاس تلفن یکروز در یبامداد د یجان غربیحقگو استاندار آذربا یآقا: پارس یخربگزار  –ه یاروم

ط تفاهم یمساعد و مح یرد در مهاباد در فضاکژه دولت با برادران یات ویرات هکمذا: ه گفتیاروم

  .است برگزار شده

رات ابراز کان خوب مذایط مناسب و جریاز مح یشنبه شب مردم مهاباد با متاس تلفن: حقگو گفت یآقا

رات کان مذایات در پایه یده است اعضایرس یه به و ک ین خرب یردند و طبق آخرکیم یخوشحال

  .ادامه دهند رهکرد به مذاکاند تابرادران رسدشت و سنندج شده یدر مهاباد عازم شهرستانها یمقدمات

 یت نداشته ولکرات رش کن مذایرات مهاباد گفت دراکز درمورد مذایمهاباد ن یرسپرست فرماندار  یفاضل

ز ادامه سفر ین یبخش بوده است و تیها رضابحث یلکرده است فضا به کدا یه اطالع پک یبه طور 

 . ردکد ین تائیرد نشک یات را به شهرستانهایه یاعضا

 (23/9/1358)اطالعات

 

ردستان بال استفاده کارد تومان بودجه یلیم یکمنطقه  یفیلکبه خاطر تشنج و بالت: با استاندار سابقکیش

  .مانده است

  .دیدر منطقه بوجود آ یگر ید یر یدانم درگید میبع

ف و متشنج یلکردستان در اوضاع بالتکارد تومان بودجه ساالنه یلیم یکحدود : هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

ردستان قبل از کبا استاندار سابق کید شین مطلب را محمد رشیا. منطقه بال استفاده مانده است ینونک

ردستان کمنطقه  یهایریچنانچه درگ: رد و افزودکهان عنوان کیبا  یید در گفت و گوین استاندار جدییتع

شده ما یمفراهم  یو رفاه یعمران یارهاکانجام  یت مساعد برایط و موقعیافت و رشاییان میپا

اضافه  یو . مینکن منطقه را جذب یا ینیبشیارد تومان بودجه قابل پیلیم یکم در حدود یتوانستیم
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ه بدون استفاده برگشت کردستان بود کاستان  یون تومان بودجه عمرانیلیصد مین مبلغ حدود سیاز ا: ردک

و . د استفاده واقع نگشتز مور یدات نفت نیون تومان عایلیصد تا چهارصد میداده شد و در حدود س

ه کم یارد تومان بودجه داشتیلیم یکامنده سال قبل ما حدود یه با آن مقدار بودجه باقکن یاخالصه

د بر وضع آشفته و ناامن شهر کیبا با تاکیش. د مانده استکمتأسفانه به علت ادامه تشنج در منطقه را

 یشهر برا یرده است و فضاک یبندقسمت از شهر سنگر  یکدر  یدر سنندج هر گروه: سنندج گفت

ز قادر ین یتکار و رش کامنیچ پین است و هکنامم یو رفاه یعمران یهاو برنامه یار ادار کانجام هر نوع 

با در مورد ادامه اقامت خود در تهران و نرفنت به سنندج کیش. ستیت در منطقه نیار و فعالکبه قبول 

افته یخود را باز ن یخته است و شهر حالت عادیان به هم رشهر هم چن یتیه اوضاع امنک یتا زمان: گفت

 یتین موقعیست و اصوالً در چنیرس نیم ینجانب به سنندج به سمت استاندار یان بازگشت اکاست ام

شور رفتم اما در پاسخ کن بار به وزارت یمن چند: افزود یو . استاندار موفق بود یکتوان یهرگز من

ردستان حل نشود وجود شام الزم است و من هم در پاسخ که مساله ک یانردند تا زمکمن اعالم  یتقاضا

با وجود کیش. ردستان رفتمکمشورت به  یژه دولت براین بار به عنوان عضو وین تقاضا چندیبه ا

 یلین اختالف نظر بر رس مسایا: رد و گفتکد ییرد را تاکندگان خلق یژه دولت با منایات وینظر هاختالف

ن اختالف نظر در چه یه اکست یدر دست ن یان است و هنوز نشانهیارائه شده طرف یامربوط به طرحه

از : ام گفتنبوده یفاتیاستاندار ترش یکه من هرگز کن مطلب یبا اعالم ا یو . زمان و چگونه حل شود

ه در کانجام دهم و تا آنجا  یردستان خدمتکمردم  یردم براک یمتام مدت اقامت خود در سنندج سع

. دمیوشکرد کندگان مردم یدولت و منا ینظرهاردن نقطهک یکن هدف و نزدین ایتأم یداشتم برا ییناتوا

ه در مواضع خود نرمش نشان دهند و کوشند که اگر دو طرف بکرد ک یدوار یان ابراز امیبا در پاکیش

رات کمن حزب دم. ستیر نید یتوافق واقع یرات ادامه دهند هنوز هم براکت متام با مذاینحسن

حارض به گفتگو و عالقمند به ، ن حزبیه اکدانم و مطمئنم یو آگاه م یحزب منطق یکردستان را به ک

م یرا ما همه برادرید زیدر منطقه بوجود آ یمجدد یر یه درگکدانم ید میردستان است و بعکرفع مساله 

 (5/10/1358هان کی)     .مید مانند دو دشمن با هم بجنگینبا، و هرگز
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  .ندکین منیز را تضمکردها به مر ک یوابستگی، طرح خودمختار : رمانشاهانکاستاندار 

  .ردیپذیمن یات فعلییرا با جز یدولت طرح خودمختار 

ـ خربنگار ک ارات یرد متام اختکخلق  یندگیات منایاعالم شده توسط ه یدر طرح خودمختار : هانکیرمانشاه 

  .ز وجود نداردکدها به مر ر ک یدر مورد وابستگ ینیچ تضمیدر دست آنهاست و ه

خود را در مورد  ینظرهاهان نقطهکیبا  یاختصاص یرمانشاهان در گفتگو کپور استاندار یمحمد سپهر 

استاندار . ردکل منطقه اعالم یر مسایو سا یل مرز یرد و مساکخلق  یندگیات منایه یطرح خودمختار 

ن طرح یا 4در ماده : نست و گفتن الزم دایرد را بدون تضمکات خلق یه یابتدا طرح خودمختار 

 یت ملیمکن حایا یبعد یهارفته شده اما در تبرصهیرد پذکخلق  یندگیات منایتوسط ه یت ملیمکحا

اقتصاد و ارتش ی، مل یه گذار یارات مربوط به رسماین طرح اختیات ایلکدر : افزود یو . ن رفته استیاز ب

د اعامل شود از دولت یبا یات محلیو نظر یمحل یهاهجنب یاه در هر برنامهکته کن نیر اکه با تذ یو بق

ه بعدا اعالم کنیا یارات برایگونه اختنیه با اکرد سئوال شود کعمالً ساقط شده و اگر از طراحان  یز کمر 

درصد هم پاسخ  یکوجود دارد به احتامل  ینیم چه تضمیشرت انتظار داریب ید ما از خودمختار ینکن

ن یرئوس ساده و روشن ا: ردکهان اضافه کیتاندار در ادامه مصاحبه خود با اس. ندارند یروشن و قاطع

ارات یبه ما بدهد اما اخت یاسهم قابل مالحظه یفقط از اعتبارات محل یز که دولت مر کطرح آن است 

ن طرح توسط یا ایه آکن سئوال یپور در پاسخ به ایسپهر . منطقه در دست ما باشد یهایریم گیو تصم

 یندگیات منایه ینم طرح خودمختار کیر منکمن ف: ا نه گفتیشود یرفته میانقالب پذ یادولت و شور 

موارد در  یه در بعضکارات توسط دولت مورد قبول واقع شود نه در آنیات و اختیین جزیرد با اکخلق 

به  رمانشاهکردن کپور در مورد وابسته یسپهر . ردیصورت گ یل الزم و اصالح رضور یآن تعد یهاتبرصه

ه هر روز در ک یعیها و تظاهرات وسییامیدر راهپ: ردستان گفتکاز منطقه خودمختار  یعنوان جزو 

: ن گفتیهمچن ینند و کیاعالم م یشود مردم عدم قبول خود را از طرح خودمختار یرمانشاه انجام مک

ارائه  یعمل شنهادات سازنده ویرد پکخلق  یندگیات منایرد و هک یهاتیشخص کم یدواریما ام یهمه
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ه کنند ک یار کد ید حفظ شود و نبایران بایا یت ارضیه استقالل و متامکدهند و در نظر داشته باشند 

اوقات  یالبته بعض: نرتل دانست و گفتکرا قابل  یاستاندار اوضاع مرز . گران باشدید یبرا یز یدستاو

ه از کرا  یتکم و هر حر ینکیبله مداً مقایه ما با آنها شدکشود یم یبه مناطق مرز  یتعرضات و حمالت

ت شهر ینرتل امنکاستاندار در مورد . ردکم یوب خواهکرد رس یجانب عوامل مزبور در مرز صورت گ

و رخنه عوامل  یاز نفوذ احتامل یر ینرتل توسط خود مردم و به خاطر جلوگکن یا: رمانشاه در شبها گفتک

نرتل شبانه شب کدر  یانتظام یروهایاوطلبانه با نرد و مردم خود دیگیضدانقالب به داخل شهر صورت م

پاسداران و تحصن مردم پاوه استاندار  یر ین اطالعات مربوط به گروگانگیدر مورد آخر. نندکیم یار کهم

انجام  یز یآماند اما ما اقدامات مساملتاند هنوز آزاد نشدهه گروگان گرفته شدهک یپاسداران: گفت

جه نرسد یز به نتیآمن اقدامات مساملتیاگر ا یان هر چه زودتر آزاد شوند وله پاسداران گروگکم یاداده

ز به مناسبت یامروز ن: ان گفتیاستاندار در پا. ردکم یگروگانها اقدام خواه یآزاد یگر برایق دیاز طر

و مدارس  یه ادارات دولتیلکاست و  یعموم یرمانشاه عزاکامه سال گذشته ید 11ن یع خونیسالگرد وقا

 . ل خواهند بودیعطت

 (10/10/1358)اطالعات 

 

  .ردکبا خروج پاسداران از سنندج موافقت  یطیانقالب ضمن رشا یشورا: ردستانکاستاندار 

  .گران استید یو دلسوز  یام امام بهرت از مهربانیپ: قاسملو

مسجد جامع  روز دریرت عبدالرحمن قاسملو بعدازظهر دکد : هیهان ارومکی یرانشهر ـ خربنگار اعزامیپ

رد و کخلق  یبرا ینیت قاطع امام خمیرهرب: قاسملو گفت. ردک ین شهر سخرنانیا یاهال یرانشهر برایپ

شه و هر وقت و هر زمان از دستورات سازنده امام یرد همکد بوده و هست و خلق ییران مورد تایملت ا

ره کچ مذایم هیاه دولت داشتهژ یات ویه با هک یدر جلسات متعدد: افزود یو . ردکرده و خواهد ک یرو یپ

گنجانده ی نیامام خم یخیام تاریه در پکخواهد آنچه را یژه دولت منیات ویه یعنیصورت نگرفته  یاصل
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طلب از موقع ه عوامل فرصتکخواهند طول بدهند ین قدر میرات را اکند و مذاکشده مو به مو اجرا 

  .وان و پاوهیمر، ر قارنهینند نظکل یلق تحمرا به خ یگر ید یلیرده و جنگ تحمکحساس سوءاستفاده 

ه کردستان کمختلف  یوش فروهر را در شهرهایدار یهایارسنجیگر تحمل عیما د: رت قاسملو گفتکد 

امً با شخص امام یرات را طول بدهند مستقکم چنانچه مذایام گرفتهیم و تصمیرد وجود دارد ندارکچقدر 

رت قاسملو در کد . گران استید یو دلسوز  یما بهرت از مهربان یآن برا یام امام و اجرایرا پیم زینکره کمذا

رود ید میشان نازل شده امکمستضعفان و زحمت یبرا ینیه واقعاً امام خمکهامنگونه : ان اظهار داشتیپا

  .وشدکده بیارگران ستمدکرفاه  یند و براکامام را دنبال  یرات هم بتواند خط مشکحزب دم یبرا

 

  .داران از سنندج موافقت شدبا خروج پاس

اجرا  یها در سطح شهر و حفظ نظم توسط شهربانن طرح به رشط عدم رفت و آمد مسلحانه گروهیا · 

  .شودیم

به طرف مقر  ییامیبر راهپ یمبن ین در استاندار یخواست متحصن یده در پیرس یهابر اساس گزارش · 

ندگان پاسداران یره با ارتش و مناکنده جهت مذایعنوان مناان خود به ینفر را از م 15سپاه پاسداران آنان 

ندگان احزاب یندگان آنان به همراه منایمنا. را انجام ندادند ییامیپردند و راهکخروج پاسداران انتخاب  یبرا

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  یامتیاباد تصمرد در مهک

ه ک ین در استاندار یندگان متحصنیاز منا یکیپارس گزارش داد بر اساس بر اساس گفته  یخربگزار . نگرفت

رده کشنهاد یود پخروج خ یه سپاه پاسداران با متاس به تهران براک یطیره پادگان بازگشته بود رشاکاز 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 یصورت پاسداران ننیه مواضع از شهر خارج شوند و در ایتخل

م یبه تحصن خود ادامه دادند و تصم ینندگان در استاندار کد مردم روبرو شد و اجتامع یاعرتاض شد
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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 راهپکاستاندار 

اند خود پناه برده یهاه به خانهکد اما مردم یرسیش منز به گو ین یرانداز یت یپارس آرام گزارش شد و صدا

و و یروز رادیش تا دین گزارشها از سه روز پیبر اساس هم. مسلحانه هستند یر یهر لحظه در انتظار درگ

 یرا به رله صدا یساعات یمحل یو یند و تنها رادکیخرب هم پخش من یحت یاچ برنامهیون سنندج هیزیتلو

ز در اعتصاب هستند و خواستار یز نکن مر ینان اکار کرا ین اختصاص داده است زرایا یاسالم یجمهور 

: پارس در سنندج گفت یومله به خربنگار خربگزار ک یاز اعضا . یکیباشندین محل میخروج پاسداران از ا

ن یهمچن یو . ت نداشتندکن شهر رش یدو روز گذشته ا یهایراندازیمسلح در سنندج در ت یاسیس یروهاین

 یران شده ولیه جار مورد اصابت خمپاره قرار گرفته است و وکخانه در محله تل یکه کور شد ادآ ی

ابان یخ یاز منازل واقع در انتها یکی یز بسو یخمپاره ن : یکگفت 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 است  یاسیس یهارد از گروهکخلق  یندگیات منایه: شخص ضمناً اظهار داشت

د کیتا یو . توطئه است یکن مساله یرا اینند زکرا تنها در سطح شهر سنندج مطرح ن یه اوضاع فعلک

راتها کلق و مقر دمن خیابان مبارزیواقع در خ یمقر سپاه رستگار  یو خمپاره به سو  که چند نارنجکرد ک

ن یمستقر در سنندج ا یاسیدر حال حارض مقامات س: ن گفتیومله همچنکن عضو یا. شده است یکشل

اده سنندج یردستان پک 28ر کن منظور ما با لشینند به همکیم یش را بررسیز حمله دو شب پیتوطئه و ن

م با آنان ارتباط حاصل یانتوانسته یول میا شویها را جویراندازیه علت تکم یاز متاس گرفتهین یو استاندار 

نند و البته کیف میلکسب تکومله کاند و از مردم شهر به منازل خود پناه برده: ان گفتیدر پا یو . مینک

  .میبردیامل برس مکباش گر در آمادهید یهاما هم مانند گروه
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 با خروج پاسداران یموافقت سحاب

ه کردستان اظهار داشته است ک یرسپرست استاندار  یسیوسنندج شاهپارس از  یبر اساس گزارش خربگزار 

بر خروج سپاه  یانقالب در مورد خواسته مردم سنندج مبن یدر شورا یسحاب یشب( آقایامشب )د

ن مورد گفتگو یربط در ایر مقامات ذیه با ساکرده است و گفته کن شهر اعالم موافقت یپاسداران از ا

هزار تن  3به استاندار داده نشده است و هنوز در حدود  یشب پاسخید 24تا ساعت  یرد ولکخواهد 

متحصن  یدهند در استاندار یل مکیآموزان دخرت و پرس تشرث آنان را دانشکه اکاز مردم است شهر 

ز استاندار با یبا استاندار و ن یار محلکاندر چند از مقامات دست یندگان آنان همراه تنیهستند و منا

. باشندیخروج پاسداران از سنندج م یچگونگ یبررس یره براکدر حال مذا یتکلمقامات مم

امل مسووالن که هنوز مورد موافقت کردند کصادر  یان قطعنامهیهمچن ینندگان در استاندار کتحصن

ه افراد یلکد و رشط یقیو ب یخروج فور : ن موارد اشاره شده استیدر قطعنامه به ا. قرار نگرفته است

ن یه به عنوان ضابطکباشد یم یاسداران ـ حفظ انتظامات در سنندج به عهده پرسنل شهربانسپاه پ

ار در کن شهر حق حمل سالح بطور آشینکاز سا یکچیخود را انجام دهند ـ ه یف قانونیوظا یدادگسرت 

ز واگذار شود ـ حفاظت ا یون به شهربانیزیو و تلویداخل شهر را نداشته باشند ـ حفظ و حراست راد

ه در ترصف سپاه ک یدولت یس فرودگاه باشد ـ ساختامنهایالسابق به عهده پل یام فکفرودگاه سنندج 

ه به مقر سپاه کرگارد کپاسداران است به مؤسسات مربوطه مسرتد شود ـ محل باشگاه افرسان لش

از سنندج تا  دهیرس یهارد ـ گزارشیر مورد استفاده قرار گکپاسداران است به عنوان باشگاه افرسان لش

مردم  یبه خواستها یدگیرس یرات براکه شهر آرام است و مذاکدهند یروز نشان میان ساعات دیپا

، فروهری، نون با سحابکن مورد تایه در اکز گفته است ین یهمچنان ادامه دارد و رسپرست استاندار 

 . زاده متاس داشته استان و قطبیصباغ

 (13/10/1358)اطالعات
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  .بوجود آوردند کو کمش یانونهاکحادثه سنندج را : دستانر کاستاندار 

  .ز متقابالً پاسخ دادندیردند و پاسداران نک یرانداز یبه طرف پاسداران ت کو کافراد مش · 

 یگر در حوادث سنندج گروهیتن د 6و مجروح شدن  تن 3شته شدن ک یدر پ: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

 یمصطف. ردندکو خواست خروج پاسداران از سنندج را مطرح  متحصن شدند یاز مردم در استاندار 

ن تحوالت منطقه متشنج و یآخر یبررس یه روز گذشته براکرمانشاه کهان از کی یشادمند خربنگار اعزام

ن یخون یر یبه دنبال درگ: ن شهر رفته بود گزارش دادیبرخورد گروهها و پاسداران در سنندج به ا یچگونگ

تحصن  یاز مردم استاندار  ین شهر گروهیه و مجروح شدن چند تن از مردم اشتکدو روز گذشته و 

ت دولت در سنندج در ینات حسنینده هیردستان و مناکد یه استاندار جدکردند و خواستار آن شدند ک

ن گزارش یبر اساس ا. نندک یآرام تا مقر سپاه پاسداران مستقر در سنندج آنان را همراه ییامیراه پ یک

 یا گروهی یسکه نشان داده شود کرد و هدف آن است یبدون اسلحه صورت گ ییامیه راه پکت قرار اس

ادآور یرد و کگزارش  روز سنندج را همچنان متشنجیهان اوضاع دکیخربنگار . قصد حمله به سپاه را ندارند

بر آن  یمگمستقر در سنندج و پاسداران ه یههاندگان گرویردستان و مناکد یه تالش استاندار جدکشد 

نند ک یر یبست موجود جلوگرفع بن یراه حل مناسب برا یکافنت یمسلح نه تا  یه از برخوردهاکاست 

 رامون حوادث چند روزیهان پکیبا خربنگار  ییوگوردستان در گفتکد یاستاندار جد یسیمهندس شاه او

توافق  یاسیس یهاگروهر و کنده از لشیبا حضور دو منا جلسه یکش در یدو روز پ: گذشته سنندج گفت

آنها  ینند و به جاک کن مدت پاسداران سنندج را تر یبس برقرار شود و پس از اساعت آتش 48ه کشد 

: افزود یو . رندیاخ جوانان سابق را برعهده بگکون و یزیو و تلویر سنندج مراقبت از رادکرسباز از لش 50

. را خواستم یاسیس یهاندگان گروهیمنا یندار بعدازظهر متام شد و سپس من در استا 6آتش بس در ساعت 

ندگان ناگهان یپس از رفنت منا: استاندار گفت. د شودیبس متدساعت آتش 48ه مدت کن است یقرار بر ا

شهر سنندج  یم سه نفر از اهالیه بعد متوجه شدکد یدر سطح شهر بگوش رس یدیشد یرانداز یت یصدا

ن اعامل یه اک کیو کمش یانونهاکمتاس گرفتم آنها گفتند  یاسیس یهامن با گروه یاند و وقتشته شدهک
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بامداد  2ها تا ساعت یراندازین تیا: ن گفتیهمچن یسیشاه و. ه خواهند شدیدهند و حتامً تنبیرا انجام م

تحصن  یها در محل استاندار یرین درگیروز( به خاطر ایاز مردم صبح امروز )د یادیادامه داشت و گروه ز

ز به خربنگار یت دولت نینات حسنینده هیمنا ییرزایم. تار خروج پاسداران از شهر شدندردند و خواسک

در رد و اصوال ًکرا رشوع  یر یدرگ یسکه چه کدر دست ندارم  یقیمن اطالعات دق»: هان گفتکی یاعزام

 یار من در محل استاند: افزود یو . شودیم یر یند باعث درگک یکر اول را شلیه تک یشخصی، ر یدرگ یک

متام  یرده است ولکرا رشوع  یر یدرگ یسکه متوجه شوم چه کم مقدور نشد ین علت برایبودم و به هم

ه بطرف کر مسوول در سطح شهر وجود دارند یغ یهاه گروهکمعتقد هستند  یاسیس یهاندگان گروهیمنا

ها چند تن از یرانداز یت نیاند و متأسفانه در اردهکنند و آنها هم از خود دفاع کیم یرانداز یپاسداران ت

ات یدر حال حارض مردم خواستار خروج پاسداران هستند و ه: ن گفتیهمچن یو . شته شدندکمردم 

رات قصد کر مذایدر تاخ ین برود ولیها از بین ناآرامیند تا اکره را رشوع کد مذایدولت هر چه زودتر با

الت سنندج به خربنگار کیرات تشکد حزب دمیجد یسخنگو  یم بغدادیرح. ار نبوده استکدر  ییسو

وجود نداشته باشد و پاسداران بعد از آن  یر یساعت درگ 48ما قرار گذاشته بودم تا : هان گفتکی یاعزام

ندگان فرمانده یما با دو تن از منا: افزود یو . ه به فرودگاه منتقل شوندکا آن ینند و ک کا شهر را تر یمدت 

 50اخ جوانان بر عهده کون و یزیو و تلویاز محل راد یاران نگهبانپاسد یه به جاکم یردکر موافقت کلش

شود و یده میشن یگلوله ا یل صدایرد از درون اتومبکیدر سپاه پاسداران عبور م یرسباز باشد ول

رات سپس کحزب دم یسخنگو . شودیم ینفر زخم یکه . کنندکیم یرانداز ین تیپاسداران به طرف ماش

اند و پاسداران ردهک یرانداز یزاده به طرف پاسداران تیطرفداران مفت، ن حادثهیه بعد از اکشد  یمدع

  .شته شدن سه نفر شدکن حادثه منجر به یه اکاند هم متقابالً پاسخ داده

اند تا خروج پاسداران همچنان در ردهکاعالم ، انیان و دانشجویبازار، ارمندان: کان گفتیدر پا یبغداد

د عمل شود تا یهر چه زودتر با ینیام امام خمیه پکم یهند بود و ما هم معتقدمتحصن خوا یاستاندار 

 (13/10/1358)اطالعات  . میران هستیا یت ارضیم چون ما حافظ استقالل و متامیبه حق خود برس



 
327 

 یسیواظهارات شاه

مردم ندگان یت مناکخروج پاسداران از سنندج با رش  یره براکار مذاکه کسب اطالع شد کصبح امروز 

ه کاست  کیگزارش حا . یکادامه دارد یو انتظام یاسیسهای هردستان و گرو ک یمتحصن در استاندار 

 یبا شورا یشب تلفنیمردم سنندج را د یهاگزارش مربوط به خواست، ردستانکاستاندار « یسیشاه و»

داران از شهر و با خروج پاس، انقالب یشورا یاعضا»: ردستان گفتکاستاندار . ان گذاشتیانقالب در م

بطور ، ه افراد و گروههاکنیبرشط ا، اندردهکموافقت  یار حفظ انتظامات سنندج به افراد شهربانکسپردن 

ندگان یمنا، ندگان مردمیان منایره مکار مذاکز یشب نید. نندکدر شهر رفت و آمد ن، ارکمسلحانه و آش

قرار بود . افتیندج با استاندار ادامه سن یردستان و شهربانک 28ر کندگان لشیمنای، اسیس یهاگروه

نفر 15نند اما مردم با انتخاب کت کمردم به همراه استاندار به طرف مقر پاسداران حر ، روزید 14ساعت 

و  یاسیس یر و گروههاکندگان لشیمنا، ردستانک 28ر کان خود و اعزام آنها به پادگان لشینده از میمنا

رد در مهاباد متاس گرفته شد کخلق  یندگیات منایبا ه، راتکن مذایا یط. ردندکره کسنندج مذا یشهربان

ن یدر ا. قرار نگرفت یاسیامت مورد موافقت مردم و احزاب سین تصمیه اکد یاتخاذ گرد یامتیو تصم

با خروج از سنندج موافقت  یدر صورت، ه سپاه پاسداران پس از متاس با تهرانکرات اعالم نشده بود کمذا

ه مواضع یل مقامات مسوول داده و ضمن تخلیخود را تحو یهاسالح یمتام، ردکشمرگان یه پکرده است ک

ن یا یدر پ. سنندج خواهند بود کحارض به تر ، ن صورت پاسدارانیرون از شهر بروند و در ایبه ب، خود

 اندتا بعدازظهر امروز مهلت داده، ردستانک یه مردم معرتض و متحصن در استاندار کجلسه اعالم شد 

 یه مردم معرتض و متحصن در استاندار کاعالم شد ، ن جلسهیا یه پاسداران از شهر خارج شوند در پک

خود ، صورتنیر ایه پاسداران از شهر خارج شوند و در غک اندتا بعدازظهر امروز مهلت داده، ردستانک

استاندار ی، سیو شب شاهید 12ساعت . ردکت خواهند کبطرف مقر سپاه پاسداران حر ، باتفاق استاندار

متاس گرفته و موافقت  یبا و  یتلفن، انقالب یعضو شورا، «یسبحان» یه آقاکردستان اطالع داد کاستان 

 یسبحان یآقا»: ن گفتیردستان همچنکاستاندار . رده استکخروج پاسداران از شهر اعالم  یخود را برا

ن یردستان همچنکاستاندار . «ندکیم ر مقامات گفتگوین مورد با سایه در اکرد کن متاس اضافه یدر ا
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ان و قطب زاده متاس داشته یان فروهر و صباغینون با آقاکتا، مردم یبه خواستها یدگیرس یبرا»: گفت

ها ن متاسیج حاصله از ایحارض نشد در مورد نتا یو . ان گذاشته استیمردم را با آنها در م یو خواستها

 . بدهد یاطالع، روهران و قطب زاده و فیان صباغیو نظرات آقا

 (14/10/1358)اطالعات

 

 ردستانکن سنندج با استاندار یتوافق متحصن

ن مطلب یردستان بامداد امروز با اعالم اکد یاستاندار جد یسیمهندس شاه و: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

 یاسالم یر ردستان توجه شود و جمهو کد به خواست بحق مردم یبه اعتقاد من با: هان گفتکیبه خربنگار 

انقالب  یمواقت شورا یو . مردم را دارد یبودن و توجه به خواست منطق یت مردمیه ظرفکنشان داده 

 یه با آقاک یفقط زمان، امرا نگفته یز ین چیمن هرگز چن: رد و گفتکب یذکرا با خروج پاسداران ت

ه ک خربنگار خربگزار پارس انقالب بود احتامالً یار داشتم نامربده در جلسه شوراک یتلفن یمهندس سحاب

 . انقالب گذاشت ین موضوع را به حساب متاس با شوراینجانب بوده ایدر دفرت ا

 (15/10/1358)اطالعات

 

  .ردکد به استعفا یردستان تهدکاستاندار  یسیبر اثر فشار گروههاشاه و

سبه کمردم و : دهدیمرمانشاه گزارش که خرب نگار ما از ک یدر حالی: اسالم یخربنگار جمهور  –تهران 

 یبانیپشت، سنندجیضمن مراجعه به ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالم، گروه گروه، شهرستان سنندج

 یگونه خصومتچیدارند ما با شام برادران پاسدار هیمطلق خودرا از آنان )سپاه( اعالم داشتند و اظهار م

ن و کیاکد مجبور به بسنت د یخلق! با تهد ییفدا یهایکله افراد مسلح و چریبه وس یم و از طرفیندار

ردستان به مقامات مسوول کاستاندار  یسیشاه و یپارس گزارش داد آقا یخرب گزار ، میشویبازار خود م
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( 16/10/58روز )ید 12از ساعت  یو ، ل سنندج حل و فصل نشودکه چنانچه مشکدر تهران اطالع داده 

، پارس یخرب گزار  ین خرب از سو یارد! بدنبال گزارش ک نداشته و استعفا خواهد یتیچ گونه مسوولیه

 یشان خرب استعفایا. شور متاس گرفتکوزارت  یاسیم معاون سیر سلیم یبا آقا یاسالم یخربنگار جمهور 

ن استعفا بخاطر یاایگو. د منودیتائ، ن سمت منصوب شده بودیاه بهکژه یات ویرا از طرف ه یسیشاه و

  .بوده است یار کهم یبرا یدر استاندار متحصن  یفشار گروهها

اند و خواستار خروج سپاه پاسداران از ردستان متحصن شدهک یدر استاندار  یاه عدهکاست  یچند روز 

. دیمناین عده استعفا میایردن خواسته هاکبخاطر قابل قبول ن« یسیشاه و»ظاهرا . سنندج هستند

انقالب بوده و  یاز نهادها یکیه سپاه پاسداران کمطلب ن یان افراد متحصن بهکیناظران معتقدند محر 

ن ی ا ًا تعمدایرده و کاست توجه ن یمصوب ملت در هر منطقه رضور  یوجود آنها طبق قانون اساس

 .اندمنوده یرا وادار به تحصن در استاندار  یاعده، مقاصد شومشان یده گرفته و جهت اجرایمطلب را ناد

 (17/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ق افتادیگر به تعویردستان بار دکژه به یات ویسفر ه

گر یبرنامه آن بار د یردستان با وجود اعالم قبلکژه دولت به یات ویسفر ه: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

خربنگار . ماند یالت مردم متحصن سنندج همچنان بدون راه حل باقکق افتاد و خواستها و مشیبه تعو

ه خواستار کن سنندج یمتحصن: ن شهر نوشته استین گزارش خود از ایدج در آخرهان به سننکی یاعزام

گزارش خربنگار . ره نشدندکن مذایژه در مورد خروج پاسداران بودند باز هم موفق به ایات ویره با هکمذا

م شده است ین قطعنامه خود در سه ماده تنظین در دومیه متحصنکست کین حایهان از سنندج همچنکی

ات یخود را از ه یبانیاند پشتماه شده ید 11شتار روز کمه و مجازات عامالن که خواستار محاکنیضمن ا

ه قرار بود به مناسبت کز یو تظاهرات مردم سنندج ن ییامیپراه: اندز اعالم داشتهیرد نکخلق  یندگیمنا

 ییتان در گفتگوردسکاستاندار  یسیمهندس شاه و. بر پا نشد یلیخروج پاسداران انجام شود به دال
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ردستان فقط و فقط کل ک یعنیاس بزرگرت یه تنها راه حل مساله سنندج و در مقکمن معتقدم : گفت

وش یدار. مید و ارعاب دست بزنیم و به تهدیریگر قرار بگیدیک یروبرو ، د ما برادرانیره است و نباکمذا

ات یقرار بود ه: ژه گفتیات ویق سفر هیردستان در مورد علت تعوکژه یات ویه یاز اعضا یکیفروهر 

از  یه گروهکردستان به خصوص سنندج ک یاز شهرها یشنبه به بعضآن روز سه یاز اعضا یکیا یژه یو

به  یاند برود ولردهکخود تحصن  یبرآورده شدن خواستها یو مسجد جامع برا یمردم آن در استاندار 

فروهر در . ن سفر چند روز به عقب افتادیا الزم یجاد هامهنگیاالت و اکاز اش یاعلت لزوم رفع پاره

از بحران  یافک ییو عدم شناسا یژه از عدم هامهنگیات ویه هکردستان کن گفته استاندار یمورد ا

 یارهاکنون کتا یان باشد ولیدر م ییه تفاوت برداشتهاکاست  یعین طبیا یردستان وجود دارد ولک

 یندگیات منایان هین در مورد ارتباط میهمچن یو . انجام شده است یژه دولت با هامهنگیات ویه

 یندگیات منایه به آن نام هک یاتیان تحصن در سنندج و هیارتباط م: رد و متحصنن سنندج گفتکخلق 

 . رد داده شده است وجود داردکخلق 

 (20/10/1358)اطالعات 

 

  .ردکب یذکرا ت یسی. بی. ردستان گزارش بک یاستاندار مستعف

 یروز طیردستان دک یاستاندار  یرسپرست مستعف یسین شاه ویمهندس حس: پارس یار تهران ـ خربگز 

پخش  یو  یشنبه شب( در ارتباط با استعفاشب گذشته )سه یسی. بی. و بیه از رادکرا  یگزارش یاهیانیب

 ه استانداریانیاز ب یمنت قسمت. دانست ینکنفاق اف یشاخدار برا یرد و آن را دروغکب یذکاً تیرد قوک

  :ن رشح استیردستان به اک یمستعف
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  . . . ارانکوبنده مکبنام خداوند درهم 

 کملت قهرمان ما اش یه عجوزه وامانده استعامر براکن بار خواهد بود ین بار بود و نه آخرین نه اولیا

 ندازیتفرقه ب»ش ینه خویریه بر سنت دکند تا بلکیمجهول پخش م یرشمانه خربهایزد و بیریمتساح م

غارتگر را با بزرگ جلوه  یستهایالیوبنده امپرکبتواند صفوف متحد خلق رزمنده و درهم « نکومت کو ح

است باز  یجامعه پرتوان انقالب یکاز منت جوشان  یو ناش یعاد یه بسکل نه چندان بزرگ یدادن مسا

 کیگر هم پالیو درده و به نفع خود کت یثیح یان دادن بکردن و دم تکهم رو به صفتانه با دهان باز 

 یبردار نده و بهرهکستم تخم نفاق افیمه دوم قرن بیست نین دولت فاشیار اکتیجنا یایکجهانخوارش آمر

  . . . د ویمنا

 یاز رسپرست یسین شاه اوینجانب مهندس حسیا ین رابطه استعفایدر ا: ه آمده استیانیدر ادامه ب

انات سنندج در برنامه یدر رابطه با جر یخدار شا یردستان بهانه قرار داده و دروغهاک یاستاندار 

ان یه بکدارم یو رصاحتاً اعالم م. دیمنایب میذکتاً یه قوکپخش منوده  18/10/58خ یخود به تار یشامگاه

است و همواره همچون  یو مل یاسالم یفه انقالبیوظ یکل مردم در رابطه با دولت یالت و مساکمش

و  ینیر آن امام خمیو سازش ناپذ یملت قهرمان و رهرب  یاسالمار در خدمت انقالب کرسباز فدا یک

 . . . ران خواهم بودیزمان ایهن عزیم

 (20/10/1358)اطالعات 

 

  .نده امام شدندین سنندج خواستار مالقات با منایمتحصن: ردستانکاستاندار 

شده است و آنان  ن روز خودیمردم سنندج وارد پانزدهم یهاتحصن گروه: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

ن یردستان در مورد اکاستاندار  یسیمهندس شاه و. گذرانندیخود را م ین روز اعتصاب غذاینون سومکا

بر خروج پاسداران از سنندج همچنان  ین در موضع خود مبنیمتحصن: هان گفتکیموضوع به خربنگار 
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 ره باکدولت خواستار مالقات و مذاژه یات ویه یبرا ین با ارسال تلگرامیمتحصن: افزود یو . د دارندکیتا

به ما  ینده امام به سنندج اطالعیهنوز در مورد سفر منا ینده امام شدند ولیمنا یحجت االسالم ارشاق

 یاطالعیز اظهار بیژه دولت به سنندج نیات ویه ین از سفر جمعیاستاندار همچن. داده نشده است

ز مسافرت ید به سنندج نیاله تحصن مردم سنندج باژه قاعدتاً در ارتباط با مسیات ویه: رد و گفتک

ه از کشنبه گذشته یکمن از : داند گفتیردستان مک یه هنوز خود را استاندار مستعفک یسیشاه و. ندک

ژه به یات ویز بدون پاسخ هینام و فعالًافت نداشتهیدر یردم پاسخ قطعکردستان استعفا ک یاستاندار 

