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 ش گفتاریپ

ران یردستان و اکخ یتارهای دورهترین تیاز پراهم یکیبا  ییآشنا، ن مجموعهیا یهدف از گرد آور  

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

  .دیمناتر میجالب یزبان خود آنها بس شان ازیشه ورز ایگاه اندیجا و، آنان در هامن عرصی هااندیشهبا 

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

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

 نا یهثبات گذار را پشت رس نهاد و دور  یدوران ب، نشستران به بار یه انقالب اکاست های ران و دوریا

  .ردکردستان را تجربه ک یآرام

چگونه ، ردن و چگونه پنداشنتک یچگونه تلق، ردنکدن و چه یشیرسگذشت چگونه اند، حارض یهمجموع

  .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 یاندد یشا

  . . .ات آن دوران باشدیواقع کدر  یراه براترین آسان، معامران

، ستندیگذشته نهای جز بازگشت به حالت یز یچ ینونکهای ند و چون حالتکمی رارکخ خود را تیتار

. . . نده خواهد بودیآ یاید ورود به دنیل، کگذشته یاپیتحوالت گوناگون و پ از یهآگا، ن خاطریبه هم

 : مینکفراموش ن

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

م خوانندگان یتقد، استخراج شده است 59 و 58 و 57های یران در ساله از مطبوعات اکن مجموعه یا

  .خواهد شد یگرام

به دستم دادند سپاس  یار یدست ، ن مجموعهیا یآماده ساز  یههار سالهیچه در دور ک یارانی یهاز هم

 . گزارم
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  .ردندکرا رد  یه طلبیعه تجزیشا، ردستانکمردم ، وش فروهریبا حضور دار یدر اجتامع بزرگ

ردستان اعزام کرد به کبرادران های الت و خواستکمش یه مبنظور بررسکار کر یوش فروهر وزیدار-مهاباد

فروهر و همراهان . قرار گرفت یوارد مهاباد شد و مورد استقبال حدود صدهزار نفر از اهال، شده بود

رت کوش فروهر و د یداری، دان شهردار یدر اجتامع مردم مهاباد در م. دار امام جمعه رفتندیابتدا به د

نان که عالوه بر سا، کن اجتامعیدر ا. استرد را فروخته که شاه خلق کردند و گفتند ک یسخرنان یر کم

های خلق یه طلبینندگان اتهام تجزکاجتامع ، ز حضور داشتندیردستان نکمختلف های مهاباد مردم شهر

وش یدار. ردندک یشور اعالم همبستگکخود در نقاط مختلف  یرانیه برادران ایلکردند و با کرد را رد ک

 د شده بود رفتندی هش 46ه در مبارزات سال کف زاده یل رشیعفروهر و همراهان به خانه خواهر اسام

خ یش، راً وارد مهاباد شده استیه اخکردستان کرات کاز رهربان حزب دم یکیرت قاسملو کز د یو امروز ن

مردم های انجام دادند و خواست یراتکوش فروهر و همراهان او مذایان با داریبلور ین و غنیعزالد

 . ل دادندیم شده بود به آنها تحویتنظهای ماد 8عنامه قط یه طکردستان را ک

 (2/12/1357هانکی)

 

  .میامل دارکردستان تسلط کاوضاع  بر: دولت

ه دولت موقت انقالب را سخت به خود مشغول کاست  یین خربهایردستان همچنان از داغرتکاخبار 

های نخست خرب: استان وجود داردن یاطالع از اخبار ا یبرا یدو منبع خرب ، در حال حارض. داشته است

دولت منترش  یاعضا یمطبوعاتهای ق مصاحبهیا از طریدولت و ستاد انقالب و های هیانیه در بک یرسم

های ویو راد یل ارتباط جمعیندگان وسایمنا، ه توسط خربنگاران مجلسک یر رسمیشود و دوم اخبار غیم

ردستان مسلط کامالً بر اوضاع کدر حال حارض ارتش ی، رسمهای بر اساس خرب. شودیپخش م یخارج

و دولت موقت  ینیامام خم یاز سو  یاعزام هیاتردها در چارچوب کهای الت و تقاضاکاست و مش

و  یاعزام هیاتنه با انتشار اخبار سفر ین زمیس در ایپار یخربگزار . شودیحل و فصل م، انقالب
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ن یدر ا. ردکد کیه نقاط استان تأیلکر تسلط دولت را بر گیبا رسشناسان مجلس بار د هیاتهای مالقات

« یر کرت محمد مکد »ت یوش فروهر و عضویاست داریبر یدولت انقالب یاعزام هیات»: خربها آمده است

با  ینیخم یت الله العظمیحرضت آ یندگیراد هستند بنامکه هر دو از اک« یونسی هیمرت ابراکد »و 

ه از کدارد  یندگیمنا هیاتن یا»: وش فروهر گفتیدار. د سنندج شدندردستان وار کمردم  یبرا ییامهایپ

ت در اجتامعات و جلسات کو ضمن رش  یدگیردستان رسکمردم های به خواسته یطرف دولت انقالب

الت گوناگون مردم کس سازد و به مشکمنع ینظرات آنان را بدولت موقت انقالب اسالم، گفت و شنود

  .«ل داردن سازمان توجه خاص مبذو یا

رسشناس شهر قرار  یروحان« زاده یمفت»مورد استقبال عالمه ، ور در آغاز ورود خود به سنندجکمذ  هیات

سپس ، ن منطقه را برشمردیمردم ا یو اجتامع یاسیالت سکمش، ر مقدمیزاده ضمن خ یمفت. گرفت

جان ی هه با شور و ک ردکردستان قرائت کمردم  یرا برا ینیام امام خمیپ« یعالمه نور »حجت االسالم 

بخواهند بهر نحو بر  یه هرگاه عنارص کادآور شد یفروهر در سخنان خود . فوق العاده مردم روبرو شد

و  یخین لحظه حساس تاریه در اکاست  یانتینند اقدام آنها خکران اقدام یر انقالب ملت ایخالف س

گر ارتش ید یاز سو . تهران بازگشت به هیاتن یا. رقابل بخشش استیاز هر نظر غ، رانیرسنوشت ساز ا

روز در یه دکهای یدر اعالم. رده استکردستان اشاره کبه حوادث  هاییهیاعالم یز طیران نیا یمل

ه تنها که آمده است ین اعالمیدر ا. ب شدیذکن پادگان تیصادر شد سقوط ا یارتش مل یردستان از سو ک

 یکز در یدولت ن یسخنگو . اندهردکرا اشغال  ینظامی هاپادگان، وجود دارد و مردم یالتکدر مهاباد مش

ه یز محل را تخلین افراد بطور صلح آمیان است تا ایدر جر یراتکه مذاکه جداگانه اعالم داشت یانیب

با پخش « یعنارص ضد انقالب»هکاز آن بود  کیحا یگر نظامیه دیاعالم یکدر هامن اثناء . ندیمنا

نند و در آنها از مردم خواسته شده است کید میصلح را تهد، وانیانه و مرب، سقزهای در شهر هاییهیانیب

ان یدانشجو، اصناف مختلف معلامن یبدنبال تقاضا، طبق گفته دولت. ندیحمله منا ینظامهای گاهیبه پا

ه ییدر رضا. پادگانها منرصف شدند یبسو  ییامینندگان از راهپکتظاهر ، و انقالب یدفاع از آزاد ەتیمکو 

ار کس خواست به رس یو پل یژاندارمر ، پرسنل ارتش ەیلکون از یزیق تلویاز طر« یشیقر»ز حجت االسالم ین
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او . ندیمنا یرو یپ اندهته انقالب منصوب شدیمک یه از سو کخود برگردند و از دستورات فرماندهان خود 

ردم خواستند تا به ز از میگر نیون دیروحان. رشفت انقالب متحد شوندیاز مردم خواست تا در جهت پ

 . ه طلب اجازه ندهند به انقالب صدمه بزنندیتجز ایەعد

 (5/12/1357 )اطالعات

 

  .د برقرار شودیردها باکردستان توسط کدر  ینظم داخلی: ر کرت مکد 

امروز در ، ردستان به تهران بازگشتکه روز گذشته از سفر ک ینیان امام خمیکاز نزد یکی یر کرت مکد 

توسط  ینظم داخل یان برقرار کو ام یفرهنگ یردها آزادکد به یه باکرد کد ییهان تاکیبا  ییگفتگو

، از ما استقبال شد یردستان به خوبکدر : ن مطلب افزودیضمن اظهار ا یر کرت مکد . خودشان داده شود

را  ینیامام خم یشان رهرب یآنها همواره در شعارها. میردک یمردم سخرنان یو ما در نقاط مختلف برا

ن مضمون یداشتند با ا یاما البته شعر ، ردندکیوم مکرا مح یه طلبیدادند و ضمناً تجزید قرار مییورد تام

ز یشهر مهاباد ن یانقالب ەتیمک یمات با اعضا. «ردستانک یبرا یران و خودمختار یا یبرا یراسکدم»هک

م ین به آنها گفتیهمچن. هندشان را به ما بدیشنهادهایات و پیه نظرکم یم و از آنها خواستیردکره کمذا

شان یه خواستهایمورد ب در یول، ن استکآنها را در حال حارض ممهای خواست یردن بعضکه برآورده ک

د در چارچوب ین مورد بایدر ا یمیه هر تصمکنید بر اییالبته با تا. د در مجلس مؤسسان صحبت شودیبا

د درآنجا به دو زبان صحبت شود و به یست باآنچه محقق ا. ران اتخاذ شودیا یت ارضیاستقالل و متام

در امور . س شودیز تدرین یردکداشته و احتامالً در مدارس زبان  یفرهنگ یه ازادکد اجازه دهند یآنها با

توان به آنها یز میزه بشود نیل شود و ارگانکیوطن پرست تش یانقالبهای تهیمکز اگر ین یانتظامات داخل

. وجود دارد یانات دادن آزادکز امین یو توسعه اقتصاد یشاورز کدرمورد  نیهمچن. داد یداخل یآزاد

ن یا. ل شودکیرد تشیز فرمان بگکه از مر ک ید ارتش قو یه در هر حال باکرد کد کیسپس تا یر کرت مکد 
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رات کران و حزب دمیبه ا یجالل طالبان: هکان گفت یدر پا یو . شور باشدکهای د حافظ مرزیبا یارتش مل

 . اردد یسمپات

 (5/12/1357هانکی)

 

  ردستانک یبرا یران و خودمختار یا یاستقالل برا

ن یدر ا»: ردکروز اعالم یعرص د، بعد از بازگشت خود به تهران ینیت الله خمیآ یاعزام هیات یسخنگو 

: گفت یر کمحمد م. «ار دادیب در استان خود اختینظم و ترت یبرقرار  یردستان براکمرحله به مردم 

ز روابط مناسب برقرار ین یز کسازمان داده شود و با دولت مر  یردستان بخوبک یالتیته انقالب ایمکاگر »

. «واگذار شود یتواند بطور موقت به مردم محلینظم و قانون من یفه برقرار ین صورت وظیدر ا، گردد

وب استقالل د در چارچین باره اتخاذ شود بایه در اک یمیالبته هر گونه تصم»: ردکاضافه  یر کرت مکد 

داشته  یفرهنگ یردستان آزادکه مردم کار است آن است که آشکرد آنچه یران صورت گیا یت ارضیومتام

ردستان کپنج شنبه گذشته به « ینیت الله خمیآ» یاعزام هیات. «ندیباشند و به دو زبان صحبت منا

ه کردستان بود کزرگان به با یمهد یت گروه اعزامکپس از حر  کیمت آن با اند یخ عزید و تاریاعزام گرد

ته یمکبا اعضاء  یاعزامهای هیات. بعهده داشت یار و امور اجتامعکر یوش فروهر وزیاست آن را داریر

بازگو « ت اللهیآ»ندگان یمنا یخود را براهای ه خواستهکره پرداختند کانقالب مهاباد به بحث و مذا

ه آنها یتوان بالفاصله پاسخ داد اما بقیتهاشان را مخواس یمن به آنها گفتم بعض»: گفت« یر کم». منودند

: روز به خربنگاران گفتیدولت د یر انتظام سخنگو یام. «د به بحث گذارده شودید در مجلس جدیبا

نند خواستار خود کیم یه زندگکیمرز عراق و تر  یکیه در نزدکرد کون نفر یلیب به دو میندگان قریمنا»

 . «ن تقاضا و اجابت تقاضا فرق استیبته بال یول اندهشد یداخل یمختار 

 (6/12/1357)اطالعات



 
9 

  .شودیسپرده م یالتیا یردستان به شوراکامور 

ه دولت ک یالتکن مسائل روز و مشیاز مهمرت یکین همه یبا ا، رسدیردستان منکاز  یه اخبار چندانکبا آن

وت خود کون مهاباد سیزیو تلویرادصبح امروز . ردستان استکبحران ، موقت انقالب با آن روبرو است

راد و بخصوص مردم مهاباد کا یضمن اعالم همبستگ، ه به تهران فرستادک یهوتاکست و در گزارش کرا ش

و یگزارشگر راد. ردستان اشاره منودکبرحق مردم های ز بحران است به خواستکشد مر یه گفته مک

مردم را دعوت ، ردستانکمشهور  یروحان ینیون مهاباد در گزارش خود گفت حجت االسالم حسیزیتلو

، گر در تهرانید یاز سو . نندکگانه توجه نیات عوامل بیکراد خواسته به تحرکرده است و از اکبه آرامش 

نده یو منا یار و امور اجتامعکر یوش فروهر وزیو دار ینیامام خم یاعزام هیاترسپرست  یر کرت مکد 

گفته . اندهانقالب و دولت داد یردستان به شوراکحوادث  رامونیپ یگزارشات مرشوح، دولت یاعزام

ن ینشان داده است و اهای راد نرمش فوق العادکاهای شود دولت موقت انقالب در برابر خواستیم

ه به طرح یشب یشود طرحیگفته م. دولت است یردستان براک یت فوق العاده ماجرایل حساسیبه دل

ی، اعزام هیاته کشده تهیه منطقه  یردستان و رهربان روحانکبه  یاعزامهای هیاتن یب« مارس عراق»

، ن استان در هامنجا خرج خواهد شدیه درآمد ایل، کن طرحیبه موجب ا. م منوده استیآنرا به دولت تقد

نار زبان کدر  یردکزبان و خط ، شودیم یدار یتوسط دولت خر ین اللملیمت بیردستان با قکتوتون 

، اداره اموراستان را به عهده خواهد گرفت یو شهر  یالتیا یشورا، شودیس میردر مدارس تد یفارس

، د خواهد شدیمهلت معقول متد یکها در کرد به بانکشاورزان کعقب افتاده های قسط یمدت یبرا

خواهند بود و همه یادارات از افراد بوم یو رؤسا یهان نظامفرماند، بخشداران، فرمانداران، استانداران

تالش مهندس  اندهر گفتیبه نخست وز یکمحافل نزد. ردستان برسعت جربان خواهد شدک یب ماندگعق

 . رد به توافق برسدکندگان و رسشناسان یان هفته با منایه تا پاکن است یبازرگان برا

 (7/12/1357)اطالعات
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  .داد یردها خود مختار کد به یبا

 ویژەگزارش ، ردستانکدولت به  یاعزام هیاتو عضو  یار و امور اجتامعکر یوش فروهر وزیروز دارید

  :ن گزارش آمده بودیدر ا. ردکقرائت  یو خارج یبا خربنگاران داخلیدار عمومید یکرا در  هیات

ت و به یدر حق اندهردکش از اندازه بزرگ یآن را ب، ا ندانستهیدانسته  هابعضیه کردستان کمسأله "

ن است کممهای ین آزادیشرتیردن بکردن و حس کاز به ملس یو آن نران است یمسأله رسارس ا، بیتقر

آنچه امروز . ران باشدیمردم ا یووحدت رسارس  یت ارضیم بر متامکه حاک ینیدر چارچوب اصول و قوان

سب کنه یه در زمک یشامر یمردم تهران است و توقعات ب یشگر شور انقالبیگذارد و منایدر خود تهران م

ردستان کالن و یجان و گیبا آنچه در آذربا یر یدارند به گامن من نه تنها تفاوت چشمگ یرضور های یآزاد

ت ین حساسکل. زتر هم داردیو تتر کشتابنا یه جهتکندارد بل، گذردیو بلوچستان و خوزستان و خراسان م

به مربوط  یز تا حدید آمده نیپدهای یاضطراب و نگران. است ینونکهای متوجه خطوط مرز، ملت

 یقانون اساس ییب نهایل مجلس موسسان و طرح و تصوکیاست پس از تش یهیبد. ن مسأله استیهم

ه کخود را های ه باز هم خواستکل حل خواهد شد کمش یادیران تا حد زیمردم ا یبرا، و اصول انقالب

و  یگون نند و خواهان دگرکان یب یبه آسان، مورد توجه خاص واقع شود یست در قانون اساسیبایم

ل مجلس کیش از تشیه در زمان حارض و پکاست  یعین طبیشوند بنابرا یقانون اساس یر دامئییتغ

 یرهرب  یهو نظر اتشان را به آگاها هخواست، رانیمردم رسارس ای، و قطع یادین بنین قوانیموسسان و تدو

، نندکیردستان مکهم مردم ه کاست  یار کهامن ، نیران برسانند و ایگر مردم ایدولت موقت و د، انقالب

ق بودن و ین تعمیبهم یرد ولکردستان اشاره کفروهر سپس به عمق مسأله . هم مردم زنجان و اصفهان

اگر »: از سخنان خود گفت یگر یدر قسمت د یار و امور اجتامعکر یوز. بودن تفاوت قائل شد کخطرنا

ه کد بلیجد ینظام انقالب یاما نه برا« بودهم  کخطرنا»م ید بگویم بایار بربکرا ب کلفظ خطرنا هیمبخوا

ندازد یه بتواند آن نظام را به مخاطره بکبود  کو البته آنقدر خطرنا یقبل ینظام فاسد و ضد انسان یبرا

، نمک کیکران تفیل اکالت کردستان را از مسائل و مشکتوانم مسأله یپس من اصوال من. ندکو واژگون 
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ه به مسأله کند کیجاب میران ایمختلف ملت اهای روین یات سنتیو خصوصهای اگر چه مسائل منطق

الت با منطقه یمردم هر اهای ازیخاص بشود و ن یهران توجیدر رستارس اهای خاص منطقهای ازین

انجام شود حق  ین اگر عملیه جز اکچرا، ازها اقدام شودین نیشناخته شود و در برآوردن ا، بدقت

برحق مردم های فروهر سپس با اشاره به خواست. «ع خواهد شدیران ضایااز مردم  یر یثکهای گروه

های ران در خواستیا یده همه جایشکمردم ستم »: گفت اندهه سالها مورد ظلم قرار گرفتکردستان ک

خود را به های ه خواستکان به آنها داده شود کن امیرد و اید مورد توجه قرار گیه با کدارند  یبرحق

ستند و در ینار نکبر  یلکن اصل یردها از ا. کنندکسب کاز را یمورد نهای یبرسانند و آزادگوش همگان 

 ینون حرفکن تا یبنابرا. ران هستندیا ین و اصول انقالب ملیسب حقوق خود در چارچوب قوانکتالش 

ان یم در یانقالبهای یفرصت طلب ینونکت حساس یردها و سوء استفاده از موقعک یاز هرج و مرج طلب

آن و گفتگو در باره حدود  یط مناسب براینون فقط رشاکه اکاست  یمیقد یدشوار  یکحرف از . ستین

  .«آن بوجود آمده است

های م من در گفتگوید بگویبا« یخودمختار »اما در مورد واژه »: ار آنگاه گفتکر یوش فروهر وزیدار

ه یتجز»با های رابط هیچه طرح شده کان آنچن، ن واژهیه اکده ام یجه رسین نتیردها به اکخود با 

توان به منطقه یه مک ییهایانات و آزادکارات امیع اختیقا ناظر است بر جمین واژه دقیا. ندارد«یطلب

ع و یرسهای قدم، شربد اقتصاد خودیاز آداب و رسوم خود و پ یران داد تا در راه پاسدار یاز ا یالتیا ای

ارات الزم را در خود منطقه داشته یو اخت یافکالت خود حق نظارت یا یانآباد یبردارد و براهای سازند

 ییهاه برابر ظلمکاست  یز یچ یاز مسائل داخل یدر بعض یحق خودمختار »: " فروهر سپس گفت. باشد

فروهر سپس به اقدامات ضد انقالب و . «ران داده شودین گروه از مردم مبارز اید به ایراد باکه به اک

برادران  یاز آزردگ، جاد آشوبیو ا یکنند با تحرکیوشش مکآنها »: رد و گفتکگانه اشاره یبهای روین

  .«ار موفق نخواهند شدکن یه در اکمن مطئنم  ینند ولکرد سوء استفاده ک
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 مصاحبه

  :وش فروهر به سواالت خربنگاران پاسخ دادیسپس دار

ه شام کن است یبرداشت ما ا، ندارد یه طلبیبا تجزهای رابط هیچ یه خودمختار کنیبا توجه به ا: س

  .دیاصحه گذاشته یخود مختار  یرو 

ه کاست  یاز مسائل، شناسمیآن م یه براک ین حدودییو تع یخواست و طرح مسأله خود مختار : ج

من . ندکنده روشن یآ یآن را در قانون اساس یرد و چگونگیم بگینده تصمید مجلس موسسان آیبا

  .ردمکان یب، ن خواست داشتمیطرح ا یچگونگه از کرا  یبرداشت

؟ ایمداشتهن مورد با دولت عراق یا ما متاس در ایآ. ه هم مطرح استکیردستان در عراق و تر کمسأله : س

  ند؟کن یران قادر است تأمیا، ردها بدهدکه عراق حارض نبود به ک ییازهایا نیو آ

م یرامون آن تصمیتواند پیدولت موقت مناز با مجلس موسسان است و یرش نیرش و عدم پذیپذ: ج

دانم دولت یه من مکاما تا آنجا . ن نظرات استیاجازه به طرح آزادانه ا، فه دولتیفقط وظ. ردیبگ

دوارم هرگز یامی، رانیا یکبا دولت عراق نداشته است و من بعنوان  یگونه متاسهیچ، موقت انقالب

  .رده است برقرار نشودکرد کها را با مردم ین دشمنیرگرته بز ک یردستان با دولتکدرباره مسأله  یمتاس

 ر بگذارد؟یجان تاثیر مناطق از جمله بلوچستان و آذرباین است در ساکردها ممکا خواست یآ: س

منطقه  یکران طرح است و من او را فقط خواست یدر رسارس ا هاییهه به گونکاست  ین خواستیا: ج

  .ن رسنوشت در منطقه خود استییدر تع یآزاد یران برایهمه مردم ا ن خواستیشناسم و ایران منیاز ا

ران( پرتاب یا کمهاباد )خارج از خا یکیدر نزد یاز مناطق مرز  یکیام دو مبب در یهواپ یکروز ید: س

  ا عراق؟یران بوده یام متعلق به این هواپیا. ردهک
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های از مرز ین دادن حضور قدرت دفاعنشا یران برایا ییهوا یرو یردستان بودم نکه در ک یدر مدت: ج

سته شد و بالفاصله کش یوار صوتیدم دیز دیداشت و چند با ن ییهر روز پروازها، شور در آن منطقهک

 هیچنون دولت کتای، در مورد پرتاب دو مبب در مناطق مرز . صحبت از مبباران آوردند، از مردم یبرخ

های امیت از هواپیاکنداشته است و خربها هم ح یاقعر های امیله هواپیاز انداخنت مبب بوس یگزارش

  .نمکد ییتوانم صحت آنرا تایه منکرد ک یعراق

  ران چقدر است؟یرد اکت یجمع: س

ت یم جمعینکردها حساب کها را جزو یار یران وجود دارد و اگر لرها و بختیرد در اکون یلیم 4ش از یب: ج

  .بود ون نفر خواهدیلیم 6ش از یران بیردها در اک

ند؟ بنظر کم مسلح هستند مخالفت یدانیه مکردها کردستان و ک یاگر مجلس موسسان با خودمختار : س

  نشان خواهند داد؟ یس العملکردها چه عکشام 

  .نندک یستادگیا، اندهندگان گرفتیه مناک یامتیردستان هرگز در برابر تصمکنم مردم کیر منکمن ف: ج

  دارند؟ یردستان چه نقشکدر  هایها و بارزانیطالبان: س

، انیدر آن م. قرار گرفتند یمرز مورد تجاوزات یمردم در آنسو ، ریبعد از قرارداد شوم الجزا: ج

رد کهن پرستان یه میاتحاد یجالل طالبان یل گرفت از جمله آقاکرد شکرزمندگان  یاز سو  ییهامقاومت

در صدد  یجالل طالبان ینم آقاکیر منکن فم. ل دادکیحفظ حقوق مردم در برابر تجاوز تش یرا برا

بعد از بازگشت او ها هبار در روزنامیکمن . (ی)مال مصطف یز بارزانیردستان باشد و نکدر امور  یدخالت

 ید به سبب اشتباهاتیبه من نداشته باش یدیگر امید، ار من متام شده استکه گفته بود کران خواندم یبه ا

از هوادارن  ایەعدامروز فقط . ن گفته خود پابرجا مباندیبررس ا یبارزان یدوارم آقایام. ه داشته استک

ت خود یه در حفظ موجودکیاز تر  یعراق و بخش کشرت در داخل خایه بکدارند  یالت موقتکیاو تش
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دهد یاطالعات من نشان م. اندهده شدیران دیهم از آنها در اهای ندکپراهای ند و دستهکیم یاتیعمل

  .ندارند یران پناهنده هستند نفوذینون در اکه اکمرز  یرد آنسو کهزار  35ان یا چندان در مه آنهک

  ردها اثر داشته است؟کعه احتامال در اختالفات یو ش یا مسأله سنیآ: س

 یان سنیدر م یمن احساس برخورد. عه هستندیگر شیو در بخش د یبخش سن یکران در یاهای رد: کج

ران وفا دارند یملت ا یهر دو گروه به انقالب اسالم. رده امکن دو گروه نیون ایحانان رو یعه و نه میو س

  .در امور خود باز مبانند یه هردو طرف از هرگونه دخالتکند کیجاب میانقالب ا یار یهش کش یو ب

  رده است؟کاده ین پیردنشکرا در مناطق  هاییهگرو ، رانیا یمل یا ارتش اسالمیآ: س

داشت های وضع آشفت یه چند روز کهستند و پادگان مهاباد هم  یخود باق یهمه برجاها پادگان: ج

  .رده استکن ییتع یه ستاد ارتش ملکاست  یر نظر فرماندار ینون زکا

 هستند؟ یافراد مستقر در پادگانها بوم: س

  .ران هستندیاهای گر بخشیدرجه داران و رسبازان از مردم د، رث افرسانکا، ریخ: ج

  جاد شده؟یا یر یمسلح و ارتش درگهای ردکن یب: س

در  یه به آنها داده شد ولکخواستند یحفاظت خود اسلحه م یمردم برا، نقاط یدر بعض، وجه هیچب: ج

خلع  یو ژاندارمر  یشهربانهای روین، دن انقالبینخست به مثر رسهای ها در روزگر قسمتید یبرخ

  .سالح شدند

 ست؟یچ یار برداشت شام از خود مخت: س

نه ، رانیاهای تیالتها و والیاست مبردم ا یدادن حقوق خاصی، لمه خود مختار کبرداشت من از : ج

ردستان که مسأله حقوق مردم کردم کگوشزد ، به داشنت اسلحه هابعضیش یاما در برابر گرا، شرتیب یز یچ

ن بار هم یاگر ا کش یب ست خورده وکه به مسأله طرح شده و هر بار شکیل غلط و با تکبارها به ش
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د ییایردم بکه یرد توصکبه برادران . ست خواهد خوردکش، ه به اسلحه طرح شودکیل غلط و با تکبه ش

های خواست، د و بدور از هرگونه اجبار و فشاریداشته باش یاسیتان طرح سیتحقق خواستها یبار برایک

  .شه حل شودیهم یبار برا، یکهنهک ین دشوار یا د تایان بگذاریران در میاهای ر گوشهیخود را با مردم سا

  ح است؟ین موضوع صحیا. ردیگیصورت م ییرفت و آمدها، ران و عراقین مرز ایم بیادهیشن: س

های یمرز همبستگ ین مردم دو سو یه بک یران بخصوص در مناطقیاهای ن رفت و آمدها در مرزیا: ج

  .در برنداشته است یگاه خطر هیچبوده و ار کشه در یر وجود داشته است همیگسست ناپذ

ا در زمان یآ. حل نخواهد شد، ل نشودکیه مجلس موسسان تشک یردستان تا زمانکبگفته شام مسأله : س

 ردستان داشته باشد؟کامت مردم یدر تصم یتواند نفوذیم یز کدولت مر ، حال

 اندهان بعلت انقالب بدست آوردر یر مردم ایه ساکبرخوردارند  یردستان از هامن حقوقکنون مردم کا: ج

ردستان کوضع . با مجلس مؤسسان است، د داشته باشندینده بایه هر منطقه در آک یزان حقوق خاصیو م

 . ران نداردیز خالف وحدت ایچ هیچنرتل خارج نشده است و کوجه از  هیچب

 (7/12/1357)اطالعات

 

  .ندارد یه طلبیبه تجزهای ردها رابطک یخودمختار : وش فروهریدار

های ه در گفتگوکرد کد کیتا یمصاحبه مطبوعات یکروز ضمن ید یاروامور اجتامعکر یوش فروهر وزیدار

قاً ناظر بر مجموعه یمورد نظر آنها دق یه خودمختار کده است یجه رسین نتیردستان به اکخود با مردم 

 هیچبه ن مسئله یران داد و ایت اایها و والالتیتوان به ایه مکاست  یهائیانات و آزادکام، اراتیاخت

 هابعضیه ک –ردستان کمسئله : ن مطلب افزودیار ضمن اظهار اکر یوز. ندارد یه طلبیبا تجز یربط وجه

. ران استیب مسئله رسارس ایقت و به تقریدر حق اندهردکش از اندازه بزرگ یا ندانسته آنرا بیدانسته و 

ه ک ینین است در چارچوب اصول و قوانکممهای ین آزادیشرتیردن بکردن و حس کاز به ملس یو آن ن
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شگر یگذرد و منایآنچه امروز در خود تهران م. ران باشدیمردم ا یو وحدت رسارس  یت ارضیم بر متامکحا

به گامن ، دارند یرضور های یسب آزادکنه یه در زمک یشامر یمردم تهران است و توقعات ب یشور انقالب

ردستان و بلوچستان و خوزستان و کالن و یجان و گیبا آنچه در آذربا یر ینه تنها تفاوت چشمگ، من

ت ملت متوجه خطوط ین حساسکزتر هم داردلیو تتر کشتابنا یه حتکبل. ندارد، گذردیخراسان م

. ن مسئله استیز مربوط به همین ید آمده تا حدیپدهای یها و نگراناست و اضطراب ینونکهای مرز

، و اصول انقالب یقانون اساس یب نهائیل مجلس مؤسسان و طرح و تصوکیاز تش ه پسکاست  یهیبد

ست در قانون یبایه مکخود را های ه بازهم خواستکل خواهد شد کمش یادیران تا حد زیمردم ا یبرا

 یقانون اساس یر دامئییو تغ ینند وخواهان دگرگونکان یب یبه آسان، مورد توجه خاص واقع شود یاساس

 یادین بنین قوانیل مجلس مؤسسان و تدوکیشاز تشیه در زمان حارض و پکاست  یعین طبیبنابرا، شوند

گر وردم یدولت موقت و د، انقالب یرهرب  یهو نظراتشان را به آگاها هران خواستیمردم رسارس ا یو قطع

مسئله ، اصفهاننند هم مردم زنجان و کیردستان مکه هم مردم کاست  یار کهامن ، نیو ا. ران برسانندیا

ان یم ید به تفاوت اساسیست و ما باین کاما مطلقاً خطرنا، ق استیار عمیه بس، کستین کیردستان شک

زه یق بودن مسئله انگین عمیه همکچرا ، ق باشدیست عمیبایق است و میعم: مینکن دو واژه توجه یا

د یبا، میار بربکرا به «کخطرنا» لفظ هیمو اگر بخوا. دن انقالب بوده استیار ما به مثر رسکانقالب و 

ی، قبل ینظام فاسد و و ضد انسان یه براکبل، دیجد ینظام انقالب یاما نه برا، هم بود«کخطرنا»: میبگو

توانم یپس من اصوالً من. ندکندازد و واژگون یه بتواند آن نظام را به مخاطره بکبود  کو البته آنقدر خطرنا

ات یو خصوصهای گرچه مسائل منطق، نمک کیکران تفیل اکالت کردستان را از مسائل و مشکمسئله 

و مشخصات های خاص منطقهای ازیه به مسئله نکند کیجاب میران ایمختلف ملت اهای رهیت یسنت

ا منطقه به دقت شناخته یالت یمردم هر اهای ازیخاص بشود و ن یهران توجیدر رسارس اهای منطق

رر کن روزها میه اکردستان کده یدر مورد حقوق مردم ستمد. اقدام شودازها ین نیشودو در برآوردن ا

 یکم ین واژه بردازیان مفهوم ایه به بکقبل از آن. همراه است« یخودمختار »ه با واژهکشود یده میشن

مسئله « ردکحقوق مردم »و « یخودمختار »ه مسئلهکن است ین آن اینم و اک یادآور ید یته را باکن
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ه کابداع و اخرتاع شده باشدبل، رانیملت ا یه در منت انقالب اسالمکست ینهای مسئلست و ینهای تاز

ها هان خواستیب یالزم را براهای یبلند را فراهم آورده و آزاد یان طرح مسائل با صداکام، رانیانقالب ا

ردان و ک یاز هرج و مرج طلب ینون حرفکن تایبنابرا. ران داده استیو نظرات به همه افراد ملت ا

 یکحرف از ، ستیان نیدر م یضد انقالبهای یو فرصت طلب ینونکت حساس یسوءاستفاده از موقع

ان آن و گفت و گو درباره حدود آن بوجود یب یط مناسب براینون فقط رشاکه اکاست  یمیقد یدشوار 

جه ین نتیان به اردکخود با های م من در گفت و گوید بگویبا یاما در مورد واژه خودمختار . آمده است

قاً ین واژه دقیا. ندارد یه طلبیبا تجزهای رابط هیچ –ه طرح شده کآنچنان  –ن واژه یه اکده ام یرس

ران دادتا در راه یاز ا یالتیا ایتوان به منطقه یه مک یهائیانات و آزادکام، اراتیناظر است بر جمع اخت

 یآبادان یبردارد و براهای ع و سازندیرسهای قدم، شربد اقتصاد خودیآداب و رسوم خود و پ یپاسدار 

ن درخواست عمس العمل یا. ارات الزم را در خود منطقه داشته باشدیو اخت یافکحق نظارت ، الت خودیا

 یبرا یگونه حقهیچت و یاشان سلب شدهیاز ا یار یه پنجاه سال هر نوع اختکاست  یمردم یعیطب

های با همه گروه یطوالن یعطف به گفت و گو « یار خودمخت». اندهن رسنوشت خود نداشتییتع

ه ما کاست  یقاً هامن خرب یدق، رانین بخش از ایخ ایق با تاریدق ییرد و عطف به آشناکمردم  یاجتامع

ن سفر با یه من در اک یسانکهمه . رانیردن اک یمتالش یبرا یم نه آزادینامیم« انتخاب یبرا یآزاد»

د و کیشود با تایرد را شامل مکبرجسته های تیتا رهربان و شخص یم عادردم و از مردکآنها گفت و گو 

البته . طرود استکو  کو کمحی هااندیشهز یه نیشه تجزیاندهکردند کان یب یخیو تار یبا دالئل منطق

مردم  یمورد تائ وجه هیچبه ه کدم یردستان دکهم در  یف و مخربیضعهای رویه من نکنم کیار منکان

وجود  -در خود تهران هم یو حت –ران یدر رسارس مناطق ای، نونکدرزمان ، روهاین نیو متشابه استند ین

نون که اکن تفاوت یبا ا، شرتیش از انقالب بوده و بیه پکاست  یتیمرزها در هامن حد از امن. دارد

ور ما به شکه ک یاست و بر اساس اعتبار  ینار ارتش ملکدر  یبه مرزها برعهده ملت انقالب یپاسدار 

م و اوضاع یستین یامن دچار نگرانیقسمت از مرزها هیچما از بابت . شور مستقل داردک یکعنوان 

  .میداشته باش یاه دلهرهکند کیجاب منیز ایجهان ن یاسیس
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 پاسخ به سئواالت

الب ن مطیه چرا اکن سئوال یدر پاسخ به ا یو . ن سخنان به سئواالت خربنگاران پاسخ دادیفروهر پس از ا

 یدادم اما ما با شتابزدگیران میوز هیاتد گزارشم را به یمن با: گفت. رده استکان نین بیرا زودتر از ا

انقالب مردم . بشوند ید دچار شتابزدگیت دارند نبایه مسئولک یسانکنم کیر مکف یم ولیروبرو هست

ش پا یپ یار از سازمان و رهرب یه بسکم یرید بپذیه خود جوش بوده و باکرا داشته است  یژگین ویران ایا

ه از وضع ک یحیبا توجه به ترش یا و یه آکنیگر در مورد ایفروهر در پاسخ به سئوال د. افتاده است

ردم کح یمن برداشتم را ترش: ر گفتیا خین منطقه موافق است یا یرده شخصاً با خود مختار کردستان ک

گفت  یگر یاو سپس در پاسخ به سئوال د. تن مورد به عهده مجلس مؤسسان اسیدر ا یر یم گیاما تصم

با دولت عراق نداشته است و او بعنوان  یردستان متاسکنون در مورد مسئله که دولت موقت انقالب تاک

رده کردها کرا در مورد  ین دشمنیه بزرگرتک یبا دولت ین متاسیگاه چنهیچه کدوار است یام یرانیا یک

ه ین است در ناحکردستان ممکا مسئله یه آکن سئوال یبه افروهر سپس در پاسخ . دیایاست به عمل ن

ن یحدود ا یوقت کش یب: ر گفتیا خیر بگذارد یل آن تاثکب و شکینده تر یران در در آیا یجمهور 

. ردکخواهند  ینیش بیبات الزم را پکیندگان مجلس موسسان روشن باشد متام اصول و تر یمنا یخواست برا

ن است در کا ممیه آکن سئوال یران مطرح شد وایگر ایدهای ست خلقن جلسه آنگاه مسئله خوایدر ا

نده مجلس یاگر من منا: م؟ فروهر پاسخ دادیشور روبرو باشکردن کز ینده ما با مسئله لزوم فدراتیآ

شرت نقاط رهربان یه در بکن گفت ین جلسه همچنیفروهر در ا. دادمین مورد نظر میمؤسسان بودم در ا

 . موافقند یست خود مختار ز با خواینیروحان

 (10/12/1357هانکی)
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  غربهای نده فوق العاده دولت در استانیمنا

جان یآذرباهای نده فوق العاده در استانیبعنوان منا« ل اردالنیرت اسامعکد »، «مهندس بازرگان» یاز سو 

  .رشح است نیر به اینخست وز یم صادره از سو کمنت ح. ن شدییرمانشاه تعکردستان و کو  یغرب

 

  ل اردالنیرت اسامعکد  یجناب آقا

 یجان غربیآذر باهای د هر چه زودتر به استانیت دارینده فوق العاده دولت مأموریبعنوان منا یجنابعال

 یشکگر رس یها و پادگانها و ادارات دیفرماندار، هایمت منوده به استانداریعز، رمانشاهکردستان و کو 

ت یو رعا یاست عمومیرده با توجه به اصول انقالب و سکمالقات و تبادل نظر  محرتم ید و با اهالییفرما

است  یهیبد. دییگزارش فرما یر یالزم را صادر و به نخست وزهای دستور، مرشوع مردمهای و خواست

  .صورت خواهد گرفت یو انتظام یو ارتش یمقامات امور ادار  یار کبا هم یه اقدامات جنابعالک

 بازرگان یر مهدینخست وز

 

 رت اردالنکرشح حال د 

و دانشگاه تهران  کیده دامپزشکرد و سپس در دانشکخود را آغاز  یار دولتکل فالحت وقت کدر اداره 

رت اردالن کد . بود کیده دامپزشکدانش یس انتخابیز رئیدوره نیکفه منود و یانجام وظ یدر سمت استاد

، ردستانکبا  یاز نظر رابطه خدمت 26و  25های سال در یو . بود یشاورز کن دو سال معاون وزارت یهمچن

 یبرا یهیاتت یار دولت موقت انقالب به عضوکرت اردالن در آغاز کد . ردکرا منترش « وهستانک»روزنامه 

 . ردکن منطقه مسافرت یردستان به اکوضع  یبررس

 (20/12/1357)اطالعات
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 ینیامام خم یاعزام هیات

 ید جوادیحاج سی، رت بهشتکان د یو آقا یت الله طالقانیاز حرضت آ بکمر  ینیامام خم یاعزام هیات

ردستان کبه مساله  یدگیوارد سنندج شدند و رس یرفسنجان یهاشم، صدر یابوالحسن بن، شور(کر ی)وز

 . ردندکرا آغاز 

 (6/1/1358)اطالعات

 

  .ردستان شدکاستاندار  یونسی هیمرت ابراکد 

بانه  یونسی هیمرت ابراکد ، شورکر یوز« یدجوادیصدر حاج س»رت کد  یاز سو : سنندج ـ خربنگار اطالعات

  .شد یردستان معرفکبعنوان استاندار 

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

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

 دایخاطر مردم پ یتشف یرا برا هاییهپرداخت و در ادامه را هیمخوا یختلف اجتامعمهای گروه

 « .مینکمی

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

شور ک ریوز ید جوادید صدر حاج سیبرگز یرا به سمت معاونت استاندار « یجیلکد حسن یس»، ردستانک

  :در سنندج اظهار داشتهای در مصاحب

حفظ  یه بازداشت شدگان در پادگان آزاد شدند و برایل، کالزم در سنندجهای ها و توافقیبررس یدر پ»

  .انتخاب شد ینفر  5 هیات ، یکآرامش شهر
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، دمدر سطح شهر انجام دهد و مر  یانتخابات، ندهیتا دو هفته آ یکرث ظرف کموظف است حدا هیاتن یا

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

  .ن خواهد شدیتدوهای ن نامیشود آئینده انجام میه در دو هفته آکدر مورد انتخابات آزاد شورا 

ه نسبت به کشور کر بجز چندشهر د» : گفت یو شهربان یل مجدد ژاندارمر کیتش یدر مورد چگونگ یو 

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

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

 . تده اسیبه سنندج رس، شنبهیکز روز یاز رفراندوم نیل مورد نیوسا

 (6/1/1358)اطالعات

 

  .ردستان شدکاستاندار  یونسی هیمابرا

شور به سمت استاندار کر یوز ید جوادیاز طرف احمد صدر حاج س یونسی هیمرت ابراکد  –سنندج 

م یرد است و از طرف رژکن یاز مبارز یو . رد و متولد بانه استک یونسیرت کد . ردستان منصوب شدک

اعدام  یوم شد ولکبه اعدام مح 33ران در سال یاافرسان حزب تودهت در سازمان یسابق بخاطر عضو

ن سمت در سازمان یقبل از ا یو . جهان آزاد شد یار عمومکر فشار افیسال زندان ز 8نشد و پس از 

ف و یات تالینه ادبیدر زم یاز مؤلفان معروف است و آثار  یونسیرت کد . ردکیار مکبرنامه و بودجه 

: در دست انجام گفتهای ارکنه یدر زم یونیزیوتاه تلوکمصاحبه  یکدر  یونسی رتکد . رده استکترجمه 

ها هردن گرو ک یکنزد یت در شهر و تالش برایط حساس حفظ نظم و امنین رشایار عمده من در اکن یاول

 . مردم استهای ردن خواستکگر و برآورد یبه همد

 (7/1/1358هانکی)
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 یلشور به فرمانده ارتش مکر یام وزیپ

به علت پرواز  یاسیسهای ندگان گروهیه سخنانش در جمع مناک ید جوادیرت احمد صدر حاج سکد 

 یرانداز ین تین پروازها و همچنیه اکخواست  یاز فرمانده ارتش مل یامیامها قطع شده بود ضمن پیهواپ

ها یرانداز یام تین پیشود هر چه زودتر قطع گردد و به دنبال ایشتار مردم مکه باعث کاز طرف پادگان 

خود را به های یافت و پس از ساعتها مردم توانستند زخمیقطع شد و شهر آرامش خود را باز یلکبه 

 یبرا یطالقان اللهآیتدر روز جمعه . بسپارند کشته شدگان را به خاکامرستان برسانند و اجساد یب

رد ک یامرستان قانع سخرنانینان بکار کقانع و شهدا رفت و در جمع های امرستانیادت از مجروحان به بیع

ن یهمچن یطالقان اللهآیترد کانتقاد  ییداروهای کمکرت فالح از دولت در ارسال کامرستان د ین بیدر ا

ان به گفتگو پرداخت و سپس در مسجد جامع سنندج با مردم یبه پادگان سنندج رفت و با نظام

نفر  500نون کتا یر یه از آغاز درگکاست  کیحاده از سنندج یگزارش رس یکبه عمل آورد  ییگفتگوها

 یسنندج بسرت های امرستانیتن از مجروحان در ب 280ه ک اندهشته شدکنفر  100ش از یو ب یزخم

ن یاهای امرستانیتن از مجروحان سنندج به ب 174ه کز گزارش داد یرمانشاه نکهان از کیخربنگار . هستند

 . به تهران اعزام شدند یجراح ینفر برا 62 انین میو از ا اندهافتیشهر انتقال 

 (7/1/1358هانکی)

 

  .چند نفر واقعه سنندج را بوجود آورد یکتحر: شورکر یوز

  .د و رشط آزاد شدندیها بدون قگروگان

در  یونیزیمصاحبه تلو یکردستان در کل یع و مسایشور درمورد وقاکر یوز ید جوادیاحمد صدر حاج س

ه صورت گرفته ک ییمختلف و توافقهاهای رات با گروهکجه مذایدر مورد نت یو  .ردکت کز سنندج رش کمر 

 اللهآیته مورد تاسف است و مخصوصاً کسنندج  یایسه روزه نسبت به قضا یپس از بررس: گفت، است
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. دیگرد یل بررسیه مسایلکدار شد و یامرستان دین در بیاز مجروح، به شدت از آن متاثر شدند یطالقان

 یستیه باکم یدیجه رسین نتیشد به ا یاسیمختلف سهای ه با گروهک یراتکبا مذا: گفت یجواد دیحاج س

 یلین واقعه مطلع نبود و متایاز ا یز کد دولت مر یایش نیگر پید یشتار کآرامش در منطقه برقرار شود و 

از نظر ، دیساعت به طول انجام24ش از یه بکرات کپس از مذا. نسبت به بوجود آمدن حادثه نداشت

د و رشط آزاد یم و قرار شد بدون قیدیجه رسیه در پادگان بازداشت شده بودند به نتک یافراد یآزاد

ا در یج حل شد و یاز راه گفتگو بتدرها هت گرو یش آمده بود با حسن نیه پک یلیبعد همه مسا. گردند

 یتند و صورت مجلسل هسی( مسوول حل و فصل مسایماموران دولت )معاون استاندار . ان حل استیجر

ه کانتخاب شدند  ینفر  5 هیات . یکدیت شهر و آرامش شهر رسیان جهت حفظ امنیآقا یبه امضا

ه متام مردم سنندج در آن کدر سطح شهر انجام دهند  یا دو هفته بتوانند انتخاباتی یکرث ظرف کحدا

 ییعده پس از انتخاب شورا نیا. نندکنفر( انتخاب  11خود را ) یندگان واقعیت داشته باشند و مناکرش 

ه کن شد یتدوهای ن نامیر نظر خواهند داشت آئیل آن را زیت شهر و مسایدهند و امنیل مکیتش

)استاندار  یونسیرت کد  یشور( و آقاکر یننامه از طرف من )وزین عده به چه صورت باشد و آئیانتخابات ا

شور در مورد موضع کر یوز. رار گرفتنظارت ق هیات یار اعضایردستان( امضا شد و در اختکد یجد

: ن مورد اتخاذ شده است گفتیدر ا یامتیه چه تصمکنیردستان و اکمردم های دولت در قبال خواست

ز به یرد نکخلق  یو مذهب ین رهرب ملیخ عزالدیحضور داشتند و ش یرفسنجانی، بهشتی، ان طالقانیآقا

ن یتدوهای ه ضمن نوشتکردها را کهای خواست. ت داشتندکردستان رش ک یاز طرف متام اهال یندگیمنا

. دولت خواهد بود هیاتبا  ییم نهایه البته تصمکصورت گرفت  یراتکآن مذا یرو . شده بود به ما دادند

ن باره یم قاطع در ایو تصم، میگذاریان میدولت درم هیاتبا . برد هیمن خواستها را به تهران خوایما ا

 یمطالب ینین حسیخ عزالدیش یآقا: شور گفتکر یوز. شودیبعداً ابالغ م مین تصمیگرفته خواهد شد و ا

ه مطرح شد از ک یلیمسا. امل برقرار بودکه حسن تفاهم کم یردکآنها بحث  یردند و ما رو کرا مطرح 

ه سالها کهستند  یلین مسایم همیدیرده بودند ما دکه سالها به آن توجه نکن منطقه بود یالت اکمش

ن یه چرا چنکم یگرفتیراد میم استبداد ایوقت و رژهای م و خود به دولتیاردهکره کآنها مذا یرو 
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 هیاتشود و همچنان یالحمدالله مسائل حل م: شور افزودکر یوز. شودیهست و چرا حل من یلیمسا

امت الزم یردستان موافقند و تصمکمردم های قطعاً با خواست ن انقالب هستندیه خود از مبارزکدولت 

 یو ژاندارمر  یشهربان یرو : ردستان گفتک یو ژاندارمر  یدر خصوص وضع شهربان یتخاذ خواهد شد و ا

. در مورد آن داشتند به آن صورت سابق است یتیه حساسکچند شهر  یشور به استثناکر نقاط یمثل سا

به اضافه . خواهند ماند یبه هامن صورت باق اندهاوردیبوجود ن ین مردم آنقدر ناراحتیه بک یو افراد

ن پاسداران انتخاب یم داشته باشند از بک ییروریرده هر جا اگر نکابالغ هم  م داشت ویه دولت تصمکنیا

ه نسبت به ک یین منطقه و شهرهایدر ا. نندکیم کمکسابق های رد و به پاسبانها و ژاندارمکخواهند 

شود و تحت یان انقالب استفاده مو پاسدار  یوجود دارد از اهال ییهاتیحساس یا ژاندارمر ی یشهربان

شور کر یون از وزیزیسپس خربنگار تلو. شوندیاداره م ینظامهای نگونه دستگاهیشهر اهای نظر شورا

 یخط مش یسوا یون سنندج خط مشیزیو و تلویز رادکه مر کند کیجاب میل خاص منطقه ایمسا: دیپرس

ن مساله در یچون ا: در جواب گفت یجواد دیداشته باشد؟ حاج س یون رسارس یزیو و تلویراد یجار 

د ما آنرا ی هبد هیاتادداشت به یهست آن را مطرح و به صورت  یلکست اگر مشیطه اقتدار من نیح

 یون از نظر انقالب اسالمیزیو و تلویر دولت و نقش رادکالبته ف، ردک هیمدولت مطرح خوا هیاتدر 

وجود نداشته باشد و  یسانسور  هیچه کند کح مردم را مطر  یالت واقعکل و مشیه مساکن است یا

شور در پاسخ به کر یوز. ات خودشان را در معرض قضاوت عموم قرار دهندینظرها هافراد و گرو  یههم

ع یگر درمورد علت بروز وقایمصاحبه د یکشور در کر یوز. داد یحاتیدرمورد رفراندوم توض یسوال

نام  یسکحارض نشد از  ینندج را بوجود آورده است و واقعه اسفبار س، چند نفر یکتحر: سنندج گفت

 . ستندیردها نکن عده از رهربان یبربد اما گفت ا

 (7/1/1358هانکی)
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  .شدند یر یگ یعنارص ضد انقالب در چند شهر مانع را

 یر یگ یرا»: ردکاعالم  یمصاحبه مطبوعات یکشب در یدی، د جوادیرت احمد صدر حاج سکشور د کر یوز

در چند شهر  یمتاسفانه عنارص ضد انقالب یامل برگزار شد ولکب یروز رفراندوم با نظم و ترتن یدر نخست

ه ما را متوحش ک یعاتیبرخالف شا» : گفت ید جوادیصدر حاج س. «از مردم شدند یهدادن گرو  یمانع را

توام بوده و امل کچند نقطه با آرامش  یشور به استثناکدر متام  یبحمدالله اخذ را. ردکیو ناراحت م

رفتند و خوشبختانه  یراهای صندوق یامل از اول صبح به پاکاق یرخ نداد مردم هم با اشت یاتفاق ناگوار 

من امروز با : گفت یو . «امدیوارد ن یدو روز شده بود به مردم هم فشار  یر یگ یه مدت راکل آنیبه دل

شور در کر یخورد وزیبچشم مهای سابق ینظم بها هوپرت به چند حوزه رسزدم و در متام حوز یکهل

در سقز افراد »: گفت، مختل شد یسانکو به دست چه  یدر چه نقاط یر یگ یه راکن سئوال یجواب ا

 یه حاو کرا  یصندوق را یکرده و کرستان حمله یدب یکمختلف به های از دسته یو افراد یضد انقالب

 ین نوع افراد اخاللگر مانع رایاز هم ایەعددند در مهاباد هم یشکمردم بود به آتش  یهزار برگ را

ن یاز هم یردستان افرادکگر ینقطه د یکدر . شدند یانتخاباتهای ا حضور مردم در حوزهیدادن مردم و 

شام را  یه اراضکنیا یعنیاندازند ی( به صندوق بی)آر یعنیردند اگر برگ سبز کغ یشاورزان تبلکن ینوع ب

ه افراد اخاللگر کنیاووس به علت اکدر گنبد : شور گفتکر یوز. دهندیان پس مکرند و به مالیگیپس م

مردم ، ردندکیم یرانداز یروز( تی)د امروز، من گنبد نبودندکر تر یمن و غکتر  یه از اهالک یو ضد انقالب

ه مردم در چند کن بود یاد نشدهییخرب تا کمعذال. نشدند یو دادن راها هرون آمدن از خانیقادر به ب

 یله عنارص ضد انقالبیچون ارتباط با گنبد بوس: شور گفتکر یوز. اندهحارض شده و نظر خود را دادحوزه 

د یدر گنبد تجد یر یگ یرا»: شور گفتکر یوز. میاز وضع گنبد ندار یقیما اطالع دق، قطع شده است

امل به کاد من منطقه گنبد اعتقکر تر یمن و غکز تر یهموطنان عز ەیلکه کشود و بر ما محقق است یمن

معدود  کمکه از خارج به کو اخاللگر  یدارند و فقط آن عده از عنارص ضد انقالب یاسالم یجمهور 

. بر آمدندظ ینشدند و به مخالفت با انقالب اسالم یحارض به دادن را، اندهران خود در گنبد رفتکهمف

شور کر یوز، رمنتظره بودیه غکدر سنندج  یشور و حتکآراء در نقاط مختلف های مبود برگکدرمورد 
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مختلف مراقبت های ها به شهرستانن برگیچاپ شده و ما در عرضه ا یافکازه اندهبرگ آراء ب»: گفت

  .«از نباشدیش از اندازه مورد نیه بکم یامل دارک

 

 ره با حقوقدانانکمذا

فراندوم و مسائل رامون ر یرات ما پکمذا» : رات گفتکره خود با حقوقدانان دمکشور درمورد مذاکر یوز

 یس قانون اساسیش نویدر ب» : گفت ید جوادیرت صدر حاج سکد . «مختلف مربوط به آن بوده است

ه حقوق هموطنان یل، کح داده استیتوض یرت طباطبائکشور د که معاون وزارت ک یران هامنطور یاندهیآ

و اساساً قواعد . هد بودمحفوظ خوا یبلوچها و هموطنان غرب زبان به متام معن -ردهاکز از جمله یعز

ردستان کم یرد مقک یکن یواقعاً ب. مینکچشم نگاه  یکه همه مسلامنان را به کند کیم مکمبا ح یاسالم

ن یدر ا اندهگفت ینیامام خم: دیهان پرسکیخربنگار . «وجود ندارد یگونه فرقهیچما  یو هموطن تهران

ن توطئه یاز شهرها رخ داد هم یه در برخک یا حوادثید آیبه اجرا در آهای ن است توطئکروزها مم

تواند یم. نقاط از اجرا شد اگر آن توطئه نبود یه در برخک یاتیق عملیبتحق» : شور گفتکر یبود؟ وز

آن در  یه از اجراکبود  یمردم بحد یار یهوش، میدیه ما دکها هحوز  یدر برخ یاز آن باشد ول یقسمت

مانع  یدادن وجود داشت و احد یامل در راک یه آزادکنین اضم. شد یر یگر جلوگیدهای تهران و شهر

 «. شدیمن یگر ید

 (11/1/1358هانکی)

 

  .ر شدیم نخست وزیردستان تسلک یطرح خود مختار 

ی، ر قاضیام، ل حزبکر یرت عبدالرحمن قاسملو دبکب از د کردستان مر کرات کحزب دمو  یندگیمنا هیات

بعد از مالقات  یقادر  یونب ین رساجیام، محمد یساالر مامدی، احمد قاضی، ل گادانیجل، انیبلور یغن
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ه مبدت کن مالقات یدر ا. ردندکبازرگان مالقات و گفتگو  یمهندس مهد، ریبا نخست وز ینیبا امام خم

ان گذاشت و یر در میرد را با نخست وزکخلق های خواسته یندگیئت منای هد یشکقه طول یدق 75

به نخست  یخودمختار  یهنیدر زم یشنهادیشده بود به عنوان طرح پتهیه  نهین زمیه قبال در اک یمتن

. ز داده شده استیرد است به امام نکخلق های رنده خواستهیه در بر گکن منت یاز ا یبرگ. ر داده شدیوز

آنچه از طرف دولت و من انجام گرفته و اظهارات : گفت یندگیئت منای هر به ین مالقات نخست وزیدر ا

من کرد و فارس و تر کع و تسنن و یحقوق اهل تش یات عظام در مورد تساو یگر آیو د ینیاله خم تیآ

 وزیرنخستن مالقات یدر ا. ت نسبت به مسئله استیت و عالقه دولت و روحانیگران نشانه حسن نیو د

ه کرد کم باشد مطلوب و قابل فبول خواند و اعال  یه مربوط به امور داخلک یرا تا حد یاصل خود مختار 

ندگان یل شده است تا با مناکیتش یار و اموراجتامعکر یشور ووزکر یر دفاع وزیب از وزکمر  یونیسیمک

  .نندکره و گفتگو کرد مذاکخلق  یواقع

 یردستان براکرات کحزب دمو  یندگیئت منای هارس عرفات از ین از دعوت یمهندس بازرگان همچن

ن مالقات یدر ا. ن مورد فراهم شودیالت الزم در ای هداد تسرد و دستور کمسافرت به لبنان استقبال 

رد را در کخلق های ان داده شود تا خواستهکئت امی هرد به کر تقاضا یاز نخست وز یندگیئت منای ه

  .ندکح یترش یار عمومکاف یون برایزیو تلویق رادیاز طر ینه خود مختار یزم

و و یئت با مراجعه به رادی هست و خود ین نیدر ب یمانع: ن تقاضا گفتیر در مورد اینخست وز

ز ین یار و امور اجتامعکر یوش فروهر وزین مالقات داریدر ا. ار را بدهدکن یب ایتواند ترتیون میزیتلو

 . حضور داشت

 (15/1/1358 )اطالعات
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  .شودیپس از اعالم نظرها اعالم م ین خودمختار یقوان: بازرگان

و  یبا حضور خربنگاران خارج یمصاحبه مطبوعات یکر گذشته در یست وزبازرگان نخ یمهندس مهد

انقالب  یا شورایه آکن سئوال یر در پاسخ به اینخست وز. رد و به سئواالت آنان پاسخ دادکت کرش  یداخل

انقالب و دولت موقت منطقه تا انجام  یشورا: گفت، دهندیار خود ادامه مکبه  یتا چه زمانها هتیمکو 

ه ک یمتعدد و متنوعند و تا زمانها هتیمک یول. خواهند ماند یباقیاسالم یمل یات مجلس شوراانتخاب

. وجود خواهند داشت، رشوع شود یار سازندگکابد و یان یپا یبیرد و جنبه تخریارها رس و صورت گک

ه ک یقتتا و : ر گفتید؟ نخست وزینکیدا میاندک یاست جمهور یپست ر یا شام خود را برایسئوال شد آ

دوازدهم  یکبه صورت  کیسئوال شد بودجه تا . مینکیمن ین مورد صحبتین نشود در اییتع یقانون اساس

م بودجه وقت یه تنظکد یدانیالبته م. بودجه بصورت سه دوازدهم است: ر گفتیخواهد بود؟ نخست وز

در همه  یهائونیسیمکنون کم ایداشت یادیالتت زکه مسائل و مشکنیخواهد بعالوه ایو فرصت م

مخارج  یز پس از بررسیردن دستگاهشان هستند و سازمان برنامه نکه و ساده یمشغول تصفها هوزارتخان

 یتها در قانون اساسیند در مورد حفظ حقوق اقلیکم مینده بودجه را تنظیظرف سه ماه آها هوزارتخان

ورد حفظ و بهبود حقوقشان ه در مکتاب آنچه را کاهل  یمذهبهای تیاقل: ر گفتینخست وز، دیجد

م یقد یدر قانون اساس. ده استیبه من نرس یشنهادینون پکه تاکشنهاد بدهند مطرح خواهد شد یپ

ش خواهد بود و به یبه  ین مورد قدمیدر ا یجمهور  یتها حفظ شده و در قانون اساسین اقلیحقوق ا

و  اندهردکز مالقات ین ینیخم اللهآیتتها با یندگان اقلیرد مناکر اضافه ینخست وز. گرددیعقب برمن

سئوال شد نحوه انتخابات مجلس . به آنان اعالم شده است یاسالم یت دولت جمهور یمراتب حام

سئوال شد . ن نامه انتخابات نوشته نشده استیر گفت هنوز آئیمؤسسان چطور خواهد بود؟ نخست وز

تدپرس را مرضوب یخرب نگار بون. ر گنبدد اندهفراهم ساخت یمطبوعات خارج یبرا یقاتییاست تض یمدت

نخست . ستین یو از آنها خرب  اندهر شدیه دستگکتدپرس سه روز است یدو نفر خربنگار اسوش اندهردک

جه رفراندوم یسئوال شد نت. خواهد شد یدگیافته و قاعدتاً موضوع رسیر گفت ارتش در گنبد استقرار یوز

ر یم نظ، کرینظ یم بیت بخش و اگر نگویار رضایوم بسجه رفراندینت: ر گفتیچطور بود؟ نخست وز
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در  یرد قانون اساسکشود و اضافه یشور اعالم مکا فردا از طرف وزارت یجه آن امروز یبوده است و نت

ر گفت بعد از ید نخست وزیآمی ارکد به رس یدولت جد یسئوال شد چه موقع. دست مطالعه است

دارند؟  ینده چه نقشیچپ و مخالف در دولت آهای شد گروهسئوال . الکن و ییانتخابات مجلس و تع

ن یبخش فلسطیخود را با سازمان آزاد یار کا همید سوال شد آینکنده بین سئوال را از دولت آیگفت ا یو 

ی هخوا یار کز همینهوف نیا با گروه بادرمایسئوال شد آ، بله: ر گفتید داد؟ نخست وزی هگسرتش خوا

است ما  یستیرده است و اما چون سازمان ترورکن ین گروه از ما تقاضائیار گفت ید داشت نخست وز

 هیمنخوا یار کان خودمان همینه به نفع و نه به زی، خارجی، داخلهای ستیگاه نه با ترورهیچمسلامً 

: ا گفتیکها از آمرپروژەر یو سا ید وسائل نظامیخرهای نده قراردادیر در مورد آینخست وز. ردک

از  یلیران خید ایاست جدیبا توجه به س یلکران بطور یاره شدهکا مذایکر آمریبکر یه با سفکهامنطور 

ا یسئوال شد آ. ن مورد استیدر اهای ن نامیآئتهیه ند و وزارت دفاع مشغول یکق منیدها تطبین خریا

قبل با  هفته: ر گفتینخست وز، ندکیت مکوبا رش کر متعهد در یغهای شورکنفرانس رسان کران در یا

های شورکنه ین زمیبود دولت گذشته رسامً در ا ین مورد صحبتیر خارجه در ایوز یرت سنجابکجناب د 

ن مورد یدر ا یوگسالو ی یس جمهور ییرده بود حرضت رکن یر متعهد نه مخالف و نه موافق تعهداتیغ

روشن  یر یوز وزارت خارجه و نخست یع جهات براین مساله از جمیو ا اندهردک یبطور ضمن یدعوت

ن امر یم و اساسنامه و مرامنامه ایردکهم ن یم و تعهدیندار یست بهر حال ما در وضع ظاهر مخالفتین

است دولت را مشخص یردستان و گنبد سک یسئوال شد چرا درمورد خودمختار . در دست مطالعه است

د؟ نخست ینیکم یر یلوگو ج ید با روشن شدن وضع از زد و خورد و جنگ داخلینکیر منکا فیآ دینکیمن

ردستان از کها در گنبد و حرفها و صحبت. مینکیا نگاه مین قضایبه ا یگر یق دیما به طر: ر گفتیوز

ست یقابل قبول ن وجه هیچبه شور است کن رفنت وحدت یو از ب یه طلبیاگر منظور تجزی، خودمختار 

م یقد یش از قانون اساسیپ یت حتاس یار و مسوول بودن در امور محلیداشنت اخت یاگر خودمختار  یول

محل  یکاختصاص به  ین خودمختار یرش است البته ایده مورد قبول و پذیه منظور گردک یتیو وال یالتیا

باشد و  یز کومت مر کد با حیارها باکحال چه . شور مورد نظر استکهمه نقاط  ینخواهد داشت و برا
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ه مردم کاط مختلف نظرشان را بدهند هامنطور ه مردم نقکم یما خواسته ا یچه امور با مسووالن محل

و قبل از انتخابات تهیه شنهادات فرمول مزبور ین پیدن ایبا رس. اندهآتشان را به امام دادیردستان نظرک

ندگان یا به مناین مورد اظهار دارند و یمجلس موسسان منترش خواهد شد تا مردم نظرات خود را در ا

« گذشت»وم صحبت از ید در استادیسئوال شد در سخنان خود در روز ع. دننکه آنها اعالم کند یخود بگو

عفو  ین استباط درست است چه موقعیاگر ا. داده شود یه عفو عمومکن است یا استباط ایآ، دیردک

ردم مربوط کد در مورد گذشت عنوان یر گفت آنچه من در روز عیداده خواهد شد؟ نخست وز یعموم

ل ین دلیاما ا، م خواستم نسبت به هموطنان خود لطف و گذشت داشته باشنداز مرد. به خود مردم بود

ا ابالغ یاگر خواسته و  یعفو عموم. بدون مجازات مبانند اندهشد یب جرم و خطائکه مرتیکشود آنهائیمن

سئوال شد نظر . است ینیخم یالعظم اللهآیت یعنیت رهرب انقالب یار و صالحیطه اختیشود فقط در ح

 یراتکن مورد مذایدر ا: ر گفتیست؟ نخست وزیران و ژاپن چیا یمیسات پرتوشیمورد تاس ردولت د

: ران گفتیا یمورد وضع اقتصاد ر درینخست وز. شده و آنها مشغول صحبت هستند یرت عابدکله د یبوس

 80باً یاست بعد از انقالب با آن اعتصاب سه ماهه تقر یعیطب. نحل نداردیحالت ال یکران یاقتصاد ا

تها ین همه فعالیم و رسجا آوردن ایمتوقف شده بود ترم یدر بخش خصوص یاقتصادهای تیدرصد فعال

نون ما از کرد اکالت از طرف مردم و سپس اضافه کن قبول مشیخواهد و همچنیر مکار و فک یلیو خ

آهن براه نند راه کیها مراجعه میم استخراج و صدور نفت رشوع شده و مشرتیجلو رفت هازمینههمه 

ر افزود ینخست وز. عمده پرداخت شده استهای ارگران قسمتکحقوق  یافتاده و در بخش خصوص

ت عمده صورت خواهد کحر  یکن یارها تا روز پنجشنبه راه افتاده و تا آخر فروردکاز  یقسمت مهم

های ارکر ارگر دکون یلیم یکشود یم ینیش بیشود و پیاران از دولت پرداخت مکگرفت طلب مقاطعه 

از  یالتی هار بپردازند بعالوه تسکنند بکیه میرا تغذ یساختامنهای تیه در فعالک یعیو ضا یساختامن

ص و افتتاح اعتبار یر ترخیمه تاخیدر سه ماهه اعتصاب و عدم پرداخت جر یلحاظ عدم پرداخت انباردار 

و  اندهبراه افتاد کوچک هایارخانهکر افزود ینخست وز. د منظور خواهد شدیسفارش جد یبرا

با توجه به  اندهشور خارج شدکه از ک ینکیا مالیو  یه متعلق به خاندان سلطنتکبزرگ های ارخانهک
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ت براه کم اقتصاد مملیداد و چرخ عظ هیمخوا یت است و رسو سامانکآتشان مربوطه ممل دیه تولکنیا

 ید نفت در چه سطحیسئوال شد تول. میارند یمیب ما در اقتصاد وضع وخین ترتیخواهد افتاد و با ا

ر درمورد ینخست وز. ه در روز خواهد بودکون بشیلین سه تا چهار میر گفت بینخست وز. خواهد بود

ده را انجام ینرس ییه به مصلحت نبوده و به مراحل نهاک ییهاپروژە: اره گفتکمه ینهای طرح یاجرا

انداخنت آنها  به راه یم و اگر برایاندازمی ده به راهیرسرا  ییبه مرحل نها ییهاپروژە یول. هیمدیمن

. ت برخوردار خواهند بودیند و از امنیآمی م آنهایندار یالزم باشد ما مخالفت اصول یارمند خارجک

ست یم نیون ونیلیر گفت سه مینخست وز. میار داریکم بیون و نیلیسئوال شد ما در حال حارض سه م

 . ار خواهد افتادکبه  یاقتصادی هاو در عرض شش ماه چرخ

 (15/1/1358 )اطالعات

 

 ید جوادیاصغر حاج س یرت علکد : مسئله روز از 2 یبررس

  . . .ردستان و بلوچستان وک یت ماجرایواقع

شرت از یما رفته است ب یجانیمن و آذرباکرد و بلوچ و تر که بر برادران و خواهران ک یا ظلم و ستمیآ

  ؟اندهمتحمل شد یو قم یو تهران یراز ین و خواهران شه بر برادراکاست  یستم

ت مهم یرد ما را در برابر دو واقعکبرادران  یاز سو  ین سنندج و طرح حقوق خودمختار یخون یر یدرگ

 یوشش افراد مسلح براکحمله به پادگان سنندج و مقاومت ارتش و دفاع آنها از پادگان و : دهدیقرار م

  .ن استیت نخستیواقعترصف پادگان و خلع سالح آن 

ه در ک یر از فرماندهان مزدور شاه و افرادیه افرسان و رسبازان ارتش ما بغکدهد یت نشان مین واقعیا

از مردم  یر انقالب به عنوان جزئیدر مس، شده بودند یمغر  یم در ارتش شستشو یرژ یغات دامئیر تبلیز
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شتار برادران و خواهران خود کتند و از ادامه ن گذاشیسالح خود را در برابر مردم زم، از ملت یو افراد

  .م رسباز زدندیباسبق تصم

های را آنها با تجربهیز. ستون فقرات ارتش ما هستندی، نه دفاع ملیدر زم ین افرسان و افراد ارتشیا

از فنون و  یهو آگا یو انضباط نظام یجنگهای با سالح ییو آشنا یو آموزش و دانش نظام یطوالن

 کین مسئله شیدر ا. انقالب بدست آورند یسته خود را در ارتش ملیشا ید جایبا، دیجد یوژ نولکت

وسته در فرمان ید از ارتش ما برداشته شود و ارتش پیورانه باکور کو اطاعت  یه ساخت استبدادکست ین

 یحفاظت استقالل و حفظ انقالب از دستربد عوامل ارتجاع یدولت انقالب و در خدمت انقالب برا

قرار  یر آموزش نظامیها در مدارس در زد همه جوانیبا یلکن شیمباند در چن یباق یو خارج یداخل

د یارتش ما با. حراست انقالب آماده شوند یافته برایل و سازمان کمخصوص و متشهای رند و در واحدیگ

 یاسیسهای ا سازماناز مردم خارج شود و رسبازان و افرسان در رابطه ب یاز صورت واحد دربسته و منزو 

 یعمرانهای برنامه یت در اجراکو رش  یاسیسهای ی هر آگایوسته در مسیانقالب پ یو اجتامع یو ادار 

  .قرار داشته باشند

ر رسزنش و اتهام و یردن افرسان و قرار دادن آنها در مسکوس یردن ارتش و ماک یوشش در متالشک

 یم استبدادیه آگاهانه در خدمت رژک یفرماندهان و افرسانار آنها با کو  یردن حساب زندگکمخلوط 

 یردن انقالب در برابر مخاطرات گوناگون داخلکخلع سالح ، قتیدر حق، شتار مردم بودندک یآماده برا

  .است یو خارج

وب انقالب و کرس  یآن برا یزم و عوامل مزدور داخلیالیه امپرکیه تکست ین یدین مسئله تردیدر ا

از  یت مردم به سطح مطلوبیرثکا یه افراد ارتش همپاک یتا هنگام. بر ارتش است یردممهای نهضت

 یبصورت آلت یهن آگایه بر اکینرسد و نتواند و نخواهد با ت یو اجتامع یاسیس یهفرهنگ و آگا

است اگر تصور  یر خامکرا فیز، ن خطر بطور دائم و بشدت وجود داردیا، دیو ضد انقالب درآ یضدمردم
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ران خود در منطقه چشم یکند و از منافع بکآن را رها  یائیت جغرافیشور ما و موقعکزم یالیه امپرکم ینک

  .دیمنا یپوش

ردستان و کر ینظ یاتیشور ما در والکه مسئله حساس حقوق مردم کت است ین واقعیبا توجه به ا

و برادران ما مطرح شده ما  ینون براکه اک یتیهامن واقع یعن. یشودیخوزستان و بلوچستان مطرح م

از مجموع مسائل و  یط و جدایبسهای مسئل یت قومیو هو یمسئله استفاده از حقوق مل. است

  .ستیشور ما نک یاسیس یائیت جغرافیجامعه ما خصوصا در برخورد با واقع یو اجتامع یاسیالت سکمش

 یتا آنسو  یو اقتصاد یسایو س یتداوم ارض یاز مرزها دارا یار یشور ما در بسک یاسیس یایجغراف

  .ردیقرار نگ یتواند مورد بررسی منینه طرح حقوق ملیه در زمکشور است کهای مرز

ران یمن اکتر  یران و صحرایران و خوزستان ایران و بلوچستان ایجان ایران و آذربایردستان اک یدر آنسو 

 یمرز دارا ینسو یخ با ایو تارو زبان و رسوم و سنن  یو مذهب یه از نظر نژادکنند کی میزندگ یمردم

 یو مذهب ینژادهای و جاذبه کن وجوه مشرت یو ا و جاذبه فراوان هستند یوستگیو نقاط پ کوجوه مشرت 

در رسنوشت  کو اشرتا یوستگیآنها عوامل اتحاد و پ یه براکنیبنوبه خود گذشته از ای، و زبان یو خون

و مزدوران و همدستان آنها عوامل نفاق و هرج و  زمیالیگانه و امپریبهای استیس یاست برا یاسیس

  .شور ما باشدک یت ارضینه متامیم در زمید مستقیمرج و تهد

 یر کش فیه در گراکشود  یرانکت روشنفیاکو ش یر ید موجب دلگیم نباینکمی ت را مطرحیما واقع یوقت

ا و غرب یکبا آمر یبه دوست رشق را کو بلو  یبا شورو  یا دوستیاعتقاد دارند و «زم یسکمار » به کیو سل

د بعنوان ارگان حزب توده در طرح برنامه یه نویه نرشکگذرد ی منیخیسال از تاریکهنوز . دهندیح میترج

ه بطور داوطلبانه و از کران دانست یاهای ل از خلقکران را متشیا یجمهور ، رانیا یکراتکدمو  یجمهور 

  .نندکمی ران اعالمیا یت خود را در جمهور کو رش  یار وابستگیاخت یرو 

است یف و محصور در سیشور ضعک یکران بعنوان یا یاسیس یایب در موضع خاص جغرافین ترتیبه ا

ه کنیردستان و بلوچستان و خوزستان در اکجان و یمردم آذربا یار یابرقدرتها حق انتخاب اختی، جهان
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ران خارج شوند و به یا ید از جمهور تواننیا اگر نخواستند میمبانند و  یران باقیاز ملت ا یبصورت جزئ

  رد ؟کدا خواهد یپ یند چه صورتیا بصورت مستقل درآیوندند و یمرزها به پ یآن سو  یایتداوم جغراف

های بخش یشور خود و جدائکه یتجز ینه احتاملینگونه به زمیه اکوجود دارد  یشور و ملتکا یا در دنیآ

ا مذهب و زبان و نژاد متفاوت در یمختلف و های لهجها وجود یخود صحه بگذارد؟ آ از مردم یمیعظ

 یکمردم آن در درون  یو زبان یو نژاد یقومهای یه هزاران سال با همه تنوع و رنگارنگک ینیرسزم

  شور باشد؟که یو استقالل آن مردم و تجز یبر جدائ یلیتواند دلمی اندهردک یواحد زندگ

و  یم استبدادیدر اثر رژی، جانیمن و آذرباکرد و بلوچ و تر کهران ه به برادران و خواک یا ظلم و ستمیآ

و  یو تهران یراز یه برادران و خواهران شکاست  یشرت از ستمیب، گانه رفته استیسلطه استعامر گران ب

ران یجبار اهای شور ما در سلطه نظامکر نقاط یو سا یو سبزوار  یو اصفهان یو مشهد یو جهرم یقم

شو ما کاز مردم  یهگرو  یبرا ین حرف ستم و خشونت و غارت موجد حق خاصیبنابرا ؟اندهمتحمل شد

مه و کطبقه حا یران به استثناین این رسزمکساهای ت انسانیرثکه همه مردم جامعه و اکشود بلیمن

م و استعامرگران یرژ، و بطور مداوم از ستم و خشونت و غارت یمساو  یوابسته به آن به نسبتهای گروه

شور کمردم در سطح  یمتام ین رسنوشت براییست حق تعیار نکاما آنچه قابل ان، اندهدیشکانه رنج گیب

ار کاست ان یتین واقعیا. جامعه است یو اقتصاد یاسیو س یو دخالت و نظارت آنها بر امور اجتامع

د جامعه افرا یعیو طب یجزء حقوق فطر  یراسکو ضوابط دمو  یم شورا و مشورت اسالمکه در حکر یناپذ

فرهنگ  یوفائکو ش یآداب و رسوم قوم یایو اح یت فرهنگید در حوزه فعالین ما بایمردم رسزم. است

ش یونت خوکمحل س یو اقتصاد یو اجتامع یو فرهنگ یو ادار  یاسین ضوابط سییخود و دخالت در تع

  .باشندخود  یوطن یت ارضیو متام یثابت و شناخته شده در چارچوب استقالل مل یحقوق یدارا

ه با نژادها و کم یهست یه است و ما مردمیر قابل تجزیر و غیوطن ما خدشه ناپذ یائیحوزه جغراف

بوده و اقتصاد و  یائیو جغراف یخیوحدت تار یها و مذاهب و لهجه و آداب و رسوم مختلف دارازبان

 یکراتکنظام دمو  یکر یانات در زکهمه ام نیگر است و ایه دیمل ناحکه میهر ناح یشاورز کمنابع و 
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انات و همه منابع و کتواند همه امیم، تیرثکعادالنه و بر اساس مشورت و شورا و دخالت و نظارت ا

ن ما قسمت ین همه مردم رسزمیا بیو پو یمرتق یو بر اساس اقتصاد یهمه ثروتها را بطور برابر و مساو 

ت خالق همه مردم وطن یر و فعالاکت و بر اساس کممل یو توسعه و رشد را در همه نواح یندو آبادک

ا تفرقه مردم قرار داد و آنرا یو  یجدائ کتوان مال ین اصل ستم و خشونت را منیبنابرا. م دهدیما تعم

 یبرا کمکت حساس دولت انقالب و یو موقع کاگر در در ، بصورت عامل فشار بر دول انقالب درآورد

و  یکجز تحر یطبعا علت، ان داده نشودنش یله دولت تفاهمیقدرت بوس یکراتکدمو  یت مبانیتقو

ا زود یر یه دکاست  یز ین هامن چیآن ندارد و ا یت ارضیشور و متامکتزلزل اساس استقالل  یتوطئه برا

از هرج و مرج و حفظ منافع  یر یآنرا به بهانه جلوگ یو مزدوران داخل ینه دخالت استعامرگران خارجیزم

ها ا غفلتیوت در برابر نقض و کس یبا دولت انقالب مبعنا یمساع یکو ترش یار کهم. ردکفراهم خواهد 

 یقانونهای ه دولت هنوز بر اهرمک ینونک یه در مرحله حساس و بحرانکنست یاما مسئله مهم ا. ستین

و  یو حقوق مرشوع انسان یده است دعو یقدرت مشخص نگرد یقدرت مسلط نشده و قلمرو انقالب

  .ردیقرار گ یو اجتامع یاسیحاد سهای یر یو توسعه تشتت و درگ جاد هرج و مرجیله اید وسینبا یمل

  :سدینوی میتاب طرح مسئله ملکها در تین در مسئله ملیاستال

مقدم بر  یموضوع مل»و « ندکخود حساب باز  یس فقط رو کبگذار هر : ندیگومی هک یسانک … »

مقدم بر  یمسائل عموم»: هکنست یرزه اشعار مباترین حیرا صحینند زکمی مردم را دچار تفرقه، «همه

 یجانیو آذربا یهودیو  یو ارمن یملل گرجهای ستیونالیه ناسک یترب هنگامکدر انقالب ا« همه است

ال یرهربان سوس« . نندکزبان خود مبارزه  یز برایارگران ملل مختلف مقدم بر همه چکبگذار »: هکگفتند 

  به آنها دادند؟ یرات روس چه جوابکدمو 

 یده و هدف انقالب برقرار یبرقرار نگرد یراسکه هنوز دمو یچون در روس» : ن بودیجواب آنها چن

شور مبنزله اساس و مرشط کامل در ک یراسکن استقرار دمو یبنابرا، ه استیدر رسارس روس یراسکدمو 

 (15/1/1358 )اطالعات .است یمساله مل
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  .دندیشکرا به آتش  یدر سقز صندوق را: شورکر یوز

د از ین و بازدیروزه قزو یکروز بعد از بازگشت از سفر ید، شورکر یوز ید جوادیمد صدر حاج ساح

  .ردکت کرش  یمصاحبه مطبوعات یکدر  یر یگ یراهای حوزه

  :ه نظرتان را راجع به رفراندوم چه بوده است گفتکن سئوال یشور در جواب اکر یوز

ات مردم در متام یو گرفنت نظر یبحمداله اخذ را. در یکه ما را متوحش و ناراحت مک یعاتیبرخالف شا

رده کبروز نهای نندکامل توام بوده است و اتفاق ناراحت کبا آرامش ، چند نقطه یباستثنا، شورکسطح 

رده بودند و کت کرش  یلیطوهای روز( در صفیامل از اول وقت امروز )دکاق یو مردم هم باشت

گرفنت  یشیگر و پیخود مردم هم از نظر فشار بهمد، دو روز بود یر یگ یه مدت راکنیل ایخوشبختانه بدل

رد و که ناآرام بود اشاره کهای شور راجع به چند نقطکر یوز. ردندکرا فراهم نهای گر مسئلیاز همد

ردند و کرستان حمله یدب یکبه ، از دستجات مختلف یا افراد افراطی، یافراد ضد انقالب، گفت در سقز

ن یاز هم ایەعددر مهاباد هم . شاندندکبه آتش . نظر مردم بود یهزار برگ را یه حاو کرا  ییصندوق را

گر در ینقطه د یکشده بودند باز در  یانتخابهای دادن مردم و با حضور در حوزه ینوع افراد مانع را

( ی)آر لمه کآن  یه رو ک یه اگر برگ سبز کردند یکغ میشاورزان تبلکن ین نوع افراد بیردستان از همک

  .دادندمی نکیشام را پس گرفته و به مال یه اراضکنیا یعن، یاندازندینوشته شده است به صندوق ب

ز یعزهای منکجزء تر  وجه هیچبه ه ک یاخاللگر و عنرص ضد انقالب، ه افرادکنیاووس بعلت اکدر گنبد 

ن افراد اخالگر در یستند ایالب نا جز عباسدار آن انقیآنجا و  یمن اهالکر تر یا جزء افراد غین منطقه و یا

ت دادن کو رش ها هرون آمدن از خانیمشغول هستند و مردم قادر به ب یرانداز یت کخود به تهای سنگر

 . نبودند یدر را

 (15/1/1358)اطالعات
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  :ردستانکرات کحزت دمو  هیاتبازرگان در مالقات با 

  .داردوجود ن یون مانعیزیردها در تلوکهای ح خواستیترش یبرا

ز یبا مهندس بازرگان ن ینیران به دنبال مالقات با امام خمیردستان اکرات کحزب دمو  یندگیمنا هیات

  .ردکمنترش های یالع ردستان ازکمساله  ویژەت بکممل یل جار یرد و در مورد مساکمالقات 

 یت و در آن غنرت عبدالرحامن قاسملو به عهده داشکردها را د ک یندگیمنا هیاتس یین مالقات ریدر ا

  .ت داشتندیحزب عضو یاسیدفرت س یاعضا یر قاضیو ام ین رساجیان محمد امیبلور

قه یه هفتاد و پنج دقکان مالقات یدر جر. دار حضور داشتین دیز در ایار نکر یوش فروهر وزیدار یآقا

گفت  یکتربرا  یاسالم یار آمدن دولت موقت جمهور ک یرت عبدالرحامن قاسملو رو کد ابتدا د یشکطول 

، ردستانک یل درباره وضع فعلیسپس به تفص. ردستان را از ان اعالم داشتکرات کحزب دمو  یبانیو پشت

ردستان که مردم یه علیژه در سنندج و ارومیبه وپ یافراد ضد انقالب یه در آن سازمان از سو ک یاتیکتحر

را به  یرد و مفهوم خودمختار کردستان را مطرح کمردم های شود سخن گفت و آنگاه خواستیانجام م

و و یان داده شود در رادکام یندگیمنا هیاته به کر خواست یابتدا از نخست وز یح داد و یل توضیتفص

رت کد . ران روشن سازدیا یار عمومکاف یرا برا یخودمختار  ویژەردستان بکمردم های ون خواستیزیتلو

رد در قانون کخلق های اندن خوساته به منظور گنجکر خواست ین از نخشست وزیقاسملو همچن

 .دیت مناکد رش یجد ین قانون اساسیردستان در تدوکنده مردم یمنا یاساس

شان انجام گرفته یدار اظهار داشت آنچه از طرف دولت این دیاز ا یر ضمن اظهار خوشوقتینخست وز

حقوق  یباره تساو ه در ک یطالقان اللهآیت یعتمدار یرش اللهآیت ینیت اببه خمیو اظهارات حرضت آ

ت و عالقه دولت و یگران انجام گرفته نشانه حسن نیمن و دکرد و فارس و تر کع ییاهل تسنن و تش

 یردستان و مساله خودمختار کمردم های در مورد خواست. ن مساله بوده استیت نسبت به ایروحان

 یونیموسکه کاطالع داد را مورد مطالعه قرار خواهد داد و  یشنهادیه طرح پکر اظهار داشت ینخست وز

  .ندک یردستان مسائل را بررسکملت  یندگان واقعیل شده تا با مناکیار تشکشور و کران دفاع یاز وز



 
38 

خواند و  یز مطلوب و قابل قبولیباشد چ یه مربوط به امور داخلک یرا تا حد یاصل خودمختار  یو 

در ضمن . ذدیه شود و به مرحله اجرا درآگنجاند ید در قانون اساسیبا یرات اساسیین تغیه اکرد کاضافه 

ر ینخست وز. ندکرا فراهم  یرات اساسییتواند مقدمه تغمی ه دولت او موقت است و فقطکاشاره منود 

ر از یر نخست وزینخست وز. نندک یار کن شده همییسون تعیمکردستان با کندگان یه مناکرد کشنهاد یپ

مسافرت به لبنان استقلبال  یران برایردستان اکرات کحزب دمو  یندگیمنا هیاتارس عرفات از یدعوت 

ون یزیو و تبلوین باره به عمل آورند در مورد استفاده از رادیالت الزم را در ای هردند و دسوتر داد تسک

نخست  یردستان و مفهوم خودمختار کمردم های درباره خوست یار عمومکبه منظور روشن ساخنت اف

ان یرا در جر یادیت زیمهندس بازرگان حسن ن. ستین نیدر ب یمانع، دینکر گفتند خودتان مراجعه یوز

شور تضاد نداشته باشد قابل ک یت اراضیرا با متا یهم رفته طرح یدار از خود نشان داد و رو ین دیا

 . قبول دانست

 (15/1/1358هانکی)

 

  .ده شده استیشکد یاعرتاض به نحوه انتخابات سنندج به تهد

ه کن استان گفت یخطاب مبردم ا یامیبانه استاندار در پ یونسی هیمرت ابراکد : اطالعات سنندج ـ خربنگار

 یعیطب یر و مجرایاعرتاضات از مس، شهر سنندج یاز مردم به نحوه انتخاب شورا ایەعداعرتاض  یدر پ

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

های ام خود از گروهیدر پ ین منطقیه بر موازکیت مردم در رابطه با حفظ نظم و تیبا اشاره به مسئول

ن خواهد یه تضادها از بکاد نربند یگر بدانند و از یدهای ه خود را نگهبان گروکرشو خواست یو پ یمذهب

 یامینند و در سک یهم زندگ دبایامنند و ناچار بایه مکن برادران و خواهرانند یرفت و رسانجام هم

من . دینیگر ببیدیکبر چهره  یگر رنگ غم و تلخیدیکافه یه با مشاهده قکد ینکن یار . کدیگر بنگریدیک

استاندار در . گذارم و خواهم گذاشتیان امر میه دارم لحظه به لحظه دولت را در جرکهای فیبنابر وظ
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د تا مردم یشیندیدرست ب: رد و گفتکنظم دعوت  گر مردم را به حفظیام خود بار دیاز پ یگر یقسمت د

ه یه دار رسمایتا رسما. ار خود ادامه دهدکند و بکت یار احساس امنکامنیتا پ. ار را داشته باشندکمجال 

 یشیر و چاره اندیفرصت تأمل و تدب یاجرائهای و دستگاه، ردن و ساخنتکار کند تا مردم مجال ک یگذار 

. در شهر بال خواهدگشود یگرسنگ یو حت یار یکه فاجعه بکخواهد گذشت ن یر یداشته باشند و گرنه د

ت خود را در یفه و مسئولیوظ ینیخواست تا سنگ یو مذهب یصنفی، ر کان از رهربان فیاستاندار در پا

 یامال بحال عادکر شهر یهفته اخ 3م بود و در کتشنج حا. اد نربندیردستان از کر یت خطیرابطه با موقع

رشو یر ـ پین درگیه از طرفک یبر اثر اشتباعات، شهر یانتخابات شورا یر یگ یبه مجرد را. شتو آرام بازگ

م انتظار داشتند از یر رژییستند و با تغینرتل احساسات خود نکه قادر به ک یهرد گرو کـ بروز  یو اسالم

ا یه آکنیبه ا را بوجود آوردند( پرتوماه در پاسخ ین نشد وضع فعلیه البته چنکصفر به صدر برسند 

ده از انتخابات تا حد یرسهای بگزارش: گفت، انجام شده است یکراتکآزاد و دمو  یفضا یکانتخابات در 

ه مردم سنندج در انتخابات خوب کد یآین برمیآزاد برگزار شده و از نحوه قزائت آراء چن یمطلوب

های ه قبال در حوزهک ینفر  600هزار و 34"از : ادامه داد یدوار بود و ینده امیتوان به آیو م اندهدیشیاند

نون دوسوم کو تا  اندهختین لحظه در صندوق ریتا ا یرا 33هزار و  24ردند حدود کثبت نام  یر یگ یرا

انجام شور  یافت و در پیان خواهد یآرا قرائت شده و احتامالً قرائت آراء تا بعد از ظهر فردا )امروز( پا

 ". گرددیات اعالم مجه انتخابینت، ن امریبا مسئول

 (26/1/1358)اطالعات

 

 رهکادامه مذا

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

رات اعالم نشده است و کن مذایجه این لحظه نتیشهر سنندج ادامه دارد وتا ا یموضوع انتخابات شورا
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د خواهد ین انتخابات تجدیا این انتخابات چه خواهد بود و آیرسنوشت ا ستیب هنوز معلوم نین ترتیبد

  .ا نهیشد 

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

 . د شودیتا انتخابات تجد اندهز در مسجد جامع شهر متحصن شدینون نکبودند و هم ا

 (27/1/1358)اطالعات

 

  .د شدییانتخابات سنندج تأ ینحوه برگزار ، شورکر یاز طرف وز

ه من اطالع دارم کتا آنجا : هان گفتکیبه خربنگار  یتلفن یمتاس یامروز ط ید جوادیاحمد صدر حاج س

ها و ییبرگزار شده و نارسا یموقت متاس گرفتهام انتخابات سنندج به خوب یو با استاندار و شورا

شور کر یوز. ار انتخابات به عمل آوردند نتوانست موجب ابطال انتخابات شودکدر  یهه گرو ک ییاخاللها

 هیچ، رده و در انتخاباتکمحض اتخاذ  یطرف یب، ان انتخاباتیردستان در جرکاستاندار : گفت

ر موقت آنچنان بد برگزا یشور گفت انتخابات مجموعاً به نظر شوراکر یوز. ندکیرده و منکنهای مداخل

ده یردستان رسکمن و استاندار ی، طالقان اللهآیت یه به امضاکهای ننامییه ابطال شود و مطابق آکنشده 

ان انتخابات یتوانستند بعد از پاین به انتخابات میمعرتض اندهردکردستان آنرا قبول کن ماجرا هم در یو طرف

شب ساعت یشور گفت تا دکر یوز .شود یدگینند تا به آن رسکنظارت  هیاتم یاعرتاضات خود را تسل

درصد  50. ار خواندن آراء همچنان ادامه داردکخوانده شده است و  یهزار را 9مه شب یبعد از ن یک

 . نون قرائت شده استکآراء انتخابات سنندج تا

 (27/1/1358هانکی)
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  .شودیشهر سنندج امروز اعالم م یجه انتخابات شوار ینت

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

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

ع در شامرش آراء یبخاطر ترس ینفر  5ته یمکد اما یان رسیقرار بود شامرش آراء امروز بعدازظهر به پا

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

  .دیرس

صورت  یار بررس: کموقت اداره امور شهر گفت ینفر  5ته یمکدر  یطالقان اللهآیتنده یمظفر پرتوماه منا

رسد و آخر می امروز بعدازظهر به امتام اندهت داشتکه در شامرش آراء صندوقها رش کهای جلسه گروه

 شوندیم یقت امروز انتخاب شوندگان معرفو 

و  اندهبدست آورد یادیآراء ز یاسالمهای تیها و جمعانجمن یگروه ائتالفهای دایاندکشود یگفته م

  .ت قاطع خواهند بودیرثکا ین در شورا دارایقیبطور 

ب دهند یان ترتردستکبا حضور استاندار های ندگان جلسیشورا منا یدر نظر است پس از انتخاب اعضا

موضوع . قرار خواهدگرفت ین نشست مورد بررسیدر اول کآنچه بدون ش. نندکرا اعالم ها هو رئوس برنام

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

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

افراد ، مردمهای ان پاسداران و گروهینرسد از م یافکبه حد  یانتظامهای چنانچه افراد خوشنام دستگاه

 . خواهد داشت یدیل و رنگ جدکلباس ماموران ش: استاندار گفت. از استخدام خواهند شدیمورد ن

 (28/1/1358هانکی)
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  .شودیارتش وارد عمل م، ربد نقدهبا ادامه ن: شورکاخطار وزارت 

ن یبه اهای یشور اطالعکر یوز ید جوادیاحمد صدر حاج س، ر شهر نقدهیاخهای روز یر یدرگ یدر پ

  :ردکرشح منترش 

 

 یبسمه تعال

ه مدت دوروز است در آن شهرستان اتفاق ک یو زدوخورد یر ین شهرستان نقده!درگکز سایهموطنان عز

 یاسیسهای تیفعال. ران استیا یاسالم یثر و تاسف دولت موقت جمهور امل تاکافتاده است موجب 

ه دولت کنیده است و بعلت اینرس یجه مثبتینون به نتکتا یجان غربیاستاندار آذربا یآقا یو انتظام

 یوت و بکتواند سین نقده منینکشتار ساکشت و کباشد و در قبال یز میحافظ جان و مال هموطنان عز

ه جداً دست از کشود یه اخطار میر در قضین درگیه افراد و طرفیلکن بیبنابر ا، دیاار منیاخت یتفاوت

ه یکند و در صورتیاز طرف دولت توجه منا یئت اعزامی ههای و زد وخورد بردارند و به دستور یشکبردار 

 یالماس یناچار ارتش جمهور ، خود خامته ندهند یر یبهشت به درگیشنبه دوم اردیکعرص روز  4تا ساعت 

 . وارد عمل خواهد شد یز یاز خونر یر یگر و جلوگیدیکن دعوا از یردن طرفکجدا  یبرا

 (2/2/1358 هانکی)

 

  .شودیارتش در نقده وارد عمل م، ردیان نگیبعدازظهر امروز زد و خورد پا 4اگر تا ساعت 

ه کخواست  در نقده یر ین درگیه از طرفیاطالع یکشب در یشور دکر یوز ید جوادیاحمد صدر حاج س

  .نندکدولت توجه  یاعزام هیاتهای بردارند و به دستور یشکدست از برادر 
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، خامته ندهند یر ین به درگی) بعدازظهر ( امروز طرف 16ه تا ساعت یکشور هشدار داد در صورتکر یوز

 . وارد عمل خواهد شد یز یاز خونر یر یجلوگ یناچار ارتش برا

 (2/2/1358 ندگانی)آ

 

  .شودیارتش وارد عمل م، با ادامه نربد نقده: شورکاخطار وزارت 

ن یبهاهای یشور اطالعکر یوز ید جوادیر شهر نقده احمد صدر حاج سیاخهای روزهای یر یدرگ یدر پ

  :ردکرشح منترش 

ه مدت دو روز است در آن شهرستان ک یو زد وخورد یر یدرگ، ن شهرستان نقدهکز سایهموطنان عز

 یو انتظام یاسیسهای تیفعال. ایراناسالمی یل تاثر و تاسف دولت جمهور امکاتفاق افتاده موجب 

ه دولت حافظ جان و کنیده است و به علتاینرس یجه مثبتینون به نتکتا یجان غربیاستاندار آذربا یآقا

ار یاخت یتفاوت یوت و بکتواند سین نقده منینکشتار ساکشت و کباشد و در قبال یز میمال هموطنان عز

و زد و  یشکه جدا دست از برادر کشود یه اخطار میر در قضین درگیه افراد و طرفیلکن به یبنابرا. دیمنا

 4ه تا ساعت ک یند و در صورتیاز طرف دولت توجه منا یاعزام هیاتهای و به دستور، خورد بردارند

جدا  یبرا یاسالم یخود خامته ندهند ناچار ارتش جمهور  یر یبهشت به درگیشنبه دوم اردیکعرص روز 

  .وارد عمل خواهد شد یز یاز خونر یر یگر و جلوگیدیکن دعوا از یردن طرفک

 

 ه به نقده رفتندیپاسداران اروم

ن یجنگ و زد و خورد درا، ده استیصبح امروز از نقده رس 5/8ه تا ساعت ک ییه ـ براساس گزارشهایاروم

ارتش به های رویبر اعزام ن یمبن به هشدار دولت یهر توجین درگیشهر به شدت ادامه دارد و طرف

  .اندهردکمنطقه ن
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ن بار یشد و چند یکر توپ از قسمت جنوب به داخل شهر نقده شلیاز ساعت چهار صبح امروز چهار ت

زان تلفات یاز م. داخل شهر قطع شده است یارتباط تلفن. دیخمپاره به گوش رسهای انفجار گلوله یصدا

  .قه هستندیداً در مضیشد ییمردم از لحاظ مواد غذا. ستیدست ن در یقیو خسارات هنوز اطالع دق

از پاسداران با  ایەعده به اتفاق یفرمانده پاسداران انقالب اروم یشب گذشته حجتاالسالم غالمرضا حسن

  .خود را به نقده برساند اندهعده توانست که اینست کیده حایچند نفربر عازم نقده شد و خرب رس

ت منطقه نقده را بااطالع یحساس یشیو حجتاالسالم قر یفوز  اللهحرضت آیتی، جان غربیبااستاندار آذر 

 . اندهردک یاقدام فور  یو تقاضا اندهدولت رساند

 (2/2/1358 هانکی)

 

  .ستیدرباره حوادث نقده مشخص ن یل روشنیدل: دولت یسخنگو 

اعالم  یجلسه مصاحبه مطبوعات یکروز در ید، دولت یر و سخنگو یر انتظام معاون نخست وزیعباس ام 

وزارت امور خارجه را بر عهده  یروز( رسپرستی)د ر امروزیبازرگان نخست وز یه مهندس مهدکرد ک

شان در وزارت ین ایز جانشیر در امور انقالب نیمعاون نخست وز یزدی هیمرت ابراکخواهد گرفت و د 

 یل روشنیهنوز دل»: شهر نقده گفت ریمورد حوادث اخ دولت در یسخنگو . امور خارجه خواهد بود

شته و ک ایەعد، اناتین جریدر ا، امل تاسفکن شهر مشخص نشده است و با یها در ایر یدرگ یبرا

در . «ردکدخالت خواهد  یز ین خونریردن اکمتوقف  یامروز برا، ارتش، و بدستور دولت اندهشد یزخم

شورها را کن ینام ا»: انتظام گفت ریام، ندیکه دولت به آنها نفت صادر مک یشورهائک یمورد اسام

ون ماده یسیمکدر مورد . «شودینفت صادر من یجنوب یقایل و آفریمسلامً به ارسائ ینم ولکتوانم اعالم یمن

ر یام، ردکن ماده استفاده خواهد یاز ا یه در مواقع لزوم شهردار کاعالم شد  یه از طرف شهردار ک 100

گر برخالف نقشه یدهای و جا« یو  کپار »نار کرده و در کسوء استفاده ، از فرصت ایەعد»: انتظام گفت
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ت و برخالف قانون است و کار برخالف مصلحت مملکنیه اک اندهردکاقدام به ساخنت خانه  یشهردار 

روز صادر  یکظرف ، دیشیکه قبالً ششامه طول مکدرحال حارض جواز ساختامن . شود یر ید جلوگیبا

روس یسا»ران در واشنگنت با یرسپرست سفارت ا« یار روحانیشهر»در مورد مالقات  ر انتظامیام. «شودیم

: گفت یلکد مرشوبات الینه تولیر انتظام در زمیام. ردک یاطالع یا اظهار بیکدولت آمر یسخنگو « ونس

خواهد  یمطالعه و بررسی، مذهبهای تیاقل یبرا ید مرشوب داده نخواهد شد ولیاجازه تول یلکبطور »

ر یرش سفیدر مورد پذ. دیآمی بعمل یز مطالعاتیارخانه ما نکن یارگران اکجهت  یار کن یتام ید و براش

نه یدر زم« ده استین مورد به ما نرسیدر ا یهنوز نامه رسم»: رانتظام گفتیام، رانیا در ایکد امریجد

 کبدون ش»: فتدولت گ یسخنگو ، دست داشته اند« افشار طوس»ه در بودن وقتل ک یافراد یر یدستگ

ر انتظام در مورد یام. «نندک یدگیز رسین پرونده نیه به اکانقالب باشد های دادگاه ید فرصت برایبا

جان یه آذرباکبود  یآذر روز  21بنظر من چون »: جان گفتیآذر و نجات آذربا 21موضع دولت در واقعه 

ان مصاحبه یدر پا. «واهد بودما خ یبرا یروز با ارزش کبدون ش، افتینجات  یاز دست عامل خارج

حفاظت از نخست ی، مأموران گارد شهربان، روز(یه از امروز)دکدولت اعالم شد  یسخنگو  یروز از سو ید

 . را بعهده خواهند گرفت یر یوز

 (3/2/1358هانکی)

 

  .ندیکار مکشهر سنندج از امروز آغاز ب یشورا

 11 یانتخابات شورا یسنندج و مسوول برگزار اداره امور شهر  ینفر  5ته یم: کهانکیسنندج ـ خربنگار 

شهر اعالم  یانتخابات شورا یدر مورد چگونگ، به اعرتاضات وارده یدگیهفته رس یکشهر پس از  ینفر 

  .ندیکت خود را آغاز میف و فعالین شورا وظایاست و از امروزا یشهر سنندج قانون یه شوراکرد ک

در : هان اظهار داشتکیبا  یدر گفتگوئ ینفر  5ته یمکدر  یانطالق اللهآیت ندهیرت مظفر پرتوماه مناکد 

ل کم درصد یرقم ن که اینن یبا توجه بها. م شدیته تسلیمکاعرتاض نامه به  119ن شده ییظرف مهلت تع
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، دیاید انتخابات بشامر منیتجد یبرا یو اصوالً قابل اغامض و مبنائ، دهدیل مکیدهندگان را تش یرا

برگ  16ه کجه حاصل شد ین نتیبه عمل آمدهاهای یدر بررس. شد یدگیرتاض رسمعالوصف به موارد اع

غات یگر در مورد تبلیبرگ د 42، ت انتخابات داردیفکی یدر مورد برگزار  یشنهادیجنبه پها هاز اعرتاض نام

ه کبود  یدگیبرگ قابل رس 300، به تقلب در انتخابات ندارد یمورد و ربطیدر امر انتخابات بوده و ب

ن ینفر از معرتض 20ه اعرتاضات از یدر مورد بق، مشخص نبود کیو مشت کیچون موارد ادعا و شا

ح یز صحیند و بر فرض اگر موارد اعرتاض آنها نیایته بیمکحات به یتوض یادا یه براکدرخواست شده 

  .باشد

ب روز پنجشنبه یترتن یبها. ندکتواند انتخابات را مردود یه منکدر هزار دارد  یکبرابر با  ین نسبتیا

ف آنها از طرف یمربوط به وظا یلیننامه تفضیه هنوز آئک یشهر سنندج با وجود ینفر  11موقت  یشورا

  .ندیکت خود را آغاز میرسامً فعال، شور ارسال نشده استکوزارت 

 یدگیل موجود شهر رسیه در چهار چوب آن به مساکاست های ننامین آئینون شورا مشغول تدوکهم ا

 . ندک

 (6/2/1358هانکی)

 

  .اطراف آن ممنوع شدهای تظاهرات مسلحانه در نقده و شهر، تیحسن ن هیاتبر اساس توافق 

نقده های ون و معتمدان شهرستانیت روحانکت نقده با رش یحسن ن هیات: هانکیه ـ خربنگار یاروم

 یخود را در فرماندار  ن جلسهیسوم یجان غربیاستاندار آذربا یعباس یه و مهاباد و محمد مهدیاروم

 ییگروگانها یو آزاد یشناسائ یگروه تجسس برا 2ه . کم گرفته شدین جلسه تصمیدر ا. ل دادکینقده تش

  .ردکاقدام  اندهنون مبادله نشدکه تاک

  :ر اعالم شدیبه قرار زهای یاطالع ین جلسه گرفته شد طیه در اک یامتیمرشوح تصم
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های ان در روستایصباغ» یتهران به رسپرستینفر از پاسداران اعزام 2 یهگروه به همرا 2د یـ مقرر گرد1

ن از امروز )پنجشنبه( به یطرفهای ق و تجسس در مورد گروگانیتحق یرد( براکو  کاطراف )اعم از تر 

 یجه بالفاصله به استاندار یو نت، فوراً آزاد بشوند، ا پناهندهیو در صورت وجود گروگان ، گشت بپردازند

  .گزارش بشود یجان غربیآذربا

له یا پناهندگان صادر و در سطح شهر و روستاها به وسیگروگانها  یدر موضوع آزاد یه مبسوطیـ اعالم2

ردند گروگانها از طرف کآزاد ، رار شودکون تا چند روز تیزیو و تلویز در رادیوپرت پخش شود و نیکهل

  .د بشودکیه و تایتوصیمیرحمحرز و حاج مال صالح  هیمرزا ابرایحجتاالسالم حاج م

 یپس از صورتربدار ، تورهاکو تراها لیه اتوموبیلکموظفند نسبت به مبادله  یکـ گروه مندرج در بند 3

  .ندیم مناید و رشط به صاحبان آنها تسلیه را بدون قیلکآنان اقدام و  ییو شناسا

برگرداندن آوراگان شهر و  یربایمیمحرز و مال صالح رح هیمرزا ابراید حجتاالسالم حاج میـ مقرر گرد4

  .ردکدر شهر متفقاً اقدام ها هردن مغاز کباز  ین برایگر و همچنیدهای روستا از مهاباد و روستا

 یو مال ین جانیران از طرف حزب نسبت به تامیردستان اکرات کنده حزب دمو یبه نام منا یم سامیرکـ 5

ا یا ارعاب و تعلل از طرف اعضاء و ید یگونه تهدچهیه کدر منطقه نقده تعهد منود  کان تر ییروستا

  .دیایبه عمل ن یهواداران حزب در مورد فرد

ن یرایند در غینندگان در تظاهرات با خود اسلحه حمل مناکت کن به بعد رش یه از اکد یـ مقرر گرد6

ات قرار ب و مجاز یمسوول و تحت تعق، نندگان در تظاهرات باشدکت کصورت اگر دارنده اسلحه جزء رش 

  .خواهد گرفت

های هیو پخش اعالم یعهساز ین به بعد در شهر نقده از هرگونه شاید از ایب گردیـ به اتفاق آراء تصو7

  .گردند یمعرف ید و عامالن بالفاصله به دادگاه انقالب اسالمیبه عمآل یر یداً جلوگیز شدیآمیکتحر

 تیه جامعه روحانیاعالم
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رانشهر یه و پیاشنو، از همه مردم مناطق تقدههای یانتشار اطالعت با ین حال جامعه روحانیدر هم

 . نندکآزاد ، اندهه به عنوان گروگان نگهداشتکرا  یخواست افراد

 (15/2/1358 هانکی)

 

  .اعالم شد یاصول خودمختار ، انقالبهای ر مشاور در طرحیوز یاز سو 

اعالم  یعموم یهاطالع و نظر خوا یو برال شده یمکگر تید احتامالً دو هفته دیجد یطرح قانون اساس

مصاحبه  یکانقالب امروز در های ر مشاور در طرحیوز یدالله سحابیرت کن مطلب را د یخواهد شد ا

ران در ید ایجد یه در مورد قانون اساسک یمتن: ن گفتیهمچن یرت سحابکد . اعالم داشت یمطبوعات

شد و اجامالً به نظر تهیه س یدر پار ینیت امام خمام اقامیه در اکبود  ین متنید منترش شد اولیجرا

  .ستینبوده و ن یین طرح نهایده بود اما ایشان هم رسیا

د به یبا یاسالم یجمهور  یم قانون اساسیب و تنظیتصو: گفت یرت سحابکراجع به مجلس موسسان د 

گر یسسان دق با سه مجلس مو یسه و تطبیقابل مقا ین مجلسیچن. ردیله مجلس موسسان صورت گیوس

 یشورا. باشدیم ینخواهد بود و محتاج قانون مخصوص. ل شده بودکیم منحط و گذشته تشیه در رژک

قانون مجلس تهیه به ، گرین دیقوانتهیه و  یانقالب به موازات مطالعه تازه در قانون اساسهای طرح

ران یوز هیاتب یصومنوده از تتهیه ماده  60فصل و حدود  9ز پرداخته است و آن را در یموسسان ن

نان حسن یاطم یضمناً برا. منترش خواهد شد یانقالب به زود یب شورایو پس از تصو. گذرانده است

های ننامهیآئ. شود یب قانون اساسیدر تصو یمرت که رصف وقت کان مجلس موسسان و موجبات آنیجر

  .خواهد شدمنترش  یه آنهم به زودکاست تهیه ز در دست یمجلس موسسان ن یداخل ییاجرا

ت یاجات و حفظ امنین احتیرشفت اصالحات و تامیها و پیم خرابیه رفع بحرانها و ترمکم یما اعتقاد دار

امنه آنها یصم یار کباشد و همیرس منیمتام مردم م یار که جلب اعتقاد و همیت جز در ساکو آرامش ممل
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ن جهت یبه هم. گرددیراهم منت فکبه هر استان از ممل یادار  یعمل و خودمختار  یآزاد یجز با اعطا

 یادار  ین خودمختار یده تامیمنظور گرد ایراناسالمی یجمهور  یه در قانون اساسک یان اصولکاز ار 

  .باشدیران میا یت ارضیو متام یاستانها در قالب وحدت مل

های از استان یراً در برخیه اخک یحوادث ناگوار : ردستان و گنبد گفتکدر مورد حوادث  یدالله سحابی

ن شهرها صورت گرفت گفتگوها و یه به اک ییداد و رفت و آمدها یردستان و گنبد رو کت مثل کممل

مشخص ها هن استانها داده شد چندان روشن و حدود وعدیاینه خودمختاریه متقاباًل در زمک هاییهوعد

از . ر استانها نبودیسام به یبود و قابل تعم ین گفتگوها محلیه اکمضافاً به آن . توانست باشدینبود و من

 یه اختصاراً در قانون اساسک یلکر از اصل یاستانها غ یروشن ساخنت حدود خودمختار  ین جهت برایا

 ین مورد رشوع شده است ما هم در شورایدر ا ین قانونیتدو یبرا یقرت یمطالعات دق، شده ینیشبیپ

، شیاتر، سیو مثل سوئیفدارت کمامل یاسیو س ین ادارایانقالب با مراجعه و مطالعه در قوانهای طرح

با صاحبنظران و  نظرتبادله پس از مشورت و کم یهست ین قانونیم چنیا مشغول تنظیکو آمر یآملانغرب

 یدولت و شورا هیاتب به یتصو یبرا یرده انشاءالله به زودکن یگران آن را تدویو د یاسیسهای گروه

  .مینیکم میانقالب تقد

 

 یاصول خودمختار 

 ینیشبیاستانها پ یت آنها در قانون استقالل و خودمختار یه رعاکاستانها را  یاصول خودمختار  ی سحابرتکد 

  :ردکن رشح اعالم یشده است به ا

متام  یعنی ییو روستاهای و حرف یهامت دانشگایو تعل یدر آموزش و پرورش عموم یـ خودمختار 1

  .و مدارسها هدانشگا

  .یبهداشت و بهدار  نیدر جهت تام یـ خودمختار 2
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 ییس و راهنامیپل یعنیشهرها  یت داخلیدر حفظ امن یـ خودمختار 3

  میمستقهای اتیو مخصوصاً مال یدر وصول و مرصف عوارض محل یـ خودمختار 4

 یعه جعفر یو مذهب شی، ه زبان فارسکق آنیبا تصد ینید دیعمل و عقای، زبان و سنن محل یـ آزاد5

  .ت استکممل یو مذهب رسم

ل کیدر هر استان مجلس شورا تش. شودیاستان انجام م یـ اداره امور استان با نظارت مجلس شورا6

آن استان های شهرها و روستا، مردم شهرستانها ین شورا با مقررات مخصوص توسط متامیشود و اعضاءایم

  .شوندیانتخاب م

استان انجام  یبا نظارت مجلس شوراشوند و یادارات با نظر مردم استان انتخاب م یروسا: افزود یسحاب

ن استاندار یا. ادارات هر استان را استاندار آن استان داراست یاست فائقه رؤسایر. ردکفه خواهند یوظ

د و یعوا. ز خواهد بودیاستان ن یه ضمناً مسوول مجلس شوراکشود یانتخاب م یز کومت مر کاز طرف ح

استان و به مرصف مخارج  یاستان با نظارت مجلس شورا ه مستقالً از طرف اداراتکهر استان های درآمد

  .رسدیاستان م

  :ه عبارتند ازکگردد یس مید و درآمدها از سه محل تاسین عوایا

له یاستان بوس یهر شهر با اجناس صادرات یها و ادارات مالیله شهرداریه در شهرها بوسک یـ عوارض1

  .شودیز استان وصول مکمر 

  .شودیافت میهر استان در ییله دارایه بوسکم یقمستهای اتیـ از مال2

ت به هر استان تعلق گرفته است کممل ییه در هر رشته اجراکت کممل یاز بودجه عموم یـ از قسمت3

  .رسدیاستان و استاندار به مرصف م یرد و با نظارت مجلس شورایگیار ادارت مربوطه قرار میو در اخت
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م هر استان و اختصاص دادن مرصف آن به هامن استان یمستقی هااتیحصول مال: افزود یرت سحابکد 

  .اتهاستیل مالین قبیستم وصوالید سیشا

ط یدنظر در محدوده استانها بر طبق رشایاستانها محتاج تجد یاصول خودمختار  یاجرا یبرا: گفت یو 

مطالعه الزم را ن مورد یدر ا. بود هیمز خوایهر منطقه ن یدتیو عق یاناً روحیو اح یو اجتامع یعیطب

  .میردهاکز رشوع ین

نون کرسد هامیرماه به مرحله اجرا میه در تکتهران  یکن مصاحبه درباره طرح ترافیدر هم یرت سحابکد 

نگ کیل پادگانها به پار یتبد یه براکهاست  نگکیمساله پار ، ن مسالهیاست و مهمرت یدر حال بررس

