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 ش گفتاریپ

ران یردستان و اکخ یتارای ههدور ترین تیاز پراهم یکیبا  ییآشنا، ن مجموعهیا یهدف از گرد آور  

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

  .دیمناتر میجالب یشان از زبان خود آنها بسیشه ورز ایگاه اندیوجا، آنان در هامن عرصای ههشیبا اند

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

ن یخ نویدر تارا ههدور ترین از پرتالطم یکیه ک یعرص ، گر بوده استید یاز سو  کیمسلهای شکشاک

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

  .ردکردستان را تجربه ک یناآرام

چگونه ، ردن و چگونه پنداشنتک یچگونه تلق، ردنکو چه دن یشیرسگذشت چگونه اند، حارضی همجموع

  .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 باشدیقعوا کدر  یراه براترین آسان، 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 پی هآگا، ن خاطریبه هم

 : مینکفراموش ن

 . . .میشومی ز درآن نگاشتهیخود ن م ویسینومی ه ماکاست  یتابکخ یتار

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

  .خواهد شد یگرام

به دستم دادند سپاس  یار یدست ، ن مجموعهیا یآماده ساز ی هچهار سالی هه در دور ک یارانی یهاز هم

  . گزارم
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  .شد یردستان علنکرات کحزب دمی، ت پنهانیسال فعال 32پس از 

  .به دولت رهنمود بدهد، ردکخلق  یه در مورد خواستهاکاز امام خواست ، راتکل حزب دمکر یدب

  .ستیر نیان پذکران امیدر ا یواقع یراسکدمو ، ردکحقوق خلق  یبدون اعطا

ت یسال فعال 32ران بعد از یردستان اکرات کشدن حزب دم یبه مناسبت علن: یمخربنگار اعزا -مهاباد

ن یدر ا. ن حزب در ورزشگاه مهاباد برگزار شدیا هزار نفر از طرفداران اههبا حضور د یاجتامعی، مخف

هزاران نفر از . ر بودینظ یردستان بکمحمد در  یومت خودمختار قاضکست حکه از زمان شکاجتامع 

ش یشاپیدر پ، حضور داشتند«رات استکحزب ما فقط حزب دم»: دادندیه شعار میکن در حالایروستائ

ان یروستائ. ردندکیت مکن حزب در روستاها هستند حر یه طرفدار اکدهات  یون مرتقیروحان، انیروستائ

د یشه 47ه در جنبش سال کون یگ روحانیمال آواره و د، ردکخلق  یشوایمحمد پ یاز قاض ییسهاکع

ن یردنشک یه شهرهایلک یاز طرف اهال یندگیصدها نفر بنام، ن اجتامعیدر ا. د در دست داشتندشدن

رت عبدالرحمن قاسملو کد ی، ردکبه زبان ، ب"یرق ین مراسم پس از خواندن رسود"ایدر ا. ردندکت کش 

ن ردستاک یخودمختار  ەنیرد در زمکخلق  یهابر خواست یسخنان یردستان طکرات کل حزب دمکر یدب

هفتاد  1346-47ه تنها سال کداده  یادیز یحزب ما شهدا: گفت یو . ردکه کیت یه طلبیو رد هر نوع تجز

ردستان در همه تنگناها با ک یمردان روحان. مینفر از همرزمان خود را در شورش مسلحانه از دست داد

ه کمهاباد  در یمحل«)چهار چراغ» یمحمد و حزب شهدا یه حزب قاضکحزب ما . اندردبودهکخلق 

تا بدست ، باشدیها میوسفیز یا و عزههبا مال آوار ، ش در آنجا دار زدند(یسال پ 30مهاباد را  یشهدا

  . . .رد از پا نخواهد نشستک یآوردن همه حقوق مل

 ست؟یموضع دولت چ

 ینانیمده شده اما اطیوبکدر هم  یو ارتجاع یستیالیامپر یاههگایامروز در مهاباد متام پا: افزود یو 

داده شودبدست ، ردکه حقوق خلق کبدون آن. ورش مجدد نزندیگر دست به یه ارتجاع در نقاط دکست ین

خواست با دادن رهنمون الزم  ینیاز امام خم یو . ستیر نیان پذکام، رانیدر ا یواقع یراسکآمدن دمو 
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 موضع خود را در د دولت بازرگان هم رساما ینند و باکرد دفاع کخلق  یهابه دولت موقت از خواست

ت داشته کد ش یبا، ردکخلق  یندگان واقعینده منایافزود در مجلس موسسان آ یو . دین باره روشن منایا

ن یگر ایاست ما در برابر احزاب دیس. ندکرا خدشه دار  یم وحدت ملیدهیاجازه من یسکما به . باشند

م و در سطح یریپذینتقادها را مما ا. م آوردیست دولت به حساب خواهیه دشمن ما نکه هر کاست 

س کر با هر یل زیردستان حارض است در مساکرات کحزب دم. میستیانحصار طلب ن یو منطقه ا یمل

  :ندک یار کهم یو هر حزب

ران در چارچوب یا یهمه خلقها یبرا ین حق خودمختار ییتع -2ران یدر ا یکراتکدم یابعاد جمهور -1

است یش گرفنت سیدر پ -3یاسیس یاهها و دستهههمه گرو  یراب یکراتکشور و احد و حقوق دمو ک یک

و باال بردن فرهنگ  یسوادین بردن بیاز ب-4. د نظر داشته باشدکشان را که منافع زحمتک یدرست یاقتصاد

و مبارزه با  یاست مستقل ملیس– 5ران یا یاقوام و خلقها یا بر اساس آموزش به زبان مادر ههتود

ران یا یت ملیمکه حاک یشور کوند با هر یجاد پیا -6بخش  ییرها یز همه جنبشهات ایزم و حامیالیامپر

  .ردیرا بپذ

 

 دینکارتش را منحل 

ردستان کدر منطقه  یو شهربان یدسازمان ژاندارمر یخواست از تجد یز کن از دولت مر یقاسملو همچن

 یجاد ارتش خلقیل ارتش و ااو خواستار انحال. بگذارد ینها را به عهده اهالیف ایند و وظاک یخود دار 

رد کردستان انتقاد کردن ک« زهیتاریلیم»او از. وب خلق باشدکرس  ید چامق دولت برایارتش نبا: شدو گفت

. ردیار گکگر به یه گروه دیعل یاعده یکتحر یخود را برا یروهاید نیچ گروه و دسته اس نبایه: و افزود

 یو . خواند یردکبه زبان  یمحمد قطعه شعر  یاضار قیرد و کشاعر معروف « منین هیمحمد ام»سپس 

امام ی، نین حسیخ عزالدیت الله مال شیام آیسپس پ. د در عراق به مبهن برگشته استیسال تبع15پس از 

گر یارتش د: گفتیامیپ یط، بود یه رسوانکز ین یان انقالبینده نظامیمنا. جمعه مهاباد خوانده شد
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مردم  یکراتکه دمو یحزب اتحادی، ندگان خلق آذر یام منایپ. د گشودبرادرانش آتش نخواه یچگاه به رو یه

 . ز خوانده شدیگر نید یاسیخلق و چند سازمان و گروه س ییفدا یهایکو گروه منشعب از چر

 (12/12/1357هانکی)

 

  .ردستان اعالم شدکرات کاساسنامه حزب دمو 

، «رانیردستان اکرات کحزب دمو »ل کر یدب «رت عبدالرحمن قاسملوکد »: اطالعات یمهاباد ـ خربنگار اعزام

ل یما متا یاز سو »: د و افزودینام یراسکن دمو یمتر یرا نوع« خلق ییفدا یهایکچر»ر خود با یدار اخید

ن یرت قاسملو در پاسخ به اکد . «ز دارمیل را در آنها نین متایا وجود دارد و من اههبا همه گرو  یار کبه هم

 ییرات بورژواکال دمیشبه سوس»حزب  یکران را یردستان اکرات کحزب دمو ، از جوانان یاه عدهکپرسش 

  :نامند گفتمی «یدست راست

 یار یبس کنقاط مشرت ، ندهیه در آکم ین داریقیم و ینکیها گوش مجوان یامل به حرفهاکما با تفاهم »

د یده تجدین عقیدر ا ها حزب ما را بهرت بشناسند ونده جوانیم در آیدواریم داشت و امیها خواهبا آن

  .«نندکنظر 

در  یاسین حزب سیرتید آن را قویه باکران یردستان اکرات کاز مواد اساسنامه حزب دمو  ییهاقسمت

  :ن شح اعالم شده استیبه ا، منطقه دانست

ارگران ، کویژەران است و بیردستان اکرد در کهمه خلق  یحزب انقالب، ردستانکرات کحزب دم •

  .سازدمی لکرا در صفوف خود متش یران انقالبکوشنفو دهقانان و ر 

  .ندکیم یرو یامل جامعه پکت یعلم یخود از تئور  یتهاین حزب در فعالیا •

  .د حافظ ارسار حزب باشندیحزب با یاعضا •
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  .بگذراند یشیسال دوره آزمایکد ید بایت حزب در آیبه عضو یسکه کن یا یبرا •

  .است« یکراتکسم دمو یرتالسان»ساختامن حزب  یاصل اساس •

  .دوستان حزب کمکو  یحزب یاههت و درآمد بنگایدر آمد حزب عبارت است از حق عضو •

ن حزب در یاز قول ا یبارزان یرامون مال مصطفیه پکرا  ین مطالبیهمچن، رانیردستان اکرات کحزب دمو 

ه سخنان کد به اطالع برساند دانیالزم م یز کته مر یمک: رد و گفتکب یذکت، مطبوعات عنوان شده است

ه در کهامن است  یبارزان ینظر حزب ما در مورد مال مصطف. ندکیس منکنظر حزب ما را منع، ورکمذ 

 . افتیز انتشار خواهد ینده نیافته و در آیحزب ما انتشار  یمطبوعات رسم

 (16/12/1357)اطالعات

 

  ردستانک یطرح خودمختار 

شده  ینیش بیران در آن پیردستان اک یخودمختار  یه چگونگک یطرح: تاطالعا یخربنگار اعزام -مهاباد

  .است فاش شد

ناس کو نرش اس یز کمر  کبانیی، وزارت دارا، دفاعی، است خارجیامور مربوط به س، ن طرحیمبوجب ا

ار یدر اخت، ردستانکدر  یدولت یت اداره سازمانهایا صالحههنیر زمیاست و در سا یز کبعهده دولت مر 

  :ن استین طرح چنیمنت ا. ردستان خواهد بودکخودمختار  ومتکح

ردستان ک یمرزها. گرددیران را شامل میردستان اکن یردستان همه رسزمکخودمختار  یومت ملکح – 1

نان کت سایرثکو خواست ا یو اقتصاد ییایو جغراف یخیط تاریه با شاکشود ین مییتع یبیران به ترتیا

  .ند، کن منطقه مطابقتیا
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 یامور دولت

ران یرسارس ا یدراز مدت برا یاقتصاد یاههبرنام یز یدفاع و طرح ری، است خارجیامور مربوط به س – 2

جز در ، باشدیران میا یکراتکومت دمو کت حیناس در صالحکو نرش اس یز کمر  کو بان ییو وزارت دارا

ردستان کومت خودمختار کحار یدر اخت، ردستانکدر  یدولت یهات اداره سازمانیور صالحکموارد مذ 

  .ت خواهندداشتکش  یز کومت مر کردستان در اداره امور حکخودمختار  یومت ملکندگان حیمنا. است

ندگان یله منایه بوسکز است کردستان متام قدرت در دست مردم متمر کخودمختار  یومت ملکدر ح – 3

  .نندکیآن را اعامل م، ردستانک یخود در مجلس مل

ردستان بشامر کخودمختار  یومت ملکدر ح یارگان قانونگذار ترین یعال، ردستانک یمجلس مل – 4

سال برسد حق  18ه سن آنها به ک یسانکهمه . شوندیندگان مجلس از طرف مردم انتخاب میمنا. رودیم

ی، متساو  یحق انتخاب شدن دارند و انتخابات عموم، سال برسد 21ه سنشان به ک ییردن و آنهاکانتخاب 

  .ردن و انتخاب شدن برابرندکزن و مرد در انتخاب . خواهد بود یم و مخفیمستق

ردستان کخودمختار  یومت ملکح یدر دست ارگانها، نیردستان از باال به پائکدر  یدولت یهاسازمان – 5

  .گرددیم یملغ، ز قرار داردکه بر اساس فرستادن مامور از مر ک یاداره امور دولت. است

ارتش  یبجا. دهندیشمرگ( می)پ یمل یروهایخود را به ن یگردد و جایمنحل م یدارمر س و ژانیپل – 6

  .شودیس میتاس، خلق یهن و دستاوردهایدفاع از م یبرا یارتش خلق، سابقی هشاهنشا یارتجاع

س یآموزش وتدر، در همه مراحل. ردستان استکخودمختار در  یومت ملکح یزبان رسمی، ردکزبان  – 7

 یزبان فارس. شودیار برده مکب ین زبان بعنوان زبان رسمیهم ا یاست و در ادارات دولت یردکبه زبان 

رود و در یبشامر م یدولت یز زبان رسمیردستان نکخودمختار  یومت ملکران در حیگر ایمانند مناطق د

ل یز تحصینرا  یزبان فارسی، ردکر از زبان یردستان بغکان کود ی، کالس چهارم ابتدائکمدارس بعد از 

  .نندکیم
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ن خواهد یآنها تأم یحقوق فرهنگ. دارند یردها حقوق مساو کردستان با کن کسا یمل یهاتیاقل – 8

ها حق دارند تیاقل. خواهند داشت یل به زبان مادر یحق تحص ییانشان در مدارس ابتداکود کشد و 

  .ندیتاب بزبان خود منترش مناکروزنامه و 

ل سازمان کیتش یآزاد، ان و مطبوعاتیب یآزاد یکراتکدم یهایآزاد، تانردسکومت خودمختار کح – 9

ردستان در انتخاب کنان کسا. نندکین میخلق تأم یو قرشها یکراتکهمه طبقات دم یا را برایکو سند

  .مسافرت دارند یشغل ومحل اقامت خود آزادند و آزاد

روان همه مذاهب در مقابل یت و پآزاد اس یده مذ هبیگردد و عقیم کیکدولت از مذهب تف – 10

  .ندکیوم مکرا مح یمذهب-یض نژادیتبع، قانون. سانندیکقانون 

 

 یشاورز ک صنعت و

افت یدر یمزد مساو ی، ار مساو کدارند و در مقابل  یزن و مرد در خانواده و جامعه حقوق متساو  – 11

  .دارندیم

شور طبق اصول کردن ک یصنعت، ردستانکن یران و همچنیرسارس ا یرشفت اقتصادیپ یراه اصل – 12

ه ک یو اجتامع یاقتصاد یجاد نهادهایا. در جهان است یکینکو ت یعلم ید و مطابق با دستاوردهایجد

ومت کران و حیا یکراتکومت دمکف حیوظاترین یاز اساس یکیاست  یشور رضور کردن ک یصنعت یبرا

  .ردستان استکخودمختار  یمل

رشفت یپ یبرا یه بخش اساسک یاقتصاد یله بخش عمومیردستان بوسک خودمختار یومت ملکح – 13

ت یحام یو محل یند و از منابع ملکیس میردستان تاسکرشفته را در یع پیصنا، گرددیمحسوب م یاقتصاد

م یشور سهکردن ک یز در صنعتین یو خصوص یبخش تعاون یاقتصاد ینار بخش عمومکدر . دینامیم

  .خواهند بود
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 یرود ملیردستان بشامر مکه ثروت همه مردم کن آبها و جنگلها و مراتع یو همچن ینیرزمیزمنابع  – 14

  .خواهد منود یمردم از آنها بهره بردار  یاههردستان بنفع تودکومت خودمختار کگردد و حیم

ح و طر  یشاورز کدر  یعلم یاههو یار بردن شکردن و بکزه یانکاز راه م یشاورز کدات یش تولیافزا – 15

خودمختار  یومت ملکح یاست اقتصادیاز س یو ساختامن سدها سهم مهم یار یآب یاههنقش یز یر

  .دهندیل مکیردستان را تشک

شه یسب و پکو رونق  یو خارج یداخل یتوسعه بازرگان یردستان براکخودمختار  یومت ملکح – 16

امل کبه نفع ت یله بخش عمومیه انجام آنها بوسک یاقتصاد یهاطرح. دیوشکردستان خواهد کدر  یور 

 یاستفاده از همه منابع اقتصاد، ن امریمنظور از ا. واگذار خواهد شد یست به بخش خصوصین یاقتصاد

  .ردستان استکرشفت یپ یبرا

 یاست اقتصادیس یاصل یمحتوا، ردستانکشان کخلق مخصوصاا زحمت یباال بردن سطح زندگ – 17

نجات  یانات خود براکروها و امیومت از همه نکن حیا. بودردستان خواهد کخودمختار  یومت ملکح

ن خواهد یآنها تأم یبرا یایت استفاده خواهد منود و زندگیردستان از فقر و محرومکنان کت سایرثکا

  .سته انسان قرن حارض باشدیه شاکرد ک

شود ین مییارگران تعکحداقل دستمزد . گرددیم یار روزانه در همه جا عملکاصل هشت ساعت  – 18

ش از شش ید بیسخت مشغولند نبا یارهاکه به ک یارگران. کابدییش میافزا ینه زندگیو با توجه به هز

ار گامردن کبه . شوندیمه میب یر یو پ یامر یار و بکارگران در مقابل حوادث . کنندکار کساعت در روز 

  .باشد ممنوع استیمرت از چهارده سال مکه سنشان ک یانکود ک

ن دهقانان یدر ب، دشمنان خلق یینهایهمه زم. ندکیار مکآن  یه رو کمتعلق است  یسکن به یزم – 19

  .قابل پرداخت نخواهد بود، م شدین دهقانان تقسیه بک یینهایقسط زم. شودیم مین تقسیفاقد زم
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 یبرا یشاورز کل یند تا بتوانند وساک کمکد به دهقانان یردستان باک یخودمختار  یومت ملکح – 20

م کدرازمدت با سود  یمناسب بخرد و وامها یرا از آنها به بها یشاورز ک یاههفرآورد. ندیه منایخود ته

 یگار یب. شودیوام دهقانان به رباخواران شهر و ده و دشمنان خلق پس داده من. ارشان بگذاردیدر اخت

  .داز دهقانان گرفته نخواهد ش یچگونه عوارضیردستان ممنوع است وهکدر رسارس 

ا با ههچراگا. به دامداران مبذول خواهد داشت یاویژەتوجه ، ردستانکخودمختار  یومت ملکح – 21

به آنها اموخته خواهد  یح دامپرور یو صح یعلم یاههط مساعد به دامپروران واگذار خواهد شد و رایشا

  .شد

 

 یو بهداشت یاست فرهنگیس

خودمختار  یومت ملکح. نندکل یاجباراا تحص یسالگ 15تا د یدخرت و پرس با، ردستانکان کود کهمه  – 22

ن یتأم، ردستانکومت خودمختار کدر ح. برسعت اقدام خواهد منود یسوادین بردن بیاز ب یردستان براک

 یهاکم. کاست یمجانی، ه مراحل آموزشیاست ودر بق یبه عهده سازمان دولت ییابتدا یلینه تحصیهز

  .ز خواهد شدین ینیس دنه شامل مدار ین زمیدولت در ا

و  یز فرهنگکن مرایخلق و تأم یباال بردن سطح فرهنگ یردستان براکخودمختار  یومت ملکح – 23

  .ردکودانشگاه اقدام خواهد  یعال یاههنام و آموزشگایو س یمانند تئاتر مل یعلم

 یخط مش، ردکان سندگان و دانشمندیاز نو یبانیو پشت یات و زبان فارسیرشفت ادبیتوجه به پ – 24

  .ردستان خواهد بودکخودمختار  یومت ملکح یاست فرهنگیس یدامئ

ردستان کخودمختار  یومت ملکح. ردکار واگذار کد بر حسب استعداد شان یران باکبه روشنف – 25

ه موجب شود آنان از مهاجرت منرصف شوند و به کش خواهد گرفت یران پکنسبت به روشنف یاستیس

  .ندیاهن خود خدمت منیم
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 ید و برایوشکهمه خلق خواهد  یباالبردن سطح بهداشت یردستان براکخودمختار  یومت ملکح – 26

بوجود  یطیرد و شاکداا مبارزه خواهد یشد، وع دارندیردستان شکه در ک ییهایامر یردن بکن کشه یر

  .دبرخوردار گردن کیپزش یمجان یهاکمکردستان بتوانند از که همه خلق کخواهد آورد 

 

 یاست خارجیس

شورها کش خواهد گرفت و با همه یطرف و مستقل پیب یاست خارجیس، رانیا یکراتکومت دمو کح -27

گر رابطه برقرار خواهد یدیکو عدم دخالت در امور  یت ملیمکحا ییبر اساس احرتام متقابل و شناسا

دارند رابطه  یستیالیضد امپر یکراتکاست دمو یه سک ییشورهاکو  یستیالیسوس یشورهاکساخت و با 

  .ردکجاد خواهد یادوستانه

ها خلقها و حق رسنوشت ملت یستیالیبخش و ضد امپر ییران از مبارزه رهایا یکراتکومت دمو کح – 28

  .ردکخواهد  یبانیبدست خود پشت

و  یاز صلح جهان، ن سازمانیران در داخل سازمان ملل متحد و خارج از ایا یکراتکومت دمو کح – 29

ره کق مذایاز طر ین املللیند و طرفدار حل مسائل بکیها دفاع من خلقیز در بیمساملت آم یستیهمز

  .ار بردن زور استکو بدون ب

 یهاخواهانه خلقیبه مبارزه آزاد کمک یبرای هگایل به پاید تبدیران بایا یکراتکومت دمو کح – 30

هن پرست و آزاده یم یبه همه انسانها یاسیس یانه گردد و پناهندگیده جهان و مخصوصاا خاورمیستمد

رد کبه برادران  کمک یانات خود براکردستان از همه امکخودمختار  یومت ملکن حیهمچن. خواهد داد

هن پرست خواهد یم یردهاکبه همه  یاسیس یرد و پناهندگکردستان استفاده خواهد کگر ید یدر بخشها

 . داد

 (12/12/1357)اطالعات
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 انیبلور یام غنیپ

م سابق بوده یرژ یسال زندان 25ه کردستان کرات کحزب دم یادر رهرب ک یاز اعضا یکیان یبلور ینغ

ان یبلور یغن. ردستان شدک یت از خودمختار یران خواستار حامیا یکراتکبه عنارص دم یامیاست ضمن پ

ن دو یا .ردستان استک یبرا یران و خودمختار یا یبرا یراسکشعار ما دم» : دیافزامی ام خودیدر پ

 یستیبا، ران اعتقاد دارندیا یراسکه به دمک یسانکم متام یما معتقد. ر استیناپذ یقسمت از هم جدائ

ران یدر ا یراسکدفاع از دم، ردستانک یدفاع از خودمختار ، نندکت یحام، ردستانک یاز شعار خودمختار 

گاه یردستان پاک یخودمختار . بان شعار ما باشندیه پشتکخواهم یم یکراتکاست من از متام عنارص دم

 «. ران خواهد بودیا یراسکدم یبرا یمکمح

 (13/1/1358هانکی)

 

  ردستانکرات کاخطار حزب دمو 

ه منترش یبرادوست"اطالع ی"سومای هع منطقیردستان در ارتباط با وقاکرات کحزب دم یز کته مر یمک

  :ر استیه به شح زیمنت اطالع. رده استک

ه حزب ما یکدر حال. گذراندمی را یار حساسیط بسیهن ما شایم، ردستانکشان کزو زحمتیهوطنان عز

ران یا یبرا یراسکه شعار دمو یکند و در حالیکران مبارزه میا یو انقالب یکراتکدمو  یروهایر نیهمراه سا

ل خود یده است و در راه تحصیردستان گردکمردم  یل به شعار اساسیردستان تبدک یبرا یو خودمختار 

به چند  برادوست(ی )سوما یر در منطقه ایاز رسان عشا یز بدست آمده عدهاین ییهاتیموفق یمختار 

و حاال اند هرده و آوره ساختکرون یآنها دهقانان را غارت منوده و از دهات ب. ردهاندکده حمله کده

ردستان کرات کنده حزب دمو یمنا. خود رانده شده و رسگردانند یا خانواده دهقان از خانه و زندگههد

د تصور پس یچ وجه نبایبه ه ینونکط یه در شاکاز آنان خواست  ر جدایران در متاس با رسان عشایا
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ن منظور دهقانان را مورد ین سابق بدکیه مالیکند در صورتکن از دهقانان بخاطرشان خطور یگرفنت زم

ان از دهقانان دفاع خواهد شکند حزب ما بعنوان حزب مدافع زحمت یآزار قرار دهند و به آنان تجاوز منا

 یاز روسا ینند اقدام برخکمی مبارزه یپارچه و متعهد در راه خودمختار یکردستان که مردم کنون کرد اک

تواند داشته ی منیجه اینت یو خدمت به دشمنان خارج ینکه( و )سلامس( جز تفرقه افیر )ارومیعشا

 یستهاین اقدام ناشایه دست به چنکر یعشا یله از آن عده از روساین وسیگر بدیبار د یکما . باشد

، خود باز گردانند یا و روستاهاههند و دهقانان را به خانینکد نظر یم در رفتار خود تجدیخواهیماند هزد

 یبانیرد به پشتکهن پرست یر میاز عشا یار یردستان از جمله بسکه مردم کنصورت مسلم است یر ایدر غ

نه ین زمیفه خود را در ایران وظیردستان اکرات کلم است حزب دمو مس، از دهقانان برخواهند خواست

 یه )سوماک یرفع ستم از دهقانان آواره ا یل برایبه نحو احسن انجام خواهد داد و از همه وسا

 . برادوست( استفاده خواهند منود

 (24/1/1358)اطالعات

 

  .ها گذرنامه داده نشدینیداراز فلسطید یرت قاسملو براکبه د 

بخش یآزاد ههس جبیارس عرفات رئیران در ارتباط با دعوت یردستان اکرات کحزب دمو  یز کته مر یمک

ه ین اطالعیدر ا. رده استکمنترش  یهایسفر به لبنان اطالع یردستان براکرات کن از حزب دمیفلسط

  .آمده است

ران یردستان اکات ر کن از حزب دمو یبخش فلسطیآزاد ههس جبیارس عرفات رئی یبنا به دعوت جناب آفا

ان ین میرید ید دوستیرت عبدالرحمن قاسملو مبنظور تجدکل حزب د کر یاست دبیبه ر یاتیقرار بود ه

ن مسلفرت یازا ینیه امام خمکنیمتأسفانه با ا. ندک ن به لبنان مسافرتیبخش فلسطیآزاد ههحزب ما وجب

منوده بود اداره گذرنامه حارض به  ن مورد صادریز دستور الزم را در ایر نیو نخست وز. ردکاستقبال 
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دار یبه د یات حزبیحزب با اظهار مودت ه یندگیات منایه. رت قاسملو نشدکد  یصدور گذرنامه برا

 . ن خواهد رفتیدوستان فلسط

 (30/1/1358)اطالعات

 

 ینیردستان با امام خمکرات کره حزب دمکمذا

ران بعدازظهر امروز در یردستان اکرات کندگان حزب دمیمنا یات هشت نفر یه: هانکی یستاد خرب  -قم

ل کر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکاست آن را د یه رکات ین هیرداکشان مالقات یبا ا ینیخم اللهآیتمنزل 

رامون اوضاع یپ ینیخود با امام خم یقهایدق45رات کران عهدهدار است در مذایردستان اکرات کخزب دم

قاسملو . ردکح ین استان را ترشیخود اوضاع ا یت و گوهارد و در گفکردستان گفتگو کاستان  یجار 

ردن دست اعامل کوتاه کها و رفع سوءتفاهم یبرا»: ت بخش خواند و گفتیات را رضایرات هکمذا

مالقات و  یر دولت موقت اسالمیهن قرار شد فردا با مهندس بازرگان نخست وزین به میمزدور و خائن

ن یالت در اکرفع مش یان گذارده شود و برایشان درمیدستان با ار کو مسائل  یات فنکره شود و نکمذا

 . «منطقه اقدام گردد

 (9/1/1358)اطالعات

 

  «انقالب یهاحمله به دستاورد»: رانیردستان اکرات کحزب دمو  یز کمر ی کمیته هیاطالع

اه یس یروهاین تیفعالی هنشانی، طالقان اللهآیتر حرضت یبکمجاهد ی هخانواد یبازداشت و آزار اعضا»

شور و کار را در نقاط مختلف یبس یاههگایانقالب پا یروز یدو ماه پس از پ یه حتکاست  یضد انقالب

 یفرد یهایبه آزاد یانهایوحشی هست نه تنها حملین عمل ناشایا. اندردهکگوناگون حفظ  یهادر مقام
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ن یبه عنوان مدافع راستی، قانطال اللهآیته با در نظر گرفنت نقش و شخصت کرود بلمی به شامر

  .گرددیز محسوب میران نیانقالب ا یحمله به دست آوردها، رانیا یهاخلق یانقالب یهاخواست

، داردیابراز م یت الله طالقانیآی هق خود را با خانوادیعم یه همدردیکردستان در حالکرات کحزب دم

ار و کران یشربد انقالب ایبه خاطر پ یطالقان اللهآیتد تا یه همه اقدامات الزم به عمل آکدوار است یام

 . ردیت خود را از رس بگیفعال

 ردستانکرات کحزب دم یز کته مر یمک

 (28/1/1358ندگانی)آ

 

 ردستان در نقدهکرات کمسلحانه به اجتامع حزب دمی هحمل

ده شد و در یشک ورزشگاه نقده روز گذشته بخون یا هزار نفر ههدپ ییگردهام: ندگانینقده ـ خربنگار آ

  .شدند یشته و زخمکا تن ههان آن دیجر

ه خود را ک ینندگان در حاال کافت و اجتامع یب یردستان ترتکرات کحزب دمو  یاز سو  یین گردهامیا

قرار ، ردندکیم یکه از خارج ورزشگاه شلی کهگرو  یرانداز یمورد ت، رده بودندکها یدن سخرنانیآماده شن

  .گرفتند

ن چهار ساعت یا یافت و طیادامه  یاپیپ 2روز شوع شد و تا ساعت یصبح د 10از ساعت  یرانداز ین تیا

 30تا  6ن یشته شدگان بک یگر یدر گزارش د. بجا گذاشت یزخم یادیشته و تعداد زکم ده تن کدست 

  .ر شده استکتن ذ  50و مجروحان 
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د یرسمی گلوله همچنان بگوش یافت و مردم متفرق شدند اما صدایاهش ک یرانداز یبعدازظهر ت 2ساعت 

انها بسته شد و شهر از جنب و جوش کد ، خود پناه بردند یاههنقده وحشتزده بخان یجه اهالیو در نت

  .دیافتاد و رفت و آمد در شهر قطع گرد

. زدندمی وپرت در آسامن شهر به پرواز درآمدند و ساعتها همچنان در آسامن دوریکهل 2ن حال یدر هم

  .به نقده بسته شده استی همنت یاههنده جادکپرا یهار بنابه گزارشگید یاز سو 

ش را گرفتند و او یجلو« اریمحمد»بنام  یرفت در منطقه امی ه از مهاباد به نقدهک یز یبنام عز کیپزش

  .بناچار به مهاباد بازگشت

نحال یت گرفته با ان شهر صور یم ایمق یردهاکنقده و  یته هامهنگیمکان یم یر ین درگیه اکع است یشا

 . ستیدردست ن، اندردهکنندگان در ورزشگاه حمله کبه اجتامع  یسانکه چه کنیاز ا یقیهنوز گزارش دق

 (1/2/1358ندگانی)آ

 

 ردستان در نقدهکرات کمسلحانه به اجتامع حزب دمی هحمل

  .اندش از صد و پنجاه تن مجروح شدهیشته و بکتن  یم سکدست 

ه از روز جمعه آغاز کن شهر یا یردهاکها و کن تر ین نقده بیخون یبرخوردها: ندگان یز ـ خربنگار آیترب

  .ده شده استیشکشهر  یاههوچکا و ههشده است شدت گرفته و به محل

امل درآمده و مردم به کل یشهر به صورت تعط. رسدمی ه نقاط شهر به گوشیلکاز  یرانداز یت یصدا

  .اندخود پناه برده یاههخان

ق مهاباد یاز طر یارتباط یاههقطع شده و را یخطوط تلفن. اندرا گروگان گرفته ین جمعیاز طرف یکر ه

  .ها در دست دارندکنرتل آنرا تر که به نقده بسته شده است و یو اروم
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ان رساندن کستند و امینفت قادر به رفت و آمد ن یرهاکرد تانکز اعالم یت نفت نکن امر ش یبا توجه به ا

  .وجود ندارد یسوخت مواد

د یشد یر ین به علت درگکل. اندمجروح شدهی هشته و گرو ک یتعداد، ریشود از دو طرف درگیگفته م

ز شامرش تعداد مقتوالن و مجروحان به طور یشته شدگان و نکو انتقال اجساد  یان جمع آور کنون امکتا

  .رس نشده استیق میدق

صد نفر مجروح یکش از یشته و بکنفر  30روز یبعدازظهر د 4است تا ساعت  کیحا یررسمیگزارش غ یک

  .اندشده

ن شهر و یشب اقامت در ا یکپس از ، ه به نقده رفته بودک یجان غربیاستاندار آذربا یعباس یمهد

  .ه بازگشتیه به ارومیعلل اروم یبررس

حوادث نقده  یبررس انیدر جر»: ندگان گفتیبه آ یمتاس تلفن یکدر  یجان غربیمعاون استاندار آذربا

بسته  یارتباط یاههرا»: او افزود« . نداده است یجه ایه هنوز نتکآتش بس انجام گرفته  یبرا یاقدامات

  « .ستین نکاست و عبور و مرور مم

  .ردکر را به آرامش دعوت ین درگیطرف یوئیام رادیپ یکدر  یجان غربیاستاندار آذربا

خواست  یوئیراد یامیز با ارسال پیمهاباد ن یو مذهب یاسی سرهرب ینین حسیخ عزالدیگر شید یاز سو 

  .ه دو طرف دست از مخاصمه بردارندک

اوضاع »: ندگان اعالم داشتیبا آ یمتاس تلفن یکدر  ینین حسیخ عزالدیش اللهآیتستاد مستقر در خانه 

وچه در کچه به و کواصله جنگ محله به محله و  یهااست و با توجه به گزارش ینقده به شدت بحران

 « .همه جا ادامه دارد
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نقده در دست  یه و مهاباد به سو یه و راه ارومینرتل جاده نقده ـ ارومک»: ادآور شدیستاد  یسخنگو 

روز( یصبح امروز )د 10از ساعت  یار دارند و ارتباط تلفنیها در اختکها است و اداره مخابرات را تر کتر 

  « .قطع شده است

  « .شودیه میاروم یه از سو کاست  یاتیکها تحریر ین درگیعلت شدت گرفنت ا»: ن سخنگو افزودیا

 یان مهاباد و باباطاهر یاز روحان یکی یم عباسیمال رح، امام جمعه مهاباد یاز سو »: ن گفتیهمچن یو 

 یات اعزامیها راه را بر هکنقده شدند اما تر ی هبا آمبوالنس را یاتین شهرستان در راس هیفرماندار ا

  .ردندکنان آمبوالنس را بازداشت یتند و رسنشبس

بازداشت شدگان ، گشتیه میه از نقده به ارومک یجان غربین واقعه با دخالت استاندار آذربایا یدر پ

  .ها استکار تر یآمبوالنس همچنان در اخت یآزاد شدند ول

ن یشود ایاحساس م نینه انجام گرفته چنین زمیه در اک یقاتیدر تحق»: ردکستاد اضافه  یسخنگو 

  « .و حساب شده به مرحله اجرا درآمده است یبرنامه قبل یک یها از رو یر یدرگ

ن بردارند یبا سالح سنگ یرانداز یر دست از تیه افراد طرف درگکاند هامتوم دادیردها اولتک»: ادآور شدی یو 

  «.خواهد شدتر میاوضاع وخ یطین شایه در چنکرد کنند با آنان مقابله به مثل خواهند کن نیو اگر چن

 یار و امور اجتامعکر یوش فروهر وزیبا دار ینین حسیخ عزالدیش اللهآیت»: ردکن سخنگو خاطرنشان یا

  « .شود یات دولت مطرح و بررسیمتاس گرفته و خواسته است تا موضوع در ه

ت در کش  یه براکردستان کرات کل حزب دمو کر یرت قاسملو دبکنون د کهم ا»: ر شدکن متذ یاو همچن

  « .بردمی در محل برس، نگ به نقده رفته بودیتیم

از ، انیق جلدیچند تن از طر، نقده یارتباط یاههندگان با وجود بسته بودن رایبنابه گزارش خربنگار آ

  .دارند یخواروبار و مواد داروئ یو تقاضااند هبه مهاباد آمد، دانیبه نام م یاجاده
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 یفور  یازهایاز ن یانات داروئکو ام کپزش: پارس گفت یبا خربگزار  یدر متاس یغرب جانیاستاندار آذربا

  :ادآور شدیگر ید ینقده است و در جا

  « .نندکخواباندن آشوب اقدام  یهر چه زودتر برا یستیبایانتظام یروهاین»

ان نقده همچنان ه زد و خورد در شهرستکرد کد ییپارس تا یه در متاس با خربگزار یر ارومکفرمانده لش

 یر پروازهاکروز( در منطقه از طرف لشید امروز )دیشد یه به علت بارندگکاو افزود . ادامه دارد

  .انجام نگرفته است یشناسائ

  .اندداشتهن ینقده دخالت یهایر یر فرمان او در درگیه افراد زکرد کح یه ترصیر ارومکلشی هفرماند

 

 ردستانکرات کحزب دمو ی یهاعالم

ن نقده انتشار یخون یدادهایرامون رویر پیبه شح ز یه ایشب اعالمیران دیردستان اکرات کب دمحز 

  :داد

در  ینگ بزرگیتیم 1358ن ماه یفرورد 31گذشته ی هردستان روز جمعکرات کحزب دمو  یبه دعوت قبل

ش دفرت حزب یگشا ده و منظور از آن رصفاینگ قبال اعالم گردیتین میا یبرپائ. شهرستان نقده برگزار شد

  .بود یجانیرد و آذرباکان دو خلق یم یو برادر  ید بر دوستکیو تا

انت ین خیاز آست یثیدست خب، شدینگ داشت شوع میتیمی هه برنامک یامل تاسف موقعکبا  یول

را  ین و ناخواسته ایه جنگ خونکبل، وه هواداران حزب ما را بهم زدکرون آمده و نه تنها اجتامع پرشیب

  .ردکل یتحم یجانیرد و آذرباکه مردم ب

منوده و به  یرانداز یم منفور سابق از پشت بامها شوع به تیو وابسته به رژ یافراد ضد انقالب یاعده

جه افراد یدر نت. آتش گشودند، رده بودندکشهر اجتامع  یوم ورزشیه در استادکا هزار نفر ههد یسو 
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اگرچه . شده و به آتش آنها پاسخ گفتند یکتحر، داشتند نندگان وجودکان اجتامع یه در مک یمسلح

 یآنچه مسلم است حداقل س یست ولیشدگان در دست ن یشته و زخمکاز تعداد  یقینون آمار دقکتا

  .انددهیش از صدوپنجاه نفر مجروح گردیشته و بکنفر 

  .رودمی شیبه افزاه زدوخورد ادامه داشته و تعداد تلفات هر لحظه رو ین اعالمیتا موقع نوشنت ا

شهرستان « یانقالب»ی کمیته ان افرادیدر م ید عنارص ضد انقالبیبدون ترد کاسفنای هن واقعین ایمسبب

با افشاندن اند هدیوشکه بارها ، کباشندیه میارومی کمیته عضو« یحسن» یل آقایاز قب ینقده و عنارص 

ن دو خلق برادر را بجان یفرزندان ا یجانیذربارد و آ کدو ملت  یاههن تودیبذر تفرقه و اختالف در ب

  .ندیشان بنام یها و رسسپردگان داخلستیالیبه منافع امپر یق خدمتین طریهم انداخته و از ا

و  یخودشان را در راه احقاق حقوق مل کمبارزات مشرت  یسوابق طوالن یجانیرد و خلق آذرباکخلق 

ان آنان تفرقه و ینخواهند شد عنارص ضد خلق در م یچگاه راضیدارند و هیم یش گرامیخو یاجتامع

ن را در یخونی هن دو واقعین این دو ملت مسببیاست فرزندان برومند ا یرضور . ندیجاد منایا یدشمن

ه به روان یکما در حال. انتشان برسانندیخ یمنوده و آنان را به سزا ییشناسا، ه باشندی کههر دسته و گرو 

  .میگوئیت میبازماندگان شهدا تسلی هبه هم، میفرستمی اثرآور درودداد تین رویا یشهدا کپا

 یو مجازات فور  ییوم منوده و خواستار شناساکرا مح یعنارصضدخلقی هنانکن حال اعامل تفرقه افیدر ع

به  مییمنامی بازرگان درخواست یما از دولت آقا. میباشیم یشکن جنگ و برادر ین ایو قاطع مسبب

 یت جنگهاکنار مملکن در گوشه و یش از ایاجازه ندهند ب، ها خامته دادهیها و صفدر یات حسنیکتحر

  .انداخته شودران براهیبخاطر حفظ منافع دشمنان مردم ا یشکبرادر 

  .زم و ارتجاعیالیننگ و نفرت بر عامالن امپری، راه آزاد یشهدای هنقده و هم یشهدا کدرود به روان پا

 1/2/1358رانیردستان اکرات کحزب دمو  یز کته مر یمک

 (2/2/1358ندگانی)آ
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 شته شدندکدر حوادث نقده ی هگرو 

 یر یدرگ یکردستان در شهرستان نقده کرات کان افتتاح دفرت حزب دمیدر جر: نقده ـ خربنگار اطالعات

انقالب  ینفر مجروح شدند)صدا 30شته و کنفر  10آن حداقل  یه طکش آمد ین پیمسلحانه و خون

 (ردکنفر اعالم  15نفر و عده مجروحان را  5شته شدگان را کعده  ی،اسالم

، نقده یاز اهال یر یثکروز ـ جمعه ـ گروه یصبح د 11ه ساعت کاست  کیگزارش خربنگار ما از نقده حا

  .ردندکنقده اجتامع  یدان ورزشیه در میو اشنو، سقز، رانشهریپ، رسدشت، مهاباد، انکبو 

ه کمسلح ی هناگهان گرو ، دن سخنان سخرنانان بودندیرزشگاه آماده شنت حارض در و یه جمعک یهنگام

  .ردندک یرانداز یرون ورزشگاه مستقر بودند شوع به تیدر ب

ز یردند و مردم نکمتقابل  یرانداز یرد مسلح حارض در ورزشگاه شوع به تکافراد ی، رانداز ین تیا یدر پ

افت و بنا به یشب همچنان ادامه  9ن تا ساعت یفطر  یرانداز یت. ردندک یبالفاصله ورزشگاه را خال

  .نفر مجروح شدند 30شته و کنفر  10 یر ین درگیده در ایرس یهاگزارش

چند . دیه قطع گردیل و عبور و مرور وسائط نقلیا تعطههمغاز ، شهر نقده خلوت شد یرانداز یبا شوع ت

 یر یقطع درگ یبرا« یمیحاج مال صالح رحوط « م محرریرزا ابراهیحاج م»ون نقده از جمله یتن از روحان

م یرک» ، «ین رساجیمحمد ام» ، ردستانکرات کر حزب دمیدب« عبدالرحامن قاسملو» رتکن با د یطرف

  .ره شدندکرات وارد مذاکته حزب دمیمکو چند تن از افراد « یحسام

مش شهر را باز وارد نقده شد تا آرا یجان غربیاستاندار آذربا« یعباس یمحمد مهد» ن حالیدر هم

ر به گروگان گرفته ین درگیصد نفر از طرفیکحدود  یر ین درگیه در اکاست  کیحا یگر یگزارش د. گرداند

  .شدهاند
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 یرانداز یعلت ت

ن واقعه یشته شدگان اکه تعداد کشب نقده اعالم شد یروز و دید یهایراندازیت یگر و در پیامروز بار د

  .نفر است 36نفر و مجروحان  10

« یهاد ینور «»  یمهندس محمد داود»ارمند اداره آب و برق ، کشته شدگان رحمت قاسم زادهکفر از ن 3

  .نام داشتند

 یدیشد یرانداز یبامداد امروز مجددا ت 5و از ساعت . شب ادامه داشت 10روز تا ساعت ید یرانداز یت

ا و مدارس و ادارات نقده ههه مغاز یلکشده است و  یرث نقاط شهر سنگر بندکا. دین آغاز گردین طرفیب

  .باشدمی لیتعط

  .ردستان هستندکرات کره با رهربان و مسئوالن حزب دمکون نقده همچنان در حال مذایروحان

 ین در حالینند و اکمی مساجد مردم را به آرامش دعوت یق بلندگو ینقده از طر یون و علامیروحان

  .باعث وحشت مردم شده است یرانداز یت یدارد و صیگمی ابانها صورتیه رفت و آمد در خکاست 

اما بعلت بسته بودن . به نقده اعزام شدند یرسان کمک یه و مهاباد برایاروم یهااز شهر کیپ پزشکیا 2

  .هنوز موفق به ورود به شهر نشدهاند، به نقدهی ها در جاده منتههگرو  یهایرانداز یجاده و ت

گر یردها و دکناشناس به  یشخص یگلوله از سو  یکشل، نیرفط یرانداز یو ت یر یشود علت درگیگفته م

ن لحظه دو نفر یه در اکردستان در ورزشگاه نقده بوده است کرات کنگ حزب دمینندگان در متکت کش 

  .بوجود آمد یر ین درگیا، متقابل یرانداز یرد مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و با تک
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  .ل شدیرانشهر تعطیپ

ز بسته ین شهر نیا یاههمدارس و مغاز . ل شدیرانشهر تعطیه ادارات پیل، کال حوادث نقدهرانشهرـ بدنبیپ

  .شده است

شب از نقده ید 8ه ساعت ک ین مسافرانیآخر. رانشهر قطع استیان نقده و پیدر حال حارض ارتباط م

نفر عنوان  40تا  30ن یها را بینفر و عده زخم 20تا  15ن یشته شدگان را بکرانشهر آمدند شامر یبه پ

 . ردندک

 (2/2/1358)اطالعات

 

 ردستانکرات کح حزب دمیتوض

ع یبا خربنگار ما در مورد وقا یمتاس تلفن یکردستان در تهران در کرات کنده حزب دمیصبح امروز منا

 یسوما»  یه در روستاکهستند  یین شهر فئودالهاین ایع خونیوقا ین اصلیعامل»: ن نقده گفتیخون

  «رون راندندیشان بیهانیدهقانان را از زم« برادوست 

ر یدر گفتگو با نخست وز یان حتیجر»: ات افزودیکردستان ضمن اشاره به تحرکرات کنده حزب دمیمنا

را فئودالها  ین نقده نقش اساسیدر واقعه خون. ن امر قرار گرفتیان ایز مطرح شد و دولت در جرین

نه یدر ارتباطند و در تالش فراهم آوردن زم« یسیاو»و « زبانیپال» لیاز قب یه با عنارص ارتجاعکدارند 

 . نندکوب کرا رس  یمرتق یروهایه نکهستند  یی

 (2/2/1358)اطالعات
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 یطالقان اللهآیتاستمداد از 

ی، طالقان اللهآیتبه  یشب در نامه اید، ردستانکرات کحزب دم یاسیعضور دفرت س، «انیبلور یغن»

ند و به کخود استفاده  یو نفوذ معنو  یاسیگر از شناخت سیبار دیک اللهتآیه حرضت کخواستار شد 

  .ان بدهدیپا، ران خواهد بودیان انقالب ایه به زکنقده ی هغائل

ن است موجب که فرستادن افراد مسلح به نقده ممکخود روشن ساخته است ی هان در نامیبلور یغن

 ینیه با روشن بکخواسته است  یطالقان اللهآیتز ان ایبلور. شود و به آتش جنگ دامن بزند یکتحر

 . نقده بازدارد ینربدها یاههافراد مسلح را از رفنت به صحن، خود

 (2/2/1358ندگانی)آ

 

 هشـدار

ران روز شنبه یردستان اکرات که حزب دمکاز منابع آگاه اطالع حاصل شد : فرانسه  یتهران ـ خربگزار 

تخت یغرب پا یلومرت کی 700ا به شهر نقده در ههتیمک یا اعضای ینظامشبه ی، نظام یرو یه اعزام هر نیعل

  .هشدار داد، ردکیداد مید در آنجا بیشد یهنوز نربدها، ه شامگاه شنبهک

 یلومرت کیه در پنجاه که سابق( ییه )رضایدر فرودگاه شهر اروم« اههتیمک» یاههن منابع گرو یبه گفته ا

نقده از شامگاه جمعه به  یبرخوردها. برندمی به نقده به رس« متیشف عز»شامل نقده واقعست در 

  .به بار آورده است یش از صد زخمیشته و بک 40ن سو یا

 یهر اعزام قوا، روهایهر نقل و انتقال ناند هردکران گوشزد یردستان اکرات کبه حزب دم یکمحافل نزد

ردستان کرات کحزب دم. ناطق خواهد شدر میم مناقشه و بسط آن به سایبه نقده تنها موجب تعم کیمک

ر کعه متذ یو ش ین مسلامنان سنیب یمناقشه مذهب یکن ماجرا را به یل ایم تبدیوخ یران خطر هال یا

  .اندشده
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ن منابع یا. و دارو ارسال دارد کیپزش یاههخواستند فوراا گرو  یز کومت مر کگر از حید ین منابع از سو یا