، هاه مغازهیلکروز تحصن مردم سنندج  14ان یدر جر: ان گفتیردستان در پاکاستاندار . دهمیار ادامه مک

 . الشعاع تحصن مردم قرار دارداماًل تحتکها و بازار شهر سنندج کبان، ادارات

 (25/10/1358)اطالعات 

 

  .ستکن سنندج شیمتحصن یاعتصاب غذا

  .نندک کر پاسداران احتامالً تا سه روز دگر سنندج را ت: ردستانکاستاندار 

  .رد اعالم شدکخلق  یندگیات منایه یاماده 26طرح  یلکنواقص 

خ یمردم سنندج به دستور ش یه اعتصاب غذاکرد کردستان اعالم کاستاندار : هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

هان کیبه خربنگار  یاختصاص یگفتگو  یکردستان در کاستاندار  یسیشاه و. سته شدکش ینین حسیعزالد

سنندج  ین در استاندار یمتحصن یبرا یامیپ ینین حسیخ عزالدیروز شیت دو بعدازظهر دساع: گفت

است  ییهاام به دنبال توافقین پیارسال ا: افزود یو . آنان شد یسنت اعتصاب غذاکفرستاد و خواستار ش

  .ژه دولت صورت گرفته استیات ویه در شهر مهاباد با حضور هک

خود را  یه مردم سنندج اعتصاب غذاکن شده یانجام شده قرار بر ا یهابر اساس توافق: استاندار گفت

نند و ک کشهر را تر  ینده به احتامل قو یز ظرف سه روز آینند و سپاه پاسداران مستقر در سنندج نکبش
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ه کدوارم یام: به مردم سنندج گفت یامیپ یردستان طکشود استاندار یمساله تحصن مردم سنندج متام م

متام  یروز یاند پنون از خود نشان دادهکه تاک یرا با صرب انقالبینند زکامش خود را حفظ مردم سنندج آر 

اد قادر به یژه دولت بخاطر مشغله زیات ویه: س در پاان گفتیشاه و. اندردهکت یران را تثبیمردم ا

هان خرب کیبا  یامیپ یز طیمسوول سپاه پاسداران در سنندج ن. مت به سنندج نشد و به تهران رفتیعز

پاسداران ظرف سه  یدر مورد خروج احتامل: رد و گفتکد یین شهر را تایمردم ا یسنت اعتصاب غذاکش

 . داده نشده است ین مورد به ما دستور یم و هنوز در ایندار یچ اطالعینده ما هیروز آ

 (26/10/1358)اطالعات 

 

 سخنان استاندار

را در یز، مرا مبهوت ساخت، ارانیامکحوادث »: اشتشب اظهار دیز دیردستان نکاستاندار « یسیشاه و»

 یشهرها، نشد و در حال حارض یکر هم شلیت یک یحت، ه در سنندج تحصن بودک یروز  25متام مدت 

حادثه ، دانمیه من مکتا آنجا »: افزود« یسیشاه و». «امالً آرام است، کز مانند سنندجیردستان نک یشامل

 یگزارشها، رین درگیاز طرف یکیا به یبوخود آمده و گو، سوءتفاهم یکاز  یناش، ارانیامکتاسف بار 

ارتش ، ردستانکمردم »: ردستان گفتکرامون نقش ارتش در یردستان پکاستاندار . «نادرست داده بودند

رمانشاه به کاز  یت ستونکمنونه آن هم حر . اندبا آن نداشته یچگونه برخوردیرا بوده و هیپذ یرا بخوب

 . «هم روبرو نشد یسکرده بود و با اعرتاض کت کحفظ فرودگاه حر  یه براکود طرف سنندج ب

 (13/11/1358)اطالعات
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  .به عهده گرفت یاران را ژاندارمر یامکنظم 

ماهه سنندج به  یکع یدادن گزارش وقا یه براکردستان کاستاندار  یسیشاه و: پارس یخرب گزار  -تهران

پارس در مورد  یبا خربگزار  یشب در گفتگو یهران آمده است پرردستان به تک یژه دولت برایات ویه

ر سنندج و فرماندار و کن فرمانده لشیه در سنندج بک یبر اساس توافق: اران گفتیامک ینونکوضع 

اران بله یامکه افراد مسلح موجود در کن شد یااز مردم به عمل آمد قرار بر یاو عده یاسیسهای هگرو 

م یافتینون اطالع کاه همکرد ینظم شهر را به عهده بگ ینند و ژاندارمر کآمد ن چ وجه در شهر رفت ویه

  .ه خود بازگشتندیز به مقر اولین توافق به مورد اجرا گذارده شده است و سپاه پاسداران نیاه ک

گر مناطق یماهه سنندج و دیکع یم گزارش و وقایتقد یدر مورد سفر خود به تهران گفت من برا یو 

انقالب داده  یفروهر به شورا ین گزارش توسط آقایاهکام ژه دولت به تهران آمدهیات ویبه ه استان

اران یامکه در آرام نبودن کژه دولت است یات ویاز ه یسپاسگزار  یردستان افزود جاکشده استاندار 

چ یو از ه دار مباندیشنبه شب به وجود آمده است پایکه از ک یدوارم آرامشیردند و امک یفراوان یسع

هم  یر کو لش یشور کخود ادامه بدهند و مقام  ینقض نشود تا مردم بتوانند با آرامش به زندگ یطرف

  .ردستان باشندکش در خدمت مردم یش از پیب

ردستان داده ک یژه دولت برایات ویانقالب به ه یه شوراک یاملکارات یبا توجه به اخت: گفت یسیوشاه

امل در کاستقرار نظم  یات برایه یا دو نفر از اعضای یکن به اتفاق نده میدو روز آ یکیاست در 

 . میردستان عازم منطقه هستک

 (17/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 

 



 
335 

  .شوندیردستان آزاد مکع یوقا یهاگروگان

 ن مطلب رایا. «شوندیآزاد م، اندردستان به گروگان گرفته شدهکان یه در جرک یانیه زندانیلک»ه ـ یاروم

: ه اعالم داشت و افزودیپارس در اروم یبا خربگزار  یشب در متاسید یجان غربیحقگو استاندار آذربا

گزارش داده شده است  ین به و یردنشک به مناطق یجان غربیآذربا یفرستاده استاندار  یمهندس هاشم»

ار یدستان بسر کن منطقه در ارتباط با مساله یدر ا یاسیس یر گروههایردستان و ساکرات که حزب دمک

استاندار « اندان اعالم داشتهیه زندانیلک یآزاد یخود را برا یاند و آمادگردهکنانه برخورد یواقع ب

: ز متقاباًل آزاد خواهند شد ؟ گفتیرد نک یان گروههایا زندانیه آکن سوال یدر پاسخ ا یجان غربیآذربا

. «جاد شده انجام خواهد شدیژه ایات ویهعضو ، انیصباغ یله آقایه بوسک یاتیه یار با هامهنگکن یا»

 . «ه آزاد خواهند شد امروز اعالم خواهد شدک یانیتعداد زندان»: حقگو افزود

 (20/11/1358)اطالعات

 

و خلع سالح ضد انقالب در منطقه  یساز کرد خواستار پاکمسلامنان ، جمهورسییبه ر یارئه طومار  یط

  .شدند

شنبه به اتفاق ه عرص پنجکرمانشاهان گفت کاستاندار  یوئکبهروز ما یآقا-پارس یـ خربگزار رمانشاه ک

گان ین بایو مهاجر یاز مردم منطقه اورامانات شامل پاوه و جوانرود و روانرس ثالث و باباخان یندگانیمنا

شامل  ین مالقات طومار یادر: رمانشاهان افزودکاستاندار . ردندکجمهور مالقات سییصدر ریبن یبا آقا

ن گفتگو منت یارمانشاهان در کاستاندار . داده شد یجمهور سییرد به رکاز مسلامنان  یادیضا جمع زام

  :ن رشح اعالم شدیاصدر مطرح شده به یبن یه آقاکمردم اورامانات را  یهاخواسته
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ف ل قوا از طر ک یض فرماندهیو تفو یاست جمهور یاحراز مقامات ر یکن منت ضمن تربیااز  یدر قسمت

نگان و روانرس و یمردم منطقه اورامانات و پاوه و جوانرود و با یهاجمهور خواستهسییامام امت به ر

  :ن رشح بازگو شده استیاماده به 8در  یباباخان

ست مگر با ین مهم مقدور نیاو  یبخش و دامئنانیاطم یلکت در سطح منطقه به شیـ استقرار امن1

 یدو برنامه مقدمات یاجرا

  مسوول منطقه یروهایت نیق و رفت و آمد و تقویبسنت مرزها و نظارت دق: فال

  منطقه یساز کخلع سالح و پا: ب

  ریپذبیار وآسیکمردم ب یار براکجاد یاـ 2

  یقانون اساس 12م و اصالح ماده یـ ترم3

ه را از ن رسنوشت مردم مسلامن منطقیتحت هر مقام و عنوان حق تع یاچ گروه و حزب و دستهیـ ه4

ر قابل قبول دانسته و در یباشد غ یتکممل یران و مسلامن جدا سازد ولو در سطح عالیاگر برادران ید

ه کش را یبزرگ خو یهاه آرمانکم یام گرفتهیرا تصمیم داد زیرده و به آن تن در نخواهکن نکیمقابل مت

  .م دادیه باشد ادامه خواهکمت یقت را به هر ین راه پر مسوولیارده وکز است دنبال یهامنا اسالم عز

زاده در بطن حرام یامدهایو پ یلیو تحم یانات ضد انقالبید جریه باکن است یاـ به اعتقاد ما اصول 5

ه با طرح نقشه و کرا  یسانکو رس و سامان داده و  یبررسی، قاطعانه و انقالب یاوهیانقالب را به ش

 یابانه عدهیفرل عوامیده و با استفاده از مسایشانکنج منطقه را به آشوب و تش یطانیش یهاسهیدس

را راه انداخته در هر مقام و  یز یرو خون یشکرده و جنگ و برادر کل و مسلح کلوح متشناآگاه و ساده

گونه عوامل وابسته را از نیا یو قانون یب و مجازات رشعیوم منوده و تعقکداً محیباشند شد یامنطقه

  .میمرصاً خواستار یتکممل ین جار یق قوانیطر

  ردکمرشوع مسلامنان  یهاات و خواستهیون مطبوعات نسبت به نظریزیو تلویرفع سانسور از رادـ6
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  ون متعهد و مبارز در سطح منطقهیو روحان یو علم ینیز و مدارس دکـ توجه خاص به مرا7

رد کن مسلامن یت برگشت مهاجراناکران هر چه زودتر امیایاسالم یاست جمهور یم ریقاطعانه خواستار

فار کبرد عوامل ضد انقالب و مسلامنان را از دست یاشانه خود را هم منوده و عزت و آبرو کرا به خانه و 

 . محفوظ و در امان نگه دارد

 (18/12/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 یجان غربیآذربا گفتگو با استاندار استاندار

مسئو »: اظهار داشت«اطالعات »به خربنگار ، منطقه قطور یهایریدر گ یر یگروگان گ ید ماجرایضمن تائ

ده یچ ه خواستار برکبه عهده گرفته اند «آرارات »بنام های هرا گرو  یر یوگروگان گ یر یدرگ، ت قتلیل

ار یرود گروگانها در اختیاحتامل م: استاندار افزود منطقه قطور هستند یشدن پاسگاه گروهان ژاندارمر 

 یروز درست در نقطهایپر یر یدرگ: ردکاضافه  یباشند و «حبش »ین روستاکارشد سا فرزند یبدر یظاهر

را بشدت مورد حمله مسلحانه قرار داده  ینده استاندار یل مناین اتومبیقبل مهاجم یه مدتکداد  یرو 

 یر یاست درگ کیحا یروز قطور خو ید یر یدر گ یشب از چگونگیبعداز ظهر د 8بودند تا ساعت 

ه ک یشهادت برادر ارتش امروز به مناسبت. افتیان ین منطقه پایشب در ایدی، اد ارتشمهاجامن با افر 

اعالم شد وقرار است امروز جنازه  یعموم یعزا یدر شهر خو ، د شدندیان حمله مهاجامن شهیدر جر

 . سپرده شود کع وبخایین شهر تشیشهدا در ا

 (21/12/1358)اطالعات
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  .شوندیوب مکوطن فروش به شدت متام رس  نیخائنی: جان غربیاستاندار آذربا

 یشورا یشنبه در اثر حمله مسلحانه به اعضایکه روز کن یحادثه خون یدر پ: پارس یه ـ خرب گزار یاروم 

 یجان غربیحقگو استاندار آذربا یتن شد آقا 6داد و منجر به شهادت  یدر منطقه قطور رو  یشهر خو 

ن عمل از مردم خواست یاردنکوم کپارس قرار داد ضمن مح یار ار خربگز یه در اختک یاهیبا صدور اطالع

مردم آگاه و مبارز  -م یبسم الله الرحمن الرح: ن رشح استیه به اینند منت اطالعکآرامش خود را حفظ 

ه بخاطر سوابق کخرب یماجراجو و ارشار از خدا ب ید تعدادیه اطالع دارک یبه طور  یجان غربیآذربا

ار خودشان از استقرار صلح و آرامش در منطقه وحشت دارند با حمله ناجوامنردانه بتیجنا ینابخشودن

و ارتش را به شهادت  ین افراد ژاندارمر ینفر از بهرت 6هجوم  یر کو لشی شور کن یاز مسوول یبه تعدا

وم کرا به گروگان برده اند ضمن محیاز افراد نظام یو تعداد یرساندند و فرماندار شجاع و متعهدخو 

و  یور خو یغ یاران به همه مردم منطقه بخصوص اهالکت ین جنایا یع و ضد اسالمین عمل فجیاردنک

انتخابات آرامش خود را حفظ  ین روزهایاه درکم یخواهیو از مردم م ـم یگوئیت میو تسل یکو تربکما

خدا  یار یه به هم زدن اوضاع جامعه عمل بپوشد و ب ینان برایچنند و نگزارند نقش شوم توطئهک

ن امر استان با یه مسوولکد ینان داشته باشیرد اطمیط آرام انجام گیمح یکانتخابات مجلس شورا در 

ن ین خائنیاباشند و به شدت متامیاران و توطئه گران مکتیب جنایدقت متام مراقب اوضاع و در تعق

چشم دشمنان  یور کان است و به ر یانجا یانمکیگر اعالم میبار د یکرد کوب خواهند کوطن فروش را رس 

ت خود را حفظ خواهد یمکن منطقه و در متام مناطق حایات متام در یران با قاطعیا یاسالم یجمهور 

 . ردک

 یجان غربید حق گو استاندار آذربایجمش

 (22/12/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .ن شهر را به توپ بستندیاینقده و روستاها، نیمهاجم

ن به یو سنگ کسب یهاه بامداد روز گذشته افراد مسلح با سالحیدر ساعات اول: هانکیه ـ خربنگار یاروم

مواجه شدند و عقب  یانتظام یرو یه با آتش پاسداران و ن. کردندکاطراف آن حمله  ینقده و روستاها

 استاندار ین طاهر یبه همراه نداشت مهندس حس یو مال یگونه تلفات جانچیه یر ین درگیانشستند و 

اطراف نقده های هروز افراد مسلح از تپیبامداد د 1رد در ساعت کن رابطه اعالم یادر  یجان غربیآذزبا

ن یاقرار دادند در  یرانداز یمختلف مورد هدف و ت یهاگلوان شهر نقده را با توپ و اسلحه یروستا

قر در نقده به آتش و پاسداران مست یانتظام یروهاین دیه سه ساعت به طول انجامکها یرانداز یت

. ردندک ینینشبامداد آتش آنها را خاموش و مجبور به عقب 3داً پاسخ دادند ودر ساعت ین شدیمهاجم

جان یاستاندار آذربا. ده استینرس یز گزارشین نیمهاجم یهایا زخمیو  یگونه تلفات مالچیه یر ین درگیا

ف مورد کنیالشک 7 یـ جیـ پن با آریمهاجم یسو ز از یوران آباد از توابع نقده نک یروستا: افزود یغرب

اضافه  یو . نداشته است یو مال ین حمالت تلفات جانیه خوشبختانه اکو حمله قرار گرفتند  یرانداز یت

 81ن با خمپاره یبامداد از طرف مهاجم 2از توابع نقده از ساعت « رآبادیم» ین روستایهمچن: ردک

خربنگار ما . ردندکن جمله را به دفع یابا آتش متقابل  یراد ژاندارمر ه افکشده است  یرانداز یت یمرت یلیم

بازرگان ـ  یتیمرز بازرگان در جاده ترانز یهایمه شب چهارشنبه پاسداران و گشتین: دهدیگزارش م

ه کرد یگیساعت در م یکن به مدت ین طرفیب یرانداز یرده و تکعده افراد مسلح برخورد  یکبه ، وکما

ل پاسداران مرز یاتومب یر ین درگیادر . نندکین فرار میبه پاسداران مهاجم کیمک یروهایندن یبا رس

نداشتند بهرنگ فرماندار  یپاسدران تلفات ید ولیبازرگان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و خسارت د

ف یرام توصن منطقه را نسبتاً آ یان دژ وضعید خود از منطقه محمود آباد شاهیان بازدیاندوآب در پایم

العاده ه فوقین روستا از روحیارد مسلامن مستقر در کشمرگان یپ: پارس گفت یبا خربگزار  یرد و در متاسک

در : در محمودآباد همچنان ادامه دارد بهرنگ افزود یو عمران یآموزش یتهایبرخوردارند و فعال یخوب

رد مسلامن و کشمرگان یپاسدار و پ یروهایون با نیقبل صحنه برخورد ضد انقالب یه چندکن منطقه یا

ه از کنیاتوسط برادان و خواهر  یشناسن و اسلحهیقرآن د یآموزش یهاالسکنون کهم ا، بود یژاندارمر 
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نفر و دخرت و پرس به طور جداگانه آموزش  120ل شده است وکیاند تشتهران آمده ید مطهر یمدرسه شه

ال اعتبار یون ریلیدو مدرسه با پنجاه م یت ساختامنایعمل یدر قسمت عمران: ردکاضافه  یند و یبیم

ور کن محل احداث مدارس مذ یمدارس استان آغاز شده است و زم ینه از محل اعتبارات گروه نوساز یهز

رده کرد اهدا کشمرگان مسلامن یپ یاز اعضا یکی یر جعفر یبه نام ام یبه وسعت ده هزار مرت مربع فرد

تابخانه ک یکن جهت احداث یمرت مربع زم 1090ن یشخص همچن نیا: ن گفتیاست فرماندار همچن

ست هزار یز دوین یفرماندار  یآن از سو  یساختامن یتهایرشوع فعال یه براکرده است کواگذار  یعموم

ش سالن مطالعه دخرتان و پرسان خواهد یتابخانه شامل سالن مناکن یاافته استیال اعتبار اختصاص یر

ن یااندوآب در یاندوآب و محمودآباد ساخته خواهد شد فرماندار میم یندگجهاد ساز  یه از سو کبود 

 . ردکخوب اعالم  یاند از نظر بهداشتردهکوچ کمحمودآباد  یه به روستاکخانوار را 80گفتگو وضع 

 (25/12/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  یاز گسرتش جنگ خانگ یر یجلوگ یبرا یجمهور سییه از ریاشنو یردهاکاستمداد 

  .شد یشف و خنثکدر بخش جوانرود  کن ضد تانیم 27 ·

ردها به کنفر از  150، هیها اشنوکردها و تر کن یهان ـ اثر باال گرفنت و زد وخورد بکیرمانشاه ـ خربنگار ک

ه از یدر اشنو یاز گسرتش جنگ خانگ یر یجلوگ ین عده برایامهاباد متحصن شدند یه در فرماندار یاشنو

 یفور  یدگین عده خواستار رسیافرماندار مهاباد  یبنا به گفته بابا طاهر . ردندکجمهور استمداد سییر

ه به ک ینیمتحصن: ن گفتیالت منطقه خود شدند فرماندار مهاباد همچنکمقامات مسوول به مش

داً یه شدکه به بهانه خلع سالح کاند ردهکاند اعالم ه به مهاباد آمدهیان اشنویروستائ یاز سو  یندگیمنا

ه ین اشنویردنشکان تحصن مردم یل و پاکن مشیارفع  یبرا: افزود یو . اندت قرار گرفتهیرد آزار و اذمو 

ردستان و فرمانده کژه یو یاست جمهور یدفرت ر یجان غربیآذربا یـ استاندار  یاست جمهور یا دفرت ری

 یر یالفات و جلوگرفع اخت یه براکاند قول مساعد داده یپادگان مهاباد متاس و گفتگو شده است همگ
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ن یاز متحصن یکیه ک یم راوندیحاج مال ابراه. دهندیانجام م یه اقدام فور یدر اشنو یاز جنگ خانگ

ردها و کاختالف : ه گفتین اشنویردنشکزه تحصن مردم یر و انگیرامون حوادث اخیز پیه نیاهل اشنو

ن یابه بدنبال  یو . افته استیه نه آن تا امروز ادامینقده رشوع شده و زم یها از زمان جنگ خانگکتر 

مجروح شدند  یشته و تعداکنفر  یکدو طرفه  یر ین اختالف و آغاز درگیادر ادامه : ردکمطلب اضافه 

چنانچه دولت و : ر و هشدار به دولت گفتکضمن تذ  یو . غام رفته است یز به ین یو اموال گروه

و توسعه  یان گسرتش جنگ خانگکندهد امرفع غائله اقدام قاطع و مؤثر انجام  یجمهور براسییر

در : ردکز روز گذشته اعالم یرات نکو حزب دمو  یاسیگر دفرت سیار وجود دارد از طرف دیبس یهایر یدرگ

  . صادر شده است یاهیمهاباد اطالع ین در فرماندار یردنشکن حوادث مساله تحصن مردم یامورد 

 ست نفریحدود ب: ردکاعالم  یجان غربیه استاندار آذربان طاهر زادیهان مهندس حسکیـ خربنگار هیاروم

ن یااند ردهکن شهر تحصن یایه به مهاباد رفته است و در فرماندار یاطراف اشنو یون روستاهایاز روحان

ت جوامنردان تحصن یه را به بهانه آزاد و اذیدرمنطقه اشنو یساز کپا یهاگانیار کعده به دنبال آغاز 

  .اندمنوده

اند ردهکوچ کرانشهر یه به پیاطراف اشنو یاز اهال یه گروهکد یرانشهر خرب رسیضمناً از پ: ندار افزوداستا

ه به ک یه جوامنردان معبودکاند نها گفتهیا، اندشده یونت وآذوقه از فرماندار کو خواستار محل س

را مجبور به  یادهرده و هر خانواکمردم مراجعه  یهاخلع سالح منطقه مشغولند به خانه یساز کپا

ه یخود تفنگ ته یل زندگیها ناچار به فروش وسااز خانواده ین رابطه برخیادر ، نندکیل تفنگ میتحو

. رده استکز فوت یمنطقه ن ینفر از اهال یکن ماجرا یادهند و در یل میرده و به جوامنردان تحوک

به  یشان تلگرامیاان گذاشته ویدر م 64ر کده لشن ماجرا مساله را با فرمانیابدنبال: ردکاستاندار اضافه 

ضد انقالب عنوان شده  یهاغ گروهیش آمده توسط تبلیالت پکن تلگرام مشیادر . ردکارسال  یاستاندار 

  . .است
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 یهمراه. ها هستندگانیه جوامنردان همراه کبه من گفت  یر تلفنکفرمانده لش: ردکاستاندار اضافه 

ز در یا چند نفر از افراد ناباب نی یکن است کن ممیکو ل اد استیز زیعدادشان ند است و تیآنان مف

  .ان آنان باشدیم

ن مسلح یاز مهاجم ینفر 10گروه  یکپارس از سنندج گزارش داد بعدازظهر روز دوشنبه  یضمناً خربگزار 

ارتش و پاسداران  یروهایاند و قصد حمله به نردهکن یمکوان یدر سنندج ـ به مر« گردنه گاران»ه در ک

 یروهایبه ن یان تلفاتین جریاشته شدند در ک یر یدرگ یکاند در را داشته یپاسگاه نظام یکمستقر در 

اروان حامل که پنجشنبه گذشته به کاند ن بودهیمهاجم یایشدگان از بقاشتهکامد یارتش و سپاه وارد ن

  .قرار گرفته استیاسالم یرتش جمهور ا کد ستاد مشرت یین خرب مورد تایا. اندردهکنفت حمله 

 

 نیشف مک

روز پاسداران انقالب یپر: رد کرمانشاه از قول بخشدار جوانرود اعالم کگر از ید یپارس در گزارش یخربگزار 

ار گذاشته شده کعامل مزدور بعث عراق  ه توسطکرا  کن ضد تانیزده میر خانه شور سیدر مسیاسالم

  .ردندک یشف و خنثکاست 

ه کد یرد خرب رسکسازمان پشمرگان مسلامن  یاز سو : رمانشاه گزارش دادکپارس از  ین خربگزار ینهمچ

جوانرود  یرد و پاسداران انقالب اسالمکشمرگان مسلامن یب از افراد سازمان پکها مر گروه تجسس جاده

  .ردندک یشف و خنثکرا  یروس کن ضد تانیم 14قلقله  یروستا یکنزد یدر راه باباجان

 یدولت یروهاین نیوان بیژ واقع در راه سنندج ـ به مریژتیگاه تیه در اطراف پاک ییهایرین در درگیهمچن

  .اندشدهیشته و دو تن زخمکن رخ داد سه مهاجم یو مهاجم

جاده  یآباد ابتداضیرد واقع در محله فکشمرگان مسلامن یاز مهاجامن به طرف مقر پ ین گروهیهمچن

ن با خمپاره یگر شب جمعه مهاجمید یه به آتش آنان پاسخ دادند از سو کردند ک یدیشد یرانداز یسقز ت
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ه کن بخش مورد حمله قرار دادند یا یاران را در ضلع جنوب غربیامکمستقر در  یگانهایگر یو سالح د

  .ن حمالت پاسخ داده شدیابه  یاسالم یجمهور  یروهایاز طرف ن

 

  .ن اعالم شدردستاک کیپزش یازهاین نیبرنامه تام

استان  یستیو بهز یبهدار  یهاران عامل سازمانیخطاب به چند تن از مد یابخشنامه یوزارت بهدار 

  :ن استیاجرا شود چن یان مرداد ماه جار یه تا پاکن بخشنامه را یمنت ا. رد کردستان صادر ک

 کپزشی، عموم کپزش ب ازکگروه دوازده نفره مر یک  یهمه ماهه تا اطالع ثانو  یاز استانها یکـاز هر 1

ا یار یبه، پرستاری، هوشین بینسکا تی یهوشیمتخصص ب، کیدندانپزشی، دارو ساز ی هامتخصص در رشته

ت یار و مراقبت بهداشت مدارس ماموریبهداشت ، ط یارشناس بهداشت محکن ینسکت، ار یبه کمک

ر عامل سازمان منطقه یر مدایردستان در اختکامه به خدمات در استان یکخواهند داشت تا به مدت 

  .رندیآن استان قرار گ یستیو بهز یبهدار 

ت اعزام خواهند ین ماموریگروه از سطح استان به ا یکاز هرمنطقه  یعنیگروه  6ـ از استان تهران 2

  . شد

ب حروف الفبا و یمبود داوطلب به ترتکـ افراد هر گروه در درجه اول بطور داوطلب و در صورت 3

  بطور عادالنه انتخاب خواهند شد ن استانینان اکار کن یان عامل استانها از بر یص مدیتشخ

ساعت  175 ییایت با ارائه خدمات متام وقت از مزاین گروه عالوه بر حق ماموریا یه اعضایلکـ به 4

برابر حقوق  3ار حدود کر حق صعوبت ینط ییاستثنا یایر مزایارو حق انتقال و ساکفوق العاده اضافه 

  ا تعلق خواهد گرفتیزاو م

روز  5ر کفوق الذ  یایند عالوه بر مزایت مناکت رش ین ماموریه به طور دارطلب در اک ینانکار کـ به 5

  ا به عنوان پاداش تعلق خواهد گرفتیحقوق و مزا
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شوند چنانچه از یت انتخاب میمامور یران عامل هر منطقه برایمد یه به از سو یکسانکاز  یکـ هر 6

ته طبق یمکن یشوند درا یوزارت خانه معرف یساز کعاً به سازمان پایند رسیت متردد منایمورما ییاجرا

  ردکمنفصل خواهد  یابراز خدمات دولت یانقالب آنها را برا یمصوبات شورا

ه کان خواهد شد کرا پزشیان و پکه پزشیلکر کفوق الذ  یایردستان حقوق و مزاکاز استان یـ در صورت ن7

 یستیو بهز یآن را داشته باشند تادر آن استان بطور متام وقت به خدمت بهدار  یگن پس آماد یاز ا

  . ندیردستان درآکاستان  یستیو بهز یا به استخدام بهدار . یمشغول شده 

بعد به طور  یت خود را در ماههایامه ماموریکدوران  یک یتوانند پس از طیافراد هر گروه م-8

  .ندیمربوطه استفاده منا ییایان ادامه داده و از مزاردستکداوطلب به خدمت در استان 

خود را به وزارت  یاعزام یگروهها یهر ماه اسام 25ان روز یرثتا پاکران عامل هر استان حدایـ مد9

ب مسافرت آنها از تهران به سنندج داده یام ترتیله هواپیرد تا به وسکاعالم خواهد  یستیو بهز یبهدار 

  شود

شور اعزام خواهند کمحروم  یهار استانیردستان باشد به ساکاز استان یش از نیان بـ چناچه داوطلب10

  ردکر شده استفاده خواهند کذ  یایشد و از هامن حقوق مزا

ن خدمت مقدس باشد بصورت یدرا یار کل به همیه ماک یاان آزاد و بازنشستهکرا پزشیان و پکـ از پزش11

  . استفاده خواهد شد یستیو بهز ینان وزارت بهدار کار کل معاد  ییایا حقوق مزاید خدمت به و یخر

اند همه ماهه بطور افت داشتهیه را دریاول یهاکمکان یارت پاکه ک یج ملیافراد داوطلب بس ـ12

ن مدت یردستان اعزام خواهد شد و در اکبه  یو بهداشت یانجام خدمات درمان یصد نفر برایکدواطلب 

و  یتوانند در بهدار یشود داوطلبان همه روزه ممی ه آنان پرداختال مقطوع بیر 35000انه یماه

  . ندیمنا یسیونت خود نام نوکاستان محل س یستیبهز
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شود پرداخت یمحل خدمت افراد انجام م یامنطقه یهات توسط سازمانیام مامورکـ صدور اح13

قباًل  ینیارگزکم کضمن ح هکن دستور العمل یمندرج در ا یایاز مزا یکحقوق فوق العاده شغل و هر

پرداخت فوق  یخواهد بود ول یاشوده توسط خود سازگان منطقهیارمندان پرداخت مکبه عمل به 

داشته توسط سازمان یافت منیر شده قبالً درکن دستور العمل ذ یه در اک ییایر مزایت و سایالعاده مامور

  شودیاستان در محل پرداخت م یامنطقه

 یردستان براکاحمر استان لت هالیر عامل جمعیو مد یستیو بهز یر عامل بهدار یدمی، ـ استاندار 14

  الزم را معمول خواهند داشت یار کهم ین اعزامیمامور یهایازمندین نیش و تامیآسا

، هرمزگان، المیه و ایلوکیهکراحمدویبو یهااستان یستیو بهز یبهدار  یهاران عامل سازمانیـمد15

ن بخشنامه معاف یمفاد ا یستان و بلوچستان از اجرایلرستان و س،  یار یار محال بختچه، سمنان، بوشهر

  .خواهند بود

ران عامل و استاندار هر استان یآنان برعهده مد یت افراد داوطلب جهت معرفیص صالحیـ تشخ16

 . باشدیم

 (25/12/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .استاندار ندارد، ردستانک

پارس در مورد علت عدم  یبا خربنگار خربگزار  ییردستان در گفتگوک یاستاندار مسوول  یهمیسنندج ـ م

. ردستان فاقد استاندار استکدر حال حارض استان : ن استان اظهار داشتیدر ا یعمران یهاطرح یاجرا

  :افزود یو 

ت و در ماهه مردم سنندج بخاطر خروج پاسداران به تهران رف یکه بعد از تحصن کن استان یاستاندار ا

شور کن استان بازنگشته است و من چند تلگراف به وزارت یرد هنوز به اکت کز رش ینار استانداران نیسم
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، سقز، سنندج یچون شهرها: گفت یو ، صورت نگرفته است یچ اقدامینون هکتا یام ولردهکمخابره 

است و ما در استان رشوع نشده  یعمران یهاز فاقد فرماندار هستند متأسفانه طرحیوان و بانه نیمر

ان یردستان در پاکمسوول استاندار . میز روبرو هستیار نیکالن بیالتحصارگران و فارغکل کردستان با مشک

را انجام  یاز امور استاندار  ین استان بعضیمن در حال حارض تنها به خاطر خدمت به مردم ا: گفت

 . معاون هم ندارد یدستان حتر که استاندار کند کیپارس اضافه م یخربنگار خربگزار . دهم

 (9/1/1359هانکی)

 

  .ده استینون نرسکتا یاحتامل یاز برخوردها یگزارش

روز یش از ظهر دیپی، جان غربیآذربا یاستاندار  یاسیمعاون س کرت اتابکد … پارس  یخرب گزار  –ه یاروم

شب تا ساعت یرا پر یربجان غیاوضاع منطقه آذربا ، هیپارس در اروم یبا خرب نگار خربگزار  یدر گفتگوئ

ده ینون به من نرسکتا یاحتامل یاز برخوردها یگزارش»: رد و گفتکف یروز آرام توصیقه دیدق یده و س

ه بعد از ک یدیبرخورد شد»: پارس گفت یبه خربگزار  ییز در گفتگویاندوآب نیبهرنگ فرماندار م. «است

ساعت ، داده بود یاندوآب رو یان و مکبو  یمسلح و سپاه پاسداران در سه راه ین گروههایروز بیظهر پر

مسلح را عقب رانده  ین ساعت موفق شدند گروههایافت و افراد سپاه پاسداران در ایان یشب پایده پر

د و سه نفر از ینفر از سپاه پاسداران شه ، یکن برخوردیدر ا»: گفت یو « نندکر یو موضع آنان را تسخ

  .ه نشده استیق تهیها هنوز گزارش دقیاز تعداد زخم یول، شته شدندکن یمهاجم

واقع در شامل شهرستان نقده مورد تهاجم افرا « بچنلو»ن پاسگاه یفرورد 14ن گزارش در شب یبنا به هم

قررا گرفت و … (  7 یچ یآرپ – یانداز خمپاره ا کن ) مانند موشیسنگ یرات با سالحهاکدحزب دم

وار مسجد در یاز د یه قسمتکحمله شده  7 یج یآرپبچنلو با  یکنزد« لواش لو» یبه روستا، نیهمچن

ن حادثه خسارت یده است خوشبختانه ایب رسیز آسین یونکده و به چند خانه مسین حمله خسارت دیا

 (19/1/1359یاسالم ی)جمهور   . نداشت یجان
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  .امالً آرام بودکروز ید یجان غربیآذربا

روز یقه دیدق یساعت دوازده و سی، جان غربیرباحقگو استاندار آذ یآقا: پارس یخرب گزار  -ه یاروم 

امال آرام کروز ( یامروز )د، ریچند روز اخ یهایرینسبت به درگ یجان غربیه وضع استان آذرباکرد کاعالم 

در چند ، م و تنها شنبه شبینداشت یها مسئله ایریاز نظر درگ، ن ساعتیتا ا»: گفت یو . بوده است

گر ید یر آباد و چند روستایم یمسلح به روستا یداده و گروهها یو ر  یهائیریتابع نقده درگ یروستا

: گفت یجان غربیاستاندار آذربا. «ها پاسخ دادندیر اندازین تیبه ا یه واحد انتظامکردند کحمله 

ه ارتش بدنبال کرد ک یدوار یاظهار ام ینداشته است و  یچگونه تلفاتیها هیرین درگیخوشبختانه ا»

 . ندکت دولت راحفظ یمکرود تا حایش میپخود  یعاد یهابرنامه

 (25/1/1359یاسالم ی)جمهور 

 

 ممنوع یجان غربیدر استان آذربا  یامئیهرگونه راهپ، ن استانیتأم یدر صو رت عدم اجازه از شورا

  .شودمی

ه یبا خرب نگار پارس در اروم یروزدر متاسیبامداد دی، جان غربیآذربا  یاستاندار  یاسیمعاون س کرت اتابکد 

ران و یا یاسالم یان گذار جمهور یبن، ن استان با توجه به دستورات امام امتیتأم یه شوراکرد کاعالم 

و  یتیو امن یاسیمنطقه از نظر س یشور و بخصوص اوضاع و احوال حساس فعلکبخشنامه وزارت 

ه یل: کافزود یو  قاً مبورد اجرا گذاردهیر را دقیه مفاد زکم گرفته است یتصم، ریچند روز اخ یهایریدرگ

  .«ن مفاد هستندیا یره ملزم به اجرایو احزاب و غ یاسیس یگروهها

سب کمستلزم ، ممنوع بوده و هر نوع تظاهرات یاجتامع یاسیس یگروهها یهایامئیه راهپیلک – 1

  .ن امر خواهدبودیاجازه از مسوول

  .ن امور برسدیه و به اطالع مسوولید قبالً تهیها باه شعارها و قطعنامهیلک – 2
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  .رندیق مرأسم را بر عهده بگیدق یت تظاهرات و اجراید مسوولیبا، ننده تظاهراتکبرگزار  یگروهها – 3