  .میهست یمشغول بررس

ت کممل ید همراه آن اصول ادار یم بایگذارنیرا م یدیجد یا در قانون اساسم یوقت: افزود یرت سحابکد 

ه یلکو  یشاورز ی، کدفاع یدیتولی، اقتصادی، ل فرهنگین ناظر به متام مساین شود و این و تدوییهم تع

ها هن رشتیل از صاحبنظران این مسایدام از اکهر  یما برا. باشدیت هم مکممل یشئون ادار 

  .میدار یونیسیمکدام از آنها کهر  یو برام ینیکهیمنظرخوا

رد یرا نگ یشاورز کصنعت و  ین حال جلو یل نشود در عیمت بشود و تحمیت قیتثب برای اینکهدولت 

 . ر و گوشتیش، گندم، نان، رکمت شیت قیتثب یاًل براکند و کاده یرا پ یگر یدهای مجبور است برنامه

 (19/2/1358 هانکی)
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  :ونیزیو تلویبه راددر مصاح وزیرنخست

  .ردیگمی انتقام را یجا، انضباط

و و یمصاحبه راد یکشب در یران دیا یاسالم یدولت موقت جمهور  وزیرنخستمهندس بازرگان 

  .ردکح یشور و دولت را ترشک یالت جار کمش یونیزیتلو

ست یان مطرح نبنده چند یبرا یاسالم یاست جمهور یو داوطلب ر یمهندس بازرگان درباره قانون اساس

تواند خدمت یا میدارد و آ یاراتیدارد و چه اخت یفیچه وظا جمهوررییسه کد بداند یه شخص باکنیا یبرا

 یلین آن خییده باشد تعینرس ییب نهاین نشده و به تصویمع یه قانون اساسیکن مادامیو ا. ا نهیند ک

ست ین یهمچون آش دهن سوز  شدن جمهوررییسه کنیل است به عالوه به نظر بنده عالوه براکمش

  .ندیکما را دو چندان مهای ل و دردیالت و مساکمش جمهوررییسن و انتخاب ییاصوالً رصف تع

 

 الت دولت و دوران پر مخاطرهکمش

شود یف روشن میلکن شد تیمع یجمهور رییسم و یردکدا یپ یما قانون اساس یوقت: ر گفتیتخست وز 

ارش چه کفه و یوظ یسکرون آمدند و هر یب یفیلکت موقت و بالته از حالکنند یکالاقل مردم حس م

ل یه از خارج و داخل است مساکن دوران پر مخاطره یست ما درایمساله ن یکن ید باشد اما متاسفانهایبا

 یکه کشود ین شد معلوم میمع یه قانون اساسکهامن قدر . ر آنها بودکد به فیه باکم یدار یالتکو مش

ت هم کوحاال متاسفانه در ممل. بشود ید منبعث و ناشیز بایو از آن مجرا همه چ وجود دارد ییمجرا

ت کن قدر در مملیم ایص و تصمیز تشخکقطب و مرا یعنیز قدرت کتفرقه وجود دارد و هم تعداد مرا

ن ییو با تع یب قانون اساسیار و آراء تفرقه است با تصوکند و در افیکارها را فلج مک یلیه خکاد است یز

ار و آراء کز قدرت و تفرقه در افکد تعداد مراید است و قاعدتاً بایو انتخاب دولت البته ام جمهورییسر

  .ن بشودینند و چنکن بیه چنکن ین برود اما به رشطایاز ب
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 اد استیز یر یم گیص و تصمیز تشخکمرا

ز کها و مرایعه گفتم قطکهامن طور : گفت یهمهندس بازرگان سپس در مورد تفرقه و تعدد فرماند

حالت استقالل و  یکار هستند که دستاندر ک یسانکت است و کدر ممل یادیز یر یمگیص و تصمیتشخ

ردم چون همه ملت کان یگذشته بهای یه در سخرنانکهامن طور . دهندیبه خودمان م یاستنباط شخص

را متعلق به  یز رو ین پیردند و همه دلسوز و عالقهمند بودند و همه اکت کن انقالب رش یو مردم درا

 یکنبوده و نه طبعا دخالت  یل و فشار خارجیه تحمکن انقالب هم یدانند و منبع و منشاءایخودشان م

دارند  یحالت استقالل و استنباط شخص یکن همه یبوده بنابرا ه منبعث از خودشانکبل یعوامل داخل

ت در که وجود داشته باشد مملن تفرقیه و چنین روحیه چنک یروند و بنظر بنده مادامیه دنبال آن مک

  .ردیگیرس دولت صورت م یاز باال  یانرب یمهای ارتباط. است یار بزرگیمعرض خطر بس

ه همه قبول ک ین انقالب به طور یا: ن موضوع در دنباله سخنان خود گفتیبا اشاره به هم وزیرنخست 

ه همه احرتام کرا دارد  یهرب شان زبانزد است و در راس آن ر یروزیل و پکدارند و نبوغ و جرات و تو 

د با نبودن یدانیه مکدوم هامن طور . نندیکنند و بوجود آن افتخار میکنند و همه هم اطاعت میکم

ه کشود دو قطب و بعد هم دولت ین مین مجلس است ایه او جانشکاست  یانقالب یمجلس شورا

لت و با نظر و دستور دولت دو  ید از مجرایارها باکاست و منتخب امام است و همه  یمسوول و مجر 

انرب زدند درست است به صورت یه مکاست  یز قدرتکسلسله نهادها و مرا یکرد اما در عمل یصورت بگ

 یستیبایرده و مکجاب ینها را این سه قطب هستند و رضورت انقالب هم ایازا ینها منبعث و ناشیظاهر ا

امام ـ های تهیمکرد مثل یگیدولت صورت م رس و خارج یاز باال  یانرب یمهای ارتباط یک کباشد معذل

نها رضورت انقالب بوجود آمدند و یا. گریدهای زیچ یلیانقالب و خهای سپاه پاسداران انقالب دادگاه

. هم وجود دارد یگر یدهای انربیم یکآنوقت  یشوند ولیانقالب و شخص امام م یبه شورا یهاصوالً منت

 یداخلهای خودشان استقالل یستند و بعد برایرده نکن یامام معه ک یز کته مر یمکتابع ها هتیمکهم 

ه از کن یه آنها بدوناکوجود دارد  یو مراجع یادیو پاسداران زها هتیمکقائل هستند و در شهرستانها 
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شرت یت بیمرت با سوءنکص درست در هر حال یبا تشخ یهل خود و گاینند مستقاًل و به مکن بکیز متکمر 

نشد و  یهمنت یاصل یقدرت به آن سه تاهای ز و قطبکمرا یعن، یدهندیانجام م یلت اعامیبا حسنن

متعدد های راه کمعذل یشه است ولیاز هامن ر هابعضیها هن شاخیه اکو فروغ دارد ها هه شاخکبل

ز به صورت ظاهر کداشته باشند و آن مرا یه جنبه محلکاست  یز کسلسله مرا یکشود و بعد هم یم

  .ستندیدر عمل متصل ن یمتصل باشند ولن است کمم

 

 نندیکن مکیتمیو پاسداران از چه مقامها هتیمک

نها نام امام یغالباً ا: نند گفتیکن مکیمت یاز چه مقامها هتیمکه پاسداران و کن یدر مورد ا وزیرنخست

و ها هتیمکتابع  شرتیب ینند ولیکن میکانقالب مت یا از شورایگذارند و اسامً ازامام و یخودشان م یرو 

ن است ینند و چه بسا تاسفآورترایکت میه از آنها تبعک یاسیا سیو  یو روحان یمحلهای مراجع و رهرب

ه تازه در شهرستانها و در خارج هم کن است یه تازه در شهرستانها و در خارج هم وحدت قدرت و اک

خالصه . دیایش میپ یاالتکتالفات و اشتعداد و اخ. بنددیز قدرت ندارد و آنجا را هم مکوحدت قدرت و مر 

ن آن مساله یا. شرت باشدین است از صد تا هم بکه ممکالنرت درآمده کشهرصد  یکت ما بصورت کممل

د حل بشود و اگر حل و درست نشود حرف انتخاب یه باکاست  یلکو درد مهم و مش یاساس

  .نخواهد بود یافکال کو انتخاب و  یجمهور رییس

 

 قدرت با دولتز کمخالفت مرا

نند اما در یکمن یز قدرت با دولت گفت البته رسامً و اسامً مخالفتکمهندس بازرگان راجع به مخالفت مرا

ن و دخالتها کین عدم متیم ایهرقدر از تهران دور بشو یمرت ولکد ین است در تهران شاکیعمل چرا عدم مت

ه به تهران آمده ک یوقتها استاندار  یهگانند و یکوقتها عزل ونصب م یهدهند و گایه مک ییو دستورها



 
55 

با فرماندار مخالفت . رندیگیاو را م یارش جلو که برگشته به محل کرده و حاال کت کرش  یمنار یو در س

ن یاز ا یه بعضک یشود به طور یدا میارها پکل ین قبینند و از ایکف میرا توق یس شهربانییشود و ریم

د ادامه یالبته نبا. دارند ید خودمختار یایو اگر بدشان ن یالرقابکحالت استقالل و مال یکمحل های تهیمک

  .ل بشودید تعطیند و باکدا یپ

د گفت یبعد از خدا با یت البته با خداست ولکیت مطلق و مالیمکحا یاسالم یت جمهور کممل یکدر 

 ییس شوراق مجلیتش را از طرکیت و مالیمکن خدا با ملت است و ملت هم حایل دستورات و فرامیدر ذ

ند یکن میند و مجلس هم وضع قوانکد اعامل یق بایرد و قوه مقننه است از آن طرکه انتخاب خواهد ک

معمول است ما  یراسکدمو های شورکه در کهامنطور  کمعذل یند ولیکار دولت مکو هم نظارت در 

نند و کدخالت ن یر گیار دکدام در کهیچباشد و  کیکد تفیه باییه ـ قضاین سه قوه مقننه ـ مجرین ایب

  .رند و اجرا نشود باز بار ما بار نخواهد شدین را همه نپذینطور نشود وایتا ا

 

 ار دولتکدخالت در 

نند یکار دولت دخالت مکه در ک یسانکرد و گفت کز قدرت کمراهای سپس اشاره به دخالت وزیرنخست

م ینیبیرا م ییند ما خالفهایگوینند و میکمن ار راکن یجهت ایآورند البته بیوقتها مخالفت به عمل م یهو گا

د آن طرف یدرست است اما با یار البته از جهتکن یا. میریآنرا بگ ید جلو یم باینکم تحمل یتوانیو من

جه یا نتیآ. نندکاز هر طرف دخالت  یا هر مسوولی یر یار هر مدکه اگر بنا شود در کد یه را هم دیقض

و  ییتوانند راهنامیشود آنها میبه نظر بنده مسلامً بدتر م، ا خوب تریشود یاز آتچه بوده بدتر م یینها

  .نندکمشورت 
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 دیعدم وحدت در آراء و عقا

د از همه یه شاکاست  یگر یل دکرد و گفت مشکگر دولت اشاره یالت دکمهندس بازرگان سپس به مش

ه در سطوح جلو ک ییآنهاه مردم چه کاست  ید و در اصولیمهمرت باشد و آن عدم وحدت در آراء و عقا

ه عقبرت هستند وجود دارد ک ییت هستند و چه آنهاکانقالب و اداره ممل یجلو های تیو در مسوول

دسته  یکمنجمله به . ان و داوطلبان خدمت مختلف استید و آراء در نزد مجریانتظارات و عقا یعنی

های ا اداریند و کار کگذارند یرا منهای ارخانکه آمدند ک یشود در محلیاز پاسداران انقالب دستور داده م

. آنها شتافت کمکد به یدر خطر هستند بایا مردمیند و کرا تاراج های ا محصول مزرعیرا مانع شدند و 

ساعت . یکدینکه فوراً فالن عده را اعزام کشود یم یا خواهشیشود یداده م یاتفاق افتاده و دستور  یلیخ

 یگذرد خرب یشود چه شد دوساعت میده میپرس. خواهندیامداد م، دیآیگذرد دو مرتبه هشدار و خطر میم

  .شودیمن

ه ک یین جایم اینیبه ب هیمخوایند ما میگوید میشود چرا نفرستادین باالتر مراجعه میبعد به مسوول

ه کرا  یسانکآن . ا نهیاست  ییار جابجاکن عمل یا. ا نهیم یخواهند ما را بفرستند درست است ما برویم

  .ا ضد انقالبندینها مقرصند یا. مینکا بازداشت یم یم مانعشان بشویبرو هیمخوایما م

 

 نندیکت از افرسان منیتبع داراندرجهرسبازان و 

ند یگوینند میکت از دستور فرمان افرسان منیده و تبعیوقتها د یهرت در رسبازخانه هاست گاکن خطرنایاز ا

شود یداده م یا اگر فرمانید ینکم شام به دستور ما عمل ینکت بید چرا ما از شام تبعیشام مثل ما هست

د یه باکهستند  یده دارند و منتظرند و مدعیبرود عق یند به فالن نقطه مرز کپرواز  ییامیه هواپک

 ییامین هواپیم اعزام چنینیم و به ببینکمشورت  یگر ید یا جایم در شورا ینید ما بنشییموضوع را بنا بگو

م و اصاًل افرس و رسباز و درجهدار ینیکار را مکن یامیص دادیست اگر ما تشخین حیا صحیح است یصح

  .اد استیر آن زیم و نظایهست یچه همه ما مساو  یعنی
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 استدالل مردم درست است

 یم براییایاز مخارج و تقاضاها برب یلیم از عهده خیتوانیه منکم ییگویگفت اگر امروز ما م وزیرنخست

ردند یکم العادهفوقد و یگذشته مخارج زاهای ند دولتیگوینند میکمردم استدالل م .میه ندارکن است یا

ها یو خاصه خرجها یهنگفت دزد یلیقلم خ ، یکدی هدیه شام منکدادند یحات سفارش میقلم تسل یک

. دینیکه شام منکردند یکم ییهایالت و خرج تراشکید بعد هم آنها تشینیکه شام منکبود ها هو سوءاستفاد

من در دفعات گذشته هم . دیه الحمدلله دارکد و درآمد هم یرس بگذارکه از ما کد یگر حق نداریو د

گذشته با های ه دولتکنیا . یکیدارد  یاما و ول یدرست است ول ین طور ین استدالل همیردم اکاشاره 

 100ل گذشته داشت و بودجه سا یرس ک شانبودجه. ل دادندیه داشتند و به ما تحوکهای آن بودج

باال  یش رشوع شده بود و به طور تصاعدیاز پنج سال پها هرس بودجکن یوا. داشت یرس کارد تومان یلیم

ناس چاپ کا اسین وام به گردن ما مانده است یه اکگرفتند یردند از خارج وام میکار مکآنها چ. رفتیم

 یداخلهای کو به بان یز کمر  کبه بان یه االن دولت مبالغ هنگفتکگرفتند یم یداخلهای ا وامیردند یکم

فتاد و یه درآمدها به شامر نکماه ادامه داشت  6ه مدت کالبته آن چند ماه اعتصاب . ار استکبده

م اما در برابرش ینیکم و باز هم میردک جوییرصفهد یاز مخارج زا یلیما در خ، خودش بود یمخارج بجا

مش را که دولت گذشته حکم یبود ییها یحاتم بخش ن ویارد تومان وارث آن مقررات و قوانیلیم 30

 برای اینکه. مین را برگردانیه اکم یخواستیپرداخت آن به دوره افتاد و بعد هم من یرده بود ولکصادر 

 یال 29مقدار دفعه قبل حسابش را دادم  یکد و یایگر بیدهای زیات و چیفشار نه در خرج و نه در مال

نها را یم ایتوانیه منکم یهست ییارها و قراردادها و سفارشهاکشد ما وارث یارد تومان در سال میلیم 30

  .هیمم انجام دیتوانیم یو به سادگ یم و نه از آن طرف به راحتینکم و لغو یریده بگیناد
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 د دود شودیدرآمد نفت نبا

دود  یر د دود بشود مخارج جایه پول نفت و درآمد آن نباکن است یگر ایمساله مهم د یکن یهمچن

 العادهفوقن خدمت یه خدا روح و نام مصدق واکشدن نفت  یمل یاز ابتدا. دات استین عایشدن ا

م ید بدارد و روحش را شاد بدارد از آن زمان تصمیرد جاوکا یانه و بدنیت و به خاورمکه به مملک یمیعظ

نها رصف امور یمتام ا. نشود یدات نفت را رصف پرداخت حقوق و امور جار یاز عا ینار یه دکن بود یبر ا

 یگر یآن ثروت د یم جایفرستیرا به خارج م یدست ثروت خداداد یکه ما از ک یبه طور . بشود یعمران

ن رفته ین دود هوا شده و از بیا، شده یل جار یدات نفت خرج مسایآنچه تا به حال از محل عا. دیایب

ه به ک ین درآمدها را رصف امور عمرانیتواند ایه آنچه مکفه دولت است یم و وظینک ید سعیاست ما با

  .گر بشودیدهای زیو چ که رصف خوراکن یت مباند نه اکن مملید باشد در ایشور مفکحال 

 

 ه داردیاج به روحیارتش ما احت

ه دارد و دادستان دادگاه انقالب یاج به روحیش از مسلسل و فشنگ احتیگفت االن ارتش ما ب وزیرنخست

حق بازداشت افرسان های تیمکو  یپاسدار  هیچه کن یر بر ایرده داکراً صادر یه اخکهای هم بخشنام

ت و انضباط وجود یانش است چون تبعکقبالً و متاسفانه باز هم ام، و درجه داران و رسبازان را ندارند

 رندید از او دستور بگیردست او هستند و بایه زک یسانکاز خود دادستان دادگاه انقالب هم  یندارد حت

داشته به  یتیثیت و حیه موقعکرا  یافرس  یکبروند  یمحل یکدر  ید وقتینکر کف، نندیکنند منکو اجرا 

ت مخصوصاً کمملی، امند و آنوقت چه انتظار یاو م یبراهای ینند چه روحکبازداشت  یعیوضع فج

آنها  یبراای هیدارد چه روح انتظامی احتیاجهای رویش از هر جا به ارتش و نین موقع و زمان بیدرا

  .خواهد ماند
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 شناسدیاسالم طبقات من

را  یدینند ما جامعه توحیکه استدالل مکهای ن مسالیمهندس بازرگان گفت باز هم در مورد هم

وقت  هیچهم  تاریخ ایرانم ینجا بگویخواهم درایشناسد میم و اسالم طبقات را منینکاده یپ هیمخوایم

زاده  یاز مقامات و دانشمندان بزرگ دهات یلیا خیاز وزراء  یلیران خیخ ایطبقه نشناخته است در تار

مثاًل فرمانده و فاتح ، نار زده استکن را یران بعد از اسالم اصالً ایرزاده بودند وضع اکنو  اندهبود

ه بد کندارم  یار کغالم  یک یرزا آغاسین طور حاج میران هم همیدر ا. غالم بوده است یکجباللطارق 

مساله . ن شاه بودین جلودار قاطر زن نارصالدید ایشاه رس صدر اعظمی نارصالدینه به کو ا خوب بود ای

ا پدرت مسگر بوده ی یبود یه تو قاطرچکن یل ایفرد را به دل یه جلو ک یران به آن معنیه دراکاست  این

ن یل ایبه دل ،نطور استیقرآن هم هم. ن طور نبوده استیای، نکدا ید مقام پینبا ینکدا ید سواد پیو نبا

  .ندیکن را اسالم صددرصد رد میده شده و رنگش چه استایجا زائکه در ک

ه امام کن طور هم یل باشند و همکدوار و متو ید هم امیان سخنان خود گفت بایمهندس بازرگان در پا

. ه داردنه جنگ ادام، دیان رسیار به پاکه انقالب متام شد و کم ینکر نکردند فکرار که و تکیراً تیهم اخ

ه کنند کتصور  یالت ادامه دارد اگر بنا باشد اشخاصکت و قبول مشین محرومیبنابرا. انقالب ادامه دارد

ن خطا را ین بزرگرتیا. ستین ینقص و گرفتار  هیچگر یبرقرار شده د یومت اسالمکآمده و ح یدولت مل

  .ت و ملت استکممل ین خطر برایه آنهاست و بزرگرتیاز ناح

روزمندانه برگشتند یه بعد از آن انقالب درخشان و پکن ملت و مقامات یاش اای ک :فتگ وزیرنخست

شعار ، انضباط یآمدند رو یانتقام گرفتند م یافکگر بس است و به قدر یانتقام د یانتقام به جا یرو 

از ل را کمشهای ن باریم ایه بتوانکم یردیکشه میانضباط را هم پ، شد انضباطیانتقام م یت بجاکممل

 . میش بربیپ

 (6/3/1358 هانکی)
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 ر عراقیاحضار سف

 ید جوادیاحمد حاج س»ران یا کبه خا یعراقهای امیپارس ـ بدنبال انتشار خرب حمله هواپ یخربگزار 

ن یران احضار شد و رسامً نسبت به ایر عراق در ایه سفکن خرب اظهار داشت ید ایضمن تائ« شورکر یوز

  .به دولت عراق اعرتاض شد رانیعمل عراق از طرف دولت ا

ه ضمن متاس با کرد کندارد و وعده  ینه اطالعین زمیر عراق گفته است در ایسف»: شور گفتکر یوز

 . بعمل آورد یقاتین مورد تحقیدر ا، دولت متبوع خود

 (12/3/1358 ندگانی)آ

 

 د حملهییتا

های به روستا یعراقی هاامید خرب حمله هواپییشور ضمن تاکر یوز ید جوادیاحمد صدر حاج س

ه بر ک اندهرا مورد حمله قرار داد یجان غربیام رخش رسدشت آذربایران گفت چهار فروند هواپیایمرز

  .اندهنفر مجروح شد 4شته و کنفر  6ن حمله یجه ایده در نتین اطالعات رسیاساس آخر

به مناطق مورد  یجان غربیآذربار نظر استاندار یز یهیاتروز ین خرب دیانتشار ا یشور افزود در پکر یوز

 کبه خا یعراقهای امیق مربوط به حمله هواپیدقهای اعزام شدند تا گزارش یعراقهای امیحمله هواپ

  .نندکو گزارش تهیه ران را یا

د یران احمد صدر حاج سیاکبه خا یعراقهای امیبه دنبال انتشار خرب حمله هواپ: پارس یتهران ـ خربگزار 

ران اخطار شد و رسامً نسبت یر عراق در ایه سفکن خرب اظهار داشت ید ایشور ضمن تائکر یوز یجواد

  .ران به دولت عراق اعرتاض شدین عمل عراق از طرف دولت ایبه ا
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ه ضمن کرد کندارد و وعده  ینه اطالعاتین زمیر عراق گفته است او در ایه سفکشور اظهار داشت کر یوز

 . به عمل آورد یقاتیمورد تحق نیمتاس با دولت متبوع خود درا

 (17/3/1358 هانکی)

 

  .شور استک یقانونهای از نهاد یکیسپاه پاسداران انقالب : فروهر

دولت  ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار، شب سنندجیپرهای یر یبدنبال درگ: پارس یتهران ـ خرب گزار 

شب به قرارگاه سپاه یز حمله پرامل تاسف من هم اکبا : ها گفتیرین درگیردستان در مورد اک یبرا

های ه گردانندگان گروهکنیون در شهر سنندج با خرب شدم و با توجه به ایزیو تلویپاسداران انقالب و راد

را های ن توطئیچن اندهر بودکه در آن شهر هستند در حال گفتگو با استاندار و فرمانده لشک یاسیس

شور است ک یقانونهای از نهاد یکیه پاسداران انقالب ه سپاکم ینامینم و گوشزد مکیوم مکبشدت مح

 . انجام خواهند داد کش یه بکفه دارند یاز آنها وظ یبانیدر پشت یانتظامهای رویو ارتش و ن

 (10/4/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

  .ندیکم ینیش بیپ یرا قانون اساس یحدود خودمختار 

 یگفتگو  یکش ازظهر امروز در یپ، دولت ینگو و سخ وزیرنخست یاسیمعاون سیی، رت صادق طباطباکد 

  .پاسخ داد یپارس به سئواالت و  یبا خربنگار خربگزار  یاختصاص

ه ک اندهردکمخابره  یخارجهای یه خربگزار ک یر محمد منتظر یمنه مصاحبه اخیدولت در ز یسخنگو 

 یامور خارجه نظراتر یوز یزدی هیمرت ابراکو د  وزیرنخستدرباره مهندس بازرگان  یمنتظر  یآنآقایط

  :ردکن اظهار یچن. رده بودکابراز 
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ا و یکسم آمریالیآنبه امپریدر مورد دست نشانده بودن دولت و وابستگ یمحمد منتظر  یه آقاکآنچه 

ر امورخارجه یو وز وزیرنخسته گفته است ک ییاظهار داشته و خصوصاً در جا املللیبینسم یونی هص

، شان بوده باشدیا یات شخصیتواند نظریرصفاً م، نندیکا عمل میکآمر یار عامل جاسوسیران تحت اختیا

ف یدارند تضعیه امام اعالم مک ییدر جا یگر رهربان مذهبیران و نظر امام و دینه نظر قاطبه ملت ا

ن دولت دولت خدمتگزار به اسالم و ملت است و با شخص یدولت خسانت به اسالم و ملت است و با ا

اطاعت و  یگر رهربان مذهبیند و با دیکم یمعرف یو مل یل و با تقو یاص یتیشخص مهندس بازرگان را

 یات رهرب یبا نظر، مشابه آنهای گر گفتهین اظهارات و دیا. دانندیم یضه ملیت از دولت را فریتبع

  .ار قرار داردکدر تناقض آش یاسیس و یمذهبهای رویگر نیانقالب و د

شخص  یران و حتیا ییاجراهای رویات نسبت به دولت و نینظرن گونه یا: گفت وزیرنخستمعاون 

ات ین گونه نظریگذشته شاهد انتشار اهای گردد ما در هفتهیه اظهار مکست یبار اول ن وزیرنخست یآقا

  :گفت ییرت طباطباکد . میز بودهاین یخارجهای شورکهای از جانب پار

از  یکی که بدون شک یمنتظر  اللهآیتنسبت به پدر خودشان حرضت  یحت یمحمد منتظر  یآقا

 یخوددار  ین اظهارنظر یران هستند از چنیخ ایتار ین رهربان مذهبیرتین و با تقویروشنرت، نیلرتیاص

پارس  ید مصنوع الخروجها به خربنگار خربگزار یست جدیل لیدولت در مورد تقل یسخنگو . اندهردکن

ه یکسانکرده و کدا یل پیچهارم تقل یکبه ی، نیامام خم یست با صدور فرمان عفو از سو ین لیگفت ا

نجه کو ش یشتار عمومکم در قتل صدور فرمان قتل و یت مستقکرش  یعنیره یبکب چهار گناه کمرت

عتاً از یمورد عفو امام هستند و طب اندهنشد یتاملال و اموال عمومیغارت ب ین ملین و مبارزیمجاهد

  .اندهست ممنوعالخروجها جدا شدیل

 یشده در قانون اساس ینیشبیو حدود پ یان در مورد مساله خودمختار یدر پا وزیرنخست یاسیس معاون

ران مشخص یت مردم ایرثکا یبرا یط و حدود آن توسط قانون اساسیرشا یمساله خودمختار : گفت

ات یتواند نطریس مکران خواهد بود و هر یا یملت انقالب یکراتکز مسلامً تابع اراء دمیدولت ن شود ویم
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مستقر در مجلس سنا بدهد تا مورد مطالعه قرار  یون قانون اساسیسیمکآزادانه به ، ن بارهیخود را در ا

 . ردیگ

 (24/4/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

د به ید ارتش بایایش بیدولت پ یبرا یلکاگر مش: پارس یشور با خربگزار کر یان وزیمصاحبه هاشم صباغ

  .ندکفه اش عمل یوظ

  .ت استکممل یت اراضیمدولت حافظ متا 

  .شودیانقالب فاش من یران عضو شورایوز یاسام

پارس به  یبا خربگزار  یمصاحبه اختصاص یکشور در کر یان وزیهاشم صباغ: پارس  یتهران ـ خربگزار 

شور با رد وجود کر یوز. پرداخت یو اجتامع یاسیمختلف سی هازمینهخود در های ح نقطه نظریترش

از عدم  ین منطقه را ناشیر ایشور حوادث اخکدر غرب  کن دهقان و مالیو تضاد ب زمیمساله فئودال

ن مطلب در یمختلف از اهای م سابق و استفاده گروهیرژ یلیتحم یت مردم بعلت فقر اقتصادیرضا

  .ردکه یتوج یو مذهب یجاد اختالفات قومیا

، بوده است یشاه مخلوع عنرص فاسد یر انتصابیار نخست وزیه شاپور بختکنید بر اکیشور با تأکر یوز

نجا یرا در ا یکراتکدمو های جبهه یرهرب  یه بتوان تحت هر عنوانکندارد  یمحل هیچار یبخت»: گفت

  .«ردیبعهده بگ

ل کبا متش ین ستاد اطالعاتیا»: شور گفتکر یوزی، ر یشور در نخست وزک یل ستاد اطالعاتکیدر مورد تش

. «خواهد داشت یو برون مرز  یت درون مرز یفعال، اطالعات یع آور و جم یقاتیتحقهای ردن گروهک

  :ن ستاد گفتیل اکیو لزوم تش یچگونگ یان در ترشحیهاشم صباغ
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ز یت آمیموفقهای ارکقادر به انجام  یبدون مسائل اطالعات یتکممل هیچه من اعتقاد دارم یکتا آنجائ»

ل کیم و با تشینوع اطالعات دار یکاج به یاحت، تکننده مملکنخواهد بود پس ما هم به عنوان اداره 

مسائل و  یفعال اطالعات برای، ر ین نخست وزیاز معاون یکیر نظر یزی، ر یز در نخست وزکن مر یا

افزود در حال حارض برنامه او در ارتباط با وزارت  یو ». شودیم یت جمع آور کممل یلکهای استیس

  .ن نشده استیین ستاد تعیا یبراها هخان

ر یغ یکراتکدمو های جبهه یرهرب  یار برایراً در مورد شاپور بختیه اخک یعاتیشور در مورد شاکر یوز

ار در مدت یه بختک یانتیت و خیشود گفت بنظر من جناینقل م یو خارج یدر مطبوعات داخل یمذهب

ر فرض م گذشته شده و بیان رژیمتام جان یدیرد باعث روسفکران یخود به ملت ا یر یوتاه نخست وزک

 یرهرب  یبرا یتیقطعا افراد با صالح، نندکبی موجود بخواهند توافق و ائتالف یکراتکدمو های ه جبههکنیا

  .«نندکار استفاده نیمثل بخت یه ازوجود عنرص فاسدکخواهند داشت 

 اختالفات یعامل اصل، زمیو مساله فئودال کا تضاد دهقان و مالیه آکن سئوال یشور در پاسخ به اکر یوز

  :ر گفتیا خیشور بوده کر غرب یو حوادث اخ

چهار منطقه بزرگ  ەایشددولت گذشته به طور حساب . ستیها و دهقانان نن فئودالیتضاد عمده ب»

الم و بوشهر و بندرعباس را از هرگونه رفاه و عمران و یا، ستان و بلوچستانیس، ردستانک یعنیت کممل

ه مردم محروم و ستم کن است یاز ا یاز اختالف ناش یقدار م، ن جهتیبه هم. رده بودکمحروم  یآباد

های سال یده گرفته شده خود را طینادهای دام خواستهکانقالب هر  یروز ین مناطق پس از پیده اید

ر یوز. «ردیج صورت گید به تدریار باکنیه البته اکباشند می رده و و خواهان برآوردن آنهاکش تقاضا یپ

 یشاورز که کشرت از آنچه یفئودال بزرگ وجود ندارد و مناطق ب، ردستانکه در کنید بر اکیشور با تأک

 یطرح اراض، داردتهیه در دست  یه دولت انقالبک یاز طرحهائ یکی»: است گفت یوهستانکباشد 

  .«باشدی میشاورز ک یاست اراضین سییو تع یشاورز ک
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ور از کجاد آرامش در مناطق مذ یلت در اه اگر دو کن سئوال یشور در پاسخ به اکر یان وزیهاشم صباغ

ه از کرا دارد  یت سعیاصوال دولت نها»: گفت، ردکخواهد یز موفق نشود چه اقدامیق مساملت آمیطر

دادن به مردم منطقه  یهن با آگایند و هامهنگ با اکالت منطقه را حل کمش، زیره مساملت آمکق مذایطر

 ن و مردم محرومیت از حقوق مستضعفیحام، دولت یاصلهای از برنامه یکیه کند ک هیمبتواند تف

: شور در مورد دخالت ارتش گفتکر یوز. «ردکاستفاده  یعمرانهای ارکتوان از ین راه میباشد و در امی

ت کممل یت ارضیحافظ متام است و چون دولت یعیطب یرد ولک ینیش بیتوان پمنی دخالت ارتش را»

ن سئوال یشور در پاسخ باکر یوز. «ندکفه خود عمل ید بوظیارتش با دیایش بیش پیبرا یلکاگر مش، است

ست؟ ید در چینیبمیهای عمدهای د و اگر تضادینکمی لیه و تحلیران را چگونه تجزیا یه اوضاع فعلک

از های وجود پار، واحد دارد یرهرب  یکه انقالب ما کمن اعتقاد به تضاد عمده ندارم و معتقدم »: گفت

ظلم و ستم های مهکر چیه پنجاه سال زک یملت، ردکملت انقالب  یرا وقتیدانم زی میعیطبتضادها را 

: شور افزودکر یوز. «انات دولت استکه در امکاست  یز یش از چیه انتظارش بکاست  یعیطب، بود

های رویاز آنها نهای ه از پارکدور از انتظار مردم است های از خواسته یناش یمقدار ، موجودهای تضاد»

بخصوص ، دوران بعد از انقالب است یعیار طبیاز حالت بس یهم ناش ینند و مقدار کمی مخالف استفاده

 یو . «زودرس و دور از انتظار همه صاحبنظران بوده است یه انقالب ما انقالبکته کن نیبا توجه به ا

زودرس بودن و دور از انتظار ن یکل، ن انقالب شد مردم آماده بودندیدر چ یبه عنوان مثال وقت»: افزود

ن سئوال یشور در پاسخ به اکر یان وزیهاشم صباغ. «امل در مردم شدک یجاد آمادگیمانع ا، بودن انقالب

خواهد  یعلن، شودیل مکیه در دهه سوم مردادماه تشک یقانون اساس ینهائ یه جلسات مجلس بررسک

شور است در کآن بعهده وزارت تهیه ه کن مجلس یل اکین نامه مربوط به تشیآئ»: ر گفتیا خیبود 

ر ادغام یشور در مورد تاثکر یوز. ن و اعالم خواهد شودیو تدوتهیه نده یباشد و هفته آمی دست مطالعه

ز بوده یت آمیار موفقیشور بسکن مساله در مورد وزارت یا»: انقالب در دولت گفت یاز شورا یقسمت

ن یبهرت. ارها بوده استکرشفت یوتاه باعث پکن مدت یا در اندهما آمد کمکه بک یار کو وجود دو هم

 کمکو سپاه پاسداران انقالب با ها هتیمکه مأموران کرا در انتخابات روز جمعه  یار کن همیمنونه ا
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ی همالحظه خوا، خواهند داشت یراهای در حفظ انتظامات و محافظت از صندوق یو شهربان یژاندارمر 

  .«ردکد 

ن یبا توجه با»: گفت اندهافتیانقالب راه  یه به شوراکنه یابکر یپنج وز ید اعالم اسامشور در مور کر یوز

 . «شودیز فاش منین وزراء نیا یاسام، انقالب فاش نشده یشورا یه نام اعضاکاست یس

 (11/5/1358 ندگانی)آ

 

  .است یشور فقر اقتصادکاختالفات در غرب  یعامل اصل: شورکر یوز

از  یشاورز ک ید اراضیاست جدین سییطرح تع: ردکاعالم های مصاحب یشور طک ریان وزیهاشم صباغ

 ین مصاحبه درمورد عامل اصلیدر ا یو . داردتهیه ه دولت در دست کد است یجدهای جمل طرح

چهار منطقه بزرگ  ەایشددولت گذشته به صورت حساب : شور گفتکر غرب یاختالفات و حوادث اخ

الم و بوشهر و بندرعباس را از هر گونه رفاه و عمران و یا، ان و بلوچستانستیس، ردستانک یعنیت کممل

ه مردم محروم و کن است یاز ا یاز اختالفات ناش ین جهت مقدار یبه هم. رده بودکمحروم  یآبادان

 یده گرفته شده و خود را طینادهای دام خواستکانقالب هر  یروز ین مناطق پس از پیده ایستمد

ج ید به تردین خواستها بایردن اکه البته برآورده کباشد یم برآوردن آنهاخواهان . ردکضا ش تقایپهای سال

 یهن استفادیشور و همچنکم سابق در غرب یرژ یلیتحم یفقر اقتصاد: شور گفتکر یوز. ردیصورت گ

ان یغهاشم صبا. باشدین مناطق میدر ا یر یجاد اختالف و درگین مطلب عوامل ایمختلف از اهای گروه

 یوهستانکباشد  یشاورز کشرت از آنچه یردستان فئودال بزرگ وجود ندارد و مناطق بکارصار داشت در 

ادآور شد با ین مورد یان در ایهاشم صباغ. ستین کاختالفات تضاد دهقان و مال یاست و عامل اصل

است ین سییو تع یشاورز ک یدارد طرح اراضتهیه در دست  یه دولت انقالبک ییاز طرحها یکین یوجود ا

ت از یدولت حام یاصلهای از برنامه یکیاصوالً : شور گفتکر یباشد وزیم یشاورز ک ید اراضیجد

ره کق مذایه از طرکرا دارد  یت سعیل دولت نهاین دلیباشد به همین و مردم محروم میحقوق مستضعف
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دخالت : ن مناطق گفتیادر مورد دخالت ارتش در  یو . ندکن مناطق را حل یالت اکز مشیمساملت آم

 یلکت است اگر مشکممل یت ارضیاست چون دولت حافظ متام یعیرد و طبک ینیش بیتوان پیارتش را من

ل یه و تحلیان در تجزیهاشم صباغن مصاحبه یدر ا. ندکخود عمل  ەفید به وظید ارتش بایایش بیش پیبرا

رهرب واحد  یکجود ندارد انقالب ما و های تضاد عمد یشور ارصار داشت در اوضاع فعلک یاوضاع فعل

ر یه پنجاه سال زک یرد آنهم ملتکه انقالب ک یتکرا مملیاست ز یعیاز تضادها طبهای دارد اما وجود پار

انات دولت که در امکباشد  یز یش از چیه انتظارش االن بکاست  یعیظلم و ستم بود طبهای مهکچ

های ه از پارکدور از انتظار مردم است های ز خواستا یناش یموجود مقدار های ن تضادیبنابرا. است

دوران بعد از  یعیار طبیاز حالت بس یهم ناش یو مقدار . نندکیمخالف استفاده مهای رویازآنها ن

صاحب نظران  یهزودرس و دور از انتظار هم یه انقالب ما انقالبکنیبخصوص با توجه به ا. انقالب است

ن زوردرس بودن یکل. ن انقالب شد مردم آماده بودندیدر چ ین مثال وقتافزود به عنوا یو . بوده است

شور در کر ین مصاحبه وزیدر ا. امل در مردم شدک یجاد آمادگیو دور از انتظار بودن انقالب ما مانع ا

ن یل اکیربوط به تشهیمن نامیآئ: گفت یقانون اساس یینها یبودن جلسات مجلس بررس یمورد علن

ن یو تدوتهیه نده یآ یهباشد هفتیشور است در دست مطالعه مکوزارت  یهبه عهد آنتهیه ه کمجلس 

ن مسئله یا: انقالب در دولت گفت یاز شورا یر ادغام قسمتیشور در مورد تأثکر یوز. اعالم خواهد شد

ن یدر ا اندهما آمد کمکه به ک یار کز بوده و وجود دو همیت آمیار موفقیشور بسکدر مورد وزارت 

ه ک یرانیوز ین مسئله از اعالم اسامیان در ایهاشم صباغ. ارها بوده استکرشفت یوتاه باعث پک مدت

انقالب  یشورا یه نام اعضاکاست ین سیبا توجه به ا: رد و گفتک یخوددار  اندهانقالب شد یوارد شورا

ل ستاد کید تشان در مور یهاشم صباغن مسئلهیدر ا. شودمنی ز فاشین وزراء نیا یشود اسامیفاش من

ت یموفقهای ارکقادر به انجام  یبدون مسائل اطالعات یتکممل هیچ: گفت یر یاطالعات در نخست وز

م با ینوع اطالعات دار یکاج به یت احتکننده مملکن ما هم بعنوان اداره یبنابرا. ز نخواهد بودیآم

 یت جمع آور کل مملک هایاستیمسائل و س یفعاًل اطالعات برا یر یز در نخست وزکن مر یل اکیتش

در . ن نشده استییستاد تع یبراها هدر ارتباط با وزارتخانهای در حال حارض برنام: افزود یشود و یم
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ار یتوسط شاپور بخت یر مذهبیغ یکراتکدمو های جبههی، عه رهرب یشا ەشور دربار کر ین مصاحبه وزیا

ان ندارد بتواند کبوده است و ام ی فاسدشاه مخلوع عنرص یرانتصابیار نخست وزیشاپور بخت: ادآور شدی

های ه جبههکنیبر فرض ا. ردینجا به عهده بگیرا در ا یکراتکدمهای جبهه یرهرب  یتحت هر عنوان

 یتینند قطعاً افراد با صالحکانتخاب  یرهرب  یرا برا یکیموجود بخواهد با توافق و ائتالف  یکراتکدم

 . نندکار استفاده نیمثل بخت یود عنرص فاسده از وجکوجود خواهند داشت  یرهرب  یبرا

 (13/5/1358 )اطالعات

 

  .شوندیدر پاوه وارد عمل م یانقالب یرو یارتش و ن

: ن رشح استیه بهایمنت اطالع، ر در شهر پاوه انتشار دادیدر مورد حوادث اخهای یامروز دولت اطالع

شتار و که مردم پاوه و محارصه آنها و ن بیاز مهاجم یهانه گرو یبه دنبال حمالت وحش- یبسمه تعال

 ینیع اخطار امام خمیامرستان شهر و به دنبال فرمان رسیدن بیوبکقطع آب و برق و  یو حت یز یخونر

ناف کمختلف ارتش و پاسداران و انقالب از اطراف و اهای رکلش یرهرب انقالب و بدنبال اعالم آمادگ

شود یباشند اخطار میه مکن از هر گروه و دسته یمهاجم هیلکن دفاع مقدس به یت دراکرش  یت براکممل

امل کرش یرده و گروگانها را آزاد نساخته و آماده پذکبعدازظهر امروز حلقه محارصه را رها ن یکاگر تا 

ه از کآماده مردم های رویو ن یاسالم یارتش جمهور های روین لهیدستورات صادر شده نشوند به وس

. وب خواهند شدکوب و منکت هستند همه رس کا آماده حر یو  اندهبه آنسو رفت رانیا گوناگونهای شهر

، زیترب، همدان، بوشهر، اصفهان، از جمله تهران: رانیا یهااز شهر یار یه از بسکشود یادآور میضمناً 

به  کمک یبرا یآمادگ، اعدام یاز مردم با شوق و شور انقالب یر یثکعده ی، سنندج خو ، المیا اهواز و

ر فراوان از همه مردم که با تشک اندهبخورده را منودیفرهای ن و گروهیه مهاجمیلکمنطقه از  یساز کاپ

  .امل خواهد شدکاز آنان استفاده ، ازیران در صورت نیمبارز و شجاعا
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 شوندیمتمرد اعدام مهای یارتش

دولت در مورد شب یان جلسه دیدولت در پا یو سخنگو  وزیرنخستمعاون  یرت صادق طباطبائکد 

ن جلسه وضع موجود ارتش و اوضاع پاوه مورد یدرا: گفت، دولت گرفته شد هیاته در ک یامتیتصم

اناً ینند و احکارتش مترد  یهه از فرمان فرماندک یسانکدرمورد مجازات  یامتیبحث قرار گرفت و تصم

  .اعالم خواهد شد، انقالب یاب شور یه بعد از تصوکاتخاذ شد ، در درون ارتش را بنا نهند یرس ناسازگار 

است  یعیطب: ست؟ گفتین شده چیین گونه افراد تعیایرث مجازات براکه حداکن سوال یدر پاسخ بها یو 

 . ه اعدام خواهد بودک

 (28/5/1358 )اطالعات

 

  .چمران سامل است

ان معاون رت چمر کعه مجروح شدن د یدر قم شا ییروز در گفتگویشور عرص دکر یان وزیهاشم صباغ یآقا

 یشور در پاسخ سوالکر یان وزیرد صباغکب یذکان حوادث پاوه را تیدر امور انقالب در جر وزیرنخست

رت چمران کد  یو آقا. اندهردک ینیمتخاصم عقب نشهای روینون نکرد هم اکبه در مورد حوادث پاوه اعالم 

رده کع یه شاکا یکآمر ییو صدایو خوشبختانه برخالف خرب راد. در انقالب سامل است وزیرنخستمعاون 

 . شان بر اثر اصابت گلوله مجروح شده است سامل هستندیبودا

 (28/5/1358 )اطالعات
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 دولت هیاتامت یتصم

شب دولت در مورد یان جلسه دیدولت در پا یر و سخنگو یمعاون نخست وز ییرت صادق طباطباکد 

سه وضع موجود ارتش و اوضاع پاوه مورد ن جلیدر ا: ئت دولت گرفته شد گفتی هه در ک یامتیتصم

انا ینند و احکه از فرمان فرماندهان ارتش مترد یکسانکدر مورد مجازات  یامتیبحث قرار گرفت و تصم

  .انقالب اعالم خواهد شد یب شورایه بعداز تصوکدر درون ارتش را بنا نهند اتخاذ شد  یرس ناسازگار 

 یعیطب: ؟ گفت ستین شده چیینگونه افراد تعیا یه براکرث مجازات که حداکن سئوال یدر پاسخ ا یو 

  .ه )اعدام( خواهد بودکاست 

ن یروز را بایقه دیجده و چهل و پنج دقی هن اخبار در مورد اوضاع پاوه تا ساعت یآخر ییرت طباطباکد 

  :ردکرشح اعالم 

  وارد پاوه شدند یاسالم یـ چرتبازان ارتش جمهور  1

  .ر مسلح عازم پاوه شدنف 200پ نوهد یـ از ت 2

با  یرد ولیگیمهاجامن قرار م یه گهگاه مورد تهاجم توپخانه هوائکنیپاوه با ا یـ پاسگاه ژاندارمر  3

  .نندیکهمچنان مقاومت م یافرس و هشت پرسنل و جوامنرد موجود در ژاندارمر  یکمقاومت 

پاوه را بر عهده دارد  یه ژاندارمر پاسگا یهنام دارد و فرماند« یوسفی» ه ستوان سوم کافرس مجروح  یک

ه کباشد . ردیه مبکنیامرستان نخواهد رفت ولو ایه به بکه سخت مجروح شده اظهار داشته کنیبا وجود ا

  .رده باشدکن کخود را تر  ه شده سنگرکهم  ایلحظه یبرا

» ده ازیه گزارشات رسکرسد ی)حر( در همدان گزارش م یگاه هوائیاز پا: ر افزودیمعاون نخست وز

  .ندیکت میاکپاوه قرار دارد وضع خوب منطقه را ح یکیه نزدک« نوسود
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های رویه نکست کین گزارش حایهم. رفته اند کیمکهای رویرده به استقبال نکخود را رها  یمردم شهدا

ز ین ایەعدز عقب نشسته و ین نیاده شدن در منطقه هستند و مهاجمیمشغول پ یاسالم یارتش جمهور 

  .اندهوب شدکه رس ک اندهردک مقاومت

از آن  کیحا اندهردکه از منطقه پاوه مراجعت کروز یه گزارش خلبانان هوانکرد کدولت اضافه  یسخنگو 

  .باشندیارتفاعات در حال فرار م ین از رو یه مهاجمکاست 

و « مژده »ه خلبانان کده یمستقر در همدان گزارش رس یار کش یگاه هوائیاز پا» : گفت ییرت طباطباکد 

م در حال پرواز بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفته که در ارتفاع کات ین انجام عملیح« یموسو  یر یبش»

رات کات پاوه را حزب دمو یعمل یهده فرماندیه طبق گزارشات رس: کگفت  انیدر پا یو . اندهد شدی هو ش

هم  یگر یالبته افراد و دستجات د یلو ، ر رس آنها بوده استیز زیردستان بعهده داشته و متام آشوب نک

  .میار و باطالع عموم برسانیرا در اخت یکنده منابع تحریدو روز آ یکدوارم ظرف یه امک اندهبود

ه کد یامرستان انتقال داده شدند گزارش رسیشب سه تن از پاسداران مجروح به بیقه دیدق 20/20ساعت 

  .به ترصف پاسداران در آمدوپرت پاوه یکور گفتند فرودگاه هلکپاسداران مذ 

بازداشت  یرات توسط پاسداران انقالب اسالمکتن از افراد حزب دمو  20»: ور گفتندکان مذ ی هسپا

ت کپاوه رش  یتفنگچ 2000نفر پاسدار و  300در دفاع از پاوه » : دو تن از پاسداران گفتند. اندهشد

  .«داشتند

نفر از  300تا  200نفر از پاسداران و  100تا  50ن یب هان زدو خوردیدر ا: ور افزودندکپاسداران مذ 

  .اد استیتعداد مجروحان دو طرف ز. اندهشته شدکن یمهاجم

اسالم  یهپ زر یمجهز تهای رویروز نیساعت هفده د: ردکروز اعالم یفرماندار اسالم آباد د« یبائکیش»

  .ردکمت یآباد بقصد پاوه عز
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های رده و قطعنامکاجتامع  ین شهر در مقابل فرماندار یان تن از مردم اهزار : فرماندار اسالم آباد افزود

ست یرد نکم مردم یرات قکحزب دم: ه در آن گفته شده استک اندهردکم یماده به فرماندار تسل یکدر 

  .ندیآفرمی حادثههای بار در منطقیکه هر چند ک

ردند و کرد" اجتامع ک"پلنگ  یپاسگاه ژاندارمر  ز درینفر ن 500حدود  ایەعد: فرماندار اسالم آباد افزود

گر از طرف مردم یاز طرف د. مت آنها به منطقه اورامانات فراهم شودیانات عزکه امکخواهان آن شدند 

مت یعز یرده و آماده براکاجتامع  ین منطقه در فرماندار یه مردم اکز اعالم شد یان نکرس یشهرستان تو

 . نداهمهاجامن پاوه شد یوبکجهت رس 

 (28/5/1358 هانکی)

 

 ردستانکآشوب در  یبرا ینار یون دیلیم 17 کمک

ت یل امنیدرباره سا یونیزیو تلویراد مصاحبه یکروز در یبعدازظهر دی، ر کو لش یاز مقامات دولت یجمع

ان یهاشم صباغ ن مصاحبهیدرا. ت جستندکرش . برپا شد یهگرو های ه با حضور خربنگاران رسانهکشور ک

س ییر، رکر شاکرسلشی، ر دفاع ملیوز یاحیمسار ریتی، فرمانده ژاندارمر ، پ دانشوریرست، شورکر یوز

ت کرش  ایراناسالمی یجمهور  یس شهربانییر یپ مصطفائیو رستیاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

و سپس به سئواالت خربنگاران پاسخ  یدولت صادق طباطبائ یداشتند و نخست به سئواالت سخنگو 

ن مساله یا، ه در اذهان مردمکنیدولت در موردا یدر پاسخ به سئوال سخنگو ، شورکر یدر ابتدا وز .گفتند

ه دولت کن مساله یا: گفت، رده استکضد انقالب قاطعانه عمل ن یوبکه دولت در رس کوجود دارد 

خود را  یم طاغوتیه رژیه از ساکما پس از آن ینظام یرو ین، ستیمورد قبول ما ن، ردهکقاطعانه عمل ن

و  یاحیمسار ریه با تالش تکابد یه رس و سامان کداشت  یاز به نظام مجددین، دیشکبه آغوش مردم 

 یم ارتشیدار ین حال سعیباا، ت الزم را البته نداردیاما هنوز آن قاطع، ن امر انجام شدیر دفاع سابقایوز
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، با صدور فرمان امام، رفته شدم گیه تصمکنیبه محضا، ه در حادثه پاوهکد یدیم و دیداشته باش یمردم

  .ردندکوب کن پاوه را رس یقاطعانه رفتند و مهاجم

 

 یدر شهربان

ه یآن روح، تیل عدم قاطعیبه دل یشود در شهربانیرد گفته مکسئوال  یس شهربانییاز ر ییرت طباطباکد 

 یلیخ یربانه افراد شهیخوشبختانه در حال حارض روح: پاسخ داد یمسار مصطفائیت. الزم وجود ندارد

ت شهر را حفظ یه بتواند امنکه آن گونه هست ین روحیاایآ: هکن سئوال یا در پاسخ به یو . خوب است

  .بله یهزان قابل توجیبه م: ند؟ گفتک

افته بود اما یه خودش را بازینود و پنج درصد روح یپرسنل ژاندارمر : گفت یمسار دانشور در ژاندارمر یت

ران در مواقع یمسلح و متام ملتاهای رویه نید از نظر روحیهزار درصد رسن نسبت به یبا فرمان اماما

از نظر  ینون پرسنل ژاندارمر کا. خ ثابت شده استین مساله در طول تاریرند واینظیحساس در جهان ب

ه در مناطق دور افتاده خدمت کپرسنل  یشت بعضیندارد و فقط از جهت معهای مسال هیچ یروان

باال رفته و از  العادهفوقه ارتش یپس از اوامر امام روح: گفت یاحیمسار ریت. میردا یینند سخنهایکم

  .میریم بپذیتوانیرا من یار یداوطلب بسهای افرس و درجهدار و رسباز همه به گون

 

 منونههای ج واحدیبس

 یه خوددار گفته شده ارتش قبل از فرمان امام از رفنت به پاو : هکع پاوه سئوال شد یدر ارتباط با وقا

نم چون قبل از صدور فرمان امام یکد منکیعنوان تا هیچر جواب داد من به کمسار شایت. رده استکیم

شور کهای ه پادگانیلکخودشان را اعالم داشتند و پس از صدور فرمان امام از  یروها آمادگیاز ن یتعداد

ش از صدور فرمان امام چه یرتش پا: ردکسئوال  یرت طباطبائکد . ج شدینمونه بسیواحد رزم یکدام کهر 
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 ید واحد ژاندارمر یه گزارش رسکروز قبل از صدور فرمان : ر گفتکمسار شایانجام داده بود؟ ت یاتیعمل

ات یم و بعد عملیردکن مورد بر پا یدرا ییونهایسیمکش از دو هزار نفر درآمده یبه محارصه ب یو شهربان

ت افراد یه انضباط و تابعیر آخر فرمان امام در واقع روحو د یوار صوتیسنت دکش یهوا ب یشامل شناسائ

  .ار فرماندهان آسانرت شدکمجدداً زنده و 

 

 ردستانکضد انقالب در 

مربوط به ارشار  یو اصالت دارد و چه مقدار  یاسیردستان تا چه اندازه منشاء سکحوادث : سئوال شد

ه از کم ینیکت اعالم مینند ما با قاطعیکمه در آنجا اغتشاش ک ییروهاین: شور پاسخ دادکر یاست؟ وز

ه امام کست و هامنطور یوجه مطرح ن هیچبه  یعه و سنیرد ما جدا هستند و آنجا مساله شکبرادران 

های مبودکوشد با استفاده از یکضد انقالب م. شودیحفظ م یحقوق اهل تسنن در قانون اساس اندهگفت

مردم  یاز خواست خودمختار  یل را ناشین مسایند و مااکل در آنجا عم، ن منطقهیای هو رفا یاقتصاد

  .دانمیآنجا من

ه به محض بازگشت آرامش کم یدهاید کتدار  یار یبس یو اقتصاد یعمرانهای ردستان برنامهک یما برا

 وضع پاوه چگونه است؟: ردکسئوال  یاز فرمانده ژاندارمر  یرت طباطبائکد . مینیکبه آنجا آنها را آغاز م

  .فعاًل آرام است: داده شدپاسخ 

 د فعالً؟یگوئیه مکخاطرتان ناجمع است : سئوال شد

مسار دانشور آنگاه در مورد حوادث پاوه یت. شودیه مک یاتیکن است با تحرکمم: مسار دانشور گفتیت 

زات ی هه تجکهستند  ینده طالبانیار منایرات و افراد مالبختکعنارص مهاجم از طرفداران حزب دم: گفت

شدند و تعداد  یروها متوار یاده شدن نیست و هفتم مرداد و پیده دم بیامل داشتند و پس از مبباران سپک

، شده بود کمکنار یون دیلیهفده م یان نقده به دارودسته طالبانیدر جر. ر شدندیاز آنها دستگ یادیز
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را منفجر  ییه جاکبود ه در آن دستور داده شده کبود  یه به همراهش نوار کم یردکر یرا دستگ یسکما 

ن یا. میو برادر هست یرانیبه عبدالرحمن قاسملو گفتم ما هردو مسلامناهای افزود در جلس یو . نندک

ه من کد باشد اما او گفت یقسط و عدالت هست اختالف نبا ید وقتیاوریرا بوسط ن کوچکاختالفات 

 یار که شام با فئودالها هم: کتن گفیاستان بشود و همچن یکران یا نیردنشکخواهم متام مناطق یم

 یه مدت خدمت رسباز کن خرب یاز سخنانش گفت اعالما یگر یمسار دانشور در قسمت دیت. دینیکم

ه ما کبود  ین عاملیآن را گرفت وا ییدفعه توانایکبه ارتش وارد آمد و  یادیز یهسال شد لطمیک

م چون استثامر و دشمن یوتاه آمدکر ن بایافزود ما چند یو . هیمانجام د یار ک یم تا مدتیتوانستیمن

ه کبود  یردستان و جالل طالبانکرات که توسط حزب دمکند کجاد یها راایریدرگ که اینن بود ینظرشا

ه هشتاد درصد مردم مهاباد متاماً عالقمند به کدهم یمن قول م. است ینین حسیشان هم عزالدیبلندگو

ردستان کدر های ردم گلولکمن چهارماه تالش . دینکب یر اکردند و گفتند کدخالت ما بودند و بارها تلفن 

  .نشود یکشل

 40رات با سابقه کگروه حزب دم ه تنها: ک؟ پاسخ داده شدها هو گرو ها هچرا از همه دست: سئوال شد

ند اما اگر محرز یآیه از مرز مکهستند  یاغیگروه  یکست یه حزب نک یدسته جالل طالبان، ساله بود

ه آنها را کخواست  هیمانقالب خوا یاز شورا اندهت داشتکن ماجرا رش یهم درا یگر ید ه دستجاتکشود 

  .ندکاعالم  یر قانونیهم غ

 

 یکمنبع تحر

حمله بردند و سالحشان را گرفتند هر چند  یخودرو ارتش یکه در سنندج به کآنها : ر گفتکمسار شایت

از  یه آثار کاست و در مورد گنبد هم  یکی یکه در پاوه بودند اما منشاء و منبع تحرکستند ین ییآنها

نطور یهم. است یکتحرهای انونکه علت وجود کم ینیکم ینیشبیشود پیده مید یدیجد یآتشافروز 

شور کت ین امنیتأم یبرا یچه طرح: سئوال شد. ی هرفاهای از برنامه یر یجلوگ یردن دولت براکرسگرم 
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در ارتش : پاسخ داد یاحیمسار رید؟ تیشور دارکدر سطح  ردستانکر حوادث ینظ یاز حوادث یر یو جلوگ

د خودش را در حالت یبا یاسالم یجمهور ی. چه خارج یادند چه داخلیز یلیگران خم اخاللیده داریعق

ل به خصوص پس از فرمان امام به متام واحدها آماده باش داده شد و ما ین دلیبه هم. مه جنگ بداندین

با  ییبه رودررو هیمخوایه منکنیضمنا، ردک هیموب خواکرا رس  ینوع اخاللگر شور هر کاالن در هر نقطه 

دانستند یم یه آموزش نظامک یهپس از فرمان امام به آن گرو : شور گفتکر ینجا وزیدرا. انجامدیمردم ب

دستور  اندهدیه آموزش ندک یهز سپاه پاسداران و پادگانها بروند و اما آن گرو کدستور داده شد به مر 

مسار ینجا تیدرا. نندیببیج آموزش نظامینند تا بتدرک یسیز سپاه انقالب نامنوکم آنها را در مرایادهاد

ن پس متام یم است و ازایسال و نیک یمدت رسباز : گفتیفه عمومیدانشور در مورد خدمت نظام وظ

آن  یامتیه تعله پس از گذراندن دور کن تفاوت یشوند باایبه باال به خدمت اعزام م ین از عادیمشمول

ن دوره در صورت یو پس از گذراندنا. چهارماه است یامتیدوره تعل. شوندیه مآزاد هستند معاف مکعده 

نند یبیآمتشان را میدوره تعل یرس که کشود یپلم گروهبان انتخاب میتا فوق د ین رسبازان عادیاز از بین

ه قبالًدفرتچه گرفته ک یسانکشود و یق منن قانون عطف به ماسبیا. شوندیسانس به باال افرس میو از ل

  .ب شده استین قانون تصویا. معاف هستند 1337متولد تا های پلمهیمنجمله متام د اندهو معاف شد

 

 نقش مطبوعات

ر واقع یار داشتند و اخبار را غینقش بس یآنها در ناآرام: شور در مورد نقش مطبوعات گفتکر یآنگاه وز

 برای اینکهمثالً . ن خرب را داده استیایفالن خربگزار. گفتندیم یردیکاعرتاض م یو وقت. دادندیجلوه م

عات یرد شاک یستادگیه مردانه در پاوهاکرت چمران کزم د ینند در مورد برادر عزکه بیف روحیتضع

ند ا گفتیکآمر یا از قول صدایر خورده است و یرت چمران تکردند د کع یا شایناجوامنردانه راه انداختند و 

شان یدر البهال یسانکه چه کشناختند یگر را خوب میدیکها متامشان یمتام مطبوعات. د شده استی هش

رند یار بگکداشتند و هامن رسسپردگان االن آمدند مطبوعات آزاد را ب یدر نظام گذشته چه جور رسسپردگ
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د و در به هم زدن نظام بعد اذب داشتنکنها نقش یهمها. نندکجاد بیایو با جعل اخبار و اغتشاش و ناامن

ن یح هم همیه صحکحه مطبوعات یبا ال یردند نقش حساس داشته باشند ولیکم یسع یلیاز انقالب خ

به ما اعرتاض ، گرفتین اغتشاشات را میشد و جلواین اعالم میزودترا یلیخ یر هم شده بود ولید، بود

روزنامه  یکد دولت یم باینکب بیذکم تیتخواسیز را فالن روزنامه گفته اگر ما میه فالن چکردند یکم

. ندیکد میت را تهدکبنظر شام ممل یه چه خطر جدکن سئوال یرون در جوابایب هر روز بدهد بیذکت

به  یات فعاًل هست و ادامه خواهد داشت ولیکتحر، نمیکمن یمن تصور خطر : ر پاسخ دادکمسار شایت

ن یدر جواب هم. انقالب داشته باشدهای هدف شربدیدر پ یتواند اثر قاطعیات منیکن تحرینظر منا

وجه هیچداشت چون دول غرب به  هیمات را خوایکن تحریگفت تا مدتها هنوزا یاحیمسار ریسئوال ت

م و یدول غرب را ما عال یول اندهردکن یاد اظهار وجودیدول رشق ز، ستندین یراض یاز انقالب اسالم

  .میآثارش را دار

 

 خدمت مطبوعات

ه کنیبا توجه بها: ردکاز خربنگاران سئوال  . یکیردندکد سئواالت خود را مطرح یخربنگاران جرا نجایدرا

ن یبنابرااندهر نقش داشتیدر ارتباط است و در حوادث اخ یردستان با طالبانکرات کد حزب دمیردکاعالم 

ه یامام چگونه توجرا با  ین مالقات طالبانیمجلس خربگان و همچن یرت قاسملو را براکدولت انتخاب د 

رده کجاد یرات با زور اسلحه در منطقهاکه حزب دمک یل جدیبه دل: شور پاسخ دادکر یند؟ وزیکم

 یست ولین یادیز یصادره )ده هزار( به نسبت را یاورد البته تعداد آرایب ید رایتوانسته بود با تهد

 یانتخاب شد مالقات طالبانشان هم ینده بشودایتوانست منایداشت م یشرت یب یس تعداد راکچون هر 

 که اینن شده یقیما  یه قبالً گفته شد براک یهامن طور  یلکبطور  یندارم ول یرا با امام من اطالع

ن یشد به هم هیمشود و بطور قاطع با آن روبرو خوایم یرات و جالل طالبانکاغتشاشات توسط حزب دم

هر گونه  یاعالم شد و جلو  یر قانونیغ انقالب یرات از طرف دولت و شوراکن بار حزب دمیل اولیدل
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درباره مطبوعات و نقش  یگر یان در جواب سئوال دیهاشم صباغ . ن گرفته خواهد شدیتش بعد ازایفعال

ا یشدندو یم ییراهنام یدر موارد، ازانتشار مطبوعات یر یجلوگ یا بهرت نبود بجایآ: هکنیآن وا یلیتحل

ار ارزنده یمطبوعات نقش بس، ندیکعات را فراموش منس خدمت مطبو ک هیچ: شدند؟ گفتیمحدود م

داشته  یهر اجتامع یبراهای تواند نقش سازندیدر دوران بعد از انقالب داشته و اصوالً مطبوعات سامل م

رث کا، فرق دارد یلیف خیبا تحر یلیتواند روشنگر باشد اما تحلیم یلیمطبوعات خ یلینقش تحل. باشد

ش یه در جهت آشوبهاکم یم و اعتقاد داریه ما گفتک ین مطبوعاتیا، د نهیرث مطبوعات شاکا، مطبوعات

نبود بخصوص در نقاط  یافکشان ی هه آگاکنیالیردند و مردم به دلیکد میل تهدیتحل ینقش داشتند بجا

آنها گرفته شود  ید جلو یت متام بایبا قاطع. ردن آنهاکداشت در منحرف  یادین مطبوعات نقش زیدورا

دولت را رسامً  یاخبار دولت و سخنگو ، بیدارد نه به تخر یاج به سازندگیانقالب ما احت هبرای اینک

 یبه انقالب اسالم یه اعتقادکاز مطبوعات  یآن رس . ستیه مطبوعات نیلکمنظور ما . ردندیکف میتحر

سود  اینکه برای. ب در انقالب ما داشتندیاز آنها نقش تخر یادیتعداد ز، دادیا روششان نشان مینداشتند 

الً جعل کها هن روزنامیدرا یگفت از قول خود بنده خرب  یرت طباطبائکنجا د یدرا. بین تخریربدند ازایم

: از سخنانش گفت یگر یدر قسمت د یطباطبائ. نداشتم ییه من اصالًمصاحبه کامالً درشت کرت یت، شد

، مطبوعات است یاز آزاد یر یقاً جلوگیست دقیمطبوعات ن یردن آزادکحه مطبوعات محدود یهدف ال

غام امروز ین روزنامه پیاز ناآگاه نگهداشنت مردم است هم یر یست جلوگیردن مردم نکاز آگاه  یر یجلوگ

غلط به مردم  یهن آگایا، ردهکف عنوان یروز در مورد اخبار پاوه هشت مورد مشخص غلط و تحریپر

قصد انحالل : شور گفتکر یه آنها وزیتصفها هتیمکدر مورد نقش . ش گرفته شودید جلویبا، نیداده بنابرا

از  یلیطرح در تهران و خ که اینشوند یم یج جذب سپاه پاسداران انقالب و شهربانیبه تدرها هتیمک

 یبررس، رشوع شده یز کته مر یمکار هم توسط کن یهااتهیمکه یاده شده و اما در مورد تصفیاستانها پ

، هیدر تهران رشوع بشود به تصفها هتیمکه کع خواهد شد نند و به طور قطع از تهران هم رشو یکم

م یتصم یز کته مر یمک یخواهد بود ول یعیم طبیروبرو بشو ییهاین مورد با نا آرامیاست اگر درا یعیطب

 اندهنداشت یرضورتها هتیمکه کاز شهرستآنها  یدر بعض یند ولکها برخورد بین ناآرامیدارد قاطعانه باا
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بود و منحل  که قبالً اسمش ساواکا سازمان اطالعات و ضد اطالعات یهاکنیدر موردا. اندهمنحل اعالم شد

ل کیتش یدر وزارت دفاع مل یبه اسم سازمان اطالعات و ضد اطالعات مل یگر یسازمان د یکنون کشد ا

ور را شکم و بتواند اطالعات یریارش بگکاز  یخوب یلیج خیه نتاکم یدواریشده و تازه براه افتاده و ام

ت آنها یه فعالکرا  یو اجتامع یاسیسهای ت حفاظت از سازمانیمسوول یسکچه : سئوال شد. ندکن یتأم

 یدفرت جنبش مل یه براکاز آن جمله  یرد تا در اتفاقاتیگیدولت رسامً ممنوع نشده بر عهده م یاز سو 

 شود؟ یر یش آمد جلوگین پیمجاهد

ه یاز مردم تخل هاییهه توسط گرو کخلق  یفدائهای یکن چردر مورد دفرت سازما: شور پاسخ دادکر یوز 

نها اعالم شود یم از طرف دولت در موردایه تصمکنیشد بعد حفاظت آنرا سپاه پاسداران انقالب است تاا

رسامً خود من با چند ، شدین ساختامن هامن احتامل هم داده میا، نیدر مورد ساختامن سازمان مجاهد

له سپاه ید دولت آماده است بوسیداشته باش یردم و گفتم اگر آمادگکحبت تشان صینفر از مسوول

دو سه روز هم حفاظت را بعهده داشت تا از ، ردیپاسداران انقالب حفاظت ساختامن را به عهده بگ

ه کرا دارد  ین آمادگیشوراکن وزارت یپس بنابرا هیمخوایه حفاظت منکطرف خود سازمان اعالم شد 

ردستان کدر مورد عمران . ردیا سپاه پاسداران انقالب حفاظت را به عهده بگی یانتظامهای رویله نیبوس

نون از هر گونه برنامه کتا: گفت یصادق طباطبائ. ن استان سئوال شدیدر موردا یاقتصادهای و برنامه

ن را به گروگا یافراد جهادسازندگ یشده است و حت یر یجلوگ هاییهن منطقه توسط گرو یدرا یعمران

، ستان و بلوچستانیه سکست بلیردستان نکتنها منطقه : ن باره گفتیان درایهاشم صباغ سپس. اندهگرفت

ردستان را به سه کمنطقه . م شودیترم ید از نظر اقتصادیه باکگر است یبندرعباس و نقاط د، بوشهر

صورت  یعمرانهای ارکه کنداشت  یگونه ناامنهیچه کاست  ید آن نقاطیم نقاط سفیردکم یمنطقه تقس

م اگر از نظر یشهر مهاباد قول داد یبه شورا. شد صورت دادیمن یار کهیچه کبود  یگرفت اما در نقاط

 . مینیکرا با شدت هر چه متامرت رشوع م یار عمرانکن شود بالفاصله یمنطقه تأم یتیل امنیمسا

 (30/5/1358)اطالعات
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 پاوه یاتیاز فرماندهان عمل وزیرنخست یقدردان

از تالش و مجاهدات های با ارسال نام ایراناسالمی یدولت موقت جمهور  وزیرنخستمهندس بازرگان 

 ایراناسالمی یارتش جمهور  ینیزم یرو یدر امور انقالب فرمانده ن وزیرنخسترت چمران معاون کد 

منت نامه  ردک یپاوه قدردان یسپاه پاسداران انقالب و فرمانده پاسگاه ژاندارمر  یاتیفرمانده عمل

مسار یدر امور انقالب ت وزیرنخستچمران معاون  یرت مصطفکجناب د : ن رشح استیبها وزیرنخست

ف( فرمانده ی)رش یجناب عباس زمانیاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو یفرمانده ن یفالح یپ ولیرست

( و در اثر 58مرداد ماه  24ردستان در روز چهار شنبه )کمت به یات سپاه انقالب به دنبال عزیعمل

ارتش ابراز داشتند توانسته است به همت  یژاندارمر های رویپاسداران و ن کت و تحر یه در متشکشهامت 

ن و مزدوران ضد انقالب یافرسان و رسبازان پاسدار شهر پاوه را از محارصه و ترصف متجاوز یار کفدا

ر خدا را به کله شین وسید بدیساز کاران پاکتیدرآورده است و ارتفاعات مناطق آن حدود را از لوث جنا

دان از ی هشهای م به خانوادهیینامیر میان را تقدیرا و خدمات آقا یجا آورده و مراتب از خودگذشتگ

ار ستوان سوم حسن کد رس ینامیاستقرار و مسئلت م یاسالم یجمهور  یم و برایگویت میدست رفته تسل

را تا رس حد از دست  یدیقابل متج یفهشناسیوظ، انین جریه دراک یفرمانده پاسگاه ژاندارمر  یوسفی

  .شودیبه درجه ستوان دوم نائل م، دادن جا ابراز داشته اند

 بازرگان یـ مهد وزیرنخست

 (30/5/1358)اطالعات

 

  .ردکدولت با امام مالقات  هیات

  .ندردستان مستقر شده اکامالً در منطقه کران یا یاسالم یارتش جمهور  یقوای: وزیر نخست
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ر کسامر رس لشیبه اتفاق ت وزیرنخستبازرگان  یشب مهندس مهدید 20ساعت : پارس یقم ـ خربگزر 

 یار و امور اجتامعکر یوش فروهر وزیران ـ داریا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر رکن شایحس

معاون های امنخ ید علیو س یر اقتصاد و بازرگانیصدروز، نفر رسپرست سازمان برنامه و بودجهیـ مع

 یرهرب انقالب اسالم ینیره به قم وارد و افطار را در اقامتگاه امام خمکمالقات و مذا یوزارت دفاع برا

  .ردندکران رصف یا

از شب  یران تا مدتیا یرهرب انقالب اسالم ینیبا امام خم یتکل مهم مملیرامون مسایره پکمالقات و مذا

شب با یدر مورد مالقات د وزیرنخستر قم از مهندس بازرگان پارس د یادامه داشت خربنگار خربگزار 

ردستان ک ویژەت به کممل یلکل یمالقات من راجع به مسا: در پاسخ گفت وزیرنخسترد ک یامام سئواالت

متناسب با های ست نظام تازیبایده شد و ناچار دولت میمردم آمدند و نظام ارتش از هم پاش یبسو 

اج به ید احتین نظام جدیرده و اکداد تا ستون از آن به نحو احسن استفاده یمبه ارتش  یاسالم یجمهور 

. میدهایهنوز به حد مطلوب نرس یم ولیابییت دست مین موفقیج به ایه البته به تدرکزمان داشت 

ن رفاه پرسنل ینه تامیه در زمک یگفت با اقدامات یه پرسنل شهربانینه روحیدر زم ییمسار مصطفایت

 یار قو یه آنان بسینند روحیکس خود میه مردم از برادران پلک یعمل آمده است و با استقبال به یشهربان

  .ران هستندیا یمردم شهر و انقالب اسالم یاست و آماده هرگونه خدمت برا

 ینیگفت با فرمان امام خم یژاندارمر  یه سلحشور یز با اشاره به روحین یمسار دانشور فرمانده ژاندارمر یت

ه افراد یه روحکرد کر دفاع اضافه یوز یاحیمسار رینجا تیت شده است در ایتقو یراد ژاندارمر ه افیروح

از ما داوطلبانه یش از نیه بکت شده است یتقوهای به انداز ینیارتش بخصوص پس از فرمان امام خم

ه کسئوال  نیر دفاع در پاسخ اینند وزیکضدانقالب ثبت نام م یوبکاعزام به مناطق آشوبزده و رس  یبرا

شه یت همین موقعیارتش در ا: ا نه گفتیشور هست کردستان احتامل آشوب در کا پس از حوادث یآ

ات یکه با تحرکهستند  یادیز یو خارج یند عوامل داخلیبیمه جنگ میشور در حال نکآماده است و 
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 با آنها رودررو امً یم مستقیتا مجبور نشو هیمخوایما من یز خواهند شد ولین یبعدهای خود باعث آشوب

  .میشو

شد یده مینام که قبالً ساواکن سازمان یشور منحله گفت اکت یر دفاع در مورد سازمان اطالعات و امنیوز

ادر و کبا  یدر وزارت دفاع مل یبنام اطالعات و ضداطالعات مل یدین رفت و سازمان جدیاز ب یلکبه 

ر کمسار رسلشیت. میریبگ یجه خوبیم از آن نتیم بتوانیداریه امکن آن شده است یگزید جایبرنامه جد

از افراد ارتش از رفنت  ایەعدشود یه گفته مکنیارتش در پاسخ ا کس ستاد مسرت ییر رکن شایمحمد حس

  .ن موضوع اصالً صحت نداردینند گفت ایکم یار یت خود یبه مامور

  .در ارتش آسانرت شد یطفه فرماندهان از نظر انظبایافت و وظیشدت  ین آمادگیبا فرمام امام ا

 یانکو م یر در مورد ارتباط مهاجامن پاوه با مهاجامن سنندج گفت با توجه به فاصله زمانکمسار شایت

گروه  یکات از یکتحر یتوانست هامن افراد اخاللگر را در پاوه باشند ولیگروه مهاجم به سنندج من

  .است

ت ینند با قاطعیکردستان و پاوه اغتشاش مکه در کرا  یشور در مورد حادثه پاوه گفت ما افرادکر یوز

: افزود یو . ه حساب آنان با آشوبگران جدا استکد بدانند یرد ما باکبرادران  یم ولینامیضدانقالب م

ط ین رشایم گذشته در بدتریه در رژکاست  ییدر استانها یعمرانهای ردن طرحکاده یبرنامه دولت پ

انجام  یعمرانهای ارکهد آرامش در مناطق عقبافتاده برقرار شود تا خوایضدانقالب من یقرار داشتند ول

ه استانشان قدرت جذب کعقب افتاده هر قدر های ار استانیبودجه در اخت 1358رد دولت در سال یگ

ه کشود یداده م ییت به استانهاین اولویداشته باشد قرار خواهد داد و ا یو صنعت یعمرانهای برنامه

ه کست بلین یمساله اقتصاد یکردستان کعلت اغتشاش : ردکان اضافه یاشته باشد صباغد یشرت یآرامش ب

 یو اقتصاد یفرهنگ یخواهند از موضوع عمرانیه عامالن آن مکاست  یبرون مرز  یو تا حدود یاسیس

  .نندکن استان بسود خود استفاده یا
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سال سابقه  40ه کردستان ک رات درکد چرا فقط حزب دمو یه پرسک یگر یان در پاسخ خربنگار دیصباغ

ن یرد و اکآنها حساب  یه بتوان رو کستند ین یطیدر رشاها هر گرو یسا: گفت، اعالم شد یرقانونیدارد غ

شود ین گفته میو ا. را بعهده دارد یو خارج یمخالف داخلهای گروه یه رهرب کرات است کحزب دم

خواهند از آن سود بربند در یخاللگران مه اکبهانه است  یکن یخواهند ایم یردستان خودمختار کمردم 

ب یه بتصوکز ین یدر قانون اساس. ارات را بعهده داردیشهرستانها و استان متام اخت، شهرهای ه شوراک یحال

  .آنان را در نظر گرفته خواهد شدهای رث خواستکد ایخواهد رس

قبل از انقالب و دوران انقالب د را در زمان یما خدمات جرا: حه مطبوعات گفتیشور در مورد الکر یوز

ب به اتفاق مردم را یت قریرثکاهای از مطبوعات پس از انقالب خواست یهگرو  یم ولیردهاکفراموش ن

ه کشوند یردم مسلامن مهیمباعث گمرا ینیف شده و جنجاآلفریتحرهای ده گرفتند و با درج خربیناد

  .شد یر یت مردم از انتشار آنان جلوگیرثکبخواست ا

از عوامل  یهه انتخابات آزاد بود گرو کنیشور در مورد انتخاب قاسملو در مجلس خربگان گقت با اکر یوز

 یمکت یرثکشان با ایردند و اکبه قاسملو  یرات با زور و اسلحه مردم را مجبور به دادن راکحزب دم

خلق  ییفداهای کر یستاد چ: گفت یاسیسهای ز سازمانکشور در مورد حفاظت از مراکر یوز. برنده شد

رد یم بگیشود تا دولت در مورد آنان تصمیله سپاه پاسدراران حفاظت میر شد بوسیله مردم تسخیه بوسک

با سپاه پاسداران حفاظت محل آنان را به  یانتظامهای رویه نکم یر اطالع دادین خلق نیو به مجاهد

ه شخصاً حفاطت را بعهده کردند ک لیخودشان اظهار متا یم ولیردکن یر چنیرند و نصف روز نیعهده بگ

  .داشته باشند

و  یردستان و عوامل جالل طالبانکرات کحزب دم، ن جلسهیدر ا یمسار دانشور فرمانده ژاندارمر یت

 . پ منا را در حادثه پاوه مقرص دانستهیچگرو 

 (30/5/1358هانکی)
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شور ک یتیل امنیمسا، ارتش دولت وفرماندهان یسخنگو ، شورکر یت وزکبا رش  یونیزیزگرد تلویم یکدر 

  .مطرح شد

منطقه های یر در پاوه واساساً ناآرامیع اخیبروز وقاهای زهیل و انگیان با اشاره به دالیهاشم صباغ . . . .

  :ردستان گفتک

 

 یواقتصاد یاسیسهای جنبه

نبار یه دولت اکنم کآن الزم است اعالم های ردستان شهرکدر  یناآرامهای زهیقبل از اشاره به عوامل وانگ

ران یدر هر نقطه ا یون و عوامل بوجودآورنده اغتشاش و ناآرامیبا ضد انقالب یگذشت هیچیقاطعانه و ب

ر شهر یع اخین مساله در خصوص وقاید جدا از اینامیوب مکل عوامل را رس ین قبیداً ایو شد. ندیکعمل م

رد از عوامل ضد انقالب که حساب برادران کم ید بگویردستان باکدر  یوجود ناآرام یلکپاوه و به طو ر 

 یشه اساسیگذارد ریرد منکر را به حساب برادران یاخهای وجه وقوع رخدادهیچجدا است و دولت به 

و  یفرهنگی، ل اقتصادیردستان مساکر در شهر پاوه و خاصه منطقه یها و حوادث اخیناآرام یادیو بن

م یم سابق بوده است اساساً رژیومت رژکدر طول ح ەویژ ن منطقه بیمردم اهای عدم توجه به خواست

ردستان را عقب کگر ین منطقه و مناطق دیشه مردم ایه همکبوده است های ش بگونیسابق و برنامهها

ستان و یس، ردستانکه مردم کم ینیم ببیتوانیم یوتاه به خوبکو  یاجامل یبررس یکداشت وبا ینگاه م

ن و یو از سادهرت اندهه عقب ماندیران تا چه پایگر از نقاط اید یبندرعباس و بوشهر وبرخ، بلوچستان

 ین منطقه فراوان است ولیدر ا ار آمدک یانسان یرو یه نکنیا ایمثالً . اندهبهر یب یهانات رفاکن امیرتییابتدا

جاد ینسبت به ا یرده و هرگز اقدامکجاد نین استان ایارخانه در اک یک یم گذشته حتیه رژکم ینیبیم

عات یروز به روز شا یات و فزونیکجاد تحریل و این مسایاورده است این مردم آن بعمل نیا یار براکزار با

د از یه شاک یضد انقالب و عنارص  یه اغلب از سو ک ان مردمیم ییحاد نارضایح و ایغات ناصحیو تبل

طق ناآرامرت باشد گر مناین منطقه نسبت به دیزنند سبب شده است تا ایم یرون مرز دست به اقداماتیب
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ل هم به آن یل مساین قبیبه عنوان ا یموضوع خود مختار . عرت بنظربرسدیو دامنه اغتشاش و بلوا وس

 یز موردین یعه و سنیان برادران شیبراه انداخنت م یست و جنگ مذهبیان نیه مطرح است در مکل کش

 یدر قانون اساس یوجه دارد و حترد است دولت تکه مورد نظر برادران ک یلیه موارد و مسایلکست به ین

ه یلکو محفوظ بودن  یمذهبهای تین است حقوق اقلیهمچن. ن موارد درنظر گرفته شده استیز این

  .شان مطرح استیه براک یلیو مساها هخواست

نه یدر زم: رد و گفتکردها اشاره ک یو طرح آن از سو  یان آنگاه به موضوع خود مختار یهاشم صباغ

شهر های به شورا یافکارات یرد دولت اختکبرادران های از خواستههای ت پاریرعاو  یخود مختار 

ر آن یو نظا یل اعتبار یم مسایو تنظ یفرهنگ یهل رفایبه مسا یدگیشهرستان و استان داده است و رس

  .ارات داه شده به شوراها استیاز جمله اخت

 

 بازگشت آرامش به منطقه

ز یسپاه پاسداران انقالب ن یار کارتش فداهای رویآرامش در پاوه عالوه بر ن جادیدر ا: ان ادامه دادیصباع

 یه دوشادوش برادران ارتشکپاسداران  یوشش و جانباز کن جا از یش و توجه است و من همیدر خور ستا

پاوه شدند  یهه از جان و دل راکنم بجز پاسداران انقالب یکر مکردند بشکوب کخود مهاجامن پاوه را رس 

  .ردندک یاز مردم هم اعالم آمادگ یادیزهای دند گروهیاز آنان به شهادت هم رس یتعداو 

ع یردستان و خصوصا وقاکدر  یجاد اغتشاش و ناآرامیار اکشور سپس به موضوع عوامل دستاندر کر یوز

جادحوادث پاوه محرز است یشان درایارکه همکردستان کرات کبجزحزب دمو : رد و گفتکپاوه اشاره 

ه چرا کنیاست ا یه از جمله آنها دارودسته جالل طالبانک اندهار بودکهم دست اندر  یگر یدهای وهگر 

 یکن حزب یه اکن است یلش ایرده است دلکاعالم  یر قانونیردستان را غکرات کدولت فقط حزب دمو 

 یلما مشخص شده است و  یش برایت و برنامههایل بوده و نحوه فعالکافته و متشیارگان سازمان 

 یار که همواره کرشور و بدون سازمان هستند  یر آن افرادیگر نظیدهای و گروه یدارودسته جالل طالبان
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د ما ییمورد تا یگر یل گرفته دکا احزاب شیاست چنانچه سازمانها  یهیجاد بلوا و آشوب ندارند بدیجز ا

شود و از ادامه یاعالم م یانونر قیبالفاصله غ اندهع پاوه دخالت داشتیه در حوادث و وقاکرد یقرار بگ

 . شودیم یر یت آنان جلوگیفعال

 (31/5/1358 هانکی)

 

  .دیبه اطالع امام رس یو بحران اقتصاد یار یکردستان بکل یمسای: نیدولت با امام خم یمالقات سخنگو 

ران در یر ایر انتظام سفیدولت باتفاق ام یو سخنگو  وزیرنخست یاسیمعاون س ییرت صادق طباطباکد 

  .دندیروز در قم بحضور امام رسیشازظهر دیپ یاو یاند نکاسهای شورک

ل یت و مساکممل یل جار یدار با امام مسایدر د: با خربنگارپارس گفت ییدر گفتگو وزیرنخستمعاون 

ن باره انجام داده را یه دولت در اک یو اقدامات یو بحران افتصاد یار یکن مساله بیردستان و همچنک

  .الع امام رساندمباط یگزارش یط

ها قرار گرفته و یار شهرداریه در اختک یاناتکنه امیدر زم ین گزارشین مالقات همچنیدر ا: افزود یو 

  .م امام شدیها قرار گرفته تقدیار استانداریه در اختکاستانها  یاعتبار عمران

ران در یر ایم سفر انتظایام ینیروز با امام خمیدار دیدر د: ردکاضافه  وزیرنخست یاسیمعاون س

الت کرد و مشکدر سوئد صحبت  یرانیان ایبخصوص درباره وضع دانشجو یناو یاندکاسهای شورک

در خارج  یغاتیادر تبلک یکل کیدارد و رضورت تش املللیبینغات ینه تبلیه دولت در زمکهای ییونارسا

  .شور را باطالع امام رساندکاز 

. امام رساند یهز به آگایشور آملان را نکر یر امور خارجه و وزیوزرات خود با کاز مذا ین گزارشیهمچن یو 

 (2/6/1358هانکی) .د خاص قرار دادندکیالزم را مورد تاهای دستورا هازمینهه یلکز در یو امام ن
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  :به پادگان سقز وزیرنخستت یت و تسلیام تهنیپ

  شور وحدتک ید و برایدیارتش آبرو خر یشامبرا

 یامیامروز پیدولت موقت انقالب اسالم وزیرنخستبازرگان  یمهندس مهد یآقا: پارس یتهران ـ خربگزار 

  :ن رشح استیام بایپادگان سقز فرستاد منت پ یبرا

 

 پادگان سقز یام برایپ

 توانا یدانا ینام خدای

تان یهاور پادگان پر افتخار سقز و خانوادهیبه شام برادران غ یاسالم یاز طرف دولت جمهور  یندگیبه منا

د شده ی هو افرسان ش داراندرجهرسبازان و  یم برایرسانیران را میم و سالم ملتایگوئیت میت و تهنیتسل

 یم به افتخار مردانگیطلبیم و رحمت حق میزیریم کاش یهمخصوصاً فرمانده دالورتان رسهنگ فراشا

 یسقز و از وطن و انقالب جمهور نون از پادگانتان از شهر کمرداد تا 31ه در روز کهای رآنیو دفاع دل

خود دشمنان انقالب  یار کو فدا یستادگیم شام بااینامئیر خالصانه مکم و تشیگوئیم یکد تربیردیکاسالم

وب کده بودند منیشکگانه بردند و شهر را به آشوب یشان و مزدوران بیه بد اندکرد را کو خلق مسلامن 

های قدر انقالب در ماهیه رهرب عالکد و هامنطور یر دادشو کد و وحدت به یدیارتش خر ید آبرو برایساخت

ت و ارتش است و ارتش متعلق که نگهبان مملکد یرده بودند ثابت منودکاستبداد اعالم  یبعد از رسنگون

خرم ، رازیهوابرد شهای رویه از سپاه پاسداران انقالب و از نکف کت است شام برادران جان به کبه ممل

ه نه ادعا است و نه افسانه در کهای سابقیآمده بودند صفحه درخشان ب کمکا به ر واحدهیو سا، آباد

  .دیشورمان بوجود آوردکخ ارتش یتار

 بازرگان یمهد، وزیرنخست. ن ملت بر خودتانیدانتان و درود و آفری هان خدا به شیپا یلطف بس ب

 (6/6/1358 یاسالم ی)جمهور 
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انقالب با  یندگان دولت و شورایمنا: ردکهان اعالم کیبا  یسمتا یشور طکر یان وزیمهندس هاشم صباغ

  .افتندیدست  ییشهر مهاباد به توافقها یشورا یاعضا

رات کپس از مذا: شهر مهاباد گفت یشورا یدر مورد موارد توافق با اعضا ییشور در گفت وگوکر یوز

  :ر حاصل شدیزهای افقشهر مهاباد تو  یشورا یانقالب ودولت با اعضا یشورا یاز اعضا یهگرو 

ت مردم مهاباد یرثکن به خواست ایا. ردیت شهر رابرعهده گید وارد شود و امنیـ ارتش حتام به شهر با1

  .افتیتحقق خواهد 

ن مورد نظر رهرب یه اکبخصوص . مه نخواهند شدکرات محاکعضوحزب دمو  ن حزبییـ افراد در سطح پا2

  ز بوده استین ینیانقالب امام خم

جاد نخواهد یان ارتش اکاس یدر خارج شهر برا ین محل مناسبیس از استقرار ارتش در شهر و تامـ پ3

ده مورد استفاده قرار کدانش یکمهاباد وجود دارد به عنوان محل  یکیه در نزدکن شهر یپادگان ا، شد

  .خواهد گرفت

ت یاسداران انقالب با عضوسپاه پی، ز کامل در شهر برقرار شد از طرف ستاه مر کت یه امنکـ پس از آن4

  ل خواهد شدکیتش یافراد محل

ر یوز. به رسعت رشوع خواهد شد یعمرانهای ارکت شهر یامن یهامهنگ با برقرار : ان ادامه دادیصباغ

ار برند کخودرا به  یت سعیه نهآکه شده است یشهر مهاباد توص یشورا یبه اعضا: ن گفتیشور همچنک

  .ت شهر حفظ شودیشود امنید مه ارتش به شهر وار ک یتا موقع

 . ره به تهران آمده استکمذا یبرا« انقالب مهاباد یشورا»ش با عنوان یشهر مهاباد چند روز پ یشورا

 (7/6/1358هانکی)
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  .ر شدندیردستان دستگکدر  یلییجاسوس ارسا4

 در مورد یر ن خربگزایبا خربنگار ا ییدولت در گفتگو یسخنگو  ییصادق طباطبا« تدپرسیونای»بگزارش 

رات کو حزب دمو  یاسالم یارتش جمهور های در برخورد یلییجاسوس ارسا 4: ردستان گفتکاوضاع 

ل تازه در منطقه بوجود ییارسا یکقصد دارند ها ستیونی هدهد صین امر نشان میر شدند و ایدستگ

 . آورند

 (7/6/1358هانکی)

 

  :ردکفاش  وزیرنخست

  .برعهده گرفته است یاطق شورشات را در منیعمل یل رهرب ییارسا

های ران از توطئهیش در ایر اتریستف و سفیرکروز درمالقات با یران دیا وزیرنخستمهندس بازرگان 

ه یعل یهدار یرسماهای گر جناحیزم و دیالیسم و امپریونی هت صیو نقش فعال یو خارج یعوامل داخل

  .ران پرده برداشتیانقالب ا

معاون  ییران صورت گرفت صادق طباطبایش در ایر اتریت سفیان ماموریعلت پاه به کن مالقات یدر ا

  .ز حضور داشتیدولت ن یو سخنگو  وزیرنخست یاسیس

  :گفت، شیر اتریو سف وزیرنخسترات کسخنگو دولت در مورد موضوع مذا

ق یه حقاکرده است کوشش کران یتش در ایه در مدت مامورکادآور شد ین مالقات یش در ایر اتریسف»

ش را خصوصا بعد از یند و توجه و عواطف ملت اترکران را به دولت مطبوع خود منتقل یع ایو وقا

  .ندکران جلب یا یانقالب اسالم
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های تکرده و اظهار داشت نکر کش تشیر اتریسفهای وششکن حسن ظن و یدر پاسخ ا وزیرنخست

 یرامی ار عموکه افکم ییگویالب توجه است ما منج، ران اشاره دریع ایق و وقایه در مورد بازتاب حقاک

ه کم ییگویشود صدرصد موافق نظر ما باشد ما منیه ما نوشته میه علک هاییهبر اساس مطالب روزنام

ه اگر کم یم داشته باشیتوانین حداقل انتظار را منیا ایا ینند ولک یغرب حتام از ما جانبدار های روزنامه

نده کق ایف دروغ و جمل حقایات باشد و از تحرید مستند بر اساس واقعسنینومی رانیاز ا یمطالب

دارد  یستیونی هه به نظر من منشاء صکران در خارج یوه انتشار اخبار این شیه اکد یمطمنئ باش. نباشد

ت است نه به مصلحت صلح در جهان و نه یقت و واقعیخالف حقهای و قضاوتهای مملو از گزارش

ز نخواهد یگر نیملل و اقوام جهان به هم د یکیاست و باعث نزد یهخوایو آزاد یدن آزایدر جهت تام

  .شد

م و صاحب یخواه مالیآزاد یش ملتیه ملت اترکدانم یم یش نبودهام ولیافزود من در اتر وزیرنخست

ه خصلت کران ید عواظف انها ار نسبت به ملت ایرده اکوشش که شام کاست  یعیذوق است و لذا طب

  .دینکاست جلب  یدر آن قو  یار کو گذشت و فدا یاحساسات نوع دوست یعواطف انسان یهخوایآزاد

ن ین و تضمیردستان و تامکران را در یاست ایس یه خطوط اساسکخواست  وزیرنخستش از یر اتریسف

زمام امور را در دست  یدولت موقت وقت: در پاسخ گفت وزیرنخست. ندکنده روشن یرا در آ یراسکدمو 

 یه برخکه کم یردکمتاسفانه مشاهده  یامل برخوردار شدند ولک یه مطبوعات و احزاب از آزادکگرفت 

ران یا یه انقالب اسالمیار علکردند دست به یکت و تالش میز فعالیم سابق نیه در رژکد یاز اربابان جرا

شور رفته کق به خارج ه در زمان شاه سابکچپ  ینها عنارص وابسته به احزاب افراطیشدند و عالوه بر ا

ه به کهم  یشور بازگشتند و ضمناً افرادکران به یا یاسیموجود در نظام س یبودند با استفاده از آزاد

ن گروه اضافه شدند و ما یداشتند به ا یران قدم برمیا یه آزادیبودند و عل یرت مصدق توده نفتکقول د 

مواجه  ین ازداین و تضمیو با شعار تام یهخوایددر لباس آزاها هن گرو یمتام ا یناگهان با اتئالف عمل

ه ک ییارهاکنها بود یو با ا کعنارص ساوا یعمل یار کخت همیشرت تعجب ما را برانگیآنچه ب یم ولیشد



 
91 

د و یمنجر گرد یو خرمن سوز  یسوز  شتار و آتشکده خارج شده و به توطئه و یان عقیردند از مرز بک

شور بخود گرفت و کت و استقالل یه امنیام مسلحانه علیق و یه طلبیه تجزیرفته رفته صورت داع

های ین آزادیتضم یران ناچار بود برایا یار شدند لذا دادستان انقالب اسالمکن افیآنها مبلغ اهای روزنامه

از  یف منوده و بعضیرا توقها هن روزنامیاز اهای انقالب پار یکراتکدمهای موجود و حفظ دستآورد

 یرقانونیاز احزاب و دستجات را غهای ند و پارکآنها صادر  یف برایم توقکا حیر و یا دستگران آنها ر یمد

  .ندکاعالم 

ز دارد ین یه منشاء خارجک یاتیکردستان و تحرک یه طلبیمساله تجز: ردکن اضافه یهمچن وزیرنخست

ه سابق با افرادو در حال حارض شا. همجوار ماهای شورکنه به نفع صلح در جهان است و نه به نفع 

انها  یادیسو ایکاز  اندهردکخود را رشوع  یعملهای ارکار دارند یه در اختک یفراوانهای عنارصش و پول

ا یکهدار اروپا و آمریرسماهای جناح تیانه آنان ازحامیات انتقام جوینند و عملیکم یافروز  در داخل آتش

ران بعهده یا یات ضد انقالب را در مناطق شورشیملع یل رهرب ییگر ارساید یز برخوردار است و از سو ین

نند توجه داشته یکم یبا ما اظهار دوست یپلامسیه در سطح دولت و زبان دک ییشورهاکاگر . گرفته است

 وزیرنخسترد کردستان نه به نفع آنان است و نه به نفع ملت که مسلحانه یه تجزکابند ی یباشند درم

 یم مجلس بررسیه دولت تقدک یس قانون اساسیشنوینده گفت در پیدر آ یراسکن دمو یدر مورد تام

ر یو غ یمذهبهای تین شده است و اقلیان و انتقاد تضمیده و بیعق یرده است آزادک یقانون اساس

 ین استقالل وآزادیامنه با دولت براساس تامین روابط صمیقرار دارند همچن یز کمر  تیتحت حام یمذهب

  .قرار گرفته است یافکت ید توجه و عنآران مور یا یت ارضیو متام

ش و ملت ین مطالب را به صدر اعظم اتریرد و گفت اکر کتش وزیرنخستحات یش از توضیر اتریسف

من هم معتقدم : گفت یاز مطبوعات غربهای پار یبرعنادورز  دکیضمن تا یو . ردکش منتقل خواهم یاتر

ش از یزدر اتریشود خالف واقع است و ما نیمشاهده موابسته ها هن روزنامیه در اک یشرت گزارشاتیه بک

  .میبرمی ن مساله رنجیا
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 ین از مشیبخش فلسط یاز سازمان آزاد تیش در مورد حامیاست دولت اترید سییضمن تا وزیرنخست

  ردک یل غاصب قدردانییه ارساین علیبخش فلسطیآن دولت نسبت به سازمان آزاد یاسیس

 نیل حزب مستضعفکیبر تش یر امام مبنیفرمان اخ: از سخنان خود گفت یگر یدر قسمت د وزیرنخست

ها هه برنامکنیران با ایا یاسالم یه دولت جمهور کن است ین نشان دهنده ایربکه مستین حزب علیتالش ا

ه تجاوزگران یخواهان و مبارزه علیاز آزاد تیاسالم بنا نهاده حام ینیجهان ب یاست خود را بر محتو یو س

 . ا مورد هدف خود قرار داده استر  یجهان

 (8/6/1358هانکی)

 

 دولت یهان با سخنگو کی یاختصاص ییگفتگو

ح علل و عوامل و یضمن ترش، هانکیبا  یاختصاص یگفت وگو  یکدولت در  یسختگو  ییصادق طباطبا

ل یتعط، ارتشها هتیمکل یمسا، ت دولتیضد انقالب درباره قاطعهای تیردستان و فعالکع یوقا

ار کدولت ضمن ان یسخنگو . ردکصحبت  یتکل مملیگر مسایز قدرت و دکتعدد مر ، مجالتها هامروزن

ه دولت بازرگان کرد کد کیب اشتباه شده است تاکه دولت مرتکرد کدولت قبول  یار کم کضعف و 

 ییت حداقل قدرت اجرایرث مسوولکرا با حدایخ ما وجود داشته زیه در طول تارکاست  ین دولتیمظلومرت

 . اردد

 (8/6/1358هان کی)
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ها هب خوردید حساب خودرا از خائنان به ملت و فریمردم مهاباد با: به مردم مهاباد دولت هشدار نیآخر

  .نندکجدا 

قطره خون خود  نیتا آخر اندهو گفت اندهرسام به دولت اعالن جنگ داد ینیقاسملو و حس: شورکر یوز

  .نندیکم یستادگیا

ه حساب خودرا از خائنان به کبار به مردم مهاباد هشدار داد  نیآخر یشور براکر یان وزیهاشم صباغ

ه کرد کد کیخود تا یونیزیام تلویشور در پکر یوز. ب خوره رانخورندین گروه فرینند و گول اکملت جدا 

 نداهو گفت اندهدربانه به دولت اعالم جنگ داد یسخرنان یکدر  ینین حسیعبدالرحمن قاسملو و عرالد

ال خام جامه عمل ین خیه اکم یگذاریما هرگز من یول. ردکخواهند  یستادگیقطره خون خود ا نیتا آخر

 وبکرد و آنها را رس ک هیمه امام گفته ما به امر خدا با آنها به شدت رفتار خواکرا هامنطور یز. بپوشانند

ن یدر هم. رس خود دارد ملت را پشت یکه کاست  یست ارتشین یهگر ارتش شاهنشاید، م ارتشینکمی

ضد انقالب در های دولت با گروه»ه کان گزارش داده است یپارس از قول هاشم صباغ یحال خربگزار 

ره کو احزاب را در مهاباد به منظور مذاها هاز گرو  یک هیچرد و کشور بطور قاطع عمل خواهد کغرب 

  «نندکره که با او مذاکشناسند منی تیبرسم

م گذشته یعوامل رژ، ل از ضد انقالبکمتش، ه در مهاباد هستندک یو احزابها هت گرو رده اسکاضافه  یو 

  .ب خورده هستندیو افراد فر

ان شده و سپاه پاسداران انقالب که از ارتش وارد منطقه بو کرده است کن اضافه یان هم چنیهاشم صباغ

 یول، شهر مهاباد است یه سو ب یرشو یز ارتش در حال پینون نکمشغول خلع سالح افراد هستند و هم ا

  .دیز به اطالع ملت خواهد رسیان لحظه به لحظه آن نیمرحله به مرحله خواهد بود وجری، رشو ین پیا

ل ین دلیبه هم. ردکشور برقرار خواهد کت را در غرب یامن وزیرنخسته ارتش بدستور : کگفت یو 

توانند یار مکن یا ینند و براکن یار کهمها هب خوردیه با خائنان و فرکان از مردم مهاباد خواست یصباغ

 یار کهامن  یعنیآنها شتافته شود  کمکنند تا با کت خودرا اعالم یه هستند موقعکهای در هر منطق



 
94 

ت خواهند داشت یه از هر نظر امنکد بدانند ین عده بایا. ان انجام دادندکمردم بو ، روزیه بعدازظهر دک

  .ن شهر شودیارتش موفق به استقرار در ا، ه مردم شهر مهابادن تلفات بیرتکوچکم بدون یدواریو ام

 

 مرز عراق باز است

ن رد باز است و آکمهاجامن  یه مرز عراق به رو کخود فاش ساخت  یونیزیام تلویان در پیهاشم صباغ

 یپلامسیما از نظر د. نندیکم ییرایدهند و پذیرا پناه م یه مهاجامن فرار ک اندهزد ییطرف مرز چادرها

  .ندکنرتل کش را یه مرزهاکم یم و خواستیچند بار به عراق هشدارداد

… و ییضد هوا، مختلفهای زرهپوش، نفر برک، ردها دارند مثل تانکه ک ییسالحها: شور گفتکر یوز

از . نمکرا متهم  یشور بخصوصکخواهم یالبته من من. ه در پادگان مهاباد بوده باشدکست ین ییسالحها

ه انها با کتوان گفت می هکهای تنها اسلح. سالحها در بازار آزاد قابل فروش نبوده استن یگر اید یسو 

  .ف( استکنیالشک)  اندهدیپول در بازار آزاد خر

 

 رانیها در ایلییارساهای ەاسلح

خود های در جنگها یلییه ارساکست ین نیگر وجود دارد و آن ایاحتامل د : یکشور سپس گفتکر یوز

د کیتا یو . شودیردستان مکق آنها وارد یاز طرها هن اسلحیو ا اندهمت بردیاسلحه به غن یمقدار را اعراب 

شور کب در یه تخرکست یمعلوم ن هیچرا یند زکنرتل کخود را های د مرزیبامی ه مایه در همساکرد ک

ها و کیساوا یعنی، یم گذشته عوامل ضد انقالب داخلیدر حال حارض عوامل رژ. ه باشدیما به نفع همسا

ار آنها قرار دادند یخودشان را در اخت یعن. ینجاستیشان در ایهستند پناهگاه ها یه فرار ک ییمتام آنها

م گذشته ازهامن ابتدا رشوع به یه رژکرد کد کیشور تاکر یوز. شان آمده استیو از مرزها هم اسلحه برا
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ده شده ید اندهر شدیه دستگیکسانکراه ز در منطقه و همین یعراقهای ناریرا دیردن منوده واخکخرج 

  . .است

ز در ید و اعتبار آنرا نیوشکشور خواهد کدولت با متام قوا نسبت به عمران در غرب : ان گفتیدر پا یو 

مبود آن احساس که ک ییع شوخت و مواد غذایتوز یرضبت براهای ز گروهینون نکهم ا. ار داردیاخت

 . اندهشده به منطقه اعزام شد

 (9/6/1358هانکی)

 

  :ن هشدار دولت به مردم مهابادیآخر

  .نندکجدا ها هب خوردید حساب خود را از خائنان به ملت و فریمردم مهاباد با

ن قطره خون خود یتا آخر اندهو گفت اندهرسام به دولت اعالم جنگ داد ینیقاسملو و حس: شورکر یوز

  .نندکی میستادگیا

ه حساب خود را از خائنان به کن بار به مردم مهاباد هشدار داد یآخر یاشور بر کر یان وزیهاشم صباغ

د کیخود تأ یونیزیام تلویشور در پکر یب خورده را نخورند و وزرین گروه فرینند و گول اکملت جدا 

و  اندهدر بانه بدولت اعالم جنگ داد یسخرنان یکدر  ینین حسیه عبدالرحمن قاسملو و عزالدکرد ک

ال خام ین خیه اکم یگذارمنی ما هرگز یول. ردکخواهند  یستادگین قطره خون خود ایتا آخر هک اندهگفت

رد و آنها را ک هیمه امام گفته ما به امر خدا با آنها بشدت رفتار خواکرا هامنطور یز. جامه عمل بپوشد

  .خود داردرا پشت رس  ملت یکه کاست  یارتش، ستین یهگر ارتش شاهنشاید، ارتش. مینکمی وبکرس 

ضد های ) دولت با گروه: هکان گزارش داده است یپارس از قول هاشم صباغ ین حال خربگزار یدر هم

هاو احزاب را در مهاباد به منظور از گروه یکهیچرد و کشور بطور قاطع عمل خواهد کانقالب در غرب 
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 یلکو بطور . نخواهند بودره ما کز طرف مذایشهر مهاباد ن یشورا یشناسد و اعضامنی تیره برسمکمذا

 (.ندکره که با او مذاکشناسد یرا در مقابل خودش من یسکدولت 

م یعوامل رژ، ل از ضد انقالبکمتش، ه در مهاباد هستندک یو احزابها هگرو : رده است کاضافه  یو 

  .ب خورده هستندیگذشته و افراد فر

ان شده و سپاه پاسداران انقالب کبو ه ارتش وارد منطقه کرده است کن اضافه یان همچنیهاشم صباغ

 یول، شهر مهاباد است یبه سو  یرشو ییدر حال پ ز ارتشینون نکوهم ا، مشغول خلع سالح افراد هستند

  .دیز به اطالع ملت خواهد رسیان لحظه به لحظه آن نیمرحله به مرحله خواهد بود و جری، رشو ین پیا

ان از یل صباغین دلیبه هم. ردکشور برقرار کغرب ت را در یامن، ریارتش بدستور نخست وز: گفت یو 

توانند در هر می ارکن یا ینند و براکن یار کهمها هب خوردیه با خائنان و فرکمردم مهاباد خواست 

ه ک یار کهامن  یعن، یآنها شتافته شود کمکنند تا به کت خود را اعالم یه هستند موقعکهای منطق

ت خواهند داشت و یه از هر نظر امنکد بدانند ین عده بایا. دادند ان انجامکمردم بو ، روزیبعدازظهر د

  .ن شهر شودیارتش موفق به استقرار در ا، ن تلفات به مردم شهر مهابادیرتکوچکم بدون یدواریام

 

 مرز عراق باز است

رد باز است و آن کمهاجامن  یه مرز عراق برو کخود فاش ساخت  یونیزیام تلویان در پیهاشم صباغ

 یپلامسیما از نظر د. نندکی میرائیدهند و پذیرا پناه م یه مهاجامن فرار ک اندهزد یهائمرز چادر طرف

  .ندکنرتل کش را یه مرزهاکم یم و خواستین بار به عراق هشدار دادیچند

و  ییضد هوا، مختلفهای و زرهپوش، نفر برک، ردها دارند مثل تانکه ک یهائسالح، شورگفتکر یوز

. نمکرا متهم  یشور بخصوصکالبته من منخواهم . ه در پادگان مهاباد بوده باشدکست ین یئسالحها. …
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ه کتوان گفت یه مکهای تنها اسلح. ن سالحها در بازار آزاد هم قابل فروش نبوده استیگر اید یاز سو 

  .ف( استکنیالشک) اندهدیآنها با پول در بازار آزاد خر

 

 رانیها در ایلیاسلحه ارسائ

  :شور سپس گفتکر یوز

اسلحه  یخود با اعراب مقدار های ها در جنگیلیه ارسائکن است یگر وجود دارد و آن ایاحتامل د یک

د یبامی ه مایه همساکرد کد کیتأ یو . شودیردستان مکق آنها وارد یاز طرها هن اسلحیمت بردند و ایبه غن

در حال . ه باشدیشور ما به نفع همساکب در یره تخکست یمعلوم ن هیچرا یند زکنرتل کخود را های مرز

هستند پناهگاه  یه فرار ک یها و متام آنهائکیساوا یعنی، یعوامل ضد انقالب داخل، م گذشتهیحارض رژ

شان آمده یار آنها قرار دادند و از مرزها هم اسلحه برایخودشان را در اخت یعن. ینجاستیشان در ایها

  .است

 یعراقهای ناریرا دیردن منوده و اخکم گذشته از هامن ابتدا رشوع به خرج یژه ر کرد کد کیشور تأکر یوز

  .ده شده استید اندهر شدیه دستگیکسانکز در منطقه و همراه ین

ز در ید و اعتبار آنرا نیوشکشور خواهد کدولت با متام قوا نسبت به عمران در غرب : ان گفتیدر پا یو  

مبود آن احساس که ک یع سوخت و مواد غذائیتوز یرضبت براهای ز گرو هینون نکهم ا. ار داردیاخت

  .اندهشده به منطقه اعزام شد

از طرف گروه : رمانشاهان در باره تحصن مردم پاوه و اورامانات گفتکپور استاندار  یمحمد سپهر  -

ه است و ز مطرح شدیآنان نهای خواست اندهقلعه( گرد آمد یه در )قور کاز مردم اورامانات  یگر ید

ه در محل با آنها به کم گرفته شد یشود تصم یدگین خواستها رسیبه ا یکه از نزدکند یکجاب میچون ا
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منطقه اورامانات  یرفع اختالفات اهال یبرا یراه حل مطلوب، راتکن مذایم تا با توجه به ایره بپردازکمذا

  .در نظر گرفته شود

 یآنها بررسهای ن پاوه خواستیت در اجتامع متحصنکروز جمعه با رش » : رمانشاهان افزودکاستاندار 

قلعه(  ینندگان )قور کره با اجتامع کپس از مذا. ل شدکیتش یدر استاندار های ن منظور جلسیشد و بهم

  .«ردکم یحل مسئله منطقه اتخاذ تصم یتوان برایآنان بهرت مهای خواست یو بررس

نندگان کاجتامع های شنهادیپ یبررس یبرا یهیاتفرصت  نیدر اول»: ان گفتیرمانشاهان در پاکاستاندار 

 . «قلعه به محل خواهد رفت یقور 

 (9/6/1358هانکی)

 

  .ها وارد شده استیلیق ارسائیاز طرها هن اسلحیا: شورکر یوز

در  شورکر یرد و وزکت کرش  یونیزیو وتلویمصاحبه راد یکشور در کر یان وزیمهندس صباغ یشب آقاید

  :در مهاباد گفت یت مواضع و افراد ضد انقالبیارتش در انتخابات و وضعت یمورد موقع

 یت شورایه موقعکن یشهر آمده ما با توجه به ا یهفته گذشته شورا م مجدداً یه قبال گفتک یهامنطور »

ه ارتش وارد کم یردکم به طور قاطعانه به آنها اعالم یدانستیقاً میون دقین ضد انقالبیشهر را با دفع ا

رد و اصوال از وجود ارشار یت مهاباد را بعهده بگیه امنکن یا یشود برایشود و ارتش وارد مهاباد میر مشه

را یز. رد را قصد دارد نجات بدهدکند و مردم کب کرات آنها را پاکو ضد انقالب و رسان حزب منحله دمو 

ند ما با کب اقدام ت و دفع ارشار و ضد انقال کممل یت ارضیمتام یه اصوال براکفه ارتش است یوظ

ه قصد دارند به انقالب ما کاستنباط شده  ینجور یه در وضع منطقه در حال حارض شده اک یهائیبررس

 یهیلش را هم در هامن گزارش توجیم آنها است دلیاصوال لطمه زدن به انقالب تصم. حتام لطمه بزنند

 « .دادم
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ن یا. را گرفتند یپادگان ژاندارمر  یکبه بعد  بهمن ( 22ردستان بود چرا از روز انقالب ) کاگر مطلب 

روز شد از یلمه واحد انقالب پکه با که خودشان اتفاق نظر داشتند ک یومتکروشن است واال ح یلیخ

ت یه آکه کشود و هامنطور یاماًل روشن مک کوچک یبررس یکن با یا. دیآیه به جنگ انقالب منکفردا 

نندآسان کر که فکم یاوردین گفتند ما آسان انقالمبان را بدست ند فطر شایدر خطبه مناز ع یالله طالقان

ن ینها در حال حارض مجهز به آن هستند ایه اک یم سالحهائینکیبا متام قوا دفاع م. داد هیماز دست خوا

نها یهست و ا یین ضد هوایمختلف هست و اهای رزهپوش، نفر بر هست، هست کسالحها تان

م یتوانیقا مینه در پادگان مهاباد بوده ) دقها هن اسلحیه به طور قطع اکد را در دست دارن هاییهاسلح

 هاییهچنان اسلحها هن اسلحیم ( و اینکرا متهم  یشور کهم  هیمه بخواکنیم بدون اینان بگوئیبا اطم

  .ار دارندیدر اخت اندهم چون پادگان مهاباد را بردیمهاباد باشد و بگو ه در پادگانک نبوده

ست یهم نهای ند و از آن طرف اسلحیکن مدعا را ثابت میقا بدست آمده است ایه دقک کید و مدار اسنا 

ردندو ک کمکنها یا ضد انقالب پول به ایم دولتها یقابل فروش باشد و بگو یو معمول یه در بازار عادک

آزاد بتوان بدست  ه در بازارکست ینهای اسلح ییر ضد هوایها توانستند از بازار آزاد بخرند نه خنیا

دند یمقدار با پول در بازار آزاد خر یکه کلت است کار دارند یه آنها در اختکهای آورد تنها اسلح

. شودید و فروش میاست و خر یاسلحه روس یکف کنیالش. کف نداشتهکنیالشکارتش ما . ف استکنیالشک

هزار تومان را  25 یهزار ال 22با  ف راکنیالشکه کرده کضد انقالب آنجا خرج  یه چه پولکم از آنیبگذر

های شورکنبوده جمعا از  هاییهگر چنان اسلحیدهای ا اسلحهیو ها هن اسلحیرد ه اکید و فروش میخر

 یلیه ارسائکن است یهم هست و آن ا احتامل . یکستیدر آن ن یگر بوده وارد شده و اصال بحثید

ق آنها یهم از طرها هن اسلحیمت بردند و ا یبه غناسلحه  یردند مقدار که ک ییبوده اصوال در جنگها