ردن کها مانع خارج یرانداز ین افتاده است و شدت تیشهر بر زم یهاابانیاجساد در خ»: ردندکح یترص

ان اوضاع نقده قرار یدر جر« ریبکدهنده  یآشت» یطالقان اللهآیت، ردندکن منابع خاطرنشان یا. آنهاست

 . گرفته است

 (2/2/1358ندگانی)آ

 

  .ردیتوسعه زد و خورد را بگ ید جلو یدولت با

ردستان شب گذشته به خربنگار ما کرات کحزب دم یز کته مر یمک یضااز اع یکی" ین رساجیمحمد ام"

شتهشدگان و مجروحان را از که مردم نتوانستند اجساد کبود  یبه حد یرانداز یامروز شدت ت: گفت

دن یان رسانکبه نقده بسته شده و ام ینیزم یاههرا، نندک یو در سطح شهر جمعآور  یمعابر عموم

مبود دارو کنون با کد نقده هامیروخورشیش، ن شهر وجود نداردیبها کیشو پز  ییدارو یهاکمکآذوقه و 

ع شده یگر شاید یاز سو ، ندیکشهر را من یازهاین یافو کن شهر تیایادر درمانکباشد و یو خون مواجه م

وپرت به نقده یکبا هل یشکتوسعه جنگ و برادر  یو قرار است برااند هردکج یه بسیرا در ارومی هه گرو ک

  .نندکاعزام 

به  کیو پزش ییدارو یهاکمکرساندن  یز از همه مردم براکم مر یمق یردهاکت یجمع، در تهران

ت ین جمعیخود را بها یهاکمکت از مردم خواست ین جمعیا، ردهکدگان حوادث نقده استمداد یبدیآس

 . نندکم یتسل

 (2/2/1358هانکی)
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  .در کوم کا را محههردستان تجاوز به خانوادکرات کحزب دمو 

 کیفاجعه نقده به دست عنارص ناپا: اعالم داشت یهایردستان در اطالعکرات کحزب دمو  یز کته مر یمک

  .بدهند یشرت یل شده را هر روز گسرتش بین جنگ تحمیخواهند دامنهایه مکبوجود آمده 

 ینجایرد و آذرباکبه نفع دو خلق  یشکو برادر  یز ین خونریهاک ییاز آنجا: ه آمده استین اطالعیدرا

د یهمه با. نندک یران نتوانند از آن بهرهربدار ید هرچه زودتر متوقف شود تا دشمنان انقالبایبا، ستین

  .ماست یرو در رو قرار دادن خلقها ین دشمنان خلقیایه هدف نهائکم یار باشیهوش

ه با ک است یجانیرد و آذرباکفه برادرن یست روبرو شود وظکد و خائنانه آنان با شیت پلیه نکنیایبرا

ه ینار هم مثل دو همساکنند همچون گذشته در یکن توطئه مقابله رسمیباا یت و برادر یمیروح صم

  .نندک یگر خوددار یرده واز تجاوز بجان و مال همدک یخوب زندگ

گناه یب یاههجا به حقوق خانوادکس در هر که هر کدارد یت اعالم میردستان با قاطعکرات کحزب دمو 

و  ییاز همه برادران روستا. ردستان مواجه خواهد شدکرات کعمل افراد حزب دمو  با شدت، ندکتجاوز 

گر دوستانه و برادرانه رفتار یهمد یاههشود نسبت به خانوادیتقاضا م یجانیرد و چه آذرباکچه  یشهر 

 . ران بزنندیبه دهان تفرقهاندازان و دشمنانا یمکب مشت محین ترتینند و بهاک

 (4/2/1358هانکی)

 

 

  .ردندکره کمذا یعتمدار یش یت الله العظمیو آ ینیامام خم با

  ردستان در قمکرات کمهم رهربان حزب دم یدارهاید

  .به نقده اعزام خواهد شد ینیامام خم یاز سو  یاتیه یکنده نزدیدر آ
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 یت الله العظمیآ»و « ینیامام خم»روز در قم با یران دیردستان اکرات کندگان حزب دمیمنا

ن یخون یدادهایمسائل مربوط به رو، مهم یدارهاین دیدر ا. دار جداگانه داشتندیدو د« یر عتمدایش

از  یکی« یل گادانیجل». نه ارائه دادین زمیرا در ا کیاسناد و مدار ، راتکنقده مطرح شد و حزب دم

. ردکف یت و تفاهم توصیخته با حسن نیرات را آمکمذا، ندگانیبا آ یتلفن یندگان حزب در گفتگو یمنا

عازم نقده خواهد شد تا مسائل منطقه را  ینیامام خم یاز سو  یاتیه یکنزدی هندیدر آ»: گفت یو 

ه کاظهار داشت  یعتمدار یت الله شیدار با آیجه دیدر مورد نت یل گادانیجل. «قرار دهد یمورد بررس

 یاحساسات برادر  یجاد آرامش در نقده و برقرار یا یخود برا یت الله قول داد از نفوذ معنو یحرضت آ

  .ندکردها استفاده کها و کان تر یشرت در میهر چه ب

 یدادهایرامون روینند و پکمی برپا یمطبوعاتی همصاحب یکامروز ، ردستانکرات کندگان حزب دمیمنا

 . ردکراد خواهند یا یسخنان یعتمدار یت الله شیو آ ینیخود با امام خم یمنطقه و گفتگوها

 (19/2/1358ندگانی)آ

 

  درباره حوادث نقده

  :چند بدنبال داشت یدر حوادث نقده عواقب یگر یانجیارتش به منظور م یانتظام یروهایورود ن

حزب  ینده اعزامیه مناکحال آن. ارزار شودکوارد  یگر یانجیمبنظور م یستیبایـ اصوالا ارتش منحرصا م1

 یاعزام یروهایه همراه نکجه شده بود ز موایا نفر مجاهد نههردستان در سه راه نقده با دکرات کدمو 

 یطرفدار ، ردهاکبر قتل دو نفر از  ین اقدام خود مبنیبا اولیانتظام یروهاین نیرفتند و امی به نقده

  .ردندکزبان ثابت  کخود را از برادران تر 

حزب  ارتش با نوشنت شعار یهاکه تانیکدر حال، فه ارتش مداخله مبنظور اختتام جنگ بودیـ ظاهرا وظ2

ه یعلک، تان یرونیقسمت ب یبر رو  ینین حسیدعزالدیس اللهآیتر یردستان و نصب تصوکرات کدمو 
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، آمده بودند کجلو تان یه از فرط شعف و خوشحالکشمرگان را ین نفر از پیردند و چندکردها مداخله ک

قراء محل از جمله ه به ین ارومیمجاهد یار یزبان و هم کتر  یت افراد بومیبا هدا یحت. به رگبار بستند

رده که را آزاد یموجود در آن قر کتر  یران و گروگانهاین خانه را ویهجوم بردند چند« یبالقچ» یروستا

  .و به نقده برگرداندند

ه کاست  ینظام یوپرتهایکارتش و هل یهاکطرفه تانیکاز جمله  یچند منونها یق و مواردین حقایا

از جمله حمله . شدندیآنان حمله ور م یدها و سنگرهار کونت کمورد س یهمزمان و هامهنگ مبحلها

ه مبنظور کبل یگر یانجیم یه ارتش نه براکنه آن نشان داد کدادن س ین و فرار یردنشک یبه روستاها

  .زبان به نقده آمده است کاز افراد مسلح تر  یبانیپشت

ی، دشمن خارج یرو ین یک با یر یبه مثابه درگ یهوائ یرو ین یوپرتها و فانتومهایکارتش و هل یروهاین

  .ستندکرا ش یوار صوتیردند و دکن یردنشکا را متوجه محالت ههتوپخان یتوپها

 

  :و قره پاپاق یرد و آذر کبرادران 

ه و یمردم همسا. است یز یو جنگ و خونر یشکران مخالف هرگونه برادر یردستان اکرات کحزب دمو 

عه یو ش کرد و تر کا از همه مردم نقده رصفنظر از حزب م. شندکگر اسلحه بیهمد ید بر رو یمسلامن نبا

و  یعه و سنیخود برگردند حزب ما ش یاههبردارند و بخان یشکه دست از برادر کخواهد یم یو سن

ه کن دشمنان خلقند یداند ایو برادر م یرانیند و همه را اکیچشم نگاه م یکرد همه را با کر یرد و غک

ما ، ه قصد دارندکهستند  یم طاغوتیرژ یاههامندین باقیا، ندازندیه بشور تفرقکن مردم یوشش دارند بک

 یروهایم و متحدا توطئه دشمنان خلق و نید همه با هم دست بدست هم دهیائیب. شندکخون ب کرا بخا

ه کانقالب  یم دستاوردهایفرصت نده، ن استیمکضد انقالب در . میرا نقش بر آب ساز یضدانقالب

 (ردستانکرات ک)حزب دم. ن برودیبه ارمغان آورده از ب یروز یران پیمردم ا یبرا ینیامام خم یبرهرب 
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 یخاموش. . . »د یران جرایان رسدبیخطاب به آقا یمید احمد نسیس یبهشت آقایـ نقل از نامه ششم ارد3

اعامل چنان  یاسالم یو تحت لوااند هردکرخنه  یاسالم یاههتیمک؟ اشخاص ناصالح و فاسد در کیتا 

بعد . . . اندردهکد یخ است سفیهر چه خونخوار تار یه رو کدهند یز را انجام میح و زشت و نفرت انگیبق

ه یدر اروم. . . «یحسن»ر یهن ما اشخاص نظیدر م یستیالیو ضد امپر یمبارزات ضد سلطنت یر یاز اوجگ

رد که خلق کافتد ی میمنیاهر یاههسیر توطئه و دسکدر ف. . . شه مداح دستگاه اختناق بودهیه همک

در دو  یو چون روحاند هردکار یکه جور و ستم پیان دراز است دوشا دوش هم بر علیه سالکرا  یو آذر 

ز منودن یا و با تجهههتیمکاشته و با توسل به کن و نفاق کیانشان تخم یدر ماند هر مبارزه منودیکپ

  . . .اندازدشانه را براهکادر ن جنگ خامنانسوز و بر یر خود در شهرستان نقده چنینظ یمعدود

ه دار و دسته یاز تهران بق یاعزام ین اسالمیر از گروه مجاهدیه بغکخورم یت قسم میبرشافت انسان

گناه را هدف گلوله قرار یب کود کچند  ینداشتند و حت یست ابائیاز هر عمل زشت و ناشا« یحسن»

 یطالقان یالعظم اللهآیتخواست از گروه امدادگر یدمل م. خود سنگر ساختند یدادند و از جنازه آنها برا

  « . . .شدیا سئوال مههن گفتیر با قسم دادن بقرآن صحت و سقم ایبکمجاهد 

ه پس از شح ین اعالمیدر ا 11/2/58ردستان ـ سازمان بانه مورخ کرات که حزب دمو یـ نقل از اعالم 4

و  یانات اجتامعیبطور فعال در جر یجوان یه از ابتداکمعلم مبارز « یمیرکعثامن  کاک»د یحال شه

ز از ین« خیمون» یکان مسافرت به مسابقات املپیت داشته و در جرکش  یم استبدادیضد رژ یدانشجوئ

گردد یر و بازداشت میخ دستگین جهت پس از مراجعت از مونیستاد و به همیم باز نایه رژیعل یافشاگر 

گر یدر بهمن ماه گذشته بار د یم استبدادیاز سقوط رژ رسانجام پس یو چند سال دربدر  یپس از آزاد

  . . .دهدیبه مبارزه ادامه م یگردد و در سنگر معلمیبه زادگاهش بر م

 یگر دوستان و رفقا برایردستان در نقده همراه دکرات کد مبارز در بنا بدعوت سازمان حزب دمیشه

ره بخاطر کمذا یبرا یاتیعثامن با ه کاکشنبه یکدر روز … نگ حزب روانه نقده شده بودیتیت در مکش 

شود یره مکگاه مذاینقده روانه جا یلیان دادن به جنگ تحمین و پایردن توطئه خائنانه مرتجعک یخنث



 
32 

ن فرزند یگردد و خون ایارتش روبرو م یمنا یانجیپاسداران م یهاکانه تانین راه با حمله وحشیه در بک

 ش را راسخرتیگر مبارز حزب همرنگ شده و انسجام حزبید دیرد با خون صدها شهکبرومند خلق 

 «یمیرکعثامن  کاک»د یق شهیباد خاطره رفیگرام. . . دیمنامی

ی، نیخم یالعظم اللهآیتدر نامه خطاب به حرضت  یمیرکد عثامن یبانه برادر شهیمیرکمحمد  یـ آقا 5

م یعوامل ارتجاع و رسسپردگان رژ» هکنیر پس از اشاره به اینخست وزی، نیحسی، عتمدار یشی، طالقان

شهادت برادرش  یو پس از اشاره به چگونگ« ردندکل یتحم کرد و تر کبه برادران  یسابق جنگ ناخواستها

  :ندیکاضافه م

ن جنازه یکشود لیآوردن جسد به سه راه فرستاده م یبرا یبا انتشار خرب قتل برادرم از مهاباد آمبوالنس»

قبل از ورود  یساعت« یرجب یرسوان مهد» ب اظهار فرمانده سه راه بناماز محل مزبور منتقل و حس

 یار برده شده بود ولیته محمدیمکبه ، داشتند یانیل ژیه اتومبکله چند نفر یآموالنس جنازه برادرم بوس

ان برادرم یکل پیم اتومبیاردهکسب که ک یبا اطالعات. دیورز یل خوددار یر مشخصات افراد و اتومبکاز ذ 

 یه خود را مجاهد اعزامکاست « ید خوارزمیحم» بنام یار شخصیشده بود در اخت کدر سه راه پار ه ک

ن را یرون آورده و ماشیب برادرم بیل را از جیچ اتومبیشان شخصا سویرده است و اک یه معرفیاز اروم

ت به یت حسن نایه برادرشان رصفاا بعنوان عضو هکنیان با اشاره به ایدر پا. . . ه برده استیبه اروم

و خالف متام  یت ناجوامنردیدر نها یبود و قتل و  یرفته و فاقد هر گونه اسلحها« اریمحمد» کشهر 

  « .رده استکل را ین و اسرتداد جنازه و اتومبیب مسببیتعق ین صورت گرفته تقاضایاصول و مواز

نام و  یافراد ب یاههیعالممندرجات ا 58/  2/  16 مورخ 9ه شامر یردستان در اعالمکرات کـ حزب دمو  6

بباد حمله و  ینین حسیخ عزالدیرد و حرضت شکخلق ، ردستانکرات که در آنها حزب دمو کنشان را 

  :سدینومی نیقرار داده چن یشوند مورد بررسیانتقاد گرفته م
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تفرقه و طرف بذر یکدارند از  یسع، ردکا با وارد آوردن اتهامات ناروا به خلق ههن ورق پار ین ایناش»

ردستان کرات کرد و حزب دمو کگر خلق یفشانند و از طرف دیب یرد و آذر کخلق  یاههاختالف در دل تود

  .قرار دهند یز کارتش و دولت مر  یران را رو در رو یا

و صداقت و ی هنش و آگایزان بیه خواننده بر مکاست  یافکن عده یا یاههبه نوشت یاگر چه تنها نظر 

به  یم به طور خالصه پاسخیدیقت الزم دیشرت روشن شدن حقیب یبرا یول، گردد ت آنها واقفیخلوص ن

  .میآنها داده باش

رات کنقده حزب دمو  یر یا سبب بروز درگیه گوکا ادعا شده است ههین به اصطالح اعالمیرث اکدر ا

رست است د. ج منوده استین منظور بسیا یرد مسلح را براکهزار  15ش از یردستان بوده و حزب ما بک

شرت آنها افراد حزب ما یه بکنگ حزب ما افراد مسلح وجود داشتند یتینندگان مکت کان ش یه در مک

( 1ته شامره )یمکبا  یده و حتینگ قبال به اطالع عموم رسیتیم یه برگزار کدانند یهمه م یولاند هنبود

ا ههن بود دکچطور مم، در رس داشت یاگر حزب ما غائلها. ن مورد مشورت شده بودینقده هم در ا

رد کخلق  یند تا دشمنان دوست و برادر کجمع  یوم ورزشیاستاد یوار یرا در چهار د یرد و آذر کهزار 

  .ندیمنا یکآنان شل یب خاطر بسو یجان با طیو خلق آذربا

ن جمع یردستان و همچنکرات کاز طرف هواداران حزب دمو  یآذر  یاههچپاول و غارت خانواد یافرتا

چ وجه ارزش توجه و پاسخ یه به هکاساس است  یو بی هتور در حومه شهر آنقدر واکترا صدها یآور 

  .گفنت را ندارد

ار بردند کاناتشان را بکنگ متام امیتیه طرفداران حزب ما بعد از بهم خوردن مکبر همگان روشن است 

هم بخش عمده افراد ن سبب یبهم. ندکدا یمرت وسعت پکابد و هر چه یهر چه زودتر خامته  یر یه درگک

  .اندخودشان برگشته یگفته و به شهرها کمنطقه را تر  یر یما روز اول درگ

ورش امثال یرد و در مقابل ک یاههتنها هدفشان دفاع از خانواد، انده در نقده ماندهکهم  یلیعده قل

چ وجه برادران یه حزب ما بهکادآور شد ید ینمورد بایدر ا. ر بوده استکفوق الذ  یاههین اعالمیناش
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ن یرد در بروز اکخلق  یاههه تودکندانسته و صادقانه معتقد است  یر ین درگیا یرا عامل اصل یآذر 

  .ن دو خلق برادر بودندیا کن حادثه دشمنان مشرت یندارند و آتش افروزان ا یر ین تقصیرتکوچک یر یدرگ

 یرد و آذر ک یو بخصوص خلقها یلکران بطور یا یان خلقهایم یو برادر  یوند دوستیگر بر پیما بار د

 یمشت یهاینکها و تفرقه افیر و نه سمپاشیه نه حوادث تاسف بار اخکم یم و مطمنئ هستیمنائمی دکیتا

رد و کخلق . دیران وارد منایا یان خلقهایم یخیوند تاریبه پ یتواند لطمهایعه ساز منیضد انقالب و شا

وند ین پیامل اکت یو با حسن ن کمشرت  یابق مبارزاتو سو  کمشرت  یهاجان با داشنت دردیخلق آذربا

ش به یامل شده خویسب حقوق پاکا در راه کد و مشرت یام خواهند بخشکگر استحیرا بار د یناگسستن

 . مبارزه برخواهند خاست

 (1/3/1358معارص ی)صدا

 

 ف زادهیقاتل ش یر یدستگ

ردستان کاز رهربان مبارزات مسلحانه  یکیف زاده یل شیقاتل اسامع« یدیعبدالله خان شه»پنجشنبه 

، میتسل یر و برایردستان دستگکرات کشمرگان مسلح حزب دمیدر شهر بانه توسط پ، 46ـ  47 یهادر سال

 . به دادگاه انقالب به مهاباد فرستاده شد

 (6/3/1358ندگانی)آ

 

 ردستانکرات کقطعنامه حزب دم

ن حزب ینده ایمنا ینفرانس سنندج از سو ک یار ن روزبرگز یه در دومکردستان کرات کمنت قطنامه دم

مردم ». ن استینفرانس قرار گرفت چنکن ینندگان در اکت کر ش ینظ یخوآنده شد و مورد استقبال ب
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ردستان در صفوف کمردم  ینیامام خم یران به رهرب یشوع انقالب ا ین روزهایردستان در نخستکمبارز 

مبارز را تا  یم طاغوتیرژ یرانه در راه رس نگونیگیران پیق ار مناطیمقدم آن قرار داشتند و هامنند سا

ان ین شد چه در جریدان رنگیردستان از خون شهکن مبارزات رسارس یدر ااند هادامه داد ینهائ یروز یپ

ردند و کنه سپر یردستان شجاعانه سکمبارزان ، س و ارتش مزدوریانقالب و چه در بر خورد با افراد پل

ن مبارزه عالوه یردستان در اکزه مردم یانگ. دندیجنگ یستیالیران و ضد امپریا یمل یرهاشربد شعایپ یبرا

ه کار آمد کران رس یدر ا یم مردمیه چنان رژکن بود یای هفاسد شاهنشا یم مردمیرژ یبر رسنگون

ه مبارز  یدو هدف اساس یه خلق ما براکب ین ترتیرا در برنامه خود بگنجاند بد یمردم یمل یهاخواست

در رسارس  یاجتامع یهایه بهمه آزادیکم انسانیرژ یکجاد یو ا یم طاغوتینخست بر انداخنت رژ. ردیکم

 یرانیو در چهار چوب ا یبا فدرات یل خود مختار کبه ش ین حقوق ملیدوم تام. شور احرتام بگذاردک

هم . دارد ینگهم جنبه فره، ن ستمیا. باشدیرد را خاصل مکخلق  یهمه جنبه زندگ یستم مل. آزاد

ه کن است یت دارد ایاهم یش از همه در مسئله ستم ملیهاست آنچه برفع ستم یرفع ستم مل یماد

خواهد حق رس نوشت خود یرد مکخلق . ندیکت بر رسنوشت حود منیمکده احساس حایخلق ستم د

در مناطق  .گرددیران را شامل مین ایردنشکهمه مناطق ، ردستانک یمنطقه خود مختار . ندکن ییراتع

ن هر منطقه ینکت سایرثکو خواست ا یو اقتصاد ییایو جغراف یخیط تارین با درنظر گرفنت شایردنشک

. باشدین رسنوشت مییردن تعکدا ین از پیل معکش یکدام کو هر یا فدراتی ین خواهد شد خود مختار ییتغ

ل کتنها شی، مسئله ستم ملرد وجود داشت آنگاه حل کده مثال خلق یخلق ستم د یکران تنها یاگر در ا

تو راه حل جامع یل فدراکده معتدد شیستمد یهاهعلت وجود خلقین کتوانست باشد لیم یخود مختار 

ن امور در یا. است یز کت دولت مر یاز امور منحرصادر صالح یبعض، رسد در هر صورتیبه نظر م یتر 

  :شودیچهار بخش خالصه م

  .خواهد بود یومال یبازرگانی، اسیروابط س ه شاملک یـ امور مربوط به روابط خارج1 

  ینرتل مسائل ارز کناس و کل چاپ اسیاز قب یز کمر  کبآن یهاارکـ امور مربوط به 2
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  .یران در مقابل تجارت خارجیا یهاخلق یشور و استقالل و آزادک یـ امور مربوط به دفاع از مرزها3

ر یچشمگ یهایه گذار یه معموال به رسماک یاههنامبر ی، دراز مدت اقتصاد یاههـ امور مربوط به برنام4

شرت یروشن شدن ب یبرا. خواهد بود یخودمختار  یت سازمانهایو صالح یاداره امور داخل. ازمند استین

ی هه اداره ارتش و فرماندیکدر حال. را مثال آوردیس وژاندارمریتوان پلیو میا فدراتی یمفهوم خود مختار 

ن آنها بشود ودر یگزید جایا آنچه بایو یس و ژاندارمریاداره پل، است یز کت دولت مر یآن در صالح

ه کن است یردستان اکدر نقش ارتش نظر مردم . خواهد بود یمنطقه خود مختار  یت سازمانهایصالح

 یاههشود جلب اعتقاد تودیم یمردم یل به ارتش ملید تبدیبای هشاهنشا یو ضد خلقی ارتش ارتجاع

شور ک یشود آنهم دفاع از مرزهایجمله خالصه م یکدر  یدارد از سو  یاتیورت حز رض یردستان نکمردم 

ن یتام یند و براکشور دخالت ک ید در امور داخلیچوجه نبایارتش به . است یدر مقابل تجاورات خارج

 یمجلس مل. مستقر شود یردستان خارج در مرزهاک یهاپادگانها از شهر شودیم شنهادین هدف پیا

خواهد  یمخف یم با رایمستق یمتساو  یانتخابات عموم. ردستان انتخاب شودکمردم  یز سو ردستان اک

ه کز مسلم است یگر نید یاز سو . له مجلس برگزارخواهد شدیردستان بوسک یاجرائ یسازمانها. بود

ت خواهد کران در راه دولت ش یر مناطق ایو مانند سایردستان با فدراتک یخودمختار  ندگان مناطقیمنا

ت یبا وحدت متام یوتضادیل فدراتکو چه به ش یل خودمختار کرد چه بشکاشت واضح است خلق د

ردند و کرا رد  یه طلبیتجز ردستان هر گونه اتهامکه مردم یکن جهت در حالیبهم. ران نداردیا یارض

 ینیآمنه از امام خمیدآنند وصمیم یم طاغوتیاز آثار شوم رژ یفرسوده و اثر  ینند و آنرا حربهاکیم

ارند کدست آندر  یاسالم یجمهور  یرد در قانون اساسکخواهد نظر خود را در مقابل خواست خلق یم

م یان انقالب عظیردستان در جرکمردم . گنجانده شود یدر قانون اساس یند تا حق خودمختار یصادر فرما

ه از کانتظار دارند ردند لذا بحق کیسهم خود را ادا م ینیامام خم یت الله العظمیآ یبه رهرب  یرسارس 

ران در یا یبرا یراسکردستان و دمو ک یبرا یردستان خودمختار کمثرات انقالب بهرمند شوند مواضع مردم 

ه کست بلین یت دارد نام جمهور یرد اهمکخلق  یان تحقق دارد آنچه براکام یومت اسالمکچهارچوب ح
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. دستان را مورد قبول قرار دهدر کمردم  ین خواست اساسیا یاسالم یآن است چنانچه جمهور  یمحتوا

 . ردکخواهند  یبانیپشت یاسالم یردستان از جمهور کد مردم یبدون ترد

 رت قاسملوکردستان د کرات کحزب دم یز کته مر یمک

 (23/3/1358)اطالعات

 

 ردستانک یدر شهرها ییامیاعرتاض و راهپ

ل و انحالل یچند ا ەحارص بر م یمبن یاسالم یجمهور  یردستان در ارتباط با خرب صداکرات کحزب دم

ز و غرض یآم یکن حزب و به عنوان اعرتاض به اخبار تحریتوسط افراد مسلم ا« هیاشنو» انقالب  یشورا

ه کبرگزار خواهد شد  یاعتصاب و تظاهرات رسارس  یکردستان ک یشهرها ەیلکرد امروز در کآلود اعالم 

ردستان کرات کرهرب حزب دم« قاسملو عبدالرحمن»». ت خواهند جستکز در آن ش یروستاها ن یاهال

ه یه در اشنوکرد کمطبوعات اعالم  یو و بعضیراد یف خربها از سو یضمن اشاره به تحر یدر گفتگوئ

ن یهمچن یصورت نگرفته است و  یرات تهاجم و محارصه اکافراد حزب دم یآرامشربقرار است و از سو 

وسته یانقالب تفاهم برقرار شود و پ یرهرب  دولت و، ن مایخواهند بمنی هکهستند  یعوامل» : افزود

ت منطقه یامن یه ما را براک یدر حال»: رت قاسملو گفتکد . «ن روابط لطمه وارد سازندیه به اکوشند کیم

ن یست ایب معلوم نین ترتیدهند و به ایگر ما را مورد حمله قرار مید یره از طرفکدعوت به مذا

ان یبلور یردستان غنکرات کحزب دم یگر سخنگو ید یاز سو  .«ردیگیات به چه منظور صورت میکتحر

ن یمسئول یاست برا یم هشدار کدر ح ییامین راهپیا: ردستان اعالم داشتکه تظاهرات امروز یدر توج

خواهند ین میون و مرتجعیاست و ضد انقالب یمنطقه حساس مرز  یکن ین چون ایو مقامات شهرنش

چاله  یم تو یگذاریحواسامن جمع است و منی هند اما همکر یردستان درگکرات کدولت را با حزب دم

»  یون از محارصه روستایزیو و تلویراد. وجود ندارد یردستان مسئلهاکه در یکدر حال. اندازندیمان ب

"زرزا" ی هه حادثکدهند حال آنیخرب م کن و توپ و ضد تانیسنگ یما با سالحها یروهایتوسط ن« زرزا
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ه مورد کمسلح منطقه  یه چند نفر از فئودالهاکل ین دلیط است و آنهم به اش مربو یبه چهار روز پ

و  یروزنامه نگاران داخلی یهلکن خرب از ین در ارتباط با ایهمچن. ان قرار گرفته بودندیاعرتاض روستائ

، ضمن رد هر گونه اتهام یهایانیز در بیز نکم مر یمق یردهاکت یه جمعیانیب. دعوت به عمل آورد یخارج

و از دولت انقالب خواست . ردک« ردکخلق »ه یبر عل یجنگ روان یکجاد یو را متهم به ایرادی، ه طلبیتجز

به عمل  یر یجلوگ یدولت یاههرد د ررسانکبه خلق  یه طلبیاتهام تجز ویژەه از زدن هرگونه اتهام و بک

 .آورد

جانرا یل در آذربایچند ای هحارص پخش خرب م، ردستانکرات کانقالب شهر مهاباد و حزب دم یشورا -مهاباد

ه اخبار یاعرتاض علی هو به نشان. ران پخش شد )غرض آلود ( دانستندیا یاسالم یجمهور  یه از صداک

 یدر پ. ردندک ییامیران مهاباد را دعوت به تظاهرات و راهپیا یاسالم یجمهور  یز صدایآم یکتحر

ل یبا تعط، امروز مردم مهاباد 10ن ساعت ردستاکرات کانقالب شهر مهاباد و حزب دم یدعوت شورا

 یروز هم از سو ید. زدند ییامیرد و دست به راهپکاجتامع خواهند  یدان آزادیدر م، شهر یاههمغاز 

 . نه صادر شدین زمیدر ا یه ایامام جمعه مهاباد اعالم ینین حسیعزالد

 (24/3/1358)اطالعات

 

  .ه دار استیطبقه رسماحافظ منافع  یدولت فعل: یقیرت خلکبا د  ییگفتگو

  .ستین یاسالم ین جمهور یرد اکم یند ما اعالم خواهکار کصدرها  یاگر بنا باشد دولت با حرف بن

ن یخ عزالدیر شکدست راست و مغز متف، بیاو به تقر. دم و شناختمیردستان دکرا در  یقیرت خلکد 

شناخنت  یبرا. دارد یو گسرتده اد یت شدیردستان فعالکاو در . ردستان استک یمل-یرهرب مذهب ینیحس

  .راهرب باشد ین گفتگو تا حدیا، نمیکتصور م، ر اوکطرز ف

  .ح دادیتوان توضمی چگونه یسب خودمختار کرد را در کخلق  یعلت پا فشار ی، قیرت خلکد  یآقا
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طره یر سیه در زک یه هر ملتکن مطلب اصالت دارد یا، ا و افراد آگاهیران دنکبه نظر ما و همه روشنف

چ یدر ه، قرار داشته باشد یو فرهنگ یو نظام یو چه از لحاظ اقتصاد یاسیچه از لحاظ س، گرانید

ن یاز ا. تواند داشته باشدمنی رشفتیو پ یقدرت بالندگی، اسیو س یو اقتصاد یاز شئون اجتامع یشان

ر چپاولگران یساو  یزم جهانیالیطره نفوذ امپریر سیز، رانیشور ا، که در گذشتهکم یجهت ما معتقد

ردن کل یو تحم یب اربابان خارجیردن جکپر  یه براکقرار داشته  یم استبدادین رژیمنطقه و همچن

اما ، مختلف یهامختلف با روش و سنن و زبان یهاتیاز مل، رانیده ایخودشان بر مردم ستمد یرهرب 

 یانتیچ خیست از هافته ایل کیتش، پرچم واحد یکمتحد و محدود و تحت  یائیدر چارچوب جغراف

ر تسلط یوز یه در اسارت ارتجاع داخلکنیه در گذشته ملت ما به علت اکم یما معتقد. ردندکفروگذار ن

 یقدرت برابر  یو اقتصاد یاسیو س ینه فرهنگیه در زمکافت یان را نکآن ام، بود یزم جهانیالین امپریننگ

ه کنیان را به دست نخواهد آورد مگر اکمن ایه اکر ملل جهان را داشته باشد و پر واضح است یبا سا

ه کخ گواه است یتار. ران وابسته اش نجات دهدکزم و نو یالیامپر یر انسانیطره نظام غیر سیخود را از ز

ال مختلف کهمواره به اش، اسارت یرهاین هدف و گسسنت زنجیدن به ایملت ما در راه تحقق بخش

خود  ین خود با آداب و رسوم و سنن ملیه در رسزمکاست  یه هر ملتین حق اولیا. رده استکمبارزه 

 یکا یگر ملل دنیبا د، ش باشد و بر اساس اصل احرتام متقابلیم بر رسنوشت خوکند و خود حاک یزندگ

همه  یش و برایران در ارتباط جهانیل ملت اک ین هدف را برایما ا. ندکبرقرار  یو انسان یارتباط مردم

  .مینکمی ش آرزویلران در روابط داخیا یهاخلق

ل عدم شناخت یرد به دلکخلق  یرش حق خودمختار یبه نظر شام علت مقاومت دولت در پذ -

ه با امر کد ینیبمنی ن دولتیت ایه در ماهکنیا ایرد یگمی رسچشمه یدولت از مسئله خودمختار 

  موافق باشد؟ یخودمختار 

با شجاعت و با استفاده از ، م هستنده یاسیه امروز رهربان سکما  یبه نظر من رهربان مذهب -

ون یاسیران و سکو روشنف یمرتق یروهاین کمکتوانستند مردم را با ی، سبقه و رنگ مذهبی، مذهب یالگو 
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ران یا یکتار یایدر دن یو انسان یت انقالبکحر  ی، یکزمان کنند و در اند کج ین خلق ما بسیو مبارز

 اورندیبوجود ب

 

 یت انقالبکتداوم حر 

چپاولگر  یشه دستهایهم یرفت تا برای میت انقالبکن حر یه اکنیه به علت اکن است یده من ایاما عق

انقالب  یکه تا کرفت یند و بساط استبداد و استعامر را براندازد و مکت ما قطع کرا از ممل یستیالیامپر

 یلیت خکحر  نیت ایشد و چون ماه یر یت آن جلوگکاز تداوم حر ، به مثر برسد ین توده ایبحق و راست

قابل قبول هست  یرانیران و جامعه ایا یه براک یهائبا استفاده از روش، آگاهانه بود یلیانه و خیمرتق

شه هرگونه استعامر و یه قاطعانه قصد داشت رکت کن حر یا ناآگاهانه توانستند از ایا آگاهانه یحاال 

ه دار است یمن حافظ منافع طبقه رسمابه نظر  یو امروز دولت فعل. نندک یر یند جلوگکاستثامر را قطع 

حل  یه براک یرات باشد و هر قانون و هر نقشه و هر طرحکانه و دمیتواند مرتقمنی شرت از آن همیو ب

ه یه و رسمایاز چارچوب حفظ رسما، ندک ینیش بیران پیا یدر شئون اجتامع یو اقتصاد یاسیمسائل س

ق یه از طرکنیتواند باشد اعم از امنی خارج یو اجتامع یم بر شئون اقتصادکحا یه دار یدار و نظام رسما

ه دار یحافظ منافع طبقه رسما، شود یبانیل پشتیق جربئیه از طرکنیا اعم از ایبشود  یبانیمذهب پشت

ر و کروشنف یه تا حدکدونفر  یکینه جز یابک یران و اعضایه وزکن است یل قاطع من ایاست و دل

، ش هستندکخود طرفدار طبقه زحمت  یه بنا به ادعاکبل، شکقه زحمت دلسوز هستند و آنهم نه از طب

ر خارجه بود یه وزک« یرت سنجابکد »ه کجالب است  یلیخ. باشندمی ه داران منطقهیه خود از رسمایبق

ن یاز حقوق حقه مردم فلسط یدولت یه رسمیه و اعالمیش در اطالعیپ یچند، داندمی ردکو خودش را 

ران خواهان یران در درون خود ایا یه خلقهاکحال آن، شودین حقوق میا یفایتار استند و خواسیکدفاع م

منونه . را بر زبان آورد« رانیا یخلقها»ه عبارتکدهد یبه خودش اجازه من ین حقوق هستند و او حتیهم

دگان نیئت منایه مادر آن شهر با هک یره اکدر مذا، ش بهنگام فاجعه سنندجیپ یه چندکنیگر ایدتر جالب
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ه از بر زبان کگفتند می آمده بودند یت الله طالقانیه به همراه آکان یاز آقا ، یکیمیداشت ینیامام خم

چگونه ، دیراه دارکها المه خلقکشام از تلفظ  یشان گفته شد وقتیبه ا. راه دارندکها المه خلقکآوردن 

ها نیه اکنده مطمنئ هستم ب. دیره شده اکها وارد مذان رسنوشت خلقییم حق تعکقبول ح یبرا

ش یو توام با پ یبرداشت سطح ، یکن رسنوشتییو حق تع یو خودمختار  یل ملیبرداشتشان از مسا

همه مسلامنان  یعنیه)امنا املومنون اخوه(یه آینند بر پاکمی ه استداللکن است یو آن ا. است یداور 

 ید دخالت در اختصاص دادن سهمیه نباین آیپس رنگ و نژاد و آداب و سنن و رسوم بر اساس ا، برادرند

م یس ما معتقدکداشته باشند برع یومت اسالمکدر چارچوب ح یقوم یک یبرا یاتیت خصوصیا رعای

ل یم شعوبا و قباکوجعلنا یر انثکم من ذ کانا خلقنا: هکد یگومی ن دخالت راداده است ویه قرآن همک

م و شام را یردکنر و ماده خلق  یکزن و مرد و از  کیم ما شام را از کم عندالله اتقکرمکلتعارفوا ان ا

ه حقوق کنیم تا ایردکل و قوم قوم با آداب و رسوم مجزا و مشخص و زبان مشخص و متفاوت خلق یل ایا

د وآن رنگ را در آن ینکعادت ، ه آن قوم داردک یه به آن رنگ و آن لهجه اکنیتا ا، دیگر را بشناسیهمد

 کیتر ، ا فارسی یردکه کست یار تونیه در اختکنیا یبرا. نهم حق ترا بشناسدد و هامنطور آ یقالب بشناس

ن طور خلق شده یا، عتیه در متام عامل و در طبکاست ی هقت الین حقیه اکبلی، منکا تر ی یعرب، ا بلوچی

 یات را براید هامن خصوصیبا، دیداشته باش یگر یبا قوم د یو انسان ید روابط اجتامعیو شام اگر بخواه

 یط اجتامعیه زاده محکبل، ستیات زاده دست خودش نیه آن خصوصکرا ید زیت بشناسیآن قوم برسم

گر را یه همدکا داده است یدن یهاها و ملتن حق را به خلقیا، پس قرآن. اوست یائیجغراف یعیو طب

قبول  یبه معنا ین شناسائیه اکبل، ستیافراد ن یشناسائ یبه معنا ین شناسائیت بشناسند و ایبرسم

ن یو ا. ت بشناسندیز شام را برسمیگران نیه دکد ید توقع داشته باشیتوانمی ه شامکات است یخصوص

ران روبرو بشوند و یا یهابا خلق، ن منطقیها با انیو اگر ا. سال در اسالم بوده 1400ه کاست  یز یچ

 یومت صفو کح یکو باز  خواهد شد یه گذار ین قرآن پایبر اساس مواز یومت اسالمکه حکمعتقد باشند 

ت یم(در آن صورت برسمینکرا تحمل  یومتکن حین چنیم حضور ایتوانمنی ه ماکبوجود نخواهد آمد)

د یند و نباکجاد یا ید ترسینبای، ومتکن حیچن یران برایا یهاخلق یکراتکو دمو  یشناخنت حقوق مل
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 ین شناسائیا، ه هامن قرآن استک ومتکح یرا در رسلوحه قانون اساسیاورد زیهم بوجود ب یاصالا تأمل

ن حق بر اساس یرش ایها از پذنیه چرا اکنم یکد گشته است و من تعجب میین حق داده شده و تأیو ا

ده من یه به عقکها از قرآن اطالع ندارند نیه اکنیا ای: دیآمی شیسوال پ یکنجا یا. مفاد قرآن ابا دارند

ده یست نادیآنها ن یومت و فرمانروائکه به نفع حکن قرآن را یناز قوا یخواهند بعضیه مکنیا ایدارند و 

م یامن داریات ایاز آ یبه بعض یعنی«نومنون عبادا و نغفورا عباد»میه داریآنها هم ما آ یه براکرند یبگ

 یومت جمهور که حیو بر پا یاسالم یامنیتواند ای منیامنین ایه چنکم یامن نداریات ایاز آ یو به بعض

  .شدبا یاسالم

  .دینیبمی ره روشنکق مذایب دورمنا را از طرین ترتیبا ا -

 

 اههسیدس

د زمام داران دولت و یما با. ره و متاس و اعرتاض باشدکد باز هم در جهت مذایبه نظر من تالش ما با-

 یاههسیرا از دس یم و رهرب ینکمتقاعد ب یو اسالم ین انسانیانقالب را بر اساس مواز یمخصوصاا رهرب 

 –ده گرفته شود یگانگان نادیقصد دارند حقوق ملت به نفع ب یه با چسباندن اتهاماتک – کافراد ناپا

نند تا متقاعد کم و بالواسطه برخورد یق مستقیات از طریه با واقعکم یشان بخواهیو از ا میبرحذر دار

 یکبت شیان در مصر یه مردم ایلکما با . وجود ندارد یه طلبیتجز یرو یچ نیه، ردستانکه در کشوند 

است و  یآزاد، است یراسکد دمو ییگومی هکحاال . د چند برابر آنها هم بودیشا، م و سهم ما از ستمیبود

ه در کا هزار سال است ههم و دیران هستیما مردم ا. ما نباشد یپس چرا برا، ن رسنوشت استییحق تع

ها ه ستمکجاد شده و قرار است یا یومتکن اگر حیبنابرا، میل هم هستیم و اصینکی مین منطقه زندگیا

 ین بهار آزادید در ایما هم با، اعطاء شود ین ملت بهار آزادیو به ا، ان برداشته شودیها از میو بدبخت

 یه ما حقکنیا یبرا، میستیخود با یرسپا یه از لحاظ اقتصادکم یتوانمنی م ویخواهیما من. میم باشیسه

 یهاه ما از دولتکاست  ین هامن حقیفا شود و اید استین حق ما بایه اک میران داریا کبر متام خا



 
43 

ن یه اکو اگر بنا باشد . مبا پاسخ دادند یه طلبیشه با گلوله و ارعاب و انگ تجزیم و همیخواستی میقبل

نند و معلوم ک ینار هم زندگکن ملت برادرانه در یخواهند ایه منک -صدرها و امثال او یدولت با حرف بن

 یمبنا -نندکمه راه قطع ین انقالب به حق مردم را از وسط و از نیت دارند تا ایجا مأمورکه از ک ستین

 یراسکن دمو یست و این یاسالم ین جمهور یه اکرد کم یدر آن صورت ما اعالم خواه، ش قرار دهدیارهاک

زد و آنها یم ن انگ را به مایار هم همیومت بختکزد و حمی ن انگ را به مایست چون شاه هم این

 یر یم و مسید عمالا نشان بدهیبا، میه با آنها فرق دارکم ینکه ما ثابت کنیا یپس برا. بودند یطاغوت

داغ و گلوله و  حق طلبانه مارا با رسب ید مثل گذشته ندایچرا با. میریش بگیر آنها در پیجدا از مس

مردم را  یهاه سقف اطاقکا ههپار ش به خمیدر سخرنان یرفسنجان ید آقایخمپاره پاسخ دهند؟ چرا نبا

نها یه اکشود ینند؟ معلوم مکاشاره . دیشکو خون  کا را به خاههخانواد، رد و در داخل خانهکسوراخ 

 گریردستان و مناطق دکرا بر خالف آنچه در  یخواهند رهرب یها منینند و اکقت را پنهان یخواهند حقیم

خود سوء استفاده  ینند و از احساسات عموم و مقام اجتامعناروا بز  یهانند و تهمتکت یهدا، گذردمی

. متوقف شود، مه راهیشوع شود و انقالب از ن یجنگ داخل یکشور کا ناآگاهانه در ینند تا آگاهانه کب

امن یاست ساده و با ا یه انسانکه به نظر ما هست(کدلسوز است ) یه اگر رهرب کن است یه ما ایتوج

را از دوروبر خودشان دور  کناپا یادیه اکنند ک ید سعیپس با، نندکم خدمت بن مردیخواهند به ایه مک

را بجان ، رانیا یهاخلق خواهندیه مکرا  یه بوجود آورند و آنهائیتصف یدولت ینند و در متام ارگانهاک

ز شه آنها را ایر، وشندکن جنگ زده بین رسزمیبر ا یطاغوت یهامیرژ یایاندازند و دوباره در احیهم ب

 یهاهم ما و هم متام خلق. م شدیست خواهکبردارند و گرنه دچار ش یو مذهب یو ادار  یدولت یهاارگان

  .گریس دکچ یه یماند و نه برامی ردک یبرا یگر نه سهمین خواهند رفت و دیوانقالب از ب، رانیا

 د؟ینیبمی نده را چگونهیآ -
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 کناپا یدستها

ن یبد، اگر روش یعن. یمینیبمنی اد مطلوبینده را زیآی، جار  با در نظر گرفنت اوضاع و احوال -

مثل سنندج و گنبد بوجود آورند  یپرست باز هم مسائل یو اجنب کناپا یهاند و دستکدا یمنوال ادامه پ

ت ین وضعیا، نتواند هر چه زودتر بر اوضاع مسلط شود، ف استیه فعالا از نظر قدرت ضعکو دولت 

رازه یه شکنند کجاد بیا یه فضائکها و فرصت طلبان کیو ساوا یاجنب یادیا یاست برا یط خوبیشا

ه خواست کجه هامنطور یه در نتکجاد شود یا یاسیو س یخالء رهرب  یکشود و تر دهیارها بازهم پاشک

نند و با دامن زدن کرا شوع  یانسان یزندگ یکنار هم کران نتوانند در یا یهاخلق، ن جامعت استیا

ی، خارج یروهاین کمکش آورند تا به یپ یفرصت مناسبی، و گم شدن دشمنان اصل یفات داخلبه اختال 

ما برگردد به  یو اجتامع یاسیس یناخواسته فضا یه دوباره خداکن خالء آنچنان استفاده شود یاز ا

ار ن بیا، ه چون زخم خورده استکم یریتازه قرار بگ یر استعامر یز یگر ید دیمد یهاگذشته و باز مدت

ه کنیا یجاد نشود و برایا یاسیه خالء سکنیا یم براینکمی هیما توص. خواهد بود یم پهلو یاز رژتر خشن

 دین ارتش دست نخورده تهدیردستان را با اکه مردم کدولت  یارتش دست نخورده و بقول سخنگو 

 یمرتق یگروها یز حت و دلسو یه نصکبهرت است ، نندکسه فراهم بیدس ینتوانند با عوامل طاغوت، ردکمی

وشند و کب یو خلق یارتش انسان یکجاد یرده و در اکه ارتش قبول یرخواه را در تصفیو افراد منفرد خ

، م سابق را ندهندیمجال دخالت به فرصت طلبان و طرفداران رژی، اسیو س ین در ارگان دولتیهمچن

ه ین تصفیه قدرت اکاست  یم بعهده آنهائیت مستقیم خورد و مسئولیست خواهکنصورت شیر ایدر غ

 . شودیم ین ملت تلقیبه ا یانتیه صادقانه گول هم خورده باشند باز خکنیاز ا یردند و حتکرا داشتند و ن

 ر محمد زادهیجهانگ

 (29/3/1358ران فردای)ا
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  .رسدمی ان اسلحهکبه مالی، انداخنت جنگ داخلجاد اغتشاش و راهیا یبرا

مخابره  ییهاو مهندس بازرگان تلگرام ینیخم اللهآیت ینه برایزمن یردستان در همکرات کحزب دمو 

  .ردک

رد و هشدار داد کرا اعالم « یتوطئه ضد خلق» یاجرا یهایانیران با انتشار بیردستان اکرات کحزب دمو 

انداخنت جنگ جاد اغتشاش و راهیا یشان برای، ها و اربابان خارجستیالیامپر کمکبا  یارتجاع داخل»ه ک

  .اندان زدهکح مالیدست به تسل« یخلدا

 ینیخم اللهآیت یبرا یهائنه تلگرامین زمیه در همکردستان گزارش داد کرات کحزب دمو  یز کته مر یمک

  .رده استکو مهندس بازرگان مخابره 

  :ن استیران چنیردستان اکرات کحزب دمو ی یهانیمنت ب

ها و اربابان ستیالیامپر کمکبا  یگر ارتجاع داخلیدبار  یکردستان! کمردم شافتمند ی، هموطنان گرام»

صدها قبضه تفنگ برنو ، دهیه به ما رسک یقیطبق اطالع دقاند هزد یدیخود دست به توطئه جد یخارج

ر ضد انقالب یعشا یان و روساکان مالیه در میر ارومکلشی هس پاسداران انقالب و فرماندییاز طرف ر

  .ع شده استیتوز

ی هازات از دست رفتیان مرتجع قصد دارند به منظور پس گرفنت امتکر و مالیعشا یروسا هکواضح است 

است ههز مایاز دهقانان ن یار یه بسیکدر حال. نندکش استفاده که دهقانان زحمتین سالحها علیاز ا، خود

ح شده ه خود قبال مسلکان کن مالیپخش اسلحه در ب. انددفاع از منافع حقه اجبارا مسلح شده یبرا

، گردندیت و مسلح میش تقویش از پیله بین وسیاز عوامل مسوول بد یه از طرف بعضکنیبودند و ا

ه تنها و تنها به ک یانداخنت جنگ داخلردستان و راهکجاد اغتشاش در یا یبرا یاست ضد انقالب یتوطئا

  « .سود دشمنان انقالب است
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 یو حفظ دستاوردها یکراتکو دم یمل یهاهدف ش بردیه به منظور پکران یردستان اکرات کحزب دم»