سب اجازه از کت در مرأسم تظاهرات بدون کرش  یبرا یه ایچ گونه اطالعیه یگروه یهااز رسانه – 4

امت یاز تصم، ورکمواد مذ »: تگف یجان غربیاستاندار آذربا  یاسیمعاون س: د پخش شودیمقامات نبا

ن مسائل دقت الزم را یم به ایخواهیز میقاً اجرا شود و از مردم نید دقین استان است و بایتأم یشورا

 . معمول دارند

 (28/1/1359یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردندکمسلح با خمپاره و مسلسل به سه پاسگاه حمله  یگروهها

  .اوردیببار ن ین حمالت تلفات جانیا ·

از  یچند پاسگاه و قرارگاه ژاندارمر  یجان غربیشب در چند نقطه آذربایپر: پارس یه ـ خربگزار یروما

: روز گفتیبامداد دی، جان غربیحقگو استاندار آذربا. مسلح مورد هجوم قرار گرفت یطرف گروهها

ه را یع اروماز تواب« بند» یروستا یکیواقع در نزد یمسلح قرار گاه ژاندارمر  یگروهها، سه شنبه شب»

  .ها پاسخ دادندیراندازین تیبا خمپاره و مسلسل مورد حمله قرار دادند و افراد مستقر در قراراگاه با

مه شب یاز ن یقرارگاه ساعت» : پارس گفت یه به خربنگار خربگزار یاروم یمقام آگاه در ژاندارمر  یک 

  .«است یان امر تحت بررسینون جرکگذشته )سه شنبه شب ( آغاز شد و هم ا

« ر آبادیم» یروستاها یژاندارمر  یپاسگاهها، شبیپر» : گفت یجان غربیاستاندار آذربا، گرید یاز سو  

ر یمسلح قرار گرفت و افراد پاسگاهها به ت یاز توابع شهرستان نقده مورد هجوم گروهها« بچلنور»و 

 . «نداشت یتلفات یهایراندازین تیا»: حقگو گفت« پاسخ دادند یانداز 

 (28/1/1359یاسالم یهور )جم
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 یجان غربیه استاندار آذربایاعالم

 یاز سو  یه ایاعالم، روزیقه دیساعت نوزده و چهل و پنج دق، روز دره قاسملویدر ارتباط با حوادث د

وم که ضمن اشاره به محین اعالمیاز ا یدر بخش. افتیانتشار  یجان غربید حقگو استاندار آذربایجمش

  :اعالم ادامه هرچه مقاومرت ارتش در برابر ارشار آمده استن و یردن اعامل مهاجمک

 

 یاراده و همبستگ، امروز یهایزخم یه با اهدا خون خود براکه یور ارومیر از مردم غکما ضمن تش

ه کرده و مطمنئ باشند کخود را حفظ  یه خونرسدکم یخواهیم، نشان دادند یخودرا با برادران ارتش

نخواهند نشست  ین ارشار از پایردن اکوب کبطور آگاهانه و شجاعانه در رس ، یو انتظام ینظام یروهاین

رند یبگ یرسنوشت آنها را به باز ، ه ارشار، کن اجازه ندهندیش از ایه بکم ینکیرد اعالم مکو به برادران 

 . رشان بوده است بشوندیدامنگ یان متامدیه سالک یآنها از فقر و استضعاف یو مانع رهائ

 (28/1/1359یاسالم ی)جمهور 

 

 

  .شد یقطور خنث یخون به پاسگاه پل هوائیشبی: ن بار با مقاومت پرسنل ژاندارمر یپنجم یبرا

 یاز سو « قطور»منطقه  یشب پاسگاه و پل هوائیپر، ن هفتهیا یط ین بار متوالیپنحم یبرا –ه یاروم

  .قرار گرفت یر انداز ین و ارشار مسلح مورد تیمهاجم

در : ن مطلب گفتیپارس ضمن اعالم ا یبا خربگزار  یدر متاس یجان غربیندار آذر باد حقگو استایجمش

 یانتظام یروهایبه ن یا خساراتیچ گونه تلفات یه، روز ( ادامه داشتیه بامداد امروز ) دک یر انداز ین تیا

  .«وارد نشده است یمستقر در پاسگاه و پل هوائ
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مستقر در منطقه پاسخ  یانتظام یروهایمتقابل ن یهایندازرایشب ارشار با تیحمالت پر»: استاندار گفت

 . شب ( آرام بوداستیشب ) پرید یجان غربیر مناطق آذر بایسا» : حقگو گفت. «داده شد

 (28/1/1359یاسالم ی)جمهور 

 

  .ه حمله شدیمردم اشنو یبرا یحامل مواد سوختن یبه ستون ارتش، راتکافراد حزب دم یاز سو 

ن مسلح و یمهاجمی، ن شب متوالیششم یبرا، چهار شنبه شب گذشته: پارس یخرب گزار  –ه یاروم

ر آتش ین منطقه رازیمستقر در ا یو پاسگاه ژاندارمر  یپل هوائ، «قطور»ارشار در منطقه  یگروهها

مستقر  یانتظام یروهاین» : ن خرب گفتیضمن اعالم ا یجان غربیحقگو استاندار آذربا. گلوله قراردادند

ها یراندازین تیدرا. «ردندکوب کن را رس ید داده و مهاجمیها پاسخ شدیراندازین تیبه ا، «ورقط»در دره 

  .ده استینرس یانتظام یروهایبه ن یچ گونه تلفاتیه

 یچهارشنبه شب در اطراف روستا»: شهرستان نقده گفت یفرمانده گروهان ژاندارمر ، ن حالیدرهم 

 یردستان به واحدهاکرات کافراد مسلح حزب دم، هیاشنو ازتوابع یو تخت نارص  یتوئ یحلب -قلعه لر 

در حمله متقابل  یو انتظام ینظام یروهایردند و نکبا خمپاره و رگبار مسلسل حمله یو انتظام ینظام

 یه از آنان به جاکمختلف را  یمسلسل و تفنگها، انداز کموش یداده و تعداد یمسلح را فرار  یگروهها

  .«بدست آوردند، مانده بود

، یک چهار شنبه شب، ن مسلحیمهاجم، شهرستان نقده ین بنا به اظهار فرمانده گروهان ژاندارمر یهمچن

شده بودند و با  یه زخمک یاز چهار مهاجم مسلح . یکیز مورد حمله قرار دادندیآمبوالنس را ن

و سه نفر  ر راه به علت شدت جراحات درگذشتیدر مس، شدندیبه نقده حمل م یژاندارمر  یآمبوالنسها

ه هم کشده است  یز زخمین یدرجه دار ژاندارمر  یک یر ین درگیشدند در ا یامرستان بسرت یگر در بید

شهرستان نقده  یفرمانده گروهان ژاندارمر . «است یه بسرت ید رسخ ارومیر خورشیامرستان شینون در بکا
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به مردم  یندن مواد سوخترسا یبرا ه ماکصورت گرفته  یرات در حالکحمله افراد مسلح حزب دم: افزود

جاد یا یه براک ییرغم تعهد و قولهایز علیرات نکم و حزب دمیردکانات خود استفاده که امیلکاز ، هیاشنو

، در حال حارض»: ان گفتیدر پا یو . «ردکحمله ی، و نظام یارتش یبه ستونها، ت در راهها داده بودیامن

  .«منطقه شهرستان نقده آرام است

حقگو استاندار  یآقا. آرام بود یجان غربیوضع منطقه آذربا، شبیپر، پارس یش خربگزار ن به گزار یهمچن

تنها » : ه گفتیپارس در اروم ین خرب به خربگزار یروز ضمن اعالم ایساعت ده بامداد د یجان غربیآذربا

ر یقطور ت ین مسلح پاسگاه و پل هوائیارشار و مهاجم، طبق معمول چند شب گذشته، در منطقه قطور

ن یدر ا. پاسخ داده شده است یماموران انتظام یها از سو یر اندازین تیه به اکردند ک یانداز 

 . «امده استیوارد ن یانتظام یروهایبه ن یا خساراتیچ گونه تلفات یهاهیراندازیت

 (29/1/1359یاسالم ی)جمهور 

 

  .ندکیراهش را باز م یمتیبه هر ق یستون نظام: ردستانک 28ر کفرمانده لش

انتقال  یدر مورد چگونگ یتلفن یگفتگو  یکروز در یعرص د 28ر کفرمانده لش یرسهنگ صدر : سنندج

مسلامً  یان در فرودگاه است ولکامکن ستون یا» : ه در فرودگاه سنندج مستقراست گفتک یستون نظام

در دنباله  خربنگار ما. «ندک یاده طین منطقه را پیا یوههاکاگر  یحت، به راه خودش ادامه خواهد داد

 یشده و شهر حالت متشنج یسنگر بند، سنندج یرث نقاط حساس و ورودکا»: دیافزامی گزارش خود

 یاعزام یانتقال ستون نظام یروز در مورد چگونگید، پارس در سنندج ین خرب نگار خربگزار یهمچن. «دارد

ردستان متاس ک 28ر کانده لشبا فرم، ن شهر مستقر استیدر فرودگاه ا، ه سه روز استکبــــــــه سنندج 

ل قوا کبه فرمان فرمانده ، ه باشدک یمت و به هر وضعین ستون به هر قیا»: اظهار داشت یو . گرفت

فرمانده ، چه وقت صورت خواهد گرفت، ن فرمانیه اکنیدر مورد ا. «ردکرده و خواهد کراهش را باز 

  .«نمکتوانم بی منیفعالً اظهار نظر » : ردستان گفتکر کلش
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 یروز پنج شنبه در گفتگو با خربنگار خربگزار ، ردستانک یمسوول استاندار « یهمیم»، ن رابطهیدر هم

ن ینون در فرودگاه اکه هم اکبه سنندج  یاعزام یانتقال ستون نظام یپارس در سنندج در مورد چگونگ

نشود  یز یونرخ، ن شهریه در اکن است یو مردم ا یاسیس یتالش ما و گروهها» : شهر مستقراست گفت

ازاقشار  28ر کشنهاد لشیلذا ما به پ. ف خود را بتواند انجام دهدیز امور و ظایارتش ن، ن حالیو در ع

 یراتکبه پادگان سنندج آمده و مذا، ن ستونیانتقال ا یه در باره چگونگکم یاردهکمختلف مرد م دعوت 

 28ر کفرمانده لش« یرسهنگ صدر » ،نهین زمیدرا. در ارسع وقت حل شود، ن مسئلهیانجام دهند تا ا

ن یاز معتمدی، له مسوول استاندار یمن به وس»: پارس گفت یبا خربگزار  ییدر گفتگو، ردستانکاده یپ

م و یان بگذاریامن را در مین حرفهایم و آخریداشته باش کمشرت  یه جلسه اکرده ام کشهر دعوت 

 . «میندگان مردم برسانیرا به اطالع منا یاسالم یمرشوع ارتش جمهور  یهاخواسته

 (29/1/1359هانکی)

 

 یگفتگو با استاندار 

انتقال  یپارس در سنندج در مورد چگونگ یبا خربگزار  یردستان در گفتگوئک یمسوول استاندار  یهمیم

ر کتالش ما و لش»: گفت، ن شهر مستقر استینون در فرودگاه اکه هم اکبه سنندج  یاعزام یستون نظام

ز امور و یارتش ن، ن حالینشود و در ع یز ین شهر خون ریه در اکن است یمردم ا و یاسیس یهاو گروه

از اقشار مختلف مردم شهر دعوت ، 28ر کشنهاد لشیلذا ما به پ، ف خود را بتواند انجام دهدیوظا

ن یانجام دهند تا ا یراتکن ستون به پادگان سنندج آمده و مذایانتقال ا یه درباره چگونگکم یاردهک

ردستان به کاده یپ 28ر کفرمانده لش یرس هنگ صدر ، نهین زمیدر ا. در ارسع وقت حل شود مساله

 یاه جلسهکام ردهکن شهر دعوت یاز معتمد یله مسوول استاندار یمن بوس»: پارس گفت یخربگزار 

 یمرشوع ارتش جمهور  یهام و خواستیان بگذاریامن را در مین حرفهایم و آخریداشته باش کمشرت 

  .«میندگان مردم برسانیرا به اطالع منا یاسالم
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مت و به هر یبه هر ق یستون نظام»: پارس گفت یروز به خربگزار یر سنندج بعد از ظهر دکفرمانده لش 

  .«ردکرده و خواهد کل قوا راهش را باز کطبق فرمان فرمانده ، ه باشدک یوضع

فعالً اظهار »: ردستان گفتکر که لشفرماند، ن اقدام چه وقت صورت خواهد گرفتیه اکن یدر مورد ا 

 . «نمکتوانم بیمن ینظر 

 (30/1/1359)اطالعات

 

به گروهها و  یجان غربیاستاندار آذربا: ه ـ مهابادیاطراف دره قاسلمو و جاده اروم یهایریدرگ یدر پ 

  .ردکداً اخطار یافراد مسلح در منطقه شد

د مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته بودند مجروح مهابا-هیه در جاده ارومک یاز برادران ارتش یگروه ·

  .شدند

ه از یاروم 64ر کفرمانده لش« رضا»به اتفاق رسهنگ  یجان غربیاستاندار آذربا« د حقگویجمش»: هیاروم

  .ردکادت یع، هستند یر بسرت کامرستان لشیه در بکر منطقه یاخ یهایر ین درگیمجروح

ه ـ ین در جاده ارومیر قزوکاز لش یستون نظام یکه ک یهنگام» :ردکاعالم  یجان غربیاستاندار آذربا 

 یه طکو ارشار قرار گرفت  یر قانونیمسلح غ یهامورد هجوم ناجوامنردانه گروه، ت بودکقاسملو در حر 

  .«شدند ینفر زخم 18د و یشه یدو نفر از برادران ارتش، آن

 یروستا یکیدر نزد، ت بودکباد در حر ه ـ مهایر ارومیه در مسک یساز کپا یستون نظام یکن یهمچن

 یزخم یز سه نفر از برادران ارتشین حمله نیمسلح قرار گرفت و در ا یهامورد حمله گروه« زج دولید»

  .اندشده
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ها یتعداد شهدا به چهار نفر و تعداد زخم، ه بر اساس اطالعات واصلهکرد کن اعالم یاستاندار همچن 

در . اندر شدهیز دستگیمسلح ن یهااز عوامل وابسته به گروه یتعداد ده است ویرس 20ش از یز به بین

ر یبرشح ز یاهیاطالع یجان غربید حقگو استاندار آذربایجمش یها در منطقه از سو یر ین درگیا یپ

  :افتیانتشار 

ه از طرف دولت و مقامات مسوول منطقه کت یامل حسن نکرغم یرساند علیز میباطالع هموطنان عز» 

، هنیمسلح خائن به اسالم و م یهاگر گروهیردستان نشان داده شده امروز بار دکرابطه با حل مساله  در

رده و با حمالت ناجوامنردانه افراد که قاسلمو سد یرا در محور اروم یرانه جلو ستون نظامیبه طور غافلگ

گر ید یشدن تعداد یمو زخ یآن را مورد حمله قرار داده و باعث شهادت چند نفر از برادران ارتش

ها به استقرار یگر ین وحشیه اکم ینیکاعالم می، ن عمل ضد انسانیردن اکوم کما ضمن مح. اندشده

ن اعامل یرغم ایرد و علکوارد نخواهد  یخلل یاسالم یدن اراده مردم ما به جمهور یقانون و قوام بخش

ت یجاد امنیفه خود را در ایوظ، ولتت دیمکران بعنوان مظهر حایا یاسالم یارتش جمهور ، ارانهکتیجنا

  .منطقه انجام خواهد داد

خود را با  یها اراده و بستگیزخم یبرا، ه با اهداء خون خودکه یور ارومیر از مردم غکما ضمن تش 

 یروهایه نکرده و مطمنئ باشند کخود را حفظ  یه خونرسدکم یخواهیم، نشان دادند یبرادران ارتش

ش از ینخواهند نشست و ب یردن ارشار از پاکوب کدر رس ، آگاهانه و شجاعانه بطور یو انتظام ینظام

آنان از فقر  یرند و مانع رهائیبگ یرد را به باز کرسنوشت ملت ، خربانیم داد از خدا بین اجازه نخواهیا

نند کها را از خود طرد نیه اکالزم است . بشوند، رشان بوده استیدامنگ یان متاممیه سالک یو استضعاف

ردن ک یدولت را در خنث، سمیالیا امپری یارو یجنگ رو یکه علت ما در کن برهه از زمان یو در ا

در ، صورتنیر ایند و در غیمنا یار ، یاندگانه در آمدهیه عمال در خدمت بکگونه عنارص نیا یهاتوطئه

ه ک یلامً آنهائه مسکهمه با هم خواهند سوخت تر و کشود خشیله روشن مینوسیه بدک یب آتشیله

  .ر نخواهند بودین فاجعه جربان ناپذیبه ا یراض، به خود و رسنوشت خود عالقه دارند
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بازار و ی، دن چند تن از برادران ارتشیر منطقه و بشهادت رسیاخ یهایر یدرگ یدر پ، گریاز طرف د

لف مردم در ون و طبقات مختیت روحانکه با رش ک یل شد و در اجتامعیه تعطیشهر اروم یهامغازه

 . وم شدکبشدت مح، دیه بر پاگردیمقابل مسجد اعظم اروم

 (31/1/1359)اطالعات

 

  .شته شدندکمسافر  11، وپرتیکهل یهابر اثر اصابت گلولهی: جان غربیاستاندار آذربا

  .شد یز زخمینفر ن 23، ن واقعهیدرا · 

 یهااصابت گلوله» : ردکاعالم  یجان غربید حقگو استاندار آذربایجمش: خربنگار اطالعات -هیاروم

نفر و  11شته شدن کمنجر به ، سقز –ان کبو  یلومرت کی 15در  یبوس مسافربر  ینیوپرت به دو مکیهل

اقدامات الزم به ، هایزخم یدن به مداوایرسعت بخش یبرا»: افزود یو . «دینفر گرد 22شدن  یزخم

حقگو . «سقز اتفاق افتاده است -ان کجاده بو بعدازظهر دوشنبه در  2ن واقعه ساعت یا. عمل آمده است

اند ان رفتهکبه بو ، هزار نفر از مردم سقز 17حدود ، ردستانک یهایر یاغتشاشات و درگ یدر پ»: افزود

 . «رده استکد ین شهر تولیمردم ا یبرا ییهایه دشوارکشود یده میز دین یزخم یها تعدادان آنیه در مک

 (9/2/1359)اطالعات

 

  .ردکن برخورد از دره قاسملو عبور ارتش بدو 

جان یه اوضاع در حال حارض درمنطقه آذرباکاعالم داشت  یمتاس تلفن یکدر  یجان غربیاستاندار آذربا

قبل در آن فاجعه بوجود  یه چندکاز دره قاسملو  یستون ارتش یکروز ید»: گفت یو . آرام است یغرب

  .«مستقر شد« آق بالق»رد ودر منطقه کعبور  یج بر خوردیو بدون ه یبراحت، آمده بود
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در »: ن منطقه گفتیدر ا یو داروئ ییمبود مواد غذاکبااشاره به مسئله  یجان غربیحقگو استاندار آذربا

ن مسئله وجود دارد و ما در حال حارض یا، مهاباد و رسدشت، هیاشنو، ابکت، رانشهریپ، انکبو  یشهرها

و  ییو غذا ین شهرها از جمله مواد نفتیحتاج مردم ایه ماکم یز خواسته ایم و از دولت نیدر تالش هست

  .«ن گرددیتأم یداروئ

ان کردستان وارداستان ما شده و به بو کشهر سقز از استان  یاهال»: افزود یجان غربیاستاندار آذربا

 یصرده مسائل شخکنا ید خداین شوند ونباید تأمینها چون پناهنده ما هستند بایا. اندپناهنده شده

 . «میبه آنها را دار یدگیت رسیشود و مسوول ید ودر مورد آنها غرض ورز یش آیپ

 (14/2/1359هانکی)

 

ه یاروم یتوسط ارتش چهار مهاجم به رو ستاها: راژان و آق بالق یده در روستاهاین گزارش رسیآخر

  .شته شدندک

امروز »: روز گفتید 19ساعت ی، جان غربیاستاندار آذربا، د حقگویجمش یآقا: پارس یخربگزار  –ه یاروم

ستون  ین مسلح بسو یمهاجمی، روز ( هنگام عبور ستون ارتش در دره قطور از توابع شهرستان خو ی)د

ر خود ادامه دادند وتا یها به مسیر اندازین تیز ضمن پاسخ به این ینظام یاند و واحدهاردهک یرانداز یت

ضمنا »: حقگو افزود یآقا« ده استیها نرسیر اندازین تیا تلفات در ای یاز احتامل زخم ینون گزارشک

 یده ودر محلهایراژان و آق بالق رس یر مانور خود به روستاهایارتش در مس یروز ( ستونهایامروز )د

ا چهار نفر از یشود سه یداد گفته م یرو  یبرخوردهائ، رین مسیدر هم. شده مستقر شدند ینیش بیپ

  .«شته شدندکن مسلح یمهاجم
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 ز داخل استانیاز خارج استان و ن یاعده، ر استانیاخ یهایرین درگیمتاسفانه در هم»: حقگو گفت یآقا

ه مقامات یف روحیدر تضع یاند و سعانداختهبراه یه مقامات رسمیعل یهائینکعه پرایات و شایکتحر

 . «ردکم یه ما به شدت با آنها مقابله خواهکدارند 

 (14/2/1359هانکی)

 

  .شدند یه و نقده فرار یاروم یروستا 6ن به یمهاجم، و ارتش یاندارمر ژ  یار کبا هم

ه و نقده متشنج بود و یاروم یتابع شهرستانها یشب وضع چند روستایپر: پارس یخربگزار  –ه یاروم

. داد یگر رو یمسلح از طرف د یطرف وگروهها یکاز  ینظام ین واحدهایب یاندهکپرا یهایریدرگ

 ینظام یمسلح به واحدها یجمعه شب گروهها» : روز گفتیش از ظهر دیپ یربجان غیاستاندار آذر با

 یبه پاسگاه ژاندارمر  یز حمال ت مشابهیردند و نک یرانداز یت، هیمستقر در منطقه آق بالغ از توابع اروم

ن یهمچن یو . «ده استیاز تلفات نرس یچ گزارشیهنوز ه»: افزود یو « شده است« نقده»در « بچنلو»

در دره قاسملو مستقر  یارتش یستونها، دهین اخبار رسیطبق آخر»: ردکروز اعالم یده دز یساعت س

  .«اماًل در تسلط ارتش قرار گرفته استکاند و منطقه شده

به من  یها و تلفات احتاملیریاز درگ یزده گزارشیروز ( تا ساعت سیاز بامداد امروز ) د»: حقگو گفت

 یاندهکپرا یر صحنه برخوردهایدر چند روز اخ، هیشهرستان ارومدره قاسملو در جنوب . «ده استینرس

  .مسلح بوده است یو گروهها ینظام ین واحدهایب

در چهل »: تابع نقده گفت یروستاها یهایریشهرستان نقده در مورد درگ ین رسپرست فرماندار یهم چن

مستقر  یز واحد ژاندارمر یو ن« بچنلو»و پاسگاه « ر آبادیم»و « وزیآالگ» یروستاها، ریو هشت ساعت اخ

 یر انداز یهر بار با ت یاند ولن قرار گرفتهیسنگ یمسلح با سالحها یمورد حمله گروهها« نقده»در جنوب 

روستاها ، ر آبادیوز و میآالگ یروستاها یاهال»: افزود یو . ردندک ینیعقب نش یمتقابل افرا د ژاندارمر 
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ز تلف ید و دو رأس دام نید رسیب شدیآس یونکنج ساختامن مسوز به پیآال گ یدر روستا. ردندکه یرا تخل

ن یا یردند و اهالکاز توابع نقده حمله « لواشلو» یمسلح به روستا ین گروههایهم چن، شبیپر. شد

پاسگاه بچنلو  یافراد ژاندارمر . ردندکرده و بطرف پاسگاه بچنلو مهاجرت که یز روستا را تخلیروستا ن

م بامداد یضمناً ساعت دون، لواشلو عقب راندند یمهاجامن را از روستا، تقابلم یر انداز یشب با تیپر

متقابل  یر انداز یمستقر در جنوب نقده با مسلسل مورد هجوم قرار گرفت و با ت یواحد ژاندارمر ، روزید

ها یرین درگیخوشبختانه ا»: نقده گفت یرسپرست فرماندار . مهاجامن مجبور به فرار شدندی، ژاندارمر 

منبع موثق  یکه از قول یپارس در اروم یضمناً خربنگار خرب گزار « نداشته است یچگونه تلفات جانیه

 . اماًل آرام است، کرانشهریه وضع شهرستان پکاطالع داد 

 (14/2/1359 یاسالم ی)جمهور 

 

  .ق افتادیبه تعو، رمانشاه و اوراماناتکانتخابات در 

ات ین هییمبنظور تع، ن شهرستانیفرماندار ا ینشاه و استعفارماک یاشغال فرماندار  یدر پ –رمانشاه ک

رمانشاه کرفراندوم  یبرگزار ، ش آمدینه پین زمیه در اک یالتکل و مشید نظارت بر انتخابات و رفع مسایجد

رمانشاه در کاز مردم  یابدنبال تحصن عده، پنجشنبه گذشته. ق افتادیروز انجام نشد و به تعوید

، ن محل توسط افراد مسلح انتشار دادیبر اشغال ا یمبن یه ایاطالع، رمانشاهانک یار استاندی، فرماندار 

رمانشاه ک یاز اهال یتحصن گروه. افتیه انتشار ین اطالعیب ایذکدر ت یگر یه دیساعت بعد اطالعیکاما 

صورت گرفت و  یمل یات نظارت بر انتخابات مجلس شورایب هکیبعنوان اعرتاض به تر ی، در فرماندار 

توسط  یبر اشغال فرماندار  یمبن یه استاندار یاطالعی، ه ایاطالع یرمانشاه طکسپاه پاسداران ، آن یدر پ

رمانشاه کشهر . ستندیمسلح ن، نندگانکدام از اجتامع کچیه هکرد و اعالم منود کمسلح را رد  یگروهها

 یدگیرس یبرا. ز را نداردر مجایحق حمل سالح غ یسکمربا بوده و  یر قانونیز از وجود گروه مسلح غین
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با حضور  یافتند و جلساتیحضور  یشهر در استاندار  یرمانشاه و علامکامام جمعه ، این قضایان ایبه جر

  .ل دادندکیر مقامات استان تشیاستاندار و سا

  

 استاندار یاستعفا

. ردکمت خود استعفا از سی، ن شهر با توجه به اشغال فرماندار یرمانشاه فرماندار اکدر آستانه انتخابات 

خود را اشغال  یل استعفایدل، پارس یرمانشاه در گفتگو با خرب گزار کفرماندار « ینور  یرمک یمحمد عل»

هرگونه تشنج و بر هم ، رمانشاهکفرماندار . خواند یر مسوول در امور دولتیو دخالت افراد غ یفرماندار 

  .ردکوم کرا بشدت مح یاز و  یبانیزدن نظم به عنوان پشت

 

 د انتخاباتیتجد

 یات اجرایه، رمانشاهکات نظارت بر انتخابات یفرماندار و ه یو استعفا یانات فرماندار یبدنبال جر

 یدگیرمانشاه رسکانتخابات  یل جلسه داد و به امور جار کیتش ین شهر در دفرت استاندار یانتخابات ا

  .ردک

 

 میر سلیاظهارات م

ه کادآور شد ، یپارس یشور در گفتگو با خرب گزار کزارت معاون و ، میرسلیم یگر مصطفید یاز سو 

 یز کانجمن نظارت مر  ید اعضایه دستور تجدکنیبا توجه به ا، هکرمانشاه متوقف نشده بلکانتخابات 

 یاخذ را»: افزود یو . باشدیم یشرت یاج به وقت بیاحتی، شعب اخذ را ین اعضاییتع یداده شده و برا

ن یین شهرستان پس از تعیدر ا یق اخذ رایخ دقیرد و تاریروز( انجام بگی)د تواند امروزمنی رمانشاهکدر 
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 یبه اطالع عموم اهال، شورکاز طرف ستاد انتخابات  یشعب اخذ را یانجمن نظارت و اعضا یاعضا

  .«دیرمانشاه خواهد رسک

 

 ق انتخابات در اوراماناتیتعو

 یهاسنقر و بخش، اسالم آباد، نیریقرص ش در شهرستان یمل یضمناً انتخابات مرحله دوم مجلس شورا

خود  یآرا، ن مناطقیبرگزار شد و مردم ا یرندو رسپل ذهاب به آرام، کالنغربیگ، نیهرس، نگاور، کصحنه

رامون مرحله دوم انتخابات یپیی، رمانشاهان در گفتگوکاستاندار  ییوکبهروز ما» . ختندیرا به صندوق ر

ول شد و انتخابات کانتخابات در منطقه به بعد مو ، املکت یقرار امنتا است»: شهرستان اورامانات گفت

 . «ده استیول گردکز به بعد مو یرمانشاه نکشهر 

 (18/2/1359)اطالعات

 

  رسدشت« لتهک»زد و خورد در پاسگاه 

 یبه پاسگاه ژاندارمر ک، ن و سبیسنگ یمهاجامن مسلح با سالحها، صبح پنجشنبه 9ساعت  –ه یاروم

د یبه شهادت رس یعید رفیبنام حم، درجه دار ، یکن حملهیدر ا، ردندکتوابع رسدشت حمله از « لتهک»

ن پاسخ یبشدت به حمله مهاجم، افراد مستقر در پاسگاه. بشدت مجروح شد یو رسباز داوود حقان

 ین مسلح برایها مهاجماغلب شب»: پارس گفت ینه به خربگزار ین زمیفرماندار رسدشت در ا. دادند

ضمناً استاندار . «نندکینده مکپرا یهایرانداز یدر شهرستان رسدشت اقدام به ت، زدن آرامش منطقهبرهم 

د ییرا تا« ابکت»در منطقه  یمهاجم مسلح و ژاندارمر  یروهاین نیدبیشد یر یوقوع درگی، جان غربیآذربا

 یهایشته و زخمکق یاما هنوز رقم دق، اندشده یشته و زخمک یتعداد، هایرین درگیدر ا»: رد و افزودک

  .«اعالم نشده است، دام طرف بوده استکه تلفات از کنیو ا یر ین درگیا
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 شهادت رسباز

 یکین واقعه در نزدیا. شتکاز آنان را  یکیمواد منفجره در دست دو رسباز منفجر شد و  –رمانشاه ک

الله تیامرستان آیبدر ، ه مجروح شده بودک یداد و رسباز  یواقع در منطقه اورامانات رو « یدیمز»

ن شهر اصابت یپنجشنبه گذشته دو خمپاره به داخل ا، ده از پاوهیمبوجب گزارش رس. درگذشت یطالقان

ه بر اثر انفجار خمپاره کخدمتگزار آموزش و پرورش  یسمیم قیضمناً ابراه. ببار آورد یرد و خسارات مالک

 . درگذشت، شده بود یزخم

 (20/2/1359)اطالعات

 

 ردستانکباارتش انقالب در  یاسیس یگروهها یر یلل درگات وعیجزئ

 یجان غربیمصاحبه با استاندار آذربا

و « یر یگ جهانگید بیرش»چند تن از جمله  یاسام یرات در مصاحبه اکن حزب دمیاز مسوول : یکیس

  .اندمسلح شده« ر نژادیق ظهیطر»ن از ینان به گفته مسوولیه اکرا نام برد « یحاج سام»

 یه روسایکاغلب آنهائ. نجا مرز باز استیا. اد اسلحه دارندیز یلیستند و خودشان خینها نیا تنها: ج

به آنها اسلحه  یگر ید یسکا یر نژاد یظه یست آقاینها الزم نیاسلحه دارند ا یل، کالت هستندیر و ایعشا

ا اسلحه حمل ن جیران از همیگر اینها همه مسلح هستند در منطقه و قبالً هم به مناطق دیا، بدهد

  .شدیم

: شودین مسئله دو قسمت میبنابرا. ف استکنیالشکم ینیبمی نجا هرچه مایم و ایف دارکنیالشکمگر ما 

ست یرده نکنا ین خداین خوانیچ وجه دفاع از ایه به هکت ارتش است که راجع به حر کقسمت اول 

چ وجه به آن تن در یبه هت دارم و خود ارتش هم ین مسئله حساسیا یتواند باشد و من رو  یومن

ه ینها در اطراف شامل و غرب ارومیاند ار بودهین و دهقانان درگین خوانیند ایگویاگر م. نخواهد داد
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م ین مسائل را نداریشرت در جنوب در دره قاسملو بوده است ودر دره قاسملو ما ایب یر یدرگ یهستند ول

ی گرفته بود و ارتش به سختیمکمح یلیضع خآنجا موا، راتکه حزب دمکاست  یو دره قاسملو دره ا

و تجربه  یهوائ یبانیبا پشت یعبور ارتش ول یبود برا یلکمش یلیفه خیوظ یکد و یتوانست عبور منامی

 یند و در سه راهیتوانستند از دره قاسملو عبور منا، در سلامس شده بود یقبل یرانداز یه در آن تک یا

  .مستقر هستند آنجا، مستقر بشوند و آالن« یانکچ»

 د؟یدار یقین چند روز بوده اطالع دقیه در اک یاز مقدار تلفات: س

، شودیض گفته میار ضد و نقیه چون بسکن جهت یاز ا، رمیم بگیتوانم تصممنی در مورد تلفات من: ج

 گریسان دکنفر بوده است و  20رد بود کو اعالم یقاسملو در راد یه آقایکرات و آنهائکاز طرف حزب دم

 یآنچه مسلم است تعداد یده ام ولیه تابحال شنکنفر  13، نفر 17، نفر 18، مرتکا ینفر  23اند گفته

ر یافراد غ« هیآشنو» یکیجا مثالً در نزد یکرده در کنا  یهم خدا ینم تعدادکیر مکاند و فشته شدهک

 یکن یاول گفتم ا هکم و هامن طور یار متاسفیدر هر حال همه ما بس یاند ولشته شدهکهم  ینظام

 یارتش جمهور ، ن ارتشینم اکیمن اعالم م. میر بشویم در گیخواهیناخواسته است و ما من یر یدرگ

د روشن شود یر همه باکن مسئله فیراجع به ا. د در منطقه باشد و خواهد بودیران است و بایا یاسالم

نند و مثل کن ارتش را قبول بیم اه الزم است مردکنیا یول، گر گفت نباشدیشود دین ارتش منیو به ا

 یطور  یعن، یردکن یار کرفت  یردند و هر وقت هم جائکین ارتش استقبال میه در جلو اکدفعه قبل 

 یچ طور یه هکم یدین حرفها دیدانم آنجا حامم خون خواهد شدواز ایگفتند منیه م، کمهاباد یحت، نشود

 اند مثالً ارتشردهک یکرا تحر یاحاال عده یست منتها ین طور یحاال هم هم. ارتش وارد مهاباد شد. نشد

 یمنته، ن هامن ارتش استیا، دهم به مردمینان میمن اطم یند ولکار را بکند آن کار را بکنید ایآمی

  .ندکند وناراحت بکار مردم را مغشوش بکخواهد افیه مکاست  یاست و دستهائ یاتیکتحر

ا باز هم هامن فئودالها و یا توسط خود حزب هم هست یآ، ند هستیگویه مک یاتیکن تحریا: س

 ن هستند؟یخوان



 
363 

ن یا، نندیبمی نند خودشان رادر خطرکیر مکاز انحا متأسفانه ف یه بهرنحو یکسانکمتام ، همه هستند: ج

ه کو اغتشاش دارد  یبه ناراحت یاتشان بستگیه حکعده در منطقه هستند  . یکزنندمی ات را دامنیکتحر

. «ندکب ید در لجن زار زندگیشه بایرم همک»ه کد یگویه مک یمثل معروف. داغتشاش باشدیشه بایهم

اتشان به اغتشاش یخواهند منطقه را به حالت اغتشاش نگه دارند و حیشه میه همکعده هستند  یک

ن ین به اصطالح تسلط آنها از بیا، ت دولتینند با حامکیه تصور مکعده هم هستند  یکدارد  یسنگ

ن سه قسمت یاز ا یکید خود را ینها بایدانم حاال ایمن من. نندکیعده هم اشتباه م ، یکاهد رفتخو 

خود را در نا  یه راحتکنیا این خواهد رفت ینند منافعشان از بکیا تصور مینند کیا اشتباه میجا بدهند 

چ یمصلحت ه، ستآنچه مسلم ا یول، از سه قسمت است یکیه کن است یا، نندیبمی و اغتشاش یامن

چون انتخابات ، بود یار خوب و مناسبیت بسیموقع یکهم  یاسیست و حاال از نظر سیجنگ ن، سک

انشاالله باز هم ، م مرحله دوم خوب انجام شودیدوار بودیبود و مرحله اول خوب انجام شده بود وام

 یاسیاز لحاظ س یفق بشوند ولافتند مو یه به مرحله دوم راه کان ین آقایرد و ایم خوب انجام بگید واریام

نم کیه میمن واقعاً توص یعن، ینندکجاد بیرا ا یر ین درگیند ایایه بکهم واقعاًبه رضر متام گروههاست 

ن یه اکنند کر هم بکف، نندیکر مکخورده ف یکه واقعاً یکسانکرات و به متام کبه حزب دم، به مردم

 ینند و براکم باشند و قبول بیر مقابل ارتش تسلد، نندکارتش را قبول ب، است یسکبنفع چه  یر یدرگ