ه ک یتواند وارد شود و طبق اطالعیخارج مهای ن اسلحه حتامً از مرزیه اکم یدانیباز م یآورده شده ول

 ییشود و از آنطرف چادرهایت منیه مرز عراق باز است و رعاکم ینکین بار اعالم میاول یم برایما دار

ان کد امییاینطرف بیه اگر شام به اکنند یکنند دعوتشان میکم ییراینند پذیکال من استقبیزدند از مهاجم

 یم ما از نظر دفاعیشویغافل م یل زمانیفراموش شودو مال مسا ینظر مال شام از یالت برای هدارد تس
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های ه مرزکم یم و خواستین بار هم هشدار دادیچند هیمدیه هشدار میشور همساکه به کم یردک یسع

  .«نندکنرتل کشان را خود

خودشان های د مرزین بایبنابرا. رد بطور حتم عوامل ضد انقالب در آنجا وجود داردکشور اضافه کر یوز

ن را یا، ه باشدیشور همساکشور ما بنفع کدر منطقه  بیه تخرکست یمعلوم ن هیچاد ینند زکنرتل کرا 

 یعنی یعوامل ضد انقالب داخل. م گذشتهیژعوامل ر ، عوامل مختلف. مینکیما رسامً به آنها اعالم م

خودشان  یعن، ینجاستیشان ایم پادگانهایه ما دارک یهستند طبق اسناد یه فرار ک ییها و متام آنهاکیساوا

  .نیقینجا آمده بطور قطع و یا یه اسلحه براکار آنها قرار دارند و از مرزها هم یرا در اخت

ه توسط کنیبر ا یانتشار داد مبن یگل گزارشیاشپ یا مجله آملانر یه اخکن سوال یان در مورد ایصباغ یآقا

 کینه مدار ین زمیا در ایآ. شودیخرج م ییردستان پولهاکاخالل و آشوب در  یم گذشته برایعوامل رژ

 یلیخهای رده بودند حرفکن از هامن ابتدا رشوع یقیم گذشته بطور قطع و یرژ: وجود دارد ؟ گفت

را هم یه بوده و اخیشب یلیخ یرانیاهای پول. رده بودندکه پخش ک ییلهاد اسلحه و پو یاد و خریز

 ینار عراقید یادیه گرفتند مقدار زکرا  یچند تفر  یدر دست افراد بوده حت یلیخ یعراقهای نارید

د یه برادران و خواهران ما باکاست  یلین مسایه اک هیمدیما باز توجه م یهمراه خودشان داشتند ول

دارشان رفته بودند یه به دکمردم  یام روز جمعه خودشان برایه امام در پکباشند هامنطور  توجه داشته

  :گفتند

ردستان از کر از چند نفر مسوول مورد احرتام ما هستند و مظر ما در مورد مردم یردستان غکمتام مردم 

ان داشت که امک یالحظهه در هر کن شش ماه گذشته یم در ایشرت است اما عمال نشان دادیگران بید

 یو در تعض. شودیم یز یم و بطور وضوح برنامه ریفرستادهای منطقه گروه یعمرانهای ارکنسبت به 

رد و هامنطور هم ک هیمدر آن منطقه را رشوع خوا یعمرانهای ارکار رشوع شده و با رسعت کقسمتها 

خاطر از جهت های دغدغ هیچگر یشده بود االن د ینیش بیه قبال پکه امام دستور دادند اعتبارش هم ک

م ییبگو هیمخوامنی ن منطقه ویص داده شده به ایروز فروش نفت تخصیکه کنیا یم برایاعتبارش ندار
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شود همه اش یم یردستان را و سعکند چهره منطقه یکدگرگون م یلیخ یاست ول یافکروز یکن یه اک

در آنجا  کیه خورایمواداولتهیه  یبرا یمدادم به حالت ایدر آنجا فرستاد یادیز هاییهما گرو . خرج شود

ردند کدرست  یجا فروشگاه اسالم”در  یرضبتهای آرد گروه، رکقند وش، برنج، مثل روغن، مستقر شده

ام یا هواپین مواد را روانه یبرند در آنجاها روغن و برنج و ایه به دهات مکار یسهای فروشگاه یو حت

رده کن ییه دولت تعک یمتیق یعنی یرضبتهای و گروه یرادران ارتشله بیبه وس. بردیبه آن مناطق م

ارشان یگان در اختینداشته باشند بطور را یانات مالکه از نظر امکباشد  یشود و اگر گروههائیواگذار م

  .شودیگذاشته م

 یفعد نشود ارتش حالت تدایشد یز یه درآن منطقه خونرکنیا یه براکن سئوال یان در پاسخ ایصباغ یآقا

ن یعزالد، قاسملو یه آنجا وجود دارند مثل آقاک یسانکم یه گفتکگفت هامنطور یت آنها میدارد با وضع

ب یتعق یضد دارد و جا یلینند خیکعه میو ش یرد را دارند و از اختالف سنکخلق  یه رهرب یداع ینیحس

نه بخدا و  یه به سنعه اعتقاد دارند و نیه نه به شکنند یکم یعه و سنیه صحبت از شک یسانکاست 

ه ک یردند ما طبق خرب کم آنها را رهسپار اعالم جنگ را یهست یسانکن ین تعصب است خوب ما با چنیا

ن قطره خون ما در آنجا یرده و گفته تا آخرک یسخرنان ینین حسیم قاسملو در بانه باتفاق عزالدیدار

ال خام ین خیه آنها اکم یگذاریرگز مناست ما ه یعیم و اعالم جنگ داده مجهز شده طبینکیم یستادگیا

شوند بتواند جامه عمل بپوشاند آنها به محض یت میگانه تقویله عوامل بیو بوس اندهه در رس پروراندکرا 

ا وارد ینند ارتش قوکت که بخواهند از منطقه مهاباد حر کاز خود نشان دهند  یتکن حر یرتکوچکه کن یا

ت کخواهند حر یه مکدهد یه آنها چون نشان مکاست  یور ارتش مان ج یر یشود و موضعگیماجرا م

ن مورد یامام در ا یه رهرب کر ینند ارتش هم وارد ماجرا خواهد شد و طبق دستور جناب نخست وزکب

شهر  یلومرت کی 6م ارتش هنوز داخل شهر نشده و در ینکیساعت هم ما درنگ من یکد فرمودند کیتا

ج لحظه به لحظه به اطالع عموم مردم ین تدریشود و ایج وارد میدربت یز یبرنامه ر یکبا  یقرار دارد ول

م ینکیرسد و ما باز هم اعالم میو به اطالع م. شودیقا روشن میارتش دق یش رو یپ یعنید یخواهد رس

م به ینکیاعالم م یاسالم یشور دولت موقت جمهور کر ید من به عنوان مسوول وزین بار شایآخر یبرا
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ه قبال خودش اعالم ک یب خورده را نخورند قاسملوئین گروه فریه گول اکرد کرادران متام خواهران و ب

 یار کن کیم با مالیندار یم و قصدیم گذشته را قبول داریرژ یه ما اصالحات ارضکه داد یاعالم یرد حتک

  رد ؟کار را کن ید به چه علت ایدانیم مینکب

ه دفاع کنها یاورد ایخواست در جبهه بیآنها را م. ل اندیا رثا ارشارند صاحبانکن آنجا اکیه مالکن یا یبرا

رد که باز به خلق کاست  یار ین هشیا. نندکد مراجعه یه قاسملو باین اعالمیند به ایکمن مکاز خلق تر 

 هیمه امام گفته ما با امر خدا با آنها بشدت رفتار خواکه هامن جور کد یشود شام تصور بفرمائیداده م

ن یاز اتر یقو  یاتیما و ارتش ما ح یاست روشن برادران ارتش یز ین چیم اینکیوب مکرس رد و آنها را ک

به امام کی خالصه ما مت. ست دهندکزاتشان آن را شی هن تجیتوانند با ایند مکه آنها تصور بکاست 

  .بان داردیملت را پشت یکه ک یست ارتشین یهم شاهنشایگر ارتش رژیم ارتش دیهست رانیمردم ا

تواند در داخل خودش جا یمتام مردم را م یعنیه هر چقدر بخواهد سپاه پاسداران انقالب ک یارتش 

نند و هر چه کد حساب خودشان را بیه باکرد هستند کن مردم یا، ن نداردیاز ا یترس هیچبدهد آن 

  .نندکنها جدا بیزودتر حسابشان را از ا

در او قبول  یم رهرب یشناسمنی راتکبنام دمو  یم حزبیردکیرد ما رصاحتاً اعالم مکان اضافه یصباغ یآقا

ره کب دارند مذایو قصد تخر اندهعده خائن خود فروخته با همه ارشار دست بدست هم داد یکم یندار

 . مینکره که با آنها مذاکم یستیشان قائل نیبرا یتیرسم هیچ یعنوان هیچهرگز تحت ، ن مفهوم نداردیبا ا

 (10/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 !ستمیس نکهیچار کبده: بازرگان وزیرنخست یونیزیام تلویمنت پ

داً مورد یمخالفان و معرتضان به دولت را شدی، ونیزیام تلویپ یکشب در یپر، بازرگان یمهندس مهد

ام یپ. ردکف یتوص یدولت انقالب یکدولت خود را ، رادات آنانیبه ا ییانتقاد قرار داد و ضمن پاسخگو
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، لین دلیپخش شد و به هم یونیزین قسمت برنامه تلویدر آخر، بازرگان جمعه شب گذشته یونیزیتلو

ام را در ین پیفرشده از اهای روز بخشید. آن نشدند یموفق به متاشا، ونیزیندگان تلویاز بب یار یبس

  .است وزیرنخستام یمرشوح پ، دیآیم ید و آنچه در پیروزنامه اطالعات خواند

ف ید به منزله تضعین شایچون ا، نمکا از خود دفاع ینم کخواستم انتقاد بمنی نم: گفت وزیرنخست

گر یاما از طرف د. ستم انقالب لطمه وارد نشودیبه س یبهرت است شخص فدا شود ول، انقالب باشد

مردم سبب شد های ار مردم و احرتام به خواستکشود و اظهارات و افیم یوزیر نخسته به ک ییتلفنها

، شد یطوالن یراد و اعرتاض و اتهامات وقتیوت در برابر اکن مورد صحبت بشود و بعد هم سیه در اک

 یول، ندارد یالکاش، مربوط به شخص باشد ینجا هم وقتیتا ا. شود و مقرص شناخنتیحمل بر قبول م

ن لطمه به ملت و انقالب یار شناخته بشود اکمقرص و بده یتکممل یکدولت در ، باعث شود یوقت

راد یالبته ا. رد از دولت دفاع بشودیکجاب مین وصله را بردارد و ایه اکند یکجاب میفه ایپس وظ ،است

قبالً ضدانقالب . شه نباشدیان و اندیب یا بوده مگر آزادیدن یشه و در همه جایو اتهام و اعرتاض هم

ده من البته یران رسافرتا زدن را بر عهده داشت و حاال عادتشان و ارثشان به دوستان و طرفدا یهفیوظ

در های لمکوحدت  یکب ما یحرف زدن از ع، میرده باشکن یار صوابکن بابت خوشحامل چون اگر یاز ا

شامد یم از همه مهمرت پینکه صحبت کرادات یت بوجود آورده است! اما راجع به اتهامات و اکممل

رار کت یلیه از اول بود و االن خک راد اولیا. رده استکجاد اعرتاض یا یقدر  یکن یا. ز پاوه استیتأسفآم

 یست و انقالبین یدولت انقالب: ندیگویراد دوم میا، ت نداردیدولت قاطع: ندیگویه مکن است یا. شودیم

نند یکن اضافه میعده بر ا ، یکندیکمن یار کرده و کن یار کند دولت اصاًل یگویم هابعضی، ندیکعمل من

، ندیکجاب میفه ایه وظکخواهم آنطور یرده است حاال من مکل ه بد هم عمکبل، نندیکمن یار که نه تنها ک

نم البته با کان یرا ب یاتکن باره نیبه اصل هدف و انقالب نرسد در ا یه رضر ک ییتا آنجا یکبه  یک

الت کوجود آمدن مش ین مساله به معنایالبته ا، میه وارد مساله اسم و اشخاص نشوکنیاختصار متام و ا

 ینونکن انتقادات به خاطر اوضاع یت گرفته شده و ایرادات با حسننیو چه بسا است یان ما نیم یشخص

  .است
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 موضوع پاوه

و منترش یام امام از رادیه پکبعدازظهر بود  2مرداد ساعت  27آخر شنبه . همه بود یت تأثر و تأمل براینها

ه کنیه واقعاً مثل اک ردکجاد یا یجان و شور و شوقی همنترش شد و آنچنان  یمبب امت یکشد و مثل 

د در پاوه یه اطالع رسکبود  22ا دوشنبه ی 21شنبه . یکان داده استیبه متام ارتشهای ات تازیح یک

 یباآقا 23روز سهشنبه . گاه ما در آنجا بودیه تنها پاکبود  یالبته اطالع از جانب ژاندارمر . دارند ییالهایخ

به منطقه بروند  یمسار فالحیتی، نیزم یرو یفرمانده ن ه به اتفاقکبود  یرت چمران صحبت شد و رضور کد 

ن یا« منژادیرسهنگ رح»ش یه پییرضا 64ر کستان و بلوچستان رفته بود و بعد هم به لشیقبالً به س هک

گران قدر یه دکحاال . ران ثبت بشودیخ ایدر تار، م چون مثل ستارگان درخشان هستندییگویرا م یاسام

 یشان به اتفاق آقایچهارشنبه عرص ا یعن، یآنروز یفردا. میشان را بگوخواهم اسمیمن م، دانندیمن

ن مناطق تابع یه اکنیا یبرا، رمانشاهک یردند به سو کت کات سپاه انقالب حر یفرمانده عمل« فیابورش»

رمانشاه برقرار بود کر کهم با لش، هم با سپاهی، هم با ژاندارمر ، ن مدتیالبته در ا، رمانشاه استکر کلش

خودشان را در حلقه محارصه ، وپرتیکبا هل ینفر  3پنجشنبه صبح . د برقرار شده بودیهم شا ییل هواو پ

وپرت هم به علت نقص یکهل یکنجا یه در ا، کف(یرت چمران و ابو رشکد ی، پ فالحین آوردند )رستییپا

ه کم یا فرستادر  یتیتقوهای رویرمانشاه هم نک یه از سو کا جمعه بود یروز پنج شنبه . ردکسقوط  یفن

روز . ش را گرفتندیاما در روانرس متوقف شد و جلو، محارصهشدگان بشتابند کمکاز خارج پاوه به 

نند چون مورد اصابت گلوله قرار کتوانستند پرواز یوپرتها هم منیکهل. ما بود ین روز برایجمعه بدتر

 یوزیر نخستروز در  یکی هاه معموالً هفتک یتیامن یون وزرایسیم، کن مدتیدر متام ا. گرفتند

س ییس ستاد و رییر خارجه و اغلب با حضور ریوز، شورکر یوز، ر دفاعیت وزکشد با رش یل مکیتش

ه اهامل ک یدولت یعن. یشدیل مکیدوبار در روز تش یهباً هر روز و گایتقر یس شهربانییو ر یژاندارمر 

گاه یفانتوم از پا یامیجمعه دو هواپ عرص. رودیب منین ترتیار به اکن یداشته باشد دنبال ا یو سست

حاال خب . وبدیکهم ارتفاعات را در نوسود و اطراف م یدومیی، شناسا یبرا یکیشوند یهمدان بلند م

ز کسه تا هسته و مر ، رود و دوید در شهر میآیرون میاز پادگان ب، رت چمرانکد  کوضع بد بود معذال یلیخ
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م و یداشت یم هامن روز هم در سعدآباد سخرنانیا ما گذراندر  یار شب بدیبس. ندیکد میمقاومت را بازد

ه به ک یه رفتم گفتند آن فانتومکبه خانه . دند از درون ما خرب نداشتندیشنیما را مهای ه حرفک ییآنها

ن فاصله یدر ا. بود یار راضیرت چمران بسکد . رت بشودکسب یرانداز یه تکارتفاعات پاوه رفته باعث شده 

. ف ماندندیند و چمران و رشکات را در آنجا اداره یز عملکرمانشاه برگشته بود تا مر کبه  یمسار فالحیت

ه ک یدر حال. ربع توانستم بخوابم یکه به منزل رفتم کحارصه باز شده بود و من ظهر هیمظهر حلق

رآمد ه دیشتند آن اعالمکه در سنندج زدند و کده بود یه به قم رسک یجه اطالعات غلطیبعدازظهر در نت

مسار یرت چمران و تکلمه راجع به د که دو کست یاما حاال بد ن، ندیکم یه دولت اهامل و سستکو گفتند 

  .مییهم بگو یفالح

 

 هاروحیهتفاوت 

ون یه پاسگاه آنجا را ضدانقالبکه رفته بود یبه اروم یمسار فالحین ماجرا به اتفاق تیرت چمران قبل از اکد 

ه یروح یول، و زرهپوش کنند با تانیکرنژاد حمله می هبه اتفاق رسهنگ ظن دو نفر یه اکگرفته بودند 

ند در یکشود و با مسلسل راه را باز میاده میه چمران پکند یکت منکو زرهپوش حر  که تانکبود  یطور 

وپرت پرواز یکدهد به هلیهم دستور م یمسار فالحیده تیباریه مرتب از چپ و راستش گلوله مک یحال

به خوزستان رفته ، هیان ارومیقبل از جر، نهایهم. د مسلسلم خراب استیگویرود میباال م یه وقتکند ک

. ردندکاما قاطع عمل ن. ب حراست و حفاظت آن مناطق را دادندیترتها هبودند و بعد از انفجار گلول

بودم  ردهکم انتصابش را هم خود من هم امضا که حکن ما یاز مرئوس یکین حرف را از قول یاول دفعه ا

ه بله اگر من قاطع کن بود یجواب ا، ن حرف را از قول او گفتیون ایزیدر تلو ییآقا یزدند و خب وقت

برش هم ، برنده یعنیست؟ قاطع یم؟ دولت چرا قاطع نیستید آنجا بوده اما چرا ما قاطع نیبودم او نبا

ه دشمنان را با کست له برش چاقو است و معلوم این وسیمرتیمال، بوده یز یچ یاردک یکشه با یهم

ند اگر دولت پشت رسش یکحساب آخرش را م، طرف. ردکان به در یشود از میه منکخواهش و متنا 
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خب . ندیکاعتنا من، دهد اما اگر نبودیطرف با خواهش و متنا دستورات را انجام م. بود یقاطع یهلیوس

به . دهندیم یگر یس دکو را به اقهیچغیاما ت، دهندیچاقو را دستش م یکه کد ینکرا ب یسکر کحاال ف

ر کن فیه در اذهان اک یارتش و ژاندارمر  س ویپل یعن. یغه نداردیه اصالًتکدهند یچاقو م یکدستش  یک

د یه باک یدوم هم قانون و دادگسرت  ینها را گرفته بود و چاقو یرد اکاست و عمل ینها طاغوتیه اکبود 

 . گر استید یکیست غهاش دین هم تیا. دیایبعد از انقالب به وجود ب

 (10/6/1358)اطالعات

 

  .مهاباد است یبه سو  یرشو یارتش در حال پ: انیصباغ

شور در کر یوز. ردکت کرش  یونیزیو تلویمصاحبه راد یکشور در کر یان وزیمهندس صباغ یشب آقاید

ه ک یهامن طور : در مهاباد گفت یت مواضع و افراد ضدانقالبیت ارتش در انتخابات و وضعیمورد موقع

شهر را با وضع  یت شورایه موقعکشهر آمد ما با توجه به آن  یم مجدداً هفته گذشته شورایقبالً گفت

شود و یه ارتش وارد شهر مکم یردکم به طور قاطعانه به آنها اعالم یدانستیقاً میون دقین ضد انقالبیا

والًاز وجود ارشار و ضدانقالب و رد اصیت مهاباد را به عهده بگیه امنکنیا یشود برایارتش وارد مهاباد م

ارتش است  یهفیرا وظیز. رد را قصد دارند نجات دهدکند و مردم کب کرات آنجا را پاکرسان حزب دم

ه در وضع ک ییهایند ما با بررسکت و دفع ارشار و ضدانقالب اقدام کممل یت ارضیمتام یه اصوالً براک

اصوالً . قصد دارند به انقالب ما حتامً لطمه بزنند هکاستنباط شده  ینجور یمنطقه در حال حارض شده ا

ردستان کاگر مطلب . دادم یهیلش را هم در هامن گزارش توجیدل. م آنها استیلطمه زدن به انقالب تصم

روشن است و اال  یلین خیا. را گرفتند یپادگان ژاندارمر  یکبهمن( بعد  22بود چرا از روز انقالب )

ه به جنگ کروز شد از فردا یلمه واحد انقالب پکه با کاتفاقنظر داشتند ن خودشان یه با اک یومتکح

در  یطالبان اللهآیته ک یشود و هامن جور یامالًروشن مک کوچک یبررس یکن با یا. دیآیانقالب من

آسان از دست  هکنند کر بکه فکم یاوردیما آسان انقالمبان را بدست ن: د فطرشان گفتندیمناز ع یهخطب
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نها در حال حارض مجهز یه اک ییسالحها. مینیکم و از انقالب دفاع مینیکبا متام قوا دفاع م. ادد هیمخوا

ن یاست و ا ییضد هوا. مختلف استهای زرهپوش، نفربر است، است کن سالحها تانیبه آن هستند ا

م با یتوانیاً مقینه در پادگان مهاباد بوده )دقها هن اسلحیه به طور قطع اکرا در دست دارد  هاییهاسلح

 هاییهچنان اسلحها هن اسلحیم( و اینکرا متهم  یشور ک هیچ هیمه بخواکنیم بدون ایینان بگویاطم

با اسناد و . ار دارندیدر اخت اندهچون پادگان مهاباد را برد مییه در پادگان مهاباد باشد و بگوکنبوده 

ه در کست یهم ن ییو از آن طرف اسلحهاند یکن مدعا را ثابت میقاً بدست آمده است ایه دقک کیمدار 

نها یو ا اندهردک کمکنها یا ضدانقالب پول به ایم دولتها ییقابل فروش باشد و بگو یو معمول یبازار عاد

ه در بازار آزاد بتوان بدست آورد کست ین ییاسلحها ییضد هوا، رینه خ. توانستند از بازار آزاد بخرند

ف کنیالشکدند یمقدار با پول در بازار آزاد خر یکه ، کشود گفتمی ر دارندایه آنها در اختکهای تنها اسلح

شود حاال ید و فروش میاست و خر یاسلحه روس یکف کنیالش، کف نداشتهکنیالشکارتش ما . است

هزار تومان  25 یهزار ال 22ف را تا کنیالشکه کرده کضدانقالب آنجا خرج  یه چه پولکنیم از ایبگذر

های گر چنان اسلحیدهای ا اسلحهیو ها هن اسلحیا. ردندیکد و فروش میف را خرکنیالشکقبضه  یک

احتامل هم هست و آن  یکست یدر آن ن یگر بوده وارد شده و اصاًل بحثیدهای شورکنبوده حتامً از 

 همها هن اسلحیمت بردند و ایاسلحه به غن یردند مقدار که ک ییها اصوالًدر جنگهایلییه ارساکن است یا

و طبق . تواند وارد شودیخارج مهای از مرزها هن اسلحیه اکم یدانیباز م یق آنها وارد شده ولیاز طر

شود و از آن طرف یت منیه مرز عراق باز است و رعاکم ینیکن بار ما اعالم میاول یم برایه ما دارک یاطالع

ن طرف یه اگر شام به اکنند یکم دعوتشان، نندیکم ییرایپذ، ندیکن استقبال میاز مهاجر. زدند ییچادرها

م یردک یسع یپلامسیما از نظر د. میل شویقا یهل رفایشام از نظر مسا یالت برای هان دارد تسکد امییایب

خودشان را های ه مرزکم یم و خواستین بار هم هشدار دادیچند هیمه هشدار دیشور همساکه به ک

د ین بایوامل ضدانقالب در آنجا وجود دارد بنابرارد به طور حتم عکشور اضافه کر یوز. نندکنرتل ک

شور کشور ما به نفع کب در منطقه یه تخرکست یمعلوم ن هیچرا ینند زکنرتل کخودشان را های مرز

عوامل ضدانقالب ، م گذشتهیعوامل رژ، م عوامل مختلفینیکن را ما رسامً به آنها اعالم میا. ه باشدیهمسا
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. نجاستیشان ایم پناهگاههایه ما دارک یهستند طبق اسناد یه فرار ک ییآنهاها و متام کیساوا یعنی یداخل

آنها آورده به طور قطع و  یه اسلحه براکو از مرزها هم  اندهار آنها قرار دادیخودشان را در اخت یعنی

  .نیقی

ه توسط کنیا بر یانتشار داد مبن یگل گزارشیاشپ یراً مجله آملانیه اخکن سئوال یان در مورد ایصباغ یآقا

 کینه مدار ین زمیا در ایشود آیخرج م ییردستان پولهاکاخالل و آشوب در  یم گذشته برایعوامل رژ

 یلیخ ییرده بودند خرجهاکن از هامن ابتدا رشوع یقیم گذشته به طور قطع و یرژ: وجود دارد؟ گفت

های ناریراً دید بوده و اخیشد یلیخ یرانیاهای رده بودند پولکه پخش ک یید اسلحه و پولهایاد و خریز

همراه خودشان  ینار عراقید یادیه گرفتند مقدار زکرا  یچند نفر  یدر دست افراد بوده حت یلیخ یرانیا

ه برادران و خواهران ما توجه داشته باشند کاست  یلین مسایه اک هیمدیما باز توجه م یول. داشتند

ردستان کمتام مردم : دارشان رفته بودندیه به دکردم م یام روز جمعه خودشان برایه امام در پکهامنطور 

شرت است یگران بیردستان از دکر از چند نفر مسوول مورد احرتام ما هستند و نظر ما در مورد مردم یغ

های ارکان داشت نسبت به که امک ایلحظهه در هر کن شش ماه گذشته یم در ایاما عمالً نشان داد

ار رشوع شده و با کقسمتها  یشود و در بعضیم ریزیبرنامهع یطور وس و به هاییهمنطقه گرو  یعمران

 اندهه امام دستور دادکرد و هامنجور هم ک هیمدر آن منطقه را رشوع خوا یعمرانهای ارکرسعت 

ه کنیا یم برایدغدغه خاطر از جهت اعتبارش ندار هیچگر یشده بود االن د ینیشبیه قبالً پک اعتبارش هم

است  یافکروز  یکن یه اکم ییبگو هیمخواین منطقه و منیص داده شده به اینفت تخصروز فروش  یک

های خرج شود ما گروه اشهمهشود یم یردستان را و سعکنطقه هیمند چهر یکدگرگون م یلیخ یول

، اب شده مثل روغنیدر آنجا نا کیخورا یهیچون مواد اول یم به حالت رضبتیبه آنجا فرستاد یمختلف

های فروشگاه یو حت اندهردکدرست  یدر آنجا فروشگاه اسالم یرضبتهای گرو. و آرد یچا، قند، برنج

رود و به یام به آن مناطق مین مواد روزانه با هواپیدر آنجاها برنج و روغن و ا. ربندیه به دهات مکار یس

ه دولت ک یمتیق یعنیمت عادالنه یه به قکشود یع میتوز یرضبتهای و گروه یبرادران ارتش یهلیوس

ان نداشته باشند به طور کام یانات مالکه از نظر امکباشند  هاییهشود و اگر گرو یرده واگذار مکن ییتع
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ه در آن منطقه کنیا یه براکن سئوال یان در پاسخ ایصباغ یآقا. شودیارشان گذاشته میگان در اختیرا

 یسانکم یه گفتکهامنجور : گفت یت تهاجمیا وضعیدارد و  ید نشود ارتش حالت تدافعیشد یز یخونر

رد را دارند و بحث از کخلق  یه رهرب یداع ینین حسیقاسملو و عزالد یه آنجا وجود دارند مثل آقاک

 یعه و سنیصحبت از ش یسان. کتعجب است یخندهدار و جا یلیخ. نندیکعه میو ش یاختالف سن

 یسانکما با چنان . ن تعجب استیو او نه به خدا  یعه اعتقاد دارند و نه به سنیه نه به شکنند یکم

 ین سخرنانیم قاسملو در بانه به اتفاق عزالدیه دارک یطبق خرب . ردندکم آنها رسامً اعالم جنگ را یهست

 یعیطب، مجهز شده، م و اعالم جنگ دادهینیکم یستادگین قطره خون ما در آنجا ایرده و گفته تا آخرک

گانه یعوامل ب یهلیو به وس اندهه در رس پروراندکال خام را یخن یه آنها اکم یگذاریه ما هرگز منکاست 

از خودشان نشان  یتکن حر یرتکوچکه کنیآنها به محض ا. عمل بپوشانند یهشوند بتوانند جامیت میتقو

ارتش االن  یر یشود و موضعگیاً وارد ماجرا مینند ارتش قوکت که بخواهند از منطقه مهاباد حر کدهند 

نند وارد ماجرا خواهند شد و طبق کت بکخواهند حر یه مکدهند یا چون نشان مه آنهکاست  یجور 

م ینیکساعت هم ما درنگ من یکد منودند کین مورد تایامام در ا یه رهرب ک وزیرنخستدستور جناب 

شود یج وارد میبه تدر ریزیبرنامه یکبا  یول. شهر قرار دارد یلومرت کی 6ارتش هنوز وارد شهر نشده و در 

شود یقاً روشن میارتش دق یرشو یپ یعنید یج لحظه به لحظه به اطالع عموم مردم خواهد رسین تدریو ا

شور دولت کر ید من به عنوان مسوول وزین بار شایآخر یم براینیکرسد و ما باز هم اعالم میو به اطالع م

ب خورده را یه فرن گرو یه گول اکرد کنم به متام خواهران و برادران یکاعالم م یاسالم یموقت جمهور 

م گذشته را قبول یرژ یه ما اصالحات ارضکه داد یاعالم یحت. ردکه قبالًخودش اعالم ک ییقاسملو. نخورند

ن کیه مالکنیا یرد؟ براکار را کنیا ید به چه علتیدانیم مینکب یار کن کیه با مالکم یندار یم و قصدیدار

من که دفاع از خلق تر کنها یا. اوردیجبهه خودش بخواست در یآنها را م. الندیصاحبان ا. رثاًارشارندکا

. شودیرد داده مکه باز به خلق کاست  یار ین هوشیا. نندیکد مراجعه میه قاسملو باین اعالمینند به ایکم

رد و آنها ک هیمه امام گفته ما به امر خدا با آنها به شدت رفتار خواک یه هامنجور کد ییشام تصور بفرما

نند که آنها تصور بکن است یرت از ایقو یلیما خ یبرادران ارتش. است روشن یز یچن یم اینیکوب مکرا رس 
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گر یم ارتش دیران هستیبه متام ملت ا کیخالصه ما مت. ست دهندکزاتشان آن را شی هن تجیتوانند با ایم

ه هر چه قدر بخواهد ک یبان خود دارد ارتشیملت را پشت یکه ک یست و ارتشین یهم شاهنشایارتش رژ

ن ین ندارد ایاز ا یترس هیچتواند در داخل خودش جا بدهد آن یمتام مردم را م یعنیسپاه پاسدار انقالب 

 ینند آقاکنها جدا بینند و هر چه زودتر حسابشان را از اکد حساب خودشان را بیه باکرد هستند کمردم 

م یدر او قبول ندار یم رهرب یسشنایرات منکبه نام دم یم حزبیردیکرد ما رصاحتاً اعالم مکان اضافه یصباغ

نها یره با اکب دارند مذایعده خائن خودفروخته با جمع ارشار دست به دست هم دادند و قصد تخر یک

 . مینکره که با آنها مذاکم یستیشان قائل نیبرا یتیرسم هیچ یعنوان هیچهرگز تحت . مفهوم ندارد

 (10/6/1358)اطالعات

 

 شهر مهاباد یت با شوراانقالب و دول یموارد توافق شورا

 یدولت و شورا یاز اعضا یه بعضک یدر مالقات: ردکشور اعالم کر یان وزیپارس هاشم صباغ یخربگزار 

وارد  یستیحتامً با، ه ارتشکن شد یقرار بر ا، اندهشهر مهاباد داشت یشورا یاز اعضا ایەعدانقالب با 

ن افراد یهمچن. باشدیرث مردم مهاباد مکواست ان خیه اکرد یت منطقه را به عهده بگیو امن. شهر شود

ن یانقالب هم در ا یه رهرب کمه نخواهند شد کمحا، راتکبه عنوان عضو حزب منحله دم، نییدر سطح پا

در  ین محل مناسبیدر شهر و تأم، در ضمن پس از استقرار ارتش. خطاب به ملت دادند یامیمورد پ

 یکبه عنوان محل ، باشدیشهر م یکیه در نزدکجود مهاباد پادگان مو ، ان ارتشکاس یخارج از شهر برا

امل در شهر برقرار شد از طرف کت یه امنکضمناً پس از آن. ده مورد استفاده قرار خواهد گرفتکدانش

، تیامن یهامهنگ با برقرار . ل خواهد شدکیسپاه پاسداران انقالب تش یبا افراد محل یهسپا یز کستاد مر 

 یه شد موقعیشهر مهاباد توص یشورا یبا رسعت رشوع خواهد شد و به اعضا یعمرانهای ارکدر شهر 

 . ندیآرامش در شهر بنام یبرقرار  یرا برا یت سعید نهایآیت به شهر میحفظ امن یه ارتش براک

 (10/6/1358)اطالعات
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 شورکر یاظهارات وز

: با امام داشت گفت یقانطال اللهآیته با اتفاق حرضت ک یدار یرامون دیشور پکر یهاشم صباغبان وز

دم و یشور به حضور امام رسک یل جار یح مسایردستان و توضکل مربوط به منطقه یجهت گزارش مسا

  .ن مورد صادر منودندیدر ا یدستورات ینیامام خم

ر یره درباره تحوالت اخکمذا یردستان براکه از ک یهیاتجه مالقات یان در پاسخ سوال در مورد نتیصباغ

انجمن  یز آمدند وابسته به اعضاکردستان به مر که از ک یندگانیمنا: به تهران آمده بود گفتن استان یا

گونه هیچن حزب یرات نداشتند چون به رهربان اکبه حزب دمو  یگونه ربطهیچشهر مهاباد بودندو 

  .نداشتند یاعتامد

ران در فاصله یا یالماس ینون ارتش جمهور کهم ا: ردستان گفتکهای ن خربیهاشم صباغبان در موردآخر

قرار گرفته  ین شهر مورد بررسین مراحل مربوط به وارد شدن ارتش به ایمهاباد است و آخر یلومرت کی 5

 . است

 (10/6/1358هانکی)

 

 شورکر یهشدار وز

 یه دولت براکرد کاعالم  یونیزیو تلویام رادیپ یکروز در یشور دکر یوز« انیهاشم صباغ»گر ید یاز سو 

ن به وطن یه حساب خود را از خائنکدهد یرد هشدار مکه مردم مهاباد و خواهران و برادران ن بار بیآخر

ر یوز. شود یر یش از اندازه در مهاباد جلوگیشتار بکنند تا از کرات ثابت شده جدا کانت آنها به یه خک

ه از کهامنطور  وب خواهند شد وکداً رس یون شدیضدانقالبی، نیام امام خمیبا توجه به پ: ردکشور اضافه ک

 . ن مورد اقدام خواهد شدیدر ا، دیالزم را د کدولت تدار ، قبل

 (11/6/1358)اطالعات
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  .دولت مسلم است یردستان براک یها در ماجرایدخالت خارج: دولت یسخنگو 

  .اورندیل دوم در بییردستان را بصورت ارساکخواهند یم

  .همچنان ادامه دارد یاسالم یهور ه جمیعل یزاهد ریار و اردشیشاپور بخت، ت ارشفیفعال

نقطه  یونیزیه تلویمصاح یکدولت در  یو سخنگو  وزیرنخست یاسیمعاون س ییرت صادق طباطباکد 

سم و یونی ههمجوار و ونقش صهای شورکارتباط با ، ردستانکع یدولت را نسبت به وقاهای نظر

  .ردکردستان اعالم کسم در براه انداخنت جنگ یالیامپر

ردستان کع یوقا یرا عامل اصل املللیبینسم یونی هل و صییارسا، دولت ین گفت و گو سخنگو یدر ا

شوند و به آنها یم تیله دولت عراق حامیران بوسیا یون و مهاجامن فرار یردو افزود ضد انقالبک یمعرف

  .شودیداده م یپناهندگ

  :دیآیر میدولت در ز یسخنگو  یونیزیامل مصاحبه تلوکمنت 

ه کنید با توجه به اینکه یتوجی است خارجیردستان را از نظر سکدولت مساله  یعنوان سخنگو به : س

 یه ما چه اثر یهمساهای شورکن مساله یدارند و هم چن ین جا تقشیبزرگ ) ابرقدرت ( در اهای قدرت

  .دینکح یردستان دارند ترشک یدر رو 

رده کرا قطع  یخارجهای با منابع متام قدرتیران تقریا ید در انقالب اسالمیه گفتکه یکهامنطور -ج

ران از یا یقبل از انقالب اسالم املللیبینه ابرقدرتها و جهانخواران کرا  یو آن نفعهای ان استفاد یعنی

ه کاست  یعیل طبین امر خیران قطع شده است و ایا یانقالب اسالم یروز یبردند پس از پمی آن منطقه

ر هست آن یب پذیا آسیر و یه رضبه پذکهای نیدارند و از هر زم یرمننها دست از آشوب و بلوا بیا

ه به منظور کجاد بلوا یو ا یز کف دولت مر یتضع ینند براکران استفاده بیا یجوان اسالم یجمهور 

ه کم ینیبیردستان مکن منطقه را ما در یمنونه بارز ا یت ملیمکردن حاکدا یاز استمرار و دوام پ یر یجلوگ

ردستان کمرت از کو نقاط ضعف  یاجتامعهای د انجا تضادیشا یول اندهردکزستان هم رشوع ته در خو یال
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مساعدتر بود  یمیط اقلین هم رشایه اکنیا یبود براتر ردستان فراهمکات در یان عملکوجود داشت و ام

 ینیرضان نایه اکاست  یمردم است تضاد اجتامع ینینارضا یگذارند رو ی میخارجهای رویه نک یانگشت

ند یکرده و مکوشش ک یت سعیبا نها یاسالم یران هست و دولت موقت جمهور یمعلول نظام گذشته ا

هم تا به حال  کمکردن و کان برطرف یه درمکند هر چند کها را ره چه زودتر برطرف ین نابسامانیه اک

های ده گروهردستان با مامنعت عوامل ضد انقالب روبرو بو کستان و بلوچستان و هم در یهم در س

ستشان یگرفتند رسبه نمی لشان رایوسا. ردندیکجاد میشان ایگرفتند راهبندان برامی را یجهاد سازندگ

از افرسان گارد  ایەعده اند کشاه سابق یادیه دست دارند اک یادیردستان آکردند حاال در منطقه یکم

ن یش ایاره پکگل شیو مجله اشپ. ندتایمشغول فعال یسیاو یزبان به همدستیپال یردگکدان به رس یجاو

رده بود و باز در هامن خرب کس مالقات یار در پاریزبان در سه هفته گذشته با بختیه پالکخرب امده بود 

ه پول را در کقرار داده  یسیار اویق شاه در اختیاز طر یر زاهدیبون دالر اردشیلیم 200ه کهست 

ق یشود از طریه گفته مک یف روسکنیالشکاسلحه  ن هزار قطعهینند هم چنان چندکردستان خرج بک

ات انجام یدر منطقه حضور دارند و عمل یرانیر ایغهای ردکران وارد شده و یبلغارستان قاچاق به ا

دهند یات انجام میرد هم در انجا عملکر یغهای یرانیردندو نه فارساند و اکه نه ک یادیه زکدهند و یم

شه یه همک یرث مطبوعات خارجکه اکن مساله است یرد اکان توجه د به یه مهم است و باکهای تکن

ران یردها در اکه کنند یکن عنوان را مینند ایکردند و هنوز هم حمله میکران حمله میت ایاسیبه س

م معلوم است ین دو رژیشوند پس امی شتارکشوند حاال هم می شتارکم گذشته یه در رژکهمچنان 

 یضد انقالب اسالم یغاتیبرنامه تبل یکو  یسمیونی هبرنامه ص یک کنیا با هم نداشته غافل از یفرق

شد و یشتار مکرد در گذشته که خلق که درست است کت یران در رسارس جهان رشوع شده اما واقعیا

ه ان موقع برادران کوجود دارد  یفرق اساس . یکشوندمی شتارکرد هم که امروز خلق ک ن درست استیا

 وبکرس  یضددولتهای رویامروز توسط ن. شدندیوب مکرس  یدولتهای رویا توسط نرد مکو خواهران 

دان یرد وارد مکه منافع خلق یه علکهستند  یسانکنند یکشتار مکرد را که خلق ک یسانکامروز . شوندمی

ن ند برادران و خواهراکت و آرامش برقرار یخواهد انجا امنی میز کدولت مر ی، ز که دولت مر یو عل اندهشد
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 یز کدر مناطق خودشان از دولت مر  یامیغات و راهپیو تبل یهنده با آمدن گرو یرد ما با اعزام مناک

ه عمدتا کمهاجم های رویه نک ینند در حالکت و آرامش را برقرار یه با اعزام ارتش انجا امنکخواهند یم

ات منطقه را یعمل ه قسمت عمدهکد یتوجه دار. ار مانع هستندکنیرند از ایگمی از خارج رسچشمه

ردن کدا یپی، دو افرس درجهدار عراق یر یدستگی، لییچهار جاسوس ارسا یر یدستگ. ندیکت میل هداییارسا

ه ک یخربنگار فرانسو ، ن واقعه اتفاق افتادهیش ایه در منطقه بوده و سه روز پک یخربنگار فرانسو  یک

در منطقه حضور  یجنگهای با نقشه یملوزارت ارشاد  یارت جعلکبا ی، با اسم مستعار با گذرنامه جعل

 هیمه اگر در دراز مدت بخواکن منطقه است یدر ا یتحاوز خارج یکقت ین نشان دهنده در حقیداشته ا

ل دوم در منطقه هستند ییجاد ارساینامللل درصدد ایسم بیونی هل و صییده من ارسایم به عقینکنگاه ب

ه بوجود کیردستان تر کردستان عراق و کران یردستان اکای هردکاز  کیم منطقه مشرت یه کب ین ترتیبه ا

ند از نظر مواد ک یخواهد زندگیچگونه م یشور از نظر اقتصادکن یحاال ا یدیشور جدک یکاورند یب

ست که شکل است یین برنامه ارسایاما بهر حال ا. است یگر یخواهد بشود بحث دیچگونه م یشاورز ک

  .ندکجربان  قین طریانه از ایخودش را در خاورم

ه کنیا یکید یته به نظر من رسکد دو نی هه بحث را ادامه دکنیرت با عرض معذرت قبل از اکد  یآقا -س

ه با کش رصاحتا گفته یاز مصاحبهها یار در بعضیه خود بختکار و رابطهاش با عوامل شاه یدر مورد بخت

از  یها در مورد بعضیاز خربگزار یه بعضکنیدوم ا. (یکندارد ) یگونه ارتباطهیچشاه و عوامل شاه 

دهند می اش جلوهیعین مساله را بزرگرت از حد طبینند و ایکم ینکه وجود دارد آنها سم پراک یعاتیشا

 ست؟ین مورد چینظرتان در ا

، نندکشان هر چه ادعا بیا یعن. یستین کما مال  یه براکشان یا یار رصف ادعایبخت یاوالً در مورد آقا -ج

ه کن مساله یتواند بزند در مورد ایحرف م یلیم و خیستیش قائل نیبرا یه ما اورا سندکی هانیدر هر زم

خ مالقات و ساعت یه سه هفته قبل تارکنند یکته را نقل مکن نیگل ایردم گفتم به مجله اشپکعرض 

رده کات ار مالقیه ارشاف و بختکنید دو روز بعد از ایگومی قایند و دقیکر مکمالقات و طول مالقات را ذ 
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جه حرف او یرد مساله را در نتیکب میذکارتیبخت یه آقاکش بود یجا. ردکس مالقات یزبان در پاریبود پال

ن یا یر زاهدیم باز اردشینیبیه مک یروم جلودر حالمی نمکمی تکن اساس من حر یصحت ندارد و برا

  .استزبان قرار داده یار پالیه در اختکاست « ون دالریلیم 200رقم »رقم آخر 

 یتاس چهار خربگزار  یر از خربگزار ید غینکن مساله درست است شام توجه یها ایدر خصوص خربگزار

ردستان که از ک یاخبار . ستها هستندیونی هرسدمدارا نشان ص. ستها هستندیونی ها رهربانشان صیبزرگ دن

 یارتش جمهور های واقع چهیبار در  هیچض است یامالً ضد و نق. کس استکامالً عکنند یکران گزارش میا

رد کشتار مردم ک اشهمهرود یه جلو مک یه اخبار دروغکرده و حاال آنکشتار نکردستان را کخلق  یاسالم

ر امور خارجه سوئد هم مجبور یمثل وز یه شخصک یتا حد. ران استیا یاسالم یجمهور ، توسط ارتش

رد )به کرحامنه به خلق  یورش بیتار و شکه کران هشدار بدهد یند و به دولت اکه اظهار نظر کشود یم

د یآیردها به عمل مکه یه امروز با عنوان مذاهب علکرحامنه یشدت عمل ب: ند(یگومی هکشان یعبارت ا

ر امور خارجه سوئد یس وزیکهانس فل ین آقایه ایکدر حال. گردد یرحمید خشونت و بیتواند تشدیتنها م

خواهد یا منیت ندارد بفهمد یا ماموریدهد یا به خودش اجازه من، ین اندازهیتواند بفهمد این مساله را منیا

وقت جنبه هیچرد است و که خلق یرد توسط ضد انقالب علیگیه دارد صورت مک یشتار کن یه اک بفهمد

رد کعنرص خائن به خلق  یکبه عنوان  ینین حسیعزالد یه درست آقاکست ین نیو آن ا ندارد یمذهب

ه کد ینکفراموش ن یران ولیران و از طرف مردم ایم ایشده و از طرف رژ رد هم راندهکاز طرف خلق 

ن یعزالد یه آقاک یاز هامن موضوع مذهب، ردکاز خلق  تیران به حامیم ایاز رژ تیزاده به حامیمفت یآقا

رد کد قرار داده و از برادران خلق ییران را مورد تایموضوع تسنن اقدامات ا یعنیرد یکت مکحر  ینیحس

. اندهستادیا یز که دولت مر یران و علیا یه انقالب اسالمیه علک ینیند در مقابل مهاجمیکم تیحام

د یه نگذارکم یر امور خارجه سوئد هم بگویوز ین جا هم خطاب به آقاید در همی هن اجازه بدیبنابرا

شت و ران نسبت به دولت سوئد و مردم سوئد وجود دایران و در مردم ایه در دولت اک یاول احساس

ران داشت یل ایران با مسایا یانقالب اسالمی روز یقبل از پهای ه دولت سوئد در ماهک ییواقعگرا ینوع

ن ین احساس خدشهدار بشود و با ایه اکرد نگذارند یکران اقدام میم ایه رژید و علیدیتها را میو واقع
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ند حتام کد نظر بیسوئد تجدران مجبور بشود در روابط خود با دولت یانه دولت ایگرایر واقعینش غیب

ن یم ایتوانمی مجموع اما در، س داشتهیکهانس فل یه آقاکرد کد نخواهد ییه را تاین نظریدولت سوئد ا

دست  یستیونی هص ینکخربپراهای ا و بنگاهیکآمر، نامللل و اروپایه داران بیل رسماییه ارساکم ییرا بگو

 یکد یدهد شامی خودش در منطقه انجام یادیه و اه شاک کیمکردستان هستند با کار حوادث کاندر 

ه از کن است یدور از ارتباط نباشد و آن ا یعنین رابطه هست جالب توجه باشد یه در اک یگر یمساله د

 یصدر بود و بعض یه امام موسیه وابسته ک هاییهموسس، ه در جنوب لبنانکدادند  روز به ما گزارشید

ند یکت میه ضد انقالب فعالیردستان دارد بر علکه االن در کرد یکم یرهرب چمران  یرت مصطفکنها را د یاز ا

ا آن مدرسه یتام بودندو یه در ان داراالک ییروز مورد تهاجم قرار گرفته و دو تا از جوانهاینها از دیا

ن یل اییبا ارسا یار که در جنوب لبنان متهم هستند به همک یاز چپ یشته شدند و عنارص ک یصنعت

ردستان وارد کرت چمران در کات د یعمل یا به تالفیو به بهانه و  اندهتحت محارصه قرار داد مدرسه را

  .شتندکموسسه شدند و آن دو تا جوان را 

  :گفت ییرت طباطباکه د یهمساهای شورکردستان با کدر مورد ارتباط با حوادث 

م روابط است کیواهان تحهست و خ ییه حسن همجوارکند یکاعالم م یپلامسیدولت عراق در زبان د

پاسداران انقالب و ارتش و های رویه توسط نکون ین و ضد انقالبین مهاجمیه اکد یشنویگر میاز طرف د

روند یو به آن طرف مرز م. شوندینده مکشوند و پرایران قلع و قمع میا یاسالم یجمهور  یژاندارمر 

معنا  ینداشته باشند پناهندگ یها پناهگاید نداشته باشن یهگاینها آن طرف مرز پایه اگر اکاست  یعیطب

ن چند روز گذشته در منطقه نشان دهنده یهم یدو افرس عراق یر ین مساله با دستگیندارد بهر حال ا

نده و یقات آیم در تحقیدواریند و امیکعنوان م یلامسیه زبان دپکاست  یگر یدهای تیواقع یک

ل روشن بشود ین مسایان است این در جریو صدام حس یدز یرت کن د ین االن در هاوانا بیه همکرات کمذا

  .شور همجوار خودش بداندکفش را در مقابل یلکران هم تیتا دولت ا

  :اظهار داشت ییرتصادق طباطباکه د کیتر های ردکدر مورد 
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 یهخوا یو احساس عالقه آزاد یهنپرستیاحساس م یرانیاهای ردکه هم به نظر من مثل کیتر های ردکالبته 

، میدارهای گزارش یول، خودشانهای یر یم گیمستقل باشند در تصم یول اندهه طلبانه اعالم داشتیو تجز

دام که با اسلحه و هر کیرد تر ک 5000ن گزارش یرده براساس اکت هم عنوان یوکرت چاپ یه روزنامه حک

ران قدم یرد اکلق ه منافع خیه علک یسانکران شده و به صف یردستان اکدالر وارد  1300افت یبا در

رده کب یذکه تکیرد البته دولت تر یقات صورت بگید تحقیه با، کاست ین گزارشیوستاند و ایدارند پیبرم

 . است

 (12/6/1358هان کی) 

 

 دولتهای برنامه

ه پس از ک هاییهبا خربنگار اطالعات در مورد برنام ییشور صبح امروز در گفتگوکر یان وزیهاشم صباغ 

ه کپس از آن»: شور را به اجرا درخواهد آمد گفتکن غرب یردنشکگر نقاط یش در مهاباد و داستقرار ارت

ه از قبل انجام ک یدد با توجه به مطالعاتیشور مستقر گرکن غرب یردنشکگر مناطق یارتش در مهاباد و د

اج یاحتمورد  ییع مواد غذایتوز. شودیآغاز م یعمرانهای تیفعال یرضبتهای له گروهیشده است بوس

ر یوز. «میدارین نقاط اعزام داشته و میز به این یغاتیتبلهای ز رشوع شده و گروهین مناطق نینان اکسا

 کین گروه پزشیچند، از آنها اعالم شدهیه نک یبه مناطق کیپزشهای اعزام گروه یبرا»: ردکشور اضافه ک

ن آرامش و یتأم یدر پ یلکبطور  .شوندیت میه و سنندج تقویاز ارومها هن گرو یه اکآماده شده است 

افته یردستان اختصاص کروز نفت به استان یکدات یه از محل عاک یت منطقه با توجه به اعتبار یامن

ب یدر مورد تعق. «شودین آغاز میردنشکمناطق  یدر متامهای در سطح گسرتد یعمرانهای تیاست فعال

های رویارتش و استقرار ن یروز یقبل از پ»: شور گفتکر یردستان وزکرات کرسان حزب دم یر یو دستگ

است  یعیطب. اندهشد یرات از مهاباد خارج و در حال حارض مخفکرسان حزب دم، در مهاباد یانتظام

  .«مینیکعاًاقدام مینه رسین زمیم و در ایآنها هست یر یه درصدد دستگک
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استقرار  یدر پ»: داشت اظهار یات برون مرز یکردن تحرک ینه خنثیشوردر زمکر یان وزیهاشم صباغ

ق هرگونه ینرتل دقکب با ین ترتیت مرز خواهد بود به این برنامه ما تقویاول، نیردنشکارتش در مناطق 

و نفوذ عوامل وابسته به  یات برون مرز یکتحر، داده شد یش نظامیآرا یوقتی، رفت و آمد در نوار مرز 

  .«متوقف خواهد شد یز به درون مرز یگانه نیب

مربوط به استقرار ارتش در مهاباد از های در خرب یخارجهای یخربگزار »: شور سئوال شدکر یاز وز

  ؟«ستین مورد چینظر شام در ا. اندهن منطقه خرب دادین در ایسنگ ییهواهای مبباران

ران را در یاهای ه پرچمک یارتش هنگام ورود به مهاباد با استقبال مردم»: شور در پاسخ گفتکر یوز

رات در دست داشتند کون و افراد حزب دمیه ضدانقالبک ینیسنگهای اشتند مواجه شد و ما سالحدست د

های ویراد ین ادعایبنابرا، ستندیهمراه ن یادین افراد زیسنگهای ه با سالحکد یدانیم و مین بردیاز ب

 . قت استیاز حق یعار ، نیشتار سنگکدر مورد  یخارج

 (13/6/1358)اطالعات 

 

  .ر شدندیردستان دستگکدر  یکو چر یدر لباس خربنگار  یماموران خارج: لتدو  یسخنگو 

پارس  یبا خربگزار های روز در مصاحبیدولت د یو سخنگو  وزیرنخست یاسیمعاون س ییصادق طباطبا

  :ردستان گفتکرامون اوضاع یپ یرد و در مورد خربهاو نظر مطبوعات خارجکت کرش 

و  یعنارص خارج یشف ردپاکه منافع خلق و یردستان علکب در ش تهاجامت ضد انقال یرا با افزایاخ

و ارشار وابسته به  یوبکران و سپاه پاسداران انقالب و رس یا یاسالم یارتش جمهور  یرشو ین پیهمچن

ران آغاز یا یه انقالب اسالمیرا در مبارزه عل یدیو بعدجد یگانه مطبوعات خارجیم و رسسپردگان بیرژ

معهذا جالب ، ستیمشخص ن یسکآنان بر  یو منابع خرب ها هن روزنامیت ای ههر چند ما. اندهردک

  .هیمنار هم قرار دکه چند واقعه را در کتوجه است 
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ی ن گزارشاتیهمچن. دهدیس خرب میار در پاریبا بخت یزبان و ارشف پهلو یاز مالقات پال یمجله آملان یک

ون دالر دو هفته گذشته مخارج یلیم 200مبلغ افت یبا در یسیزبان و اویه پالکنیبر ا یرسد مبنمی

 یرانیر ایز سپاه پاسدران موفق شد افراد غینند و نیکن میردستان تضمکرد را در که منافع ین علیمهاجم

. ندکر یدر سنگرها دستگ یردکملبس به لباس  ییصحرا یکرا در لباس خربنگار و چر ین خارجیو مامور

ودر خواست مردم  تیپاسداران انقالب با حامهای رویران و نیا یاسالم یه ارتش جمهور کن حال یدر هم

انان از جان گذشته و شجاعانه  یت جانین امنیردوبقصد استقرار آرامش و تامکده یمظلوم و خلق ستمد

وابسته  ینکخربپراهای بنگاه. م گذشته مشغولندیوابسته به رژ یادیون و ایمواضع ضد انقالب یوبکبه رس 

 یرد توسط قواکشتار مردم کصحبت از  ییایکو آمر ییداران اروپاهینامللل و رسمایب سمیونی هبه ص

د و یمزبور با وجدان پلهای ن روزنامهیو ا ینکخربپراهای ن بنگاهیه اکم ینکاگر توجه . نندیکم یدولت

ی نیفلسطبراوارگان محرومان  یلییارساهای نکه دارند در مقابل تهاجامت روز افزون مبب افکهای خفت

 ینهساز یغات در مورد زمین تبلیت ای هند مایگشایعه جنوب لبنان لب به سخن منیم شیعظهای و توده

ران مشاهده یا یه انقالب اسالمیعل املللیبینجهانخواران های توطئه یغرب برا یار عمومکاف یبرا

فردا رساغ . دهندیر مرد را وجه املصامحه قراکامروز سلطهگران رشق و غرب خلق مستضعف . مینیکم

 یدوار بود ملتید امیبا یول. گر در خواهند آوردیبرادران بلوچ ما خواهند رفت و پس فردا رس از نقاط د

اه )نه ( گفته است و یستها و سلطهگران رشق و غرب و استعامرگران رسخ و سیالیه قاطعانه بر امپر ک

 نیران زمیامل آثار شوم استعامر در اکست تا محو را شده ایرا پذ ینیدالورانه و قاطعانه امام خم یرهرب 

ش یآنان همچنان به پ یو خارج یان داخلیم و حامیشور از خونخواران وابسته به رژکن یامل اک یساز کپا

  .خواهد رفت
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 ر امور خارجه سوئدینظر وز

قت رابعلت یقه حکغرب آنجا  یغاتیتبلهای ه بنگاهکز قابل توجه است یته نکن نیدولت افزود ا یسخنگو 

وابسته های گروه یکزنند و با تحریگر میب دیاذکده انگارند دست به جعل ایتوان نادیوضوج فراوان آن مت

ست را در اهواز یالیارگر سوسک 12اعدام  یزم از آب درامده و خرب جعلیالیمرتبه مدافع سوس یکبخود 

ر به ین وزیرده و اکخارجه سوئد مرتب  ر اموریس (زیک)هانس بل یه امر را براک ییتا جا. نندیکمنترش م

  .دینامیانه میرواقع گرایغ یزم را وادرا به اتحاذ موضعیالیظاهر طرفدار سوس

ران هامن یا یانقالب اسالم یروز یه دولت سوئد پس از پکملت ما انتظار داشت : گفت ییصادق طباطبا

شاه اتخاذ  یتاور یکومت دکح ه در آخرکگرفت می شیپ یاست خارجیرا در سهای انیروش واقع گرا

شور کر امور خارجه ان یه دولت سوئد در مقابل وزکرد ک یدوار یدولت اظهار ام یسخنگو . رده بودک

خود با  یاسید نظر در رابطه سیران مجبور به تجدیه دولت اکباشد . س العمل مناسب نشان دهدکع

 . دولت سوئد نگردد

 (13/6/1358هانکی)

 

  .امآوردههمراه  یستان اسناد فراوانردکدرباره ی: ر کرت مکد 

فرودگاه مهرآباد  یون دولتیو وارد تهران شد و در پاوکران در مسیر ایسف یر کرت مکروز د یبعدازظهر د

 یهو همرسش و گرو  یار و امور اجتامعکر یران و وزیل حزب ملت اکر یوش فروهر دبیمورد استقبال دار

  .ار قرار گرفتکاز مقامات حزب و وزارت 

 یحضور داشت ودر پ یون دولتیه به عنوان تنها روزنامه نگار در پاوکروزنامه اطالعات  یاسیخربنگار س

خواست  یر کرت مکردستان از د کدر  یشکختم برادر  یفروهر براهای به تهران و تالش یر کرت مکورود د 

 یمن تا مالقات»: گفت یر کرت مکد : دیردستان بگوکع یرد در مورد وقاک یرانیا یکه نظر خود را به عنوان ک
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من  یه براکاما آنچه ، نخواهم داد نگارانروزنامهبه شام  یحیتوض هیچ، و دولت انجام ندهم با امام

ردستان دخالت دارند من با ک یسم در آتشافروز یونی هران رسسپرده صکو نو  یمسلم است عوامل خارج

، ی هخوایت در لباس آزادکن به مملیخائناز  یدهد چگونه بعضیه نشان مکآوردم  کیخود اسناد و مدار 

  .«ردستان را دارندکه یهدف تجز

ه متأسفانه مورد ک ییردهاکاز  یکیه مصاحبه کرا نشان داد « لوموند»از روزنامه های دیبر یر کرت مکد 

 یبانیردستان پشتکه یر تجزکه از فکن شخص گفته بود یاعتامد دولت هم قرار گرفت چاپ شده بود و ا

ردها کدانم یرد هستم و مک یکمن خود »: ردستان گفتک یدر مورد خودمختار  یر کرت مکد . ردکخواهد 

سم و یونی هقاً عوامل صین جنگ را بوجود آوردند دقیا یه به نام خودمختار کاما آنها . خواهندیچه م

 امآورده رده و با خودکه جمع ک کیران هستند و من با اسناد و مدار یا یدشمن انقالب اسالمهای شورک

 . «ات را خواهم گفتیرد و واقعکن آدمها با امام و دولت صحبت خواهم یا یهدربار 

 (13/6/1358)اطالعات 

 

  .اندهاطالعات دروغ داد

ران و یل حزب ملت اکر یدب. انجام داد ییردستان گفتگوکوش فروهر در مورد یبا دار، ما یاسیخربنگار س

اتبات کو مراجعات و م ینین حسیه با توجه به تلگرام عزالدکن سئوال ینه انقالب در پاسخ ایابکار کر یوز

د یردستان داشتکش در سفر به یه چند ماه پک یار خوبیبس یهردها به شام و با توجه به تجربکرر کم

گذرد یاز وطن من مهای ه در گوشکاز آنچه  یرانیمن مثل هر ا»: د گفتیردهاکردها چه ک ینون براکتا

ار یه مسلم است متأسفانه اطالعات دروغ به امام و دولت بسکردستان آنچه کدر مورد . متأسف هستم

ه کفروهر . «میاتم را بگویرر به قم و متاس با دولت نظرکمهای ردم با سفرک یداده شده و من سع

های ییساها و نار یاز ناتوان یار یه به بسکرد کد ییجواب گذاشته بود تا یاز سئواالت خربنگار ما را ب یار یبس

من »: ن گفتیفروهر همچن. رفتیه امام آن را نپذکرده کنون سه بار قصد استعفا کامور واقف است و تا
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ران یه من استقالل و اکنیا یامام گذاشتم برا یخود را در گرو اعتقاد به رهرب  یاسیو س یمتام وجهه مل

ن یا»: گفت اندهردک یآتش افروز  ردستانکه در ک یگانگانیفروهر در مورد ب. «نمیبیرا در وجود امام م

ن یا، شودیده مید یها و اگر اسلحه روسییایکدولت بعث و آمر، ستها هستندیونی هگانگان و صیب

سمها افتاد و آنها از آن به صورت نعل وارونه در یونی هل به دست صییدر جنگ مرص و ارساها هاسلح

خواهد  یو طوالن یشیجنگ فرسا یکردستان کجنگ  هکنیبه ا یهموساد با آگا. نندیکردستان استفاده مک

ردها کخواست  یمن برا»: گفت یفروهر مورد خودمختار . «ردکر یردستان رسازکل اسلحه را به یبود س

 یاما برا. د باشدیتواند مفیاستان م یکدادهام و به نظر من خودگردان بودن مردم  یعنوان خودگردان

 . «زد طلبانهجزیهتد دست به اعامل یخودگردان بودن نبا

 (13/6/1358)اطالعات 

 

  دولت یمصاحبه با سخنگو 

رد و به سئواالت کت کرش  یونیزیمصاحبه تلو یکشب در یدولت د یسخنگو  ییرت صادق طباطباکد  یآقا

  :ران پاسخ گفتیا یاسالم یجمهور  یامیخربنگار س

د ینکه یتوج یاست خارجیر سردستان را از نظکدولت مساله  یبعنوان سخنگو  یرت طباطبائکد  یآقا: س

های شورکن مساله یدارند و هم چن ین جا نقشیبزرگ ) ابرقدرتها ( در اهای ه قدرتکن یبا توجه به ا

  ! دینکح یردستان دارند ترشک یدر رو  یه ما چه اثر یهمسا

آن  یعنیرده کرا قطع  یخارجهای با منافع متام قدرتیران تقریا ید انقالب اسالمیه گفتکهامنطور : ج

ران ازآن منطقه یا ین امللل قبل ازانقالب اسالمیه ابرقدرتها و جهانخواران بکرا  یو آن نفع استفاده

نها یه اکاست  یعیطب یلین امر خیران قطع شده است و ایا یانقالب اسالم یروز یبردند پس از پیم

 یر هست از جمهور یب پذیآس ایر و یه رضبه پذکهای نیدارند و از هر زممنی دست از آشوب و بلوا بر
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از استمرار  یر یجاد بلوا به منظور جلوگیو ا یز کف دولت مر یتضع ینند براکران استفاده بیا یجوان اسالم

ه البته در خوزستان کم ینیبیردستان مکن نقطه را ما در یمنونه بارز ا یت ملیمکردن حاکدا یو دوام پ

ردستان وجود داشت و کمرت از کو نقاط ضعف  یعاجتامهای د آنجا تضادیشا یردند ولکهم رشوع 

ه ک یمساعدتر بود انگشت یمیط اقلینهم رشایه اکنیا یبود براتر ردستان فراهمکات در یان عملکام

معلول  یتین نارضایه اکاست  یمردم است تضاد اجتامع یتینارضا یگذارند رو یم یخارجهای یرو ین

ن یه اکند یکرده و مک یوشش سعکت یبا نها یاسالم یر ران هست و دولت موقت جمهو یانظام گذشته

هم تا به حال هم  کمکردن و کان برطرف یه در مکهر چند . ندکها را هر چه زودتر بر طرف بینابسامان

جهاد های ردستان با مامنعت عوامل ضد انقالب روبرو بوده گروهکستان و بلوچستان و هم در یدر س

ردند یکستشان میگرفتند رس به نیلشان را میوسا. ردندیکجاد میشان ایبرا گرفتند راهبندانیرا م یسازندگ

از افرسان گارد منحله  ایەعده کشاه سابقاند  یادیا. ه دست دارندک یادیا ردستانکحاال در قسمت 

ن یا، شیشامره پ، گلیتاند و مجله اشپیمشغول فعال یسیاو یزبان به همدستیپال یردگکدان به رس یجاو

ه دو روز قبل ک یرد در حالکس مالقات یار در پاریزبان در سه هفته گذشته با بختیه پالکه بود خرب آمد

ون یلیم 200ه کرده بود و باز در هامن خرب هست کس مالقات یار در پارین مالقات ارشف با بختیاز ا

هم . نندکخرج بردستان که پول را در کقرار داده  یسیار اویق شاه در اختیاز طر« یر زاهدیاردش»دالر 

ران یق بلغارستان ) قاچاق ( به ایشود از طریه گفته مک یف روسکنیالشکن هزار قبضه اسلحه یچنان چند

ه نه کاد یز ایەعددهند و یات انجام میدر منطقه حضور دارند و عمل یرانیر ایغهای ردکوارد شده و 

ه مهم است و کهای تکن. دهندیانجام مات یرد هم در آنجا عملکر یغهای یرانیردند ونه فارساند و اک

ردند کران حمله یاست ایشه به سیه همک یرث مطبوعات خارجکه اکن مساله است یرد اکد به آن توجه یبا

شتار کم گذشته یه در رژکران هم چنان یردها در اکه کنند یکن را عنوان مینند ایکو هنوز هم حمله م

 یکه کنیبا هم نداشته غافل از ا یم معلوم است فرقیرژن دو یپس ا. شوندیشتار مکشوند حاال هم یم

ران در رسارس جهان رشوع شده اما یا یضد انقالب اسالم یغاتیبرنامه تبل یکو  یستیونی هبرنامه ص

رد هم که امروز خلق کن درست یشد و ایشتار مکرد در گذشته که خلق که درست است کت یواقع
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های یرو یرد ما توسط نکه آن موقع برادران و خواهران کد وجود دار  یفرق اساس . یکشودیشتار مک

رد را که خلق ک یسانکشوند امروز یوب مکرس  یضد دولتهای رویامروز توسط ن. شدندیوب مکرس  یدولت

دولت ی. ز که دولت مر یو عل اندهدان شدیرد وارد مکه منافع خلق یه علکهستند  یسانکنند یکشتار مک

  .ندکت و آرامش برقرار یخواهد آنجا امنیم یز کمر 

، در مناطق خودشان یامئیغات و راهپیو تبل یهنده با آمدن گرو یرد ما با اعزام مناکبرادران و خواهران 

های رویه نک یند در حالکت و آرامش را برقرار یآنجا امن، ه با اعزام ارتشکخواهند یم یز کاز دولت مر 

ه قسمت عمده کد یتوجه دار. ار مانع هستندکنیارند از یگیه عمدتاً از خارج رسچشمه مکمهاجم 

دو افرس درجه  یر یدستگی. لیچهار جاسوس ارسائ یر یدستگ. ندیکت میل هدایات منطقه را ارسائیعمل

ن واقعه اتفاق افتاده یش ایه در منطقه بوده و سه روز پک یخربنگار فرانسو  یکردن کدا یپی، دار عراق

در  یجنگهای با نقشه یارت وزارت ارشاد ملکبا  یگذرنامه جعل ه باسم مستعار باک یخربنگار فرانسو 

ه اگر در دراز مدت کن منطقه است یدر ا یتجاوز خارج یکن نشان دهنده یمنطقه حضور داشته ا

ل دوم در منطقه یجاد ارسائین امللل درصدد ایسم بیونی هل و صیده من ارسائیم به عقینکنگاه  هیمبخوا

ه کیردستان تر کردستان عراق و کران یردستان اکهای ردکاز  کیمنطقه مشرت یک ه کب ین ترتیهستند به ا

 یخواهد زندگیچگونه م یشور از نظر اقتصادکن ینند حاال اکس یتاس یدیشور جدک یکاورند یبوجود ب

ل ین برنامه ارسائیاما بهر حال ا. است یگر یبحث د. خواهد بشودیچگونه م یشاورز کاز نظر مواد . ندک

  .ندکق جربان ین طریانه از ایست خودش را در خاورمکه شک است

ه کنیا : یکیدیته به نظر من رسکد دو نی هه بحث را ادامه دکنیرت با عرض معذرت قبل از اکد  یآقا: س

ه کش رصاحتا گفته یهااز مصاحبه یار در بعضیه خود بختکار و رابطه اش با عوامل شاه یدر مورد بخت

  .ندارد یگونه ارتباطهیچ با شاه و عوامل شاه

ن ینند و ایکم ینکه وجود دارد آنها سم پراک یعاتیاز شا یها در مورد بعضیاز خربگزار یه بعضکنیدوم ا

  ؟. ستین مورد چیدهند نظرتان در ایاش جلوه میعیمساله را بزرگرت از حد طب
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شان هر چه ادعا یا یعنیت سین کما مال  یه براکشان یاهای ار رصف ادعایبخت یاواًل در مورد آقا: ج

ن یتواند بزند در مورد ایحرف م یلیم و خیستیش قائل نیبرا یما او را سندهای نینند در هر زمکب

خ مالقات یتار، ه سه هفته قبلکنند یکته را نقل مکن نیگل ایردم گفتم به مجله اشپکیه عرض مکمساله 

ار یه ارشف و بختکنید دو روز بعد از ایگویمقاً یند و دقیکر مکو ساعت مالقات و طول مالقات را ذ 

رد مساله را کیب میذکار تیبخت یه آقاکش بود یجا. ردکس مالقات یزبان در پاریپال. رده بودندکمالقات 

م ینیبیه مک یروم و جلو در حالینم مکیت مکاساس من حر  نیجه حرف او صحت ندارد و برایدر نت

زبان قرارداده در خصوص یار پالیه در اختکون دالر است یلیم 200 ن رقم آخر رقمیا یر زاهدیباز اردش

ا یبزرگ دن یچهار خربگزار ، تاس یر از خربگزار ید غینکن مساله درست است شام توجه یاهای یخربگزار 

ران یردستان اکه از ک یاخبار . ستها هستندیونی هستها هستند رسدمدارانشان صیونی هو رهربانشان ص

خلق  یاسالم یواقعه ارتش جمهور  هیچض است در یامالً ضد و نق. کس استکاماًل عکنند یکگزارش م

رد توسط ارتش کشتار مردم ک اشهمهرود یه جلو مکه اخبار دروغ کرده وحال آنکشتار نکردستان را ک

ه کشود یر امور خارجه سوئد هم مجبور میمثل وز یه شخصک یتا حد. ران استیا یاسالم یجمهور 

رد ) به عبارت کرحامنه به خلق یورش بیشتار و که کران هشدار بدهد ید و به دولت انکاظهار نظر 

د تنها یآیردها به عمل مکه یه امروز با عنوان مذهب علکرحامنه ید شدت عمل بیگویه مکشان ( یا

ن یر امور خارجه سوئد ایس وزیکهانس بلین آقایه ایکدر حال. گرددیرحمید خشنونت و بیتواند تشدیم

خواهد یا منیت ندارد بفهمد یا ماموریدهد منی ا به خودش اجازهین اندازه یتواند بفهمد امنی ساله رام

وقت جنبه هیچرد است و که خلق یرد توسط ضد انقالب علیگیه دارد صورت مک یشتار کن یه اکبفهمد 

 خائن به عنرص یکبه عنوان  ینین حسیعزالد یه آقاکه درست است کن است یندارد و آن ا یمذهب

د ینکفراموش ن یران ولیران و از طرف مردم ایم ایرد هم رانده شده از طرف رژکرد از طرف خلق کخلق 

 یه آقاک یاز هامن موضع مذهب. ردکت از خلق یران به حامیم ایت از رژیزاده به حام یمفت یه آقاک

د قرار داده و از ییرد تاران را مو یاقدامات دولت ا. موضع تسنن یعنیرد کیت مکحر  ینین حسیعزالد

 یز که دولت مر یران و علیا یه انقالب اسالمیه علک ینیند در مقابل مهاجمیکت میرد حامکبرادران خلق 
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م یر امور خارجه سوئد هم بگویوز ین جا هم خطاب به آقاید در همی هن اجازه بدیبنابر ا. اندهستادیا

ران نسبت به دولت سوئد و مردم سوئد وجود یا ران و در مردمیه در دولت اکن احساس یدایه نگذارک

ران داشت یل ایران با مسایانقالب ا یروز یآخر قبل از پهای ه دولت سوئد در ماهک ییداشت واقع گرا

ر ینش غین بین احساس خدشه دار بشود و با ایرد نگذارند اکران اقدام یم ایه رژید و علیدیتها را میواقع

ند حتام دولت سوئد کد نظر بیبور بشود در روابط خود با دولت سوئد تجدران مجیانه دولت ایواقع گرا

م ین را بگوئیم ایتوانیداشته اما در مجوع م« سیکهانس بل» یه آقاکرد کد نخواهد ییه را تاین نظریا

ار کدست اندر  یستیونی هص ینکخرب پراهای ا و بنگاهیکامر، ن امللل و اروپایهداران بیل رسمایه ارسائک

مساله  یکد یدهد شایخودش در منطقه انجام م یادیه شاه و اک کیمکردستان هستند با کوادث ح

روز یه از دکن است یدور از ارتباط نباشد و آن ا یعنین رابطه هست جالب توجه باشد یه در اک یگر ید

 ین رهرب چمرا یرت مصطفکنها راه د یاز ا یصدر بودو بعض یه وابسته به امام موسکبه ما گزارش دادند 

روز مورد تهاجم قرار گرفته ینها از دیند ایکت میه ضد انقالب فعالیردستان دارد بر علکه االن در کرد کیم

ه ک یرا از چپ یشته شدند و عنارص ک یتام بودند با آن مدرسه صنعتیه در آن داراالک ییو دو تا از جوانها

و به بهانه  سه راتحت محارصه قرار داده ندن مدر یل ایبا ارسائ یار کدر جنوب لبنان متهم هستند به هم

در مورد . شتندکردستان وارد مؤسسه شدند و آن دو تا جوان را کرت چمران در کات د یعمل یا به تالفی

 یپلامسیدولت عراق در زبان د»: گفت یرت طباطبائکه د یهمساهای شورکردستان با کارتباط با حوادث 

ن یه اکم یشنویگر میم روابط است از طرف دکیاهان تحهست و خو  یه حسن همجوار کند یکاعالم م

ران یا یاسالم یجمهور  یژاندارمر ، پاسداران انقالب و ارتشهای رویه توسط نکون ین و ضد انقالبیمهاجم

نها آن طرف مرز یه اگر اکاست  یعیروند طبیشوند به آن طرف مرز مینده مکشوند و پرایقطع وقمع م

  .معنا ندارد یپناهندگ، نداشته باشند یهپناهگا اینداشته باشند  یهگایپا

 یکن چند روز گذشته و در منطقه نشان دهنده یهم یدو افرس عراق یر ین مساله با دستگیبهرحال ا

رت کن د یهاوانا بن االن دریه همک یراتکند و مذایکعنوان م یپلامسیه زبان دکاست ی گریدهای تیواقع
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فش را در مقابل یلکران هم تیل روشن بشود تا دولت این مسایت اان اسین در جریو صدام حس یزدی

  « .شور همجوار خودش بداندک

  :اظهار داشت ییرت صادق طباطباکه د کیتر های ردکدر مورد 

و احساس و عالقه  یهن پرستیاحساس م یرانیاهای ردکه هم به نظر من مثل کیتر های ردکالبته  »

ه طلبان عنوان یه تجزک یخود مختار ی نه به معنا یاستقالل طلب. نددار  یو استقالل طلب یهخوایآزاد

« تیحر»ه روزنامه کم یدار ییهاگزارش یول. خودشانهای یر یم گیمستقل باشند در تصم ینند ولیکم

افت مبلغ یدام با درکه با اسلحه و هر کیرد تر کهزار  5ن گزارش یرد بر اساس اکت هم عنوان یوکچاپ 

. دارندیران قدم بر میرد اکه منافع خلق یه علک یسانکران شدند و به صف یردستان اکدالر وارد  1300

 . رده استکب یذکه تکیرد دولت تر یقات صورت بگید تحقیبا. است ین گزارشیو افزود ا اندهوستیپ

 (13/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  ینیران با امام خمیوز ر ویره نخست وزکدار و مذاید

 یران دولت موقت جمهور یر و چند تن از وزیبازرگان نخست وز یمهندس مهد، زرو ید 17قم ـ ساعت 

ساعت  2ردندو مبدت کشان مالقات یران با ایا یرهرب انقالب اسالم ینیاقامتگاه امام خمران در یا یاسالم

ر یزان و یهاشم صباغن مالقاتیان ایدر پا. ره پرداختندکبا رهرب انقالب مبذا یتکل مهم مملیرامون مسایپ

ردستان و نحوه کات یگزارش عمل»: دولت با امام اظهار داشت هیاتروز و یدار دیرامون دیشورپک

 یه براک یعمرانهای ارکهای ن برنامهید و همچنیران بعرض امام رسیا یاسالم یت ارتش جمهور یموفق

ردند و کزم صادر ن مورد دستورات ال یشان در اید و ایده شده بود به اطالع امام رسید کآن مناطق تدار 

ن از خدمات یامام همچن. «ردیعرت اقدامات الزم انجام گینسبت به عمران منطقه هر چه رس، ردندکد کیتا

ن گفتگو یشور در ادامه اکر یوز. ردندک یقدر دان یران و پاسداران انقالب اسالمیا یاسالم یارتش جمهور 
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رامون یامام پ»: ان افزودیصباغ. مام رساندرامون بودجه بعرض ایپ ین فر مطالبیمع یاظهار داشت آقا

ن تحوالت منطقه یدر مورد آخر. ر دادندیبه مهندس بازرگان نخست وز یت دستوراتکممل یلکل یمسا

ر پوشش ارتش ینون زکردستان هم اکمناطق »: ان گفتیصباغ یآقا، شور سئوال شدکر یردستان از وزک

و . شودیعا اقدام میرس یو شهربان یژاندارمر ، اراتاد یامل قرار دارد ونسبت به بازساز کدر آرامش 

حتاج یگر ماید مانند برنج و روغن و قند و یین مواد غذایاج بود و همچنیه مورد احتک کیپزشهای گروه

 . «شودیع مین آنان توزیشود و بیع ارسال میردستان رسکام مبناطق یله هواپیبوس

 (14/6/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردکر کاد ارتش تشر از افر ینخست وز

ر کمسار رسلشیت» یه براکهای ر در نامیبازرگان نخست وز یمهندس مهد یآقا: پارس یخربگزار  تهران ـ

های روزمندانه واحدیورود پ، ران فرستادیا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر« رکن شایمحمد حس

 یملهای رویبدون تلفات ن یور ماه جار یهره روز دوازدهم شکه به شهر مهاباد را یاروم 64ر کلش یاعزام

ر کگفت و از طرف دولت و ملت از افراد ارتش تش یکران تربیا یاسالم یصورت گرفت به ارتش جمهور 

  .ردک

  :ران آمده استیا یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر به ریاز نامه نخست وز یدر قسمت

خائن های آن مناطق از ضد انقالب یساز کتر و بهرت پاانقالب و دولت انتظار دارند هر چه زود یرهرب 

و  یخدا و با همت ارتش و ژاندارمر  یار یخواهران و برادران ب یبرا یت و آبادیامن یمزدور و برقرار 

  .برسد یق نهائیسپاه انقالب به توف

 یرو یجمله ن ات از ستاد تا رسباز و ازین عملیاران اکاران خود و به همه دست اند کدرود دولت را به هم

  .دییابالغ فرما اندهداشت یمؤثر  یبانیو پشت یار که فداکروز یو هوان یهوائ
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های م و به خانوادهیطلبیان میپا یرحمن آمرزش و رحمت ب ید شدگان برومند از خدای هش یبرا

  .فرستمیت پدرانه میده تسلیداغد

 (14/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 به مهاباد وزیرنخستورود 

ران یا یاسالم یدولت موقت جمهور  وزیرنخستبازرگان  یمهندس مهد، هر روز جمعه گذشتهش ازظیپ

د ین شهر بازدیمه متام این یتختخواب 250امرستان یبه اتفاق همراهان وارد مهاباد شد و از پادگان و ب

مهاباد ون یزیو تلویدر راد، امرستانیل ساختامن بیمکت یبرا ییپس از صدور دستورها وزیرنخست. ردک

در  یعمرانهای د بر انجام برنامهکیام ضمن تاین پیمهندس بازرگان در ا. فرستاد یامیافت و پیحضور 

 هیممنطقه س یشرت در سازندگیهر چه ب یار کو هم یردستان خواست با صرب انقالبکاز مردم ، مهاباد

، ی هرفای، ور بهداشتشده و ام ینیشبیپ یدر قانون اساس یمحلهای یآزاد»: گفت وزیرنخست. باشند

 وزیرنخست. شوندیاداره م، ه ازطرف مردم انتخاب خواهند شدکشهر  یر نظر شورایز یو انتظام یآموزش

در . ردک ین شهر سخرنانیهزاران تن از مردم ا ین شهر برایا یتخت»وم یه شد و در استادیآنگاه عازم اروم

از حقگو ، رانیا یاسالم یارتش جمهور  کمشرت  س ستادییر رکمسار شایت، شورکر یان وزین سفر صباغیا

 یهرا همرا وزیرنخست، هیاروم 64ر کرنژاد فرمانده لشی هپ ظیمسار رستیو ت یجان غربیاستاندار آذربا

 . ردندک

 (17/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .ران خارج شدندیرات از اکرسان حزب دم: شورکر یوز

آرامش : با خربنگار اطالعات اظهار داشت یتلفن یگفتگو  یکروز در یشور صبح دکر یان وزیهاشم صباغ

ت منطقه یارتش و سپاه پاسداران امنهای رویشور برقرار است و نکن غرب یردنشکه مناطق یلکامل در ک

 یمخترص  یر یدرگ، نون تنها در منطقه رسدشتکه هم اکرد کد کیشور تاکر یوز. ر پوشش خود دارندیرا ز

ستاد ، ن اقداماتیهامهنگ با ا»: شور افزودکر یوز. ون وجود داردیدانقالبو ض یانتظامهای روین نیب

ز شده است و کدر منطقه مهاباد متمر  کیامداد پزشهای و گروه ییع مواد غذایو توز یات عمرانیعمل

هر ، امدادهای ه گروهکن مورد داشتند یدر ا ید فراوانکیم تایشان داشتیروز با ایه دک یامام در مالقات

ش بودن ین با توجه به در پیهمچن. ن منطقه را تحت پوشش خود قرار دهندیزودتر نقاط محروم اچه 

 یعمرانهای تیفعال، م خواهد بودک یلیخی، ار کشور چون زمان کن غرب یردنشکفصل رسما در مناطق 

 یرضبت هایطرح یاجرا یبرا یاتیعملهای روین ین منظور از متامیاجرا خواهد شد و بد یبه حالت رضبت

  .«وتاه مدت استفاده خواهد شدک

ن برق و یتأمی، نه آبرسانیشرت در زمیوتاه مدت مورد نظر بکهای ه طرحکرد کان اشاره یصباغ یآقا

تهران به آن منطقه  یمختلف شهردار های از قسمت هاییهن منظور گرو یخواهد بود و بد یراهساز 

محل استفاده شود  یاز مردم بوم یعمرانهای رحط ییات اجرایه در عملکن است یبر ا یروند و سعیم

ه ک یسانکق از ینه تعداد دقیدر زم. گرفت هیمخوا کمکگر نقاط ید از دیمشاهده گرد یمبودکو اگر 

در »: شور گفتکر یوز اندهشدیا زخمیشته کن شهر یبه مهاباد به ا یانتظامهای رویان ورود نیدر جر

ز هنوز یمهاجم نهای رویق تلفات نیشته نشده و تعداد دقک یسک ن ماجرا از مردم مهاباد خوشبختانهیا

ق یآمار دق، نه صورت گرفتین زمیامل در اکهای یه بررسکنیده است و مسلامً بعد از ایمشخص نگرد

های خرب»: رات گفتکب رسان حزب منحله دمینه تعقیشور در زمکر ین گفتگو وزیدر ا. «اعالم خواهد شد

ان در یصباغ یآقا. «اندهشور خارج شدکرات از مرز که رسان حزب دمکآن است  از کیده به ما حایرس

از افراد مسلح به  ایەعده کاز آن است  کیده حایرسهای ده بود خربیه پرسکپاسخ خربنگار اطالعات 
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را « دوآب»در منطقه « قارنا» یروستا یاز اهال ایەعد، تن از پاسداران شهر نقده 15شتار ک یتالف

دارند به چند روستا  یوابستگ یها گرو یست به چه دسته یه مشخص نکچند نفر مسلح »: گفت، اندهشتک

و  یانتظامهای روین یو مسلامً افراد مهاجم از سو  اندهشتکرا  ایەعدرده و کحمله « دوآب»در منطقه 

ن یه بر اثر حمله اک یانییق روستایهنوز از تعداد دق»: شور افزودکر یوز. «اندهسپاه پاسداران نبود

 . «مشخص نشده است، اندهشته شدکن یمهاجم

 (17/6/1358)اطالعات 

 

 ردستانکخدمت به  یمردم برا یاز آمادگ وزیرنخستسپاس 

ع عنارص ضدانقالب و عوامل یات و فجایه از آغاز حوادث پاوه و جناکرد کروز اعالم ید یوزیر نخستدفرت 

ده یرس یوزیر نخستبه دفرت  یمتعددهای و تلگرامها همها و نامایپ، در آن منطقه یدست نشانده خارج

ان و یز اصناف و بازاریو ن یو خصوص ینان بخش دولتکار کر و یعشا، گروهها، افراد یه ضمن آمادگک

 یو جانباز  یساز کات پایبه برادران ارتش و پاسداران در عمل کمکاعزام به منطقه و  یبراها هر گرو یسا

به نظر  یامها و تلگرامها و مراجعات حضور ین پیا. انقالب اعالم شده استهای ورددر راه حفظ دستآ 

جهت خدمت به انقالب ی، همگان ین آمادگیاز ا، رکضمن ابراز تش، شانیده شد و ایرسان وزیرنخست

ارتش و سپاه های روینی، اسالم یارتش جمهور  یه با همت واال کنون کا»: اعالم داشتند، رانیا یاسالم

ن یدوارم همواره ایام. ستیبه اعزام برادران ن یاز ین، اندهردکضدانقالب را فتح های سنگر، سدارانپا

 یبه رهرب ، رانیا یانقالب اسالمهای شرت به آرمانیرا جهت خدمت هر چه ب یه انقالبیو روح یآمادگ

 . «نندکحفظ  ینیقدر امام خمیم عالیزع

 (17/6/1358)اطالعات 
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  ز مهابادر ایدار نخست وزید

ران یا یاسالم یر دولت موقت جمهور یبازرگان نخست وز یمهندس مهد: پارس یمهاباد ـ خربگزار 

ش یپ یاز مقامات دولت ایەعدارتش در جمع  کس ستاد مشرت ییر رکمسار شایان و تیهاشم صباغباتفاق

مه یامرستان نیدگان و بر بعد از ورود به مهاباد از پاینخست وز. از ظهر جمعه وارد شهرستان مهاباد شد

صادر منود  یامرستان دستوراتین بیل ایمکت یرد و براکد یشهرستان مهاباد بازد یتخت خواب 250متام 

ر با یمردم مهاباد فرستاد نخست وز یبرا یامیافت و پیون مهاباد حضور یزیو تلویبازرگان سپس در راد

 یملت و دولت قرار گرفته و توطئه گران یرو  ه رو دریکسانکن عفو شامل یا»: گفتیاشاره به عفو عموم

شاهد  یکنزدهای ندیدوارم در آیرد امکر اضافه ینخست وز« شودیجنگند شامل منیه با ملت مک

 250امرستان یو امتام ب یل پادگان شهرستان مهاباد به مجتمع آموزشیم تبدین منطقه باشیاهای شرتفتیپ

ردستان خواست کر از مردم یقرار دارد نخست وز یعمرانی هاارکت ین شهرستان در اولویا یتختخواب

رد خود کباشند بازرگان اضافه  هیممنطقه س یشرت در سازندگیهر چه ب یار کو هم یه با صرب انقالبک

 یو انتظام یآموزش یهرفای، و امور بهداشت. شده ینیش بیپ یدر قانون اساس یمحلهای یو آزاد یفائک

  .ه از طرف مردن انتخاب خواهند شد اداره خواهند شدکهر ش یر نظر شورایهر استان ز

س ییر رکمسار شایشور تکر یان وزیهاشم صباغقه روز جمعه به اتفاقیدق 20/18ر ساعت ینخست وز

 64ر کر نژاد فرمانده لشی هپ ظیمسار رستیو ت یجان غربیارتش حقگو استاندار آذربا کستاد مشرت 

 ایلحظهه که یو در اجتامع هزاران نفر از مردم اروم. ن شهرستان شدیا یتخت یوم ورزشیه وارد استادیاروم

گفت برادران و  یسخنان یرد و طکت کرش ، ردندیکسالم بر بازرگان را قطع منی، نیدرود بر خم یصدا

ن افتخار یران و مردم تهران بر شام باد ایا یاسالم یه سالم دولت موقت جمهور یز ارومیخواهران عز

 ینیش بین شهرستان در برنامه پیرم سفر بایز قرار بگیه امروز در برابر شام هموطنان عزکاست  یبزرگ

ه شبانه کن شهرستانها را یا یپاسداران انقالب و اهال، افرسان، ن مسافرت رسبازانیما در ا، نشده بود

م یرار دادق یل منطقه را مورد بررسیم و مسایردکارت ینند زیکت میت منطقه فعالیحفظ امن یبرا یروز 
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شرت یل منطقه را بیآمد و مسا هیمگر به جمع شام خوایبدست آمد بار د یگر یانشاالله اگر فرصت د

ه کن احساسات گرم یر گفت انقالب هر روزش تازه و مغتنم است ایمنود نخست وز هیمخوا یبررس

ران اعم از زنده و یاه بحساب متام مردم کگذارم بلید بحساب خود منیه ابراز داشتیامروز شام مردم اروم

 . گفت که را تر یگذارم بازرگان بعدازظهر جمعه ارومیشهدا م

 (18/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 و مهاباد؛یتوسط بازرگان از راد

  .رات اعالم شدکب خورده دمو یامام درباره عنارص فر یعفو عموم

  .رسدشت را پس گرفت، ارتش بدون تلفات

ن بار یاول یران صبح روز جمعه برایا یاسالم یدولت موقت جمهور  وزیرنخستبازرگان  یمهندس مهد

ر یبه همراه وزی جان غربین آذربایردنشکهای ردستان و شهرکمناطق های یر یپس از اختالفات و درگ

« نکفال» یامیهواپ یکارتش با  کس ستادمشرت ییر رکر شاکمسار رسلشیان و تیشور مهندس هاشم صباغک

رهرب انقالب را در  ینیام مرست بخش امام خمیشد و پس از ورود به مهاباد په یاز تهران عازم اروم

ن یردنشکون مهاباد به مردم مناطق یزیق تلویاز طر یو نوساز  یعمرانهای و رشوع طرح یموردعفو عموم

  .ردکابالغ 

رمقدم به یخ ضمن، ه مهابادیون بلند پایاز روحان ، یکید مهندس بازرگان و همراهان او از مهابادیدربازد

تر گر سالحها موثریو فانتوم و د کاز تان، ردنکدراز  یعفو ومحبت و دست دوست: گفت وزیرنخست

ه از شام و کدر ترس و هراس است  ییدلها: نام دارد افزود« یندیکم شاریرکمال »ه ک ین روحانیا. است

  .دارم یو سامحت اسالم یآنها طلب عفو عموم یشگاه امام برایله شام از پیبوس
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شب(  ه شب گذشته )پنجشنبهکرد کرت چمران فاش کد ، ن پس از ورود مهندس بازرگان به مهابادیهمچن

ز که مر کشهر رسدشت ، برد یهل یرو یاعجاب آور ن تیوتاه بامهاجامن و در حامکپس از چند برخورد 

انقالب درآمد و پاسدار های رویبه ترصف ارتش و ن، ردستان شده بودکرات کت حزب دمیاجتامع و فعال

ه ک ییهوا یرو ین داراندرجهتن از  4ن ماجرا یدر ا. ر شدندیشان دستگین در سنگرهاینفر از مهاجم 7

  .د شدندی هون افتادند و شیبه دام ضد انقالب، رده بودندکراه خود را گم 

ساعت رده بود در کت کقه صبح روز جمعه از تهران حر یدق 45/7ه در ساعت کبازرگان  یمهندس مهد

 یاز روسا یهاستاندار و گرو ، هیاروم 64ر که شد و مورد استقبال فرمانده لشیوارد فرودگاه اروم 55/8

ی هپ ظیمسار رستیبعمل آمدو سپس ت یابتدا مراسم احرتام نظام. قرار گرفت یادارات و معتمدان محل

 یساز  یرحله اول خنثات میعمل: گفت وزیرنخستبه حضور  یگزارش یه طیر ارومکرنژاد فرمانده لش

 یات مرحله دوم خنثیعمل یدوار است بزودیافته است و امیان یردستان در شهرها پاکرات کحزب دمو 

  .ابدیان یامل پاکت یرشوع و با موفق

ن یردنشکش آمده در مناطق یل پیمسا یح چگونگیردستان سپس ضمن ترشکدار استاندار ین دیدر ا

دند یرد و مردم دکامن همگان را جلب ینان و ایح خود اطمیصحارتش با روش : گفت یجان غربیآذربا

مانند پاسداران  یانقالبهای رویرده هدف ارتش و نیکرات مکه حزب دمو ک ییغات سویرغم تبلیه علک

مناطق های ازیبه ن یدگیضمن رس: سپس افزودی جان غربیحقگو استاندار آذربا. ت استیحفظ امن

رد است و کاست آن  کند او تر یگویه مکنیا. ار بشودکر مردم هم کف ید رو یه باکن من معتقدم یردنشک

علت . رودین میل از بین مسایانجام بشود ا یعمرانهای به مواضات برنامه یعیبرنامه وس یکاگر ، رویغ

خود ذهن مردم  یال و اغراض شخصیام یرات شد و آنها توانستند براکردستان طعمه حزب دمو که کنیا

مسلامن  یمردم یلکث یرد از حکجامعه . است یدتیو فقر عق یر کف یندگکپرا، نندکمنطقه را مغشوش 

  .ستید در وجودشان باشد نیه باکاسالم  یهاگا یهستند ول کو پا
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ها یجانیآذربا ینند ولکاده بیجان پین برنامه را در آذربایخواستند ایراتها ابتدا مکدمو : حقگو سپس افزود

  .ن منطقه آوردندیبه ا یر رو یند و آنها ناگزبه آنها داد ینکجواب دندانش

حقگو  یه آقاک یلیدر مورد مسا: گفت ارتش کس ستاد مشرت ییر رکر شاکرسلش، پس از سخنان حقگو

نار ملت کبان ملت و در یارتش پشت: نمکد عرض یمباند با یه رفته است باقک ییفرمودند ارتش در محلها

ان باشد خواهد کت و مینارشان فقط از نظر موقعکش در ه مردم بخواهند ارتک یتازمان. خواهد بود

 ییات جابجاین عملیا. ن پشتوانه ما ارتشاستیم بزرگرتینیبمی ه ما در وجود ملتک ین احساسیا. ماند

ح یوجه صح هیچدهند به یا جنگ میرزم ی، ر یمانند درگ ییبه آن عنوانهاها هه روزنامکارتش های در رده

متام شدنش فقط  ین خوبین حال به ایدر ع یم ولینیکم یتلق ییجابجا یک ه ما آنرا فقطکست بلین

  .بهره مند شدند تین حامین منطقه ازایفرماندهان درا. و احساس وعالقه مردم بود یبانیبخاطر پشت

م سابقه روح کهم  یلیاست و خ یدوار یام یلیخ ین واقعاً جایا: ن باره گفتیمهندس بازرگان در ا

ه دو سه روز قبل امام ک یهامنطور . ارشان خوب انجام شودکان باعث شده یدر آقا یار کوهم یهمبستگ

ه مردم کن هستم یشاهد ا یبخوب یشامدیفرمودند واقعا روحا انقالب شده است در هر مرحله و هر پ

نجا هاشم یدر ا. ن استیه ما همیرسما. است یعوض شدن درون یکن عوض شدن یوا. اندهعوض شد

وند زد و ین ارتش و مردم پیه بکن بود یز ایه انقالب داشت نکهای از اثرات ارزند یکی: ان گفتیصباغ

  .ارزنده است یلین واقعاً خیا

تولد  یکحادثه پاوه : گفت وزیرنخستبه  ینیزم یرو یفرمانده ن یمسار فالحیت، راتکن مذایپس از ا

روز  20امروز . و مسبب بود که محر ه فرمان امام فوق العادکنیبخصوص ا. بود یگر یآغاز د یکگر و ید

مردم  یبانیپشت یح چگونگیضمن ترش یو . میمودیامل را پکراه  یلیروز ما خ 20ن یا یگذشته است و ط

ه ستون ارتش چگونه کم یدیاصالً نفهم، به طرف مهاباد اند وآبیت از مکما هنگام حر : از ارتش گفت

ر شهرستانها یدم آنقدر از تهران و سایشب دیر ددر سف. ردندیکم کمکمردم با متام وجود . ه شدیتغذ

س به کم هر یردکه اعالم کن بود یا. میندار ینگهدار  یه واقعاً جا براکبه رسباز خانه  اندهخوار بار آورد
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از  یکیه کبود  یوه و غذا بحدیآوردن م یاستقبال مردم برا. د بربدیایاز دارد بیه نکهر مقدار خواربار 

  .راتها شد و آنها او را گروگان گرفتندکوه آمده بود اشتباهاً داخل جبهه دمو ین مداد یه براک یسانک

، امرستان را با خود بردندیامرستان و جراح وسائل بیس بییدر رسدشت ر: ن گفتیاز حارض یکیسپس 

  .اندهراتها بردکان دمو یامرستان بوده با خود به میآنها هر چه در ب

د آنها را با زور یشا، ل خود رفته باشندیست به میمعلوم ن: وضوع گفتن میدن ایپس از شن وزیرنخست

  .شود ین موضوع بررسید ایبا. با خود برده باشند

مسار در یه تک یصورت: رد و گفتکه عنوان شد صحبت کمردم های ازیسپس در مورد ن وزیرنخست

منطقه متوقف شده  یآرامه به علت نا کاز آن مربوط به وزارت راه است  یار من گذاشت قسمتیاخت

امده است و ین منطقه نیبه ا یه ظاهراً هنوز جهادسازندگکاست  یمربوط به جهاد سازندگ یمقدار 

ون تومان یلیم 400ن طرحهایبودجه ا یبرا. است یشور و استاندار کاز آن هم مربوط به وزارت  یقسمت

ارها کد یبا، شودیمردم حل م یر اکهاش هم باهمیه بقکروز نفت در نظر گرفته شده است  یکاز فروش 

  .ردیپذیردن را دولت هرگز منکحساب پول خرج  یب، مطالعه باشد یاز رو 

ند از کبتواند جذب  یار عمرانکهر چقدر منطقه : گفت وزیرنخستان در ادامه سخنان یمهندس صباغ

ه کنست یما ا یعن منطقه شده سیا ییادر اجراکت یتقو یه براک یبا اقدامات، ستیغ نینظر اعتبار در

ن جلسه یان ایدر پا. هیمن توسعه بدیردنشکهای ردستان و شهرکرا در منطقه  یار عمرانکشرت یهر چه ب

راتها اشاره کبه موضوع دمو ی جان غربیحقگو استاندار آذربا، دیقه به طول انجامیدق 45به  یکه نزدک

 اندهپناه بردها هو کشده و به  یعاصردها که کم اغلب جاها یردکرات را ما بزرگ کحزب دم: رد و گفتک

ره که ما واقعا با مذاکمثالً در قطور . نندیکتشان میند مردم اذیآمی به شهر یه وقتکن بوده یجه اینت

هفته  یکاگر تا : م گفتندیردکره کرشوع به مذا یم تا دست به بلوا نزنند وقتیم آنها را نگهداریتوانستها

ه ک یمتیبهر ق، مینکحمله  یم به شاپور و خو یم داشتیم تصمیدیدمنی تین حسن نیگر ما شام را با اید

  .میخریتومان م 5های ت را بستیرب، کمیامده ایه به شهر نکماه است  4، میما گرسنه هست. شده
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در مهاباد مورد استقبال پر شور فرماندهان ارتش . وپرت عازم پادگان مهاباد شدیکبا هل وزیرنخستسپس 

ف یابورش، سپاه پاسداران یاتیو فرمانده عمل یخلخال اللهآیتن حرضت ینقالب و همچنو پاسداران ا

  .قرار گرفتند

راتها کنفر از افراد ارتش و پاسداران در گروگان دمو  72تا  70ن یه بکاطالع داده شده : فرمانده پادگان گقت

اعالم شده گروگانها را به ، شدهق یه تحقکتا آنجا . اندهدام محل بردکست آنها را به یمعلوم ن، هستند

 یلوفر یرت نکتوسط د ، اندهبود یامرستان سقز بسرت یه در بکتن از گروگانها  20حدود . اندهمرز عراق برد

بوده است و طبق دالئل و  کیساوای، لوفر یبه نام احمد ن یلوفر یرت نکبرادر د . راتها شده اندکل دمو یتحو

له یداد و آنها را بوسیب میجوانان دانشجو را فر یلوفر ین رتکد ، ده استیه به دست ما رسک کیمدار 

ان و همراهان از ین موقع مهندس بازرگان و مهندس صباغیدر ا. داده استیم کل ساوایبرادرش تحو

رمقدم یعرض خ یه براکادارات  یر و روسایون مهاباد ـ عشایپادگان مهاباد خارج شدندو به جمع روحان

م یرکمال »ه بنامیون بلند پایاز روحان ، یکینیدر اول صف مستقبل. شدند یکده بودند نزدیشکصف 

و با اقرار  یجنابعال ینیو د یت علمیامن به شخصیما با ا -میبسم الله الرحمن الرح: گفت« یندیکشار

رمقدم عرض یان خود خیران را به میا یاسالم یت محرتم دولت جمهور یی هت شام مقدم و یبه حسنن

ده یمردم محروم و ستمد یمخصوصاً برا، به نفع همه ما باشد ییف فرماین ترشیم ایدواریام. مینیکم

 ییبوجود آمده و دلها ییهایش آمده و نگرانیپ یر حوادثین چندماه اخیمسلام در ا. ر باشدیحادث خ، ردک

ه کی، نیشگاه امام خمیله شام از پیو بوس یاز جنابعال هیمخوایما م. در ترس و هراس قرار گرفته است

اسالم  یر لوایه همه مادر زکنید به ایبا ام، قرار دهند ین مردم را مورد عفو و گذشت و سامحت اسالمیا

، ن مرافعهین است در اکمم. میش خاطر برسبربیدر امن و امان و آسای، اسالم یجمهور  یو عدل اسالم

حاال موقع . نندک ییبدگو، گر حرف بد بزنندیسان دکنسبت به  یغرض شخص یه از رو کباشند  یسانک

متوجه  یادیزهای ه چشمکن موقع حساس یدر ا. ش ببخشدیه به همه دلها آساک یعفو عام، عفو است

 یمحبت و دست دوست، ه عفوکم یدانین میقید و ماهم ین بدانیق، یبخصوص مهاباد شده است، ردستانک

ما . مید هستیه دارک یتین نما منتظر حس. گر سالحها موثرتر استیها و دکتان، ردن از فانتومکدراز 
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رهرب ، مبلغ اخالص و ارادت ما به حضور امام. ندکان ما بروز یت در مین حسن نیه اثر اکم یمتتظر آن

م و دوباره از زبان متام ینیکدعا م یعدل اسالم یجمهور  یدار یامام و پا یسالمت یما برا. دیباش، انقالب

 میمحبت و ارادت خودمان را تقدی، ان و شهرهاییروستا، ون و بزرگان قومیمخصوصا روحان، طبقات

 . مینکمی ر مقدم عرضیم و دوباره خینکمی

 

 میت داریشه حسن نیما هم

، ردستانک که قدم بخاکنیاز ا: ر گفتکضمن تشی، ندیکم شاریرکبازرگان در جواب مال  یمهندس مهد

نان بدهم یتوانم اطمیه مکنچه آ . میگویم یکبخودمان و بخودم ترب، میگذارین میردنشک یبخصوص اهال

ه ک یقبل از آن در مبارزات یلیانقالب و خ یه از ابتداکنست یا، ه همه اطالع دارندکنیگوا، واطالع بدهم

اختالفات ، زمان مطرح نبود هیچه ک یز یچ، ردکمرداد رشوع  28ران مخصوصا بعد از فاجعه یملت ا

ت مخصوصا کن حر یعه اصال وجود نداشت و ایو ش یسن یعن. یران و مذاهب بودیمختلف اهای ملت

ت و خاطر آن بود یشرت به نیب، ن را دفاع از مستضعف گذاشتندیه اسم مستضعفکانقالب های در دوره

منتها متاسفانه . برسند، دیرسیبه درد دلشان من یسکن مدت محروم شده بودند و یه در ایکسانکه به داد ک

احزاب و  یعن، یندیآیران جلو پا میار در اکخدمت و مبارزه و شه در هر گام یه همک یه افرادیاز ناح

، عهیشی، ن مساله سنیدرآمده است واال ا یگر یشده و به صورت د ییمساله بهانه جوی، دستجات چپ

ن یاول، دیدانیه خودتان مکنطور یهم. نها اصال مطرح نبوده استیو ا کت فانتوم و تانکو حر  کتر ، ردک

امل حسن کدولت و ارتش با . رات با ترصف پادگان مهاباد انجام شدکف حزب دمو ماه قبل از طر  6اقدام 

آمدند یبه تهران م ییتهایه شخصکنیا ایو  یا افرادی ییهاهیاته کردند و هر زمان هم کن یت مخالفتین

ن نبوده یت و خدمت در بیجز حسن نهای مسال هیچه کد یردیکمالحظه م، دندیرسیوخدمت امام م

جور  یکچشم و به  یکه به همه به کن بوده یشه همیان بنده همیدر ب، دیه گفتکعفو  ومساله. است

لطف ، نکلطف …برود ی، ار ننواز  )بنده حلقه به گوش خوانمیشه میرا من هم یشعر سعد. مینکنگاه ب
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ه ک یتنها به رشط. به محبت داشتم یشرت یشه اعتامد و اعتقاد بیمن هم. حلقه بگوش (، گانه شودیه بک

ب اخاللگران و دشمنان را یاز دوطرف باشد و فر یمهربان یعنی( یهردو رس ب یمهربانی، چه خوش ب)

 ینند و هامنطور ک یار کند همیایخود بردارند و آنها هم ب ینخورند و حارض شوند دست از اقدامات قبل

س شده و یسز استانها تاکم دولت و دستور امام در مرایبه تصم یز خاصکرا مر یاخ، دیه اطالع دارک

در . رسدیهر استان م یعمرانهای ازیبه مرصف ن، افتهیه به استانها اختصاص کروز نفت  یکدات یعا

، نیشرت از ایب: جواب داد وزیرنخستنها است و یشرت از ایانتظار ما ب: گفت یندیکم شاریرکنجا مال یا

نون که تاکگر یق دیو طر یزندگن دولت وملت با جهاد ساید واقعاً ایبگذار. شام است یار کبسته به هم

و ، ندیآیاز رشق و از غرب م، از شامل، از جنوب، شورکناف کداز اطراف و اید دی هشرت خواید وبیدهاید

ارتش . ستین نیدر ب یو هم برادر  یو هموطن کیو هم مسل یجز همبستگ یتیج قصد و نی ه

ن را یاز همه انتظار ا. خواهند باشندیوجه من هیچدور از ملت به . ندکبرخالف ملت ب یخواهد عملیمن

، ر و خدمت در آن استیخدا و خ یه رضاک یز یتا در آن چ، نندک یههمرا، نندک کمکه به ما کم یدار

، هست کردو تر کو عرب و فارس و  یعه و سنین شیه اختالفات بکخ را یننگ تار کن لیم و ایموفق شو

  .مینکار بکت یمل یکت و کممل ، یکنید یکمه واقعا با ان نباشد و هیل در مین مسایتا ا. مین بربیاز ب

مبود کدر مورد  یل بهدار کر یمد. به گفتگو پرداخت یستیو بهز یل بهدار کر یسپس با مد وزیرنخست

امرستان یب یکه کسال است  10: بااطالع رساند و گفت یمنطقه مطالبهای ازیامرستان و نیو ب کپزش

 یه قرار شد براکدرصد آن متام نشده است  70ش از یهنوز ب یولدردست ساخت است  یتختخواب 250

  .ردیاقدامات الزم انجام گ، امرستانیامتام ب

 

  .ر شدیرسدشت هم تسخ

پادگان مهاباد شدند  یهوارد ستاد فرماندی، رات با مقامات محلکپس از مذا، مهندس بازرگان وهمراهان

 وزیرنخستبه حضور ، رده بودکاز رسدشت مراجعه ه ک وزیرنخسترت چمران معاون کبعد د  یولحظات
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 یچگونگ، هانکی یخربنگار اعزام یرهاشمیم میوتاه با عبدالعظک یگفتگو  یکرت چمران در کد . دیرس

م و ینداشت یگونه تلفاتهیچخوشبختانه ، ما در ترصف رسدشت: ردکترصف رسدشت را رشح دادو اعالم 

ت کموقع حر ، را بعهده داشتند یفه پاسدار یرسپل رسدشت وظه ک ییهوا یرو ین فقط چهار تن از برادران

رات که به دام افراد حزب دمو کش گرفته بودند یرانشهر را در پیاشتباها راه پ، به محل استقرار ارتش

ه یکبعدازظهر روز پنجشنبه در حال: رت چمران در مورد ترصف رسدشت گفتکد . د شدندی هافتادند و ش

با حمله به مواضع ، ه از خود نشان دادک یم با شجاعت اعجابآور یبود برد یهل یرو ین تیتحت حام

ستون ارتش را وارد ، ونینان از تار ومار شدن ضد انقالبیرد و ما پس از اطمکدشمن آ نان را تار ومار 

د ی هش 4م و به جز آن ینکر یشان دستگین را در سنگرهایتن از مهاجم 6م یما توانست. میردکرسدشت 

ن یا یساز کداً مشغول پایز شدیدر حال حارض ن. مینداشت یگونه تلفاتهیچخوشبختانه یی، هوا یرو ین

  .میمنطقه هست

 

 امام یابالغ عفو عموم

امرستان ید مهاباد و بیر و خورشیامرستان شید از بیبازد یبازرگان و همراهان سپس برا یمهندس مهد

ر و یامرستان شیدر ب. ن دو محل رفتندیا به، باشد یتختخواب 250ه قرار است کن شهر یاره اکمه ین

رد و کادت یع، نفر هستند 43ه اعالم شد کر یو همراهان از مجروحان حوادث اخ وزیرنخستد یخورش

مه یامرستان نیاز ب وزیرنخستد یدر بازد. ان گذاشتندیدر م وزیرنخستالت خود را با کمجروحان مش

رد و کصادر  یدستورات وزیرنخستافته است یامتام ن شیار ساختامنکسال است هنوز  10ه حدود کاره ک

امرستان ادامه یار ساختامن بک ین شده و بزودیانجام شده و بودجه هم تام یراتکار مذاکامنیبا پ: گفت

ون مهاباد یزیو تلویز رادکرهسپار مر ، ارهکمه یامرستان نین بید از ایپس از بازد وزیرنخست. افتیخواهد 

منطقه را به مردم مهاباد  یو نوساز  یعمرانهای ارکد ین نویامام و همچن یو عمومعفی، امیپ یشد و ط

رت کد ، ام بودیمشغول دادن پ وزیرنخسته کهای در فاصل. به اطالع عموم رساند، نیردنشکو مناطق 
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ن یرت چمران در اکد . ردکگفتگو ، ار استکمشغول  یوزیر نخسته در کله تلفن با برادرش یچمران بوس

را در منطقه رسدشت و بانه مطرح منود و از برادرش  یو نفت ییمبود مواد غذاکمساله  یتلفن یگو گفت

به منطقه رسدشت و بانه ، ن ونفتیبنز، رکش، قند، آرد، روغن، برنج یادیخواست هر چه زودتر مقدار ز

رسدشت  یق خط مرز ینون از طرکتا. داً تحت فشار هستندین منطقه شدیمردم ا: گفتمی او. بفرستد

ردن رابطه عوامل ضد انقالب با کقطع  یم برایم داریه تصمکده یرسیآنها آذوقه م یق عراق برایاز طر

، ون نفرستندیامکه آذوقه را با کد داشت کیرت چمران تاکد . میراه رسدشت ـ عراق را ببند، ن منطقهیمردم ا

  .رسدمی ر به دست مردمید یلیخ، بودن راه یچون عالوه بر طوالن

 یامیله هواپیحتاج را بوسیم تا آذوقه و مایردهاکدائر  کیخا یمرت  750فرودگاه  یکدر بانه : گفت یو 

  .مین محلها برسانیبه ا، روزیهوانهای ویا فرنچیو  130ـ یس

را  هیاتفه مراقبت از یه وظک یرب کوپرت یکوپرت و چند هلیکسپس با دو هل، مهندس بازرگان و همراهان

، رمقدمیردستان ضمن عرض خکاستاندار ، در پادگان سنندج. عازم سنندج شدند، دبعهده گرفته بودن

: دیر به رساغ ما آمدید: نمکمی خالصه یلیخ، ستمین یادی؛من اهل حرف زدن زوزیرنخستجناب : گفت

نده امام و یمنا، «خواه ید معادیعبداملج»بعد حجت االسالم. دییایشرت به رساغ ما بیانشاالله بعدها ب

لف و کبدون ت، دیف داریهم ترش یه جنابعالکن جمع یدر ا: امام گفت یپرست دفرت عمرانرس

. ستیران هامهنگ نیه ادارات ما متاسفانه با انقالب اکنیمو آن ایرسانیرا بعرض م یقتیحق یستیرودربا

رات ن ادایه اکنست یرشط اولش ا، ردستانکن عمران یاز جمله هم، خواهد برداشته شودیه مک یهر قدم

در مجموع ، ندارم یار کالبته من به فرد فردشان ، مینیکه ما مالحظه مک یبا ادارات. با هم همگام بشوند

پ هم یبه ت ییجا یکدر  ین ناهامهنگیا. هندیق نداده و منین انقالب تطبیوجه خودشان را با ا هیچبه 

 ین باره دستوراتیر در ایوزنخست . ا دولت ملت رایوبد و کد دولت را بیا ملت بایه یکبطور، خوردیم

ن منطقه یهمه با هم در ای، جهادسازندگ، ته هایم، کپاسداران، م ارتشینیبمی هکنیا: داد و گفت

. دیایبوجود ب یه هامهنگکهست  یلین میه چنکدهد یت بخش است و نشان میرضا، دارند یهمبستگ
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ل و یالت و مساکمقررات و مشتوجه به ، ندیآین منطقه میبه ا کمک یه براکهم  یسانکانشاالله 

پادگان وارد  یسپس به سالن ناهار خور  وزیرنخست. گر را هم خواهند داشتیآن طرف دهای تیمسوول

  .بعدازظهر به رصف نهار پرداخت 5/2در ساعت ، ضه منازیشد و پس از انجام فر

 

 هیدر اروم

ردند و پس از ک که تر یاروم بعدازظهر سنندج را به مقصد 4و همراهان سپس در ساعت  وزیرنخست

 یوم ورزشیبه استاد، «ر نژادی همسار ظیت»یم ساعت اسرتاحت در خانه سازمانیه و نیورود به اروم

دار مهندس بازرگان در یبعدازظهر به انتظار د 3ه از ساعت کهزار نفر  5ش ازیاستقبال ب. رفتند یتخت

 ، یکیشور و همراهانکر یورود مهندس بازرگان وز پس از. فوق العاده بود، رده بودندکوم اجتامع یاستاد

رفته و به یه را پذیدعوت مردم اروم وزیرنخسته کنیاز ا، ر مقدمیه ضمن گفنت خیاز جوانان اروم