 یفراوان یهاوششکن راه یدعوت منود و در ا یپارچگیکشه مردم را به اتحاد و یس و همیانقالب تاس

هن پرست یر میاز آن عده عشا، ش روستاهاکردستان از دهقانان زخمتکمبذول داشته است از همه مردم 

ران و همه کروشنف، انیبازار، شان شهرکاز زحمتاند هوردب دشمنان خلق را نخیز فریه در گذشته نک

رند و آنرا در یرا بگ یضد خلقی هن توطئیا یه با وحدت عمل جلو کند کیشافتمند دعوت م یهاانسان

  « .نندکنطفه خفه 

 یه احتامل رسسپردگکان کن مالیع اسلحه در بیم توزیت عواقب وخیه مسوولکم ینکیگر اعالم میما بار د»

 یضد انقالب یروهایط حساس نین شایه در اکاست  یسانی کهبر عهداند هم شاه را دادیبه رژ یوفادار  و

 «. نندکیت میرا تقو

 (5/4/1358ندگانی)آ

 

 ونیزیو تلویه روش رادیردستان علکتظاهرات مردم 

 یدان آزادیهزار تن از مردم شهرستان مهاباد در م 30ش از یب، ردستانکرات کبدعوت حزب دم -مهاباد

س یرئ« یم عباسیمالرح»و حجت اسالم  ینین حسیخ عزالدیت الله شیت آین شهر گردد آمدند و در معیا

بر  یمبن یه شعارمتعددیکنندهگان در حالکتظاهر . پرداختند ییامیانقالب شهر را به راه پ یشورا

وهش قرار دادند و کرا مورد ن ین نهاد اجتامعیدانند ایون میزیو و تلوینانه در رادکتفرقه اف یاستهایس

ه یبر پا ینین حسیخ عزالدیابتدا ش. ردندکاجتامع « محمد یقاض»دانیخود در م ییامیدر ادامه راه پ

راا یران اخیا یون اسالمیزیو تلویمتاسفانه راد: افزود یو : سخن گفت یونه تفرقه انداز کز اسالم از هر یپره

 یرهایها و تفسیخود قرار داده وبا پخش اخبار سخرنان ریگ یردستان را آماج حمالت پکمنطقه حساس 

 یاصول یازهاین منطقه را در انزوا قرار دهد و از طرح نیوشد ایکست میه با روح اسالم سازگار نکدروغ 

شند و برآن ارج یاندیران میتنها به استقالل ا یرانیا یردهاک: افزود ینیت الله حسیآ. خود باز دارد
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ن یا درخواست چنیآ. طلبدیران آزاد میردستان را فقط و فقط در چهار چوب اک یر نهند و خود مختایم

حجت  یون پاسخ داده شود ؟ پس از سخرنانیزیو تلویراد یهاید با هوو جنجال و دروغ پرداز یبا یحق

و یراد ییمتحد خلق و انتقاد از روشها ههل در جبکیرامون لزوم اتحاد و تشیپ یم عباسیاالسالم مال رح

قرار  یحزب را مورد بررس یاههدگایردستان دکرات کنده حزب دمیبه منا« یم حسامیرک»رت کد ، ونیزیتلو

 یه از سو ک یقرار گرفته و حمالت ینکو اتهام پرا یرحم ینون مورد بکا ین حزبیه چنکادآور شد یداد و 

رد برخوردار است کم مرد یباتین حدد از پشتیه تا به اکرات کون به حزب مردم خواه دمیزیو تلویراد

گر ین تن دیردستان حقوقدانان و چندکندگان سازمان زنان یان منایننده است در پاکرد نگران یگیانجام م

د ییه مورد تاکردند کصادر  یماده ا 12قطعنامه  یکون سخن گفتند و یزیو تلویرامون وضع در رادیپ

 یراسکدم» یه شعارهایکروز در حالیدبعد ازظهر  یکنندگان حدود ساعت کمردم قرار گرفت اجتامع 

روز یدادند متفرق شدند دیون میزیو تلویه رادیعل ییو شعارها«ردستان ک یبرا یخود مختار  –ران یا یبرا

  .ل بودیشهر مهاباد تعط یاههه مغاز یلک

و  یدان آزادیبانه پس از اجتامع در م یروز اهالید ینین حسیخ عزالدیت الله شیبه دعوت آ –بانه 

ام ینندگان روش صداوسکزدند تظاهر  ییامیدست به راه پ، اههو مغاز  یه ادارات دولتیلکل شدن یطتع

در مسجد  ینین حسیخ عزالدیان حجت اسالم شیدر پا. وهش قراردادندکران را مورد نیا یاسالم یجمهور 

رات کو حزب دم ین اسالمینده مجاهدیرد و توسط مناکراد یا ینندگان سخنانکتظاهر  یبرا« ماموستا»حاج 

  .دیسه ساعت به طول انجام ییامین راه پیا. صادر و قرائت شد اینامهقطع

ه اعرتاض به نحوه پخش یبر پا یتظاهرات، الت سنندجکیتش، ردستانک راتکبه دعوت حزب دم -سنندج

 یان اعرتاض به نحو یرات بر پاشد و در پاکردستان وحزب دمکون نسبت به استان یزیوتلویراد یخربها

ما مردم شهر سنندج : منترش شد اینامهردستان قطعکون نسبت به استان یزیوتلویراد یپخش خربها

  :میم و خواستارینگ امروز گرددآمده ایتیون در میزیو تلویراد یه اتهام ناروایبجهت اعرتاض عل
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ستان از ردکرات کرد و حزب دمکردستان و خلق کمغرضانه درباره  ینکرو خرب پرایپخش هرگونه تفس ـ1

  .ون بالفاصله متوقف گرددیزیو و تلویراد

رد است متوقف کمرشوع خلق  یه به مثابه حمله به خواستهاکردستان کرات کحمله به حزب دم ـ2

  .گردد

و  یدولت یاههه در دستگاک یم گذشته و عنارص ارتجاعیها و پس ماندگان رژکیساوا کدست ناپا ـ3

  .د قطع گرددیبااند هخود را جا زد، اههتیمک

جنبش  یوبکرس  ید برایچ وجه نبایبهی، فه ارتش تنها و تنها دفاع از مرزهاست و در امور داخلیوظ ـ4

  .ردیخلق مورد استفاده قرار گ

و اموال اند هدفاع افتاد یان بییه بنام مجاهد مسلح شده و بجان روستاک یو غارت گران یشکـ آدم 5

  .سالح و مجازات شوند د خلعیبااند هآنها رابه غارت برد

  .شه قطع گرددیهم یمنطقه برا ید از روستاهایبا« انیجلد»ان پادگان یهاو مجاهد مناـدست ژاندارم6

 ه گرددیتصف یو ضد انقالب ید از وجود افرسان طاغوتیه بایاروم64ر کـلش7

ران مراعات یا یساسدر قانون ا ید بالحاظ خود مختار یبایو ژاندارمر یاداره شهربان یـانتظامات داخل8

  .گردد

  مراعات گردد یدر قانون اساس ید بصورت خود مختار یران بایده ایستم د یهاـحقوق خلق9

  .ن احرتام گذارده شودیون راستیو انقالب یکراتکدم یهایـبه آزاد10

 یافکردستان توجه کمردم  یهاماست به خواست یبانیه مورد پشتک یو دولت انقالب ینیـامام خم11

 . مبذول دارند

 (25/4/1358)اطالعات
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 اعرتاض

ه اعرتاض به نحو پخش یبر پا یالت سنندج تظاهراتکیردستان تشک راتکسنندجـ به دعوت حزب دم

 یان اعرتاض به نحو یرات بر پاشد و در پاکردستان و حزب دمکون نسبت به استان یزیو ـ تلویراد یخربها

ما مردم شهر سنندج به : انتشار شد اینامهردستان قطعکون نسبت به استان یزیوتلویراد یپخش خربها

  :میم و خواستارینگ امروز گرد آمدهایتیون در میزیو تلویراد یه اتهام ناروایجهت اعرتاض عل

ردستان از کرات کرد و حزب دمکردستان و خلق کمغرضانه درباره  ینکر و خرب پرایـ پخش هرگونه تفس1

  .دیف گردون بالفاصله متوقیزیو و تلویراد

رد است متوقف کمرشوع خلق  یه به مثابه حمله به خواستهاکردستان کرات کـ حمله به حزب دم2

  .گردد

و  یدولت یاههه در دستگاک یم گذشته و عنارص ارتجاعیرژ یاههها پس ماندکیساوا کـ دست ناپا3

  .د قطع گرددیبااند ها خود را جا زدههتیمک

جنبش  یوبکرس  ید برایچ وجه نبایبه یدفاع از مرزهاست و در امور داخل فه ارتش تنها و تنهایـ وظ4

  ردیخلق مورد استفاده قرار گ

و اموال آنها اند هدفاع افتاد یان بییروستا یه بنام مجاهد مسلح شده و بجاکو غارتگران  یشکـ آدم5

  .د خلع سالح و مجازات شوندیبااند هرابه غارت برد

  .شه قطع گرددیهم یمنطقه برا ید از روستاهایان بایان پادگان جلدیمنا هاو مجاهددست ژاندارم

 ه گرددیتصف یو ضد انقالب ید از وجود افرسان طاغوتیه بایاروم 64ر کـ لش6

  .ران مراعات گرددیایدر قانون اساس ید به خودمختار یبا یو ژاندارمر  یاداره شهربان یـ انتظامات داخل7

  مراعات گردد یدر قانون اساس ید بصورت خودمختار یران بایادهیستم د یهاـ حقوق خلق8



 
50 

  .ن متوفق گرددیون راستیو انقالب یکراتکدم یهایـ به آزاد9

 یافکردستان توجه کمردم  یهاماست و خواست یبانیه مورد پشتک یو دولت انقالب ینیـ امام خم10

 مبذول دارند 

 (1358 25/4)اطالعات 

 

 راتکه حزب دمو یاطالع

هان کیبا خربنگار  یمتاس تلفن یکروز در یه ستاد آن در سنندج است دکردستان کرات ک حزب دمو دفرت

ردستان کرات که حزب دمو یمنت اطالع، ردکب یذکوان تیر مریع اخین حزب را در وقایت اکش ، رمانشاهکدر 

  :ن شح استیهان قرار گرفت به اکیار خربنگار یه در اختک

 58رماه یت 24و  23 یخرب  یه آن سازمان در بخشهاکن یران نظر برایا یماسال  یجمهور  یامیصدا و س

 یوان معرفیمر یته پاسداران اسالمیمکو  یاسیس یجناحها یر یردستان را عامل درگکرات کحزب دمو 

حزب ، نامربده اظهار داشت، وان متاس گرفتهیدر مر، الت سنندج با مسوول حزبکیتش، داردیمنوده اعالم م

ـ تشردکرات کدمو   یجمهور  یامیر نادرست صدا و سیبخاطر اعرتاض به اخبار و تفاس، وانیالت مرکیستان 

، رماه دعوت منودهیت 20روز  یبرا ییامیرا به انجام تظاهرات و راهپ یاسیس یسازمانها، رانیا یاسالم

 از وان متقابالایحزب در مر یل اعضاین دلیبه ا، ردهاندک یت خوددار کاز ش  یاسیس یسازمانها یول

ن یرا در ا ییده و هرگونه ادعایامتناع ورز یر یدرگ یرماه و مداخله در ماجرایت 23ت در تظاهرات کش 

 یامیالت سنندج ـ خرب مغرضانه صدا و سکیردستان ـ تشکرات کهذا حزب دمو یعل. ندینامیخصوص رد م

وم و از دولت کاا محدیرا شدی هب و روش خصامنه آن رسانه گرو یذکاا تیران را قویا یاسالم یجمهور 

  .قرار دهد یب قانونیون را مورد مؤاخذه و تحت تعقیزیو تلویدر راد کم عوامل محر یبازرگان خواستار
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ابتدا از ، وانین مریخون یر یدرگ: ه گفتین اطالعیردستان بدنبال اعالماکرات کمسوول دفرت حزب دمو 

شته کنندگان کدو تن از تظاهر ، انپاسدار  یرانداز یته صورت گرفت و نخست با تیمکطرف پاسداران 

  .شتندکنفر از آنها را  17رده و کبه ستاد پاسداران حمله . ه مسلح بودندکز ینندگان نکسپس تظاهر ، شدند

 یدر ماجرا: ردکرات اعالم کالت سنندج حزب دمو کیعضو تش« یقیغر»، وانیدر ارتباط با حوادث مر

و « شاورزانکه یاتحاد»بنام  یتین جمعیب، و زدوخورد چ عنوان مداخله نداشتهیحزب اما به ه، روزیپر

ردستان کرات کت حزب دمو کش ، زیوان نیصورت گرفته و فرماندار مر یته پاسداران انقالب اسالمیمک

 ینون در ماجراکز تایارتش ن، راتکن عضو حزب دمو یبه اظهار ا. رده استکب یذکها را تیرین درگیدرا

 . وپرتها به حمل و نقل پاسداران و مجروحان پرداخته استیکفقط هل، ردهکن یوان دخالتیمر

 (25/4/1358هانکی)

 

 م سابقینقش عامل رژ

وان اخبار پخش شده از صدا یروز مرین دیع خونیرامون وقایردستان در تهران پکرات کحزب دم یسخنگو 

ش یپ یچند از: ردکح یر ترشیان واقعه را برشح زیرا نادرست خواند و جر یاسالم یجمهور  یامیو س

، م شاه مخلوعیفئودال معروف و عنرص رس سپرده رژ« ق جافیصد»منطقه از جمله یاز فئودالهای هگرو 

 یاجرا یزدند و برا یضد انقالب یهاتیات و فعالیکدست به تحر« یته اسالمیمک» یکر پوشش یز

اق به رفت و امد و ران و عر یم شاه مخلوع در مرز ایران با دارودسته رژیه انقالب ایعل یائههتوطئ

 انجام« یته اسالمیمک»ر پوشش یه متأسفانه زکه انقالب یعل یات علنیکل تحرین قبیا. ره پرداختندکمذا

د و روز گذشته بدعوت ین منطقه گردیوان بخصوص دهقانان اید مردم مریشد یگرفت باعث نگرانمی

م شاه سابق در یو وابسته به رژ یان ضد انقالبکات مالیکاعرتاض به تحر یبرا یدهقان یاههیاتحاد

د ین به تصادم شدکیات مالیجه عملیدر نت ییامین راهپیا یزدند ول ییامیوان دهقانان دست به راهپیمر
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فئودال معروف  9ته از جمله یمکتن از وابستگان به  13ن یها زدوخورد خونمنجر شد و پس از ساعت

  .دندیر گردیگن عوامل توسط دهقانان دستیتن از ا 17شته شدند و ک

ز یها ناز هواداران فئودال یتعداد. شدند یتن زخم 9شته و کنفر از دهقانان  4ن ین برخورد خونیدر ا

 . شدگان هستند یجزو وخم

 (31/4/1358)اطالعات 

 

  .ندکیم یر یرات از ورود افراد مسلح به پاوه جلوگکحزب دمو 

از مردم خواست تا از حمل اسلحه و  یاهیطالعا یط، ردستانکرات کالت پاوه حزب دمو کیرمانشاه ـ تشک

  .نندک ید و فروش آن در پاوه خوددار یخر

  :الت پاوه آمده استکیتش، ردستانکرات که حزب دمو یاز اطالع یدر بخش

منطقه . بانقالب وارد خواهد آورد یلطمه بزرگ، ن مواقع حساسیآنهم در ا یسوء استفاده از آزاد»

 یاز دستاوردها یرشفت انقالب و پاسدار ید از هر نظر به پیه دارد باک یخاصت یاورامانات از نظر موقع

  .«دیمنا یا را خنثههس و توطئیدسا، وششکمبذول دارد و با متام  یافکآن توجه 

 ین و معابر عمومکد و فروش اسلحه و حمل و نقل آن در امایخر»: ردکن اعالم یالت پاوه همچنکیتش

با خود اسلحه ، ه اشخاصکندارد  یچ لزومیه هکنیما با توجه به ا. ول استبدون توجه به عواقب آن معم

ا یاز حمل اسلحه و ، دیداند از متام برادران درخواست منایحزب الزم م ین موقعیدر چن، ندیحمل منا

  .«ندیمنا ید و فروش آن در شهر پاوه خوددار یخر

 . نندک یر یراد مسلح به شهر پاوه جلوگرد تا از ورود افکرا مامور  یان عدهیهمچن، راتکحزب دمو 

 (1/5/1358هانکی)
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 راتکاعرتاض حزب دم

رد نسبت کارسال  ینیت الله خمیآ یه براک یطوالن یالت سنندج در تلگرافکیرات تشکن حزب دمیهمچن

ون یزیو تلویه از رادکدربراه حوادث نقده « رنژادیظه»و «  یحسن» نانه کنفاق افهای یر یبه جهت گ

جز خدمت به  یا موردیآ»: ن تلگراف آمده استیاز ا یدر قسمت. رده استکاعرتاض ، پخش شد

ناجوان مردانه ، ون یزیو تلویاز راد، ن خلقیم قاتلیه دو تن از پس ماندگان رژکسم وجود دارد یالیامپر

تند زم هسیالیره خوار امپریها هامن عوامل رسسپرده و جر نژادیو ظهها یحسن. نندکرد حمله کبه خلق 

زم یالیزند و امپریرمی ران را در همیملت ا یوحدت و همبستگ یاههیپا، ه در لباس خدمت به انقالبک

 . «سازندمی نائل، است یشکجاد هرج و مرج و نفاق و برادر یه اکخود  یرا به آرزو 

 (3/5/1358ندگانی)آ

 

 ینفر عضو جهاد سازندگ 10 یر یردستان درباره دستگکرات که حزب دمیاطالع

توسط  یده تن از افراد جهاد سازندگ یر یامروز در ارتباط با خرب دستگ« رانیردستان اکرات کحزب دم »

ع شده یاز چند روز قبل به شدت شا: ه آمده استین اطالعیدر ا. ردکمنترش  یه این حزب اطالعیافراد ا

نفر  10رات کد حزب دماز طرف افرا. ه در شهر مهابادکز اظهار داشتند ین یاز منابع خرب  یعدها یو حت

روز از طرف استاندار یاطالعات دی هو در روزناماند هر شدیدستگ یجهادسازندگ یافراد اعزام

ه سه کدارد یله اعالم مین وسیبد. ن مورد مندرج بودیدر ا یز مطالبیرت حقگو نکد  یآقا یجانغربیآذربا

ن آن یل و شش نفر تازه وارد رسنشیومبمهاباد به دو ات یانقالب اسالم یشورا یروز قبل پاسداران محل

ی، انیت لطفیهدا، محمودپوری، رضا چراغچ یعلیی، رب نداکا، انکنارص تر ، زاده یغفار تق: یبه اسام

در  یدهند ولیارائه م یارت جهادسازندگکبالدرنگ . ورزندید آنها مبادرت میشده و به بازد کو کمش

گردد بالفاصله مورد یشف مک ((TNT یان ت یجره تمواد منف یچمدآن حاو  یکآنان  ینهایداخل ماش

مهاباد  یل دادگاه انقالب اسالمیل و تحوکیپرونده تش، ه بر اثر گفتار متناقض. کرندیگیقرار م ییبازجو
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ق سقز یاز طراند داشتهخود اظهار  یه در بازجوئک یا افرادیآ -1: نون دو سئوال مطرح استکا. شوندیم

ن در یانفجار می یهر با قضیه بانه به طور اجتناب ناپذکحال آناند هانه نگذشتاز ب یو رسدشت رفته ول

 یان از طرفین آقاین اینون مدافعکا -2ند؟ یکدا منید ارتباط پین نفر گردیه منجر به قتل چندکشهر بانه 

ز با خود یمواد منفجره ن یا قرار بوده افراد جهاد سازندگیه آکد جوابگو باشد یگر بایو دولت از طرف د

ضمناا . هستند یسانکان چه  ین آقایبه ا یارت جهادسازندگکل یر و مسئول تحویا خیند یحمل منا

 یتکنداشته و مقامات ممل یاسیسی هسازمان آب در مهاباد مطلقاا جنبی همنجر به قتل رانند یرانداز یت

 . دیاباد استفسار مناشهر مه یانقالب اسالم یه را از شورایف قضکیم و کتوانند ین باره میدر ا

 (4/5/1358)اطالعات

 

  ینیردها به امام خمک یدینده خودتبعیتلگرام منا

 ینیخم اللهآیت یبرا یتلگرام یردها اظهار داشت و ی کدینده خودتبعیمنا یف وانلیلوزان ـ عصمت ش

  .ه آنها بدهدراد را بر اساس قرآن مقدس اسالم بکحقوق مرشوع ا، فرستاده و ضمن آن از او خواسته است

 یر رسمیس غییدر مارس گذشته بدنبال انقالب ضد شاه به حضور ر یو : رت گفتیبه خربنگار رو یوانل

اما دولت ، داده خواهد شد یردها خودمختار که به کرد کن استنابط یده است و چنیران رسیشور اک

  .ادامه داده است، ردها استکه جنگ با کشاه را  یهااست ژنرالید هامن سیجد

 یو . ردستان بوده استکرات کحزب دم یسینده سویدارد قبال منا یسیه گذرنامه سوئک یرت وانلکد 

نده همه یبه عنوان منا یلکشخصا بطور  یرده ولک یر یناره گکردستان کرات کنون از حزب دمکد ایگویم

ن یدر ا. دنازل شده گوش بده« الشورا »ه تحت عنوان کراد سخن گفته است به آن قسمت از قرآن کا

با آنها مشورت  یل و امور هر گروه جامعه ایه در مورد مساکشود یقسمت به مقامات دستور داده م

  .نندک
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د یگویاو م. ه رس هدف گلوله قرار گرفته استیدر خانه اش در لوزان دوبار از ناح یش وانلیسه سال پ

ن واقعه یا. عالرتبه در عراق است مقام یکاز  یز یت آمیتهن یامهایضارب ناشناس او گفته بود حامل پ

 . داده است یرو  1975ه دولت بغداد در سال یردها علکپس از شورش نافرجام 

 (4/5/1358هانکی)

 

  .شدند یاسیرتبه سیات عالیخواستار اعزام ه، وانیمردم مر

اندار است« 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 یاسیرتبه سیات عالیه یکخواستار اعزام ، وانیه مردم مرکست کیحاصله حا

ار یکارگران ب، کن بنا به اظهار استانداریهمچن. «ده استیرسن 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 یو ا یو بهداشت یادر درمانکل یمکت، جاد دانشگاهیا

در ارسع  یعمران یاههبرنام یردستان و اجراکش مردم ین رفاه و آسایتام یلت برااستان خواهد بود و دو 

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 مین امسال سیهمچن

 . «افتیش خواهد یون تومان افزایلیتا ششصد م، جذب

 (5/5/1358هانکی)
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 گزارش

هلم اظهار کردستان روز جمعه در استکرات کم بابانژاد"عضو حزب دمی"سل: فرانسه یهلم ـ خربگزار کاست

  .«در خطر است کنیا، رده استکه شاه متحد یران را علیه خلق اک یکیراتکاصول دم» : داشت

درنگ  یب ینیت الله خمیچنانچه آ»: ربد افزودیشور به رس مکن یاز سوئد در ا یدار ید یه براکنژاد بابا

  .«خواهد شد« م تریوخ»ران یدر اها ردکان ندهد مناقشه یپا یارتجاع یروهایت نیبه فعال

 د دروغننکمی حمله یرانیا یردهاکه به ک یآنهائ»: ردکد کین تأیردستان همچنکرات کنده حزب دمیمنا

ه همچنان کقت طرفداران متعصب شاه هستد یآنها در حق. خوانندمی خود را مسلامن یند وقتیگومی

  .«نندکی میرو یپ کعامل ساوا یدر بطن ارتش هستند و از دستورها

 . «اندران بودهیخلق خود در ا یبرا یخودمختار  یشه آرزومند نوعیردها همک» : بابانژاد گفت

 (6/5/1358ندگانی)آ

 

 ینیت الله خمیتنها آ: رانیردستان اکرات کنامه رسگشاده حزب دمو 

  .ردیردستان بگکتواند جلو فاجعه را در می 

 یشان و مقامهایات و مشوب ساخنت ذهن ایف واقعیرسد تحری مینیه به امام خمک ییهدف گزارشها

  .است یدولت

وضع ی، نیخم یت الله العظمیبه آ یده ارسگشای هران در نامیردستان اکرات کحزب دم یز کمر ی کمیته 

تواند جلو بروز فاجعه ی مینیت الله خمیه تنها آکرده کح یردستان را مطرح ساخته است و ترصک یبحران

  .ردین منطقه بگیرا در ا
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گانه یب، ه طلبیاتهام تجزی، و مذهب یدولت یهااز مقام یه شامر کنیه بر اکیردستان با تکرات کحزب دم

ی، غاتیارزار تبلک یکن یه اکجه گرفته است یزنند نتمی ن حزبیسم را به ایونیسته به صهپرست و واب

  .ردستان استکردن ارتش به کروانه  یبرا

 یردستان دو هدف اساسکمردم  یه مبارزه طوالنکخود نوشته است ی هردستان در نامکرات کحزب دمو 

ه در کران یدر ا یکراتکم دمیرژ یکجاد یو ای هم شاهنشایبرانداخنت رژ: رده استکمی بیرا تعق

نامه آمده ی هدر ادام. ن گرددیو تامیا فدراتی یل خودمختار کرد به شکخلق  یحقوق مل، چارچوب آن

ست یان نیدر م یضیه تبع، کو دولت مهندس بازرگان ینیامام خم یدهاکیبه رغم تأ، نهمهیه با اکاست 

ن یشیم پیرژ یهااستیوشند سکمی ردستانکقدرت در عنارص صاحب ، ان خواهد رفتیاز م یو ستم مل

ر در یچند ماه اخ یه بدنبال برخوردهاکد شده است یدر نامه ق. نندکاده ین سامان پیرا نسبت به خلق ا

ر شدند و یاران تطهکگناه، رد صورت گرفتکه بدست دشمنان مردم ، کهیوان و ارومینقده و مر، سنندج

  .رفتندگناهان در قفس اتهام قرار گیب

  :ده استیرسگشاده خود پرسی هرات در نامکحزب دمو 

پس جرا با وجود صدها ، ض وجود نداردیتبع یاسالم ید در جمهور یبه ما گفت یشام در مالقات حضور  » 

 یک ین شهرها حتیا یانقالب اسالم یدر شورا، گریه و سلامس و چند شهر دیرد در منطقه ارومکهزار 

ست قبضه یپس چرا از هزار و دو، دینکمی د از مستضعفان دفاعیام فرمودت ندارد؟ شیرد عضوکنفر 

ه یه علکربان داده شده کان و مستکهمه به مال، ع شدهیه توزیاروم یه ژاندامر یه از طرف ناحک یسالح

، د از خودتان باشدیبا ید انتظامات داخلیار گرفته شود؟ شام فرمودکب یمردم یهادهقانان و سازمان

را بنام ژاندارم  یر بومیدارند پاسداران غ یو ارتش سع یرمانشاه و ژاندارمر که و یاروم یاههتیمکپس چرا 

حقوق همه  یاسالمی، جمهور  یه در قانون اساسکد ینند؟ شام فرمودکل یردستان تحمکس به مردم یو پل

ن یای، ار به حق خودمخت ین اشاره ایرتکوچی، کس قانون اساسیش نویپس چرا در پ، ت خواهد شدیرعا

  ران نشده است؟یا یهاحق مسلم خلق
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ه کماه است  یکش از یون بیزیو تلویه رادکخود گفته است ی هران در نامیردستان اکرات کحزب دمو 

ه به امام ک یهائند و هدف گزارشیکردستان پخش مکمغرضانه درباره مردم  یرهایاخبار دروغ و تفس

  .است یشان و مقامات دولتینت ذهن اات و مشوب ساخیف واقعیتحر، رسدی مینیخم

ه ک یرانیل و ایاصی، است مل یحزب، ردستانکرات که حزب دمکنامه افزوده شده است ی هدر ادام

  .ران استیانت به انقالب ایخ، به آن زدن یردستان را پشتوانه دارد و تهمت وابستگکشان کت زحمتیرثکا

 ت متام اعالمیبا رصاحت و مسئول» : دهدیدامه ما ینیخم یت الله العظمیرات خطاب به آکحزب دمو 

ردستان کده یه مردم ستم دیعل یقرار دارد و توطئه گسرتده ا یردستان در آستانه فاجعه بزرگکه کم ینکمی

ن فاجعه یاز چن یر یش گیپ ینون عامل اصلکحزب تا یو خوددار  یانقالب یبردبار . ن استیوکدر شف ت

شعار ما ، رانیت در برابر انقالب ایو احساس مسئول یو خوددار  یدبار ز بر ینده نیدر آ. بوده است یا

د جلو یتوانمی است و شام و تنها شام یکه فاجعه نزدکدهد ین قرائن و شواهد نشان میکل، خواهد بود

 . «خود بنشاند یتواند توطئه گران را بجامی الم شامکتنها قدرت و نفوذ . دیرین فاجعه را بگیا

 (15/5/1358ندگانی)آ

 

 تکسا، شدکخلق اسلحه ب یاگر ارتش رو : ینیخم یالعظم اللهآیترات به کنامه رسگشاده حزب دم

  .میمانمنی

 یروهایاگر ن»: ردکاعالم  ینیخم یالعظم اللهآیترسگشاده به  یروز در نامه اید، ردستانکرات کحزب دم

، نندکما تجاوز  یانقالب یبه دستاوردها، اندل شدهیردستان گسک ینون بنام ارتش به سو که اک یضد انقالب

پارچه و متحد از ، یکردستانکشان که خلق ما و زحمتکد ین داشته باشیق، یشندکاگر بر خلق ما اسلحه ب

ردستان پس از اشاره به مبارزات کرات که حزب دمیانیدر ب. «ردکآن دفاع خواهد  یانقالب و دستاوردها

ماه  یکش از یب»: ردستان آمده استکرات کحزب دم یهاشوغ ستم و تال یاز  ییرها یرد براکخلق 
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ی، اسالم یوابسته به حزب جمهور  یاههون و روزنامیزیو تلویاز طرف راد یعیوس یغیه حمله تبلکاست 

ست ین یروز . ردستان آغاز شده استکرات کحزب دم ویژەرد و بکخلق  یخواستها، ردستانکه مردم یعل

ه یمانند تجزی هدوران شاهنشا یهاتهمت. ردیقرار نگ یو مذهب یلته حزب ما مورد حمله مقامات دو ک

ما را ، مین دارین رابطه را با فلسطیه ما بهرتک یدر حال. شودیرار مکره بارها تیگانه پرست و غیب، طلب

 یار کفدا، رانیا یان دراز مبارزه خلقهایسال یردستان طکمردم . نندکیسم میونیمتهم به ارتباط با صه

رد کمبارزان ، مفرما بودکران حیبر ا یاسیوت سکه سک 47-49 یاز خود نشان دادند ودر سالها یار یبس

ن یدر ادامه ا. «رده بودندکعرصه را بر شاه خائن و ارتش وابسته او تنگ ، ردستانک یهاوهستانکدر 

رده و کطرح انقالب م یروز یبعد از پ یرد را از هامن روزهاکخلق  یحزب ما خواستها»: نامه آمده است

ان اقوام و مذاهب مختلف نخواهد یض میتبعی، اسالم یه در جمهور کد ینان دادیخود شام به ما اطم

. هرگز از حد حرف خارج نشد، ررکم یاههن وعدیمتاسفانه ا یول، ان خواهد رفتیاز م یبود و ستم مل

بر ، رد داشتندکبا خلق  را ین دشمنیشرتیه بک یسان، کگذشتیانقالب م یروز یشرت از پیس هرچه بکبرع

مغتنم  ین فرصتیجاد چنیا. ردندکرد ثابت که قدرت نشستند و خصومت خود را با انقالب و خلق یکار

ادها ینون فرکمتأسفانه تا. اعالم دارند یرد بصورت علنکخود را با خلق  یگانه اجازه داده دشمنیبه عامل ب

ن و آن ادامه یبه ا ینسوب ساخنت مبارزان واقعات و میف واقعیتحر، دهینرس ییو اعرتاضات ما به جا

در ، ردکدند و مبارزان خلق یچگاه به مجازات نرسیهی، اران واقعکتیجنا، ان حادثه سنندجیدر جر. دارد

ه با کمعروف « یحسن»ق شدند و یتشو، مجازات یاران بجاکتیجنا، در نقده. معرض اتهام قرار گرفتند

  .«دیه به قدرت رسیدر اروم، انداخته بودپخش اسلحه دو گروه را به جان هم 

پس ، ض وخود نداردیتبع یاسالم یدر جمهور : دیبا ما فرمود یشام در مالقات حضور  اللهآیتحرضت 

ن شهرها وخود یانقالب ا یرد در شوراک یک یحت، هیرد در سلامس و ارومکچرا با وخود صدها هزار 

شاورزان که کربان داده شد کان و مستکه به مالیاروم یمر ژاندار  یقبضه اسلحه از سو  1200پس چرا ، ندارد

، ران بصورت برابر بودجه داده خواهد شدیبه همه نقاط ا: دینند؟ شام فرموده بودکوب کرس †رد را با آنک

ت ید امنیردستان اختصاص داده شده است؟ شام فرموده بودکبه  ین بودجه عمرانیمرتکپس چرا 
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ل یردستان گسکراز و اصفهان به یرمانشاه و شکپس چرا پاسداران از ، ردک ن خواهندیردستان را مردم تامک

 شدند؟

نرتل شهرها را کارصار دارد ، پس چرا ارتش، از مرزهاست یپاسدار ، فه ارتشیوظ: دیشام فرموده بود

رد را کخلق ، ریمعاون نخست وز، رت چمرانکند و د کیرد؟ چرا ارتش به مردم مظلوم حمله میبدست گ

دروغ و تهمت و ، شیماه پ یکون یزیو و تلویراد، دهد؟ حرضت امامیو خمپاره هدف قرار م با مبب

ات و مشوب ساخنت ذهن یف واقعیه هدف آن تحرکند کیردستان را شوع مکه مردم یعل یعه پرداز یشا

 یز یردستان در آستانه جنگ و خونرکه کردستان هشدار داده است کرات کحزب دم. شام است

ن یدر ا. «شوند یدادین رویتوانند مانع بروز چنیم ینیخم یالعظم اللهآیتست و تنها ا کیوحشتنا

رات کتداوم مذا یر اختالفات به سو یخواسته شده است مس ینیخم یالعظم اللهآیتن از یهمچن، نامه

 . به دنبال خواهد داشت یر ینصورت عواقب جربان ناپذیر ایدر غ، ت شودیهدا یاسیس

 (15/5/1358)اطالعات
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ون را یزیو تلویردستان روش رادکمردم : رانیردستان اکرات کحزب دم یز کمر  ەتیمکـوردســتان ارگان ک

  .نندکمی ومکمح

و یمغرضانه راد یرهایردستان به منظور اعرتاض و ابراز انزجار از تفسکدر رسارس  20/4/58روز چهارشنبه 

هان و کی یاههو روزنام یاسالم یجمهور  یامیرا از صدا و سیاخ هک یناروائ یهاون و تهمتیزیتلو

نگ و یتیم، ده استیردستان پخش و درج گردکرات کرد و حزب دمکه خلق یعل یاسالم یجمهور 

ت داشتند و کدر آن ش  یو روستائ یرث طبقات و اقشار مردم شهر که اکبه راه افتاد  یمیعظ یامئیراهپ

  .ور اعالم داشتندکمسائل مذ  تنفر و انزجار خود را نسبت به
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و  یامئیضمن ادامه راهپ، ا هزار نفر اجتامع منودهههد، صبح هامن روز در شهرستان مهاباد 10ساعت 

، ردندکون مهاباد به عنوان اعرتاض چند لحظه توقف یزیو تلویابتدا در جلو ساختامن راد، دیاعرتاض شد

  .خود ادامه دادند ییامیسپس به راهپ

ن یخ عزالدیت الله شیحرضت آی، در آغاز سخرنان. وستیمحمد بهم پ یدان قاضیع در مل اجتام یس

و یمهاباد در رد اخبار راد یانقالب اسالم یس شورایرئ یم عباسیت الله مال رحیو جناب آ ینیحس

  .ردندکراد یا یسخنان، مردم یز و وحدت و همبستگکون مر یزیتلو

ن شامره بچاپ یه بطور جداگانه در اک). تان قرائت شدردسکرات کحزب دم یز کته مر یمکام یسپس پ

ه زنان یاتحاد، ردستانکانجمن حقوقدانان ، ته شهریمکنه از طرف ین زمیدر ا یده( سپس مقاالتیرس

ه متاما با کد یردستان و دو قطعه شعر قرائت گردکشمرگان یام پیو پ یه جوانان روستائیاتحاد، ردستانک

  .د حضار واقع شدیمورد تائ، ممتد یف زدنهاکابراز احساسات و 

، بانه، ارانیام، کسنندج، انکبو ، رسدشت، هیاشنو، رانشهریپ یهادر شهر، ن مناسبتین روز و بهمیدر هم

ه از طرف کنانه کنفاق اف یرهایغات و تفسیه تبلیعل یتظاهرات، ردستانکگر یو نقاط د وانیمر، پاوه، سقز

ردستان پخش و منترش کرات که حزب دمیعل یاسالم یمهور ون جیزیو تلویا و رادههروزنام یبعض

د مردم بوده و ییه مورد تأکد یگوناگون صادر گرد یاههها قطعنامنگیتین میدر ا. دیانجام گرد، شوندیم

 . دیشور ابالغ گردک یاههو روزنام یبه مسئوالن دولت

 (16/5/1358ندگانی)آ

 

  .ن شودید تامیم باحقوق همه مرد یدر قانون اساس: یف قاضیم سیرح

ردستان بعد از کرات کحزب دمو  یز کته مر یمکن یشیعضو پ یف قاضیم سیپارس ـ رح یخربگزار : تهران

  .ران وارد تهران شدیاز ا یسال دور  33
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ت الله یآ یران را به رهرب یپارس جنبش ملت ا یبا خرب گزار  یاختصاص یدر مصاحبه ا یف قاضیم سیرح

 یار کخود را جهت هم یش قرار داد و آمادگیر مورد ستایبکانقالب  یکن به عنوا ینیامام خم یالعظم

  .ردکردستان اعالم کنه مسائل مربوط به یدر زم ویژەبا دولت موقت انقالب به 

و کران در دانشگاه بایش از آمدن به ایخ است و تا پیو تار یعلوم اجتامع یرتاکد  یه داراک یف قاضیس

  .دا مخالف استیشد یه طلبیه با هر گونه تجزکردستان گفت کله رده است در مورد مسایکس میتدر

ن یرا در ایه اخک یدن اخبار حوادثیران است و از شنیا کنفیردستان جزو الکگفت  یف قاضیرت سکد 

ن حوادث از یاظهار داشت متاسفانه ا یو . داده است به شدت متآثر و متاسف شده است  یمنطقه رو 

گفت «یف قاضیس» رت کد . ت به دور افتاده اندیاز برادران ما از واقع یدهاه عکافتد یاتفاق م ین رو یا

هنوز : اظهار داشت یو . فاسد است یتاتور یکزم و دیالیران در وهله اول مبارزه با امپریهدف انقالب ا

  .« از داردین انقالب نید به ایایران میه از خارج به اک یرانیم و هر فرد ایارکاول 

در حال حارض وابسته به »: گفت. ران پاسپورت گرفته استیا یاسالم یولت جمهور را از دیه اخک یو 

ردستان است و نه عضو کرات که نه عضو حزب دمو کرد کد کیتأ یف قاضیرت سکد . «ستین یچ حزبیه

  .رانیحزب توده ا

ه در کرد کاظهار نظر  یف قاضیس» . ران وابسته امیا ینون فقط به انقالب اسالمکا: اظهار داشت یو 

رات کده من حزب دمیاظهار داشت بعق یو . وجود دارد یردستان اشتباهاتکرات کروزانه حزب دم یکتکتا

 ههجب یکل کین از تشیهمچن یو . ندک یار کران همیا یو انقالب اسالم یمل ههد با جبیردستان باک

  .«ردک یران هوادار یا یخلقها یستیالیواحد ضد امپر

ران ینده ایآ یدر قانون اساس»: رد کده یردستان اظهار عقکرات کدمو حزب  یز کته مر یمکن یشیعضو پ

 یت الله طالقانیو آ ینیت الله خمیآ، ن شودینند تامیکم یران زندگیه در اک ید حقوق همه خلقهائیبا

  .«ردهاندکد کیته تأکن نیشان بر ایهایز در همه سخرنانین



 
63 

. ندیکم یبانیخش مردم در رسارس جهان پشتب یاز مبارزات رهائ یدولت شورو : گفت یف قاضیم سیرح

ران یدر ا یه در آن در مورد هر نوع مداخله خارجکه مصاحبه برژنف با پراورا کرد کده یاظهار عق یو 

  .«ران بوده استیدن انقالب ایدر به مثر رس یمهم کمکهشدار داده شده بود 

 یت الله العظمید تا با آیوشکد ان خواهکگفت قصد دارد به قم برود و در صورت ام یف قاضیم سیرح

 . ندکران مالقات یانقالب ا یشوایپ ینیخم

 (21/5/1358هانکی)

 

 ردستانکرات کران و حزب دمین دولت این بیبخش فلسطیسازمان آزاد یگر یانجیم

ن انقالب ین بیبخش فلسطیه سازمان آزادکت )الوطن( نوشت یوک ەفرانسه روزنام یت ـ خربگزار یوک

ان یان شورشیان دادن به نربد میپا یبرا یراتکپرداخته و مذا یگر یانجیردستان به مکرات کو حزب دم رانیا

رد کح یالوطن ترص. ن انجام گرفته استیبخش فلسطیت سازمان آزادیروت با حامیران در بیرد و ارتش اک

لبنان  تختیران از پایر ایمعاون نخست وز یدار صادق طباطبائیش هنگام دیروز پ 10رات کن مذایه اک

خود را نزد سازمان  یاسیدفرت س یاز اعضا یأتیردستان در آن هنگام هکرات کصورت گرفته است حزب دم

و  ینیاز رهربان فلسط یکیان ابوجهاد ین میه در اکرد کالوطن اضافه . ن فرستاده بودیبخش فلسطیآزاد

  .ردستان رفته استکان در محل به یمتاس با شورش یبرا« عاصفه»س ییر

 

 ان حمله شدکستاد پاسداران بو به 

به خربنگار اطالعات به  یروز در متاس تلفنیبعدازظهر د« سقز»ات سپاه پاسداران یفرمانده عمل« یخان»

ن ین مهاجامن و پاسداران شد و ایب یدیشد یر یان دچار درگکشب( بو یشب گذشته ) پر: رمانشاه گفتک

 یاطراف با سالحها یاههمهاجامن از تپ. اشتروز( ادامه دیبعدازظهر امروز )د 5تا ساعت  یر یدرگ
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از مواضع خود دفاع  یز به حالت تدافعیو پاسداران ن. گوناگون مقر سپاه پاسداران را به آتش بستند

ز یشب گذشته ن»: ردکاضافه  یو . ستیدر دست ن ین آمار یزان تلفات و مجروحیه هنوز از م. کمنودند

ها یرانداز یت ین اصلینفر از عامل 3م و یات شدیفاصله وارد عملدر سقز شوع شد و بال  یدیشد یرانداز یت

از  یکیبه  کن افراد در حال پرتاب نارنجیاز ا . یکیمیردکر یخلق بودند دستگ ییفدا یهایکه از چرکرا 

ن یدو نفر از همدستان ا. دیمحارصه و خلع سالح گرد یرانداز یگر در حال تیر شد و نفر دیا دستگههخان

. گر اهل سقزندیر شدگان اهل تهران و دو نفر دیاز دستگ یکیو . ب هستندیو تحت تعق یر سه نفر فرا

بامداد  4از ساعت » : روز گفتیهم بعدازظهر د رمانشاهک یژاندارمر  ەیمعاون ناح یار یرسهنگ شهر« 

« ودنوس» یاههن پاسگاین مهاجامن و محافظیب یر یبعدازظهر است درگ 6ه کن ساعت یروز( تا ایامروز )د

 . ن وارد شده استیبه مهاجم یمجروح و تلفات یادامه دارد و دو نفر از مأموران ژاندارمر 

 (30/7/1358)اطالعات

 

  .ردکب یذکرسدشت و بانه را ت یهایریت در درگکرات ش کحزب دم

ت کدر سطح شهر مهاباد ش  یهایردستان با پخش اعالمکرات کحزب دم: هانیکیمهاباد ـ خربنگار اعزام

شمرگان متعلق یه پکادآور شد یو . ردکب یذکداا تیر رسدشت و بانه شدیدو روز اخ یهایریرا در درگخود 

رات ادامه دارد در صدد که مذاک یت نداشتند تا زمانکات ش ین عملیچوجه در ایرات بهکبه حزب دم

ه ین اعالمیرسپرست فرماندار مهاباد صحت ا یرحامن فاضل. نخواهد بود یات نظامیو عمل یر یجاد درگیا

 . ردکد ییو مندرجات آن را تا

 (12/8/1358هانکی)
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  .رات دخالت نداشتکحزب دم

نداشته است  یدخالت یجان غربیر آذربایه در حوادث دو روز اخکردستان اعالم داشت کرات کحزب دم

ات حسن یرات هکت بخش از مذایج رضاینسبت به حصول نتا یامیدر پ« یمیمالصالح رح»و در نقده 

ز ارتباط یروز نیصورت گرفت و د ییهایرانداز یت« رانشهریپ»شب در یپر. ردک یدوار یت دولت ابراز امین

 . ه قطع بودیق ارومیان از طرکرسدشت و بو  یتلفن

 (13/8/1358)اطالعات

 

  .داندیملت م یامام را رهرب واقع، راتکحزب دم: راتکاز رهربان حزب دم یکی

خ یمالقات با ش، ر مشاور به رسدشتیوش فروهر وزیمت داریعز هدف»: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

 یم حسامیرکن مطلب را یا« . رات در رسدشت بوده استکندگان حزب دمیر منایو سا ینین حسیعزالد

هان گفت و به کی یبه خربنگار اعزام یاختصاص یگفتگو  یکردستان در کرات کاز رهربان حزب دم یکی

دوارم و حزب یت دولت در مهاباد و رسدشت امیات حسننیرات هکمذامن شخصاا به : دنبال آن افزود

: ردکن اضافه یهمچن یو . ردکب خواهد یات دولت را تعقیره با هکت مذایو حسنن ینیرات با خوشبکدم

و  ینین حسیخ عزالدیمت فروهر به رسدشت و مالقات با شیش رفته و عزیپ ینون بخوبکرات تاکمذا

رده ک کمکجه دلخواه یرات و حصول نتکن مذایرشفت ایدر رسدشت به پ راتکندگان حزب دمیر منایسا

ش به طرفداران خود دستور یروز پ 9ما از : ره در سطح باال گفتکد بر ادامه مذاکیبا تا یحسام. است

ل یخواهد مسایه حزب ما مکن نشانگر آن است یچگونه حمله مسلحانه انجام ندهند و ایه هکم یداد

ه تنها کم یحزب اعتقاد دار 30/7/58ره انجام دهد و با توجه به نامه رسگشاده کمذا قیردستان را از طرک

 یات نظامیه عملک یمدت یدر ط: ادآور شدیسپس  یو . ز استیره مساملتآمکردستان مذاکل کراه حل مش

 یه هر حملهاکم یرا معتقدیم زیچگونه برخورد و حمله مسلحانه در سطح منطقه نداشتید هیقطع گرد

اشاره به خروج پاسداران از منطقه ، ن مطلبینامربده به دنبال ا. ندیکرات لطمه وارد مکمذا یضابه ف
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 یر یه حزب ما خواهان درگکم یردکدر سطح منطقه مرتباا اعالم  یر یاول درگ یما از روزها: رد و گفتک

ش بارها و به در مورد ارت یول. ست فقط مخالف استقرار پاسداران در منطقه استین یبابرادران ارتش

 یباشد و در نگهدار  یاسالم یار جمهور ید در اختیه ارتش باکم یخود مرتبااگفت اینامهاد در قطعیدفعات ز

م یگذاریاحرتام م ینیما به شخص امام خم: رهرب انقالب گفت ینیدر مورد امام خم یوشد حسامکمرزها ب

رده کد ییشان را تایا یسال نامه به امام رهرب م و حزب ما بارها با ار یملت دانستها یشان را رهرب واقعیو ا

 یشکو برادر  یز یچوقت طالب خونریه امام هکم ین داریقیسم دانسته و یالیامام را رهرب ضد امپر. است

. به مجلس خربگان ندارم یمن نظر مساعد: گفتیست در مورد مجلس خربگان حسامیدر سطح منطقه ن

رد در مجلس خربگان کون خلق یلیم6 یه براکم یگویت مراکو عضو حزب دم یاسیفرد س یکمن بعنوان 

است یه اغلب دور از سکست یسانکاز  یار بعضینده هم وجود ندارد و مجلس فقط در اختیمنا یک

ن یخون یهایریبا اشاره به درگ یو . . ستین ینند چندان مرتقیکب میه تصوکن یقوان یهستند و بعض

و  یاز سازمانها و احزاب مرتق: نند گفتیکره را رد مکذاه راه حل مکرا  یسانکنقش ، ردستانکر یاخ

. میرکامنه متشیصماند هردکشنهاد یردستان پک یز را برایه راه حل مساملتآمک یو مل یمذهبهای تیشخص

ما . رندیقرار گ ههجب یکد در یبا یمذهب یتهایاحزاب و شخص، م سازمانهایشه معتقد هستیچون ما هم