ن برود و همه یاز ب یدادگر یگذارم ظلم و بیو ظلم و اصالً من اسمش را م یه مثل فئودال باز ک یمسائل

ه ک یگر عمرانیو مسائل د یاز جمله در رفع آن اصالحات راض یو اصالحات یاصالح یهابا هم برنامه

ن یم حاال بگذراند ما ایم انجام دهیالت را نتوانستکاز مش یلیقعاً ما خن مسائل وایپارسال ما بخاطر هم

ند واقعاً اگر یاینند بکگر نیار را دکن یا، شودیار رشوع مکه فصل کدوباره اول بهار . میارها را انجام دهک

ن نند و دست به دست مسووال کب یبا آن زندگ، نندکنند استقبال بکن ارتش را قبول بیت دارند ایحسن ن

ه ک ین طرحهائیاز بزرگرت یکی یه حتک یار بزرگیبس ین طرحها و طرحهایه اکبگذارند ، بدهند یدولت

  .به انجام برسد. رده استکب یژه تصویات ویه هکدر مهاباد ، ت ما قرار است اجرا بشودکدر ممل

 شود؟یم یهائن طرحها شامل چه برنامهیس ـ بطور خالصه ا
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ت حاال کن رش یتها بوده و اکن رش یاز بهرت یکیمهاباد است و  یزراع یامت سهکل رش یمکج ـ شامل طرح ت

طرح  یگر یرده است دکب ین و تصویژه طرح آنرا تدویات ویل شود و هیمکد تیدارد و با ینواقص یک

 یبرا یاتیه، ن موردیون تومان بوده است و در همیلیم 80ه پارچه اولش کاست  یون تومانیلیم 400

. ن طرحها اجرا بشودیم واقعا ایخواهیامن تازه رشوع شده و میرفتند و ما اصال طرحهامطالعه به مهاباد 

ه کد ینها بگوئیشام به ا. رده استکها دانم ارتش چهیتش عوض شده منیه استاندار حسن نکاند آنها گفته

ه ارتش کد یدهیم ید؟ شام چرا جلو ارتش نامه رسمینکی میرانداز یت یارتش یوپرتهاکیشام چرا به هل

نهاد به  یکگر ین دیا، نمکیت مین ارتش حامیمن از ا، نمیکن ارتش دفاع میمن از ا. ه بشودکوارد معر 

چ وجه حسن ینند و اال ما به هیکار را مکنینها چرا ایاست و ا یرسم، است یو دولت یتکاصطالح ممل

ود و من هم معتقد حل بش یق اصولید مسائل از طریمن هنوز معتقد هستم با، تامن عوض نشدهین

 یالتکنم مشیکم کدانم و در یحل بشود و من هم معتقد هستم و م یق اصولید مسائل از طریهستم با

همه اش اذعان دارم و ، ه داشتندک یدزدهائ، ه داشتندک یمسائل، رد داشتندکمردم ، ه مردم داشتندک

چ وقت یه یردند ولک یباز نها ین مسائل معرتف هستم چه در گذشته با ایگر به ایس دکش از هر یب

از مناطق  یکیه کن منطقه یدر ا. ده استیبه آن مردم رس یحدینگرفتند و واقعاً ظلم ب ینها را به باز یا

 یراثیما متأسفانه م. نندکیم یزندگ یرانین اقوام ایل تریاز اص ، یکیردکملت ، ران استیار سخت ایبس

اند تا مردم را از هم ردهکجاد یران ایمردم ا یهادهن تو یب یقیاف عمکش ، یکمیم گذشته داریه از رژک

م یم و نگذارینکاف را پر کن شیه اکن است ینها را متام هدف ما ایعه و امثال ایو ش یا سنینند و کجدا ب

شه هدف ما ست و دنبال هم یه واقعا هنوز و همکاست  ین مسائلیه دوباره ادامه داشته باشد و اک

ان بوده ام یه دائم در جرکنند و من تا آنجا کب یار که همکم یخواهیان مین آقایرد و از اکم یخواه

ان بشوند و امروز یر مسوول وارد جریه انجام شود و افراد غیرو یار بک یکرده کنا یه خداکنگذشته ام 

ه که وارد معر کحق ندارد ی، سکچ یه یته ایمکچ یهی، چ شخصیه هکه بدهم یخواستم اطالعیهم م

ه واقعاً کنند و بگذارند که نکه معر کنم از مردم کیست و خواهش مین یه اکچ معر یه هکنیا یبشود برا
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 ید باشد و بخواهیاست و ارتش در منطقه با یت ارتشکحر  ، یکنیه ا، کد بدانندیمردم بدانند باالخره با

  .خواهد بود یا نخواهی

شته شدند و به گفته آنها ک یاند عدهگفتیه مکت به دهاتها کوپرتها با رایکس ـ در مورد مسئله حمله هل

  .دیا عدم آنرا بفرمائیثبوت و ، ت داشته بطور فرشدهکات رش ین عملیدو فروند فانتوم هم در ا

 ه فانتوم آمده باشد وکدم ین مناطق نشنیه من از حمله فانتوم اطالع ندارم چون در اکنم کج ـ عرض 

ه از کروز یو د ینیزم یستون نظام یداشتند برا یهوائوپرتها پوشش یکهل ینم ولکتوانم اظهار نظر منی

م به یه اطالع دارکرا( تاآنجا  ینها را مورد حمله قرار دادند )واحد ارتشیا، منودندمی دره قاسملو عبور

 یارتش یه واحدهاکشب( یشب )پریشده و احتامالً آنجاها را زدند مثالً دیم یر انداز یوپرتها تکین هلیا

ا یو دو بار حمله شده )در راجان و آق بوالغ( آ یرانداز یت یارتش ید دو بار به واحدهادر منطقه بودن

ار کنها هر ینم اکیر مکنبوده و من ف یداد؟ ارتش جوابشان را داد البته تلفاتیجواب من یستیبا یارتش

  .نند و ارتش هم جواب به آنها ندهدکخواهند بیرا م

 ا نه؟ید یاردهک ین هم اقداماتیخلع سالح فئودالها و خوان یس ـ برا

  .د خلع سالح بشوندینها همه شان بایم و ایدار یهائج ـ برنامه

شته کرمرد را با ترب یپ یکه کنیشته شده از جمله اکنفر  17از دهاتها )قلعه لر(  یکیاند داخل س ـ گفته

 ر؟یا خیا صحت دارد یآ، اندردهکزن را با چادر خودش خفه  یکاند و 

، ب شده استیذکت یبشدت از طرف ژاندارمر  یاند ولن ادعا شده و به من گفتهیه اکنم کرض ج ـ ع

 یه از نظر اسرتاتژ کاست  یقلعه ا یکه آنجا کن طور بوده یان این جریا. رده استکب یذکت یژاندارمر 

ن افراد یه اکند یاین میاز آنجا پائ یآنجا بوده و پس از رشوع بارندگ یاول ژاندارمر . مهم است یلیخ

رند و به آنجا یه دوباره آنجا را بگکشود یدستور داده م یسپس به ژاندارمر . رندیگیم یمسلح آنجا را فور 

ن از آنها یسنگ یهااسلحه یتعداد قابل توجهی، ر ین درگیرند در ایگینند و باالخره آنجا را مکیحمله م
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 یتعداد یر ین درگیشود و در ایجاد میا ینظام یر یدرگ یکه آنجا کن است یا نندهکرند و معلوم یگیم

ه کننده است کناراحت  یلین مسئله خیا یول، خورندیر میهم ت یشوند و احتامالً افراد شخصیشته مک

آنچه مسلم  یول، ما واقعا قابل تاسف است ین برایشته بشوند و اکره یرمرد و غیو پ یرنظامیافراد غ

آنجا  یشب( ژاندارمر یشب )پرید یا و حتیگو. شدیم یرانداز یتقلعه بود و دائم از آنجا  یکاست آنجا 

اند و قلعه و دهات اطراف شب هامن افراد مسلح رفتهیست و دین یمناسب یرده و چون آنجا جاکرا رها 

نداشته  یرا مورد حمله خمپاره قرار داده و خوشبختانه تلفات جان« دهات ده آل جزا»نقده را از جمله 

نقده « سلدوز»در دهات اطراف  یر نظامیافراد غ یعن، یندکدا بیه اگر ادامه پردکن یخدا یاست ول

 . رخ خواهد داد یفاجعه ا یعنینرتلند کر قابل یشته بشود واقعاً مردم آنجا غک

 (28/2/1359یاسالم ی)جمهور 

 

 منطقه یساز کپا

 یراق و گروههان مسلح و مزدوران عوامل بعث عیه در ترصف مهاجمک«نگانیبا»بخش ، ماه 6پس از 

ان یرد و فدائکشمرگان مسلامن یبه ترصف پاسداران و پی، ساز کات پایشبانه روز عمل 3بدنبال ، بود یاسیس

در مورد « نگانیبا»فرماندار اورامانات در جمع مردم بخش . پاوه درآمد یامام و پاسداران افتخار 

 یسخن گفت و مردم از و  ،شورکن غرب یردنشکمنطقه  یبرا یس جمهور ییدولت و ر یهابرنامه

 یروستاها، ن گزارشیه همیبر پا. نگان مستقر شودیارتش در با، ت منطقهیحفظ امن یخواستند برا

نارص ». شد یساز کتوسط مردم رزمنده پاوه و حومه پا« هارت»و« یرابدالیم»، «النهک»، «یبلع یار یسات»

 یروها انقالبیمتوجه ن یبیچگونه آسیهی، ساز کات پایه در عملکرد کفرماندار اورامانات اعالم « یاظمک

استاندار  یاز سو . ن عنارص ادامه خواهد داشتیاز وجود ا یمنطقه مرز  یساز کتا پا، اتین عملینشد و ا

 یدر بخش. پارس قرار گرفت یار خربگزار یدر اخت یه اینگان اطالعیبا یساز کرمانشاهان در ارتباط با پاک

ن مجاهدان و دالوران سپاه پاسداران انقالب یه بک یله با هامهنگ، لبحمدا»: ه آمده استین اطالعیاز ا
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امن و اعتقاد راسخ یبا ا، رد فراهم شدکشمرگان مسلامن یو پ یپاسداران افتخار ، رضبت یگروههای، اسالم

ن منطقه یای، ر یم نظکبا شجاعت و رشادت  ینیامام خم یبه رهرب  یاسالم یت اسالم و جمهور یبه حقان

از عوامل مزدور بعث عراق به  یادیردند و اسلحه و مهامت زک یساز کد عنارص ضد انقالب پارا از وجو 

  .مت گرفتندیغن

 

 پکیاعزام ا

در  کیو پزش یه مبنظور انجام خدمات درمانکاصفهان « هیحجت»امرستان یاز ب یاعزام کیپ پزشکیا

پ داوطلبانه کین ایا یاعضا. ردک کسنندج تر  یرمانشاه را بسو کروز ید، رمانشاه شده بودکوارد ، سنندج

  .انددر سنندج شده یو بهداشت یآماده انجام خدمات درمان

 

 شته شدک

روز ید، نشده است یه هنوز شناسائکن رسباز یا. غرق شد« نفت شهر»فه در یرسباز وظ یکروز ید

ر یام شنا ناگهان زه هنگکرفته بود «نفت شهر» یکیدر نزد یشنا به رودخانه ا یگر برایرسباز د 2بهمراه 

  .آب رفت و خفه شد

 

 حمله مهاجامن

سه  -س راه سابقیمستقر در پل یبطرف افراد نظام، از افراد مسلح یگروه، روزیبعدازظهر د -هیاروم

بشدت مجروح شد و بهنگام انتقال به  یرسباز ژاندارمر  ، یکجهیه در نتکردند ک یرانداز یت -مهاباد یراه
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د یر و خورشیامرستان شید به رسدخانه بیشدند و جنازه رسباز شه یاجامن متوار مه. جان سپرد، امرستانیب

 . افتیز انتقال یترب

 (31/2/1359)اطالعات

 

  .ن شدییردستان تعکاستاندار ، شورکوزارت  یاز سو 

 .ردکت کردستان حر ک ین بسو یقزو 16ر کستون از لش یک

انجام  یبرا ین شد و به زودییردستان تعکن شور به سمت استاندار استاکوزارت  یرت مهرآسا از سو کد 

  .ت خود به سنندج خواهد رفتیمامور

  .ران بودیا یاسالم یجمهور  یامیصدا و س یردکرسپرست بخش  یو 

را  کیو کمش یئیه اگر شکروز انتشار داد از مردم سنندج خواست یه دک یاهیردستان در اطالعک 28ر کلش

  .ازندان را مطلع سیدند پاسداران و نظامید

  :ن استیه چنیمنت اطالع

 یا فرار از شهر در بعضیم و یون قبل از تصمیشود چون ضد انقالبیرمتند سنندج درخواست میغ یاهال

برخورد منودند  کو کمش یئیاند چنانچه با شمنوده ین گذار یاقدام به م ین عمومکاز نقاط حساس و اما

ان پاسدار اطالع یا سپاهیو  ین پاسگاه نظامیرتیکنزدند ومراتب را به یمنا یاز دست زدن به آن خوددار 

  .ندیاثر منودن اقدام منایه نسبت به بکدهند 

ه منت کانتشار داد  یاهیردستان اطالعک ین لشگر بسو یستون از ا یکت کحر  یز در پین نیقزو 16لشگر 

  :ن رشح استیآن به ا



 
369 

 یامندهیردستان را از وجود باقکتا منطقه  رفتین میقزو یزره 16از لشگر  یگر یه ستون دکروز گذشته 

ن از یسازد مردم مسلامن و رشافتمند قزو کپا یزم و عامل رس سپرده اجنبیالیده امپریگند یهاشهیر

 ینیرینقل و ش یهیان و نثار گل و هدیر گویبکن و تیتا ظهر با ابراز احساسات غرورآفر 30/9ساعت 

مردم  یو اسالم یمل ین همبستگیاز ا یه لشگر ضمن سپاسگذار کخود را بدرقه منودند  یبرادران نظام

 . داردیران اعالم میا یشربد اهداف انقالب اسالمیپ یخود را برا یگر آمادگین بار دیقزو

 (1/3/1359هانکی)

 

  .ز خواندیآمتیاورامانات را موفق یساز کپا، رمانشاهانکاستاندار ، دازمنطقهیپس از سه روز بازد

  .چه رسد به استاندار، میده بودیفرماندار را هم ند، م سابقیما در رژ: نگانیاب یرهرب مذهب

به « اورامانات» یرمانشاهان پس از مسافرت سه روزه به منطقهکاستاندار « ییوکبهروز ما»رمانشاه ـ ک

 یهااورامانات را از گروه یمنطقه یساز کات پایعمل، رمانشاهکهنگام بازگشت به  یو . رمانشاه بازگشتک

  .ز خواندیآمتیموفق، ر مسوولیغ

، نگانیبخش با یاهال یهایازمندین، ن سفریرمانشاهان در اکاستاندار ، پارس یبه موجب خرب خربگزار 

نگان یبا یاهال یرهرب مذهب« یفه علیخل»قرار داد و با  ید و بررسیخانقاه را مورد بازد یپاوه و روستاها

م سابق یما در رژ» : گفت یفه علیخل، نگانیبا یرهرب مذهب. شستن بخش به گفتگو نیل ایدر مورد مسا

ن پنجاه ینگان بیه در آزاد ساخنت باکم یما انتظار داشت، م چه رسد به استانداریده بودیفرماندار را هم ند

س کچید و ما به سوگ هیب ندیآس یس از اهالکچیآزاد شد و ه« نگانیبا»اما ، شته شوندکتا صد نفر 

 یتعداد یبود و حتشده ین گذار یمهاجم م یروهایتوسط ن، شدینگان ختم میه به باک یادهجا. میننشست

  .معجزه بود ، یکنین رفت و این از بیاز احشام ما در برخورد با م
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ه از کال ما است کن اشیا. نگان آزاد شدیه باکست ین معجزه نیا: ردکتب قرآن اشاره کم یاز اعضا یکی

ه بخش کنیا. ندکیم یار ید او شام را ینک یار یآموزد اگر خدا را یرا قرآن به ما میز، میاقرآن دور شده

  .«ن و قاسملو هستندیمقرص عزالد، عقب افتاد ینگان شش ماه از عمران آبادیبخش با

د از جانب ما به یشام موظف» : مطرح شد و استاندار گفت« نگانیبا»ل منطقه و عمران یآنگاه مسا

  .«است یدیجاد جامعة توحیهدف ما ا، دیان قول دهیبه روستائد و یروستاها برو

و  یاز پاسداران انقالب اسالم یرمانشاهان به همراه فرماندار اورامانات و گروهکاستاندار ، ن سفریدر ا

از توابع « ابینور» یروستا یکیضد انقالب در نزد یروهایمواضع ن ییشناسا یرد براکشمرگان مسلامن یپ

ه بر کش رفتند یبه پ، دشمن یسنگرها یکین روستا رفتند و تا نزدیمرشف به ا یهابه تپه  شهرستان پاوه

، امرستان پاوهیه دست مجروح شد و در بیرد از ناحکشمرگان مسلامن یاز پ ، یکیآنها یبسو  یرانداز یاثر ت

  .تحت درمان قرار گرفت

خانقاه از جمله گسرتش  یروستا یاهال یاهیازمندین، منطقه اورامانات کرمانشاهان قبل از تر کاستاندار 

 یاستاندار  یدفرت مهندس، ن خصوصیقرار داد و مقرر شد در ا یرستان را مورد بررسیدبستان تا حد دب

 . ندکاقدام 

 (5/3/1359)اطالعات

 

 نیردنشک یتن از فرمانداران و شهرداران شهرها 9 یر یدستگ

ان دادن به موضوع محارصه یپا یه براکن یردنشک یانفر ازفرمانداران و شهرداران و بخشداران شهره 9

  .ر شدندیتوسط پاسداران دستگ 2/3/59روز جمعه ، ن به تهران آمده بودندیردنشک یشهرها یاقتصاد
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  .د شدییتأ« اطالعات»با  یتلفن یمقام مسوول در گفتگو  یک ین خرب از سو یا

 یمیرکحسن ، فرماندار مهاباد یبابا طاهر : شدند ین رشح معرفیرشدگان به ایدستگ، دهیطبق گزارش رس

 ین آصفیعمرالد، رانشهریس مخابرات پییشهردار و ر یادیم صیسل، شهردار مهاباد یمحمود قهرمان، واحد

محمد عطار آموزگار و معاون ، فرماندار رسدشت، انکشهردار بو  یانکزاده بو یبیحب یعل، انکبخشدار بو 

  .وملهکرابط حزب  ین صفیالدیرانشهر وصفیشهر پ یآموزش و پرورش و مسوول شورا

 یروهایشدند و پس از اطالع به ن ییرد شناساکشمرگان مسلامن یتوسط چند تن از پ، ن گروه در تهرانیا

  .ن اعزام شدندیر و به زندان اویدستگی، پاسدار و انتظام

، انقالب یشورا یضاو اع یجمهور سییت در مالقات با رین گروه پس از ورود به تهران و عدم موفقیا

ار یه هنوز در اختکن یردنشکچند شهر  یقصد داشتند خدمت امام بروند و خواستار رفع محارصه اقتصاد

  .شوند، ر مسوول قرار داردیمسلح غ یروهاین

خود  یهاوش فروهر شدند و خواستیدار یتنها موفق به مالقات با آقا، ن گروه در سفر خود به تهرانیا

ره کمذا یتکن مورد با مقامات مسوول مملیز قول داد تا در ایفروهر ن ین گذاشتند و آقاایدر م یرا با و 

 . ندک

 (6/3/1359)اطالعات

 

  .ردستان انتخاب شدکد یاستاندار جد

  .ردستان منصوب شدکرت مهرآسا به سمت استاندار کد  یآقا، شورکوزارت  یاز سو 

رت مهرآسا کد »: ن خرب گفتیشور ضمن اعالم اک وزارت یاسیمعاون س، میرسلیمهندس م، شبید 10ساعت 

  .«ردستان خواهد رفتک یار خود در استاندار کن فرصت به محل یدر اول
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 . ران را بعهده داشتیا یجمهور  یامیصدا و س یردکبخش  یرت مهرآسا قبالً رسپرستکد 

 (15/3/1359)اطالعات

 

 ردستان در مجلس؟کنده یمنا 3رسنوشت 

. ن دوره مجلس هستندیندگان نخستیمنا یهااعتبارنامه یرسگرم بررس، لسدهگانه مج یهاسونیمک»

ل کتعداد ، س مجلسییار مجلس قرار گرفته و ریشور در اختکوزارت  یندگان از سو یمنا یهاپرونده

 ینون اعضاکتا . استداده یپرونده جهت بررس 22ون یسیمکرده و به هر کم یها را تقسپرونده

. اندردهکد یندگان را تأئیاز منا یار یبس یهارده و اعتبارنامهک یدگیرس یادیز یهاها به پروندهونیسیمک

 یر یم گیها در دست مطالعه و تصمر پروندهیونها هامنند سایسیمکن یه در اک یهائاز جمله پرونده

نده یمنا« یدقادر عب»نده مهابادیمنا« انیبلور یغن» یعنیردستان کندگان یتن از منا 3 یهاپرونده، باشدیم

در مورد آنها اعالم نشده  یر یگمیه هنوز خرب تصمکباشد یان مکنده بو یمنا« یتیامران هداک»رانشهر و یپ

 . است

 (15/3/1359)اطالعات

 

  .ردستان نبودکدولت آغازگر جنگ در : ردستانکد یاستاندار جد

 یونیزیو تلویمصاحبه راد یک در، پس از ورود به سنندج، ردستانکد یرت مهرآسا استاندار جدکد  -سنندج

، ردستانکت در یاست امن یهیبد» : ت گفتیام امام در مورد سال امنیضمن اشاره به پ یو . ردکت کرش 

 یسکرده بودند و کت یسلب امن، مسلح یر قانونیامه غکخود  یهادر سال گذشته نبود و گروه

شه حالت یردستان نبود و همکر دولت آغازگر جنگ د. مخالف آنها داشته باشد ییتوانست ادعایمن

ها با گروه یارهکگر مذایدولت د»: استاندار افزود. «ل شدین جنگ به دولت تحمیداشت و ا یتدافع
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انقالب به مردم  یهاامیدن پیها مانع رسگروه ، در سال گذشته»: ن گفتیهمچن یو . «نخواهد داشت

استاندار در مورد ادارات در . «نشد کان در ردستکدر  یردستان شدند و متأسفانه عظمت انقالب اسالمک

ن یرا چنیست زید نیش عقایالبته منظور ما تفت، نشده یساز کپاابداً ، ردستانکدر ادارات »: ن استان گفتیا

ه کم ینکه یها را در ادارات تصفپرست ها و شاهکیفرصت ندادند ساوا یحت یول، ستیدر اسالم ن یز یچ

  .«م گذاشتینار خواهکدو آتشه را  یانقالب یهاکین ساوایما ا. اندم شدهه یپا چپ یکآنان خود ، حال

ف است و جنگ باعث آنست و ما ین استان ضعیاقتصاد در ا» : ردستان گفتکدر مورد اقتصاد در  یو 

در مورد  یو . «خواهم زد یدست به عمران و آبادان، ت برقرار استیامن، نندکه مردم اعالم کهر جا 

، سال گذشته»: گفت، جار و قروه منحل نشده استیه در حال حارض تنها در بکردستان کش آموزش و پرور 

 یلیها صفر بوده و تا اول سال تحصیامئیها و راهپبود و آموزش به علت تحصن یپرورش در بعد خاص

ت را یامل حسن ن، کردستانکه دولت نسبت به کن مطلب یاستاندار ضمن اعالم ا. «نده منحل استیآ

 یاسالم یچرا نگذاشتند جمهور ، به تفنگ و گلوله بود یاز یا نیآ»: خطاب مبردم گفت یردکبه زبان ، ددار 

امه بعد از انقالب به یکشام ، ردستانک یایجغراف یاست به پهنا ین سؤالیا. امتحان خودش را بدهد

خواستها را  یبعضز گفتم کم مر یمق یردهاکت یانقالب به جمع یروز یمن پس از پ. دیردکپادگانها حمله 

 . «ف است و حاال وقتش استیدولت ضع، آنا گفتند نه یول، زود است، دینکمطرح ن نونکا

 (21/3/1359)اطالعات

 

 التکمش یبررس

 یادار  یهاروز در جلسه مسووالن سازمانیش از ظهر دیردستان پکد یرت مهرآسا استاندار جدکد  -سنندج»

  .ر پراختیع اخیاز وقا یالت ناشکل و مشیمسا یبه بررس رد وکت کردستان در سنندج رش ک یو اجرائ
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ن آذوقه مردم یتأم یاقتصاد و چگونگ، ل مربوط به بازاریمسا، ان سنندجیبا بازار یاسپس در جلسه یو 

 . «ردک یرا بررس

 (21/3/1359)اطالعات

 

  .ادامه دارد« قطور» یساز کپای: جان غربیآذربا یمعاون استاندار 

 یکروز در یبعد از ظهر دی، جان غربیاستاندار آذربا یاسیمعاون س کرت اتابکد : پارس یر خربگزا -ه یاروم

 یساز کو پا یج سفر خود به شهرستان خو یرامون نتایه پیدر اروم یونیزیو تلویو راد یمصاحبه مطبوعات

  .سخن گفت« قطور»منطقه 

 یژاندارمر  یروهایله نیبوس یخو « قطور»در منطقه  یساز کپا» : ن مصاحبه اظهار داشتیدر ا یو 

خود را در  یت عادکحر ، راه آهن، ندهیم در چند روز آیدواریادامه دارد و ام یبرادران ارتش یار کباهم

  .«شور شوندکاند وارد ه در آن طرف مرز ماندهک ییاالهاکرد و یر از رس بگین مسیا

ت و یخواهان امن« قطور»قه منط یرث اهالکا» : ردکد کیتأ یجان غربیاستاندار آذربای، اسیمعاون س

منطقه از وخود افراد مسلح  یساز کپا یه ما براکت بود ین منطقه هستند و براساس عدم امنیآرامش در ا

ار کن یابد و ایج فارس ادامه یخل یهارانهکارس تا  یهارانهکاز  یساز کن پایم ایداواریم و امیاقدام منود

 . «ستین یامر موضع یکهم 

 (22/3/1359)اطالعات
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 ن دژیحمله مهاجامن به شاه

به  یتلفن یدر گفتگو ی، جان غربیآذربا یاساندار  یاسیمعاون س کرت اتابکد : خربنگار اطالعات -هیاروم»

، هفتی. جی. پ. آر یهان مسلح به سالحیمهاجم» : اظهار داشت، هیخربنگار اطالعات در اروم

را « ندژیشاه»ه غرب شهرستان یناحی، مرت یلیم 106و تفنگ  یمرت یلیم 81و  یمرت یلیم 121انداز خمپاره

، ن حمالتیروز رشوع شد و هدف از ایم بامداد پریو ن یکن حمالت از ساعت یا. مورد حمله قرار دادند

ن یو پمپ بنز یژاندارمر  یهاتهیمکندژ منجمله مقر سپاه پاسداران و یز حساس شاهکمنهدم ساخنت مرا

  .«نشد یعمل دین اهداف پلیا، ه خوشبختانهکبود 

 یمحمد ولی، عرب احمد یبه اسام« ندژیشاه»نان کنفر از سا 4به منزل ی، ر ین درگیدر ا»: افزود یو 

 . «وارد آمد یخسارات« تانیآنت»ت کرش ، اطیز حیو ن یر کم ذایعظی، فرج یجانعلی، محمد

 (22/3/1359)اطالعات

 

ت قطار از کحر : از عنارص ضد انقالبمنطقه  یساز کپس از پای: جان غربیاستاندارآذربا یاسیمعاون س

  .نده آغاز خواهد شدیر قطور در چند روز آیمس

، با خربنگار ما ییدر گفتگو یجان غربیاستاندار آذربا یاسیمعاون س کرت اتابکد : هانکیه ـ خربنگار یاروم

و  ین سفر در رابطه با مسائل بهداشتیا: اظهار داشت یج سفر خود به شهرستان خو یرامون نتایپ

عادالنه صورت نگرفته و  یع اعتبارات عمرانیه توزکمردم معتقد بودند . بود یمردم خو  یهاخواسته

و و سلامس کمای، خو  یشهرها یبرا یدنین آب آشامیاز جمله تأمی، چند طرح رضبت یخواستار اجرا

رد و کواهد خ یر ینده جلوگیشرت در آیاز رصف اعتبارات ب، هان طرحیع ایرس یاجرا: گفت یو . شده بود

در منطقه قطور  یساز کگر پاید یمساله. جاد شودیا یدر خو  یدنیمنبع بزرگ آب آشام یکمقرر شد 

 یبرادران ارتش یار کبا هم یارتش یروهاین یبرادران ارتش یار کبا هم یژاندارمر  یروهایه نکبود  یخو 
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ر آغاز شود و ما ین مسیز انده ایت قطار در چند روز آکه حر کم یدواریدهند و امیرا ادامه م یساز کپا

منطقه  یرث اهالکا: گفت کرت اتابکد . مینکشور کاند وارد را در آن طرف مرز مانده ییهاانالکم یبتوان

 یه ما راکت بود ین عدم امنیو بر اساس هم ن منطقه هستندیت در ایخواهان آرامش و امن، قطور

 یهارانهکارس تا  یهارانهکاز  یساز کن پایم ایاردو یو ام. ردکمنطقه از وجود افراد مسلح اقدام  یساز کپا

ن بردن یو از ب یم اراضیتقس یما اقدامات خود را با اجرا: افزود کرت اتابکد . ابدیفارس ادامه جیخل

. مینکدر منطقه آغاز  یشاورز کو  یو اجتامع یرشد فرهنگ ینهیجاد زمیو ا یو طبقات یگروه یسلطه

م سابق معلول یه در رژکرا  ییهایه نابرابر کم یدواریامی، ار یو مردم  یشتبهداهای هل داشنت گرو یبا گس

 یو روابط اجتامع یده طبقاتیپد. مینکم و از مردم خود رفع ستم بین بربیبودند از ب یدار هیستم رسمایس

درمان ، میص دهیم و درد را درست تشخین مساله را درست بشناسیاست و اگر ما ا ییتار یمساله یک

جان یاستاندار آذربا یاسیمعاون س. میداشته باش یل برخورد شعار ید با مسایما نبا. سان خواهد بودآن آ 

انقالب را در مورد  یم و مصوبات شوراینکیآلود را قطع مما به هر حال هر نوع روابط ستم: گفت یغرب

ات هفت یه یکنون کن خصوص تایم گذاشت و در این منطقه به مورد اجرا خواهیدر ا یاصالحات ارض

 یهیلکن مطالعات یان اینند و در پاکیرا مطالعه م یشاورز کن و روابط یت زمیل شده و مأمورکینفره تش

اند رانده شده یاسیس یهاوابسته به گروه یدارهانیله زمیاشانه خود بوسکه از خانه و کان را ییروستا

ت یر پوشش حامیدارها خود را زنین زمیه اکم یین را هم بگویم و ایگردانیخود باز م یونکبه مناطق مس

: گفت یدر ادارات آذرباجان غرب یساز کدر مورد پا یو . اندردهک یره معرفیش و غکاز طبقات زحمت

ه ادعا ک یاتیز هیراً نسیل شد و اخکین استان تشیبهشت ماه در ایارد 23ادارات در  یساز کات پایه

ات نتوانست در مقابل ین هیو چون ا. ه آمدندیبه اروم ابالغ دارنده یاست جمهور یر یردند از سو کیم

ام صادره از کم گرفته شده احیبردارد تصم یقدم یبا استاندار  یجاد هامهنگیبر ا یدرخواست ما مبن

. ارسال شود یاست جمهور یبه دفرت ر، ادارات یساز کور در مورد پاکات مذ یام هکو اح یطرف استاندار 

  .اقدام شود یساز کپاتا پس از اظهار نظر نسبت به 
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شرت از آنان ید بیارمندان و شاکه به کن من معتقدم یزم یدر مورد واگذار : در ادامه گفت کرت اتابکد 

از به زمان و اعتبار و یار نکن یالبته ا. ن شودین جامعه تأمیدرآمدتر امک یهاگروه ین براکن و مسیزم

  .درازمدت دارد یهاینیبشیپ

ع یار و رشد رسکثروت و  یاملللنیب یرعادالنهیم غیتا سه عامل تقس: گفت یار یکبان در مورد یدر پا یو 

در حا حارض  یهم وجود خواهد داشت ول یار یکوجود دارد ب یدیو تول یت و نظام غلط آموزشیجمع

 . مینکمشغول  یر دولتیغ یارهاکم جوانان را رصفاً در یخواهیما من

 (23/3/1359هانکی)

 

 یجان غربیل ارزاق در آذربات ارسایرفع محدود

ه طبق دستور کرد کد کیتأ، پارس یبا خربگزار  ییگفتگو یط یجان غربیحقگو استاندار آذربا -هیاروم

  .د هر چه زودتر رفع شودیبا یجان غربیدر سطح آذربا یت اقتصادیمحدودی، است جمهور یر

صدر مورد یرت بنکاز سوز د ی، ور جمهسییر یر من با آقاین دستور در مالقات اخیا یاجرا: افزود یو 

  :د قرار گرفتکیتأ

از رسنوشت سه : و گفتکدر ما یانتظام یروهایچند تن از افراد ن یر ین در رابطه باگروگان گیهمچن یو 

ه باشندت ک یعنارص مسلح از هر گروه یول، ستیدر دست ن یقیچگونه اطالع دقیها هنفر از گروگان

ت ینه فعالیمردم زم یو نژاد یبزنند و بادامن زدن به اختالفات گروهخواهند آرامش منطقه را بهم یم

  .نندکعرت یضد انقالب را وس

در قطور همچنان  یساز کپا یطبق اطالع ژاندارمر : ت منطقه قطور گفتینه وضعیحقگو در زم یآقا

  .شده است یساز کقطور پا ییلومرت باالتر از پل هواکینون ده تا دوازده کادامه دارد و تا 
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 یهاگروه یهایامگکها و خود یو نابسامان یرهرب انقالب از اختالفات داخل، در مالقات با امام: افزود یو 

 ین بار ابراز نگرانینخست یان مردم برایدرم ینیجاد بدبیازعنارص و ا یبعض یر مسوول و دو بهمزنیغ

 . ه خواندندیقض کرا قسمت سب یالت خارجکه مشیکدرحال، ردندک

 (24/3/1359ت)اطالعا

 

  .نندکتر عیت ضدانقالب راوسینه فعالیخواهند زمیعنارص مسلح می: جان غربیحقگو استاندار آذربا

روز یدی، جان غربیبه شهرها و قصبات آذربا یت ارسال ارزاق عمومیه ـ در رابطه با رفع محدودیاروم

  :افتیانتشار  یجان غربیحقگو استاندار آذربا یه از سو ین اطالعیا

 

 !یجان غربیور آذربایبرادران و خواهران و مردم غ

است ید رکیه طبق دستور و تأکدر منطقه برسانم  یتکممل یهاو ارگان یه اهالیلکالزم است به اطالع 

ره یل و غینفت و گازوئی، روغن نبات، ل برنجیاز قب یارزاق عموم یاز سو  یچگونه محدودیه یجمهور 

نند خواسته کینرتل مکها را ه راهک یه مأمورانیلکاز . ود داشته باشدد وجیبه شهرها و قصبات استان نبا

  .ندیقاً مورد اجرا بگذارند و عنارص متخلف را گزارش منایه دستور فوق را دقکشود یم

آالت نیژه از لحاظ به راه انداخنت ماشیبو، ه موقع برداشت غلهکن فصل یدر ا یت اقتصادیرفع محدود

دستور فوق  یه مأموران مربوطه در اجراکالزم است . است یاتیامر ح یکه ن منطقیدر ا یشاورز ک

از  یجمهور سییر یر من با آقاین دستور در مالقات اخیا یاجرا: افزود یو . دقت الزم به عمل آورند

چند  یر یگدر رابطه با گروگان یجان غربیاستاندار آذربا. د قرار گرفته استکیصدر مورد تأیبن یآقا یسو 

 یقیچگونه اطالع دقیها هاز رسنوشت سه نفر از گروگان: و گفتکدر ما یانتظام یروهایز افراد نتن ا

خواهد آرامش منطقه را بر هم زند و با یه باشد مک یعنارص مسلح از هر گزوه یست ولیدر دست ن
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حقگو در  یآقا. ندکتر عیت ضد انقالب را وسینه فعالیزم، مردم یو نژاد یزدن بر اختالفات گروهدامن

. افتیچنان ادامه در منطقه قطور هم یساز کپا یطبق اطالع ژاندارمر : ت منطقه قطور گفتینه وضعیزم

 . شده است یساز کقطور پا ییلومرت باالتر از پل هواکی 12تا  10نون کو تا

 (25/3/1359هانکی)

 

 ییارسال مواد غذات یاز محدود یجمهور سییامام امت و ری: جان غربید حقگو استاندار آذربایجمش

  .اندن ناراحتیردنشکبه مناطق 

 یهاتکران و بازرسان رش یت در جلسه مدکروز ضمن رش ید یجان غربیه ـ حقگو استاندار آذربایاروم

 یز نقش ارشادیو ن یتعاون یهاتیت توسعه فعالیرامون اهمین استان پیا یمرصف شهر  یتعاون

  .ها سخن گفتیتعاون

مرصف شهرستان مهاباد اظهار  یت تعاونکرش  یندهیخود در پاسخ به سئوال منا از سخنان یدر قسمت یو 

ه رضبه کد ین وجود داشته باشد مطمنئ باشیردنشکدر ارسال ارزاق به مناطق  یتیاگر محدود: داشت