ه؛سالم یبرادران وخواهران اروم: گفت یسخنان یط، سپس مهندس بازرگان. ردکر کوم آمده بود تشیاستاد

ه امروز در برابر کاست  ین افتخار بزرگیا. ردم تهران بر شام بادران ومیا یاسالم یدولت موقت جمهور 

افرسان ، ن سفر رسبازانینشده بود وما در ا ینیش بین شهرستان در برنامه پیسفر به ا. شام قرار گرفتهام

، نندکمی تیت منطقه فعالیحفظ امن یه شبانه روز براکن شهرستانها را یا یو پاسداران انقالب را و اهال

درود ، سالم بر بازرگانهای ادین فرین بیدر ا. میقرار داد یل منطقه را مورد بررسیم و مسایردکرت ایز

  .وم را به لرزه درآوردیاستادی، نیبرخم

، میگذارمنی د به حساب خودیه ابراز داشتک یاحساسات گرم: مهندس بازرگان در ادامه سخنان خود افزود

ان ابراز یو همراهان سپس در م وزیرنخست. گذارمیزنده و شهدا م ران اعم ازیه بحساب متام مردم اکبل

مسار یان و تیردند و به همراه مهندس هاشم صباغک کرا تر  یتخت یوم ورزشیاستاد، احساسات مردم

 . ه به تهران بازگشتندیارتش از اروم کس ستاد مشرت ییر رکشا

 (20/6/1358هانکی)
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  .فاش شد یو خارج یداخل گرانتوطئهراتها با کروابط دم

نون در تهران به رس که هم اک یر شورو ی هران در اتحاد جامیا یاسالم یر جمهور یسف یر کرت محمد مکد 

گذرد پرده یشور مکه در غرب ک هاییهو توطئها هنقش یاز برخ یمطبوعات یگفتگو  یکدر ، ربدیم

ن یچپ فعال در اهای گر گروهیرات و دکه در ارتباط با عوامل حزب منحله دمک هاییهتوطئ، برداشت

 یر کرت مکد . ده شده بودیچ، شورکنار کجاد آشوب و اغتشاش در گوشه و یا یبرا یمنطقه با محافل خارج

ه کرد کرده اشاره کراد یش از ورود ارتش به مهاباد ایه سه روز پکقاسملو  ین مصاحبه به سخرنانیدر ا

ن یریم و باوفا و دیبان ما هامن دولت قدیه پشتکهم دیرد قول مکمن به مردم »در آن قاسملو گفته بود 

را به عنوان  ین سخرنانیه اک یر کرت مکد . «هستند یستیالیسوسهای رویو ن یه شاملیهمسا یعنی

« یفیاحمد رش»بنام  یرا شخص ین سخرنانیاگر نوار ا»: ند افزودیکر مکذ ها هتوطئ یر یلگکاز شهای نشان

اضافه  یر کم. «و مهاباد موجود استیزیو و تلویز رادکرده باشد در مر کنض یا تعوین نربده باشد و یاز ب

دو نشان بزنند ، ریت یکخواستند با یقاسملو م کمکخاص خود به  یبا اسرتاتژ  یستیونی هز صکمرا»: ردک

ت کان خود بر ضد مملیدوار سازند و آنها را در طغیام یشامل یقو  ییه مردم ساده و روستاکنیاول ا

 یار عمومکره سازند و افیت یه شاملیشور را با همساکق روابط ین طرینند و ضمناً از اک یکحرق و تیتشو

ن گفتگو یدر ادامه ا یر کرت مکد . نندکخود منحرف های ر توطئهیران و مطبوعات جهان را از مسیمردم ا

ن یما همچن :رد و گفتکدر منطقه اشاره  یاسیسهای ت گروهیدر ارتباط با فعال یگر یدهای به ماجرا

تب قرآن وابسته به حزب کان به مکردستان در بو که چند روز قبل از ورود ارتش به کم یافتیبعداً اطالع 

و با اهانت به مقدسات  اندهردکحمله شده و پرچم الاله اال الله و قرآنها را پاره  یاسالم یجمهور 

حادثه در روز ورود ارتش به پاوه اتفاق  نیه اکقرآنها را آتش بزنند  پرچم اندهقصد داشت یاسالم یجمهور 

  .افتاد
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 ن در عراقیعزالد

 ینین حسیعزالد یه بنا به اطالعات شخصکرد کن اعالم یو همچنکران در مسیا یاسالم یر جمهور یسف

عات یاقامت دارد و قاسملو به خارج رفته است و احتامالً طبق شا« برده پان»در عراق بنام  یدر محل

در : ردکاضافه  یر کرت مکد . ن منطقه و اروپا مرتباًدر رفت و آمد استیربد و بیس به رس مینون در پارکا

 ین و حتیو محرتمها هردکلیشهرها و تحص یرد و اهالک یاز مرم واقع یکهیچه کنم کح ید ترصینجا بایا

و تنها  اندهنداشت یار کهم گرتوطئهر منطقه با عوامل ین و اغتشاشات اخیردنشکهای ان شهریبازار

ن یخ عزالدیز با شیه او نک یشمرگان جالل طالبانیاز پ ایەعدان ناآگاه منطقه رسدشت و ییاز روستا ایەعد

ونت کرج سکز در یراً نیاست و اخ یه عراقکرت محمود عثامن کبه همراه د ، دارد یر واحدکطرز تف ینیحس

در ، رده بودندکومت عراق اخراج کا حب یار کاو را به جرم هم یبارزان یداشته است و پرسان مالمصطف

رد را چند روز قبل از کش مرگ یهزار پ 2ر حدود یاخهای ه گروهک اندهت داشتیانات منطقه فعالیجر

قرار داده « هکمک»و حزب  ینین حسیخ عزالدیرات و شکار حزب دمیردستان در اختکورود ارتش به 

و  یستیونی هو مطبوعات ص یخارجهای ن توطئهیه از اک یا و اطالعاتین قضایبودند و با علم به ا

در منطقه اجرا خواهد شد و اگر امام  یتوطئه بزرگ یه بزودکمن محاق شده بود  یبرا، استعامر داشتم

با ، ردندیکرتر فرمان قاطعانه خود را صادر میا سه روز دیدو و ، ردمکافت یه من درکچند روز و آنطور 

شورمان کآن متوجه انقالب ما و استقالل  یه رضبه اصلکداد یم یرو  یگن فاجعه بزر یقیب به یاحتامل قر

مرد هزار ، ردستانکار توطئه در کدستاندر های ان گروهیه در مکرد کن فاش یهمچن یر کرت مکد . بود

 کز و در متام اوقات مامور ساوایست و بعد هم عضو حزب رستاخیرانیه سابقاً عضو حزب پا اکهای چهر

ه او را احمد ک یو  یه بر طبق گزارشاتکو مهاباد را به عهده داشت یراتها در رادکدم یدگو نقش بلن، بوده

  .رده بودکل و عراق ییز به ارساین ییمسافرتها اندهردک یمعرف یفیرش
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 رانیا یکنده پیگو

دان یشسفیاز علام و ر ایەعدچند روز قبل از ورود ارتش به مهاباد ، ردکاضافه  یران در شورو یر ایسف

ت منطقه یحفظ امن ینند برایکشنهاد میدهند و پیل مکیتشهای نفر بودند جلس 21ه در حدود کمهاباد 

ه در کست یمونکحزب  یز کته مر یمک ینفر از اعضا یکطبق اطالع تنها  یارتش وارد مهاباد شود ول

 ین به اعضای هبود با تو ستها در بلغارستان یمونک یو یران رادیا یکپ. ندیگو یامنده بود و زمانیمهاباد باق

از  یکین شخص ینند ایکه عنوان مک یبه طور . شودیاز ورود ارتش م یر یحارض در جلسه خواستار جلوگ

رت کد . اندهردکگزارش  یم حسامیرکرات است و نام او را کحزب دم یز کته مر یمک یاصل ینفر اعضا 7

رات به کاز افراد حزب دم ایەعده کده است یبه بنده رس یقین اطالعات دقیهمچن: سپس افزود یر کم

شور انتقال کتحت آن یره به پاکمذا یاسامً مسلامن براهای شورکاز  یکیوپرت یکو با هل اندهمرز رفت

. ده استیه در صورت لزوم به موقع منترش رسکم یاز دارین یشرت ین اطالعات بیو عالوه بر ا اندهافتی

ق یپادگان مهاباد در رسدشت از طر کسبهای نصف سالحه در حدود کرد کن اعالم یهمچن یر کرت مکد 

 ستمیالت و سکیدرباره تش یر کرت مکد . قرار گرفته است یار جالل طالبانیدر اخت ینین حسیخ عزالدیش

بنام ستاد  کین آن ستاد مشرت یردستان و متحدکرات کحزب دم: ردستان گفتکتوطئه در  ریزیبرنامه

« هکمک»ل شده بود از احزاب کین ستاد تشیه اکل داده بودند کیردستان تشک یمرتقهای گروه کمشرت 

ت یدهد با مسوولیز مین« ییراه رها»نامد و به خود عنوان یرد مکشان خلق که خود را حزب زحمتک

ه ضمناً هر دو وابسته کان کبو  یاز اهال ین مهتدیمهاباد و صالحالد ین شمس برهان از اهالیصالحالد

و نقشه و  یستهاست و با اسرتاتژ یونی هار صیه دربست در اختکرات کدمهستند و حزب  یبه آلبان

های یکند و چریکت میشورمان فعالکدولت اسامً مسلامن در غرب  یک یافکآنها و پول  یز یطرحر

ز با جبهه ین یروابط، ردستانکدر  کن ستاد مشرت یا. داشتند یار کن ستاد با آنها همیه در اکخلق  ییفدا

چپ منا در گنبد و های کز گروهیشود و نیت میه حامیدولت همسا یکق یه از طرکن ر خوزستایالتحر

ق آنها قصد داشتند یز رد و بدل شده بود و از طرین یندگانین آنها منایه بکرده بود کبلوچستان برقرار 

و در همه جا وارد عمل شوند  یز کومت مر که حیارتش و پاسداران بر علهای روینده ساخنت نکپرا یبرا
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انقالب دچار  یهب فرماندین ترتیابد و به ایشور توسعه کردستان در رسارس کان یو شورش و طغ ینظمیب

نخواهند داشت تنها  یقیار خود توفکه آنها در کدانستند یمها هن گرو یچون اربابان ا یزحمت شود ول

وب تشنجات کشات و رس مقابله با اغتشا یدولت انقالب برا یجاد اغتشاش بود تا پول و انرژ یهدفشان ا

 کر متاسفانه در یانات اخین دستجات در جریاما خود ا. شور دچار تزلزل گرددکمرصف شود و اوضاع 

گر ملل مبارز در یران و دیان مردم ایدر م یار استوار یبسهای هیپا یدارا رانیا یانقالب اسالم. ردندکن

  …جهان است

 

 تایزوسیدرباره مقاله ا

ه یعل یست شورو یمونکتا ارگان حزب یزوسیر روزنامه ایفتگو درباره مقاله اخان گیدر پا یر کرت مکد 

بخصوص . ستین یاتحاد شورو  یاست خارجیل بر موضع سیروزنامه دل یکموضع : ران گفتیانقالب ا

فقط های ن مقالیب مسوول چنین ترتیسنده مقاالت آنهم امضاء داشته باشد و به ایه نوکهای در روزنام

ند باز هم آن مطلب موضع اتحاد کرا چاپ  یبدون امضاء مطلبهای و اگر هم روزنام سنده استینو

 یستمیس یر شورو ی هستم در اتحاد جامیه سکنیبا توجه به ا یاز طرف. تواند باشدیمن یر شورو ی هجام

م از یدواریما ام. ار دولت هستندکاس دهنده افکگر فرق دارد غالباً روزنامه انعیدهای شورکه با کاست 

و راه  ینیفتند و از واقعبین یغات مطبوعات غربیدر دام تبل یسندگان شورو ینگونه نوین به بعد ایا

ه از اول که هامنطور کاست  ین معنیاز نظر من به ا« یسیقتنویحق». منحرف نشوند یسیقتنویحق

ن یا یحتو عالقه و توجه نشان داده و  ینسبت به انقالب و نهضت مردم یانقالب مطبوعات شورو 

قت خارج نشوند و تحت ین حقیز از راه اینون نکا، اندهردک یتلق یبرش های را از حامسه ینهضت مردم

ه روابط ما کآن ویژەب. رندینند قرار نگیکآنها را بزرگ م یه مطبوعات غربکچپنام های غات گروهیر تبلیتأث

ده است و ما یرس یو همرنگ یاز دوستهای به مرحله تاز یه بزرگ شاملیشور دوست و همساکبا 

گر یدیک یحقوق اساس ییگر و احرتام متقابل و شناسایدیک یت ملیمکت حق حایهمچنان خواستار رعا
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مستقل همسان  یشور کما را دوست و های ه در هر رابطکم یانتظار دار یم و از دولت شورو یهست

 . ابر قدرت با ما مواجه نشود یکدگاه یخود بداند و از د

 (22/6/1358)اطالعات 

 

  .ردکردستان را فاش کپشت پرده های ماجرا یران در شورو یر ایسف

با  یاختصاص ییدر گفتگو، ربدینون در تهران برس مکه هم اک یران در شورو یر ایر سفکرت محمد مکد 

: ران گفتیل استقالل اکردستان و در ارتباط با کبر اوضاع  یلیتحل یاطالعات ضمن مرور  یاسیخربنگار س

های راه، از اثرات آن در جهان یر یران و جلوگیردن انقالب اک یخنث یبرا، ستهایونی هستها و صیالیرامپ

ردن کرسنگون  یستیونی هو ص یستیالیامپرهای قدرت یاما هدف اصل، نندیکرا تجربه م یگوناگون

ردن کود رو خود را از دست دهد نابین یومت انقالب اسالمکستم حیس، ومت امام است و هر قدرکح

د به استعامرگران ینبا یعن. یمهم است ین مورد عامل زمان خلیدر ا. آنها آسانرت خواهد بود یآن برا

ت دارد آنها یان هم اهمیخارج ین عامل زمان برایا. ل دهندکخود را شهای سهیفرصت داد تا دس

نند وحشت آنها ک یعملخود را های نقشه، ام الزم را نداردکمت شده تا دولت استحیخواهند به هر قیم

 یمرد یامل و برهرب کرومند با تجهزات یه ارتش ن. کرومند گرددیل و نکه ارتش مجدداً متشکن است یاز ا

ل کیرشفت و تشیل پیاز وسا یکیباشد و  کار خطرنایتواند برا استعامرگران بسیم ینیمانند امام خم

هدف  یول، ندکران را حفظ یتواند وحدت ایم، رانیبه عالوه ارتش ا، در متام رشق شود، مردمهای توده

ران به یاگر ا یده و یه به عقکند یکد مکیتا یر کرت مکد . ستم استیردن سکف یضع، ن اقداماتیا یههم

ه به کن حال ین در عیم شود ایتقس یت و فرق مذهبیقوم، لباس، برحسب زبان کوچکهای شورک

جهان را به  یاسیرا تعادل سیز، نخواهد داشت یآنها هم چندان سود یبرا، ما منجر خواهد شد ینابود

به  یهن امر منتیت ایگردد و در نهایران میدر ا یخارجهای استیزند و باعث گسرتش سیبه هم م یلک
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مبارزه ، قتیدر حق. ( خواهد شدی)فرض کوچکشورهاس کو احتامالً نظام در متام  یاسیس ییرودرو

  .اهد شدخو  یران علنیدر ا یا و شورو یکآمر یپنهان

 

 یهزاران مبب امت

رسامً ، شورکن یا: رد و گفتکه اشاره یهمساهای شورکاز  کینجا به بانیدر ای، ران در شورو یر ایسف

نه یدر زم یندهنگر یو آ ینیگونه روشنبهیچ یند و دارایکم یل را عملیینا آگاهانه نقشه ارسا، مسلامن

، شیل خشکتشبث بیبه مصداق الغرق  ،ه خطرات داخلکعلت آن است ، تیشور خودش نسکاست یس

 یو چه قوم یخود را چه از لحاظ مذهب یالت داخلکتواند مشیران میاخاللگران ا کمکند به یکر مکف

 یر کم. مرت خواهد بودیآنها وخ یار براکجه یه نتک یدر حال، الت ما حل خواهد شدکاما مش، ندکحل 

ستها در یونی هستها و صیالیه امپرکران را یا یومت اسالمکردن حکرسنگون  ین براکممهای آنگاه راه

  .از آنها پرداخت یکل هر ینظر دارند بر شمرد و سپس به تحل

اگر  یر مقدور است ولیآنها غ ین اوال ًبرایسپس گفت ا یر کم: ات امامیاول توطئه درباره ح •

متام قرون و اعصار  یابر ، شهد جهان ، یکند و از امامیافزایم یبر وحدت ملل رشق، نندکق حاصل یتوف

ا یکو آمر یغربهای شورکدر  یدروژنی همرت از هزاران مبب کآنها  یت خواهند ساخت و اثر آن برایبرش

  .نخواهد بود

چون  یرومندیت مرد نیژ شخصین بردن پرستیدر از ب یست آنها سعین یر عملکن فیدوم چون ا •

امت یامام را وادار به تصم، و اقدامات ناجوامنردانهجاد اغتشاشات ینند با ایکم یسع. دارند ینیامام خم

ر یدر داخل غ ایەعد یبرا، ن امریه ایکبه طور، نندک یشان را وادار به اتخاذ مواضع سختینند و اکقاطع 

و ، نندک ین بهرهربدار یمعهای انالکت آن به یو هدا یاحتامل یتیقابل تحمل باشد و از آن نارضا

  .ندیافز یاذب بکهای یتینارضا
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از نهضت  یعنیرند یانگلستان بهره گ یاست استعامر یس ین است از عمل سنتکه آنها ممکسوم آن •

د به جنبش یجد کا فرصتطلبان را با ماسیش روند و عامل خود یرده وبه موازات آن پکانقالب استفاده 

رصت ندهند ملت ج و نامحسوس و منحرف سازند و فیهدف انقالب را به تدر، ن حالیبچسبانند و در ع

وم وامنود کمح یار عمومکامام را در اف، ال خودین حال به خیه چه رخ داده است و در عکنند کر کف

ران ینگونه اغتشاشات در ایردن اکاده یان اسباب پیخارج یه براکند یکخاطرنشان م یر کرت مکد . دینک

: دینامیاضافه م یر کم. ذاشته استار آنها گیل را در اختین وساین بار اینون چندکخ تایش آمده و تاریپ

ان یگر طغید یدر جا، ردستان شده اجانب درصددندکنائره در  یفایران موفق ایم اینون رژکه اک یدر حال

، ار گرفته شدکران به یاهای ر استانیسا یبراهای ردستان در واقع به عنوان جرقکحوادث . بوجود آورند

ردها آزموده و هم عوامل مطمنئ و کتجربه را درباره مساله ن یزم ایونی هرا دستگاه استعامر و صیز

  .ار داردیافته را در اختیپرورش 

 

 سنندج یجنگ خانگ

زاده یو احمد مفت ین حجت االسالم صفدر یب یه از رقابت مذهبکشود می ابتدا در سنندج یجنگ خانگ

نار و سپس به دست کر بر اکاز  یمسار قرهنیجه تیدهد و در نتیرخ م یعه و سنیبه بهانه اختالف ش

 (یاسین قتل سیشود )نخستید می هش، نندیکم یه خود را فرقان معرفک یهگرو 

 

 کرد و تر کجنگ 

رات و مرتجعان را عامل کو حزب دم ینین حسیخ عزالدیشود و شیرد آغاز مکو  کن تر یجنگ نقده ب

  .زنندیان جا مر یران اکنند و با نعل وارونه خود را موتلف روشنفیکم یع معرفین وقایا
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 رانیجنگ ا

ه کنند و معتقدند یکان و فئودالها وامنود میین جنگ را جنگ روستایسم ایونی هعوامل استعامر و ص

ابند تا ییخوب م یهبهانب ین ترتیفئودالها بودند و به ا یحام، ان و پاسدارانییان روستایران حامکروشنف

، ن موقعیدر هم، آنها را از صحنه خارج سازند، ب شدهینند و به هر ترتکپاسداران را در محل قتلعام 

نند و با متام ک ین آنها( از مرزها نگهدار یرات و مؤتلفکخواهند خود آنها )حزب دمیه مکدارند یاظهار م

، ژ امامین آمدن پرستییلطمه زدن و پا یبرا. نندکر یو پاسداران جلوگ یژاندارمر ، از ورود ارتش، قوا

ل کل داشت تا خود را فرمانده یردستان گسکه ابداً در کدهند یانتشار می، د خارجیراان آنها در جیبلندگو

در روزنامه لوموند « ر دولویجوان عالم» یعنیار یار بختکن زمان همیه در همکچنان، قوا نشان دهد

  .ندیکن موضوع را با آب و تاب علم میفرانسه ا

 

 اریبخت یپا یجا

های د و رسانهیرد و جرایگیار مورد استفاده قرار میت بختیتقو یبرای هاردستان به عنوان بهانکحوادث 

، مارس 3مورخ ، ص روزنامه لوموندیص و بین حیدر ا. دهندیرا ادامه م ین جنگ روانیای، همگان

ردستان را دارند کهای توسعه مرز یتقاضا، و قاسملو ینین حسیخ عزالدیه شکدهد یانتشار مهای مقال

د یست و بایران نیردستان اکردستان رسم شامل متام ک یز جاسوسکو قطعاًبه سفارش مرا ده آنهایو به عق

  .ابدیمرزها توسعه 

 

 یدر پ یپهای توطئه

انقالب را مهم ها هتیمکارتش و ی، د خارجیه به نقل از جراکا کیونساکنجا به روزنامه مسیمگر در ا

ه در ک یکپلامتیروزنامه لوموند د. ردندکدفاع ردها فقط از خود کات زدند و یه دست به جناکسازد یم
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. ندیکرار مکآنرا ت 79اوت  8ون یند و لرباسیکد میین مطلب را تایو به قلم مادام قاسملو هم 79ژوئه 

ه اغتشاشات در خوزستان آغاز کشود یحل مهای تازهای ماد 7ردان با موافقتنامه کزبانان و  کر تر یدرگ

ی، خاقان اللهآیت یاعراب اهل سنت تحت رهرب  79ل یآور 30ورنال دوژنو ده روزنامه ژ یشود و به عقیم

ه معتقد به جنگ ارتش و مردم کن یبه بهانه ا، مسار فربدین حال تیدادند و در هم یخودمختار  یتقاضا

، گنبدهای منکتر  79اواسط ماه مه ، ن روزنامه ژورنال دوژنویطبق مندرجات هم. دهدیست استعفا مین

های ران در مرزین مبباران دهات اینخست 79ل ژوئن یدر اوا. زنندیل دست به شورش ماستقال یبرا

ه اغتشاشات ک یدر حال، ابدییه ادامه مییژو 10خ ین مبباران در تاریتوسط عراق و سپس دوم، ردستانک

در ردستان کجنگ در ، روز قبل از انتخابات مجلس خربگان 15قاً یدق. رشفت استیرو به پ، ردستانکدر 

ن دهقانان و فئودالها یه آنرا جنگ بییژو 7ون یرباسیه روزنامه لک یجنگ. ونددیپیوان به وقوع میمنطقه مر

ز دخالتها و یدر سطح ارتش ن، دارد یسع یات خارجیکتحر. نامدیران و پاسداران مکا روشنفیو 

ارتش  ین مقامات باال یات بن بار از اختالفینخست یژوئه برا 24روزنامه ژورنال دوژنو . نندکب ییهایسمپاش

موافقتنامه را اعالم  یکدوباره انعقاد ، رت چمرانکد . ابدییدر همه جا ادامه م، اغتشاشات، راندیسخن م

طبق نوشته روزنامه ، ن حالیدر ع. نندیکب میذکردها تکآنرا از طرف  یغربهای ه روزنامهکند یکم

، موضوع اغتشاشات. ردستان آرام استکوضاع در ا: داردیاظهار م ینین حسیعزالد 79ه ییژو 30، فگارو

  .است یز کاز اخرتاعات دولت مر  یکی

 

 ینین حسیل از عزالدیتجل

ران تا یار قابل احرتام در اینند و او را به عنوان رهرب بسیکل مین تجلیخ عزالدیعموماً از ش ید غربیجرا

شود یرات منحله اعالم مکباد حزب دمقبل از ورود ارتش به مها. نندیکبزرگ م ینیخم اللهآیتحد مقام 

اوت  20ون یرباسی)ل. ندیکم یار کو هم کمکتقاضا  یخارجهای شورک یاز رؤسا ینین حسیخ عزالدیو ش

موافق با  یقشون انقالب یکه کیردستان تر کدر  یسیه اوکابد یین هنگام در اروپا انتشار می( در ا1979
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 20گوارو یل داده است و روزنامه فکیران تشیا یسالمان بر ضدانقالب ایت خارجیشاه مخلوع و با حام

رفت و آمدها . داندیر قابل احرتاز میران غیا را به علت عدم ثبات ایکو آمر ین شورو ین جنگ بیاوت ا

ز که ابتدا مراکان دارد یبه نفع شورش یتوطئه بزرگ در سطح جهان یکاز  کیهمه حا یغات غربیو تبل

ه کن معر یت بشناسد و ایران را به رسمی( ایبدون وابستگ یتار مرتجع )خودمخهای و سپس دولت

امها و یارشناس با هواپکردستان و ارسال اسلحه و کگر قدرتها در منطقه ید یبا باز شدن پا یغاتیتبل

ر یه اغلب زک یخارجهای ونیزیو و تلویردستان شود و مطبوعات و رادکرهسپار  یلییارساهای وپرتیکهل

ل یشدن س یستها هستند قبل از وارد شدن ارتش به مهاباد خرب از جار یالیا و امپرستهیونی هسلطه ص

دند یدیران خواب میا یلبنان را براهای یناآرام یداند و الگو یران میدر ا یجنگ داخل یکخون و آغاز 

اسداران ردند و آنها را وادار به مقاومت در مقابل پیکت میتقو یبخوردگان را از حال درونین حال فریدر ع

نرتل مهاباد در چند ساعت به دست برادران که حوادث نشان داد کآنچنان . ساختندیم یو برادران ارتش

 یرفتار ارتش برادر ، ه رفتار آنانکردند بلکارتش و پاسداران افتاد و آنها هرگز همچون ارتش غالب رفتار ن

ه اگر ک ید در حالیایبه بار ن یرابو خ یز یدند تا خونریوش، کمستضعفان برخاسته بود یار یه به کبود 

نها پاسداران و یگذشته از ا. داشتند یگر یشدند قطعاً رفتار دیر میه رسازیهمساهای راتها به شهرکدم

و  کپوشا، وهیم، ون آذوقهیامکها هه به همراه خود دکنبودند بل یافراد ارتش تنها مسلح به سالح جنگ

راتها کراتها بودند با خود به همراه داشتند اگر دمکر ستم دمیز هاهه ماک یسانک یبرا یل زندگیگر وساید

ن یز ایان آنان نداشتند و حوادث نیدر م یهگایه به هر حال پاک یخود از مردم یار کبرنامه خراب یبرا

ه بضاعت کردند بدون آنیکد پول فراهم میخواستند هر طور شده مردم بایموضوع را نشان داد پول م

ه آنها را باالجبار در سنگرها و مواضع نگه داشته کشد البته تنها مساله پول نبود بلیه ممردم در نظر گرفت

ستم و  یعدالت یشوند و مهاباد را همچنان در محاق ب یبودند تا سد راه پاسداران و برادران ارتش

ه دست در کر منا کوردالن روشنفکران واقع با کتفاوت راه روشنف. نگاه دارند یاستعامل و استثامر خارج

ران یا یل بزرگ مناطق غربکمش. ن تا آسامن استیو استعامل نهاده بودند از زم املللیبیندست عامل 

 یو اقتصاد یفرهنگهای توانست برنامهیه دولت منکدر درجه اول عدم حضور ارتش و پاسداران بود 
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وشش و همت دولت به کت امام و یبا قاطع یارتش یل حضور قواکن مشیند اکاده یخود را در آنجا پ

را انجام داده  یغاتیتبل یباز  یه چند ماه دستگاه شامورتکخواست خدا انجام گرفت و مشت خائنان 

قهرمانان  ینفت یهم تودیو قد کین ساوایا نادانسته از وجود عاملیچپگرا دانسته های بودند و روزنامه

ران خنجر بزنند اما مشتشان باز یانقالب ارده و پهلوان پنبه ساخته بودند تا خائنان از پشت به ک کبز 

 . شد

 (27/6/1358)اطالعات 

 

  :ردکر خارجه فاش یوز یزدیرت کد 

 «ردستان آزادک»اعالم یتوطئه ضد انقالب برا

اخ وزارت خانه بعدازظهر که در ک یمصاحبه مطبوعات یکر امور خارجه در یوز« یزدی هیمرت ابراکد »

شور ک یک یاز سو های هاواناظ توطئ»نفرانس و ک یان با برگزار ه همزمکشنبه برپا شد فاش ساخت یک

ردستان ک»شور کغرب های گر شهریه با ترصف پاوه و حمله به دکان بود یو ضد انقالب در جر یخارج

ران به یا یندگیمنا هیاتج سفر ین مصاحبه ضمن برشمردن نتایدر هم یزدیرت کد . اعالم شود«آزاد

« سوم»جهانهای شورکرات خود را با رسان کل مطرح شده در مذایمسا رمتعهدیغهای شورکنفرانس ک

ن رهرب یرات خود را با صدام حسکمذا ین بار چگونگیاول ین برایر امور خارحه همچنیوز. ح دادیتوض

 یشور را براکن یا یندگیمنا هیاتسابق افغانستان و  جمهوررییس« کینورمحمد تره»مالقات با ، عراق

  .ردک حیخربنگاران ترش

 یترجمه مناسب« عدم تعهد»: پرداخت و گفت« مساله عدم تعهد»لمه کح یر امور خارجه ابتدا به ترشیوز

 یپلامسیه در اصطالح دکاست «یعدم وابستگ»ن جنبش یا ینام مناسب برا. ستین جنبش نینام ا یبرا

نفرانس کن یما در ا هکرد کسپس اشاره  یزد. یابرقدرتها استهای تکت مستقل از حر کحر  یک یبه معنا
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 1300به  یکه نزدکبخصوص . میران پرداختیا یانقالب اسالم یو معرف یکدئولوژیا یح مبانیبه ترش

ن یبهرتی، سم خرب یالیامپر یینفرانس آمده بودند و در برابر انحصارگرکن یخربنگار از متام نقاط جهان به ا

به مساله از خود  میردکنفرانس اشاره کگفت ما در  یزد، یران بودیشناساندن انقالب ا یفرصت برا

صحبت  یتواند بدرستیمن یانقالب هیچه کنیالت قرن ما است و اکن مشیاز بزگرت یکیه کانسان  یگانگیب

ن یر امور خارجه همچنیوز. ندکانسان را حل  یگانگیه مساله انسان و از خود بکنیمگر ا، ندکاز انقالب 

م یردکن مساله را طرح یم و ایپرداخت یره مساله استعامر فرهنگنفرانس به بحث درباکه در کح داد یتوض

د یتوانیمن یبا نژاد پرست. ردکسم مبارزه یالیتوان با امپر یوجود دارد من یستیالیر امپرکه طرز فک یه تا زمانک

  .دیهست یر کن طرز فیه مبتال به چنک ید تا زمانینکمبارزه 

اول : ردیکب مینفرانس چهارهدف را تواما تعقکت خود در کران با رش یا»: ح دادیر خارجه سپس توضیوز

ه کشورها کن ینفرانس رسان اکت در کدوم رش ، ر متعهدیغهای شورکخارجه  ینفرانس وزراکت در کرش 

 یام شهدایان و پیران بیردن انقالب اکروشن  یبرا یم و سخنانیت داشتکرش  وزیرنخستنده یبه عنوان منا

 یله خرب یه وسکران یح انقالب ایو توض یمطبوعاتهای نفرانسکت در کرش  سوم، ردمکران را قرائت یا

تسلط دارند مخدوش جلوه داده شده بود و چهارم تبادل  یهگرو های ه بر رسانهکسم یالیعوامل امپر

شور و کن یوبا پس از انقالب اکت یموقع ین بررسیشورها و مالقات با رسان آنها و همچنکگر ینظر با د

ه با کح داد ین توضیهمچن یزدیالت کفائق آمدن بر مش ین سالها برایا یزه آنها در طمبار  یچگونگ

ران از تجارب یار گذاشنت تجارب انقالب ایبخش متاس داشته است و ضمن در اختیآزادهای رسان جبهه

  .رده استکآنها استفاده 

شورها کخارجه  یوزرا یعضه مورد بحث قرار گرفت و بک یاویژەل یاز مسا: ح دادیسپس توض یزدیرت کد 

گونه برخورد منود؟ رسدسته  یکابرقدرتها به  یهد با همیا بایه آکن مساله بود یردند ایکآنرا مطرح م

ده داشتند ینها عقیا. نفرانس بودندکدر  یوبا و طرفداران شورو کردند یکن سئوال را مطرح میه اک یسانک
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ز البته یران نیدر ا. ردکسان نگاه یکوبه هردو  ف قرار دادیرد یکد دریا را نبایکو آمر یه شورو ک

  ره قرار گرفتکن مساله مورد مذایدارند و اهای دین عقیه چنکران هستند یمثل حزب توده ا ییسازمانها

ندگان یدعوت از دو گروه منا، نفرانس مطرح بودکه در ک یل اساسیمسا»: ح دادین توضیهمچن یزدی

ع یه چون هنوز وقاکرد کشنهاد ین موضوع پیران در برابر ایا. ستیچ ن دویف ایلکه تکنیامبوج بود و اک

  .«نفرانس مطرح شودکد در یده است نبایجه نرسیامبوج به نتک

ه برخالف کتنام داشته است به آنها گفته یندگان ویه با مناک یدر برخورد خصوص: ح دادیسپس توض یزدی

  .ندیکشورها تجاوز مکگر ید کاست و به خا ز متجاوزین نیه چنکم یدید، شدیآنچه سالها گقته م

ت مرص داد و گفت یق عضویتعل یران برایشنهادات ایدر مورد پ یحات مفصلین توضیر خارجه همچنیوز

ه ین و سوریفلسط، ریبخصوص الجزا یعربهای شورکشور را خواست و اغلب کن یت ایق عضویران تعلیا

م گرفته ین سادات شد و تصمیبگ، ارترکن قرارداد یردن اکوم کن منجر به محیز با آن موافق بودند و این

  .شود یدگینسبت به مساله مرص رس 1981خارجه در  ینفرانس وزراکه در کشد 

ه قبالً که هامنطور کو بود یسارینفرانس مساله پولکگر مطرح در یمساله د»: ر خارجه سپس گفتیوز

م و از یور شدیسایپول یشورها در امور داخلکلت نفرانس خواستار عدم دخاکدر . میرده بودکز اعالم ین

  .«میردک یبانیپشت ییقایافرهای شورکقطعنامه 

 

 کیره با ترهکمذا

 هیاتو « ردکروز استعفا یه دک»نفرانس کافغانستان در  یجمهور رییسر خارجه در مورد مالقات با یاز وز

ه ما در کردند و گفتند ک یدار گله گزار ین دیها در ایه افغانکپاسخ داد  یزدیرت کد ، سئوال شد یافغان

 ید جلو یه باکن گقتند یآنها هم همچن. ستین نیم چنیح دادیه توضکم ینیکآنها دخالت م یامور داخل

ن ما یهمچن. ر قابل اجرا استیاصوال غ ین امر یم چنیح دادیه ما توضکد را گرفت یمراجع تقلهای حرف



 
156 

 یعیطبهای ران مسالیر گرفنت مسلامنان افغانستان از ایتاث اما، مینیکه انقالب صادر منکم یح دادیتوض

. است یعین طبیافعانها نگران هستند و ا: سپس گفت یزد. یمیریم بگیتوانیر را منین تاثیاست و ما جلو ا

هزار  4م و نسبت به حضور یز نظرات خودمان را گفتیدر افغانستان وجود دارد و ما ن یجنگ داخل

  ر بگذاردیتواند در اوضاع منطقه تاثین میه اکم بخصوص یخود ابراز داشت ینگران یمستشار افغان

آنها به خاطر وجود دفاتر احزاب ومخالف دولت آنها در در  ید نگرانینیکر منکف: ده شدیپرس یزدیاز 

ه عدم کم یح دادیضمناً ما توض. نگفتند یز ین مورد چیآنها در ا: ر خارجه پاسخ دادیران است؟ وزیا

ران یه به اکچند هزار زن و مرد  یندبخصوص پناهندگیکما را نگران م یرشقهای و جنگ در مرزآرامش 

  .میآنها هست ییرایمسوول پذ یو عرف یفه رشعیو ما بنا به وظ اندهپناه آورد

های شورکه کنیبا توجه به ا. دیسم سخن گفتیالیامپر یتان از نفوذ فرهنگیان صحبتهایدر م: سئوال شد

ن مساله یا، را با خود دارد یستیالیامپر یز فرهنگین ینولوژ کدارند و ت ینولوژ کاج به تیاحت جهان سوم

 نند؟یکم یرا چگونه جمعبند

 یشور خاصکه علوم متعلق به کچرا . د تفاوت قائل شدیو فرهنگ با ینولوژ کن علم و تیب»: گفت یزدی

جهان های شورک یهبه مردم هم متعلق، و علوم درغرب وجوددارد ینولوژ کست و آنچه به اسم تین

را داشته  هیات، مثل جب یادیران اغلب علوم بنیه مثالً به عنوان منونه اکست چرا ین یعلوم غرب. است

رفنت وعلوم یضمناً پذ. جهان استهای شورکه یلکرده بهر حال علوم متعلق به کو به مردم جهان عرضه 

ه فرهنگ کنند یکم یها سعیالبته غرب. ش فرهنگ باشدر یه همراه با پذکندارد  یلزوم هیچ ینولوژ کو ت

ن دو فرق قائل ین ایه بکن برعهده مردم جهان سوم است یاما ا، نندکصادر  ینولوژ کخودشان را با ت

  .نندین دو را مرتادف با هم نبیشوند وا
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 «ردستان آزادک»جادیتوطئه ا

ن در ینفرانس هاوانا؟ عالوه براک یود برابهای ردستان ساخته و پرداختکا جنگ یآ: سئوال شد یزدیاز 

ه مربوط به دولت کتا آنجا : ر خارجه گفتید؟ وزیردکسب ک یدیچه اطالعات جد یمورد امام موس

ات ضد انقالب در پاوه یاما عمل. نفرانس هاوانا نداشتکبا  یارتباط هیچمساله حضور ارتش ، ران استیا

ل کیه ضد انقالب قصد داشت هم زمان با تشکد پاسخ بدهم یا نه باینفرانس هاوانا داشته کارتباط با 

ش آمد یه پک یلیه با مسا. کندکردستان آزاد کران اعالم یا یغربهای شهر نفرانس هاوانا با حمله به پاوهک

  .به ضد انقالب داده نشدهای ن اجازیافت و چنیان یردستان پاکو فرمان قاطع امام مساله 

 یدیخرب جد هیچاما ، مختلف مطرح شدهای شورکصدر با  یاله امام موسه مسکح داد یسپس توض یزدی

  .میاوردیبدست ن

شور با فرهنگ ک یاسید روابط سیه باکح داد یتوض یزدیرت کبه د  یاسالم یخربنگار روزنامه جمهور 

 یه روزنامه جمهور کم یبگذر: گفت یزد. یندکشف کن را وزارت خارجه ید ایاسالم توام باشد و با یاسیس

ن روزنامه یه اکم یدواریاما ام، مینفرانس بوده اکدر  رانیا یندگیمنا یژگیه ما فاقد وکداده  یرا یاسالم

  .ح دهدین مورد توضیبگذارد و نظرات خودش را در ا ینار یسم

برادر بزرگرت ترجمه و براساس ی، ل وصکیم و و یه قکشد  یزدیاز  ینجا بحث بر رس ترجمه بد خرب یدر ا

 یزدیه یه در مقاله علکح داد یخربنگار توض. رده بودکبه شدت انتقاد  یزدیرت کور از د کمذ  آن روزنامه

ا را برادر یکد آمرینبا یزدیاصالح شود وگرنه  یراسکستم بور ید سیه اگر خرب بد ترجمه شده باکآمده بود 

ه روزنامه کست یارکهامن ی، اسالم یار روزنامه جمهور کن یا: پاسخ داد یزد. یندکران خطاب یبزرگرت ا

  .رده استکرار کز آن را در مورد وزارت خانه تین یاسالم یرد و جمهور یکم« ندگانیآ»

ند یایب، میتوانیم حال اگر منینیکل را نگاه میما بر اساس استنباط خودمان از اسالم مسا: سپس گفت یزدی

  .میا ردهکم نییم بگویردکه اگر اشتباه کم یما عناد ندار. نندکو ما را ارشاد 
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و  یبر عدم وابستگ یو مبتن یستیالیران ضد امپریاست ایه سکنیبا توجه به ا: سوال شد یزدیاز 

از آنها تعهد دارند درست  یه بعضکر متعهدها ینفرانس غکران در یت اکا رش یا، است ییاستعامرزدا

ران تنها یا اام، ستندیرمتعهد نینسبت غ یکه همه بکن درست است یه اکر خارجه پاسخ داد یبود؟وز

م و روش یاز آنها موافق نباش یلید ما با راه خیجنگد و شایستها میالیه استعامر و امپریه بر علکست ین

م یتوانیم و میهست کسم واستبداد واستعامر مشرت یالیه امپریاما در مبارزه برعل، آنها مورد نظر ما نباشد

م و مردم جهان سوم را با انقالب یح دادیران توضیان ما در باره انقالب یعالوه بر ا. مینکت یجبهه را تقو

  .ه مثبت و سازنده بودکم یردکران آشنا یا

س آنرا کنظر ع یمنتظر  اللهآیته کم حال آنید ما قصد صدور اسالم نداریشام گفت: ده شدیپرس یزدیاز 

ن مورد یر اشان مالقات داشتم ودیا ایشب قبل : گفت یزد. یدارند و در خطبه مناز جمعه هم گفتند

ه کم یشور بفرستکم افراد به آن یتوانینند و ما منکد خودشان انقالب یشور باکمردم هر . ردمکصحبت 

اشاعه  یجلو  یسک میاسالم را به مردم جهان بشناسان یمرتق یدئولوژ یه اکماست . ن حقیاما ا، بجنگند

م یشورها بفرستکم افراد مسلح به یتوانیرد اما منیتواند بگیم منیشناسیه ما مکرا آنطور  یاسالم یدئولوژ یا

  .نندکد خودشان انقالب یشور باکمردم هر 

شور کن یران و ایه اکرده است کب یه دولت تصوکوبا گفت کران و یدر جواب سئوال روابط ا یزدی

ه با وجود کنینفرانس هاوانا بود و اک یر وابستگیز در مورد غین یسئوال بعد. داشته باشند یاسیروابط س

ن سئوال را یا: گفت یزدیرمتعهد دانست؟ یتوان آنها را غمی شورها چگونهکن یموجود اهای یابستگو 

ندگان یآنرا با منا یطالقان اللهآیتمرحوم حرضت  یم و حتینفرانس داشتکت در کز خودمان قبل از رش یما ن

نند یکم یابرقدرتها سع، بشوند یقدرتها هر وابستیغ یه وقتکاست  یعین طبیا. ان گذاشتندیوبا در مک

ر متعهده ید جبهه غیم؟چراو مسلامً باینکد تالش یما نبا، ا به رصف تالش آنهایاما آ. بر آن مسلط شوند

  .بوجود آورد
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واقعاً در ، گریدهای و خرب یافغان هیاتشام با  یبا توجه به گفت وگو : میردکسئوال  یزدیرت کاز د 

قت یشور در حقکن یا یه جنگ داخلکهستند  یمدعها هگرو  یه بعضکگذرد؟ چرا یافغانستان چه م

ه جنگ مردم کگر از احزاب معتقدند ید یهو گرو ، است یمرتق یست و جنگ فئودالها با دولتین یمردم

ه کح داد یتوض یرد ولکول کگر مو ید ین سئوال را به وقتیپاسخ به ا یزدیومت غاصب است؟کح یکبا 

  .ف وجود داردیط یکدر افغانستان 

 

 رابطه باملت نه دولت

ن در یران با ملتها نه دولتها در متاس باشد؟ عالوه برایه اکا وقت آن نشده است یآ: سئوال شد یزدیاز 

رهرب انقالب و دولت و  یمگر خط مش، مینکته یکم دیتوانیرا من یز یه ما به رهرب انقالب چکد یگفت ییجا

نهاد است  یکدولت . ا رهرب تفاوت دارددولت ب یخط مش: گفت یزدیمتفاوت است؟  یاست خارجیس

  .ه رهرب نداردکدارد  یسلسله تعهدات یکاما رهرب نهاده نشده است دولت 

 ییبودو چه برداشتها ییهازمینهن مطالعه در چه یا. میرا آموخت یلیوبا مساکد از انقالب یگفت: سئوال شد

 د؟یردک

ن یدر ا، ج بودیفحشاءو مواد مخدر رای، د اخالقا بود فسایکر تسلط آمریوبا زک یوقت: ر خارجه گفتیوز

داند ماده یوبا اصال منکد یه نسل جدکآنها گفتند . م و اقدامات خودشان را گفتندیح خواستیمورد ما توض

ه کن کا در مورد مس. ید و فروش آن مرگ استیاما جرم خر، وجود دارد یالبته قاچاقچ، ستیمخدر چ

له ین آن هستند وسکنان وزارت خارجه ساکار کاز  یهه گرو کهای بقط 18مثال ساختامن . ح دادندیتوض

ار قرار یه را در اختیدولت مصالح اول یعن. یارمند ساخته شده استکل و کر ینان اعم از مدکار کخود 

فات وزارت خارجه یل ترشکر یبطورمنونه مد. اندهاز ساختامن آنرا برعهده گرفت یدام بخشکداده و هر 

 یار ک یاشکف اتاقها را و همرسش ک یکیه هر دو عضو وزارتخانه هستند کش ه اوهمرس کگفت یم

  .به آنها خانه داده شده است یشکو بعد با قرعه اندهحاممها را انجام داد
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م یسال و ن یکشور کن یدر ا: گفت یزدیوبا چگونه بود؟ کروش مبارزه با ضد انقالب در : سئوال شد

ارشان دفاع کشور که در رسارس کدفاع از انقالب بوجود آمد های تهیمکبه نام  هاییهتیمکپس از انقالب 

به انقالب با ضد  کمکضمن ها هتیمکن یق ایره است و از طرین و آموزش و غکل مسیمسا، از انقالب

نرتل کب ین ترتیشود و بایروزنامه منترش م یکوبا فقط کن در یالبته عالوه بر ا. انقالب مبارزه شده است

وب کسال ضد انقالب رس  20وبا پس از کوجود دارد اما بگفته خود آنها هنوز در  یکیدئولوژیا و یاسیس

ن یه البته اکنند یکوبا رخنه مکشور به داخل کاز خارج از  یح دادند هر چند گاه افرادیه توضکنشده 

  ستین یجد یدیتهد

 است؟ یاسیس یانزوا ینفرانسها مبعنکشور در کردن کت نکا رش یآ: ده شدیپرس یزدیدر آخر از 

نند؟ یکنرتل مکرا  یسم متام وسائل ارتباط جمعیونی هسم و صیالینم چرا امپریکمن سئوال م: گفت یزدی

ت در کن جهت با رش یگفت بهم یزد. ینندک یجواب داده شد چون قصد دارند با جعل خرب ما را منزو 

تنها راه  یراه است ول یکنفرانسها کر البته حضور د. مینیکنفرانس ما حضور خود را در جهان اعالم مک

 . ستین

 (27/6/1358هانکی)

 

 ردستانک یدولت برا یو عمران یاسیـ س یسه راه حل نظام

ن یهمچن. ش خواهد گرفتیرا در پ یو عمران یاسیسی، ردستان سه راه حل نظامکرفع بحران  یدولت برا

ن یا. آنها مطرح شود یمنطقهای تابد تا خواسیردها ادامه کبا  یاسیرت سکدولت آماده است مذا

با خربنگار  یاختصا یگفتگو  یکدر  ین و شهرساز کر مسیوز«  یرائیتک یمصطف» مطالب را مهندس 

  .ردکاطالعات اعالم 
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ران دولت موقت با یگر از وزیر و چهار تن دیبازرگان نخست وز یروز بهمراه مهندس مهدیه دک یو  

ه با امام مطرح شده است به خربنگار ک یالقات و رئوس مطالب مهمن میرده است درباره اکامام مالقات 

  :اطالعات اظهار داشت

مطرح شد و  یردستان و مواد قانون اساسکاز جمله مسئله  یتکمسائل مهم ممل، دار با امامیدر د

ن یدر ا ییهاطرح هیمشورت شد تا اگر بخواهیمن فقیز با امام از نظر موازین نکن در مورد مسیهمچن

  .میداشته باش یمجوز رشع، مینکاده یمورد پ

  شورت شد؟هیمبا امام از نظر فق یـ در چه مورد

شور به اطالع امام رساندند کر یبازرگان و وز یامل را آقاکهای گزارش، ردستانکدر مورد ی: رائیتکمهندس 

  .د امام بودیجمعاً مورد تائ، ات دولتیباً نظریردند و تقرک ییهاو بحث

ره کق مذاید از طریه باکاهمچنان دولت معتقد است یاستوار است و آ یات دولت بر چه مبنائیـ نظر

  ردستان را خامته داد ؟کبحران ی، اسیس

شه قدرت داشته باشد و ید همین باکل، داندمی ق را تواماً الزمیدولت سه طر. رینخی: رائیتکمهندس 

ه ک یاز لحاظ عمران . یکیالزم است انجام دهدهر موقع  ینظامهای ارکشه تسلط داشته باشد و یهم

 ییوجود ندارد تا مثالً دلجو یضیتبع هیچن دولت قصد خدمت به آنها را دارد و یه اکمردم واقعا بدانند 

د غافل یوقت نباهیچ ینظام یشود و هم حتام قوا یدگیالت آنها رسکبر مش یعمرانهای ارکشود و با 

ه مهاجم باشد و بخواهد ک یسکه اصوال کتا آنها بدانند . ندکع عمل د مسلط بر اوضا یشه بایباشد و هم

 اندهشه گفتیهم. ار خوب استیه گفتند بسک یاسیرات سکسوم مسئله مذا. شودیوب مکند رس کب یاخالل

ما آماده ، دارند یمنطقهای نند و خواستکره کخواهند مذایه مکاز آنها هستند  یاگر عنارص و افراد

  .مینکحل  یاسیق منطق و راه حل سیم مسائل از طریما دوست دار، میدنش هستیشن
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 ینین حسیوضع قاسملو و عزالد

رد خواهند کرده رسان کمذاهای طرف یاسیره سکمذاهای طرفی، اسیرات سکه در مذاکن یـ با توجه به ا

ره کمذا ینین حسیدخ عزالیا با شیرات و کاملثل با رسان حزب دم یه ف، کا دولت موافق خواهد بودیبود آ

 ند ؟ک

ره کد مذایبا یسکه با چه کلش مطرح نشده است کدر آن حدود و آن ش. نمیکر منکفی: رائیتکمهندس 

دارند و حرف  یراتتان را اگر آنها آمادگکشام مذا: هکرده است کب یچون هنوز خود آقا اصل را تصو، شود

 یره با آقاکنم اما در مورد مذایکد مکیأمن موافقم و ت. دینکت دارند رشوع یدارند و حسن ن یمنطق

هم راجع به  یز یندادند و چ یین اجازه یردند و چنکن یحین ترصیچن ینین حسیخ عزالدیا شیقاسملو 

  .ردندکآن صحبت ن

  رد؟کن اصل موافقت خواهد یباشد دولت با ا یرات خودمختار کمذا یـ اگر مبنا

شه عنوان یهم، ردندکردستان سفر که به کهم  یاناز زمان مرحوم طالق یخودمختار ی: رائیتکمهندس 

ران یاهای متام استان یه براکردستان بلک ینه تنها برا، میریپذمی را یه ما اصل خودمختار کشده است 

رات کحزب دم یا از خودمختار یه آکاست  یشرت بحث درمحتوایاما ب. مین تز هستیو ما اصوالً طرفدار ا

های مسئل یوجود داشته باشد خود مختار  یآن تفاهم یاگر در محتوا د؟فهممی فهمد؟ دولت چهمی چه

  .ه مورد قبول نباشدکست ین

از قانون  یمورد نظر قرار گرفت و راجع به چه موارد یدار چه مسائلین دیدر ای، ـ در مورد قانون اساس

  صحبت شد؟ یاساس

ه امروز مورد بحث متام محافل هست ک یات مهم قانون اساسکن یدر مورد قانون اساسی: رائیتکمهندس 

ت یمکه با آراء مردم و حاکاده شود یخواهد پینها چه جور میه اکار بحث شد ین مواد عمده بسیو در ا

ومت کنند حکهم بخواند و مردم هم احساس  یرت نداشته باشد و ضمنا با اصول رشعیعامه مغا
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ه کد در جهات مختلفش بحث شد ن مور یدر ا یلیخ. د مذهب استیصدردرصد مبعوث و مورد تائ

ه سوق داده کنیا یله شود برایجالب باشد اما بعداً وس یه اولکد یایان دارد در قانون بکموارد ام یبعض

 یآقا» از« احمد آقا»ه کهم  یضمنا سئوال. مینکها اجتناب بد از آنین بایبنابرای. تاتور یکد یشود بسو 

های ن مورد تبرصیه امام گفتند در اکن جلسه مطرح شد یا رده بودند درکه یت فقیدرباره وال« یمنتظر 

  .باشد یرانید ایه حتامً بایه فقکگذاشت  هیمخوا

  اران و اشتغال آنها مطرح شد؟یکمسائل مربوط به ب، دارین دیا در ایـ آ

ر یه خوب وزکردند کامام در مورد نفت سئوال  یاران مطرح نشده ولیکب ییاشتغال زای: رائیتکمهندس 

  .ه جواب داده شد خوب بوده استکتش در چه حد بوده است یه رفته است موفقکنفت 

صحبت ها هدر مورد دانشگا، ن مالقات حضور داشته استیهم در ا یر آموزش عالیه وزکنیـ با توجه به ا

  شد ؟

 یمهمنقش  یس قانون اساسیش نویپتهیه ه در کنیشان مبناسبت اید اینه مطرح نشد شای: رائیتکمهندس 

  .دار حضور داشتندین دیرده است در اکتهیه س را یش نوین پیه اولکع بود یداشته است و شا

، ستیه آباد نکرا  ین و یزم داشته باشد ینیو زم یونکخانه مس یسکاگر  ین و شهرساز کا وزارت مسیـ آ

  خواهد گرفت؟

اصوال متعلق به دولت ، ن مواتیه زمکت اشاره شده کین مساله در قانون لغو مالیبه ای: رائیتکمهندس 

هم در قانون در  ین مورد زمانیه ا. کتوانند بسازند، مین دارند و خانه ندارندیزم یکه ک یاست و افراد

ه خانه ک یسانک یول. ساخنت خانه داده شود یمهلت برا کوچکهای نیه به دارندگان زمکنظر گرفته شد 

 یهگا. و چه بزرگ باشد گرفته خواهد شد کوچکآنها چه  نید داشته باشند و زمین نبایگر زمیدارند د

ن یشام زم یهم ما به بچیه ما گفتک هیمخوایبچه مان م ین را ما براین زمیه اک اندهردکآنها عنوان 

نها را به ین زمیا، م و بالفاصله بعد از گرفنتیه نگه دارکم یریگمنی نها راین زمیه ما اکداد چرا  هیمخوا
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ن به مردم داده شود چه بچه یه زمکنست یاصال قصد بر ا. ردک هیمن ندارند واگذار خوایه زمک یسانک

  .گریشام باشد چه افراد د

  دولت مطرح نشده است؟ هیاتدر های برنامها هاجاره خانهای ن آوردن بیپائ یـ برا

 بحث و مطالعه ن مسئلهیم در جهات مختلف ایم و دارین مسئله هستیما در مطالعه ای: رائیتکمهندس 

 . مینکدا یپ ییه راه حلهاکم ینکمی

 (28/6/1358)اطالعات

 

  .ردکه یدا گالینندگان شدکمهندس بازرگان از انتقاد 

ه از انتقادات و حمالت یضمن گال یونیزیوتلویام رادیپ یکدر ، وزیرنخستمهندس بازرگان  یشب آقاید

ه جمع و کحاال آنها »: شود اظهار داشتیدولت م ه بهکون یزیو و تلویو وعاظ و رادها هر روزنامیاخ

ه دوست یکسانکت هم دارند ارث و عادتشان به یرا در باطن هستند و فعالیوالبته ظاهرا ز اندهجور شد

  .« .ده استیوطرفدار ما هستند رس

 یار کعمل دولت در پاوه از فدا یدر چگونگ، شودیه به دولت گرفته مک یرادهائیضمن برشمردنا یو 

راد یندایکعمل من یه دولت انقالبکنیا: افزود یو . ردکل یف تجلیو ابورش یمسار فالحیرت چمران و تکد 

ه کاول خود گفتم های امین اصال به عهده دولت نبوده و من در پیفایرا در رشح وظایار بجاست زیبس

فرمان امام  ت دولت به خط امام و بهیم و ماموریخوریتامن را میم چوب رسقت و غفلت موفقیما دار

ومجلس  یرفراندوم قانون اساس، تکردن مملکو اداراه  یدولتهای ترصف دستگاه. مشخص است یلیخ

ند یکمن یار کهیچند دولت یگویه میکسانکضمن اشاره به  یو  یموسسات و بعد هم انتخابات مجلس بعد

ت یت فعالیس نهاکه بر عکنبوده بل یانجام شده را برشمرد و افزود اوالً اهامل و سستهای ارکاز  یقسمت

ه اهامل و کن لیا. اندهن دولت و فرماندهان ارتش انجام دادیوشش و آنچه در توان بودهاکو مراقبت و 
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ها ینکارشکدولت ما انواع  که اینبل. زده شود یسکن است به که ممکاست  یهائهکن لیازناحقرت یسست

ه ین قضیا عظمتاکچرا : بوت گفتکبه سوره عن ضمن اشاره یروبرو بوده و هست و ، مامنعتها، مزاحمتها

. میزنیم حق سهم مینکب یو رحمت و دوست یدار یه صرب و پایه توصکنیم و عوضایرید در نظربگیرا با

ب داده یه غرکوارد است  یسکراد بیگر از سخنانش گفتاید یدر قسمت یو  هیمدیم یعنیم یریگیراد میا

شان در یشناخته شودا یسک یه من برایده و رویار و عقکافو  یم زندگیه هستکم یباشد از اول ما گفت

ه ک یم در حالینیکت مکحر  یپشت کال  یتکرند با حر یگیراد میگر از سخنانش اظهار داشت مبااید یقسمت

 یم و ینکار بکده یو فهم یکستامتیسیک، متد ، منظم هیمخوایما م. شته شدندکمادر پاوه های بچه

 یما دودست یاستعفا که اینامام فرستادم  یبرا ینامه خصوص یکمن ن اول هفته یهم»: ردکاضافه 

د دولت را یدار و وظیفهشامست  و وسیلهار است عامل ک یدولت رو  که این یتا موقع یل شام ولیتحو

 . ف باشندیخواهد دولت ضعید دشمن دلش مینکت یتقو

 (28/6/1358)اطالعات

 

  .شوندیعفو م ل اسلحهیرات در صورت تحوکحزب دمو  یه اعضایلک

رد بر اساس فرمان صادره از طرف رهرب کروز اعالم یشور دکر یان وزیهاشم صباغ: پارس یتهران ـ خربگزار 

. ندیل منایخود را تحوهای ه سالحک یرات در صورتکه افراد حزب منحله دمو یلکران یا یانقالب اسالم

ور را در بر کن رهربان حزب منحله مذ ن فرمایشور افزود اکر یوز. مورد عفو امام قرار خواهند گرفت

ه فرمان امام کن سپاه پاسداران خواست یانقالب و مسوولهای ه دادگاهیلکشور از کر یوز. نخواهد گرفت

 . قاً مورد عمل قرار دهندیرا دق

 (3/7/1358یاسالم ی)جمهور 
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 0ناآرام است مهاباد: شورکر یوز

ن حوادث یه براساس اکدر مهاباد بوجود آمده  یتکحر  یکاصوالً : ان شب گذشته اعالم داشتیهاشم صباغ

ه بر اساس ان کشود یپرتاب م کبودند به آنها نارنجهای یه مشغول خواندن اعالمک یهدر مهاباد گرو 

ن االن )ساعت یم است و همینفر هم حالشان وخ 2شوند و ی مینفر زخم 40تا  20ن یشته و بکنفر  یک

ه کرات به سپاه پاسداران مهابادشده کافراد حزب دمو  یاز سو های حمل یکه کد ی( به من خرب رس21

 . شده است یرانداز یو ت یر یمنجر به درگ

در  ینا آرام یکه کان افزود یدر پا یو . اندهشته شدکرات کن حوادث دو نفر از افراد حزب دمو یدر ا

  .شودیمهاباد مشاهده م

 

  :وزیرنخستنده یمنا

 0شوندمی آزاد یر شدگان مهاباد بزودیدستگ

ت صدها نفر از مردم مهاباد و دانش آموزان و که با رش ک ییگردهام یکدر : هانکیخربنگار  –ه یاروم

 یوزیر نخستنده یالم مناکبا یصادق ز، ون درمسجد جامع شهرستان مهاباد برگزارشدیان و روحانیفرهنگ

  گر اشخاص اجرا خواهد شدیرددردستان در مو کرات کر از رسان حزب دمیه عفو امام بغکاعالم داشت 

شام به مهاباد آمدهام به های گوش دادن به درد التکبه مش یدگیرس یبرا: گفت وزیرنخستنده یمنا

ن وجه واصله یست و بهمید نیو ترد کشهای مردم مهاباد ذر یهن پرستیه در مکدهام یجه رسین نتیا

ن عنارص باعث یه اکوجود دارند  ییندرون عنارص تکچسپد لیبه دامان مردم مهاباد من یه طلبیتجز

و  یشهر مناسب نباشد و ما دست برادر  یرشفت و عمران و آبادانیو پ یسازندگ یط برایشوند محیم

د واز یبفشار یما را بگرم ین دست اسالمیه اکم یدواریم و امینیکبه طرف شام دراز م یاخوت اسالم

ه مورد کانجام بدهند  یاتیرد عملکتندرو بنام خلق و  ید عنارص افراطی هه اجازه ندک هیمخوایشام م
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د ینرتل داشته باشکعنارص تندرو  ید رو یاگر شام بتوان: ردکاضافه  وزیرنخستنده یمنا. ستید شام نییتا

ن افراد داشته یا ینرتل رو کم یتوانیز مینانه انجام دهند ما نکات مخرب و نفاق افیه آنها عملکد یونگذار

نها با زبان اسلحه یه اکرد چون کد صحبت یهستم بازبان اسلحه با افرا د ضدانقالب بام و من معتقد یباش

ه ک یر نقاط نسبت به مهاباد بوجودآمده در حالیدر سا ینظر نادرست: افزود ینند و یکبا ما صحبت م

م ینه بتواکم یدواریطپد و امیاسالم در مهاباد م یبرا یار یبسهای ه چگونه قلبکنجا شاهد هستم یمن ا

ن را بگوش یام راستیم و پینکا یرا در منطقه اح یاسالم یمرتقهای انیمشتاق جرهای ن قلبیا کمکبا 

  .میرد برسانکخلق مسلامن 

من حارض هستم چشم بسته در : ل اسلحه عفو امام گفتیبا اشاره به مساله تحو وزیرنخستنده یمنا

خواهند یه مک یاز رس افراد ییمو یکاگر . رمیرار بگق اندهردکن ینون معرفکه خود را تاک یار افرادیاخت

ه عفو کد بدانند ین افراد باینند و اکرباران بیم شد مرا تکم یخود بپرداز یار و زندگکبه شهر بازگشته و ب

 وزیرنخستنده یاز منا. گر اشخاص ابراز خواهد شدیردستان درمورد دکرات کر از رسان حزب دمو یامام بغ

 هکاقدام شود  اندهر شدیر مهاباد دستگیاخهای یرانداز یه در تک یافراد یت به آزاده نسبکخواسته شد 

ن یهمچن. دیفراهم منا اندهر شدیگناه دستگیه بکرا  یسانک یقول داد در ارسع وقت مقدمات آزاد یو 

 یل شورا راکیت مردم به تشیرثکا یر یگیه پس از راکردند کموقت مخالفت  یل شوراکیبا تش ایەعد

 . دادند

 (8/7/1358هان کی)

 

  .باشد یرانید ایه حتام بایفق

را در  ینیدولت با امام خم هیاترات کجه مذایشور نتکر یان وزیهاشم صباغ: پارس یقم ـ خربگزار 

ردستان کاز منطقه  ییت و گزارشهاکممل یلکگزارشات »: پارس گفت یبا خربنگاز خربگزار  ییگفتگو
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بحث و مطالب مورد  یغاتیو تبل یاسیسی، عمرانی، ل نظامیورد مساد و در میمرشوحا بعرض امام رس

  .«قرار گرفت ینیب امام خمید و تصوییتا

ت مردم یجلب محبوب یبرا یشرت یت بیحسن نهای هیاته کم گرفته شده یتصم»: ان افزودیصباغ

 وزیرنخست مهندس بازرگان ین امر از سو یران به آنجا اعزام بشوند و ایردستان از نقاط مختلف اک

ل یدرباره مسا»: شور افزودکر یوز. «قرارگرفت یب رهرب انقالب اسالمید و تصوییه مورد تاکشنهاد شد یپ

د یحاج س یه آقاک یرادیصورت گرفت درمور ا یمفصل یه گفتگو یت فقیمجلس خربگان وموضوع وال

های د حتام تبرصیباشد و با یرانیه اید فقین باره امام فرمودند حتام بایه در اکسئوال شد  ینیاحمد خم

 . ه اضافه شودیت فقیمربوط به وال یبه ماده قانون اساس

 (8/7/1358هان کی)

 

  .است یردستان حل شدنکل کمش: ر مشاور گفتیوش فروهر وزیدار

 یاسیبا خربنگار س ییار خود را در گفتگوکاز برنامه های د خود شمیفروهر پس از انتصاب به سمت جد

ردستان کل کم مشیردستان نروکبه  یبیصلهای اگر به قصد جنگ: فروهر گفت، ان نهادیاطالعات در م

به  یدگیرس یبرا یز یگونه برنامه ر هیچا یه آکر مشاور در پاسخ خربنگار اطالعات یوز. است یحل شدن

 یلیتفصای ههنوز برنام»: گفت. ت قرار داردیران در اولویه از ایدام ناحکد و یاردهکها الت شهرستانکمش

از فروهر سئوال  یوقت« ت قرار داشته باشدیردستان در اولوکرسد یام اما بنظر مردهکار طرح نکن یا یبرا

ردستان کبه  یبیصلهای اگر به قصد جنگ»: د گفتینکد حل ی هخوایردستان را چگونه مکل یمسا، شد

عراق  یت دولت بعثکه حر ک نون روشن شده استکه اک ویژەالت حل خواهد شد بکد مشیترد یم بینرو

ارات ین به دادن اختیر مشاور همچنیوز. «شور داشته استکن بحران در غرب یجاد اینقش عمده در ا

« خودگردان»ها د استانیه باکاعتقاد دارم »: رد و گفتکد کیها تااستان یل داخلیدر مورد حل مسا یافک

ه کرد کفروهر خاطر نشان . داده شود یخودگردان یارات براید به آنها اختیبا یخودمختار  یباشند و بجا
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ن جهت حضور یارها شده بود و بهمک یندکسلسله مراتب موجب  ییق متاسهایشور از طرکالت کحل مش

 یند رضور ک یدگیز به امور رسکخارج از مر های در محلها همتام وزارتخان یاز سو  یندگیه بنامک یسک

 . دیرسیبه نظر م

 (13/7/1358)اطالعات

 

 شورکوش فروهر به مناطق غرب یسفر دار

ن شهر یام وارد سنندج شده است و بالفاصله ایر مشاور با هواپیوش فروهر وزیروز داریسنندج عرص پر

ردستان و مقامات کبه استاندار  یبعلت عدم دسرتس. رده استک کشور تر کگر مناطق غرب یرا به مقصد د

 . سب نشدک یطالعن سفر ایربط استان از چند و چون ایمطلع و ذ

 (19/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردستان استکنون در کران ایا در ایکرسابق آمریسفی: رت طباطبائکد 

ت یوکلبنان و ، هیر از سفر به سوریدولت و معاون نخست وزی سخنگو  ییرت طباطباکعرص روز گذشته د 

مصاحبه  یکسپس در  یه به تهران بازگشت و مورد استقبال قرار گرفت و یسور یامیهواپ یکبا 

ج سفر خود را بازگو ینتا یو خارج یرد و در جمع خربنگاران داخلکت کدر فرودگاه مهرآباد رش  یمطبوعات

ات یآنگاه جزئ یت ساز و حساس خواند و یمسوول، آرامش بخش، سفر خود را روشنگر یرت طباطبائکد . ردک

نون در که بدست آمده اک یرابر اطالعاتب»: رد و افزودکح ین ترشیلبنان و بحر، هیسف خود رابه سور

ه ک یو . ل شده استکیتش، رانیا در ایکر سابق آمریل از سه سفکمتش یونیسیم. کایس یسازمان جاسوس

ن کل. نداد یحین مورد پاسخ رصیرد به سؤاالت خربنگاران درایکم ین سه تن خوددار ینام ا یاز افشا

ن یوان آخریام سولیلیو» یگر یو د« ایسابق س سییز رچارد هلمیر»، تن از آنها 2ه کشود یم ینیش بیپ
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افزود  یو . ن دو نام نشدیب ایذکد با تییحارض به تا ییرت طباطباکد . در زمان شاه باشند« ایکر آمریسف

  .ربدیردستان برس مکنون در کن سه تن ایاز ا یکیده یبرابر گزارشات رس

 یم ابالغ آقاکه در حکهدف ازسفر هامنطور » :ن سفر اظهار داشتیدر باره هدفش از ا یرت طباطبائکد 

شورها بود در کن یرات با رهربان اکمذاهای ه و لبنان و انجام پاریمت به سوریعز. ر استینخست وز

رامون یپ یراتکمذا. ران بودیه بایر خارجه سوریه و بدنبال دعوت وزیدولت سور یه بدعوت رسمکه یسور

انه خصوصاً یل خاورمیمسا ین اتخاذ خط مشیو همچن یامپرور و د یبازرگان یفرهنگی، ل اقتصادیمسا

. افتییادامه م یستیرات باکن مذایا. و پارملان بود کن و بازار مشرت یا التیکل امریقا و مسایشامل افر

هاوانا و سازمان در ین املللیه در دو مجمع بیران و سوریر خارجه اید هر دو وزیخصوصاً توجه داشته باش

رات کن در دستور مذایهم چن. را ارائه دهند کیمشرت  یافتند تا خط مشین فرصت را یاول، لو سازمان مل

قرار داشت ، همجوار در حال حارضهای شورکاز  یبعض یالتکما و مش یل مرز یه مسایما با رهربان سور

رئوس ، ساعت بحث و تبادل نظر 5/1م خدام و پس از یعبدالحل یبا آقا یراتکه مذایلحظه ورود به سور

ن یا. میدار حافظ اسد رفتیشان بدیم و باتفاق ایاغذ آوردک یم رو ینکراه کمذا. میخواستیه مک یمطالب

 یه انقالب اسالمکد داشتند کیته تاکن نیه بر ایجمهور سور سییر. دیساعت بطول انجام 5/3مالقات 

ه همه کبل، نه تنها جهان، قهنه تنها مسلامنان منط. رده استکران یان را متوجه ایران همه انتظار جهانیا

ر که با فکد ینیبیرا برابرخود م یسیمغناطهای و جاذب. شانده استکخود  یخواهان جهان را بسو یآزاد

ه رشق و غرب یدان جنگ علیوارد م یو نه غرب ینه رشقهای گر و فرمولید و اهداف دیشعار جد. دیجد

. نندیکران را آرزو میانقالب ا یروز یخواهان پیه همه آزادکد داشت کیه تایس جمهور سورییشده است و ر

ر ست و یخواهان جربان ناپذیآزاد یصد سال برا یحداقل برا، ن تجربهیا یروز یرده عدم پکن یچون خدا

ل مفتخواران و جهانخوران رشق ین دلیرد و درست به همکت یاز انقالب حام یستیلذا با متام قدرت با

ه انقالب یجهان را عل یار عمومکنند و افکسامن ید و آنرا اگراندننکدا ینقاط ضعف پ. و غرب مرتصدند

قاً متوجه باشند یدق یستیران بایقاً متام ملت ایه دقکران بلیاستمداران ایلذا نه تنها س. نندک یکران تحریا

  .نندیکند و چه میگویچه م
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 سادات یارتجاع برهرب 

ان شده است و یب ین املللیو ب یل داخلیمسا ه در رابطه باک ین رابطه باظهارات افرادیقا در همیدق

رات نا مناسب یبا تعب یول. بوده یو حفظ برش دوست یق اسالمیت و عالیحسن ن یه رو کست ین یدیترد

 ییهان فرصتیه مرتصد چنکت یالشخوار انسانهای رده است و عقابکجاد سو تفاهامت در منطقه یا

 ین استفاده از برخیانور سادات و همچن یعرب برهرب  ارتجاع کمکار شدند تا با کدست اندر . هستند

ه یشورها و جزائر منطقه علکج فارس و یرا در امارات خلهای رهربان جبههای انه پاریسلطه جوهای روش

به منطقه تحت عتوان دفاع  ییایکورود چرت بازان امر یبراهای نیران بوجود آورند و چه بسا آغازگر زمیا

نجا بود یدرا. ران شدندیا یاسالم یارتش جمهور  یناطق تحت عنوان توسعه طلبن میا یت ملیمکاز حا

تخست  ین مناطق انجام شود و بالفاصله با تهران آقایبه ا یم گرفته شد سفر یرات مفصل تصمکه با مذاک

م یعبدالحل یه آقاکنجاست یته جالب اکن. ن مناطق گرفته شودیسفر به ا ر متاس گرفته شد تامجوزیوز

ل یبه دلی هن همرایه البته اکند ک یهن سفر همرایمرا در ا. بابدیت میاز طرف حافظ اسد مامورخدام 

م کخ ید در طول تاریدارد و شا یخاص یمعن یکپلامتین حال از نظر دیشور و در همکق هر دو یعال

. ان استه مورد بحث قرار گرفت مساله جنوب لبنیس جمهور سورییه با رک یگر یته دکر بوده باشد نینط

ه در جنوب ک یدست. ستین. گذردیردستان مکگذرد جدا از آنچه در ین بود آنچه در آنجا میاعتقاد ما بر ا

رد را تحت فشار قرار داده و آمده کشور برادران که در غرب کاست  یافروزد هامن دستیلبنان آتش م

س جمهور ییموضوع سفر ر. ه مورد بحث قرار گرفتک یگر یته دکن. رده استکآرامش را از آنها سلب 

انجام  یکنده نزدین سفر در آیشان بود و ایران از ایا یاسالم یران و دعوت مجدد جمهور یه از ایسور

صدر  ین اطالعات و قرائن از رسنوشت امام موسیرامون آخریگر تبادل نظر پیموضوع د. خواهد گرفت

رده کن کرا تر  یبیصدر هرگز ل یمام موسای. بیدولت لهای ن است بر بر خالف ادعایاعتقادما بر ا. بود

 یراتکمذا. نه در دست استین زمیش از حد مورد لزوم در ایو شواهد ب ل ویو دال کو اسناد و مدار 

  .صدر صورت گرفت یاطالع ازرسنوشت مبهم امام موس یافنت راه حل برایرامون یپ
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 ایکر آمریتوطئه سه سف

دار از جنوب یو د ینیفلسطی، اسالمهای تیاس با شخصن سفر متیهدف از ا، میسپس امام لبنان شد 

ن رئس جمهور کیاس رس یر لبنان و حرضت الیم الحص نخست وزیسل یرات ما آقاکموضوع مذا. لبنان بود

امً ین دو رهرب مستقیه اکنیمتعاقباً با ا. ه بودیس جمهور سورییلبنان هامن موضوعات مورد بحث با ر

برجسته آن و های ادرکو  ینیدار با رهربان فلسطید. جنوب لبنان هستندار مواجهه با بحران کدستاند 

ارس یه کنیمصافا بر ا. موضوعات گفته شده بود ین حاو یبخش فلسط یارس عرفات رهرب سازمان آزادی

 یر سازمان جاسوسیگشت از توطئه اخیباز م یرشق یمتحد اروپاهای شورکنگره کرا از یه اخکعرفات 

تن از  3ه کم اما اظهار داشت یشان داشتیه با اک یدر مالقات. ران پرده بر داشت یاه انقالب یا علیس

 اندها به عهده گرفتیرا در س یونیسیمک یرسپرست اندهران بودیه سابقاً در اکا یکاالت متحده امریا یسفرا

بنند و در یم کدار ران را تیا یه انقالب اسالمین سازمان توطئه علیو ا. نندیکران را دنبال میل ایه مساک

 یو . ربدیران برس میردستان اکن سه تن در حال حارض در یاز ا یکیه کن توطئه است یجهت انجام هم

ها و مسلامنان در جنوب لبنان بر اثر تجاوزات و ینیست فلسطکش یحت ین افزود به اعتقاد و یهمچن

در . گردد یتلق یست نظامکش یکبزرگ  یاسیتواند در مقین و هوا میل از زمیارسائ یاتهامات نظام

خواهان در  یصد ساله آزاد یکست اسرتاتژکش، رانیتوطئه گران در مواجهه با انقالب ا یروز یه پیکحال

بخش  یار سازمان آزادکرس لوحه  یمتیران با هر قیت از انقالب ایلذا حام. رسارس جهان خواهد بود

ن یاول یس جمهور لبنان صورت گرفت براییه بالفاصله با رکدار از حنوب لبنان یدر د. ن استیفلسط

بخش  یسازمان آزادهای رویحافظ صلح عرب در لبنان سازمان جوانان مسلح امل و ن یبارارتش لبنان قوا

 ینیو زم یائیو در یطره تهاجامت هوائیر سی آمدند و با هم به مناطق جنگ زده وزهیامن بهمرایفلسط

ه یم هر ثانید بگوئیز باشد بایه اگر غلو جاکاست  یز مهمکرااز م یکیشهر )) نسطر (( . میل رفتیارسائ

از )) سازمان معهد در اسات  یدار ید« صور»در شهر . . ل استیارسائ ینیو زم یمورد هجوم هوائ

 یلیارسائهای نکنون توسط مبب افکه اکم یشده داشت یانگذار یصدر بن یه توسط امام موسک(( یاسالم

از  یدار یان دیم و در پایردکدن ید«  یبرج شامل»و« هیدیرش»از دو اردوگاه ن یو همچن. نابود شده بود
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 ینونکر دفاع یآنرا وز یشده بود و رهرب  یه گذار یه توسط امام صدر پاک)) صور ((  یو فن یموسسه علم

ر زم دیالیزم و امپریونی هروشنگر ابعاد توطئه ص یابعاد خراب. میرت چمران عهده دار بود داشتکد . رانیا

 یش از پانصد نفر در آن زندگیامروز ب. ت داشتیصد هزار جمع یه روزگار ک« صور»شهر . منطقه بود

های رانیاز منابع درآمد جنوب لبنان بود امروز به و یکیش یپ یه ما چندکم صور یبندر عظ. ندیکمن

و  یدفاع لبنان یان بکود که بر رس زنان و ک یهائو مبب ینیفلسطهای اردوگاه یخراب. ل شده استیتبد

د در قاموس سلطه گران یمشابه توحش در متدن عرص جد. باردیده بود و همچنان می(( بار ینی)) فلسط

با  یدار ید نه مجدداً کاز س یدر بازگشت از جنوب و عبور از دهات جنگزده و خال. رشق و غرب است

ظهر  مجدداً « ارس عرفاتی» یدار با آقایر لبنان صورت گرفت و پس از دینخست وز« م الحصیسل» یآقا

ه و پس یر خارجه سوریدارو گفتگو مجدداً با وزیج حاصله از دیم نتایه بازگشتیروز پنجشنبه به سورید

  .شد یه بررسیس جمهور سورییساعت با حافظ اسد ر 5/5از آن مبدت 

 

 نیدار بحرید

ر یمدت چند ساعت با ام م وین رفتیبه بحر« م خدامیعبدالحل» یصبح امروز )چهارشنبه( باتفاق آقا

اردار سفارت که کدار ین دیم در ایردکمالقات و گفتگو ، نیر امور خارجه بحریروزین نخست وزیبحر

 یمتعالهای انقالب ارزش، رانیا یانقالب اسالم: ن گفتمیر بحریز حضور داشت به امین نیران در بحریا

 یروز ین پیو ا. د استیعرص جد یگر یدن مادمت یو جاهل یبرابر های ه ارزشیعل یو اسالم یانسان یهال

امل ک یروز ید و صدها هزا رمجروح بدست آمده است و تا پی ههزار شها همت از دست دادن دیبه ق

دارها هم بدان اشاره یر دیه در ساکته را کن نیهم. ن ادامه خواهد داشتیربکه مستین علیمستضعف

شناسند و نه مرز یمهای لیو قب یبه مرز نژاد یو اسالم یانسانهای ن ارزشیه اکردم کرده بودم اضافه ک

جاد امت یهدف ا. ها تعارض قرار نداردو استقالل ملت یت ملیمکبا حا وجه هیچبه  یول ییایجغراف

را وارونه جلوه دهند و  یز هدفیاظهارات نهای اگر پار. ه دشمن واحد استیهدف واحد عل یواحد برا
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ست ین گناه از ما نیا. بخشند یائیجغرافهای را محدو ین نگرش جهانیچنتوطئه گران بتوانند های دست

دوستان  یبر رو  یات توطئه گران حتیکدهند تحریه چگونه اجازه مکن گله ما از دوستان ماست یه اکبل

ران را یا یانقالب اسالم یروز یه با اسالم شوق فراوان پکن اعالم داشت یر بحریحرضت ام. ندکما اثر 

گانه یبهای ن احرتام فراوان قائل است و مطمنئ است دستیران و بحریان ایق میو به عال ن استیتحس

ردن که هدف دشمن جدا کن مساله اعتقاد داشتند یبا، نیر مقامات بحریجاد تغافند سایار اکدست اندر 

تفرقه جاد یه اک یه از پخش هر گونه مطالبکران است یگر است و بر دولت و ملت ایدیکامت اسالم از 

  .ندک یر یند جلوگیکهمجوار مهای شورکن یب

 

 تیص مسوولیتشخ

نگونه افراد یران با قدرت متام از اظهارات ایه دولت اکن از من خواست یاز حارض یکین جلسه یدر ا

ق بسنت یاز طر. مینکرا برقرار  یراسکه دمو کد یچگونه از ما انتظار دار»: در پاسخ گفتم. ندک یر یجلوگ

 یسکمسوول است و چه  یسکد چه ی هز دیه شام متکن است یم ایآنچه ما انتظار دار دهان افراد؟

ه در کاست  یاظهار نظر شخص یالمکران است و چه یاست ایننده سکن ییتع یالمکچه . ستیمسوول ن

ننده کار خسته یهر چند بس. هستم یار راضیج مسافرت بسیدر مجموع از نتا. حد خود قابل احرتام است

  .«ت سازیآرامش بخش ومسوول، روشنگر یاد بود ولیها زم برنامه و گفتگوکهر چند ترابود و 

 

 تیوکموضوع سفر به 

 یاز سو  یه انجام نشد ولکقرار ما روز دوشنبه بود »: ت گفتیوکدر مورد مسافرت به  یرت طباطبائکد 

گونه هیچده است ر کت اعالم یوکاساساً دولت . ن سفر خواهد رفتیبه ا یسکوزارت خارجه حتامً 

های و اساساً اگر مسال. داشته باشد یگر یانجیاج به میه احتکت وجود ندارد یوکران و یان ایمهای مسال
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. ردندکن ییت تعیوک یبراهای امام جمعی، نیامام خم یوقت. از سوء تفاهم است یوجود داشته باشد ناش

ن استنباط یو ا، ستین نیه چنک ید در صورتردنک یت تلقیوک یدخالت در امور داخل ین را نوعیا ایەعد

در دمشق  یمصاحبه مطبوعات یکه من در ک یان جهانند و مثالیعیشان رهرب شیچون ا. انه استکود ک

ن را یا، ندیکت رسارس جهان صادر میحیمس یبرا یان فرمانیکپاپ در وات یه وقتکن بود یردم اکان یب

پاپ را گوش های ان آن حرفیحیه مسکه یند و دولت سوریکمن یدر امور خود تلق یدخالت، الت متحدهیا

ب امام و یاست و نا ینیه امروز امام خمکد دارند یمرجع تقل یکان هم در رسارس جهان یعیش. نندیکم

نند کو او موظف است دستورالعمل بدهد و آنها موظفند دستور العمل او را گوش . مورد اعتقاد آنهاست

  .شودیگر محسوب منیشور دک ین دخالت در امور داخلیو ا

ه اشتباه کر شامست ین تقصیا، نندکجاد یاهای شبهی، عین حاالت طبین اگر موفق شوند در چنیبنابرا

سم یونی هسم و صیالیو امپر: دیآنگاه خربنگار ما پرس. دیفهمیه چرا بد مکم ید و ما از شام گلهمندینکیم

ها در ینیه مساله لبنان اساساً مساله وجود فلسطکد نیکع میار شده است و شاکدر جنوب لبنان دست ب

دولت  ینظر رسم. مساله لبنان حل خواهد شد، نها از جنوب لبنان خارج شوندیجنوب لبنان است و اگر ا

ه چون از کند یکل بهانه مین ارسائیعالوه برا، صددرصد دروغ استی: رت طباطبائکست؟ د ین باره چیدر ا

دهند ینها تجاوزات خود را به جنوب لبنان موجه جلوه میا، شودیها حمله مینیجنوب لبنان توسط فلسط

رده کل نیبه ارسائهای ن از جنوب لبنان حملیبخش فلسطیه سازمان آزادکسال است  3ه ک یدر صورت

ل اشغال یهدف ارسائ یول، در حضور خربنگاران به من گفت« ابوجهاد»عاً ین مطلب را رسیاست و ا

ن یاست و این منطقه دنین و پر بارانرتیه خوش آب و هواتر. کاست« یطانیل»دخانه جنوب لبنان تا رو 

قت نقاط اشغال شده یابد در حقیطره ین منطقه سیه اگر در اکل در لبنان است یارسائ یهدف اسرتاتژ 

خواهان یها با آزادینیند و فلسطیکدا میپ ینظام یبانیه هم پشتیو ارتفاعات جوالن در سور یکاسرتاتژ

ه تحت کاز راست به ارتفاعات جوالن ، لیاز جنوب به ارسائ، تائبکاز شامل به . شوندیلبنان محصور م

  .«رتانهیل است و از چپ به مدیاشغال ارسائ
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ردند در جنوب کقدس را اعالم  یه امام روز جهانک یقاً از روز یه دقکنیگر ایمساله د: دیخربنگار ما پرس

است یس. باشد یگر یتواند توطئه دین هم میند و ایکوب لبنان بروز مدر جن یعه و سنیمساله ش، لبنان

ه اشاره کردم کته را فراموش کن نیدر منت سخنانم ای: رت طباطبائکست؟ د ین مساله چیدولت در قبال ا

ران صحبت یل راجع به انقالب ایاهل تسنن در لبنان به تفص« ین خالد معطیحس» یه با مفتکردم ک

 یعات جنگافروز یدار متام شاین دیا. د اسالم استیقت تولد جدیران در حقیقالب اان: شان گفتیا. شد

بطران » یردم و با آقاکدن ید یکاتولک یسایلکن درشهر صوراز یهمچن. دیخامته بخش یعه و سنین شیب

ن نظر یقت مبیدارها در حقین دیا. دار و گفتگو به عمل آمدیجنوب لبنان دهای یکاتولکرهرب « حداد

امن یاز اعتقاد و ا ییه جزکن ین اشغال شده فلسطیردن رسزمکل آزاد یران به مسایا یالب اسالمانق

ن وحدت همه یو هم چن یشات مذهبیرصف نظر از گرا ین وحدت امت اسالمیماست و هم چن

  .سم استیونی هسم و صیالیتحت ستم از سلطه امپرهای انسان

ند و با توجه به کارتش با بافت تازه به جنوب لبنان اعزام  خواهدیم« سکیرس »دولت : دیخربنگار ما پرس

 یبرا ین بافتیبا چن ین ارتشیا چنیآ. اندهن ارتش امثال سعد حداد هم به درون آمدیه از دورن اکنیا

ن مورد یران در ایدولت ا ینظر رسم، تواند مساله ساز باشدیمستقر در جنوب لبنان مهای ینیفلسط

 ست؟یچ

  .شودیه از درون آن سعد حداد خارج مکست ین یه مورد توجه است ارتشک یارتشی: رت طباطبائکد 

ه در جنوب لبنان علناً کاست  یلیارتش آن ارسئ یاست ول یارتش سعد حداد اگر چه سعد حداد لبنان

فظ از باال محا یلیارسائهای امیجنگند و هواپیل میارسائهای و دار و دستهاش همراه با توپخانه« حداد»

صدر را مورد هجوم و حمله  یه چقدر امام موسکآورم یو بخاطر م. ات سعد حداد در جنوب لبنانندیعمل

ل یجاسوس ارسائ یگفت و یصدر م ی؟آن موقع آقاینان ندار یه چرا به سعد حداد اطمکدادند یقرار م

 یلیارسائ هایامیر پوشش هواپیتوپخانهاش ز ین امروز حداد و قوایدرون ارتش لبناست و بنا برا

ه در آن سعد حداد وجود داشته کست ین یارتش لبنان ارتش. ندیکجنوب لبنان را مبباران مهای دهکده
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ه کها انجام شده است ینینه با فلسطین زمیه توافق در اکاملحص به من گفت یسل ین را آقایو ا. باشد

 یتیسال است در جنوب فعال 3نون که تاکها هامنگونه ینیو فلسط. ارتش لبنان در جنوب مستقر شود

 یخود را براهای ز انجام ندهند و سالحین پس نیقرار است از ا اندهن اشغال شده انجام ندادیه رسزمیعل

مورد . ل شودکیتش ینگره رسان عرب بزودکه قرار است در ک یگر یات دکو ن. رندیار گکدفاع از خود ب

ست ینفرانس هنوز مشخص نکخ یگفت از قرار تاریاز خربنگاران م . یکیردیبحث و تبادل نظر قرار گ

تواند در تهران باشد به ینگره مکردم کشنهاد یمن پ، اضیا ری نگره در سودان باشدکدانند یرا هنوز منیز

رده است و کت نکنگره رسان رش که در کسه بار است  یگفت قذافیم یو . نباشد یقذاف یه آقاک یرشط

ران همواره از موضع یا یاسیانات رهربان سید در بیخربنگار ما پرس. ردکت نخواهد کن بار هم مسلامً رش یا

دولت : در پاسخ گفت یرت طباطبائکد ، دین به مرحله عمل خواهد رسیا ایآ. ها دفاع شده استینیفلسط

بخش یه جدا از موضع سازمان آزادکانجام نشده است  یگاه عملهیچ: شه بر موضع عمل بوده استیهم

 یدر پاسخ گفت دفاع از آزاد یطباطبائ. است کمکنگار ما افزود منظور به صورت خرب . ن باشدیفلسط

مر بسته بودم و کا اسلحه به یه رفته بودم با لباس پاسداران بودم کشناسد من در جنوب لبنان یمرز من

 . در مبارزه با ظلم در جنوب لبنان است کمکهمهگونه  ین خود نشان دهنده آمادگیا

 (19/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 رویاعزام ن

ها هو کد حمله و مبارزه را به یما با»: روز اظهار داشتید ەشور در رابطه با حملکر یان وزیهاشم صباغ

  .«میفرستاد چون ما در شهرها مستقر هست هیمرو خواین منطقه نیبه ا یم و پس از بررسیشانکبها هو را

شته شدگان در حوادث کبا اطالعات تعداد  ییگوشور صبح امروز در گفتکر یان وزیهاشم صباغمهندس

ار من گذاشته یه از سپاه پاسداران در اختک یطبق آمار »: شور گفتکر یرد وزکروز رسدشت را اعالم ید

با افراد  یر یز پس از درگینفر ن 5و  اندهد شدی هن منطقه شینفر پاسدار در ا 72نفر از  52شده است 
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تن از آنان به  3ه ک اندهن برخورد مجروح شدینفر در ا 6و تعداد  اندهضد انقالب به مقر سپاه بازگشت

ده از سپاه پاسداران یطبق اطالع رس»: شور افزودکر یوز. «اندهگر به تهران منتقل شدیتن د 3رمانشاه و ک

  .«ستیدر دست ن یگر اطالعینفر د 9هنوز از رسنوشت 

نگونه یو ا. نرتل برقرار استکردستان آرامش و کی هادر متام شهر یلکبه طور »: ردکان اضافه یصباغ

اگر افراد ضد انقالب به »: شور گفتکر یوز« دهدیو ارتفاعات رخ مها هن رایب ەشرت در فاصلیحوادث ب

 یساز کو سپاه پاسداران نسبت به پا یخود ادامه دهند به طور قاطعانه ارتش ژاندارمر های ن حملهیا

  .«ردکخواهند  اقدامها هن رایارتفاعات و ب

ام به تهران انتقال داده شد یشته شدگان راه رسدشت ـ بانه با هواپکنفر از  9ه ـ صبح امروز جنازه یاروم

 . ام به تهران منتقل شدندین هواپیم بود با همیه حالشان وخکن واقعه ین ایتن از مجروح 3ضمناً 

 (20/7/1358)اطالعات 

 

  د فروهر به انحصار طلبانیحمله شد

راد یرم اکه در مسجد حرضت رسول اک یسخنان یط، ر مشاوریران وزیر حزب ملت ایوش فروهر دبیارد

ن انقالب یم ایامروز خود را ق و اندهن انقالب بودیننده اینند آفرکگامن  یا سازمانیاگر گروه : رد گفتک

نده انقالب یخود به آی هااندیشهدگاه یدگاه خود و از دیز را از دیبداند و انحصارگرانه بخواهند همه چ

 یعنیمردم  یر ینارهگکو خطر  یتعاونیب ین نظر یچن. ب شده استکمرت ینند اشتباه بزرگکل یتحم

  .خواهد داشت یعه انقالب را در پین ضایبزرگرت

. ستیتوان آزاد زیه مکجامعه مستقل است  یکدر : از سخنان خود گفت یگر یفروهر در قمست د

بند و یبهای ید آزادیها نباین آزادیهرگز دامنه ا یول، ردکن یرا تام یتامعو اج یفردهای یشود آزادیم

استقالل را هم برباد خواهد داد و  ینگونه آزادیجه ایدر نت. مرج را به دنبال داشته باشد بار و هرج و
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استقالملان را به خطر  یه بنام گرفنت آزادکران هرگز فراموش نخواهد شد یملت ا یخین ازمون تاریا

ن بدان یا یول، ران استقالل داشته باشدیه اکم ینیکچشم م یایو توت هیمخوایم یرا زمان یآزاد. اندازندیب

. انت نهیخ یآزاد، انتقاد بله، امل دهندکه انتقاد سازنده است وتکچرا ، مینکه انتقاد نکست یمعنان

از آن به آن  یه بخشک یلگانگان و ارتجاع زخم خورده داخیب، ه هر روز دشمنانکد ینیبیم: فروهر گفت

هن یراست است در ما م، نندیآفریسه میربند دسیان ما برس میهنوز در م یخته و بخشیمرزها گر یسو 

 یاه دالن گذشته برایه آن سکنها توطئه است یا، ار وجود داردیبس ینابسامان، ار وجود داردیبس یآشفتگ

فه حفظ وحدت ین راه وظیم و مردم در اینکدل ب یکیرا به ن ید آنهمه زشتینون باکما بجا گذاشتند و ا

لحظه در خود  یکاشتباه و  یکه کدارند  یز نقش حساسیومت نکاران حکرا بعهده دارند و دستاندر 

  .د آوردیپد یر ین است عواقب جربان ناپذکفرورفنت مم

غ ید هرگز دردارنیه در راه آنها گام برمک یسانکخود را از  یبانیمن حتم دارم مردم پشت: فروهر گفت

چند  یاز راه انحصارطلبی، شیبخواهد از راه غلط اند یسکد اگر ینان داشته باشیشام اطم. ردکنخواهند 

ومت رساپا کرد و حکپرتاب خواهد  ییت چرخش انقالب او را به سویدر نها، ردیار را بدست بگک یصباح

  .ند خدمتگزار مردم باشندتوانیخواهند و میه با همه وجود مکقرار خواهد گرفت  یسانکدر دست 

، ستین یافکدن یجههاجنگیان با نتین میدهند و در ایل مکشهای هر روز به توطئ: فروهر ادامه داد

ی، جانیهمبسته همه مردم از آذربا یرو یانقالب با ن، مین بربیرا از بها هن توطئینه ایه زمکن است یالزم ا

را  یه امروز اشتباه گونه بخشک یسانکجام گرفت و ان…و  یالنیگی، خوزستانی، بلوچستانی، ردستانک

های هم قرار دهند به بهانه یگوناگون ما را روبرو های وشند به گونهیکشناسند و میگر میجدا از بخش د

هم قرار داده شوند  ید رودررو یبا و یجانین آذربایرد است و اکا آن ی، ین سنیعه است و ایه آن شکنیا

ران یانقالب ازآن همه مردم ا اندهه بارها و بارها گفتکم یربیم یت امام پیه درآاشتباهند و باز ب سخت در

ام عطوفت خود ین امروز در پید همیدیست و دیران نیاستان ا یکندارد و از آن  یعه و سنیاست و ش

نه کی ه به آتشکاز نادانان  یار یز خود هستند برخالف بسیران داغدار فرزندان عزیه مردم اک یدر حال
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ردستان ازآن کم اما ینکوب کرا رس های ردستان هر توطئکم با قدرت در یتوانیند ما میگویزنند میدامن م

  .و مسلامن است یرانیا، ردکو ، ملت

 یزده قانون اساسیا سیخواهند از اصل دوازده یه مکاست  یسانکسخنم با  ینجا رو یدر ا: فروهر گفت

  :دشو یاملثل نوشته م یه فکرند یجه بگین نتیچن

در . اندهور خواندکو سخت  اندهنان سخت گول خوردیا. «است یعرش  یعه اثنیران شیا ین رسمید»

 یت را مذهب رسمیرثکمذهب ا کشیسد بینویم یقانون ینیحامعه با اعتقادات د یکا اگر یدن یهمه جا

عه یبرادران ش یسو  برتجاوز از یلیو دل امگفتهرد و بلوچ هم کن مطلب را به برادران یمن ا. دهدیقرار م

نده از آن یه در آکصورت گرفته است  ین تجاوز یجا چنکنخواهد بود و در گذشته  یبه برادران سن

ا مردم ، یردستان تنهاکن ستم به مردم یوجود داشته ا یاگر ستم: ن گفتید؟ فروهر همچنیهراسیم

 یافته چپاولگر یز کقدرت متر  یکن ستم یا، ن نبوده استیرنام دیران زیگر ایگوشه د یکا یبلوچستان تنها 

گر نقاط یرد وبلوچ و دکفروهر خطاب به برادران . در همه استانها بوده است یرانیاهای رهیبه همه ت

های من به پار. مینیران ببیا یگذشته را در همه جاهای ستمهای م نشانهیتوانینون مکهم ا: ران گفتیا

 یو خراسان یرد و بلوچ و خوزستانکه ک یاد دار یروز زندان را بیبرادر د، امگفتهرد و بلوچم کاز برادران 

بر تو ستم جداگانه  ینیکه حاال تصور مکچه شد ، میر بودیوهمه با هم در زنج یو مازندران یجانیوآذربا

توانند یگر استانها منیاستان وجود دارد د یک یبرا یاز یه اگر هم امتکگفته است  یسکرفته است و چه 

تواند لباس خود را یرد منکران یا یاسالم یه در نظام جمهور کگفته است  کیداشته باشند؟  از رایآن امت

ش و ین را با گوینخستهای تواند آموزشیرد منکران یا یاسالم یگفته است در نظام جمهور  ، کیبپوشد

  .ستینطور نینه ا…تواند یمن یمازندران ایتواند یمن یاد خراسانیرد یزبان خود فراگ

با ، میملت هست یکما همه ، تواند باشدیمن ییه جداینها مایرسزم ییش نه جداینه طرز گو، نه مذهب

ران است ین خواست همه ملت ایا، میشو د برخورداریآن همه باهای م و از دستآوردیردکهم انقالب 

، روزید یه آن ارتش ضد مردمکر کرا ش یسته بشود و خداکاز راه درست در هم شها هن توطئیه اک
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ن یا یول، ندیکوب مکرا رس های و به هنگام رضورت با قدرت هر توطئ، است یمروز خدمتگزار جمهور ا

دار و آگاه ینان دارم تا شام مردم بیمن اطم. دنبال شود یشکد اجازه داد برادر یه باکست یبدان معنا ن

ومت کاران حکا دستاندر یاز مردم و  یهان گرو یدر م ید اگر اختالفیستادهایا یامن خود با رهرب یبر رس پ

مرزها  یه از آنسو ک ید شد و دشمنانی هخوا یکزود به هم نزد یلین قدرت شام خیه همیباشد در سا

  .ن آرزو را به گور خواهند بردینند اکه انقالمبان را بشکن آرزو ینند با ایکات را میکن تحریبزرگرت

ان خود چه یعیه با شکد یدیرد و دکچه  د با انقالب مایدیه دکومت نژادگرا کح یکبا  یشور کامروز 

سازد یگاه میند و پایکهن ما توطئه میرد بر ضد مکوب کردها را رس کان دراز چگونه یه سالکد یدیند ودیکم

ن یمتساح ا کب اشید فریبرادران ما در خوزستان و نبا. داردیل میمرز گس ین سو یرا به ا گرانتوطئهو 

همه ، د مردمیمنانده است با یباق یپرده پوش یدولت هم جا یاگر بر یامروز د. ددمنشان را بخورند

انقالب . رادادها همرزها پاسخ توطئ ید در آن سو یقت را بدانند و دشمنان خود را را بشناسندو بایحق

ه کمناند و به آنها  یباق ینونک یقراردادهای داشته باشد و در مرز« بعدجهان گسرت»د یران بایا یاسالم

  .بود هیمن خودشان پاسخگو خوایه در رسزمک هیمدینند هشدار میکه ما توطئه میرزها علم یدر آن سو 

ه مردم کخها و زمامداران آنها ینه دست در دست ش، ران دست در دست مردم آنها خواهند گذاردیملت ا

با ه کرده است که اراده ک ید ملتینان داشته باشیاطم اندهدیشکر ستم و استعامر یمحروم خود را ز

های همه باهم تحت آموزش. تواند اثر داشته باشدیدر آنها من ییروین هیچ، ندک یزندگ یاستقالل و آزاد

 . ش خواهند رفتیبهرت پهای ندیآ یبه سو  یاسالم یواال 

 (22/7/1358هانکی)
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  .رون رسدشت به اطالع امام رساندیبهای رات خود را در سنگرکجه مذایوش فروهر نتیدار

ردستان به کساعته  48روز از سفر یر مشاور بعدازظهر دیران و وزیروهر رهرب حزب ملت اوش فیدار

ردستان را به اطالع امام کسفر خود به  ەجینت ینیبا امام خم یروز در مالقاتیتهران بازگشت و عرص د

آور شد اد یروزنامه اطالعات  یاسیبا خربنگار س یتلفن یگفتگو  یکوش فروهر در یصبح امروز دار. رساند

به شهادت  یجوان انقالب ایەعده کنیا . یکیردکقتل پاسداران به دو صورت او را غرق اندوه  ەه فاجعک

ن منطقه انجام گرفته از رسعت باز یصلح در ا یه براک ییه مبادا زحامت و تالشهاکنیگر ایدند و دیرس

چند  یپ نظامیج یکه و با ز مهم جنگ رفتکن سفر به رسدشت مر یوش فروهر در ایستد گفته شد داریا

ره کو سنگرها مالقات و مذاها هو کردستان در کرسشناس های و با چند تن از چهره بار از شهر خارج شد

ردستان در کل جنگ یه در هامن اواکاست  ینین حسیاحتامالً عزالدها هن چهر یاز ا یکیرده است ک

و  ییند و با توجه به آشناکدستان دخالت ر ک یه در ماجراکفروهر از او خواسته بود  یبرا یتلگراف

ن یفروهر در مورد ا. شته شودکران ین فرزندان ایرتکاز پا یهن منطقه دارد نگذارد گرو یه در اک یسوابق

ه هر چه زودتر صلح در کرد ک یدوار یابراز ام یح نشد ولیرات حارض به توضکمذا یمالقات و چگونگ

 . ار امام گذاشته شدیه متام اطالعات بدست آمده در اختکرد کد کین تایهمچن یو . دیردستان بوجود آک

 (23/7/1358)اطالعات

 

 ردکرهربان  رات مهم فروهر باکات مذاییجز

هان کیروزنامه  یاسیس سیبا رسو ییشور صبح امروز در گفت و گوکر یوز« انیمهندس هاشم صباغ»

ه با رسان کرد کردستان مسافرت کبه  ن قصدیر مشاور به ایوش فروهر وزیدار، ن باریه اکاعالم داشت 

ن گفت وگو از یمهندس صباغبان در ا، ندکره کن استان مالقات ومذایا یاسیسهای ردها و رهربان گروهک

فروهر  یه آقاک یسانکدر مورد : رد و گفتک یاطالع یاظهار ب ینین حسیخ عزالدیمالقات فروهر و ش

وش یان داریکاز نزد یکین حال یدر هم. ده نشده استبه من دا یهنوز خرب . با آنها متاس گرفته است
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 ینین حسیخ عزالدیردستان را با شکر مشاور در یره وزکخربمالقات و مذا« هانکی»متاس با  یکفروهر در 

  .ندیکره مکمذا ینین حسیخ عزالدیه فروهر با شکن بار است ین دومیا: رد و گفتکد ییتا

گر رسان یبادی، نین حسیخ عزالدیعالوه بر مالقات با ش یو  :وش فروهر گفتیبه دار یکن مقام نزدیهم

  .رده استک یراتکصلح و تفاهم مذای هازمینهز مبنظور رفع اختالفات و فراهم آوردن یردنک

ردستان با کرات فروهر در کمذا یبخش مهم و اصل: و مطلع به فروهر اظهار داشت یکن مقام نزدیا

ن یهم. رده بودک کمک یاز فروهر تقاضا، بحران یر یاوج گ انیه در جرکاست  ینین حسیخ عزالدیش

اوضاع منطقه گزارش آنرا  یردستان پس از بررسکفروهر در سفر هفته گذشته خود به : ادآور شدیمقام 

  .م داشتیتقد ینیامام خم، به رهرب انقالب

ز در یعراق نهای در کرهرب  یجالل طالبان، راتکن دورمذایه در دومکبه فروهر اطالع داد  یکمقام نزد

. رد بودکره با رهربان کموثر در مذاهای ن سفر فروهر از مهرهیت داشت و اودر اولکگفت و گوها رش 

های یر یه در درگکشامل گروه تندرو ، ردکرات فروهر با رهربان که مذاکرد کن مقام اظهار نظر یهم

  .دنخواهد ش، اندهر شدیدرگ ینظامهای رویردستان با پاسداران ونک

 یاز سو  ینین حسیب خرب مالقات فروهر و عزالدیذکبا توحه به عدم ت: سدینویهان مکی یاسیسنده سینو

ت ین دو تن صورت گرفته و دولت با جدیره اکمذا، به فروهر یکد مقام موثق و نزدییشور و تاکر یوز

ان در یهاشم صباغه مهندس کبخصوص . ندکز حل یمساملت آمهای ردستان را از را هکل یقصد دارد مسا

ردها به کره با رسان کوش فروهر به قصد مذاین بار داریه اکرد کد کیهان تاکیخود با  یگفت و گو 

  .ردستان رفته استک

 

 

 



 
184 

 شهر 6انتخابات در  یخ برگزار یتار

شهرو  6انتخاب یخ برگزار یهان در مورد تارکیخود با  یشور امروز در گفت وگو کر یان وزیمهندس صباغ

ن یشود و ایل میمکم و تا فردا تیردهاکتهیه شهر را  یارات شورایحه اختیال»: له تهران گفتاز آن جم

 هیاتله یارات شوراها وسیب اختیرد و پس از تصوک هیمدولت خوا هیاتم یتقد بیتصو یحه را برایال

نده سینو، شور و از جمله تهران اعالم خواهد شدکشهر بزرگ  6انتخابات در  یخ برگزار یتار، دولت

دولت  هیاتب ینده بتصویارات هفته آیحه اختیه الکنیند با توجه به ایکهان اظهار نظر مکی یاسیس

بزرگ اعالم های گر شهریشهر تهران و د یانتخابات شورا یخ برگزار یز تاریدر هامن هفته ن، دیخواهد رس

  .خواهد شد

  .انتخابات مخدوش نبود

به مخدوش  یاسالم یهان در پاسخ به اعرتاض حزب جمهور یکخود به  یشور در ادامه گفت وگو کر یوز

بطور رسبسته ، ندک یا بررسیه مطالعه و کنیبدون ا یاسالم یحزب جمهور : بودن انتخابات شوراها گقت

شور کرا مجرم شناخته از استاندار و فرماندار گرفته تاوزارت  یانتخاباتهای و بدون اطالع همه دستگاه

  رهیو غ

ن یه با مطالعه دست به انتشار چنکرفت یانتظار می اسیحزب س یکاز »: ردکره شور اشاکر یوز

، نندیکرا اداره م یاسالم یه روزنامه حزب جمهور ک یسانکه کن است یل این بدلیبزند واهای یاطالع

نسبت به  کتوجه و بدون در دست داشنت مدر یه بکهستند  یل روزنامهنگار یم تجربه در مساکاشخاص 

  .«نندیکشور اظهار نظر مک یادار  هایدستگاه

ده است یبه ما رس ینون اخبار مختلفکه تا ا: کگفت یان سپس در مورد اتفاق بندر انزلیمهندس صباغ

  .اندهشدینفر زخم 30تا  22شته و ک 7نون که تاکاز آنست  کیه حاک

 (25/7/1358هانکی)
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 ر با فروهر در رسدشتینده نخست وزیمالقات منا

با خربنگار  یتلفن یگفتگو  یکفرماندار سابق مهاباد در « یباباطاهر  یآقا»امروز  صبح: رمانشاه ک

: ر به رسدشت گفتینده نخست وزیالم مناکبا یمسافرت صادق ز یرمانشاه در مورد چگونگکاطالعات در 

 میتقد یعازم رسدشت شد و قرار است امروز برا، فروهر یدار با آقایالم جهت دکبا یز یروز گذشته آقا»

در دست  یرات رسدشت اطالعکجه مذایهنوز از نت. تهران شود یهرا، رزیگزارشات خود به نخست وز

. «ردستان بازگرددکم هر چه زودتر صلح و آرامش به منطقه یدواریهمه ما ام»: ردکاضافه  یو « . ستین

رستادن افراد بهرت است مقامات مسوول از ف، ت دارندیه هر دو طرف حسن نکحاال »: افزود یبابا طاهر 

م یون انتظار داریزیو و تلویو راد یهگرو های ما همه از رسانه. ندیمنا یردستان خوددار کتندرو به منطقه 

 . «ن منطقه برقرار شودیدهند تا صلح و آرامش ا یار یرد را که مردم ک

 (26/7/1358)اطالعات

 

  :ه مهم دولتیاطالع

  .ردکردستان استقبال کرات فروهر در کدولت از مذا

. ردکصادر  یه مهمیاطالع، ردستانکر مشاور در یوش فروهر وزیرات دارکدولت امروز در رابطه با مذا

ر یه دولت برشح زیمنت اطالع. شنهادات استقبال شده استیردستان و پکرات که از مذاین اطالعیدر ا

  :است

ردستان ک یاسیوضع س یررسب یبرا یمهرماه جار  23ه روز دو شنبه کر مشاور یوش فروهر وزیدار یآقا

روز عرص به تهران یرده بودند دکشورسفر کرد به آن بخش از کهنان یهم مهای از خواست یهو آگا

ه ک ییشنهادهایجاد تفاهم بوده است از پیها از راه ایه دولت خواستار حل دشوارکاز آنجا . بازگشتند

  .ردکده بود حسن استقبال یان دارد رسیرردستان جکه در کتاسف بار های یر یان دادن به درگیپا یبرا
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های دار و گفتگویردستان دک یاسیو س یمذهبهای تیاز شخص یبا بعض ن سفریر مشاور در ایوز

ها و گفت و یجه بررسیر مشاور بالفاصله پس از بازگشت نتیوز. رانه و سودمند بعمل آوردندکروشنف

 . م الزم اتخاذ گرددیند تا تصمگزارش داد وزیرنخست یخود را به جناب آقاهای گو

 (27/7/1358هان کی)

 

  .در مهاباد ربوده شد یر ینده نخست وزیمنا

  .رده بودکها به مهاباد سفر یخراب یارائه خدمات و بازساز  یتنها برا یو 

  .را به گروگان گرفته بودند یه رسوصورت خود را پوشانده بودند و یکچند مرد مسلح در حال

  .ده استیجه نرسیالم هنوز به نتکبا یرت زکد د اسرتادا یتالش برا

با یرت صادق زکد »: اظهار داشت یاسالم یبا جمهور  یتلفن یگفتگو  یکدر  یر یمقام آگاه نخست وز یک 

 یبه اهال کمک یدارو و خوارو بار برا یو مقدار  کیامل پزشکم یت یکع نقده بههمراه یالم پس از وقاک

ن یا. ندکم یخسارات وارده به مردم را ترم، اناتکه در حدود امکآنرده بود تا کمت ینقده به آنجا عز

پس از بازگشت از  یو . مواجه شد یر یمنطقه با استقبال چشمگ یاهال یاز سو  یرسان کمکات یعمل

ن یبه نقده باز گشت و هم چن یاملرت کل یشرت و وسایانات بکاجات منطقه با امیسفر با در نظر گرفنت احت

خود های تیرد تا خدمات و فعالکز مسافرت ین مناطق نیا یپاوه و حوال، اندوآبیم، به مناطق مهاباد

  .«ندکرا به مردم ارائه 

سخت ارتش و پاسداران با ضد های یر ین پاوه و درگیخونهای یر ین پاوه و در گیع خونیپس از وقا یو 

 یو بهداشت یدرمانهای کمکه و ارائ یبازساز  یبرا گرانتوطئهن از یردنشکون و آزاد شدن مناطق یانقالب

آنچه مهم ، مهاباد انجام شد یقاً پس از آزادیدق، به مهاباد یمسافرت و . به مهاباد اعزام شد یهو رفا
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رد کبه برادران  کمکنداشته و رصفاً بخاطر  یوجه جنبه نظامهیچالم به کبا یرت زکت د یه فعالکاست آن

  .اندهون بودیرات و ضد انقالبکحزب دمو  ینظامو  یر کطره فیه مدتها تحت سکصورت گرفته است 

ت کرش  ، یکالم در بدو ورود به مهابادکبا یرت زکد »: به خربنگار ما گفت یر یمقام آگاه نخست وز یک

ن با حجتاالسالم یهمچن یرده بود و کرا اغاز های تیشهر فعال یل شوراکیرد و جهت تشکر یدا یتعاون

ده از یبه گزارش رس. «داشت یو مؤثر  یکنزد یار کز همیشور نک در غرب ینینده امام خمیمنا یرمانک

مهاباد  یدر محل فرماندار  یر ینده نخست وزیالم مناکبا یرت صادق زکد ، صبح روز شنبه 10مهاباد ساعت 

را به نقطه  یو ، ه چند مرد مسلح بودندکندگان یربا. رانه به گروگان گرفته شدیحمله غافلگ یکدر 

ه کاتفاق افتاد  ین واقعه وقتیا. ستیدر دست ن یقیاطالع دق یز از رسنوشت و هنو . بردند ینامعلوم

  .شدیمهاباد برگزار م یس شهربانیی" ریارجانی"، دی هع جنازه رسوان شییدر شهر مراسم تش

شنبه یکالم قصد داشت روز کبا یز: اظهار داشت یگفتگو  ین باره طیمهاباد در ا یل فرماندار یفک یفاضل

آمد  ین جهت به فرماندار یبد. رانشهر از مهاباد به آنجا برودیالت مردم پکبه مش یدگیرس یروز( برای)د

رد تا راه کدعوت  اندهاز مردم مهاباد انتخاب شد یهگرو  یه از سو کت یحسنن هیات یتن از اعضا 5و از 

 یرماندار ه چند مرد مسلح با حمله به فکصبح بود  10ساعت حدود . ابندیالت منطقه بکمش یبرا یحل

الم را مجبور کبا یرت زکفرد مسلح د  یکساختامن را به رگبار بستند و سپس ، آنهای شهیسنت شکشهر و ش

چند مرد مسلح در خارج از ساختامن منتظر بودند . ، خارج شود یاز ساختامن فرماندار  یرد تا همراه و ک

اسرتداد در  یرات براکمذا یر یوز به گفته مقام آگاه در نخست. بربندیم یرا به نقطه نامعلوم یتا و 

 . د نشده استینه عاین زمیدر ا یجه قطعین نتکان است لیجر

 (28/7/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .شودیم یردستان در مالقات امروز دولت با امام بررسکل یمسا: شورکر یوز

  .حل و فصل شود یاسیق سید حتام از طریردستان باکل یه مساکاصوال معتقدم : صباغبان

 هیات یردستان در مالقات امروز )جمعه(از اعضاکل مربوط به یت و بخصوص مساکممل یلکل یمسا»

ر یان وزیمهندس هاشم صباغ. ردیگیقرار م یران مورد بررسیا یرهرب انقالب اسالم ینیدولت با امام خم

در رد دولت در حال حارض کد کین مطلب تایضمن اعالم ا یاختصاص یگفتگو  یکشور امروز ضمن ک