 یحسام. میریا قرار بگههسم با متام احزاب و گرو یالیبر ضد امپر یکراتکدمو  ههبج یکه در کم یآرزو دار

رشان برچسب ین احزاب و سازمانها به خاطر انتخاب راه اخیه به اک یسانکه کنم یکر مکمن ف: ردکاضافه 

ا لامت ر کن یاز ا یلیخ یو هنوز معناند هردک یلامت باز کزنند با یم یگر یلمه دکا هر یار و کسازش

ن اتهام را یمتاسفانه هم: نامربده سپس گفت. ز استیهامن راه حل مسالتآم، دانند چون تنها راه حلیمن

، ه حزب ماکم یگویمن م یسم است ولیونیسم و صهیالیه وابسته به امپرکزنند یرات مکبه حزب دم

ن رابطه را با سازمان یرده و بهرتکسم مبارزه یالیسال با امپر 34ه ک یرا حزبیز. است یرانیو ا یمل یحزب

ه در ک ییاههسم باشد و در ضمن با گرو یونیسم و صهیالیتواند طرفدار امپرین دارد منیبخش فلسطیآزاد

چوقت هم یه، میدانیرات مکچون خود را دم یول. میردکن یچگونه اتحادینند هیکردستان مبارزه مک

ر دولت عراق به یدر مورد اخطار اخ انیدر پا یو . م شدینخواه یمرتق یاسیس یاههمانع و مزاحم گرو 
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دولت عراق اول . ر داشته باشدیگران تاثید ید اول خودش برایبا یسکه هر کنم یکر مکران گفت من فیا

 یشورهاکگر در یدهای تیند تا آنوقت بتواند درباره ملکعراق را حل های ردکد مساله یخودش با

م و اگر دولت عراق یگر مخالف هستیشور دکدر  یشور کبعالوه ما با دخالت هر . ندکهمجوار صحبت ب

ن یا، داندیران میا یت ارضیرات خود را پاسدار متامکچون حزب دم، ندکران حمله یا کبخواهد بخا

 . ردکم یبا آنها مبارزه مسلحانه خواه یرده و حتکوم کحمالت را مح

 (15/8/1358هانکی)

 

  .ش آرام استیردستان از دو روز پک

ت دولت امروز از مهاباد عازم رسدشت شد و قرار است ظرف یات حسننیه: هانکینگار رمانشاه ـ خرب ک

رات کحزب دم یز کته مر یمکعضو  یم حسامیر. کردیدر رسدشت صورت گ یامروز و فردا مالقات مهم

ات دولت روز پنج شنبه از بانه به مهاباد آمد و یه: گفت یمتاس تلفن یکردستان بامداد امروز در ک

ردند و کت کور روز جمعه در مسجد مهاباد در مناز جامعت ش کات مذ یه. عازم رسدشت شد زیامروز ن

ادامه آتشبس و خروج  یعنیه دو مطلب یرات بر پاکفعالا مذا: افزود یو . با مردم به گفتگو نشستند

ز ینات دولت یم هیدواریبعد ام یرات در روزهاکجه مذایزند و ما هم به نتیردستان دور مکپاسداران از 

رات بطور کرد حزب دمکد کیتایحسام. رات را داردکادامه مذا یت و آمادگیامالا حسننکه کنشان داد 

ن منطقه است از هر نوع تعرض یات دولت در ایه هک یرد تا زمانکخود اعالم  یشمرگهایهم به پی هشفا

ز یمهاباد ن یماندار ل فر یفک یم رحامن فاضلیبند بودهاین قول خود پاینند و به اک یمسلحانه خوددار 

امل کرات به توافق کن مذایم ایدواریام: ات دولت در رسدشت گفتید مالقات امروز و فردا هییضمن تا

ش یپ یه چندکوان یتن از معلامن مر 9، رمانشاهکهان از کیبه گزارش خربنگار . متام شود یر یبرسد و درگ

معاون  یمور یت. گردندیوان باز میدند به مرد شده بو ین شهر تبعیاز ا یبه دستور دادگاه انقالب اسالم

ات وزارت آموزش و پرورش به ین امر به دنبال اعزام هیا: ن خرب گفتیوان ضمن اعالم ایمر یفرماندار 
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مدارس شهر ، دانشآموزان متحصن صورت گرفت و با مراجعه معلامن یبه خواستها یدگیوان و رسیمر

 . تنددرس بازگش یالسهاکباز شد و دانشآموزان به 

 (17/8/1358هانکی)

 

د با یرات دولت باکمذا: رانیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمکاز اعضاء  یم حسامیرکمصاحبه 

  .رات باشدکندگان حزب دمیمنا

روز پس از  یکه ک یاردستان در مصاحبهکرات کحزب دم یز کته مر یمک یاز اعضا« یم حسامیرک»

ات یرات با هکرات در مذاکنقش حزب دم ویژەردستان و بکل یمهاباد انجام شد درباره مسا ییامیراهپ

ن یا: مهاباد گفت ییامیرات در راهپکت حزب دمکدر مورد عدم ش  یو ». داد یحاتیت توضیحسن ن

 کین تظاهرات نارنجیه در اکم یم داشتین بین روز قبل اعالم شده بود و ما واقعاا از ایاز چند ییامیراهپ

ت دولت یه هئکم یده بودیاز آن گذشته شن، رار گرددکب شود و فاجعه نقده تپرتا یسکاز طرف  یر یا تی

ه دولت داده یعل ییه احتامال شعارهاک یم در تظاهراتیخواستیط منین شاید و در ایآیردستان مکبه 

  .«رات آلوده شودکمذا یم و فضاینکت کخواهد شد ش 

ت کش  ییامیردستان در راهپک یاسیس یمانهاگر ساز یه دکم یدیرات دکم حزب دمیسئوال ـ با وجود تحر

 رده است؟کبروز  یردستان اختالفاتک یاسیس ین سازمانهایه بکرساند منی نیردند اک

. میندار یل اختالفیباشد و در مسا که خطرناکست ین یلکوجود دارد اما به ش یمسلاما اختالفات -یحسام

 یار کو سازش ینها شعار ما را فرصت طلبیم اما ایم با ارتش رس جنگ نداریگوئیمنونه ما م یمثالا برا

  .دانندیم

عدم دخالت ارتش ، د خروج پاسداران از منطقهیه چند روز قبل نوشته بودک یادر نامه رسگشاده -سئوال

ران یو قطع اعدامها در رسارس ا یاسیت آزادانه احزاب سیو فعال یاسیس یهاین آزادیتأمی، در امور داخل
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ن نشده است یل فوق هنوز تأمیه مساکنیبا توجه به ا، دیاره با دولت دانستهکول مذاط قبیرا شا… و 

 رد؟کد یت خواهکات دولت ش یرات با هکا مذایآ

ن یتام یرات براکرد البته مرحله اول مذاکم یبا دولت استقبال خواه یارهکما از هر نوع مذا -یحسام

رات کندگان حزب دمین دولت و منایب یره اصلکذاد و پس از تحقق ان میه برشمردکن خواستها است یا

  .شوع خواهد شداند هز شدین نییه تعک

 د؟ینکد آنها را آزاد یا در نظر ندارید و آیار داریچند نفر گروگان در اخت -سئوال

نفر را  100نون حدود کم و ایردکو ژاندارم بودند آزاد  یرثاا ارتشکه اکنفر را  50چند روز قبل  -یحسام

 یشمرگان و گروگانهایم و هر وقت ارتش و پاسداران پیار داریدر اختاند هر شدین جنگ دستگیدر حه ک

نند ما کآزاد اند هر شدیرد بودن دستگکاز آنها در داخل شهرها و فقط به جرم  یار یه عده بسکرد را ک

  .ردکم یخود را آزاد خواه یز گروگانهاین

د با توجه به یرات دانسته اکره با دولت را حزب دمکمذا یح براصال یتنها مقام ذ یه ایدر اعالم -سئوال

ردستان ک یاسیس یاههب از همه گر کمر  ید با شورائیره باکگفته است مذا ینین حسیخ عزالدیه شکنیا

 ست؟ین نیخ عزالدیرات با شکل وجود اختالف حزب دمین دلیا ایآ، باشد

دانم یه من مکره با دولت و تا آنجا کاست نه مذا ردستانکاداره  ید برایگوئیه مکن شورا یا -یحسام

ند یگویه مک یعاتین شایوجود ندارد و ا یاختالف اساس ینیحس یردستان و آقاکرات کن حزب دمیب

شان یه ایکدرصورت، چسبانندیم ینین حسیخ عزالدیه خود را به شکاست  کیوچک یاههمربوط به گرو 

مورد  ینین حسیخ عزالدیش یستند در هر حال آقاینی هب و گرو چ حز یوابسته به هاند هردکبارها اعالم 

  .ندگان حزب باشدید با منایره دولت باکامل ما هستند مذاکاحرتام 

ردستان کردها و دولت بخواهند مساله که اگر کرده بودند کاعالم  یعتمدار یش یت الله العظمیآ -سئوال

 رده است؟ک یدرخواست نیشان چنیرات از اکا حزب دمیرد آکرا حل خواهند 
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اند هردکن درخواست را یشان ایاز ا اینامه یم و مردم مهاباد طیشان هستیا یانیما موافق پادرم -یحسام

ه ک یز نفوذیو ن یرت و آزادگیم با توجه به بصیز هست و ما معتقدیامل ما نکد یه طبعاا مورد تائک

  .ردستان خواهند بودکل مساله قادر به ح، در منطقه دارند یعتمدار یت الله شیحرضت آ

ن دولت و حزب یه بکردستان آمده کابو جهاد به  یبه رسپرست ینیات فلسطیه یکه کع بود یشا -سئوال

 ن مسأله چه اندازه صحت دارد؟یا. بشود یانجیرات مکدم

ده امیردستان نکاما ابوجهاد به ، میداشته و دار ین روابطیدور با جنبش فلسط یما از سالها -یحسام

گران یره با ملت خودش به دکمذا یران برایه دولت اکتأسف است  یار جایم بسین را هم بگویاست و ا

  .شودیمتوسل م

ه خواهد کیه و تر یسور، عراق یردهاکدر  یر یران داده شود چه تأثیا یردهاکبه  یاگر خودمختار  -سئوال

 داشت؟

ران یدولت ا یبرا ییویکر نیشورها تأثکر یردها ساکن یران بیا یردهاک یمسلاما خودمختار  -یحسام

 یسب خودمختار ک یخودشان برا که در چارچوب ماملکق خواهند شد یخواهد داشت و آنها تشو

 . نندکمبارزه 

 (20/8/1358)اطالعات 

 

  .ردستان شدندکان دادن به جنگ یان در بانه خواستار پایامیراهپ

ن شهر بخاطر یهزاران تن از مردم ا، ستان شعبه بانهردکرات کبه دعوت حزب دم: خربنگار اطالعات –بانه 

رو خط امام و ترصف جاسوس خانه یان پیت از دانشجویت دولت و حامیات حسن نیاز ه یبانیپشت

نهضت » : ن شح صادر منودندیبه ا اینامهان قطعیردند و در پاکو تظاهرات  ییامیا در تهران راهپیکآمر

سم یالیو بخصوص امپر یسم جهانیالیقاطع خود توانست امپر یرو ینران با یده ایستمد یخروشان خلقها
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ن یم توده مردم در ایعظ یرو یج نیبس. «وادارد ینین دالوران به عقب نشیرسزم، زیران عزیا را از ایکآمر

ل یه سکگر ثابت شد یسم را بر باد داد و بار دیونیسم و صهیالیجا و نابخردانه امپریمحاسبات ب، روند

است ی یهبد. ن استثامرگر را به زانو درآوردیو بزرگرتترین میشه قادر است عظیم خلق همیخروشان عظ

خلق . ران ادامه داردیده ایشکرنج  یهاده و راه انقالب خلقیران هنوز به انجام قاطع خود نرسیانقالب ا

امه مبارزات سم را در صدر برنیونیسم و صهیالیه امپریران مبارزه علیردستان اکرات کرد و حزب دمک

قطعنامه  ییامین راهپینندگان در اکت کما ش . دینامیر قاطعانه مبارزه مین مسیخود قرار داده و در ا

  :میباشیآن م یر را صادر و خواستار اجرایز

ردستان و کان دادن به جنگ ناخواسته یدر جهت پا یاسیرات سکردستان را از راه مذاکما حل مساله -1

  .میرد خواستارکحق خلق بر  یاههتحقق خواست

ت کهرگونه حر . باشندیتحت ستم م یهاسم دشمن عمده خلقیونیسم و صهیالیه امپرکنیبا توجه به ا-2

و توطئه را توسط  یالنه جاسوس، ایکسم و بخصوص اشغال سفارت آمریونیسم و صهیالیه امپریعل

  .میدهید قرار میان مبارز مسلامن مورد تائیدانشجو

  .میباشیا میکران با امریا یلغو متام قراردادهاما خواستار -3

 یو مرتق یمل یهااحزاب و سازمان یران و آزادیدر رسارس ا یکراتکدم یهایآزاد یما خواستار برقرار -4

  .میران هستیردستان اکرات کو منجمله حزب دم

  .میباشیم« دانیمام س»و « قارنه» یشتار روستاکمه و مجازات عامالن کما خواهان محا-5

 یر بومیپاسداران غ یردستان خواستار اخراج فور کدر  یاسیمبارزات س یروز یآرامش و پ یبرقرار  یبرا-6

  .میباشیدر منطقه و منع نقل و انتقاالت ارتش م

 میرد را خواستارکان یارمندان و فرهنگک یدیام تبعکلغو اح-7
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، مردم بانه یامئیبه هنگام راهپ. میا خواستاررد ر ک یاسیان سیزندان ویژەو به  یاسیان سیزندان یـ آزاد8

 . ل درآمدیادارات و مدارس بانه به حال تعط، اههه مغاز یلک

 (20/8/1358)اطالعات 

 

 گزارش

: هان گفتکیبا  یمتاس تلفن یکردستان روز گذشته در کرات کحزب دم یز کته مر یمکعضو  یم حسامیرک 

ره در رسدشت عازم مهاباد شد و از آنجا کقات و مذان مال یت دولت روز گذشته بعد از آخریات حسننیه

ان یاد پایز ینیو خوشب یدوار یرات با امکن مرحله مذایاول: گفت یو . ردکمت یه و تهران عزیبه اروم

م مقررات آتشبس کیتح یردستان براکرات خواستار خروج پاسداران از کمذا یافت و در مرحله مقدماتی

رات تا روشن کن دو مساله بود و از طرف حزب دمیه ایوگوها فقط بر پاشرت گفتیب: افزودیحسام. شدهاند

چگونه تعرض و یت خواهد شد و هیردستان رعاکامل در کشدن وضع پاسداران منطقه آتشبس بطور 

ن مالقات فروهر یات آخرییاز جز یو . رات صورت نخواهد گرفتکافراد مسلح حزب دم یاز سو  یتهاجم

ات ییرسدشت هنوز جز یبعلت قطع خطوط ارتباط: رد و گفتک یاطالعیر باظها ینین حسیخ عزالدیبا ش

ه هنوز در کز یرات نکحزب دم یز کته مر یمک یاصل یشرت اعضایست و بیمهم روشن ن ین گفت و گو یا

. ستندین مالقات نیف آخرکیم و کاطالع از  یربند در دسرتس ما برایالت خارج از مهاباد برس مکیتش

ت در یات حسننیرات هکج مذاینتا: هان گفتکیبا  یز در متاسیمهاباد ن یماندار ل فر یفک یرحامن فاضل

رات کجه مذاینده نتیرث ظرف دو تا سه روز آکرد و حدایگیانقالب قرار م یار امام و شورایردستان در اختک

رات کاه من اطالع دارم مذکتا آنجا : افزود یو . ردیگیقرار میار عمومکدر دسرتس اف یهایانیانتشار ب یط

ادامه  یانقالب برا یامام و شورا ییم نهاینون همه منتظر تصمکشده است و ا یکنزد یجه قطعیبه نت

ات یرات هکن مالقات و مذایآخر: ن گفتیهمچن یو . ردستان هستندکل یامل مساکرات و رفع کمذا
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جه یز نتن همه ایآب وبرق مهاباد صورت گرفت و طرف یروز مبدت دو ساعت در مهامنرسایت دیحسنن

 . ردندکت ید بودن آنها اعالم رضایمف، راتکمذا

 (21/8/1358هانکی)

 

 شورک یدفاع ار مرزها

ردستان کت دولت در یات حسننیات هیرات هکج مذایانقالب با نتا یدر صورت موافقت امام و شورا»

عضو  یم حسامیرک. «ردکران به شدت محافظت خواهند یا یغرب یرات از مرزهاکافراد مسلح حزب دم

ما از روز اول : ن مطلب گفتیهان ضمن اعالم اکیبا  ییردستان در گفتوگوکرات کحزب دم یز کته مر یمک

است و با جان و دل  یهدف اساس یکرات کحزب دم یران برایا یت ارضیه متامکم یبلند گفت یبا صدا

 یو . ردکم یاهدفاع خو  یات مسلحانه و تجاوزات مرز یشور در برابر هر گونه عملک یغرب یاز مرزها

ردستان با اتفاق نظر و توافق توام بوده و چنانچه کت دولت در یات حسننیرات هکمذا: ن افزودیهمچن

ه ما کرد یانقالب قرار گ ین مورد موافقت امام و شورایشنهادات طرفیامت اتخاذ شده در محل و پیتصم

ه کرد یگیمورد بحث قرار م یتار رات مساله خودمخکمذا یآنگاه مرحله بعد. میبه آن دار ید فراوانیام

ن یدر ا. دور خواهد زد یرات بر محور خودمختار کمذا یآنگاه مرحله بعد. میبه آن دار ید فراوانیام

ردستان کل یشه مسایر: شور در تهران گفتکر یوز یه امروز آقاک یهامنطور : ردکاضافه یمورد حسام

 یه در مرحله بعدکم یدواریه و ما امص دادیرد را تشخکخلق  یو دولت دردها. شناخته شده است

 یرات در ادامه گفتگو کحزب دم یز کته مر یمکعضو . ردیمورد بحث قرار گ یرات مساله خودمختار کمذا

ن مورد یره در اکمذا یوبزرگ است و ما برا کوچکرد از کشعار همه مردم  یخودمختار : خود گفت

ن یبه دنبال ا یو . میاره به منطقه هستت دولت در مسافرت دوبیات حسننیبا ه یبعد یمنتظر گفتگو 

ط یشود و شا یتلقید مساله مهمیردها نباکبه  یز کدولت مر  یاز سو  یخودمختار  یاهدا: مطلب افزود

م در مورد نحوه ینکدفاع  یه از موضوع خودمختار کدهد ین حق را مبا میردستان اکت یو موقع
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لامت کا یو  یا خودگردانیو  یخودمختار ار است به ک یه اساس محتواکم ید بگویهم با یخودمختار 

ت و یردها موقعکشور دارد و کگر یبه مناطق د ین در مورد گسرتش خودمختار یهمچنیحسام. گرید

گر هم یبه مناطق د یز کست اما اگر دولت مر یگر نید یاس با استانهایه قابل قکدارند  یاویژەل یمسا

باعث  یاساس است و خودمختار ین مورد بیلت در ادو  یاصوالا نگران. دارد یالکبدهد چه اش یخودمختار 

ات مسلحانه یمسلح و عمل یاههر گرو یت ساینامربده در مورد فعال. ران خواهد شدیشرت مردم ایاتحاد ب

. ردهاندک یگر منطقه اعالم آمادگید یاههدانم گرو یه من مکتا آنجا : رات گفتکست مذاکش یآنها برا

رات صلح در منطقه باشند و ما هم کدر راه مذا ینست مانع جداما در هر حال آنها نخواهند توا

اگر دولت همچنان به : ان گفتیدر پا یو . مینک ینمورد خنثیآنها را در ا یه اقدامات احتاملکم یوشیکم

ند ما هم اعتامد خود را به کب یت تعقیچه اعتامد و حسننیآنها را از در یند و خواستهاکردها اعتامد ک

 . ردکم یشرت خواهیبدولت به مراتب 

 (22/8/1358هانکی)

 

 ردستانکدر  یر یان گرفنت درگیرات از پاکحزب دم یخوشحال

 یدر جلسه سخرنانی، اسیر دستجات سیردستان و ساکبه  یاعزام ویژەات یرات هکمذا یمهابادـ چگونگ

ته یمکعضو  یم حسامیرکرت کد . قرار گرفت یمورد بحث و بررس، مهاباد یرات در سالن شهردار کحزب دم

ضمن سالم و درود به ملت  یسخنان ین جلسه طیحزب در مهاباددر ا یرات و رسپرستکحزب دم یز کمر 

رد که به مردم کرا  یه امروز جنگ ناخواستهاکرد برسانم که به اطالع مردم کخوشحامل »: ران گفتیا

رد کنسبت به ملت  ها وتیر شخصیران در نزد دولت و سایت دشمنان ایل شده بود و در اثر سعایتحم

ت و جنگ و یپر از سوءن یطیمح، شده بود یو مذهب یمل یهاتیردستان و شخصکرات کو حزب دم

 ، یکقبل طبق دستور دولت یخوشبختانه از چند»: افزود یو . «ان گرفتیپا، جدل به بار آورده بود

ربان مسوول حزب ن منطقه آمده و با رهیبه ا، ت بودندیحسن ن یقت دارایه در حقکت یات حسن نیه
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جه آن منجر به یره منوده و نتکت مذایامل حسن نکو با  یو مذهب یاسیر دستجات سیرات و ساکدم

را دوست دارند مگر  یصلح و آشت، ه همهکدانم یمن م، شتار جوانان شدکاز  یر یآتش بس و جلوگ

ت یات حسن نیون با هما چ»: ن گفتیهمچن یرت حسامکد « . نندیها ببیه وجود خود را در ناآرامکآنان

ردن کالبته از فاش . میرات را به اطالع مردم برسانکات مذایجزئی، ه ایاعالم یه طکم یقرار گذاشته ا

ن منطقه با بدست آوردن یند در ایکم یرات با متام وجود سعکرات معذورم اما حزب دمکات مذایجزئ

ار را خامته دهد ، کراتکبا مذا، دباش یه هامن خودمختار کرد کخلق  یو درخواست یو عرف یحق قانون

ا یکسم امریالیامپر یاههسپس به توطئ یرت حسامکد . «میزیبپره یز یاملقدور از جنگ و خونر یو حت

ر یخود را از قطع صدور نفت و سا یبانیپشت یهایانیب یط، ردستانکرات کحزب دم»: رد و گفتکاشاره 

م یرکت الله مال یآ»سپس . «ران اعالم داشته استیاز دولت و ملت ا، ایکسم امریالیه امپریاقدامات عل

 یبه مساله خودمختار ، گریو چندتن د« یبانو رازن» و« انیت الله مال عبدالله احمدیآ»و « یندک یشهر 

ران آزاد و مستقل به حق یرد در چهارچوب اکه خلق کمنودند  یدوار یردند و اظهار امکرد اشاره کخلق 

لمه کوحدت ، ردستانکرات کبا حزب دم یو مذهب یاسیاران سکست اندر خود برسد و متام د یخودمختار 

 . داشته باشند

 (24/8/1358)اطالعات

 

رات در کنگ بزرگ حزب دمیتیمی، نیام مهم امام خمید پییردستان و تاکبخاطر روشن ساخنت اوضاع 

  .شودیمهاباد برگزار م

 راتکه حزب دمیاعالم

رات کالت حزب دمکیتش یه از سو ین اطالعیرات در مهاباد اکدم نگ بزرگ حزبیتیم یدر رابطه با برگزار 

  :افتیر انتشار یدر مهاباد برشح ز
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و  ینیام امام خمیاز پ یبانیران و پشتیردستان اک ینونکجهت روشن ساخنت وضع ی، هنان گرامیهم م»

ان روز ردستکرات کانه حزب دمیاست صلح جوین جهت نشان دادن سیو همچن یستیالیمبارزه ضد امپر

. گرددیبرگزار م یمینگ عظیتیمهاباد م« محمد یقاض»دان یبعدازظهر در م 3ساعت  29/8/1358شنبه سه

ل حزب کر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکاستامع سخنان د  یم برایمنائیدعوت م یهنان گرامیاز هم م

 . «الت مهابادکیتش رانیردستان اکرات کحزب دم». ندیت مناکنگ ش یتین میران در ایردستان اکرات کدم

 (28/8/1358)اطالعات

 

 اجتامع مردم بانه

روز یدی، اسیس یاههگر گرو یردستان ودکرات کبه دعوت حزب دم، به گزارش خربنگار اطالعات از بانه

 یبانیردند و مراتب پشتکاجتامع  یدان آزادین شهر در میاطراف ا یا تن از مردم بانه و روستاهاههد

« ینین حسیخ جالل الدیش» ین اجتامع پس از سخرنانیدر ا. اعالم داشتند ینیخم ام امامیخود را از پ

  :ر صادر شدیماده به شح ز 9نندگان در کقطعنامه اجتامع 

رد موجبات شعف و شوق مردم را فراهم کاز خلق  یو فرهنگ یاسیسی، اقتصادی، قول رفع ستم مل-1

 یلیان دادن به جنگ ناخواسته و تحمیمؤثر در پا یمن اقدام را قدیا، ساخته است و با استقبال از آن

  .مینکیم یران تلقیانقالب ا یشربد دستاوردهایرد و پکردستان و احقاق حقوق حقه خلق ک

 یاههران در برابر توطئیا یهاخلق یستیالیغ و قاطعانه خود را از موضوع ضد امپریدر یب یبانیپشت-2

ی، نظام یاسارتبار اقتصاد یم و خواستار لغو متام قراردادهایداریا اعالم میکار امرکتیسم جنایالیامپر

  .میباشیا میکسم آمریالیبا امپر یو فرهنگ یاسیس

ران و حفظ یوهمند مردم اکانقالب ش یخود را در راه دفاع و تداوم دستاوردها یشه آمادگیمبانند هم-3

  .میاراعالم د یشور در برابر هر گونه تجاوز خارجک یو حراست مرزها
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 یت ارضیدر چهارچوب متام یخودمختار  یعنیخلق  یه با قبول خواست اصلکم یما خواستار آن هست-4

ه کموجود در جامعه  یهایعالقه خود را در رفع نابرابر  یران آزاد و مستقل و درج آن در قانون اساسیا

  .میداریان اعالم میاست به جهان یم منفور پهلو یراث رژیم

 ینیداا مجازات شوند و مسوولیشد یشکردستان و جنگ و برادر ک یهایر یه عامالن درگک میخواستار آن-5

  .ندینار مناکمه و از مقامات حساس بر کمحااند داشتهها دست یرین درگیه در اکرا 

م یردستان و بازگشت صلح و آرامش به منطقه خواستارک یهایع در خامته دادن به نابسامانیمبنظور ترس-6

رد از کخلق  یندگیات منایرات خود را با هکردستان بازگردد و مذاکر به یت بدون تاخیسن نات حیه هک

  .ردیرس گ

  .ت گرددیثیرد اعاده حکخلق  یو مذهب یاسیه از رهربان سکم یما مرصاا خواستار آن-7

رات کات مذایه جزئکم یم و خواستار آنیهستی هگرو  یاههاحزاب و مطبوعات ورسان یما خواهان آزاد-8

  .ران برسدیا یهابه اطالع عموم خلقی هگرو  یاههرد در رسانکخلق 

 یاههران بازگردانده شود و در دادگاه خلق در برابر تودید هرچه زودتر بایران بایشاه خائن جالد خلق ا-9

 . مه و اعدام شودکمحا یانقالب یروهایش و نکزحمت

 (28/8/1358)اطالعات

 

 یستیالید اقدامات ضد امپرییتا

ن شهر یبزرگ در ا ییامیراهپ یکشاخه سقز ، ردستانکرات کحزب دم یاز سو : هانکیسقز ـ خربنگار 

، انیل درآمد و در پایابانها و بازار شهر به حال تعطیخ، اههمغاز یی، امین راهپیبه دنبال ا. افتیب یترت

  :قطعنامه آمده است نیدر ا. د قرار گرفتییان صادر شد و مورد تایامیراهپ یاز سو  اینامهقطع
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  .میا هستیکسم آمریالیامپر ویژەسم بیالیبا دول امپر، امندهیباق یه قراردادهایلکـ ما خواهان لغو 1

خود را جهت مقابله با هرگونه  یآمادگ، رانیاهای له خلقیبوس یستیالید اقدامات ضد امپرییـ ضمن تا2

  .میداریم ماعال  یسم و ارتجاع داخلیالیدخالت و توطئه عوامل امپر

رد کافنت حقوق حقه خلق یمرشوط در تحقق  یاسیرات سکق مذایردستان از طرکـ خواهان حل مساله 3

  .میهست یکراتکدمو  یرانیدر چارچوب ا

  .میردستان را خواستارکر یانات اخیدر رابطه با جریاسالم یاههام صادره از طرف دادگاکه احیلکـ لغو 4

و منطقه رسدشت « دانیمام س»و « قارنه» یرحامنه مردم روستاهایشتار بکن یـ خواستار مجازات عامل5

  .میهست

  .میردستان هستکه مناطق یلکاز یر بومیـ خواستار خروج پاسداران غ6

ان دادن یننده و پاکب مسموم یاذکاز پخش ا یر یردستان و جلوگکنرتل اخبار کـ خواستار رفع سانسور و 7

 یامیردستان از طرف صدا و سک یمرتق یروهایر نیرد و ساکخواسته  ه خلق بپایعل یغاتیبه جنگ تبل

  .میران هستیایاسالم یجمهور 

ردستان ک ویژەران بیدر ا یو مرتق یمل یاههسازمانها و گرو ، ه احزابیلکت یفعال یـ خواستار آزاد8

  .میهست

داشته و خواستار  الن شهرستان سقز اعالمیمرشوع فارغ التحصهای خود را از خواست یبانیـ پشت9

  .مین هستیبه وضع آنان از طرف مسوول یفور  یدگیرس

های خلق یمل یآنان به عنوان شهدا ییردستان و شناساکدان یبه وضع خانواده شه یدگیـ خواستار رس10

 . میران هستیا

 (28/8/1358هان کی)
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 مردم مهاباد یوبیکپا

 یاد به مناسبت اعالم موافقت امام با خواستهامردم مهاب یوبیکجشن و پا: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

ن یمهاباد بامداد امروز با اعالم ا یل فرماندار یفک یرحامن فاضل. شب تا ساعتها ادامه داشتیرد دکخلق 

ن رسنوشت خلق ییردستان و حق تعکرات در که خرب موافقت امام با ادامه مذاکشب یاز د: مطلب گفت

پرداختند و تا بامداد امروز  یوبیکو پا ین به شادیردنشکر مناطق یاد مردم مهاباد و سیرد اعالم گردک

م توسط یعظ ییامیراهپ یکصبح  10ن مناسبت امروز در ساعت یبه هم: افزود یو . برقرار بود ین شادیا

ان ید فرمان امام و پاییشود و در تاین انجام میردنشک یر شهرهایردستان در مهاباد و ساکرات کحزب دم

ز بامداد امروز در گفتگو یردستان نکبا استاندار کیش. ردکدر منطقه تظاهرات خواهند  یشکر جنگ و براد

ار ینه بسین زمیبه هر حال فرمان امام در ا ین خرب اطالع ندارم ولیات اییمن هنوز از جز: هان گفتکیبا 

ه مهم است آنچ: ردکسپس اضافه  یرد و یگیان میبطور قطع در منطقه پا یر یبود و جنگ و درگ یمنطق

ن است تا خودشان در یردنشکبه مردم  یارات منطقهایو استقالل متام اخت یبه اعتقاد من واگذار 

مسلم است : م گفتین تصمیات اییاستاندار در مورد جز. ردستان آزاد باشندکو عمران رفاه  یر یمگیتصم

ن رسنوشت ییا حق تعی و یست و خودمختار ین برنامه چیات اییه جزکد ید دیه بعد از فرمان امام باک

ن یردنشکمناطق  ین است خودمختار کرا ممیز، است یتیفکیدارد و به چه  یرد چه حدود و ثغور کخلق 

ن ییه حق تعک یدر صورت: خود گفت یاستاندار در ادامه گفتگو . هم باشد یر یمگیار تصمیبدون اخت

ن یردنشکشوع و تا مناطق  رد داده شود طبعاا حدود آن از پاوهکبه خلق  یا خودمختار یرسنوشت و 

قالب  یکن منطقه در یه پوشش اکد یه البته توجه دارکابد ییه ادامه مکیران و تر یه و مرز ایاروم

ه اگر دولت کن است یمن ا یلکده یعق: ن مطلب افزودیبا به دنبال اکیش. ستین یار آسانکخودمختار 

و بدهد همه یفدرات یجمهور  ینوع ن رسنوشت بر اساسییا حق تعیو  یبه همه استانها خودمختار 

استاندار با . رسندیخود م یه به خواستهایرد و بلوچ عرب و بقک یتهایگردد و اقلیل استانها حل میمسا

به شدت  کرد و تر ک یتهایالبته مساله زبان و مذهب فقط در اقل: گفت یاشاره به دو مطلب اساس

ن یه اک یعه و سنیسان بودن مذهب شیکد و ر کردن از زبان کن تفاوت در استفاده یمطرح است و هم
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در هر حال با فرمان امام مسلاما : ان گفتیدر پا یند و یکران جدا میاهای تیگر اقلیت را از دیدو اقل

ته مهم کن یابد ولییدست م یت واقعیبه آرامش و امن یشکو برادر  یر یا درگههردستان بعد از ماکمردم 

در یا متممیشود و آین فرمان امام چگونه اصالح میست بعد از ایه معلوم نکاست  یف قانون اساسیلکت

ه امروز کهان در منطقه غرب کیا نه؟ خربنگاران یشود یرد به آن اضافه مکن رسنوشت ملت ییمورد حق تع

بانه و سقز متاس گرفتند در ، پاوه، نوسود، وانیمر، ن مانند سنندجیردنشک یشرت شهرهایصبح با ب

 یشب واحدهایمردم در متام شهرها هنوز ادامه دارد در نوسود د یسند جشن و شادینویخود م یگزارشها

شرت مدارس یگر بید یپرداختند و در شهرها یوبیکن به جشن و پاکردن نورافکو مردم با روشن  یارتش

ن یردنشکده از مناطق یگزارش رس. ردندکو تظاهرات  ییامیختند و راهپیابانها ریل شد و مردم به خیتعط

 یجشن بزرگ یبرگزار  یرمانشاهان خود را براکو  یجان غربیآذربا، ردستانک یه مردم شهرهاکست کیحا

ب خواهد یاد در مهاباد ترتیه به احتامل زکن جشن ینند در ایکآماده م ینیامام خم ید رهنمودهاییدر تا

 . د خواهد شدیز رهرب انقالب متجیام محبتآمیافت از پی

 (28/8/1358هان کی)

 

 راتکو حزب دم« وملهک»  که مشرت یاطالع

ومله( و کران )یردستان اکشان کزحمت یشمرگان سازمان انقالبیپ یاز سو  کیه مشرت یز اطالعیدر سقز ن

الزم است به : ن استیه چنین اطالعیاز ا یقسمت. افتیران شاخه سقز انتشار یردستان اکرات کحزب دم

شان کزحمت یسازمان انقالب کشهر در جلسه مشرت  حفظ آرامش یه براکم یان برسانیاطالع عموم همشهر

ر یا افراد غیه هر گاه فرد کن داده شد یبر ا یران رأ یردستان اکرات کومله( و حزب دمکران )یردستان اک

ند از یبنام یگر یا هر اسلحه دی یمر کله اسلحه یبوس ییهوا یرانداز یشب هنگام مبادرت به ت یمسوول

ر مسوول هشدار یله به افراد غین وسیخلع سالح خواهند شد بد یاسیالت سکین دو تشیشمرگان ایطرف پ

 یار ین افراد به ما یا ییه در شناساکم یخواهیمنوده و از مردم م ین عمل خوددار یداا از ایه شدکم یدهیم



 
81 

ردستان در ک یهایریان درگیه در جرکردها کتن از  15رمانشاه کم شع کگر دستور حاید یرسانند از سو 

، رتانیبرزو م: ن شح استیآزاد شدگان به ایبازداشت شده بودند از زندان آزاد شدند اسامرمانشاه ک

، انیعزت الله قادری، سیمحمد الوی، صابر محمد، منصور درودگری، ق مولودیتوفی، د حسامیمحمد رش

 محمدی، محمود عبدالله محمدی، میرکصالح ی، مین رحیحسی، م محمدیر، کاز پاوه یفتح الله محمود

 . م از بانهین رحیو حس یمحمد محمودی، میرک

 (29/8/1358هانکی)

 

 ینیرات به امام خمکحزب دم یز کته مر یمکتلگرام 

در مناز جامعت جمعه  یت الله منتظر یآ یاههران مبناسبت گفتیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمک

 ینیحضور امام خم: شح استن یمنت تلگرام به ا. ردکمخابره  ینیبه حضور امام خم یگذشته تلگرام

ام آن حرضت ینه صلح و آرامش بدنبال پیه زمکط ین شایاته در اکران دامت بر یا یرهرب انقالب اسالم

به رهربان  یت الله منتظر یدا شده حمله آیردستان پکنان کالت در قلوب همه ساکد حل مشیفراهم و ام

گر یه باردکرا بوجود آورده است  ینن نگرایشده و ا یش خاطر اهالیردستان موجب تشوک یاسیس

ما قضاوت اند هد حوادث دلخراش برآمدیناخواسته تجد یط سوء ظن و خدایجاد محیبدخواهان درصدد ا

، رودیبه شامر م یاسیـ س یمقام مسوول و مذهب یکه کرا  یت الله منتظر یآ یاههم درباره گفتیو تصم

 . مینکیبه عهده خود امام واگذار م

 رانیردستان اکرات کحزب دمو  یز کته مر یمکحرتام ـ م ایبا تقد

 (3/9/1358)اطالعات
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  روزه 20رات درباره اعالم آتشبس که حزب دمیاطالع

: هان قرار گرفتکیار یوش فروهر در اختیدار یردستان امروز از سو کرات کحزب دم یز کته مر یمکه یاطالع

ارسال شده است و  یر یبه نخستوز یو  یارات بر کحزب دم یه از سو ین اطالعیه اکح داد یفروهر توض

  .ردیگیار مطبوعات قرار میناا در اختیع

 

  :ن استیه چنیمنت اطالع

 یهموطنان گرام

و  یستیالیامپر یاههران مواجه با انواع توطئیه انقالب اک یطیردستان در شاکمردم شافتمند و مبارز 

خود برآمده  یمقاصد شوم و ضد خلق یاست و ضد انقالب به طرق مختلف درصدد اجرا یستیونیصه

ت یمکحق حا یر انقالبیت خطیبا احساس مسوول ینیران امام خمیا یرهرب انقالب اسالم یاست و از طرف

 یو فرهنگ یهر گونه ستم مل یردستان و رفع قطعی کهدیمردم محروم و ستمد ویژەران و بیا یخلقها

ب جلسات خود با یردستان در تعقکرات کحزب دم .ردهاندکرد را اعالم کاز خلق  یاسیو س یو اقتصاد

  :داردیاعالم م ینیامام خم یخیام تاریدولت و با استقبال از پ ویژەات یه

ن موضع جهت یت اید و بر رضورت تقوینامیشد میم یبانیپشت ینیامام خم یستیالیالف ـ از موضع امپر

 یران در مقابل تجاوزات احتاملیالل ات و استقیمکدفاع از حا یو برا یانقالب یردن نهادهاکم کمستح

  .ورزدید مکیستها تایالیامپر

ران یایوهمند و مردمکات انقالب شیردستان و توجه به مصالح و مقتضکدر مورد  ینیام امام خمیب ـ پ

 یز یو خونر یشکدن به جنگ برادر یان بخشیجتاا پایو نت یانقالب یروهاین نیب یرضورت وحدت و همبستگ

  .سازدیار مکرا آش یلیو جنگ تحم
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ا است و ارتجاع یکسم آمریالیارانه امپرکتجاوز  یدهایسم و تهدیالیامپر یاههسیران آماج دسیج ـ انقالب ا

 یار کط همین شایباشد در ایا مههن توطئیانات خود در صدد انجام اکو ضد انقالب با همه ام یداخل

سم و ارتجاع و یالیشوم امپر یاههشنت نقشم گذایران به منظور عقیا یانقالب یروهایهمه ن یو همدل

ت و استقالل یمکجهت حفظ حا ینیامام خم ینونکاز موضوع  یبانیانقالب پشت یانهایم بنکیتح یبرا

  .دینامیر میشربد انقالب اجتنابناپذیرد و پکخلق  یران و حل مساله ملیا

و اند هردکشنهاد یردستان پک یخواستهاجتاا پاسخ به یره و نتکز و استقبال مذایمساملتآمی هو یدـ اتخاذ ش

ران یردستان اکرات کن موارد حساس و قابل توجه حزب دمیبا توجه به ا. است یرضور اند هبر آن پا فرشد

آبان ماه  4شنبه یکروز  12له از ساعت ین وسیبد ویژەات یبا ه یمقدمات یپس از مالقات و گفتگوها

 یات نظامیه از هرگونه عملکند و از دولت خواستار است یکروز اعالم آتشبس م 20به مدت  1358سال 

رات کشود و در هامن حال حزب دم یگردد خوددار  یکه موجب نقض آتشبس و تحرک یو هر اقدام

نار کخود را در  یروهاینی هشور همک یبه مرزها یردستان آماده است در صورت هرگونه تجاوز خارجک

ند البته ادامه آتشبس منوط به کج یران بسیا یت ارضیمتام دفاع از استقالل و یبرا یمرتق یروهاین

 . خ اعالم آتشبس استیروز از تار 15ردستان به مدت کاز رسارس یر بومیفراخواندن پاسداران غ

 (3/9/1358هانکی)

 

رات کمخالفت با مذا یردها در رفراندوم به معنکت کعدم ش : ردستانکرات کعضو حزب دم یم حسامیرک

  .ستیصلح ن

  .شودیه از سنندج خارج منکرد کپاه پاسداران اعالم س

ردستان کت دولت در یات حسننیرات هکمذای هردستان در ادامکل یحل مسا: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

  .ندارد یقانون اساس یر یرد در درگکت مردم کبا مساله عدم ش  یچگونه ارتباطیه
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من : هان گفتکین مطلب به یامروز با اعالم ا رات بامدادکحزب دم یز کته مر یمکعضو  یم حسامیرک

. ستیرات صلح نکبه منزله مخالفت با مذا یقانون اساس یر یگیرد در رأکت مردم که عدم ش کمعتقدم 

ردستان کل یره در رفع مساکمذای هبر ادام یردستان همچنان در موضع خود مبنکرات کمردم با حزب دم

ت دولت داده است قطعاا یات حسننیه امام به هک یاراتیختبا ا: ردکاضافه  یو . وشا هستندکو  یجد

خلق  یاههه به خواستکد خواهد آمد و آنها خواهند توانست ینده پدیرات آکدر مذا یشرت یش بیگشا

ار یت دولت قبالا اختیات حسننیبه نظر ما ه: ن گفتیهمچن یحسام. دهند یب اثر فور یرد ترتک

 یهفته برا یکه کن یا ایردستان را نداشت و کان از منطقه قاطع در مورد خروج پاسدار  یر یمگیتصم

: رت گفتیره جدکد بر ادامه مذاکیبا تا یحسام. ار مهلت خواسته بودند به انجام آن موفق نشدندکن یا

و همه جانبه  یرات جدکد مذایات دولت بایردستان مانده است هکه به امتام آتشبس در ک یدر فاصلها

ره و کق مانع ادامه مذایه به هر طرکحق ندارد  یاسیچ گروه سین فاصله هیر اردستان انجام دهد و دک

ردستان به دنبال کرات کحزب دمو  یز کته مر یمکاخطار . ندکامتوم مبادرت یه و التیا به دادن اعالمی

بر خروج پاسداران  یآنها مبن یومله و تقاضاکروز هزاران تن از مردم سنندج طرفدار حزب یتظاهرات د

ه و اخطار یسپاه پاسداران مستقر در سنندج تظاهرات و اعالم. ساعت بوده است 24ندج ظرف از سن

 . میستیچ وجه حاظر به خروج از سنندج نیما به ه: رد و اعالم داشتکد ییومله را تاکحزب 

 (14/9/1358هانکی)

 

 ردکوم کرا مح یعتمدار یش اللهآیتتوطئه حمله به منزل ، راتکحزب دم

در سطح منطقه حمله  یهایردستان با انتشار اعالمکرات کروز گذشته حزب دم: هانکیخربنگار رمانشاه ـ ک

  :ن استیه چنیمنت اعالم. ردکوم کرا مح یعتمدار یرشیالعظم اللهآیتبه منزل 

ران بر مبارزه ضد یا یه خلقهاک ینونکط حساس یردستان در شاکمردم آزاده ، رانیمبارز اهای خلق

ش با یخو یاملکران در روند تیا یستیالیو ضد امپر یو انقالب ضد استبداداند هخاستبر  یستیالیامپر
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ضد ی هه گرو یحمله مسلحانه از ناح. روبرو گشته است یسم و ارتجاع داخلیالیاز جانب امپر یداتیتهد

را  ین اقدام ضد انقالبیما ا. صورت گرفته است یعتمدار یاظم شکد یسیالعظم اللهآیتانقالب به منزل 

 یو انقالب یزند مخالف همه اصول و اهداف انسانیلطمه م یانقالب یگامن به آرمانها و نهادها یه بک

 اللهآیتم مقدس یه حمله به حرکم یم و معتقدیدارین ماجرا ابراز میق خود را از ایم و تأسف عمیدانیم

رات خواستار مجازات کحزب دم. د گشته استیه از طرف ضد انقالب تعمکبوده  یتوطئها یعتمدار یش

مرشوع  یاههن حال حزب ما از خواستیدر ع. باشدین حمله ناجوامنردانه مین این و مسببید عاملیشد

 . مینیکم یبانیپشت یسب خودمختار کجان و یمردم آذربا

 ردستانکرات کحزب دم یز کته مر یمک

 (17/9/1358هان کی)

 

  .ل شدکیردستان تشکرات کرخانه مذایدب

ن یگفت و گو اول یطراح: هان گفتکیردستان به خربنگار کرات کحزب دم یز کته مر یمکو عضیم حسامیرک

قرار  یمورد بررس، التکب دو گروه را در حل مشکیت و تر یه اعتقاد به حسننیگفتگوها را بر پا، جلسه

دولت  ویژەات یش هیچند شب پ یونیزیم مصاحبه تلویردکن یما در جلسه اول سع: افزود یو . دادند

و متفاوت از  یو جد یل بطور واقعیرودررو مسا یه در گفت و گوهاکم یرا اعتقاد داریم زینکمطرح را 

، راتکح مذایش بردن صحیو پ یر یجهگینت یبرا: ان گفتیدر پا یشود و یدنبال م یر رسمیغ یبحثها

 . ن شده استییرات تعکدور مذا یبعنوان سخنگو  یز ما ملیم و عزیل دادهاکیرخانه تشیدب

 (21/9/1358انهکی)
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  رات شاخه روانرسکه حزب دمیاطالع

ر منطقه اورامانات به دست مهاجامن یاخ یهایبه دنبال راهزن: یاسالم یجمهور  یخربگزار  -رمانشاه ک

، رانیبو ا یردستان شاخه روانرس با عنوان )آزادکرات کاز طرف حزب دم یهایانیروز بیمسلح د

ن یو در ا. دیردستان ( پخش گردک یبرا یران و خودمختار یا یبرا ی)آزاد، ردستان( کبو  یخودمختار 

ه به نام ک ینیاشار و مهاجم یه جلو کمنطقه درخواست منوده  یاز مردم و اهال: ه آمده استیاعالم

شوند یم یو دزد یت و آزار مردم و راهزنیا منجر به اذیمنوده و  یش و نا امنیرات سلب آساکحزب دم

رات تابع دستورات کرات نشود ضمنا افراد حزب دمکحزب دم یباعث بدنام هکگرفته شود  یبیبه ترت

وم کز را محین نوع اعامل خشونتآمیدا این گونه اعامل خشونت مربا بوده و شدیخود بوده و از ا یحزب

 . ندیمنایم

 ردستان شاخه روانرسکرات کحزب دم

 (23/9/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 یر یعه گروگان گیب شایذکت

الت سنندج در متاس کیتش، ردستانکرات کحزب دم یه سخنگو کگزارش داد  رمانشاهکهان در کیخربنگار 

. رده استکب یذکارتش را ت یوپرتهاک یو به اسارت درآوردن خلبانان و هل یر یعه گروگانگیشا یبا و 

روز )پنجشنبه( یچ وجه صحت ندارد و فقط پریبه ه یر یگروگانگ یماجرا: رات گفتکحزب دم یسخنگو 

ر یم آنها را زیشده بود کو کن عمل مشیه به اکه گاوشان فرود آمدند و ما هم یدر ناح ییوپرتهایکهل

ن یبوده و ده رسنش یوپرتها نقص فنیکه علت نشسنت هلکبعداا معلوم شد : افزود یو . مینظر گرفت

نانه ما یقعبن عمل وایم و دولت هم به خاطر ایل پادگان مهاباد دادیامل تحوکوپرتها را در سالمت یکهل

ل پادگان یز تحویوپرتها نیکخلبانان هل: سپس گفت یو . ردکنفر از بازداشتشدگان جوانرود را آزاد  65
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رات سنندج کحزب دم یم سخنگو ینیکوپرتها از آنها مراقبت میکحفظ هل یروز داده شدند و ما برایهوان

از  کس بانییگرفته و ر صورت یز در سنندج با نقشه قبلیرسقت پول ن: گفت کدر مورد رسقت بان

ق یما از طر: ان گفتیدر پا یو . نه ادامه داردین زمیقات در ایان حمل پول اطالع نداشته است و تحقیجر