ن موضوع یز از این یاست جمهور یها وارد خواهد شد و امام امت و رت آنیبه مردم و روحان یبزرگ

شود من  یر یها جلوگور در راهکگر از ارسال ارزاق به مناطق مذ یاگر بار د: حقگو افزود. ناراحت هستند

  .ردکخواهم  یاال خواهم شدو تا مقصد همراهکحامل  یهیشخصاً سوار نقل

ه کم یاردهکز ادعا یش قرار گرفته و ما نیما از طرف خداوند تحت آزما یاسالم یچون امروز جمهور 

. ردیصورت گ یر اسالمیغ یارهاکست بنام اسالم ین درست نیم و اینکیده مایرا پ یومت اسالمکح

نند و کیرث سوءاستفاده را مکل حداین مسایران از ایدشمنان اسالم و ا: افزود یجان غربیاستاندار آذربا

رده کآن را عوض  یرد گرفته و منرهکین دارو حمل میردنشکه به منطقه کرا  ینیام ماشدهیشن یمن حت

از ترس . ه به تهران رفته بودکن یردنشک یاز شهرها یکیگر فرمانده ید یدر جا. شودیخود سوار م و
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رد کر خواهد یومله آن را دستگکند حزب یگویه مکد هم آن طور یمسلح و شا یهااز گروه یکیه کنیا

ن ین به ایردنشکمناطق  یه ارزاق عمومید سهمیه باکرد کد ییحقگو تأ. توانند به شهر خود بازگرددیمن

پارس  یگزارش خربنگار خربگزار . ردکار را خواهم کن ینصورت من رأساً ایر ایر شود و در غیشهرها رساز

ران و بازرسان ینفر از مد 48ت کاستان و با رش  یل بازرگانکاداره  یه از سو کنار ین سمیه در اکست کیحا

 یها بررستکالت رش کها و مشیازمندیل شد نکیه تشیاستان در اروم یمرصف شهر  یتعاون یهاتکرش 

ش یرن بیها در ایت تعاونینندگان در آن با اصول و اهداف تعاون و علل عدم موفقکتکشود و رش یم

 . نار به مدت دو روز ادامه خواهد داشتین سمیشوند ایش اشنا میاز پ

 (26/3/1359هانکی)

 

  .شد یخنث« وهیز»در منطقه  یخارجات ژنرال یکتحری: جان غربیآذربا یاستاندار  یاسیمعاون س

روز در یدی، جان غربیاستاندار آذربا یاسیمعاون س. ه بدست ارتش افتادیمواضع منطقه اروم: هیاروم

  :اظهار داشت یگفتگوئ

ت خود یاورد و مأموریه را بدست بیه مواضع مورد نظر در منطقه اشنویلکه موفق شد یاروم 64ر کلش»

  .«انجام دهد یرا بخوب

رود و یش میپ یبخوب یژاندارمر  یروهایله نیبوس یساز کز پاین« قطور»در منطقه »: افزود کرت اتابکد 

، رد منطقهکاست و برداران  یندگکدر حال پرا« یسنار مامد» یروهایه نکاست  کیده حایاطالعات رس

و کعات مادر ارتفا یر یدر گ»: و گفتکر مایدر مورد حوادث اخ یو . «ستندین یبا و  یار کحارض به هم

ط نا امن یجاد محیا یبوسها رصفاً برا ینیداده و حمله به م یت گروهها در منطقه رو یدر رابطه با فعال

  .«ردیگیصورت م
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 یه به منطقه مرز کرد کخانوار از برادران  500ز حدود یه نیاروم« وهیز»در منطقه »: گفت کرت اتابکد 

  .«خود بازگشتند یهابه خانه پس از مالقات و گفتگو با آنان، رده بودندکوچ ک

چند روز قبل ، وارد منطقه شده بود یوپرت عراقیکه با هلک یژنرال خارج یکن عده را یا»: افزود یو 

شگاه یمانند و من امروز از پیم یه در موطن خود باقکردند کرد اعالم کبرادران  یرده بود ولک یکتحر

ها هر ن خانوادهیاز ایمورد ن یند مواد غذائیر فرماه دستو کتقاضا دارم  یاست جمهور یامام و حضور ر

  .«ن شودیچه زودتر تأم

، و توسعه انقالب یروز یپ یبرا»: ردکد کین گفتگو تأیان ایدر پا یجان غربیاستاندار آذربا یاسیمعاون س

طقه ن منیدر ا یو اجتامع یت قضائیرد امنک یدوار یابراز ام یو . «نار گذارده شودکها به ید تنگ نظریبا

  .ن شودیحساسه هر چه زودتر تأم

 یو . شد یجان غربین استان آذربایرد نشک یت شهرهایفرماندار مهاباد خواستار لغو محروم -مهاباد

ن راه یجمهور بسییبه رغم دستورات ر، ه عازم مهاباد بودیه از ارومکه حامل نفت یوسائط نقل»: گفت

قه قرار یهمچنان در مض، نیردنشک یشهرها، بین ترتیدب. ه شدیه تخلیمتوقف و پس از انتقال به اروم

ن کچ عنوان ممیبرداشت محصول به ه، ن شهر نرسدیبه ا یافکگر سوخت یدارند و چناچه تا دو روز د

 « .ندیت اقدام مناین محرومیم جهت لغو ایخواهیم یاست جمهور یلذا از ر. نخواهد بود

ران درباره یردستان اکرات کحزب دمو  یادر رهرب ک از یه تحت عنوان نظرات و مواضع بخشک یاجزوه-

 یاه عدهکست کیحا، پارس افتاد یردستان به دست خربگزار کران و مساله یشور و انقالب اک ینونکوضع 

 یرو ین یکناره گرفته و کن حزب یا یادر رهرب کاز ، ردستانکرات کحزب دمو  ین اعضایتراز برجسته

  .اندبزرگ را بوجود آورده یانشعاب

باً یتقر، ردستانکرات کان رهربان رسشناس و مهم حزب دمو یه از مکد یآین برمین حزوه چنیات ایاز محتو

  .منانده است یسابق باق یأت رهرب یدر ه یسک« رت قاسملوکد »جز 
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  :ن رشح استیبه ا، ن جزوه نام آنها آمده استیه در اک یرهربان انشعاب یاسام

  .یاسیدفرت س و یز کته مر یمکعضو « انیبلور یغن»

  .یز کته مر یمک یشاعر و عضو افتحار « منیه»

  .یز کته مر یمکعضو « یف قاضیم سیرت رحکد »

  .و مسوول سازمان زنان حزب یز کته مر یمکعضو  «یه قاضیخانم فوز»

  .یز کته مر یمکعضو « ینید معینو»

  .الت سنندجکیو مسوول تش یز کته مر یمکعضو « یز یاحمد عز»

  .الت سقزکیو مسوول تش یز کته مر یمکعضو « یخرسو کیفاروق »

خود  یر یناره گکعلل ، انتهاید از نواقص و بعضاً خیح اوضاع گذشته و انتقاد شدیضمن ترش، ن جزوهیدر ا

  .اندردهکان یل بیرا به تفص

 یض و زورگوئیر بار تبعیتواند زیمن یگر یچ خلق دیرد و هکخلق »: ن جزوه آمده استیاز ا یدر بعض

  .«ندکخود را ادراه  یداخل یو زندگ ید به آن حق داد تا امور محلیو با. . دیمنا یزندگ

، مقابله با آن خواستها یست برایبایمن، ردکم طاغوت را رسنگون یه رژکران پس از انقالب یدر ا»ز یو ن

  .«ردک یل خون جار یوپرت راه انداخت و سیکام هلیو توپ و هواپ کتان

جنگند و هم یرد مکه بنام دفاع از حقوق خلق ک ییروهایه هم جبهه نک میما اعتقاد راسخ دار . . .»

 یرو یسنگرها دو ن یاز دو سو  یکدر هر. ستندیدست نیکمقابل آنان  یدولت یروهایجبهه مقامات و ن

 یخیام تاریه پکوخود دارد  ینیچون امام خم یتیشخص، در سمت دولت. عمده ومتضاد باهم وجود دارد

از  یه با فروتنکاو بود . ده ما بوخود آوردیشکمردم ستم  یهادر دل ید فراانیما، ردکبه خلق  یو 

  .نندکا یکنه هم بردارند و متوجه آمریه تفنگها را از سکرد کعاجزانه متنا ، شمرگ و پاسدار و رسبازیپ



 
383 

وقت  ن مربوط در ارسعین قوانیه به ما بشارت رفع هر گونه ستم داد و دولت را موظف به تدوکاو بود 

اله عالمه تیآی، اله ارشاقتیآی، راز یارم شکاله متیچون آ یتهائیشخص ینیدر اطراف امام خم. منود

ردها موافقند کبا نظر  یه بطور اصولکوش فروهر وخود دارند یو دار یرمانکن یاالسالم حسحجتی، نور 

اند م گذشتهیرژ یایزم و بقایالیامپر یادینها ایاز ا یه بخشکز وخود دارد یجبهه مخالف آن ن، و در برابر آن

جاد بلوا در دانشگاه و دامن زدن یردستان و اکد جنگ یتجد. است یار کعمد و خراب یو اعامل آنها از رو 

ه جز به چپاول و بدست آوردن کان است ین ماجراجویاز جمله اقدامات ا، سم عظمت طلبانیبه شوون

  .شندیاندیمن، مقام

شند و یاندیم یستیالیامپر یهاه به توطئهکآنها »: وجود دارد یم بندیتقس نیچن یکز یردستان نکدر 

زبانها یپال، هایسیاو، ارهایه آلت دست بختکند و آنها یآیجا گرد میک یانقالب یروهایمقابله با آن با ن یبرا

  .«و عوامل بعث عراق هستند کساوا یایا و بقایو وابستگان به س

ردستان اشاره شده کل یار حل مسایبه عنوان مع ینیامام خم یخیام تاریپ ن جزوه به دفعات بهیدر ا

، ردستانک یرهربان انشعاب. ش شده استیگران ستایصدر و فروهر و د یرت بنکد  یهاوششکاست و از 

ما افراد وفادار »: اندردهکن رشح خالصه یرفقا و دوستان به ا یبرا یامینظرات خود را بعنوان پ، انیدر پا

 ینگره چهارم رو که در کران یردستان اکرات کحزب دمو  یو انقالب یمرتق یو مش« محمد یقاض»اه به ر 

حزب  یهاتوده یق برایحقا یه در افشاکم یریپذیم یق و انقالبید شده است به عنوان افراد صدکیآن تأ

ن یه با اک یالفات مخیرغم نظریعلی، ادر رهرب کم و به علت قرار داشنت در یاردهک یوتاهکو هواداران 

، میدانیحزب م یرد رهرب کاز عمل یانحرافات ناش یکش خود را رشیم و بکباز ، میداشتیانحرافات ابراز م

حزب را نداشته  یز ندانسته و تاب تحمل مشاهده انحرافات روزافزون رهرب ین درنگ را جایش از ایب یول

وند یپ، رانیا یهاگر خلقیرد و دکلق و خ یان گذاشنت رفقا و هواداران حزبیله ضمن درجرین وسیبد

نگره چهارم منحرف گشته است قطع کن شده در ییر تعیت آن از مسیرثکه اک ین رهرب یخود را با ا

نگره در جهت دفاع از انقالب ک یه مبارزه خود را طبق برنامه و رهنمودهاکم یداریم و اعالم میمنائیم
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ن یران و باالخره تأمیدر ا یراسکن دمو یدر راه تأمق آن و مبارزه یران و تعمیا یستیالیضد امپر

مناسب  یب. م دادیران ادامه خواهیشان رسارس اکزحمت یبهرت برا یرد و زندگکبرحق خلق  یهاخواست

، انقالب یاز شورای، نیامام خم، رانیاز رهرب انقالب ا، ن لحظات حساس و رسنوشت سازیم در چنیدانیمن

ز طلب یران نیا یاسالم ین و زمامداران جمهور یو همه مسوول یمل یورااز مجلس ش، است جمهوریاز ر

ه ک یاصول یز صورت گرفته بر مبناین یه در آن اصالحاتک یشنهادیشش اصل پ یه با اعالم رسمکم ینک

ران و یا یهاخلق یآن بوده به ما مؤمنان به اتحاد انقالب یمبرش و منادی، نیامام خم یخیام تاریپ

 یطانیش یهانقشه، ن عملینند و با اک کمکران یانقالب بزرگ ا یدستاوردهاق ین صدیمدافع

ردستان کآنها را در سطح  یم سابق و همدستان داخلیرژ یم بعث عراق و عوامل فرار یرژ، سمیالیامپر

بندد یق و سامل را میصد یروهاین یدست و پای، شکادامه جنگ برادر . ندیمنا یخنث، رانیو چه در سطح ا

م یدواریام. ضد انقالب را خواهد بست یدست و پای، شکرد و قطع جنگ برادر کم حقوق خلق و اعال 

 . «ردیبدون چون وچرا مورد توجه الزم قرار گ، تین واقعیا

 (28/3/1359)اطالعات

 

  .د شدندیشه یارتش 8ه یات ترصف اشنویدر عمل

اندوآب در زندان دست به اعتصاب غذا یدادستان انقالب م: ردکاعالم  یجان غربیمعاون استاندار آذربا ·

  .زده است

ه یاروم 64لشگر  یهاه ستونکرد کاعالم  یجان غربیرت حقگو استاندار آذرباکد : هانکیه ـ خربنگار یاروم

 یکه ارتفاعات و نقاط اسرتاتژیلکمسلح موفق شدند  یهابا گروه یر یات دو روزه و درگیعمل یک یط

نفر از لشگر  8ات ین عملیرت حقگو در اکبه گفته د . منطقه مستقر شوندن ینند و بر اکه را ترصف یاشنو

  :ن رشح استیشهدا به ا یاسام. اندشده ینفر زخم 7د و یه شهیاروم 64
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پلمه یفه دیرسباز وظ، هیاروم ینژاد از اهالنیم حسیگروهبان سوم ابراهیی، بابا یر یام یستوان محمد عل

روس زارع یفه سیرسباز وظ، ان اهل تهرانیهومن مرادی، دهقان یعلفه عشقیو رسباز وظ ین دربندیحس

ن در یمجروح. وکا اهل مایم ثریم ابراهیکباران و گروهبان زاده از اهر ارسیالله تقفتح، اهل رساب

  .هستند یه بسرت یاروم 64امرستان لشگر یب

 

  :آنان یاسام

ی، امن قدرتیو نر یفه محمد نور یوظرسباز ی، فه محمد عبدیو رسباز وظ یگروهبان سوم صالح عبد

استاندار  یاسیمعاون س کرت اتابکد . هستند یجعفر نظر ی، میرک یمهدی، ر سعادتکعس، رپوریقد

له یبوس یساز کز پایدر منطقه قطور ن: ه گفتید اشغال اشنوییضمن تأ ییز در گفتگوین یجان غربیآذربا

رد کاست و برادران  یندگکدر حال پرا یر مامدسنا یروهایرود و نیش میپ یبه خوب یژاندارمر  یروهاین

و در رابطه با کاتفاقات ما: و گفتکر مایدر مورد حوادث اخ یو . ستندین یبا و  یاکمنطقه حارض به هم

 یانه رصفاً برایها و اعامل وحشیها و دزدبوسینیداده و حمله به م یها در منطقه رو ت گروهیفعال

ز یاندوآب نیدر م: گفت یجان غربیاستاندار آذربا یاسیمعاون س .ردیگیناامن صورت م یطیجاد محیا

مقامات  یبرد و هنوز از سو یه بازداشت شده در اعتصاب غذا به رس مکن شهر یدادستان انقالب ا

 500ز حخدود یه نیاروم یوهیدر منطقه ز: گفت کرت اتابکد . نشده است یدگیرس یمسئول به وضع و 

 یهارده بودند پس از مالقات و گفتگو با آنان به خانهکوچ ک یه منطقه مرز ه بکرد کخانوار از برادران 

وارد منطقه شده بود چند  یوپرت عراقکیه با هلک یژنرال خارج یکن عده را یا: افزود یخود بازگشتند و 

مانند و من یم یخود باق یه در وطن اصلکردند کرد اعالم کبرادران  یرده بود ولک یکروز قبل تحر

ن یمورد ناز ا ییند مواد غذایه دستور فرماکتقاضا دارم  یاست جمهور یشگام امام و حضور ریز از پامرو 

د کین گفتگو تأیان ایدر پا یجان غربیاستاندار آذربا یاسیمعاون س. ن شودیها هر چه زودتر تأمخانواده

رد ک یدوار یو ابراز ام نار گذارده شودکد بر یها باینظر د تنگیو توسه انقالب با یروز یپ یه براکرد ک
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ز در یه نیاروم 64لشگر . ن شودین منطقه حساس هر چه زودتر تأمیدر ا یو اجتامع ییت قضایامن

رمتند شهرستان ین محرتم و غینکو سا یاهال. ردکه اعالم یشامره خود را در رابطه با اشغال اشنو ییاهیاعالم

. گرددیم میت ما به حضور شام تقدیسالم و تهن ینیخواهران و برادران د، منطقه یهایه و آبادیاشنو

ده است انتظار دارند یه اشغال گردیاروم 64ه ارتفاعات اطراف منطقه از طرف پرسنل لشگر یلکه کنون کا

مسلح  یهامنطقه را از وجود افراد و گروه، پرسترو و وطنیشام مردم غ یبانیو پشت یار کبا هم

لذا به . مینکت را برقرار یمنوده و امن یساز کپرست پاگانهیانه و بگیو خائن و خودفروخته و ب یرقانونیع

اسلحه و مهامت خود را به  28/3/59صبح روز  8ه تا ساعت کگرد یابالغ م یرقانونیه افراد مسلح غیلک

غات ید و ارعاب و تبلیل داده و از تهدیاند تحوه در رسارس منطقه مستقر شدهک ین واحد اترشیتریکنزد

بان خواهد یرفته و پشتیبا آغوش گرم شام را پذ یپرست نهراسد و ارتش اسالمطانیودفروخته و شافراد خ

مسلح  یه قواید و بر علیمنا یخوددار  یمنوده و به هر علل یچیه رسپین ابالغیاز ا یا افرادیاگر فرد . ردک

  .شدوب خواهد کرس  ین وجهیدتریب خطا گردد به شدکدست به اسلحه برده و مرت 64ر کلش

  :ن رشح استیه به ایدر رابطه با اشغال اشنو 64ه لشگر ین اهالمیمنت دوم

 یهاه طبق اطالع واصله گروهیاشنو یهایده بخش و آبادیرمتند و ستمدین غینکمحرتم و سا یاهال

مسلح در منطقه شام را به اجبار وادار و به دادن غذا و خوارو بار و گوشت  یر قانونیفشار غ یاسیس

نجات  یبرا. دیمنایوم به اعدام منوده و اعدام را اجرا مکمح یا خوددار یدر صورت مخالفت . دیامنیم

 یهاگانین هر چه زودتر اسلحه و مهامت خود را به یان و متجاوزیها از اعامل زورگوخود و خانواده

ام قدرت هر ر با متکنصورت لشیر اید در غیریت لشگر قرار گید تا در حامیل دهیارتش در منطقه تحو

 یهاضمناً لشگر از متام گروه. ر و مجازات خواهد منودید دستگیمنا یار کهم یر قانونیه با افراد غکس را ک

گاه مستقر در منطقه یم شده اسلحه و مهامت خود را به پایخواهد چنانچه هر چه زودتر تسلیمسلح م

 . ن لشگر قرار خواهد گرفتید در تأمیل منایتحو

 (28/3/1359هانکی)
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  .ه به ترصف ارتش درآمدیدر اشنو یتپه نارص 

  .ه مسلط شدیبه اطراف اشنو، ن تپهیارتش با اشغال ا

  .ردندکاندوآب حمله یت نفت مکافراد ناشناس به انبار رش 

ه ین نقده و اشنویب یتپه نارص : ردکاعالم  یجان غربیرت حقگو استاندار آذرباکد : هانکیه ـ خربنگار یاروم

ن تپه یعنارص مسلح در ا. ه اشغال شدیاروم 64ر کاز لش یله ستونیقاالج قرار دارد به وسه مجاور ده ک

ن تپه یدند عقب نشستند و رسبازان لشگر بدون برخورد به افراد مسلح ایه خود را عاجز از مقاومت دک

ن یب یدیشد یر یقبل درگ ین تپه چندیدر ا: استاندار افزود. ردندکه است اشغال یه مسلط بر اشنوکرا 

ن تپه چند بار دست به دست گشت ید شدند و ایشه یادیو افراد مسلح در گرفت و افراد ز یژاندارمر 

ارتش به : استاندار گفت. ردک کتپه را تر  یبعداً به علل یرد ولکن تپه را اشغال یا یو رسانجام ژاندارمر 

شب یاستان از جمله قطور در مناطق یرود و سایش میت در منطقه پیخود واستقرار امن یهاهدف یسو 

 یدیه برخورد شدیارتش در منطقه اشنو یرشو یات پینون به عملکاز دشب تا: ن گفتیچنهم یو . آرام بود

اماًل که یاروم 64لشگر : وارد نشده است و حقگو افزود ینظام یروهایبه ن یچگونه تلفاتینداده و ه یرو 

 یبه و  یاحتامل یاز برخوردها یز هنوز گزارشیر نقاط استان نیه مسلط است و در سایبه اطراف اشنو

و  3شامره  یهیه اعالمیدر اطراف اشنو یارتش یهاگر در رابطه با تسلط ستونید یاز سو . ده استینرس

  :ه صادر شده استیاروم 64لشگر  ین رشح از سو یبه ا 4

 

 یتعالبسمه

 یدر ارتفاعات مرشف به منطقه برا نونکاه برادران رسباز شام همین منطقه اشنوینکمحرتم و سا یاهال

ن یتریکخود را به نزد یهاه سالحکشود یمحرتم خواسته م یدارند از شام اهال یاز شام آمادگ یبانیپشت

ن افراد تحت پناه یا یهیلکل سالح یند و پس از تحویافت مناید دریل و رسیگاه موجود در منطقه تحویپا
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در  یافشار در منطقه تالش مذبوحانه یهاابر اطالع حاصله گروهضمناً بر . خواهد بود 64اسالم و لشگر 

افت پول و خواربار مراجعه و در یگذراند و جهت دریه میخود را در اشنو یق زندگین دقاین آخریا

 یه تعداک یبه طور . نندکیها را ترور مه از خود مقاومت نشان دهد ناجوامنردانه آنک یصورت شخص

ن گونه افراد یبه ا. ت بردند یاکمستقر در منطقه ش یهاگانیه به یاشنو یهانوهستاکافراد ی ازاهال

  .شودیمه و مجازات مکمحا یدر داگاه انقالب یر یه پس از دستگکگردد یوطن اخطار میب

 

 هیمنطقه اشنو 4ه شامره یاعالم

 یتعالبسمه

ران در راه یا یاسالم یتش جمهور ه ار کرساند یه و اطراف میور منطقه اشنویمحرتم و غ یبه اطالع اهال

فروش در منطقه از عنارص خائن و وطن یساز کت و پایامن یو برقرار  یبرد اهداف انقالب اسالمشیپ

د یبه منظور متد یاهال ینرتل منطقه را در دست دارد و بنا به تقاضاکن شده مستقر و ییتع یهاهدف

د یرا متد یمهلت داده شده قبل 1359خرداد  29بعدازظهر  6تا ساعت  64ر کمدت اسلحه و مهامت لش

مستقر تا ساعت  یهاگانیخود را به  یهاه مردم سالحکید در صورتیمنایمنطقه اخطار م یو به اهال

را  یلیاز پول اسلحه تحو یخواهد بود قسمت یاسالم یه در پناه جمهور کنیضمن ا، ندیل منایور تحوکمذ 

ن اقدام یمتخلف یوبکامل قدرت نسبت به رس کنصورت در یر ایدر غ. ردکافت خواهد ینقداً در محل در

  .خواهد شد

 

 اندوآبیت نفت مکحمله افراد ناشناس به انبار رش 

 یپارس به نقل از گزارش شهردار  یبا خربگزار  یروز در متاسید 12اندوآب ساعت یبهرنگ فرماندار م

ت یه مسوولک ین شهربانیمأمور به طرف یشب افراد ناشناسیقه دیدق 30و  23ساعت : اندوآب گفتیم
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 ین شهربانیبا آتش متقابل مأمور یرانداز ین تیا. ردندک یرانداز یت نفت را به عهده داشتند تکانبار رش 

شب  یکیمشخص نشده است با استفاده از تارها از آن یه هنوز تعدادک ینیپاسخ داده شد و مهاجم

ه در کچپ مجروح شد  یه بازو یبان از ناحرسپاسبان احمد طهامس یرانداز ین تیشدند در ا یمتوار 

د یرانشهر خرب رسیگر از پید یبخش است از سو تیرضا یو حال و  یاندوآب بسرت یم یامرستان عباسیب

ل ین شهر حمل شده و تحویوپرت به اکیرانشهر با هلیاج شهرستان پیمورد احت یقلم دارو  155قلم از  54

ه در حال حارض کرد کرانشهر اعالم یپ یستیو بهز یبهدار  سییر. دید گردیر و خورشیت شیدرمانگاه جمع

ز ین شهرستان و نیاستان به ا یستیو بهز یل بهدار ک یاداره یه از سو ک یارسال یاز داروها یادیمقدار ز

ها ف شده و از ارسال آنیرانشهر در شهرستان نقده توقیپ یستیو بهز یبهدار  یهیپ اداریآمبوالنس و ج

امرستان یب کمبود و پزشکنون به علت کاه هم: کافزود یو . دیآیبه عمل م یر یلوگن شهرستان جیبه ا

امران یب ینه مداوایل درآمده است و مردم در زمین شهرستان به صورت تعطید ایر و خورشیت شیجمع

  .قه هستندیداً در مضیخود شد

 

 هید در ارومیع جنازه دو شهییتش

م یگروهبان سوم ابراه ییر بابایام یم محمدعلیکستوان  64لشگر  ید از شهداین جنازه دو شهیهمچن

از طرف  یفات نظامیروز با ترشیده است دیه به شهادت رسیر اطراف اشنویاخ یر یه در درگکنژاد نیحس

 . سپرده شد کع و به خاییه تشیاقشار مختلف مردم تا گورستان باغ رضوان اروم

 (30/3/1359هانکی)
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  .ردکا آزاد گروگان ر  27، راتکحزب دم

ه ک یتن از افراد نظام 27: ردکاعالم  یجان غربید حقگو استاندار آذربایجمش: هانکیه ـ خربنگار یاروم

حقگو . اندردهکمت یروز به تهران عزیروز آزاد شده و دیردستان بودند پرکرات کگروگان حزب دم

مردم  یحتاج عمومیر مایو سا یتنمواد سوخ، ه و نقدهیاشنو یهاه با باز شدن راهکرد کن اعالم یچنهم

  .ر شدیه رسازیروز به منطقه اشنویاز د

نفر هم  یکو  ینفر از برادران ارتش 26از افراد فوق : پارس گفت یحقگو درباره آزاد شدگان به خربگزار 

ه یلکرد ک یدوار یحقگو ابراز ام. چگونه رشط و مبادله آزاد شدندیه بدون هکاز برادران پاسدار است 

جان یاستاندار آذربا. برند هر چه زودتر آزاد شوندیه از سال گذشته در گروگان به رس مک ییهاانگروگ

روز( یامروز)د: ن استان گفتیزده امناطق آشوب یلکه و اوضاع یاشنو یهادر رابطه با باز شدن راه یغرب

ه به برق یبرق اشنوه که فرستاده شد و مقدمات اتصال شبیبه اشنو یر نفت و مواد سوختنکن تانیچند

ن منطقه به ما فرصت یت در ایبا استقرار امن: استاندار افزود. ق شهرستان نقده آغاز شدیاز طر یرستارس 

ه یجاده نقده به اشنو یرساز یه از جمله زکم ینک یعمران یهاطرح یه اقدام به اجراکداده شده است 

ت یه مردم احساس استقرار امنک یزمان: گفتل اسلحه از طرف مردم یاستاندار در مورد تحو. دیآغاز گرد

خود را به  یهااسلحه کشینند و بک یر مجاز را نگهدار یغ یهاد اسلحهینخواهند د یردند لزومک

 یر از اقدامات برادران ارتشیضمن تقد یجان غربیاستاندار آذربا. ل خواهند دادیمربوط تحو یهاگاهیپا

 ین دو ارگان انتظامیه اکم یردکما مشاهده : ت گفتیتقرار امنشامل استان در اس یدر جنوب و ژاندارمر 

مردم مواجه شدنداز جمله در  یهاه در همه جا با استقبال تودهکردند کعمل  یو مردم یچنان با آگاه

 یافزوده است و ارشار با مشاهده یار ژاندارمر کبر رسعت  یساز کدر پا یاهال یار که همکقطور  یمنطقه

ه چه اندازه کرات کاستاندار در مورد انشعاب در حزب دم. انددر تنگنا قرار گرفتهسخت  یار کن همیا

رات را کدر حزب دم ین انشعابیش انتظار چنیپ یاز چند: ر خواهد گذاشت گفتیدر اوضاع منطقه تأث

 یتر نانهیبواقع یاسید سیه از دکان رهربان حزب هستند یدر م یم باالخره گروهیدانستیم و میداشت
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خود را از تحت نفوذ  ینند و روز کیر مکرد فکش برادران ین رفاه و آسایرد و تأمکخوردارند و به خلق بر 

رد ماست رها کنده برادران ینند آکیر منکه فک یز یستند و به چیم نیمستق یچ رصاطیه به هک یسانک

صدر یبن یآقا ه باک یراًدر مالقاتیاخ: ن مساله افزودیرت حقگو در رابطه با اکد . خواهند ساخت

ردستان کدر مورد  یشنهادیپ یاطرح شش ماده یه به زودکردند کشورمان داشتم اعالم ک یجمهور سییر

شاخه  یان از اعضایبلور یه غنکح است یالزم به توض. ه در مواد آن آمده اعالم خواهد شدک یبا اصالحات

ار ما خواستار اعالم هر کا همب یتلفن یگفتگو  یکش در یردستان چند روز پکرات کحزب دم یانشعاب

ساعت  24استاندار وضع استان را در . با اصالحات آن شد یشنهادیپ یان طرح شش مادهیچه زودتر ا

با  یز ژاندارمر یه آرام است و در قطور نیبا استقرار ارتش وضع اشنو: رد و گفتکف یگذشته آرام توص

 یشب قبل افراد مسلح به پاسگاه ژاندارمر ز دو یمشغول است و در منطقه راژان ن یساز کدقت به پا

. از محل دور شدند یرانداز یت یه با مقاومت افراد پاسگاه مواجه و پس از مدتکردند کاحمد رسول حمله 

به  یتلگراف یه طیاشنو یضمناً اهال. نداشته است یچگونه تلفات و زخمیه یژاندارمر  یر ین درگیدر ا

 یلیتعط: انداند و گفتهرانشهر شدهیدر پ یمل کردن شعبه بانکز ه مقامات خواستار بایلکجمهور و سییر

افت حقوق خود محروم ین شهر از دریارمندان اکرده و کرا فلج  یو مال یامور اقتصاد کن بانیا یدرپیپ

 . اندمانده

 (1/4/1359هانکی)

 

  .د و رشط آزاد شدندیرات بدون قکگروگان حزب دم ینظام 45

رات که در گروگان حزب دمکران یا یاسالم یان ارتش جمهور ینفر از نظام 454: انهکیه ـ خربنگار یاروم

  .د و رشط آزاد شدندیردستان بودند بدون قک

ه از سال گذشته ک ییهاه گروگانیل، کردک یدوار ین مورد اظهار امیدر ا یجان غربیحقگو استاندار آذربا

زاده فرمانده پادگان مهاباد ل رسهنگ نجفیحوها تن گروگانیا. گرفته شدند هر چه زودتر آزاد شوند
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ن عمل به منظور نشان یا: ن خرب گفتید اییضمن تأ ییز در گفتگویفرمانده مهاباد ن یباباطاهر . شدند

ن دسته یه شده آخرک یراتکردستان بوده است و بر اساس مذاکت در موضوع حل مساله یندادن حسن

 یاست جمهور یطبق دستور ر: ن گفتیچنهم یو . خواهند شدل داده یز امروز تحوین یارتش یهاگروگان

ل یمحارصه سوخت مخصوصاً گازوئ یسته شد ولکش یجان غربین آذربایردنشک یمحارصه خواربار شهرها

 . است یهنوز به قوت خود باق

 (2/4/1359هانکی)

 

  .دیسر  ییمنطقه قطور به مرحله نها یساز کپا: گفت یجان غربید حقگو استاندار آذربایجمش

منطقه  یساز کپا: ه گفتیروز در ارومیش ازظهر دیپی، جان غربید حقگو استاندار آذربایه ـ جمشیاروم

  .ده استیخود رس ییبه مراحل نها یر قانونیقطور از وجود ارشار و افراد مسلح غ

 یوستاو چند ر « وگرد»و « نیمخ» یروستاهای، ژاندارمر  یروهاین یرو شیز در پیشب نیپر: ردکاضافه  یو 

د یه شهکاست  یین هامن روستایمخ یروستا: گفت یجان غربیاستاندار آذربا. شدند یساز کگر پاید

در آنجا  یات سپاه پاسداران خو یفرماندار عمل یمید عسگر رحیو شه یخو  یفرماندار  یوچر ک یعلقربان

 یشود اهالیگفته م. دندیناجوامنردانه به شهادت رس یقادر  یو رسهنگ فرار  یبه دست سنار مامد

و رسهنگ  یسنار مامد یرده بودند ولکور اقدام کد مذ یاز شهادت دو شه یر یجلوگ ین برایزر یروستا

  .ردندکد به قتل یآنان را تهد یقادر  یفرار 

دستور : استاندار افزود. ردندکیم یمنطقه قبالً نگهدار  یکها را در افراد مسلح گروگان: حقگو افزود

بتوانند محصوالت خود را در ارسع وقت به بازار عرضه  یآغاز گردد تا اهالداده شده آسفالت جاده 

  .ندیمنا
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همه روزه  یدر ژاندارمر  یرشو یاستاندار اطالع داد به علت استقرار در منطقه محصوالت مرتباً با محل پ

 ید آزادیه نوکر قطار یآژ یاز صدا یرسانند و اهالیها را به حمل مرفت و آمد دارند و محصوالت ستون

اطالع  یمقام ژاندارمر  یکدر آخر وقت . ندکیم یارتباط روستاها با شهرهاست اظهار خوشحال یو برقرار 

ادامه  یژاندارمر  یهاستون یرو شیافتاد و پ یز به دست ستون ژاندارمر ین« رسمهآل» یه روستاکداد 

ن به طرف پاسگاه یسنگ یهاشب به مدت سه ساعت با سالحیمسلح پر یهاگر گروهید یاز سو . دارد

ردند و مأموران ک یرانداز یاب تکاز توابع ت« پهلوان» یو پاسداران انقالب مستقر در روستا یژاندارمر 

روز با اعالم یازظهر دشیاندوآب پیبهرنگ فرماندار م. پاسخ دادند یرانداز ین تیز به ایمستقر در پاسگاه ن

به  یروز(ادامه داشت تلفات جانیروز )پریبامداد د 5تا  2ه از ساعت ک یر ین درگیدر ا: ن خرب گفتیا

ن یو تلفات مهاجم یمال یهابین هنوز از آسیچنهم. امده بودیوپاسداران وارد ن یانتظام یروهاین

 . ده استینرس یگزارش

 (4/4/1359هانکی)

 

 جمهورسییرمانشاهان از مشاور رکد استاندار یانتقاد شد

ت یثیر و اعاده حیتقد، جمهور موافقت شد از گروه رضبتسییر با ردایپس از د: ردکاستاندار اعالم 

  .شود

د ابوالحسن یرت سکرمانشاهان به دنبال سفر به ترهان و مالقات با د کاستاندار  ییوکرمانشاه ـ بهروز ماک

ن سفر به مدت دو یدر ا: پارس گفت یبا خربنگار خربگزار  یاختصاص ییجمهور در گفتگوسییصدر ریبن

مشاور  ینیرحسیپ یرمانشاه و عمل آقاکل مربوط به استان یرامون مسایجمهور پسییبا رساعت 

ان موافقت به یجاد شده بود گفتگو شد و در پایه در اطراف گروه رضبت اک ییاهویجمهور و هسییر

 ییه خطاکت شود و از آنجا یثیر و اعاده حین گروه تقدیاز گروه رضبت و خدمات صادقانه ا. عمل آمد

  .ندک یر یگیب و پیتعقی، دگیز رسیز گروه رضبت رسزده نا
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ار ین شهر در اختیدر ارتباط با مساله گروه رضبت به ا یاهین مصاحبه اطالعیرمانشاه در اکاستاندار 

  :پارس گذاشت یخربگزار 

 

 یتعالبسمه

ها روزنامه در یجمهور در امور عمومسییمشاور ر ینیرحسیپ یاز طرف آقا یادیز یاهو ین روزها هیا

ن یدر ا یحاتیه الزم است توضکرمانشاه به راه افتاده کون در ارتباط انحالل گروه رضبت یزیو تلویو راد

  .نه داده شودیزم

ه کشده و شب یا فتح بزرگیه گوکمطرح شد  یابه گونه ینیرحسیپ یرمانشاه از آقاکانحالل گروه رضبت 

ز یت امر چیه واقعک یده و در حالیشف گردکان شیا یروز از ضد انقالب با تالش شبانه یعیوس

 ینار انقالب اسالمکشه در یه در راه انقالب داده همک یدیرمانشاه با هفت شهکگروه رضبت . ستیگرید