  .خود است یاسیسهای تیو ادامه فعال یات عمرانیردستان مشغول عملکمنطقه 

ن یموجود در اهای رفع بحران یبرا یاساسهای ردستان راه حلکع یان سپس درباره وقایهاشم صباغ

حل و فصل  یاسیق سید از طریردستان حتام باکل یه مساکه من اصوالً معتقدم کرد کمنطقه خاطر نشان 

  .شود

با یگزارش ز: شور گفتکبه غرب  وزیرنخست ینده اعزامیمنا« المکبا یز»شور آنگاه درباره گزارش کر یزو 

  .داشته باشد ییتواند اصوالً مبنایالم منک

ردستان کل مربوط به یت بخصوص مساکممل یلکل یه مساکرد کن گفتگو اعالم یان ایان در پایهاشم صباغ

ه امروز در قم انجام خواهد شد کران یرهرب انقالب ا ینیامام خمدولت با  یار اعضا یدر مالقات جمع

 . و تبادل نظر قرار خواهد گرفت یمورد بررس

 (28/7/1358هان کی)

 

  .ردکد ییردستان را تاکگزارش دولت درباه ، امام: شورکر یوز

 « .رار گرفتران قیا یرهرب انقالب اسالم ینید امام خمییشور مورد تاکرات دولت در غرب کگزارش مذا»
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ن مطلب به خربنگار یضمن اعالم ا یاختصاص یشور بامداد امروز در گفتگو کر یان وزیمهندس هاشم ضباغ

ت با کممل یلکل یمسا، دولت هیات یچند از اعضا یو تن وزیرنخستروز یدرمالقات د»: هان گفتکی

مهندس « . دیام رسبعرض ام وزیرنخستالت توسط مهندس بازرگان کان گذاشته شد و مشیامام در م

ه کروز یدهای ن گزارشیاز جمله مهمرت»: ردستان گفتکل یع و مسایان سپس در مورد وقایهاشم صباغ

ن یردستان و همچنکردستان بود و امام گزارش و اقدامات دولت در منطقه کع ید وقایبعرض امام رس

 « .د قرار دادندییر مشاور را مورد تایوش فروهر وزیرات دارکگزارش مذا

ی، نظامهای ارکه یلکن منطقه یه در اکن بود یردستان براکاصوالً نظر امام د ر مورد »: شور افزودکر یوز

  .«ردیتواما انجام گ یغاتیو تبل یعمرانی، اسیس

: ر مشاور گفتیوش فروهر وزیدولت و دار هیاتهای ات گزارشییسپس در مورد جز« انیهاشم صباغ»

ه بعلت ک ین نواقصیو همچن یغاتیتبلهای تیفعالی، عمرانهای ارکانجام  ن گزارشها متاما مربوط بهیا»

 «ادر در گذشته وجود داشته استکمبود ک

ان یمهندس هاشم صباغ. ردندکت یروز اظهار رضایرات دکال از مذاکه امام کرد کد کیگر تایشور باردکر یوز

ت یار گرفت مجلس خربگان واصل واله در حضور امام مورد بحث قر ک یلیرد از جمله مساکآنگاه اضافه 

ن یه امام فرمودند در اکن باره بود یفرزندامام در ا ینید احمد خمیه و پرسش حجت االسالم حاج سیفق

  .ن قانون اضافه شودیباهای ن مورد تبرصید در ایباشد با یرانید ایه حتامً بایصورت فق

  .«بعرض امام رساند ین گزارشکدرباره مس ین و شهرساز کر مسیوز ییرایتکمهندس »: شور افزودکر یوز

ن مساله یوجه ا هیچبه : در حضور امام گفتهای پلمیسپس در مورد مطرح شدن طرح اشتغال د یو 

آن  یاجرا یتا چگونگ، است یدولت در دست بررس هیاتن طرح در حال حارض در یمطرح نشده اما ا

  .مشخص شود
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روز دولت با امام خاطر یرات دکوش فروهر درمذایت دارکرش ان سخنان خود مورد عدم یشور در پاکر یوز

بعرض  وزیرنخستشان توسط یاهای گزارش یرات باشند ولکن مذایشان هم در ایه قرار بود اکرد کنشان 

  .دیامام رس

 

 ردستانکنقش فروهر در 

مالقات  ینین فرصت با رهرب انقالب امام خمیر مشاور در اولیوش فروهر وزیه دارکامروز اعالم شد 

رد و کرات خود با رسان کج مسافرت و مذایرات نتاکن مذایشود فروهر در ایگفته م. ردکخواهد 

شور کر یان وزیگر هاشم صباغید یاز سو . م خواهد داشتین استان را به حضور امام تقدیاهای تیشخص

وش یهامن گزارش دار هکردستان کگزارش دولت را در مورد  ینیه امام خمکرد کهان اعالم کیبا  یدر متاس

  .اندهمورد قبول قرار داد، فروهر است

های باعث اظهار نظر، دندیه بحضور رهرب انقالب رسکدولت  هیاتوش فروهردر جمع یعدم حضور دار

به فروهر را  یکت نزدیشخص یک یهن ناظران گفتیاز ا یبعض. شده است یاسیمختلف ناظران س

 یعیوسهای یه باعث دگرگونکردستان کاز سفر به  یناش یو خستگ یر امیتنها بخاطر ب یه و ک اندهرفتیپذ

ن ناظران یا. ستندیده نین عقیبر ا یگر یاما گروه د ن مالقات حضور داشته باشدینتوانسته است در ا، شده

ه کروز دولت معتقدند یه پریردستان و با التفات به اعالمکرات کبا توجه به نقش فروهر در مذا یاسیس

ه ک ییهاینکارشکشود فروهر به خاطر یگر گفته مید یشده و از سو  یرت یستان وارد مرحله جدردکل یمسا

ح وروشن با یل را بطور رصیدارد مسا یسع، شودیردستان مکرات کدن مذایاز به مثر رس یر یجلوگ یبرا

گر یدای هبتوانددر جهت برداشنت گامی، نیت امام خمیان بگذارد تا با توجه به قاطعیرهرب انقالب در م

  .ندکتالش 

رات کمذا، و سابق مهاباد یفرمانداران فعل یههفته گذشته بنا به گفت: سدینویهان مکی یاسیسنده سینو

  .ردها قرار گرفته استک ویژەشده و مورد استقبال مردم ب یاسیردستان وارد مرحله سکحساس فروهردر 
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: تنها به گفنت، رده استکه مهاباد را صادر دستور محارص  یسکه چه کنیپ وفرماندار در مورد ایفرمانده ت

  .اندهردکبسنده « دستور مقامات باالست»

ان گذاشنت یبا امام ودر م یرات خصوصکه فروهر با مذاکن اوضاع و احوال است یبا توجه به هم

  .رهرب انقالب را با خود داشته باشد تیحام، ردستان قصد داردکهای تیواقع

های ت فوق العادیاهم، ر مشاور دولت مهندس بازرگان بارهرب انقالبیقات وزمال  یبرا یاسیناطران س

ه کنند یکن ناظران اشاره میا. خوانندیرسنوشت ساز می، جه قطعیدن به نتیرس یقائل هستند و آنرا برا

م یر مستقیم و غینون بطور مستقکرد تاکانهرو یه رهربان مکت دارد یمساله بخصوص از آن جهت اهم

خواهد ی، انجیز فروهر با داشنت نقش مین جهت نیو به هم اندهود را به فروهر ابراز داشتاعتامد خ

  .برساند یجه قطعیردستان را به نتکمساله ، رات انجام شدهکتوانست در صورت موافقت امام با مذا

نند یکمز یرا تجو یه راه حل نظامک یسانکد از نقش یه نباکنند یکده مین ناظران اظهار عقیدر ضمن هم

و هر روز به  اندهت قرار گرفتیدر اقلهای قابل مالحظ یر بنحو یهفته اخ ین گروه طیگرچه ا، غافل بود

ن یبرا یهز گوایهفته گذشته ن یشور طکر یشود و اظهارات وزیره افزوده مکتعداد طرفداران مذا

  .مدعاست

شب مهندس یدرباره مالقات د ینمتاس تلف یکز امروز در ین ین و شهرساز کر مسیوز« ییرایتکمهندس »

های واحدهای ل اجاره بیدر گزارش موضوع تعد»: دولت با امام گفت هیات یبازرگان و چند تن از اعضا

: افزود یو . ان گذاشته شدیبا امام در م یخالهای استفاده از خانه ین چگونگیموجود و همچن یونکمس

  .ه مورد بحث قرار گرفتکامام بود  از به مجوزین طرح عام املنفعه نیچند یاجرا یبرا

گزارش  نیآخر، ه پس از اقام مناز مطرح شدک یگر یل مهم دیاز جمله مسا: سپس افزود« ییرایتکمهندس »

ه کردستان بود کاز  یر دفاع ملیرد و گزارش وزین منطقه صورت گید در ایه باک ینه اقداماتیدولت درزم

  دیرس بعرض امام وزیرنخستتوسط مهندس بازرگان 
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ل یدولت در مورد مساهای ن گزارشها برنامهیرد در اکد کیدر ادامه سخنان خودتا« ییرایتکمهندس »

  .توافق بود یلک یردستان بر اساس سه اصل اسرتاتژ ک

دولت در منطقه  ییدولت و طرح اجرا هیاتهای ات گزارشییدر مورد جز ین و شهرساز کر مسیوز

از هر گونه  یر یارتش مراقبت و جلوگ یو آمادگ یحضور دامئ، دادآور شیردستان و مناطق مشابه ک

 . ب و اخالل بودیتخر

ران در رفع یاحاد ملت مسلامن ا کیپارچیک هیمردستان و تفکت مردم کو مشار  یدوم مساله عمران

د شد و کیاز گذشته بوده است تا یشرت ناشیه بکت مردم منطقه یالت به آنان و توجه به محرومکمش

  .نندکرا حس ن یز کبا دولت مر  یگانگینوع ب هیچردستان کد مردم یباگفته شد 

د امام قرار ییه مورد تاکدولت های از گزارش یگر ین در بخش دیهمچن»: افزود ین و شهرساز کر مسیوز

ه کاستانها بود  ینه خودمختار یمردم در زم یق به مطالبات منطقیو توجه دق یدگیگرفت مربوط به رس

 یاسیل مختلف سیر مسایو سا ینه خودمختار یدر زم یشنهاد منطقید هر گونه نظر و پدار  یدولت آمادگ

  .دیره حل و فصل مناکق مذایاز طر یرا بگونه منطق

، ندکد رفع یآیش میه پکرا  یلیه و با خشونت مسایه با اعامل قوه قهرکوقت قصد ندارد هیچرا دولت یز

  .دیحل و فصل منا یاسیس رهکق مذایبود از طر یشنهاد ما منطقیه پک یه در صورتکبل

ردند و در کد ییدولت را تا هیاتهای اًل امام گزارشکه کرد کد کیان تایدر پا ین و شهرساز کر مسیوز

 . ردندکز اظهار نظر ین یموارد

 (29/7/1358هانکی)
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  .در مهاباد آزاد شد وزیرنخستنده یمنا

راتها ربوده کش توسط دمو یه سه روز پک وزیرنخست ندهیالم مناکبا یصادق ز: هانکیخربنگار  ه ـیاروم

صبح امروز در متاس  9مهاباد ساعت  یرسپرست فرماندار  یفاضل. روز آزاد شدیشده بود بعدازظهر د

 یوزیر نخستنده یروز منایبعدازظهر د: ن مطلب گفتید اییه ضمن تایهان در ارومکیبا خربنگار  یتلفن

 یت مهاباد رفت و شب را در خانه و یحسن ن هیات یاز اعضا یکی یباباطاهر  یآزاد شد و به خانه آقا

به رگبار گلوله بسته شده  یفرماندار  یدر جلو ، المکبا یهنگام ربودن ز یل باباطاهر یبه رس برد اتومب

  .بود

را به پادگان مهاباد  یوزیر نخستنده یمنای، صبح امروز باباطاهر : ردکمهاباد اضافه  یرسپرست فرماندار 

  .ردکت یقرار دارد هدا ین ساختامن فرماندار یریه در طبقه زک یآنجا به شهردار و از 

  .«دینکشان سئوال یرا از خود ا یوزیر نخستنده یشرت ربودن منایات بییجز»: گفت یفاضل

  .«وپرت عازم تهران شودیکالم قصد دارد امروز با هلکبا یز یآقا»: گفت یفاضل

الم در کبا یمن با ز»: هان گفتکیز به خربنگار یستقر در مهاباد نپ میفرمانده ت« نژاد یرسهنگ نجف»

  .«د و رشط آزاد شده استیشان بدون قیا، ردمکه استنباط کپادگان مالقات داشتم و آنطور 

 یبا من تلفن یوزیر نخستنده یمنا: گفت یه در متاس تلفنیاروم 64ر کر نژاد" فرمانده لشی هپ ظیرست"

ص یه نتوانسته تشخک یبه طور  اندهو مجددا بازگرداند اندهن را چشم بسته ربودشایا ایرد و گوکصحبت 

وپرت عازم رسدشت یکالم امروز با هلکبا یز یآقا»: افزود 64ر کفرماندار لش. جا برده شده استکدهد به 

 . «شودیم

 (30/7/1358هانکی)

 



 
194 

  .فتاده استین مهاباد در یاتفاق: شورکر یوز

پارس در رابطه  یباخربگزار  یتلفن یگفتگو  یکشور در کر یان وزیهاشم صباغ: ارسپ یتهران ـ خرب گزار 

ه شب ک ینفر تلفات اصاًل صحت ندارد و در متاس 74روز مهاباد گفت تعداد یبا حوادث روز شنبه و د

ه همه که مجروح را کشان فقط تعداد چندتن یشور داشتم اکه در غرب ک ینینده امام خمیگذشته با منا

در  یشنبه( با ستاد پاسداران و ژاندارمر  یکه امروز )ک یو طبق متاس اندهردکگزارش  اندهبود یارتش

 . افتاده استین شهر نیدر ا یاتفاق هیچشنبه(  یکقه امروز )یدق 30/10مهاباد داشتند تا ساعت 

 (30/7/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردکم امام یردستان را تسلکفروهر گزارش 

به  یرغم برنامه قبلیروز علیبعدازظهر د ایراناسالمی یر مشاور دولت موقت جمهور یوش فروهر وزیدار

وش فروهر گزارش مرشوح ین مالقات داریدر ا. ردکمالقات  ینیامام خم، رده و با رهرب انقالبکقم سفر 

ب حات الزم را به اطالع رهرب انقال یرد و در مورد آن توضکم امام یردستان را تسلکرات کامل مذاکو 

ن جمله یر اکرد و تنها به ذ ک یمالقات خود با امام خوددار  یفروهر از گفت و گو درباره چگونگ. دیرسان

ه قباًل کهای وش فروهر طبق برنامیدار. صورت گرفت یراتکم امام شد و مذایه گزارش تقدکرد کقناعت 

ه اجتامع ک یاما موقع، ندک یسابق( سخرنان ی)بازرگان ییرضا یست در مدرسه عالیبایشده بود متهیه 

ارت حضور حرضت معصومه یمالقات امام و ز یه فروهر براکاعالم شد ، بودند ینندگان منتظر حضور و ک

ون به یرت هامکد ، ن اعالمیپس از ا، شودیاو اجرا من یرده است و متأسفانه برنامه سخرنانکبه قم مسافرت 

ل یدر مورد مسا، افتگانیه خواست حضور ون بیل هامیمکرت تکد ، ردک یوش فروهر سخرنانیدار یجا

ره شب گذشته فروهر و امام کمذا. ان گذاشتیخود را از مساله در مهای دگاهیرد و دکردستان صحبت ک

تواند یم یاسین همه به گفته ناظران سیبا ا، ستیدر دست ن یات آن اطالعییه از جزکنیرغم ایعل ینیخم

 (2/8/1358هانکی) .باشدردستان کحل مساله  یبرا یدیآغاز روند جد
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  .شودیل مکیتش یردستان به زودکدولت در  یاتیستاد عمل

دفاع  یرنظر وزراین پس زیانقالب از اهای سپاه پاسداران و دادگاه، ردستانکموجود در های رویمتام ن

  .ندیکفه میشور و مشاور انجام وظی، کمل

ل انقالب کدادستان  یاالسالم قدس ان و حجتر با فرمانده سپاه پاسدار ین سه وزیب یقرار است مالقات

  .ردیصورت گ

ه متام وقت کرد کد کین خرب تایهان ضمن اعالم اکیبا  ییشور امروز در گفتگوکر یان وزیهاشم صباغ

ن یردنشکالت منطقه که مشکنیا یردستان گذشت و براکل یمسا یدولت به بررس هیاتشب یجلسه د

مهندس عزت ی، ر دفاع ملیوز، رت چمرانکدولت به د  هیاتارات یته اخیلکن برود یاز ب یشرت یبا رسعت ب

ن یه از اک یامتیس سازمان برنامه و بودجه و خود من واگذار شد و تصمییر مشاور و ریوز یالله سحاب

ه کرد کشور اضافه کر یوز. ران استیوز هیاتامت یم تصمکن سه نفر اتخاذ شود در حیپس توسط ا

ر و افراد و عوامل ین سه وزیاهای ت قائم مقامیدر منطقه با عضو کیهامهنو  یاتیستاد عمل یک یبزود

ه کند یکهان اضافه مکیخربنگار . دولت را به مرحله اجرا درآورد یشود تا اقدامات رضبتیل مکیتش یمحل

سه ، ادیه به احتامل زکشود یل مکیردستان تشکدر  یاویژەجلسه  یبر اساس اطالعات بدست آمده بزود

ر ین جلسه به گفته وزیل اکیهدف از تش. ندیکت مکدر آن رش  اندهدولت مامور شد یه از سو ک یر یوز

ند تا نشان داده یکجاد میه ضد انقالب در منطقهاکاست  یبرطرف ساخنت اختالفات و سوءتفاهم، شورک

. ستندین عه قائلیو ش یو لر و سن کتر ، ردکان برادران و خواهران یم یتفاوت هیچانقالب  یه رهرب کشود 

ه در حضور ک وزیرنخستهای شنهادین و پیردنشکآرامش در منطقه  یبه دنبال برقرار : شور افزودکر یوز

مختلف های مردم شهر یت از سو یحسننهای هیات، شان قرار گرفتید اییامام مطرح شد و مورد تأ

 یسحاب عزت اللههندس گر مید یاز سو . ن خواهند رفتیردنشکهای خاص به شهرهای شورمان با برنامهک

ردستان است کدولت در  یر مأمور از سو یاز سه وز یکیه کس سازمان برنامه و بودجه ییر مشاور و ریوز

 یردستان بزودکمأمور دولت در  یوزرا که جلسه مشرت : کردکهان اعالم کیبا  ییامروز در گفت و گو
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 یو . ندکاده یدر منطقه پ یاسیو سینظامی، دولت را در امور عمران یشود تا اقدامات رضبتیل مکیتش

ه در منطقه کرد کم انتخاب خواهد یقائم مقام مق ، یکر مأموریسه از وز یکه هر کرد کد کیز تاین

 . مستقر خواهد شد

 (2/8/1358هانکی)

 

ر یسه وزهای روند و قائم مقامیردستان مکران مأمور دولت به یوز: اوضاع منطقه یبررس یبرا یبزود

  .شوندیم یمعرف یستان بزودردکدر امور 

 عزت اللهمهندس . روندین میردنشکبه مناطق  یردستان بزودکحل مساله  یران مأمور دولت برایوز

چون : ن خرب گفتیضمن اعالم ا ییس سازمان برنامه و بودجه امروز در گفتگوییر مشاور و ریوز یسحاب

ش یخوهای الت مربوط به وزارتخانهکشردستان بخاطر مکبه اوضاع  یدگیرس یران مأمور دولت برایوز

انتخاب سه نفر قائم مقام آغاز  ین داشته باشند مطالعات ما برایردنشکدر مناطق  یتوانند حضور دامئیمن

در دنباله سخنان خود در  یمهندس سحاب. آنان اعالم خواهد شد یاسام یکنده نزدیشده است و در آ

و  یدگیامل برخوردار هستند و ضمن رسکارات یآنان از اخت :ران گفتیوزهای ارات قائم مقامینه اختیزم

ان یدر پا یمهندس سحاب. ردکالزم را اتخاذ خواهند های میشنهادها تصمیل منطقه پیق مسایمطالعه دق

 یبررس، ردستانکل یبه مسا یدگیرس یدولت برا هیاتران مامور ین برنامه وزیه اولکرد کد کین گفتگو تایا

ن مرحله یخواهد شد در نخست ین خواهد بود و سعیردنشکمناطق  یاسیو س یرانعمی، ل اقتصادیمسا

  .به مرحله اجرا گذارده شود یرضبتهای اقدامات دولت طرح
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 شودیواگذار م یوان به شهربانیانتظامات مر

ه کند ردکاز افراد مسلح با خمپاره به پادگان بانه حمله  ایەعدش یدو شب پ: هانکیخربنگار  –رمانشاه ک

ان یستار. صبح روز گذشته ادامه داشت 6نده تا ساعت کپراهای یرانداز یمتقابل ت یر یجه درگیدر نت

ن یدر ا: ن مطلب گفتیهان ضمن اعالم اکیبا خربنگار  یمتاس تلفن یکفرماندار بانه صبح امروز در 

وارد  یین خسارت جزامد و فقط به چند ساختامیبه بار ن یخوشبختانه خسارت جان یرانداز یو ت یر یدرگ

شب ید: اظهار داشت یاسیسهای رات و راه حلکاز انجام مذا یدوار یفرماندار بانه ضمن ابراز ام. شد

 یه مدارس از چندکن مطلب ین با اعالم ایهمچن یامد و یبوجود ن یر یاوضاع شهر بانه آرام بود و درگ

ه با مسووالن کش یپ یجلسه چنددر : ل شده بودند و احتامالً امروز باز خواهد شد گفتیش تعطیپ

چون چند نفر از  یول. ردینرتل شهر را به دست گک یه شهربانکن بود یم قرار بر ایبانه داشت یشهربان

ن یه البته مجدداً به اطالع مسوولکن برنامه انجام نشد یشده بودند این قبالً ضمن گشت زخمیمأمور

ار انجام کن یرد و قرار است ایهر را به عهده بگد حفظ انتظامات شیبا یه شهربانکم یرساند یشهربان

ل کدر حال حارض تنها مش: رد و گفتکوان اشاره یمر آموزاندانشان به اعتصاب یان در پایستار. شود

نفر  8ن و انتقال یسه تن از معلم یر یه بدنبال دستگکن شهر است یا آموزاندانشوان اعتصاب یشهر مر

 . است رمانشاه صورت گرفتهکاز آنان به 

 (2/8/1358هانکی)

 

  .ستیز و دعوا نیمنطقه جنگ و ست یکردستان : کوزیرنخست

 3ساعت  ایراناسالمی یموقت جمهور  وزیرنخستبازرگان  یمهندس مهد: هانکیفرستاده  –اصفهان 

در . ران وارد اصفهان شدیذوب آهن ا یت ملکسات رش ید از اصفهان و تأسیبازد یروز برایبعدازظهر د

س دانشگاه اصفهان و ییر، ز آموزش توپخانه اصفهانکفرمانده مر ، استاندار ین شهر از سو یا اهفرودگ

 کس ستاد مشرت ییر رکر شاکمسار رسلشین سفر تیدر ا. ن استان مورد استقبال قرار گرفتیر مقامات ایسا
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و  یرابر و ت ر راهیوزی نیقزو یشور مهندس طاهر کر یان وزیهاشم صباغ، رانیا یاسالم یارتش جمهور 

از  یدر بخش وزیرنخستاستاندار هنگام ورود . نندیکهیمرا همرا وزیرنخستع و معاون یر صنایوز

ن یه در طول مبارزات راستکمردم مجاهد اصفهان  وزیرنخست یآقا: ر مقدم گفتیسخنان خود ضمن خ

به  ینیدر امام خمقیعال یشوایپ یمبارزات را به رهرب  یشگامیران افتخار پیو حقطلبانه ملت قهرمان ا

م یدن آمال انقالب عظیآوردها و به مثر رسانحفظ و حراست دست یردند براکتعهد  اندهعهده داشت

الت کمبودها و مشک یادآور یضمن  یو . نندک ین قطره خون خود مبارزه و جانفشانیران تا آخریا یاسالم

دن به یتا رس یو دامپرور  یشاورز کهای تیه فعالکن مساله ین استان گفت با اعامل نظر و توجه به ایا

 یدولت موقت جمهور های استیو سها هاز اهم برنام یجامعه مرصف یکو خارج شدن از  ییفاکخود 

های خنت تاجیارخانجات اصفهان ضمن آوکارگران ک یز کمر  ینده شورایدر مدخل شهر منا. است یاسالم

ارخانجات اصفهان کارگران کهای خواستهبا مطرح ساخنت  یگزارش یط وزیرنخستارگران به گردن کگل 

قدر یمقدس رهرب عالهای و تحقق هدف ایراناسالمیاز انقالب  یخود را به منظور پاسدار  یآمادگ: گفتند

. ردک هیمغ نخوایدر یو جانباز  یار کگونه فداهیچحق طلبانه آن حرضت از  یاعالم منوده در پاسخ به ندا

 ییابانها مردم با دادن شعارهایخ یه در سو کرد کت کن شهر حر یاوم یاستاد یبسو  وزیرنخستپس از آن 

و همراهان در  وزیرنخست. خوش آمد گفتند وزیرنخستبه ، و سالم بر بازرگان ینیچون درود بر خم

ت یه مملو از جمعکن شهر یا یوم ورزشیروز وارد استادیبعدازظهر د 4ان استقبال مردم در ساعت یم

ران دعوت یاز مردم متام نقاط ا یسخنان یط وزیرنخست. ردندکراد یا یسخنانن محل یبود شدند و در ا

ی، ت اعم از خوزستانکناره مملکان برادران یگر به میدهای کمکرد بدون اسلحه و با خواروبار و ک

ان یش را با آنان در میو وحدت خو یگانگیت و یمیو صم یام دوستیبروند و پ یبلوچستان یردستانک

ت یقت و واقعیچقدر دور از حق یانحراف یگانگان و چند حزب چپیغات بیه تبلکنان بفهامنند نهند و به آ 

ت با کردستان در نظر مردم جهان و داخل ممل: کردستان گفتکبا اشاره به مساله  وزیرنخست. است

ز و دعوا درآمده در یمنطقه جنگ و ست یکاستان و  یکشرت به صورت یبها هخواندن صفحات روزنام

ه هنوز برادران کن است یا. میردهاکاز دارد و ما حفظ یمنطقه ن نچه اینست و آ ین یز ین چیه چنک یالح
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و وحدت و  یگر همواره دم از برادر یه امام و دولت و رهربان دکنیو باور ندارند ا اندهردکرد ما ملس نک

ران و در رأس یانقالب ان دشمنان یه مابک یبازگان با توجه به اتحاد یزنند مهندس مهدیدورت مکعدم 

 یو احزاب افراط یدرباره افرسان همراه و وابسته و مزدوران غرب، شاه یعنی یل و عامل اصلییآن ارسا

ت کز در جهت ضد ملت حر یزنند و همواره نینه میرا به س یراسکو دمو  یشه سنگ خلق آزادیه همک

. و مثل آنها برنامه داشته باشند نندکوند خود را حفظ یپ یپارچگیکاز مردم خواستند با  اندهردک

ه کند مگر آنکدا یمحال است تحقق پ یروز یپ: د گفتیالله مجالمکات یاز آ یکیبا اشاره به  وزیرنخست

دن به یاز آنها جهاد است و مجاهدت در راه حق و رس یکیه ک هیمدو مطلب را مورد توجه قرار بد

ران ین راه ملت ایه بحمدالله در اکداشته باشد  د جهاد تا رس حد شهادت وجودین راه بایمقصود در ا

خصوصاً  یرانیدر نژاد ا یاز ین امتیداشته و چن ین شجاعتین طرف چنیه از ده سال قبل به اکرد کثابت 

ن تحمل یاست هم یدار یرد صرب و پاکخواهد  یرا حتم یروز یه پکمطلب دوم . نسل جوان ما وجود دارد

 یروز ید به پیایرون نید بیدان صرب روسفیاز م یدارد و اگر ملت وجود یه پس از هر انقالبک یالتکمش

، مید برسین مقصود بایم و به ایند ما خون دادیگویه مک یسان: کردکمهندس بازرگان اشاره . دینخواهد رس

بها و یع یانگشت گذاشنت رو  وزیرنخست. مینک یدار ید صرب و پایست باین یز ین چید چنیگویقرآن م

ه به نقاط مختلف ک یین مسافرتهاید و افزود ایردن را از موارد اعامل ضد صرب نامک یاشلرت کها و مشیرسک

ن مردم یه در بکم ینیبین میالع یرا به رایز. مثر است یانقالب ب یرهرب  یدولت و برا یم براینیکشور مک

قت یدهد و در حقیقت به ما قدرت و قوت مین در حقیو عشق و عالقه وجود دارد و ا یهمبستگ

با روح شاد و دست  یم ولییآیش شام مردم شهرستانها میو ماللت پ یه اگر با خستگکاست  یرفراندوم

از سخنان  یگر یدر قسمت د وزیرنخست. مینکار کشرت یه بکم ینیکم یم و انشاءالله سعیگردیو دل پر برم

 یبه طور  اندهدبو  هیمن انقالب سیدام به تناسب خود در اکران هر یمردم مناطق مختلف ا: خود گفت

ا فارس یا خوزستان و یردستان کا یا خراسان یا قم یزد یا یجان منره اول را دارد یآذربا: د نتوان گفتیه شاک

و عظمت ها هیات و رسمایرا از خصوصین منره را حائز هستند زیو از جمله اصفهان ا یز کو مناطق مر 

ت همه مردم بدنبالش دخالت کر مشار ت و وحدت عمل است و اگکمشار  یپارچگیکن ین انقالب همیا
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ب انقالب ما است یالت و معاکن از مشیه اکد گفت یبا یر یم گیز تصمکرا آورده و تشت و تعدد مرا

ه تا کات عمده است یو خصوصها هیا و رسماین از مزاین حال ایدر ع یول یخصوصاًدر مرحله سازندگ

تواند باشد اسالم شامل همه ین منیر از ایا غبوده و بعده یپارچگیکما در اثر وحدت و  یروز یبحال پ

ن است و هم شامل ملت و یده و دین انقالب هم شامل عقیشود و ایعه میو ش یمسلامنان اعم از سن

ا مسلامن و یعرب  یزدیعه یو ش یسنک، رد و فارس تر کن یرد بدون فرق بیگیهمه طبقات را در بر م

تب که وحدت در مکرد کاشاره  وزیرنخستستند تاب هکه صاحب ک یمیلکو  یحیو مس یزرتشت یحت

باً یاست و به عنوان خامته درخشان دوران مبارزات تقر یهه از نعامت الکبزرگ  ین رهرب یاست ا یرهرب 

د تا آخر یه باکاست  یز یچ ینیامام خم یران شده و رهرب یب ملت ایه نصکران است یهفتاد ساله ا

 وزیرنخست: میندار ینیجز امام خم یو رهرب  یهو پناهای قت بعد از خدا چاریمحفوظ باشد و در حق

ی، و ادار  یبازار ی، شاورز و بازار ، کشاورزکارگر و کن یگر از سخنان خود لزوم وحدت بید یدر قسمت

د با وحدت دولت یملت با: د قرار داد و افزودکیر طبقات را مورد تایم سواد و ساکر و کو روشنف یادار 

دردنباله سخنان خود  وزیرنخست یآقا. وجود ندارد یر کو لش یشور کن یب یفرق، ش برودیارمندان پکو 

و  یسب افتخار و اثبات مردانگکش و یدان آزماین حوادث میا: رد و افزودکردستان اشاره کبه حوادث 

و رسبازان و پاسداران با خونشان شجاعت و شهامتشان را به ثبوت  داراندرجهشهامت بود و افرسان و 

 وزیرنخست. است ین پاسدار ناگسستنین ارتش و ملت و همچنیوند بیه پکدند و نشان دادند رسان

ت از هر کمملهای ت همه قرشیو فعال یجاد جهادسازندگیگر دوران انقالب ایدهای دهیاز پد: افزودند

وجود  یارمندان دولت با جهادسازندگکو  یدولتهای ن دستگاهیبهای امنیار صمیبس یار کهم. شهر است

 . به عمل آورده است یپر مثر های یار کار دارد همیه در اختک یلین رهگذر ارتش با همه وسایدارد و در ا

 (3/8/1358هانکی)
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  .ت وجود داردیردستان حسن نکدر مورد  یت ملیون امنیسیمکدر : فروهر

ن یهر در اه نظرات فرو کامروز اعالم شد  یت ملیون امنیسیمکوش فروهر در یت دارکبدنبال رش 

آنچه مسلم . ون منترش خواهد شدیسیمکن یاز طرف ا یه مهمیت شده و امشب اطالعیون رعایسیمک

ت کره و گفتگو و با رش کق مذایرش همه قرار گرفته است و قرار است از طرین نظرات مورد پذیا است

مشاور صبح امروز ر یوش فروهر وزیدار. ابدیان یشه پایهم یردستان براک یشکفعال فروهر جنگ و برادر 

دوارم یه وجود دارد امک یتیمن با حسن ن»: اطالعات گفت یاسیبا خربنگار س یتلفن یگفتگو  یکدر 

نند در برابر انقالب کرد احساس کهنان یابد و هم میان یردستان هر چه زودتر پاکتاسف آور های یر یدرگ

. «ابندیبه حق خود دست های استتوانند به همه خو یم یاسالم یران و در نظام جمهور یملت ا یاسالم

ن مورد یدر ا یرد اما خود و یه سفر سوم او انجام گکن باشد یاز ا کیتواند حایفروهر م ینیخوش ب

 . نشده است یحیگونه توضهیچحارض به 

 (3/8/1358)اطالعات 

 

  .هیمدیردستان آتش بس مکدر 

 یسه نفر  هیاتو بودجه و عضو  رسپرست سازمان برنامه، ر مشاوریوز« یمهندس عزت الله سحاب»

با خربنگار  یمصاحبه اختصاص یکدر  اندهردستان انتخاب شدکل یبه مسا یدگیرس یه براکران یوز

و . است یاسیل سیق مسایردستان از طرکل یحل مسا یسه نفر  هیات ەفیوظ»: ردکاطالعات اعالم 

: ن اظهار داشتیهمچن یو « . ستمربوط ا یر یل در نخست وزکمتش یتیون امنیسیمکبه ینظامهای ارک

حل و فصل شود و ارتش  یاسیق سیل از طرید مسایراه حل موقت است و با یک ینظامهای راه حل»

قرار  یسه نفر  هیاتار یادآور شد گزارشات فروهر در اختی یمهندس سحاب. «داشته باشد یدفاع ەجنب

  :ن رشح استیمنت مصاحبه به ا. گرفت
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 گرفته است؟ یامت جدیردستان چه تصمکر جهت رفع بحران ران دیوز یسه نفر  هیات-

ستند یچمران ن یه آقاکگرفته شود چرا  یم جدیل نشده است تا تصمکیهنوز تش یون سه نفر یسیمکن یا 

ه کم یال ندادهکیتشهای و ما هنوز جلس. روز( به مسافرت رفتندیز امروز )دیان نیمهندس صباغ یو آقا

م یم داریما تصم دی هاما اگر نظر بنده را بخوا. مینکون را معلوم یسیمکن یا یلکاست یبه اصطالح س

ش یارهاک یعنیند کحل  یاسیق سیرصفاً از طر ردستان راک ەم دارد مسئلیتصم یسه نفر  هیاتن یا یعنی

هم داشته  یگر یدهای ان دارد دولت برنامهکانجام دهد البته ام یو اقتصاد یاجتامع یاسیس ەنیرا در زم

ی، اسیس ەنیش را در سه زمیارهاکرصفاً  هیاتن یا یل ولین قبیو از ا ینظامهای د مثل برنامهباش

  :انجام خواهد داد یاجتامعی، اقتصاد

  د ؟ینکیه میچگونه توج هیاتن یر دفاع را در این حضور وزیبنابرا •

رو یمقدار ن یکو ارها در دست ارتش است کمقدار  یکه ارتش در آنجا هست و کنیبه علت ای: سحاب

ن یش در ایم البته نه از جهت نظامینکارتش استفاده  یار کم از همیتوانیارها مکاز  یلیخ یدارند ما برا

ر یار ما بگارد وزین اطالعات را در اختیتواند ایاطالعات دارد و م، ر دفاع صاحب نظر استیگذشته وز

ل استانها ینند و مسایکت میشور فعالکوزارت  ر نظریها زین جهت انتخاب شده و استانداریشور هم از اک

های ریزیبرنامهشور مربوط است بنده هم به لحاظ سازمان برنامه و بودجه و کبوزارت  یو نواح

 یادیزهای نجا در سازمان برنامه از سابق طرحیه با اکام انتخاب شدههای منطقی، استان، هایی هیناح

های ارکاست و  یاسیرصفاًس هیاتار کن یم بنابراینکن یید تعیرا با ه بودجه آنجا. کمیردستان دارک یبرا

ون به آن یسیمکاست و آن  یر یالت نخست وزکیه جزو تشکمربوط است  یتیون امنیسیمکبه  ینظام

  . ستیار ما مربوط نکند و به یکم یدگیارها رسک

ه در مقابل کهشستند  ایەعدشور ک ەرندیم گیتصمهای ه در ارگانکنیبر ا یاست مبن یعاتیشا •

عات ین شایدر مورد ا. معتقدند یردستان به راه حل نظامکخامته دادن به بحران  یبرا یاسیراه حل س

  د؟ییگویچه م
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خودش دارد اما به نظر  یبرا یر کف یک یسکار مختلف هست هر کنه افین زمیدر ای: سحاب •

ه شده و ک ییهایمثل شورش یله فور مسا یکحل  یراه حل موقت است برا یک یدولت راه حل نظام

  به منابع ارتش و دولت رضبه زدند

ن یار اک ین وقتیل حل و فصل شود بنابرایمسا یاسیق راه حل سید از طریه باکاست  یعیاما طب •

 رد؟کنخواهد  یوجه دخالت هیچبه  یرشوع شد ارتش از نظر نظام هیات

ردند و کن خواهد بود اما حاال اگر آمدند حمله یان است اصوالً برنامه و هدف دولت یقصد ای: سحاب 

 ند ؟کار کد چه یرند ارتش بایپاسگاه را بگ یکخواستند 

داشته باشد نه  یدفاع ەارش جنبکد باشد اما ین ارتش بایا یند بنابرانکد دفاع یه باکاست  یعیطب 

  یتهاجم

آتش  یک یب برقرار ین ترتیره طرفکق مذایاز طر هیاتن یار اکد به هنگام رشوع یم نداریتصم •

 ابد؟یط آرام ادامه یمح یکدر  یاسیرات سکبس داده شود تا مذا

  .مینکار را بکن یم ایه بتوانکدوارم انشاءالله یچرا امی: سحاب

 ردستان قرار گرفته است ؟کوش فروهر در یرات دارکان مذایدر جر یسه نفر  هیاتا یآ •

ن یر اینخست وز یو قرار است آقا اندهر دادینخست وز یفروهر گزارششان را به آقا یآقای: سحاب 

  .اندهار ما بگذارند اما هنوز نگذاشتیگزارش را در اخت

 ست ؟یچ یاستنباط آنهااز مفهوم خودمختار  •

ن یر اینخست وز یو قرار است آقا اندهر دادینخست وز یفروهر گزارششان را به آقا یآقای: سحاب 

  .اندهرند اما هنوز نگذاشتار ما بگذایگزارش را در اخت

 ست ؟یچ یاستنباط شام از مفهوم خودمختار  •
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مطرح شده ، روستا، استان، شهرهای د و طرح وراهیم و جدیقد یه در قانون اساسک یما حرفی: سحاب 

، آموزش و پرورشی هازمینهدر  یارات محلیاخت یادیمقدار ز یکن شوراها یه طبعاً اکم یقبول دار

ه و محل مربوط یه به ناحک یاقتصادهای ارکاز  یلیهنگ منطقه خواهند داشت و خبهداشت و فر 

. ندینند و اجرا مناکمقررات و قانون وضع  یل حتینگونه مسایه در اکارند ین شوراها صاحب اختیشود ایم

جدا شوند نه  یاسیه به لحاظ سکباشد  ین معنیبه ا یزهاست اما اگر خودمختار ین چیا یخودمختار 

 . نخواهند دادهای ن اجازیه چنکران یموافق هستم و نه مردم ا بنده

 (3/8/1358)اطالعات 

 

  .ردستان اضافه شدکل یر مأمور حل مسایوز 3فروهر به جمع ی، ت ملیون امنیسیمکم یبه تصم

ن یردنشک ل مناطقیبه مسا یدگیرس یر مأمور دولت برایر مشاور به جمع سه وزیوش فروهر وزیدار

ات ییهان ضمن اشاره به جزکیبا  ییگفتگو یکدولت امروز در  هیاتمقام آگاه در  یک. اضافه شد

وش یدارهای با توجه به گزارش: روز برگزار شد گفتیه دک یت ملیسون امنیمکرات چند ساعته کمذا

ت یون امنیسیمکم یمنطقه به تصمهای شنهادین و ارائه پیردنشکرات خود در منطقه کفروهر از مذا

سد با توجه به ینویهان مکیخربنگار . ردستان اضافه شدکمامور دولت در  یسه نفر  هیاتز به ین یو  یمل

 یعمرانی، اسیسی، ن با سه راه حل اقتصادیردنشکمناطق های حل بحران یدولت برا هیاتم مهم یتصم

ه ک مناسبهای افنت راهحلی یدولت برا هیاتر مأمور یچهار وز کنده جلسه مشرت یدو روز آ یکی یط

هان کیخربنگار . ل خواهد شدکیتش، قرار خواهد گرفت یز مورد بررسیدولت ن هیاتدر جلسه امروز 

افت یب خواهد یترت وزیرنخستاست مهندس بازرگان یه به رکدولت  هیاتدر جلسه امروز : دیافزایم

در  یدولتهای رویمتام ن یو مساله هامهنگ یو های شنهادیوش فروهر و پیامل دارکهای از جمله گزارش

ت فروهر در که با رش کنند یکده میآگاهان اظهار عق. ن مورد بحث قرار خواهد گرفتیردنشکمناطق 

های ن منطقه وارد دوران تازیرات اکمذا، ردستانکل یحل مسا یران مامور دولت برایوز یجمع سه نفر 
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ل منطقه آشنا یه مسات داشت و بکردستان رش ک یاسیرات سکرا فروهر از ابتدا در مذایز، شده است

  .است

 

 ردستانک ویژە هیاتل کیه دولت درباره تشیاطالع

شور کمحروم شده های دولت نسبت به استان هیاتقدر انقالب و یعال یه همواره رهرب ک یتینظر به عنا

رث رسعت کالت آن مناطق را با حداکل و مشیخواهند مسایو م اندهن داشتیردنشکو  یاز جمله مناطق مرز 

ارات خود را در آنچه مربوط به امور یب منود اختیران تصویوز هیاتنده یحل و فصل منا، ولتو سه

 هیات یکشود به ین میردنشکهای مربوط به استانهای و بودج یهو رفاینظامی، فرهنگی، عمران

 مهندس عزت الله، ر مشاوریوش فروهر وزیدار، شورکر یان وزیان هاشم صباغیل از آقاکمتش یچهارنفر 

. ارندیندگان تام االختیو منا هیاتن یا. دیض منایرمشاور و رسپرست سازمان برنامه و بودجه تفویوز یسحاب

الت مختلف منطقه و کو مش یل ادار یالت دارند در حل مساکران و یان وزیر آقایآنها از طرف خود و سا

 . ندیالزم اقدام مناهای م و ابالغ دستوریاتخاذ و تصم

 (5/8/1358هانکی)

 

 ردستانکل یساهیمامت دولت دربار ین تصمیآخر: شودیامروز بعدازظهر مشخص م

  .ل شدکیروز تشیردستان دکل یبا مسا یدگیرس یبرا یت ملیامن یهسه ساعت یهجلس

  .ردکد کیدر منطقه تا یاسیراه حل س یر یگ یپ یهن جلسه بر ادامیوش فروهر در ایدار

قرار  یدولت مورد بررس هیاتبعدازظهر امروز  یهر جلسن دیردنشکل مربوط به مناطق ین مسایآخر

نه اتخاذ خواهد شد مهندس هاشم ین زمیدر ایمهمهای میشود تصمیب گفته مین ترتیبه ا. ردیگیم



 
206 

 یهر کات مذایین مطلب در مورد جزیهان ضمن اعالم اکیبا  ییشور امروز در گفتگوکر یان وزیصباغ

ل مختلف مناطق ین جلسه مسایه در اکر شد کمتذ  یت ملینون امیسیمکروز ید یهسه ساعت یهجلس

ن بار یروز همچنید یهرد در جلسکشور اضافه کر یوز. قرار گرفت ین مطرح شد و مورد بررسیردنشک

ان در یهاشم صباغ. ور مورد تبادل نظر قرار گرفتکمناطق مذ  یو عمران ینظامی، اسیل سیگر مساید

سه  العادهفوقون یسیمکروز ید یهرات مطرح شده در جلسکمذا یدر پ: ردکهان اعالم کیادامه گفتگو با 

ن یردنشکل مناطق یل شد و مساکیگر از وزراء تشیردستان با چند تن دکل یمسا یدگیر مأمور رسیوز

مت مأموران دولت به مناطق یشور در مورد عزکر یوز. قرار گرفت یشور در ابعاد مختلف مورد بررسک

های جلس یز به زودین مورد نیق هنوز مشخص نشده است اما در ایخ دقیتار: شور افزودکن یردنشک

ان سخنان یشور در پاکر یوز. ن خواهد شدییردستان تعکمت ما به یق عزیخ دقیداد و تار هیمل خواکیتش

ن یردنشکل مختلف مناطق ین گزارشات و مسایرات چند روز گذشته آخرکذاهیمدر دنبال: خود گفت

شور کر یوز. قرار خواهد گرفت یدولت مطرح و مورد بحث و بررس هیات یهر جلسبعدازظهر امروز د

در وزارت  یساز کپا یهنفر  5 هیاتانقالب  یدولت و شورا هیاتب یتصو یدر پ: ردکن اعالم یهمچن

 هیاتهای ینون بر اساس بررسکو تا. ن وزارت استیارمندان اکسوابق  یق رسگرم بررسیشور به طور دقک

ل سابق انتخابات کر یو مد. اندهشور بازنشسته شدکل و مشاوران وزارت کران ینفر از مد 8 ینفر  5

 یاسین راه حل سیشنهاد خود در بیگر به پین جلسه باردیفروهر در ا. ز اخراج شده استیشور نکوزارت 

ت یتقو انقالب در منطقه وهای وضع دادرساها و دادگاه یه از جمله خروج پاسداران بررسکد داشت کیتا

 . ن منطقه استیحفظ انتظامات در ا یبرا یو شهربان یژاندارمر 

 (5/8/1358هانکی)
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  .ردکد ییردستان را تاکل یران مامور حل مسایامام برنامه وز

 ردستانکآرامش در  یبرقرار  یتازه براهای دیام

در حضور امام  شورکرتبه  یعالهای ران و مقامیت چند تن از وزکه با رش کهای روز در جلسیعرص د

مورد  یو نظام یـ عمران یاسیسی هازمینهردستان در کل مربوط به یل شد مساکیدر قم تش ینیخم

ر یوش فروهر وزیدار، ر دفاعیرت چمران وزکد ، شورکر یان وزیهاشم صباغ. قرار گرفت یبحث و بررس

ر یاسد وز یهندس بنم، س سازمان برنامه و بودجهییر مشاور و ریوز یسحاب عزت اللهمهندس ، مشاور

مسار دانشور یتی، اسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر رکن شایر محمد حسکرسلشیی، امور اجرا

روز وارد قم شدند و ید 16سپاه پاسداران ساعت  یاتیف فرمانده عملیو ابو رش یل ژاندارمر ک یهفرماند

ه مدت کدار ین دیان ایشور در پاکر یزان و یهاشم صباغ. ردندکره کمالقات و مذا ینیبالفاصله با امام خم

ی هازمینهه در ک هاییهردستان و برنامکل مربوط به یدر مالقات با امام مسا: گفت، دیشکدو ساعت طول 

ت یحسنن هیاته عضو ک یرانیوز یهلید در منطقه به اجرا گذارده شود بوسیبا یو نظام یعمرانی، اسیس

د قرار ییب و تاید و مورد تصویبه عرض امام رس، سه گانهای هرویز فرماندهان نیردستان هستند و نک

دانست ها هخود روزنام یهنه را ساخته و پرداختیابکم یترم یهعین گفتگو شایان در همیصباغ. گرفت

 یهلیتهران بوسهای از هتل یپارس در مورد ترصف بعض یشور در پاسخ به خربنگار خربگزار کر یوز

ه از کوجه اجازه نخواهد داد  هیچن مساله توجه دارد و به یت دولت به اگفها هان دانشگایدانشجو

ان مالقات با یز در پایسپاه پاسداران ن یاتیف فرمانده عملیابورش. دیهتلها استفاده نامربوط به عمل آ

مهاباد و بانه ، انکبو های منطقه بجز شهر یلکنون بطور کهم ا: ردستان گفتک یامام درباره وضع فعل

 . رد آرام استیگینده صورت مکپراهای یرانداز یر آنها ته دک

(6/8/1358) 
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  :شرتیب یجلب تفاهم و برادر  یبرا

  .شوندیردستان اعزام مکبه  یشرت یت بیحسن نهای هیات

 یدر ط ینیدولت با امام خم هیاترات کجه مذایشور نتکر یان وزیهاشم صباغیآقا: پارس یقم ـ خربگزار 

  :تگف یاختصاص ییگفتگو

ل ید و در مورد مسایردستان مرشوحاً به عرض امام رسکاز منطقه های ت و گزارشکه مملیلکگزارشات 

  .قرار گرفت ینیب امام خمید و تصوییبحث و مطالب مورد تا یلغاتیو تب یاسیسی، عمرانی، نظام

ردستان از کم ت مردیمحبوب یبرا یشرت یت بیحسن نهای هیاتم گرفته شد یتصم»: ان افزودیصباغ یآقا

  .ران آنجا اعزام بشوندینقاط مختلف به ا

ب رهرب انقالب ید و تصویه مورد تائک شنهاد شدیپ وزیرنخستمهندس بازرگان  یآقا ین امر از سو یو ا

  .قرار گرفت یاسالم

در . صورت گرفت یمفصل یه گفتگو یت فقیل مجلس خربگان موضوع والیدر باره مسا: شورافزودکر یوز

باشد  یرانید فقه اینباره امام فرمودند حتامً بایه در اکسوال شد  ینید احمد خمیس یه آقاک یادر یمورد ا

 . ه اضافه شودیت فقیمربوط به وال ید حتام تبرصه به ماده قانون اساسیو با

 (6/8/1358هانکی)

 

  .شد یردستان در حضور امام بررسکل یمسا

رتبه یعالهای ران و مقامیان وزیت چند تن از آقاکه با رش کهای روز در جلسیعمر د: پارس یقم ـ خربگزار 

 یـ عمران یاسینه سیردستان در زمکل مربوط به یمسا، ل شدکیدر قم تش ینیشور در حضور امام خمک

  .قرار گرفت یمورد بحث و برس یو نظام
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ـ د کر یان وزیهاشم صباغ ـ د یوش فروهر وزیر دفاع ـ داریرت چمران وزکشور   یسحاب زت اللهعرت کر مشاور

س ییر رکر شاکمسار رس لشیـ ت ییر امور اجرایوز یاسد یر مشاور و برنامه و بودجه ـ مهندس بنیوز

ف فرمانده یو ابو رش یل ژاندارمر کمسار دانشور فرمانده یـ ت یاسالم یارتش جمهور  کستاد مشرت 

ره کمالقات و مذا ینیخم روز وارد قم شدند و بال فاصله با امامید 16ات سپاه پاسداران ساعت یعمل

گفت در مالقات . دیشکساعت طول  2ه مدت کدار ین دیان ایشور در پاکر یان وزیهاشم صباغ . ردندک

د در منطقه یبا یو نظام یعمران یاسیسی هازمینهه در کهای ردستان و برنامهکل مربوط به یبا امام مسا

ز فرماندهان ین. ردستان هستندکت یحسن ن هیاته عضو ک یرانیله وزیبه اجرا گذارده شود به وس

  .د قرار گرفتییب و تایده و مورد تصویسه گانه به عرض امام رسهای روین

شور کر یدانست وزها هنه را ساخته و پرداخته روزنامیابکم یعه ترمین گفتگو شایان در همیصباغ یآقا

ان یله دانشجویتهرانم به وس هایاز هتل یپارس در مورد ترصف بعض یدر پاسخ خربنگار خربگزار 

ه از هتلها استفاده کوجه اجازه نخواهد داد  هیچن مساله توجه دارد و به یدولت به ا: گفتها هدانشگا

ان مالقات با امام در باره وضع یز در پایسپاه پاسداران ن یاتیف فرمانده عملید ابورشینامربوط به عمل آ

ها یراندازیه در آنها تکان مهاباد و بانه کبو های طقه بجز شهرمن یلکنون بطور کهم ا: ردستان گفتک یفعل

 . رد آرام استیگینده صورت مکپرا

 (6/8/1358هانکی)

 

 ردستانکدر  یات نظامیدستور توقف عمل

دولت دستور  یه از سو کرد کهان اعالم کیبا  یمتاس تلفن یکشور بامداد امروز در کر یان وزیهاشم صباغ

ه کرد کسب اطالع کن امروز یهان همچنکیخربنگار . ردستان صادر شده استکدر یات نظامیتوقف عمل

با  ایراناسالمی یجمهور  یفرماندهان نظام یردستان شوراکدر یات نظامیبه دنبال دستور توقف عمل
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رت چمران کدر دفرت د  یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر رکن شایر حسکمسار رسلشیحضور ت

 . شد لکیتش یر دفاع ملیوز

 (7/8/1358هانکی)

 

 

 رسدیردستان هر روز به اطالع مردم مکهای گزارشی، رسمهای یدولت با انتشار اطالع یاز سو 

هان کیبا  ییردستان شب گذشته در گفتگوکچهار نفره حل مساله  هیاتبه  یکه نزدیمقام بلند پا یک

رد و کار ک یچگونگ یرسم یهیطالعا صبح روز بعد دولت با انتشار این پس هر شب یه از اکرد کاعالم 

چهار  هیاتبه  یکه و نزدین مقام بلند پایا. ردستان را به اطالع همه خواهد رساندکل یرشفت مسایپ

ن مقام یرد همکروز آن به مردم اعالم ردن اطالعات و گزارش روزبهکم را هامهنگ ین تصمینفره علت ا

ه در کگذشته نشان داد  یهن هفتیشته و همچنگذهای ماه یه دولت طکن گفتگو اعالن داشت یدر ا

ند و در هر نقطه و منطقه بخواهد کخود به نحو مؤثر استفاده  یتواند از قدرت نظامیصورت لزوم م

ل یبه مسا، راتکچهار نفره قصد دارند با مذا هیاتن مساله یحال با توجه به ا. حضور خود را نشان دهد

شورمان انقالب کبزرگ های ه متأسفانه برخالف شهرکر داد که تذ ین مقام بلندپایهم. ان دهندیمنطقه پا

ن منطقه به مردم شناسانده نشده یدر ا یاسالم یو روح جمهور . نشده است هیمردستان تفکدر  یاسالم

ز آغاز خواهد ین یاسام یروح جمهور  ییشناسا یار براکرات که با رشوع مذاکرد کن مقام اعالم یا. است

 . شد

 (7/8/1358هانکی)
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درباره  یاز اظهارنظر شخص یشور کو  یر کمقامات لش: ردستانک یدولت برا ویژە هیاته ین اطالعیاول

  .ردستان منع شدندک

 یشور کو  یر که مقامات لشیلکه خود از ین اطالعیردستان امروز در اولکدولت  یبرا ویژە هیات

. نندک یخوددار  یاظهارنظر خصوص از یو انتظامینظامی، ادار های ارکه در رابطه با کرد کدرخواست 

  :ن استیه چنیمنت اطالع

 

  :ردستانک یدولت برا ویژەات یه 1ه شامره یاطالع

 

 یبسمه تعال

به های به خواست یدگیشور و رسکن غرب یردنشکهای نیه بازگرداندن نظم و آرامش بر زمکاز آنجا 

 یبه دور از غوغاگر  ید در جو یران باین بخش از ایا یآبادان یوشش همهجانبه براکرد و کهنان یحق همم

و  یو نظام یادار های ارکدر رابطه با  یه به نوعک یر کو لش یشور کار بدستان کبه همه . ردیانجام گ

شرت یه بک یمطبوعات یو گفتگو  یشود تا از هرگونه اظهارنظر شخصیادآور میردستان هستند ک یانتظام

 یگرام نگارانروزنامهو  یاسیو س یمذهبهای تیخصنند و از شک یگر است خوددار یدیکدر تناقض با 

ردستان از خود نشان کتأسفبار درباره های دادیرامون رویه پک یینشهاکت وایز انتظار دارد به اهمین

وحدت و رسنوشت ، ندهیه به آک یداشته و با موضوع یافکها توجه ینکعهپرایان شایدهند به خصوص زیم

خداوند توانا  یار یه به کباشد . ت الزم روبرو شوندید با احساس مسوولدار  یران بستگیا یانقالب اسالم

ردستان که کهای ناخواستهای یر یش به درگیراندیمردم خ یار کانقالب و هم یرهرب های و رهنمود

گسرتش آن دنبال  یخود را برا ینیران توطئهچیرده است و دشمنان اک کن بحران خطرنایز را دچار ایعز
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ه از رسارس منطقه دارد ک یقیدقهای با گزارش هیاتن یداست ایپ. ان داده شودیودتر پاهرچه ز . نندیکم

 . خود خواهند گذاردهای اقدام یان خربها و چگونگیز را در جریهنان عزیالزم هم مهای هیبا دادن اطالع

 8/8/1358ردستان ک یدولت برا ویژەات یه

 (9/8/1358)اطالعات

 

  .انقالب را ببار آورد یروز یبت بعد از پین مصیضد انقالب بزرگرت: ع بانهیوقا مبناسبت وزیرنخستام یپ

از  ایەعدد شدن ی هه منجر به شکبانه  کمبناسبت فاجعه دردنا وزیرنخستبازرگان  یمهندس مهد

. ران فرستادیا یاسالم یجمهور  ینیزم یرو یبه فرمانده ن یتیام تسلیور وطنامن شده است پیرسبازان غ

  :ن رشح استیبه ا وزیرنخستام یپ منت

ران یا یاسالم یارتش جمهور  ینیزم یرو یفرمانده ن یپ فالحیمسار رستیه راجعون ـ تیانالله و انا عل

ضد  یچپ افراطهای شهر بانه به دست گروه یه روز گذشته در ورودکرا  یمل یو عزا کفاجعه دردنا

به ارتش  ینیزم یرو یم به نیکر کبا تأثر متام به لش ،رد صورت گرفته استکاسالم و ضد انقالب و ضد حق 

 یرات و صلح وزراکار در بحبوحه مذاکتیشگان جنایانت پین خیم اییگویت میتسل ایراناسالمی یجمهور 

دفاع از استقالل و استقرار  یه براکرا  یو رسبازان داراندرجهافرسان و ، ردستانکز با مردم کاز مر یاعزام

، گشتند مورد حمله ناجوامنردانه قرار دادیخود به طرف تهران برمهای ه و به خانهت به رسدشت رفتیامن

ران با نثار یان ایارتش. انقالب را به بار آوردند یروز یبت دوران بعد از پیشتار و جراحت و مصکن یبزرگرت

ران و یام ساخته و جهاد در راه کبا ملت انقالب را مح یوند ناگسستنیگر پیغ خون خود بار دیدر یب

ت از ننگ وجود کممل یساز کران تا گرفنت انتقام و پایارتش و دولت و ملت ا. ردندکاسالم را اعالم 

مرحوم شدگان و  درجه یاز خداوند غالب قهار آمرزش و بلند. مزدوران خون آشام آرام نخواهند گرفت
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دان اعالم ی هزماندگان شدولت را به با یت و همدردیتسل. میینامیدگان را مسالت میصرب و ثواب داغ د

 . دییفرما

 (13/8/1358هانکی)

 

  .رسدشت رفتهای وهکرد به کره با رهربان کمذا یفروهر برا

و محرمانه است  یامالً رس کدولت به مهاباد  یاعزام هیاترات کات مذاییجز»: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

  .«شترات محرمانه ادامه خواهد داکمذای، جه قطعیو تا اعالم نت

رات در کمذا: هان گفتکین مطلب به خربنگار یمهاباد با اعالم ا یرسپرست فرماندار  یرحامن فاضل

رد وارد ک یاسیو س یدولت با رسان مذهب هیاته هنوز کن دوره خود را پشت رس گذاشت یاول یطیرشا

البته : افزود یو . گرددیرد دنبال مکن رسان یله رابطیرات تنها بوسکمذا. م نشده استیرات مستقکمذا

الت را از رس راه کن مشید قدم به قدم ایار فراوان است و ما بایرات بسکن مذایالت بر رس راه اکمش

ه کالت در حال حارض وجود افراد ضد انقالب است کمشترین از عمده : یکیردکنامربده اضافه . میبردار

در : ان گفتیدر پا یو . دارند یاسیسرات و راه حل کدر بهم زدن مذا یخود سعهای یر یبا اعامل و درگ

در رس  یلکمش یسانکا ید گذاشت افراد و یاست و نبا یاسیرات سکم بر منطقه مذاکحال حارض جو حا

هان به مهاباد کی یگزارش خربنگار اعزام. نندکجاد یردستان اکدولت در منطقه  هیاترات کراه مذا

های از خواسته یکیموقت شهر مهاباد  یورادولت با ش هیاتروز )شنبه( یرات دکه در مذاکست کیحا

ن یب از ایت و رفع تعقیمهاباد و رفع ممنوع یانقالب اسالم یشورا یقبل ین شهر بازگشت اعضایمردم ا

منطقه رسدشت  یرات بسو کدولت به قصد ادامه مذا یاعزام هیاته کست کینت گزارش حایهم. عده بود

دولت  هیاتقرار است : ردکهان اعالم کیبا  ییز در گفتگویوان نیرت مهرآسا فرماندار مرکد . ردکمت یعز

 هیات: ردکاضافه  یو . میهست هیاتن ید و ما منتظر ایایز بیوان نیرات خود به شهر مرکادامه مذا یبرا

ن منطقه یالت اکه مشکن است یبر ا یسع. ردکندگان مردم گفت و گو خواهد یوان با منایدولت در مر
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الت کفرماندار در مورد مش. ره حل شودکق مذایاز طر، ردستان استکمنطقه  التکه در ارتباط با مشک

 یل اساسکوان دو مشیدر سطح شهر مر ییمبود قوه اجراکر مسوول و یدخالت افراد غ: منطقه گفت

ش یپ یندکمنطقه به  یاتیالت حکر مشیره در مورد ساکحل نشود مذا یل محلکن دو مشیماست و تا ا

 یکیهستند و اگر  یوان هنوز فرار یانقالب مر یشورا یدرصد اعضا 90: ن گفتیهمچن یو . خواهد رفت

ار از هر کمقدمات  یستیبایند مکره کن عده مذایدولت با ا هیاته کن باشد یمردم اهای از خواسته

 . جهت فراهم گردد

 (14/8/1358هانکی)

 

  .نفر شدند 4ردستان کمسوول امور  یوزرا

وش فروهر هم به جمع یدار یآقا»: ور صبح امروز به خربنگار ما گفتشکر یان وزیهاشم صباغمهندس

ل یبه مسا یدگین پس رسیوست و از ایانتخاب شده بودند پ یت ملیون امنیسیمکه در کر یوز 3گروه 

 . «ر خواهد بودیوز 4ردستان بعهده ک

 (14/8/1358)اطالعات

 

 هیاتورود 

: انیب از آقاکت مر یحسن ن ویژە هیات یاعضا روزیبعدازظهر د 5ساعت : سقز ـ خربنگار اطالعات

ردستان وارد سقز شدند و پس از استقرار در پادگان سقز با کبا استاندار کیفروهر و شی، سحاب، انیصباغ

ن نشست یپس از ا. ل موجود به بحث و گفتگو نشستندیان و دانش آموزان در مورد مساینده فرهنگیمنا

 یردستان قابل حل و عملکه در سطح استان ک ید مسائلیر گردمقر ، دیشکساعت به درازا  5ه مدت ک

با پرداخت حقوق  یان اخراجینفر از فرهنگ 26بالفاصله دستور اقدام در موردشان صادر گردد و ، است
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 یبررس، ل مطرح شدهیه مساین مقرر شد در مورد بقین جلسه همچنیدر ا. اربرگردانده شوندکمعوقه به 

د یان تبعیجر، ن جلسهیاز جمله موارد مطرح شده درا. اقدامات اعالم گردد جهیق انجام شود و نتیدق

ز در کبا مقامات مر  ییامت نهایه قرار شد جهت اخذ تصمکن بود یمتحصنهای گر خواستهیشدگان و د

 . ان گذارده شودیم

 (14/8/1358)اطالعات

 

  .رده امکره نکمذا ینین حسیخ عزالدیمن با ش: انیصباغ

 ینین حسیخ عزالدیمن با ش»: گفت یان در سنندج گرفته شد و یصباغ یشب با آقاید هک یدر متاس 

ره کمذاهای م تا راهیباز است ما مشغول هست یهو گرو  یره با هر شخصکباب مذا یرده ام ولکره نکمذا

ستاندار با اکیش. میرسیم یج مثبتیم و انشاءالله به نتایدوار هستیامالً امکن راه یم و در اینکرا هموار 

ه با اعامل یکسان: کردستان گفتکرات کبا خربنگار اطالعات در سنندج در مورد مذا یردستان در متاسک

 یاندازند و اشخاصینند و تظاهرات و جاروجنجال براه میکل میبچگانه خود ادارات مدارس و بازار را تعط

ردستان در کن حل شود استاندار ردستاکالت کجه برسد و مشیرات به نتکن مذایستند ایل نیه ماکهستند 

ن یخ عزالدیش یآقا» : ردها گفتکر رهربان یوسا ینین حسیخ عزالدیان با شیعه مالقات صباغیمورد شا

. برندیجا برس مکست در یستند و اصالً معلوم نی؟ آنها در مهاباد ن«هستند کیرت قاسملو کو د  ینیحس

ره کمذا. خواهدیه مک یسکد خود مردم مهم هستند و یاره منکتواند با آنها مذایچگونه م هیاتن یبنابرا

ردستان کاستاندار . ره شودکه فقط با رهربان مردم وارد مذاکست یبرسد حتامً مجبور نهای جیند و به نتک

عات دروغ یدهند و شایردستان را متشنج جلوه مکهوده اوضاع یه بکهستند  یسان: کن گفتیهمچن

خواهند یه فقط مکبل. را یگر یرهرب د هیچخواهند و نه ین را میزالدخ عین عده نه شیا، نندیکپخش م

بار یکم و چرا یامرستان نداریب، میندار کپزش، میند ما آب نداریگومنی باریکنها چرا یا. نندکآشوب به پا 

ن یا انیدر پا. رسدیم یبه چه مرصفها هن بودجیه اکنند ینند تا ببیکنرتل منکدولت را  یعمرانهای برنامه
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م و از آنجا یرویما فردا )امروز( به رسدشت م: اظهار داشت یمهندس سحاب یرات آقاکدور از مذا

ردستان کگر به ین است بار دکالبته مم. منود هیمشد و سپس به تهران مراجعت خوا هیمهاباد خواهیمرا

 « . میائیب

 (14/8/1358)اطالعات

 

  .به سنندج رفتند یان و سحابیصباغ

  .افتیان ین پایت طرفیرات در مهاباد با رضاکذادور دوم م

دولت  هیاترات کن دور مذایه دومکست کیهان به مهاباد حایکیده از خربنگار اعزامین گزارش رسیآخر

رات کن مذایا یاز چگونگ. روز )شنبه( ادامه داشتیبعدازظهر د 2بامداد تا  7رد از ساعت کو رسان 

ردند کردند و خاطرنشان ک ینیرات اظهار خوشبکجه مذایاز نت یلناظران مح یول، ستیدر دست ن یاطالع

گزارش . بودند یروز راضیرات دکن از مذاینند بود و طرفکدوار یار حساس و امیروز بسیرات دکه مذاک

ره با کمذا یر مشاور روز گذشته برایوش فروهر وزیه دارکست کیهان به مهاباد حاکی یخربنگار اعزام

دو  یسحاب عزت اللهان و یهان هاشم صباغکیخربنگار های بر اساس گزارش. ت شدرد وارد رسدشکرهربان 

عازم رسشت شد  ییاما فروهر به تنها، ت دولت روز گذشته از مهاباد به سنندج رفتندیحسنن هیاتعضو 

اطراف های وهستانکرد در محل اقامت آنان در کگر با رهربان یبار د، خود یرات قبلکتا در ادامه مذا

دولت  هیاته کرد کد کیهان تایکیبا خربنگار اعزام یمهاباد در متاس یل فرماندار یف. کندکشت گفتوگو رسد

ن گفت و یرد و پس از اکرد به مدت دو روز گفتوگو کن رهربان یپس از ورود به مهاباد با دو تن از رابط

ن یهان همچنیکیاعزامخربنگار . عازم رسدشت شد ییدولت جدا و به تنها هیاته فروهر از کگوها بود 

ن نقطه یامند و در ایه فروهر حداقل دو تا سه روز در رسدشت مکمعتقدند  یناظران محل: سدینویم

ره کدر مورد ادامه مذا ییم نهایرد و تصمیگیقرار م یدگیطرف مورد بحث و رس 2شنهادات یه پکاست 
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رات به کرند و مذایولت را بپذت دیحسنن هیاتشنهادات یرد پکاگر رهربان ، ا توقف آن گرفته شودیو 

 . ردکردستان را دنبال خواهد کهای ر شهریدولت سفر به سا هیات، جه برسدینت

 (15/8/1358هانکی)

 

 انیصباغ ییویام رادیپ

هدف : ز سنندج پخش شد گفتکه از مر ک یونیزیو و تلویوتاه رادکام یپ یکشور در کر یان وزیصباغ

رات کور و رسپرست سازمان برنامه و بودجه از سنندج انجام مذار مشایوز یو مهندس سحاب یدار و ید

 یمتاس تلفن یکوان در یرت مهرآسا فرماندار مرکد . ستین ییا گروه و دستهایفرد خاص و  هیچبا  یاسیس

مردم  یگشتهای ف به گروهکنیالشکشب افراد مسلح با ید: پارس در سنندج گفت یبا خربنگار خربگزار 

ن حمله یردند بر اساس اکت دارند حمله کت شهر مشار یدر حفظ امن یشهربان یامه با ماموران انتظک

ش یچند روز پ: وان افزودیفرماندار مر. شد یزخم ید و رحامن نامیشهادت رس یهبه درج« تابا یعل»

م به من پاسخ داده یردکل یاتومب یاز ارتش تقاضا یم و حتیخود و افراد خانوادهام در محارصه قرار گرفت

فرماندار . رده استکر موافقت نکگفته شد لش یرم و پس از مدتیردستان اجازه بگک 28ر کد از لشیبا شد

از عهده حفظ  ییتواند به تنهایوان منیمر یشهربان: پارس گفت ین به خربنگار خربگزار یوان همچنیمر

ت را به عهده یلن مسوو یه اکست یز درست نین یگر یا هر گروه دی یاسالمهای د و گروهیت شهر برآیامن

 . رندیبگ

 (15/8/1358هانکی)
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  .وش فروهر به گلوله بسته شدیوپرت داریکهل

ه قصد فرود آمدن در پادگان یکروز هنگامیوش فروهرو همراهان بعد ازظهر پریوپرت حامل داریکهل

بر اثر پاسخ  یخمپاره و مسلسل بسته شد ول، له افراد مسلح و مهاجم به توپیرسدشت را داشت بوس

 یخربگزار . به فروهر و همراهان او وارد نشد یبیگونه آسهیچن خوشبختانه یع افراد ارتش به مهاجمیرس

روز یبعدازظهر د 8ه حدود ساعت کردستان و ارتش گزارش داد کاستان یپارس پس از متاس با منابع رسم

افتند یسنندج انتقال های امرستانیوپرت به بیکبا هل شده بودندین حادثه زخمیه در اکنفر از افراد ارتش  4

شب  یجان غربیحقگو استاندار آذربا. شدندیا زخمیشته و کن یاز از مهاجم یادین ماجرا تعداد زیو در ا

ه افراد حزب یها از ناحیراندازین تیالبته ا: ه گفتیهان در ارومکیبه خربنگار  یمتاس تلفن یک یگذشته ط

ه کبل، ان استیرات در جرکن مذایه هستند و با عالقهار کست چون آنها با دولت در حال مذایرات نکدمو 

 ییرات به جاکخواهند مذایه منکهستند  یسانکدولت یاعزام هیاتبه محل اقامت  یرانداز ین تیعامل

. نندیکات اخاللگرانه اقدام مین محتلف در شهرها به عملیه با عناوکهستند  یسانکبرسد و آنها هامن 

ند تا مانع توافق دولت با یکم ین مختلف اقداماتیبه عناو، گذارندیم ه مببیدر اتوبوس واحد در اروم

ه ارتش جواب کردند ک ییهایراندازیروز و امروز تیه از دیه در رسدشت و اشنوکچنان. رد شوندکخلق 

رد کو مردم . وم به مرگ هستندکت اگر صلح برقرار شود آنها محکدانند در مملین افراد میا. داده است

ه عوامل ضد انقالب و ضد کن مساله دارند و اجازه نخواهند داد یامل به اک یهران آگایق امثل متام خل

مهندس : استاندار افزود. خود جامه عمل بپوشانند یطانیات فاسد و شیضد اسالم به ن یلکمردم و بطور 

ار کز افراد فداا یکیت است و موقتاً یرات سخت در فعالکن مذایدر ارتباط با ا ینده استاندار یمنا یهاشم

پور با موافقت من بطور موقت به سمت فرماندار رسدشت منصوب شده یو مجاهد رسدشت بنام عل

  .است

عرص : افتیانتشار  یوزیر نخسترت چمران در کدفرت د  یروز از سو یه دین اطالعیا: پارس یتهران ـ خربگزار 

ه پادگان یرا عل یدیز قبل حمالت شدن از دو رو یمهاجم. وش فروهر وارد رسدشت شدیروز( داریروز )پرید
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ش از هزار نفر از یروز( پادگان رسدشت مورد تهاجم بیروز )پریرده بودند و عرص دکرسدشت آغاز 

اندازند و حوادث خونبار یراه ب یدین عده قصد داشتند جنگ شدیا. مختلف چپ قرار گرفتهای گروه

از مردم خواسته . د قرار دهندیا مورد تهاجم شدنند و با سپر قرار دادن مردم ارتش ر کرار کرا ت یگر ید

ابانها و یآنها را از خهای و ارتش توانست موضع و سنگر. رندیفاصله بگ ین ضد انقالبیه از مهاجمکشد 

ه ک ین با تلفاتید و رسانجام مهاجمیبه طول انجام یمدت یر ین درگینند و ایمنازل برچهای پشت بام

خود های ردند و مردم به خانهک ینید ساعت شش بعدازظهر عقبنشمتحمل شدند فرار منودند و حدو 

حدود . ننده بودکدوار یر و امین موقع حساس چشمگیرد در اکبرادران و خواهران  یار کهم. بازگشتند

و خمپاره بود  7ی، جی، پ، ه با آرکن حمله یه ارتش به اکشب دوباره به شهر حمله شد  12تا  10ساعت 

ها چهار نفر از پرسنل یر ین درگیده در ایبه گزارش رس. شدند ینیمجبور به عقبنش نیپاسخ داد و مهاجم

  .شته شدندکو پنج نفر از مردم  یزخم یاسالم یجمهور  یارتش

  .ردکامروز از رسدشت به سنندج پرواز ، فروهر، گریر دیرات خود با دو وزکجه مذایطرح نت یبرا

وپرت از رسدشت به سنندج یکصبح با هل 10امروز ساعت وش فروهر یدار: هانکیخربنگار  –رمانشاه ک

با استاندار کید شیمحمد رش. ندکدولت مطرح  هیاتگر یر دیرات خود را با دو وزکجه مذاید تا نتیآیم

امل ک ین آمادگیآنچه مسلم است طرف: هان گفتکین مطلب به خربنگار یردستان بامداد امروز با اعالم اک

استاندار . ننده استکدوار یرات امکه مذاکاز آن است  کیند و شواهد و قرائن حاره دار کادامه مذا یرا برا

دولت فقط  هیات: ات مالقات فروهر در رسدشت گفتییهان در مورد جزکیدر پاسخ به سئوال خربنگار 

  .ستندید دولت نییمورد تاها هه گرو یرد و بقکره خواهد کبا احزاب شناخته شده و مهم مذا

ه دولت در مقاصد ک اندهردک کدر  یشناخته شده منطقه به خوب یاسیسهای گروه: گفتن یبا همچنکیش

ردستان از راه کل که مشکل است ینظر و مشتاق است و واقعاً ما یامالً بکره کانجام مذا یخود برا

مالقات فروهر با : هان گفتکیبه خربنگار  یز امروز صبح تلفنیمنبع آگاه بانه ن . یکره حل شودکمذا

و  یمنطقه جنگ یکه ک« ورانیب»رات در منطقه کر رهربان حزب دمیو سا ینین حسیخ عزالدیش
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ات مالقات ییاز جز: افزود یو . رسدشت قرار دارد صورت گرفته است یلومرت کی 20و در  یوهستانک

د و با مردم شهر و امام یایفروهر از رسدشت به بانه ب قرار است امروز یست ولیدر دست ن یاطالع

به علت قطع خط : ز امروز صبح گفتیمهاباد ن یل فرماندار یفک« یرحامن فاضل». ندکبانه گفتگو  جمعه

روز یو مالقات مهم د یر یات درگیین شهر و اطالع از جزیا یان متاس با فرماندار کرسدشت ام یتلفن

متاس با  یتالش ما برا یدستگاه آمبوالنس از مهاباد عازم رسدشت شد ول یکروز ید: افزود یو . میندار

نامربده در . ده بودیفایبه منطقه ب کو اعزام پزش ییو غذا ییداروهای کمکفرماندار رسدشت و ارسال 

زان خسارات وارده و تعداد یاز م یرد ولکد ییروز رسدشت را تاید دیشد یرانداز یو ت یر یان خرب درگیپا

  .ردک یاطالع یتلفات اظهار ب

 (15/8/1358هانکی)

 

  .دارم یادید زیرات امکذاج میبه نتا: فروهر

 یمصاحبه اختصاص یردستان طکز به کاز مر  یاعزام ویژە هیات یاز اعضا یکیوش فروهر یسنندج ـ دار

رات با کا مذایه آکن سئوال یفروهر در پاسخ ا: پارس در سنندج پاسخ داد یبه سئواالت خربنگار خربگزار 

رات ادامه کمذا: د گفتیه به سنندج آمدهاکده است یان رسیردستان به پاک یو مذهب یاسیرهربان س

رات را با کتا مذا. گردمیامنم و فردا مجدداً به رسدشت برمیدارد و من تنها امشب در سنندج م

ط یان و محیه از جرکن سئوال یفروهر در پاسخ ا. نمکردستان دنبال ک یو مذهب یاسیسهای تیشخص

م و یدواریز امیج آن نیو به نتا یار راضیداد بس پاسخ، دیهست یردستان راضکدر منطقه  یرات جار کمذا

ه حمله کن سئوال یوش فروهر از پاسخ دادن به ایدار. مفرما استکرات حکط مذایامل بر محکتفاهم 

بوده  یهچه گرو  یه روز گذشته در رسدشت صورت گرفت از سو کو همراهان  یوپرت حامل و یکبه هل

: د پاسخ دادیبه سنندج آمدها یه به چه منظور کسئوال ن یان به ایفروهر در پا. ردک یاست خوددار 



 
221 

ان و مهندس یان هاشم صباغیآقا یعنیحارض در سنندج  ویژە هیات یر اعضایفقط تبادل نظر با سا

  .ستیار نکدر  یگر یهدف د هیچاست و  یسحاب

 (16/8/1358هانکی)

 

ها حل یفتد همه دشواریصدا ب ردستان ازکدر ها هاگر اسلح: وش فروهر در اجتامع مردم بانه گفتیدار

  .خواهد شد

  .ردندک ییامیل راهپییا و ارسایکه آمریهمراه با مردم بانه عل، تیحسنن هیات یاعضا

روز وارد بانه شدند و همراه با هزاران یبعدازظهر د، ت دولتیحسنن هیات یاعضا: هانکیبانه ـ خربنگار 

 ییامیل به تظاهرات و راه پییا و ارسایکآمرهای طئهه تو یبانه علهای ابانین شهر در خیا یتن از اهال

هزار تن ها هه دکدند یبه بانه رس یزمانی، سحاب عزت اللهان و یمهندس صباغ، وش فروهریدار. پرداختند

ابانها یا در خیکرو خط امام در اشغال سفارت آمریان پیاز اقدام دانشجو یبانیپشت یهاز مردم شهر به نشان

وستند یان پیامیز به جمع راهپیردستان نکت مامور حل مساله یسه شخص. ردندیکهرات مو تظا ییامیراهپ

دان یان آنگاه در میامیراه پ. شعار دادند، لییا و ارسایکآمرهای ه توطئهیو با آنها همصدا شدند و عل

ن یچنفروهر در اجتامع مردم بانه . وش فروهر گوش دادندیردند و به سخنان دارکبانه اجتامع  یآزاد

  :گفت

 

 بنام خدا

ز! یبرادران عز. دیآن هست یهر یتترین لیردستان اصکر یه شام مردمان دلکران یبا درود به ملت بزرگ ا

ه ک یآن آمده است تا بحران یبرا هیاتن یه اکه هنگام مناز در مسجد دست داد گفتم ک یدر فرصت

حل ، ردک یاسیو س یمذهبهای تیخصبا ش یاسیس ین شام را فرا گرفته است از راه گفت و گو یرسزم
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ن یرامون ایپ یشنهادیم هر نظر و پیه در مسجد بودند خواستار شدک یامروز در همه جا از برادران. ندک

راه حل  یبرا یشنهادیپ یهشام را به گونهای ت شام و شعارکمن حر . نندکان یگفت و گوها دارند ب

ه کش از آنیپ، زیبرادران عز. رمیپذیبا سمع قبول م، ته وطن من و شام را به خطر انداخته اسک یدشوار 

رد در ک یاسیو س یمذهبهای تیه دولت با شخصکد یدانیم، دیش آیر پیحوادث تاسف بار دو ماهه اخ

ه آنچه به حق است کرفت ید آن میدر مهاباد و تهران صورت گرفت و ام ییگفت و گوها. متاس بود

 یه ما ناظر حوادث تأسف بار کان را چنان گرداند یجرهای ودآلهای امل تأسف دستکبا . روز شودیپ

نم یکرار مکقت تیحق یکه به عنوان کند شام بلیخوشا یو امروز نه برا امگفتهمن بارها در تهران . میشد

، همه و همه، رودیگر مید یرانیا یکه از ک یرود و هر قطره خونیرد مک یکر یکه از پک یهر قطره خون

دشمنان  یه شادیرود و ماین مرز و بوم میاز خون فرزندان ا، اشد و چه خون پاسدارشمرگ بیچه خون پ

د یر ستم نگهداشتند امروز بگذارینار هم زکدر ها هگانجهکه سالها من و شام را در زندانها و شکاست 

و  یامروز ارتجاع زخم خورده داخل»: ان شام گفتیه از مکنم کرشوع  یدنباله سخنم را از حرف برادر 

خون ، میستیگر بایهمد یه من و شام رودر رو ک اندهد بدان بستیجهانخوار چشم امهای ستیالیامپر

مردم  یار یهوش کشیب یول. م تا بتوانند بساط استبداد و استثامر گذشته را بگسرتانندیزیگر را بریدیک

. نندکرار کگذشته را ت ه روزگار شومکران به آنها اجازه نخواهد داد یمردم رسارس ا یار یردستان و هوشک

وشش در کنظم و  یه با برقرار کافته است یت یران ماموریرهرب انقالب ای، نیامام خم یاز سو  هیاتن یا

گفت  یط الزم را برایمح، ده استیشکز را به خون یردستان عزکه کهای ناخواست یر یان بردن درگیاز م

نان داشته یند و اطمکردستان فراهم کم به حق مردهای به خواسته یدگیرس یبرای، اسیسهای و گو

ه به هر بخش از مردم ک یو فرهنگ یاسیسی، به هر گونه ستم اقتصاد ایراناسالمی ید در جمهور یباش

ان ین میدر ا. دیار باشیهوش. ان داده خواهد شدیروا شده باشد پا یرد به بلوچ به خراسانکبه ، رانیا

های وششکه کن چند روز یهم. ت از توطئه برنخواهند داشتهامن ارتجاع زخم خورده دس، ستهایالیامپر

ه نگذارد کار است کهمه جا در  ییه دستهاکد ینیبیم میردهاکخود را از مهاباد و رسدشت و سنندج آغاز 

های ن روزیمن در نخست، دیار باشیهوش. ردستان از راه گفت و گو برآورده شودکه خواست مردم ک
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ن بار یا، ست خوردهکان شده و شیردستان بارها از زبان گلوله بکست مردم انقالب در مهاباد گفتم خوا

ن خواست را توأم یای، اسیراه حل س کمکد با یگفت و گو با یان آزادیدر بی، اسیط تفاهم سیدر مح

رد و کان از یرانیا یهزبان هم، زبان من و شام، فتدیاز صدا بها هد اگر اسلحینان داشته باشیو اطم. دینک

من از . ندکها را حل یه همه دشوارکاست  یکآنقدر به هم نزد یو خراسان یو تهران یجانیوچ و آذربابل

در مورد احرتام شام  یو مذهب یاسیسهای تیه با همه شخصکدهم ینان میبه شام اطم هیات یسو 

ده یق خود رسه به حقو کرا  ییردها، کران آزادیما در ا. دار و گفت و گو انجام شده و انجام خواهد شدید

 . داشت هیمباشد خوا

 «وردستانک یبژ ، رانیا یبژ »

ل شده و در مقابل مسجد جامع قرائت یت تحویحسنن هیاتمردم بانه به های ان قطعنامه سه مادیدر پا

  .شد

  :ن استیمنت قطعنامه چن

رد کن خلق ندگایه بارها مناک یردستان هامنطور کل یه مساک اندهافتیمه درکحا هیاته کن موقع یدر ا

ر را یموارد ز یضمن ابراز تنفر از جنگ افروزان و جنگ افروز ، ندارد یراه حل نظام، اندهر شدکمتذ 

  :میسازیخاطرنشان م

ه کم یمهاباد وسنندج اعالم داشته و معتقدهای ماد 8قاطع خود را از قطعنامه  یبانیگر پشتیـ ما بار د1

  .ردیت انجام گیبا رهرب د بر اساس مفاد قطعنامهیره باکهر گونه مذا

 هیاتوم است و تالش کستند محیرد نکد خلق ییه مورد تاک یسانکت با یحسنن هیاترات کـ مذا2

. میدانیدر منطقه م یاز اندههوده در جهت تفرقیر صالح را تالش بیره با افراد غکت در جهت مذایحسنن

  .نندکره کل منطقه مذایمساتوانند در مورد یم یاسیسهای رد و گروهکندگان خلق یتنها منا



 
224 

ران است و اعتقاد یاهای متام خلق یبرا« ن رسنوشتییحق تع» ییردستان در گرو شناساکل یحل مسا -3

و تالش در جهت منحرف  یل جنبیپرداخنت به مسا. ران استیردستان و اکل کن تنها راه حل مشیم ایدار

 . نخواهد دادهای جیم نتینان داریبوده و اطم یالت واقعکار مردم از مشکردن افک

 (16/8/1358هانکی)

 

  راتکادامه مذا

ردن کدنبال  یو همراهان برا یان و مهندس سحابیهاشم صباغ، وش فروهریروز داریش ازظهر دیپ

خربنگار . ردندک کرسدشت تر  یردستان سنندج را به سو کاستان  یو مذهب یملهای تیرات با شخصکمذا

ردستان از کاز تهران به منطقه یاعزام، ت دولتیحسنن ویژە هیاته ک ردکسب اطالع کپارس  یخربگزار 

طبق : پارس گفت یان به خربنگار خربگزار یگر هاشم صباغید یاز سو . رسدشت به مهاباد خواهدرفت

ا یه و یانیند بکجاب یا ا هرگاهیرات و کان مذایاعالم شده پس از پا هیاتن یا یه بارها از سو کهای برنام

ن یدر ا یگونه اظهارنظر هیچن اساس فعالً یا یرو ، افتیره انتشار خواهد کن مذایدر مورد اهای یاطالع

واقعه روز پنجشنبه و جمعه هفته گذشته بانه  یپارس در پ یبه گزارش خربنگار خربگزار . ندیکخصوص من

ار مردم ینرتل شهر در اختکارتش و مردم در بانه در گرفت های روین نیب یدیآن زد و خورد شد یه طک

متاس  یک ی( ط16/8/58روز )یو صحبت فرماندار بانه دیکن. ل درآمدیقرار گرفت و بانه به حالت تعط

، اما ادارات، نون شهر بانه آرام استکهم ا: ن موضوع گفتیرامون ایپارس در سنندج پ یبا خربگزار  یتلفن

 یپارس در سنندج ط یخربگزار گر خربنگار ید یاز سو . ل استیها و بازار شهر همچنان تعطکبان، مدارس

نون در دست افراد حزب کن شهر هم ایه اکرد کسب اطالع ک یانکشهروند بو  یکبا  یمتاس تلفن یک

ن یبه ا یاماًل آرام و پاسداران اعزامکنون کان از چند روز قبل تاکاوضاع شهر بو . رات استکمنحله دمو 

 یکوان در یرت مهرآسا فرماندار مرکد . اندهردک کن شهر را تر یشهر پس از زد و خورد چند روز گذشتها

 هیچشب گذشته آرام بود و  یوان طیشهر مر: پارس در سنندج گفت یبا خربنگار خربگزار  یمتاس تلفن
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، اندهردکت خود را رشوع یوان فعالیادارات و بازار شهر مر: رت مهرآسا گفتکد . نداد یرو  یاتفاق

ار کبه  یدگیجهت رس یهیاتان دادند و یتحصن خود پاروز به یوان دیمتحصن شهر مر آموزاندانش

 یل آموزش و پرورش استان به رسپرستکن منطقه از طرف اداره یالت آموزش و پرورش اکمدارس و رفع مش

. رده استکت خود را رشوع یوان وارد و فعالیردستان به مرکآموزش و پرورش استان  یو مال یمعاون ادار 

از  ایەعدشب یرد دکسب اطالع ک یات سپاه پاسدرارن منطقه غربیتاد عملپارس از س یخربنگار خربگزار 

، ن حملهیردند و بر اثر اکبه محل استقرار پاسداران انقالب در سقز حمله  7ی، جی، پ، مهاجامن با آر

انقالب  یدادرسا یگر سخنگو ید یاز سو . نداشت ین حمله تلفاتیا. ار افتادکن محل از یموتور برق ا

فالت و کن دادرسا صبح امروز با قرار یگر از بازداشت شدگان ایرد هفت نفر دکدستان اعالم ر یکاسالم

 ایەعدردستان یکدادگاه انقالب اسالم: ن سخنگو افزودیا. ن دادرسا آزاد شدندیبازداشتگاه ا، گرد ازیمنع پ

 . قات از آنان ادامه داردیو تحق ییه بازجوکرده کر و بازداشت یرا دستگ

 (17/8/1358هانکی)

 

 ردستانکت در مورد وضع یحسنن هیات یهین اطالعیآخر

 ویژە هیاته ین اطالعیدر ا. ردستان صبح امروز منترش شدک یدولت برا ویژە هیات 2شامره  یهیاطالع

ل در یانقالب مردم را به تفص یو شورا ینیخود به امام خمهای ارکه پس از دادن گزارش کاعالم داشت 

تا از نرش هر گونه  اندهضمناً خواست ویژە هیات. خود خواهد گذاشتهای و گفتگودارها یان دیجر

ردستان ک یدولت برا ویژە هیات 2ه شامره یمنت اطالع. شود یخوددار  ینکعه پراینادرست و شاهای خرب

ن غرب یردنشکهای نیه از بامداد روز جمعه پانزدهم آبان ماه به رسزمک هیاتن یا: ن رشح استیبه ا

 یرسدشت و بعض، بانه، سقز، سنندج، مهابادهای از شهر یدر پ یپهای دیرده بود با بازدکمت یشور عزک

ندگان ین ده روز با منایدر ا هیات. ست آبامناه به تهران بازگشتیشنبه بیکاز روستاها در شامگاه روز 

داشت های رانه ارزندکروشنفهای دارها و گفتگوید یو مذهب یاسیسهای تیز شخصیاز حزبها و ن یبعض
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ان دادن ینظم و پا یبرقرار  یوشش براکد همواره در متاس با توده مردم باشد و ضمن یوشکو بخصوص 

زدند یبه آن دامن م هیاتعنارص اخاللگر در طول سفر ی امل تاسف بعضکه با کن یخونهای یر یبه درگ

رفع هر گونه ستم به  ینه را برایزم ابد ویامل ک یهرد آگاکهنان یبه حق هممهای توانست از خواسته

ن اسالم هستند فراهم یروان راستیران و از پیر ایفرزندان دل کش یه بکز ین خواهران و برادران عزیا

ردستان کهای دادیرامون رویخود پهای انتظار دارد در اظهارنظر ینونکدر وضع حساس  هیات. سازد

بر  ینکعه پرایا شاینادرست های ندهند نرش خربت الزم را داشته باشند و فرصت یاحساس مسوول

  .جاد شده اثر سوء بگذاردیاهای تفاهم

 

 ردستانک یدولت برا ویژە هیات

  .شودیانقالب م یم شورایت امروز تسلیحسنن هیاتگزارش 

 هیاتردستان امروز توسط ک ویژەن بیردنشکشنهادات مربوط به منطقه یرات و پکامل مذاکگزارش 

 هیات کبامداد امروز جلسه مشرت . شودیمیاسالم یانقالب جمهور  یم شورایتسل ت دولتیحسنن

راتها کو رهربان دمو  ینین حسیرات خود با عزالدکامل از مذاکن گزارش یو تدوتهیه ت به منظور یحسنن

هاشم ی، ر دفاع ملیت چمران وزکه با رش کن جلسه یدر ا. ل شدکیتش یوزیر نخستامروز در  9از ساعت 

 خود راههای مأمور در گزارش یه وزراکشود یل شد گفته مکیوش فروهر تشیشور و دارکر یوز انیصباغ

ن یهان همچنکیخربنگار . ردکخواهند تهیه ن را یردنشکدر مناطق  یحل بحران دامئ یبرا یاساسهای حل

ز ه به آنان داده شده است امرو ک یاملکارات یت با توجه به اختیحسنن هیاته کرد کسب اطالع ک

 ایراناسالمیرهرب انقالب  ینیانقالب و امام خم یب شوراید و تصوییتأ یمهم خود را براهای میتصم

 هیاتهان جلسه کیبه گزارش خربنگار . ردکم خواهند یانقالب تسل یت در اجالس شوراکضمن رش 

 . امروز ادامه داشت 5/10ت تا ساعت یحسنن

 (21/8/1358هانکی) 
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  .شودیاعالم م ینفرانس مطبوعاتک یک یستان طردک ویژە هیاتج سفر ینتا

ح یپارس به ترش یبا خربگزار  یشور در گفتگوئکن یشیر پیوز« انیهاشم صباغ»: پارس یتهران ـ خربگزار 

مهندس  یبعد از استعفا»: اظهار داشت یو . ر پرداختیر و تحوالت اخییخود در مورد تغهای نقطه نظر

از طرف رهرب انقالب بوده است و دولت  یم قاطعیقالب تصمان یت توسط شوراکبازرگان اداره ممل

انتخابات مجلس شورا را  یو برگزار  یس جمهور ییانتخاب ر یب قانون اساسیل تصوکسه امر مش یفعل

ه من یکست و بطوریر نیان پذکام یل بسادگین مسایردن اکاده یپ»: افزود یو « . انجام خواهد داد

ب قانون یه به اعتقاد من در مدت دو ماه تصوک اندهدرنظر گرفت ن امر دو ماه وقتیا یدهام برایشن

ان یصباغ. نخواهد بودهای ار سادکس جمهور ییانتخابات مجلس شورا و انتخابات ر یبرگزار  یاساس

 یه دولت قبلک یم بندین تقسیبه اعتقاد من ا»: ز قدرت در آن گفتکو متر  یب دولت قبلکیدرمورد تر 

نده متام یقت منایدر حق یرا دولت قبلیست زیبود درست ن یا خورده بورژواز ی یمل ینده بورژوایمنا

ه کاز منابع قدرت بود  یکیه کز قدرت نبود بلکت بوده و عالوه بر آن دولت تنها محل متر کطبقات ممل

ان در مورد احتامل یصباغ. گر هم وجود داشتندیرمسوول دیمسوول و غهای نارش منابع قدرتکدر 

 یهائاز چهره یکیتوانند یشان میبنظر من ا»: گفت یاست جمهور یر یبرا یرت بهشتکد  یداتور یاندک

ا و بازتاب یکان درمورد قطع صدور نفت به آمریصباغ. «نده باشندیآ یاست جمهور یر یدایاندکه کباشند 

 را ما دریز، ما رخ نخواهد داد یدر وضع اقتصاد یر ییده من تغیبه عق»: ران گفتیآن در ا یاقتصاد

ا یکم و نفت را به آمریگذاشتیه منت مکم ین ما بودیم و اساساً ایدار یادیداران زینفت خر یاروپابرا

: توان گفتیم«انقالب بوده است یر نظر رهرب یم زین تصمیه اکنیبا توجه به ا»: افزود یو . «میفروختیم

 یآمادگ. ردیبگ قرار یه تحت فشار اقتصادک یدر صورت یصددرصد بنفع انقالب است ملت ما حت» 

ا یکه سفارت آمرکرو خط امام یان پیش از دانشجوید و ستایان ضمن تائیصباغ. تحمل آنرا خواهد داشت

های راه ارزند، ن راهیر و اکن فیسم ایالیاز نقطه نظرمبارزه با امپر: گفت اندهرا به اشغال خود درآورد

ه مبارزه با کست یل آن نین دلیالبته ا. شه در ما وجود داردیهم یه انقالبیه روحکبود و نشان داد 

را یداد ز هیمها ادامه خواسم را از متام جناحیالیه ما مبارزه با امپرکندارد بل یگر یدهای سم راهیالیامپر



 
228 

ان یصباغ. ا بوده استیکسم و در راس آن دولت امریالیت امپرکن مملیگذشته اهای یعامل متام بدبخت

 ویژە هیات یاعضا ینفرانس مطبوعاتک یکدر  یبه زود»: ردستان گفتکج سفر خود به یدر مورد نتا

شور در کن یشیر پیوز. «ن سفر را به اطالع عموم خواهند رساندیج آمده از ایردستان نتاکبه  یاعزام

م یداشته باش یار کردستان همکار کاگر قرار باشد در ادامه » : گفت یبا دولت فعل یار کمورد ادامه هم

ن در یمن همچن»: افزود یو ، «به انقالب است کمکردستان کرا حل مساله یم زیدانیم یار مهمکآنرا 

 . «م دادهیخود را ادامه خوا یت حزبیفعال ینهضت آزاد

 (23/8/1358)اطالعات

 

  .د آوردیردها پدکحفظ حقوق  یالزم را برا یقانونهای نیام امام تضمیپ: فروهر

رهرب انقالب  ینیام امام خمیبا اشاره به پ یین در گفتگوردستاک ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار 

 ینیز امام خمیام پر مهر و شورانگیپ: افته است گفتیرد انتشار کهنان یه خطاب به هم مک ایراناسالمی

رد کهنان یام به هممین پیه در اکرا یاندازه سودمند باشد ز یتواند بیرد مکخطاب به خواهران و برادران 

ام ین پیا: افزود یو . خواهد شد یدگیشان رسیه با رسعت و دقت به خواستهاکشده است نان داده یاطم

د یران داده شود پدیاهای گر شهرستانید به مردم دیه باک یحفظ حقوق یالزم را برا یقانونهای نیتضم

هران و ام امام به خوایه در پک یینانهایبه گامن من با توجه به اطم: وش فروهر افزودیدار. آورده است

برس  یستیالیضد امپر یهمبارز  یکران در ینون ملت اکه اکنیرد داده شده است و با توجه به اکبرادران 

های برآورده شدن خواسته یه براک ییز حزبها و سازمانهایرد و نک یو مذهب یاسیرهربان س یربد برایم

ی هشان دهند و من با آگات خود را نیه حسننکد آمده است یپد ینند فرصتیکوشش مکردستان کمردم 

به هنگام : وش فروهر گفتیدار. ردکن فرصت استفاده خواهند یه آنها از اکنان دارم یه دارم اطمک ییها

ار خود ادامه دهد کبه  هیاتن یقرار شد ا ینیردستان به حضور امام خمک ویژە هیاتم گزارش یتقد
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ار ما قرار ک یه جلو کدارد  ییبه رضورتها یل انجام خواهد شد بستگکنده به چه شیرات در آکه مذاکنیا

 . ردیگ

 (27/8/58هانکی)

 

  .ردکردستان موافقت کرات کامام با ادامه مذا: تیحسنن هیات یدر مالقات اعضا

  .نمیکز مکمتمر  یت خود را در نهضت آزادیندارم و فعال یسمت هیچشور کدر وزارت : انیصباغ

( یسحاب عزت اللهوش فروهر و یدار، انین )هاشم صباغردستاکت یحسنن هیات یقم ـ سه تن از اعضا

ران یا یرهرب انقالب اسالم ینیروز وارد قم شدند و با امام خمیپر یعنیشازظهر روز پنج شنبه گذشته یپ

به  ویژە هیاتج سفر ید نتایم بطول انجامیساعت و ن یکه حدود کدار ین دیدر ا. ردندکدار و گفتگو ید

را ارشاد و  هیات یاعضا، راتکرامون ادامه مذایشان پید و ایرس ینیم خمردستان به استحضار اماک

ردستان کبه  ویژە هیاتگزارش سفر : ان به خربنگاران گفتیهاشم صباغ، دارین دیان ایرد در پاک ییراهنام

م م به اطالع امایردستان داشتکمردم  یو مذهب یاسیسی، ه با رهربان ملک ییات و مالقاتهاییرا با متام جز

مختلف امور مربوط به رفع ستم های ن مورد و در قسمتیدر ا ییشنهادهایپ: ان افزودیصباغ. میدیرسان

ن منطقه در چارچوب یه مورد درخواست و نظر مردم اکردستان کاز مردم  یو اقتصاد یاسیو س یمل

قرار  یبررس مورد یرات بعدکه در مذاکران است داده شد و از حضور امام اجازه گرفته شد ین ایقوان

انقالب های ا در دادگاهیشته و کانات ین جریه در اک هاییهخانواد یاز سو  ین در خواستیرد و همچنیگ

م و قرار یم داشتیتسل ایراناسالمیز به رهرب انقالب یمالقات با امام را ن یبرا اندهردستان اعدام شدکدر 

ردستان درباره که در ک یلیه مسایل: کردکفه ان اضایصباغ. ن شودییوقت مالقات تع، ن گروهیا یشد برا

و خامته  یو قطع ییدن به راه حل نهایرات تا رسکد امام قرار گرفت و مذاییآن گفتگو شده مورد تا

د امام قرار گرفته است و قرار شد ییوشش مورد تاکن یا ابد و ادامهییردستان همچنان ادامه مکل یمسا

من در حال حارض : ن گفت و گو افزودیان ایان در پایصباغ. ر اعالم شودین درگیطرف یاز سو  یآتشبس
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ن وزارتخانه را بر عهده دارد و یا یرسپرست یرفسنجانیهاشم یندارم و آقا یسمت هیچشور کدر وزارت 

چون در حزب هم ، نمکز کمتمر « رانیا ینهضت آزاد»ت خود را در یشرت فعالینم بیکم یز سعیمن ن

 . ردکدمت خ، تکتوان به انقالب و مملیم

 (28/8/1358هان کی)

 

  .ابدییردستان امروز ادامه مکرات کمذا

 یبررس یت برایحسنن هیاتشب جلسه ید 10ردستان ساعت کبه مردم  ینیام مهم امام خمیبه دنبال پ

وش یت دارکه با رش کن جلسه یدر ا. ل شدکیردستان تشکاستان  ین طرح اداره امور داخلینحوه تدو

با رهربان  ییرات نهاکاداره مذا ین چگونگیل شد همچنکیتش یو عزت الله سحاب، نایهاشم صباغ، فروهر

 یان درباره چگونگیهاشم صباغ. قرار گرفت یفرمان امام مورد بحث و بررس یردستان در اجراکو مردم 

ام امام ین استان در چهارچوب پیا ین طرح اداره امور داخلیردستان و تدوکمردم های انجام خواست

مردم های قرار داده و در مورد انجام خواست یرات را مورد بررسکن جلسه ادامه مذایما در ا: گفت

ه مورد درخواست کاست  یلین استان هامن مسایمردم اهای ه خواستکنم کد کید تایز بایردستان نک

نها را با دارد آ  هیاتن یه اک یاراتیه با اختکت است کر نقاط مملیا سایستان و بلوچستان و یمردم س

ن یا: ز گفتکرات متمر کمذا یگر یان در مورد نحوه پیصباغ. آورد هیمن و به مرحله اجرا درخوایتدو

ردستان تا کمردم های ر گروهیو سا یاسیو س یرات با رهربان مذهبکه مذاکاست  یان مورد بررسکام

، راتکمذا یبعدهای ورهن منظور در دیا یابد و برایردستان ادامه کدر تهران و  ییدن به هدف نهایرس

گر به یز بار دین هیات. ن استان به تهران خواهند آمدیمختلف مردم اهای ندگان گروهیر منایردها و ساک

ل مورد یر مسایو سا ین طرح اداره امور داخلیتدو یبرا هیاته کنید بر اکیبا تا یرود و ین منطقه میا

نه هر چه زودتر ین زمیه دستور امام در اکاست  نیدر ا هیات یر شد سعکار تام دارد متذ یره اختکمذا

  .ردستان استکفقط محدود با استان  هیاتن یارات ایاخت: ان افزودیصباغ، دیبه مرحله اجرا درآ
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 یعه بزرگیضای، از مرزداران بوم یشدن مناطق مرز  یخال: وش فروهرینامه رهرب جامعه اهل حق به دار

 .است

له و کنان اسیشه و مناطق رسقلعه و مرزنشیل تایخانوار از ا 1700ش از یب»هان ـ کیرمانشاه ـ خربنگار ک

  . « وچ داده شدندکمرز  یم خائن گذشته به آنسو یات عنارص وابسته به رژیکبا تحر یسیباو

ران یرهرب جامعه اهل حق غرب ا یدر ین حید نرصالدیه توسط سکهای ن مطلب در نامه رسگشادیا

ردستان نوشته شد اعالم شد کت به یحسنن هیات ویژەنده یشاور و منار میوش فروهر زیخطاب به دار

ن یاز وجود ا یشدن منطقه مرز  یخال»: از نامه خود نوشت یگر یدر قسمت د« اهل حق»رهرب جامعه 

های مال مردم وجود ندارد و گروه، جان یبرا ینیگونه تأمهیچاست و  یعه بزرگیضای، مرزداران بوم

. ربدندیز به روستاها و جاده حمله میروز روشن ن، اندهردگان آن شناخته شدکرس  باً یه تقرکمسلح ارشار 

گانه و مزدوران شاه مخلوع و یعوامل ب ینکات و نفاق افیکن عده را متوجه تحریاقدامات ا یدر یح

ر یعشا ییطرف به نارضایکن دار و دسته از یا، و در ادامه نامه خود نوشت، توطئه دولت عراق دانست

نند و آنها را با پول و اسلحه یکد آنان سوءاستفاده میدامن زده و ضمناً از فقر شد یجاد ناامنیق ایاز طر

 یه بعضکم ید بگویمتأسفانه با: ن مطلب نوشتیبه دنبال ا یدر ین حید نرصالدیس. دهندیب میفراوان فر

، دهندیرتگر نشان منن عده مزودران غاینسبت به ا یتیگونه حساسهیچنه تنها ی، محل از مقامات مسوول

از  ینرتل آنان در اداره امور و برخکو عدم  یمحلهای از قدرت یه در اثر عدم توجه به سوابق برخکبل

سپس با  یدهند و یمردم اهل حق را تحت فشار و آزار قرار م یاهال ویژەان و بییز قدرت روستاکن مرایا

 کیآب یم است و اصالحات ارضکن یور زمشکدر غرب : ن منطقه نوشتیدر ا یشاورز کاشاره به وضع بد 

ارند یبس. رفتیانجام نپذ، انشان به درباریکن بزرگ و نزدکیل نفوذ فوق العاده مالیدر دوران طاغوت بدل

زه با چاه یانکمسطح و مهای نین زمیتار از بهرتکده هزار ه یتار و حتکش از دو هزار هیه بک ینکیمال

ن یان محروم در اییه روستاکاست  یطین در رشایار دارند و ایختنار بسرت رودخانه در اکا در یآب و 

ح یرا ترش یعدالت ین بیدارند رهرب جامعه اهل حق مثرها یوهستانکو  ین سنگالخیزمیمکمنطقه مقدار 
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ن اجدادشان و هجوم یفقرزده از رسزم ییهزار روستاها هد یار آوارگکن تجاوز آشیا یهمثر : رده و نوشتک

ر است ضمناً یلقمه نان بخور و من یکردن کدا یشور در جهت پکگر و بنادر جنوب یدای هآنان به شهر

ر فعال در یرسبار و غ یت داشتند به عنارص کد رش یه خود به طور فعال در تولکشاورز کهزار ها هد

ن بار یگر ایماست و د یش رو یردستان در پکتلخ  یهتجرب: ان نوشتیدر پا یو . اندهل شدیشهرها تبد

رد و یا بزرگ نام گی کوچک یهتوج یو ب یار کندانم  یکاشتباه و  یکتواند یردستان رفت منکنچه در آ 

در  یهن پرست در بطن منطقه و بر شام بعنوان عضو ین و متعهد و میانسان متد یکبرمن به عنوان 

ف و یوظازمان یهن عزیگر نقاط میردستان و چه در دکن امور با تجارب گوناگون چه در یمسوول هیات

 یرو و انرژ یه نکدانم یم یار رضور ین مطلب را بسیر اکگذاشته شده است تنها ذ  ین تر یت سنگیمسوول

شده  یطیجاد رشایرد رصف اکر یرد و غکاز  یرانیرمتند ایبه همراه خون صدها جوان غ ییار گرانبهایبس

به  یعنیرد کگذشته را جربان های مبودکآن بتوان  ید تا در پرتو یردستان بوجود آکدر  ینسب یه آرامشک

و ضد  اندهردک یهم توجکو مقامات مسوول  اندهردستان داشتکه مردم محروم ک یبه حقهای خواسته

ن یالت در اکاما هنوز خوشبختانه مش. شود یدگیانقالب رسسپرده به طور فعال از آن بهره گرفت رس

 یه هدفکانقالب  یق به رهرب یاعتامد عمست و من با یخونبها ن یرو و انرژ یمنطقه محتاج رصف آن ن

نسبت به  یه به احساسات گرم جنابعالکیران ندارد و با تیجز رفع ستم از ملت مظلوم و مسلامن ا

امن یرد اکور یر غیامن با مردم محروم و عشاین عالقه و دوستیز و همچنیران عزیو استقالل ا یپارچگیک

 . حل خواهد شد یجنابعال یر یگیو پ یه با بررسالت موجود در منطقکه هر چه زودتر مشکدارم 

 (29/8/1358هانکی)

 

  .ره وارد مهاباد شدکن دور مذایدوم یت برایحسنن هیات

 30. 13وش فروهر ساعتیان و داریصباغی، ب از مهندس سحابکت مر یحسنن هیات یه ـ اعضایاروم

ه شدند یردستان وارد ارومک یو مذهب یملهای تیبا شخص هیاترات کادامه مذا یروز برایقه دیدق
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مسار یو ت یجان غربید حقگو استاندار آذرباین شهر مورد استقبال جمشیت در فرودگاهایحسنن هیات

با  یهوتاک یه در گفتگو یفروهر در فرودگاه اروم. ه قرار گرفتیاروم 64ر کرنژاد فرمانده لشی هظ

ام امام به برادارن یه به دنبال پکمساعد  ط مناسب ویدوارم با توجه به محیام: خربنگاران اظهار داشت

روز به یبعدازظهر د هیاتن یا یت ادامه دهند اعضایرات را با موفقکرد بوجود آمده مذاکو خواهران 

، ن مرحلهینخست: ه گفتیروز به خربگزار پارس در ارومیوش فروهر بعدازظهر دیدار. ردندکمت یمهاباد عز

ر یبه سا هیاتهاباد آغاز خواهد شد و در صورت رضورت در م ویژە هیاترات کن دوره مذایدوم

رات در کبه ادامه مذا: ز گفتین یجان غربیاستاندار آذربا. ردکز سفر خواهد یمنطقه نهای شهرستان

در منطقه  یله مقامات محلینون از طرف دولت چه بوسکتا: دوار بود و افزودید امیت بایط حسننیمح

 یاسیو س ید رهربان مذهبیت نشان داده شده است و حال بایحسننت ینها یز کو چه از طرف دولت مر 

د توده یبا: استاندار افزود. نندکالت موجود استفاده کحل مش یط مناسب براین محیرد از اکبرادران 

امل و کت یل منطقه و فراهم شدن امنکحل مش یهه خود آنها تشنکنیمردم متوجه باشند با توجه به ا

ت یرات حسننکط مذاینند به محک یسع. ن رفاه و آرامش هستندیو تأم یعاد یبه راه افتادن زندگ

حقگو . د شودیردم منطقه عاهیمجه مطلوب به نفع خودشان و همیبخشند تا انشاءالله نت یشرت یبیگرم

رات را که مذاکست ین بدان معنا نیا یرات چند روز به طول انجامد ولکن است مذاکمم: اظهار داشت

ر یبر اساس رضورت به سا هیاتن است که ممکرد کد ییتا یجان غربیم استاندار آذرباینک یمتام شده تلق

 یهدر شهرها همچنان بر عهد یانتخاب مسووالن محل: ردکد کیان تایند و در پاکمنطقه سفر های شهر

 . سووالن منطقه خواهد بودم

 (1/9/1358هانکی)
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  .ز بودیت آمیردستان موفقکرات کدور دوم مذا

ن استان سفر یردستان به اکرات کانجام دور دوم مذا یه چهارشنبه گذشته براکت دولت یحسنن هیات

 یشورا یهامً به محل جلسیروز به تهران بازگشت و از فرودگاه مهرآباد مستقیرده بود بعدازظهر دک

به ه یمت به تهران در فرودگاه ارومیقبل از عز هیاتاز سه عضو  یکیوش فروهر یدار. انقالب رفت

نده فراهم شده است و احتامالً یرات آکذاهیمنیرات زمکن دوره از مذایدر ا: پارس گفت یخربنگار خربگزار 

ده شد یاز فروهر پرس. ردکن منطقه سفر خواهد یرات به اکادامه مذا ینده برایدر دو سه روز آ هیات

رات کهمه مذا: سخ گفتدر پا یو . روبه رو شده است یالتکرات با مشکن دوره از مذایع است ایه شاک

م و در یردکط مساعد گفتگو یت و در محیشود اما ما با حسننیروبرو م یالتکن مرحله با مشیدر نخست

رات کنده مذاینهایردن زمکرامون آماده یشرت پیبها ه بحثکنشده بل یصحبت یمورد مساله خودمختار 

ن سفر ما به یدر ا. منترش شودی هایانینه در تهران بین زمیدوارم در ایام: بوده است فروهر گفت

. ردستان گفتگو به عمل آمده استکرات کز با رسان حزب دمیم و با توده مردم و نیوان رفتیشهرستان مر

ا یه در انتصاب کداد  هیماجازه نخوا یسکما به : ز گفتیت نیحسنن هیاتگر از ید یکیان یهاشم صباغ

ت ینه فعالیزم: اظهار داشت هیاتاز همراهان  کیین حال یدر هم. نندک یدر منطقه دخالتیار نظامک

ت گسرتده خود را یز فعالکن مر یندهایون مهاباد فراهم شده و انشاءالله در سه روز آیزیو تلویمجدد راد

  .ندکد و پخش یز تولین یمحلهای ز برنامهکن مر یه اکشده است  ینیشبیرد پکرشوع خواهد 

 

 هیات یگفتگو با اعضا

ردستان را کبه  هیاتج سفر ینتا ییدر فرودگاه مهرآباد در گفتگو هیات یاز اعضا یکیان یهاشم صباغ

 یدر ابتدا به مهاباد رفت و در آنجا با چند نفر از اعضا هیات: آن افزود یتبخش خواند و در پیرضا

رات کذاهیمه نحو کن بود یرات حول و حوش اکشرت مذایه بکرد کهای رکرات مذاکحزب دم یز کمر  هیات

ات ین مورد نظریباشد در ا یسانکو چه ها هگرو  یهباشد و دربار  یبیارچوب بحثامن به چه ترتدر چ
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جه یه نتکن شد یه به بحث گذاشته شد و منجر به اکم یردک یینظرها ه ما هم اظهارکبود  یمختلف

روز  ه هست دوک ییدر جا ینیحس یه البته آقاکان بگذارند یدر م ینین حسیعزالد یات را به آقاینظر

وان یم و به مریردکن فرصت استفاده یما هم از ا: افزود یو . شان اطالع بدهندیه به اکشد یکطول م

فروهر  یآقا. ردندکخود را مطرح های رده و خواستهک یین شهر مردم صحبتهایه در مسجد اکم یرفت

دند و حرفشان متحصن بو  ییه در مخابرات هم عدهاکم یردند و پس از آن به مخابرات رفتک ییصحبتها

م یح دادیآنها توض یه براکده شوند یبرچ، نرتل شهر گذاشته شده استک یه براک هاییهه پاسگاکن بود یا