ه دست از اعامل خود ک یه در صورتکم یردکاخطار  یلکون به فروشندگان مرشوبات الیزیو و تلویراد

رات کشمرگان حزب دمیچند روز گذشته پ ین اخطار طیرد و بدنبال اکم یر خواهیبرندارند آنها را دستگ

و  یر یردند و پس از دستگکبودند حمله  یو مرشوبفروش یه مشغول اسلحهفروشک یاز افرادی هبه گرو 

 . آنان و گرفنت ضامنت ساختند ییارشاد و راهنام

 (23/9/1358هانکی)

 

 یپرسنل نظام یردستان در مورد آزادکرات که حزب دمو یاطالع

ه یاطالعی، نفر پرسنل ارتش11 یدر رابطه با آزاد رانیردستان اکرات کحزب دم: ـ خربنگار اطالعات مهاباد

خ یدر تار، «وملهک»ردستان کشان کزحمت ی! سازمان انقالبیهنان گرامیهم م: ر انتشار دادیبرشح ز یا

 یوتر ارتشیکفروند هلنان دو یومله رسنشکشمرگان یا پیه گوکنیبر ا یمنترش منود مبن یهایاطالع 22/9/58

 ییاران راهنامیامکبه ، مجبور به فرود آمدن شده بودند یبه علت نقض فن 21/9/58ه بعدازظهر روز کرا 

نان مزبور را ساعت یرسنش. ت آتشبس به عهده گرفته استیه در مورد رعاک یل تعهداتیرده و به دلک

ن صحت و ییتع یالت مهاباد براکیتش، رانیردستان اکرات کحزب دم. رده استکهامن شب آزاد  5/8

، ن شاخه مهابادیردستان اکرات که حزب دمکدهد یه میرا ارا یسند یپکن فتو یع، ورکه مذ یسقم منت اطالع

، مهاباد3پ یرمانشاهان از افرس و درجهدار را به فرمانده امور انتظامات تکروز ینفر پرسنل هوان 11

ده و موجود یمهاباد مرقوم گرد 3پ یانتظامات تی هل داده و سند مزبور به خط ستوان فرماندیتحو

منت سند . بعمل آورند یشرت یومله در پخش اخبار و حوادث دقت بکه برادران کم یما انتظار دار. است

بعدازظهر  14رأس ساعت : دیآیم یهنان گرامیاطالع همم یبرا مهاباد 3پ یانتظامات تی هستوان فرماند
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له یه بوسکدرجهدار و رسباز و خلبان ، روز اعم از افرسیپرسنل هوان نفر 11تعداد  23/4/58مورخه 

ر یدستگ یاران در حدود پاسگاه ژاندارمر یامک یلومرت کی 20در ، رانیردستان اکرات کشمرگان حزب دمیپ

ل یر تحوکالذ خ فوقیو در تار، دهیل گردیردستان شاخه مهاباد تحوکرات کاز طرف حزب دم، شده بودند

ساعت  24ن مدت یه در اکنیح ایتوض. ده استیـ گرد یت پادگان مهاباد ـ ستوان دوم مدرسامور انتظاما

افراد آزاد شده به  یاسام. ستین یتیاکچگونه شیه یده و جایاد شده به نحو احسن رفتار گردیبا افراد 

ار مظفر یستوان، زنگنه یستواندوم بخش، ل سلحشوریستواندوم خلیی، ایرسوان نرصالله آس: است ن شحیا

ی، راحمدمالحسنین میرحسیهامفر می، در یح یهامفر محمد عل، نکاف یرب مرادکار ایستوانی، قاسم

و  یورز کم عباس فیکگروهبان ، م محمود مهدهفتهیکگروهبان ی، دیت احسن مجیم هدایکاستوار 

 .ستیخوانا ن یه اسم و کگر ینفر دیک

 (25/9/1358)اطالعات 

 

  .افتیردستان ادامه خواهد کامش در حفظ آر  یرات براکتالش حزب دم

« افتیان یرات روز گذشته پاکمهلت آتشبس مورد توافق دولت و حزب دم»: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

ن مسأله حزب یدر رابطه با ا: ن مطلب گفتیرات در سنندج ضمن اعالم اکحزب دم یسخنگو  یدعلیس

  :ه استردکر را منترش یه زیردستان روز گذشته اطالعکرات کدم

ن حزب یشمرگان ایرات و پکه حزب دمکاست ی یهابد و بدییخامته م 24/9/58خ یمدت آتشبس در تار

 یه جنگکست ین ین امر بدان معنیالبتها. ندارند یت و اصول و موارد جنگینه رعایدر زم یگر یتعهد د

حفظ نظم و آرامش  یراوشش خود را بکرث کشمرگان ما حدایپ. میریاز رس گاند هردکل یه به ما تحمکرا 

 یدیا تهدیو  یکتحر یارتش یروهایا نیسپاه پاسداران و ی، انتظام یروهایاگر از جانب ن یرد ولکخواهند 

ل را بدون جواب نخواهند ین قبیگر از ایات و هرگونه تجاوز دکن حر یرد اکشمرگان یپ، ردیصورت بگ

 یستون ارتش یکه کز گذشته اطالع داده شد صبح رو : ه افزودین اعالمیبعد از قرائت ا ید علیس. گذاشت
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رنظر یرا ز ین موضوع ستون اعزامیو عازم بانه است ما به اطالع از ا کحامل خواروبار لباس و پوشا

ل پادگان سنندج شد و یگر تحوید یل پوششینرتل آن و صحت خرب آذوقه و وساکگرفته و بعد از 

. ار پادگان سنندج قرار گرفتیل در اختیردند و وساکن عمل موافقت یز با این یارتش یرو یفرماندهان ن

ل یتحو یه قرار بود صبح امروز براکرمانشاه کروز یواحد هوان یات اعزامیه: ان گفتیدر پا یو 

و اند هن شهر وارد شدند هنوز وارد نشدیمتوقف شده در منطقه گاوشان سنندج به ا یوپرتهایکهل

 یو . در مورد امروز و صورت نگرفت یچ توافقیه ردیگینجام موپرتها ایکل هلیاحتامالافردا مراسم تحو

ن الزم یرت قاسملو تضمکز قبالا د یحامل خوار و بار به بانه و رسدشت ن یدر مورد اعزام ستون ارتش: افزود

 . ن ستون در سنندج متوقف شده استیدانم چرا ایرا داده بود و اصالا من

 23/9/1358هانکی)

 

 تدول یشنهادیطرح پ یبررس

و  یرد مورد بررسکران خلق یات دبیه یاز سو  یدولت در مورد دادن خودمختار  یشنهادیطرح پ»

  .«تبادلنظر قرار گرفته است

هان کیبا خربنگار  یین مطلب در گفتگویرد ضمن اعالم اکران خلق یات دبیه یسخنگو  «یز ماملیعز»

ن طرح یا: افزود یو . مینیکرا مطرح مآن  یات اقتصادکن طرح را مطالعه و نیما ا: رمانشاه افزودکدر 

ات قابل کم نیدواریند و امیکن مینظر ما را تأم، مثالا در مورد انتظامات. است یات مثبت و منفکن یدارا

ت و یقوم، ردکت خلق یمکحا»در قسمت : گفت« یمامل». اصالح شود یرات بعدکز در مذایانتقاد آن ن

ما ، مینکه نواقص را اصالح کن است یما بر ا یشده و سععنوان ن یمطلب« ییاین حد و مرز جغرافییتع

ب اعضا کیم از تر یردک یم وسعیردکننده بحث کره کات مذایب هکیتر  یرات رو کن جلسه مذایدر نخست

 یسخنگو . میب اعضا بدهکیدر تر  یر ییه تغکم یستیچوجه حارض نیاما به، ستیمهم ن، برده نشود ینام
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د است یا و امههگرو یب اعضا و اسامکینه تر ، رد استکخواست خلق ، مهم: ان گفتیران در پایات دبیه

 . ردین خواست بر ما صورت تحقق به خود بپذیا، ندهیرات آکه در مذاک

 (23/9/1358هانکی)

 

  .دهدیل میروز را امروز تحویوپرت هوانیکهل 3رات کحزب دم

شمرگان یله پیمانشاه امروز بوسر کروز یواحد هوان یوپرتهایکهان سه فروند هلکیرمانشاه ـ خربنگار ک

الت کیرات تشکحزب دم یسخنگو  یدعلیس. ل مقامات مسوول خواهد شدیردستان تحوکرات کحزب دم

ش در منطقه گاوشان یه سه روز پکوپرتها یکن هلیا: هان گفتکین مطلب به خربنگار یسنندج با اعالم ا

الزم  یفات ادار یترش یامروز پس از طدست زدند  یشده بودند و به فرود اجبار  یسنندج دچار نقض فن

د شدن و یرات سنندج خرب ناپدکحزب دم یسخنگو . شوندیل داده میرمانشاه تحوکروز یبه واحد هوان

ست و یح نین خرب صحیا: رد و گفتکب یذکوپرتها را تیکقطعات و لوازم هل یدر بعض یار کدست

ب یه آنها آسکردند و اجازه ندادند کاقبت وپرتها مر یکخود از آن هل یین حد توانایشمرگان ما تا آخریپ

ل ما مقابله با فروشندگان کتنها مش: رد و گفتکف یان وضع منطقه سنندج را آرام توصیدر پا یو . نندیبب

 . ردکم یه خواهیان را به شدت تنبین مورد خاطیمواد مخدر و اسلحه است و در ا

 (23/9/1358هانکی)

 

  .ردندکر یدستگمزدور مسلح را  50رات کشمرگان دمیپ

شمرگان حزب ینفر از مزدوران مسلح توسط پ 5دو روز گذشته  یط: هانکیرمانشاه ـ خربنگار کپاوه ـ 

ه کمستقر بودند « ورزآور»نو یشوشم یمرز  یه در روستاهاکن افراد یا. ر شدندیردستان دستگکرات کدم

 یکن گروه عامالن تحریاظران ابنابه گفته ن. ر شدندیرات شاخه اورامانات دستگکتوسط افراد حزب دم
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و تشنج در منطقه  یر ین عده احتامل درگیا یر ین منطقه هستند و با دستگیا یاههو حمله به پاسگا

 . مرت شده استک

 (1/10/1358هان کی)

 

  .ومت مخالف استکه حیرات با هرگونه تظاهرات علکحزب دم

مخالف  ینیومت و امام خمکه حیعل یترات با هرگونه تظاهراکحزب دم»: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

  .«است

در : هان گفتکین مطلب به خربنگار یالت سنندج ضمن اعالم اکیرات تشکحزب دم یسخنگو  یدعلیس

در سنندج انجام  یفیا قاتل رسهنگ شیبه خاطر اعدام رسوان بهروز بهروزن یر تظاهراتیچند روز اخ

ن تظاهرات یدر ا: افزود یظاهرات نداشته است و ن تیدر ا یچگونه دخالتیرات هکحزب دم یگرفته ول

شود با یه مک یم چون تا زمانینگونه تظاهرات مخالف هستیما با ا یدادند ولیم یتند یها شعارهایبعض

ن تظاهرات یان دارد در اکام: ن گفتیهمچن یو . د اعامل غلط از ما رس بزندینبا، ارها را انجام دادکمنطق 

شود با یرا م یه هر گرفتار کط ین شایم در ایما معتقد هست یول. نندکت کهم ش  یتندرو  یاههگرو 

  .گذارد یبجا یر بدیارها تأثکنگونه یرد اکمساملت حل 

نم یکر منکمن ف: لها و انتقال آنها به عراق گفتیرات سپس در مورد رسقت اتومبکحزب دم یسخنگو 

وجود دارد  یمرسوقها ینهایدج ماشعراق برده شود چون در سنن کشود به خایه ربوده مک یینهایماش

و ما هم چند تن از اند ههزار تومان فروخت 15آنها را به  یرسد ولیمت آنها به چهل هزار تومان میه قک

ند یایران هستند بیا یجاکه در هر کم یآن خواستها یم و از صاحبان اصلیردهاکر ین را دستگین سارقیا

از مغازهداران  یه در بعضکم یما متوجه شد: ان گفتیدر پا یدعلیس. رندیل بگیخود را تحو ینهایو ماش
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م ینیکم ییم و راهنامیرات آوردهاکن افراد را به دفرت حزب دمیلذا چند نفر از ا. نندیکار مکاجناس را احت

 . رفتار خواهد شدی هن وجیدترین صورت با آنها به شدیر ایه دست از اعامل خود بردارند در غک

 (2/10/1358هان کی)

 

  .رد استکو ربودن پاسداران مخالف با منافع خلق  یر یدستگ: رانیردستان اکرات کحزب دم

در ارتباط با گروگان گرفنت ده نفر ، الت اورامانات و جوانرودکیتش، رانیردستان اکرات کحزب دم یاز سو 

و مبارز اورامانات مردم شافتمند »: ن شح صادر شدیبه ا یه ایاطالع، رانیا یاز پاسداران انقالب اسالم

شبانه شهر پاوه را به قصد ی، ر بومیاز پاسداران غ یتعداد، شیچند شب پ، طبق اطالع واصله، و جوانرود

. ر و ربوده شدندیر مسوول دستگیمسلح غ یتوسط عده ا، ن راهیمنودند و در ب کرمانشاه تر کرفنت به 

رات و با کان مذایه در جرکد ینامیم مل اورامانات و جوانرود اعال کیران تشیردستان اکرات کحزب دم

آرام انجام  یطیو در مح یاسیره و راه حل سکق مذاید از طریبا، ردستانکل که حل مشکن یاعتقاد به ا

د یمنامنی دییرا تا ین اعاملیچوجه چنیداند و به هیرد مکنگونه اعامل را مخالف با منافع خلق یا، ردیپذ

ان امر قرار ین مورد روشن شود مردم منطقه را در جریب در اقات حز یجه تحقیه نتکن یو به محض ا

 . «خواهد داد

 (10/10/1358)اطالعات

 

  .باشدیر شده میپاسداران اس یدر جستجو ، ردستانکرات کحزب دم

و گروگان  یر یبه منظور اعرتاض به دستگ، گر از ادارات پاوهید ینان آموزش و پرورش و برخکار ک: رمانشاهک

ن شهرستان ادامه یا یهمچنان به تحصن خود در فرماندار ی، تن از پاسداران انقالب اسالمگرفته شدن ده 

، «زبانیپال»ا یو « ساالرجاف»ن است مزدوران کمم، راتکحزب دم یاز اعضا یبه گفته بعض. دهندیم
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و و شاخه اورامانات و پاوه در جستج، راتکنون حزب دمکهم ا. ور را گروگان گرفته باشندکپاسداران مذ 

 . ندکابد و آزاد یر شده را بیه پاسداران دستگکق است یتحق

 (11/10/1358)اطالعات

 

 

  ر چند روز گذشته در سنندجیاخ یهایریرات در مورد درگکمصاحبه با عضو حزب دم

ردستان کرات کان عضو حزب دمیبلور یبا غن یتلفن یدرگفتگوها: یاسالم یرمانشاه ـ خربنگار جمهور ک

در . میا شدیرا جو یو  ینقطهنظرها، ل منطقهیگر مسایر سنندج و دیچند روز اخ یهایریراجع به درگ

  :ن آمده استیچن، است یر یه در رابطه با درگکاز گفتارش  یقسمت

را یه اخکهم  یط آتش بس هم متام شده و برخوردیگذرد و شایان مین جریه ازاکنون مدتها است کا»

ط را یما هنوز هم شا یط آتش بس گذشته ولیه از شاکنیباا، مینداری هچ گنایبه وجود آمده ما ه

رات که در نفوذ حزب دمک یم فرما است و مخصوصاا در مناطقکت هم در منطقه حیم و امنینیکت میرعا

ی یهبد، ه در منطقه به وجود آمده استک ین جو ید گفته شود چنیبا« وملهکحزب »اما در مورد . است

 یاههت گرو ینند و نظر ما در مورد فعالکان سوء استفاده ین جریه ازاکند هم هست یگر ید یاههاست گرو 

انات کت هم امیرثکمورد احرتام است و به ا، دهیبا هر مرام و عق، ار ساملکه همه افکن است یایاسالم

 و ویم و حمله به ساختامن رادیندار یچ دخالتیما ه، ه در منطقه استک ییال بر خوردهاکم و یدهیم

ت یم قاطعانه امنیتوانیل هست ما منین مسایبوده چونا« یحزب رستگار »ز سنندج از طرف کن مر و یزیتلو

متام . نندیکه از موضوع سوء استفاده مکهم هست  یگر یمطمئناا عوامل د یلکبه طور . مینکن بیرا تضم

 یکبعنوان یاسالم یجمهور . را قبول دارند و مورد احرتام آنها است ینیامام خم یرهرب ، ردکمردم خلق 
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باشند و اگر به حق خود یرد خواهان حقوق حقه خود مکخلق . میرفتهایز پذیما ن، وجود دارد، تیواقع

 . «ندیبنام یار کن راه حارضند همه گونه فدایو درایاسالم یهستند مدافع جمهور  یالا رسباز ، کبرسند

 (13/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .سنندج حمله نشده است یبه بهدار 

راتها ساختامن کدم» تحت عنوان یرامون خرب یپ، رانیردستان اکرات کحزب دم یان سخنگو یوربل یغن

پنجشنبه گذشته به نقل از مسوول روابط « اطالعات»ه در صفحه دوم ، ک«ردندکسنندج را ترصف  یبهدار 

 ح داد با متاس با شاخه سنندجین خطر توضیب ایذکضمن ت، سپاه پاسداران در سنندج چاپ شد یعموم

 یاصالا و ابداا صحت نداشته و ساختامن بهدار  ین موضوعیه چنکروشن شد ، ردستانکرات کحزب دم

 . امده استیردستان به ترصف درنکرات کمطلقاا از طرف حزب دم، سنندج

 (18/10/1358)اطالعات

 

 راتکه حزب دمیانیب

، ( دروازه شهر مهاباد17/10/58روز)یف مهاباد! حوادث دیمردم ش رد!کخلق مبارز  !یهنان گرامیهم م

عموم فراهم  یبرا یادیز یهایآگاه و مسوول شده و نگران یه انسانهایلکق یموجب تاسف و تاثر عم

، ردکخلق  یندگیأت منایل هکیدر رابطه با تش یلکن مورد و بطور یم در ایدانیم یلذا رضور . آورده است

ه از هنگام کواقفند  یمردم مهاباد بخوب. میران قرار دهیردستان و رسارس اکار مردم یدر اخت یاطالعات

شمرگان یاز ارتش بااطالع و موافقت پ یبارها واحدهائ، نونکردستان تاک یهایریاعالم آتش بس و خامته درگ

ن حادثه یرتکوچکه کنیبدون ا، اندن شهر خارج شدهیا از ایبه مهاباد وارد و ، ردستانکرات کحزب دم

، شهر مهاباد، ن مدتیا یه در طکدانند یم یمردم مبارز مهاباد بخوب، ا همن ر یا. داده باشد یرو  یناگوار 



 
95 

ه به منظور ک یستون، روز هم طبق معمولید. ردستان بوده استک یشهرهاترین حادثه ین و بیآرامرت

سب کحزب اطالع داده و  ینظام یبه شورا، ن شهر بوده استیعازم ا، مهاباد یض پرسنل ژاندارمر یتعو

مهاباد تا  یلومرت کیاز چند ، ن ستونیبوده و ا یتبکن موافقت یا، هکنیح ایتوض. ه استردکموافقت 

ه ستون مزبور به یکمتأسفانه وقت. ورت شده استکشمرگان حزب اسیاز پ یله عده ایبوس، دروازه شهر

ه شهر از ورود آنها بی، فدائ یهایکاز چر یافراد، ل امریومله و در اواکافراد مسلح ، دیدروازه شهر رس

و مراجعات دوستان  ینین حسیخ عزالدیرر به منزل جناب شکم یهار و تلفنیگیتالش پ. منودند یر یجلوگ

ق یو تشو یکد و آخراالمر به تحرینرس ییل به جاکومله درباره حل مشکما به دفرت ماموستا و افراد 

ن عمل یا. شد، بشود دیجه آنچه نبایه در نتکز وارد صحنه شدند یاز دانشآموزان ن یعده ا، وملهک

ه یقاا علیدق، ندگان حزب ما عنوان شدیومله در منزل ماموستا از طرف مناکندگان یه با حضور مناکهمچنان

روز منجر به رسقت یحوادث د. رده بودکموافقت ، ن ستونیه با ورود اکردستان بود کرات کحزب دم

تصادف  یکدر ، هیاروم یون بسو د و متاسفانه در بازگشت ستین ستون گردیا یاز سالحها یمقدار 

ه دار کول ین عمل موجب بدنامیا، دیه بدون تردکا مجروح شدند یشته و کچند نفر از رسبازان ، لیاتومب

 یار عمومکق را به معرض افین حقایه ایکما در حال. ردستان خواهد شدکت و اعتبار مردم یثیشدن ح

 یکاست حزب ما یا سیه آکص دهند ید تشخیبامردم . میسپارمی قضاوت را به خود مردم، میگذاریم

 یو آشوب طلب یاخاللگر ، نگونه اعاملیا ایارانه و آکسازش، وملهکا بقول افراد یاست  یاست اصولیس

م حزب یه بارها گفته اکما همچنان، ردکخلق  یندگیأت منای؟ و اما در مورد هیعمل انقالب یکا یاست 

 یرو یبا پ، ردستانکرنا مردم یم و ایدانیران میردستان اکرد در کردستان را رهرب مبارزات خلق کرات کدم

ه جناب کت ین واقعیبا توجه به ا یول. اندد منودهیل شدن در صفوف آن تائکحزب و متش یاز شعارها

ن اصل استوار بوده است یاست ما بر ایهمواره ساند ههمواره مورد احرتام ما بود ینین حسیخ عزالدیش

ت ین واقعیا. میاوریبه عمل ب یار کشان تبادل نظر و همیبا ا، ردستانکط به رسنوشت ل مربو یه در مساک

شاخه « خلق یفدائ یهایکسازمان چر»ز ین یو تا حدود« وملهکسازمان »ه کم یمد نظر داشته ا را هم

فا یا ینقش، انات خودکاست و امیم بوده و متناسب با سیرد سهکردستان در جنبش مقاومت خلق ک
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ره حل و فصل کردستان را از راه مذاکخواهد مساله یه مکرد که دولت اعالم یکوقت، ن جهتیبهم. اندردهک

 ویژەات یاابا هکه مشرت کم یردکشنهاد یبه ماموستا پ، ر روش دولتیین تغیما ضمن استقبال از ا، دیمنا

خ یجناب ش یلو ، میز مشورت و تبادل نظر منائیر نکم و با دو گروه فوق الذ ینیره بنشکدولت به مذا

ردستان کجنبش  یندگیأت منایدر ه ین دو گروه با حقوق متساو یه اکبا ارصار از ما خواستند ، نیعزالد

ه ک یبگونه ا، ردکخلق  یندگیأت منایهی، طوالن یهاباالخره بعد از نشستها و بحث. ت داشته باشندکش 

سب کن مدت همواره در جهت یا یط، وملهکمتأسفانه دوستان . ل شدکیتش، ردستان اطالع دارندکمردم 

 یومله طک یاههیگذرا به اعالمی هنگا. اندردهک( عمل یو بقول خودشان)افشاگر ی هگرو  یدستاوردها

ه به تشنجات در کاند داشتهن یبر ا یشه سعیهم، وملهکه رهربان کدهد ینشان م یبخوب، ن دو ماهیا

ن یا، تأسف است یشرت جایآنچه ب. ندیجاد منایمورد ایب یهاتیردستان دامن بزنند و حساسکمنطقه 

رسسختانه دفاع ، وملهک یهااست و برداشتیز همواره از سین ینین حسیخ عزالدیه ماموستا شکاست 

ومله بوده کد ماموستا و یز مورد تائیت نیمسوول یب یاعامل آشوب طلبانه افراد یمنوده است و حت

تنها ، ردکخلق  یندگیات منایه هکن مورد یدر ا یامه اه توافق نکش از دو هفته است ینون بکا. است

از ، گردد یأت خوددار ین هیا و سازمانها در رابطه با اههر نام گرو کردستان باشد و از ذ کنده مردم یمنا

ه کنیمثل ا« وملهک»دوستان  یول، امضا شده است« یفدائ یهایکچر»جانب حزب ما و ماموستا و 

ن یا ینون حارض به امضاکه تاکچرا ، دهندیح میرد ترجکخلق  یافع ملرا بر منی هگرو  یدستاوردها

وت بر لب کرده و مهر سکار یرا اخت« املک یطرفیب»ز یماموستا ن، ن رابطهیو در ااند هموافقت نامه نشد

از  یکیرد به عنوان کخلق  یندگیأت منایه وحدت صفوف هکم ینیکنجا اعالم میما در ا. زده است

 یدر معرض خطر جد، وملهک یتهایمسوول یها و بینکارشکبه علت ، ردستانکرزات مردم مبا یدستاوردها

ت از یمسوول یچه بسا عنارص آشوب طلب و ب، ش برودین منوال پیارها بدکقرار گرفته است و اگر 

را بر مردم  یگر یجنگ خامنانسوز د، ردستان موفق گردندکمسلح  یاههان گرو یجانب دولت و در م

  .ندیل منایمردستان تحک
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ز یردستان از راه مساملت آمکم گه طرفدار رس سخت حل مساله یداریگر به رصاحت اعالم میبار دیکما 

س کدر جهت ع، ه باشدک یسکنمورد را از جانب هر یدر ا ینیو حادثه آفر ینکار شکم و هرگونه یهست

 یعن، یه در مواقع الزمکقفند وا یردستان به خوبکه مردم کاست  یعیطب. مینیکم یرد تلقک یمنافع خلق

به مقابله پرداخت  یتیحزب ما با چه قاطع، ردستان مورد هجوم بدخواهان قرار گرفتندکه مردم ک یوقت

جنگ را به ما ، رانیگر دشمنان انقالب ایه بار دکخود نشاند وچنان یو چگونه جنگ افروزان را رس جا

از گذشته از تر ه حزب ما قاطعانه، کمنئ باشندد مطیردستان باکمردم ، نونکند از هم ایل منایتحم

، ن استیما بر ا ین حال متام سعیدر ع یول. ردکنه اش دفاع خواهد یرید یهارد وهدفکت خلق یمجود

ل کز مشیحل صلح آم یران برایا یرهرب انقالب اسالم ینیآبامناه امام خم 26ام یه با پک یط مساعدیمح

گرآتش جنگ برادر یبار د یکه کرد یانجام نگ یار کسامل مباند و همچنان ، ردستان بوحود آمده استک

ومله وهم جناب که هم کم یردستان انتظار دار کما از مردم شافتمند . ردستان شعله ور گرددکدر  یشک

حا هر گونه یه رصکشان بخواهند یشان قراردهند و از ایهاتیرادر مقابل مسوول ینین حسیخ عزالدیش

ن به یخ عزالدیجناب ش ویژەدوارم به یام. ندیوم مناکد بر خورد و اغتشاش را محجایو هر ا ینکار شک

 یداشته باشند واز نفوذ خود برا یافکتوجه ، ن لحظات حساس در مقابل خلق دارندیه در اک یتیمسوول

نده گان خلق یات منایت هیار و حفظ موجودکردستان وادامه کوحدت صفوف مردم  یاههیم پاکیتح

 . ندیده منارد استفاک

 18/10/1358ران یردستان اکرات کحزب دم یاسیدفرت س

 (18/10/1358)اطالعات
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شمرگان ما یبا اطالع پ یستون ژاندارمر : ماه مهاباد ید 17ع یردستان درباره وقاکرات که حزب دمیاطالع

  .ض پرسنل عازم مهاباد بودیتعو یو برا

ماه اعالم  ید 17ردن حوادث کوم کضمن مح یهایردستان با صدور اعالمکرات کحزب دم یاسیدفرت س

ردستان کرات کحزب دم. باشدیز میردستان از راه مساملتآمکه طرفدار رس سخت حل مساله کرده است ک

 یردستان تلقکز مساله یدر مورد حل مساملت آم ینیو حادثه آفر ینکار شکه هر گونه ین اطالعیدر ا

  :ل استیردستان به شح ذکرات کحزب دم یاسیه دفرت سیمنت اطالع. ندیکم

 

  !ردکخلق مبارز ی، هنان گرامیهم م

 !ف مهابادیمردم ش

آگاه و مسوول شده و  یه انسانهایلکق یروز دروازه شهر مهاباد موجب تأسف و تأثر عمیحوادث د

ه در رابط یلکن مورد و بطور یدانم در ایم یلذا رضور . عموم فراهم آورده است یبرا یادیز یهاینگران

مردم . میران قرار دهیردستان و رسارس اکار مردم یدر اخت یرد اطالعاتکخلق  یندگیات منایل هکیبا تش

 ییبارها واحدها، نونکردستان تاک یهایریه از هنگام اعالم آتشبس و خامته درگکواقفاند  یمهاباد به خوب

، ا از شهر خارج شدهاندیارد و ردستان به مهاباد و کرات کشمرگان حزب دمیاز ارتش به اطالع و موافقت پ

ه در کدانند یم ین را هم مردم مبارز مهاباد بخوبیا. داد باشدیرو ین حادثه ناگوار یرتکوچکه کنیبدون ا

روز هم طبق معمول ید. ردستان بوده استک ین شهرهایحادثهرتین و بین مدت شهر مهاباد آرامرتیا

حزب  ینظام یبه شورا. ن شهر بوده استیعازم ا مهاباد یض پرسنل ژاندارمر یه به منظور تعوک یستون

ن ستون از چند یبوده و ا یتبکن موافقت یه اکنیح ایتوض، رده استکسب موافقت کاطالع داده و 

 یمتأسفانه وقت. ورت شده استکشمرگان حزب اسیاز پ یله عدهایمهاباد تا دروازه شهر بوس یلومرت کی

از  ییفدا یهایکاز چر یل امر افرادیومله و در اواکمسلح  افراد، دیه ستون مزبور به دروازه شهر رسک

و  ینین حسیخ عزالدیرر به منزل جناب شکم یگر و تلفنهایتالش پ. منودند یر یورود آنها به شهر جلوگ
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ومله کن داده شده( و افراد یخ عزالدیه به شک یمراجعات دوستان ما به دفرت ماموستا عمو استاد )لقب

از دانشآموزان نز وارد  یومله عدهاکق یو تشو یکد و آخراالمر به تحرینرس ییال به جکدرباره حل مش

ومله در منزل کندگان یه با حضور مناکن عده همچنانیا. د بشود شدیجه آنچه نبایه در نتکصحنه شدند 

ن یه با ورود اک ردستان بودکرات که حزب دمیقااعلیندگان خزب ما عنوان شده دقیماموستا از طرف منا

د و متأسفانه ین ستون گردیا یاز سالحها یروز منجر به رسقت مقدار یحوادث د. رده بودکون موافقت ست

، شدند یا زخمیشته و کچند نفر از رسبازان ، لیتصادف اتومب یکه در یاروم یدر بازگشت ستون بسو 

ما . د شدردستان خواهکت و اعتبار مردم یثیهدار شدن حکو ل ین عمل موجب بدنامید ایه بدون تردک

خود . میسپاریقضات را به خود مردم م، میگذاریم یار عمومکق را به معرض افین حقایه اک یدر حال

ارانه کومله سازشکا به قول افراد یاست اصول و یس یکاست حزب ما یا سیه آکص بدهند ید تشخیمردم با

خلق  یندگیات منایدر مورد ه ؟ و امایعمل انقالب یکا ، یاست یو آشوبطلب ینگونه اعامل اخاللگر یا ایو 

ردستان با کرد در کردستان را رهرب مبارزات خلق کرات کحزب دم، میه بارها گفتهاکما همچنان ، ردک

ه کت ین واقعیبا توجه به ا یول. د منودهاندییل شدن در صفوف آن تاکخوب و متش یاز شعارها یرو یپ

ن اصل استوار بوده یاست ما بر ایهمواره س، ندهمواره مورد احرتام ما بودها ینین حسیخ عزالدیجناب ش

ن یا. میاوریبه عمل ب یار کشان تبادل نظر و همیردستان با اکل مربوط به رسنوشت یه در مساکاست 

خلق ـ شاخه  ییفدا یهایکز سازمان چرین یومله و تا حدودکه سازمان کم یت را هم مدنظر داشتهایواقع

فا یا یانات خود نقشکاست و امیم بوده و متناسب با سیهرد سکردستان ـ در جنبش مقاومت خلق ک

ره حل و کردستان را از راه مذاکخواهد مساله یه مکرد که دولت اعالم ک ین جهت وقتیبه هم. ردهاندک

ات یاا با هکه مشرت کم یردکشنهاد یبه ماموستا پ، ر روش دولتیین تغید ما ضمن استقبال از ایفصل منا

خ یجناب ش یول. مییز مشورت و تبادلنظر منایر نکبا دو گروه فوقالذ ، نمیشره بنکدولت به مذا ویژە

ردستان کجنبش  یندگیات منایدر ه ین دو گروه با حقوق متساو یه اکن با ارصار از ما خواستند یعزالد

ه ک یبه گونها، ردکخلق  یندگیات منایهی، طوالن یباالخره بعد از نشستها و بحثها. ت داشته باشندکش 
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سب کن مدت همواره در جهت یا یومله طکمتأسفانه دوستان ، ل شدکیتش، ردستان اطالع دارندک مردم

  .ردهاندکعمل «یافشاگر »و به قول خودشان ی هگرو  یدستاوردها

 یشه سعیومله همکه رهربان کدهد ینشان م ین دو ماه به خوبیا یومله طک یاههیگذرا به اعالمی هنگا

آنچه . ندیجاد منایمورد ایب یتهایردستان دامن بزنند و حساسکشنجات در منطقه ه به تکاند داشتهن یبر ا

 یاست و برداشتهایز همواره از سین ینین حسیخ عزالدیه ماموستا شکن است یتأسف است ا یشرت جایب

د ماموستا ییز مورد تایت نیمسوولیب یاعامل آشوبطلبانه افراد یو حت. ومله رسسختانه دفاع منوده استک

خلق  یندگیات منایه هکن مورد یدر ا اینامهه توافق کش از دو هفته است ینون بکا. ومله بوده استکو 

 یات خوددار ین هیا و سازمانها در رابطه با اههر نام گرو کردستان باشد و از ذ کنده مردم یرد و تنها مناک

ه کنیومله مثل اکوستان د یول. امضاء شده است ییفدا یهایکاز جانب حزب ما و ماموستا و چر، گردد

ن یا ینون حارض به امضاکه تاکچرا ، دهندیح میرد ترجکخلق  یرا بر منافع ملی هگرو  یدستاوردها

وت را بر لب کرده و مهر سکار یامل را اختک یطرفیز بین رابطه ماموستا نیو در ااند هموافقتنامه نشد

  .زده است

 یاز دستاوردها یکبه عنوان ، ردکخلق  یندگیمنا اتیه وحدت صفوف هکم ینیکنجا اعالم میما در ا

ومله در معرض خطر ک یه دستاوردهاکنیومله مثل اک یتهایمسوولیها و بینکارشکبعلت ، ردستانکمردم 

ت از یمسوولیچه بسا عنرص آشوبطلب و ب، ش برودین منوال پیارها بدکقرار گرفته است و اگر  یجد

را بر مردم  یگر یردستان موفق گردند جنگ خامنانسوز دکمسلح  یاههان گرو یجانب دولت و در م

  .ندیل منایردستان تحمک

ز یردستان از راه مساملتآمکه طرفدار رسسخت حل مساله بحران کم یداریبار دگر به رصاحت اعالم میکما 

س که باشد در جهت عکس کاز جانب هر ، ن مورد رایدر ا ینیو حادثهآفر ینکارشکم و هرگونه یهست

 یعن، یه در موقع الزمکواقفاند  یردستان بخوبکه مردم کاست  یعیطب. مینیکم یرد تلقکخلق  منافع

به مقابله پرداخت و  یتیحزب ما با چه قاطع، ردستان مورد هجوم بدخواهان قرار گرفتندکه مردم یکوقت
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ا به خلق ما ران جنگ ر یگر دشمنان انقالب ایه بار دکخود نشاند و چنان یچگونه جنگافروزان را رس جا

ه حزب ما قاطعانهرت از گذشته از کد مطمنئ باشند ید بایردستان باکنون مردم کاز هم ا، ندیل منایتحم

ن است یما بر ا ین حال متام سعیدر ع یرد ولکنهاش دفاع خواهد یرید یرد و هدفهاکت خلق یموجود

ل کز مشیحل صلحآم یران برایا یمرهرب انقالب اسال ی، نیآبامناه امام خم 26ام یه با پک یط مساعدیه محک

 یشکگر آتش جنگ برادر یبار دیکه کرد یانجام نگ یار کهمچنان سامل مباند و ، ردستان بوجود آمده استک

  .ردستان شعله ور گرددکدر 

را در مقابل  ینین حسیخ عزالدیومله و هم جناب شکه هم کم یردستان انتظار دارکما از مردم شافتمند 

جاد برخورد و اغتشاش یو ا ینکار شکحاا هرگونه یه رصکشان بخواهند یقرار دهند و از اشان یتهایمسوول

ن لحظات حساس در یه در اکت خود ین به مسوولیخ عزالدیجناب ش ویژەم بیدواریام. ندیوم مناکرا مح

  برابر خلق

ردستان و ک وحدت صفوف مردم یاههیم پاکیتح یداشته باشند و از نفوذ خود برا یافکتوجه ، دارند

 . ندیرد استفاده مناکخلق  یندگیات منایت هیار و حفظ موجودکادامه 

 18/10/58 رانیردستان اکرات کحزب دم یاسیدفرت س

 (22/10/1358اطالعات)

 

 راتکحزب دم یز کته مر یمکح یتوض

ار یح در اختین توضیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمکرخانه یاز طرف دب: هانکیه ـ خربنگار یاروم

از  یهان بخشکیمصاحبه گفته شده روزنامه  58امه ید 18در شامره روز سهشنبه : هان قرار گرفتکی

داند یالزم م یز کته مر یمکرخانه یدب. ران چاپ شده استیردستان اکرات کل حزب دمکر یمصاحبه دب

  :ندیر را اعالم منایحات زیتوض
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امه در ید 11ه کامه( انجام شده ید 17 یعنیروز )ین مصاحبه دیه اکـ در مقدمه مصاحبه گفته شده 1

  .رانشهر به عمل آمده استیپ

است چاپ کم و که همه مصاحبه را بدون کن بار قول داد یه چندیهان در ارومکیـ خربنگار روزنامه 2

  .از مصاحبه انجام گرفته است یار انجام نگرفته و تنها بخشکنیه متأسفانه اکند ک

ل نسبت داده شده )در کر یر را به دبیهان عبارت زکیخربنگار ، ر جواب سئواله دکن یـ از همه مهمرت ا3

وابسته نشوند  یبه گروه و دستها، ردستانکرات که بجز حزب دمکد ییردستان بگوکن حال به مردم یع

رو خط امام است یردستان پکرات کرا تنها حزب دمیز، را نخورند یچپ افراط یاههب احزاب و گرو یو فر

 (.رد استکش کاز خلق زحمت یبانید امام هدفش پشتو هامنن

 ین مطلبیچوجه در مصاحبه خود چنیل حزب ما به هکر یدب. شودیب میذکامال و به شدت تکن عبارت یا

، شناسندیرت قاسملو را مکد یک، دارند و از نزد ییه به برنامه حزب ما آشناک یسان. کرده استکرا مطرح ن

ن یرتکوچکل حزب ما کر یدب یاسیحزب و نه با برداشت س یه با خط مشن عبارت نیه اکاند همتوجه شد

متأسفانه ، ن عبارتیبر ا یبیذکهان تکیدر . ننده چاپ شدهکده مصاحبه یندارد و خود به عقی هوجه تشاب

ن عبارت را به دور از صداقت یدست زده و ا یر یف و موضعگیهان به تحرکیخورد و یگر به چشم میبار د

ته یمکرخانه یدب. رد در مصاحبه جار زده استکدر صفوف خلق  یو به منظور تفرقهانداز  یروزنامهنگار 

هان کیران از یردستان و رسارس اکه از مردم ک یدوار است با شناختیردستان امکرات کحزب دم یز کمر 

 .نندکن فرض یکان مل کن عبارت قائل نشوند و آنرا یا یبرا ین ارزشیرتکوچکدارنده 

 رانیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمکرخانه یبد 58امه ید19

 (22/10/1358)اطالعات 
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  .ومله را مسوول شناخت، کردستانکرات کحزب دم: در مهاباد یستون ژاندارمر  یکدرباره خلع سالح 

 17/10/58به حادثه روز  18/10/1358خ یبه تار یه ایانیدر ب« رانیردستان اکرات کحزب دم یاسیدفرت س»

رصاحتاا اشاره ، ردستان خلع سالح شدک یاسیگروه س یکتوسط  یستون ژاندارمر  یکآن  یه طکمهاباد 

، ن شهر بوده استیمهاباد عازم ا یض پرسنل ژاندارمر یه به منظور تعوکرده و نوشته است ستون مزبور ک

: ه اضافه شده استیدر ادامه اعالم. رده استکسب موافقت کحزب اطالع داده و  ینظام یبه شورا

له عده یمهاباد تا دروازه شهر بوس یلو مرت کین ستون از چند یبوده و ا یتبکن موافقت یا، هکنیح ایتوض»

افراد ، دیه ستون مزبور به دروازه شهر رسک یمتاسفانه وقت. ورت شده استکشمرگان حزب اسیاز پ یا

. منودند یر یه شهر جلوگاز ورود آنها ب، «ییفدا یهایکچر»از  یل امر افرادیو در اوا« وملهک»مسلح 

و مراجعات دوستان ما به دفرت ماموستا  ینین حسیخ عزالدیور مبنزل جناب شکمذ  یهار و تلفنیگیتالش پ

از  یعده ا، وملهکق یو تشو یکد وآخراالمر به تحرینرس یل به جائکن مشیومله درباره حل اکو افراد 

ه با حضور کن عمل همچنانیا. شد، د بشودیجه آنچه نبایه در نتکز وارد صحنه شدند یدانشآموزان ن

رات که حزب دمیقاا علیدق، ندگان حزب ما عنوان شدیومله در منزل ماموستا از طرف مناکندگان یمنا

 . «رده بودکن ستون موافقت یه با ورود اکردستان بود ک

 (24/10/1358)اطالعات

 

  .رده استکم نیردستان انتخابات را تحرکرات کحزب دم

ران را در یردستان اکرات کروز نظر حزب دمیبعدازظهر د، هیپارس در اروم یخربنگار خربگزار  -هیاروم

ن یاز مسوول . یکیردکران سئوال یا یاسالم یاست جمهور ین رین حزب در انتخابات نخستیت اکمورد ش 

را  یچگونه نظر یه، ردستانکرات که حزب دمکرد کپارس اعالم  یبه خربگزار  یحزب در مهاباد در متاس

، نهین زمیز در اینون نکرده و تاکت در انتخابات را اعالم نکا عدم ش یت کند و ش کیدر انتخابات ابراز من

 (5/11/1358)اطالعات     . رده استکمنترش ن یه ایچگونه اطالعیه
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  .رزمنده است یروهایه نیا علیکتوطئه امر، نفرانس اسالم آبادک: ردستانکرات کجوانان طرفدار حزب دم

رات کجوانان طرفدار حزب دم یه از سو ک یدر اجتامع بزرگ، روزیصبح د: خربنگار اطالعات –مهاباد 

 یدان قاضی)واقع در م یخلق در مقابل ساختامن شهردار  ییفدا یهایکومله و چرکحزب ، ردستانک

فرانس نکاز ، ایکسم امریالیردن امپرکوم کردستان ضمن محکرات کجوانان دم، محمد( مهاباد برپا شد

 یاههیو اعالم یه پوسرتهاکرا  یمختلف یاههردند و ضمناا گرو کدر اسالم آباد انتقاد  یاسالم یشورهاک

ردستان کرات کماده توسط جوانان دم 7در  یسپس قطعنامه ا. وم منودندکمح، نندکیگر را پاره میدیک

امام  یستیالیمبارزه ضد امپرامنه از یصم یبانین قطعنامه عبارت از پشتیاز جمله موارد ا. قرائت شد

م یا و رژیکه توطئه آمرکدر اسالم آباد  یاسالم یشورهاکنفرانس کران در ینده ایت مناکش ی، نیخم

هنامن یم یستیالیبرخالف منافع و شأن انقالب ضد امپر، رزمنده منطقه است یروهایه نیرسسپرده ان عل

راه حل ، مینیکنفرانس اعرتاض مکن یت در اکداا به وزارت امور خارجه به خاطر ش یم و شدیدانیم

 یستیالیضد امپر یعموم یامالا به سود خلقها و جنبشها، کردکخلق  ین خودمختار یتأم یز برایمساملت آم

دانسته و با  کخطرنا، ردستانکز مساله یرا در مورد حل صلح آم ینکارشکاست و ما هر گونه اخالل و 

 یروز یپ، هنامنیم یانقالب یم دستاوردهاکیرضورت تح. مینکیمبارزه م، ه باشدکس کآن از جانب هر 

ن ما یبنابرا، طلبدیرا م یو انقالب یمل یروهایم و نربد متحد متام نکسم و اتحاد مستحیالیامل بر امپرک

م یخواه ییو مرفه گرا ینکه تفرقه افیرده و علک یبانیپشت یمرتق یروهایانه نیاز هر تالش وحدت جو

  .دیوشک

بر حق خدمتگزاران  یروز( از خواستهاینندگان در تظاهرات امروز )دکت کما ش »: ان اعالم شدیدر پا

  .«مینکیم یبانیپشت، ه دارندک یط سختیآموزش و پرورش با توجه به شا

  . . . . .مرگ بر آتش افروزان

دن شعار ضمن دا، خلق ییفدا یهایکومله و طرفداران چرکاز جوانان دخرت و پرس  یآنگاه عده ا

خلق  یندگیات منایما از طرف ه» : ردندکاعالم « دیومله با هم متحد شویی، کرات فداکدم، ماموستا»
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ات یه. میهست یپارچگیکما خواهان وحدت و . مینکیوم ومکسم را محیالیهر گونه سازش با امپر، ردک

م یخواهیما م، انداب شدهردستان انتخک یرس و سامان دادن به مساله خودمختار  یرد براکخلق  یندگیمنا

روز به خاطر ید«! م منوده اندکیانت را تحیه خکمرگ بر اتش افروزان ، شود یردستان عملک یخودمختار 

 . ل شدین ساعت تعطیچند یبرا، شهر مهاباد یرستانهایو دب ییمدارس راهنام، ن اجتامعاتیا

 (9/11/1358)اطالعات

 

 یسحاب یاههب گفتیذکت

 یاظهارات آقا، رانیردستان اکرات کالت سنندج حزب دمکیتش، اطالعات در سنندجبه گزارش خربنگار 

جهت مقابله با اند هرمانشاه دعوت منودکاران از سپاه پاسداران استان یامکه گفته بود مردم کرا  یسحاب

رات کالت سنندج حزب دمکیتش یسخنگو . ردکب یذکت، وارد شهر شوند«یرزگار »و سپاه « وملهک»افراد 

را گرفته و  یارتش یستونها ین بار جلو ینون چندکاران تایامکمردم مبارز »: ردکران اضافه یدستان ار ک

ه کبل، اران نه تنها از پاسداران دعوت ننموده اندیامکز مردم ین بار نینند و اکیم یر یت آنها جلوگکازحر 

اند هردک یر یان به شهر جلوگورش برده و از ورودشیبه آنها ، دانندیرد مکچون پاسدارها را دشمن خلق 

، ردهاندکه در دستگاه دولت نفوذ ، که بدخواهانکتواند داشته باشد ین منیجز ا یین واقعه معنایا

ردستان به راه انداخته و جنگ کرا در  یشکگر برادر یبارد، خواهند با فرستادن پاسداران و افراد مسلحیم

م و اعالم ینکیوم مکگر محیاست را بار دین سیاما »: گفت یو « نندکل ین تحمین رسزمیبه ا یگر ید

 . «ندین تحمل منایردنشکتوانند وخود پاسداران را در مناطق یچ وجه منیردستان به هکم مردم یداریم

 (13/11/1358)اطالعات
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سم یالیبا امپر، ردکبنام خلق ، ردستانکا در ههاز اشخاص و گرو  یعده ا: ردستانکرات کهشدار حزب دم

  .تندامن بسیپ

ق را بدانند ید حقایمردم با»تحت عنوان  یه افشاگرانهایاعالم، ران در سنندجیردستان اکرات کحزب دم

حزب ، هین اعالمیدر ا. پارس مخابره شده است یخربگزار  یه از سو کرده کمنترش « نندیو به قضاوت بنش

با ، رانیردستان اک رد و بنام جنبشکبنام خلق  ییاههه اشخاص و گرو کرات هشدار داده است کدم

مبارزات بر حق . ردکخلق مبارز : ر استیور به شح زکه مذ یمنت اعالم. بسته اند ییامنهایسم پیالیامپر

 یبانید و از پشتیمنایرا بخود جلب م یشرت یب یاههتود، ردیگیبخود م یعرت یروز بروز ابعاد وس، ردکخلق 

ن خلق را هامنند ین دستاورد خونیه اکن است یاما  یخیفه تاریوظ. گرددیبرخوردار م یمرتق یروهاین

ن یران معتقد به ایردستان اکرات کحزب دم. میشرت بارور سازیم و آنرا هر روز بینکچشم حفظ  کمردم

ن گردد یخلق تام یده باشد و از سو یشه دوانیه در خلق رکروز است یپ یه تنها جنبشکت است یواقع

ان و ین خود از ضد خلقیتام یحق ندارد برای هحزب و گرو چ یه، طیشاترین در سخت یچگاه حتیو ه