 ینار برادران سپاه پاسداران انقالب اسالمکضد انقالب در  یوبکت و رس یامن یران بوده و در راه برقرار یا

  .رده استک ییهایار کفدا

بردن صدها هزار نیز و از بیهرک یت در منطقهیجاد امنیاران از چنگ ضد انقالب وایامکردن کاد آز 

نار برادران سپاه کردستان در کانقالب در  یروز یه از بدو پکگر یات دیخشخاش و صدها عمل یشتزارهاک

ه گروه کنیست اما ارده اکهم ن یغیچ تبلیآن ه یرد انجام داده و دربارهکمرگان مسلامن شیپاسدار به پ

 یه آقاک یده البته نه از آن نوعیب گردکهم مرت ییهم شده خطا یب اشتباهکت خود مرتیبا متام جد

ب و مجازات یو در صورت اثبات جرم قابل تعق یخود قابل بررس یه به نوبهکند کیادعا م ینیرحسیپ

اج به دوبار مسافرت با یل احتین مسایبه ا یدگیباشد اما رسیم ین آن توسط دادگاه انقالب اسالمیعامل

ن خرج یمرتکبا . جمهور را نداشتسییاملال توسط مشاور رتیو ارساف بودجه ب یاختصاص یامیهواپ

ار کرمانشاه کنون در کن گروه از بدو انقالب تایا. و عمل منود یر یگیشد مساله را پیتلفن هم م یعنی

ا در سپاه پاسداران ادغام یه منحل شود و کداده شده  یبیبوده اما ترت یر رسمیه غکرده و هر چند ک
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 ین مساله بود و برایپرداخنت به ا یم براکد منطقه و فرصت یشد یهایر یر هم در درگیل تأخیدل. گردد

 یه گروه رضبت علناً در جهت انقالب اسالمک یه چرا در متام مدتکد پاسخ داده شود ین سوال بایما به ا

 یار سنجابین بختیغالمحس یآقا یر یبه محض دستگ یمساله نبود ول ینیرحسیپ یآقا یرده براکت یفعال

در مورد آن  یادیشود و وقت و پول زیشان مساله میا یباره گروه رضبت برایکها از خوانزاده یکی

و  ینیرحسیپ یآقا یلهکباره رس و یکشود یر میدستگ یم دادستانکه با حک یاخوانزاده. شودیرصف م

آن  یه خلخال از پکاد و فغان یشود و فریدا میرمانشاه پکجمهور در استیبه نام دفرت ر یابد سنجیسع

عدم . ندیبیجمهور را مسییفقط چشم مشاور ر یسنجاب یه خلخال پاکاند و عجب. انددرآورده یهودی

از . ندکیم صادر یاهیشود و در اطالعیصادر م ینیرحسیپ یاز طرف آقا یت دادگاه انقالب اسالمیسالح

ار یاالختنده تامیارشار مناسب نبوده و به درخواست من منا ینگهدار  یرمانشاه براکه جو موجود در کآنجا 

  .باشدیمساله م یر یگیز و پکها به مر ل انقالب به محل اعزام و مسوول جلب و آوردن آنکدادستان 

آن افراد و  یه طکگشت یبال آن ممشاور دن یه آقاک یجو ، دام جو مناسب نبودکه کنند کیسوال م

 رفت؟یشان بر باد میت و آبرویثیست حیبایگروه م

رمانشاه است؟ شام چگونه به خود ک یه منظورش جو موجود دادگاه انقالب اسالمکن است یر از ایا غیآ

د یدهید و چگونه به خود حق مییرمانشاه بنامک یت دادگاه انقالب اسالمیه سلب صالحکد یدهیحق م

اران یامکردن که در آزاد کخمپاره در بدنشان است  یهاه هنوز پارهک یسانکمه به کش از محایه پک

 د؟ینکها را ارشار خطاب ست آنیافکشان ین افتخار برایبشان شده و همینص

از انحاء  یه به نحو کت کممل ییو اجرا ییاز مقامات قضا یکنند هر کیه میگر اطالعید یشان در جایا

ران یو ملت مسلامن ا یمنوده باشند به عنوان خائن به انقالب اسالم یار کهم یا افرادیها و وهن گر یبا ا

  .مه خواهند شدکب قرار گرفته و محایتحت تعق

ن و آن را خائن یملت مسلامن ا یندگیند و گاه به مناکیم صادر مکح یقاض یمشاور گاه به جا یآقا

ام منوده یار کن گروه همیه با اکدارم یاستان اعالم م ییرانجانب به عنوان مسوول اجیا. ندکیخطاب م
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. نندکم خود را صادر کشند حکیمسلامنان را م یندگیمنا کد یخود  یه براکمشاور  یو منتظرم آقا

د حفظ شود و هر یها باه منزلتکنیو با اعتامد به ا یانقالب اسالم یروز ینجانب به خاطر سالمت و پیا

 یسانکه در اعامل و رفتار کخواهم یجمهور مرصانه مسییخود منظور شوداز ر یدر جا یجا و هر خدمت

رسد یشان میه به اک یند و در صحت گزارشاتیبنام یشرت یروند دقت بیت میشان به مأموریه به نام اک

ه به کشود و هامنگونه  یت انقالب باز یثیشان با حیه به نام اکنند و اجازه ندهند کب یشرت یق بیتحق

به اجرا بپردازد تا  یمشاور به مشورت و مجر ، به قضاوت یه قاضکند یاند مراقبت مناها اعالم داشتهآن

 . دیایبه عمل ب یر یله از تداخل امور جلوگیوسنیبد

 (6/4/1359هانکی)

 

  .ر شدیردستان دستگکاستاندار اسبق 

از  یت انبوهکه با رش کجمعه در مناز ، پارس از سنندج یبه گزارش خربگزار : پارس یخرب گزار  –سنندج 

« یونسیم یابراه»ه کرد اعالم داشت کشمرگان مسلامن یاز پ ، یکیخواهران و برادران مسلامن برگزار شد

ردن کبا امضا ، ه مردمکاست  کین گزارش حایهم. شده است یر و زندانیردستان دستگکاستاندار اسبق 

دن اعتبارات یو به مرصف رسان ون منطقهیببا ضد انقال  یار کبعلت هم یخواستار مجازات و  یطومار 

 . ردستان در راه ضد انقالب شدندک یمال

 (10/4/1359)اطالعات

 

 در رسدشت یر یدرگ

 یداده و براساس گزارشها یرو  ییهایریدرگ، ه در رسدشتکرد کاعالم  یجان غربیاستاندار آذربا« یطاهر »

. انددهیو نفر از برادران پاسدار به شهادت رسد، نونکها همچنان ادامه دارد و تایرین درگیای، ر رسمیغ
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ن مسلح یه مورد حمله مهاجمیگاه مستقر در مرز از توابع اشنویز پایمه شب گذشته نین» : افزود یو 

 یگر زخمینفر دیکدند و ین حمله دو نفر از جوامنردان به شهادت رسیدر ا. «قرار گرفته است یر قانونیغ

ه یاز توابع اشنو«قارنا» یروستا یکیان در نزدیبوس حامل فرهنگ ینیم، روزیش از ظهر دین پیهمچن. شد

ه حال دو نفر از آنها کشدند  یزخم، نان آنیمنفجر شد و هفت نفر از رسنش کن ضد تانیبا برخورد به م

 . ه منتقل شدندیامرستان هالل احمر ارومیمداوا به ب یم است و برایوخ یلیخ

 (10/4/1359)اطالعات

 

حل ، ندهیشهر سنندج در خردادماه آ یدنیل آب آشامکمش: ه خانه سد قشالقیافتادن تصفار کبا به 

  .شودیم

، پارس یردستان در گفت و گو با خربنگار خربگزار کاستاندار  یمعاون عمران« خ عطاریش»مهندس  -سنندج

رده کرا رشوع  نا متام یطرحها یرس  یکها نه راهیدر زم»: ن استان گفتیا یعمران یتهایدر مورد فعال

نده آغاز یآ یدر روزها« نهیگرگ»ق یه از طرکوان ـ سنندج یتوان راه بانه ـ سقز و راه مریاز جمله م، میا

 یو . «آغاز شده است« صلوات آباد»ق یاز طر، ن ادامه راه سنندج ـ همدانیهمچن. خواهد شد را نام برد

، ه خانه سد قشالقیار افتادن تصفکبا ب،  1360در خرداد ماه سال»: شهر گفت یدنیدر مورد آب آشام

 یت توسعه و بازساز کرش  یایو اح یاز ساختامن دانشگاه راز  یو . «مرتفع خواهد شد یم آبکل کمش

: اران افزودیکخ عطار در مورد اشتغال بیش. در دست اجراء نام برد یارهاکران بعنوان یا یروستائ یراهها

طرح در  20، نونکشود و هم ایرشوع م کوچک یدیتول یهاار ، کدهدیاران میکه دولت به بک یبا وام»

را در تهران و اصفهان  یم و تعدادیدهیار را آموزش میکب یهاپلمهینفر از د 250دست مطالعه است و 

اء ینون احکه تاک ییهاارخانهکدر مورد  یو . م دادیآموزش خواه یو حرفه ا یمختلف صنعت یهادر رشته

، انیدر پا یو . نام برد یمرغدار  یو واحدها یوره آجرپز ی، کالباس ساز ی، کنیماش ارخانه نانکاز ، اندشده

ه باعث عقب کمسلح  یر قانونیغ یرد و ضمن حمله به گروهاک یقدردان یجهاد سازندگ یهاکمکاز 
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 یبرادران پاسدار و نظام یار یه به کنون کا» : گفت، ن استان شدندیدر ا یعمران یهابرنامه یافتادگ

در  یت نسبیامنی، شور کمقامات  یرد و به مثره خون شهداء و زحامت شبانه روز کگان مسلامن شمر یپ

ن استان یم و با متام وخود در خدمت مردم ایشامریت را مغتنم مین امنیما هم ا، ن استان برقرار شدهیا

 . «میهست

 (12/4/1359)اطالعات

 

  .ن شدیردستان تأمکمردم خسارت  یون تومان اعتبار برایلیصدم: ردستانکاستاندار 

  .شودیانجام م یسنندج و سقز به زود، بانه، وانیمر یهاخانه یبازساز 

وصول مبلغ  یرات الزم براکمذا: اظهار داشت ییردستان در گفتگوکرت مهرآسا استاندار کسنندج ـ د 

ر یندج با وزر مردم سنیع اخیده در وقایدبیون تومان اعتبار جهت پرداخت خسارت به مردم آسیلیصدم

ردستان خواهد کخانه وارد ن وزارتیا یاز سو  یاتیه یبه زود: افزود یبه عمل آمد و  ین و شهرساز کمس

  .سنندج و سقز را از محل اعتبار فوق انجام خواهد داد، بانه، وانیمر یهاخانه یشد و بازساز 

 50زان یادارات تنها تا م: گفتردستان کار در ادارات استان ک یراجع به چگونگ یاستاندار در پاسخ سوال

ا الزم یهستند و گو یبوتکستم تار عنیرده است و متأسفانه هنوز گرفتار سکدا یپ کو تحر  ییاراکدرصد 

نند کیر مکها اشتباه فیبعض، در مورد حجاب خامنها گفت یو . ندیایرون بینند از آن چارچوب بیبیمن

منا ر بدنیده باشد و جوراب غیامالً پوشکرسشان  یرو  دیخامنها با، مقنعه است یمنظور از پوشش اسالم

  .بپوشند

ر یوز، جمهورسییردستان را با رکل یها و مسایازمندیرم به تهران نیدر سفر اخ: ن گفتیاستاندار همچن

ه کانقالب به من قول دادند  یان گذاشتم و در جلسه شورایران در میات وزیانقالب و ه یشورا، شورک

ه در جهت کرد کد کیتأ ین و یهمچن. ردستان در ارسع وقت رفع شودکد در استان . جومو  یهایینارسا
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ر ارشاد یجمهور و وزسییب ریآنان به تصو یحاصل شده و بودجه رفاه ییهاتیون موفقیرفاه روحان

 . ده استیرس یمل

 (17/4/1359هانکی)

 

ساعت  48د ظرف یارمندان دولت بای: کژاندارمر  یروهایپس از ورود ن یجان غربیاخطار استاندار آذربا

  .ه حارض شوندیدر اشنو

 یبانیران با پشتیا یاسالم یجمهور  یژاندارمر  یروهایروز نیبعدازظهر پر: هانکیه ـ خربنگار یاروم

به هنگام . ه شدندیوارد شهر اشنو یر ین درگیرتکوچکز و بدون یآمبه طور مساملت 64ر کلش یهاستون

ون شهر از واحدها استقبال یبخشدار و روحان، امام جمعه، هیبه اشنو یظامو ن یانتظام یروهایورود ن

ه و با توجه به یبه اشنو یگان ژاندارمر ید رابطه با ورود  یجان غربیرت حقگو استاندار آذرباکد . ردندک

اند ز شدهکت متمر یاستقرار امن ین بخش برایاطراف ا یوههاکز در یه نیاروم 64ر کلش یه واحدهاکنیا

ار خود حارض شود و کساعت در محل  48ه ظرف کارمندان دولت خواست ک یهیلکاز  یاهیاطالع یط

ن از مردم یاستاندار همچن. دنظر قرار خواهد گرفتین افراد مورد تجدینصورت استخدام ایر ایندر غ

دن یساندر ر  یس مانعکند و هر یمنا یار که همیو خواروبار به اشنو یدن مواد سوختنیه در رسانکخواست 

  .ب خواهد بودید ضد انقالب محسوب و قابل تعقیجاد منایاالها به مردم اکن یا

و آسفالت راهها  کیم پزشیو اعزام ت یرسانکمکه در کو امداد خواست  یادار  یهااستاندار از سازمان

 . محوله را انجام دهند یفهیتر وظعیهر چه رس یر اقدامات عمرانیو سا

 (18/4/1359هانکی)
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 یجان غربیهان با استاندار آذرباکی یاختصاص یگفتگو 

  .رده استکشور را مسلح نکغرب  یهادولت فئودال: حقگو

  .ه فاسد شدندکارمندان بودند که در نظام گذشته فقط کنند کیر مکف یاعده

  .ردکه را اعالم یاختالفات خود و سپاه اروم یل و چگونگیدال یجان غربیاستاندار آذربا

  .شور آزاد شوندکحوادث غرب  یگر از گروگانهاینفر د 100ه کرود یر مانتظا

 یاختصاص یگفتگو  یکدر  یجان غربید حقگو استاندار آذربایرت جمشکد : هانکی یه ـ خربنگار اعزامیاروم

عه یدرباره شا یو . ردکت کاستان رش  یالت جار کل و مشیرامون مسایه پیهان به ارومکی یبا خربنگار اعزام

از  یادیفقط تعداد ز، میاردهکها را مسلح نما فئودال: رت گفتکمنطقه توسط د  یهاردن فئودالکمسلح 

  .اندت استفاده را به دولت بازگرداندهینها هم نهایه اکاند ت شدهیر از طرف مقامات باالتر حامیعشا

ه کرده کب یقالب تصوان یا شوراید آیه پرسکهان کی ین گفتگو در پاسخ خربنگار اعزامیرت حقگو در اکد 

ه کچوقت نگفته یانقالب ه یشورا: د گفتینکج یها را جهت مقابله با ضد انقالب بسشام فئودال

ل کیر تشینجا از عشایم اینجا فئودال نداریم ایاردهکرا مسلح ن یسکد و ما هم ینکها را مسلح فئودال

ه کاند ت شدهیف مقامات باالتر حامر از طر یاز عشا یادیتعداد ز. هم دارند یارهیعش یه زندگکشده 

ها را مسلح ه فئودالکه عنوان شده است کنیدر ا یول. اندت استفاده را به دولت بازگرداندهینها هم نهایا

تواند هم ینداشته و من ین قصدیه دولت چنکرت که د یاست عل یغاتیز تبلیچ یکن واقعاً یاند اردهک

ردن کبه مسلح  یاسلحه دارند چه لزوم یکدام حداقل کها هر دهه افراد خانواک یامنطقه. داشته باشد

ه به باال هر یاند؟ متام مناطق از قطور و ارومردهکرات را مسلح کا دولت حزب دمینها دارند؟ آیا

محدود از  یاه عدهکبوده  یطرح یکرده است؟ کنها را مسلح یا یسکاسلحه دارد چه  یک یاخانواده

ن را یحاال ا. شده است یز یار ناچیبس کمکنها یداشتند به ا یار کا دولت همزمان ب یکه کر را یعشا

 کمکند و آن کنجا خدمت بیه بخواهد اک یسکه هر ینند علکراهن عثامن بیخواهند پیدشمنان ما م
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ا معاون بنده یه من کن شده از باال بوده و دست ما هم نبوده ییتع یبرنامه یکه بوده کهم  یمحدود

ل را عنوان ین مسایه ما حرف بزنند ایندارند عل یلیچ دلیه هکن هستند ینها هامن مفرضینم اکعنوان 

است دولت را عمل یم و سیدولت هست یندهیند ما منایگویه دروغ مکدانند ینند و خودشان هم مکیم

در مقابل ه کست ین نیچن یم ولینکیم و از دولت هم انتقاد میدهیم نظر میه بتوانکم و تا آنجا ینکیم

قبضه اسلحه فقط از عراق وارد  300ن منطقه روزانه یدر ا. مینکت بید تقویدولت را با. میستیدولت با

نها توپ و خمپاره یاند اردهکنها بهانه یر داده و ایبه عشا یسک یکشود حاال اگر چند قبضه اسلحه یم

ستگان کنها ورشیداده؟ ا کنها تانیا نها خمپار داده؟ دولت بهیبه ا کیدولت . اندازندیبه اطراف م 120

  .شوندیعه و تهمت میندارند متوسل به شا یل منطقیاند و چون دلیاسیس

 ید؟ و چرا برادرزادهیااسلحه داده یو سام یو عصمت در  یر در یا به افراد جهانگکا شیسئوال شد آ

 مقامات باالتر است؟ ین هم خواستهیا اید؟ آیدر متاس هست یصنار مامد

. بدهد یداند چه جوابیه آدم منکاند آنقدر دروغ گفته. اندبه شام دروغ گفته، ح دادیستاندار توضا

نند و آزادانه رفت و آمد کیم یه در سلامس زندگکاست  یبزرگ یخانواده یصنار مامد یخانواده

صنار  یهایکنزد از یبعض یم و حتین بربینفر از ب یکل را به خاطر یا یکه کم یستیفار نکنند ما کیم

ه یه آنها اعالمیه صنار رسامً علکردند ک ییارهاکه او نامه نوشتند و یشجاعانه عل یلیر خیانات اخیدر جر

ه اگر سوراخ موش کل صنار به او نامه نوشته ین فامیتریکاز نزد یکی یحت. شندکنها را بیا: داد و گفت

نند کیر مکف یبعد یکنها آنقدر یا. نار استپرس ص یمت مامدکح یه به امضاکنم کیت میدایهم برو پ

 نهایم ایاردهک کمکنفر را ما  یکد ینکفرض . باشد ضد انقالب است یس نامش مامدکند هر یگویه مک

است منطقه در یم آخر سیاردهک کمکه ما کاند دهیبوده فقط شن یطیدر چه رشا کمکن یه اکدانند منی

اند و نار گود نشستهکنها یا. حوال منطقه از چه قرار استم اوضاع و ایدانیدست خود ماست ما م

دا یپ یسکم یم و به منطقه بربیریبگ یمردم یرو ین یکخواهند یم یوقت ین ولکند لنگش یگویم

دروغ  یهااند هامهنطور هم حرفر مسئولیه غکنها یا. مینکم عنوان بیتوانیز را منیما همه چ. شودیمن
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، شنودیه دشمن هم مکقت ین حقیردن اکز را بداند اما عنوان یچد همهیدم باه مر کدرست است . زنندیم

ه بر رس کم آنوقت هر چه ییز را در مالءعام بگوید همه چیخواهیا شام میند؟ آکیم ین چه خدمتیا

دانند یفهمند و منیرند و منیگی میبعد یکل را ینها دروغ محض است و مسایا. دیاید بیآین ملت میا

ن ینها ایا. رده استکه در فالن جا ک کیمکداشته است از  یاو چه استفاده یولت به چه منظور ه دک

  .زندیم یار عمومکردن افکمغشوش  ین حرفا را برایرند و ایگیل را در نظر منیمسا

ره با کمذا ین منطقه برایتأم یشورا یسئوال شد اعضا یجان غربید حقگو استاندار آذربایرت جمشکاز د 

واقع شده  یه در بازگشت مورد هجوم افراد مسلح صنار مامدکرفته بودند  یبه خو  یاد صنار مامدافر 

 یبرا: در پاسخ گفت یو . رفته بودند یارهکچه مذا ید برایین است بفرماکو به گروگان گرفته شده و مم

ن مؤظف یمسوول. ن استیمسوول یمنطقه، ماست ین منطقه منطقهیا. ر با صنار نرفته بودندکمذا

نجا یا. ستیه نکنجا فقط صنار یا. رندیه منطقه بروند و با مردم متاس بگ یبه نحو  یهستند گاه گاه

ه فرماندار است و کنفر  یکم خوب یدار یمهم یلیر خین منطقه عشایدر ا. هم هستند یگر یسان دک

ر یردند و گک یگتجربیب یمکد ید به منطقه رس بزند منتها آنها موقع بازگشت شایت بایآدم مسوول

. ره با صنار نرفته بودندکمذا ینها برایه مسلم است اکآنچه  یجداگانه است ول یمساله یکن یافتادند ا

روز هم به من سوءقصد یخوب د. ندکه خد رحمتش کبود  یار مسوولیآدم بس یفرماندار خو  یوچر ک یآقا

ش یه چه پکست یبعداً هم معلوم ن. نیرسنوشت آنها آن شد و رسنوشت ما ا. دیآیش میل پین مسایشد ا

رت حقگو کد . است ینطور یند وضع اکار کنجا یس بخواهد اکاست و هر  یجنگ ین منطقه منطقهیا. دیآ

شبانه  یهایرانداز یدر رابطه با ت: شبانه و مخالفت مردم و سپاه پاسداران خودش گفت یر یدر مورد درگ

ل خواهد بود ین مسایاند انشده یو خلع سالح واقعه سالح در دست مردم است ک یم تا وقتید بگویبا

 یعنیه است یطرف قض یکن یالبته ا. ردک یر یل جلوگین مسایشود از ایباز من یه با مرزهاکبخصوص 

طان و یو ش یموذ یهاآدم. مینکد انقالب و ضد انقالب را از هم جدا بیم ما باینکب ید جداساز یما با

ر یگنانید و عدم اطمیندارند و در اثر تهد یز یا گریانات وارد شده و یرگر در جید به نحو دیه شاک یسانک

ار ین بسیبو مردم واقع یجان غربیردستان و آذرباکن یم درهمیر بدانکلش یاهینها را سید ایما نبا. افتادند
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 یعنارص . اند ها و چه بسا با دولت اختالف و رس جنگ داشتهگروه یدر بعض یام حتاست و از اول گفته

  .د فرق گذاشتیگر باین عنارص را عنارص دیدند و باالخره ایشیاندیتر منیبه واقعکاند بوده

 یم سپاه با ما اختالفیید بگویه باکم یردکه مطرح کگر در مورد اختالف سپاه پاسداران با ما بود یسئوال د

 یورز فرض ینند و بر مبناکینرتل مکاناً سپاه را یه احکشامر هستند ندارد فقط گروه معدود و انگشت

 یگر ید یمساله. ل چقدر در منطقه اثر بگذارندین مسایا. نندکیل را مطرح مین مسایخودشان ا یشخص

انات را به راه ین جریدانند و ایه ما را مانع اغراض خود مکهستند  یاآنچه مسلم است عده یاست ول

مرت کنها یگذارند و هر روز صف اینها را تنها مید و اشونیاند و مم آگاه شدهکمکاندازند و مردم هم یم

 ینهاد انقالب یکدانند و سپاه پاسداران ینها خود را وابسته به سپاه میه اکن قابل تأسف است یا. شودیم

ش ید رویاست و با ینهاد انقالب یکرده و حاال هم ک یاهواقعاً بعد از انقالب خدمات ارزندهکاست 

 یعنارص . ل شودیمکالتشان تکیشود و تش یدهد سازمانیبا یاصول و نظام اسالم یاحساب شود و بر مبن

ه با کست ین سپاه نیا. امر جدا است یکآورند یش میل را پین مسایرده واکنها نفوذ یه به داخل اک

 یتیم و احرتام متقابل است فقط اقلیشناسد و با هم دوستیر مناطق مرا میمخالف است چون سپاه سا

من  یاسیآنچه مسلم است اول با معاون س یست ولیدانم چیاند و علتش را منه با ما بد افتادهکد هستن

ه من او را عوض کخواستند ین و چنان است و میشام چن یاسیه معاون سکش من یآمدند پ. بد بودند

ما هم مخالفت  م بایردکآنها عمل ن یقهیچون ما به سل ینم ولکه او را عوض کدم یدیمن یلیدل ینم ولک

 نجایه اکارها کن یا: رت حقگوافزودکد . ه به ما لطمه بزنندکردند و با فحش و تهمت و افرتا خواستند ک

 یان ادار کب و تزلزل در ار یتخر. ندکیف میه دولت را تضعکاند بوده یو انقالب یتبکنند به عنوان مکمی

ن یستم ایمن مطرح ن. نندکیگر منیار دک ند جز رضبه زدن به انقالب و اسالمکیجاد مین ایو مسوول

ه کاست  یار دنباله هامن مبارزاتکن یست ایچ مهم نیم هیام براه به عهده گرفتهکاست  یتیمسوول

ن را یم و ایبرافراشت یم طاغوتیه رژیم و علم و مبارزه را علیان راه قدم برداشتهیدر ا یان متامدیسال

جبهه و  یکم در ینار بگذارکت را ین مسولیان است و اگر ایجر هامن یم و حاال هم ادامهیادامه داد

است و  یومت اسالمکجاد اسالم و حیهدف ما ا. ن هدف ماستیا. ردکخواهم  مبارزه یگر یت دیوضع
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. ردکاسالم درست  یشخص یهاقهیشود با سلیمن، ردک یشود شوخیو اسالم هم من یومت اسالمکبا ح

ار هم ین دو معیا یو بر مبنا. تاب خداستکسنت رسول )ص( و  ین اصلکاسالم مشخص است و دو ر 

م و اما ینکار کار ین دو معیا یند و بر مبنایایب. دیایرا خوش ن یاگر چه بعض. راهم را ادامه خواهم داد

نها یم ایترسیما از هو و جنجال من. میستینند ما نکخودشان را اعامل  یشخص یهاقهیاگر بخواهند سل

م ملت یخودشان را ق. نندکن یمردم باز  کبا احساسات پا، نندکن ینند با انقالب باز ک رکف یمکد یبا

از  یاشود فوراً قطعنامهیجاد میه اک یه از هر اجتامعکنینند نه اکار بکند واقعاً یایب. نندکحساب ن

د ینند تهدکاگر ننند و کها بدهند تا منترشش بو و روزنامهیون و رادیزیاورند و به زور به تلویبشان دربیج

  .اند و آدم ندارندختهیانشان از آنها گریشوند اطرافیهم م

 یمختلف برا یهاسال گذشته از طرف گروه: ها گفتیر یگدر رابطه با گروگان یجان رشقیاستاندار آذربا

 یه البته تعداد معاوضه شده و چون تعدادکرشوع شده  ییهااز گروگانها صحبت یردن تعدادکمعاوضه 

 ییفدا یهایکنفر توسط چر 70تا  60ش از یراً بیها هستند اخدر زندان یست دولت بوده و هم تعدادد

ن یاند ادو شاخه شده ییفدا یهایکه چرکنید و رشط آزاد شدند و با درنظر گرفنت ایخلق بدون ق

د هم یشاها بوجود آمده و از شاخه یکیت در یننوع حسن یکه احتامالً کن است یا یدهندهنشان

شود در دهات ینفر م 100ه حدود ک یاتعداد قابل توجه. نندکاند ه راه درست را انتخاب رسعقل آمده

 یاهیه رسامً اعالمکها ا گروهیافراد  یم بعضیدوارینار مرز در گروگان خود دارند و امکدر « دول تو»

  .نندکرا آزاد  یصد زندانیکن یاند اردهکاند و موضع خود را مشخص داده

م یها و وابستگان رژکیرث ساواکانقالب ا یروز یه بعد از پکنیدر مورد علت ا یجان غربیاستاندار آذربا

م یق اطالع نداریبه طور دق: ست؟ گفتیاند چردهکمناطق غرب فرار  9به یر اسالمیغ یهاسابق و گروه

شه به یرز باز است و همکن باشد علتش ساده است چون یرده باشند و اگر چنکشور فرار که به غرب ک

 یر قانونیه افراد مسلح غیاروم یهاخته در جادهیسئوال شد هنوز هم جسته و گر. زندیخارج مرز بگر
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 یمسافربر  یهاتکن رش یرانندگان و مسافر کمکن جهت رانندگان و ینند به همکیجاد میا ییبندانهاراه

 د؟یها دارت در جادهیجاد امنیا یبرا یانند شام چه برنامهکیها مگردنه یدر بعض یاحساس ناامن

ست یان مسالهیا. تکل مملکت در یدارد به امن ین بستگیا: ن سئوال گفتیرت حقگو در پاسخ به اکد 

 یو ناراحت ردهکن بلبشو سوءاستفاده یه توانست از اکس کو هر  ه بعد از انقالب در نظام به هم خوردک

هم به  یمقدار ی. رقانونیمسلح غ یهاشود به گروهیمربوط م هان راهبندانیاز ا یند و مقدار کجاد یا

جاد یت در منطقه ایم اگر امنینکل را حل یم و متام مساییایه ما بکن است یراه حل ا. انیدزدان و قاچاقچ

ن استان یادارات در ا یساز کر انداخنت پایسئوال شد علت به تأخ. شودیل خودبخود حل مین مسایشود ا

: گفت یجان غربیب شد استاندار آذربایانقالب تصو یماه قبل قانونش در شورا 5ه ک یچه بود در حال

 ینفر  5ات یه یکقبالً . میاانداختهیر نیچ وقت هم به تأخیم و هیردک یساز کنجا اعالم پایماه قبل در ا 5

ان یجر یکه ما کهم عوض شد  یساز کقانون پا ین شدند و بعداً اوضاع و احوال عوض شد حتییتع

و  ین اسالمیمواز یه بر مبناکل بدهند کیات تشیم و قرار شد هینم به راه انداختیتوسط معاون یگر ید

. ردکم یتوان به سه گروه تقسیرا م یساز کان پاین جریا. نندکقانون مصوبه دولت موقت و شورا عمل 

و  ین اسالمیزموا یو بر مبنا یشود اما به طور اصول یساز کد پایم بایه معتقدکم یگروه ما هست یک

ه حرف روشان کن ملت آلوده است یه دستشان به خوت و مال اک یسان. کانقالب یقانون مصوبه شورا

نها هم ینند اکیانت میه به انقالب خکهستند  یسانکعده هم  . یکبخشیست و خدا هم آنها را منین

ه کنند کیرا عنوان م یساز کگروه هم پا ی، یکساز کن موضوع ماست از لحاظ پایا. شوند یساز کد پایبا

بازار  یساز کشود از پا یساز که ادارات پاکن است ین اوضاع بلبشو اینند تنها درد و درمان اکیر مکف

ه در کارمند است کن ینند همکیر مکشود فقط فیر موسسات صحبت منیسا یند از بازساز کیصحبت من

ه کنند کین مساله را عنوان میاه مخصوصاص کعده هم هستند  یکآن نظام منحط بار آمده است و 

. مینک یمردم باز  یه با آن رو کم یستین یآنطور انقالب یم ولینکیم یساز کما پال. نندکار کنگذارند ادارات 

 یرا ط یانتقال یسال دروه یکم سابق یست ما بعد از سقوط رژیبه نظر من راه مساله ن ینها پامساز 

جاد یا ایدر دن کنظام متحمل و متحر  یکد یم بایاردهکد نجایستم ایم و بد از انقالب نظام و سیردک
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موانع را از رس  یهیلکم باشد یند و رصاط مستقکار بکه ک یستمیم سیندازیار بکه ادارت را ک میردکیم

رون یها را بگر اشغالید یرد و از طرفیگیم یطرف انر ژ  یکه از ک یاارخانهکدارد مانند یراه خود برم

  .دیبشو ید جراحید بایداردواگر نتوانستیار واغ مکشام را به  نظام. زدیریم

 ست؟یردستان چکرات کنظر شام در باره انشعاب حزب دم: سئوال شد

 یکن حزب یبود چون در ا ینیبشیرات از اول قابل پکانشعاب حزب دم: رت حقگو در پاسخ گفتکد 

ه ک ییهم از تهران آمدند و با برخوردها یاده افر کبخصوص . دندیشیاندیتر منیبه واقعکبودند  یاعده

ر ین مسیه آن جناح بکنها باعث شد ینند و اکد نظر یر واداشت تا تجدکبه تف یمکنها را یبا هم داشتند ا

 . ندکخودش را عوض 

 (21/4/1359هان کی)

 

  .رتش شدنداستقبال از ا یآماده یجان غربین آذربایردنشک یمردم شهرها، هیاشنو یبا متاس اهال: حقگو

مردم نقاط : ردکاعالم  یمتاس تلفن یکدر  یجان غربیرت حقگو استاندار آذرباکد : هانکیه ـ خربنگار یاروم

استقبال از ورودارتش به  یخود را برا یه آمادگیاشنو یاز اهال یبا متاس یجان غربین استان آذربایردنشک

ن یا یدهندهه نشانیو ارتش به اشنو یژاندارمر ورود  یمساله: استاندار افزود. ن شهرها اعالم داشتندیا

 یشکند و برادر کیجاد میا یر یه ارتش پس از ورود به شهرها درگک عات ضد انقالبیرغم شایه علکاست 

عات دروغ و اتهامات محض بوده است چون ارتش برادر و فرزندان ینها شایه اکشود نشان داد یجاد میا

ه و فردا در یامروز در اشنو. است یاسالم یت دولت جمهور یمکحان ارتش مظهر ین مردم هستند وایا

  .د حضور داشته باشدو خواهد داشتیران ارتش باینقاط ایگر و باالخره در اثنید یجا

 یژاندارمر : رد و گفتک یاظهار خوشحال یقطور از طرف ژاندارمر  یاستاندار در رابطه با ترصف منطقه

را دنبال  یرده و اقدامات رفاه عمومکن منطقه را رشوع یا یبه روستاها یرسانفراوان آذوقه یبا عالقه
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از آذوقه و  یستیقطور ل یفرمانده ژاندارمر  ینیالدروز )چهارشنبه( رسهنگ تاجیه دک یند به طور کیم

  .قرار گرفت یار اهالیه در اختکشرت آنها شده است یحتاج خواستار حمل هر چه بیما

مطرح  یز از استاندار ین ییهاخواستهی ه پس از استقبال از ارتش و ژاندارمر ینومردم اش: استاندار افزود

له یت در منطقه بوسیجاد امنیه خواستار اکه یو رشد مردم اشنو یدوارم با توجه به آگاهیاند و من امردهک

  .آنان را انجام دهد یهافه دارد خواستهیز وظیارتش شدند دولت ن

  :ها عبارتند ازخواسته 

س یمنبع آب شهرـ تأس ین بودجه برایـ تأم یابان ساحلیطرح خ یه به شهرستان ـ اجرایل بخش اشنویبدت

ع یتوز یه با نظارت بخشدار و ژاندارمر کاه به محل ین و نفت سیـ ارسال بنز یتختخواب 25امرستان یب

 . انیه به نقده و جلدین آسفالت راه اشنویشود و همچن

 (21/4/1359هانکی)

 

  .به جا گذاشت یزخم 29شته و ک 8مبب در مهاباد  4انفجار 

  .د شدندین دژ شهیشاه یهایر یرد مسلامن در درگکشمرگ یپاسدار و پ 7

  .و ناآرام بودکدر چند روز گذشته ما

  .شدند ینفر زخم 25شته و کنفر  4محمد مهاباد یدان قاضیبر اثر انفجار مبب در م: هیاروم

پس از اطالع . داد یروز رو یانفجار مبب عرص د: ن خرب گفتیبا اعالم ا یبجان غر یحقگو استاندار آذربا

هنوز . ه به مهاباد اعزام شدیها از ارومیمعالجه و درمان زخم یبرا کیپ پزشکیا یکان حادثه یاز جر

شب در یضمناً پر. ده استیها نرسیشدگان و زخمشتهکت ین انفجار و هویا یاز چگونگ یقیگزارش دق

  .داده است یرو  یون مهاباد انفجار یاز روحان یکی یندکم شهر یرکمال بام منزل 
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 یساختامن اطراف منزل و  یهاشهیاز ش ین انفجار تعدادیدر ا: ن خرب گفتید اکیاستاندار ضمن تأ

 ینون تحت بررسکان انفجار همیل مربوط به ایمسا. در بر نداشت ین انفجار تلفات جانیا یست ولکش

  .است

ه به علت نبود مرد در کدان منفجر شد یز در هامن مین یگر یرب واصله از مهاباد مبب دن خیطبق آخر

ن وضع منطقه یهمچن یجان غربیاستاندار آذربا. امده استیبه بار ن یدان خوشبختانه خسارات جانیم

ته و یمکسپاه پاسداران  ین ساعت تعداد شهدایرد و گفت تا اکب یداً متشنج تصویندژ را شدیشاه