د عوامل رشوع یآیبه منطقه م هیاته تا کات یکر تحریاست مثل سا یکنوع تحر یکن خواست یه اک

آنها  یجه برسد و باز براینتبه  هیاترات کستند مذایه عالقمند نک هاییهردن گرو ک یکنند به تحریکم

 هیاته کنینجا بوده و چطور شد به محض ایه از قبل در اکبوده  یز یچها هن پاسگایه اکم یح دادیتوض

 هیمدیاجازه من یگروه خاص هیچوقت ما هم به هیچجمع شوند و ها هه پاسگاکنجا آمد خواسته شد یبه ا

ند یاست بگو یه شهر مرز کوان یمثل مر ییحفاظت شهر خصوصاً در جاها یه براکداد  هیمو نخوا

و شام  اندهله قرار دادین موضوع را وسیه اک یسانکم با ماست و ین تصمیا نباشد اینجا باشد یا پاسگاه

ه کنبودند  یوان گروه خاصیاصوالً در مر. جه نرسدیرات به نتکه مذاکو قصد دارند  اندهردک یکرا تحر

 یکم با یه ما نتوانستکبودند  یده داشته باشند و دستجات مختلفت مردم را به عهکحر  یبتوانند رهرب 

ن یان در ادامهایهاشم صباغ. میندگان خاص مردم آن شهر طرف صحبت بشویا مناینده خاص آنان و یمنا

از های ینه اطالعین زمیه در اکن شد یت بخش بود و قرار بر ایرات رضاکن مذایاصوالً ا: گفتگو افزود

 هیمردستان خواکبه  یه ما مجدداً سفر یبعد از آن اطالع: افزود یو . هفته منترش بشود نیآنها در ا یسو 

به حضور امام خواهد رفت و  هیاتن یاگر رضورت داشته باشد ا: ان گفتیان در پایهاشم صباغ. داشت

  .شان ارائه خواهد دادیرات را به حضور اکجه مذاینت
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 گفتگو با فروهر

های اندازه متأسف هستم از اظهارنظر یمن ب: اظهار داشت ییر در گفتگووش فروهین مورد داریدر هم

ردستان وجود ک یاسیو س یمذهبهای تیان شخصیه در مک یتیه حسننکدوارم یام یول. تیبدون مسوول

ردستان در ک کوش فروهر قبل از تر یگر دارید ینداشته باشد و از سو  ین گونه رفتارها بر آنها اثر یدارد ا

 یاز اعضاهای رات تنها با پارکن دور مذایما در ا: ت گفتیحسنن هیاترات کدر مورد مذا ییگفتگو

رات کن مذایا: افزود یو . میمردم بروهای ه به داخل گروهکم یردک یم و سعیردکره کرات مذاکحزب دم

رات کمذا ینه مطلوب برایرد و زمکدا یرا پ یبعداً حالت مساعدتر  یرفت ولیش میپ یندکدر ابتدا به 

  .فراهم شد یبعد

 وانیت به مریحسنن هیاتسفر 

الت و کبه مش یدگیت دولت صبح روز پنجشنبه جهت رسیگروه حسنن: هانکیه ـ خربنگار یاروم

 ییوان و گردهامیپس از ورود به مر هیاتن یا ین شهر شد اعضایوان وارد پادگان ایمردم مرهای خواسته

ام رهرب انقالب ید پییوان ضمن تایندگان مردم مریاز منا یکیو  افتین شهر در مسجد شهر حضور یمردم ا

وش فروهر یسپس دار. راد داشتیا یوان سخنانیمردم مرهای الت و خواستهکدر مورد مش ینیامام خم

ه در اطراف ک یدولت از افراد مسلح ویژە هیاتت یح مأموریمردم و ترش ییر از گردهامکضمن تش

ان سخنان خود یدر پا یو . خود بازگردندهای ارکونت در رس کبه محل سه کربند خواست یشهر به رس م

ردستان را به کهای گر شهریوان و دیگر مردم مریانقالب بار دهای یژگیضمن برشمردن مثرات و و

ر یان وزیهان با مهندس صباغیکیخربنگار اعزام ین در گفتگو یهمچن. ردکو وحدت دعوت  یپارچگیک

ان خواهد گرفت؟ یت دولت چه وقت آغاز و پایحسنن هیاترات کدوم مذا یهر ه دو کنیشور در مورد اک

ردستان ادامه دارد و هنوز به کمردم های الت و خواستهکامل مشکرات در مورد حل کمذا: گفت یو 

 . ستیرات مشخص نکن مذایخ آغاز و امتام ایتار یدرست

 (2/9/1358هانکی)
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 ع قارنهیبه وقا یدگیرس

 یقارنه در جلو  یاز اهال ایەعده در مهاباد کست کیه به مهاباد حایهان از ارومکی یزامگزارش خربنگار اع

ن مساله و مجازات یبه ا یدگیح واقعه قارنه خواستار رسیرده ضمن ترشکن شهر اجتامع یا یمهامنرسا

رد کو  کسال مردم تر های سال: فروهر در پاسخ به سئواالت مردم قارنه گفت. ن فاجعه شدندین ایمسبب

 ین مساله قارنه در ارتباط با واقعه و ناامنیامنه داشتند و ایصم یدر نقده و اطراف آن با هم زندگ

گر را یهمد یبر رو  یشکن نفاق و اسلحه یا یهشین است ریما بر ا یه سعکش آمده است یردستان پک

ران یاز اهای ر گوشردم در ههیمه خواستکردستان را کم خواست مردم یت داریم ما مأمورین بربیاز ب

به  اندهن مساله دامن زدیغرض به ا یاز رو  ایەعده کز یواقعه گارنه ن. مییبرابر منا، ردهک یدگیاست رس

 یکفروهر در پاسخ . ر نبوده استیانپذکام کن واقعه دردناین ایع عاملیها مجازات رسیعلت وجود ناامن

ن را یل بشود ما خودمان مسببکیتش یتدار یالحاگر دادگاه ص: ه گفتکقارنه  یساله از اهال 12پرس 

ل یل مساین قبیه به اکدرست است  یتدار دولتیدادگاه صالح: فروهر گفت. ردک هیممه و اعدام خواکمحا

. ستین واقعه توسط خود مردم مجازات شوند درست نیه مسببکمردم های دادگاه یند ولک یدگیرس

ا یرد کن فاجعه قارنه را مجازات خواهد یخره دولت مسببه باال : کاز جوانان قارنه به فروهر گفت یکی

ما دشوار است  یشوند برایچشامن ما رد م یه هر روز از جلو کن ینه؟ چون در حال تحمل عبور قاتل

ان یدر پا اندهشته شدکه ین قرینفر در ا 47ه کقارنه به اطالع فروهر رساند های گر از جوانید یکی

 . انجام داد یبا اهال ییقارنه گفتگو یاهال به یمال کمکفروهر در مورد 

 (3/9/1358هانکی)

 

  .ردکرات اعالم آتشبس کحزب دم: وش فروهریدار

حزب  یز کته مر یمکه کرد کگفتگو اعالم  یکردستان ک یدولت برا ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار

. ردکرا اعالم  شورکن نقطه از یآتشبس در اهای یصدور اعالم یردستان شب گذشته در پکرات کدم
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ن یا. هان گذاشتکیار یرات را در مورد آتشبس در اختکحزب دم یهین امروز منت اعالمیفروهر همچن

ه توطئه در کرد اعالم داشت کراد یرد اکوان خطاب به برادران یه در مرک یدر سخنان ویژە هیاتعضو 

 یگفتگو  یوش فروهر در ابتدایردا. میم و با دشمن بجنگینار هم باشک در هیامار است تا نگذارند همک

ه بدون ک یمنتظر  اللهآیتمن از سخنان حرضت : گفت یمنتظر  اللهآیتخود در باره اظهارنظر حرضت 

اندازه تعجب یرده بود بکراد یردستان اک یاسیو س یمذهبهای تیبا شخص ویژە هیاتهای توجه به گفته

ردستان بوجود کاستان های از شهر یدم بعضدر مر  ین اظهارنظر شخصیه اک یبه رغم آشفتگ یردم ولک

آبامناه  25ام مورخ یبه پ ینیرات با روشنبکه رهربان حزب دمکد ینون به من خرب رسکآورده است هم ا

شان و اعالم یفاتحانها یرش رهرب یرهرب انقالب پاسخ مثبت داده و ضمن اعالم پذ ینیامام خم 1358

ردند و من کاعالم آتشبس  یز کته مر یمک یاز سو های یانیب صدور یران طیا یاسالم یبه جمهور  یوفادار 

م باشد و هر چه کان حایرانیبر همه ا ایراناسالمیانقالب های به حفظ دستآورد یدوارم عالقمندیام

ی، اسیرفع هرگونه ستم س اندهه امام خواستکرد و همچنان کردستان را حل کهای یزودتر بتوان دشوار 

 هیاته کن سئوال یفروهر در پاسخ به ا. ردستان بشودکبه مردم  یرانیهمه قوم ااز  یو اقتصاد یاجتامع

دو سه روز  ینم طیکر مکر شد فکرد متذ کخواهد  یر یگیرات را چگونه پکردستان مذاک یدولت برا ویژە

  .نمک یر یگیرات را پکبه مهاباد باز گردم و مذا ویژە هیاتر افراد یا به همراه سای یینده من به تنهایآ

 ردستانک یدولت برا ویژە هیات 3ه شامره یاطالع

  :افتین رشح انتشار یردستان به اک یدولت برا ویژە هیات 3ه شامره یشب گذشته اطالع

 یبسمه تعال

 ردستانک یدولت برا ویژە هیات 3ه شامره یاطالع

های ود به منطقهفه خیبار دوم به منظور انجام وظ یام آبان ماه برایدر روز چهارشنبه س ویژە هیات

وان در شامگاه روز دوم یمهاباد و مرهای شور رفت و پس از گذراندن دو روز در شهرکن غرب یردنشک

 ینیامام خم یخیام تاریه با پک یتیپر از حسنن یدر فضا هیاتن سفر یدر ا. آذر ماه به تهران بازگشت
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های د راه گفتگویوشکده بود یفراهم گردرد کان خواهران و برادران یران در میملت ا یرهرب انقالب اسالم

د با یجه رسین نتیخود به اهای یدر بررس هیاتردستان را هموار سازد کبحران  ییحل نها یالزم برا

های از حزب یو بعض یاسیو س یمذهبهای تیاز شخص یار یرد و بسک یهدیشک یه مردم سختکوجود آن

 یرو یبه پ یاسیسهای از سازمان یهستند برخ آمیزمساملتراه حل  ین با صداقت در جستجو یروشن ب

را  یدیشدهای یاخاللگر ، ران تعارض داردیا یاسالم یه بر اساس جمهور کخاص خود  یر کفهای ادیاز بن

مردم . روشن است یه به خوبکن همه از آنجا یبا ا. نندک یر یجلوگ یردند تا از هرگونه توافقکآغاز 

ان یبه شدت هوادار پا یو فرهنگ یو اقتصاد یاجتامعی، اسیسای هبه رفع ستم یردستان ضمن دلبستگک

ز یو ن یاسیو س یمذهبهای تیم دارد گفتگو با شخصیتصم هیاتها هستند یشکها و برادر یریافنت درگی

ردستان کبه حق مردم های ز خواستهیران و نیا یه نسبت به استقالل و حفظ وحدت ملکرا  ییحزبها

 ایراناسالمیانقالب  یم شورایاز تصم یرو یبه پ هیاتن نهاد یامه دهد در انند ادیکت میاحساس مسوول

امل کرد با قدرت کز یهنان عزیهم م یار کشور با همکن گوشه از یدر اهای دستور داده است هر توطئ

 ردستانک یدولت برا ویژە هیات. وب گرددکرس 

 

 انقالب مطرح شد یردستان در شوراکل یمسا

ت مورد کل مختلف مملیل شد مساکیآن تش یرث اعضاکت اکه با رش کانقالب  یاروز شور ید یهدر جلس

 یسخنگو  یبیرت حبکادامه داشت د  21ه تا ساعت کشب یان جلسه دیدر پا. قرار گرفت یبحث و بررس

 یدخالت هیچان در حمله به مسجد الحرام یرانیا: ه دولت عربستان گفته استکرد کد کیانقالب تا یشورا

 یهیو اعالم ویژە هیاترات کجه مذاینت یل جار یمسا ین عالوه بر بررسین جلسه همچنیدر ا. اندهنداشت

ده مورد یردستان رسکو مردم  ویژە هیاته به توافق ک یرات شامل اعالم آتشبس و مطالبکحزب دم

ن ردستاکدر  ویژە هیاترات کنون مذاکه تاکن مطلب یسپس با اشاره به ا یبیرت حبکد . قرار گرفت یبررس

 یمنتظر  یآقا: رد و گفتکاشاره  یمنتظر  اللهآیتت بخش بوده است به اظهارات روز گذشتهیرضا
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ن موضوع در شورا هم یه البتهاکخودشان خواهد بود  ین نظر شخصیه اکرد کخودشان اعالم خواهند 

  .به شورا نداشته است یربط هیچن مطلب یا یمطرح شد ول

 

 

 ار استکتوطئه در : فروهر

دارند تا  یسع یعوامل: وان اظهار داشتیرد در شهر مرکاز برادران  یهفروهر در اجتامع گرو وش یدار

برادران . د آمده است دوباره متشنج گرددیره پدکگفتگو و مذا یه براک یط حسن تفاهم و برادر یمح

م یگویه من با شام سخن مکنون کهم ا. ت موضوع توجه داشته باشندیاستدعا دارم به حساس یوانیمر

ها همرزها د یاز آنسو ، شندیکمن و شام خط و نشان م یران برایا و دشمنان انقالب ایکسم آمریالیامپر

: وش فروهر گفتیدار. میم و با دشمن بجنگینار هم باشک در هیامهم ار است تا نگذارندکتوطئه در 

ار کم سابق دست اندر یسم و عوامل رژیالیگذراند و امپریرا م یشور ما دوران حساسکرد االن کبرادارن 

ن برهه از زمان یه در اکران است یفه شام و فردفرد ملت این وظیا. شور ما هستندکتوطئه و آشوب در 

شه یهم یو برا یران آن خنثکسم و نو یالیشوم امپرهای د تا نقشهینکخود را حفظ  یار یو هوش یهآگا

د و یجه رسیتوان به نتیو صلح و تفاهم م یه برادر یدر سا: وش فروهر افزودیدار. ن برداشته شودیاز ب

 . امل را مبذول داردکرد توجه کات شام برادران یو نظرها هدولت موقت خواهد توانست به خواست

 (4/9/1358هانکی)

 

  .ردکرات اعالم آتشبس کحزب دم: وش فروهریدار

حزب  یز که مر تیمکه کرد کگفتگو اعالم  یکردستان ک یدولت برا ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار

. ردکشور را اعالم کن نقطه از یآتشبس در اهای یصدور اعالم یردستان شب گذشته در پکرات کدم
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ن یا. هان گذاشتکیار یرات را در مورد آتشبس در اختکحزب دم یهین امروز منت اعالمیفروهر همچن

ه توطئه در کم داشت رد اعال کراد یرد اکوان خطاب به برادران یه در مرک یدر سخنان ویژە هیاتعضو 

 یگفتگو  یوش فروهر در ابتدایدار. میم و با دشمن بجنگینار هم باشک در هیامار است تا نگذارند همک

ه بدون ک یمنتظر  اللهآیتمن از سخنان حرضت : گفت یمنتظر  اللهآیتخود در باره اظهارنظر حرضت 

اندازه تعجب یرده بود بکراد یستان اردک یاسیو س یمذهبهای تیبا شخص ویژە هیاتهای توجه به گفته

ردستان بوجود کاستان های از شهر یدر مردم بعض ین اظهارنظر شخصیه اک یبه رغم آشفتگ یردم ولک

آبامناه  25ام مورخ یبه پ ینیرات با روشنبکه رهربان حزب دمکد ینون به من خرب رسکآورده است هم ا

شان و اعالم یفاتحانها یرش رهرب یو ضمن اعالم پذرهرب انقالب پاسخ مثبت داده  ینیامام خم 1358

ردند و من کاعالم آتشبس  یز کته مر یمک یاز سو های یانیصدور ب یران طیا یاسالم یبه جمهور  یوفادار 

م باشد و هر چه کان حایرانیبر همه ا ایراناسالمیانقالب های به حفظ دستآورد یدوارم عالقمندیام

ی، اسیرفع هرگونه ستم س اندهه امام خواستکرد و همچنان کن را حل ردستاکهای یزودتر بتوان دشوار 

 هیاته کن سئوال یفروهر در پاسخ به ا. ردستان بشودکبه مردم  یرانیاز همه قوم ا یو اقتصاد یاجتامع

دو سه روز  ینم طیکر مکر شد فکرد متذ کخواهد  یر یگیرات را چگونه پکردستان مذاک یدولت برا ویژە

  .نمک یر یگیرات را پکبه مهاباد باز گردم و مذا ویژە هیاتر افراد یا به همراه سای ییتنهانده من به یآ

 ردستانک یدولت برا ویژە هیات 3ه شامره یاطالع

  :افتین رشح انتشار یردستان به اک یدولت برا ویژە هیات 3ه شامره یشب گذشته اطالع

 یبسمه تعال

 ردستانک یدولت برا ویژە هیات 3ه شامره یاطالع

های فه خود به منطقهیبار دوم به منظور انجام وظ یام آبان ماه برایدر روز چهارشنبه س ویژە هیات

وان در شامگاه روز دوم یمهاباد و مرهای شور رفت و پس از گذراندن دو روز در شهرکن غرب یردنشک

 ینیامام خم یخیام تاریپ ه باک یتیپر از حسنن یدر فضا هیاتن سفر یدر ا. آذر ماه به تهران بازگشت
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های د راه گفتگویوشکده بود یرد فراهم گردکان خواهران و برادران یران در میملت ا یرهرب انقالب اسالم

د با یجه رسین نتیخود به اهای یدر بررس هیاتردستان را هموار سازد کبحران  ییحل نها یالزم برا

های از حزب یو بعض یاسیو س یمذهبهای تیصاز شخ یار یرد و بسک یهدیشک یه مردم سختکوجود آن

 یرو یبه پ یاسیسهای از سازمان یهستند برخ آمیزمساملتراه حل  ین با صداقت در جستجو یروشن ب

را  یدیشدهای یاخاللگر ، ران تعارض داردیا یاسالم یه بر اساس جمهور کخاص خود  یر کفهای ادیاز بن

مردم . روشن است یه به خوبکن همه از آنجا یبا ا. نندک یر یجلوگ یردند تا از هرگونه توافقکآغاز 

ان یبه شدت هوادار پا یو فرهنگ یو اقتصاد یاجتامعی، اسیسهای به رفع ستم یردستان ضمن دلبستگک

ز یو ن یاسیو س یمذهبهای تیم دارد گفتگو با شخصیتصم هیاتها هستند یشکها و برادر یریافنت درگی

ردستان کبه حق مردم های ز خواستهیران و نیا یل و حفظ وحدت مله نسبت به استقالکرا  ییحزبها

 ایراناسالمیانقالب  یم شورایاز تصم یرو یبه پ هیاتن نهاد ینند ادامه دهد در ایکت میاحساس مسوول

امل کرد با قدرت کز یهنان عزیهم م یار کشور با همکن گوشه از یدر اهای دستور داده است هر توطئ

 . وب گرددکرس 

 

 :ردستانک یدولت برا ویژە یاته

 .انقالب مطرح شد یردستان در شوراکل یمسا

ت مورد کل مختلف مملیل شد مساکیآن تش یرث اعضاکت اکه با رش کانقالب  یروز شوراید یهدر جلس

 یسخنگو  یبیرت حبکادامه داشت د  21ه تا ساعت کشب یان جلسه دیدر پا. قرار گرفت یبحث و بررس

 یدخالت هیچان در حمله به مسجد الحرام یرانیا: ه دولت عربستان گفته استکرد ک دکیانقالب تا یشورا

 یهیو اعالم ویژە هیاترات کجه مذاینت یل جار یمسا ین عالوه بر بررسین جلسه همچنیدر ا. اندهنداشت

ده مورد یردستان رسکو مردم  ویژە هیاته به توافق ک یرات شامل اعالم آتشبس و مطالبکحزب دم

ردستان کدر  ویژە هیاترات کنون مذاکه تاکن مطلب یسپس با اشاره به ا یبیرت حبکد . قرار گرفت یبررس



 
243 

 یمنتظر  یآقا: رد و گفتکاشاره  یمنتظر  اللهآیتت بخش بوده است به اظهارات روز گذشتهیرضا

م ن موضوع در شورا هیه البتهاکخودشان خواهد بود  ین نظر شخصیه اکرد کخودشان اعالم خواهند 

  .به شورا نداشته است یربط هیچن مطلب یا یمطرح شد ول

 

 ار استکتوطئه در : فروهر

دارند تا  یسع یعوامل: وان اظهار داشتیرد در شهر مرکاز برادران  یهوش فروهر در اجتامع گرو یدار

 برادران. د آمده است دوباره متشنج گرددیره پدکگفتگو و مذا یه براک یط حسن تفاهم و برادر یمح

م یگویه من با شام سخن مکنون کهم ا. ت موضوع توجه داشته باشندیاستدعا دارم به حساس یوانیمر

ها همرزها د یاز آنسو ، شندیکمن و شام خط و نشان م یران برایا و دشمنان انقالب ایکسم آمریالیامپر

: ش فروهر گفتو یدار. میم و با دشمن بجنگینار هم باشک در هیامهم ار است تا نگذارندکتوطئه در 

ار کم سابق دست اندر یسم و عوامل رژیالیگذراند و امپریرا م یشور ما دوران حساسکرد االن کبرادارن 

ن برهه از زمان یه در اکران است یفه شام و فردفرد ملت این وظیا. شور ما هستندکتوطئه و آشوب در 

شه یهم یو برا یران آن خنثکو نو  سمیالیشوم امپرهای د تا نقشهینکخود را حفظ  یار یو هوش یهآگا

د و یجه رسیتوان به نتیو صلح و تفاهم م یه برادر یدر سا: وش فروهر افزودیدار. ن برداشته شودیاز ب

 . امل را مبذول داردکرد توجه کات شام برادران یو نظرها هدولت موقت خواهد توانست به خواست

 (4/9/1358هانکی)

 

  .زداده خواهد شدیران نیر مردم ایردستان به ساکارات مردم یاخت: تیحسنن هیاتعضو  یمهندس سحاب

 یبه سئواالت خربنگار اعزام ییدر گفت و گو یسحاب عزت اللهمهندس : هانیکیمهاباد ـ خربنگار اعزام

رات بصورت کمذا: گفت، دیجا انجامکرات به که مذاکن سئوال یدر پاسخ ا: ه پاسخ دادیهان از ارومکی
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حارض حزب  یر اعضایرت قاسملو و ساکد  یه با حضور آقاکروز( یته و جلسه امروز )دامل انجام نگرفک

ط چگونه باشد و چگونه با حزب یه رشاک یرات اصلکبود بر مذاهای رات انجام گرفت در واقع مقدمکدم

ه کن سئوال یدر پاسخ به ا یسحاب. نشده است یرات صحبت بشود و اصالً در منت موضوع صحبتکدم

ضمن  یو . باشد هفته آیندهزنم یست و حدس میفعالً معلوم ن: خواهد بود گفت کیرات کمذا یدور بعد

رات کشربد مذایه مانع پکان هستند ین میدر ا هاییهمتأسفانه گرو : رات گفتکن از مذایطرف ینیخوشب

ن یرات در اکو حزب دم. فراهم است یلینه از لحاظ جامعه و توده مردم خیزم: افزود یسحاب. شوندیم

در  هاییهسئوال شد چه گرو . داراست یاسیاز لحاظ س یالتکمقدار مش یکت دارد البته ینه حسننیزم

ندگان یم با منایت داریما از طرف امام و دولت مأمور: پاسخ داد یرد؟ سحابکت خواهند کرش  ییره نهاکمذا

رد ک هیمد با آنها صحبت خواننک ینده معرفیرا به عنوان منا یسانکم حاال اگر آنها ینکره کرد مذاکمردم 

رد باشند کنده یه مناکرا قبول ندارند ولو آن ینیامام خم یو رهرب  یاسالم یه جمهور ک یسانکبا  یول

م و البته یدهایبه توافق رس یلکل یمسا یدر رو  ییره نهاکمذا یبرا: ردکاضافه  یم سحابیندارهای رکمذا

ل را هم امام قبول داشته و هم ما اعتقاد ین مسایا. میه ما اختالف داشته باشکستند ین یز یچ یلکل یمسا

 یان دارد رو کام هیمبد یم و به آن تحقق خارجینکاده یرا پ یلکل یمسا هیمن اگر بخوایکم و لیدار

ه چقدر طول . کمینک ینیش بیم پیتوانینون ما منکن بحث را هم اید و ایایش بیپ یات مساله بحثییجز

به چه صورت  ین در مورد خودمختار یه نظر طرفکن سئوال یپاسخ به ا در یمهندس سحاب. دیشکخواهد 

در  یعنین منطقه در دست خود آنها باشد یارات ایه همه اختکنها معتقد هستند یا: بوده است گفت

درازمدت  یبرنامه اقتصادی، دفاع ملی، است خارجیمردم باشد بجز در موارد مربوط به س یدست شورا

 یمهندس سحاب یو خودمختار  ییدر مورد انطباق نظام شورا یر پاسخ سئوالدی. و مل یلکو فرهنگ 

در  یراتییان دارد تغکانقالب شده و ام یدر مجلس خربگان و شورا ییدر مورد شوراها صحبتها: گفت

های ر خلقیشود به سایردستان داده مکه به مردم ک یاراتیآنچه مسلم است اخت ید ولیایآنها بوجود ب

ض نه در اعتقاد ما هست نه در یم و تبعیستین خلقها قائل نیب یده خواهد شد ما تفاوتز دایران نیا

از  یرس یکد یباشد بایتشان میسوولهیمدولت و امام آنچه در الزم: در خامته گفت یسحاب. انقالب ما
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به مردم  ایراناسالمی یجمهور  یران را در قالب استان و در چهارچوب قانون اساسیاهای حقوق خلق

 یکاما اگر . میعمل بپوشان یهن حقوق جامیم به اینیکم ینده دولت سعیبدهند و ما به عنوان منا

ردن کگرشان از جمله ساقط یل دیحل مسا یبرا یسپر  یهلیردستان را وسک یهبخواهند مسال ایەعد

را مساله یرد زینها را بگیا یه جلو کران است یرد و ملت اکفه ملت ین وظیقرار دهند ا یز کومت مر کح

ران یاز مردم ا، رانیرد است و نه مردم اکش برود نه به صالح مردم ین صورت پیردستان هر چه قدر به اک

ق یخواهند مساله از طریه منکرا  یآن افراد یه جلو ک هیمخوایرد به طور خاص مکبه عام و از ملت 

  .رندیبگ، دیدرآ یز حل شود و منطقه از ناامنیمساملت آم

هان یکیوتاه به سئواالت خربنگاران اعزامک یگفتگو  یکرت قاسملو در کروز د یمته جلسه دبعد از خا •

: خواهد بود گفت کیرات کمذا یبعد یهه دور کن سئوال یرت قاسملو در پاسخ به اکه پاسخ داد د یاز اروم

در  یفقط نشست. رات چه وقت خواهد بودکمذا یبعد یهم دور یم تا بدانیردهاکنهای رکهنوز ما مذا

رت کد . مینار هم باشکم و یان برسیه به خدمت آقاکم یفه خود دانستیوظ. میه از هم داشتیمورد گال

رات رشوع شود و ما کمذا یینها یهدور  یم به زودیدوار هستیام: گفت یگر یقاسملو در پاسخ سئوال د

رات کدر دوره مذا هکن سئوال یرت قاسملو در پاسخ به اکد . مین هستیرات خوشبکبه مذا یافراد انقالب

ت کرات رش کدر مذاها هم از متام گرو یدوار هستیما ام: رد گفتکت خواهند کرش  هاییهچه گرو  یینها

 . گرفته نشده استیمین مورد تصمیهنوز در ا یداشته باشند ول

 (4/9/1358هانکی)
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  .ردستان شدندکجان و یرهسپار آذربا ویژەهای هیات

  .رودیردستان مکفروهر امروز به 

ن قرار یش از ایرود پیردستان مکدولت بعدازظهر امروز به  ویژە هیات یاز اعضا یکیوش فروهر یدار

وش فروهر یدار. ر افتادین سفر تا عرص امروز به تأخیه اکند کت کردستان حر کروز به یه فروهر دکبود 

 یکید و ین شدیآنژ ردستان راکر مسافرت به یهان علت تأخکی یاسیسنده سیوتاه با نوک یگفتگو  یکدر 

فروهر در جواب . ردستان خواهمرفتکه بعدازظهر به کرد و گفت کر که انجامش واجب بود ذ کار کدو 

 ین مسافرت برایچون ا: رد گفتکخواهند  یهز شام را همراین هیات یگر اعضایا دیهآکن سئوال یا

. ستیردستان نکدر  ویژە اتهی یاعضا یهاز به حضور همیاست ن یبعدهای در مورد گفتگو ینهساز یزم

 یبرا یه قرار قبل: کرد گفتکد ی هره خواکمذا یسانکه با چه کن سئوال یر مشاور در پاسخ به ایوز

ز هست در مورد یران نیر حزب ملت ایه دبکفروهر . است یهوتاکن ندارم و سفر یمع یدار شخصید

د شد اظهار ی هچگونه روبرو خوا یاساسه با رفراندوم قانون کنینده و این حزب در رفراندوم آینقش ا

 . شودیا فردا منترش میامروز  یحزب طیه رسمین مورد اطالعیدر ا: داشت

 (5/9/1358هان کی)

 

 راتکو رسان حزب دم ینین حسین مالقات فروهر با عزالدیات آخرییجز

فه ینند دولت وظیکت مکرش  یحزبهای یرد رصفنظر از وابستگکمتام رهربان یی، رات نهاکدر مذا: فروهر

ل کش اندهران شناختیهم آن را حق همه مردم ا ینیخواهد و امام خمیردستان مکه مردم کدارد به آنچه 

  .د آوردیآن پد یاجرا یبرا یافکن یبدهد و تضم یقانون

  .زنندیرات را بر هم مکمساعد مذا یه متأسفانه فضاکاز دستجات هستند  یبرخ
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 یجان غربیردستان به اتفاق استانداران آذرباکرات کمذا ویژە هیاتو ر مشاور و عضیوش فروهر وزیدار

ت به مهاباد در کفروهر قبل از حر . قه روز چهارشنبه وارد مهاباد شدیدق 30/10ردستان ساعت کو 

ن یخ عزالدین شیرات و همچنکن سفر با رسان حزب دمیدر ا: ه در گفتگو با خربنگاران گفتیفرودگاه اروم

ردم گفتگو هیمن تودیندگان مردم و همچنیم و با مناینیکدار میاً به مهاباد بازگشته در یه اخک ینیحس

اظهار  یو  اندهردکت نکرش  ویژە هیات یاعضا یهن سفر همیفروهر سئوال شد چرا در ا یم از آقاینیکم

اران کاز دست اندر  ینند و در صورت لزوم بعضیکت مکاعضا رش  یههم یاصل یگفتگو  یبرا: داشت

از  یبعض: فروهر گفتها هر گرو یت ساکدر مورد رش . ردکت خواهند کز رش یگر نید یر کو لش یر شو ک

ردستان کمردم های خود و خواستهای وند زدن خواستیبا پ یاسیسهای و سازمانها هو گرو ها هدست

رحله ن میوشند در ایکنند و میکم یجاد ناهامهنگیشود ایردستان انجام مکه در مساله ک یراتکبا مذا

منطقه های ر شهرستانیاز به سایرد در صورت نکن اعالم یفروهر همچن. ردستان بوجود آورندکدر  یبحران

وش فروهر با یرات دارکه بعدازظهر روز چهارشنبه مذاکست کیحا یگزارش بعد. ردکز سفر خواهم ین

با کید شیرش رات محمدکن مذایدر ا. افتیردستان در محل سد مهاباد ادامه کرات کرسان حزب دم

فروهر به . ادامه داشت 17ه تا ساعت کرات کن مذایان ایدر پا. ت داشتکز رش یردستان نکاستاندار 

 یینهاهای جهت گفتگو ینهساز یزم یمن برا ینونکسفر  امگفتهز یه قبالً نک یهامنطور : خربنگاران گفت

امروز خود های ه گفتگوکل شد از فروهر سئوا. رد استکهنان یهم مهای ن خواستهیل و تامکرامون شیپ

من های دارید: اظهار داشت یو . دینیکف میردستان را چگونه توصک یاسیو س یمذهبهای تیبا شخص

ردستان همواره سودمند و سازنده بوده است و من در کرات کو رسان حزب دم ینین حسیخ عزالدیبا ش

دار داشتم نظر دولت را ین دیعزالدخ یرسدشت با ش« بنوخلف» یه در روستاکز یمهرماه گذشته ن 26

 یعنیه به شهر خود کز ینون نکنند گفتم و اکامل سفر کت یران با امنیا یتوانند در هر جایشان میهاک

 یآقا. آغاز خواهد شد هفته آینده ییرات نهاکمذا: ن گفتیفروهر همچن. مهاباد بازگشته است خرسندم

د حقگو یرده است مقارن ظهر هامن روز با جمشکازظهر چهارشنبه به مهاباد سفر  شیه پکفروهر 

 یحسن باباطاهر  یم آقاکن جلسه حیافت و در ایمهاباد حضور  یدر فرماندار  یجان غربیاستاندار آذربا
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 کید حایه روز پنج شنبه گذشته به دستامن رسک یگزارش بعد. ابالغ شد ید مهاباد به و یفرماندار جد

ز در ین روز نیشازظهر ایردستان پک یاسیو س یمذهبهای تیصوش فروهر با شخیرات دارکه مذاکبود 

 یاسیسهای تیرات خود با شخصکن دور مذایان نخستیفروهر عرص چهارشنبه در پا. افتیمهاباد ادامه 

 یمن برا ینونکسفر  امگفتهه قبالً کهامنطور : با خربنگاران گفت ییردستان در گفتگوک یو مذهب

فروهر . رد بوده استکهنان یهممهای ن خواستهیل تامکرامون شیپ ییهانهای جهت گفتگو ینهساز یزم

. آغاز خواهد شد هفته آینده ییرات نهاکز سودمند و سازنده خواست و افزود مذایرات را نکن دور مذایا

 یاسیو س یمذهبهای تیان سه روز گفتگو با شخصیز در پایروز نیش از ظهر دیوش فروهر پیدار

آغاز خواهد شد  هفته آیندهه ک ییرات نهاکمت از مهاباد اعالم داشت در مذایزردستان قبل از عک

ت که دارند رش ک یو سازمان یحزبهای یردستان رصفنظر از وابستگک یاسیو س یمذهبهای تیشخص

وش یدار. ق من مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفتیه از طرکبود  یشنهادین پیخواهند داشت و ا

های گفتگو یخواستم براین سفر من میدر ا: رات اظهار داشتکن دوره از مذایج ایانت یهفروهر دربار 

فراهم  یافکنه یردستان رضورت دارد زمکمردم های خواسته یینها یرامون بررسیه پک ییهایزنیو را یاصل

ن ییتع یت داشتند براکرش  یقبلهای یر یه در درگک ییاز سازمانها یرات و بعضکل حزب دمیاز قب، گردد

ندگان یدولت به منا ویژە هیاتح نظر یمن با توض یگرفته بودند ول یامتیتصم یندگیمنا هیات یک

دولت گفتگو و  ویژە هیاتخواهد با یه مک یندگیمنا هیات. ردمکشنهاد یگوناگون پ یاسیسهای سازمان

ز و رصفنظر ا یو مذهب یاسیسهای تیردستان باشد از شخصکبحران  ییحل نها یبرا یزنیرا

ن یه با اکه خوشبختانه به من اطالع داده شد کل شود کیه دارند تشک یو سازمان یحزبهای یوابستگ

های ییامیردستان در تظاهرات و راهپکه مردم کنون کبه گامن من ا یلکبطور . نظر موافقت شده است

 یبرا یشکو برادر  یلکهای یر یت درگیه با قاطعک اندهخود نشان دادهای ان خواستهیگوناگون ضمن ب

 اندهدستور داد خود یخیام تاریران هم در پیملت ا یرهرب انقالب اسالم ینیابد و امام خمیان یشه پایهم

از همه  یو فرهنگ یاقتصادی، اجتامعی، اسیض سین الزم رفع هر گونه تبعین مقررات و قوانیبا تدو

د احساس ینبا. دولت ویژە هیاتن و نه ردستاکندگان یرد بشود نه مناکهنان یران به خصوص هممیمردم ا
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هر چه زودتر  یزنیدر را یر که در همفکفه هر دو آن است یه وظکدوطرف رودررو را داشته باشند بل

. نندکآن هم نظارت  یت دار بدهند و در اجرایب به مراجع صالحیتصو ین و برایل الزم را تدویمسا

های قوم یهن گردد و همک شهیشه ریهم یبرا ران هرگونه ستمیا یاسالم یه در نظام جمهور کباشد 

شرت ینند و هر چه زودتر و بک یبا حقوق برابر زندگ یجانیو آذربا یخوزستان، بلوچ، رد فارسکاز  یرانیا

وشش کهمه مردم  یبرا یو اجتامع یفردهای ین آزادیز تأمیو ن یدر راه حفظ استقالل و وحدت مل

: ان گفتیدر پا ید چه خواهد شد؟ و یجه نرسیبه نت ییرات نهاکمذافروهر سئوال شد اگر  یاز آقا. نندک

 یفه خود را براید وظیه دولت باکران است یاز ا یبخشهای شه به گونیهم یردستان براکدر هر حال 

ه کنظم انجام دهد به گامن من آنچه را  یمردم آن و برقرار  یو اجتامع یفردهای ین حقوق و آزادیتام

فه یران شناختند دولت وظیردم اهیمرهرب انقالب هم آنرا حق هم ینیواهند و امام خمخیردستان مکمردم 

پارس قرار  یبه گزارش خربگزار . د آوردیآن پد یاجرا یبرا یافکن یداده و تضم یل قانونکدارد به آن ش

شهر و رانیپ، رسدشتهای ندگان آنها به شهریمتاس و گفتگو با مردم و منا یفروهر برا یروز آقایبود د

ه بازگشت یروز به ارومید 12ن سفر مقدور نشد و فروهر ساعت یهوا ا ین به علت بدیکل، نندکبانه سفر 

ردستان از کبا استاندار کیبه اتفاق ش یجان غربید حقگو استاندار آذربایرتجمشکو پس از مالقات با د 

 . ه به سنندج رفتیاروم

 (7/9/1358هانکی)

 

  .ردکردستان را رد ک یخودمختار  کان طرح مشرت یصباغ

 یه از سو کردستان را ک یخودمختار  کروز طرح مشرت یردستان دکت یحسنن هیاتان عضو یهاشم صباغ

ردستان ارائه کخلق شاخه  ییفداهای یکومله و سازمان چرکحزب ی، نین حسید عزالدیرات سکحزب دم

 یه علوم ارتباطات در اجتامعدکه در دانشکان یصباغ. ر قابل قبول دانستیرد و آن را غکشده است رد 

ل کیبر تش یمبن کد سه طرح مشرت ییه خود در تایشرت نظریح بیرد در ترشیکم یان سخرنانیاز دانشجو
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اعتقاد داشته  یاسالم یس به جمهور کهر : رد و گفتکردستان اشاره کومت خودمختار کو ح یمجلس مل

را در مقابل ما قرار  ییطرح چه دورمنا نیه اکند ک کتواند در ین طرح را بخواند میا 3باشد و ماده 

 ییفداهای یکنار سازمان چرکرات در که حزب دمکنیاز سخنانش از ا یگر یان در بخش دیصباغ. دهدیم

رسان حزب : رد و گفتکابراز تعجب . رده استکصادر  کیه مشرت یومله اعالمکردستان و کخلق شاخه 

خلق(  ییفداهای یکومله چرک) یاسین دو گروه سیه اکرده بودند کموافقت  یرات قبالً بطور ضمنکدم

ان یدر م ینین حسیخ عزالدین مطلب را با شیه اکز خواسته بودند ینند و از ما نکت نکرات رش کدر مذا

ن یو اعالم ا ینین حسیز مالقات با عزالدیردستان نکوش فروهر به یروز داریم و علت سفر دیبگذار

 اندهردکموافقت  کین طرح مشرت یه چطور آنان با چنکنم یکم نون تعجبکا یول. بوده است یمطلب بو 

 هاییها گرو یت تنها با افراد و یحسنن هیات: ردکگر خاطرنشان یبار دیکان در ادامه سخنانش یصباغ

ق مساملت یردستان از طرکو حل مساله  ینیامام خم یرهرب  یاسالم یه به اساس جمهور کند یکره مکمذا

و حزب  ینین حسیخ عزالدیه شکم یدیم و دیردکق یما تحق: ان افزودیصباغ. دز اعتقاد داشته باشنیآم

ل با ین دلیم هستند و به همیه ما قائل شدک یرد و واجد سه رشطکت مردم یرثکندگان ایرات مناکدم

 یطین رشایچن یومله داراکخلق و  ییفداهای یکرد سازمان چرکد کیان تایصباغ. میره شدکآنان وارد مذا

گر از یان در قسمت دیصباغ. نشست هیمره نخواکز مذایل ما با آنان پشت مین دلیو به همستند ین

رات کدر مذا ینکارشکومله را متهم به کردستان و کخلق شاخه  ییفداهای یکسخنانش سازمان چر

ت یه پس از مامورکردستان کگر حوادث یبانه و د، رد و آنان را عامالن حوادث رسدشتکت یحسنن هیات

 یسکنند و اگر یکمغازهداران را وادار به اعتصاب م، ن گروههایان گفت ایصباغ. رخ داد دانست هیات

از سخنانش ضمن  یگر یان در بخش دیصباغ. نندیکشان گردن نگذارد منازلشان را منفجر میبه حرفها

 ردستان خواستارکت مردم یرثکا: منطقه گفت ییایاوضاع جغراف یردستان و بررسکبرشمردن حوادث 

ردستان بودم از که در ک ین را در مدتیآرامش در منطقه هستند و من ا یها و برقرار یریافنت درگیان یپا

د ییم مورد تایردکره کردستان بر رس آنها مذاکه ما در ک یلیرد مساکد کیان تأیصباغ. ردمکملس  یکنزد

ن گزارش منجر به یه همک میردکم امام یار را تسلکرات گزارش کان دور اول مذایامام بود و پس از پا
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است و من  یانقالب مساله مهم یردستان براکمساله : افزود یو . بخش امام شدیصدور فرمان شاد

نون کما ا. ردستان خواهد بودکاز منطقه  ین مقطع زمانیبه انقالب بخورد در اهای معتقدم اگر لطم

. مین بحران باشیر حل اکد به فیه باکبل. میشیندیردستان چگونه رخ داد بکه حوادث کن مساله ید به اینبا

: دانست و افزودهای فیاز اختالفات طا یرا ناش« قارنا»گر از سخنانش حوادث ید یان در قسمتیصباغ

   . شود و عامالن آن مجازات شوند یدگین فرصت رسید در اولین حوادث بایبه ا

 (7/9/1358هانکی)

 

  .ردستان متوقف شدکرات کمذا

روز یقه صبح دیدق 30/9ساعت  یو طبق قرار قبل یرات مقدماتکرفت بر اساس مذایر مه انتظاک یدر حال

ق افتاد و یبه تعو یل نامعلومیرات به دالکن مذایردستان آغاز شود اکندگان یبا منا ویژە هیاترات کمذا

 رامون استفاده ازیپ ییان در گفتگویهاشم صباغ یروز آقاید. ل نشدکین جلسات تشیز ایبعدازظهر ن

در شهرها رفت و آمد  یچون در متام مناطق پرسنل ارتش: رده بود گفتکدژبان در سطح شهر عنوان 

ن حضور دژبان در مناطق رصفاً یبنابرا. باشدین پرسنل بر عهده دژبان آن منطقه مینند انتظامات ایکم

و  یاران بومردستان پاسدک یادر شهربانکت یتقو یباشد براین خاطر است و آنچه مورد نظر میبه ا

روز ین دیهمچن. در خواهند آمد استفاده خواهد شد یاسالم یجمهور  یه در استخدام شهربانک یمحل

منترش شد و در رسارس ها هاز طرف احزاب و گرو  یمختلفهای هیبعدازظهر در سطح شهر مهاباد اعالم

در : نترش شده آمده استرد مکخلق  یندگیمنا هیاته به عنوان کها هین اطالعیدر ا. دیشهر پخش گرد

ز بهروز کدهد در مر یانجام م ویژە هیاتنه انجام گفتگوها را با یرد زمکخلق  یندگیمنا هیاته ک یحال

ن بود یه انتظار اکردند حال آنکرباران یوم به اعدام و تکرا در دادگاه دربسته مح یا افرس انقالبیبهروزن

. آوردیفراهم م یاز اعدام و  یر یجلوگ یت الزم را براش اقدامایت خویاثبات حسن ن یبرا ویژە هیاته ک

دار با ین دین ایرامون ایه پک یدر متاس. ان گذاشته شده استیوش فروهر در میداری ن مساله با آقایو ا
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فروهر گرفته  یدار با آقاین دیرامون ایه پک یدر متاس. ان گذاشته شده استیوش فروهر درمیداری آقا

 یرباران شده جمعیرد و افزود افرس تکاظهار تعجب  هاییهیانین بیشان از انتشار چنیشد ا

فه از پشت ناجوامنردانه هدف گلوله قرار داده یران فرمانده خودش را ضمن انجام وظیا یاسالمیژاندارمر

ه کدهد یبه خود اجازه م یاسیا سازمان سیحزب و  یکه کن تعجبآور است یا. رده استکد ی هو ش

 . ندکاعرتاض  ین افرس یفر چنکینسبت به 

 (9/9/1358)اطالعات

 

 مالقات با امام

 هیاتردستان به کمناطق  یشور کو  یر کارات لشیبا امام اخت ویژە هیاتار در مالقات کرشفت یپ یبرا

 ویژە هیات یوش فروهر اعضایو دار یعزت الله سحاب، انیمهندس هاشم صباغ. دولت واگذار شد ویژە

ساعت یکران به مدت یا یرهرب انقالب اسالم ینیامام خم یالعظم اللهتآیردستان با حرضت کل یمسا

مالقات و : ان اظهار داشتین مالقات صباغیان ایدر پا. ردندکره کردستان مالقات و مذاکل یرامون مسایپ

نده یآهای برنامه یهنیانجام شد و در زم یقبلهای در طول مالقات هیاتن یشب( ایرات امشب )دکمذا

ردستان کدر مناطق  یشور کو  یر کارات لشیاخت هیاتار کرشفت یپ ین برایصورت گرفت همچن یراتکمذا

ن یه اکن سئوال یدر پاسخ ا. ردستان واگذار شدکل یمسا یبررس یدولت برا ویژەی هیات یهبه عهد

. ره مشخص شدکمذا هیات یه اعضاکنیپس از ا: گفت یردستان خواهد رفت؟ و کبه  یا بزودیآ هیات

ا با یه آکن سئوال ین گفتگو در پاسخ ایان ایان در پایصباغ. ردستان خواهدرفتکمجدداً به  هیات

و  یمذهبهای تیبا شخص: رد؟ گفتکره خواهند کردستان مالقات و مذاکمشخص در های تیشخص

 یا حزب خاصیگروه و  یهندیره مناکطرف مذا هیاتصورت گرفته و قرار است  یراتکمنطقه مذا یاسیس

 . نباشد

 (13/9/1358هانکی)
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 چگونه انجام شد؟« قارنا»قتل عام در 

 ردند؟کردستان قتل عام کمردم قارنارا در  یسانکچه  58ور یشهر 11بعد ازظهر روز  یکساعت 

  .ن فاجعه خواهان مجازات مسئوالن قتل عام قارنا هستندیبازماندگان ا

در ، شهر نقده یلو مرت کیدر ده « ارناق»ده کده یور ماه سال جار یازدهم شهریبعدازظهر  یکساعت 

ها هاز خانواد ین روستا برخین اکو از جمع چهل خانواده سا، شته دادک 47ع سه ساعته یورش فجی یک

ر و جوان یپ، زنان و مردان، نیمقتول. تا شش تن از اقوام و بستگان خود را از دست دادند یو برخ یک

  .ده بودیهم نرس یسنشان به پنج سالگ ه هنوزکبودند  یانکود کاز  یو مخصوصاً بعض

 

 تیتوطئه جنا

ند و از گزارش انچه در مدت سه ساعت یبه صحبت بنش« قارنا»تواند با بازماندگان فاجعه ی میسکمرت ک

حمزه . ح و روشن دارندیخرب رص، ن فاجعهیمردم قارنا درباره ا. متأثرنشود، گناه گذشتین مردم بیبر ا

، ورامسالیشهر 11بعدازظهر روز  یکدرباره انچه ساعت  یز سال سوم راهنامئساله دانش امو  15 یفیرش

  .دهدیار ارائه مکر قابل انیغ یدر قارنا گذشت سند

  .دست دارند ده قارنا درکشتار دهکباً همه بازماندگان یرا تقر کن مدر ینسخه از ا یک

ن یدخدا و چندتن از محرتمک یل خرسو یخل یه براک یم معبودیبنام حاج عظ یست از شخصیسند نامه ا

ور سال در یانهای تورکه عامل فروش تراک یدار تجارتخانه معبودکاغذ مار ک ینامه رو . ده نوشته است

های او از فئودال: ندیگومی و قارنا، نوشته شده، ه و حومه استیرانشهر و اشنوینقده و پهای شهر

  :ن استیته شده و منت ان چنروز قبل از فاجعه نوش یکنامه . م استیوابسته به رژ
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امد و رفت شهر  یاز سالم خواهشمندم برا یپی. ل خرسو یز بازدار و خلیبهلول گلستان و عز یجناب اقا

 یسکهر . دیگرده قارنا امد و رفت داشته باشیخاربار)خواربار(ده قارنا هم خودتان و هم برادران د یبرا

ا خود بنده مراجعه یبه انتظامات  ید فور یجاد منایگر ایرد دکشامها و برادران  یبرا ین ناراحتیرتکوچک

گونه وحشت هیچل دهم خالصه یتحو یس را گرفته و به مقامات دولتکد تا باسم ضد انقالب ان ییفرما

 . میما هم برادر هست، دیو ناراحت نباش

 : امضاء – یم معبودیم احرتام حاج عظیبا تقد

(10/6/58) 

 

 محارصه ده

ه کن بوده است یسنده نامه ایداشتند و هدف نو یهائیه مردم ده دلواپسکاست دینطور پیاز نامه ا

  :دیگومی حمزه. ند و ظاهراً موفق هم شدکمردم ده را ارام 

 ایەعدبعدازظهر  یکو ساعت ، رده بودندکو توپ محارصه  کمتام اطراف ده را با تان، وریشهر 11روز -

را دم  یسکختند و هر یرها هبخان، ن پاسداریل مجاهدکشبی، باسم قادر  یحدود صد نفر بهمراه شخص

ه مردم کنزد انها رفت و قسم خورد ، جلد قران یکبا ، ده یروحان. دندیشتند و رس بر، کدندیدستشان د

دند و با خود یشتند و رسش را برکده را فوراً  ین روحانیمهاجم. ندارند یهر و گنایتقص هیچن ده یا

شتار از کن یساله اش را در ا 18و 15ه دو فرزند ک یزن، دا نشده استیده پ یبردند و هنوز رس روحان

  :دیگومی دست داده است

در ان  اندهه حاال زندکم انها یده بودیجا نشن هیچرا ما  یرحمینهمه بیا. ردندکس رحم نکهیچآنها به -

های درباره نوع اسلح. ندنک یخود را مخف یقیا توانستند به طریا در ده در خانه شان نبودند یساعت 



 
255 

را با هابعضیشتند کرا با تفنگ  هابعضی-: دیگو، میداحمدیبنام س یرمردیپ، ار برده شده بودکه بک

  .ردندکن خفه یر لگد و پوتیان را زکود کرا هم مخصوصاً  هابعضی، دندیارد رس برکچاقو و 

 زنده ماندن خود یدرباره چگونگخانواده اش را از دست داده است  ینفر از اعضا 9ه کد احمد یس

  :دیگومی

  .دمیچشم خود د یجهنم را جلو ، وارد قارنا شدم یوقت، من انروز در نقده بودم و غروب-

 خواهند؟یمردم چه م

زان ین روستا عالوه بر از دست دادن عزیده ایشکمردم زجر . گذردمی ش از سه ماهیاز فاجعه قارنا ب

  :ندیگومی انها، ندهم دار  یگر یخود از درد بزرگ د

امده تا وضع ما را یس نکهیچ. ده استیاد ما نرسیس به فرکهیچ، ن مدتیه در طول اکنست یدرد ما ا-

شان یهابعضی. گذرندمی ه خونرسدانه و فاتحانه از مقابل ماکم ینیبمی زان خود راین عزیند ما قاتلیبب

  .ر ارتش بوده استیام ، یکتین جنایا م طرحیدانمی ! مااندهت پاداش هم گرفتین جنایبخاطر ا

 

 هیمخوایما پول من

به « قارنا»بوس از  ینیردستان با دو مکت به یحسن ن هیاتبا اطالع از سفر « قارنا»ده  یاز اهال یهگرو 

ه ک یفروهر به زن یوقت. رده بودندکوش فروهر را سخت متأثر یدار، شانیهاانها با حرف. مهاباد امدند

  :اد و بغض گفتیبا فر، شودیم یدگیار شام رسکش را از دست داده بود گفت بشوهر و دو دخرت 

د ینکمه کد و محایریزان ما را بگین عزیقاتل هیمخوایما فقط م، هیمخوایما پول من، ت شدهیدر ده ما جنا-

فل ط ایەعدما شدند و های ه وارد خانهک یهان گرو  هیمخوایما م. دیف دستشان بگذارکو مزدشان را 

ر و یگذرند دستگمی از مقابل ما، خونرسد یلیال راحت و خیشتند و حاال با خکگناه را  یمعصوم و ب



 
256 

نجا ید ایایب یس. کاد ما برسدیبه فر یسک هیمخوایما م. جز عدالت، هیمخوایمن یز یما چ. مه شوندکمحا

، ن حرفها داردیهم از اخوب جنگ بود و جنگ : امدند و گفتند ایەعدروز ید. ندک یدگیار ما رسکو به 

بچه چهار . ردندکگناه راقتل عام  یمشت مردم ب یکنجا یا، نجا جنگ نبودیا، امربیبه پ، نیبه د، اما بخدا

  ت داشته باشد؟کام رش یتوانست در قمی ساله چطور

شدند بوسها  ینیبازماندگان قتلها هم سوار م. ندکشان را به امام منتقل یهافروهر به انها قول داد حرف

ت یو تعز یعزادار های ه هنوز نشانهکخود . دن ارام نداشتندیسنت و نالیاز گر ایلحظهه ک یو در حال

 . رابر تن دارد بازگشتند

 (13/9/1358)اطالعات

 

  .ار تام گرفتیردستان از دولت اختکل یمسا ویژە هیات

ن را حل و فصل یردنشکمنطقه های و بودج ینظامی، فرهنگی، الت عمرانکت مشیحسن ن هیات

  .ندینامیم

  :افتیردستان انتشار ک ویژە هیاتل کینه تشیدر زم یوزیر نخستدفرت مخصوص  یه از سو ین اطالعیا

شور کمحروم شده های دولت نسبت به استان هیاتقدر انقالب و یعال یه همواره رهرب ی کتینظر به عنا

رث رسعت کالت آن مناطق را با حداکل و مشیخواهند مسایو م اندهن داشتیردنشک یاز جمله مناطق مرز 

ی، ه مربوط به امور عمرانکارات خود را در آنچه ید منود اختییران تایوز هیاتد یو سهولت حل و فصل منا

ل کمتش ینفر  4 هیات یکشود به ین میردنشکهای مربوط به استانهای و بودج یهرفای، نظامی، فرهنگ

و ، ر دفاعیچمران وز یمصطف، ر مشاوریوش فروهر وزیور( دارشکر یان )وزیان مهندس صباغیاز آقا

و  هیاتن یا. ندیر مشاور و رسپرست سازمان برنامه و بودجه ارجاع منایوز یسحاب عزت اللهمهندس 
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و  یل ادار یه جهت حل مساکالت دارند کر و یان وزیر آقایار آنها از طرف خود و سایندگان تاماالختیمنا

 . ندیالزم اقدام مناهای م و ابالغ دستوریاتخاذ تصمالت مختلف منطقه و کمش

 (16/9/1358)اطالعات

 

  .رودیردستان مکگر به یدو روز د ویژە هیات: فروهر

سپاه پاسداران  ین گردد برایمرد تام یو اجتامع یفردهای یت و آزادیهر جا نظم برقرار باشد و امن

  .امندیمن یباقهای فیوظ

 یندگیمنا هیاته یردستان در مورد اطالعک یدولت برا ویژە هیاتو عضو  ر مشاوریوش فروهر وزیدار

 هیاتو به همراه  ییمن به تنها: هکاظهار داشت ، ردهکه دولت را به نقش آتشبس متهم کرد کخلق 

 یبراهای بطور جداگان ینین حسیخ عزالدیرات و حرضت شکردستان با رسان حزب دمک یدولت برا ویژە

 یندگیمنا هیاتبه نام  یهیاتهرگز با ی، ول ایمداشته ییردستان گفتگوهاکحل بحران  نهیردن زمکفراهم 

ه کن یم دربارهایزند نه روبه رو بوده و نه به گفتگو نشستهایسنت توافقها مکنون دم از شکه اکرد کخلق 

با ار ارتش کل کرامون شیپ یگونه قرار هیچه ک هیمح بدید توضیت شده بایگفته شده است ارتش تقو

ارتش های روین است در نکدارم مم یهه من آگاکن حال تا آنجا یس گذارده نشده بود در عکهیچ

رامون یپ، ردک یت تلقیتوان تقوین عمل را منیا یر استانها انجام شده باشد ولیردستان به ساکاز  ییجابجا

مردم  یو اجتامع یفرد هاییت و آزادیم هرجا نظم برقرار باشد و امنید بگویز بایپاسداران انقالب ن

نون کو تا. گردندیخود باز م یاصلهای گاهیامند و به پایمن یباقهای فین سپاه وظیا ین گردد برایتام

 یهمن آگا: ه شهر سنندج در محارصه است فروهر گفتکن یدر مورد ا. اندهرون آمدیردستان بکهم از 

در  یفردهای یاز عدم وجود آزاد یسانکزه همه رو  یه شهر سنندج در محارصه باشد ندارم ولکن یاز ا

ادامه  یه چه وقت براکن یدر مورد ا. دهندیبه من م ییدر داخل آن گزارشها ین شهر و سنگربندیا
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رات کردن مذاکدنبال  ینده برایتا دو روز آ ویژە هیات: گفت « فروهر»، روندیردستان مکرات به کمذا

 . ردکدن خواهد یز دیردستان نکهای شهر یردستان خواهد رفت و از بعضکبه 

 (18/9/1358هان کی)

 

  :رانیردم ام یهردستان و همکوش فروهر به مردم یدار

  .میآمادها یدادن خودگردان یبه فرمان امام برا

  .رفت هیمران نخوایا یجا هیچدر  یحزب مسلح هیچر بار یز

 یسخرنان یک یان روز گذشته طردستکحل مساله  یدولت برا ویژە هیات یاز اعضا یکیوش فروهر یدار

گفت  ین سخرنانیفروهر در ا. ردکوم کن استان را محیره تفاهم در اکات در امر مذایکو تحرها هتوطئ

 یدر جا یو . ردک هیمخوا یرانیاهای از همه قوم یو اقتصاد یاجتامعهای به فرمان امام به رفع ستم

 یرفت و  هیمران نخوایا یجا هیچدر  یب مسلححز  هیچد یر بار تهدیه ز: کاز سخنان خود گفت یگر ید

ران به فرمان امام یردستان و همه مردم اکبه مردم  یدادن خودگردان یه براکرد کد کین حال تایدر ع

ان یرانیا ییجدا یشور براکست در نقاط مختلف یالیات امپریکفروهر ضمن اشاره به تحر. میآماده شدها

اشاره به توطئه حمله به منزل  اندها را نشانه گرفتیکسم آمریالیه همه امپرک یطیگر در رشایدیکاز 

، زندیها را دامن مییل جداکه به هر شکرا  یسانکرد و ک یعتمدار یرشیالعظم اللهآیتحرضت حرضت 

 یر یدرگهای شهیفروهر در مورد ر. ردکوم کمح، اندهستها شدیالیارا آلت دست امپرکند و آشیکانت میخ

ش از حد در یز بکهن ما متر یم یها برایپهلو یتاتور یکد یجهنمهای از رهآورد یکیه : کردستان گفتکدر 

ما به  یز جهنمکن متر یدر ا. ندیکم یر یشور جلوگکرشفت یو از پ یرانیومت سبب وکار حک

آن لباس ، میردکمازندران و فارس توجه ن، جانیآذربا، بلوچستان، ردستانکمردم های پارهفرهنگ

گر از سخنان یفروهر در بخش د. ما وارد منود یت ملیب را به هوین آسیبزرگرت ی،ل رضاخانکمتحدالش
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ه به ک ییرا بردند و روزبه روز هامنند زالوهایز جهنمکن متر یا یهها سود و بهر ییفقط آن باال: خود گفت

شان را در یدند و بزرگرت شدند و رسانجام هموطنهاکیدند و مکیخون م، افتاده باشند یبدن انسان

ملت و همه قومها در هر گوشه ، رانیملت ا ینون با انقالب اسالمکا. شان گذاشتند و رفتندیدانهاچم

ه در کبود  یز ین چیا، لکان استبداد به هر شیپا، لکان استعامر به هر شیپا. دارند ییران انتظارهایا

م و امروز در دوران یها خواستیریم و امروز در دوران درگیها خواستیریانقالب و در دوران درگهای روز

ز کعوض شود و عدم متر یستم جهنمید آن سیه باکم ینکهم ب یو پافشار  هیمخوایانقالمبان م یسازندگ

خواهند سخن یه مکه به آن عالقه دارند بپوشند هر طور کرا  یه آزاد باشد لباسکن یا یعن. یجاد گرددیا

خود  یگر از سخرنانید یفروهر در جا. ندز یبه استقالل ما من، ما یبه وحدت ملهای لطم هیچند و یبگو

ن خواست مردم به ناحق سوار شده و توطئه یه بر اک اندهدا شدیپ یسانکان ین میدر ا: ردکاضافه 

و  یخیام تاریشان در پید و ایدرست به عرض امام رس ییشد و گزارشها ییهاینهسازیرسانجام زم. نندیکم

ران اداره امور یاهای ر گوشهیردستان مانند مردم ساکمردم  هکآبامناه اجازه دادند  26پدرانه خود در 

، ه مردم از دهکشده  ینیشبیآن پهای با وجود نقص یدر قانون اساس ین حتیرا داشته باشند و ا یداخل

 یه براک یحق. نندکخود را اداره  یاز امور داخل یار یق شوراها بسیشهر و شهرستان از طر، دهستان

 یدادن آن خودگردان یما برا: گر از سخنانش گفتید یفروهر در بخش یودگردانم خییگویردن مکساده 

رامون آن با همه گفتگو یپ. میآماده شد ینیران به فرمان امام خمیردم اهیمردستان و همکبه مردم 

 یحزب مسلح هیچر بار یاما ز، دیگز هیمن راه را بر خوایرد و بهرتک هیمخوا یزنیرد با همه راک هیمخوا

ند یگویه هر روز سخن مکاست  یسانکان شام پاسخ من به ین در میرفت و ا هیمران نخوایا یجا یچهدر 

ه ک یطیما فقط در مح. ده استیار به سامان نرسکه چرا کامد ین هیاته چرا ، کر شدیرات دکه مذاک

به ، فتگوت قدرت و نه از رس ضعف به گین باشد با نهایردستان تامکهمه مردم  یو اجتامع یفرد یآزاد

فه یوظ یانتظامهای رویم ارتش و نیاگر با زور روبرو شو. نشست هیمدادن حق مردم خوا یبرا یزنیرا

 . خود را انجام خواهند داد

 (19/9/1358هانکی)
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ی هشیو ر یر یگیپ ین دو منطقه شدند تا برایا یهردستان امروز راکجان و یحل مساله آذربا ویژە هیات

  .نندک یررسره و بکبحران مذا یاب

ز یم یکرات بر رس کو رهربان حزب دم ینین حسیخ عزالدیامروز در مهاباد با ش هیاتت یحسنن هیات

انقالب  یشورا یمامور از سو  یسه نفر  هیاتن یهمچن. نندکرات صلح را دنبال کخواهند نشست تا مذا

. ندک ین شهر را بررسین در ارد تا علل و عوامل بحراکن منطقه سفر یز امروز به ایاوضاع ترب یبررس یبرا

خربنگار : ز با مردم سخن خواهند گفتیز تربکدر مر  یونیزیو تلویراد ین در گفتگو یور همچنکمذ  هیات

ردستان پس کوژه  هیاتعضو  یز و مسوول سحابیترب هیاتعضو  ینک یمهدو  اللهآیتشب با یهان دکی

  :دیانخو یه مکرده است ک ییانقالب گفتگو یاز خروج از جلسه شورا

ز عضو یانقالب و نهای تهیمکانقالب و رسپرست  یعضو شورا ینک یمحمد رضا مهدو  اللهآیت •

اقامت دو روزه خود  یط هیاته کرد کهان اعالم کیبا  ییشب در گفتگویز دیبه تربیاعزام یسه نفر  هیات

 اللهآیت. ندیکم یدگیرسز یانات تربیل و جریبه مسا یمحلهای ندگان مردم و مقامیره مناکز و مذایدر ترب

را یق قرار خواهد گرفت زیل عمیه و تحلیز مورد تجزیر تربیع اخیوقا هیاتهای یدر بررس: گفت ینک

 یضمن بررس هیات: گفت ینک اللهآیت. رانیا یه انقالب اسالمیاست علهای ز توطئیه حوادث تربک

ز را یر تربیع اخیو عوامل وقاها هشیمردم و رهای امل خواستکز و برقرار ساخنت آرامش یاوضاع ترب

ز را پس از مراجعت به تهران یامل اوضاع تربکگزارش  هیات: ردکاعالم  ینک اللهآیت. ردکخواهد  یبررس

در  ینک یمهدو  اللهآیت. ردکانقالب خواهد  یران و شورایا یرهرب انقالب اسالم ینیم امام خمیتسل

فرمان  ید در پیران رسیا یانقالب اسالم یب شورایه به تصوک هایحیبر اساس ال: ردکن گفتگو اعالم یهم

های انقالب درباره آنان به اجرا گذاشته شده است دادگاههای دادگاه یه راک یانیعفو امام در مورد زندان

های ان دادگاهیم زندانیاز جرا یبخش یو با توجه به فرمان عفو و بخشودگ. ل خواهد شدکیدنظر تشیتجد

اناً در مدت یل خواهد شد و احکیدنظر تشیتجدهای ومان و مجرمان دادگاهکصورت محانقالب در 

  .ردکد نظر خواهد ین افراد تجدیت ایومکمح
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ب یانقالب را تعق یشب شورایجلسه دهای میات تصمیین ساعات جزیه تا آخرکهان کیخربنگار  •

رد کمت ین نقطه عزیه امروز به اکردستان کل یبه مسا یدگیمامور رس ویژە هیات: سدینویرده است مک

به اوضاع  یدگیمامور رس ویژە هیاتعضو  یشب مهندس سحابید. بر عهده دارد ینیسنگهای تیمامور

رات کردستان در مهاباد مذاکامروز پس از ورود به منطقه : هان گفتکیبا خربنگار  ییردستان در گفتگوک

شرت یب: افزود یمهندس سحاب. غاز خواهد شدرات آ کو رهربان حزب دم ینین حسیبا عزالد هیاتیرسم

ر یچنانچه سا یدهد ولیل مکیرات تشکو رهربان حزب دم ینین حسیره با عزالدکرا مذا هیاتت یمامور

مهندس . ز خواهد پرداختیره با آنها نکبه مذا هیاتباشند  هیاتره با کندگان مردم منطقه آماده مذایمنا

ز ین یجان غربیرمانشاه و آذرباکره به کمذا یالوه بر مهاباد بران سفر عیدر ا هیات: ردکاضافه  یسحاب

و  ینیم امام خمیتسل یاملکدر گزارش  ویژە هیاتهای میرات و تصمکج مذایرد و نتاکسفر خواهد 

و  ینین حسیبا عزالد هیاترات کظاهراً محل مذا: ان گفتیدر پا یسحاب. انقالب خواهد شد یشورا

      .هد بودرات در مهاباد خواکحزب دم

 (19/9/1358هانکی)

 

  .مینیبیردستان را منکپاسداران در  یبرا یار نظامکفعالً رضورت : انیصباغ

روز به مالقات خود با یشازظهر دیربد پیه در مهاباد برس مکردستان ک یدولت برا ویژە هیاته ـ یاروم

روز در محل یازظهر دشیپ یاته یاز اعضا یکیوش فروهر یدار. ن شهر ادامه دادیندگان مردم در ایمنا

ان ین حال هاشم صباغیدر هم. ردک یدگیرس یالت ادار کارها و مشکبه مراجعات مردم و  هیاتاستقرار 

د قرار یمحل استقرار سپاه پاسداران مهاباد را مورد بازد هیات یگر از اعضایدو تن د یو عزت الله سحاب

ت ید مسوول سپاه پاسداران از وضعین بازدیدر هم. ددادند و با افراد سپاه پاسدار به گفتگو پرداختن

با اشاره به  یسخنان یان طیرد و صباغکمطرح  یز نقش سپاه پاسداران سئواالتیرات و نکمذا ینونک

ن منطقه بوجود آمده است ینون در حفظ آرامش در اکه تاک یجیردستان و نتاکبه  هیات یقبلهای سفر



 
262 

ردستان دو طرف کما در : ان افزودیصباغ. بشود یز یردستان خونرکدر د ینبا اندهامام گفت: اظهار داشت

ا گروه یبه حزب  یندگان آنان بدون وابستگیبا مردم و منا هیاتن یم و اینیبیننده منک رهکبه عنوان مذا

گر یر نقاط دیرد مثل حقوق ساکن حقوق مردم ییتع یه براکن است یند و هدف ما ایکگر مالقات مید

ادر کت برقرار شد دژبان به عنوان یه در شهر ما امنکنیبعد از ا: ان افزودیصباغ. مید آوربوجو  یچارچوب

ت و حفاظت یت حفظ امنیدر شهرها رفت و آمد خواهد داشت و چون دولت مساله مسوول یارتش

 کییدئولوژیو ا یدتیند و در لباس عقیکم کشهرها را بر عهده دارد الزم باشد سپاه پاسداران آن شهر را تر 

واگذار شده است فعالً رضورت  هیاته به ک یاراتیبا توجه به اخت: ان گفتیشوند صباغیت میوارد فعال

از یمورد ن یگر ید یدر جا ینظام یرو ین نین است اکمم یم ولینیبیسپاه پاسداران من یبرا یار نظامک

بسته نخواهد شد و  ین متاسها و قراردادیردستان و در اکرد در مورد مساله کد کیان تایصباغ. باشد

ت شود و ید رعایبا یو اجتامع یاست حفظ حقوق فرد یعیطب ید ولیبه امضا نخواهد رسهای معاهد

 هیاتهای ن دوره گفت و گوینخست. شودیداده م یو نه به حزب یهن حقوق نه به شخص و نه به گرو یا

در . مهاباد آغاز شد یرماندار روز در ساختامن فید 30/15ندگان مردم از ساعت یاز منا یهیاتبا  ویژە

 ایەعدان و یبلور یغن، ان قاسملویآقای، نین حسیخ عزالدیحرضت ش، ردستانکمردم  یندگیمنا هیات

انتظامات محوطه ، پارس یگزارش خربگزار  بر اساس. ت داشتندکردستان رش ک یاسیسهای تیگر از شخصید

 . مهاباد به عهده دارد یل جلسه است شهربانکیه محل تشکرا  یساختامن فرماندار 

 (21/9/1358هانکی)

 

  در مهاباد ویژە هیاترات کمذا 

روز به یش از ظهر دیپ، بردیه در مهاباد به رس مکردستان ک یبرا ویژە هیات: پارس یخربگزار  -ه یاروم

 ش ازیپ هیات یاز اعضا یکی« وش فروهریدار»ن شهر ادامه داد و یندگان مردم در ایمالقات خود با منا

ن یردند در همک یدگیرس یالت ادار کارها و مشکبه مراجعات مردم و  هیاتروز در محل استقرار یظهر د
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محل استقرار سپاه پاسداران مهاباد را ، هیات یگر از اعضایدو تن د« یسحاب»و « انیصباغ»ان یحال آقا

د مسئول سپاه ین بازدیدرهم. د قرار دادند و با افراد سپاه پاسداران به گفتگو پرداختندیمورد بازد

ان یصباغ یو آقا. ردکمطرح  یز نقش سپاه پاسداران سواالتیرات و نکمذا ینونکت یپاسداران از وضع

ن ینون در حفظ آرامش در اکه تا ک یجیردستان و نتاکبه  هیات یقبلهای سخنان با اشاره سفر یط

ان یصباغ یشود آقا یز یستان خون رردکد در ینبا: منطقه به وجود آمده است اظهار داشت امام فرمودند

ندگان آنان یبا مردم و منا هیاتن یم و اینیبمنی نندهکره کردستان دو طرف به عنوان مذاکما در : افزود

ن حقوق مردم ییتع یه براکن است ینند و هدف مااکیگر مالقات میا گروه دیبه حزب  یبدون وابستگ

ه در شهرها کنیبعد از ا: ان افزودیم صباغیجود آوربه و  یگر چار چوبیر نقاط دیرد مثل حقوق ساک

 یفرد مسلح هیچدر شهرها رفت و آمد خواهد داشت و  یادر ارتشکدژبان به عنوان ، ت برقرار شدیامن

ت و حفاظت یت حفظ امنیحق رفت و آمد در شهرها را با اسلحه نخواهد داشت وچون دولت مسئول

نند و در لباس کیم کزم باشد سپاه پاسداران آن شهر را تر شهرها را به عهده دارد مسلام هر زمان ال 

واگذار شده  هیاته به ک یاراتیتوجه به اخت: ان گفتیشود صباغیت میوارد فعال یکیدئولوژیو ا یدتیعق

 یدر جا ینظام یرو ین نین است اکمم ینم ولیبمنی سپاه پاسداران یبرا یار نظامکاست فعال رضورت 

بسته نخواهد  یقرار داد، ن متاسهایردستان و در اکدر مسئله : ردکد یان تائیصباغ. از باشدیگر مو رد نید

ت بشود یرعا یو اجتامع یاست حفظ حقوق فرد یعیطب ید ولیبه امضا نخواهد رسهای شد و معاهد

ردستان کن حقوق به مردم یه اکشود بلمنی داده یو نه به حزب یهو نه به گرو  ین حقوق نه به شخصیو ا

  .شودیده مدا

 

 ردستانک ویژە هیاترات کادامه مذا

ن روز یروز نخستید 30/15ردستان رفته است ساعت که به ک ویژە هیات: خربگزار پارس –مهاباد 

در . ردندکمهاباد آغاز  یردستان در ساختامن فرماندار کندگان مردم یاز منا هیاتخود را با های گفتگو
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ندگان ستاد یوسه تن از منا« یمهندس سحاب« »انیمهندس صباغ« »وش فروهریدار»ان یآقا ویژە هیات

ن یخ عزالدیردستان شکمردم  یندگیمنا هیاتران و در یا یاسالم یو جمهور یارتش ژاندارمر کمشرت 

. ت داشتندکردستان رش ک یاسیسهای تیگر از شخصید ایەعدان و یبلور یغن، رت قاسملوکد ی، نیحس

مهاباد  یل جلسه است شهربانکیه محل تشکرا  یطه ساختامن فرماندار ن گزارش انتظامات محو یبراساس ا

 . فاش نشده است و گفتگوها همچنان ادامه دارد یز یرات چکات مذایهنوز از جزئ. به عهده دارد

 (21/9/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردستان در مهاباد آغاز شدکرات کمذا

 نیه به گروه معشود نیرد فقط به خودشان داده مکحقوق ملت : انیصباغ

رد کخلق  یندگیمنا هیاتدولت با  ویژە هیاترات کمذا ییدوره نها: هانکی یمهاباد ـ خربنگار اعزام

 30/3ه مقارن کرات کن مذایمهاباد آغاز شد در ا یر در فرماندار یروز با چند ساعت تأخیبعدازظهر د

شد  یرد معرفکخلق  یندگیمنا هیاتبه عنوان رسپرست  ینین حسیخ عزالدیقه بعدازظهر آغاز شد شیدق

 یهبه گفت. ت جستندکرش  هیاتن یگر در ایتن د 11و  یم حسامیر، کانیبلور یغن، و عبدالرحمن قاسملو

رات گذشت و جلسه کار مذاکن دستور یین گفتگو به معارفه و تعیا ن جلسهیدولت اول ویژەندگان یمنا

 هیات یاعضا. افتیان یان پایهر و صباغو فرو  ینین حسیعزالد یساعت معارفه و سخرنان یک یدر پ

 یرد براکخلق  یندگیمنا هیات یهان اشاره به پافشار کی یهوتاه با فرستادک ییدولت در گفتگو ویژە

رات کمذا یها در راه بعضیدشورا یرا عامل بعض ین پافشار یو ا اندهداشتها هگرو  یندگان برخیحضور منا

رات خواند و کمذا یقدمات یهروز را مرحلیعرص د یهجلس یسحاب عزت اللهمهندس . خواندند یینها

دوار یرات چندان امکت و مذاین جلسه گذشت به موفقیه با توجه به آنچه در اولکرد کده یابراز عق

ن جلسه یرات محدود به اولکدر مذاها هگرو  یت برخکبر رس رش  یاگر پافشار : ن افزودیهمچن یو . ستین

ز در یان نیمهندس هاشم صباغ. دیرسشار از تفاهم بوجود آ یطیده محنیه در آکد هست ین امیباشد ا
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 یقات گذشت و فرصتیتحق یرات به بحث رو کن جلسه مذایه اول: کهان گفتکی یهگفتگو با فرستاد

ن یشرت بحث بر اینشد و ب یاسیو س یو اقتصاد یمربوط به رفع ستم مل یل اساسیمسا یبحث رو  یبرا

رد بود کخلق  یندگیمنا هیاته کخاطر نشان ساخت  یو . رندیره قرار گکطرف مذا یسانکه چه کبود 

 یآبان ط 26ه طبق فرمان رهرب انقالب در ک یرا آن حقوقیز. خود باشد یهگرو های تیجدا از مسوول

ز به ین حقوق نیرد و ایبه خود گ یل قانونکن شود و شیتدو ویژە هیات ید از سو یاعالم شد با یامیپ

 . نیشود نه به حزب و اشخاص معیرد داده مکمردم 

مهندس . خاص باشد یهرات اختصاص گرو که طرف مذاکندارد  یلیدل هیچن یبنابرا: ن افزودیهمچن یو 

رند یره قرار گکتها مورد مذاید همه طبقات و شخصیاعتقاد دارد با ویژە هیات: ردکان اضافه یهاشم صباغ

نده یه در جلسات آکرد ک یدوار یسپس ابراز ام یشود و  ادیا زیم کدارند  یز نظراتینها هگر گرو یو اگر د

به  یه ارصار و پافشار کم ین خواستهایخ عزالدیابد و ما از شین جلسه ادامه نیت اولیرات حساسکمذا

ره کاصالً ما طرف مذا: رات گفتکت مذایدر مورد موفق یو . خاص نداشته باشدهای گروه یندگیمنا

 یه نظرات اصالحکم بلیمواجه شو یروز یا پیست و که با شکم یببند یمهخوایمنهای ه معاهدکم چرا یندار

به گروه خود ارائه  یه نظراتش را بدون وابستگکنداشت  یآمادگ یهحال اگر گرو  هیمخوایگروها را م

ه کرد کد کیان تایان در پایصباغ. داشته باشد یسهم یهن نظرخوایتواند در ایه منکاست  یعیند طبک

اما تنها در چارچوب . افتیهم خواهد  یل قانونکشود و شیردستان داده مک( به مردم یحقوق )خودگردان

رامون یپ یهدیدولت از ابراز عق ویژە هیاتگر یفروهر عضو دی. اسالم یو جمهور  ینیفرمان امام خم

از . ن جلسه گفتگوها مجموعاً خوب بوده استیه اول: کرد و تنها گفتک یرات خوددار کمذا یچگونگ

 ییرات نهاکن جلسه مذایرد در اولکخلق  یندگیمنا هیاترسپرست  ینین حسیخ عزالدیگر شید یسو 

ه همه مردم کت شام را یرات پر اهمکق مذایه توف: کبه حارضان گفت ییردستان ضمن خوشآمد گوک

گامن یب: ن ادامه دادیخ عزالدیش. آرزو دارم یو تعال کاز خداوند تبار  اندهج آن دوختیران چشم به نتایا

حل  یبرا یط حسن تفاهم و به طور جدیدر مح یه روز کن بوده است یرد اکخلق های از آرزو یکی

 یو . مینیران است با برادران خود به گفتگو بنشیل انقالب این مسایاز مهمرت یکیه کخود  یمساله مل
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ه کاست  دهیجه رسین نتیخود با ا یخیتجارت تار یخلق ما ط: گر از سخنان خود گفتید یدر بخش

 یه به ستم ملکاست  یمنطق یران راه حلیو استقالل ا یت ارضیردستان در چارچوب متامک یخودمختار 

ردستان قاطعانه و کلذا مردم . ان خواهد دادیپا یو فرهنگ یاقتصادی، اسیگوناگون سی هازمینهدر 

ه از کبوده است  یعیطب یهم شاهنشایو پس از سقوط رژ اندهدید ورزکیتا یآگاهانه بر خودمختار 

ران یاز طرف ا یکراتکدمهای ین آزادیه ضمن تأمکانتظار داشته باشند  یدولت موقت انقالب اسالم

نون کا: افزود یو . دین منایت شناخته و تأمیبه رسم آمیزمساملتردستان را از راه ک یحق خودمختار 

قرار گرفته و دو طرف به  حیز مورد توجه و ترجیصلحآمی، اسیه راه حل سکفراهم شده است  یطیرشا

ن مناسبت یبد. نشسته یره جدکو مذا یشکان دادن به جنگ و برادر یردستان و پاکمساله  یراه حل قطع

ال گوناگون به راه کرد و به اشکطالب  یرد تحت عنوان خودمختار کنم آنچه خلق یکد مکیگر تایبار د

ام که ضامن استحکنخواهد داشت بل شور در برکوحدت  یبرا یانیره برخواسته است نه تنها زکمذا

های ین آزادیو تأم یو ضد ارتجاع یستیالیو تداوم انقالب ضد امپر یت ارضیاستقالل و متام، وحدت

ط ین رشایه در اکرد ک یدوار یان ابراز امیدر پا هیاتس ییر. ران خواهد بودیدر رسارس ا یو اجتامع یفرد

ت و صلح یبا نشان دادن حسنن ویژە هیاتشود یماحساس  که رضورت اتحاد در برابر دشمن مشرت ک

وش فروهر و هاشم یدار ینین حسیسخنان عزالد یو در پ. ابندیردستان را درکراه حل مساله  یدوست

دربسته و  یرات در اتاقکن مذایا. ه منت آنها هنوز فاش نشده استکردند کراد یا یان سخنانیصباغ

صبح امروز آغاز  30/9ردستان ک ییرات نهاکن دور مذایساعت ادامه داشت و دوم یکمجموعاً به مدت 

رد در کندگان خلق یو منا یاسیون سیروحانهای تیشخص یوش فروهر در اجتامعیگر دارید یاز سو . شد

رد قصد حرف زدن داشتند با که هر وقت مردم کرد که یرد گالکاز مردم  یضمن سخنان یتاالر شهردار 

رد ستم روا شده است و در گذشته که مردم کست ید نیترد یداد جا ردند و ادامهکتفنگ و گلوله صحبت 

 یه بعضک یامروز با حسن و تفاهم: ا افزودیرد با تفنگ و گلوله جواب داده شده است و کحقوق مردم 

ه کن خطر وجود دارد یا یتفنگ خاموش شده ول یدهند و خوشبختانه صدایاز اعضا از خود نشان م
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سپس آرزو  یو . ش آوردیپ یانه وضع نامطلوبیاشتباه جوانگرا یکه و دینسنج یصدا یکن است کمم

 . ردیان گیردستان با حسن تفاهم پاکن بار بحران یه ا: کردک

 (21/9/1358هانکی)

 

  .به تهران بازگشت ویژە هیات

. روز پس از پنج روز به تهران بازگشتیبعدازظهر د 8ردستان ساعت کحل مساله  یدولت برا ویژە هیات

ندگان خلق یره با مناکجلسه مذا یکن مدت تنها یا یتا روز پنجشنبه در مهاباد برس برد و ط هیات نیا

رات ب کن جلسه از مذایل ایپس از تعط. ل شدیساعت به عنوان تنفس تعط یکه پس از کرد داشت ک

ه به ه و صبح جمعیدولت بعدازظهر پنجشنبه از مهاباد به اروم ویژە هیات. افتیادامه  یطور خصوص

ن شهر و گفتگو یرد و پس از حضور در مسجد جامع اکن شهر به اورامانات سفر یق ایرمانشاه و از طرک

 هیاتجلسه با  یکاقامت چهارروزه خود در مهاباد تنها در  یط، هیاتن یا. با مردم به تهران بازگشت

ن گفتگوها یجلسه دوم ا، ردکخلق  یندگیمنا هیات یرغم آمادگیرد به گفتگو نشست و علکخلق  یندگیمنا

ل یرد از دالکخلق  یندگیمنا هیاتب کین تر یو همچنی مهندس صباغ یامر یشود بیگفته م. ل نشدکیتش

ه ک اندهردک یدوار یدر گفتگوها اظهار ام هیاتهر دو . ن جلسه دور چهارم بوده استیل دومکیعدم تش

 ویژە هیاته احتامالً کاه اظهار داشت مقام آگ ، یکهایدوار ین اظهار امیا یابد در پیرات ادامه کمذا

 یاز اعضا یکیوش فروهر یدار. ردکمت خواهد یردستان عزکره به مهاباد و کمذا ین هفته برایاواسط ا

رات خوشبختانه بخش عمده کمذا ن دور ازیدر ا: ن دوره از گفتگوها گفتیج ایدرباره نتا ویژە هیاتن یا

از هرگونه  یر یرات خواستار جلوگکو رهربان حزب دم یمذهبهای تیردستان به خصوص شخصکمردم 

ا یه آکن سئوال یفروهر در پاسخ به ا. ق گفتگو هستندیل از طرید و حل و فصل مسایجد یر یدرگ

با  ویژە هیات یگفتگو : ه نه و افزودکرات است پاسخ داد کقطع مذا یاز مهاباد به معن هیاتبازگشت 
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گر شهرها مسافرت یتبادل نظر با مردم د یل شد و بعد برایتعط رد به عنوان تنفسکندگان خلق یمنا هیات

 . . ن هستمیرات خوشبکنده مذایه من به آ: کگفت ویژە هیاتن عضو یم ایردک

 (22/9/1358هانکی)

 

  به مهاباد یان و فروهر و سحابیمت صباغیعز

  .ردستان عازم مهاباد شدک ویژە هیات

 30. 9ن ساعت یردنشکل مناطق یبه مسا یدگیت رسیحسن ن هیات: پارس یخربنگار خربگزار  -ه یاروم

ان یان صباغیآقا هیاتن یرد در اکمت یه شد بالفاصله از فرودگاه به مهاباد عزیروز وارد ارومیقه دیدق

ر مشاور و رسپرست سازمان برنامه و بودجه یوز یسباح یر مشاور و آقایفروهر وز یآقا، شورکر یوز

ه یاروم 64ر کو فرماندار لش یجان غربیه مورد استقبال استاندار آذربایمت دارند و فرودگاه ارو یعضو

ت دولت یحسنن هیاتروز با اشاره به سفر یشازظهر دیپ یجان غربیحقگو استاندار آذربا یقرار گرفت آقا

امل کق یبا توف هیاتن یردستان سفر اکل یآگاهانه مسا یدوارم با بررسیمن ام: ن گفتیردنشکبه مناطق 

  .شود روبرو

 

  .ست روبرو شدکه با شیارومهای ن به پاسگاهیخون مهاجمیشب

، رانشهر رسدشتیدر شهرستان پ یشب چهار پاسگاه و گروهان ژاندارمر یپر: پارس یخربگزار  –ه یاروم

، وهین راه راژان به زین مسلح قرار گرفت و در بیون و مهاجمیه مورد حمله ضد انقالبیسلامس و اروم

ن خرب یضمن اعالم ا یجان غربیآذربا یمقام آگاه در ژاندارمر  . یکپل منفجر شد یکه یدر منطقه اروم

ن ین قرار گرفت در این مهاجمیدر سلامس پنجشنبه مورد حمله سنگ یسنج یژاندامر های گفت گروه

. شدند یزخم یقره باغ یم زندعلیکوند و گروهبان یمحمد یاستوار دوم علهای دو نفر به نام یر یدرگ
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از گروهان  کیمکهای رویدن نیافت و پس از رسیبا شجاعت ادامه  یژاندامر های مقاومت: ردکضافه ا یو 

مورد حمله  یز گروهان ژاندارمر یرانشهر نین در پیهمچن. ن دفع شدندیه مهاجمیه ارومیسلامس و ناح

 یا شهامت ژاندارمر ب ید و افراد ژاندامر یرس کمکاده به موقع به افراد گروهان یپ 1پ یاز ت. قرار گرفتند

. ساختامن گروهان با اصابت آر یامده ولیبه بار ن ین حمله تلفات جانیدر ا. ردندکن را دفع یمهاجم

 یز پنجشنبه شب به پاسگاه ژاندارمر یه نیاز توابع اروم یباالنچ یدر روستا. دیب فراوان دیآس 7ی. جی. پ

داً یز شدین حمله نیافراد پاسگاه ا کمکو با . ه در موقع وارد عمل شدیاروم کیمک یرو ین یحمله شد ول

 یبرا کیمک یرو یر سنندج نکها بوجود آمدو لشین ژاندامر یب یر یروز درگیز دیدر رسدشت ن. دفع شد

ن یپل با م یکه یدر اروم، رهیرژان و ز ین روستایشب در راه بین مقام افزود پریا. اعزام شدهای ژاندارم

ن مقام یا. ده استیاز تعداد تلفات نرس ید و هنوز گزارشیب دیتبار آسوان یکن حادثه یمنفجر شد و درا

ر بوده و دستور داده شده ین قابل تقدیها در مقابل مهاجمیو شجاعت شهامت ژاندارمر یدار یپا: گفت

ر قرار یمورد تقدها هن پاسگایر بوده و دستور داده شده افراد ایمورد تقدها هن پاسگایاست افراد ا

  .رندیگ

ه ک یجان غربینقاط مختلف آذرباهای یر یروز با اشاره به درگید یجان غربیحقگو استاندار آذربا یاآق

د فراوان دارند یت دولت امیرات حسن نکردها به مذاکردگان کرس : گفت، وسته استیشب به وقوع پیپر

رات کرد در مذاک خواهند یارانه سعکبا اعامل خراب کیوچکهای ه گروهک اندهردکن حال اعرتاف یو در ع

 . ارانه آنان دور از انتظار نبودکن عمل خرابیند ایجاد تشنج منایا

 (23/9/1358)اطالعات
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  .شودیردستان فردا دنبال مکرات کمذاویژە:  هیاتعضو  یمهندس سحاب

  .روندیردستان مکبه  یان اواخر هفته جار یو صباغ یوش فروهر فردا و مهندس سحابیدار

  .ردکردستان را اعالم کرات کعلت قطع مذا یسحاب

. رودیرمانشاه مکرات بامداد فردا به سنندج و کادامه مذا یردستان براک ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار

شور کن یردنشکن دو هفته به مناطق یز اواخر این هیاتگر یان دو عضو دیو هاشم صباغ یمهندس سحاب

متاس  یکردستان امروز در ک ویژە هیاتضو ع یند مهندس سحابک یگر یرات را پکخواهد رفت تا مذا

مساله : رد گفتکندگان یبا منا هیاتهای رات و گزارشکن مذایرامون آخریهان پکیبا خربنگاران  یتلفن

در جهت حل  ییرات خوب بود و گامهاکمذا یلکده شده است اما بطور یچیار پین بسیردنشکمناطق 

را یراه است ز یلیردستان خکهای بحران ییحل نها تا: سپس گفت یمهندس سحاب. ایمداشتهبحران بر 

مهندس . رات بطور موقت و تنفس اعالم شده استکم و قطع مذایدارها هبا آن گرو  یاختالف نظر  یک

 هیاتب کیتر  یه به زودکاست  یشرت اعالم تنفس به خاطر اختالف نظر یب: ن گفتیهمچن یسحاب

طرح : ردکاضافه  یمهندس سحاب. ان خودشان استیمن اختالف یرد وجود دارند و اکمردم  یندگیمنا

 هیاته کشور است کهای استان یرد طرح خودگردانکندگان مردم یردستان به مناک ویژە هیات یشنهادیپ

 یه طرح خودگردانکرد کخاطر نشان  یمهندس سحاب. رده استکتهیه ارات خود یبا توجه به اخت

شور خواهد کهای شده است شامل متام استانتهیه ان ردستک ویژە هیات یه از سو کشور کهای استان

 یب شورایه قباًل به تصوکو قانون شوراها  ویژە هیاتام امام به یپ یطرح بر مبناتهیه بود و اساس 

 یمهندس سحاب. باشدیران میا یاسالم یجمهور  یاز مصوبات قانون اساس یده است و مواردیانقالب رس

مختلف منطقه های ل مردم شهریالت و مساکرد و مشکط به برادران ل مربو یمتام مسا هیاتادآور شد ی

 یبامداد فردا ط ویژە هیاتگفت  یسحاب. قرار خواهد داد یر یگیو پ ین را مورد بررسیردنشک

 . ران خواهد رساندیرا به اطالع ملت ا هیاته اقدامات یلکهای مصاحب

 (24/9/1358هانکی)
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  .شودیقالب مان یم شورایردستان امشب تسلکگزارش 

رات که گزارش مذاکرد کاعالم  ییردستان در گفت و گوکحل بحران  یدولت برا ویژە هیات یاز اعضا یکی

ه یرد با انتشار اطالعکخلق  یندگیمنا هیاتگر ید یاز سو . شودیانقالب م یم شورایامروز تسل، ردستانک

ردستان شده است کندگان مردم یام منیس طرح دولت تسلیش نویه پکن خرب یخود ضمن اعالم ا 6شامره 

ردستان را مورد توجه قرار دهد و از اتالف وقت کنانه مساله یه بطور واقعبکرد که یتوص ویژە هیاتبه 

ردستان در کل یمسا ویژە هیات: روز گفتیبعدازظهر د ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار. زدی هبپر 

ه امروز کقرار داده و قرار است  یرا مورد بررسانجام شده های ارکردستان و کج سفر به ینتاهای جلس

 ینفرانس مطبوعاتک یکه فردا در کرد کاعالم  ویژە هیاتن عضو یا. ندکانقالب  یم شورایگزارش آن را تسل

 ردکت خواهد کرش 

 (25/9/1358هانکی)

 

  .استانها اعالم شد یات طرح خودگردانییجز، ردستانک ویژە هیات یاز سو 

ت کرش  یو خارج یدر جمع خربنگاران داخل یمصاحبه مطبوعات یکروز صبح در یدردستان ک ویژە هیات

در ، ردستان را اعالم منودندکو مردم  یمذهبی، اسیندگان سیر خود را با منایرات اخکجه مذایردند و نتک

رد کاستانها را اعالم  یطرح خودگردان یلکرئوس  ویژە هیاتاز اعضاء  یکیوش فروهر ین مصاحبه داریا

خود را  یشنهادیو پ ینظرات اصالحها هران و همه احزاب و گرو یه مردم ایلکه کمنود  یدوار یاظهار امو 

مطبوعات در انتشار اخبار مربوط  یار کن مصاحبه ابتدا از همیدر ا. نندکاعالم  یرامون طرح خودگردانیپ

ات استان از یاس واقعکعان یت شده و از آنها خواستند تا برایاظهار رضا یرات جار کردستان و مذاکبه 

 3ه کشش نفر بودند  ییان در مرحله نهایابتدا مهندس صباغ. رندیآنجا متاس بگ یل جار یبا مسا یکنزد

شور کل ک یو ژاندارمر  یشهربانی، اسالم یندگان ارتش جمهور ینفر منا 3ل داد و کیتش ویژە هیاتنفر ره 

 هیات یرات حضور داشتند و اعضاکجلسه مذاردستان در ک یجان غربیآذربا یبودند و ضمناً استاندار 
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 ییفداهای یکومله و سازمان چرکندگان یو منا ینین حسیخ عزالدیردستان عبارتند بودند از شک یندگیمنا

ندگان اخزاب یرات گفتگو با مناکه قصد ما در مذاکرا یمن اعرتاض داشتم زها هن گرو یه به منظور اکخلق 

در مورد  ویژە هیات یاز اعضا یکیان یمهندس صباغ. میردیکصحبت مرد کو گروها نبود و ما با ملت 

 یهمختلف مردم را به نظر خواهای را گروهید زیجه خواهد رسیرات حتامً به نتکن مذایدن ایجه رسیبه نت

جه یرد و به نتک هیمره خواکند با آنها هم مذاکهم بخواهد جدا صحبت  یهم و اگر گرو ینیکدعوت م

آبان امام  26ام ید به مردم داده شود از طرف دولت با توجه به پیه باکاست  یرا حقوقید زیرس هیمخوا

رد در مناطق خودگردان ک یه طکخود را  یشود و مراحل قانونین مین خقوق تضمیرهرب انقالب ا ینیخم

 هکاست  یعینند طبکن مورد توافق نیر در ایدرگهای ن است گروهکه مم: کافزود یاده خواهد شد و یپ

را بوجود  یالتکه گفته شد مشکرات هامنطور کم و در دوران مذایدارها هاز گرو  ین احساس را در بعضیا

رر در مورد حل موضوع از کخود مهای هیجاد شود و اگر چه در اعالمیا یط نامساعدیه محکآوردند 

ره حل شود کذاق میه حقوق مردم از طرکاعتقاد ندارند  یبطور واقع یند ولیگویره سخن مکق مذایطر

نند گروه یبب یرا وقتینها را خواهند داد خود مردم هستند زیه پاسخ اک یهن گرو یط اولین رشایو در ا

حقوق آن مردم را به آنها داده است بدفاع از یحقوق خود را با مردم آنجا گره زده و دولت اسالم یخاص

رات بطور کن مذایا: مختلف گفتای هره با گروهکان در مورد مذایصباغ. حقوق خود برخواهند خواست

و نقاط  یاستاندار ، مختلف مردم در مساجدهای هیاتبا  ویژە هیاتن سفر یدر مرحله نخستهای گسرتد

هم اعتقاد دارند  یاسالم یردستان مسلامنند و به مردم جمهور کت مردم یرثکو ا. مختلف صورت گرفت

های هم معتقد به رفع و جربان ستم یاسالم یگذشته هستند و دولت جمهور های و خواهان رفع ستم

ن طرح ین ایما در حال تدو: گفت یدر مورد طرح خودگردان یفروهر در پاسخ سئوال، گذشته هستند

انحالل  یا چگونگیف شوراها و یوظا، نش شورایگز یچگونگ، راجع به شوراها ییم قطعاً بخشهایهست

ان در ادامه یهاشم صباغ. ن طرح گنجانده شودیاد در یه باکاست  یاتکگر از جمله نیل دیآن و مسا

ه حامل کن سپاه پاسداران یماش یکه کروز( از سنندج به من خرب دادند یروز )پرید: سخنان خود گفت

 اندهشدینفر زخم 4د و ی هنفر از پاسداران ش 3و  اندهنفر پاسدار بوده مورد حمله و رگبار قرار گرفت 7
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م شده و معلوم یتقس هاییهن گرو یسنندج ب: ان گفتیصباغ، میندار یعن هنوز اطال یه از حال مجروحک

 یمهندس سحاب. اندهمورد اصابت گلوله قرار گرفتها هاز گرو  یکدام که پاسداران در منطقه کست ین

ه خربنگاران یلکما از : گفت یشور کامت یو تقس یرامون اقدامات عمرانیردستان پک ویژە هیاتگر یعضو د

نه فقط ، نند و با مردمیبه ب یکا خودشان مبنطقه بروند و وضع را از نزدیا به اتفاق ما ی هک هیمخوایم

 یارد تومان برایلیم 4نون کما ا، نندکس کنند و حرف آنها را منعیت بخصوص بگفتگو بنشیچند شخص

ما . دادسازنده انجام  یار کشود یها منیریبا آن درگ یم ولیردستان بودجه دارکمردم های ن خواستیتام

 یمهندس سحاب. مینیکم یش خوددار یبا وضع موجود از انتشار طرح خو یم ولیرده بودکآماده  یطرح

جان ین آذربایردنشکهای از شهر ینده با توجه به وضع برخیآ یشور کامت یدر مورد تقس یدر پاسخ سئوال

 یندگیمنا هیات بنام ه فعالًک ین احزابیهمهای ردستان بزرگ گفت در خواستک یکجاد یان اکو ام یغرب

شور ک ییایامت جغرافیه تقسکم یردکده شده و ما بارها اعالم ین مطلب دیشدند ا یرد معرفکخلق 

استان باشد  یکاز مردم  ییبخشها یا حتیافراد و گروه مشخص و های ه تابع خواستکست ین یامر 

 یق مراجع قانونگذار یاز طر شورک یو اقتصاد یتیو امن یو عموم یمصالح مل یرو  ییایامت جغرافیتقس

اگر خواهران : افزود یباشد و های ل خاص منطقیتواند تابع مسایوجه منهیچشود و به یشور انجام مکل ک

ن هستند کرمانشاه ساکا در ی یردستان فعلکدر  یجان غربیرد در مناطق مختلف مثل آذرباکو برادران 

 یرد بعضک ییشود جابجایاستان البته م یک رد هست همه جمع شوند درکه هر جا خلق کشود یل منیدل

و  یعیو از لحاظ وضع طب ییایاست از لحاظ جغراف یجان غربیه در استان آذرباکاز شهرها مثل مهاباد 

نگونه یاستان باشد ا یکنار سقز جزء کا در ینار سنندج کتواند مثالً در ین مینکب به اتفاق سایت قریرثکا

طرح  یلکرئوس  ویژە هیاتگر یوش فروهر عضو دیدار. رفتیود پذشیرا م ییجز ییرات و جابجاییتغ

ه ک یز کحقوق دولت مر : فروهر گفت: ار خربنگاران قرار دادندیر در اختیاستانها را به رشح ز یخودگردان

. ردیگیه ارتش را در بر مک یوابسته به دفاع ملهای ارکز هست عبارت است از یرد نکمورد قبول برادران 

و  یپولی، عموم ریزیبرنامهکی، امور گمر ی، خارج یبازرگانی، حقوق اطالعاتی، است خارجیسی، مرزبان

خطوط ، میر مستقیم و غیمستقهای اتیزان مالین مییتع، شورکاخذ اعتبار وام از خارج و داخل کی، بان
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خط  یارس رس های مانند بزرگراه یو امور راه و ترابر ی، پست عموم، تلگراف، امنند تلفنیاصالحات عموم

ـ رسو ، و ذوبآهن یمیپرتوش، گاز، ع نفتین از جمله صنایع سنگیصنای، رانیشتکو  ییامیهواپهای سیآهن 

در ادامه سخنان خود در مورد حقوق  یار دولت قرار دارد و ینها در اختیه اکبزرگ های االکاز  یبهرهربدار 

خرج ، عمران منطقه یبرا ریزیبرنامهی هازمینهدر  یمتام امور محل: خودگردان گفتهای هیناح

های ار، کپرورش و آموزشیی، و اقتصاد روستا یشاورز کرد ـ رشد یگیه تعلق میه به ناحک هاییهبودج

مربوط به های ارکشهر و روستا و  یاهال ین خانه برایتأمی، ه و شهرساز یناح یراه ساز ی، فرهنگ

. ردکخودگردان اداره خواهد های هیمان را ناحبهداشت و در ، ی هگرو های مطبوعات و انتشارات و رسانه

تواند متفاوت ین انتخاب میا: خودگردان گفت ینواح ییه انتخابات مسووالن اجرایوش فروهر در زمیدار

ه ک یند و افرادکد انجام دهد دولت انتخاب یه دولت باکرا  ییارهاکاز  یهه گرو کن صورت یباشد با ا

ب یند و دولت تصویکشنهاد میه پکه یناح یق شورایا از طرید داشت اداره امور محل را برعهده خواهن

ل کش یکن انتخابات به یند البته همه ایکد مییشود و شوراها تاین مییا از طرف دولت تعیرد و کخواهد 

نش با ین گزیه اکح داد یتوض ییشود فروهر در مورد انتخاب استاندار و فرماندار در مواقع استثنایمن

ه یار ناحیدر اخت یدادگسرت های ار: کافزود یو . دیب خواهد رسیاز مردم به تصو یهنظرخوا ها ویزانیرا

خودگردان  یه شوراکخواهد بود  ین پژوهش به عهده دادرسانیرد و در مرحله نخستیگیخودگردان قرار م

 یوشورا یگسرت ه در مورد داد ک یو اصول یند و البته با توجه به قانون اساسکشنهاد یند و پیتواند برگزیم

 یه رسارس کشور ک یوان عالیدر د یفرجام یدگید قابل رسید شود و در هر حال آراء باییهست تأ ییقضا

 یخودگردانهای هیناح: فروهر گفت یه خودگردانیدر مورد نحوه انتظامات ناح. ران باشدیو از آن همه ا

 ینش روساید در گزیشته باشند و بار نظر دایانتظامات را ز ییو روستا یس شهر ین پلییتوانند با تعیم

 یجمهور  یرنظر و در رابطه با شهربانید زیار برده شود و باکر شد بکه قبالًذ کوه یاز دو ش یکیآنها 

توان جزو یرا من یمرزبان: گفت یو . ز صادق استین ین موضوع در مورد ژاندارمر یو ا. ران باشدیا یاسالم

ه خودگردان یناحهای شده شورا ینیشبین طرح پیدر ا :ن گفتیفروهر همچن. ردک یتلق یامور داخل

ل مربوط به یت سنن و آداب و رسوم و مذهب و محل از جمله در مسایا رعای یاداره امور محل یبرا
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ن یبد. ران خواهد بودیا یاسالم یجمهور  یه طبق اصل دوازدهم قانون اساسیو احوال شخص ینیامور د

نوع سلطه در  یکت و ینحوه رسم یکردان در قلمرو آن ه خودگیت هر ناحیرثکه مذهب اکصورت 

رند ید مورد احرتام قرار بگیروان آنها بایان و مذاهب و پیگر ادین حال دیدر ع یول، تواند باشدیمقررات م

خودگردان های هیه ناحکن طرح در نظر گرفته شده یدر ا: افزود یو ، ت داشته باشندیرثکو حقوق برابر با ا

ز در محل ین یشور عوارضکل کاز بودجه های یافت بودجه و طرح از سهم ناحیبر درحق دارد عالوه 

ن طرح دولت ین بر اساس ایرد هم چنکه را رفع یناحهای یازمندیبتوان ن یشرت یند تا با رسعت بکوضع 

ه در گذشته به آنها ستم ک یمناطق ید تا عقبامندگینامیاقدام م یقیبه طر یم بودجه عمومیدر تقس

های ران همه حزبها و سازمانیه خودگردان ایدر هر ناح: فروهر گفت، رفته است جربان شود یشرت یب

ران آزاد یا یاسالم یجمهور  یقانون اساس یبر مبنا یو فرهنگ یو اجتامع یمذهبهای انجمن یصنف

  .هستند

 یجمهور  یاسبا توجه به اصل پانزدهم قانون اس یس زبان قومیه خودگردان تدریدر هر ناح: افزود یو 

با توجه به اصل پانزدهم یس زبان قومیه خودگردان تدریدر هر ناح: افزود یو . آزدا هستند ایراناسالمی

 یبلوچ، ردهاک یبرا یردکاز جمله  یس زبان قومیران آزاد است تدریا یاسالم یجمهور  یقانون اساس

ی، ن خودگردان مانند ارمنکه سایناح هایتیاقل یبرا یها و زبان مادر یجانیآذربا یبرا یآذر ، بلوچها یبرا

. س خواهند شدیتدر یالس اول دبستان با باال همراه با زبان فارسکآزاد خواهد بود و از  یو عنرب  یآسور 

تهاست خواهد بود و یو اقل یرانیهمه اقوام ا کو مشرت  یه زبان ملک یس درسها به زبان فارسیتدر یول

ات آن ادامه خواهد داشت و یس ادبیبه همراه زبان تدر یس زبان قومیتدر یلیان دوران تحصیتا پا

 ریزیبرنامهنها است و یرستان و مانند ایدب، دبستان، ه آموزشگاههاکه خودگردان سازمان دهنده شبیناح

ه یدر هر ناح ینامهنگار : افزود یو . ر نظر وزارت آموزش و پرورش خواهد بودیس به رشح باال زیتدر

ه خودگردان یناحهای ان ادارهیاتبه مکم یت دارد ولیهر دو رسم یو زبان قوم یبه زبان فارس یخودگردان

ه ین در هر ناحیخواهد بود هم چن یخودگردان تنها به زبان فارسهای هیر ناحیا سایو  یز کو دولت مر 

ه در آن به زبان کس خواهد شد یعلوم و فنون مختلف تأسهای دهکا دانشیدانشگاه  یکخودگردان 
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ز یخواهد بود و در دانشگاه تهران نیات قومیرشته فرهنگ و ادب یک یدارا یشود ولیس میرتد یفارس

ف یح وظایسپس به ترش یو . گردندیس میران تأسیاهای ات قومیده زبان و فرهنگ ادبکس دانشیتدر

ف را انجام ین وظایخواهند ایمن یسانکه کد بشود یاگر ترد کشیب: مناطق خودگردان پرداخت و گفت

ن یم اگر در انجام ایدانیم یرانیشود ما خودمان را ایه مک ییهایرارکه به رغم تکد آنوقت است بدهن

های فهیرد هر نقطه خودگردان وظکاضافه  یو . حرف خواهد داشت یباشد آن وقت جا یدیف تردیوظا

  :ر را داردیز

  :ف مناطق خودگردانیوظا

 یند و همواره در حفظ وحدت ملکت دفاع یاطعران با قیت ایمکو حا یت ارضیـ از استقالل و متام1

  .وشا باشدکان یرانیا

ل از جمله حزبها یگر از متام وسایدیکبا  یرانیاهای و همه قوم یو دوست یم وحدت ملکیـ در راه تح2

های ز از رسانهیره و نیو غ یو فرهنگ یصنفهای تهیمی، کمذهبهای انجمنی، اسیسهای و سازمان

  .ندک یات بهرهربدار یون مطبوعات و نرشیزیتلو و ویو راد یهگرو 

نند کت یگردد رعایح مین و ترصیشور تدوکرسارس  یه براک یعادهای گر قومیشور و دک یـ قانون اساس3

های را در برابر قانون یه خودگردانیاربدستان ناحکه یلکو مواد و مفاد آنها را به مورد اجرا بگذارد و 

  .شور مسوول بشناسدک یجار 

 یه چگونگکمرتب های گزارش یره طیو غ یفرهنگ یاقتصادی، گوناگون امور ادار ی هازمینهـ در مورد 4

. ان بگذاردیرا در جریاسالم یه دولت جمهور کشود  ینیشبیما پ ید در طرح قانونید روشن شود و بایآن با

رسند یم یبه سن قانون هکرا  یسانک ینیدر مواقع مع: ن طرح گفتیگر از اصول اید یکیفروهر در مورد 

 یکنند چون ارتش ک یران معرفیا یاسالم یبه ارتش جمهور  یدوره خدمت رسباز  یکگذراندن  یبرا

و . ت داشته باشندکران رش ید در ساخت آن همه مردم ایران و بایاست و مال همه مردم ا یارتش مل

های گانیپادگانها و آمد و رفت استقرار  یه خودگردان برایالت را در قلمرو ناحی هرث تسکن حدایهمچن
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ن طرح یاز ا ییب با انتشار قسمتهاین ترتیبه ا: فروهر گفت. ندکآنها فراهم های ازین نیو تأم یارتش

ه کو مردم خواست  یاسیسهای و سازمانها هاز همه گرو  یو . ردم گذاشتهیمتوان آن را به نظرخوایم

و استانها  یشور کامت یدر مورد تقس. نندکاعالم  یشنهادات خود را درباره طرح خودگردانینظرات و پ

و  ییایبه خواست مردم به تجمع و وسعت جغراف یباشد بستگ ییاگر الزم است جابجا: فروهر گفت

حزب  یکم یه و تصمیند به اعالمکن ییاستان را تع یکتواند حدود یه مکاست  یو مذهبیقومهای یژگیو

به اراده  ینظام مردمساالر  یکد در یبه خود بدهند باهای ن اجازیه چنکدولت هم حق ندارد  یو حت

ر در چه حال یدرگهای رویت نیه موقعکن سئوال یفروهر در پاسخ ا. ز توجه شودیش از هر چیمردم ب

ت یبا نها یاسالم یه ارتش جمهور کح را بدهم ین توضید اینان خاطر مردم بایاطم یمن برا: است گفت

ن ارتش یعده مسلح با قدرت ا یکردن ک یار دارد و تصور برابر یرا در اخت یکیقدرت متام مواضع اسرتاتژ

 یرد به خاطر مالحظات انسانکره را انتخاب کدولت راه حل گفتگو و مذا یاست غلط و وقت یتصور 

ن سالحها از یه اکشود یده مید ییشمرگان سالحهایه در دست پکم ید بگویت تاسف بایاست البته با نها

ن همه ستم را به ما یروز ایه تا دک ییاست نژادگرایه با سین دولت همسایمده است و امرزها آ  یآنسو 

ن یوجود ا. رده استکر یران رسازیبه طرف ا یفرار های ل سالح و پول را به دست خانیروا داشت س

مثل  یخارجهای شورکنه نقش یوش فروهر در زمیدار. ن استیدآفریشمرگان تردیهمه سالح در دست پ

توان عوامل یمن یم ولین منطقه روبرو هستیا در ایکات آمریکما با تحر: ردستان گفتکا در حادثه یکآمر

ن یاز ا یو جمع. رده استکو فئودالها نفوذ  یاسیان چند گروه سیا در میکآمر یرد ولکاو را مشخص 

م یدانیالبته ما م. ران و عراق استیاهای و راه عبور آنها مرز. اندهردستان شدکعده از ماه گذشته وارد 

در حال جنگ هستند و  یومت بعثکرد عراق با حکت مردم یرثکدولت عراق به شدت متزلزل است و ا

 . ردستان دست دارندکنها در حوادث یه اکرد ک هیمثابت خوا کبا سند و مدر  ایەعد یر یما با دستگ

 (27/9/1358هان کی)
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  .ردکب یاستانها را تصو یطرح خودگردان ،ان امامیوش فروهر؛ هاشم صباغیدار با داریدر د

  .ع شودین حقوق مردم ترسیه نسبت به تامکرد کد کیامام تا: انیصباغ

دادن گزارش به رهرب  یردستان براک ویژە هیات یان اعضایوش فروهر و هاشم صباغیروز داریقم ـ ظهر د

رئوس : به خربنگاران گفتان پس از ورود به قم یهاشم صباغ. ران وارد قم شدندیا یانقالب اسالم

رسانده  ایراناسالمیارات هر منطقه خودگردان به اطالع رهرب انقالب یس طرح مربوط به اختیشنویپ

. عموم گذاشته شود یهن طرح به نظرخوایداده شود و بعداً ا، دارند یشود تا اگر امام نظرات اصالحیم

رخانه ینه به دبین زمینظرات خودشان را در او صاحبنظران  یاسیه احزاب دستجات سیل: کان افزودیصباغ

 یه نظرات مردم آماده شد خود اصل خودگردانکدهند و بعد از آنیارائه م یوزیر نخستدر  ویژە هیات

ب در هر یه پس از تصوکگردد یم میاست تقد یمل یا شورایانقالب  یه به شوراک یبه مراجع قانونگذار 

ه به همه مردم و به همه استانها داده خواهد کاست  یحقوقن یمنطقه به مورد اجرا گذاشته شود و ا

گزارش . نون مثربخش و مؤثر اعالم داشتکردستان را تاکبه  هیاتجه مسافرت یان نتیان در پایصباغ. شد

 یالعظم اللهآیتساعت با حرضت یکان به مدت یوش فروهر و هاشم صباغیه دارکاست  کیحا یبعد

س طرح مربوط یشنوین مالقات پیان و فروهر در ایصباغ، ن گزارشیاساس ابر . ردندکمالقات  ینیامام خم

ن یان ایه بنا به اظهار هاشم صباغکردند ک ینیم امام خمیرا تسل یارات منطقه خودگردانیاخت یبه واگذار 

ن یه نسبت به تامکردند کد کیز قرار گرفت و امام تایران نیا یب رهرب انقالب اسالمیطرح مورد تصو

 . ع شودیدم ترسحقوق مر 

 (27/9/1358هان کی)
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  .امنندیرمانشاهان مکاستان  ن و پل ذهاب جزویریقرص ش: وش فروهریدار

ادامه  یش برایروز پ 2ه از کدولت  ویژە هیات یاز اعضا یکیوش فروهر یدار: نیریرمانشاه ـ قرص شک

د از مناطق یپس از بازد ،رمانشاه رفته بودکشور به کن غرب یردنشکخود از اوضاع مناطق های یبررس

پ یه رستکن سفر یدر ا. رمانشاه بازگشتکن آن به یرنشیعشاهای ن و روستایریمختلف شهر قرص ش

ه یفرمانده ناح یانیسپهرپور استاندار و رسهنگ اخ، رانیا یاسالم یجمهور  یدانشور فرمانده ژاندارمر 