و  کمکه گرفنت کرده است کها ثابت ر خلقیسا یه تجربه جنبشهاکرا یز، ردیبگ یار یزم یالیعوامل امپر

ه باعث انحراف و انهدام جنبش خواهد کبل، راندیش منینه تنها جنبش را پی، ضد خلق یاز دولتها یار ی

است  یبارزان یمالمصطف یرد ما در عراق به رهرب کگر برادران یمبارزات د، تیاقعن و یا یخیمثال تار. شد

ه در کست روبرو شد کشاه با ش یم ضد خلقیردن به رژکه کیبعلت ت، دیهزار شه 25با دادن  یه حتک

ن مرحله از یدر ا یارهائکن یرار چنکا تیم آیپرسیده است ما میثبت گرد«آش به تال»خ بعنوان یتار

ن ین چنیه اکشگاه خلق یغلط بودن آنرا ثابت منوده در پ، خیه تارکحساس و رسنوشت ساز ما  مبارزات

ران معتقد یردستان اکرات کحزب دم. ه منودیتوان توجمی را، شودیم یناجوامنردانه با رسنوشتشان باز 

ربد ضد ه از دستکشد کمی را به آغوش یروز یشاهد پ یران فقط زمانیردستان اکرد کاست جنبش خلق 

م هرگونه عمل نادرست یدانیخود م یفه انقالبیما وظ، ن اعتقادیبا ا. آنان بدور باشد یان و دوستیخلق

شمرگان یپ 26/1/58خ یدر تار. مینکافشا ، ه انقالب از آن خود آنهاستکو قضاوت مردم ی هآگا یرا برا

، ران و عراقیمرز ا، ه و باشامقو یدر اطراف با، وانیالت مرکیتش، رانیردستان اکرات کقهرمان حزب دم
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ضد  یهامیرد از رژکه خلق کن اعتقاد یشوند با ایران میا کن ا مرز عراق بخایمتوجه ورود سه ماش

، است یسکچه  یجا آمده و براکا از ههه اسلحکروشن شدن موضوع  یبرا، داردیافت میاسحه در یخلق

نود قبضه ، مختلف یهاربیالکبا  یلحه ضد هوائاس یه حاو کها نیشمرگان اقدام به ضبط محموله ماشیپ

ی همسوول گرو « کحامد محمد طاهر ب»به نام  ینند و شخصکیو پتو بود م یافکف و فشنگ کنیالشک

خ یش»ا ههردن اسلحکدر موقع ضبط . شودیا بود بازداشت مههه همراه اسلحکز یمسلح در جوانرود ن

، آورده شده است ینین حسیخ عزالدیدفرت ش یله ما برایبوس اههن اسلحیه اکد یگویم« ینین حسیجاللد

. ندیکب میذکن را تیخ جالل الدیگفته ش، نیخ عزالدیوان بعد از متاس با شینده ماموستا در مریاما منا

اسرتداد  ین دفاع منوده و تقاضایخ جالل الدیاز ش« وملهک»متأسفانه برادران ، انین مین در ایهمچن

مخالفت  ین اقداماتید با چنیرات نباکه حزب دمکشوند یم یند و مدعینامیخ جالل میا را به شههاسلح

در  ینیخ جالل حسیاز ش یش قدرت و طرفدار یمنا یمسلح و ناآگاه برا یعده ا، انین جریدر ا. ندک

از  یر یجلوگ یران برایردستان اکرات کمردم از حزب دم، ن اقدامیهمزمان با ا. شوندیوان ظاهر میمر

ره کند و به بحث و مذایآیوان میبه مر، حل مساله یمعتمد برا یعده ا. طلبند یاد تشنج استمدادجیا

دن به یرسان یار ی یردستان و براکط حساس یران با توجه به شایردستان اکرات کحزب دم. پردازندیم

ه خواست ط متشنج و احرتام بیجاد محیاز ا یر یره و جلوگکرد در مذاکخلق  یندگیات منایت هیموقع

خ جالل یا به شههاقدام به اسرتداد اسلح، حفظ و آرامش شهر و منطقه یرد و براکن یمردم و معتمد

ه من چهل هزار کرا یز، ردیرات مبکد بگذار حزب دمیگویم یز پس از آزادین یکند ظاهر کی مینیحس

ه خود را ک یائههد گرو بودن، انین جرین در ایهمچن. دندیه آنها نفهمکهمراه خود داشتم  ینار عراقید

 یچ دفاعیگانه در رسنوشت ما مطرح بود هیه دخالت بکن مساله یاما در ا، دندینامیشان مکاور زحمتی

ردستان کرات کحزب دم. منودندیم یس از طرف وابسته طرفدار که برعکبل، ردندکران نیاز استقالل ا

ست کیده حایو هشدار بدهد اطالعات رسق تلخ روبرو سازد ین حقایه مردم را با اکفه دارد یران وظیا

، زمیالیبا رسسپردگان امپر، رانیردستان اکرد و بنام جنبش کا بنام خلق ههاز اشخاص و گرو  یه عدهاک

 یخطر ، س و هر گروهکهر  یاز سو  ین اقداماتین چنیه اکدار بود ید آگاه و بیبا. بستهاند ییامنهایپ
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شرت یاز وحدت هرچه ب یر یجلوگ یاست برا کیو سم مهل ردکمبارزات بر حق خلق  یاست بس بزرگ برا

ن گونه یا، «ردستانک یبرا یران و خودمختار یا یبرا یراسکدم»ران در جهت بدست آوردن یا یخلقها

سب کردن مبارزات ما در راه کو لوث  یشکط برادر یجاد محیا یباشد برا ینه ایتواند زمیاعامل فقط م

 . رزات خلق بدوران از مبایدست ضد خلقی، خودمختار 

 (14/11/1358)اطالعات

 

 الت سنندجکیردستان تشکرات کاظهارات حزب دم

ـ  الت سنندج به خربنگار کیردستان تشکرات کحزب دم یروز سخنگو ید: پارس یخربگزار  رمانشاه ـکسنندج 

ن روز( همچنایقه امروز )دیدق 30/12اران تا ساعت یامکه جنگ در کن شهر گفت یپارس در ا یخربگزار 

  .ومله مواضع خود را مجدداا باز پس گرفتهاندکرات و کشمرگان مقر دمیادامه دارد و پ

از اند هشته شدک یو )جاشها( عدهایاران زخمیامک یهایریشمرگان در درگین سخنگو از پیبنا به اظهار ا

اران و یامکر یع چند روز اخیخود درباره وقا 12ه شامره یرد در اطالعکخلق  یندگیات منایگر هید یسو 

شته کنفر از جاشها  32اران و یامکشهر  یتن از اهال 12شمرگ یپ 9نون که تاکرد کواندره اعالم یپاوه و د

افته و در یدر اطراف پاوه و قلعه جوانرود شدت  یر یه درگکن آمده است یه همچنیدر اطالعاند هشد

ر آتش یاطراف ز یروستاهاقلعه وضع متشنج است و  یقور  ویژەمناطق قلعه پلنگانه و قشالق و ب

شمرگان یاز پ یو عدهااند هردک یرشو یواندره پید یجار به سو یخمپاره پاسداران قرار دارد و پاسداران ب

  .ردهاندک ینیشته عقبنشک 5گذاشنت  یو با بجا یرا در محل قبا رسخ محارصه و دو تن از آنها را زخم

 یرهرب انقالب اسالم ینیبه حضور امام خم یتلگرام یخلق ط یندگیات مناین گزارش هیبر اساس هم

بر  یه با دستور قاطع مبنکرده است کر بودن اوضاع را خاطرنشان ساخته و از امام تقاضا یران خطیا

ردستان فراهم کز یحل و فصل مساملتآم یه براک یت تازهایها اجازه ندهند موقعیرین درگیان دادن ایپا
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رد کخلق  یندگیات منایه هیان اطالعیان برود در پایول از مر مسو یافراد غ یشده است به دست عدها

ت یردستان را با احساس مسوولکر و متشنج یه اوضاع خطکم یدولت خواستار ویژەات یآمده است ما از ه

شور خود کو  یر کارات لشیبا استفاده از اخت یشکد جنگ و برادر یاز تجد یر یجلوگ یدر نظر گرفته و برا

 . ندکرد اقدام کخلق  یاهه خواستبرآورده ساخنت یو برا

 (15/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردندک یوچ دسته جمعکد به یاران تهدیامکمردم 

 یوچ دستهجمعکد به ین شهر تهدیمردم ا، ارانیامکدر  یادامه ناآرام یدر پ: سنندج ـ خربنگار اطالعات 

ندگان یو منا 28ر کن با حضور فرمانده لشردستاک یه در استاندار ک یقبل در جلسهای ههفت. ردندکاز شهر 

اران خارج یامکم گرفته شد تا پاسداران از شهر یتصم، برگزار شد یاسیس یاههگرو  یو متام یاستاندار 

ن جلسه و یل اکیهفته از تش یکپس از گذشت . سپرده شود یت شهر به ماموران ژاندارمر یشده و امن

، ساعت 48ه چنانچه از امروز ظرف کردند کن شهر اعالم یدم امر ، ارانیامک یعدم ورود ماموران ژاندارمر 

  .ردکوچ خواهند کاز شهر ، و مرد کود کاز زن و  یهمگ، نندکه نیاران را تخلیامکپاسداران 

 

 ارانیامکدر  یر یدرگ

ان پاسداران و ین شهر میا یلومرت کیم یه در نک ییهایریاران نا آرام بود و در درگیام، کعرص پنجشنبه

دن یبا رس ییهایرین درگیا. دیجاش مجروح گرد یکشته شدند و کسه پاسدار و جاش ، داد یگان رو شمر یپ

روز ید، ان سنندجیگر فرهنگید یاز سو . ردندک ینیشمرگان عقب نشیان گرفت و پیپا کدستگاه تان یک

 یلگرامت یردستان گرد آمدند و طکان منطقه یگر فرهنگین شهر به همراه دیورش سابق اکرستان یدر دب

به ، نشود یدگیشان رسیبه خواستها، هفته یکه چنانچه ظرف ک ر آموزش و پرورش اعالم منودندیبه وز
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الت سنندج اعالم کیران تشیردستان اکرات کحزب دم یسخنگو . استعفا خواهند داد یطور دسته جمع

اران و سپردن انتظامات یامکدر  یبر استقرار ماموران ژاندارمر  یمبن یرغم اعالم مقاومت دولت یه علکرد ک

و یراد 58بهمن  17روز  14با اشاره به خرب ساعت  یو . نشده است یار عملکن یتا امروز ا، شهر به آنها

ب را نادرست یذکن تیا، ارانیامکبه مردم  ییب خرب حمله هوایذکر بر تیارتش دا کاز طرف ستاد مشرت 

  .خواندند

 

 استخدام جاش

« کیل ملیخل» یآقا، ده استیه به حزب رسک یه طبق اطالع موثقک ردکن اعالم یرات همچنکحزب دم 

ت یاخالل در امن یهزار تومان برا 600ون و یلیم 2ار داشنت مبلغ یبا در اخت« واندرهیو دکلیت» یاز اهال

  .باشدیرسگرم استخدام جاش م، ردستانکمنطقه 

، از پاسداران به دهگالنی هاعزام گرو قروه و اعالم « ش آبادیرس»پاسدار به منطقه  400روز با ورود ید

، شهر سنندج یعضو شورا« مظفر پرتوماه»ه کاست  کیز حایگزارش ن . یکمردم سنندج نگران شدند

 یله چند ناشناس ربوده شد و از رسنوشت و ین راه بوسیرمانشاه بود در بکه از سنندج عازم ک یهنگام

 . ستیدر دست ن یاطالع

 (20/11/1358)اطالعات

 

 شورکبه غرب  یق اعزامیات تحقیار هکه ادام

در مورد جنگ ناخواسته  یبررس یت دولت برایات حسن نیه یاز سو  یق اعزامیات تحقیه یاعضا 

رامون حوادث و یرمانشاهان پکردستان و استاندار کرمانشاه به اتفاق استاندار که در ، کردستانکر یاخ

روز به منظور یصبح پر، ردندکاران بحث و گفتگو یماکروانرس و ، پاوه، ر مناطق نوسودیاخ یهایریدرگ
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، پارس یبه گزارش خربگزار . ن شدندیریعازم قرص ش، ن منطقهیواقع در ا یاههپاسگا یاوضاع مرز  یبررس

 یارانیامکاز آواراگان ی هبا گرو  یسیدر مسجد مالو، شبیرد و پرکبه سنندج مراجعت ، ردستانکاستاندار 

ردستان در کرات کحزب دم ین سخنگو یهمچن. ردکمالقات ، ده شده اندان داکن مسجد اسیه در اک

 یهایریه موجب درگکرا  یسانکمه کصدر دستور محا یبن یآقا»: پارس گفت یسنندج به خربنگار خربگزار 

ردستان کبه استاندار ، ن حزبیه اکن اظهار داشت یهمچن یو . «داده است، ردستان شدهاندکر در یاخ

نوسود را هم ی، ر ین درگیرا ایز، ق فقط پاوه را مورد نظر قرار ندهندیات تحقیه هکرده است کشنهاد یپ

 . ه نوسود استیطرف قض یکدر بر گرفته است و 

 (20/11/1358)اطالعات

 

  ینیردستان به امام خمکرات کنگره حزب دمکام یپ

به امام  یامیپ، دهر کار کرا در مهاباد شوع به یه اخکردستان کرات کنگره چهارم حزب دمک –مهاباد 

سالت هر چه کرفع  یآرزو ، ردستانکرات کندگان حزب دمیمنا، امین پیرده است در اکمخابره  ینیخم

 یطیه در شاکن لحظات یدر ا»: ن قرار استیام از ایمنت پ. ردهاندکران رایا یزودتر رهرب انفالب اسالم

در شهر مهاباد برگزار ، رانیان اردستکرات کنگره چهارم حزب دم، کمطلوب یآزاد ودر آرامش ونظم

م یدواریسالت رهرب انقالب برطرف گردد و امکند گان حزب آرزو دارند هرچه زودتر یاعضا ومنا، شودیم

 یانقالب یت ورهرب یم واز هداینیر برادران وخواهران مسلامن ببیان خود وسایشان رادر میگر ایبار د

غ همه خلق یدریب یهایارکوفدا ینیقاطعانه امام خم یهرب جه ر یه نتکران یانقالب ا. میشان بهرمند باشیا

 یت براکر و بر ید متمضن خیبا، عین انقالب با ابعاد وسیا. به بار آورده است یمیمثرات عظ، ران بودهیا

ام یخردمندانه وپ یهایبا رهرب  ینیامام خم. ران باشدیهمه خلقها و همه نهضتها در داخل و خارج ا

ام ین پیدر ا. ددر دلها بوجود آوردیان داد ونورامیردستان پاکبه جنگ ناخاسته ، آبان ماه 26 یخیتار

به رفع ، به رصاحت، آن ارزش قائل است یران برایردستان اکرات کنگره چهارم حزب دمکه ک یخیتار
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رفت یتصور م، امین پیبعد از صدور ا: اشاره شده است یو اجتامع یفرهنگی، اقتصادی، اسیس یهاستم

ن امور وامر انتخابات یت مسوولیاما متاسفانه عدم قاطع، رد حل وفصل شودکخلق  یل حقوق ملکه مشک

از امام ی، خینگره تارکن یما حارضان در ا. شودی هوتاکدستور  یه در اجراکباعث شد  یاست جمهور یر

صادر ردستان دستورات موقت کمساله  ییحل نها ین امور برایگر از مسوولیبار د یکم یانتظار دار

مبارزه  یران خواهد بود و صفوف مارا برایانقالب ا یاز دستاوردها یکیمسلاما ، لکن مشیرفع ا. دییفرما

نگره چهارم کدر . فرشدهرت خواهد ساخت، رانیا یا ودشمنان انقالب اسالمیکسم آمریالیقاطعرت با امپر

نگره کن یدر ا. د قرار گرفته استییمورد تا یروز ین عامل پیبه عنوان بزرگرت ینیامام خم یرهرب ، حزب ما

ه بر ادامه کده است یب رسیبتصو اینامهبر ، ردستان حضور دارندکنان کت سایرثکندگان ایه مناکم یعظ

ه به کران یم ایغ از انقالب عظیدریب یبانیپشت. صحه گذاشته است ینیامام خم یران به رهرب یانقالب ا

رات کحزب دم یفه اساسید به عنوان وظیاهد رسخو  یرد در آن به حق خودمختار کاعتقاد ما خلق 

 یو همه خلقها ینیگر به امام خمیبار دیکندگان حزب ما یمنا. د قرار گرفته استییران مورد تایردستان اک

ران به مبارزه با یا یاسالم یشور جمهور کدر راه وحدت ، ن نفسیه تا آخرکدهند ینان میران اطمیا

 یخلقها یستیالیروز باد مبارزه ضد امپریران ادامه خواهند داد پیا یماسال  یسم ودشمنان جمهور یالیامپر

 ی. برقرار باد اتحاد بر اساس حقوق متساو . رانیا

 . رانیردستان اکرات کنگره چهارم حزب دمک

 رتعبدالرحامن قاسملوکد 

 (3/12/1358)اطالعات
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  :اران و سنندجیامکد به یرات در مورد حمالت شدکاعرتاض حزب دم

 ه عللکت خواست یات حسن نیق هیته تحقیمکرات از کدم حزب

  .ارتش وپاسداران را هر چه زودتر روشن سازدی در پ یحمالت پ 

، ه وارد سنندج شدندکردستان ک یت دولت برایات حسن نیق هیته تحقیمک: خربنگار اطالعات–سنندج 

 یط، الت سنندجکیتش، انردستکرات کگر حزب دمید یاز سو . دهندیار خود ادامه مکهم چنان به 

ن شح یمنت نامه به ا. اران شدیامکر یع اخیبه وقا یدگیخواستار رس، ردکته یمکن یم ایه تسلک اینامه

 یفهایلزوماا بنا به وظ. ردستانکت یات حسن نیق هیاست محرتم گروه تحقیر ینارص  یجناب آقا»: است

بر دوش خود احساس ی، فع و مصالح ملن منایران در قبال حزب و تامیردستان اکرات که حزب دمک

ات محرتم یه آن هک یت تهاجم جنگ را خصوصاا درست در روز یت و ماهیفکیه کر را یمراتب ز، ندکیم

م صبح یو ن 9ساعت ، ف آوردندیل به شهر سنندج ترشیا و حل و فصل مسایبه قضا یدگیجهت رس

اران و از جمله یامکدت مناطق اطراف روز به شیوپرت هوا نیکفروند هل 4در مرحله نخست  30/11/58

. رندیگیخود م یهارابه رگبار مسلسل« دیمروار»و « بووآند» ، «باخلد» یر جاده سنندج و روستاهایمس

 15ستون شامل  یکشاهنگ یه پک کفروند تان 4تعداد ، ساعت یک یدر فاصله زمان، در مرحله دوم

اران یامکاز ، فانتوم برخوردار بودند 2وپرت وک یند هلفرو  4ت یپاسدار واز حام 500با یون حامل تقریامک

ر رگبار یز زیرا ن یونکه مناطق مسیل، کن وهوایپروا از زم یت در آمدند و بکبطرف سنندج به حر 

 یلو مرت کی 10رند و تا فاصله یگیم، ه منونه آن فعاللحال موجود استک« 75ر یالبک»مسلسل  یاههگلول

از  یر یردستان به خاطر جلوگکشمرگان یجه پیدر نت. نندکیم یرشو یپ« ندبووا» یروستا یعنیاران یامک

 یاههو کخود را به دشتها و  ید و موضع دفاعیمنایم ینیعقبنش، نانیشرت به روستا نشیراد خسارات بیا

به خشونت ، ورکمذ  ینندگان پس از ترصف روستاهاکحمله، ن وصفیبا ا. نندکیاطراف منتقل م

، در حال حارض. نندیکبا مردمان روستاها رفتار م، باشدیز میان چنگیبنده سپاهیز ه فقطک یدالوصفیزا

ان حمله یر نحوه رخداد جرکبا ذ . ابدیسنندج ادامه  یباز هم بسو ، ن حمالتیه اکشود یم ینیشبیپ
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گروه  یمراتب به استحضار اعضا، ا در و نفرات آنانکو  یزات مدرن ارتشیت از تجهیبا حام، پاسداران

 ن وابستهیجناح خائن ییو رسوا ییپروا یر اسناد توحش و بیبر سا یه باز هم سندکده باشد یق رسیتحق

به  یو بعد یت حمالت قبلیه گناه و مسوولکروشن شود  یکم تا نیگانه را به اطالع رسانده باشیبه ب

  هستند؟ یسانکچه ، نیردنشکمناطق 

 زکدر مر  یتکبه مقامات مسوول ممل یافکزم و ه گزارش ال یو ته یق و فور یدق یدگیبا انتظار به رس

 . الت سنندجکیردستان تشکحزب استان 

 (5/12/1358)اطالعات

 

  .ساعت به پاسداران مهلت داد 48رات کحزب دم، خروج از سنندج یبرا

ون یزیو تلویز رادکروز با پاسداران مستقر در مر یعرص د یر یدرگ یردستان در پکرات کسنندج ـ حزب دم

: پارس گفت یخرب گزار . ن شهر شدیپاسداران از ا یساعته خواستار خروج فور  48ا آتشبس سنندج ب

 یون سنندج به نگهبانیزیو تلویه در محوطه رادکافراد پاسدار  یرات به سو کشمرگان دمیاز پی هگرو 

 یو . ن شهر شدندیون ایزیو تلویز رادکمشغول بودند آتش گشودند و خواستار خروج پاسداران از مر 

م و یردکره کسنندج مذا28ر کز لشیراتها در سنندج و نکدم یسخنگو  ید علیبالفاصله با س: ردکاضافه 

و و ینده در مورد خروج پاسداران از محل رادیساعت آ 48قرار شد آتش فعالا قطع شود و ما ظرف 

وافقت ن متاس در مورد آتش بس میم و در همیرات پاسخ دهکشمرگان دمیل آن به پیون و تحویزیتلو

ر سنندج و سپاه که ما با لشک یراتکبا مذا: رات در سنندج گفتکحزب دم یگر سخنگو ید یاز سو . شد

ت شود و ما آن را محرتم یساعته از طرف ما رعا 48ن آتشبس یه اکم قرار شد یپاسداران انجام داد

ما خواهان . ستنشده ا یکرات شلکر هم از طرف افراد دمیت یکامشب  یهایراندازیدر ت یم ولیشامریم

 ویژەل ما بیاتومب یراا به سو یرا پاسداران اخیم زینده هستیساعت آ 48خروج پاسداران از سنندج ظرف 
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مردم سنندج قرار گرفته است ی هن امر موجب اعرتاض همیند و ایگشامی ن شهر آتشیدربرابر فرودگاه ا

ات یه یامت از سو ینند و تصمکاذ اتخ یمیجنگ تصم یتوانند برایبر سطح شهر من یاسیس یروهاین یول

م یاگر ما را مورد هجوم قرار بدهند مجبور یم ولیستیما طالب جنگ ن. شودیرد گرفته مکخلق  یندگیمنا

سپاه پاسداران بود شهر  یرات از سو که بنا به اظهار حزب دمکامشب  یهایراندازیت. مینکاز خود دفاع 

 .ردکرا ناگهان خلوت 

 (9/12/1358)اطالعات  

 

 س جمهوریردستان با رئکیات اعزامیان مالقات هکام

اطالعات اعالم  یاسیبا خربنگار س یدر متاس، رانیردستان اکرات کحزب دم یات اعزامیه یاز اعضا یکی

 یا عنوان شده بود وارد مرحله تازه اههاز روزنام یکیات بر خالف آنچه در ین هیرات اکه مذاکرد ک

 یاههح خواستیتوض یما برا: ردکاعالم  یو . رات حاصل نشده استکمذان یاز ا یجهاینشده و هنوز نت

م ینجا آمدهایبه ا یر قانونیرات و رفع برچسب غکل مربوط به انحالل حزب دمیردستان و مساکمردم 

 یمل یم در انتخابات مجلس شورایبتوان، راتکبودن حزب دم یر قانونیب نامه غیردن تصوک یتا با ملغ

. وش فروهر مالقات وگفتگو خواهد داشتیم امروز با داریرات گفت آمدهاکدم اتیهعضو . «مینکت کش 

مالقات خواهد  جمهوررییست با ین هیبار مجدد چه موقع ا یا برایه آکن سوال یدر پاسخ به ا یو 

ردستان به توافق کدولت در امور  ویژەات یبا دوستان ه، قرار است ما در وهله اول»: گفت، داشت

 یمالقاتیی، صدر در مراحل نها یبن ین است مجددا با آقاکم ودر آن صورت ممیشو یکدم و نز یبرس

 . «میداشته باش

 (9/12/1358)اطالعات
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  .افته استیان نیرات هنوز پاکمذا: انیبلور یغن

به خربنگار  یمتاس تلفن یکامروز در ، ردستان به تهرانکرات کحزب دم یات اعزامیان عضو هیبلور یغن

، راتکافته درست نبود و مذایان یرات پاکه مذا، کاههاز روزنام یکین مساله در یطرح ا»: فتاطالعات گ

 یدر منت مصاحبه آقا»: افزود یو . «مینیکن مساله را دنبال میافته است و همچنان ایان نیهنوز پا

ن یه بود واردکان یرا بی از طرح اصل یه تنها بخشکبود  یمطالبی، د خودمختار یان درباره طرح جدیصباغ

ی، ست وشش ماده قبلیبا طرح ب، راتکن طرح حزب دمیشان گفته بودند ایا. ل بودکاز  ییدر واقع جز

است  ده شدهیشکرون یب یماده ا 26از منت طرح ، ن طرحیه اکنست یاعتقاد ما ا یدارد ول یتفاوت اصل

ه بر اساس آن دولت طرح کم یرده باشکشنهاد یرا پ یلکاصول  یکه ما کست ین نین فقط به خاطر ایوا

فراهم بشود  یاملکراه بشود تا طرح کآن مذا یم ورو یات بشویند و آنگاه وارد جزئکخود را اعالم ب یلک

رات کات حزب دمیرات هکن هنوز مذایبنابر ا»: ردکد کیان افزود وتایبلور یغن. «آن توافق بشود یورو 

شرت با یم و بیدهیارمان را ادامه م، کنهین زمیصحبت در ا یما برا، با دولت ادامه دارد ودر حال حارض

 . «میوش فروهر در متاس هستیدار یآقا

 (13/12/1358)اطالعات

 

  .ت بخش بودیرضا یجمهور رییسرد با کندگان یرات مناکمذا

چندان ، ردستانک یصدر با طرح خودمختار  یبن»: ردستان گفتکرات کان معاون حزب دمیبلور یغن

ش یار افزایبس، ران مستقلیردها در چهارچوب اک یمورد تقاضا یخودمختار  یبرقرار  دیندارد وام یمخالفت

د ینو»و« حسن زاده»، «یه قاضیفوز»، «یاحمد قاض»ان بهمراه یبلور یروز غنیصبح د. «افته استی

رت مصدق شده کرات نثار روان د کحزب دم یهادرودی، ردکو  یآن به فارس یه رو ک یبادسته گل« ینیمع

 یمطالب تازه ا، روزنامه اطالعات یاسیان در گفتگو با خربنگار سیافتند بلوریاحمد آباد حضور در ، بود

، یجمهور رییسرات شام با که اگر مذاکن سوال یدر پاسخ به ا یو . رد به تهران شح دادکات یاز سفر ه
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ند گان حزب یما منا: گفت. چه خواهد شد، ردیرد قرارنگک یاههگر گرو ین ودیخ عزالدید شییمورد تا

 یاههخواست، م بنظر ما مهمینجا حارض شده ایا، رانیردستان اکرات کم واز طرف حزب دمیرات هستکدم

 یآقا»: افزود یو . «م داشتینخواه یچ حرفیگر هیم دینکهارا برارده ن خواستیما اگر ا. رد استکخلق 

، در تهران جمهوررییسرات با کذامی، لکبه طور . گفتند یهم مبادرمورد آرامش منطقه مطالبجمهور رییس

م آرامش را برقرار یتوانیآن وقت م، میانجام ده یار کرد کخلق  یم برایاگر ما بتوان. ت بخش استیرضا

بحق  یهام اگر خواستیگفت جمهوررییسما به . نندکت منطقه را حفظ یم امنیم واز همه بخواهیساز

ت سو یقادر نخواهد بود از موقعی هچ گرو یگر هید، داده شودیرفته شود وبه آن جنبه رسمیها پذردک

  .«ندک یرده و آتش افروز کاستفاده 

 

 یخودمختار 

، شداست یچه توافق یا خودمختار ی یه بر رس دو عنوان خود گردانکن سوال یان در پاسخ ایبلور یغن

، اتیجزئ یبرا، شودم تا آرامش برقرار ینکات را حل یلکد یفعال با، میندار یالکچ اشیمادر اصل ه»: گفت

. «وجود ندارد یرده اختالف چندانکم یتنظ ویژەات یم با آنچه هیخواهیه ما مکن آنچه یب. فرصت هست

الت حل کاز مش یار یبس، میوش فروهر داشتیدار یه باآقاک یرر کم یدرمالقاتها»: ن گفتیان همچنیبلور

. «شه حل شودیهم یجنگ ونه صلح برا ن وضع نهیا، جمهوررییس یگر با آقایم دیدواریما ام. شده است

ات پنچ یه»: ن گفتگو حضور داشت گفتیه در اکرد ک یندگیات منایه یعضو مطبوعاتی، احمد قاض

، اتیه باز گشت هکن احتامل هم وجود دارد یاما ا، رد ستان باز خواهد گشتک)امروز (به  نفره فردا

 . «ار دارد ومن در تهران خواهم ماندکفت رش یبه پ یبستگ، در هر صورت یر افتد ولیچند روز به تاخ

 (13/12/1358)اطالعات
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  .ب شدیذکت

هان در کیبا خربنگاران  یمتاس تلفن یک یردستان طکرات کحزب دم یز کته مر یمکان عضو یبلور یغن

ه گروه موهوم آرارات بنام گروه شاخه یرمانشاه در رابطه با حوادث منطقه منطقه قطور و اطالعک

  .ردکب یذکرات را به شدت تکعلق به حزب دممت، ردستانک

 یدر قسمت جنوب یره جاللیوابسته به عش« یظاهر برب »دانم گروه یه من مکتا آن جا : ان گفتیبلور

ن یه ایقاا از حوادث قطور و اعالمیمن دق: افزود یو . به ما ندارد یچگونه وابستگیمستقر است و ه یخو 

ات یدست به عمل یرمسوولیردستان هر گروه غکراا در مناطق یاخگروه اطالع ندارم اما آنچه مسلم است 

ذب کها ین وابستگیرد اکد کیگر تایبار د یو . دانندیرات مکزده و خود را وابسته به حزب دم یز یخشونتآم

ن گونه یز و اقدام مسلحانه مخالف است و ایرات با هر عمل خشونتآمکحزب دم. محض و دروغ است

  .ندیکوم مکاعامل را مح

  :گفت یروان سنار مامدیه گروه آرارات وابسته به پیر اعالمیثکت ین با اشاره به اعضایان همچنیبلور

داده  یرو  یز هستند و حادثه در اطراف خو کو افرادش در منطقه و اطراف شاهپور متمر  یسنار مامد

ظاهر »و  یسنار مامدن گروه و ین اقدامات ایشناسم و از ارتباط بین آقا را منیه بنده اکنیضمن ا، است

 . اطالع هستمیب« یبرب 

 (21/12/1358هانکی)
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  .ردکوم کردستان را محکمسلح در  یاههات گرو یکرات تحرکحزب دم

  .ردیکثروت خود م یدر اختفا یسع، شانکفرصتطلبان خان زاده به نام دفاع از زحمت

ز یآمیکو تحر یرقانونیاقدامات غ یهایردستان با انتشار اطالعکرات کحزب دم: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

ه آمده ین اطالعیدر ا. ردکوم کردستان محکاز مردم  ین تعدادیدو گروه مسلح را در مصادره اموال و زم

  :است

احزاب  یاسیس ییاختالفات جز یاز موارد به علت وجود بعض ینهضت حقطلبانه مردم هر چند در پارها

ا ههگرو  یار که اتفاقنظر و همین در مجموع و در سایکل، تشده اس یدچار سست یاسیس یو سازمانها

ه خود کافراد فرصتطلب  یاما پارها. ابدییم یشرت ین نهضت گسرتش بیو احزاب مسئول روزبه روز دامنه ا

تا با استفاده از اند هخواهند در صدد برآمدیمی هال کن مند ینند و از ایبیل مکین تشیرا خارج از ا

ردستان نظام کسب رهنمود از عوامل خارج از منطقه کگرفته و با ی هاز آب گآللود ما اههتود یهایناآگاه

ران بوده و از نظر یا کنفیران جزء الیردستان اکه در هر حال کست ین کیش. زندیمنطقه را در هم بر

ن رو یاز ا. ردیشور قرار گک یلکن یتواند خارج از چهارچوب قوانیمن یم با همه امور اجتامعکن حایقوان

جاد اختالف در منطقه و بوجود یر از ایگران غیمتعلق به د یم اراضیدر جهت تقس یاقدامات افراد

 یمطرح در شورا ین اراضیقوان یب و اجرایه با تصوکنخواهد داشت  ین مثرهایخون یهایریآوردن درگ

ن یاقدامات اامت و یقانون مزبور در هر شهرستان متام تصم یمجر  یهفتنفر  یل شوراکیانقالب و تش

ل کمش یار یکه مساله بکه آمده است ین اطالعیاز ا یگر یدر قسمت د. ل افراد بالاثر خواهد ماندیقب

شور و در کد در سطح یه باکهستند  یلیمسا یهمگ، دیرا در روابط تول یادیر بنیین و هرگونه تغیزم

 یروهایهمه ن یپارچگیکو اتحاد ی، لکن مشیرفع چن یبرا. حل و فصل گردد، تکممل ین عادیقالب قوان

را حل  یچ مسالهایو تامن منافع انگشتشامر ه ینکیاست و اقدامات تس یشط اساس یو مرتق یمل

 یبرا یراسکردستان و دمو ک یبرا یران پرچمدار شعار خودمختار یردستان اکرات کحزب دم. ردکنخواهد 

ران یشان اکست برحق همه زحمتدن به خوایردستان و تحقق بخشکدر  یران تا رفع هر گونه ستم ملیا
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 یکسته یشا ین زندگین و تامیل زمکو حامل مش ین حل قطعیدست و فاقد زمیدهقانان ته ویژەبه 

 یکراتکو همه حقوق دم یران استقرار عدالت اجتامعیتنگدست ا یاهههمه تود یستم برایانسان قرن ب

در  یستیالیامپر یشورهاکانه با غارتگر  یهایهمه وابستگ یشگیامن و باالخره قطع همیهمه خلقها

ن یم داد بنابرایبه مبارزه خود ادامه خواه یم منفور پهلو یرژ یایبقا یضدمردم ین ساخنت نهادهاکشهیر

دهقانان و  ویژەردستان بکران از همه مردم شافتمند یردستان اکرات که گذشت حزب دمکآن چه 

ر خود یهن ما با حفظ اتحاد خلل ناپذیم بر مکحا یخیط تاریشا کخواهند با در یامنه میشان صمکزحمت

ت از ترصف کید مالیو تجد یافنت قانون ارضیت یرد و قطعکعادالنه خلق  یدن خواستهایجه رسیتا به نت

رده کاجتناب  یر یو احتامل بروز درگ یار که هم از دوباره کند یمنا یگران خوددار یمتعلق به د ینهایزم

ه به نام دفاع کان ندهند کهستند ام یعیوس یاراض که خود مالک یاباشند و هم به فرصتطلبان خانزاده

 . ندیخود بنام یثروتها یدر اختفا یسع یبه ظاهر انقالب یشان دهقانان با طرح شعارهاکاز منافع زحمت

 (21/12/1358هانکی)

 

  .خواستار انجام انتخابات در سنندج شدند یاسیس یاههاحزاب و گرو 

رات کشور حزب دمکوزارت  یق افتادن انتخابات سنندج از سو یبه دنبال بتعو: انهکیرمانشاه ـ خربنگار ک

 یهایدر اطالع. م شدین تصمیبعنوان اعرتاض به ا ینگیمت یالت سنندج ـ خواستار برگزار کیردستان ـ تشک

ر انداخنت یبه تاخ یشور را براکر شده از طرف وزارت کافت علل ذ یرات انتشار کحزب دم یه از سو ک

ه در کرد کن و اعضا حزب دعوت یر شد و لغو انتخابات در سنندج را با موازکذ ی هابات پوچ و واانتخ

 . نندکت کنگ ش یتیم

 (22/12/1358هانکی)
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  .ر شدندیشتار قطور دستگکت در کمتهم ش 15

ـ خربنگار یاروم ران تن از افرسان و درجهدا 6ه به شهادت ک یر منطقه قطور خو یع اخیوقا یدر پ: هانکیه 

  .انتشار داد یهاین مساله اطالعیردستان در رابطه با اکرات کحزب دم. دیانجام

  :ن شح استیه به ایمنت اطالع

 

 !رانیو مردم شافتمند ا یهنان گرامیم هم

ه کدارد یران اعالم میردستان اکرات کحزب دم ین شهرستان خو یتأم یدر مورد حمله مسلحانه به اعضا

را  یجاد اغتشاش و ناامنیو ا ییو ماجراجو ینیه هر نوع حادثه آفرکنداشته بل ینه تنها در واقعه نقش

رات کامر نادرست دانسته و انتصاب عامالن واقعه را به حزب دم، ردستانک ویژەب ینونکط یآنهم در شا

 یرسق و بر یجه را پس از تحقیو نت یر یگیحادثه را پ یمسلاما چگونگ. دینامیب میذکاا تیران قویردستان اک

 یط یجام غربیرت حقگو استاندار آذرباکگر د ید یاز سو . هنان مبارز خواهد رساندیبه اطالع همم

ه ین اطالعیدر ا. نندکن نوع اعامل از مردم خواست آرامش خود را حفظ یردن اکوم کضمن محی، هایاطالع

  :آمده است

ه کخرب یماجراجو و اشار از خدا ب ید تعدادیه اطالع دارک یبه طور  یجان غربیمردم آگاه و مبارز آذربا

تبار خودشان از استقرار صلح و آرامش در منطقه وحشت دارند با حمله یجنا یبخاطر سوابق نابخشودن

و ارتش را به  ین افراد ژاندارمر یشش نفر از بهرت یر کو لش یشور کن یاز مسوول یناجوامنردانه به تعداد

ع و ین عمل فجیردن اکوم کـ ضمن محاند هبه گروگان بردرا  یاز افراد نظام یده و تعدادیشهادت رسان

ه کنند و نگذارند کانتخابات آرامش خود را حفظ  ین روزهایه در اکم یخواهیاز مردم م یضد اسالم

خدا انتخابات مجلس شورا  یار یبه هم زدن اوضاع جامه عمل بپوشد و ب ینان براینقشه شوم توطئهچ

ن امر استان با دقت متام مراقب اوضاع یه مسوولکد ینان داشته باشیماط. ردیط آرام انجام گیمح یکدر 
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وب خواهند کن وطنفروش را رس ین خائنیا یباشند و بشدت متامیاران و توطئهگران مکتیب جنایو در تعق

  .ردک

از گروگانها  یکین یه مهاجمکرد کروز اعالم یه بعدازظهر دیاروم 64ر کلش یگر روابط عمومید یاز سو 

جان یحقگو استاندار آذربا. ردهاندکآزاد  یپادگان خو  یجمع یرج مناح گزنیفه اینام رسباز وظرا به 

ه رسباز آزاد شده به علت کرد کن خرب اضافه ید اییهان ضمن تاکیبه  یصبح امروز در متاس تلفن یغرب

  .قرار دارد کینات پزشینون تحت معاکست و هامیلم نکوارده قادر به ت کشو 

ر شده و یارتش دستگ یروهایله نین بوسینفر از افراد وابسته به مهاجم 15نون کتا: ردکحقگو اضافه 

اطراف قطور  یروستاها یوچ اهالکدر منطقه ادامه دارد  یارتش و ژاندارمر  ینظام یروهایات نیعمل

پرس ارشد ارباب ده « وهستانکبرب » یونت ظاهر بدر که محل سک« جشن»ه یهمچنان ادامه دارد و قر

  .نه شده استکاز س یخال، ن استیمهاجم رهرب

ه منطقه تحت کنیت شده و با وجود ایقطور تقو یپاسگاه ژاندارمر : ردکاضافه  یجان غربیاستاندار آذربا

ن علت انجام یبه هم. ب مهاجامن ادامه داردیاسته نشده و تعقکاز شدت بحران هنوز  ینرتل است ولک

آنها اعامل نفوذ  یردها و رهربان واقعکمن معتقدم . د بودر نخواهیانپذکن منطقه امیانتخابات در ا

ش آمده یه پک یوضع، ردکدا یل پکمش یبرا ینند تا بشود راهحلکن گروگانها را آزاد ینند تا مهاجمکب

ت ادامه یرات در تهران و مهاباد با حسننکه مذاک یطین شایرد است در اکبه رضر خلق  کبدون ش

شود ما به ینگونه اعامل باعث خشم مردم میا: افزود یو . ندارد یگر ید یمعن یوانگیار جز دکن یا، دارد

ست ین بار نین اولین شوند اینها هم حق دارند بدبیم اما ایردهاکمردم را وادار به حفظ آرامش  یسخت

 یچند، شندیکزنند و منطقه را به آتش و خون میز مینگونه اعامل خشونتآمیدست به ا یافراد سنار مامد

گر در رابطه با ید یاز سو . دندینفر از افراد خانواده آذرنوش را به قتل رسان 7ن اشار یه همکبود ش یپ

 یجان غربیآذربا یاههتیمکنده امام و رسپرست یمنا یاز سو  یهایحمله مسلحانه در منطقه قطور اطالع

  .افتیانتشار 
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  :ه آمده استین اطالعیاز ا یدر قسمت

امل تأسف ضدانقالب از کده است با یرس یو مل یاسالم یمجلس شورا یال که موقع انتخاب و کنون کا

ن نفر را در دره قطور با یرده و چندکشوع  یخو  یشهرستان مذهب یاستان ما از دره قطور از نواح

گر را مجروح و گروگان گرفته یمخصوص به خود به درجه شهادت رساندند و دسته د یاههلیرنگها و حین

قهرمانپرور استانها اخطار و اعالم  یاهال یخود به متام یو اسالم یفه شعیم وظکحنجانب به یا. است

و  یـ خو  یندکن ـ اسالم یاءالدین مسلامن مسلح قرهضید بخصوص مجاهدید آماده باشیم باینامیم

 ه فوالدلو ـ باالنج ـ قرهلر ـ بارنادوز ـیخود اروم یاههتیمکو  یارخانه قند ـ قوشچکسلامس و حومه ـ 

اسالم و قرآن خود  ید در سنگرهایاندوآب و حومه آنها بایندژ و میحان ـ نقده و حومه ـ شاهیان جارکرش

و آسودهخاطر در انتخابات  یامل راحتکمحرتم با  ید تا اهالیبده یکشکآمادهباش بوده و شب و روز 

  .مورد نظر خود بدهند یال کخود را آزادانه به و  یت فرموده و رأ کش 

ران یا یاسالم یجنازه پنج تن از افرسان و درجهداران و رسبازان ارتش جمهور : هانکیخربنگار ه ـ یاروم

نندگان کعییتش. ع شدییگر شهرها تشیو د یت هزاران نفر از طبقات مختلف خو کروز با ش یظهر د

 یان قطور ادیحادثه خون ینسبت به شهدا، دانیسالم بر شهی، نیدادند درود بر خمیه شعار مک یدرحال

ن یدر گورستان ا یخو  یکا مرزبان درجه یروز جنازه رسهمگ احمدنیان مراسم دیدر پا. ردندکاحرتام 

امنزاده یم سلیکگروهبان ی، م قزلیکـ گروهبان  یدجاللیرسگرد س یاههسپرده شد و جناز  کشهر به خا

  .دتهران حمل ش، وکما، لیاردب، زیب به تربیبه ترت یر ابوالقاسمیفه امیو رسباز وظ

ان اندوه یافت و در میز انتقال یروز به تربید، وکما یفرمانده ژاندارمر  ید جاللیز ـ جنازه رسگرد سیترب

  .ع شدییتش ید اهالیشد

ارتش به  یار کبا هم یژاندارمر  یستون اعزام: صبح امروز گزارش داد 10ه ساعت یهان از ارومکیخربنگار 

وپرتها یکپرواز هل، روز به علت نامساعد بودن هواید ددهنیادامه م یخود در منطقه قطور خو  یرشو یپ

سب اطالع کن یهمچن. شدهاند یرده و متوار ک کمحل را تر  یر یافراد مسلح از ترس دستگ. انجام نگرفت
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پ آنها را یات جیدند محتویان را در منطقه قطور به شهادت رسانیه نظامکنیه افراد مسلح پس از اکشد 

 . با خود بردهاند

 (22/12/1358هانکی)

 

  .ان از مهاباد انتخاب شدیبلور یغن

 یمل یپارس شامرش آراء انتخابات مجلس شورا یخربگزار  یبه گزارش خربنگار : پارس یه ـ خربگزار یاروم

از مجموع  یرا 29386ردستان با کرات کان از حزب دمیبلور ید و غنیان رسیدر شهرستان مهاباد به پا

 . مجلس برگزار شد یندگیمطلق به منات یرثکبدست آمده با ا یرا 26632

 (25/12/1358هانکی)

 

  .افتندیرات به مجلس راه کنده از حزب دمیچهار منا: ان یبلور یغن

نده یران و منایردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمکان عضو یبلور یغن: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

رامون یخود را در پ یهان نقطهنظرهاکی با ییدر گفتوگو یمل یمجلس شورا یمنتخب مردم مهاباد برا

ه ک یدر صورت: مردم گفت یرات از سو کحزب دم یداهایاندکدر مورد انتخاب  یو . ردکانتخابات اعالم 

ه به کاست  یل دولت و مردمکن مشیرند ایشور مورد قبول قرار نگکندگان ما از طرف وزارت یمنا

 یکدر حال حارض حزب : رات گفتکندگان حزب دمیدر مورد تعداد منا یو . دادهاند یندگان خو رأ یمنا

ندژ یاب و شاهکز در تینده نیمنا یکان و کنده در بو یمنا ، یکرانشهر ینده در پیمنا ، یکنده در مهابادیمنا

رات به کندگان حزب دمیزمنایه نیدر اروم. ت را داشته استیرثکز اینده ما در سقز و بانه نیدارد و منا

ن شهرها موافقت نشده یندگان ایبا منا یولاند هت را به خود اختصاص دادیرثکا واند هدیمرحله دوم رس

نون از طرف وزارت کتا: خود اظهار داشت یمجلس در ادامه گفتوگو  ینده مردم مهاباد برایمنا. است
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شور در کنده وزارت یمنا یرات اعالم نشده است ولکندگان حزب دمید مناییبر تا یمبن یشور دستور ک

م یدر مهاباد داشت یه با و ک ییرد و در گفتوگویکم میحضور داشت و بر انتخابات نظارت مستقمهاباد 

ن شهر یه مامور نظارت در اکامل دارند و خوشحال هستند کت ین شهر رضایه از انتخابات اک: گفتند

  .دانندین انتخابات میرتیکراتکاز دمو  یکین انتخابات را یه اکشده است و همچنن گفتند 

: ندگان حزب گفتین موضوع با انتخاب منایرات و ارتباط اکان در مورد مساله منحله بودن حزب دمیبلور

 یم و خود آقایردکن مساله را عنوان یوش فروهر ایو دار جمهوررییس یدر تهران با آقا ییما در گفتوگو

منحله  یبرا یلید دلینیکد مییو شخص رهرب را تا یاسالم یه شام جمهور ک یصدر به ما گفتند در صورتیبن

 . دینکت کد در انتخابات ش یتوانیبودن وجود ندارد و شام م

 (26/12/1358هانکی)

 

  .شودیمنحل من یشهربان

سنندج  یس شهربانییدا ریبا رسهنگ هوی، خرب انحالل شهربان یر یگیرمانشاه در پکهان در کیخربنگار 

دادند لذا ما آنها یانجام من یار کن افراد یاچون : ن مورد گفتیسنندج در ا یس شهربانییر، متاس گرفت

ن افراد به یا: رد و گفتکب یذکسنندج را ت یخرب انحالل شهربان یو . میفرستیت میبه مامور یرا تا مدت

  .گردندیت مجدداا به شهر سنندج باز میروند و بعد از انجام مأموریت میمامور

 یز در مورد انتقال پرسنل شهربانیدج نالت سننکیردستان تشکرات کحزب دم یسخنگو  یم بغدادیرح

 یگر ید یهستند و قرار است آنها را به به جا یبوم یهمگ میه ما اطالع دارک یین افراد تا آنجایا: گفت

ار باشد و کسنندج در  یردن شهربانکن است قصد منحل کمم: افزود یو . نندکردستان منتقل کر از یغ

 . ن مساله معرتض خواهند شدیداا به ای مردم شدن عمل صددرصد مورد اعرتاض ماست و حتاما یا

 (27/12/1358هانکی)
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 هیع اشنویوقا

هان در کیه به خربنگار یع اشنویردستان در مهاباد در رابطه با وقاکرات کن حزب دمیاز مسوول یکی

 اما به عهدهیمستق ین ناآرامیت ایه ناآرام است و مسوولیه و اشنویاوضاع مناطق اروم: رمانشاه گفتک

  .منطقه است یفئودالها

ن منطقه تا به حال ین در ایمساله زم: ن دهقانان و فئودالها دانست و گفتیه را بیاشنو یهایریدرگ یو 

ی ههستند و گرو  یادیز ینهایقدرت و زم یه فئودالها هنوز داراکتوان گفت یحل نشده است و فقط م