  .ده استین منطقه به هفت نفر رسین مسلح در ایبا مهاجم یر یرد در درگکرگان مسلامن شمیپ

ن مسلح به شهر یندژ مهاجمیشهدا به بخش شاه یبه هنگام حمل جنازه روزیعرص د کحقگو افزود 

ن پرداختند و آنان را از شهر ین دژ بالفاصله به مقابله با مهاجمیشاه یاهال یردند ولکن دژ حمله یشاه

روز در ید یر یبه مناسبت شهادت هفت نفر در درگ: گفت یاستاندار آذرباجان غرب. ساختند یمتوار 

ن یهمچن یو . اعالم شد یعموم ین شهر عزاین دژ از فردا)امروز(به مدت دو روز در ایمنطقه شاه

. ه داشتادام، آق تپه، ساروجه، آبادبستان یروستا یروز در حوالیه از صبح دک یر ین درگیدر ا: افزود

. ستیدر دست ن یق تلفات هنوز اطالعیاز تعداد دق ین مسلح وارد آمده ولین به مهاجمیتلفات سنگ

ن مسلح یدن مهاجمیوبکدر هم  یبرا یه و پادگان مراغه اقداماتیاروم 64ر کلش یاز سو : حقگو افزود

قرار است با . دبه علت نامساعد بودن هوا از اقدامات مؤثر واقع نش یندژ صورت گرفت ولیدر شاه

ن مسلح ین دژ از وجود ارشار و مهاجمیدر شاه یساز کجهت پا ینیمسلح اقدامات زم یروهاین یهامهنگ

  .ردیصورت گ

ه یبر عل یو ناآرام بود و تظاهراتکر مایدرچند روز اخ: ردکن اعالم یهمچن یجان غربیحقگو استاندار آذربا

از  یاتیقرار است ه: گفت یو . ستان صورت گرفته استن شهر یو سپاه پاسداران ا یدادگاه انقالب اسالم

از جوانان  ین گروهیهمچن. و اعزام شودکل به ماین مسایبه ا یدگیرس یبرا یاست جمهور یدفرت ر یسو 

و به کجاده ما یه ساعتکردند ک یاجتامع و تظاهرات یتیر جاده ترانزیو بعدازظهر پنجشنبه در مسکما
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به نام  یشخص ینندگان خواستار آزادکتظاهر . دو طرف متوقف شدند لها دریبازرگان بسته شد و اتومب

ر محاز بازداشت شده یو به اتهام داشنت اسلحه غکه به دستور دادستان انقالب ماکبودند  ید حقیحم

قه سپاه پاسداران یدق 30/16روز پنجشنبه رشوع شده بود در ساعت  15ه در ساعت کن تظاهرات یا. بود

ن تظاهرات یبه دنبال ا. افتیان یجر یتیافت و عبور و مرور در جاده ترانزیان یپا یو گروهان ژاندارمر 

ه مخل نظام و آموزش شوند با ک یسانکبا : ردکاخطار  یاهیو با انتشار اطالعکما یدادگاه انقالب اسالم

ه یز ارومکران مر یا یامیبه خربنگار صدا و س یان تظاهرات عدهیبه دنبال ا. شدت عمل رفتار خواهد شد

ن یا یردند و در پکوارد  ییهابیآس یار و کل یور شدند و ضمن رضب و شتم به وساو حملهکم مایمق

ن یز بر اثر ایو نکفرماندار ما. پرداختند ییامیو به تظاهرات و راهپکما یاز اهال یتظاهرات گروه

 یه براک یه با اقداماتدر رابط یجان غربین استاندار آذربایهمچن. ردکتظاهرات از سمت خود استعفا 

تان ین بخش به شهرسیل ایتبد یبرا: رد و گفتکه صورت گرفته اشاره یمردم اشنو یهاانجام خواسته

ر یه در مورد ساکرد ک یدوار یاستاندار اظهار ام. جه برسدیدوارم به نتیه امکانجام شده است  یاقدامات

  .ز اقدام شودیه نیمردم اشنو یهاخواسته

محمد(  ی)قاض یدان شهردار یانفجار مبب در م: ردکه گزارش یهان از ارومکیروز خربنگار صبح ام 9ساعت 

 یهایکسازمان چر. خلق رخ داد ییفدا یهایکل سازمان چرکیتش یبعدازظهر و درست در لحظه 7ساعت 

زش یه هفته گذشته بر اثر رکخود را  یخلق قصد داشت مراسم شب هفت دو نفر از اعضا ییفدا

 یبیمه یه صداکهنوز مراسم آغاز نشده بود . نندکشته شده بودند برگزار کر آوار مانده و یساختامن ز

  .برخواست و مبب منفجر شد

ز انفجار یشب نید 5/9ن ساعت یهمچن. ردکنفر اعالم  27ن حادثه را ین ایهان تعداد مجروحکیخربنگار 

شته ک 4ن انفجار یا. مهاباد رخ داد یاهیکیدر نزد ییبه نام قادر رضا یر شخصیپذکوره آهکدر  یگر ید

ن حوادث یرامون ایقات پیتحق. شدگان استشتهکوره جزء کپرس صاحب . گذاشت یمجروح به جا 2و 

 (22/4/1359هانکی)     .مسووالن مربوطه ادامه دارد یعامالن آنها از سو  ییو شناسا
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  .دینفر رس 12مهاباد به  یتلفات انفجارها: فرماندار مهاباد

ـ با درگذشت پنج تن دیومار  تعداد تلفات ، محمد مهاباد یدان قاضیمبب در م2ن انفجار یگر از مجروحیه 

 ین خرب به خربگزار یروز با اعالم ایبامداد د یجان غربیحقگو استاندار آذربا. دین حادثه به نه نفر رسیا

گر ید یهستند از سو  یسرت امرستان بیز در بین حادثه نین ایست نفر از مجروحیب: ه گفتیپارس در اروم

هان کیبه خربنگار  یمتاس تلفن یکفرماندار مهاباد در  یه باباطاهر یهان در ارومکیبه گزارش خربنگار 

گر مجروح یتن د 12شته و کتن  6محمد مهاباد  یدان قاضیانفجار مبب در م یجمعاً دو حادثه: گفت

امرستان درگذشتند وتعداد یز در بین یپز کآهوره کن گزارش دو مجروح انفجار مبب در یبنا به هم. شدند

شته ک 12انفجار مبب در مهاباد  4ز یبنا به گفته فرماندار مهاباد ن. دینفر رس 6ز به ین حادثه نیتلفات ا

ن ینفر و مجروح 13شدگان را شتهکتعداد  یجان غربیاستاندار آذربا. مجروح به جا گذاشته است 12و 

  .نفر اعالم داشته بود 20را 

د چند روز گذشته در یشد یهایر یبه دنبال تشنجات و درگ: ستکین دژ حایده از شاهیرس یهاگزارش

طبق  یجان غربید حقگو استاندار آذربایرت جمشکبه گفته د . روز آرام بودین دژ دین منطقه وضع شاهیا

اه پاسداران ـ منطقه دو نفر از سپ یروز گذشته یهایر یندژ در درگیده از منطقه شاهین خرب رسیآخر

 یز زخمیگر نینفر د 4دند و یته به شهادت رسیمکنفر از افراد  یکرد مسلامن ـ و کشمرگان یدو نفر از پ

نفر و دو  8تا  7ن ین دژ بیمنطقه شاه یهایر یدرگ یه قبالً تعداد شهداکست یادآوریالرم به . اندشده

ن دژ به یشاه یهایر یدرگ یشهدا یه اسامیهان از ارومکیبنا به گزارش خربنگار . اعالم شده بود یزخم

  :ن رشح استیا

ز یدو نفر مجروح ن.  یندر ارشفکاسکی، اسدالله بهرام ملی، حسن مرادی، ومرثکیمحرم ی، بیداود خط

ن یه مهاجمیاروم یمقام آگاه در هنگ ژاندارمر  یک یگر به گفتهید یاز سو . د و قربان نام دارندیجمش

 یحمله: گفت یو . ردندکه حمله یبالنج از توابع اروم یپاسگاه ژاندارمر  به کسب یهامسلح با سالح

ی، د افراد ژاندارمر ین با مقاومت شدیروز ادامه داشت و مهاجمیبامداد د 15/4تا  5/3ن از ساعت یمهاجم
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به پاسگاه باالنج وارد  یاملکو صدمات  یونه تلفات جانکچگیه یر ین درگیدر ا. شدند یو متوار  یمتالش

  .ستیدر دست ن یقین اطالعات دقیمهاجم یهایاز تلفات و زخم. مداین

ن یدر ا. افتیه انتشار یاروم 64ر کلش یاز سو  یاهیاطالع، رینافرجام اخ یودتاک یدر رابطه با توطئه

ه متأسفانه لباس ک یران مزدور داخلکن نو یا از آستیکار آمرکتیگر دست جنایبار د: ه آمده استیاطالع

نها یاما ا. زندیرا در هم ر یومت اسالمکال خود اساس حیرا به تن داشتند درآمد تا به خ یمقدس رسباز 

 64ر کامن لشیله پرسنل متعهد و با ایوسنیبد. ن انقالب و رهرب آنهاستیه دست خدا با اکور خواندند ک

ند کیخائن اخطر مو  کو که عنارص مشیلکبه . ندکیوم و از آن ابراز تنفر مکن توطئه شوم را محیه ایاروم

شه یر همکن لشیپرسنل ا. ر نظر داشته و به اشد وجه مجازات خواهند شدیات آنان را زکه حر یلکه ک

 . باشدیم ینیو امام خم یمقدس اسالم یدر راه آرمانها یار کفدا یآماده

 (23/4/1359هانکی)

 

 انکوع وبا در بو یخطر ش

ن شهر را مورد یان سالمت مردم اکوع وبا در بو یامل شه خطر احتکاطالع داد  یجان غربیاستاندار آذربا

 د قرار داده استیتهد

ان و وجود کبه بو  ییو غذا ییان ارسال مواد داروکر آن به علت عدم امینظ ییهایامرینون اسهال و بکاهم

 یهامحل کرر ناچار به تر کم یهایسوز ه بر اثر آتشکا ب کت« ینوب» یهزار نفر از آوراگان روستاهاده

  .رده استکد یرا تشد یامر ین بیوع ایاند موجبات شافتهیان کان اسکخود شده و در بو  یزندگ

نرتل کنمتأسفانه باز یردنشک یبه شهرها یو سوختن یینرتل مواد غذاکبا وجود اعالم عدم : استاندار افزود

گر مناطق شده یدان و کجتاج مردم به بو یگر مایو د ییدن مواد غذایها مانع رسرفت و آمد در جاده

نرتل کن ینون مسوولکتا یان ارسال شده ولکز بو کدارو به مر  یر یش مقادیچنانچه چهار روز پ. است
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پ حامل یج یکآمبوالنس و  یکز یش نسیپ یچند. اندان شدهکن داروها به بو یدن ایها مانع رسجاده

ه کها را لین اتومبیردند و اکه یرده و دارو را تخلکبه نقده  یمنته یرا در جاده یساز منیا یداروها

  .ل ندادندین دستگاه تحویبه ا یبود حت یمتعلق به بهدار 

ه کشود هشدار داد یاز میدن دارو به مناطق مورد نیه مانع رسک یبه عوامل یجان غربیاستاندار آذربا

  .خواهند دادد قرار یشناسد و سالمت همه را مورد تهدیمن کرد و تر کابد یوع ین مناطق شیاگر وبا در ا

 ن انفجار مبب در مهابادین و مجروحیمقتول یاسام

مهاباد عبارت است  ین انفجارهایمقتول یاسام یجان غربید حقگو استاندار آذربایجمش یبر اساس گفته

عبدالله ی، ـ عبدالله استبهر  یپور ـ قادر خادمجعفر عبدالله، ن بهروزیمحمد ام، زادهاز حسن حسن

  .ناشناسو دو نفر  ینالیز

  :ن رشح استین به ایمجروح یضمناً اسام

، میرکعثامن فرزند ، فرزند حسن یمصطف، عثامن فرزند حسن، د حسن فرزند رسولیسی، حسن مولود

محمد ، میرکمحمد فرزند ، میل فرزند رحیمولود و اسامع، ر فرزند هاشمکابوب، میفرهاد فرزند عبدالرح

رحامن ، عثامن فرزند حسن، د محمدید رحامن فرزند سیس، نیدامن فرزند محمیالدنجم، فرزند عبدالله

وب یا، ز رحمن معروف محمد رحامنیمحمد و ن یالله و دو نفر به نامهابتیاحمد فرزند ه، فرزند احمد

  .گزارش نشده است یاملکن افراد مشخصات یه هنوز از اکنفر ناشناس  یکن و یو محمد ام

 

 ندژین خرب از منطقه شاهیآخر

ه یهان در ارومکیبا خربنگار  یمتاس تلفن یکصبح امروز در  5/9اندوآب در ساعت یرنگ فرماندار مبه

  :گفت
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بامداد امروز آغاز شد و به طور متناوب ادامه  3ه از ساعت کندژ ین به شاهیبه دنبال حمله مهاجم

گر به ید یهاسلحهن دژ با خمپاره و ایه مجاور شاهیقر یکن از یاز مهاجم یاشب مجداً عدهیداشت د

در رسارس شب جنگ . ده استینرس یخرب  یردند و هنوز از خسارات و تلفات احتاملکن دژ حمله یشاه

. ن به شدت پاسخ دادندیبه حمالت مهاجم یادامه داشت و پاسداران و مأموران ژاندارمر  یدیشد

  .ه طور متناوب ادامه داردها بیرانداز یت کاسته شده وتکها یرانداز یه از شدت تکد ینون خرب رسکاهم

رده کت کندژ حر یبه شاه یبه پاسداران ومأموران ژاندارمر  کمک یه پادگان مراغه براک ین ستونیهمچن

 . ده استیهنوز به محل نرس

 (24/4/1359هان کی)

 

 هیاطالع

شار انت یاهیپاسدار در گردشگاه بند اطالع 14در رابطه با شهادت  یجان غربیاستاندار آذربا یاز سو 

  :ه آمده استین اطالعیاز ا یدر قسمت. افتی

اش ارانهکتیجنا یه در توطئهکنیخوار بعد از اجهان یایکار دشمن انسان و اسالم آمرکتیدست جنا

نفر از بهرتن فرزندان مسلامن و پاسدار  14بند  یرون آمد و در جادهیدش بین پلیست خورد و از آستکش

ند به کیدرنگ من یاران لحظهیا یانقالب اسالم یپاسدارا یبرا فکه از جان به کانقالب ما را 

خون جوانان . ن وجه به شهادت رساندند و هفت نفر از برادران پاسدار را مجروح ساختیترناجوامنردانه

ما ضمن . دیبخش یاومت الله را جان تازهکح یست و تنهیجار یاسالم یجمهور  یشهیدمان بر ریشه

ه با کم یدهیشهدا جمعه صبح به دشمن و عامل مزدور رشق و غرب هشدار م یاهه خانواده یکترب

زال خداوند به یال یرو یران و نیبه دست ملت قهرمان ا یند و به زودکن گور خود را ین عمل ننگیا
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صفتان در لباس ور و مسلامن اجازه نخواهند داد تا گرگیخ سپرده خواهند شد و ملت غیتار یدانزباله

  .ور شوندردان خدا حملهش به میم

امل کق آنها به طور یمشخصات دق، رخ داده یه اشتباهید ارومیپاسداران شه یدر مخابره و چاپ اسام

  :ن رشح استیبه ا

، جواد منرصف، ربز چفندیفر، آذریمحمد مهدی، د اشرت یمج، زادهیارشد مهر ، دهیدجهان یمحمد عل

ی، درحبشیح، دهیدجهان یغالمعلی، بهبود یعل، انیمیحد هاشم ر یس، ن آقازادهیحسی، بهروز قربان

 ی. اعباس مراغه، ابانیمحمدآس

 (29/4/1359هان کی)

 

  .ردکر ییتغ یجان غربیاستاندار آذربا

د حقگو به سمت یرت جمشکد  یشور بجاکوزارت  یاز سو  ین طاهر یمهندس حس: پارس یخربگزار  –تهران 

 1320متولد  یت خود شد مهندس طاهر یازم محل مامورد عیمنصوب شد استاندار جد یاستاندار غرب

رت کد  یعلت استفا. ردکیفه میدانشگاه علم و صنعت انجام وظ یر امور مالیاست و قباًل در سمت مد

 . هنوز مشخص نشده است یجان غربیآذربا یحقگو از استاندار 

 (2/5/1359هان کی)

 

  .خوردارهستندبر  یت نسبتاً خوبیردستان ازاهمک یشهرها: استاندار

ادارات ما هنوز از وجود : در مورد ادارات سنندج گفت ییردستان در گفتگوکـ استاندار سنندج 

قاً یدق یساز کپا یهااتیها افشا خواهد شد هکیست ساوایل ینشده و بزود کشاه پرستان پا یهاکیساوا
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خواهد  یساز کادارات ما پا یهگر همیو تا دو هفتة د. افراد هستند یپرونده یو به رسعت مشغول بررس

 یونیزیتلو یگفتگو  یکه در کرت مهرآسا کامل نشود د یپا یسکامل خواهد شد حقوق ک یشد البته سع

ت یشهر از امن: ردستان گفتکت یدر خصوص امن. در سنندج سخن منود یاسالم یجمهور  یامیصدا و س

نم یبیان منین همشهریدر ب یار کحس هممن به : هکادآور شد یبرخوردار هستند استاندار  ینسبتاً خوب

نان الزم را به ما ید اطمیند البته شاکیتفا مکخود ا یشخص یر دردهاکس تنها به ذ کو متأسفانه هر 

ل یه مساکنم کیگر اعالم میبار دیکن جا یارد من درکم یخواه یدار ینند ما باز پاکید اگر میندارند شا

رد که ین مصاحبه توجیاروز است استاندار درید و انشاءالله اسالم پرار نخواهد شکن شهر تیادر ینیبشیپ

ل شود و کیتش ییها و شوراهاد انجمنینند باک ییرو بدهند و ما را راهنامیده و نیاد به مایه مردم باک

رده و کعقب افتاده را رشوع  یهاز طرحیان بگذارند در حال حارض نیل شهر و استان را با ما در میمسا

اران یکب یم و برایمشغول هست یسینخ ر یارخانهکو  یقند و مجتمع مرغدار  یارخانهک یانداز اهبه ر 

 (3/5/1359یاسالم ی)جمهور . م داشتینخواه ینیزنشیپشت م یرد ولکجاد خواهد یایدیتول یارهاک

  .ردکر ییتغ یغربجانیاستاندار آذربا

به « د حقگویرت جمشکد » یشور بجاکزارت و  یاز سو  ین طاهر یمهندس حس: پارس یخربگذار  –تهران 

 یت خود شد مهندس طاهر ید عازم محل ماموریاستاندار جد. منصوب شد یجان غربیسمت استاندارآذربا

علت . ردکیفه میدانشگاه علم و صنعت انجام و ظ یر امورمالیاست و قبال در سمت مد 1320متولد 

 . هنوز مشخص نشده است یغربجانیآذربا یرت حقگو از استاندار کد  یاستفا

 (4/5/1359هانکی)
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  .برخوردار هستند یت نسبتاً خوبیردستان از امنک یشهرها: استاندار

ادارات ما هنوز از وجود : در مورد ادارات سنندج گفت ییردستان در گفتگوکاستاندار  -سنندج

قاً یدق یساز کپا یهاتایه. ها افشا خواهد شدکیست ساوایل ینشده و بزود کشاه پرست پا یهاکیساوا

 یساز کادارات ما پا یگر همهید یو تا دو هفته. افراد هستند یپرونده یو به رسعت مشغول بررس

 یگفتگو  یکه در ک« رت مهرآساکد » امل نشودیپا یسکحقوق  هکن است یامل اک یخواهد شد البته سع

: ردستان گفتکت یدر خصوص امن یو . در سنندج سخنگو منود یاسالم یجمهور  یامیصدا و س یونیزیتلو

ان ین همشهریدر ب یار کمن حس هم: هکادآور شد یبرخوردار هستند استاندار  یت نسبتاً خوبیشهر از امن

نان الزم را ید اطمیند البته شاکیتفا مکخود ا یشخص یر دردهاکس تنها به ذ کنم و متأسفانه هر یبیمن

 ینیش بیه مسائل پکنم کیگر اعالم میبار دیکن جا یمن در ا ردکم یخواه یدار یاما ما باز پا، به ما ندارند

ه کرد که ین مصاحبه توجیاستاندار در ا. روز استیرار نخواهد شد و انشاءالله اسالم پکن شهر تیدر ا

ل شود ومسائل کیتش یید انجمنها و شوراهاینند باک ییرو بدهند و ما از راهنامیده و نید به ما ایبا: مردم

رده و به کعقب افتاده را رشوع  یز طرحهایدر حال حارض ن. ان بگذارندین راباما در مشهر و استا

اران یکب یم و برایمشغول هست یسینخ ر یارخانهکو  یقند و مجتمع مرغدار  یارخانهک یانداز راه

 . «م داشتینخواه ینیز نشیپشت م یرد ولکم یجاد خواهیا یدیتول یارهاک

 (5/5/1359هانکی)

 

  .د شدییتا یغربجانیآذربا یحقگو از استاندار  ینار کبر 

ر یمد، خود یاستعفا یاز ماجرا یغربجانیدحقگو استاندار آذربایجمش یآقا یاطالع یبه دنبال اظهار ب

هان کی – یر را برایمنت ز یشور در پاسخ به اظهارات و کوزارت  یانتشارات و روابط عموم–ل اطالعات ک

از  یمرداد ماه جار 7مورخ سه شنبه  11057شامره  3درستون اول صفحه : نهاکیروزنامه : ارسال داشته

ام ردهکاستعفا نجانیآذربا یمن از استاندار : حقگو»ه تحت عنوان یدر اروم یقول خربنگاران روزنامه گرام
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ذب و کت یرثکه اکچاپ شده  یغربجانیحقگو استاندار سابق آذربا یبر اظهارات آقا یمبن یمطالب«

به مفاد آن  ییح و پاسخ گویر از توضیناگز یروشن شدن اذهان عموم ین دفرت برایاقع بوده و اخالف و 

  :باشدیم

الزم از  یهایبا بررس ت مردمیاست در متطقه و بروز عدم رضایحقگو به علت اعامل سؤ س یآقا -1

  .دیمعزول گردد یغربجانیآذربا یسمت استاندار 

ن آن شغل یشیه انجام شود شاغل پک یاهر انتصاب تازهی، ادار  یجار ن و مقررات مصوبه یطبق مواز -2

نه سمت زمان یدر زم یتیو مسئول یافهیچ گونه وظید و هیخ انتصاب جدینار محسوب و از تارکبر 

 م صادره رسامًبه سمتکطبق ح 29/4/59خ یاز تار« ین طاهر یمهندس حس» یاشتغال ندارد و چون آقا

ن یچن یخ ببعد اگر مدعیحقگو از تار ید لذا آقایارگردکمنصوب و مشغول  یغربجانیاستاندارآذربا

  باشدیز مین ییب جزایشوند به عنوان جعل عنوان قابل تعقیمقام

آگاه بوده ودر  یغربجانیبسمت استاندار آذربا یطاهر  یز از انتصاب آقایم نیر سلیمهندس م یآقا -3

  رده استکحقگو نی با آقا یچگونه اظهار مخالفتیه نهین زمیا

ن دفرت یا یران از سو یا یاسالم یجمهور  یامیس 4/5/59ه در جهت اصالح خرب شنبه شب ک یاهیاطالع-4

ار ید در اختیران پخش گرددیا یاسالم یجمهور  یاز صدا 5/5/59شنبه یکروز  14صادر و در اخبار ساعت 

ه روزنامه کوابهام است  یتوجه یب یاز قرار گرفت و جید صبح و عرص از جمله آن روزنامه نیه جرایلک

ذب اظهارات کورساپا  یشور بدرج واهکوزارت  یروابط عموم یه رسمیهان چرا بدونه توجه به اطالعکی

 . حقگو پرداخته است یآقا

 (8/5/1359هانکی)
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 شورکه وزارت یح حقگو در رابطه با اطالعیتوض

 

 میبسم الله الرحمن الرح

 !هانکیروزنامه محرتم 

جان یآذربا ین جانب از استاندار یا ینار کدر رابطه با بر  9/5/59هان پنجشنبه کیحه اول روزنامه در صف

ه کده بود یشور درج گردکوزارت  یانتشارات و روابط عموم –ل اطالعات کر یاز طرف مد یاتکن یغرب

  :دانمیم یر را رضور یحات زیتوض یرا به علت محتو یز. ه از طرح مجدد موضوع دارمک یراهکبا همه ا

ه چگونه در عرض کدر شگفتم . اندردهکت اعالم یاست و بروز عدم رضایرا اعامل سو س ینار کعلت بر 

 یر یگنارهکل یه دلیضمن اطالع یگروه یهاش رسانهیه هفته پکاند چرا ر نظر دادهییشان تغیاچند روز 

سال گذشته  یکاست من در یدر مورد س یرده بودند ولکبنده را به خاطر احراز پست تازه عنوان 

منطقه  یو اجتامع یتیو امن یاسیل سیار مساکنظران آگاه و آنها عمالً و اقداما دست آن در صاحب

 یه شاهد تالشهاکره یو غ یاز ارمن یو آشور  کرد و تر کن مردم قدرشناس منطقه از یهمچن. اندبوده

اند چه به نامه و چه به الت استان بودهکن جانب در رفع مشیافرسا و دامئاً خطرو طاقت یروز شبانه

 یرش باقکش یه جاکاند ردهکگذارانه خود را اعالم شناسانه و سپاستلگراف و چه به تلفن نظرات حق

ر الناس مل کشیه من مل کاست  یاتیلکح یگر الزم به توضیمند دمردم عالقه یآگاه یبرا یول. است

ا آنچنان ینقاط دن ین ما در بعضیز و تحول آفریآمیکحره انقالب تکدانند یهمگان م… رالخالق کشی

خود را  یمنیاهر یروهایه همه نکرشق و غرب انداخت  یطانیش یقدرتها یدر دلها یرعب و وحشت

ران وارد منودند از یاوهمندکردن به انقالب شکرده و خناس وارانه رشوع به اخالل و خدشه وارد کج یبس

توطئه  یبرا یشیو بد اند ینیجاد جو اختالف و اشاعه بدبیاو  ینکافو تفرقه ینکعه پرایبا شا یطرف

 یش از خر جایستان و بلوچستان و باالخره بیدر س یدر گنبد و زمان یگاه یرده و از طرفک یساز نهیزم

 یعنیت خاص آن یمنودند و استان ما به خاطر موقع ینیآفرحادثه یجان غربیردستان و آذرباکگر در ید
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ل مختلف با زبان و فرهنگ و مذهب خاص خود و یو وجود قبا یشور خارجکبا سه  کمشرت  داشنت مرز

ضد انقالب  یبیتخر یتهایاخالل و فعال یبرا یار مناسبینه بسین اقوام زمیان یاختالف ب یخیبا سابقه تار

مناطق ما  به یان و ناخواستهیخون یبرخوردها یسازندگ یبرا یه در گرما گرم آمادگکن است یا. دیگرد

مرت که ک یبه بار آورد و من در هم چمن وضع یر یناپذجربان یو معنو  یماد یهایه خرابکل شد یتحم

رو دعوت و ارسار و استقبال مردم و با یداشت پ یطین رشایدر چن یتین مسوولیجرات قبول چن یسک

سوخت و مساله یه مسوز نقددر آن موقع منطقه در التهاب جنگ خامنان. رفتمیآن را پذ یف رشعیلکت

رو شده بود ست روبهکن با شیره مسوولین و غیوشش مسوولکو  یه متام سعکن یاآوارگان نقده بعد از 

ره مسووالنه و یغ یتهاکو حر  ردکتوجه همه را به خود جلب  یمساله حل نشدن یکبه صورت 

د اختالفات یو و تجدس یکره مسوول از یگروهها و افراد غ یره اسالمیو غ یره منطقیغ یبرخوردها

گر آرامش شهرها ید یده بود از سو یه متاسفانه بعد از جنگ نقده با وجه خود رسک کرد و تر کغاصبانه 

بتها یمص یهاشهیمنطقه و ر یاجتامع یاز روانشناس یما با آگاه یطین رشایدر همچ. ردکید میرا تهد

م یر حل شدن فرار دادیا در مسیرا حل و از معضالت  یار یبس یبرخورد اسالم یکو دردها با  هاو عقده

 یهاردن توطئهک یمنطقه و خنث یاسیل سیه مقدار وقت قابل توجه ما در حل و فصل مساکن بود یو هم

نظرانه ار تنگکم شدن با افیو تسل یتوجهین غفلت و بیرتکوچکناگفته مناند . گذشت یو خارج یداخل

ردند کیرا در منطقه القا م یاست جنگ افروز یه سکنه ره مسووال یغ یاز افراد و گروهها یو ذهن بعض

د مردم منطقه یخدا و تائ یار یبا  یول ردستان به بار آوردکاز گنبد و  یتر سخت یهایر یتوانست درگیم

منطقه  ینسبو ثبات و آرامش. میردک یستادگیاگرانه منطقه آشوب یهایکها و تحرن وسوسهیادر مقابل 

ره مسووالنه و انتقام افراد یغ یه در اثر برخوردهاک یر یناپذجربانی ایر از فجایو غ. میردکرا حفظ 

ضد  یهایکمنطقه و تحر یهان همه تالطمیاالً منطقه توانست در مقابل . کطلب بود به بار آمدفرصت

 یاقتصاد یهان طرحیتریاز اساس یکیه کتا آنجا . ادامه دهد یسازندگ یت خود را به سو کحر  یانقالب

اچه یافت و آن احداث راه وسط دریاستان تحقق  یین اجراین منطقه توسط مسوولیاشور در ک یو عمران

  .دیمنایا به هم وصل میاز در یو رشق یجان غربیه آذرباکه است یاروم
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وا  یرا چه در داخل و چه در خارج به شگفت ینظر ننده صاحبیه تا به حال هر بکرا  یین راه استثنایا

ن یا. ردید امتام بپذینده بایآه تا سال . کن مثرات انقالب ماستیاز بزرگرت یکیتوان گفت یت مداشته اس

ت یه از نظر امنکگذارد بلیبه هر دو استان م یز یآمیکاثر تحر یو اجتامع یراه نه تنها از نظر اقتصاد

از نظر  یر یت چشمگال یبا وصل شدن جاده رسو تسه. العاده مهم استشور فوقک یبرا یمنطقه حت یبرا

شور ک یاسیس یتهایدر رابطه با فعال. ق مرز رسوبار خواهد شدیران با اروپا از طریا یروابط عموم

 کمک یاپایو معامالت پا یق مبادالت ارضیه از طرکیتر  یجاد حسن رابطه با جمهور یات ما در یفعال

تر شدن و به خصوص فعال. دیر گردو کشور مذ کران در ارتباط با یایاست خارجیبه هموار شدن س یانیشا

خط  ییت در قطور و بازگشاین امنیو تام ین اواخر بازساز یابازرگانان و به خصوص در  یستیمرز ترانز

ه کتر به خود و نقشه شوم ابر قدرتها را و فعال. ران و اروپا داردیا یان اقتصادیران و اروپا رشیاآهن 

به اصطالح به  یاسیس یخواهند ما را با ابتال به انزوایم میتقره مسیم و غیق مستقیخواهند از طریم

در مناطق نا آرام باعث شده  یهایلیاگر چه تحم یلکبه طور . دیمنا یگرفتار سازد خنث یمحارصه اقتصاد

ه از نظر کن بوده و به خصوص در مناطق که ممکتا آنجا  یو . ردیصورت نگ یآنچه نان اقدامات اساس

ان دراز انجام یه سالکصورت گرفته یمکبس بزرگ در مدت  ییربنایز یارهاکش بوده ان تال کام یتیامن

رود یش میه پک یبا آهنگ یز بزرگ شهر کن روستاها تا مرایرتکوچکاز  ین نبود و تحول و بازساز کآنها مم

 یهایدگرگون یکینده نزدیآند و بتوانند ادامه دهند تا درینند و تالش بنامکد همت ین جدیاگر مسوول

به خصوص . را در استان ما به وجود خواهد آورد یو عمران یو اقتصاد یدر نهاد اجتامع ییو بنا یقیعم

 یدیز گسرتش خدمات تولکق مر یاز طر یتعاون کوچک یهایگذار هینه رسمایه در زمک یدیانات جدکام

وام  یبرا یو شهرساز ن کر مسیق وزیه از طرک یاستان به وجود آمده بود و اعتبار قابل توجه کو بان

راً بعد یه اخکه یامن ارومیارخانه سکگذاشته شد است و باالخره طرح  یار استاندار ین روستا در اختکمس

د هرچه زودتر رشوع یآن با یار ساختامنکب قرار گرفته و ید و تصوییمداوم مورد تا سال تالش یکاز 

روستاها و چه از نظر  ینده چه از نظر عمرانیآ یتر در سالهایاساس یبرداشنت گامها یشود راه را برا

د و مناسب منطقه باز یجاد منابع مفیاشده و توسعه و  ینیبشیپ ین سدهایو تام یشاورز کتوسعه 
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ها و حوادث مختلف توانسته رغم توطئهیه علکاست و روش ما در منطقه ین سیاحال در اثر… دیمنایم

 یکتحر یت اعامل و اعتبار آن محفوظ ماند و آماده برات دولیبرخوردار و حام یآرامش نسب یکاز 

 یاست؟ قضاوت را به وجدانهایاست است با حسن سیتر شود سوء سیاساس یار و سازندگکشرت و یب

  .میگذاریروشن و آگاه مردم بالنصاف م

قبول  .گفته شده به انتخاب تازه باعث لغو انتصاب سابق است، دیو اما در مورد انتصاب استاندار جد

م نامربده مطابق معمول و که رونوشت حکشد یار است چه مکوه یمساله رس انتصاب نبوده مساله ش

م استاندار کح 29/4/59دانستم در یف خود را میلکد تا تیگردین جانب هم ارسال میابه  یمقررات ادار 

ه با کاب من یر غدرست د 4/5/59در  یه در منطقه بوده ولکنیاا با همه ید ابالغ شده و گویجد

اند و من در دفرت ردهکار کده بودم اعالم یجمهور رسسییمحل به خدمت ر یر و ژاندارمر کفرماندهان لش

د ید بایه طبق قانون جدکنیااست جمهور با یه خود رکنیابا . توسط تلفن با خرب شدم یاست جمهور یر

 یسکه کخواستم یاشت وگرنه من از خدا مند از موضوع خرب ندیب مناید و تصوییام استاندارها را تاکاح

ن موضوع به تهران آمدم ین بار به خاطر همیرد و چندیمرا بگ یرده و جاکت را قبول ین مسوولیابتواند 

و  یجمهور سییر یخواستم با آقایه مک یاز موضوعات یکین دفعه هم یاو نشد و به ناچار برگشتم و

ه انجام شده قابل تاسف که بود در هر حال مساله آنطور ن مسالینم همکشور صحبت کرسپرست وزارت 

شور کسازمان  یر اطالعات ـ انتشارات و روابط عمومیل وزکر یز اظهارات مدیآماست و قابل تاسف

ط و با قبول انواع ین رشایترن همه خدمت در سختیاه بعد از که به آن اشاره شده است . کاست

ن یابه خصوص متعجب از  یانصاف یب یم زهیریگیر قرار میقصد اخه با سوء کها یها و سختیناراحت

زد عام و خاص است شان زبانیه خلوص و تقواک ینک یمهدو  یبا آقا یه چند روز قبل با صحبت تلفنک

شان دارم خدمات و زحامت ما را بدون تعارف یابه  یشان ارادت خاصیات اسالمکن ملیو به خاطر هم

ل اطالعات و انتشارات و روابط کر یه مدکحال چه طور شده است . دندیدیم یه رسمیالزم به نقد

رغم نظر یدند و حاال علیدیل میمقام نا یه هفته قبل ما را به ارتقاک یشور در حالکوزارت  یعموم

ه کدوارم در آنچه یه امکاست  یدهند مساله قابل تعمق و توجهیمورد اتهام هستم قرار م ینک یآقا
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و ان السمع  یامتیهست و ق ییه جهان را خداکشند یاندیاند دگرباره به گفتهکو در آنچه  اندنوشته

 . ان عنه مسوالک کل اولئکوالبرص والفواد 

 (12/5/1359هانکی)

 

  .شته شدندکه یاروم« بالغآق» یر یرگسه مهاجم در د

ـ خربنگار پارسیاروم  یهایر یه در درگکرد کاعالم  یدر گفتگو  یغربجانیاستاندار آذربا یمهندس طاهر : ه 

ون سه یون رخ داد سه نفر ار ضد انقالبیو ضد انقالبیژاندارمر  یروهاین نیه شنبه شب بکبالغ منطقه آق

ن برخورددو نفر از جوامنردان یدرا: افزود یطاهر . رشده استیگردستگیشته وهشت نفر دکنفر 

ه کد انور یبه نام س یگان شخصر شدهیدستگ نین افزود در بیهچن یدند و یز به شهادت رسینیژاندارمر 

. ر شدیاسیژاندارمر  یروهایه به دست نکت داشته وجود دارد کطور مؤثر رش ع دره قاسملو بهیدر فجا

 یر قانونین وسلح غیز از مهاجمیگر نیمهامت د یو مقدار  یمرت یلیخمپاره شصت م یک یر ین درگیدر ا

ه و یاشنو یهایر یه در رابطه با درگیاروم 64ر کلش، هیرومده از ایبدست آمده است بنا به گزارش رس