و  یقلخان، ن گورانیر مرزنشیان عشایابتدا به م یو . ردندیکهیمرمانشاه فروهر را همراک یژاندارمر 

وش فروهر ضمن اشاره به یدار. ردکراد یا یالت آنان سخنانکل و مشیمسا یرفتند و ضمن بررس یباباخان

ه انقالب یانون توطئه علکها هچند قدم آن طرفرت د: ان است گفتیران در جریه انقالب ایعل هاییهتوطئ

، ریرد داشت و بعد از قرارداد شوم الجزاکبا برادران های تار ناستودروز رفیه تا دک یران جود دارد و دولتیا

ر یسپس از عشا یو . ران شده استیرد و دلسوز مردم اکنون هواخواه کد ایشکردستان را به آتش کشامل 

ن هم متقاباًل نسبت به یریر قرص شیعشا. نندک یشور پاسدار کهای ه همچنان گذشته از مرزکخواست 

وش فروهر سپس یدار. الت خود را عنوان منودندکل و مشیردند و مساک یاعالم وفادار  یاسالم یجمهور 

خود را در مورد های خواست یر قلخانین محل عشاین رفت و در ایریقرص ش یبه قرارگاه هنگ ژاندارمر 

  .ردندکوش فروهر یم داریدر هشت ماه تسل یو فرهنگ یعمران، ی هرفای، شاورز کانات کام

ن شهر را ین بازار ایریدارش از قرص شیروز در ادامه دیوش فروهر دیده داریرسهای زارشبر اساس گ-

، ل شده بودکیتش« هیمهد»ه در مسجد کن شهر یاز مردم ا یسپس در اجتامع یو . د قرار دادیمورد بازد

 هیمد یبیت دادند تا ترتیبه ما مامور ینیامام خم: گفت ویژە هیاتت یح ماموریرد و ضمن ترشکت کرش 

و طرح . از حقوق خود برخوردار شوند یاسالم ین برود و همه در پرتو جمهور یهرگونه ستم از ب

های رامون دستاوردیل پیوش فروهر سپس به تفصیدار. شده استتهیه ن منظور یهم به هم یخودگردان

د به یزدن بایش از ایفروهر پ. سم سخن گفتیالیدر مبارزه با امپر یانقالب و لزوم وحدت و همبستگ

. ردکت کرش . ه از برادران اهل تسنن هستندک« یقادر »رسپل ذهاب رفت و در اجتامع منازگزاران مسجد 
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ران و امام یا یاسالم یاز جمهور  یسخنان ینده برادران هل تسنن طیوش فروهر منایپس از ورود دار

ه انقالب یعل ینیتوطئه چ گر عراق را بهیبار دیک یسخنان یرد فروهر در پاسخ طک یبانیاعالم پشت ینیخم

 ین سخرنانیان ایدر پا. ردکح یردها داشت ترشکم شاه با ین دولت در رژیه اکرا  یرد و رفتار کران متهم یا

های نده استانیآهای یمبندین در تقسیریه پل ذهاب و قرص شکن سئوال یوش فروهر در پاسخ به ایدار

شهر همواره جزء  2ن یا یو مذهبیقومهای یژگیبا توجه به و: گفت، خواهد داشت یشور چه وضعک

 . ن باشدیز چنینده نیرمانشاهان بوده و در آکاستان 

 (29/9/1358هانکی)

 

  .فرستدیران اسلحه میبه ا یفرار های له خوانیعراق بوس: فروهر

 هایتیرد و فعالکت کون رش یزیو تلویدر راد یمصاحبه مطبوعات یکروز گذشته در ، ردستانک ویژە هیات

خود را نسبت به حل بحران اعالم داشتند ابتدا های ز نقطه نظریرات و نکخود را در مرحله مختلف مذا

اشاره منود و اظهار  ویژە هیاته یانین بیان به اولیهاشم صباغرد وکر کوش فروهر از مطبوعات تشیدار

ره و اظهار نظر به مسائل کمذا یه براک یهم گرو یررا اعالم داشتکما م یمطبوعاتهای داشت در مصاحبه

 یوابستگ یعنیداشته باشند  یا گروه خاصیاز طرف دسته  یندگید منایم نباینکیردستان باهم صحبت مک

ابتدا . ل شده بودکیشهر مهاباد تش یه در فرماندار کرمان یمشخص نداشته باشد در مسافرات اخ یحزب

ره کمذا یاعضا یداشت خود به معرفادیدر  یقرائت شد و  ینین حسیخ عزالدیاز طرف ش یخوش آمد

ن یدر ا. ردندک یصحبت آمده بودند معرف یه براک یاعضا یه تعهد قبلیبالفاصله بر عل یپرداخت ول

ومله و سه کنفر از حزب  4رات کنفر از حزب دم 6 ینین حسیخ عزالدیدو نفر به عنوان دفرت ش یمعرف

ن گروه یحضور ا: به عنوان اعرتاض گفتمنجانب یشدند ا یخلق معرف یفدائهای یکنفر هم از چر

های یکومله و چرکره با سازمان کم حارض به مذایردکه قبال اعالم کاست و ما هامنطور  یبرخالف قرار قبل
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ره کبه مذا یشد آنها اعتقادیمنترش مها هن گرو یا یه از سو کهای هیرا در اعالمیز. ستمیخلق ن یفدائ

  .ردستان نداشتندکراه حل  یبرا

 

 یافشاگر  یره براکت در مذاکرش 

ات یکاز سازش و با تحر یر یو جلوگ یافشاگر  یم براینکیره رشمت مکگفتند در مذاهای یآنها در اعالم

 یکه به عنوان آتشبس اعالم شده بود مجدا تحرک یا در دورانیرات و که در دوران مذاکات یو عمل

ه توسط آنها داده شد و ارتش هم به ک یتش بسن اعالم آ یه از اکرا داشتند  یت سعیردند و نهاکیم

 یند هامنطور یکمن یار کگونه  هیچبه مواضع ارتش نشود ارتش های ه اگر حملکه داد یاعالم یکدنبال آن 

اورند یتوانند بیمنونه هم من یکه کم یردکم اعالم یردکه ما قبال کهای ه در گذشته هم در مصاحبکهم 

را مورد تعارض  یا محلیرده باشد و کحمله  ین به جائکتش ابتدا به سان مدت ار یه در متام اک یدر حال

ردند و در شهر کات خودشان یردند و رشوع به توسعه عملکت استفاده ین حسن نیاز ا یگرفته باشد و ل

ن یه تامک یهردند و گرو ک یهگرو  یبرا یجاد ناراحتیا یقیشان به طریشمرگهایوان توسط پیسنندج و مر

 ن مسائلیه وارد اک یگر یل دینندو دالکب کوان را تر یه سنندج و مرکند مجبور شدند نداشت یجان

 هیمح خواینبوده باشد توض یافکحات مایه توضکباشد  یه بعد از مسائل سواالتکاگر  یم ولیشومنی

  .داد

 

 ل شد؟یره تعطکچرا مذا

اعالم تنفس منودند ما به طور فروهر به عهده داشتند  یت اداره جلسه را آقایمسئول: ان افزودیصباغ

خلق  یفدائهای یکومله و سازمان چرکنده یه به عنوان مناک یسانکن و با یجداگانه مجدداًبا مسئول

آنها  یه داده بودند براک کیو مدار ها هیل آن را با اعالمیم و دالیردکآمده بودند آنجا آگاهانه صحبت 
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خودتان را با  یهمسائل گرو ، دیرد هستکوق مردم ه اگر شام عالقمند به حقکم یگفت. میردکصحبت 

 یه شام رسام به جمهور کنیا ید براینکت که شام رش کست ین یرادیا هیچد یرد گره نزنکحقوق مردم 

هست  یعاد یلیخ که مدار کخلق  یها فدائیکنجا هم سازمان چرید و در ایردهاکن یاعالم وفادار  یاسالم

 یاسالم ید برخورد جمهور یهست یحزب رسارس  یکه شام کنها یو اآمدند به آنجا  یگر یدهای ه از جاک

 یلیز خین چین فاصله ایشدند و در ایه مردم قانع مکعتاً معلوم بود یطب. است یگر یق دیبا شام به طر

شان یادید بدانند و خودتان گروه زیبا، نیردنشکخصوصاً مردم منطقه ، رانیه همه مردم اکاست  یمهم

رد باشد چون کخلق  یندگیمنا هیاتتواند یاز مردم من یاست از قسمت یهیات یکن یه اکاعتقاد دارند 

تواند مشخص یه مکرد است کداشنت حق فقط  یندگیبدون منا هیاتر است ین لغات قابل تفسیهمه ا

نده یمنا. مساله است یلیه خودش و خکند کیرد درآنجا عمل مکبه نام خلق ، دارد یفیند چه تعرکیم

 ینگیتیم یکا یو  ییامیراهپ یکاست اگر در  یعیطب. باشد یر یگ یه منتج به رأ کشود یته مگف یسکبه 

قاطبه  یندگیتواند مناین منیا، ردندکت کاز مردم در آن رش  یهگرو ، اظهارنظر شودهای نسبت به قطعنام

 یت ارضیمتامبه های لطم یادر قانون اساسکه در ک یسانک یما به طرف اصالح. آن مردم را داشته باشد

گر یدهای تیه با شخصکشود یل منین دلیا یامن قابل قبول خواهد بود ولیبزند برا یاسالم یو جمهور 

ه یه وارد ارومکه در هامنروز کنیا یاز مردم صحبت نشود برا یگر یدهای ندهیگر و منایدهای ا گروهیو 

م یدارهای ندیه ما هم مناکردند کالم ه داده شد و اعیر عرب ارومیاز عشا یهه از طرف گرو یم اعالمیشد

م و با آنها هم یریپذیاست ما آنها را م یعیطب. مینکاظهار نظر ، ردستانکدر مورد مسائل  هیمخوایو م

. ردستان باشدکاز مردم  یهگرو  یندگیتواند به منایم، ه در آن روز درست شدک یهیاتن یم اینکیصحبت م

مساله  5، ه به تنفس ختم شدکخود گفت ما اتفاقاً در آن جلسه از سخنان  یگر یان در قسمت دیصباغ

ـ 2ـ انتظامات شهرها و روستا 1. باشدین رشح میه به اکم یار خود قرار داده اکرا در دستور  یاساس

ـ اصل حقوق و 5 ییاین قلمرو جغرافییـ تع4 یاسیان سیگروگانهاو زندان یـ آزاد3 یر یط عدم درگیرشا

  .یف خودگردانیوظا
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 تن مجروح شدند 4د و ی هدر سنندج سه نفر پاسدار ش

ن یماش. در شهر سنندج رخ داد یگر ید یشب حادثه ناگوار یمتأسفانه د: ان در ادامه سخنانش گفتیصباغ

 4د و ی هجه سه پاسدار شیه در نتکشهر سنندج به گلوله بسته شد های از سنگر یکیبرادران پاسدار از 

از حزب  یاز گروههاست قسمت یکیر نفوذ ینون زکاز شهر سنندج هم ا یهر قسمت. تن مجروح شدند

 یاسیگروه س یکهم در دست  یگر یو بخش د یفدائهای یکرا چر یگر یومله و قسمت دکرات و کدم

ار دارند یابان در اختیشوند دو خیه میقاً از عراق تغذیهم دقها هن گرو یای. نقشبند یاست به نام مامل

  .ردکد یسخنانش تائ انیان در پایصباغ

خ یمردم را دارد پس چرا ش یندگیقا منایان گفتم اگر دقیردم در جرکیه من با قاسملو مک یدر صحبت

. نندکب یبانیپشت هیاتن یه از اکرد کیرد از مردم خواهش مکدر مهاباد  یونین در مصاحبه تلوزیعزالد

را  هیاتن یشد اصوالً ا یادآور یان یصباغ .رت خواهد شدینند موضوع ما قوکب یبانیشرت پشتیهر چقدر ب

های یکندگان چریه مناکب یم اما نه به آن ترتینکیه با آنها صحبت مکدهد یل مکیتش یافراد صاحبنظر 

با چند نفر از  هیاتن یگفت اتفاقا جدا از ا یت داشته باشند و کرات در آن رش کخلق و حزب دم یفدائ

  .هیمدیتشان جالب بود و صحبت با آنها را ادامه مایه نظرکم یردکون مهاباد صحبت یروحان

 

 ارد تومان بودجهیلیم 4

 هیمخوایه خربنگارآن میلکما از : گفت یسخنان یت طیحسن ن ویژە هیاتگر عضو ید« یمهندس سحاب»

، ت بخصوصینه فقط چند شخص، نند و با مردمیا خودشان به منطقه بروند و وضع را ببیا به اتفاق ما یه ک

مردم های ن خواستهیتام یارد تومان برایلیم 4نون کما ا. نندکس کنند و حرف آنها را منعیگفتگو بنش به

م یرده بودکآماده  یما طرح. سازنده انجام داد یار کشود منی هایر ین درگیبا ا یم ولیردستان بودجه دارک

  .«مینکیم یش خوددار یاز انتشار طرح خو، با وضع موجود یول
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اعالم رئوس  یروز برایه دکهای ردستان در مصاحبکت یحسن ن هیاتعضو « انیشم صباغهامهندس»

 ینیپس از مصاحبه به حضور امام خم هیات یرد اعضاکل شده بود اعالم کیاستانها تش یطرح خودگردان

ضور رد را به حکندگان یت و گزارش خود با منایشوند تا گزارش فعالیاب میران رشفیا یرهرب انقالب اسالم

 ینیشور به امام خمکهای استان یدار طرح خودگردانین دیدر ا»: ردکان اضافه یصباغ. ندیم منایشان تسلیا

در  یند آنگاه طرح خودگردانیان منایخود را بهای داشته باشند ارشاد یتا اگر امام نظر . شودیم میتقد

های و اشخاص و گروه یجتامعو ا یاسیسهای ه احزاب و گروهیلکرد تا یگیار مطبوعات قرار میاخت

نشده تهیه ردستان کن طرح مخصوص یا»: ردکاضافه  یو . «نندکمختلف مردم در باره آن اظهار نظر 

. برخوردار شوند یه استانها از خودگردانیلکرد تایگیشور را در بر مکمتام استانها ، لکه در کبل، است

مسائل ی، است خارجیس، مانند ارتش یمسائل ن طرحیا: ن طرح گفتیات ایان در مورد جزئیمهندس صباغ

 یاصوال مربوط به دولت است و مسائل یاطالعات و امور اطالعات یز یو برنامه ر یاقتصادکی، و بان یپول

ان یمسائل زی، امور فرهنگی، امور نظامی، ه مربوط به مسائل داخل هر استان است مانند امور محلک

د یمردم نبا: ردکاضافه  یو . منطقه خودگردان خواهد بود ه مربوط بهیدرامور شخص یو مسائل مذهب

مسئله حل  یلکم به یردستان شده اکه ما رس گرم مسئله ک یهدو ما یکیانتظار داشته باشند در فاصله 

مسائل را در تهران  یجد یبه طور  هیاتن ید ایترد یاج دارد بیالت به زمان احتکن مشیرا حل ایز. شود

 یاسالم یسته جمهور یه شاک یردستان به نحو کم مسائل یدواریند و اصوال امکیم یر یگیو در منطقه پ

از  یگر یدر قسمت د« یمهندس سحاب». ردستان باشد حل شودکمردم  یو مورد در خواست عموم

ران را یشور اکمرد در های تواند متام خواستهیه مکت دارد یآنقدر ظرف یاسالم یجمهور : سخنانش گفت

نده یخود را به عنوان منا یهه گرو کنیران بدهدت اما ایبه همه مردم ا ین املللیاندارد باستترین در باال

 یمهندس سحاب. است یالطوائف کنوع بازگشت به ملو  یکردستان بدانند از نظر ما کاره مردم کو همه 

 یردستان خوددار کمربوط به استان های ما فعال از انتشار طرح: از سخنانش گفت یگر یدر قسمت د

 یادآور ی یو . مینکل یمکات مردم آنرا تیهمه نظر یم و به جمعآور یتا آنرا به نظر رهرب برسان. مینکیم

 یالطوائف کدهند بازگشت به نوع نظام ملو یانجام م یاسیسهای نون گروهکردستان آنچه اکدر : ردک
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ردو کمردم  یبرا اراتیاز نظر اخت: گفت یو . است یهگرو  یالطوائف کن ملو یا: ردکد کیتا یو . است

ه که همه آن چه را کنش را دارد یآن ب یاسالم یم جمهور یندار یتیگونه محدود هیچردستان ما ک

و  یدر قانون اساس ینیامام خمهای دهد بدهد در گفتهیبخش از جامعه م یکشورها به ترین کیمرتق

ه ک یز یست اما آن چیما ن یابر  یلکز مشیردستان چکمردم های وجود دارد خواستههای در قانون شورا

آنگاه فروهر . هم دارندهای ه سابقکاست  یاسیسهای ن گروهیاز ا یت بعضکرشفت است حر یمانع پ

  .ن رشح خواندیرا به ا یاسالم یخودگردان جمهور های هیف ناحیس حقوق و وظایش نویپ

است یس یارتش مرزبانی، وابسته به دفاع ملهای ار، کو استانها یز کمربوط به دولت مر های ارک •

ستم یو س یم بودجه عمومیتنظی، و اختصاص یعموم یز یبرنامه ری، بازرگانی، اطالعات، اموری، خارج

خطوط و مراسالت ، میمستقهای اتیزان مالین میتع، شورک یو خارج یواخذ اعتبار داخل کیو بان یپول

های ارگاهکاز  یبهره بردار . نیع سنگیصنا ،آزداهای خطوط راه. و راه ) بزرگراه ( یامور ترابر ی، عموم

  .بزرگ

 

 یارات مناطق و نواحیاخت

در  یمتام امور محل یشاورز کخرج بودجه های عمران منطق یز یبرنامه ری هازمینهدر  یمتام امور محل

مربوطه های ارکو ها هارگاکن خانه و یو تام یو شهر ساز  ینه رشد و پرورش و آموزش راه ساز یزم

  .گذاردیم ین محلیوعات و بهداشت و درمان به عهده مسئولمطب

 

 شورکهای استان یرئوس طرح خودگردان

ه یهر ناح یقانون اساس 175با توجه به اصل : ردستان گفتک ویژە هیاتعضو « وش فروهریدار»

ران یا یاسالم یجمهور  یامیه تابع صدا و سکخواهد بود  یون محلیو تلوزیز رادکمر  یخودگردان دارا
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ن چاپ مطبوعات و یخود خواهد شد همچن یمحلهای از برنامه آن رصف برنامه ییقسمتها یول: است

ه خودگردان به توسعه فرهنگ یناح یآزاد خواهد بود و دولت بنا به تقاضا یات طبع زبان قومینرش

  .ردکن را خواهد کممهای کمک هازمینهدر متام  یقوم

شود در طرح یه مکاست  ین حقوقیا: گفت ینفرانس مطبوعاتکن یدر ادامه ا« وش فروهریدار»

ه کنند کاحساس  یو به راست. رندیه اداره امور خودشان را به عهده بگکنیا یخودگردان به مردم داد برا

ف منطقه خودگردان پرداخت و یح وظایسپس به ترش یو . ان رفته استیاز م یضیهر گونه ستم و تبع

ه کف را انجام بدهند آن وقت است ین وظایخواهند ای منیسانکه ک د بشودیاگر ترد کش یب: گفت

باشد آنوقت  یدیف تردین وظایاگر در انجام ا، میدانیم یرانیشود ما خودمان را ایه مکهای رارکبرغم ت

  :ر را داردیفه زیرد هر منطقه خودگردان وظکاضافه  یو . حرف خواهد داشت یجا

 یند و همواره در حفظ وحدت ملکت دفاع یران با قاطعیت ایمکحاو  یت ارضیاز استقالل ومتام-1

  .وشا باشدکان یرانیا

ل از جمله حزبها و یگر از متام وسایدیکبا  یرانیاهای همه قوم یو دوست یم وحدت ملکیدر راه تح - 2

های ز از رسانهیره و نیو غ یو فرهنگ یصنعتهای تهیمکو  یمذهبهای انجمنی، اسیسهای سازمان

  .نندک یر یات بهرهگیون مطبوعات و نرشیزیو و تلویراد یهگرو 

ت یگردد رعایح مین و ترصیشور تدوکرسارس  یه براک یعادهای گر قانونیشور و دک یقانون اساس - 3

های ه خودگردان را در برابر قانونیار بدستان ناحکه یلکند و مواد و مفاد آنها را به مورد اجرا بگذارد و ک

  .شور بشناسدک یجار 

های گزارش یره طیو غ یو فرهنگ یو انتظام یو اقتصاد یگوناگون امور ادرای هازمینهدر مورد  - 4

 یه دولت جمهور کشود  ینیش بیما پ ید در طرح قانونید روشن شود و بایآن با یه چگونگکمرتب 

  .ان بگذاردیران را در جریا یاسالم
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 یرسند برایم یه به سن قانونکرا  یسانکن یدر مواقع مع: ح گفتن طر یاز اصول ا یکیفروهر در مورد 

ارتش  یکنند چون ارتش ک یران معرفیا یاسالم یبه ارتش جمهور  یدوره خدمت رسباز  یکگذراندن 

در رسباز فرستادن . ت داشتکران رش ید در ساخت آن همه مردم ایران و بایاست و مال همه مردم ا یمل

ن حد یت داشته باشند و همچنکرش  یهو فرماند یه تا همه آزادانه در افرس شد ینیش بیپ یباتیدر ترت

ن یارتش و تامهای گانیاستقرار پادگانها و آمد و رفت  یه خودگردان برایالت را در قلمرو ناحی هرث تسکا

به نظر توان آنرا ین طرح میاز ا ییب با انتشار قسمتهاین ترتیبه ا: فروهر گفت. ندکآنها فراهم های ازین

های شنهادیه نظرات و پکومردم خواست  یاسیسهای و سازمانها هاز همه گرو  یردم گذاشت و هیمخوا

اگر الزم : واستانها فروهر گفت یشور کامت یدر مورد تقس. نندکاعالم  یخود را درباره طرح خودگردان

و  یقومهای یژگیو و ییایبه تحمع و وسعت جغراف، به خواست مردم یبستگ، باشد یاست جابجا

دولت  یحزب و حت یکم و یه و تصمیرد نه اعالمکن ییاستان را تع یکتواند حدود یه مکاست  یمذهب

ش از هر یبه اراده مردم ب، نظام مردم ساالر یکد در یبه خود بدهد باهای ن اجازیه چنکهم حق ندارد 

های دولت به پرسش ژەوی هیات یطرح خودگردان اعضا یلکان اعالم رئوس یدر پا. ز توجه شودیچ

شور که ارائه داده شد و شامل رسارس ک ین سوال با توجه به طرحیدر پاسخ ا. خربنگاران پاسخ دادند

: ردستان خواهد بود فروهر گفتک یندگیمنا هیاتبا  ویژە هیاترات کمذا یبرا یا لزومیخواهد شد آ

مسلح نظم را به هم های روید آمد و نبه وجو  یر یه آنجا درگکن بود یل ایردستان به دلکبه  هیاترفنت 

ران و با همه یا یه در همه جاکاست  ین گفتگوئیوگرنه ا اندهختند و خود را برابر دولت قرار دادیر

 یرسارس های ندگان و حزبیمنا یعموم یهن موضوع را به نظر خوایل ما این دلیرد و به همیگیصورت م

  .داد هیمشور قرار خواک

به اعتقاد : رات گفتکن مذایدن ایجه رسیدر مورد به نت ویژە هیات یاز اعضا یکی« انیمهندس صباغ»

دعوت  یهمختلف مردم را به نظر خواهای را گروهیز، دیجه خواهد رسیرات حتام به نتکن مذایما ا

 هیمجه هم خوایرد و به نتک هیمره خواکند با او هم مذاکبخواهد جدا صحبت  یهم و اگر گرو ینکیم

ی، نیآبان امام خم 26ام ید به مردم داده شود و از طرف دولت با توجه به پیه باکاست  یرا حقوقید زیرس
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اده یرد در مناطق خودگردان پک یه طکخود را  یشود و مراحل قانونین مین حقوق تضمیا، رهرب انقالب

ن یه اکست ا یعیطب، نندکن مورد توافق نیر در ایدرگهای ن است گروهکمم: افزود یو ، خواهد شد

را به  یالتکه گفته شد مشکهامنطور ، راتکم و در دوران مذایدارها هاز گرو  یاحساس را در بعض

ق یرر در مورد حل موضوع از طرکخود مهای هیط نا مساعد شود و اگر چه در اعالمیه محکوجودآوردند 

ره حل شود و کق مذایره حقوق مردم از طکاعتقاد ندارند  یبه طور واقع یند ولیگویره سخن مکمذا

ی، نند گروه خاصیبب یرا وقتینها را خواهد داد خود مردم هستند زیه پاسخ اک یهن گرو یط اولین رشایدر ا

حقوق آن مردم را با آنها داده است به دفاع  یحقوق خود را با حقوق مردم آنجا گره زده و دولت اسالم

رات کن مذایا: مختلف گفتهای رات با گروهکذادر مورد م« انیصباغ». از حقوق خود بر خواهند خاست

و نقاط  یمردم در مساجدو استاندار های هیاتبا  ویژە هیاتن سفر یدر مرحله نخستهای به طور گسرتد

اعتقاد دارند و خواهان  یاسالم یردستان مسلامنند و به جمهور کت مردم یرثکمختلف صورت گرفت و ا

در مورد طرح خودگردان گفت ما در حال  یدر پاسخ سوال« هرفرو ی آقا» . گذشته هستندهای رفع ستم

 یا چگونگیف شورا و ینش وظایگز یها چگونگراجع به شوراهای م قطعا بخشین طرح هستین ایتدو

ه ک یده شود و آن مطالبید گنجانین طرح باید در ایه باکاست  یاتکگر از جمله نیانحالل آن و مسائل د

ن ین مصاحبه گفت ما از ایاز ا یان در بخشیف است مهندس صباغیوظا شود درباره حقوق ویاعالم م

 یردستان در چار چوب جمهور که حقوق مردم کم ینکیردستان اعالم مکران خصوصا مردم یجا به مردم ا

 یعیرند و طبیدارند قرار بگ یه نظرات خاصک یخاصهای ر گروهید تحت تاثیشود و نبامی داده یاسالم

 یندگیمنا هیاتلامت کاز  یکه هر ک یحاتیب و توضکیرد را با آن تر کخلق  یندگیمنا هیاته آن کاست 

ر در یدرگهای رویزات نی هفروهر در مورد تجی خواهد داشت آقا یدارد بحث مفصل یندگیو خلق و منا

ت یبا نها یاسالم یه جمهور کح بدهم یران توضیاعتامد خاطر مردم ا ید برایرات گفت باکدوران مذا

 یار دارد و تصور برابر یخود را در اختهای مسلط بر شهرها و متام پادگان یکژیت متام مواضع اسرتاترقدر 

رات کدولت راه حل گفتگو با مذا یغلط است و وقت ین ارتش تصور یعده مسلح با قدرت آتش ا یکردن ک

ن یامام در واپس یگر یز دیاست نه چیند بخاطر مالحظات انسانکیرده و با مساملت رفتار مکرا انتخاب 
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ح دادند و یرا ترج آمیزمساملتح دادند راه حل یگوناگون را توضهای حلراه ویژە هیاته ک یدار وقتید

 یه هر قطره خونکنید بر اکیضمن تا« فروهر». خته شودیر یخواهم خونیمن من: د فرمودندکیان تایدر پا

، ختهیر یستیالین مبارزه بزرگ ضد امپریط ایران در رشایزد از بدن ملت ایبر یرانیرد اک یکه از بدن ک

ن سالحها فقط یه اکشود یده مید ییشمرگان سالحهایم در دست پید بگویت تاسف بایبا نها: است گفت

با ارتش  یبرابر  ییه تواناکنیبدو ن ا ن سالحها افزوده شودیمرز آمده است و هر چقدر ا یاز آن سو 

ه یه دولت همساکم یقت روبرو هستین حقینون ما با اکا: زوداف یو . ندکیادتر میتاسف ما را ز، بدهد

ل سالح و پول ینون سکرد را روا داشت اکن مردم ین ستمها به همیروز بزرگرتیه دکن دولت نژادگرا یا، ما

 رد وکر ین سو رسازیبه دست گردنه زنها به ا یحتی، فرار های به دست خانه، هایرا به دست قاچاقچ

 یدارد ول یو وابستگهای ن رابطیرتکوچک یاسیسهای از سازمان یکیه کنم کن را بیخواهم تصور امنی

مهندس  یآقا. ن استید آفریخود ترد، شمرگانیران نبوده در دست پیه هرگز در اک ییوجود سالحها

ن یردنشکهای از شهر ینده با توجه به وضع برخیآ یشور کامت یدر مورد تقس یدر پاسخ سوال یسحاب

ه فعال به نام ک ین احزابیهمهای در درخواست: ردستان بزرگ گفتک یکجاد یان اکو ام یغربجانیآذربا

امت یه تقسکم یردکده شده و ما بارها اعالم ین مطالب دیشدند ا یرد معرفکخلق  یندگیمنا هیات

 یکاز مردم های بخش یافراد و گروه مشخص و حتهای ه تابع خواستهکست ین یشور امر ک ییایجغراف

ق مراجع قانون یاز طر، شورک یو اقتصاد یتیوامن یمصالح عموم یرو  ییایامت جغرافیتقس. استان باشد

: افزود یو . باشدهای تواند تابع مصالح خاص منطقیوجه من هیچشود و به یشور انجام مکل ک یگذار 

رمانشاه کا ی یعلردستان فکدر  یجانغربیرد در مناطق مختلف مثل آذرباکاگر افراد خواهران و برادران 

شود یاستان البته م یکرد هست همه جمع شوند در که هر جا خلق کشود یل منین هستند دلکسا

و  ییایاز لحاظ جغراف یاست ول یجانغربیه در استان آذرباکها مثل مهاباد از شهر یرد بعضک یجابجا

نار سنندج کنار سنندج با در کتوانند مثال در ینش مینکب به اتفاق سایت قریرثکو ا یعیاز لحاظ وضع طب

رد که هر جا کن طور یا یرفت ولیشود پذیرا م یجزئ یرات و جابه جاین گونه تغیاستان باشد ا یکجزو 

. ستیرش نیشور قابل پذک یتیو امن یم از لحاظ مسائل ملینکاستان جمع  یکدر م ویاوریهست ب



 
290 

مطرح فعال  یموضوع اساس»: گفتانقالب های و دادگاه« قارنا»ان در مورد موضوع یمهندس صباغ

. «خواهد شد یدگیرس یرات در باره خودگردانکبعد از مذا یقبلهای است و به موضوع یخودگردان

ا یکدست امر: گفت« یمهندس سحاب»ن نوع حوادث یا در ایکمثل امر یخارجهای شورکدرمورد نقش 

ن عوامل یجاست و اکه کرد کخص شود مشی منیردستان وجود دارد ولکدر حوادث  یشور خارجکو چند 

مثل  یمختلفهای االن دسته، معروف و مشخص یاسیهستند و گذشته از چند گروه س یسانکچه 

نها ظاهر و یو آثار ا اندهرثا چند هفته قبل از عراق آمدکه اکوخ هستند یفئودالها و افراد وابسته به ش

 یه انقالب اسالمکنیا یا برایکو مخصوصا امر ه استعامرکگفت  شودیبه طور قاطع م یشوند ولیده مید

ران را دچار هرج و مرج یق آن جامعه ایخواهد از طریه مک ین مواضعیاز بهرت ، یکین بزندیران را زمیا

به نظر ما دولت بعث عراق در »: گقت یگر یوش فروهر در پاسخ سوال دیدار. «ردستان است، کندک

. «جنگندیرد عراق آن را قبول ندارند و مکم مردم یت عظیرثکتنها لرزان شده ا یدرون عراق به سخت

ان عراق یعیو ش. م عراق قرار گرفتندکحا هیاتمرز رفتند استقبال  یه به آن سو کاز برادران  یبعض یحت

ه کعراق  یمه عراق و تشنجات داخلکحا هیاتح وضع یفروهر سپس به ترش. ردندکبه شدت اعرتاض 

ه عراق در مسئله کاست  یادیما شواهد ز یبرا: شد پرداخت و گفت ازآنها یهمنجر به اعدام گرو 

خواهند شد و  یه در صورت لزوم به مردم معرفکهستند  یر شدگانیدستگ یردستان دست دارد و حتک

  .«پاسخ نخواهد ماند یات بیکنگونه تحریا کشیب

 

 دیب امام رسیبه تصو یارات خودگردانیطرح اخت

ردستان کمسائل  یبررس ویژە هیات یان اعضایهاشم صباغوش فروهر وین دارایآقا: پارس یخربگزار  -قم 

ش ین مالقات پیدرا. ردندکمالقات  ینیامام خم یت الله العظمیساعت با حرضت آ یکدر قم به مدت 

 یه بنا به اظهار آقاکردند ک ینیم امام خمیارات منطقه خودگردان را تسلیاخت یس مربوط به واگذار ینو
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د کیز قرار گرفت و امام تایران نیا یب رهرب انقالب اسالمین طرح مورد تصویان و فروهر ایاغان هاشم صب

 . ع شودین حقوق مردم ترسیه نسبت به تامکردند ک

 (27/9/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردکد کیتا یهر چه زودتر طرح خودگردان یامام بر اجرا

  .ندیکم نیردها را تأمکهای خواستی، طرح خودگردان: انیصباغ

  .شودیو اصالح به اجرا گذاشته م یهپس از نظرخوا یطرح خودگردان

. ران قرار گرفتیا یاسالم یرهرب جمهور  ینید امام خمییشور مورد تاکمناطق مختلف  یطرح خودگردان

هر چه زودتر  یاجرا یبرا یدکردستان اوامر مو ک ویژە هیات یدار با دو تن از اعضایدر د ینیامام خم

ردستان امروز ک ویژە هیاتان عضو یمهندس هاشم صباغ. شور صادر منودندکهای استان یدگردانطرح خو 

ردستان و کرات کدر رابطه با مذا ین خرب مطالب مهمیهان ضمن اعالم اکیبا  یاختصاص یگفتگو  یکدر 

فتگو ن گیان در ایصباغ. هان قرار دادکیار یشور در اختکهای استان یطرح خودگردان یاجرا یچگونگ

ان در یصباغ. هان قرار دادکیار یشور در اختکهای استان یه طرح خودگردانکروز پس از آنید: ردکاعالم 

در  ویژە هیات یه از سو کشور کهای استان یه طرح خودگردانکروز پس از آنید: ردکن گفتگو اعالم یا

شده تهیه ل شوراها کیتش ین نامه قبلییران و آیا یاسالم یجمهور  یام امام و قانون اساسیچارچوب پ

هاشم . ردندکد یین طرح را تاینداشتند و ا ین مور نظر خاصیشان خوانده شد امام در ایا یاست برا

امل کن ید اییبا تا ینیامام خم: رد گفتیکح میرا با امام ترش هیات یات مالقات اعضاییه جزکان یصباغ

ه ک ییهر چه زودتر طرح مزبور و قسمتها هکشور خصوصاً ارصار داشتند کهای استان یطرح خودگردان

ان آنگاه یهاشم صباغ. اده شودیرد و در استانها پیبه خود گ یل قانونکباشد شیمربوط به حقوق مردم م

ق به ین طریشور در مطبوعات چاپ خواهد شد و از اکهای استان یطرح خودگردان ینه اجرایدر زم
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و احزاب  یاسیسهای دستجات و گروه، از مردم یهواگذاشته خواهد شد و مهلت نظرخیعموم یهنظرخوا

ل شده کیتش یوزیر نخسته در ک هیاترخانه ید به دبیات باینظر ین خواهد شد و متامییماه تع یک

 هیاترخانه یبه دب یات ارسالینظر یق و بررسیبا تلف: ردکان اضافه یهاشم صباغ. است فرستاده شود

. م خواهد شدیانقالب تسل یب به شورایتصو یو براتهیه شور کهای استان یخودگردان یحه قانونیال

آن فوراً اقدام  یشور نسبت به اجراکهای استان یخودگردان یحه قانونیب الیپس از تصو: ان افزودیصباغ

ه رئوس طرح کته کن نیبه ا از سخنان خود با اشاره یگر یان در بخش دیهاشم صباغ. خواهد شد

رئوس طرح با رهربان : ان گذاشته شده است گفتیرد در مکمردم  یو مل یبا رهربان مذهب یخودگردان

نند و به نظر که نظرات خودشان را ابراز کم یردکم و از آنها هم درخواست یردکرات مطرح کحزب دمو 

افت مالحظه یردستان انتشار ک یاسیبهشت ماه از طرف دستجات سیه در اردکهای ین اعالمیما با اول

: افزود یو . رد را در بر خواهد گرفتکل مردم یه مسایل، کشورکهای استان یانم طرح خودگردیردک

ر کطرح فوقالذ  یند و انشاءالله با اجراکن ین طرح تأمیمردم را اهای ه خواستیلکه کم یدواریام

ه کر مهاجامن یان در مورد حمله اخیصباغ. داشت هیمردستان نخواکگر به عنوان مساله یدهای مسال

 هیمن عمل آنها اعرتاض خواینسبت به ا: شته شدن چند پاسدار شده است گفتکمنجر به جه یدر نت

ان در یصباغ. به سنندج خواهد رفت یجار های ارکن مساله و یبه ا یدگیرس یوش فروهر برایرد و دارک

ن زمان از طرف یه اکم بلیقائل نبود یآتشبس زمان مشخص یبرا: ردستان گفتکمورد آتشبس مردم 

بار هم از یک ین مدت حتیم در متام ایردکه ما بارها اعالم کرد اعالم شده بود و هامنطور کای هگروه

ه به او کهای شه هر نوع حملیارتش هم ینشده است ولهای حمل یا شهر ینقطه  هیچطرف ارتش به 

های اها پاسگیاز پادگانها و  یکبه هر  یگر یه چنانچه هر وقت دکاست  یهیشده پاسخ داده است و بد

ه کرد کن گفتگو اعالم یان در ادامهایصباغ. داد هیمرد قاطعانه پاسخ خوایصورت گهای ارتش حمل

فردا به سنندج خواهد رفت و از آنجا  ییهایرود و ضمن انجام بررسیرمانشاه مکوش فروهر امروز به یدار

 هیات: ان گفتیپا ان دریصباغ. ردستان روشن خواهد شدکبه  هیاتمت یبرنامه عز یضمن متاس تلفن

 یدگین منطقه را مورد رسیمردم اهای و خواست یالت ادار کن سفر به سنندج خوهد رفت تا مشیدر ا
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 هیمره خواکسنندج مذا یو مل یمختلف و رهربان مذهبهای ن سفر با گروهین در ایقرار دهد و همچن

 . ردک

 (27/9/1358هانکی)

 

 نیریقرص ش زا یفرمانده ژاندارمر  و وش فروهریدار دارید

 ژاندارمری جمهوریفرمانده « پ دانشوریمسار رستیت»به اتفاق « وش فروهریدار» یآقا -ن یریقرص ش

ه یفرمانده ناح« یانیرسهنگ اخ»رمانشاه و کاستاندار « یمحمد سپهر »ران به اتفاق یا یاسالم

ردند و در ساعت ک کتر  نیریقرص ش یرمانشاه را به سو کوپرت یکروز با هلید 13رمانشاه ساعت یکژاندارمر

وش فروهر و همراهان در اجتامع یداری آقا. ن شدند و مورد استقبال قرار گرفتندیریوارد قرص ش 30/16

: ر گفتیوش فروهر خطاب به عشایردند و دارکت کرش « یباباخان»و « یقلخان، گوران »ن یر مرز نشیعشا

 یخدمتگذار در دولت جمهور  یکن به عنوان م یز برایران برادران عزیا یبه نام خدا و به نام رسزندگ

ران ین مردم ایان سلحشورترینم در مکیدا میپ یه امروز فرصتکار است یبس یخرسند یران جایا یاسالم

چه  ید در نظام استبدادیاد داریم و هم به یشورمان با شام سخن بگوکنار مرز از وضع حساس کو در 

ما را  یدشمن ینکخواهند به نفاقافیم کنیا اندهغام بردیا به ه ثروت ما ر کبر ما رفت آنها  ییهادادیب

گذشته را دامن بزنند تا با اختالف و  کوچکوشند هر خالف کیدر مقابل هم قرار دهند و دشمنان م

هن ما وجود یانون توطئه بر ضد مکلومرت آن طرفرتها کیما را در مقابل هم قرار دهند چند  یشکبرادر 

خودش را  یرو یرد داشت و همه نکبا برادران های ه رفتار نا ستودانکم یدیدیروز میده تا ک یدارد دولت

د یشکردستان را به آتش کشامل ، ریرد گذاشته بود و بعد از قرار داد شوم الجزاکبرادران  ینابود یبرا

ان یه سالکران یا یاز نهضت مل یمن به عنوان رسباز . ران شده استیرد و دلسوز مردم اکنون هوا خواه کا

خواهم با حفظ وحدت و یم از شام میم گذشته بودهایرژهای شاهد ستم، دراز را با مرد گذرانده

و وحدت  یپارچه گ یکه با کد و شام یشور با شکپاسداران مرز  ینیامام حم یتحت رهرب  یپارچگیک
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د ینکرا حفظ  یپارچگیکن وحدت و یا ینون درهر زمان سازندگکد ایبرسان یروز ید انقالب را به پیتوانست

ه کنیا یرسد و گرم را به جاهای ردستان فرمودند اسلحهکامام به  یخیام تاریه در پکه امام کو هامنگونه 

د پس از یدشمن نشانه رو یتفنگ را با هم بر رو ، قلم و اسلحه گرم، د اسلحه رسدیشکگر بیدیک یبر رو 

ر یهان خطاب به عشارمانشاهکو استاندار  یماسال  ژاندارمری جمهوریوش فروهر فرمانده یسخنان دار

انجام  یرمانشاه براکبا استاندار  یاسالم ژاندارمری جمهوری یراد داشت و آمادگیا یمنطقه سخنان

ران یا یاسالم ژاندارمری جمهوریفرمانده . منطقه انجام داشتندهای یازمندیو رفع ن یاهالهای خواسته

ه ارتش روس به منطق ک یهنگام: گفت« یسنجاب»و « یباباخان»و  «یقلخان»و « لهرک»ر یخطاب به عشا

لهر شجاع با رضبه ک یکلهر را زد و کاز برادران  یکیله کر یاز قزاقها با رضبه شمش یکیشام آمده بود 

د هممچنان ید شام بایرد و شام از نسل هامن مردم هستکم یرا به دو ن یمرش قزاق روسکر به یشمش

 یمرتض»و « انیخرسو داود»ر از جمله یپس از آن رسان عشا. دیران باشیا یاسالم یپاسدار مرز جمهور 

ر یعشا یضمن اعالم آمادگ، از طرف جامعه اهل تسنن« زیخ عبدالعزیش»و « یخداداد مروت»و « یباباخان

ان یوش فروهر و همراهان درمیدار ین منطقه را باآقایالت و مسائل اکمش، نیریمنطقه قرص ش یو اهال

     . شتندگذا

 (28/9/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 ف مناطق خودگردانیس حقوق و وظایشنویامل پکمنت 

ف مناطق یس حقوق و وظایشنویپ، ردستانک یدولت برا ویژە هیاتان عضو یمهندس هاشم صباغ

درخواست  یاسیران و خصوصاًاحزاب سیه مردم ایلکان از یصباغ. هان گذاشتکیار یخودگردان را در اخت

ردستان ک یدولت برا ویژە هیاترخانه یرث طرف مدت دو هفته به دبکخود را حدا ینظرات اصالحه کرد ک

امل حقوق کمنت . ل دارندیا تحویابان پاستور ارسال یخ، نیابان فلسطیخی، وزیر نخستبه آدرس ساختامن 

  :ر استیبه رشح ز یاسالم یشور جمهور کخودگردان های هیف ناحیو وظا
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 الف ـ حقوق

  :ر را داردیه خودگردان حقوق زیهر ناح

امور ی، بازرگانی، امور اطالعاتی، است خارجیسی، ) ارتش( و مرزبان یوابسته به دفاع ملهای ارکـ 1

ستم اداره یسی، م بودجه عمومیتنظ، شورکرسارس  یبرا یاقتصادیعموم ریزیبرنامهو  کیو گمر  یخارج

ر یم و غیمستقهای اتیزان مالین مییتع، شورکو داخل اخذ اعتبار و وام از خارج کی، و بان یپولیعموم

های و راه )بزرگ راه ی( امور ترابر یتلگراف و پست عموم، )تلفنیخطوط مو اصالحات عموم، میمستق

ع نفت و گاز و پرتو ین از جمله صنایع سنگی( صنایشور ک یرانیشتکو  ییامیهواپ، خطوط آهنی، رسارس 

خودگردان های هیار دولت خواهد بود و ناحیبزرگ در اختهای انکاز  یو ذوبآهن و بهرهربدار  یمیش

ه تعلق یه به ناحک هاییهعمران منطقه خرج بودج یبرا ریزیبرنامهی هازمینهرا در  یمتام امور محل

، بهداشت و درمانی، فرهنگهای ارکپرورش و آموزش و یی، روستا یو اقتصاد یشاورز کرشد ، ردیگیم

های مطبوعات و انتشارات و رسانه، شهر و روستا یاهال ین خانه برایو تام یهرساز شی، هایناح یراهساز 

  .ردکه را اداره خواهند یناح یهگرو 

ه و یناح یشنهاد شوراینند به پیکرا اداره م یه امور محلکه خودگردان یناحهای ار به دستان ادارهکـ 2

ز یه خودگردان و نیناح یه در برابر شوراک ار گامرده خواهند شدکب وزارتخانه مربوط در دولت بیتصو

  .شوندیار گامرده مکه خودگردان بیناح ید شوراییدر برابر وزارتخانه مربوط و تا

ار گامرده که خودگردان بیناح ید شوراییشور و تاکشنهاد وزارت یتبرصه ـ استاندار و فرمانداران به پ

  .شوندیم

ه یناح یشورا یه از سو کاست  یژوهش به عهده دادرسانن و پیدر مرحله نخست یدادگسرت های ارکـ 3

شور ک یوان عالیآنها در د یرأ  یار خواهند پرداخت ولکب دولت بیشنهاد و پس از تصویخودگردان پ

  .خواهد بود یفرجام یدگیقابل رس
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و  یس شهر ی)پل یانتظامهای رویه خودگردان است نیار بدستان ناحکه بر عهده یـ انتظامات ناح4

د یی( و تایو ژاندارمر  یشور )شهربانکشنهاد وزارت یه به پکخواهند بود  یسانییر نظر ری( زییاروست

  .شوندیار گامرده مکه خودگردان به یناح

ت سنن و آداب و رسوم و مذهب و یبا رعا یاداره امور محل یتواند برایه خودگردان میناح یـ شورا5

ت( یارث و وص، طالق، ه )ازدواجیو احوال شخص ینیامت دیل مربوط به تعلیدر مسا، محل از جمله

  .ب و به موقع اجراء بگذارندین و تصویران تدویا یاسالم یجمهور  یدر چارچوب قانون اساس ینیقوان

  .نگهبان برسد یشورا ییب نهایبه تصو یستین قانون بایاست ا یهیبد: ـ تبرصه

روان یران و پیا یاسالم یجمهور  یانون اساسق 12ه خودگردان طبق ماده یت مردم هر ناحیرثکـ مذهب ا6

  .ت مردم خواهند بودیرثکحقوق برابر با ا یآنها مورد احرتام و دارا

ل که از بودجه یه بعنوان سهم ناحکهای افت و طرح بودجیه خودگردان حق دارد عالوه بر دریـ ناح7

ه را رفع یناحهای یامندین بتوان یشرت یند تا با رسعت بکدارد عوارض در محل وضع یافت میشور درک

  .ردک

 یشرت یدر گذشته به آنها ستم ب یه مناطقکد ینامیاقدام م یقیبه طر یم بودجه عمومیـ دولت در تقس8

  .دیرا بنام یرفته است جربان عقب ماندگ

 یصنفهای ز سازمانیران و نیشور اک یاسیسهای ران همه حزبها و سازمانیه خودگردان ایـ در هر ناح9

ران آزاد خواهد یا یاسالم یجمهور  یقانون اساس یبر مبنا یو فرهنگ یو اجتامع یمذهبهای جمنو ان

  .بود

 یبلوچها و آذر  یبرا یردها و بلوچک یبرا یردکاز جمله  یس زبان قومیه خودگردان تدریـ در هر ناح10

آزاد ی، عرب ی، آسور ی، رمنه خودگردان مانند این ناحکساهای تیاقل یبرا یها و زبان مادر یجانیآذربا یبرا

 کمشرت  و یه زبان ملک یبه همراه زبان فارس یس زبان قومیتدر یلیان دوره تحصیخواهد بود و تا پا
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س درسها زبان به همراه یتدر یلیان دوران تحصیتهاست و خواهد بود و تا پایو اقل یرانیاهای همه قوم

)دبستان و  یهه آموزشگاکازمان ده شبه خودگردان سیناح. افتیات آن ادامه خواهد یس ادبیتدر

  .موزش و پرورش خواهد بودر نظر وزارت آیس به رشح باال زیتدر ریزیبرنامهرستان( و یدب

ان یاتبه مکم یت دارد ولیهر دو رسمیو زبان قوم یه خودگردان به زبان فارسیدر هر ناح ینگار ـ نامه11

  .خواهد بود یخودگردان تنها به زبان فارسهای هیر ناحیا سایه و با دولت و یآن ناحهای اداره

ه کس خواهد شد یعلوم و فنون مختلف تأسهای دهکا دانشیدانشگاه  یکه خودگردان یـ در هر ناح12

خواهد بود در دانشگاه  یات قومیرشته فرهنگ و ادب یک یدارا یشود ولیس میتدر یدر آن به زبان فارس

  .گرددیس میتأس یرانیاهای ات قومیدبده زبان و فرهنگ و اکز دانشیتهران ن

 یجمهور  یامیه تابع صدا و سکباشد یم یون محلیزیو و تلویز رادکمر  یه خودگردان دارایـ هر ناح13

ن چاپ مطبوعات یهمچن. خواهد شد یمحلهای از آن رصف برنامه ییساعتها یباشد ولیران میا یاسالم

 یه خودگردان به توسعه فرهنگیناح یبنا به تقاضا یز کمر آزاد خواهد بود و دولت یات به زبان قومیو نرش

  .ردکن خواهد کممهای کمک هازمینهدر متام  یقوم

 فیب ـ وظا

  :ر را داردیزهای فهیه خودگردان وظیهر ناح

 یند و همواره در حفظ وحدت ملکت دفاع یشور با قاطعکت یمکو حا یت ارضیـ از استقالل و متام1

  .وشا باشدکان یرانیا

و  یاسیسهای ل از جمله حزبها و سازمانیران از متام وسایاهای همه قوم یم وحدت ملکیـ در راه تح2

ون یزیو و تلویراد یهگرو های ز از رسانهیره نیو غ یفرهنگی، صنفهای تهیمکو  یمذهبهای انجمن

  .ندک یر یات بهره گیمطبوعات و نرش
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ت یگردد را رعایب مین و تصویشور تدوکرسارس  یه براک یعادهای گر قانونیشور و دک یـ قانون اساس3

های ه خودگردان را در برابر قانونیاربه دستان ناحکه یلکند و مواد و مفاد آنها را به مورد اجرا بگذارد و ک

  .مسوول بشناسد یجار 

 یچگونگه ک ییگزارشها یره طیو غ یفرهنگی، انتظامی، اقتصادی، گوناگون ادار ی هازمینهدر مورد  ـ4

  .ان خواهد گذاردیران را در جریا یاسالم یدولت جمهور ، د روشن باشدیآن با

به  یدوره خدمت رسباز یکگذراندن  یرسند برایم یه به سن قانونکرا  یسانکن یمعهای ـ در هنگام5

  .ردکخواهد  یران معرفیا یاسالم یارتش جمهور 

ارتش های گانیاستقرار پادگانها و آمد و رفت  یراه خودگردان بیالت را در قلمرو ناحی هرث تسکـ حدا6

 . ردکآنها فراهم خواهد های یازمندین نیو تأم ایراناسالمی یجمهور 

 (28/9/1358هان کی)

 

  .مناند یجا ستم باق هیچامام فرمان داده تا در : وش فروهریدار

از وضع ، هان و همراهانرمانشاکوش فروهر به اتفاق استاندار یروز دارید 30/10ساعت  -نیریقرص ش

وش فروهر یمختلف مردم دارهای از گروه یادیت زیه جمعیکرد و در حالکدن ین دیریبازار قرص ش

وش فروهر ین مسجد داریدر ا. ه شدندیرهسپار مسجد مهد، ردندیکم هیاستاندار و همراهان را همرا

رامون انقالب یپ« مفتحرت محمد کحجت االسالم د »ت شهادت ین ضمن تسلیریخطاب به مردم قرص ش

ان هستم یرانین ایرتریان دلیه در مکمن موجب مباهات است  یبرا: سخن گفت و اظهار داشت یاسالم

تواند انقالب را از یس منک هیچ»: گفت یران است و ین ایرسزمهای آنان از مرز یپاسدار  یایخ گویه تارک

ه با وحدت کان مسلامن است یرانیط به همه ابداند انقالب مربو  یخاصی هااندیشهآن دسته و دارندگان 

امروز توقع . ل دهندکآن ش ین وحدت به سازندگید با حفظ ایبا کنیرساندند و ا یروز یامل آنرا به پک
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ه به صورت کباشند  یننده همه حقوقکن یآن تضم یو قانون اساس یاسالم یه جمهور کن است یمردم ا

در  یه مانعکوشند کیم کنیران آنان اکگانه و نو یدشمنان ب. د به عمل برسدیشعار داده شد و امروز با

مردم و  یپارچگیکرامون لزوم حفظ وحدت و یل پیوش فروهر آنگاه با تفصیدار. «راه انقالب باشند

ه خواست امام کن حفظ وحدت هامنگونه یمردم ما باهم. ر شدکانقالب سخن گفت و متذ های دستاورد

از سخنان  یگر یوش فروهر در قسمت دیدار. «برندیش میان خواران را پسم و جهیالیه امپریاست نربد عل

مناند و همه در  یجا ستم باق هیچتا در  هیمب دیم ترتیت داریامام فرمان داده و مامور: خود گفت

ن منظور طرح یاز همه حقوق خود بر خوردار شوند و طرح خودگردان هم به هم یاسالم یپرتو جمهور 

رمانشاه کن را به قصد یریقرص ش، روزید 12وش فروهر و همرامان ساعت یدار. «دخواهد ش یبانیو پشت

 . ردندک کتر 

 (29/9/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ناگوار را در بر داردهای امدیاحتامل پ یاز جوان یاشتباه ناش یکده و یالم نسنجکهر : فروهر

  .ایمداشته ینسبهای رشفتین لحظه پیرات تا اکدر مذا

ان در یروز( هاشم صباغیصبح امروز )د: ردستانکاطالعات به  یخربنگار اعزامکی: ز پازو یـ پرومهاباد 

. افتندیدر جمع پرسنل سپاه حضور ، در محل سپاه پاسداران مستقر در مهابادی، ت مهندس سحابیمع

به جو ، شودیجاد میپاسداران ا یبرا هاییهه از جانب گرو ک یالتکل و مشیضمن طرح مسا، مسوول سپاه

 یاسالم یمعتقد به مبانهای ه گروهکاست های اوضاع بگون کنیا: رد و گفتکم در منطقه اشاره کحا

ان با دادن ی هدر محل استقرار سپا، از افراد یبعض یحت. ه هم ندارندیاجازه پخش اعالم یحت. و انقالب

در مقابل  ینش اسالمیبا ب، اران پاسدی هه سپاکو خشونت دارند  یر یجاد درگیقصد ا، مستهجنهای شعار

اظهار  یسخنان یطویژە،  هیاتان در رابطه با نقش محوله به یهاشم صباغ. نندیکوت مکس، ن اعاملیا

ه کم ینک هیمرد خود تفکقت را به خواهران و برادران ین حقیه اکن است یا هیاتن تالش ینخست: داشت
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 یر پوشش طرفدار یها زن دستیا. د هستیه در صداقت آنها تردکبدست آنها گره خورده  ییهادست

. مینکن دستها را قطع یه اکزند و بر ما است یریسم میالیاب امپریآب به آس، ردستانکمردم های از آرمان

 ییهان در مالقاتیاست بنابرا یمساله داخل یکردستان کمساله : ان در ادامه سخنان خود گفتیصباغ

ن منطقه یمردم اهای نه تحقق هدفیه در زمک ییهام و صحبتیردا یردستانکندگان هموطنان یه با مناک

، رهرب انقالب یل ندارد و بر اساس فرمان صادره از سو ین قبیا از ایم مثالً عهدنامه یبه تنظ یاز ین، شودیم

، ن چارچوبیم و در اینکدا یپ ینیچارچوب مع ، یکردستانکل کحل مش یبرا هیمخوایم، آبان ماه 26در 

 یها را به رأ چار چوب توافق، ه اصل را بر نظر مردم قرار داده استک یاسالم یجمهور  املکت یرعا

ردستان قرار کمردم  یعموم یب آرایشود و مورد تصوین میه تدوک ین مقرراتیآنگاه ا. میگذاریمردم م

ستان یس گر از جملهیاجرا در مناطق د یخواهد بود برا ییرد و الگوکدا خواهد یپ یل قانونکش، ردیگیم

ه به مردم ک یاسالم یاست در چارچوب جمهور  ین حقوقیا. نمیکرار مکو بلوچستان و لذا باز هم ت

  .ستیوجه مطرح نهیچبه ، ا گروهیا حزب یحقوق به شخص  ین مورد اعطایشود و در ایداده م

 

 یشهادیاصل پ 3

سه اصل به ، ردستانکل کل مشح یبرا، با امام داشت ویژە هیاته ک ین مالقاتیدر آخر: ان افزودیصباغ

ن یرده لفظ اکنا یه احتامالً و خداک یخودمختار  یاول اعطا، ه عبارت بودندکشنهاد شد یحضور امام پ

 یره براکمذا، سومی. دوم راه حل نظام، ندک یه را تداعیاز جمله تجز یگر یل دیمسا، ن استکلمه ممک

ه کتا آنجا ، در مورد اول: ردکهموطنان  یقمنطهای در چارچوب تحقق آرمان ینظم منطق یک یبرقرار 

شناسند و به یران میا یتجزایردستان را جزو الکجهت  یکدل و یکردستان کهمه مردم ، ده شدهید

من : حاً گفتندیامام رص یتوسل به راه حل نظام یعنیدر مورد دوم . نندیکبودن خود افتخار م یرانیا

ران یه در هر نقطه اکبل، ردستانکوطنانم نه تنها در قطره خون هم یک یه حتکنم کتوانم تحمل یمن

ن منوال یبر ا. مینکدنبال  یجه قطعیه راه حل سوم را تا اخذ نتکز فرمودند ین تجویبنابرا. خته شودیر
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همه افراد مسلح را ملزم ، در شهرها یم تا با استقرار مأموران انتظامیما مشغول مطالعه هست، نونکهم ا

ز ینداشته باشند و پس از استقرار مأموران دژبان ن، مد مسلحانه را در شهرهاه حق رفت و آ کم ینک

  .میفرستیگر مین مناطق به نقاط دیآنگاه افراد سپاه پاسداران را از ا، خواهند بود

ردستان در سالن کندگان مردم یبا منا ویژە هیاتن جلسه یروز نخستیقه بعد از ظهر دیدق 30/3ساعت 

عزت ، انیهاشم صباغ، وش فروهریب از دارکمر  ویژە هیاتن جلسه یدر ا. ل شدیکمهاباد تش یشهردار 

ارتش  کندگان ستاد مشرت یمنا، ردستانکبا استاندار کیشی، جانغربیحقگو استاندار آذربای، سحاب الله

ن یخ عزالدیان شیآقا ب ازکردستان مر کندگان مردم یران و منایا یاسالم یجمهور  یو شهربانیژاندارمر

 یو مذهب یاسیندگان سیگر از منایو چند نفر د یم حسامیرکرت کد ، انیبلور یغن، رت قاسملوکد ، ینیحس

خ یش یآقا، فروهر ید بنابه اظهار آقایشکقه طول یدق 45ه به مدت کن جلسه یدر ا. حضور داشتند

 یاعضا، رات صلحکاز مذا یدوار یو اظهار ام ویژە هیاتبه  ییضمن خوش آمد گو ینین حسیعزالد

  .ردک یردستان را معرفکندگان مردم یامن

 

 راتکن دور مذایدوم

ه حدود کن جلسه یرات اکن دور مذایقه تنفس داده شد و آنگاه دومیدق 15مدت ، ن جلسهیپس از ا

ان یفروهر پس از پا یدر دسرتس خربنگاران گذاشته نشد و فقط آقا ید اطالعیم ساعت بطول انجامین

هنگام خروج . ن رسامً آغاز خواهد شدیرات طرفکصبح مذا 30/9ز( ساعت فردا )امرو : جلسه اظهار داشت

فروهر  یون و اقشار مختلف مردم مهاباد و اطراف از آقایاز روحان یهگرو . راتکاز محل مذا ویژە هیات

آن همه سهم داشته و همه  یروز یم در پیردکه ک یانقالب: گفت یوتاه در سالن شهردار کسخنان  یط

ر یع اخیه در وقاکاست  یهیبد. . . رهیمن و غکتر  و بلوچ یجانیچه آذربا، ردکه د دادند چی هش

ه کد هامنطور ی هاجازه د یرد ما شد ولکدر اذهان برادران  ییهاینیناخواسته موجب بدبهای یر یدرگ

ادت ن برادارن همواره عیه متاسفانه اکنیا. میرد داشته باشکاز برادران  کیوچکگله  امگفتهقبالً هم 
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م گذشته اغلب هم جوابشان یه در رژکنند کخود را با تفنگ و گلوله مطرح های ه خواستک اندهداشت

رد که در گذشته به مردم کست ین کش. شدندیست هم مواجه مکدند و با شیشنیرا با گلوله و تفنگ م

توأم با تفاهم  ییفضا ن حقوق از دست رفته را دریم امروز ایائیب یول اندهروا داشت یار یبسهای ستم

از خود ها هاز احزاب و گرو  یه بعضک یتین حسن تفاهم با حسن نیعه ایخوشبختانه طل. مینکسب ک

شه یهم یبرا، ه االن هستکتفنگ هامنطور  یه صداکد وجود دارد ین امیار شده و اکآش اندهنشان داد

 یاشتباه ناش یکده و یالم نسنجک یکرده کن یه خداکشه وجود دارد ین خطر همیالبته ا. خاموش شود

 ین آرزو یردستان اکن نشود و از مردم ینم چنکیه من آرزو مکناگوار را بوجود آورد های امدیپی، از جوان

ا دو ی هیاتگر را دو یهمد. ندک یاز راه زور بخواهد حق طلب یسکه اجازه ندهند کست یدور از ذهن ن

ن و تحقق و یرا در جهت تأم ینیقوان، جمع یکالب ه همه در قکم بلینکن یره تلقکگروه طرف مذا

ه امام کهامنطور ، شور و استانها باشدکن قابل اجرا در همه نقاط ین قوانیه اکم ید بسازیها باخواست

نند کیم یران زندگیه در پهنه اک یه با توجه به اقوام گوناگونکن باشد ید بر ایما با یسع. اندهگفت ینیخم

 یستم جهنمینند و در واقع سکل خودشان اداره یمنطقه خود را خودشان و به م ن اقوام بتوانندیا

  .ل شودیز تبدکر متمر یستم غیس یکز به کومت متمر کح

 

 

 ینسبهای رشفتیپ

م ینائل شدها ینسب ییهارشفتیردستان به پکل ین لحظه در رابطه با مسایخوشبختانه تا ا: فروهر افزود

، ندکدا یپ یه قرار است قدرت قانونک ین حال طرحیدر ع. ار استیبسالت کت به حل مشید موفقیو ام

 یعیطب. مین مرحله از گفتگو هستینون در اکرد و ما ایق قرار گیدق یات آن مورد بررسکن نیزترید ریبا

شود یل منین دلیا یول هیمدیره ادامه مکطرف مذا ییهاهیاترات خود با که مبذاک ین حالیاست در ع

ندگان ید مناکید و تاین امر مورد تائیه اکم یریمتاس نگ یو مذهب یاسیسهای تیشخص ریه ما با ساک
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 یاز خواست متام یهآگا ین رصفاً برایم ایریگیمتاس مها هه اگر ما با همه گرو کچرا . ز هستین یفعل

  .ن خواستها استیاز ا یمنطق یردستان و برداشتکمردم 

 

 از گروههاهای ت پاریمساله عضو

، گرفت یسحاب عزت اللهان و یآن مهندس هاشم صباغ یما با آقا یه خربنگار اعزامک یهوتاکاس در مت

 یچندان ینیرات خوشبکن مذایان نامربده نسبت به ایآقا، ده شدیرات پرسکمذا ینظر آنها درباره چگونگ

 یستان از پافشار ردکندگان مردم یه مناکدانستند ین میول به اکرا مو  یلکتفاهم  یکدن به ینداشتند و رس

توان به یه مکنصورت است یدر ا. شند و ارصار نورزندکدست ب هیاتدر ها هگرو  یت بعضیعضو یبرا

 . ن بودیرات خوشبکجو مذا

 (29/9/1358)اطالعات

 

  .ومت عراق آشنا هستندکات حیس به جناکش از هر یردستان بکمردم 

ه به منطقه کردستان کحل بحران  ویژە هیات یاز اعضا یکیوش فروهر یدار: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

 یسخرنان. ردکراد یا رمانشاهکدر اسالمآباد و  یدو روز گذشته دو سخرنان یشور رفته است طکغرب 

 ییباکیرمانشاهان و شکپور استاندار یهاشم اسالمآباد با حضور محمد سپهر یفروهر در مسجد قمر بن

ابتدا چند تن ، ن اجتامعیدر ا. مردم شهر صورت گرفت یر نفر ن هزایفرماندار اسالمآباد در اجتامع چند

و سپس فروهر سخنان . ان گذاشتندیوش فروهر در میل خود و منطقه را با داریندگان مردم مسایاز منا

من امروز قرار نداشتم سخن : رد و گفتکران و درود به روان شهدا آغاز یا یندگیخود را بنام خدا و پا

د یدانیان بگذارم شام میدر م یه با شام مطالبکوه مرا بر آن داشت کم و باشیع عظن اجتام یا یم ولیبگو

ندارد و  یبه دسته و گروه خاص یوابستگ هیچت داشتند و انقالب کران در انقالب رش یه همه ملت اک
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 ه توانستک یرهرب انقالب اسالم یت و خردمندیاز درا یر یتوده مردم و با بهرهگ یدر پرتو به پا خاستگ

ران یب امروز ملت این ترتیبد. نائل آمد یروز یوست و به پیند و به وقوع پک کاز زمان و اجتامع را در ین

ز است ین ابر قدرتها در ستینون با بزرگرتکافته است و هم ایرا باز  یه استقالل و آزادکند یکاحساس م

رد کاشاره  ینیامام خم یر ت و استوایفروهر سپس به قاطع. ان دهدیها پایشکتا هر چه زودتر به بهره

دانستم یداشته و م ییآشنا یکش از نزدیه من به مبارزات و دانشمندکفرزند برومندش را  یوقت: و گفت

تواند باشد از دست داد امام به سوگ فرزندش ننشست و فقط یمهای ستیشا ینده چه راهنامیآ یبرا

فروهر در . انقالب توجه داشت یه سازندگه خواست خدا بود و در آن هنگام بکرد کتفا کن جمله ایبه ا

ند یکجاب میا: رد و گفتکدارد اشاره  یه هر انقالب در پکهای یاز سخنانش به نابسامان یگر یقسمت د

ار در جهت یوشش بسکم و با یان بربیها را از مین نابسامانیو ا هیمه همه دست به دست هم بدک

شور کضد انقالب در داخل و خارج از های سهیئه و دسدر مورد توط. میانقالب گام بردارهای یسازندگ

ردستان کاما در مورد مردم . بندندیمن یو وحدت شام طرف یه دشمنان در برابر همبستگکم ید بگویبا

ه دولت کدانند یومت بعث عراق آشنا هستند و خوب مکات حیبه جنا یسکم آنها بهرت از هر ید بگویبا

ار چگونه مردم کتین جناین شاه خائن و صدام حسیر بیخائنانه الجزان و یبه دنبال قرارداد ننگ یبعث

های سوخته را اجرا و راههای نیوچ داد و از رسزمکمرز  یلومرت آن سو کین را تا عمق پانزده یردنشک

. زدیریردها مک یمتساح برا کم شناخته شده اشین رژیه چگونهاکنم یبیامروز م. ردکآنها را قطع  یارتباط

. دهدیل مکیرده و گروه و دسته تشکن عنارص ضد انقالب روانه یب ینکنفاق اف یه و پول را برال اسلحیس

وحدت و . ندیکرا نابود مها هد و توطئیآیچون صاعقه فرود م ایراناسالمید بداند انقالب یبا یول

اتحاد و ، ن جهتیه در اکد قرار داد و از مردم اسالمآباد خواست کیهمه اقشار را مورد تا یپارچگیک

 . نندکگر را حفظ یدیکبا  یار کو هم یپارچگیک

 (1/10/1358هانکی)
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 رمانشاهکسخنان فروهر در اجتامع مردم 

رمانشاهان ساعت کپور استاندار یمحمد سپهری، پ دانشور فرمانده ژاندارمر یوش فروهر به اتفاق رستیدار

ن اجتامع یدر ا. ردکت کمده بودند رش ه در مسجد جامع گرد آ کرمانشاه کروز در اجتامع مردم ید 30/11

وسنت مردم به یدر مورد پ یهزر  81ر کنده لشید و سخنان منایالمالله مجکچند از  یاتیپس از تالوت آ

 یادآور یوش فروهر ضمن یدار، سالیکمدت  ی( برااندهردک یه خدمت رسباز کآنان ویژە)ب یبرادران ارتش

 یداخل گرتوطئهه عوامل یر علیمه قرن اخین ویژەب یمتامدرمانشاهان در قرون کمبارزات مردم سلحشور 

امن ما را خطر یه وحدت ما و اکامروز : استعامرگران و استثامرگران گفت یستیالیامپری، و خارج

ه مبارزات کم یاد آوریسته است بیار شایند بسیکد میگوناگون تهدهای ییها و جدایتفاوتگذار، هایبخشبند

ه شهر شام و مردم شهر شام خوشبختانه در همه کان دراز یخ و از سالیز دل تاراهای ران مبارزیملت ا

ل کها شیستادگیگانگان قرار گرفت ایهن ما در برابر هجوم بیه مک یاز هنگام. اندهداشت یآنها نقش اساس

ت یانقالب مرشوط. شه داردیگذشته رهای یستادگیه در اکاست  یگرفت و انقالب ما درخت تناور 

 یپس زدن هجوم متدن غرب یاز دست رفته خود برا یافنت استقالل و آزادیباز یران برایه ملت اک یانقالب

ت و رزمندگان آن یون مرشوطیانقالبهای گاهیاز پا یکیه داشت شهر شام یران مایا یرد و در همه جاک

و باقرخان  توان مبارزات او را در شامر مبارزات ستارخانیه مکاست  یهرمانشاکارمحمدخان یچون 

ه یرمانشاهان و مبارزات آنها علکن یر مرزنشیبه مبارزات عشا یوش فروهر سپس اشاراتیدار. دانست

 املللیبیناول و دوم های در خالل جنگ: رد و گفتکست یالیامپرهای رویروس و هجوم نهای قزاق

 یشام در مبارزات مردان یگستاد ین ایو ا اندهستادیگانگان ایهمه جا در مقابل ب یهرمانشاکرزمندگان 

ادم است یه درست کحتامً تا آنجا . داشتها هز نشانیو مصدق بزرگ ن کمومتن املل، بزرگ چون مدرس

رمانشاهان تا روز جمعه کوست مردم استان یه روز چهارشنبه به وقوع پکمرداد  28ن یننگ یودتاکدر 

ن یه چگونهاکدم یر من دیت 30ان یجر ردن صنعت نفت به خصوص درک یان ملیردند و در جرک یدار یپا

ت ما بوده و خدا را یبازگشنت هو ین همه برایا. آمدند یبرادران تهران یار یفنپوش به کجوانان شام 

د و انقالب ین مبارزات به تحقق انجامیا ینیتوانا چون امام خم یابرمرد یه تحت رهرب کم ییگویسپاس م
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ران تحقق ین مقدمه و رشح مبارزات ملت ایر اکوهر پس از ذ وش فر یدار. نائل آمد یروز یما به پ یرپاید

از  یادیزهای سهیو دسها هن انقالب توطئیهایه علکشود ین روزها مشاهده میا: گفت یانقالب اسالم

ها و ینکافه نفاقکم ید بدانیاما با. خوردیشور ما بچشم مکنار کست در گوشه و یالیطرف امپر

ران یانقالب از آن همه ملت ا: افزود یو . فتدیاب دشمن بیآب به آس هکشود یها باعث مییجوتفرقه

د یعه نبایست و برادران شین یتیمز یگر یس را بر دکهیچو  اندهبود هیماست و همه در تحقق آن س

ن انقالب را یا. ستین یفرق یعه و سنین برادران شیه انقالب تنها به آنها تعلق دارد و بکنند کتصور 

ران در فرهنگ یملت ا. بودن آن است یو استثامر  یاستعامر ی، ست و آن ضد استبدادخاص اهای شعار

ها را در یژگین ویه اکن یشه به رشط ایه گرفته و دارندگان هر اندیما یاسالم یواال های خود از آموزش

ود مردم خ، بازگو شود هااندیشهد و یه عقاکم ید بگذاریبا. فرزندان خلف انقالب هستند. رندینظر بگ

وفا که هست شک ید هر نوع گلیبگذار. نندین را برگزیه بهرتکرا دارند  یاسیو س ین شعور اجتامعیا

نجا با یفروهر در ا. نندیگزین آنها را بر مین و خوشبوتریباترین گلها و زید مردم بهرتیشود مطمنئ باش

وشش خود که همه کت هاسیپهلو یتاتور یکومت دکده حیین بحران زایا: ردستان گفتکاشاره به بحران 

آن همهگونه ظلم و ستم را به اقوام  یاستوار  یرده بودند و براک یز کومت مر کستم حیس یکز کرا متمر 

است از آن موقع  ینونکهای یر یها و درگیازاندهن موجب نفاقها و تفرقیروا داشتند و هم یرانیگوناگون ا

ران یاز همه مردم ا یو فرهنگ یاقتصادی، عاجتامی، اسیه به فرمان امام قرار شد رفع هرگونه ستم سک

را  یطرح خودگردان هیاتن یردستان آشنا شود اکمردم های افت تا با خواستیت یمامور یهیاتبشود و 

م نه به لفظ آن ینیکر مکار فک یما به محتوا. ردکتهیه  یرانیهمه اقوام گوناگون اهای بر اساس خواست

وش فروهر سخنان یدار. شده است ین مساله موجب لجباز یند و همگران به لفظ توجه دار یه دکم ینیبیم

داده شود به خواست مردم  یراتییاستان تغهای یژگیاگر قرار است در و: ان دادین جمالت پایخود را با ا

ا آن یه هستم کمن . خواهد ماند یرمانشاهان باقکرمانشاهان همچنان ک یخیشود استان تاریتوجه م

ردستان باشد؟ کا یرمانشاهان کخواهد جزو استان یه مکرد یم بگیردم پاوه تصمم یه براکست کیحزب 

د یپس با. ند و بسیکومت مکفقط خواست ملت ح ینظام مردم ساالر  یکن خواست مردم است و در یا
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ن یجز ا یسانکخواست تن در دهند و اگر  یکرد به کتوان مردم را وادار یه بروز اسلحه منکدانست 

رمانشاهان کمردم  یه به امضاکمرت  40به طول  ین موقع طومار یدر ا. ر اشتباهندشند سخت دیندیب

همراه نشان داده شد و  هیات یوش فروهر و اعضاین خواست بود به دارین ایده است و مبیرس

ن یرمانشاه( بکرده بودند تحت عنوان )مردم مبارز کرمانشاهان منترش که مردم استان کهای یانیب

های بزرگ چون قائم مقام یه ضمن اشاره به مردانیانین بیگر از اید یدر قسمت. دع شیحارضان توز

ن مردان بزرگ یاز ا یکهر : ها گفته شده استیها و طالقانیمپورها و فاطمیر، کمحمد مسعودها، مصدقها

تداوم جنبش  یانقالب اسالم کنیباشند ایران میانحراف و پرشتاب جنبش ملت ایب، وقفهیمظهر تداوم ب

ن گردد و بر همه یمستضعف یل به جبهه جهانیرود تا تبدیم ینیامام خم یران به رهرب یملت ا یخیتار

 . ندکالم را حفظ کن رهگذر وحدت یه در اکالزم است 

 (1/10/1358هانکی)

 

  .ات مختلف خواهد بودینظر  یاستانها بعد از برس یب طرح خودگردانیتصو

نظر خود را در رابطه با  ییروز در گفتگویان بعد از ظهر دردستکدر  ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار

ه گفت ین اطالعیرد فروهر در مورد اکاعالم  یرامون طرح خودگردانیرد پکخلق  یندگیمنا هیاته یاطالع

د یه باکاز قانون  یفقط به جزئ ویژە هیاترا در طرح ینظر داده است ز یره با شتابزدگکمورد مذا هیات

در  یرانیاهای به قوم یو فرهنگ یاقتصاد یو اجتامع یاسیرفع هر گونه ستم س یحقوق الزم را برا

روز در یآنچه د: ن گفتگو اظهار داشتیفروهر در ا. گوناگون داده شود توجه شده استهای استان

 یدولت مورد بررس ویژە هیاتخواندم هنوز در ، ردکخلق  یندگیمنا هیاته یر عنوان اطالعیزها هروزنام

ده من نسبت به طرح حقوق و یبه عق یول، مینک یرامون آن اظهار نظر رسمیگرفته است تا پقرار ن

در طرح : راینظر داده شده است ز یه با شتابزدگین اطالعیخودگردان در اهای هیف دولت و ناحیوظا

ـ  یـ اجتامع یاسیرفع هر گونه ستم س ید حقوق الزم را برایه باکاز قانون  یفقط جزئ ویژە هیات
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 یگوناگون داده توجه شده و در آن حق خودگردانهای و در استان یرانیاهای و قوم یو فرهنگ یاقتصاد

د یبا کبه مردم داده شود و بدون ش، سازگار باشد یرانیه با ساخت جامعه اک یلکبه ش یوادار  یفرهنگ

در  یخته و حتیدر آم ن شوراهایارات این طرح را با قانون شوراها و اختیاهای انیدر صورت لزوم بن

ن اظهار یه در اکداست یپ یرد بخوبکجستجو  یآن در متمم قانون اساس یهم برا یصورت لزوم جائ

های دسته یکدئولوژیاهای شنهادیرده شده است پکندگان خلق یمنا هیاته به عنوان کنظر شتابزده 

شد و من بارها یز احساس مه از آغاکاست  ین خطر یردستان گره زده شده و اکخاص با خواست مردم 

ل به یه ماکه نوشته شده ین اطالعیه در اکن همه من خشنود هستم یبا ا. در باره آن هشدار دادهام

از عموم مردم و  ویژە هیاتر خانه ید دبیدانیه مکهم دارند هامنطور  یره هستند و طرحکادامه مذا

د یه باک یدرباره قانون هیات ییم نهایرده است و تصمک یهنظر خوا یاسیسهای همه حزبها و سازمان

ن یق و در عیدق ین نظرها و برسیب برسد پس از گرفنت ایبه تصو یو خودگردانهای ل شوراکیتش یبرا

ه کهامن طور . ردستان اتخاذ خواهد شدکمردم  یاسیو س یمذهبهای تیحال ادامه گفتگو با شخص

دن یردستان و تحقق بخشکمردم های رامون خواستهیزن پیفه گفتگو و رایتنها وظ ویژە هیاتاعالم شده 

 هیاتر نظر یردستان زکدر منطقه  یشور کو  یر کلش ییارهاکه قرار است اداره همه کبل، به آن را ندارد

 هیمردستان خواکهای به شهر یدر پ یپهای سفر ویژە هیات یگر اعضایل من و دین دلیباشد به هم

 یمهندس سحاب ید هم آقایان و شایمهندس صباغ یبه همراه آقا گرینم تا دو روز دکیر مکداشت و ف

    . ردستان برگردمکبه 

 (2/10/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .رودمی ردستانکفردا به ویژە،  هیات

نظر خود را درباره ی، در گفتگوئ، روزیبعد از ظهر د، ردستانکدولت در  ویژە هیاتعضو ، وش فروهریدار

ه ین اطالعیفروهر در مورد ا. ردکاعالم  یرامون طرح خودگردانیپ« ردکق خل یندگیمنا هیات»هیاطالع

از  یفقط به جزئویژە،  هیاترا در طرح یز، نظر داده است یره با شتابزدگکمورد مذا هیات»: گفت

های به قوم یو فرهنگ یاقتصادی، اجتامعی، اسیستم س رفع هرگونه ید حقوق الزم را برایه باکقانون 

آنچه امروز » : ن گفتگو افزودیفروهر در ا. «گوناگون داده شود توجه شده استهای استانو در  یرانیا

تا ، قرار نگرفته یمورد بررس، در دولت  دولت آمد است ویژە هیاته یر عنوان اطالعیزها هدر روزنام

های هیف دولت و ناحینسبت به طرح حقوق و وظا، ده منیبه عق یول، نمکیرامون آن اظهار نظر رسمیپ

د یه باکقانون ویژە،  هیاترا در طرح یز، نظر داده شده است یبا شتابزدگ، هین اطالعیخودگردان در ا

و در  یرانیاهای به قوم یو فرهنگ یاقتصادی، اجتامعی، اسیرفع هرگونه ستم س یحقوق الزم را برا

ه با ک یلکبه ش یادار  و یفرهنگ یحق خودگردان، توجه شده و در آن، گوناگون داده شودهای استان

ن یاهای ادیبن، د در صورت لزومیبا کبه مردم داده شده و بدون ش، سازگار باشد یرانیساخت جامعه ا

آن  یهم برا یجائ، در صورت لزوم یخت و حتین شوراها در آمیارات ایطرح را با قانون شوراها و اخت

 هیات، ه به عنوانکاظهار نظر شتابزده ن یه در اکداست یپ یبخوب. ردکجستجو  یدر متمم قانون اساس

ردستان گره زده کخاص با خواست مردم های دسته یدئولوژ یاهای ادیبن، رد شده استکندگان خلق یمنا

ن همه یبا ا. شد و من بارها درباره آن هشدار داده امیه از آغاز احساس مکاست  ین خطر یشده و ا

. هم دارند یره هستند و طرحکل به ادامه مذایه ماکه ه نوشته شدین اطالعیه در اکمن خشنود هستم 

نظر ی، اسیسهای از عموم مردم و همه حزبها و سازمانویژە،  هیاترخانه ید دبیدانمی هکهامنطور 

به  یل شوراها و خودگردانکیتش ید برایه باک یدرباره قانون هیات یم نهائیرده است و تصمک یهخوا

های تیادامه گفتگو با شخص، ن حالیق و در عیدق ینظرها و بررسن یپس از گرفنت ا، ب برسدیتصو

فه یتنها وظویژە،  هیاته اعالم شده است کهامنطور . اتخاذ خواهد شد، ردستانکمردم  یاسیو س یمذهب

ه قرار است کبل، دن به آنرا نداردیردستان و تحقق بخشکمردم های رامون خواستیپ یزنیگفتگو و را
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من و ، لین دلیباشد و بهم هیاتر نظر یز، ردستانکدر منطقه  یشور کو  یر کلشی هاارکاداره همه 

مهندس  یداشت و به همراه آقا هیمردستان خواکهای به شهر یدر پ یپهای سفرویژە،  یگر اعضاید

 . میگرد یردستان بازمکبه ی، مهندس سحاب ید هم آقایان و شایصباغ

 (2/10/1358)اطالعات

 

  .امنندیم یرمانشاهان باقکتابع ، ن و رسپل ذهابیریش قرص: وش فروهریدار

د خود از مناطق یبرنامه بازد یدر اجرا یهمراه و  هیاتوش فروهر و یدار: هانکیرسپل ذهاب ـ خربنگار 

ت در مناز جامعت در رسپل ذهاب به مسجد مسلامنان اهل کغرب وارد پادگان ابوذر شدند و پس از رش 

پور ید فروهر سپهرین بازدیان ایدر جر. امام جامعت و مردم قرار گرفتند تسنن رفتند و مورد استقبال

رمانشاه در ک یه ژاندارمر یو فرمانده ناح یاسالم یجمهور  یفرمانده ژاندارمر ، رمانشاهانکاستاندار 

ن مسجد به فروهر یامام جامعت ا یمال محمد محمد. افتندیمسلامنان اهل تسنن حضور  یمسجد قادر 

ما . دارندیمعتقد و آن را پاس م ایراناسالمی ین منطقه به جمهور یمردم ا: ش آمد گفتو همراهان خو 

بود و همراه  هیمم و نخوایستیگاه ضد انقالب نبوده و نهیچه کم ینیکران اعالم میه اقشار ملت ایلکبه 

 ینیخم م انقالب امامیزع یران به رهرب یا یاسالم ین قطره خون خود از جمهور یگر برادران تا آخرید

 یاسالم یم و به جمهور یردکرا واژگون  یم منصور پهلو ینار هم رژکه در کما . ردک هیمخوا یپاسدار 

پس از سخنان امام جامعت مسجد مسلامنان اهل تسنن . میداریم یامنه گرامیم آنرا صمیافتیدست 

فارس و عرب و  و کگاه با تر هیچما در بدو انقالب : ساعته خود گفتیک یاز سخرنان یفروهر در قسمت

ضد  یم ولیران بودیا یاسالم یجمهور  ینار هم خواهان برقرار کم و تنها همه در یمواجه نبود یخراسان

، ندازندینند و تفرقه بکان رخنه یرانیردند تا بتوانند در صفوف فرشده اکن مساله را مطرح یون ایانقالب

ن ینخواهد توانست ا یضد انقالب هیچدم ین منطقه دیه من در اک یامن و وحدتین ایه با اکنیغافل از ا

اشاره  ینیبهمن ماه و فرمان قاطع امام خمیومت نظامکفروهر سپس به مساله ح. ردیوحدت را از ما بگ
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. ندیل مناین را به ما تحمیننگ یودتاکا نتوانستند یکسم آمریالیم و وابستگان امپریه رس سپردگان رژکرد ک

ن یریه بخش رسپل ذهاب و قرص شکهان کین سئوال خربنگار یسخ به افروهر در پا یان سخرنانیپس از پا

به نظر من با توجه به : گفت، خواهد داشت یشور چه وضعکهای نده استانیآ یم بندیدر تقس

ن بخش و شهرستان یا، ت و خواست خود مردم هموارهیجمع یو انباشتگ یمذهبی، قومهای یژگیو

 ویژە هیات. ار دارندیبس یوستگین منطقه با هم پیبود و مردم ارمانشاهان بوده و خواهد کجزو استان 

ار مطلوب یاثر بس ویژە هیاتدار یه دکخربنگار ما گزارش داده است . ردکمت یرمانشاه عزکروز بعد به 

 . گذاشته است ین منطقه بجاینان اکدر سا یو محسوس

 (2/10/1358هانکی)

 

  .دولت وارد سنندج شد ویژە هیات

روز وارد سنندج ید، دولت ویژە هیات یاعضا، «انیهاشم صباغ»و مهندس« وش فروهریردا» -سنندج

 یو انتظام یادار های ارکبه  یدگیردستان مشغول رسک یدر استاندار ، آنها پس از ورود به سنندج. شدند

پارس  یبه خربگزار ، از مسافرت به سنندج ویژە هیاتدرمورد هدف « وش فروهریدار». ردستان شدندک

ز در دستور یمنطقه ن یو انتظام یادار های ارکبه  یدگیرس، راتکعالوه بر انجام مذا، ن سفریدر ا»: فتگ

 یالزام، ن سفریدولت در ا ویژە هیات یحضور همه اعضا»: فروهر افزود. «باشدیم ویژە هیاتار ک

، رانیا یاسالم یجمهور  ین ژاندارمر یاز معاون یکیو « ساعت ساز»مسار یفقط ت، ن جهتینداشت و بهم

ردستان اقامت خواهد داشت و احتامالً کسه روز در  یمدت دو ال، دولت ویژە هیات. اندهبه سنندج آمد

 . «ردکردستان و رسدشت مسافرت خواهد کگر مناطق یوش فروهر به دیدار

 (4/10/1358)اطالعات
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های گروه یبعض. . . دانندین اسالم میروان راستیناب و پ یرانیردستان خود را اکمردم : وش فروهریدار

  .ردستانکمردم های نشاندن نظرات خود هستند تا تحقق خواسته یرسکخواستار به  یاسیس

پارس  یبا خربگذار های روز در مصاحبیردستان صبح دک یدولت برا ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار

و نقش  یاست جمهور یر ینامزد، ردستانکت خود در یج ماموریخود را در مورد نتاهای نقطه نظر

رار حوادث کاز ت یر یشگیوش فروهر در مورد پیدار. ردکان یدر زمان انتخابات ب یهگرو های رسانه

ه کرت شد ین اعتقاد قطعیردستان اکت حل بحران یمن مامور یشور گفت براکگر نقاط یردستان در دک

در  یرانیاهای قوم یخودگردان یاه بر ک یطرح یرد اجراک یدگیمردم به موقع رسهای د به خواستهیبا

شور با کهای گر گوشهیه ما در دکنیا ین باشد برایتواند تضمیاست به نظر من متهیه استانها در دست 

ا یه آکن سوال یدر پاسخ به ا یم و یردستان روبرو نباشکن یخونهای یر یمانند درگ یتاسفآور های دادیرو

نم کیا نه گفت من احساس مید نظر منوده یتجد ویژە یاتهت در یخود از هنگام عضو یر کدر مواضع ف

افته است من از مدتها یر نیردستان تغک یدولت برا ویژە هیاتت در یم در زمان عضویرکفهای موضع

ه چند روز بعد انقالب به مهاباد رفتم کن بار یدر نخست یردستان آشنا بودم و حتکقبل با خواست مردم 

رامون یناب و پ یرانیردستان خود را اکردم به اعتقاد من مردم کدا یست پن خوایبا ا یشرت یب یآشنائ

است  یعین طبیا یزارند ولیداده شود سخت ب یه طلبیه به آنها نسبت تجزکنیدانند از این اسالم میراست

گوناگون هستند بخواهند از خواست مردم های یولوژ یدیا یه داراک یاسیسهای ه حزبها و سازمانک

از  یه بعضکدم یچه رسین نتیچند هفته گذشتهام به اهای امل تاسف من در سفرکنند با ک یر بهرهربدا

های ر خاص خود هستند تا تحقق خواستهکنشاندن طرز ف یرسکشرت خواستار به یب یاسیسازمانها س

ه یاطالعن یدر اول: گفت یهگرو های ردستان در رسانهکاس اخبار کفروهر درباره نحوه انع. ردستانکمردم 

 یهگرو های و روز نامهنگاران و رسانه یاسیو س یمذهبهای تیردستان از شخصک یدولت برا ویژە هیات

دهند توجه یردستان را از خود نشان مکاز  ییهادادیرامون رویه پک یینشهاکت وایخواسته شد به اهم

 یران بستگیملت ا یاسالم و رسنوشت انقالب ینده وحدت ملیه با آک یداشته باشند و با موضوع یافک

ه توجه ین توصیبا ا یهگرو های از رسانه یار یت روبرو شوند و خوشبختانه بسیدارد با احساس مسئول
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روش چندان ها هاس خربها و مصاحبکدر انعها هاز روزنام یم گاه بعضید بگویامل تاسف باکبا  یردن ولک

به  یگر یدهای واژه مفهوم یکجمله با  یکردن کو بخصوص گاه با جابهجا  اندهش نگرفتیدر پ یدرست

 یسجمهور یرئ یدایاندکا یه آکن سوال یفروهر درباره ا. ار لطمه زدکرشفت یه به پکها دادند گفتار

وهمند ما را که انقالب شک ینیه امام خمکن بود یراه حل ا ین وضعیدر چن: ا نه پاسخ دادیخواهد بود 

افته است گذشته از یشان تبلور یملت در وجود اهای استهنون هم همه خو کو ا اندهردک یرهرب 

ه کردند کیبه عنوان رهرب به عهده دارند قبول م یقانون اساس 107ه به موجب اصل کهای فیوظ

در  اندهن نظر موافقت نفرمودیامل تاسف با اکه با کاز آنجا  یز باشند ولیران نیسجمهور این رئینخست

های نون در شوراکن موضوع ایران هستم و اید من عضو حزب ملت ایدانیم میود بگیخودم با یباره نامزد

ردهام کآن  یه گرفته شود من خود را آماده اجراک یمیاست و هرگونه تصم یزنیو را یمورد برس یحزب

 . شده است یشتابزدگ یانتخاباتدر قانون اساس یخ و نحوه برگزار یدر مورد تار یول

 (5/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 سنندجهای یرانداز ین تیعامل ییشناسا یقات برایآغاز تحق

 یقات برایتحق، داد یدر شهر سنندج رو ، ه سه شنبه شبکهای ندکپراهای یرانداز یبدنبال ت -سنندج

ن مورد یبه سنندج در ا یاعزام ویژە هیاتعضو « انیهاشم صباغ» . آغاز شد یرانداز ین تیعامل ییشناسا

ن حزب دخالت یا، ار ما گذاشته استیرات سنندج در اختکه حزب دمکه کصله طبق اطالع حا»: گفت

« یرستگار »گروه یها از سو یرانداز یه احتامالً تکادآور شد یرد و کب یذکها تیرانداز ین تیخود را در ا

د کیره و تاکطرف مذاهای گروه یاز سو  یان در مورد اعالم ردخودگردانیهاشم صباغ. «صورت گرفته است

 یمحتوا، میه مهم است و قباًل هم گفته اکآنچه »: رات گفتکمذا یز چگونگیو ن یلمه خودمختار ک بر

. «ندیکق میه تطبکم یاعتقاد دار، رده بودندکرد اعالم که ابتدا مردم ک ییهارا با خواست یطرح خودگردان

طرح خودمان  یبررس یبرا یو مذهب یاسیندگان سیم با مردم و منایدار یشه آمادگیما هم»: افزود یو 
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م تا نظر خود یران خواستیموجود در ا یاسیسهای ران و متام گروهیم و از آنها و از متام مردم اینکره کمذا

ران در مورد طرح یحزب توده ا ینون فقط از سو کاما تا، ندیاعالم منا یتبکرا در مقابل طرح ما بطور 

رات ییو تغ ویژە هیات یارات تام نظامیاخت ان در موردیهاشم صباغ. «اظهار نظر شده است، ورکمذ 

مطقه داده نشده و فقط  ینظام یدر سطوح باال  یر ییتغ هیچ»: ردستان گفتکدر استان  ینظام

انتخاب و مشغول « رسهنگ سپهر» یردستان به جاک 28ر کبه سمت فرمانده لش« یرسهنگ فرهاد»

 . ار شده استکب

 (5/10/1358)اطالعات

 

  .ر دادییردستان را تغکر کاستاندار و فرمانده لش ویژە، هیات: انیصباغ

های دولت پس از چند روز اقامت در استان ویژە هیات یاز اعضا یکیوش فروهر یه ـ داریسنندج و اروم

 یوش فروهر با رهربان ملیدار. روز به تهران بازگشتید یو مذهب یشور و مالقات با رهربان ملک یغرب

رسدشت به های تیمالقات با شخص یز قرار بود برایروز نیشازظهر دیو پرد کمهاباد مالقات  یو مذهب

ات مالقات با فروهر به رهربان ییاز جز. ه بازگشتیبه علت نامساعد بودن هوا به اروم ین شهر برود ولیا

رات اظهار کاز موضوع مذا یست و فرماندار مهاباد در متاسیدر دست ن یقیرد در مهاباد اطالع دقک

روز به یرد و دکمالقات  64ر که با فرمانده لشیوش فروهر پس از بازگشت به ارومیدار. ردک یاطالعیب

ردستان کهای در شهر یو انتظام یادار های ارکدرباره : دارها گفتین دیج ایدرباره نتا یو . تهران بازگشت

ه کاست  هامن هیاتطرح  یم ولیردکدا یهم پ ییو ضمن آن فرصت گفتگوها. صورت گرفت ییمالقاتها

ن یبراساس هم. نسبت به آن اظهارنظر شود روز 15ده و قرار شده ظرف یهمگان رس یهاز قبل به آگا

داشته  ییدارهاید یو انتظام یادار های ارکبه  یدگیرس یز در مهاباد برایشب نیوش فروهر دیگزارش دار

ن علت بعدازظهر یهمبه رسدشت مقدور نشد و به  یبه علت نامساعد بودن وضع هوا سفر و  یاست ول

به  ویژە هیاتگر یان عضو دیگر هاشم صباغید یاز سو . ر صورت گرفتیبه تهران با تأخ یروز سفر و ید
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ن یاز جملها. ردک یدگیمختلف مردم رسهای الت گروهکردستان به مشک یسنندج رفت و در استاندار 

اعالم  ییار در گفتوگویکالن بیارغالتحصره با فکان به دنبال مذایصباغ. ار بودندیکالن بیفارغالتحصها هگرو 

ار سنندج در آموزش و پرورش استخدام یکبها هپلمینفر از فوق د 40و ها هپلمیصد نفر از د ، یکردک

ان یصباغ. به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمدها هپلمینفر از د 35ز یجار نیخواهند شد در ب

ر ادارات یسا یربایز در مراجعت به تهران مجوز استخدامیار نیکب النیر فارغ التحصیسا یه براکرد کد کیتا

 یبیترت: ردستان گفتکدر سنندج  یانات درمانکمبود امکان در مورد یصباغ. گرفته خواهد شد یدولت

 یارگران از گران: کز گفتیارگران نکالت کدر مورد مش یول. انات رفع شودکن امیه اکداده شده است 

به علت  یروز به تهران بازگردد ولید یقرار بود و . ت داشتندیاکش یسطح زندگاجناس و باال بودن 

 یه طکش سنندج یشب پ 2ن در مورد حوادث یهمچن یو . ن نشدکمم ینامساعد بودن هوا بازگشت و 

ار یرات در سنندج در اختکه حزب دمک یطبق اطالع: صورت گرفت گفتهای ندکپراهای یرانداز یآن ت

ادآور شد یرد و کب یذکن حزب دخالت خود را در حوادث شب گذشته در سنندج تیاما قرار داده است 

ان در پاسخ سئوال خربنگار یصورت گرفته است هاشم صباغ یگروه رستگار  یها از سو یراندازیه احتامالً تک

 یلمه خودمختار کد بر کیره و تاکطرف مذاهای گروه یاز سو  یپارس در مورد اعالم رد خودگردان یخربگزار 

لمه مطرح است کش از یم محتوا بیه مهم است و قباًل هم گفتهاکآنچه : رات گفتکمذا یز چگونگیو ن

ند یکق میرده بودند تطبکرد اعالم که ابتدا مردم ک ییبا خواستها یطرح خودگردان یم محتوایه معتقدک

م ینکره کودمان مذاطرح خ یبررس یبرا یو مذهب یاسیندگان سیم با مردم و منایدار یشه آمادگیو ما هم

ه نظر خود را در کم یران خواستیموجود در ا یاسیسهای ران و از متام گروهیو از آنها و از متام مردم ا

ره کران در مورد طرح مذایا« حزب توده»نون فقط از طرف کتا یند ولیاعالم منا یتبکمقابل طرح ما بطور 

 ویژە هیاته به یکارات تام نظامیتوجه به اخت ه باکان سئوال شد یاز هاشم صباغ. اظهارنظر شده است

منطقه  ینظام یدر سطوح باال  یراتییا تغیانجام داده و آ ینون چه اقداماتکتا هیاتن یداده شده است ا

منطقه داده نشده و فقط  ینظام یدر سطوح باال  یراتییتغ هیچ: پاسخ داد یر؟ و یا خیداده شده است 
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ار رسهنگ سپهر انتخاب و مشغول کرس  یسنندج بجا 28ر کده لشبه سمت فرمان یار رسهنگ فرهادکرس 

  .ار شده استکب

در سطوح مقامات  یراتییانجام تغ یدارند برا ویژە هیاته ک یشور کارات یبا توجه به اخت: ده شدیپرس

  اتخاذ شده است؟ یامتیچه تصم

ن انتخاب و مشغول ردستاک یبه سمت رسپرست استاندار  یسیشاهو یآقا: ان اظهار داشتیهاشم صباغ

 . ار شده استکب

 (6/10/1358هانکی)

 

  ان در سنندجیاظهارات صباغ

، ردستانکحل و فصل مسائل  یبرا ویژە هیاتان عضو یهاشم صباغ یآقا: پارس یسنندج ـ خرب گزار 

رو خط امام در باره یان پیدانشجو یپارس در باره افشاگر  یبا خربگذار  یاختصاص یگفتگو  یکروز در ید

داتور یاندکان در مورد یندارد صباغ یگونه اطالعهیچن موضوع یه از اکاظهار داشت  یآزاد نهضت

شب سنندج یدر مورد حوادث پر یو . دا نبوده و نخواهم شدیاندکگفت من  یس جمهور ییر یخودش برا

رات در که حزب دمکطبق اطالع حاصله : گفت، صورت گرفتهای ندکپراهای یرانداز یآن ت یه طک

ن حزب دخالت خود را در حوادث سهشنبه شب گذشته در سنندج یار ما قرار داده است ایدر اختسنندج 

ان در یهاشم صباغ. بوده است یگروه رستگار  ها از طرفیراندازیه احتامال تکادآور شده یرده و کب یذکت

 یخود مختار لمه کد بر کیره و تاکطرف مذاهای گروه یاز سو  یدر مورد اعالم رد خودگردان یپاسخ سوال

لمه مطرح است کش از یب یم محتو یه مهم است و قبال هم گفتهاکآنچه : رات گفتکمذا یز چگونگیو ن

ق یه تطبکم یرده بودند اعتقاد دارکرد اعالم که ابتدا مردم ک هاییهبا خواست یطرح خودگردان یا محتوای

طرح خودمان  یبرس یبرا یبو مذه یاسیندگان سیم با مردم و منایدار یشه آمادگیند و ما همکیم
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ه نظر کم یران خواستیموجود در ا یاسیسهای ران و از متام گروهیم و از آنها و از متام مردم اینکره کمذا

ران در ینون فقط از طرف حزب توده مردم اکتا یند ولیاعالم منا یتبکخود را در مقابل طرح ما به طور 

 یارات تام نظامیه با توجه به اختکان سوال شد یم صباغاز هاش. ور اظهار نظر شده است کمورد طرح مذ 

در سطوح  یراتیا در تغیانجام داده و آ ینون چه اقداماتکتا هیاتن یداده شده است ا ویژە هیاته به ک

 ینظام یدر سطوح باال  یراتیتغ هیچپاسخ داد  یر؟و یا خیدر منطقه داده شده است  ینظام یباال 

رسهنگ سپهر  یسنندج به جا 28ر کبه سمت فرمانده لش یفرهاد منطقه داده نشده و فقط رسهنگ

 یدارند برا ویژە هیاته ک یشور کارات یسوال شد با توجه به اخت. ار شده استکانتخاب و مشغول به 

 یآقا: ان اظهار داشتیاتخاذ شده است؟هاشم صباغ یامتیچه تصم، در سطح مقامات یراتییانجام تغ

هاشم  یآقا. ار شده استکردستان انتخاب و مشغول به ک یاندار است یبه سمت رسپرست یسیشاهو

ردستان کمنطقه  یبرا یه طرح خودگردانکمن اعتقاد دارم : گفت یان در مورد طرح خودگردانیصباغ

دانم به یه من مکاشخاص صاحب نظر هم  یاسیو س ینظامهای تیندگان احزاب و شخصیعالوه بر منا

ا یو  یا به استاندار ید طرح ما را مطالعه و نظرات خود را یهستند با ردستانک ین اهالیطور قطع در ب

 . میات مردم را هم راجع به طرح بدانیه نظرکبود  هیمار خوشحال خوایبه تهران ارسال دارند و ما بس

 (6/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  ردستانکفروهر در های مالقات

خود با های مالقات و گفتگو ەدر ادام، ستانردکبه  یاعزام هیاتعضو « وش فروهریدار»-هیاروم

با  یدر شهرستان مهاباد به طور خصوص، ن منطقهیا یاسیو س یمختلف مردم و رهربان مذهبهای گروه

م گرفت از مهاباد عازم یفروهر سپس تصم. ردکن شهرمالقات یا یو مذهب یملهای تیدو نفر از شخص

اما به ، ش را ادامه دهدیگفتگوها، شهرستان رسدشت یاسیو س یمذهبهای تیرسدشت شود تا با شخص

و  یمذهبهای تیوش فروهر با شخصیهنوز از مالقات دار. ه بازگشتیعلت نامساعد بودن هوا به اروم
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از مالقات ، پارس یز در متاس با خربگزار یست و فرماندار مهاباد نیدر دست ن یقیاطالع دق، مهاباد یاسیس

 . ردک یاطالع یفروهر اظهار بهای و گفتگو

 (6/10/1358)اطالعات

 

 بازگشت فروهر

روز از مهاباد وارد ید، به سنندج یاعزام ویژە هیاتعضو « وش فروهریدار»ه کد یگزارش رس -هیاروم

 یادار های ارکدرمورد »: ش گفتیدارهایج دیوش فروهر درباره نتایدار. ه شد تا به تهران بازگرددیاروم

، میردکدا یفرصت گفتگو هم پ، صورت گرفت و ضمن آن ییهامالقات، انردستکهای در شهر یو انتظام

روز نسبت به آن 15د و قرار است ظرف یهمگان رس یهه از قبل به آگاکهامن است ، هیاتاما طرح 

 یو مذهب یدر مهاباد با رهربان مل، وش فروهریه دارکاست  کیگر حایگزارش د یک. «اظهار نظر شود

 . جام دادان ییدارهایردستان دک

 (7/10/1358)اطالعات

 

  .ردستان به تهران بازگشتکفروهر از 

ه ک ییدارهاین دوره از سفر خود و دیان ایردستان در پاک ویژە هیاتعضو « وش فروهریدار» -ه یاروم

ن یج ایروز در باره نتایفروهر عرص د. ه عازم تهران شدیروز از ارومیعرص د، ردستان داشته استکدر 

صورت گرفت و ضمن های مالقات، ردستانکهای در شهر یو انتظام یادار های ارکدر باره : تدارها گفید

ده و یهمگان رس یهه از قبل با آگاکهامناست  هیاتطرح  یردم ولکدا یهم پ ییآن فرصت گفتگوها

شب ید، وش فروهرین گزارش داریبر اساس هم، نسبت به آن اظهار نظر شود، روز 15قرار شده ظرف 

داشته است و به علت نامساعد  ییدارهاید یو انتظام یادار های ارکبه  یدگیرس یدر مهاباد برا زین
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به  یز سفر و یروز نیبعدازظهر د، ن علتیه به همکبه رسدشت مقدور نشده  یسفر و ، بودن وضع هوا

 . ر صورت گرفتیتهران با تاخ

 (7/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردیرش قرار گیتواند مورد پذیمن، ردکق خل یندگیمنا هیات یطرح خودمختار 

م دارد یتصم ویژە هیات»: ردکاعالم  یدر گفتگوئ، ردستانک یدولت برا ویژە هیاتعضو ، وش فروهریدار

از سپاه پاسداران ، ن باشدیمردم تأم یو اجتامع یفردهای یت و آزادیامل برقرار گردد و امنکهر جا نظم 

 یندگیمنا هیات یفروهر در مورد طرح خودمختار . «خود بازگردند یاصلهای انقالب بخواهد به قرارگاه

به دور از واقع ، رد داده شده استکخلق  یندگیمنا هیاته بعنوان ک یبنظر من طرح»: رد گفتکخلق 

رش قرار یتواند مورد پذمنی وجه هیچران است و بیا یاست و نشانه عدم شناخت ساخت اجتامع ینیب

ردستان در ک یخودمختار  یبرا، ردکخلق  یندگیمنا هیاتبه نام طرح  یمن طرح» : افزود یو . «ردیگ

دولت فرستاده نشده  ویژە هیات یبطور جداگانه برا، ن طرحیم اید بگوینخست با. خواندمها هروزنام

. «قرار نگرفته است یرده مورد بررسکافت یدر یگر یدهای ه طرحک هیاتن یاست و هنوز هم در ا

 یاسیو س یمذهبهای تیشخص یقبلهای شنهادیبا پ ین طرح حتیا» : طرح اظهار داشت نهیفروهر در زم

ردستان به کمردم های ن ماه بعنوان خواستیه در فروردکردستان کرات کردستان و بخصوص حزب دمک

شد یل مکیل جلسه گفتگوها تشیبعد از تعط. دارد یار یتفاوت بس، داده شده بود ینیحضور امام خم

دارها ینداشتم و د یرسم یگفتگو  یا فردی یهیاتبا ، ردمکردستان کمهاباد  یه فرماندار کبه  ییادر سفره

ه کاز بن بست بود  ییرها یار براکابت، قتیداشت و در حق یجنبه خصوص، من بعد از آنهای و گفتگو

ردستان کبه  نده اشیان سفر آکوش فروهر در موردامیدار. «فتاده استیهنوز سودمند ن، ت افسوسیبا نها

ه کباشد ، رد باشمکهنان یبا هم م یکتوانم در متاس نزدیه مکدانم تا آنجا یفه خود میمن وظ»: گفت

  .«دیآبدست  ییخداوند توانا و خواست توده مردم راه حل نها یار یب
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 خروج پاسداران

د یدانیصالح ما یآ، د آمدهیه پدک یو تشنجهائ یت وضع فعلیبا توجه به حساس: از فروهر سئوال شد

بارها گفته »: در پاسخ گفت یو . آنها مستقر گردد یردستان خارج شده و ارتش بجاکسپاه پاسداران از 

های و اگر هم پار اندهردستان رفتکهای نظم به شهر یبرقرار  یبرا، ه سپاه پاسداران انقالبکشده است 

انقالب  یروز یارتش با پ. ده گرفتینها را نادد ارزش آ ینبا، رده باشندک یاشتباهات، از آنها در آغاز ورود

، رانیا یدر قانون اساس یول، شور را داردک یت ارضیفه دفاع از استقالل و متامیوظ، رانیملت ا یاسالم

م یتصم ویژە هیات. آن شده استهای از انقالب و دستاورد یعهده دار نگهبان، سپاه پاسداران انقالب

از سپاه ، ن باشدیمردم تأم یو اجتامع یفردهای یت و آزادیدد و امنامل برقرار گر کدارد هر جا نظم 

ه به کیبا ت یسانکه ک یتا هنگام یول، خود بازگردند یاصلهای پاسداران انقالب بخواهد به قرارگاه

نند و قدرت دولت را کل یخود را بر مردم تحم ەشیوشند اندیکم، ه در دست دارندک یگوناگونهای سالح

  .«ردکرا اجراء  یمین تصمیتوان چن، منیارندان بردیاز م

 

 یلمه خودمختار ک

. نمکیمن تعجب م»: گفت، ردها مقدس استک یه گفته شده براک یلمه خودمختار کفروهر در مورد 

ه به مردم داده ک یحقوق ید به محتوایبا. شود یقدس تلقهیمگرو  یبرا، آن یرصفنظر از محتواهای لمک

ن چنان لجوحانه بدان یه اکن ین مفهوم گسرتده و شائبه آفریبا ا. لمهک یکبه نه ، ردکتوجه ، شودیم

 یاقتصادی، اجتامعی، اسیرفع هر گونه ستم س یبرا ینیامام خم یخیام تاریه با پک یو فرصت، دندیچسپ

  .ان رفتیبوجود آمده بود از م، ردکهنان یو هم م یرانیاهای از همه قوم یو فرهنگ
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 رهاارتش از شه یدور 

 ویژە هیاته از طرف کخود گردان  یف نواحیبا توجه به حقوق و وظا: وش فروهر سئوال شدیاز دار

استقرار پادگانها و رفت و آمد  یالت برای هرث تسکدر مورد فراهم آمدن حدا، دولت ارائه شده است

د یمرز باشد و نباد دور از شهر و در یه ارتش باکرد آمده است کخلق  یشنهادیارتش در طرح پهای گانی

در  یست؟ و ین مورد نظر شام چیدر ا، ندکیخودمختار مداخله نظام یدر نواح، اتیتحت عنوان مقتض

اربرد آن حفظ و استقالل و که ک یاست مل یارتش نهاد، رانیا یاسالم یدر نظام جمهور »: پاسخ گفت

 یهر ارتش از ستاد اصل. ردیبگ یتواند تنها در مرزها جای منیارتش هیچ یول، شور استک یت ارضیمتام

شور داشته باشد تا بتواند کنده در رسارس کگوناگون و پراهای گانها و پادگانید یشور باکهای خود تا مرز

رد یبپذ یهرا جز دولت و فرماند ینهاد هیچ ینرتل از سو کتواند منی انجام دهد و یفه خود را به خوبیوظ

ردستان هم . کامل برخوردار گرددک یاز آزاد، و استقرار یجابجائ ید برایبا، رانیاز اهای و در هر گوش

رون بودن پادگانها از شهرها یاما ب، خارج باشد یلکن قاعده یتواند از امنی ران است ویاز اهای گوش

رد وخود کد فراموش ینبا، در ضمن. ز به آن عالقه مند هستندین یه خود فرماندهان ارتشکست یه اینظر

  .«ندکیم کمک ینار شهرها تا چه اندازه به رونق اقتصادکنها در ن پادگایهم

 

 ردستانکمحدوده 

رد کخلق  یندگیمنا هیاته در طرح کران یردستان اکنظر شام در مورد محدوده : از فروهر سئوال شد

، ردستان نام داده شده است، کن طرحیه در اک یقلمروئ» : ست؟ فروهر گفتیشنهاد شده است چیپ

ران یشور اک یدرونهای یم بندیواحد از تقس ، یکنه در پنجاه ساله گذشتهی، خینه از لحاظ تارگاه هیچ

ت یو سنندج را وال یر کت ساوجبالغ میمهاباد را وال، وهکت پشتیوال، الم را در گذشتهیا. نبوده است

ه کنیبا ا، ن مردمیا یفرهنگ یو حت یمذهبهای یژگیو. دندینامیبا مین نام زیرمانشاه را با همکاردالن و 

 یم بندیه در هر تقسکنیبا هم تفاوت دارد و باالتر از همه ا، رد و از فرزندان مادها هستندکهمه 
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رمانشاه و استان کمردم استان ، رد و به گامن منکد بخواست مردم توجه یز بایش از هر چیپ یشور ک

در  یجان غربین استان آذربایردنشکش ردستان و بخکاستان های ه با مردم شهرکآن یگاه براهیچ، المیا

  .اندهنشان نداد یشیگرا، رندیقرار گ یشور ک یم بندیواحد از تقس یک

 

 هشدار فروهر

ها یرین درگیدر مورد اهای جداگان یوش فروهر در گفتگو یدار، شب در سنندجیدهای یر یبدنبال درگ

ون یزیو تلویپاه پاسداران انقالب و رادسهای شب به قرارگاهیمن هم از حمله پر، امل تأسفکبا » : گفت

در حال ، ه در آن شهر هستندک یاسیسهای ه گردانندگان گروهکنیباخرب شدم و با توجه به ا، در سنندج

م یمناینم و گوشزد مکیح میرا بشدت تقبهای ن توطئیچن، اندهر بودکگفتگو با استاندار و فرمانده لش

 یبانیدر پشت یانتظامهای رویشور است و ارتش و نک یقانونهای نهاد از ، یکیه سپاه پاسداران انقالبک

، گوناگونهای ه با بهانهک یسانکمن به . انجام خواهند داد کش یه بکبعهده دارند های فیاز آنها وظ

آغاز  یشکو برادر  یر یگر درگیان برود و بار دیشور از مکن غرب یردنشکهای نیوشند آرامش رسزمکیم

 یاسالم یارتش جمهور  یشنت دار یدولت و خو ویژە هیاتت یه از حسن نکنم کیدت اخطار مبش، شود

 . «ان دهندیخود پاهای ینند و به اخاللگر کسوءاستفاده ن، رانیا

 (11/10/1358)اطالعات

 

  .است ینیدور از واقع ب، ردک یندگیمنا هیات یطرح خودمختار : فروهر

 یبا خربگزار  یمصاحبه اختصاص یکروز در ید، ردستانک یادولت بر  ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار

و  یفردهای یت و آزادیامل برقرار گردد و امنکه هر جا نظم کم دارد یتصم ویژە هیات»: پارس گفت

فروهر . «خود برگردند یه به قرارگاه اصلکاز سپاه پاسداران انقالب بخواهد ، ن باشدیمردم تام یاجتامع



 
323 

 یندگیمنا هیاته بعنوان ک یبنظر من طرح»: رد گفتکخلق  یندگیمنا هیات یدر مورد طرح خودمختار 

 هیچران است و بیا یو نشانه عدم شناخت ساخت اجتامع ینیرد داده شده است بدور از واقع بکخلق 

  .ردیرش قرار گیتواند مورد پذیوجه من

نخست . خواندمها هزنامردستان در رو ک یخودمختار  یرد براکخلق  یندگیمنا هیاتبنام طرح  یمن طرح

 هیاتن یدولت فرستاده نشده است و هنوز هم ا ویژە هیات ین طرح بطور جداگانه برایم اید بگویبا

 هیاته بعنوان ک یبنظر من طرح یقرار نگرفته است ول یرده مورد بررسکافت یدر یگر یدهای ه طرحک

ران است یا یدم شناخت ساخت اجتامعو نشانه ع ینیبدور از واقع ب، رد داده شده استکخلق  یندگیمنا

و  یمذهبهای تیشخص یقبلهای شنهادیبا پ ین طرح حتیرد ایرش قرار گیتواند مورد پذیوجه من هیچو ب

مردم های ن ماه بعنوان خواستیه در فروردکردستان کرات کردستان و بخصوص حزب دمو ک یاسیس

 . «دارد یار یتفاوت بس، داده شده بود ینیردستان بحضور امام خمک

 (12/10/1358 )بامداد

 