  .ه آواره شدهاندیرومو آنها در ااند هردکرون یشاورزان را از محل خود بکاز 

منطقه از  یه فرستاده است و فئودالهایخود را به اروم یروهایستون از ن یکمتأسفانه ارتش : افزود یو 

  .هنوز منطقه آرام نشده است یشوند ولیم یکباعث تحر ید موسیو س یسام یل حاجیقب

شته و کن حمله یر ادی هرده و گرو کحمله « قلعهتان» یارتش با توپ به روستا: ن گفتیهمچن یو 

ه صادر یه در مورد حوادث اشنویاطالع یکرات امروز که حزب دمکادآور شد ی یو . مجروح شدهاند

 یبانیرات از منافع دهقانان پشتکحزب دم کبدون ش: رات در مهاباد افزودکمساله حزب دم. ردکخواهد 

 ینداران و جناحهایزم یدارد ولن یردستان راهحل نظامکل که مشکم یردهاکرد و ما بارها اعالم کخواهد 

  .ردستان شوندکز مساله یخواهند مانع راهحل مساملتآمیجنگافروز م

ندگان یخواهد منایه میکتواند خواهان جنگ باشد در صورتیرات چگونه مکحزب دم: ن گفتیهمچن یو 

  .دهندین راه انجام میوشش خود را در اکرث کخود را به مجلس بفرستد و حدا

به  یشب گذشته تلفن: ه گفتیع اشنویرات در مورد وقاکن حزب دمیگر از مسوولید کیی یم حسامیرک

ت بودند و در کن منطقه در حال حر یارتش به طرف ا کاز پاسداران و سه تان یه عدهاکما اطالع دادند 

شته و مجروح کنفر از مردم  17 یر ین درگیدر اثر ا: گفت یو . ر شدندیه قلعهتان درگیوسط راه در قر
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رات کرا از طرف حزب دم یسکم یما رساما نتوانست: ن خرب گفتیدر مورد صحت و سقم ا یحسام. دندش

  .ق تلفن به ما داده شده استین خرب از طریم و ایبه منطقه بفرست

صورت گرفت و گفته  یجان غربیه در مناطق آذرباک ییهایریدر ارتباط با درگ: هانکیه ـ خربنگار یاروم

رت حقگو کد  یه از سو ین اعالمیااند هرفت ینداران و خلع سالح جوامنردان محلیجنگ زمشد افراد مسلح به 

ران چه یه دشمنان اکرساند یز میه هموطنان عزیلکبه اطالع : افتیانتشار  یجان غربیاستاندار آذربا

حاال  مشغولند یه در درون مرزها به توطئهگر ک ییشوند و چه آنهایه میه از ماوراء مرزها تغذک ییآنها

ح امام و یت صحیه رهربیران در سایر مناطق ایاربابان استعامرگر خود در سا یطرحها یه در اجراک

گر توجه خود را به استان پر یا بار دیگواند هست روبرو شدکبه ش یجمهور رییساقدامات قاطعانه 

زدن به اختالفات  انه و دامنیگرایاحساسات مل یکمنوده و قصد دارند با تحر یجان غربیآذربا یماجرا

نداران یشاورزان و زمکو با استفاده از اختالفات  ینکعهپرایله دروغ و تهمت و شاین مردم بوسیب یتصنع

شند دولت و مردم را کگر منطقه را به آشوب ید یاز سو  یو نژاد یو قوم یمذهب یهایسو و تعاونیکاز 

 یگر ید یشبه جنگ تصنع یکنند و کبپا  یگر یناخواسته د یشکهم قرار داده برادر  یدر رو  یگر رو یبار د

ه الزم کدهم یهشدار م یجان غربین استان آذرباینکه سایلکله به ینوسیند بدیل منایرا به منطقه تحم

شوم  یاههگر توطئیدیکبا  یر یاز درگ یلمه و خوددار کخود باز هم با وحدت  یانقالب یار یاست با هوش

اسلحه و فروش ارز  یشنهاد اهدایت حساس به شام پیموقع نیه در اک یسکد هر ییمنا یدشمنان را خنث

ت شام نقشه قتل فرزندان برومند و برادران یحفاظت و تقو یه به جاکد یمواد آتشزا را بدهد مطمنئ باش

 یهایه آزادکنون کد و ایزیبپره ییاین هداین از قبول چنیپروراند بنابرایشام را به دست خودتان در رس م

د یبه چشم دشمنان رفته است بگذار یران در مرحله اول انتخابات مجلس چون خار یا یاسالم یجمهور 

 یار الزم است رشد انقالبکنیا یبرگزار شود برا یز با هامن آرامش و آزادیه مرحله دوم نکم ینک یار ک

 با« میکن اخویاصلحوب» یگر را تنها بر مبنایو اختالفات د کد و هر گونه اختالف مسلینکخود را ثابت 

و مواظبت  یدار ین بین در عیبنابرا. مییره و مصالحه طرح و برطرف مناکق مذایبه طر یر اسالمیتداب

ران و اسالم چه در داخل و چه در خارج الزم است ارتش و یدشمنان ا یاههردن توطئک یخنث یامل براک
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خواهم یمتعهد م ران در منطقه مواظب اوضاع باشند و از مردم دلسوز ویا یاسالم یجمهور  یژاندارمر 

ند یمنا یرده و به مقامات مسوول معرفک ییقاا شناساین و توطئهگران را دقکیه افراد مخل نظم و محر ک

  .ان بطور قاطع بر اساس قانون به مجازات برسندیتا خاط

ه خطاب یران منطقه ارومیردستان اکرات کحزب دم یروز از سو یام عرص دین پیا: پارس یه ـ خربگزار یاروم

  :افتیشمرگان انتشار یبه پ

ه تعداد کمنطقه را  یات مسلحانه فئودالهایه عملیالت ارومکیران تشیردستان اکرات کبنام حزب دم

ز از ینون نکو ااند هرون راندیاشانه خود بکسال است از خانه و یکر را مدت یشاورزان فقکاز  یشامر یب

هستند  ینیو مشغول توطئهچاند هادبه وحشت افت یاصالحات ارض ید دولت برایبرنامه جد یاجرا

ران و رسسپرده رژم رسنگون شده و وابسته یو آنان را عامل اغتشاش و دشمن انقالب ا. ندینامیوم مکمح

ران یا یاسیات سیار با حکم و حضور مسلحانه آنان را در منطقه دشمن آشیدانیا میکسم آمریالیبه امپر

نون که هامک یرات سودمندکجه مذاینت ییتا حصول نها میخواهیز میشمرگان عزیم و از شام پیشامریم

د و در هامن ییمنا یخوددار  یر یان است از گسرتش هرگونه درگیدر جر یجان غربیبا جناب استاندار آذربا

 یاصل یاههگایو به پا ین خوددار یردنشک یاههدکم از گلولهباران دهیخواهیو ارتش م یحال از ژاندارمر 

سم یالیامپر ویژەسم بیالیامپر یاههتوطئ ینه برایه زمکم یافروزان اجازه ندهخود برگردند و به جنگ 

 .ران آماده شودیانقالب ا یآوردها ه دستیا علیکآمر

 ردستان کشمرگان یدرود بر شام پ

 . سم و ارتجاعیالیمرگ بر عامل امپر ینیقاطعانه امام خم یران به رهرب یوهمند اکروز باد انقالب شیپ

 (7/1/1359هانکی)
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  .ردکدعوت  یونیزیردستان را به مناظره تلوکرات کحزب دم، ونیزیوتلویراد

  .ردکدعوت  یونیزیردستان را به مناظره تلوکرات کحزب دم یرسم یهایون با انتشار اطالعیزیو و تلویراد

  :ر استیون به شح زیزیو و تلویه رادیمنت اطالع

 یهامنان نوروز یردستان روز دوشنبه در اجتامع مکرات کل حزب دمکر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکد 

نه . دییایره بکمذا ید آنوقت براین بگذاریند قبالا سالحها را زمیگویم: گفت یسخرنان یکردستان ضمن ک

و حفاظت از  یآزاد، رانیانقالب ا یت از دستآوردهاین سالح را به منظور حامیرد اکر ملت یقربان نه خ

ران یدر ا یراسکردستان و دمو کدر  یه خودمختار ک یگرفته و تا لحظها رد دردستکشف و ناموس ملت 

ن یبنابرا. م گذاشتین نخواهیشمرگان محول نشود سالح را بر زمیبه پ یرد و انتظامات محلیتحقق نگ

ر یه زکم ینیکان میز به رصاحت بین را نیا یند ولیمنا کدر  ین را به خوبیه در تهران اکم یخوشحال یلیخ

ه ما به چه کداند یمن یرمانکا ی یبرادر اصفها یکا ی یاشانکنفر  یکرا یم زیرویدوم خلع سالح منبار رفران

م ییون موضع خود را روشن منایزیو و تلویق رادیم از طریدهیم و اجازه منیسالح به دوش گرفتها یهدف

ح اظهار نظر ت دارد در مورد خلع سال یه صالحکرد است کن تنها ملت یم و ایه چرا سالح برداشتهاک

  .ندیمنا

ه به منظور کند یکران دعوت میردستان اکرات کران از مسووالن حزب دمیا یاسالم یجهور  یامیصدا و س

مناظره  یکست در ین گذاردن سالح نیران حارض به زمیرغم خواست قاطع ملت ایه چرا علکن یح ایتوض

همه با  یرمانکو  یو اصفهان یاشان، کردکنند تا کت کن مورد ش یون را در ایزیو و تلویو بحث آزاد راد

 ست؟!کیهم بدانند حق با 

 (7/1/1359هانکی)
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توان از گسرتش یران میا یاز متام خلقها یبر رفع ستم مل یمبن ینیامام خم یخیام تاریبا توجه به روح پ

  .ردک یر یرد بوجود آمده است جلوگکراا بخاطر حق خلق یه اخک یشکها و برادر یریدرگ

 ین مطلب به خربنگار اعزامیران با اعالم ایردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمک" عضو یدانجالل گا"

نند و یکن مناطق از صلح دفاع میردستان مردم اکرر در رسارس کم یاهههتوطئیلکرغم یعل: هان گفتکی

  .نندکز امام عمل یام مساملتآمیه هر چه زودتر به پکاست  یر کو لش یبر دولت و مسووالن دولت

وجود  یت صلح واقعیران امنید در رسارس ایشان فرمودند بایام نوروزیامام در پ: ن افزودیهمچن یو 

ه یو علاند هه رفتیبه اروم یه همگکزبان اطراف نقده  کان تر ییبه شهادت روستا یداشته باشد ول

دفاع یاز مردم ب یادیورش برده شده و تعداد زیه یاشنو یاز روستاها یجنگافروزان شعار دادند به بعض

  .شته شدندک

رات در گذشته نشان که به ک یمتأسفانه عنارص : رد و گفتکوم کسپس جناح جنگطلب دولت را مح یو 

شه یدهند همیح میرا بر منافع اجتامع ترج یه منافع شخصکنند بلیکت منکه در جهت مردم حر کدادند 

نگونه یا ید جلو یران بایا یاسالم یور شوند و دولت جمهیناحق م یهایزین خونریباعث به وجود آمدن ا

  .ردیافراد را بگ

وضع استان : ردکون اعالم یزیو تلویراد یگفتگو  یکروز گذشته در  یجان غربیحقگو استاندار آذربا

شب در یر آرام بود و تنها دیچند روز اخ یهایریروز( نسبت به درگیتا ظهر امروز )د یجان غربیآذربا

 یردند و واحدهاکرآباد حمله یم یداد و افراد مسلح به روستا یرو  ییهایریتابع نقده درگ یچند روستا

 یچگونه تلفاتیها هیرین درگیخوشبختانه در ا: استاندار گفت. ها پاسخ دادندیراندازیز به آن تین یانتظام

 . امده استیبه بار ن

 (11/1/1359هانکی)
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 صدریران به بنیرات اکنامه رسگشاده حزب دم

صدر یابوالحسن بن یازده صفحه برایردستان در کرات که حزب دمی کهدر نام: فرانسه یر تهران ـ خربگزا

ن یخود را بر زم یران برقرار شود سالحهایرات در اکه دمیکرد هنگامکران فرستاد اعالم یا یجمهور رییس

م و یل دارت را قبو یرثکم اما ما اینداد یصدر ما به شام رأ یبن یآقا: م گذاشت در نامه آمده استیخواه

ه مساله کن اضافه شده ین نامه همچنیدر ا. میسینویشام م ین نامه را برایه اکن خاطر است یبه هم

. ندیکن مساله را حل میه اکره هست که تنها گفتگو و مذاکست بلیقابل حل ن ینظام یاههردستان از راک

ت خود را ابراز یا حسننردها بارهکه کرده است کده ینه اظهار عقین زمیرد در اک یکراتکحزب دم

با  یچگونه بحث جدیو هاند هردکن ییتها اعتناین حسننیدولت هرگز به ا ویژە یاتهاین هیکلاند داشته

ردها را ، کرانیه مسووالن اکد شده است کین تاین نامه همچنیدر ا. اوردندیرد به عمل نکخلق  یاتهایه

ه اوضاع کن آمده است ین نامه همچنیدر ا. اسندشنیشور مکن یو شهروندان ا یقیان حقیرانیبه عنوان ا

ن حزب یا. ن منطقه را در خطر قرار داده استیم است و وضع جنگ نه صلح ایار وخین منطقه بسیدر ا

ن منطقه به وجود آمده یاران در ایامک یهایریدرگ ویژەر به یاخ یاههما یه طکرا  یدر مورد متام حوادث

شام گفته : سدینویرده و مکصدر اشاره یرد سپس به اظهارات بنک یکراتکند حزب دمو یکم یادآور . یاست

از  یکچیه هک یدر حال ین بگذارند ولیخود را بر زم یسالحها یستیمسلح با یاههه گرو کد یبود

ا شام ین است به عالوه آکن امر ممیچگونه ا. امدهیافته و به حساب نیرد تحقق نکملت  یاههخواست

رسبازان ارتش دست از رس مردم . ن بگذاردیخود را بر زم یرد سالحهاکملت  ه چنانچهکد ینیکن میتضم

شه یما هم یول. م دادیملت خواه یکه به کم بلیدهیگروه من یکبه  یه خودگردانکد یشام گفتها. بردارند

ه کد شده است کین تاین نامه همچنیم در ایخواهیرد مکملت  یرا برا ین خودگردانیه اکم یگفتها

م زور نخواهند یرد خود را تسلکملت . ردهاندکه از خود دفاع کبلاند هردکرد هرگز حمله نکشمرگان یپ

ن امر ینند اکرد را خلع سالح کرد و چنانچه پاسداران انقالب بخواهند با اغفال زور و قدرت ملت ک

زم یالیب امپریه منافع آن نصکه به نفع انقالب نخواهد بود بلکشانه خواهد شد کموجب جنگ برادر 

مردم برخوردار  یبانیرد از پشتک یکراتکه حزب دمو کن نامه آمده است یان ایدر پا. ا خواهد شدیکآمر
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الزم را به عمل  یار کم هر گونه همیما آمدها. شناخته شده است یر قانونین حزب غین ایکاست ل

ردستان را ک خواهند جنگیه مکر مسوول یغ یاههه نگذارد تحت نفوذ گرو کنرب دولت است یکل. میآور

 . ردیگسرتش دهند قرار گ

 (11/1/1359هانکی)

 

 یونیزیدعوت به مناظره تلو

دعوت  یونیزیردستان را به مناظره تلوکرات کل حزب دمکر یدب یجان غربیاستاندار آذربا یاسیمعاون س

پارس  یبه خربگزار  یروز در متاسیبعدازظهر د یجان غربیاستاندار آذربا یاسیمعاون س کرت اتابکد . ردک

ل کر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکبا د  یونیزیو و تلویت در مناظره رادکش  یخود را برا یه آمادگیدر اروم

  .ردکردستان اعالم کرات کحزب دم

رات کل حزب دمکر یمن حدود شش روز قبل از دب: گفت یجان غربیاستاندار آذربا یاسیمعاون س

 . حارض به مناظره نشده بود یه و کدم رده بو کن مناظره دعوت یانجام ا یردستان براک

 (11/1/1359هانکی)

 

 یونیزیبحث تلو یقاسملو برا یاعالم آمادگ

 یاسالم یجمهور  یامیبه صدا و س اینامهران در یردستان اکرات کل حزب دمکر یعبدالرحمن قاسملو دب

  .ردکون آزاد یزیت در بحث آزاد در تلوکش  یردستان را براکرات کحزب دم یران آمادگیا

  :ن شح استیپارس منت نامه به ا یبه گزارش خربنگار خربگزار 
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ران یردستان اکرات کن وسله از طرف حزب دمیم سالم بدیران پس از تقدیا یاسال  یجمهور  یامیصدا و س

شور کردستان در رسارس کالت کون درباره مشیزیت در بحث آزاد در تلوکامل خود را برا ش ک یآمادگ

 ین وقت و معرفییو منتظر تعاند هن بحث آمادیت در اکش  یندگان حزب ما برایامن. مینیکاعالم م

  .باشندیندگان دولت میمنا

 رانیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمک-م احرتام یبا تقد

 ل ـ عبدالرحمن قاسملوکر یدب 

 (14/1/1359هانکی)

 

  .ا و عراق شدیکجاوزات آمررات آماده مقابله با تکو دولت حزب دم جمهوررییسبه  کمک یبرا

 یدفاع از مرزها یشه در حال آماده باش برایرات همکشمرگان حزب دمیپ»: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

 « .ران هستندیا یانقالب اسالم یران و دستاوردهایا یت ارضیو متام یغرب

در : لب گفتن مطیاعالم ا یردستان صبح امروز در پکرات کاز مسووالن حزب دم یکی یم حسامیرک

ه دولت کرا  کیمکردستان هر کرات کا حزب دمیکآمر یم اقتصادیعراق و تحر یدات نظامیارتباط با تهد

  .گذاردیارشان میبخواهد بالفاصله در اخت جمهوررییسو 

رد و اجازه کم یرسسختانه دفاع خواه یط فعلیران بخصوص در شایا یاا از مرزهایادامه داد ما قو یو 

ن در مورد یهمچن یحسام. ردیران قرار گیران مورد حمله دشمنان ایا کوجب از خا یکم داد ینخواه

سم یالین عمل امپریا یهایردستان امروز با انتشار اعالمکرات کحزب دم: ا گفتیکآمر یم اقتصادیتحر

 یاشارها یو . هوده دانستیران پوچ و بیها را در مورد اییایکد آمریاست تهدیرد و سکوم کا را محیکآمر

در مورد انتخابات  جمهوررییسر یاخ یاگر چه سخرنان: رد و گفتک یجمهور رییسر یهم به سخنان اخ
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هر  ینونکط یرد شد اما در شاکخلق  یر یباعث دلگ یشان تا حدودیانات ایامت و بیتصم یو بعض

  .ردکم یداا دفع خواهیما شود شد یو مرزها یاسالم یتوجه جمهور  یخطر 

رد و کب یذکت یردستان را در اوضاع متشنج فعلکرات کحزب دم یر یازگینوع امتان هر یدر پا یحسام

بدست آوردن  یست و ما برایط نامساعد نیدر شا یر یازگیچوجه امتیاست حزب ما به هیس: گفت

ت یز متامیرا قبل از هر چیرد زکم یوشش خواهکره با دولت کق مذایخود از طر یخواسته خودمختار 

حزب . هنپرست مطرح استیم یردهاک یران برایا یانقالب اسالم یتاوردهاران و حفظ دسیا یارض

 . ردکت خواهد کشنبه ش یکفردا جشن روز  ییامیه در راهپکرد کن اعالم یرات همچنکدم

 (21/1/1359هانکی)

 

 س جمهورییبر خالف گفته ر

اباد و منجمله اعضاء هزاران نفر از مردم مه، ایکبا امر یاسیروز به مناسبت قطع روابط سید –مهاباد 

 یر سازمانهایخلق شاخه مهاباد و سا یفدائ یهایکچر، رانیحزب توده ا، ومله، کردستانکرات کحزب دم

بگزارش خربنگار . پرداختند ییامیشهر به راهپ یابانهایدر خ، دیباریه باران بشدت میکدر حالی، ارگر ک

« ات برگردبه خانه یبعثی، مرگ بر خائنان بعث، ایکمرگ بر آمر» یان با دادن شعارهایامیراهپ، اطالعات

و  یره خوار داخلیران جکا و نو یکسم آمریالیامپر یتهایردند و بادر مورد جناکدان شهدا اجتامع یدر م

، رانیهمراه با ملت ا، ما بامتام وجود»: از سخرنانان گفت . یکیردندکل صحبت یاش به تفصیخارج

اسلحه ، س جمهورییر یما برخالف گفته آقا. مینکیعانه اعالم مقاط ینیخود را از امام خم یبانیپشت

ما . مینکعراق رانشانه گرفته و سوراخ سوراخ  یهایا و بعثیکسم آمریالینه امپریه سکم یابرداشته

تا اسلحه ، ندکران حمله بیز ما ایشور عزکبه  یابهر بهانه، سکه هر کم ینکیرار مکم و تیابارهاگفته

م یزیریران میما خون خود را در راه ا، مینکیوگرنه با چنگ و دندان با آنان مبارزه م، حهم با اسلیدار

ا و یکسم امریالیاست عمالا با امپر یدراز  یه ما سالهاکست بلیحرف ما شعار ن. میاران زندهیوبخاطر ا
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 یماده مبن 8در  اینامهران قطعیردستان اکرات کان از طرف حزب دمیدر پا. «میاران در مبارزهیدشمنان ا

صادر و قرائت ، عراق یهاین بعثیا و اظهار نفرت از عمل ننگیکسم امریالیبا امپر یاسیبر قطع رابطه س

 . شد

 (23/1/1359)اطالعات

 

ران به دولت بعث عراق یردستان اکرات کحزب دمی، ات مرز یکدر مورد عدم تحمل تحر: انیبلور یغن

  .هشدار داد

  .ردکون انتقاد یزیو و تلویردستان در رادکمردم  یهاییامیتظاهرات و راهپ رات از عدم پخشکحزب دم

چ نوع یه هکران به دولت عراق هشدار داده است یردستان اکرات کحزب دم: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

  .ردکران را تحمل نخواهد یو حمله به مرز ا یکتحر

ن مطلب یردستان با اعالم اکرات کحزب دم یز کته مر یمکو عضو  یمل ینده مجلس شورایان منایبلور یغن

م یرات رساما به دولت عراق هشدار دادهاکحزب دم یز کته مر یمکه یما در اعالم: هان گفتکیبه خربنگار 

  .ران با برخورد مسلحانه ما روبرو خواهند شدیا که در صورت حمله به خاک

ران را یبه ا یو تجاوز خارج یل ضد خلقم و هرگونه عمیران هستیا یت ارضیما نگهبان متام: افزود یو 

ون تظاهرات یزیو و تلویمتأسفانه راد: در رابطه با تظاهرات روز جمعه گفت یو . میگذاریبدون جواب من

 یمل ینده مجلس شورایردستان مناکمردم  ینگهایتیدهد جز میران را نشان میرسارس ا یهاییامیو راهپ

رت قاسملو کشور با د کدر غرب  ینینده امام خمیمنا یرمانکه حجتاالسالم ک یزمان: ردکن اضافه یهمچن

 انات بهین جریلم ایه چرا فکردند کون مهاباد اعرتاض یزیداشتند به گردانندگان تلو یونیزیمصاحبه تلو

 «شودیمتأسفانه پخش من یم ولیفرستیما م»: ن در جواب گفتندیشود؟ مسوولیتهران رله من
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ردستان را نشان بدهد کمردم  ینگهایتیون تظاهرات و میزیو و تلویگر رادا: ن رابطه افزودیان در همیبلور

  .شندیاندیردستان چگونه مکرات و مردم که حزب دمکران ثابت خواهد شد یبه مردم ا

د یه عقاکار بوده است کدر  ییشه دستهایمتأسفانه هم: ان گفتیرات در پاکحزب دم یز کته مر یمکعضو 

ران و یه ما فقط حافظ اک یدر حالاند هرا نسبت به انقالب بد جلوه دادردستان کو طرز برخورد مردم 

 . میهست یانقالب اسالم

 (24/1/1359هانکی)

 

  مردم بانه یامئیراهپ

امل خود را ک یبانیپشت، بزرگ یامئیراهپ یک یا هزار نفر از مردم بانه طههد: خربنگار اطالعات –بانه 

ن یا. وم منودندکم عراق را محیا اعالم داشتند و تجاوزات رژیکرران و آمیان ایم یاسیاز قطع رابطه س

در . شاخه بانه برگزار شد، رانین خلق ایردستان و سازمان مجاهدکرات کبه دعوت حزب دم یامئیراهپ

 . صادر شد یقطع نامه ا یامئیان راهپیپا

 (25/1/1359هان کی)

 

  راتها در بانهکن خلق و دمیمجاهد یامئیراهپ

ن خلق و حزب یهزاران نفر در بانه به دعوت مجاهد، ( 23/1/59روزنامه اطالعات)مورخ به گزارش 

  .اندردهک یبانیا اعالم پشتیکرده و از قطع رابطه با امرک یامئیرات راهپکدم

خلق و دفرت  یفدائ یهایکن خلق همراه با دفرت چریدفرت مجاهد، شیپ یه چندکر است کالزم به تذ 

تواند بدون منی هکوجود داشته  یاگسرتده یهاین آنها هم گامینون بکتتاح شد و تاها در بانه افیاتوده
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انه خود را با یمخف یتها و متاسهایدارد فعال ین خلق سعیمجاهد یادر رهرب . کباشد یقبل یز یبرنامه ر

نگه  ین خلق مخفیمسلامن سازمان مجاهد یاز اعضا، ردستانکدر  ینین حسیخ عزالدیراتها و شکدم

 یامل بدون اطالع باقکردستان ک یایانات پشت پرده قضایه سمپاتها از جرکمصمم است  ویژەد و به دار 

به ، ار گرفته شدکن سازمان به یدر ا 1353ه در سال کاست  یوه و طرز عملیقاا هامن شین دقیمبانند و ا

ه آنها ک یدر حال، شودیفراوان م یر یبهره گ کخطرنا یتهایمسلامن سازمان در فعال یه از اعضاک یطور 

  .داشتندیامالا دور نگاه مکسازمان  یستیسکانات مار یرا از جر

تحت  یاسالم یروهایامالا اوج گرفته است و ن، که اسالم و قرآنیغات علینون تبلکهم ا، ردستانکدر 

به  یستیسکانقالب مار  ، یکردستانکدر اند ستها مصممیمونکن قرار دارند و کحمالت ممترین دیشد

  .نندکاده یران پیدر رسارس ا ییجود آورند تا آن را به عنوان الگوو 

در انتخاب  یاز مسعود رجو  ینین حسیخ عزالدیان خلق و شیومه له و فدائکرات و کت حزب دمیحام

ی، اسالم یان خلق در انتخابات مجلس شوراین خلق و فدائیمجاهد یادر رهرب کو اتحاد  یاست جمهور یر

ران ینظام چپ گرا در ا یکجاد یا ین سازمانها برایا یادر رهرب کو حساب شده  یت از توافق اصولیاکح

 یشرت به شعارهایام و قوام بکاستح یاول تولد خود برا ینظام در سالها یکن است کهرچند مم، است

  .شود کمتمس یاسالم

همچون  یزابله احیه به وسکده شده است یفهم یبا تجربه افغانستان شورو ی، اسیده ناظران سیبه عق

تجربه ی، وه تازه ایران با شیدوار است در ایران مسلط شود و امیتوان بر ا، منیان خلقیحزب توده و فدائ

 . را پشت رس بگذاردی هدلخوا

 (25/1/1359)اطالعات
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  .استیکدر مبارزه با آمر یار عمومکانحراف اف یف برایاتهامات ابوش: انیبلور

با  ییران در گفتگویردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمکان عضو یغن بلور: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

اساس فرمانده یاتهامات ب: ن مورد گفتیدر ا یو . ردکب یذکف را به شدت تیهان اظهارات ابو شکی

 یار عمومکانحراف اف یفقط برا یرات به شورو کات از حزب دمیسپاه پاسداران در مورد اعزام ه یاتیعمل

  .ا بوده استیکاز مبارزه با آمرران یمردم ا

 یبرا یز با ارسال تلگرامیران نیردستان اکرات کل حزب دمکر یرت قاسملو دبکد : ن گفتیان همچنیبلور

نده مردم مهاباد در مجلس یان منایبلور. رده استکب یذکداا تین اتهامات را شدیای هگرو  یاههمتام رسان

ه حزب کم یرر گفتهاکما بارها و به دفعات م: هان گفتکیار خود با خربنگ یدر ادامه گفتگو  یمل یشورا

ه کند بلیکس دراز منکچیه یبه سو  یدکندارد و دست ت یوابستگ یشور کچ گروه و یچ جا و هیما به ه

  .ران داردیا یار عمومکرد و افکه به ملت کیدر مبارزات برحق خود ت

ت ما انحراف کممل ینونکط حساس یتهامات در شان ایزه ایل و انگیبه اعتقاد من تنها دل: ان افزودیبلور

: ان گفتیدر پا یو . است یشورو  یا و سوق داده جهت مبارزه به سو یکدر مبارزه با امر یار عمومکاف

را یزند زیم یاساسین اتهام بین چنیداند ایمسلامن م یکه خود را کف یابوش یه آقاکار متاسفم یمن بس

 . ستین یلامن واقعمس یکسته یدر شان و شا ین عملیچن

 (25/1/1359هانکی)

 

ان و شهروندان یرانیردها را بعنوان اکران یمسووالن ا: س جمهوریران به رئیرات اکنامه رس گشاده حزب دم

 ! شناسندیمن یواقع

 یابوالحسن بن» یازده صفحه برایردستان در کرات که حزب دمک یدر نامه ا: فرانسه یخرب گزار  –تهران 

 یما سالحها، ران برقرار شودیدر ا یراسکه دمک یهنگام»: ردکاعالم ، ران فرستادیور اس جمهیرئ« صدر
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 یم اما راینداد یصدر ما به شام را یبن یآقا»: در نامه آمده است. «م گذاشتین خواهیخود را زم

ن یچنن نامه همیدر ا. «میسینومی شام ین نامه را براین خاطر است ایهم یم و برایت را قبول داریرثکا

ه کره هست که تنها گفتگو و مذاکبل، ستیقابل حل ن ینظام یاههردستان از راکه مسئله کاضافه شده 

ردها بارها حسن که کرده است کده ینه اظهار عقین زمیدر ا یکراتکحزب دم. ندکین مسئله را حل میا

، چگاهیو هاند هردکن ینائتها اعتین حسن نیدولت به ا ویژە یاتهاین هیکل، اندداشتهت خود را ابراز ین

ه مسووالن کد شده است کین تاین نامه همچنیدر ا. انداوردهیرد بعمل نکخلق  یاتهایچگونه بحث با هیه

: ن آمده استینچنین نامه هم ایدر ا. شناسندیشور منکن یو شهروندان ا یقیان حقیرانیردها را اکران یا

. «ن منطقه را در خطر قرار داده استینه صلح ا ،م و وضع نه جنگیار وخین منطقه بسیاوضاع در ا

ن منطقه یاران در ایامک یهایریدر درگ ویژەر بیاخ یاههما یه طکرا  ین مورد متام حوادثیدر ا، ن حزبیا

: سدینومی رده وکصدر اشاره  یسپس به اظهارات بن یکراتکحزب دم. ردک یادآور ، یبوجود آمده است

 یکچ یه هک یدر حال ین بگذارند ولیخود را زم یسالحها یستیبا، مسلح یاههه گرو کد یشام گفته بود»

ا شام ین است؟ بعالوه آکن امر ممیامده چگونه ایافته و به حساب نیرد تحقق نکملت  یاههاز خواست

دست از رس ، رسبازان ارتش، ن بگذاردیخود را بر زم یسالحها، ردکه چنانچه ملت کد ینکیم ینیتضم

  .«مردم بردارند

شه گفته یما هم یم داد ولیملت خواه یکه بکبل، میدهیگروه من یکب یه خود گردانکد یشام گفته ا»

  .«میخواهیرد مکملت  یرا برا ین خود گردانیه اکم یا

شه از خود دفاع یه همکبل، اندردهکهرگز حمله ن، ردکشمرگان یپ: د شده است کین تاین نامه همچنیدر ا

رد و چنانچه پاسداران انقالب بخواهند با اعامل زور و کم زور نخواهد ید را تسلخو ، ردکملت . اندردهک

ه به نفع انقالب کشانه خواهد شد کبرادر  ین امر باعث جنگیا، نندکرد را خلع سالح کملت ، قدرت

حزب : ن نامه آمده استیان ایدر پا. «ا خواهد شدیکسم امریالیب امپریه منافع آن نصکبل، نخواهد بود

م یاما آماده. شناخته شده است یر قانونیغ، ن حزبین ایکل، مردم برخوردار است یبانیاز پشت یکراتکدم
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ر مسوول یغ یاههه نگذارد تحت نفوذ گرو کن بر دولت است یکل، میالزم را بعمل آور یار کهر گونه هم

 . «ردیردستان را گسرتش دهند قرار گکخواهند جنگ یه مک

 (28/1/1359 یاسالم ی)جمهور 

 

  .دندیخواب یارتش یستونها یاز مردم سنندج شب را جلو ی هگرو 

، رسد یبا وجود هوا، مختلف مردم سنندج یهاشب هزاران نفر از قرشیپر: سنندج ـ خربنگار اطالعات

ستون نسبتا  یکن شهر به ورود یاعرتاض ا. شب را به صبح رساندند، «شهر یورود یاههرا»در مدخل 

  .رمانشاه انجام گرفتکاز  یاعزام ین نظامیسنگ

شهر در  یهمچنان ادامه داشت و اهال، روزیتا بعدازظهر د، ل تحصن بخود گرفته بودکه شکن اجتامع یا

  .مشغول بودند یردکبه زبان  ییصفوف منظم بخواندن رسودها

 ند؟یگویمردم چه م

ارتش  یت ستونکه حر کتقد بودند رث آنها معکه خربنگار ما با چند تن از مردم به عمل آورده اک یدر متاس

ر است و یمغا، خدمت یض افراد منقضیبر تعو یمنترشه ارتش مبن یاههیاد و با اعالمین پرسنل زیبا ا

  .است یجانزده و بحرانیال مردم شده و شهر هیمانع از آرامش خ، دیو ترد کن شیا

 

 اههره با گرو کمذا

 یسخنگو ، ردستان شاخه سنندج به عمل آوردکرات کدم ن حزبیه خربنگار ما با مسوولک یتلفن یدر متاس

م اگر یاردهکه بارها اعالم ک یم و هامنطور یاردهکن مورد منترش یه در ایه ما دو اطالعک»: ن حزب گفتیا

با متام ، عراق است یبعث یروهایت مرزها در مقابل تجاوزات نیتقو، ن نقل و انتقاالتیواقعا منظور از ا
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 یو توطئه برا یر یهر گونه درگ، ن مرحله حساسیرد و در اکم یران دفاع خواهیا یضت ار یقدرت از متام

 یروهایهر گونه نقل و انتقال ن، ن رابطهیسم و در ایالیاست به ارتجاع و امپر یخدمت یجنگ افروز 

ر قابل یمختلف و غ یاههبه بهان یاسیس یاههات گرو یبدون در نظر گرفنت خواست مردم و نظر ینظام

ه قاطعانه بخواست مرشوع کم یدهیهشدار م یتکن امور مملیما به مسوول. ستین یعمل درست، قبول

م وحدت کیتح یاست برا یاهیه خود پاکند یز توجه منایق مساملت آمیرد و حل مسائل از طرکخلق 

  .«آن یسم و عامل بعثیالیه هر نوع توطئه و تجاوز امپریعل یانقالب یروهاین یمتام

 یراتکمذای، رفع بحران فعل ینون )ظهر پنجشنبه( قرار است براکهم ا»: ردکد کین تایمچنن سخنگو هیا

  .«ردیانجام پذ یاسیس یاههو گرو  ین محلیاستان و معتمد یشور کو  یر کن لشین مسوولیب

 

 ره انجام نشدکمذا

ن ین ایولاز مسو  ، یکیومله گرفته شدکن یروز با مسوولیقه پریدق یه ساعت شانزده و سک یدر متاس

  .«رفتیشان انجام نپذیانده یا منایر و کل عدم حضور فرمانده لشیرات به دلکه مذاک»: حزب گفت

ه چرا کن سئوال یر انجام گرفت در پاسخ به اکفرمانده لش« یرسهنگ صدر »ه با ک یتلفن یو در متاس

و من به  یدر استاندار رد نه یرات در پادگان انجام پذکن مذایه اکقرار بود »: گفت، ل نشدکیجلسه تش

  .«نمک کقه دفرتم را تر یدق یک یتوانم حتیمن، ت خاص منطقهیو موقع یشغل یل گرفتار یدل

ض یتعو»: ست؟ گفتیارتش چ یستون اعزام یت واقعیه مامورکن سئوال ین در جواب ایهمچن یو 

است در پادگان با  ندارد و حارض یر یبه درگ یلیه واقعا متاک»: ردکو اضافه « مستقر در مرز یهاگانی

  .«ندکن شهر مالقات یمعتمد
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ابان ششم بهمن یشب را در خ، مختلف مردم یاههان گرو کامکل بود و یپارچه تعطیکروز هم سنندج ید

 یشرت یب یجاد التهاب و نگرانیدر مردم ای، ر یبر درگ یده از سقز مبنیسابق به صبح رساندند و اخبار رس

  .رمانشاه قطع شده استکسنندج ـ سقز و سنندج ـ  یاههمنوده و عبور و مرور در جاد

 یافنت راه حلی یبرا یاسیس یاههه توسط فرماندار و گرو کع بود یروز در شهر شاین بعد از ظهر دیهمچن

  .ردیگیصورت م یتالشهائ، جهت بحران منطقه

 

 یگفتگو با استاندار 

انتقال  یس در سنندج در مورد چگونگپار  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 یو مردم ا یاسیس یاههو گرو 

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. مساله در ارسع وقت حل شود

 یاه جلسهکام ردهکن شهر دعوت یاز معتمد یاستاندار  له مسوولیمن 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

مت و به هر یقبه هر  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

فعالا اظهار »: ردستان گفتکر کفرمانده لش، ن اقدام چه وقت صورت خواهد گرفتیه اکن یدر مورد ا

  .«نمکتوانم بیمن ینظر 
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 در پاوه یر یدرگ

ن مهاجامن مسلح و یشب بیقه پریدق 45و  20ه از ساعت کسپاه پاسداران گزارش داد  یروابط عموم

ه تا کداد  یرو  یر یدرگ، پاوه یکیواقع در نزد« ابینور» یدر روستا، رد مسلامنکشمرگان یپاسداران و پ

  .ده استینرس یگزارشی، ر ین درگیا یاز چگونگ. روز همچنان ادامه داشتیبعدازظهر د 7ساعت 

 

 تعداد تلفات و مجروحان

له یخمپاره بوس 46، روزیقه دیدق 30و  17ه تا ساعت کن اطالع داد یهمچن، رانپاسدا یروابط عموم 

بدست پاسداران افتاده ، آن یاههکشده و پو  یکشهر و اطراف پاوه شل یبسو ، نیمهاجم یاندازهاخمپاره

 . است

 (30/1/1359)اطالعات

 

 

د یب و خون هزاران شهانت به انقال یردستان خکدر  یشکجنگ برادر : رات از امامکاستمداد حزب دم

  .است

ردستان کران اوضاع یا یرهرب انقالب اسالم ینیبه امام خم اینامهران در یرات اکحزب دم یز کته مر یمک

  .ردکف یز توصیرا انفجارآم

  :ن شح استیمنت نامه به ا
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 !قدر انقالبیرهرب عالی، نیحرضت امام خم

ه به حرضت امام مراجعه کما را وادار منوده است  هنیم ینونکط حساس یم درود فراوان شایپس از تقد

ا و یکسم آمریالیامپری ههن در مقابل توطئیخود را وقف دفاع از م یرو ید نیه ارتش بایکدر حال. مینک

  .ردستان آغاز منوده استکمردم ی وبکرس  یبرا د مجدداا حمله خود رایانه بنامیمزدورانش در خاورم

 کوپرت و توپ و تانیکبا فانتوم و هل، هیو گرفته تا اشنوکاکن از ینشردک ینون ارتش و روستاهاکهام

. رده و آواره شدهاندک کانه خود را تر یخانهو آش یزراعت یارهاکان در فصل ییاز روستا یار ید بسیگویم

ه کران و عراق یا یدر آن بخش از نوار مرز . ه پناه بردهاندکیشور تر کبه  یچندصدنفر  یعدها یحت

م یه بارها گفتهاکند هامنطور کران تجاوز یا کرد به خاکجرات ن یسکمستقر هستند  ردکشمرگان یپ

 یو سودمند یکنزد یار کوان همیرسدشت و مر، رانشهریپ، مهاباد یردستان با پادگانهاکشمرگان و مردم یپ

  .اندداشته ینوار مرز  یت و قدرت دفاعیبه منظور تقو

هدف ، د قرار نگرفتهیران مورد تهدیا یه مرزهاکیدولت تر  یه از سو یکم در حالیپرسیما از آن حرضت م

ن به نظر یست؟ چنیه چکیتر  ین و مبباران آنها در نوار مرز یردنشک یروستاها یبه سو  یرشو یارتش از پ

دهند و قصد دارند جنبش خلق یار سوق میمتام ع یشکجنگ برادر  یک یارتش را به سو  یسانکرسند یم

  .زندو خون خفه سا کرد را در خاک

آن را حمل  یو برخ، دینرس ییه از خود نشان داد به جاک یاملکت یوشش حزب ما و حسننکمتاسفانه 

ت حزب ما ینهمه حسننیز شده و از ایصربشان لربی هاسکردستان کگر مردم یردند از طرف دکبر ضعف 

  .ت زمامداران به شدت ناراحتندیو سوءن

 !حرضت امام
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به نظر ، ردستان در حال انفجار استکه کند یکامل اعالم مکگر با رصاحت یبار دیکحزب ما مانند گذشته 

ران و به خون هزاران یانت به انقالب ایردستان خکدر  یشکافروخنت جنگ برادر  ینونکط یما در شا

  .ران استیا ید ارجمند خلقهایشه

دشمنان انقالب  یاههند و به توطئیکف میسم را تضعیالیه امپریمبارزه عل یداخل ههجب ین جنگیچن

ز مساله یو به منظور حل مساملتآم یشنهادات خود را در مورد خودمختار یما پ، دهدیت میان موفقکام

 یصدر و هم آقایهم آقا بن، هم حرضت امام، میردهاکم یاصل به حضور امام تقد 6ردستان در ک

  .موافقت منودند اصل 6ن یه از طرف امام به مهاباد آمده بودند با اک یرمانکحجتاالسالم 

تها یاز حساس یار ین امر به بسیا، ن موافقت از طرف شخص امام رساما اعالم شودیم اینیکشنهاد میما پ

 یز کردستان و دولت مر کن مردم یه بر رس راه حسن تفاهم بکالت را کاز مش یار یان خواهد داد و بسیپا

حزب ما و دولت و ارتش به وجود  یر اکهم یبرا یط مساعدیان برخواهد داشت و شایاز م، وجود دارد

  .خواهد آورد

 20ل ارتش کیران را به تشیه امام مردم ایکدر حال، ار استیتعجب بس یردستان جاک یدر ضمن برا

  .نندکردستان خلع سالح کرا در  یانقالب یروهاین قصد دارند نیاز مسوول یند برخیکدعوت م یونیلیم

وب کز به منظور رس یآمیکدستور دهند ارتش از نقل و انتقاالت تحردرنگ یه بکم یطلبیما از حرضت امام م

  .ندک یرد خوددار کجنبش خلق 

ردستان متوسل کز مساله یحل مساملتآم یق برایل و طریوسای هران به همیردستان اکرات کحزب دم

مجدداا ه بدخواهان ک کنیا، ده استیو عدم صداقت زمامداران روبرو گرد ییاعتنایمتاسفانه با ب، شده

پردازند از طرف یردستان مکوب مردم کبه رس  یو هر روز به بهانهااند هردستان را متشنج ساختکوضع 

 یبرا، بانش هستندیردستان پشتکب به اتفاق مردم یت قریرثکه اک یران حزبیردستان اکرات کحزب دم

ردستان کبه جنبش و پاسداران  یژاندارمر ، ه حمالت ارتشک یه در صورتکم یدهین بار هشدار میآخر

قوا از  یرد با متامکهمه خلق  یبانیشمرگان با پشتیپ، ابدیدفاع ادامه یشتار مردم بکمتوقف نشود و 
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ران یا یردستان و خلقهاکدگاه مردم یه از دکخود دفاع خواهند منود و مسلم است  یت و آزادیموجود

رد اجازه نخواهند کبود و ملت خواهد  یز کبه عهده زمامداران دولت مر ی، شکت جنگ و برادر یمسوول

 . وب گرددکرس ، خلق یستیالیو ضد امپر یکراتکدمو  یسم جنبش انقالبیالیه به بهانه مبارزه با امپرکداد 

 رانیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمک-م احرتامیبا تقد

 (31/1/1359هانکی)

 

  ردستانکلحظه به لحظه  یهایریگزارش درگ

: ردکبا اطالعات اعالم  یروز در متاس تلفنیبعدازظهر د، ران در مهابادین اردستاکرات کحزب دم یسخنگو 

اند هردکآتش بس اعالم  یخودرا برا یمردم سقز آمادگ، ادامه دارد وبقرار اطالع یجنگ در سقز به سخت» 

: افزود یو ، «ستندیشهر نیعموم یاههرا کان حارض به تر یه به ارتش وارد شده نظامک یرغم تلفاتیو عل

امرستان ینفر از مجروحان سقز به ب 30روز ( یران شده و امروز )دیخانه در سقز و 300تا  200نون کتا »

، خواستند کمکها یزخم یمداوا یان سقز براکروز از پزشیز صبح دین ینظام یقوا. اندافتهیان انتقال کبو 

  .«ار پرداختندکانه به ید و مخفردنک کامرستان را تر یان بکپزش یقبل یبا توجه به سابقه برخوردها یول

ه قصد کستون ارتش » : ع سنندج اظهار داشتیردستان در مهاباد در باره وقاکرات کحزب دم یسخنگو 

، ن واقعهیا یدرپ، شمرگان خلع سالح شد و بقرار اطالعیتوسط پ، نار شهر سنندج راداشتکعبور از 

نون سه فروند که تا کشد  یمدع یو »، «درآمدندارتش بر فراز شهر به پرواز  یها و فانتومهاوپرتیکهل

  .«شمرگان قرار گرفته استیفروند فانتوم در سنندج مورد اصابت گلوله پ یکوپرت و یکهل

ان آن یل شده وزیرد تحمکبه خلق  یقبل ین جنگ مانند جنگهایا»: اد آور شدیرات کحزب دم یسخنگو 

ا از آن سود یکسم آمریالیوابسته به امپر یرتجاعا یروهایخواهد بود و نیاسالم یمتوجه ملت و جمهور 

  .ردکف یبعدازظهرآرام توص 5ردستان راتا ساعت ک یر شهرهاین سخنگو اوضاع سایا. «خواهند جست
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قه یدق 30و  6ساعت ، ن شهریمستقر در فرودگاه ا یستون نظام، پارس در سنندج یبگزارش خرب گزار 

  .ردکود را آغاز ت خکحر ، ق راه قشالقیروز از طریبامداد د

 یشمرگان را با ستون نظامیپ یر یخرب درگ، روزیمقارن ظهر د، ردستانک 28ر کفرمانده لش یرسهنگ صدر 

ه ستون کرد و گفت کب یذکا مجروح شدن را تیشته کز یافرس عضو ستون و ن یک یر یعه دستگیو شا

  .خواهد رفت یرسدشت و بانه به نوار مرز ، ق سقزیارتش از طر

ع یه در شهر شاکم فرمانده ستون را یخرب تسل، روزیز ظهر دیشاخه سنندج ن، راتکب دمحز  یسخنگو 

امده است وما از هامن آغاز معتقد به ینزد ما ن یا رسباز یچ افرس یه»: رد و گفتکب یذکشده بود ت

  .«میانار شهر بودهکن ستون از یرفنت ا

مقام مسوول  . یکردندکیر فراز شهرپرواز مگاه ب یامها گاه و بیل بود و هواپیروز تعطیشهر سنندج د

مورد اصابت  یت ستون نظامکان حر یه دو رسباز در جرک»: روز گفتیظهر د، امرستان قانع سنندجیدر ب

 . «ت بخش استیآنها رضا یه حال هر دو کگلوله قرار گرفتند 

 (1/2/1359هانکی)

 

  .شودیم یرانداز یاز پادگان سنندج تهنوز هم  یس جمهور یرغم دستور آتش بس رئیعل: یم قاضیرت رحکد 

 یروز در گفتگوئیردستان دکرات کحزب دم یز کته مر یمکعضو  یم قاضیرت رحکد : پارس یخربگزار  –تهران 

ه کردستان کصدر در مورد  یبن یروز آقایما ازاظهارات د: پارس در تهران گفت یبا خربنگار خرب گزار 

 یو . مینامئیو رسور م یو شاد یاظهار خوشنود، بس شودردستان آتش که در کاند هدستور داد، گفتند

شات جناب ین فرمایبعد از ا، میدواریه امکاند همهاباد و از سقز به من تلفن شده وگفت، "از سنندج: افزود

رار کگر تیردستان حارضند و بار دکره حل شود و مردم کردستان از راه مذاکصدر متام مسائل  یبن یآقا

، رانیا یاسالم یران و دوش به دوش ارتش جمهور یستند دوش به دوش متام مردم اه آماده هکنند یکم
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رات ک" حزب دم: افزود یو . نند"کعراق مبارزه  یهایا و بعثیکآمر یستهایالیطان بزرگ امپریه شیعل