مردم مسلامن . ر استیه به رشح زیمنت اطالع. منترش شد یاهین شهر توسط ارتش اطالعیا یساز کپا

و شهر شام از وجود دشمنان اسالم  یاسالم یجمهور  یانتظام یه به لطف خدا واحدهاکه حال یاشنو

ه گفته بود اگر کعات آنان یبرخالف شا. است یساز که و پایال تخلزورگو و وابسته در ح یهاکوگروه

نون کامد اینفر خون ن یک ینیاز ب یه حتکافتد یوارد شهر شوند حامم خون به راه م یدولت یروهاین

دست  یان خلع سالح عدهیا در حیرده است گوکع یزده وشا یگر ین عوامل دست به تالش مذبوحانه دیا

م یخواهیعه از همه برادران مسلامن مین شایب ایذکاند ما ضمن تال مردم زدهبه غارت و چپاول امو 

رندو سالح مهامت خود را در مقابل ین عوامل فساد قرار نگیر ایف نداده و تحت تاثین اراجیگوش به ا

 لیه تا بحال نسبت به تحوک یسانکآن  یند ضمناً برایل منایتحو ین قرارگاه نظامیتریکد به نزدیاخذ رس

ل یه با تحوکم یدهیر مکن بار تذ یآخر یاند براردهکن یاقدام یل ارتشیزات ووسایاسلحه و مهامت و تجه
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ر با شدت و قاطعانه اقدام به کد و اال لشیاعالم منا یاسالم یت خود را به جمهور یو حسن ب یآن وفادار 

 . دیمنایخلع سالح آنها م

 (13/5/1359هانکی)

 

ی، جان غربیت به آذربایبازگرداندن امن یبرای: جان غربید آذربایجداستاندار  ین طاهر یمهندس حس

  .شودیقاطعانه و رسسختانه اقدام م

ـ مهندس طاهر یاروم» خود با خربنگار اطالعات  یدر مصاحبة اختصاص یجان غربید آذربایاستاندار جد یه 

سخن  یت در آذرباجان غربینجاد جو امیاست خود در منطقه و ایار و سکها و رامون برنامهیه پیدر اروم

: داد؟ گفت دیت قربار خواهیها را در اولواز برنامه یکدامکشام : هکن سوال یدر پاسخ به ا یگفت و 

م ید بگوینخست با، اد استین استان وجود دارند زیاجرا در ا یه براک ییهاالبته برنامه.  یتعالبسمه»

 یو دامپرور  یشاورز کانات کامی، عیظر منابع طبز و از نیار حاصلخیاست بس ین منطقه استانیه اک

دا یتوانند در آن گسرتش پیع مختلف هم میصنا یشاورز کانات کن امیاست در رابطه با هم یار غنیبس

و  یه در سازمانها و ادارات دولتک یستید با دقت الزم مطالعه شود در ابتدا بایل باین مسایند لذا اک

و سامل  یساز کبه پا یاجیاناً احتید تا اگر احیبه عمل آ یبررس یالبانق یار نهادهاکن در نحوة یهمچن

ام انجام ردهکسب که ک ییه البته تا آنجاکاست  یان مسالهیا. شودیط وجود دارد انجام میمح یساز 

ه باز در درجه اول قرار دارد ک یمساله دوم. شود ین مساله توجه خاصیه به اکاست  ینشده و رضور 

 یانقالب یو نهادها یو انتظام ینظام ینطور سازمانهایو هم یدولت ین متام سازمانهاید بیه باکن است یا

مرت بوده و ک ین هامهنگیاند اردهکه احساس ک ییه باز تا آنجاکد یایدر عمل به وجود ب یهامهنگ یک

 یر کو همف یهامهنگ یستیردن با مردم باکار ک یوبرا. مینکار که با مردم کست یبه هر حال رضور

گر با مردم یو از طرف د یدولت ین نهادها و سازمانهایطرف ب یکاز  ین هامهنگیه اکوجود داشته باشد 

  .دید به وجود آیبا
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ن و با نظر مردم انجام یمسوول یر کن استان با همفیل ایه متام مساکن منظور من در نظر دارم یبه هم

نجا شش رودخانه وجود دارد یجام شده در اه انک ییهایمطابق بررس یعمران یطرحها یشود از نظر اجرا

ن سدها عالوه بر یت قرار دارد و با زدن ایه احداث سه سد در اولوکآنها سد زده شود  ید بر رو یه باک

ند و کیدا میز در منطقه گسرتش پین یشاورز کو  یسطح دامدار ی، از اراض یادیشت رفنت مقدار زکر یز

ه کشوند یار گرفته مکاران به یکاز ب یادیگردد و تعداد زیرفع م یص آب وبرق رسانین طور نقایهم

  .ن طرحها به مورداجرا گذاشته شودیعرت اید هر چه رسیبا

الزم « انکرش»امن یارخانة سکامن به نام یارخانة سک یکه قبالً شده ک ییهایمطابق بررس» : افزود یو 

اجات یه عالوه بر رفع احتکت است یمصنعت در منطقه حائز اه یکن بعنوان یار افتد و اکه به کاست 

  .«ز خواهد شدیاران نیکاز ب یادیمنطقه سبب اشتغال عده ز

د بشود اصوالً متام یبه آنها با یه توجه خاصک ییروستا یعالوه بر راهها»: گفت ینة راه ساز یدر زم یو 

و « یرة شاهیجز» به« رسو» احداث بزرگراه»: افزود یو . «داشته باشند ید راه ارتباطیدهات منطقه با

ند و کدا یادامه پ یافکد با رسعت یه ساختامنش قبالً رشوع شده و باکز مورد نظر است یاز آنجا به ترب

  .«ردیقرار گ یمورد بهره بردار 

نطور ارتباط یو هم یو غرب یجان رشقین آذرباین راه ارتباط بیبا احداث ا»: ردکد اضافه یاستاندار جد

ه تا حاال در ک یرة شاهیجز یگر هم اهالید یشود و از سو یبرقرار م یوجهن یشور با خارج به بهرتک

عالوه بر »: افزود یو ، «ردکانات استفاده خواهند کن امیبودند از ا یارتباط یالهیواقع فاقد هرگونه وس

 « .ابدییاهش مکساعت  یکز از سه ساعت به یه و تربین ارومیردن فاصلة بک ینها زمان طیا

استفاده »: پاسخ داد یسئوال شد و « ارس»از طرح سد  یبرد ار در مورد بهره« ین طاهر یسمهندس ح»از 

انال کعاً در مورد آن اقدام شود تا با استفاده از ید رسیه باکگر است ید یاز طرحها یکیاز طرح سد ارس 

 « .شت برسدکر یز یب به اراضآ یشک
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دراز مدت احداث  یهااز برنامه»: دراز مدت گفت ییهادر موردبرنامه یجان غربید آذربایاستاندار جد 

 یدار بزرگ جهت نگه یهااحداث رسدخانهی، شاورز کو محصوالت  یروغن یهاارخانجات دانهک

، ندکدا یانتقال پ یگر یبه محل د یه از محل فعلکه یپادگان اروم یبرا یطرح ینطور اجرایجات وهموهیم

 « .خواهد شد یبررس ندهین طرح در آیا یه اصوالًدر مورد اجراک

متها ینرتل قیی، کاالها بخصوص پودر رختشوکع یل توزیهم از قب یگر ید یهابرنامه»: استاندار افزود

ن و یمعلول یار براک یل اردو کیوضع مدارس استان و گسرتش آموزش و پرورش در منطقه تش یبررس

 یاصل یهانار برنامهکه در کد دارد دارند وجو  یمرت ک یار کانات که امکاز افراد  یبعض یابیارکن و یمعتاد

 « .م پرداختیبه آنها خواه

 یکن یا»: و فرهنگ مردم منطقه گفت یاسالم یدئولوژ یدر مورد سطح ا« ین طاهر یمهندس حس»

 یدئولوژ یو ا یاسالم یام و اصوالً سطح آگاهردهکن استان احساس یه من در اکاست  یمسئلة اساس

 یم براین است و ما برنامه گسرتده داریین منطقه نسبتاً پایالب در انطور فرهنگ انقیمردم منطقه و هم

ندو اساساً کدا یو فرهنگ انقالب در منطفه گسرتش پ یو اصول اسالم یکیدئولوژیا یهایه آگاهکنیا

 ین جمهور یافراد ضدانقالب ومخالف یتهاینة فعالیزم یعموم یهایه با گسرتش آگاهکم یمعتقد هست

 « .بودمرتخواهدک یاسالم

ت دارد و مردم منطقه چشم یاج به امنیز احتین منطقه قبل از هر چیه اکد یاطالع دار: سئوال شد

ت یگرداندن امنرا جهت باز یاستیت به منطقه باز گردد شام به عنوان استاندار چه سیه امنکانتظارند 

 ؟دگرفتیش خواهینه پین زمیمردم در ا یدن به خواست اصلیبه منطقه و تحقق بخش

ن یاش ان جنبهیاول. تواند داشته باشدیت به منطقه دو جنبه میدن امنیباز گردان: در جواب گفت یو 

ر و ین و عشایرد نشکه در منطقه وجود دارندو بخصوص در مناطق ک ییه اصوالً متام گروههاکاست 

نار کات خود را ن منظور اختالفینند و بدک یرو یز پیه از روش مساملت آمکنها متقاعد بشوند یالت ایا

ران و در یا یاسالم یجمهور  یند در چهارچوب قانون اساسکن یت منطقه را خودشان تامیبگذارند وامن
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ت یو امن یرفاه اهال. بپردازند یو دامپرور  یشاورز ک یعمران یتهایپارچه و آباد به فعالیک یرانیقالب ا

ه در سطح کنجا بلید نه تنها در ان باشیه اگر چنکاست  یعیشود طبین میب تامین ترتیمنطقه به ا

ار گذاشته یه وجود دارد دراختک یاناتکالزم بعمل خواهدآمد و هر گونه ام یار کت هرگونه همکممل

ت و تفاهم ین حسن نیه اصوالً گروهها و دستجات مختلف به اکن است یگر مساله ایجنبة د. خواهد شد

 ین وضعین چنیه اکاست  یعیطب، نندکد عمل ه بخواهنک یده نداشته باشندو در منطقه به هر نحو یعق

ن یروش ما هم هم، ردکن روش مبارزه خواهند ین منطقه با اینکوسا یقابل دوام نخواهد بود و خود اهال

شربد امور یپ ینطور برایران و همیشور اک یپارچگیکت منطقه و حفظ ین امنیه در جهت تامکاست 

  .میل مواجه باشیل مساین قبیانه با اقاطعانه و رسسخت یو صنعت یشاورز کو  یعمران

ن یشام با مسوول یار کالت منطقه همکحل مش یو برا یشربد اهداف انقالب اسالمیپ یبرا: سئوال شد

ن یما برا یلکاست یس»: گفت ید و یدار یاستین مورد چه سیالً در اکخواهد بود و  یاستان به چه نحو 

ار یناً دراختیل و نظرات را عیة مسایلکد ینظور اوالً بان میم بدینکار بکه همه با هم و با مردم کاست 

رفته بشودو از طرف یاناً انتقادات آنها با آغوش باز پذیمردم قرار داد و اظهار نظرات و ارشادات و اح

م یاستان خواه یه احتامالً اسمش را انجمن اسالمکرد کم یل انجمن استان خواهکیه ما اقدام به تشکگر ید

 یعیطب. شودیل مکیتش یانقالب یو نهادها ییاجرا یسازمانهاةیلکندگان یت مناک با رش ه اساساً کگذاشت 

ننده کت کرث افراد رش کبا نظر ا یافک یهاین انجمن مطرح و پس از بررسید در ایل بایة مسایلکه کاسن 

وجود  در سازمانها و نهادها به یه هامهنگکنیب عالوه بر این ترتیبد. نسبت به حل آنها اقدام شود

رند و مسلامً یگیت میان آن قرار گرفته و از جمع انجمن ارشاد و هداین هم در جرید متام مسوولیآیم

  .انجام خواهند داد ین وجهیار خود را به بهرتک
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  :ادارات گفت یساز کرامون پایپ یجان غربید آذربایاستاندار جد

ح انجام یروش صح یکو با ید با هامهنگین مساله باین اکاست ل یرضور ی و سامل ساز  یساز کمساله پا»

ه خواهد شد و ما االن مشغول یادارات استان وارد اروم یساز کجهت پا یاتیز هکاز طرف مر  یرد و بزودیگ

  .«میات هستین هیت ایق و مأموریو تحق یبررس

  :خواهد داشت؟ گفت یان چه نقشین میدرا یاستاندار  یساز کات پایه هکن سئوال یدرپاسخ ا یو  

 یار کاج به همینها احتیه اکرا یرد زکخواهد  یار کز همکمر  یساز کات پایبا ه یاستاندار  یساز کات پایه

امل کخودش را با  یار کأت همین هید ایدارند و مسلامً با یدولت یافراد مختلف در ادارات و سازمانها

  .ت انجام دهدیحسن ن

  :تدرسطح استان گف یار یکل بکسپس با اشاره به مش یمهندس طاهر 

اران را یکاز ب یشامر یتعداد ب یه بزودکمانده  ینحل باقیل همچنان در سطح استان الکن مشیا»

 یهاار در برنامهیکه از افراد بکم یم گرفت و عالوه بر آن ما درنظر داریارخواهکب یعمران یدرطرحها

سواد یآموزش افراد ب یرار و بیبا یاز اراض یبردار بهره ین طور برایو هم یعمران روستائ یوتاه مدت براک

 . «مینکره استفاده یو غ

 (15/5/1359)اطالعات

 

  .شودیم یدگیقاً رسیردستان دقکات مردم یاکبه ش: ردستانکاستاندار 

 یازهایبانه شد تا ن یشهرستان مرز  یردستان راهکبا استاندار کید شیمحمد رش: پارس یسنندج ـ خربگزار 

د یپس از بانه به ام»: ن سفر گفتیش از ایردستان پکاستاندار  .ندک یبررس یکن شهر را از نزدیمردم ا

گوناگون  ییالت و نارساکه مشیلکرد و شخصاً به کدن خواهم یردستان دکخدا از متام مناطق مختلف 
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اما آنچه مهم . دهمیقرار م یدگیقاً مورد رسیمردم را دق یهایتیات و نارضایاکو ش یدگین مناطق رسیا

ی، عمران یهایز به نارسائید قبل از هر چیه باکفراوان وجود دارد  یهایمناطق نارسائ نیه در اکنیاست ا

ن یه برق مردم را تأمکآن، نیرد و مهمرت از اکعاجل  یدگیرس یبهداشت و راهساز ی، فرهنگی، شاورز ک

ع مجتم»: ان گفتیردستان در پاکاستاندار . «ن مناطق ارسال داشتیا یعاً خواروبار برایو رس. ردک

ه در کمواجه شده  یالتکسنندج با مش یلومرت کیوان دره در هشتاد یدر دست ساختامن بخش د یآموزش

ن مجتمع یالت را هر چه باشد برطرف خواهم ساخت تا اکن مشیخدا ا یار یرس راه بازگشت به سنندج ب

 . «ردیواندره قرار گیمردم د یمورد بهره بردار  یساخته شود و بزود

 (26/5/1359)اطالعات

 

  .ه شدندیوارد اشنو، پاسداران انقالب

ضد انقالب را از خود  ید گروههایبا، تیننده امنکن یه بعنوان تامیمردم اشنوی: جان غربیاستاندار آذربا

  .برانند

ان پاسدار را به یورود سپاهی، ه ایانتشار اطالع یط یجان غربیاستاندار آذربا: ه ـ خربنگار اطالعاتیاروم

 یروهاین: هکادآور شده است ، یهین اطالعیدر ا یجان غربیاستاندار آذربا. ردکم اعال « هیاشنو»شهر 

وب خواهند کرد و آنها را رس کخواهند  یستادگیون ایدر مقابل ضد انقالب، با قدرت متام یاسالم یجمهور 

، تیننده امنکن یخودشان به عنوان تام، ت و آرامش هستندیه خواهان امنیاگر مرد اشنو. ساخت

ر مسوول یضد انقالب را در منطقه پناه نداده و آنها را از خود برانند و اسلحه و مهامت افراد غ یهاگروه

ار کافراد خراب یه بدهند و جلو یمستقر در اشنو یانتظام یروهایل نیتحوی، د و رشطیچگونه قیرا بدون ه

سپاه پاسداران انقالب ، ورن منظیرند و بدیبگ، ها را دارنددر جاده ین گزار یه قصد مکو ضد انقالب را 

است  یهیبد. ردکت و آرامش منطقه اقدام خواهد ین امنینسبت به تام، د و ارتشیه اعزام گردیبه اشنو
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 یاسالم یه جمهور یمبنزله جنگ مسلحانه عل، ون و پناه دادن به آنانیبا ضد انقالب یار کهر گونه هم

 . با آنان مقابله خواهد شد، و با قدرت متام یران تلقیا

 (5/6/1359)اطالعات

 

 یهاردستان از توطئهکمردم ی: جان غربیآذربا یاستاندار  یو امور ادار  یاسیمعاون س یمصاحبه مطبوعات

  .اندضد انقالب به ستوه آمده

  .ندکد قاطعانه عمل یدولت با، ردستان از عوامل ضد انقالبک یساز کدر پا

  .صحت ندارد یجان غربیدر استان آذربا یمبود ارزاق عمومکعه یشا

مصاحبه  یکدر ی، جان غربیآذربا یاستاندار  یو امور ادار  یاسیمعاون س« یهاشم مهندس» –ه یاروم

به سئواالت خربنگاران ، ل منطقهیخود در مورد مسا یح نقطه نظرهایرد و ضمن ترشکت کرش  یمطبوعات

ت و یامن»: اظهار داشت رد وکاشاره  یتیو امن یاسیابتدا به اوضاع منطقه از نظر س یو . پاسخ داد

اول : است یاز دو جهت قابل بررس، گذردیه در منطقه مک یلیمسا یلکا بطور یاست منطقه و یس

 یهادشمن در چهره یهاه مربوط است به توطئهکنیودوم ا یانقالب یروهایشود به مردم و نیمربوط م

آن ، ه اگر واقعاً مردمکنیشود ایه مربوط به مردم مکآنچه . ردیگین منطقه صورت میه در اکمختلف 

، نندکت یهمچنان رعا، روز شدندیار بردند و پکه در دوران انقالب بکرا  یارها و روشهائیو مع کمال 

الت و اختالف کمش یرس  یکاز شهرها ی اما متاسفانه در بعض. وخود دارد یت منطقه و ادامه زندگیامن

مساله حل ، را نشان بدهند یقت و آن حسن انقالبه البته اگر صداکن مردم وخود دارد یها بقهیسل

 یشخص یهاو عقده یغرض ورز  یها رو قهیل و اختالف سلین مسایرده اکنا یاگر خدا یخواهد شد ول

د مطرح یه باک یگر یمساله د. ت منطقه و به اسالم رضبه خواهد زدیت انقالب و به امنیبه موقع، باشد

ل یه متاسفانه به دالکو سطح فرهنگ مردم در منطقه است  یاسالم یدئولوژ یشناخت اسالم و ا، شود
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ن ین منطقه پائیدر ا یسطح فرهنگ اسالم یلکست و بطور یم نکدر منطقه حا ینش اسالمیآن ب، ادیز

ه مسوول ک یسان، کمتاسفانه یول، دارند یادیز یثار و از خودگذشتگیها اه تودهکنیرغم ایاست و عل

 یم با رهنمودهایدواریه امکهستند  یاالتکاش یدارا، باشندیمنطقه م یت جامعه و مسوول اجرائیهدا

ن اختالف نظرها و یا، است یانقالب یروهایتگر و نیهدا یروهایدوش ن یه رو ک یمیامام و با رسالت عظ

  .«بدهد یاسالم یهاشهیخود را به اند یها جاقهین اختالف سلیا

 

 ضد انقالب یهاتوطئه

دشمن  یهاه شام توطئهکن سئوال یدر پاسخ به ا یجان غربیآذربا یاستاندار  یر و امور ادا یاسیمعاون س

توان یضد انقالب و دشمن را در چند مورد م یهاتوطئه» : گفت، دینکیم یابیرا در منطقه چگونه ارز

عات یندن شاکها و افیریخونها و گروگانگیها و شبیمبب گذار، تیجاد جو تشنج و عدم امنیه اکرد کر کذ 

ه خرب از توطئه بزرگ دشمن درمنطقه کاست  ینها عالمئیاساس بر رس زبانها از آن جمله است و ا یب

 یشه از انقالب اسالمیهم، خودفروخته ین گروههایه اکن نظر است یها از اافنت توطئهیدهد و شدت یم

ه صورت ک ییهائهن توطیبنابرا. ر شودیرود تا جهانگیه مکاست  ین انقالب اسالمیخورند و ایرضبه م

خواهند یردها مکرده کنا یخدا یعن، یرد مربوط شودکه تنها به مردم کست ین یز ساده ایچ، ردیگیم

ل و ین مسایهمه آنها از ا، مین داشتیردنشک یراً به شهرهایه اخک یدر مسافرتهائ. ردستان آزاد بشودک

 یبرا یافکگفتند چرا دولت با قدرت یبه تنگ آمده و ناراحت هستند و مبا م یضد انقالب یهاتوطئه

شنهاد یخودشان به ما پ یند و حتکیوارد عمل من یعیوس یروهاید و نیمنامنی مناطق اقدام یساز کپا

  .«نندک یساز کم خود شخصاً در منطقه اقدام به پایه اجازه دهکردند کیم
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 حتاجیمبود ماکعه یشا

در  یمساله ارزاق عموم»: سطح استان گفت در یمبود ارزاق عمومکعه یدر مورد شا یهاشممهندس

ه در سطح شهر کمبود نان کعه یشا، مثال یست و برایل نیر مسایجدا از سا، ن شهرین استان و در ایا

ه آنها یش از سهمیش از حد و بیان بیه ما به نانواکچرا ، ردیگیها رسچشمه من توطئهیاز ا، مطرح است

 یر ارزاق عمومیشوند و سامی اه فروختهیاند آردها در بازار سرب دادهه به ما خکم و تا آنجا یخواهیآرد م

  .به مردم شناسانده خواهد شد ین عوامل به زودیالبته ا. نطوریهم هم

 

 ردن مردمکارشاد و آگاه 

در منطقه  یاسالم یدئولوژ یمردم و گسرتش ا یبا اشاره به لزوم باال بردن سطح آگاه یهاشممهندس

ه متاس مداوم با مردم و در کم ین منظور در نظر گرفته ایا یبرا یعیوس یهارنامهب» : اظهار داشت

البته ما . ها استنها ارشاد مردم هم جزو برنامهیدشمن و همزمان با ا یهاان گذاشنت آنها از توطئهیجر

ر و کف نند و باکن مناطق سفر یه به اکم ینکیمتعهد و مسلامن دعوت م یروهاین رابطه از همه نیدر ا

ند و ما خود یوشش مناک یاسالم یدئولوژ ینجا آشنا شوند ودر باال بردن سطح فرهنگ و ایشه مردم ایاند

، مردم منطقه یارشاد و راهنامئ یمتعهد و جوان برا یروهایق نیو تشو یاسالم یهال انجمنکیز با تشین

ه در جهت باال بردن کاست  یگروه یهابه گردن رسانه، ن رابطهیهم در ا ید البته سهمیوشکم یخواه

 یون در بعضیزیر تلویو و تصویراد یه صداکتعجب است  ین جایند و ایت منایسطح فرهنگ مردم فعال

. انددهیر امام را تا حاال ندینند تصوکیه مردم ادعا مکوجود دارد  یمناطق یشود وحتیده منیمناطق شن

است  ین هشدار یم انقالب به آن مناطق برود و اایه پکم ید انتظار داشته باشین وضع هم نبایپس با ا

ن مناطق یرا به مردم ا یام انقالب اسالمیم تا حداقل پیه از آنان دارکاست  ین امر و درخواستیبه مسوول

  .«برسانند
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از مهاباد ، شودیردستان مکه در ک ییهادانند متام توطئهیه همه مکنیبا ا»: دیاز خربنگاران پرس یکی

در مهاباد است چرا دولت اقدام به گرفنت مهاباد  یرقانونیغ یگروها یز اصلکرد و مرایگیرسچشمه م

ز یان نکو بو ، نقده، رانشهریپ یه شهرهاکبل، نه تنها مهاباد» : در پاسخ گفت یهاشمند؟ مهندسکیمن

 یوههان گر یا ید مورد شناسائیبا، ور شوندکمذ  یه بخواهند وارد شهرهاک یسانکدارند و  یتین وضعیچن

ت یمکدارد دال بر حا، رانشهر وجودیر پینظ یه در شهرهاک یت نسبیالبته امن. رندیقرار گ یرقانونیغ

امل دولت کت یمکمستقر نباشند و حا یاسالم یروهایه نک یشرت دولت است و مسلم است در جائیب

ر مهاباد را ینظ یهرهار شیمهاباد و سا، مسلح یروهایه چرا نکنیمنطقه نا امن خواهد بود و اما ا، نباشد

آنها در ، پرسم و به هر حالیز از مقامات مسوول میه من نکست ین خود مساله ایا، در دست ندارند

روها یلش عدم اقدام همه جانبه نیاز دال یکید یاما شا. ران و امام امت مسوولندیف ایبرابر ملت رش

مسلح به  یروهایدر سطح ن یامهنگه یکستند و الزم است یامل برخوردار نک یه از هامهنگکباشد 

 . دیوجود آ

 (10/6/1359هانکی)

 

  .اختالف افتاد، در مهاباد یر قانونیغ ین گروههایب

استاندار . ردکر کروز آرام ذ ید 13شب تا ساعت یوضع استان را از پری، جان غربیاستاندار آذربا یطاهر 

به رسقت  یم پولهایباد بر رس تقسده در شهرستان مهایطبق اخبار رس»: در متاس خربنگار مجلس گفت

، روزیه پرکاست  یادآور یالزم به . «اختالف افتاده است، و ضد انقالب یر قانونیغ ین گروههایرفته ب

ون تومان پول به یلیم 80ن شهر یشعبه ا یمل کاز بان، در مهاباد یر قانونیاز افراد احزاب غ یگروه

 . ز آرام خواندیدشت را نشب شهرستان رس یوضع پری، طاهر . اندرسقت برده

 (22/6/1359)اطالعات
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  .ردندکه یشهر مهاباد را تخل، افراد مسلح

اعالم داشت « اطالعات»با یتلفن یدر گفتگو  یجان غربیاستاندار آذربا« یطاهر »مهندس ، صبح امروز

ر مستقر ن شهیاز مواضع ا یو سپاه پاسداران وارد مهاباد شدند ودر بعض یارتش و ژاندارمر  یروهایه نک

به آنصورت بوخود  یر یچگونه درگیه -صبح 9نون ـکخوشبختانه تا»: گفت یمهندس طاهر . دندیگرد

ل یتحو یروز برایظهر د 12ه در آن تا ساعت که یاروم 64ر که لشیاطالع» : افزود یو . «امده استین

. «دیخواهد گردد ید شد و احتامالً بازهم متدیصبح امروز متد 8تا ساعت ، سالح مهلت داده شده بود

ه یشهر را تخل، عوامل مسلح، انقالب در مهاباد یروهایبدنبال مستقر شدن ن» : ردکاضافه  یمهندس طاهر 

جان و عراق آرام یآذربا ینوار مرز »: ان گفتیدر پا یمهندس طاهر . «ن منطقه خارج شدندیردند و از اک

انات که اگر امکادامه دارد  یر قانونیباز است و رفت و آمدها بطور غ ینوار مرز  یالبته راهها. است

 . «ردکم ین مورد اقدام خواهیدر ا، فراهم شود

 (25/6/1359)اطالعات

 

  .مستقر شد، در مهاباد یساز کات پایستون عمل

و سپاه  یژاندارمر ، 64ر کلش یگانهایل ازکمتش، هیاز اروم یستون اعزام یساز کات پایه ـ عملیاروم

در چند نقطه ، پس از ورود به مهاباد یژاندارمر  یمه دارد و واحدهاپاسداران در شهرستان مهاباد ادا

ن خرب به ید ایروز ضمن تائیعرص دی، جان غربیاستاندار آذربا« یطاهر » یآقا. مهم شهر مستقر شدند

روز( یامروز)د، به مهاباد یساز کات پایبدنبال اعزام ستون عمل» : ه گفتیپارس در اروم یخربنگار خربگزار 

از دفاتر  یکیه به ک یو محل سابق گروهان ژاندارمر  یوم ورزشیاستاد، ونیزیدر تلو یاندارمر ژ  یواحدها

 یهایریدرگ، اتین عملیدر ا» : افزود یمستقر شدند طاهر « ل شده بودیرات تبدکحزب منحله دم

ش گزار ، نیطرف یشدن و تلفات احتامل یا احتامل زخمیت آن و یفکیهنوز از  یداده ول یرو  یاندهکپرا

اندوآب به یشهرستان م یاز سو  یستون اعزام»: گفت یجان غربیاستاندار آذربا. «ده استینرس یقیدق
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از « وانینل»روز( در منطقه یامروز)د» : ردکاضافه  یدهند و یخود ادامه م یرشو یز به پیشهر مهاباد ن

، داده است یرو  ینر قانو یمسلح غ یو گروهها ینظام یروهاین نینده بکپرا یهایر یه درگیتوابع اشنو

 . «ستیدر دست ن یقیز اطالع دقیآن ن یاز چگونگ یول

 (26/6/1359)اطالعات

 

 وضع منطقه مهاباد

ل از کمتش یانقالب یروهاین، ن حالیوضع مهاباد آرام بود و در هم، شبیپر: پارس یه ـ خربگزار یاروم

 یآقا. شهر مهاباد مستقر شدند در یدیدر مواضع جد، و سپاه پاسداران انقالب یژاندارمر ، رکلش یگانهای

 ین خطر به خربگزار یبامداد امروز ضمن اعالم ا یجان غربیاستاندار آذربا یاسیمعاون س« یهاشمیمجتب»

ی، وم ورزشیاستاد، ونیزیتلوی، عالوه بر ژاندارمر ، نونکروز تایاز بعدازظهر د» : ه گفتیپارس در اروم

روها در ین نیدرآمده و ا یخود یروهایز به ترصف مجدد نیمهاباد ن یشاهنگیباشگاه افرسان و سازمان پ

ز یلو را نیآموزش و پرورش و سی، فرماندار ، مانند آب و برق یاتیح یدرصددند سازمانها، حال حارض

در  یر قانونیمسلح غ یگر به گروههایروز باردید،  64ه یر ارومکفرمانده لش، ن حالینند در همکترصف 

، با شدت متام، ارتش، نصورتیر ایل دهند و در غیه زودتر اسلحة خود را تحوه هرچکرد کمهاباد اخطار 

 . «ردکوب خواهد کمواضع آنان را من

 (26/6/1359)اطالعات

 

 از آب وبرقیامت یگران

گر است ید یه گرانرت از شهرهایاز آب و برق در ارومیه چرا امتکسئوال  یکدر پاسخ « یمهندس طاهر »

ن یا. خربم یب، شودین شهرستان گرفته میاز آب و برق در ایه در مقابل امتک یمن از مقدار پول» : گفت
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د نظر شود ین مورد تجدیدهم در ایدستور م، قت داشته باشدینم و اگر واقعاً حقیکم یموضوع را بررس

  .«سان گرددیکگر ید یبا شهرها، از آب و برقیامت یو بها

 

 هیدر اروم کمبود پزشک

ست یه نیمنحرص به اروم کمبود پزشک»: ه اظهار داشتیدر اروم کد پزشمبو کدر مورد  یمهندس طاهر 

 یک یه به عمل آمده به زودک یهائینیش بیاما با پ، شور محسوس استکمبود در سطح کن یه اکبل

ان و فعال کپزش یل مجمع عمومکین تشیهمچن. افتیش خواهد یه گشایامرستان نسبتاً بزرگ در ارومیب

  .«ردکل را حل خواهد کن مشیا یه تا حدودیاروم کیردن جامعه پزشک

 

 ه سپاه پاسدارانیعه تصفیشا

است  یسپاه پاسداران نهاد»: ه گفتیاروم یه در سپاه پاسداران انقالب اسالمیعه تصفیدر مورد شا یو 

. ه شوندید تصفیاند و باردهکها و وابستگان سابق در آن نفوذ کیرده ساواکنا یشود گفت خدایه منک

ه دارد ک یفین نهاد طبق وظایا ایم آینیم ببینک یه بررسکن است یا، ه انجام خواهد گرفتک یار کتنها 

ه کنان دارم یجابجا شودو من اطم یسنگرهائ، ن نهادین است در اکا نه؟ البته ممیند کیدرست عمل م

االسالم از استاندار در مورد حجت». اندردهکعمل  یف خود به خوبیبه وظا، برادران سپاه پاسداران

: سئوال شد و او در پاسخ گفت، ز هستین یاسالم ینده مجلس شورایه مناکه یامام جمعه ارومی، حسن

 یه انسانینان دارم امام جمعه ارومیدهند و من اطمینشان م یس العمل آنکل عیاز مسا یدر برخ»

 . «باشندیم یاز سادگ یز ناشیها نس العملکن عیساده بوده وا

 (28/6/1359)اطالعات
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  .ج فارس ادامه داردیران و عراق از نوسود تا دهانه "فاو" و خلینربد در رستارس مرز ا

ر یمسلح غ یبه گروهها یجان غربیاستان آذربا یر کو لش یشور کان مهلت مسووالن یپا یدر پ –ه یاروم

. ادامه داشتروز( همچنان یه تا روز شنبه ) پرکن شهر آغاز شد یدر ا یدیشد یر یدرگ، در مهاباد یقانون

 یر قانونیمسلح غ یبامداد شنبه به گروهها 10تا ساعت  یجان غربیآذربا یر کو لش یشور کمسووالن 

گاه یپادگان و پا یکیار خود را به نزدیتحت اختهای ه اسلحه و گروگانکدر مهاباد مهلت داده بودند 

پارس  یبه خربگزار ، ن خربیضمن اعالم ا یجان غربیاستاندار آذربا ین طاهر یحس. ل دهندیتحو ینظام

  :گفت

، است یاسالم یمسلح جمهور  یه در دست گروههاک یژه در نقاطیدر نقاط مختلف شهر و بو یر یدرگ »

ده ینرس یچگونه گزارشین هیست و از تعداد طرفیامالً مشخص نکهنوز اوضاع در مهاباد . آغاز شده است

  .«است

. را بدست گرفتند« نوروز مهر»به « انکبو »م جاده نرتل قسمت اعظکیاسالم یمسلح جمهور  یروهاین-

ن شهر یپارس در ا ین خرب به خربگزار یضمن اعالم ا، هیاروم یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم

ن جاده و یا یساز کپا، روز (یبود و از بامداد شنبه) پر یر قانونیغ، مسلح ینرتل گروههاک»: گفت

لومرت جاده و کینون پانزده کارتش و سپاه پاسداران آغاز شده و تا کمشرت  یروهایاطراف ن یروستاها

نداده و تعداد قابل  یرو  یبر خورد مهم نونکتا، اتین عملیدر ا. شده است یساز کاطراف پا یروستاها

 . «افتاده است یاسالم یجمهور  یروهایبدست ن یمر کو  یار کو ش یکام ، 3-اسلحه ازنوع ژ یتوجه

 (28/6/1359)اطالعات
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  .ادامه دارد یشهرمهاباد به خوب یساز کپای: جان غربیستاندار آذرباا

 یبا خربنگار خربگزار  ییدر گفتگو یجان غربیاستاندار آذربا یمهندس طاهر : پارس یخربگزار  -هیاروم

 یهایریدر درگ»: گفت یو . در شهر مهاباد همچنان ادامه دارد یساز کات پایه عملکپارس اعالم داشت 

ان یز در جریشب نیشدند و د یپاسدار و دو رسباز زخم 4د و یپاسدار شه ، یکمهابادچند روز گذشته 

مسلح  یروهاین ینشان داده شد ول یر قانونیمسلح غ یهاگروه یاز سو  ییمقاومتها، مهاباد یساز کپا

ن یدر ا یجان غربیاستاندار آذربا. «خود ادامه دادند یساز کات پایهمچنان به عملی، اسالم یجمهور 

 یهاگروه، بازرگان –و کن مایر بیشب در مسیز حدود ساعت هشت پریو نکدر شهرستان ما»: گو افزودگفت

ردن کاده یرا گرفته و پس از پ یبوس مسافر بر ینیم یکش و کر نفتکتان یک یجلو ی، ر قانونیمسلح غ

نسبت به  ک،مکدن یبوده و بارس یش خالکنفت»: گفت یو . دندیشکه را به آتش یله نقلیوس، نانیرسنش

شب یدر ضمن پر. ده استینرس یب جانیآس یسکبه ، ن ماجرایاطفاء آتش اقدام شده است و در ا

ه در یارخانه قند اورمکته انقالب مستقر در یمک، کن و سبیسنگ یهاباسالح یر قانونیمسلح غ یهاگروه

و فرمانده هنگ  یربجان غیاستاندار آذربا. «ن شهر را مورد حمله قرار دادندیشامل ا یلو مرت کی 20

بامداد رشوع شده  2ن از ساعت یه حمله مهاجمکن خرب اظهار داشتند ید اییه ضمن تأیاروم یژاندارمر 

ته انقالب یمکهفت به ساختامن  یج یپ، گلوله آر ی، یکرانداز ین تیدر ا. روز ادامه داشتید و تا صبح

 . نداشت یجان یتن حمله تلفایا. رد و خسارات بوجود آوردکارخانه قند اصابت ک

 (28/6/1359)اطالعات

 