گذرد یصدر م یبن یساعت از اظهارات آقا 24باا یه تقرکنیبا ا: رده استکردستان شاخه سنندج اعالم ک

ه کم یدواریماام. شودیم یرانداز ین شهر از طرف پادگان به طرف سنندج تیمتاسفانه هنوز در ا یول

م خودمان اعالم آتش بس داده و وارد یمتوقف شود و ما آماده هست یرانداز یه تکد بدهند کیدستور ا

ات از من ر کفرماندار مهاباد و رهبان حزب دم: ن گفتگو افزودیدر ادامه ا یقاض یآقا. میره بشوکمذا

ان یدر پا یو ، سته شودکمهاباد ش ینم تا محارصه اقتصادکتقاضا  یس جمهور یرئ یتا از آقااند هخواست

 یدر مورد اعالم آتش بس قدردان یس جمهور یصدر رئ یبن یرساما از اظهارات آقا یز کته مر یمک: گفت

 . ات فوراا اعام شوده درمورد قبول واقع شده با هامن اصالحک یاماده 6 ند و تقاضا دارندیکم

 (7/2/1359)اطالعات

 

 ردستانکآتش بس در 

ن یمنت ا. ردکشب آتش بس اعالم یمه شب دیبعد از نی، ه ایاعالم یران طیردستان اکرات کحزب دم

نظر به رضورت اتحاد همه . ردستانکمردم شافتمند ی، هموطنان گرام: ن شح استیه به ایاعالم

ه مقرر است کنیو نظر به ا ینونکط حساس یران در شایا یاسالم یجمهور  یستیالیضد امپر یروهاین

از تهران  یس جمهور یرئ ید آقایت با تائیات حسن نیه ، یک 1359بهشت ماه یفردا )امروز( دهم ارد

شتار کان و مهاباد به علت کبو ، وانیمر، سقز، سنندج یه مردم شهرهاکنیعازم مهاباد شود و با توجه به ا

شقدم یگر در امر آتش بس و استقرار صلح پیبار د یکاندشهرها از ما خواسته یرانیوگناه و یمردم ب

از جنگ  یر یت خود و جلوگیبه منظور اثبات حسن ن، رانیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یم. کمیباش

اعالم ، بانه، وانیمر، سقز، سنندج یهادر شهر 1359بهشت یارد 9مه شب سه شنبه یاز نی، شکو برادر 

ند یت منایقاا رعایه آتش بس را دقکد یمنامی ردستان درخواستکشمرگان رزمنده یاز پ. دینامیآتش بس م

ادامه خواهد  یدر صورت، ن آتش بسیاست ا یعینه توزان ندهند طبکیبدست آتش افروزان و  یو بهانه ا
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 یاسالم یمهور ند و ارتش جیل قوا آتش بس اعالم مناکبه عنوان فرمانده  یاست جمهور یه رکداشت 

رار کشنهاد خود را تیگر پیبار دیکدر ضمن ما . مقررات آن را محرتم بشامرند، ران و سپاه پاسدارانیا

شان یه مورد قبول اکحزب ما را  یه شش اصل خودمختار کم یخواهیم یاست جمهور یم و از رینکیم

، ردستانکر صلح دائم و حل مسئله ن امر انشاء الله باستقرایا. ندیز قرار گرفته است رساما اعالم مناین

 . ردکمؤثر خواهد  کمک

 9/2/1359ردستانکرات کحزب دم یز کته مر یمک

 (10/2/1359)اطالعات

 

  جمهوررییسرات به کتلگراف حزب دم

  :ردکمخابره  جمهوررییسن شح به یبه ا یران تلگرامیردستان اکرات کامروز حزب دم

سم جهانخوار با توطئه و یالیه امپرکن لحظات رسنوشتساز یر اران دیا جمهوررییسصدر یبن یجناب آقا

ت در یران نشان داده است با احساس مسوولیخود را به مردم ا یار چهره ضد انسانکآش یتجاوز نظام

  .میینامیر جلب میم توجه آن جناب را به مطالب زیدانیم یران رضور یبرابر ا

ران به یا یستیالیقاطع خود را از مبارزات ضدامپر یبانیران همواره پشتیردستان اکرات کـ حزب دم1

  .میینامیرا اعالم م یبانین پشتیگر ایبار د یک کنیانقالب اعالم داشته ا یرهرب 

 یرو ید نییم دستور فرماینیکشنهاد میران پیانقالب ا یکه دشمن شامره یروها علین یلکج یـ به خاطر بس2

مسلاما چنانچه . خود برگردند یا متوقف منوده و به پادگانهاردستان ر کارتش و پاسداران فوراا حمله به 

  .ردکخواهند  یرد آنها از هرگونه حمله و تهاجم خوددار یشمرگان مورد تهاجم قرار نگیپ
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ا یکسم آمریالیه امپریدر نربد عل یانقالب یروهایامل نک یت متقابل و هامهنگیجاد حسننیـ به منظور ا3

ه کم یدوارید و ما امییشنهاد اعالم فرمایرات پکه از طرف حزب دمک یر انتظار دارد شش اصل خودمختا

ردستان همه کل کدر مورد حل مش یط حساس با اقدام قاطع و انقالبین شایدر ا جمهوررییس یآقا

 . ران ببنددیبدخواهان و دشمنان انقالب ا یا را بر رو ههرا

 (10/2/1359هانکی)

 

  رهکبس و مذاآتش یرات براکحزب دم یاعالم آمادگ

 ییردستان روز گذشته در گفتگوکرات کحزب دم یز کته مر یمکعضو  یم قاضیرت رحکن حال د یدر هم

 یس جمهور در مورد اعالم آتشبس قدردانییصدر ریبن یرساما از اظهارات آقا یز کته مر یمک: اعالم داشت

  .ت فوراا اعالم شوده مورد قبول واقع شده با هامن اصالحاکرا  یند و تقاضا دارد شش مادهایکم

ردستان کصدر را در مورد یبن یروز آقایما اظهارات د: رد اظهار داشتیکپارس گفتگو م یه با خرب گزار ک یو 

  .میینامیو رسور م یو شاد یردستان آتشبس شود اظهار خشنودکه گفتند در ک

شات ین فرمایم بعد از ایردوایه امکاند هاز سنندج و مهاباد و از سقز به من تلفن شده و گفت: افزود یو 

رار کگر تیردستان حارضند و بار دکره حل شوند و مردم کردستان از راه مذاکل یصدر متام مسایبن یآقا

ران بر یا یاسالم یران و دوش به دوش ارتش جمهور یه آماده هستند دوش به دوش متام مردم اکنند یکم

  .نندکمبارزه  عراق یا و بعثهایکآمر یسمهایالیطان بزرگ امپریه شیعل

ساعت از  24باا یه تقرکن یرده است با اکردستان شاخه سنندج اعالم کرات کحزب دم: افزود یرت قاضکد 

 یرانداز ین شهر از طرف پادگان به طرف سنندج تیمتأسفانه در ا یگذرد ولیصدر میبن یاظهارات آقا

م اعالم یو ما خودمان آماده هستمتوقف شود  یرانداز یه تکد ید بدهکیم دستور ایدواریه ما امکشود یم

  .میره بشوکآتشبس داده و وارد مذا
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تا از اند هرات از من خواستکفرماندار مهاباد و رهربان حزب دم: ن گفتگو افزودیدر ادامه ا یقاض یآقا

 . سته شودکمهاباد ش ینم تا محارصه اقتصادکتقاضا  یجمهور رییس یآقا

 (11/2/1359هانکی)

 

 انیربلو  یگفتگو با غن

روز یران دیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمکان عضو یبلور یغن: هانکی یمهاباد ـ خربنگار اعزام

  :گفت یو . ردکت کهان ش کیبا  یصبح در گفتگو 

قرار گرفته است و  یجمهور رییسه مورد قبول کران یردستان اکرات کحزب دم یشنهادیاگر شش اصل پ

ردستان بزند در مقابل متام مردم که دست به تعرض در منطقه ک یرو یهر چه زودتر اعالم گردد و هر ن

  .ردیگیران قرار میا

ن مطلب به خربنگار یرات با عنوان اکدم یز کته مر یمکو عضو  یمل ینده مجلس شورایان منایبلور یغن

ه شش کن است یا ینونکط حساس یدر شا جمهوررییس یخیفه تاریوظ: هان به مهاباد گفتکی یاعزام

ن جنگ و یند تا اکرده است هر چه زودتر اعالم کشنهاد یه پکا اصالحات یمورد قبول خود را  اصل

  .وتاه شودکن برود و دست جنگافروزان از منطقه یاز ب یشکبرادر 

رات را قبول دارند و اگر از طرف کحزب دم یشنهادیردستان شش اصل پکمردم : ن افزودیهمچن یو 

ران در صف یز دوشادوش مردم ایردستان نکجرا گذاشته شود مردم شنهادات به مرحله این پیدولت ا

 . ردکا مبارزه خواهند یکآمر یردگکبرس  یسم جهانیالیه امپریعل ههمقدم جب

 (12/2/1359هانکی)
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 ردستانکرات کحزب دم یز کته مر یمکه یاعالم

  :افتیر ن شح انتشایردستان مبنا بر آتشبس به اکرات کحزب دم یز کته مر یمکه یمنت اعالم

 یجمهور  یستیالیضدامپر یروهایردستان نظر به رضورت اتحاد همه نکمردم شافتمند  یهم وطنان گرام

 یک 1359بهشت ماه یه مقرر است فردا دهم اردکنیو نظر به ا ینونکط حساس یران در شایا یاسالم

 یه مردم شهرهاکنیبه ا از تهران عازم مهاباد شود و با توجه جمهوررییس ید آقاییت با تایات حسننیه

اند هشهرها از ما خواست یرانیگناه و ویشتار مردم بکان و مهاباد به علت کوان و بو یسنندج و سقز و مر

ران یردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمکم یش قدم باشیگر درآمد آتشبس و استقرار صلح پیبار د یک

بهشت ماه یارد 9مه شب سهشنبه یاز ن یشکاز جنگ و برادر  یر یت خود و جلوگیبه منظور اثبات حسنن

  .دینامیوان و بانه اعالم آتشبس میسنندج و سقز و مر یدر شهرها 1359

به دست  یند و بهانهایت منایقاا رعایه آتشبس را دقکد ینامیردستان درخواست مکشمرگان رزمنده یاز پ

است یه رکواهد داشت ادامه خ یآتشبس در صورت، است یعینهتوزان ندهند طبکیآتشافروزان و 

ران و سپاه پاسداران یا یاسالم ید دو ارتش جمهور یل قوا آتشبس اعالم مناکبه عنوان فرمانده  یجمهور 

  .مقررات آنرا محرتم بشامرد

ه شش اصل کم یخواهیم یاست جمهور یم و از رینیکرار مکشنهاد خود را تیگر پیبار د یکدر ضمن ما 

  .دیز قرار گرفته است رساما اعالم منایشان نیول اه مورد قبکحزب ما را  یخودمختار 

 . ردکموثر خواهد  کمکردستان کن امر انشاالله به استقرار صلح دائم و حل مساله یا

 (12/2/1359هانکی)
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 ردستانک یرهایرات در مورد درگکحزب دم یاظهارات سخنگو 

 یبررس یاز صبح روز گذشته برا ردستانکرات کحزب دم یز کته مر یمک: هانکی یمهاباد ـ خربگزار اعزام

از مسووالن  یکی ین مطلب را حسامیا. ل دادکیتش یرس  یتیجلسه امن یکردستان کن تحوالت یآخر

ح نداد ین جلسه توضیات اییدر مورد جز یو ، ردکهان اعالم کی یبا خربنگار اعزام یرات در متاسکحزب دم

شتار خلق کردن کوم کو مح جمهوررییس امام و یبرا یارسال تلگرام یجلسه موردنظر برا: و گفت

حزب در  یز کده به دفرت مر یاطالعات رس: افزود یو . ارتش برگزار شد یردستان توسط واحدهاکدفاع یب

شته شدند کارتش و پاسداران  کنفر از مردم شهر سنندج در اثر هجوم مشرت  200ست حدود کیمهاباد حا

تعفن رسارس شهر را  یمانده و بو  یابان و منازل باقیخاز آنها همچنان در سطح  یادیه اجساد تعداد زک

خود با  یدر ادامه گفتگو  یو . ران شده استین صدها خانه در سنندج و سقز ویرده است همچنکپر 

مورد  کوپرت و توپ و تانیکرد اگر تا هزار سال با فانتوم و هلکخلق : ردکهان اضافه کی یخربنگار اعزام

مسوول . سته نخواهد شدکدارند و مقاومت آنها شیحق خود دست بر من از موضوع به، ردیحمله قرار گ

 یرد و در مورد گزارشهاکد ییارتش تا یروهایله نین محارصه شهر سقز را به وسیرات همچنکحزب دم

طرح  جمهوررییس ییز درست است و اگر آقاین گزارشها نیاران و بانه گفت ایامکاز  یر یمربوط به درگ

د یند و هر چه زودتر اعالم آتشبس ننامکرفته بود قبول نیرات پذیتغ یمکه قبالا با کما را  یشش مادها

رات کگر حزب دمیسپس با اشاره بر اقدامات د یو . پارچه آتش و خون خواهد شدیکردستان کمنطقه 

 یناملللیمحافل ب یمتام یما برا: ردستان گفتکاز  یر یاز گسرتش درگ یر یجلوگ یاههردستان در مورد راک

ل کآنگاه به مش یحسام. میردکرد استمداد کشتار خلق کاز  یر یجلوگ یم و از آنها برایام فرستادهایپ

 یارتش یخانوار از مردم سقز به دنبال هجوم واحدها 700 یال 600در حدود : آوارگان پرداخت و گفت

اطراف مهاباد و  یاروستاه، انکبو  یل آوارگان به سو یاشانه خود آواره شده و سکن شهر از خانه و یبه ا

رد که به وضع شهر سنندج اعالم یناا شبیشهر سقز را تا بعدازظهر جمعه ع یو . ر شدندیشهر مهاباد رساز

د یشمرگه شهیپ 5و  ینون تعداد ده ارتشکده به دفرت حزب تایز بر اثر اطالعات رسیدر سقز ن: و گفت

ن با اشاره یهمچن ینان ادامه دارد و ن شهر همچیدر ا یارتش یروهایرد و نکشمرگان یجنگ پ. شدهاند
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ل یین و گازویش ورود تفنگشان و حمل محموله بنزیاز دو روز پ: ردستان گفتک یبه محارصه اقتصاد

ن یاندوآب ممنوع شد و ژاندارمها و پاسداران در ایمی هاطراف از دو را یه و شهرهایبه مهاباد و اشنو

در  یو . قرار دهند یردستان را در محارصه اقتصادک شوند و قصد دارندیشها مکمنطقه مانع حمل نفت

ارتش به مرزها اعزام شوند  یروهایناند هرات اجازه ندادکشمرگان حزب دمیه چرا پکن سوال یپاسخ به ا

ت یارتش عراق متوجه متام یاز سو  یدیچگونه تهدیرستان هکما با عراق در  کمشرت  یدر مرزها: گفت

 . رد بوده استکخلق  یوبکرس  یرو برایاعزام ن یارتش برا ن بهانهیست و بنابرایما ن یارض

 (17/2/1359هانکی)

 

  ردستان در انتخابات دومکرات کت حزب دمکعدم ش 

 یت خود را در انتخابات دور دوم مجلس شوراکعدم ش ی، ه ایردستان با انتشار اعالمکرات کحزب دم

ه کاد دارند یهمه ب. ردستانکمردم مبارز ی، رامهموطنان گ: ن شح استیه به ایمنت اطالع. ردکاعالم  یمل

رات کحزب دم یدهایاند، کرانیا یاسالم یجمهور  یمل ین مجلس شورایدر دوره اول انتخابات نخست

بدست آوردند و در چند حوزه  یر یچشمگ یهایروز یردستان پک یانتخابات یاههه حوز یلکردستان در ک

از ، ردستانک یاز شهرها یمتاسفانه در برخ. ل آمدندینا یقطع یروز یه در هامن روز اول به پیانتخاب

گر پس از ید یر انداختند و در بعضیت( به تاخی)عدم وجود امنی هوا یاههانتخابات را به بهان، آغاز

ه کاست  ییض و جدایتبع یرس  یکاز  ینها بخشیهمه ا. ردندک یج آن را ملغینتا، انجام انتخابات

 یبهشت ماه برایه روز نوزدهم اردکنون هم کا. ندیردستان اعامل مناکم در حق مرد، رانیدولتمردان ا

مدت  یردستان براکه یانتخاب یاههاز حوز  یانتخابات قسمت، دهین گردییدور دوم انتخابات تع یبرگزار 

 یطیشا، ردستانک یلیز بعلت جنگ مجدد تحمیگر نید یاههق افتاده و در حوز یبه تعو ینامعلوم

ت کتوانند آزادانه و به طور فعال در انتخابات ش ، منیردستانکمردم  یاههه تودک بوجود آمده است

ه ک یردستان بعنوان اعرتاض به جنگ خامنان برانداز کباطالع همه مردم ، ق باالیبا توجه به حقا. ندیمنا
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رد کت نخواهد کران در دوره دوم انتخابات ش یردستان اکرات کحزب دم، ل شده استیرد تحمکبه خلق 

است  یادآور یالزم به . داندین مردم منیانگر اراده راستیرا ب ین انتخاباتیج چنینتای، و در صورت برگزار 

ه انتخابات ک یدر صورت، حزب ما در دوره اول بدست آورده بودند یهادایاندکه ک ییه با توجه به آراک

  .دیرسمی بنظر یآنان در مرحله دوم قطع یروز یپ، شدیط سامل انجام میمح یکدر 

 ردستانکرات کحزب دم یاسیدفرت س

 (19/2/1359)اطالعات

 

  :رانیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمکعضو 

 یرات با اعالم آتشبس و طرح شش مادهاکحزب دم

  .فرستدمی به تهران یاتیه جمهوررییستوسط  

هان اعالم کیبا  یاس تلفنران صبح امروز در متیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمکعضو  یل گادانیجل

ردستان کاز  یها همچنان ادامه دارد و قسمتیریوان و بانه درگیسنندج و سقز و مرهای ه در شهرکداشت 

  .ز متشنج استین یشامل

ها وجود دارد اما یرین شهرها درگیده است در ایه رسک یرد )بر اساس اطالعاتکن مورد اضافه یدر ا یو 

 یگادان. م(یدر دست ندار یات و تعداد تلفات اطالعییما از جز یتلفنبه علت قطع برق و ارتباط 

رات خواهان کو حزب دم یمرتق یروهایران به نیه ملت اکه هامنطور کم یدواریما ام: همچنان گفت

  .ابدیان یها پایشکن برادر یز حل شود و ایط صلحآمیردستان در محکالت کهستند هر چه زودتر مش
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روها در ید نیه باکاز دولت معتقد است  یمتاسفانه جناح: رات افزودکمحزب د یز کته مر یمکعضو 

شه یردستان همکرات که مردم و حزب دمک ینند در حالکف شود بعد اعالم آتشبس یردستان ضعک

  .خواهان صلح بوده و هستند

شتهشدگان کرد اجساد کاعالم  که ستاد مشرت ک یا در روز ههدر مورد نقض آتشبس توسط گرو  یو 

ه آتشبس کردند یکشنهاد منیشمرگان پیم مردم و پیردیکاگر ما آتشبس را نقض م: گفت، شود یآور جمع

  .ردیان گیپا یشکداده شود و برادر 

جناب : ردستان به تهران گفتکرات کحزب دم یاز سو  یاتیرامون اعزام هیان پیدر پا یل گادانیجل

از  یاتیند و دستور آتشبس دهد هکعالم اگر هر چه زودتر شش اصل مورد قبول خود را ا جمهوررییس

ند حزب کدا یادامه پ یشکن صورت اگر جنگ و برادر یر ایحزب به تهران اعزام خواهد شد در غ یسو 

 . ردکار را نخواهد کن یچ گاه ایرات هکدم

 (20/2/1359هانکی)

 

  :رانیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمکعضو 

  .نندکت یامالا رعاکشبس را رات دستور دارند آتکشمرگان حزب دمیپ

 یگفتگو  یکران صبح امروز در یردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمک یاز اعضا یکی یل گادانیجل

  .ردکت کرامون اعالم آتشبس موقت ارتش ش یهان پکیبا  یتلفن

شمرگان خود دستور یز به پیاعالم آتشبس شش ساعته در شهر سنندج توسط ارتش ما ن یدر پ: گفت یو 

  .نزنند یچگونه مترضینند و دست به هکت یامالا رعاکه آتشبس را کم یادد
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ردستان باشد ما کل کز مشیحل مساملتآم ین آتشبس شش ساعته را راه گشایم ایدواریما ام: افزود یو 

رد است و نه کابد نه به سود خلق یسال هم ادامه  15 یشکن جنگ و برادر یم اگرایخواهان صلح هست

  .سم متام خواهد شدیالین جنگ به سود استعامرگران و امپریران و تنها ایدم ابه سود متام مر 

ردند کرا امضا  یومله قرارداد صلحک یهایکرات و چرکات سه نفره از تهران حزب دمیگفت با آمدن ه یو 

  .ردکدا یهمچنان ادامه پ یشکطرفه بود و جنگ و برادر  یکن آتشبس یامل تاسف اکبا  یول

ن یبه مردم ا یردستان اعالم خودمختار کت در ید موفقیلکتنها : رات گفتکحزب دم یز کته مر یمکعضو 

رات کوتاه خواهد شد و حزب دمکن حقوق داده شود و دست جنگافروزان از منطقه یمنطقه است و ا

از به اسلحه نخواهد یند اگر جنگ خامته داده شود نیکوم مکهر گروه در منطقه را مح یز جنگ افروز ین

رد کسم مبارزه خواهند یالیخود با امپر یرانینار برادران اکه در کرد کردستان ثابت خواهند کمردم بود و 

ات به تهران یرات به تهران گفت ما چند بار هکاز طرف حزب دم یاتیدر مورد اعزام مجدد ه یو 

ومت کح چون قدرت در دست یم ولیشد یار کردستان متهم به سازشکن مردم یه در بک ییم تا جایفرستاد

  .ما موافق هستند یشنهادیه با شش اصل پکند کش قدم شود و اعالم ید پیاست پس دولت با

ش قدم شود و ید پین بار دولت بایا یرد ولکر کشود به طور مطلق فیاست منیان گفت در سیدر پا یو 

را در یت زار اسکدر  یه تفاهمکردستان موافق است تا نشان دهد کمنطقه  یه با خودمختار کند کاعالم 

ز آتشبس اعالم شود بعد ید قبل از هر چیه باکست بلیراه گشا ن یات از هر طرفیزمان جنگ فرستادن ه

 . ره پرداختکبه مذا

 (20/2/1359هانکی)
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 راتکنظرات حزب دم

هان در مورد مطالب کیبا  ییردستان در گفتگوکرات کحزب دم یز کته مر یمک یاز اعضا یکی یگادان

ا ههو گرو  به احزاب، ا نهید یدهیردستان مکرا به مردم  یه خودمختار کنین در مورد ارایا جمهوررییس

انتخابات . ستندین حزب جدا نیست و مردم از ایران از مردم جدا نیردستان اکرات کحزب دم: گفت

  .ردکن گفته ما را ثابت یردستان اکدر  یمل یمجلس شورا

د ین مساله برخورد خواهیشود شام چگونه با ای هران نظرخوایون مردم ایلیم 36ه اگر از کنیدر مورد ا یو 

ه ک یرا شخصیرند زیم بگیتواند تصمیرد مکفقط دولت و ملت  یدر مورد مساله خودمختار : رد؟ گفتک

ن منطقه اطالع داشته باشد راجع به یه از اکنیتواند بدون ایند منیکم یراز زندگیرمان و شکدر خراسان و 

  .نظر بدهد ردستانک یخودمختار 

ند و یکافت میاسلحه در یخارج یشورهاکرات از که حزب دمکا صحت دارد یه آکنیدر مورد ا یگادان

: رده است گفتکنصب  یینگان توپ ضدهواین از گله و باینقاط مانند گردنه خان در بانه و ب یدر بعض

م و از آنها اسلحه یارتباطدر  یخارج یشورهاکا با یه گوکدهند ین تهمت را به ما نسبت میه اک یافراد

ار یران متام پادگانها و پاسگاها در اختیه در انقالب مردم اکرند یگیده مین مساله را نادیم اینیکافت میدر

 . ن عمل انجام شدیز همیردستان نکمردم قرار گرفت در 

 (20/2/1359هانکی)
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  .ردستان آرام شدک

  .ره شدکردستان خواهان مذاکرات کحزب دم

با  یران در متاسیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمکعضو  یل گادانیجل: هانکینشاه ـ خربنگار رماک

رات کادامه مذا ردستان وک یخودمختار  یرات براکحزب دم یشنهادیشش اصل پ یهان خواهان اجراکی

  .شد یشکاز برادر  یر یجلوگ یآتشبس برا یو برقرار 

ق یردستان از طرکالت که مشکم زد یخواه یبه هر اقدام ردستان دستکرات کافزود بعنوان حزب دم یو 

ت در یه افراد با حسننکم یردکه اطالع حاصل کشرت شده است یما ب یدوار یره حل شود و زمان امکمذا

  .نندکدا یز پیق مساملتآمیردستان را از طرکنند راه خروج از بن بست یکوشش مکت کسطح ممل

د دست یخواهیه اگر مکم یردکشنهاد یم و پیاستمداد خواست یتکبارها از مسووالن ممل: سپس افزود یو 

رات به مورد اجرا گذاشته کحزب دم ید شش اصل خودمختار یردستان جدا شود باکجنگافروزان از مناطق 

ن یتواند دست به اسلحه بربد و اگر چنیمنی هچ گرو یه خود برسند هیردستان به حقوق اولکشود اگر مردم 

  .ردکبا جنگ افروزان برخورد خواهد  یل انقالبکرات قاطعانه و به شکحزب دم دیایش بیپ یمسالها

ردستان خواهان صلح و صفا هستند و اگر کمردم : رات گفتکحزب دم یز کته مر یمکعضو  یگادان

آزاد و مستقل با جان  یرانیا یبودن خود را در جهت آبادان یرانیفه ایبه آنان داده شود وظ یخودمختار 

  .خواهند داد و دل انجام

و  یمرتق یروهایر نیبا سا یار کردستان حارض به هر نوع همکرات که حزب دمکرد کان اضافه یدر پا یو 

ردستان ارئه کز مساله یحل مساملتآم یبرا ییشنهادهایخواهد پیاست و از مسووالن م یانقالب ینهادها

 . نندک

 (23/2/1359هانکی)
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 راتکاظهارات حزب دم

رد کهان اعالم کیبا  یران روز گذشته در متاسیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمکعضو  یل گادانیجل

اعالم  یسخنان یرت قاسملو طکو د  ینین حسیخ عزالدیه در مهاباد شکشمرگ یع جنازه سه پیه در تشک

ن سه یه جنازه اکرد کاشاره  یو . ران استیردستان فقط به نفع دشمنان اکدر  یشکه جنگ برادر کردند ک

  .ع شدییتش یمراسم یافته بود و طیمرگ از سنندج به مهاباد انتقال شیپ

ه در راه کمتعهد شدند  یت حارض در گورستان شهدا همگین مراسم جمعیان ایدر پا: ردکاضافه  یگادان

ران و یدر ا یراسکن دمیو تأم یل به اهداف مقدس ملیم ن در راهیران و همچنیانقالب ا یواقع یروز یپ

  .نندکشه مجدداا مبارزه یهم یسم برایالیردستان و تردد امپرک در یخودمختار 

شود از پاوه و نوسود یه روز به روز بدتر مکن محارصه یا: ردستان گفتک یدر مورد محارصه اقتصاد یو 

 یر ین جلوگین مناطق از ورود نفت و بنزیو ادامه دارد و در متام اکما یکیشوع شده و تا قطور و نزد

 . شودیم

 (24/2/1359هانکی)

 

دولت و  یل به اعالم آتشبس همزمان از سو یرات ماکحزب دم: راتکحزب دم یز کته مر یمکعضو 

  .است یاسیس یاههگرو 

 یتلفن یران بامداد امروز در گفتگو یردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمک یاز اعضا یکی یل گادانیجل

  .ردستان آتشبس اعالم شودک ز در رسارسیه قبل از هر چکرد ک یدوار یهان اظهار امکیبا 

شش اصل قابل  یموارد اصالح: ون گفتیزیو و تلویدر راد جمهوررییسروز یدر مورد اظهارات د یو 

رات قرار کتوام باشد مورد قبول حزب دم یرادات منطقیبه ا یشنهادات اصولیاگر با پ جمهوررییسقبول 

رات کدر مورد ادامه مذا یو .  اعالم شودن شش اصل هر چه زودتر رساما یم ایدواریخواهد گرفت و ام
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ن یز در ایرات نکند و حزب دمکردستان اعالم آتشبس کد در رسارس یره دولت باکگفت قبل از هر مذا

ردستان و ک یاسیس یاههه گرو کل است یخود معتقد است و ما یمورد هنوز به قرار داد آتشبس قبل

  .ره مساعد شودکمذا یبرا ینونکجو متشنج  ط ویند تا محکدولت به طور همزمان اعالم آتشبس 

امل انجام دهد و موافقت کت یخود را با حسنن یخیفه تارید وظیز بایفروهر ن یآقا: افزود یگادان

ردستان کبه  یاتیا خود به همراه هی یاتیار حکن یند و بعد از اکآتشبس را اعالم  یبرقرار  یمقامات برا

  .ره به تهران بروندکمذا یه براکند کرد دعوت کندگان مردم یرات و مناکا از حزب دمیند و کسفر 

را  یسانکحل شود عنارص وابسته و  یم اگر مساله خودمختار یردهاکما بارها اعالم : ن گفتیهمچن یو 

را یردستان توسط خود مردم نابود خواهند شد زکسم هستند در منطقه یالیبا امپر یار که متهم به همک

ران یا کاز خا یران است و قاطعانه به هر نوع تجاوز خارجیا یت ارضیمتامن یرد مدافع راستکخلق 

 . ردکدفاع خواهد 

 (25/2/1359هانکی)

 

 ره و آتشبسکمذا یرات براکحزب دم یاعالم آمادگ

ر و احتامل یاخ یهایریران در رابطه با درگیردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمکان عضو یبلور یغن

ارتش با نقل و  یم ولیه آتشبس دادهاکن ماه است یهان گفت ما چندکیبا  ییاعالم آتشبس در گفتگو

  .ندیکشود و عمالا آتشبس را نقض میم یکانتقاالت خود باعث تحر

ز در ین یفراوان یم و صحبتهایر خود با متام مقامات در تهران متاس گرفتیاخ یما در مسافرتها: افزود یو 

  .میردکات دولت مشاهده نیت الزم را از طرف هیسننچوقت حیه یم ولینه انجام دادین زمیا

روز قبل  5ست و مربوط به حدود ید نیان جدین جریا: ان در مورد خلع سالح ستون نوسود گفتیبلور

 یر یهان ضمن اعالم ادامه درگکیرات در گفتگو با کن حزب دمیگر از مسوولید یکی یم حسامیر. کباشدیم



 
162 

ان است و شهر با خمپاره مورد هدف قرار گرفته یدر جر ینگ سختده جیطبق اخبار رس: در سنندج گفت

 . است

 (25/2/1359هانکی)

 

 یس جمهور ییردستان در مورد سخنان رکرات کنظر حزب دم

آرام ، ن استانیه مناطق اکرد کروز( اعالم یپنجشنبه)پر یجان غربید حقگو استاندار آذربایجمش -هیاروم

حزب  یسخنگو ، ن حالیدر هم، ده استینرس یبو  یا ناآرامی یر یگاز احتامل در  ینون گزارشکاست و تا

امالا آرام کوضع مناطق مهاباد و رسدشت را ، هیپارس در اروم یبا خربگزار  یردستان در متاسکرات کدم

  .«نداده است ین مناطق رو یدر ا یچگونه برخوردیه»: رد و گفتکف یتوص

 

 س جمهورییر سخنان ریتاث

ما قبالا »: ردستان گفتکس جمهور در ارتباط با مساله ییر سخنان ریمورد تاث رات درکحزب دم یسخنگو 

س ییسخنان ر. میز هستیو صلح آم یاسیحل مساله از راه س یه آماده گفتگو براکم یاردهکهم اعالم 

ه شش اصل کن جهت ینظر مثبت از ا. را بوجود آورده است یجمهور دو نوع ابراز نظر مثبت و منف

آن انجام گرفته است؟ بهر حال  یبر رو  یرات مورد قبول واقع شده چگونه اصالحاتکب دمحز  یشنهادیپ

  .«میهست یس جمهور ییدولت در مورد سخنان ر یاز سو  یما منتظر اقدامات عمل
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  .ردستان آرام استک

د رسخ و سپاه پاسداران یر و خورشیت شیق جمعیروز( از طریه ظهر پنج شنبه )پرک یبر اساس گزارش

ردستان کاوضاع مناطق استان ، پارس قرار گرفت یار خربگزار یشور در اختکمنطقه غرب  یانقالب اسالم

  .آرام اعالم شد

 

 به سنندج یحمل مواد غذائ

رمانشاه شامل هشت تن کد رسخ یر و خورشیت شیجمع یاز سو  ین محموله خواروبارو مواد غذائیاول

 . ام به شهر سنندج حمل شدیا با هواپیلوبر و یپن، قند، روغن، برنجی، نیب زمیس، آرد

 (28/2/1359)اطالعات

 

  .ن شدیردنشک یشهرها یگر خواستار لغو محارصه اقتصادیفرماندار مهاباد بار د

گر خواستار لغو یبار دیکبا خربنگار پارس در تهران  یتلفن یفرماندار مهاباد در متاس یمهاباد ـ باباطاهر 

ه یط نقلیرد وساکن گفتگو اعالم یدر ا یو . شد یجان غربین آذرباینشردک یشهرها یاقتصادی همحارص 

ن راه متوقف و یب جمهوررییسه عازم مهاباد بود به رغم دستورات یه از ارومکل یحامل نفت و گازوئ

 یجان غربین آذربایردنشک یب شهرهاین ترتیبد. ه شدیه در هامن محل تخلیپس از بازگشت به اروم

ن شهرها یبه ا یافکگر سوخت به مقدار یوخت قرار دارند و چنانچه تا چند روز دهمچنان در محارصه س

ن مردم مجدداا از یر نخواهد بود بنابرایانپذکچ عنوان امیبه ه یشاورز کنرسد برداشت محصوالت 

  .ندین محارصه اقدام منایلغو ا یتقاضا دارند برا جمهوررییس
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وارد شهر  یمبود مواد سوختکاباد به قصد اعرتاض به اطراف مه یتور از روستاهاکترا 200حدود   •

 مهاباد شدند و مدخل آن را بستند

ن یهان ضمن اعالم اکیبا  ییران در گفتگویردستان اکرات کن حزب دمیاز مسئول یکی یم حسامیرک

ه یلکاست و  یردستان در حال نابودک یشاورز که ک ههچند ما یدر اثر محارصه اقتصاد: مطلب گفت

با : افزود یو . تور وارد شهر شدندکان به قصد عرتاض با تراییار افتاده است و روستاکاز  یشاورز کل یوسا

 یبارها دستور دادند محارصه اقتصاد یجان غربیو استاندار آذربا جمهوررییسه جناب کنیوجود ا

 جمهوررییس ار صورت گرفته است و فقط از زمان ابالغ دستورکن یتا به حال ا یسته شود ولکردستان شک

معلوم : خود اظهار داشت یدر ادامه گفتگو  یحسام. ل وارد شهر مهاباد شده استییر گازوکدو تان

 . ندیکم یر یردستان جلوگکو آذوقه به مردم  یه از رساندن مواد سوختکار است کدر  ییست چه دستهاین

 (28/3/1359هانکی)

 

  .ردستان اعالم شدکرات کعلل انشعاب درحزب دم

  .دندینام« نگره چهارمکرات طرفدار کحزب دم یز کته مر یمک»خود را ، ونیابانشع •

  .ردکون اعالم یت خود ا از انشعابیرات حامکسازمان جوانان حزب دم •

  .است یار کسازش، راتکل انشعاب در حزب دمیدل: یز کته مر یمک یاز اعضا یکی •

  .ل اختالف استیدل، چهارم نگرهکو مصوبات  یر اصلیانحراف از مس: یان و گادانیبلور •

  .میردکانشعاب ، نندکه از حزب اخراجامن کنیما قبل از ا: انیبلور •

ـ خربنگار ک ن یاز مسئول یکیرات کحزب دم یز کته مر یمک یاز اعضای هانشعاب گرو  یدر پ: هانکیرمانشاه 

ده یرس یگزارشها ر دانست بر اساسیر اخیو درگ یرامون طرح شش مادهایعلت آن را اختالفنظر پ، حزب
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ت دولت و یرامون ماهیردستان پکرات کراا در حزب دمیه اخک یالتکل و مشیبروز مسا یاز مهاباد در پ

روز گذشته . داد یرات رو کحزب دم یو طرح شش مادها ینونکط یدر شا یستیالیرضورت مبارزه امپر

قه انرصاف خود را در عضو در سطح منط یهاین حزب با انتشار اطالعیا یز کته مر یمک یتن از اعضا 7

  :ر استیرات به شح زکحزب دم یز کته مر یمک یانشعاب یتن از اعضا 7نام . ردندکاعالم  یز کته مر یمک

از  یفقاضیم سیرد ـ رحکان یشوایمحمد از پ ینوه قاض یه قاضیـ فوز یخرسو کیان ـ فروق یبلور یغن

  . ینید معین( ـ نوردستاک یمن شاعر ملی) ه یز یمحمد ـ احمد عز یخانواده قاض

 یبانیز پشتیرات نکه سازمان جوانان حزب دمکست کین حایرمانشاه همچنکهان در کیگزارش خربنگار 

ب ین ترتین گروه شده است و بدیمردم از ا یبانیردند و خواستار پشتکرات اعالم کخود را از حزب دم

  .ده استد آمین حزب پدیا ین اعضا و سازمانهایدر ب یدیشد یاسیاختالفات س

را  یز کته مر یمک یاز اعضای هل انشعاب گرو یرات دلکدم یز کحزب مر  یاز اعضا یکی« یگادان»

د و ش یرات را بدون قکحزب دم ین گروه طرح شش مادهایا: رد و گفتکب یتصو« یار کسازش»

 یو  .مینکآن قضاوت  یم و بعد رو ینین طرح را ببید اول اصالحات ایه ما بایکدر حال. رفته استیطپذ

ل ین گروه تنها به دلیده وجود داشت و انشعاب ایز اختالف عقیردستان نکر یاخ یهایریدرباره درگ: افزود

ن خط قرار یند و در ایکم یبانین گروه از خلق حزب توده پشتیده ما ایدن است و به عقیترس از جنگ

  .دارد

رات کدفرت حزب دم یاز اعضا یکی: اظهار داشت ییننده در گفتگوکانشعاب  یاز اعضا یکیان یبلور یغن

اساس خواند یب، حزب اخراج شده بودند یز کته مر یمکه جناح انشعاب قبالصاز کنیبر ا یردستان را مبنک

اله بر یچونانچه مس، مین مطرح و سپس اعالم منودیش از ایما مساله انشعاب را ب: و اظهار داشت

  .شدیست قبل از انشعاب اعالم میبایمطرح بود م یر ینارهگک

ستند ین یمیرث افراد جناح انشعاب از افراد قدکه اکرات را کحزب دم یک ین ادعایان همچنیبلور یغن

در حزب  25دارد و از سال  یچهل سال سابقه حزب یفقاضیم سیرت رحکد : رد و اعالم داشتکب یذکت
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ازمان جوانان با س 32از سال « محمد یدخرت قاض» یفقاضیه سین خانم فوزیهمچن. ردیکم یت حزبیفعال

انشعاب چ بوده است؟  یه علت اصلکن پرسش یان در پاسخ ایبلور. اندداشتهت یرات فعالکحزب دم

 یاا علت اصلیثان. میردکرا ما صف خودمان را از آنها جدا یگذارم زیاوالا من اسم آن را انشعاب من: گفت

نها به راه یم تا ایردهاکرها تالش نگره چهارم بوده است و ما باکز انحراف آنها از مصوبات یار نکن یا

نگره کرات طرفدار کحزب دم یز کته مر یمک»ن جناح ما نام یبنابرا، اما آنها منحرف شدند. بازگردند یاصل

ز از یرات نکه سازمان جوانان حزب دمکاظهار داشت  یو . ردکد و صف خود را جدا یرا برگز« چهارم

قبل از اشنعاب با  یا مقامات دولتیه آکن سوال یا ان در پاسخیبلور یغن. رده استکت یانشعاب حام

م ینداشتها یبا مقامات دولت ینه قبل از انشعاب و نه بعد از آن متاس: ر گفتیا خیاند هشام در متاس بود

ا شام یه آکن سوال یان در پاسخ به ایبلور. ریا خیاند هن انشعاب مطلع شدیم آنها از ایدانیو هنوز من

اگر دولت طرح : ر؟ گفتیا خید ین گذاشنت اسلحه هستیجهت برزمی، امات دولتشنهاد مقیطرفدار پ

 یز رسانده است به طور رسمیز در آن انجام داد و به اطالع ما نیرا ن یاصالحات یشش مادها یشنهادیپ

ت و به ین نظم و امنین طرح و تأمیرا با قبول ایبه اسلحه باشد ز یاز یگر نیه دکنم یکر منکند فکاعالم 

ا یدر جناح انشعاب آ: سئوال شد. به اسلحه نخواهد بود یاز یگر نیمنطقه د یهده گرفنت امور داخلع

است و هرگونه  یفعال به طور دستهجمع یرهرب : ان در پاسخ اظهار داشتیبه عهده شامست؟ بلور یرهرب 

از  یبخش ه تحت عنوان نظرات ومواضعکز ین یجزوها. گرددیول مکنده مو یم به این تصمیدر ا یر ییتغ

ردستان کران و مساله یشور و انقالب اک ینونکران درباره وضع یردستان اکرات کحزب دم یادر رهرب ک

 یادر رهرب کردستان از کرات کحزب دم ین اعضایاز برجستهرت یه عدهاکاز آن است  کیافت حایانتشار 

ح ین جزوه ضمن ترشیدر ا. بزرگ بوجود آوردهاند یانشعاب یرو ین یکردهند و ک یر ینارهگکن حزب یا

. ردهاندکان یل بیخود را به تفص یینارهجوکانتها علل ید از نواقص و بعضاا خیاوضاع گذشته و انتقاد شد

ض و یر بار تبعیتواند زیمن یگر یچ خلق دیرد و هکه خلق کاننامه مرشوح آمده است ین بیاز ا یدر بخش

 یخربگزار . ندکخود را اداره  یداخل یو زندگ ید به آن حق داد تا امور محلیو با. دیمنا یزندگ ییزورگو

حزب  یاسیعضو دفرت س« یگادان»با سنندج نظر  یمتاس تلفن یکن خرب در یب انتشار ایپارس در تعق
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ن یه از اک یسانکگر یمن دیان و هیر از بلوریغ: گفت یو . ا شدیران را جویردستان اک یاسیرات سکدم

ت یر از قاسملو شخصیه غکته کن نیستند و این حزب نیا یمیقد یاز اعضااند هردکحزب انشعاب 

نفر از  19را در حال حارض یت ندارد زیمنانده است واقع یسابق باق یات رهرب یدر ه یگر یرسشناس د

ادعا  یگادان. ماندهاند یران باقیردستان اکرات کحزب دم یادر رهرب کرسشناس همچنان در  یاههچهر 

نار شدند کبر ، رانیردستان اکرات کحزب دم یز کادر مر کت در ی عضومورد بحث قبالا یگروه شش نفر ، ردک

نگره که انشعاب دهندگان از اصول قطعنامه کرد کرد و اعالم کوم کحزب عمل انشعاب را مح: گفت یو 

ون یان ه در رأس انشعابیبلور یگر غنید یاز سو . ردهاندکران عبور یردستان اکرات کچهارم حزب دم

ران یردستان اکرات کادر حزب دمکخود را از  ینار که ما موضوع بر ک: پارس گفت یقرار دارد به خربگزار 

به نظر : ردکان اضافه یبلور. میردکنند انشعاب که از حزب اخراجامن کنیرا ما قبل از ایم زینیکب میذکت

نه ین زمیه در اکم یردکند و چون ما احساس کت کنگره چهارم حزب حر کد بر اساس مصوبات یما حزب با

م در یردهاکه ما انتخاب ی کهه راکم یم و معتقدیم به انشعاب گرفتیانحراف حاصل شده است تصم

اننامه ین بیاز ا یدر بخش. ران بوده و خواهد بودیردستان اکرات کنگره چهارم حزب دمک یمش یخط اصل

اع از حق مردم ه به نام دفک ییروهاین ههه جبکم یما اعتقاد راسخ دار: هکنندگان آمده است کانشعاب 

 یاز دو سو  یکستند در هر یدست نیکمقابل آنها  یدولت یروهایمقامات و ن، ههجنگند و هم جبیرد مک

وجود  ینیچون امام خم یتیدر سمت دولت شخص. عمده و متضاد با هم قرار دارند یرو یدو ن یسنگرها

ده ما بوجود آورده یشکده یمردم ستمد یدر دلها ید فراوانیرد امکبه خلق  یو  یخیام تاریه پکدارد 

نه هم یه تفنگها را از سکرد کشمرگان و پاسداران رسباز عاجزانه متنا یاز پ یه با فروتنکاو بود . است

ن یه به ما بشارت رفع هر گونه ستم داد و دولت را مؤظف به تدوکاو بود . نندکا یکبردارند و متوجه آمر

ی، راز یارم شکم اللهآیتچون  ییتهایشخص ینیامام خمدر اطراف . ن مربوطه در ارسع وقت منودیقوان

ه به کوش فروهر وجود دارد یو دار یرمانکن یحجتاالسالم حسی، عالمه نور  اللهآیتی، اشاق اللهآیت

ه یانین بیدر هم. ز وجود داردیمخالف آن ن ههردها موافقند و در برابر آن جبکبا نظرات  یطور اصول

 یستیالیامپر یاههه به تودک ییوجود دارد آن ها یمبندین تقسیچن یک زیردستان نکدر : آمده است
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، هایسیاو، هایاریه آلت دست بختکند و آنها یآیجا گرد میک یانقالب یروهایمقابله با آن ن یشند و برایاندیم

ه ه به دفعات بیانین بیدر ا. و عوامل بعث عراق هستند کساوا یایا و بقایزبانها و وابستگان به سیپال

رت کد  یوششهاکردستان اشاره شده است و از کل یار حل مسایبه عنوان مع ینیامام خم یخیام تاریپ

ان نظرات خود را به یردستان در پاک یرهربان انشعاب. ش شده استیگران ستایصدر و فروهر و دیبن

  :ردهاندکن شح خالصهیرفقا و دوستان به ا یبرا یامیعنوان پ

نگره که در کران یردستان اکرات کحزب دم یانقالب یترق یمحمد و مش یقاضما افراد وفادار به راه 

 یاههتود یق برایحقا یه در افشاکم یریپذیم یق و انقالبید شد به عنوان افراد صدکیآن تأ یچهارم رو 

ه با ک یات مخالفیرغم نظریعل یادر رهرب کم و به علت قرار داشنت در یردهای کهوتاکحزب و هواداران 

حزب  یرد رهرب کاز عمل یانحرافات ناش یکش خود را شیم و بکباز ، میداشتینحرافات ابراز من ایا

حزب  یز ندانشته و تاب تحمل مشاهده انحرافات روز افزون رهرب ین درنگ را جایش از ایب یول یدانیم

ران یا یاگر خلقهیرد و دکو خلق  یان گذاشنت رفقا و هواداران حزبیله ضمن در جرین وسیرا نداشته بد

قطع ، نگره چهارم منحرف گشتهکن شده در ییر تعیت آن از مسیرثکه اک ین رهرب یوند خود را با ایپ

نگره در جهت دفاع از انقالب ک یه مبارزه خود را طبق برنامه و رهنمودهاکم یداریم و اعالم میینامیم

 یاههن خواستیران و باالخره تأمیدر ا یراسکن دمیق آن و مبارزه در راه تأمیران و تعمیا یستیالیضد امپر

دانم در یمناسب منیب. م دادیران ادامه خواهیشان رسارس اکزحمت یبهرت برا یرد و زندگکبر حق خلق 

است یاز ر، انقالب یاز شورا ینیران امام خمین لحظات حساس و رسنوشتساز از رهرب انقالب ایچن

ه کم ینکز طلب یران نیا یاسالم یران جمهور ن و زمامدایو همه مسوول یمل یاز مجلس شورای، جمهور 

 یخیام تاریه پک یاصول یز صورت گرفته بر مبناین یه در آن اصالحاتک یشنهادیاصل پ 6 یبا اعالم رسم

ق ین صدیران و مدافعیخلق ا یآن بوده و به ما مؤمنان به اتحاد انقالب یمبرش و مناد ینیامام خم

م بعث یسم رژیالیامپر یطانیش یاههن عمل نقشینند و با اک کمکران یبزرگ ا یانقالب یدستآوردها

ران یردستان و چه در سطح اکآنها را چه در سطح  یم سابق و همدستان داخلیرژ یعراق و عوامل فرار 

بندد و اعالم حقوق خلق یق و سامل را میصد یروهاین یدست و پای، شکادامه جنگ برادر . ندیمنا یخنث
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ت بدون ین واقعیم ایدواریام. ون را خواهد بستیضد انقالب یدست و پا یشکرد و قطع جنگ و برادر ک

 . ردیچون و چرا مورد توجه الزم قرار گ
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