  .ردیرش قرار گیتواند مورد پذیرد منکخلق  یندگیمنا هیاتطرح : وش فروهریدار

  .ران استیا یو نشانه عدم شناخت ساخت اجتامع ینیطرح مزبور به دور از واقعب

 یر با خربگزا یمصاحبه اختصاص یکروز در یردستان دک یدولت برا ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار

و  یفردهای یت و آزادیامل برقرار گردد و امنکه هر جا نظم کم دارد یتصم ویژە هیات: پارس گفت

. خود برگردند یاصلهای ه به قرارگاهکن باشد از سپاه پاسداران انقالب بخواهد یمردم تأم یاجتامع

 هیاته عنوان ه بک یبه نظر من طرح: رد گفتکخلق  یندگیمنا هیات یفروهر در مورد طرح خودمختار 

ران است یا یو نشانه عدمشناخت ساخت اجتامع ینیرد داده شده است به دور از واقعبکخلق  یندگیمنا

 یرد براکخلق  یندگیمنا هیاتبه نام طرح  یمن طرح. ردیرش قرار گیتواند مورد پذیوجه منهیچو به 
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 ویژە هیات یور جداگانه بران طرح بطیم اید بگویخواندم نخست باها هردستان در روزنامک یخودمختار 

 یرده مورد بررسکافت یدر یگر یدهای ه طرحک هیاتن یدولت فرستاده نشده است و هنوز هم در ا

ردستان بخصوص ک یاسیو س یمذهبهای تیشخص یقبلهای شنهادیبا پ ین طرح حتیا. قرار نگرفته است

 ینیردستان بحضور امام خمکم مردهای ن ماه به عنوان خواستیه در فروردکردستان کرات کحزب دم

ل شده در کیتشهای ل جلسه گفتگویه بعد از تعطک ییدر سفرها. دارد یار یداده شده بود تفاوت بس

من های دارها و گفتگوینداشتم و د یگفتگو رسم یا فردی یهیاتردم با کردستان کمهاباد به  یفرماندار 

ت افسوس یه با نهاکاز بن بست بود  ییرها یبرا یار کقت ابتیداشت و در حق یبعد از آن جنبه خصوص

فه خود یمن وظ: ردستان گفتکنده اش به یان سفر آکوش فروهر در مورد امیدار. فتادهیهنوز سودمند ن

خداوند توانا و خواست  یار یه بکرد باشم باشد کهنان یبا هم م یکتوانم در متاس نزدیه مکدانم تا آنجا یم

 ییو تشنجها یت وضع فعلیاز فروهر سئوال شد با توجه به حساس. دیبدست آ ییتوده مردم راه حل نها

. آنها مستقر گردد یردستان خارج شده و ارتش بجاکه سپاه پاسداران از کد یدانیا صالح مید آمده آیه پدک

و  اندهردستان رفتکهای نظم به شهر یبرقرار  یه سپاه پاسداران انقالب براکگفت بارها گفته شده است 

ارتش با . ده گرفتید ارزش آنها را نادیرده باشد نباک یاز آنها در آغاز ورود اشتباهات یی هپار اگر هم 

در قانون  یشور را دارد ولک یت ارضیفه دفاع از استقالل و متامیران وظیملت ا یانقالب اسالم یروز یپ

 هیات، آن شده استهای از انقالب و دستاورد یران سپاه پاسداران انقالب عهدهدار نگهبانیا یاساس

ن یمردم تام یو اجتامع یفردهای یت و آزادیامل برقرار گردد و امنکه هر جا نظم کم دارد یتصم ویژە

 یسانکه ک یتا هنگام یخود بازگردند ول یاصلهای ه به قرارگاهکباشد از سپاه پاسداران انقالب بخواهد 

نند و قدرت کل یشه خود را بر مردم تحمیاند وشندیکه در دست دارند مک یگوناگونهای ه به سالحکیبا ت

ه گفته ک یلمه خودمختار کفروهر در مورد . ردکرا اجرا  یمین تصمیتوان چنیان بردارند منیدولت را از م

 یآن برا یرصفنظر از محتو های لمکه کنم یکردها مقدس است گفت من تعجب مک یشده برا

لمه با ک یکرد نه به کشود توجه یبه مردم داده مه ک یحقوق ید به محتوایبا. شود یقدس تلقهیمگرو 

آبامناه امام  یخیام تاریه با پکرا  ید و فرصتین چنان لجوجانه چسبین این مفهوم گسرتده و شائبهآفریا
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و هم  یرانیاهای از همه قدم یو فرهنگ یاقتصادی، ـ اجتامع یاسیرفع هرگونه ستم س یبرا ینیخم

  .بردان ید آمده از میرد پدکهنان یم

ف یه با توجه به حقوق و وظاکن سئوال یردستان در پاسخ اکدولت برا  ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار 

ی هرث تسکدولت ارائه شده است در مورد فراهم آمدن حدا ویژە هیاته از طرف کخودگردان  ینواح

ه ارتش کد آمده است ر کخلق  یشنهادیارتش در طرح پهای گانیاستقرار پادگانها و رفت و آمد  یالت برا

ند ک یخودمختار مداخله نظام یات در نواحید تحت عنوان مقتضید دور از شهر و در مرز باشد و نبایبا

  ست؟ین مورد نظر شام چیدر ا

اربرد آن حفظ استقالل و که ک یاست مل یران ارتش نهادیا یاسالم یه گفتم در نظام جمهور کهامنطور 

 یرد هر ارتش تا از ستاد اصلیبگ یتواند تنها در مرزها جایمن یارتش هیچ یشور است ولک یت ارضیمتام

شور داشته باشد تا بتواند کنده در رسارس کگوناگون و پراهای گانها و پادگانید یشور باکهای خود تا مرز

رد و در یبپذ یهرا جز دولت و فرماند ینهاد هیچنرتل کتواند یانجام دهد و من یفه خود را به خوبیوظ

های ردستان هم گوش. کامل برخوردار گرددک یو استقرار از آزاد ییجابجا ید برایران بایاز اهای گوش هر

است های یرون بودن پادگانها از شهرها نظر یخارج باشد اما ب یلکن قاعده یتواند از ایران است و منیاز ا

ن پادگانها یرد وجود همکاموش د فر یز به آن عالقمند هستند و در ضمن نباین یارتشهای ه خود فرماندک

  .ندیکم کمک یدر شهرها تا چه اندازه به رونق اقتصاد

رد کخلق  یندگیمنا هیاته در طرح کران یردستان اکاز فروهر سئوال شد نظر شام در مورد محدوده 

  ست؟یشنهاد شده است چیپ

 یخیاه نه از لحاظ تارگهیچردستان نام داده شده است کن طرح به آن یه در اک ییقلمرو: فروهر گفت

الم را در گذشته یا. ران نبوده استیشور اک یدرونهای یمبندیواحد از تقس یکنه در پنجاه ساله گذشته 

ن نام یرمانشاه را با همکت اردالن و یو سنندج را وال یر کت ساوجبالغ میمهاباد را وال، وهکت پشتیوال

  .دندینامیبا میز
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رد و از فرزندان مادها هستند با هم تفاوت که همه کنین مردم با ایا یفرهنگ یو حت یمذهبهای یژگیو

رد و کد به خواست مردم توجه یز بایش از هر چیپ یشور ک یمبندیه در تقسکنیدارد و باالتر از همه ا

ردستان و بخش کاستان های ه با مردم شهرکآن یالم برایرمانشاه و استان اکبه گامن من مردم استان 

 . اندهنشان نداد یشیرند گرایقرار گ یشور ک یمبندیواحد از تقس یکدر  یجان غربیآذربا ن استانیشهرنش

 (12/10/1358)اطالعات 

 

  :وش فروهریمصاحبه با دار

ار یردستان تفاوت بسکهای تیشخص یقبلهای شنهادیبا پ یرد حتکخلق  یندگیمنا هیات یشنهادیطرح پ

  .دارد

  .اندهانقالب شدهای حفاظت از دستاورد پاسداران عهدهداری، در قانون اساس

  .دارد یدر رونق اقتصاد یانیشا کمکنار شهرها کوجود پادگانها در 

 هیات: پارس گفت یبا خرب گزار  یمصاحبه اقتصاد یکردستان در ک ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار

ن یمردم تام یو اجتامع یدفر های یت و آزادیامل بر قرار گردد و امنکه همه جا نظم کم دارد یتصم ویژە

فروهر در مورد طرح ، خود برگردند یاصلهای ه به قرار گاهکباشد و از سپاه پاسداران انقالب بخواهد 

رد کخلق  یندگیمنا هیاته به عنوان ک یبه نظر من طرح: رد گفتکخلق  یندگیمنا هیات یخود مختار 

وجه  هیچران است و به یا یت اجتامعو نشانه عدم شناخت ساخ ینیداده شده است بدور از واقع ب

 یخودمختار  یرد" براکخلق  یندگیمنا هیات"طرح  به نام یمن طرح. ردیرش قرار گیتواند مورد پذیمن

دولت  ویژە هیات ین طرح به طور جداگانه برایم اید بگوینخست با. خواندمها هردستان در روزنامک

قرار  یرده مورد بررسکافت یدر  یگر یدهای ه طرحک هیاتن یفرستاده نشده است و هنوز هم در ا

رد داده شده است بدور از واقع کخلق  یندگیمنا هیاته به عنوان ک یبه نظر من طرح ینگرفته است ول
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. ردیرش قرار گیتواند مورد پذیوجه من هیچران است و به یا یو نشانه عدم شناخت ساخت اجتامع ینیب

رات کردستان و بخصوص حزب دمک یاسیو س یمذهبهای تیشخص یقبل هیاتشنهاد یبا پ ین طرح حتیا

داده شده بود تفاوت  ینیردستان به حضور امام خمکمردم های ن بعنوان خواستیه در فروردکردستان ک

مهاباد به  یل شده در فرماندار کیتشهای ل جلسه گفتگویه بعد از تعطک ییدر سفرها. دارد یار یبس

جنبه ، من بعد از آنهای دارها و گفتگوینداشتم و د یرسم یگفتگو  یا فردی یهیاتردم با کردستان ک

ت افسوس هنوز سودمند یه با نهاکاز بن بست بود  ییرها یار براکابت، قتیداشته و در حق یخصوص

دانم یفه خود میمن وظ: ردستان گفتکندهاش به یان سفر آکوش فروهر در مورد امیدار. «فتاده استین

خداوند توانا و خواست  یار یه به کباشد ، رد باشمکهنان یبا هم م یکر متاس نزدتوانم دیه مکتا آنجا 

  :از فروهر سوال شد. دیبدست آ ییتوده مردم راه حل نها

ه سپاه پاسداران از کد یدانیا صالح مید آمده آیه پدک ییو تشنجها یت وضع فعلیبا توجه به حساس 

 گردد؟ آنها مستقر یردستان خارج شده و ارتش به جاک

ردستان کهای نظم در شهر یبرقرار  یه سپاه پاسداران انقالب براکبارها گفته شده است : فروهرگفت

  .ده گرفتید ارزش آنها را نادیرده باشند نباک یاشتباهات، هم از آنها در آغاز ورودهای و اگر پار اندهرفت

 یول، شور را داردک یت ارضیالل و متامفه دفاع از استقیران وظیملت ا یانقالب اسالم یروز یارتش با پ

آن شده است های از انقالب و دستاورد یران سپاه پاسداران انقالب عهده دار نگهبانیا یدر قانون اساس

مردم  یو اجتامع یفردهای یت و آزادیامل بر قرار گردد و امنکه هر جا نظم کم دارد یتصم ویژە هیات

ه ک یتا هنگام یخود بر گردند و ل یاصلهای ه به قرارگاهکاهد ن باشد از پاسداران انقالب بخو یتام

نند کل یشه خود را بر مردم تحمیوشند اندیکم، ه در دست دارندکگوناگون های ه بر سالحکیبا ت یسانک

 یلمه خودمختار کرد فروهر در مورد کرا اجرا  یمیتوان چنان تصم، منیان بر دارندیو قدرت دولت را از م

آن  یرصف نظر از محتواهای لمکه کنم کیمن تعجب م: ردها مقدس است گفتک یبرا ه گفته شدهک

 یکرد نه به کشود توجه یه به مردم داده مک یحقوق ید به محتوایبا. شود یقدس تلقهیمگرو  یبرا



 
328 

دهم  یخیام تاریه با پکرا  ید و فرصتین چنان لجوجانه چسبین این مفهوم گسرتده و شائبه آفریلمه با اک

های همه قوم یبرا یو فرهنگ - یاقتصاد - یاجتامع یاسیرفع هر گونه ستم س یبرا ینیبان ماه امام خمآ 

ردستان ک یدولت برا ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار. ان بردید آمده از میرد پدکهنان یو هم م یرانیا

دولت  ویژە تهیاه از طرف کخودگردان  یف نواحیبا توجه به حقوق و وظا: هکن سوال یدر پاسخ ا

های گانیاستقرار پادگانها و رفت و آمد  یالت برای هرث تسکارائه شده است در مورد فراهم آوردن حدا

د دور از شهر و در مرز باشد یه ارتش باکرد آمده است کخلق  یندگیمنا هیات یشنهادیارتش در طرح پ

ن مورد نظر شام یدر ا، ندیکخود مختار مداخله نظام یات در نواحید تحت عنوان مقتضیو نبا

ه ک یاست مل یارتش نهاد، رانیا یاسالم یه گفتم در نظام جمهور کهامنطور : ست؟فروهر گفتیچ

رد یبگ یتواند تنها در مرزها جایمن یارتش هیچ یشور است ولک یت ارضیاربرد آن حفظ استقالل و متامک

نده در رسارس کگوناگون و پراهای ادگانگانها و پید یشور باکهای خود تا مرز یهر ارتش تا از ستاد اصل

را جز دولت  ینهاد هیچنرتل کتواند یانجام دهدو من یفه خود را به خوبیوظ. شور داشته باشد تا بتواندک

امل برخوردار ک یو استقرار از آزاد یجابجا ید برایران بایاز اهای رد و در هر گوشیبپذ یهو فرماند

رون بودن یخارج باشد اما ب یلکن قاعده یتواند از ایران است و منیاز اهای ردستان هم گوش. کگردد

د یز به آن عالقه مند هستند و در ضمن نبایه خود فرماندهان ارتش نکست های یپادگانها از شهرها نظر 

از . ندکیم کمک یها تا چه اندازه به رونق اقتصادنار شهرکن پادگانها در یه وجود همکرد کفراموش 

شنهاد یرد پکخلق  یندگیمنا هیاته در طرح کران یردستان اکنظر شام در مورد محدوده : شد فروهر سوال

گاه  هیچردستان نام داده شده است کن طرح به آن یه در اک یقلمرو : ست؟فروهر گفتیشده است چ

. ران نبوده استیشور اک یدرونهای یم بندیواحد از تقس یکسال گذشته  50نه در  یخینه از لحاظ تار

رمانشاه کت اردالن و یو سنندج را وال یر کت ساوجبالغ میمهاباد را وال، وهکت پشتیالم را در گذشته والیا

رد و از که همه کنین مردم با ایا یفرهنگ یو حت یمذهبهای یژگیو. دندینامیبا مین نام زیرا با هم

ش از یپی، شور ک یم بندیهر تقسه در کن یاز همه اتر با هم تفاوت دارد و باال، فرزندان مادها هستند

 یگاه براهیچ، المیرمانشاه و استان اکمردم استان  رد و بگامن منکد به خواست مردم توجه یز بایهر چ
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 یشور ک یم بندیواحد از تقس یکدر  یجانغربین آذربایردنشکردستان و بخش کهای ه با مردم شهرکآن

 . اندهنشان نداد یشیگرا، رندیقرار گ

 (15/10/1358یماسال  ی)جمهور 

 

 و چند توپ بطرف سنندج کتان 15ت کحر 

اران بعدازظهر یامکده از یطبق اخبار رس: پارس روز پنجشنبه گزارش داد یرامون حوادث سنندج خربگزار یپ

قصد عبور از  ین توپ و خودرو ارتش حامل افراد نظامیو چند کتان 15شامل  یستون نظام یکامروز 

ابان یرد با تجمع در خکشمرگان یاران و پیامکه مردم کن به سنندج را داشتند اران به منظور وارد شدیامک

ن یطبق اطالع بدست آمده ا. ها و افروخنت آتش راه را بر انسان بستندکن ستون و محارصه تانیر ایمس

ر کفرمانده لش یرسهنگ فرهاد. ردندکرده و مراجعت کن یستون با مشاهده مقاومت مردم عقبنش

ن رشح به یرا در روز پنجشنبه به ا ویژە هیاتن مقامات استاندار و یب یتلفنهای متاسز یردستان نک

آرامش شهر سنندج  یردستان جهت برقرار ک ویژە هیاتفروهر عضو  یآقا: ردکپارس اعالم  یخربگزار 

فرد  هیچگر یباشد ادامه دهد و دیه حفظ نظم و آرامش در شهر مکار خود کبه  یه شهربانکدستور داد 

ه مورد کنده مردم سنندج ینفر به عنوان منا 5شهر  ین اهالین از بیده نشود و همچنیدر شهر د یسلحم

صالح یخروج پاسداران از سنندج با مقامات ذ. درنوردد یر یمگید مردم باشد انتخاب شده تا جهت تصمییتا

: گفت یرد و کان برقرار ردستک یس شهربانییپارس با ر یه با خربنگار خربگزار ک یدر متاس. ندیره مناکمذا

مسلح از حمل اسلحه در شهر خوددار منوده ها هند و گرو یه منایه پاسداران شهر را تخلکن شد یقرار بر ا

و و یعهدهدار نظم شهر و حفاظت از راد یشهربان یطین رشایدر چن. ندیو تظاهر به حمل اسلحه ننام

رات طبقات مختلف مردم سنندج کدنبال مذاپارس به  یبر اساس گزارش خربگزار . ون خواهد بودیزیتلو

د تا یردستان رسک 28ر که مفاد آن به اطالع فرمانده لشکشد تهیه های توافقنام یبا رسپرست استاندار 

  .ان بگذاردین توافقنامه را با مقامات مسوول ارتش در تهران در میمفاد ا یو 
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  :ن رشح استیرئوس قطعنامه به ا

از شهرستان سنندج بالفاصله  یه افراد سپاه پاسداران انقالب اسالمیلکرشط د و یق یو ب یـ خروج فور 1

  .ردید تحقق پذیبا

ه طبق قانون کباشد یسنندج م یـ حفظ انتظامات در شهر سنندج به عهده پرسنل موجود شهربان2

  .ف خود را انجام دهندیوظا

  .را ندارندار در داخل شهر کن شهر حق حمل سالح به طور آشینکاز سا یکهیچـ 3

  .واگذار گردد یون به شهربانیزیو و تلویـ حفظ و حراست سازمان راد4

انجام  یه تحت نظر شهربانکس فرودگاه است یالسابق به عهده پلیامفکـ حفاظت از فرودگاه سنندج 5

  .ندیکفه میوظ

  .ه فعالً در ترصف سپاه پاسداران است به مؤسسات مربوط مسرتد گرددک یـ ساختامن دولت6

ه قبل از انقالب( یالسابق )بصورت اول یام فکگاه سپاه پاسداران است یه فعالً جاکـ محل باشگاه افرسان 7

 . ردیبه عنوان باشگاه افرسان مورد استفاده قرار گ

 (15/10/1358)اطالعات

 

  .حل شود آمیزمساملتاز راه  ردستانکم بحران ینیکوشش م: کفروهر

رات کدولت در مذا ویژە هیاتو عضو  یاسالم یاست جمهور یر هایاز نامزد یکیوش فروهر یدار

 یدر پاسخ سئوال یو . خربنگاران پاسخ دادهای خود به پرسش یانتخاباتهای ردستان پس از اعالم برنامهک

ه کآنچه : ردستان ارائه شده است گفتک یدولت برا ویژە هیات یه از سو ک یدر مورد طرح خودگردان

خودگردان و دولت در برابر های یف ناحیه حقوق و وظاکنبود بل یرداناعالم شد همه طرح خودگ
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ردستان کاز حزبها در  یکیه ک یبا طرح ین طرح اختالف چندانیه قبالًگفتم اک یگر بود هامن طور یدیک

راه گفتگو : افزود یو . ردستان به حضور امام داده بود نداشتکن ماه به عنوان خواست مردم یدر فرورد

خود  یر کفهای ادینون بنکه اک یاسیسهای در مورد سازمان ینین اندازه روشنبیدوارم ایمن امباز است و 

ان یردستان را پاکم از راه مساملت بحران یه بتوانکد یبوجود آ اندهردستان گره زدکرا با خواست مردم 

حزبها  یاز سو گذاشته شد  یهاعالم شد و به نظرخوا ویژە هیات یه از سو ک یطرح: فروهر گفت. هیمد

با اشاره به تحصن مردم سنندج و مهاباد  یو . است ینون مورد بررسکه اکداده شده  یتها نظراتیو شخص

مردم  یاسیسهای تکار بردن سالح با حر کب یه به جاکن یا یمن است برا ین منونه خوب برایا: گفت

اده یپ یدر مورد چگونگ یوالفروهر در پاسخ سئ. اندهردکخود را اعالم های سنندج و مهاباد خواست

ران یا یاسالم یجهور  یدر قانون اساس جمهوررییسارات یش با توجه به اختیانتخاباتهای شدن برنامه

را قادر  جمهوررییست در مجلس یرثکا . یکران نستیا یدر تعارض با قانون اساسها هن برنامیا: گفت

ه کم ینکفراموش ن: گفت یو . ندکنامه را اجرا ن بر یاهای ستیشا وزیرنخستنش یه با گزکرد کخواهد 

ست یز باالتر از اراده ملتها نیهچ چ یاجتامعهای یست در قانونبندین یدگرگوننشدن یقانون برش  هیچ

خود فرمودند در صورت لزوم های امیاز پ یکیدر  یدر هامن هنگام همهپرس ینیو خوشبختانه امام خم

اصل  یکه نخست باد بر کوجود داشته باشد های اند اگر برنامتو یمتمم خواهد داشت و م یقانون اساس

ت پاسداران در یدرباره امن یفروهر در پاسخ سئوال. ند در متمم گنجانده شودکه کیت یقانون اساس

ا مردم مورد تجاوز یبا توجه به جو موجود در آنجا از ارتش خواستهام هر جا پاسداران و : ردستان گفتک

است ید به سیما با: گفت یو . ار انجام شده استکن ینون اکرو از آنان دفاع شود و تاینرند با همه یقرار گ

ه در صورت راه کره کق مذایا از طریم و یش گرفته شده برگردیردستان پکه در آغاز بحران ک یگر ینظام

م ینیکوشش مکگر بدون اثر خواهد بود و ما هنوز یردستان دک یدولت برا ویژە هیاتحل اول حضور 

  .حل شود آمیزمساملته بحران از راه ک

ردستان که کگذشته نشان داده های تجربه: ردستان گفتک یاسینده سینرتل مرزها و آکفروهر درباره 

آشوب در : افزود یو . ستین نیخواهد ماند خواست توده مردم جز ا یران باقیبوده و ا یرانیهمواره ا
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 یرث اخاللگر که با حداکعراق است  یرد و آن دولت بعثیگیمرز رسچشمه م یشور از آنسو ک یغربهای مرز

و فرستادن مزدور در داخل  یمال کمکه بتواند با فرستادن اسلحه کند و در هر نقطه یکدر مرز عمل م

دفاع دارند  ییه تواناک ییروهایفه ارتش و پاسداران و همه نیه وظکدا است یند و پیکران اخالل میا کخا

 . تجاوزگر استای هروین نیبر خورد با ا

 (17/10/1358)اطالعات 

 

  .م شده استکردستان کرات کد به ادامه مذایام: انیصباغ

ن یشب ضمن اعالم اید، انقالب یو عضو شورا یو دارائ یر امور اقتصادیوز، صدر یرت ابوالحسن بنکد 

ل نظر ز بحث و تباد ین یتکو امور ممل یشاورز کل یشب(راجع به مسایدر جلسه امشب)د»: خرب گفت

 یه مهر جمهور ک یلکد بشیجدهای ناسکم اسیردکشنهاد یما پ»: ن گفتیصدر همچن یبن. «بعمل آمد

رت کد . «و آماده اجرا گرددتهیه  یبطور موقت چاپ شود تا طرح نهائ، آن نقش بسته یران رو یا یاسالم

ردستان بر کل یدر مورد مسا»: ان جلسه شورا گفتیشب پس از پایز دیانقالب ن یشورا یسخنگو  یبیحب

ز یانقالب ن یو دادستانها هنه روش دادگایبحث و گفتگو بعمل آمد و در زم ویژە هیاتاساس گزارش 

م کار یبسها هن دادگایرا تعداد قضات ایز، شود کمکن قضات به آنها یعنوان شد تا از لحاظ تأم یمطالب

  .«است

 

 نیل اربعیتعط

، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، انقالب یشب شورایسه ده در جلک یشاورز کل مربوط به یدر مورد مسا

ه در ک یامتیم و از جمله تصمیردکبحث و گفتگو ی، شاورز کهای نیدرباره وضع زم: گفت یبیرت حبکد 

ن است و یه مصادف با روز اربعکن هفته بود یل روز چهارشنبه ایتعط، جلسه امشب شورا گرفته شد
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: ن گفتیهمچن یبیرت حبکد . «دیب شورا رسیور درآمد و به تصوشک یالت رسمیجزء تعط، نیروز اربع

های با طرح یاختالف چندان، ن طرحیه اکداشته است  ین طرحیراجع به مساله زم، انقالب یشورا»

خواهد تهیه  یشاورز کهای نیدرباره زمهای افتیامل کتوان گفت طرح تیاما م، نخواهد داشت یبعد

  .«شد

 

 رشط خروج پاسداران

درباره ، انقالب یشب پس از خروج از جلسه شورایز دیردستان نک ویژە هیاتعضو « انیاشم صباغه»

هرگز از سنندج خارج ، سپاه پاسداران، میردکه ما اعالم کهامنطور : خروج پاسداران از سنندج گفت

ولت در را دیز، انتظامات قابل قبول دولت باشد ، یکن شهریه انتظامات داخل اکنیمگر ا، نخواهد شد

ستند یعالقمند ن یگروههائ یول، ن شهر باشدیه حافظ جان و مال مردم در اکت دارد یمسوول، هر صورت

 یت سعینها، لین مسایبا توجه به ا»: ان افزودیصباغ. «نندکیات میکت برقرار شود و تحرین امنیه اک

اه سپاه پاسداران را از شهر آنگ، انتظامات برقرار شد یوقت. ن شودیه انتظامات در شهر تامکم یرا دار

ها شمرگین پیه اکم یامل تأسف بگوکد با یبا»: ان در دنباله اظهارات خود افزودیصباغ. «مینکیخارج م

ها قبل از زمستان در شمرگیپ، ردستان برقرار شودکت در یگذارند امنمنی هکهستند  یاسیو دستجات س

مسلح  یاسیسهای نند و گروهکیو اغتشاش م اندهر آمده زمستان متام شده به شهکبودند و حاال ها هو ک

م یردکما هم اعالم . زنندین شهر دامن میدر ا ینها افزوده شده و به ناامنیز به جمع اینهای ناشناخت

م یناشناخته و اخاللگر را بتوانهای شان بروند تا ما گروهیهابه منزلی، اسیسهای ن گروهیه مسلحک

 یشنهادیپ یخودگردانهای ه طرحکم یردکندگان احزاب دعوت یما از منا»: ن گفتایصباغ. «مینکر یدستگ

بدهند تا ، دارند یاتینظر، ندگان احزاب مختلفیم و اگر هم مناینک یگر بررسیدیکردها را با کاز طرف 

 آتش ین شده براییما زمان تع: ان ادامه دادیصباغ. «مینکات خود را اعالم یما هم نظری، پس از بررس
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ت شهر یامن یوقت»: افزود یو . «ه متام شده استکروز است 2ز ین آتش بس نیم و ایریپذمنی بس را

  .«خود ادامه دهند یتوانند با آرامش خاطر به زندگیمنطقه مهای مسلامن، در آنصورت، برقرار شود

 

 میاعتقاد به جنگ ندار

هامنطور ، ن حالیدر ع، م شده استک اریراً بسیرات اخکد من بادامه مذایام»: ن گفتیان همچنیصباغ

توانند ی منیم و حتینکیرده و منکگاه جنگ را رشوع نهیچم و یم اعتقاد به جنگ نداریه قبالًهم گفته اک

ها و سپاه اما هر گونه حمله به پادگان، رده باشدکحمله ، محله یکه ارتش ما به کاورند یبهای منون

رده کره کموجود صحبت و مذاهای ردستان با متام گروهکما در . هددیپاسداران را ارتش قاطعانه پاسخ م

از  یکی. «یادار های تیطرف و شخصیافراد ب، مردمی، مذهبهای تیشخص، ونیاعم از روحان، میا

در  یه مذهبیاعالم یک یحت یسکه اگر کع است یشا، ه شدهک یهائد در مورد اعدامیخربنگاران پرس

نظر شام در . ندک یاران زندگیامکوان و یتواند در سنندج و مرمنی عنوان یچهب، رده باشدکسنندج پخش 

، ن روشیدر واقع اتخاذ ا، را انجام دهند یهائن اعدامیاگر چن» : ان پاسخ دادیست؟ صباغین مورد چیا

حقوق خودشانرا با حقوق مردم ، اندهز شدکه در آنجا متمر ک یهائگروه یعن، ید هامن نظر ما استیتائ

رد روا که به مردم ک یا ستم مضاعفی یمساله خودگردان یقصدشان بررس وجه هیچبه و  اندهرد گره زدک

در مورد . «نندکان دارد مخالفان خود را گرفته و اعدام که امکاست  یعیطب، ن صورتیست و در ایشده ن

ندهند و نقش از خود نشان  یشرت یب یار یهوش، ردستانکاگر مردم »: ان گفتیصباغ، ردستانکنده یآ

ش یدر پ ینده روشنیآ، نندکاز خط خود جدا ن، رد ندارندکات مردم یبه نظر یه اعتقادکرا  یهائگروه

ارتش  یند مثالًوقتیکاء مکبرتر اتهای رویشه به نیردستان مردم همکدر : دیپرس یخربنگار . «نخواهد بود

های رویه آنها به نکم ینیبینون مکاما ا ،شدند کیمردم به ارتش مت، به آنجا رفت و با قدرت وارد عمل شد

نها یا ید برتر یمفهومش تائ، ر جهتیین تغیا ایآ. اندهشد کیمتی، نین حسیرات و طرفداران عزالدکدمو 

، ل شده باشندیتبد یائکات یرو یها به نراتکه دمو کمن اعتقاد ندارم »: ان در پاسخ گفتیست؟ صباغین
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ه چون مردم کاست  یعیو طب اندهردکجاد ترور و وحشت یفقط اآنها . شرت صادق استیس آن بکه عکبل

و ارتش هم در مواضع خود  اندهردکه نکین مردم به آنها تیبنابرا. شوندیمرعوب م، اسلحه ندارند یعاد

آنها هم مسلامن هستند و ، ردک هیممسلامن هستند و ما هم آنها را روشن خوا، ردکمردم . است یباق

ردستان کبه  یگر یسفر د، ندهیآهای ان دارد در روزکباشند بهر حال امیقمند مران عال یا کهم به خا

 . «میداشته باش

 (17/10/1358 )اطالعات

 

  .رودیردستان مکبه  ویژە هیات: ردکانقالب اعالم  یشب شورایان جلسه دیان در پایصباغ

ر یصدر وز یلحسن بنرت ابواکن مطلب را د یا، انقالب رسد یب شورایناس به تصوکد موقت اسیطرح جد

ناسها که اسکردم کشنهاد یما پ: رد و گفتکانقالب اعالم  یان جلسه شورایدر پا ییو دارا یامور اقتصاد

 یب شورایشب( مورد تصویه امشب )دکد یبر آن خورده است درآ یاسالم یه مهر جمهور ک یبصورت

  .انقالب قرار گرفت

شب به خربنگاران یامت جلسه دیمورد تصمز در یانقالب ن یسخنگو شورا یبیرت حسن حبکد  •

 ین منطقه به شورایراجع به اوضاع ا یردستان گزارشک ویژە هیات« شبید»در جلسه امشب : گفت

انقالب بود و های و دادگاه یار دادستانکه در جلسه امشب مطرح بود روش کگر یمساله د. انقالب داد

 یالت رسمین جزو تعطیروز اربع: ن گفتیمچنه یو . بشود کمکد از لحاظ قضات به آنها یه باکنیا

  .درآمد

: ز به خربنگاران گفتیردستان نکحل بحران  یدولت برا ویژە هیاتان عضو یهاشم صباغ •

ه انتظامات داخل کن یتا ا. رون نخواهد رفتیز از سنندج بکم سپاه پاسداران مر یردهاکه اعالم کهامنطور 

ه حافظ جان کت دارد یچون دولت در هر صورت مسوول. دانتظامات قابل قبول دولت باش یکسنندج 
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ه با کنند یکم یاتیکن حفاظت انجام شود و تحریه اکستند یعالقمند ن هاییهگرو : گفت یو . مردم باشد

ن بشود تا پس از آن سپاه پاسداران خارج یه انتظامات تأمکم یرا دار یت سعین امر ما نهایتوجه به ا

بودند ها هو که زمستان رشوع بشود در کنیشمرگان آنها تا قبل از ایپ یاسیدستجات س: افزود یو . شوند

 یدستجات و حت، مسلحهای ن گروهیشرت ایرا ب یل رسما و برف به شهر آمدند و ناامنینون به دلکا یول

و طبق اظهار نظر آنها ناشناخته هستند و به طور مسلم  یاسیه از نظر دستجات سک یمختلفهای گروه

به منزل خود بروند تا ما آن  یاسیسهای م گروهیردهاکو ما هم اعالم . نندیکجاد میشدند ا وارد شهر

 یوقت: ان افزودیهاشم صباغ. نمکر یم دستگینند بتوانیکه ناشناخته هستند و اخالل مکرا  هاییهگرو 

را  یبهرت  یتوانند زندگیت میه مسلامنان هم در پناه آن امنکاست  یعیت در شهر برقرار شود طبیامن

شمرگان یپ یهلیه آنها بوسک یست و جو یمطلقاًمطرح ن یو اجتامع یت فردینون امنکنند و اصوالًاکب

را از آنها سلب  یان زندگکه مخالف آنها باشد امک یهه هر گرو کن است یا اندهخود به وجود آورد

 یلیره خکمن نسبت به مذا یر دوایراً امیاخ: افزود یو . ندیکل مکرات ما را مشکار مذاکن یه اک اندهردک

ردستان کموجود در های ت با متام گروهیحسنن هیات. میم شده است و ما هرگز اعتقاد به جنگ ندارک

رات انجام کمذاها هه ما با متام گرو کدهند یه رواج مکشاعه است  یکن یانجام داده است و ا یراتکمذا

رد رفته ندارند و که به مردم ک یو ستم مضاعف یعنوان دنبال خودگردان هیچبه ها هن گرو یم ایندادها

 یار یردستان هوشکاگر مردم : ردستان گفتکنده یان درباره آیهاشم صباغ. هم به آن ندارند یاعتقاد

رد ندارند و خودشان را از که در آنجا اعتقاد به حقوق مردم ک هاییهنشان ندهند و نقش گرو  یشرت یب

اسلحه ندارند  یچون مردم عاد: ان گفتیدر پا یو . نخواهد داشتوجود  ینده روشنینند آکآنها جدا ن

های رویبه نهای کیو ت اندهمقدار مرعوب شد یکجاد شده یه در آنها اک ین ترور و وحشتیو با ا

های ران هستند و آن گروهیا کرد همه مسلامنند و عالقمند به خاکمردم . ن و قاسملو ندارندیعزالد

م اما یرات ندارکادامه مذا یبراهای برنام هیچنها دارند وما فعالً یر از ایغ یاتیه نظرکهستند  یاسیس

 . میآنجا داشته باش یحل بحران ادار  یبه مهاباد برا یان دارد سفر کام

 (18/10/1358)اطالعات



 
337 

  .ق افتادیگر به تعویردستان بار دکبه  ویژە هیاتسفر 

گر به یبرنامه آن بار د یردستان با وجود اعالم قبلکه دولت ب ویژە هیاتسفر : هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

خربنگار . ماند یالت مردم متحصن سنندج همچنان بدون راه حل باقکق افتاد و خواستها و مشیتعو

ه خواستار کن سنندج یمتحصن: ن شهر نوشته استین گزارش خود از ایهان به سنندج در آخرکی یاعزام

گزارش خربنگار . ره نشدندکن مذایج پاسداران بودند باز هم موفق به ادر مورد خرو  ویژە هیاتره با کمذا

م شده است ین قطعنامه خود در سه ماده تنظین در دومیه متحصنکست کین حایهان از سنندج همچنکی

 هیاتخود را از  یبانیپشت اندهماه شد ید 11شتار روز کمه و مجازات عامالن که خواستار محاکنیضمن ا

ه قرار بود به مناسبت کز یو تظاهرات مردم سنندج ن ییامیراهپ: اندهز اعالم داشتیرد نکخلق  یندگیمنا

 ییردستان در گفتگوکاستاندار  یسیمهندس شاه و. بر پا نشد یلیخروج پاسداران انجام شود به دال

ردستان فقط و فقط کل ک یعنیاس بزرگرت یه تنها راه حل مساله سنندج و در مقکمن معتقدم : گفت

وش یدار. مید و ارعاب دست بزنیم و به تهدیریگر قرار بگیدیک یروبرو ، د ما برادرانیره است و نباکمذا

 هیاتقرار بود : گفت ویژە هیاتق سفر یردستان در مورد علت تعوک ویژە هیات یاز اعضا یکیفروهر 

از  یهه گرو کج ردستان به خصوص سنند کهای از شهر یآن روز سهشنبه به بعض یاز اعضا یکیا ی ویژە

به  یبرود ول اندهردکخود تحصن های برآورده شدن خواست یو مسجد جامع برا یمردم آن در استاندار 

فروهر در . ن سفر چند روز به عقب افتادیالزم ا یجاد هامهنگیاالت و اکاز اشهای علت لزوم رفع پار

از بحران  یافک ییو عدم شناسا یاز عدم هامهنگ ویژە هیاته کردستان کن گفته استاندار یمورد ا

های ارکنون کتا یان باشد ولیدر م ییه تفاوت برداشتهاکاست  یعین طبیا یردستان وجود دارد ولک

خلق  یندگیمنا هیاتان ین در مورد ارتباط میهمچن یو . انجام شده است یدولت با هامهنگ ویژە هیات

خلق  یندگیمنا هیاته به آن نام ک یهیات ان تحصن در سنندج ویارتباط م: رد و متحصنن سنندج گفتک

 . رد داده شده است وجود داردک

 (20/10/1358)اطالعات 
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  .رودیردستان مکن بار به یآخر یبرا ویژە هیاتنده یهفته آ: انیصباغ

 یاسالم یارتش جمهور  کس ستاد مشرت ییر شادمهر رکردستان به اتفاق رسلشک ویژە هیات یقم ـ اعضا

ن مالقات یان ایدر پا. دندیرس ینیدر قم بحضور امام خم ینیزم یرو یفرمانده ن یپ فالحیران و رستیا

ران یا یدار با امام از رهرب انقالب اسالمیدر د: پارس گفت ییبه خربگزار ییان در گفتگویهاشم صباغ

ره به کمذا یبرا ویژە هیاتنند تا همواره کن ییاز طرف خودشان تع ینده روحانیمنا یکخواهش شد 

 یاسیسهای ه با گروهکم و امتام حجت آخر است ینیکره مکه مذاکاست  ین بار ین آخریه برود و امنطق

مرت عالقه دارند ک یاسیسهای داشته باشند گروه یهردستان آگاکم و مردم ینیکم یروحانهای تیو شخص

 . ردستان حل شودکالت که مشک

 (20/10/1358)اطالعات 

 

. مینکره کم تا مذایرویردستان مکن بار به یآخر یاطر امتام حجت برابخ: ردکردستان اعالم ک ویژە هیات

  .ردستان حل شودکالت کمرت عالقه دارند مشک یاسیسهای ه گروهکردستان بدانند کمردم . 

« شادمهر»رکمسار رسلشیبه اتفاق ت، ردستانک ویژە هیات یاعضا، پارس یبه گزارش خربنگار خربگزار 

به حضور ، در قمی، نیزم یرو یفرمانده ن یمسار فالحیو ت ایراناسالمی یور ارتش جمه کس ستاد مشرت ییر

  .دندیرس ایراناسالمیرهرب انقالب  ینیامام خم

دار با امام از رهرب انقالب یدر د»: اظهار داشت ییان در گفتگویهاشم صباغ، ن مالقاتیانایدر پا

ره کمذا یبرا ویژە هیاتنند تا همراه کن ییاز طرف خودشان تع ینده روحانیمنا یکخواهش شد یاسالم

های داشته باشندگروه یهردستان آگاکم و مردم ینیکم رهکه مذاکاست  ین بار ین آخریبه منطقه برود وا

  .«ردستان حل شودکالت کمرت عالقه دارند مشک یاسیس
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 ینفر ب یک یتح هیمخوایه منکد فرمودند کیمجددا تا، دار امروزیامام در د: ان افزودیهاشم صباغ یآقا

 . ردستان خواهد شدکعازم  هفته آیندهویژە،  هیات، انیصباغ یبنا به اظهار آقا. شته شودکگناه 

 (20/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  :ویژە هیاتعضو  یدالله سحابیمهندس 

  .دیب امام رسیردستان به تصوکاصل از طرح اداره  8 

راز یه به شکردستان ک ویژە هیاتر مشاور و عضو یوزی، دالله سحابیمهندس : هانکیراز ـ خربنگار یش

ه ک ییرشفتهایردستان و پکبا خربنگار ما در مورد های قبل از پرواز به تهران در مصاحب، رده بودکسفر 

ردستان ک ویژە هیات: گفت یو . داد یحات مخترص یتوض، رده استکردستان کل یدر مسا ویژە هیات

ره و راه کخارج و راه مذا یافتد از صورت خشن نظامینجا اتفاق مه در آ کرا  یاناتینون توانسته جرکتا

ر در حوادث یدرگهای تیو شخصها هاز گرو  یطرف توانسته بعضیکاز  هیات. ندکرا باز  یاسیحل س

گر شخص امام و ینند و از طرف دک یاعالم وفادار  یو رهرب  یاسالم یه به جمهور کند کردستان را قانع ک

حل و فصل  یره براکوارد مذا اندهردک یه اعالم وفادار ک ییتهایه با شخصکند ک را قانع یرهربان فعل

اصل از طرح  8م یم و توانستهایه موفق بودهاکنجا یتا ا: افزود یمهندس سحاب. ردستان بشوندکل یمسا

ب یور استانها به تصین و سایردنشکنده و مناطق یردستان در آکاداره استان  یرا برا ویژە هیات یشنهادیپ

ر مشاور یوز. مینکدا یپهای ات آن و نظرات مردم شناخت همه جانبیردستان از واقعکم و از یامام برسان

خودشان در درجه اول  یه اصوالً خطمشکردستان هستند کدر ها هگرو  یمتأسفانه برخ: ن گفتیهمچن

 یواقع با جمهور آنها در  یعن، یاست یمساله فرع یکشان یردستان براکت قرار دارد و مساله یاهم

ه کگذارند یعمالمًنها هن گرو یا: ردکاضافه  یو . ردکنه گرفنت حقوق حقه مردم ، اندهدر حال مبارز  یاسالم

 یغاتیتحت فشار تبل، اندهردک یه اعالم وفادار کرا  ییتهایو شخصها هگرو  یرد و حتیل بگکرات شکمذا

ن یهم: ن مورد گفتیدر هم یدالله سحاب. یزنندیرات لطمه مکجه به روال سامل مذایدهند و در نتیقرار م
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ی، ز دولتکاز جمله حمله به مرا یادیدر طول دوران به قول خودشان آتشبس اقدامات زها هگرو 

ن عوامل یه همه اک اندهردکشهرها  یو اشغال نظام یز دولتکاشغال مرای، ضبط اموال دولتی، ر یگروگانگ

رات و کما بارها در مذا: در مورد ارتش گفت یهندس سحابم. اندازندیرات سنگ مکدر روند سامل مذا

با قدرت ، ردیگیه در هر جا مورد حمله قرار مکفه دارد یه ارتش وظکم یگفتها، میردهاکه ک هاییهمصاحب

 یل داخلین مربوط به ارتش و فرماندهان آن است و مسایشود ایمصامحه م ییاگر در جا، ندکمتام دفاع 

رات کمذاهای در مورد طرف یو . مینیکمن یل نظامیل مسایدر مسا یل ما دخالتین دلیخودشان و به هم

 هیمم و نخوایره نشدهاکوارد مذا کیو ساوا یضدانقالبهای ردستان با گروهکما در : گفت ویژە هیاتبا 

ردستان با چند کما در حال حارض در . مینک ییگر هم شناسایدهای ه آنها را در لباسکم یدار یشد و سع

م و با دو گروه یره شده اکوارد مذا ینین حسیرات و شخص عزالدکاز جمله حزب دم روه شناخته شدهگ

. میره نشدهاکوارد مذا، اندهردکن یه هنوز اعالم وفادار کان خلق ییومله و فداکگر از جمله حزب ید

 ایمنگرفته یتبخشیجه رضایردستان نتکرات کخ از مذاین تاریه تا اکن یبا ا: ان گفتیدر پا یمهندس سحاب

 یاسیق سیردستان از طرکل ین به حل و فصل مسایخود را از دست نداده و همچن یدوار یاما هنوز ام

 . داد هیمادامه خوا

 (22/10/1358)اطالعات

 

  .ق همراه باشدیردستان با توفکبه  ویژە هیاتنده یم سفر آیدواریام: فروهر

 یدر صورت ویژە هیاته کرد کد کیتا ییدر گفتگوردستان ک یدولت برا ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار

ن یردنشکهای منطقه یر کو لش یشور کهای ارکهمه  یه بنابر قرار قبلکفه خود را انجام دهد یتواند وظیم

: گفت ویژە هیاتق یردستان از طرکبا اشاره به لزوم پخش اخبار  یو . ر نظر داشته باشدیشور را زکغرب 

سخت  کد آمده است بدون شین مورد پدیدو هفته گذشته در ا یکیدر ه کها یاز ناهامهنگهای پار

 ین اعاملیدر چن هاییهه چه گرو کنیمهاباد و ا یفروهر در مورد خلع سالح افراد ژاندارمر . ان بار استیز
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افتهام یامل تأسف منهم خرب کبا : ن نوع حوادث گفتیرار اکاز ت یر یجلوگ یز چگونگیدست دارند و ن

بوده است  ییدرصدد جابجا یه با اطالع قبلک یواحد ژاندارمر  یکامه ید 17ز دوشنبه ه شامگاه رو ک

ن حادثه یا یاز چگونگ یمن هنوز به درست. اندهمورد هجوم قرار گرفته و بعض از افراد آن خلع سالح شد

رده کح ین هجوم را به شدت تقبیردستان اکرات که حزب دمکبه من اطالع داده شد  یام ولبا خرب نشده

ردستان برقرار است کهای شرت شهریه در بکرا  یتواند آرامش نسبیم هاییهن توطئیدر هر حال چن. است

دوارم مردم رشافتمند یمن ام. ندکها را سد یدشوار آمیزمساملتو راه هر گونه گفتگو و حل . بر هم بزند

از  یمورد سوءاستفاده بعض یانتظامهای رویارتش و ن یشنت دار یت و خویردستان اجازه ندهند حسننک

 یانتظامهای رویرد و اعتقاد دارم ارتش و نیهستند قرار گ یه در صدد اخاللگر ک یاسیسهای سازمان

از . نندکوب کرا به شدت رس  ینند و هرگونه تجاوز کت کحر  یافکن ید با تأمیبا ییگر در هر جابجاید

 یبا امام عنوان شد و  ویژە هیاتمالقات  ه پس ازکردستان کبه  ویژە هیاتن سفر یفروهر در مورد آخر

ا یسئوال شد آ. ق همراه باشدیفه خود با توفیانجام وظ یبرا ویژە هیاتنده یدوارم سفر آیمن ام: گفت

و مورد رضب  یر یدرباره دستگ. ردکوت کن سئوال سیدر پاسخ ا یر؟ و یا خین سفر خواهد بود ین آخریا

وان یدر سنندج و در مر: فروهر پاسخ داد، ومله سئوال شدکب رد توسط افراد حز کقرار گرفنت مسلامنان 

آنها  یاجتامع یفردهای یت و آزادیاز مردم و سلب امن یش درباره فشار آوردن به بعضیامه پیکحدود 

انجام  یاسیچه سازمان س یها از سو یارکن زشتیه اکنیا یداده شد ول ییگزارشها یشنت بعضک یو حت

  .نمکب یتوانم دربارهاش اظهارنظر یندارم و من یافک یگرفته است من هنوز برس

 

 هانکیح یتوض

گونه هیچناً و بدون یرت عبدالرحمن قاسملو عکد  یه مصاحبه با آقایهان در ارومکیبنابر اظهارات خربنگار 

ته یمکرخانه یه دبکز ین یحین توضین عیهمچن. ده استیبه تهران مخابره شده و به چاپ رس یفیتحر
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ردستان و کد تا شناخت مردم یهان ارسال داشته است فوقاً به چاپ رسکی یرات براکحزب دم یز کمر 

 . املرت شودکهان کیران از یرسارس ا

 (22/10/1358)اطالعات 

 

  .ران اعالم شدیحزب ملت ا یاست جمهور ینامزد رهای برنامه

  .ر استییت و تغکاز حر  یانقالب جلوه خاص: فروهر

در  یرانیهر ا یعدالت برای، مل یهمبستگ یو اجتامع یفردهای یزادگسرتش آ ی، استقالل و ناوابستگ

  .فروهر قرار داردهای رشفت در رأس برنامهیپ یار براکنظم و ، هازمینههمه 

است یر ینامزد یبرنامه مفصل خود را برا، خود یروز در محل ستاد انتخاباتیوش فروهر بعدازظهر دیدار

ی، مل یو همبستگ یو اجتامع یفردهای یگسرتش آزاد یناوابستگاستقالل و : را اعالم داشت یجمهور 

است ین نامزد ریاهای رشفت از رئوس برنامهیپ یار براکنظم و ، هازمینهدر همه  یرانیهر ا یعدالت برا

و انقالب جلوه : ح انقالب پرداخت و گفتیسخنانش به ترش یوش فروهر در ابتدایدار. است یجمهور 

. است یانسان یعالهای ننده خواستکبازگو  یر انقالبییت و تغکحر . است رییت و تغکاز حر  یخاص

ننده یانقالب آفر. نوهای نش ارزشیاست به آفری ش آدمیشه و گرایننده اندکان یب یر انقالبییت و تغکحر 

ردارها کدر ، هااندیشه، در جدول ارزشها یزندگی هازمینهدر همه  یدگرگون. است یادیبنهای یدگرگون

های ح برنامهیبه ترش، ردکد یه چه باکنیمفصل در مورد انقالب و ا یفروهر پس از بحث. هارابطهر و د

شور کاداره  یبرنامه خود را برا یمن خطوط اصل: ر آمده استیاز آن در زهای ه خالصکخود پرداخت 

  :دارمیح اعالم من رش یران بنا شده است بدیا یاسالم یانه و اساس جمهور یملتگرا یر کفهای ادیه بر بنک

نار کشور و بر کت یو متام یو فرهنگ یو اجتامع یو اقتصاد یاسیامل سکفراهم ساخنت استقالل  •

  .ن خواست من استیلرتیاص، داشنت آن از هر گزند
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ن اصل ید اینباهای بهان هیچد رها گردد و یبا یشور از هر نوع وابستگکه کباور من آن است  •

  .را خدشه دار سازد

  .رمیپذیران را منیگانگان بر ایلطه بس •

ده یبرچ یتیه نظام سلطه از رسارس گکبرخوردار است  یافکن یاز تام یران زمانیا یاستقالل مل •

ستها از همه یالیدارم و در نربد با امپریرنو هرگونه استعامر را در هر گوشه جهان دشمن میشود از ا

های شورکدر  ویژەبخش را در رسارس جهان ب ییرهاهای بهره خواهم گرفت و نهضت یهنیمهای ییتوانا

  .ردکخواهم  یبانیپشت یاسالم

  .دیوشکخواهم داشت و در گسرتش آن خواهم  یرا گرام یو اجتامع یفردهای یآزاد •

آنان در  یهمسان یو اجتامع یاسیاز حقوق س یامل زنان و مردان را در برخوردار ک یبرابر  •

  .شگاه قانونیپ

های نیران در رسزمیرا از قومها ا یو مذهب یفرهنگی، اجتامعی، اقتصادی، اسینه ستم سهر گو  •

شور کهای از استان یکدارم و به هریان بر میاز م یت ارضیو متام یمل یخود در چارچوب همبستگ

  .خواهم داد یحق خودگردان

 یو انباشتگ ییایفجغرای، مذهبی، فرهنگهای یژگیشور با توجه به وک یادار  یمبندیدر تقس •

  .ردکدنظر خواهم یت و خواست مردم تجدیجمع

  .و الزم برخوردار خواهند بود یگر از حقوق اساسید یرانیهر ا یهبه گون یمذهبهای تیاقل •

خواهم یران است گرامیملت ا یانقالب اسالمهای ن دستاوردیه از بزرگرتکرا  یانسانهای ارزش •

  .داشت
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 یهآن آگا ینم و به جایکومت حذف مکح یاسینظام س یرا از پاسداراجدول جهل و خشونت  •

  .نشانمیرا م یاسالم یو غرور و افتخار سازندگ

 

 ارکنظام 

دن یاال و فرو خورانکد ین نظام تولیاست و هدف ا یمنطق و ضد انسان یب، رانگریو، هینظام رسما •

در نظام ، هیمدیار را استقرار مکآن نظام  یام و بجیسازیران مین نظام را ویا. آن در حلقوم ملتها است

زه یرود و انگیان میاز م یت فردیو شخص یت اجتامعیاز مظاهر حث یکیش به ثروت به عنوان یار گراک

  .دهدیزه افتخار میخود را به انگ یسود جا

م حاصل کا یحاصل یب، رسوا یلکمرتع و معدن( به ش، جنگل، آب، نیشور ما )زمک یعیمنابع طب •

ن منابع را به رسعت فراهم یاز همه ا یر یرد و موجبات بهرهگکل غلبه خواهد کن مشیبر ا. انده استم

  .آورمیم

  .ار خواهم گرفتکد مانده است همه آنها را به کحتبار رایفض یما به نحو  یملهای هیرسما •

  .دچار آمده است کیار دردناکپنهان و آش یار یکار ما به بک یرو ین •

 یع اقتصادیران را در خدمت رشد رسیا یداخل یرد و بازرگانکخواهم  یرا مل یخارج یبازرگان •

  .آورمیو اشتغال در م

شش اقتصاد مناسب ساخته کت و یبا ظرفها هافت رایخواهد  یشور نظام واقعکهای ه راهکشب •

  .خواهد شد

رشد آزاد استعداد و شور کردن آموزش ک یرد و با ملکرها خواهم  ینونک ییآموزش را از تنگنا •

  .نمیکن میران را تضمیفرزندان ا یو اجتامع یت فردیشخص
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  .بر همه استعدادها گشاده خواهد شد یآموزش عال •

  .از آموزش با پرسان خواهند بود ییریدخرتان در بهرهگ •

های گاهیان پیآنان تا باالتر ین اشتغال برایو تأم یه توسعه آموزشکزنان را  یجلوه آزادترین یاصل •

  .شور فراهم خواهم ساختک یو ادار  یاسیس

  .ها درخواهد آمدییرشد استعدادها و توانا یبرا یدانیشور به صورت مک ینظام ادار  •

ه رفاه نسل کدهم یب میرا چنان ترت یرشفت اقتصادیبرنامه پ یمل یاصل همبستگ یدر اجرا •

 یو به خوب. ردکنخواهم  یگر ید یرا فدا یکیچه. ب شودکینده تر یش نسل آیشور و آساک یحارض با ترق

  .ر امروز ماستینده در گرو تالش و تدبیآهای ه رسنوشت نسلکقت واقفم ین حقیبر ا

د یوشکه گرفته است خواهم یما یاسالم یواال های ه از آموزشکران یدر حفظ و گسرتش فرهنگ ا •

  .اهم گرفتآن بهره خو  یبارور  یرشفته برایپهای شورکو از دانش و فن 

، او است یو انتقاد یشناسم و ارج هرن و هرنمند در جنبه اعرتاضیارج هرن و ارج هرنمند را م •

  .بلند اعالم دارد یرا با صدا یجرو کو هر  ییش هر نارسایانه انتقاد خویخواهم تا با تازیهرنمند را م

 ینش هرن یورش قدرت و آفرنم و همه موجبات پر یکش میرا ستا یو هرنمندان انقالب یهرن انقالب •

  .آورمیآنان را فراهم م

  .قرار خواهم داد یعدالت همراه با آموزش و مهربان یر اجرایرا در مس یینظام قضا •

نظام  یم در بازساز ین خواستهایرتیعدالت از اساس یاجرا ینار دقت براکد آوردن رسعت در یپد •

  .شور استک ییقضا

ار کوشش الزم را به کاست و در توسعه آن هر  یو فرهنگ یدرشد فر های از رضورت یکورزش  •

  .خواهم بست
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  .ش به رس برندیآورم تا شهروندان در آسایهمه شهرها فراهم م یمناسب برا یخدمات شهر  •

رم و موجبات یپذیمن یلیان تحصکران از راه امیا یرا در ساخت اجتامع یلیا یخنت زندگیدر هم ر •

  .سازمیوچ روانه مکل به هنگام یا رشفت را همراهیرفاه و پ

ار یو گسرتش فرهنگ در اخت یهله رشد و آگایوس یکرضورت زمان و به عنوان  ک یهسفر به گون •

  .خاص ثرومتندان نخواهد ماند ینتیز یاال کهمگان قرار خواهم داد سفر 

  .دهمیرا بدانسان گسرتش م یملهای مهیب •

 یرانیه هر خانواده اکسازم یا می هم یبیشت و ترتن توجه خاص خواهم داکل مسکبه مش •

  .صاحب خانه خود باشد

گردد و با یبرخوردار م یشود و از اعتامد و احرتام همگانیم ینوساز  یارتش با بافت محل •

 یوشم و نگهبانیکم یت رسباز یدر اعتال حث. ابدییشود و قدرت میز می هاز دانش و ابزار نو تج یر یبهرهگ

  .مرزها باشد یشور و پاسدار کت یاستقالل و متام یتوانا برا

 یو اخالق یاسالمهای فه فرد آشنا خواهند شد و آموزشیوظ یبه مفهوم واقع یانتظامهای روین •

  .نندک یرا آگاهانه پاسدار  یت داخلیافت تا امنیو قدرت خواهند . افت خواهند داشتیدر

  :خود گفتهای فروهر پس از اعالم رئوس برنامه

ه در برابر کن مسوولت را یشناسم و سنگین دوران را میارج ا. شودیران آغاز میخ ایدر تارهای دوران تاز

 یران را در ساخنت دورانیخود و همه مردم اهای ییتوانا یههم. شناسمیز میرم نیگیخ بر عهده میتار

 . ار خواهم گرفتکز به یافتخارآم

 (23/10/1358)اطالعات 
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 فروهر یسخرنان

ی ول، ت وخود داردیحسن ن، رهکدر هر دو طرف مذا»: اظهار داشت یسخنان یط، وش فروهریدار

دوارم یام، ن حالیبا ا، خوردیگره مهای تا انداز، ارکه کشود یدا میجا پکال از کاوقات اش یهدانم گامنی

خلق »: قده گفتامام جمعه ن« یمیمالصالح رح»آنگاه . «ردیان پذیپا یر و خوشیارها به خکن بار یه اک

ت کو رش  یندگیمنا یرا برا یگر یس دکداند و ینده خود میمنا، ردهکن ییه تعکرا  یندگیمنا هیاترد فقط ک

 یم و اگر در جایدانین مطلب را میما ا»: وش فروهر درجواب گفتیدار. داندمنی صالح، راتکدر مذا

رد کخلق  یندگیمنا هیاتا نسبت به رده مکنا یه خداکست ین نیل ایدل، شودیگران صحبت میگر با دید

و  یارشاق اللهآیتبا ، مهاباد یون و علامیروحان، ساعته یکن مالقات یان ایدر پا. «میتوجه هست یب

 . منودند کرات را تر کردند و محل مذاک ین روبوسیریسا

 (23/10/1358)اطالعات

 

  .ردستان رفتکبه  ویژە هیات 

. به آن استان رفت، ردستانک یمذهب-یاسیندگان سیرات با مناکادامه مذا یبرا ویژە هیاتصبح امروز 

 یاز سو  یارشاق اللهآیت»: ردکاعالم  یردستان در گفتگوئکت یحسن ن هیاتان عضو یهاشم صباغمهندس

ان یصباغ. «ردکردستان به آن منطقه سفر خواهد کرفع بحران  یبرا ویژە هیاتبه اتفاق  ینیامام خم

شان یاز ا، دمیمنطقه خدمت امام رسهای ارکگزارش  یچهارشنبه هفته گذشته برا هک یدر مالقات» : افزود

ضمناً . ندک یهها ما را همراو در مسافرت یار کهم هیاتاز طرف امام با  ینده روحانیمنا یکتقاضا شد 

حرضت ، شانیا. رده بودندکهم  یو مذهب یاسیسهای تیاز مردم و شخص ایەعدن درخواست را یا

از  یضمن حل بعض، ن سفریدر ا»: ردکان اضافه یهاشم صباغ . «رده بودندکن ییرا تع یارشاق للهاآیت

 یاتکرد و نیگیمجدد قرار م یمورد بررس، داده شده یاسیه از طرف احزاب سک یطرحی، الت ادار کمش

ه طرح کنیبا گردد و نظریح میآنها ترش یبرا، باشدیارائه شده از طرف ما م یر با طرح خودگردانیه مغاک
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و افراد عالقمند درخواست شده بود  یاسیه احزاب سیلکقبالً در مطبوعات منترش شده و از ی، خودگردان

 یبرا هیات»: ان گفتیصباغ. «گذاشت هیمان خواین نظرات را هم با آنها در میا، نظرات خود را بدهند

شه آماده و اعتقاد دارد یهم، میه در گذشته نشان داده اکشرت هامنطور یت هرچه بینشان دادن حسن ن

 یتفاهم، ن سفریرات اکلذا چنانچه در مذا. ره قابل حل خواهد بودکاز راه مذا، ردستانکل مردم که مشک

در ، نصورتیر ایبرداشت و در غ هیمرا خوا یبعدهای ار را ادامه داده و قدم، کدین مورد بدست آیدر ا

به  یونیزیو و تلویمصاحبه راد یکدر ، باشدیرات مکاه سد راه مذک یقیل و حقایمتام مسا، مراجعت

ه کهامنطور »: ردکان اضافه یصباغ. «رساند هیمن خوایردنشکران و خصوصاً مناطق یاطالع عموم مردم ا

ردستان از کل یه عالقه مند به حل مساکرا  یسانکم یدواریم امیردستان خواسته اکم از مردم یقبالً گفت

را یند زیاز خود دور منا، نندکیالت فراهم مکمش هیات یشه برایهم، عمل ستند و دریره نکق مذایطر

ه به اقوام مختلف ک یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیه هرگونه ستم سکت آنرا دارد یظرفی، اسالم یجمهور 

 یت از طرف امام و شوراین مامورید و ایبرطرف منا، ردستان در گذشته روا شده استکخصوصاً مردم 

 یستیه باکردستان هستند کن مردم یداده شده است و ا هیاتن یردستان به اک یبرا یانقالب اسالم

 . «ردستان از خود نشان دهندکل کرفع مش یبرا یشرت یعالقه ب

 (23/10/1358)اطالعات

 

  .رودیردستان مکامروز به  ویژە هیات: انیهاشم صباغ

  .شد نییتع ویژە هیاتنده امام در یبه عنوان منا یحجت االسالم ارشاق

به اطالع ملت خواهد  یونیزیو و تلویرادهای ل حل نشود علل آن در مصاحبین سفر مسایاگر در ا

  .دیرس
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پارس اعالم  یبا خربگزار  یتلفن ییردستان امروز در گفتگوک یبرا ویژە هیاتان عضو یمهندس هاشم صباغ

رات مربوط به حل مساله کامه مذانده امام به منظور ادیمنا یارشاق اللهآیتبه همراه  هیاتن یه اکرد ک

 یچهارشنبه گذشته هنگام: ن گفتگو افزودیان در ایهاشم صباغ. ردستان امروز به مهاباد خواهد رفتک

 ینده روحانیمنا یکشان تقاضا شد تا یم از ایدیرس ینیمنطقه خدمت امام خمهای ارکگزارش  یه براک

ه کن مطلب یبا اشاره به ا یو . نندک یهفرتها همرارده و ما را در مساک یار کهم هیاتاز طرف امام با 

 ینیامام خم: رده بودند افزودکهم  یمذهب یاسیسهای تیاز مردم و شخص ایەعدن درخواست را یا

عازم  یارشاق اللهآیتامروز به اتفاق  هیاتن فرمودند و یین منظور را تعیا یبرا یارشاق اللهآیتحرضت 

  .مهاباد خواهند شد

 یاسیه از طرف احزاب سک یطرح یالت ادار کاز مش ین سفر ضمن حل بعضیدر ا: ان افزودیاغهاشم صب

ارائه شده از طرف ما  یر با طرح خودگردانیه مغاک یاتکرد و نیگیمجدد قرار م یداده شده و در بررس

ه احزاب یلکقبالًدر مطبوعات منترش شده و از  یه طرح خودگردانکن یگردد و نظر به ایح میآنها ترش یبرا

ان ین نظرات را هم با آنان در میه نظرات خود را بدهند اکو افراد عالقمند درخواست شده بود  یاسیس

نشان دادن  یبرا هیات: ن گفتگو افزودیدر دنباله ا ویژە هیاتان عضو یهاشم صباغ. گذاشت هیمخوا

ل که مشکو اعتقاد دارد آماده است  هیاتم یه در گذشته نشان دادهاکشرت هامنطور یت هر چه بیحسنن

ن یدر ا ین سفر تفاهمیرات اکره قابل حل خواهد بود لذا چنانچه در مذاکردستان از راه مذاکمردم 

نصورت در مراجعت یر ایداشت و در غ هیمرا برخوا یبعدهای ار را ادامه داده و قدمکد یمورد به دست آ

به ا اطالع  یونیزیو و تلویمصاحبه راد یکدر . باشدیرات مکه سد راه مذاکرا  یقیل و حقایمتام مسا

ردستان که قبالً هم از مردم کهمچنان . رساند هیمن خوایردنشکران و خصوصاً مردم مناطق یعموم مردم ا

ستند و در یره نکق مذایردستان از طرکل یه عالقمند به حل مساکرا  یسانکم آنها یدواریم امیخواستها

ت آنرا یظرف یاسالم یرا جمهور یند زینند از خود دور منایکم مفراه یالتکمش هیات یشه برایعمل هم

ردستان که به اقوام مختلف خصوصاًمردم کرا  یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیس ه رفع هرگونه ستمکدارد 

 یانقالب اسالم یت از طرف امام و شوراین مأموریه اکو حاال . ندیدر گذشته روا شده است بر طرف منا
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 یبرا یشرت یعالقه ب یستیه باکردستان هستند کن مردم یا، داده شده است هیات نیردستان به اک یبرا

 . ردستان از خود نشان دهندکل کرفع مش

 (23/10/1358)اطالعات 

 

  .ردستان رفتکبه  ویژە هیات

. به آن استان رفت، ردستانک یمذهب-یاسیندگان سیرات با مناکادامه مذا یبرا ویژە هیاتصبح امروز 

 یاز سو  یارشاق اللهآیت»: ردکاعالم  یردستان در گفتگوئکت یحسن ن هیاتان عضو یباغهاشم صمهندس

ان یصباغ. «ردکردستان به آن منطقه سفر خواهد کرفع بحران  یبرا ویژە هیاتبه اتفاق  ینیامام خم

شان یاز ا، دمیمنطقه خدمت امام رسهای ارکگزارش  یه چهارشنبه هفته گذشته براک یدر مالقات» : افزود

ضمناً . ندک یهها ما را همراو در مسافرت یار کهم هیاتاز طرف امام با  ینده روحانیمنا یکتقاضا شد 

حرضت ، شانیا. رده بودندکهم  یو مذهب یاسیسهای تیاز مردم و شخص ایەعدن درخواست را یا

از  یضمن حل بعض، سفرن یدر ا»: ردکان اضافه یهاشم صباغ . «رده بودندکن ییرا تع یارشاق اللهآیت

 یاتکرد و نیگیمجدد قرار م یمورد بررس، داده شده یاسیه از طرف احزاب سک یطرحی، الت ادار کمش

ه طرح کنیگردد و نظر بایح میآنها ترش یبرا، باشدیارائه شده از طرف ما م یر با طرح خودگردانیه مغاک

و افراد عالقمند درخواست شده بود  یاسیه احزاب سیلکقبالً در مطبوعات منترش شده و از ی، خودگردان

 یبرا هیات»: ان گفتیصباغ. «گذاشت هیمان خواین نظرات را هم با آنها در میا، نظرات خود را بدهند

شه آماده و اعتقاد دارد یهم، میه در گذشته نشان داده اکشرت هامنطور یت هرچه بینشان دادن حسن ن

 یتفاهم، ن سفریرات اکلذا چنانچه در مذا. بل حل خواهد بودره قاکاز راه مذا، ردستانکل مردم که مشک

در ، نصورتیر ایبرداشت و در غ هیمرا خوا یبعدهای ار را ادامه داده و قدم، کدین مورد بدست آیدر ا

به  یونیزیو و تلویمصاحبه راد یکدر ، باشدیرات مکه سد راه مذاک یقیل و حقایمتام مسا، مراجعت

ه کهامنطور »: ردکان اضافه یصباغ. «رساند هیمن خوایردنشکان و خصوصاً مناطق ر یاطالع عموم مردم ا
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ردستان از کل یه عالقه مند به حل مساکرا  یسانکم یدواریم امیردستان خواسته اکم از مردم یقبالً گفت

را یند زیاز خود دور منا، نندکیالت فراهم مکمش هیات یشه برایهم، ستند و در عملیره نکق مذایطر

ه به اقوام مختلف ک یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیه هرگونه ستم سکت آنرا دارد یظرفی، اسالم یجمهور 

 یت از طرف امام و شوراین مامورید و ایبرطرف منا، ردستان در گذشته روا شده استکخصوصاً مردم 

 یستیباه کردستان هستند کن مردم یداده شده است و ا هیاتن یردستان به اک یبرا یانقالب اسالم

 . «ردستان از خود نشان دهندکل کرفع مش یبرا یشرت یعالقه ب

 (23/10/1358)اطالعات

 

  .ردکردستان روشن کوش فروهر موضع خود را در مورد یدار

پارس موضع خود  یدر خربگزار  یران در سخرنانیا یاست جمهور یرهای دایاندکاز  یکیوش فروهر یدار

د ینباهای کو معر های در هر مسال: رد و اظهار داشتکان یانع بردستان بطور قکرا در رابطه با مساله 

را بر دوش ارتش گذاشت  یو اجتامع یو فرهنگ یاقتصادی، اسیف سید و وظایشکان یارتش را به م یپا

ه در ک یردستان و اقداماتکوش فروهر در رابطه با مساله یدار. ردکدر ارتباط را با گلوله حل  یو ناتوان

ه در کدانند ید و همه میدانیشام م» : گفت، صلح در منطقه صورت گرفته است یبرقرار  ین مدت برایا

ن گفتگو را حس یا لزوم ایره با دولت بودند و کل به مذایه ماکردان کاز  ییتهایشخص یعنیابتدا آنها 

 یدعاز مطلقاً نه ایفرا نخواندند و من ن« جادوگر» یکآنها مرا به عنوان « ردندکصدا »ردند مرا یکم

ه گذشت ، کل و حوادث و برخوردهایاز مسا یی هپس مجموع. داشتم نه حامل جادو بودم یجادوگر 

م به رسعت ید داشتیه امک یرد باعث شد محصولکآنها را بر مال خواهد  کت کزمان اعتبار و ارزش ت

ن یا. . . ه بل. فتادیاتفاق ن، بزرگ یهان ما گره خورد و معجز یمحبت مهای نشد و دشمن، حاصل شود

قت است و ین حقیز عین نیاما ا، افتمیدست ن یینها یروز یردستان به پکه من در کقت است ین حقیع

شتارها کامنه راه را بر یصم یمجموعه گفتگو  یکردستان بر اساس که ما در کرد کد فراموش یمطلقاًنبا
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ز ین نیتعلق داشته باشد ان مساله به من یاز ا کیوچکست و اگر سهم ین یر یحق یهن مسالیم و ایبست

  .« من یاست برا یار بزرگیافتخار بس

نم یکم یتلق یخیحضور تار یکحضور شام را ، نجایمن ا، ادتان باشد: یفروهر در ادامه سخنان خود گفت

ه فروهر هم با کوتاه مدت مهم باشد کد در ین شایا، رودیار ناجوامنردانه میبس یورشیم یب: میگویو م

  .ستیمتوجه فروهر ن یگر ید یهرضب، اما در دراز مدت، ود و محو شودورش فرو ر ین یا

راه و روش برادرانه ، ندیخواهند بگویه مک ییآنها، نیبنابرا: وش فروهر در خامته سخنان خود گفتیدار

را به دوش  ینیت سنگیه چه مسوولکشد خاطرشان باشد  یدشت ارغوان، ندادهای جیو فروهرانه هم نت

 « .خرندیخود م یده برایمادران داغد یرا از سو  یینهاینفرشند و چه یکم

  .رفتندیبه مهاباد را نپذ ندهیاعزام منا، ن سنندجیمتحصنویژە:  هیاتره با کمذا یبرا

ن شهر امروز یو مسجد جامع ا ین سنندج در استاندار یمتحصن یاعتصاب غذا: هانکیسنندج ـ خربنگار 

روز تحصن به خاطر خروج پاسداران از شهر  13ه پس از کن عده یعالوه بر ا. ن روز خود شدیوارد دوم

شان یز در خانههایاز مردم سنندج ن یهگرو ، اندهروز دست به اعتصاب غذا زدیاز د یاخطار قبل یدر پ

ه ما کهان اظهار داشتند کیبا  یین در گفتگویندگان متحصنیمنا. ردندک یاسیمبادرت به گرفنت روزه س

ما فقط به خاطر خروج پاسداران از سنندج است و ما  یه اعتصاب غذاکم ینیکم مه اعال کن بار یچندم

ه به ما اهل سنندج ک یبه طور : اندهردکن اظهار ین عده همچنیا. میستیوابسته ن یهحزب و گرو  هیچبه 

هان یکخربنگار . ت در شهریجاد امنیا ینه برا، اندهن شهر آمدیما به ا یوبکرس  یثابت شده پاسداران برا

به مهاباد و های ندیفرستادن منا یرا برا ویژە هیاتن دعوت یه متحصنکن گزارش داد یاز سنندج همچن

. ن شدندیبه سنندج و گفت و گو با متحصن ویژە هیاتنده یرفتند و خواستار آمدن منایره با آنها نپذکمذا

 . نداد یرو  یاتفاق هیچو  ساعت گذشته آرام بود 24ه شهر سنندج در کست کیهان حاکیگزارش خربنگار 

 (24/10/1358)اطالعات 
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  .رودیردستان مکبه  ویژە هیاتنده امام با یبعنوان منا یارشاق اللهآیت 

پارس  یبا خربگزار  یتلفن ییروز در گفتگوید، ردستانک یبرا ویژە هیاتان عضو یمهندس هاشم صباغ

ل یرات مربوط به حل مساکبه منظور ادامه مذا نده امامیمنا یارشاق اللهآیتبهمراه هیاتن یا»: ردکاعالم 

  .«ردستان فردا ) امروز ( به مهاباد خواهند رفتک

خدمت ، منطقههای ارکگزارش  یه برایکچهار شنبه شب گذشته هنگام» : ن گفتگو افزودیان درایصباغ

رده و ما ک یار کهم هیاتاز طرف امام با  ینده روحانیمنا یکشان تقاضا شد تا یازا، میدیرس ینیامام خم

  .«نندک یهرا در مسافرتها همرا

رده ک یو مذهب یاسیسهای تیاز مردم و شخص ایەعددر خواست را  که اینن مطلب یبا اشاره بها یو 

فردا به  هیاتن فرمودند و یین منظور تعیایرا برا یارشاق اللهآیتی، نیامام خم»: افزود، بودند

  .«خواهند شد عازم مهاباد یارشاق اللهآیتاتفآق

داده  یاسیه از طرف احزاب سک یطرحی، الت ادار کاز مش ین سفر ضمن حل بعضیدرا»: ان افزودیصباغ

، ارائه شده و از طرف ماست یر با طرح خود گردانیه مغاک یاتکرد و نیگیمجدد قرار م یشده مورد برس

ه احزاب یلکات منترش شده و از قبال در مطبوع یه طرح خودگردانکنیگردد و نظر بهایح میآنها ترش یبرا

ان ین نظرات را با آنها هم در میه نظرات خود را بدهنداکو افراد عالقه مند درخواست شده بود  یاسیس

  .«گذاشت هیمخوا

ت هر چه ینشان دادن حسن ن یبرا هیات»: ن گفتگو افزودیدر دنبالها ویژە هیاتان عضو یهاشم صباغ

ردستان کل مردم که مشکشه آماده است و اعتقاد دارد یهم، میدادها ه در گذشته نشانکشرت هامنطور یب

ار را ادامه دهد و . کدیبدستاین سفر تفاهمیراتاکلذا چنانچه در مذا، ره قابل حل خواهد بودکاز راه مذا

ه سد کرا  یقیل و حقایپس از مراجعه متام مسا، ن صورتیرایداشت و در غ هیمرا برخوا یبعدهای قدم

. رساند هیمن خوایرد نشکبخصوص مردم مناطق ، رانیبه اطالع مردمای، ونیزیر مصاحبه تلوراه است د

ل یه عالقه مند به حل مساکرا  یسانکم آنها یدواریام، میردستان خواستهاکه قبال هم از مردم کهمچنان 
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ود دور از خ، نندیکالت فراهم مکمش، هیات یشه برایهم، ستند و در عملیره نکق مذایردستان از طرک

ه کرا  یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیه رفع هر گونه ستم سکت آن را دارد یظرفیاسالم یرا جمهور یز، ندیمنا

ت یمامور که ایند و حال یردستان در گذشته روا شده است برطرف مناکبه اقوام مختلف خصوصا مردم 

ردستان هستند کن مردم یا، داده شده است هیاتن یردستان بهایکانقالب اسالم یاز طرف امام و شورا

 . «ردستان از خود نشان دهندکل کرفع مش یبرا یشرت یعالقه ب یستیه باک

 (24/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 ینین حسیخ عزالدیبا ش ویژە هیاتدار ید

شازظهر یپ. ربندینده امام در مهاباد به رس میمنا یدولت به همراه حجت االسالم ارشاق ویژە هیاتمهاباد ـ 

ن یخ عزالدیروز شیدار دین مالقات به دنبال دیا. ردندکدار و مالقات ید ینین حسیخ عزالدیامروز با ش

ون مهاباد یگر از روحانیو چند تن د یمال عبدالله و ماورانی، م عباسیمال رحی، میمال صالح رحی، نیحس

ان یشم صباغها. صورت گرفت ینین حسیخ عزالدیدر منزل ش ویژە هیات یو اعضا یارشاق اللهآیتاز از 

آغاز نشده  یرات رسمکنون مذاکتا: پارس گفت یبامداد امروز خربنگار خربگزار  ویژە هیات یاز اعضا یکی

گفته  یانجام بدهد ولهای رکب مذاکیرد با هامن تر ک یندگیمنا هیاته با کز قصد ندارد ین ویژە هیاتو 

. شودیردستان انجام مکرات کزب دمبا رهربان ح یراتکشود بعدازظهر امروز احتامالًمالقات و مذایم

ون مهاباد را یاز روحان ایەعدمالقات با  ینینده امام خمیمنا یروز حجت االسالم ارشاقیبعدازظهر د

حجت السالم . ردیت قرار گیدر اولو یستیردستان باک یو نوساز  یسازندگ: دوستانه خواند و اظهار داشت

ردند و مالقات در کاعالم  ینیخود را به امام خم یت وفادار ن مالقایون مهاباد در ایروحان: گفت یارشاق

 . انجام گرفتهای ط دوستانیمح

 (24/10/1358)اطالعات
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  .افتیان یدر مهاباد پا ویژە هیاترات کن دور مذاینخست

ادامه  ینده امام برایمنا یارشاق اللهآیته به همراهکدولت  ویژە هیات یاعضا: پارس یخرب گزار  –مهاباد 

، ن دوره از گفتگوهایانایروز در پاید، به مهاباد رفته بودند یو مذهب یاسیسهای تیات با شخصمالق

  .ردندکف ین دوره را بهرت از گذشته توصیجاینتا

روز یش ازظهر دیپویژە،  هیات یو دو تن از اعضا یمهندس سحاب یان و آقایمنهدس هاشم صباغ یآقا

رات اعالم کن دور از مذایرامونایخود را پهای نقطه نظر، سپار  یبا خرب گزار  یاختصاص ین گفتگو یدرا

  :ن دور از مالقاتها گفتیجهایان در مورد نتیهاشم صباغ یآقا. داشتند

، میون مهاباد داشتیرث روحانکخصوصا ای، و روحان یاسیسهای تیه با شخصک ییاصوال در مالقاتها» 

از  ین با بعضیهمچن. مینیبیخوبرت از گذشته مرات را کنده مذایبه وجود آورد وا هیاتدر  ینیخوشب

 یبعض، ارائه شدههای ماد 26مهاباد متاس گرفته شد و نسبت به طرح  یاسیسهای تیون و شخصیروحان

رات دوره کن شد در مذایه قرار براکدانستند یات را قابل بحث مکن نیشده و آنهاا یادآو ر یات کاز ن

 یه از بعضکان دارد کانجام شود و ام یرات مفصل تر کذامی، مادها 26نسبت به طرح ، ندهیایها

رات انجام که مذاکد یرات دعوت بعمالکنده مذایدورآ یز برایگر نید یاسیو س یروحانهای تیشخص

ه قبال ک یهامنطور »: ان در مورد خروج پاسداران متحصن در سنندج اظهار داشتیصباغ یآقا. «ردیگ

رد و یانجام گینطامهای رویله نیآن شهر به وس یانتظامات داخله ک یاعالم شده پاسداران از هر شهر 

منتقل  یگر یبه محل د، ت شهر باشدیامن یامل براکنان ینند و اطمکافراد مسلح در شهر رفت و آمد ن

در مورد تحصن . شودیدارد فراهم م یلکطرح  یکار در مهاباد به صورت کن یخواهند شد و مقدماتا

نظرات ، م شده بودین محل تنظیه توسط فرماندار و معتمدک یاز طرح، بین ترتیز به همیسنندج ن

پاسدران از سنندج به محل ، دیطرح به مرحله اجرا درآ نچه اینبه آن اضافه شده و چنا ویژە هیات

سنندج و مردم آن  یه بانتظامات داخلکن مساله یتاسف است بخاطرا یجا یشوند و لیمنتقل م یگر ید

  .«متحصن بشوند یاەعد، شودیمربوط م
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، ه قبالً بوده استکرد هامن خواهد بود ک یندگیمنا هیاتب کیا تر یهآکن سوال یان در پاسخایصباغ یآقا

رد کمردم  یندگیمنا هیاتآن را به عنوان ، ه بوده باشدکهامن  هیاتم اگر یما قبال هم گفتها» : گفت

رات را با کرد و اصوال ما مذاک هیمخواره نکداشته باشند مذا یحزب یم و بخصوص اگر وابستگیدانیمن

صورت  ییبه طور جداگانه مالقاتها یو مذهب یاسیسهای تیه با شخصکبل، مینیکمن یندگیمنا هیات

  .«ردیگیم

 یرات را طرح خودگردانکمذا ینده مبنایراتآکا در مذایهآکن سوال یدر پاسخ بها یمهندس سحاب یآقا

به »: گفت، ل خواهد دادکیرد تشک یندگیمنا هیاتهای ماد 26 ا طرحی ویژە هیاتارائه شده از اطراف 

در  یته اصولکرد و اگر چند نیرات قرار بگکمذا یمبنای، ه طرح خود گردانکبهرت است ، نظر شخص من

  .«هیمره قرار بدکمذا یم آن را به مبنایتوانیز حل بشود مینهای ماد 26طرح 

مساله  : یکگفت یسحاب یحل بشود؟ آقاهای ماد 26طرح  از موارد یکدامکد ی هخوایشام م، سوال شد

 یست در شوراین باین قوانیا. استیاسالم یفارغ از قانون جمهور  یلکبه های ماد 26ه طرح کن یایلک

ن در طرح یکب بشود ولیتصو، است یا قانون اساسیق مصوبات قوه مقننه یه عهده دار تطبکنگهبان 

رده ک« خلقها»ب مجلس یرا منوط به تصو یمل یبه مجلس شوران مصویس قوانکو بر عهای ماد 26

مجلس » یکرده بر ک یردستان را مبتنکطرح اداره امور های ماد 26ه در طرح کنیمساله دوما. است

ه در کنند یکان خود انتخاب میه از میاجرائ هیاتبه نام  هیات یکه آن شوراکاستان  یا شورای« یمل

استان  یا با اصطالح ما شورای یه فقط در برابر مجلس ملکلت را دارد دو  هیاتنقش ، هیاتن یقتایحق

ن یب شده مسوولیانقالب تصو یه در شوراک ینیو قوان یه در قانون اساسک یمسوول است در حال

های مسووالن و زارتخانه، ن حالین در عیکنندولیکار مکار و ناظر استان کبعنوان هم استان ییاجرا

 یلیشود خیطرح به آن اشاره م ه درک ییایه منطقه جغرافکن است یراد سومایا. دندز متعهکمربوطه درمر 

 ین اساسیه فعال در مورد قبول قو انکشور ک ییایامت جغرافیاز حدود تقس یگسرتش داده شده و حت

ت ینده به رضاید درایاست و شا یمل یب مجلس شورایز منوط به تصوین نیفراتر رفته است وا، است
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ات کن نیاگرا. خارج است ویژە هیاتارات یبه هر حال از اخت ین مناطق اجرا بشود ولیدرا نکمردم سا

ه مطالب آن یو راجع به بق هیمره قرار دکمذا یم آن را مبنایتوانیما م، اصالح بشودهای ماد 26در طرح 

 شود؟یم امام میرات تسلکن دوره از مذایا گزارشایهآکسوال شد . «میبه بحث بپرداز

شه در مهاباد یرات همکا مذایا، ده شدیپرس یاز سحاب. «ار خواهد شدکن یحتاما»: گفت یحابس یآقا

رد یرات به طور متناوب در مهاباد و تهران صورت بگکم مذایما عالقه مند»: خواهد بود؟ در پاسخ گفت

  .د خواهد بودیمف، امتیرات و تصمکدر رسعت عمل مذا، شدن یار در صورت عملکن یوا

 

 ردستان به تهرانک ویژە یاتهبازگشت 

مالقات با  ینده امام برایمنای، ارشاق اللهآیته به همراهکدولت  هیات یاعضا: پارس یخرب گزار  ه ـیاروم

  .روز به تهران بازگشتندید، به مهاباد رفته بودند یو مذهب یاسیسهای تیشخص

روز به تهران بازگشتند و یصبح دیژە، و هیات یاز اعضا یکیفروهر  ینده امام و آقایمنا یارشاق اللهآیت

ه شدند و پس از مالقات با استاندار یوارد اروم، روز از مهابادیبعد از ظهر د، انیو صباغ یان سحابیآقا

 . ردندکبه تهران مراجعت  45/16ساعت ی، جان غربیآذربا

 (25/10/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .بوخود آورد ینیخوش ب هیاتدر ، ابادون مهیو روحان یاسیسهای تیمالقات با شخص: انیصباغ

  .ردکرد اعالم کخلق  یندگیمنا هیاترامون طرح یخود را پهای نقطه نظر یمهندس سحاب

ردن اعتصاب غذا در رابطه کدا یخامته پ»: پارس در تهران گفت یبه خربگزار ، ردستانکاستاندار  یسیشاه و

دوارم ظرف دو یدانم و امیل میدر راه رفع مسا یگن را گام بزر یرات مهاباد است و من اکجه مذایبا نت

  .«میبرس یج مطلوبرت ینده به نتایتا سه روز آ

 

 بهرت از گذشته

رات کادامه مذا یبرا، نده امامیمنا یارشاق اللهآیته به همراه کدولت  ویژە هیات یگر اعضاید یاز سو 

رات را بهرت کن دوره از مذایج ایوز نتار ید، اندهردستان به مهاباد رفتک یو مذهب یاسیسهای تیبا شخص

 ییهامالقات»: پارس گفت ین مورد به خربگزار یدر ا« انیهاشم صباغمهندس». ردندکف یاز گذشته توص

 هیاتدر  ینیخوش ب، میون مهاباد داشتیرث روحانکو خصوصاً ا یو روحان یاسیسهای تیه با شخصک

ون و یاز روحان ین با بعضیهمچن، مینیبیذشته مرات را بهرت از گکنده مذایبوخود آورد و ما آ

ات را کاز ن یبعض، ارائه شدههای ماد26مهاباد متاس گرفته شد و نسبت به طرح  یاسیسهای تیشخص

های رات دورهکن شد در مذایه قرار بر اکدانستند یات را قابل بحث مکن نیم و آنها هم ایادآور شدی

های تیشخص یان دارد از بعضکانجام شود و ام یرات مفصل تر کمذاهای ماد 26نسبت به طرح ، ندهیآ

  .«دیرات دعوت به عمل آکنده مذایدور آ یز برایگر نید یاسیو س یروحان

 

 خروج پاسداران

له یآن بوس یه انتظامات داخلک یه قبالًاعالم شده پاسداران از هر شهر کهامنطور »: ان افزودیصباغ

ت شهر یامن یامل براکنان ینندو اطمکو افراد مسلح در شهر رفت و آمد ن ردیانجام گ یانتظامهای روین
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دارد فراهم  یلکطرح  یکار در مهاباد بصورت کنیمنتقل خواهد شد و مقدمات ا یگر یبه محل د، باشد

ن محل یه توسط فرماندار و معتمدک یآن طرح، بین ترتیز به همیدر مورد تحصن سنندج ن. شودیم

پاسداران ، دین طرح به مرحله اجرا درآیبه آن اضافه شد و چنانچه ا ویژە هیاتات یرنظ، م شده بودیتنظ

ه به انتظامات کن مساله یتاسف است بخاطر ا یجا یول، شوندیمنتقل م یگر یاز سنندج به محل د

  .«متحصن بشوند ایەعد، شودیسنندج و مردم آن مربوط م یداخل

 

 یندگیمنا هیاتب کیتر 

ت ین امنیه در جهت تامکه مردم سنندج بر اساس هامن طرح کم یما انتظار دار»: ردکان اضافه یصباغ

ه ک هیمخوایفعال در سنندج م یاسیه اخزاب سیلکان دهند و از یبه تحصن خود پا، شدهتهیه مردم 

ما »: رد گفتکخلق  یندگیمنا هیاتب کیان در مورد تر یصباغ. «نندکن امر بیالزم را در اهای یار کهم

م و بخصوص ینکمنی رهکمذا، میرد ندانکمرد  یواقع یندگیرا منا یندگیمنا هیاته اگر کم یهم گفته ا قبالً

، مینکیمن یندگیمنا هیاترات را با کرد و اصوالً ما مذاک هیمره نخواکمذا، داشته باشند یحزب یاگر وابستگ

  .«ردیگیمن مالقاتها صورت یا، بطور جداگانه یو مذهب یاسیسهای تیه با شخصکبل

 

 یسحابهای نقطه نظر

 یرات را طرح خودگردانکمذا یمبنا، ندهیرات آکا در مذایه آکن سئوال یز در پاسخ این یمهندس سحاب

: گفت، ل خواهد دادکیرد تشکخلق  یندگیمنا هیاتهای ماد 26ا طرح یو  ویژە هیاتارائه شده از طرف 

در  یته اصولکرد و اگر چند نیرات قرار گکذام یمبنا یه طرح خودگردانکبنظر شخص من بهرت است »

 یلکمساله »: ح دادیتوض یو . «هیمره قرار دکمذا یم آنرا مبنایتوانیما م، ز حل شودینهای ماد 26طرح 

 یطرحهای ندیآ یاست و برا یاسالم یجمهور  یفارغ از قانون اساس یلکبهای ماد 26ه طرح کنست یا
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ه کرا  ینیه قوانکنیاز جمله ا، نشده ینیش بیپ یچنان وضعی، سوجه در قانون اساهیچه به کزد یریم

 یجمهور  یاز نظر قانون اساس، ندیکب میتصو« یمجلس مل»ا به قول آنها یردستان و کاستان  یشورا

 یق مصوبات قوه مقننه و قانون اساسیه عهده دار تطبکنگهبان  یدر شورا یستین باین قوانیای، اسالم

آن را منوط  یمل ین مصوبه مجلس شورایس قوانکبرعی، ماده ا26ن در طرح یکب بشود و لیتصو، است

  .«اندهردک«هاخلق»ب مجلس یبتصو

 

 یائیگسرتش منطقه جغراف

مجلس » یکرده به ک یردستان را مبتنکطرز اداره امور ی، ماده ا 26ه طرح کنیمساله دوم ا: افزود یسحاب

ه در کند یکان خود انتخاب میه از میاجرائ هیاتام به ن یهیاته آن شورا کاستان  یا شورایو « یمل

 یا به اصطالح ما شورایه فقط در برابر مجلس ما و کدولت را دارد  هیاتنقش  هیاتن یا، قتیحق

، ب شدهیانقالب تصو یه در شوراکو قانون شوراها  یه در قانون اساسک یدر حال، استان مسوول است

مسوول ، ن حالین در عیکنند و لکمی ارکو ناظر استان  ارکاستان به عنوان هم یین اجرایمسوول

 یلیخ، ه در طرح به آن اشاره شدهکرا  ییایز هستند و باالخره منطقه جغرافکمربوط در مر های وزارتخانه

، است یه فعالً مورد قبول قانون اساسکشور ک ییایامت جغرافیاز حدود تقس یه حتکگسرتش داده شده 

ت مردم ینده بارضاید در آیاست و شا یمل یب مجلس شورایز منوط به تصوینن یا. فراتر رفته است

ات در طرح کن نیخارج است و اگر ا ویژە هیاتارات یبه هرحال از اخت ین مناطق انجام شود ولین اکسا

ه مطالب آن به بحث یو راجع به بق هیمرات قرار دکمذا یم آنرا مبنایتوانیما م، اصالح شودهای ماد 26

  .«میزبپردا
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 رات در تهرانکمذا

حتامً «: گفت، شودیم امام میتسل، راتکن دوره از مذایه گزارش اکن سئوال یدر جواب ا یمهندس سحاب

رات بطور متناوب در مهاباد و تهران صورت که مذاکم یما عالقمند»: افزود یسحاب. «ار خواهد شدکن یا

  .«واهد بودد خیامت مفیرات و تصمکار در رسعت عمل مذاکنیرد و ایگ

 

 اظهارات فروهر

« یارشاق اللهآیت». ردستان به تهران بازگشتندکروز از یبعدازظهر د« وش فروهریدار»و « یارشاق اللهآیت»

ه به تهران آمده و پس یروز از ارومیبعدازظهر د، ردستان رفته بودکبه  ویژە هیاته همراه کنده امام یمنا

رهرب ی، نیرا به حضور امام خم ویژە هیاتشد تا گزارش سفر رهسپار قم ، در تهران یهوتاکاز توقف 

 یارشاق اللهآیته با کت دولت یحسن ن ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار. ندکم یران تسلیا یانقالب اسالم

دارها ید»: ردکاعالم های ه به تهران بازگشته است در مصاحبیردستان از ارومکبه  هیاتان سفر یدر پا

و  یاسیسهای ها و سازمانندگان حزبیبا منا ویژە هیات یو اعضا یارشاق اللهیتآرات حرضت کو مذا

. «اندازه مثربخش باشد یتواند بیم، ردستانکحل بحران  یاطراف آن براهای از مردم مهاباد و شهر یهگرو 

، ده بودیه قبالً ارائه گردک یهائدرباره طرح یدیجدهای شنهادین گفتگوها نظرها و پیدر ا»: گفت یو 

به  یارشاق اللهآیتن سفر حرضت یچون در ا»: فروهر گفت. «است ینون تحت بررسکه اکداده شد 

ه در رسارس ک یاسیو س یمذهبهای تیشرت شخصیب، بودند هیاتهمراه ، امام ویژەنده یعنوان منا

مال ی، نین حسیخ عزالدیشان آمدند و از جمله حرضات شیدار ایبد، ردستان مورد احرتام هستندک

گر و ید یان و چند روحانیمال عبدالله احمدی، مال عبدالله ماورانی، ندکم شهر یرکمال ی، م عباسیعبدالرح

 ویژە هیاتر مشاور و عضو یوز. ت دارندیردستان فعالکه در ک ییهاها و سازمانندگان حزبیز مناین

دولت از  ویژە هیات یعضابه همراه ا یارشاق اللهآیتحرضت ، روز دوم اقامت در مهاباد»: افزود

ها و ندگان حزبیبا منا یدارهائیبازهم د، رد و در محل اقامت خودکد یبازد یمذهبهای تیشخص



 
362 

های دارها با گفتگوین دیا. اطراف آن داشتندهای از مردم مهاباد و شهر یهو گرو  یاسیسهای سازمان

 ینون با گزارشکاندازه مثر بخش باشد و ا یردستان بکتواند در حل بحران یه مکهمراه بود  یسودمند

. «ان برداشته شودیها از مالکاز اش یار یه بسکرود ید میخواهند داد ام ینیشان بحضور امام خمیه اک

د درباره یجدهای شنهادین گفتگوها نظرات و پیدر ا»: دارها گفتیرات و دکجه مذایفروهر در مورد نت

در مورد تحصن مردم  یو . «است یه تحت بررسکداده شد ، دده بو یه از قبل ارائه گردک یهائطرح

ها و ندگان حزبیمنای، مذهبهای تیه با شخصک یهائضمن متاس، دولت ویژە هیات: سنندج گفت

شاه  یردستان آقاکه استاندار کرد کز گفتگو یسنندج ن یدرباره وضع انتظام، داشت یاسیسهای سازمان

از  یرفع نگران، نظم در سنندج یدوارم با برقرار یه امکقرار گرفت  راتکن مذایان ایز در جرین یسیو

با خاطر ، اندهدست زد یاسیده ام به روزه سیه شنکه به تحصن و آنچنان ک یهمردم سنندج بشود و گرو 

: ن مصاحبه گفتیدولت در ادامه ا ویژە هیاتر مشاور و عضو یوز. «خود بازگردندهای به خانه، آسوده

من به همراه . دعوت شده بودند یجان غربیاستاندار آذربا یرد از سو کر یاز رسان عشا یهروز گرو ید»

در . میدار داشته باشیه رفتم تا با آنها دین جلسه به ارومیحضور در ا یز براین یارشاق اللهآیتحرضت 

ابراز  ینیامام خم یران و رهرب یملت ا یانقالب اسالمآنان با شور فراان نسبت به یدار همگین دیا

ه کان یمطرح منودند و مهندس صباغ، ه داشتندکرا  یهائخواست، امنیردند و در گفتگوهاک یوفادار 

ه برسند یهوا نتوانستند به اروم یبعلت بد. در مهاباد اقامت داشتند هیاتهای ارکادامه  یشب براید

 . «میدیرنو ما زودتر به تهران رسیاز ا، تا با ما به تهران بازگردند

 (26/10/1358طالعات)ا
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  .ستکن سنندج شیمتحصن یاعتصاب غذا

  .نندک کپاسداران احتامالً تا سه روز دگر سنندج را تر : ردستانکاستاندار 

  .رد اعالم شدکخلق  یندگیمنا هیاتهای ماد 26طرح  یلکنواقص 

خ یج به دستور شمردم سنند  یه اعتصاب غذاکرد کردستان اعالم کاستاندار : هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

هان کیبه خربنگار  یاختصاص یگفتگو  یکردستان در کاستاندار  یسیشاه و. سته شدکش ینین حسیعزالد

سنندج  ین در استاندار یمتحصن یبرا یامیپ ینین حسیخ عزالدیروز شیساعت دو بعدازظهر د: گفت

است  ییبه دنبال توافقهاام ین پیارسال ا: افزود یو . آنان شد یسنت اعتصاب غذاکفرستاد و خواستار ش

  .دولت صورت گرفته است ویژە هیاته در شهر مهاباد با حضور ک

خود را  یه مردم سنندج اعتصاب غذاکن شده یانجام شده قرار بر اهای بر اساس توافق: استاندار گفت

نند و ک کشهر را تر  ینده به احتامل قو یز ظرف سه روز آینند و سپاه پاسداران مستقر در سنندج نکبش

ه کدوارم یام: به مردم سنندج گفت یامیپ یردستان طکشود استاندار یمساله تحصن مردم سنندج متام م

متام  یروز یپ اندهنون از خود نشان دادکه تاک یرا با صرب انقالبینند زکمردم سنندج آرامش خود را حفظ 

اد قادر به یت بخاطر مشغله زدول ویژە هیات: س در پاان گفتیشاه و. اندهردکت یران را تثبیمردم ا

هان خرب کیبا  یامیپ یز طیمسوول سپاه پاسداران در سنندج ن. مت به سنندج نشد و به تهران رفتیعز

پاسداران ظرف سه  یدر مورد خروج احتامل: رد و گفتکد یین شهر را تایمردم ا یسنت اعتصاب غذاکش

  .داده نشده است یه ما دستور ن مورد بیم و هنوز در ایندار یاطالع هیچنده ما یروز آ

 خروج پاسداران از سنندج یبرا یلکطرح : ردستانک ویژە هیاتان عضو یمهندس صباغ

ره قرار کمذا یم آن را مبنایتوانیحل بشود مهای ماد 26در طرح  یته اصولکاگر چند ن:  یسحاب یمهند

  .هیمد
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ادامه مالقات با  ینده امام برایمنا یاقه به همراه حجت االسالم ارش کدولت  ویژە هیات یمهاباد ـ اعضا

ن یج این دوره از گفتگوها نتایان ایروز در پایبه مهاباد رفته بودند د یاسیو س یمذهبهای تیشخص

 هیات یدو تن از اعضا یان و مهندس سحابیمهندس هاشم صباغ. ردندکف یدوره را بهرت از گذشته توص

ن دوره یرامون ایخود را پهای پارس نقطهنظر یگار خربگزار با خربن ییروز در گفتگویش ازظهر دیپ ویژە

 ییاصوالً در مالقاتها: ن دوره از مالقاتها گفتیجه ایان در مورد نتیهاشم صباغ. رات اعالم داشتندکاز مذا

بوجود  هیاتدر  ینیم خوشبیون مهاباد داشتیرث روحانکخصوصاً ا یو روحان یاسیسهای تیه با شخصک

 یاسیسهای تیون و شخصیاز روحان ین با بعضیهمچن. نمیبیرات را خوبرت از گذشته مکانده مذیآورد و آ

م و آنها یادآور شدیات را کاز ن یه شده بعضیاراهای ماد 26مهاباد متاس گرفته شده و نسبت به طرح 

ه نده نسبت بیآهای رات در دورهکن شد در مذایه قرار بر اکدانستند یات را قابل بحث مکن نیهم ا

 یگر ید یاسیو س یروحانهای تیشخص یه از بعضکان دارد کانجام شود و ام یمفصلرت های ماد 26طرح 

  .دیرات دعوت به عمل آکنده مذایدوره آ یز براین

 

 تحصن مردم سنندج

ه قباًل اعالم شده کهامن طور : ان در مورد خروج پاسداران و تحصن در سننندج اظهار داشتیصباغ

و از افراد . ردیانجام گ یانتظامهای رویله نیآن شهر بوس یه انتظامات داخلک یر پاسداران از هر شه

منتقل خواهند  یت شهر باشد به محل دگر یامن یامل براکنان ینند و اطمکمسلح در شهر رفت و آمد ن

در مورد تحصن مردم سنندج . شودیدارد فراهم م یلکطرح  یکار در مهاباد بصورت کن یشد و مقدمات ا

 ویژە هیاتم شده بود نظرات ین محل تنظیه توسط فرماندار و معتمدک یب آن طرحین ترتیبه همز ین

منتقل  یگر ید پاسداران از سنندج به محل دین طرح به مرحله اجرا درآییبه آن اضافه شد و چنانچه آ

وط و مردم آن مرب سنندج یه با انتظامات داخلکن مساله یتأسف است به خاطر ا یجا یول، شوندیم

ن یه در جهت تأمکه مردم سنندج بر اساس هامن طرح کم یما انتظار دار. متحصن بشوند ایەعدشود یم
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 هیمخوایفعال در سنندج م یاسیه احزاب سیلکان دهند و از ین شده به تحصن خود پایت مردم تأمیامن

  .نندکن امر بیالزم را در اهای یار که همک

ه قبالً بوده است؟ کرد هامن خواهد بود ک یندگیمنا هیاتب کیتر  ایآ: هکن سئوال یان در پاسخ ایصباغ

رد کمردم  یندگیمنا هیاته بوده آن را به عنوان کهامن باشد  هیاته اگر کم یما قبالً هم گفتها: گفت

رات را با کرد و اصوالً ما مذاک هیمره نخواکمذا. داشته باشند یحزب یم و به خصوص اگر وابستگیدانیمن

. ردیگین مالقاتها صورت میبطور جداگانه ا یو مذهب یاسیسهای تیه با شخصکم بلینیکمن یدگنیمنا هیات

ارائه  یرات طرح خودگردانکمذا ینده مبنایرات آکا در مذایه آکن سئوال یدر پاسخ به ا یمهندس سحاب

نظر  به: ل خواهد داد گفتکیرد تشک یندگیمنا هیاتهای ماد 26ا طرح یو  ویژە هیاتشده از طرف 

در طرح  یته اصولکو اگر چند ن. ردیرات قرار بگکمذا یمبنا یه طرح خودگردانکشخص من بهرت است 

  .هیمره قرار بدکمذا یم آنرا مبنایتوانیز حل بشود ما مینهای ماد 26

 

 یمادها 26طرح های رادیا

  حل بشود؟های ماد 26از مواد طرح  یکدامکد ی هخوایشام م: سئوال شد

 یاسالم یجمهور  یفارغ از قانون اساس یکیهای ماد 26ه طرح کن یا یلکمساله  : یکگفت یسحاب

از جمله ، نشده ینیشبیپ یچنان وضع یوجه در قانون اساس هیچه بکزد یریم ینده طرحیآ یبرا، است

ند از نظر قانون یکب میتصو« یمجلس مل»ا به قول آنها یردستان کاستان  یه شوراکن را یه قوانکنیا

ا یب مصوبات مقننه یه عهدهدار تصوکنگهبان  یدر شورا یستین باین قوانیا یاسالم یجمهور  یاساس

 ین مصوبه شورایس قوانکبرعهای ست و شش مادین در طرح بیکب شود ولیاست تصو یقانون اساس

طرز های ست و شش مادیه در طرح بکنیمساله دوم ا. اندهردک« خلقها»ب مجلس یرا منوط به تصو یمل

 هیاتبنام  یهیاته آن شورا کاستان  یا شورای« یمجلس مل» یکرده به ک یردستان را مبتنکاره امور اد

ه فقط در برابر کنقش دولت را دارد  هیاتن یقت ایه در حقکند یکان خود انتخاب میه از مییاجرا
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و قانون  یه در قانون اساسیکاستان مسوول است در حال یاسالم یا به اصطالح ما شورای«یمجلس مل»

ار کار و ناظر استان کاستان به عنوان هم یین اجرایب شده مسوولیانقالب تصو یه در شوراک ییشوراها

ن است یراد سوم ایباالخره ا. ز هستندکمربوط در مر های ن حال مسوول وزارتخانهین در عیکنند و لیکم

امت یاز حدود تقس یه حتکده گسرتش داده ش یلیشود خیه در طرح به آن اشاره مکرا  ییایمنطقه جغراف

ب یز منوط به تصوین نیاست فراتر رفته است و ا یه فعالً مورد قبول قانون اساسکشور ک ییایجغراف

به هر  ین مناطق انجام بشود ولین در اکت مردم ساینده با رضاید در آیاست و شا یمل یمجلس شورا

اصالح بشود ما های ست و شش مادیح بات در طر کن نیخارج است اگر ا ویژە هیاتارات یحال از اخت

  .میه مطالب آن به بحث بپردازیو راجع به بق هیمره قرار بدکمذا یم آنرا مبنایتوانیم

ار کن یحتامً ا: گفت یشود؟ مهندس سحابیم امام میرات تسلکن دوره از مذایا گزارش ایآ: سئوال شد

ما : باد خواهد بود در پاسخ گفتشه در مهایرات همکا مذایده شد آیپرس یاز سحاب. خواهد شد

رات کار در رسعت عمل مذاکن یرد و ایرات بطور متناوب در مهاباد و تهران صورت بگکه مذاکم یعالقمند

  .د خواهد بودیامت مفیو تصم

 

 ردستان به تهرانک ویژە هیاتبازگشت 

مالقات با  یبرا نده امامیمنا یه به همراه حجت االسالم ارشاقکدولت  ویژە هیات یه ـ اعضایاروم

 یحجت االسالم ارشاق. روز به تهران بازگشتندیبه مهاباد رفته بودند د یو مذهب یاسیسهای تیشخص

 یروز به تهران بازگشتند و مهندس سحابیصبح د ویژە هیات یاز اعضا یکیوش فروهر ینده امام و داریمنا

 یجان غربیز مالقات با استاندار آذرباه شدند و پس ایروز از مهاباد وارد ارومیان بعدازظهر دیو صباغ

  .ردندکبه تهران مراجعت  45/16ساعت 

ه یروز از ارومیردستان رفته بود بعدازظهر دکبه  ویژە هیاته همراه کنده امام یمنا یحجت االسالم ارشاق

 را به حضور ویژە هیاتدر تهران رهسپار قم شد تا گزارش سفر  یهوتاکبه تهران آمد و پس از توقف 
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حجت  ه باکردستان ک ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار. ندکم یران تسلیا یرهرب انقالب اسالمی نیامام خم

ه به تهران آمده است پس از ورود یردستان از ارومکبه  هیاتان سفر ینده امام در پایمنا یاالسالم ارشاق

با  ویژە هیات یو اعضا یقرات حجت االسالم ارشاکدارها و مذاید: ردکاعالم های به تهران در مصاحب

حل بحران  یاطراف آن براهای از مردم مهاباد و شهر یهو گرو  یاسیسهای ندگان حزبها و سازمانیمنا

 یدیجد ییشنهادهاینظرها و پ، ن گفتگوهایدر ا: گفت یو . اندازه مثربخش باشدیتواند بیردستان مک

چون : فروهر گفت. است ینون تحت بررسکه اکده بود داده شد یه قباًل ارائه گردک ییطرحها یهدربار 

های تیشرت شخصیبودند ب هیاتامام همراه ویژە نده یمنا به عنوان یحجت االسالم ارشاق ن سفریدر ا

شان آمدند و از جمله حرضات یدار ایردستان مورد احرتام هستند به دکه در رسارس ک یاسیو س یمذهب

مال عبدالله ی، مال عبدالله ماورانی، م شهرجندیرکمال  ی،م عباسیمال عبدالرحی، نین حسیخ عزالدیش

  .ت دارندیردستان فعالکه در ک ییندگان حزبها و سازمانهایز منایگر و نید یان و چند وحانیاحمد

 یبه همراه اعضا یروز دوم اقامت در مهاباد حجتاالسالم ارشاق: افزود ویژە هیاتر مشاور و عضو یوز

با  ییدارهایرد و در محل اقامت خود باز هم دکد یبازد یمذهبهای تیدولت از شخص ویژە هیات

دارها ین دیا. اطراف آن داشتندهای از مردم مهاباد و شهر یهگرو ی، اسیسهای ندگان حزبها و سازمانیمنا

نون کاندازه مثربخش باشد و ایردستان بکتواند در حل بحران یه مکهمراه بود  ییسودمندهای با گفتگو

ان برداشته یالها از مکاز اش یار یه بسکرود ید میخواهند داد ام ینیشان به حضور امام خمیه اک یشبا گزار 

 یدیجدهای شنهادین گفتگوها نظرها و پیدر ا: دارها گفتیرات و دکجه مذایفروهر در مورد نت. شود

  .است ینون تحت و بررسکه اکده بود داده شد یه در قبل ارائه گردک ییدرباره طرحها

 یمذهبهای تیه با شخصک ییدولت ضمن متاسها ویژە هیات: در مورد تحصن مردم سنندج گفت یو 

ه استاندار کرد کز گفتگو یسنندج ن یداشت درباره وضع انتظام یاسیسهای ندگان حزبها و سازمانیمنا

ر سنندج نظم د یبرقرار  دوارم بایرات قرار گرفت و امکن مذایان ایز در جرین یسیشاهو یردستان آقاک
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دست  یاسیدهام به روزه سیه شنکه به تحصن آنچنان ک یهاز مردم سنندج بشود و گرو  یرفع نگران

  .خود بازگردندهای با خاطر آسوده به خانه اندهزد

رد از کر یاز رسان عشا یهروز گرو ید: ن مصاحبه گفتیدولت در ادامه ا ویژە هیاتر مشاور و عضو یوز

ه ین جلسه به ارومیحضور در ا یبرا، ز به همراهیدعوت شده بودند من ن یغرب جانیاستاندار آذربا یسو 

 یآنان با شور فراوان نسبت به انقالب اسالم یدار همگین دیدر ا. میدار داشته باشیم تا با آنها دیرفت

ه داشتند کرا  ییامن و خواستهایردند و در گفتگوهاک یابراز وفادار  ینیامام خم یران و رهرب یملت ا

در مهاباد اقامت  هیاتهای ارکادامه  یشب برایه دکان یو مهندس صباغ یمطرح منودند و مهندس سحاب

رنو ما زودتر به یاز ا. ه برسند تا با ما به تهران بازگردندیهوا نتوانستند به اروم یبه علت بد، داشتند

 . میدیتهران رس

 (26/10/1358)اطالعات 

 

 ، و مهاباد در صورت اعاده نظم در سنندج: فروهر

  .دهدیم یخود را به شهربان یسپاه پاسداران جا 

پارس در  یشب در گفتگو با خرب گزار یردستان دکل یمسا یدولت برا ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار

سپاه پاسداران  یامروز از رسپرست، دولت ویژە هیات»: رون آمدن سپاه پاسداران از مهاباد گفتیمورد ب

 یه انتظامات را شهربانک یلکبه ش، بعد از استقرار نظم در مهاباد و سنندج، ه افراد سپاهکخواست 

ل یخود را به ارتش تحوهای قرار گاه، ندکهم در شهر رفت و آمد ن یفرد مسلح هیچرد و یبعهده بگ

  .«خود بازگردند یاصلهای گاهیداده و به پا
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ل گرفته کشور شکع در رسارس یئه وستوط ، یکان اخبار هستندیز در جریه خوانندگان عزک یهامنطور 

خواهان خروج پاسداران انقالب از ، درآن دخالت دارند و به موجب آن یاویژەهای ه گروهکاست 

 . شوندیگوناگون مهای شهر

 (1/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 

 

  .ردکد یرا تائ 12م اصل یشنهاد ترمیپ، امام

ه از طرف برادران ک ایراناسالمی یجمهور  یاساسقانون  12م اصل یشنهاد ترمیپ: پارس یقم ـ خرب گزار 

رهرب  ینید امام خمیمورد تائ، ده بودیبعرض امام رس« یزدی هیمرت ابراکد » یله آقایاهل تسنن به وس

  :مرقوم داشتند یشنهادیر نامه پیقرار گرفت و امام در ز ایراناسالمیانقالب 

ت یب آن در صالحیشود و تصوینوشته م یاساسه در متمم قانون کگر یاصول د ین اصل و بعضیامیترم»

  ینیالخم یروح الله املوسو . نجنانب بالمانع استیاز نظر ا، شودیملت است و به رفراندوم گذاشته م

ر یبه رشح ز ینیبه حضور امامخم یزدی هیمرت ابراکپارس از قم منت نامه د  یبه گزارش خربنگار خربگزار 

  :شدبایم

 

 تعالیبسمه

، دیه مطلع هستکهامن طور ، ایراناسالمیرهرب انقالب  ینیامام خمیالعظم اللهحرضت آیتحضور محرتم 

 ییهاینگران، ایراناسالمی یجمهور  ین اساسیاز اصول قوان ینسبت به برخ، روان اهل تسننیاز جانب پ
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قرار  رهکه مورد بحث و مذاک یاز موارد ، یکیستان و بلوچستانیابراز شده است و در سفر به استان س

، نیو مصلحالد یز و مولو یعبدالعز یان مولو یآقا، راتکن مذایبه دنباال. ن مساله بوده استیهام، گرفت

  :اندهشنهاد منودیتباً پکر یرا به رشح ز 12م اصل یترم

، ر استیر قابل تغیاالبد غین اصل الیوای، عرش یاثن یجعفر ، ران اسالم و مذهبیا ین رسمیـ د 12اصل 

روان آنها یه پک یدر مناطق یدیوز یحنبل – کیمال – یـ شافع یاعم از حنف یر اسالمگیاما مذاهب د

ز ین مذاهب نیای همقرارت فق ییو جزا یحقوقهای ت داشته و در دادگاهیز رسمین، ت هستندیرثکا

خ شنبه یدر تار»: ن نامه افزوده شدیدر هم. ر مذاهبیروان سایمعترب خواهد بود با حفظ حقوق پ

شنهاد یپ، ت خودیستان و بلوچستان ضمن گزارش سفر و ماموریبه استان سیاعزام ویژە هیات 8/10/58

انقالب  ید به نظر شورایه فرمودیقرار گرفت و توص یب حرضت تعالیه مورد تصوکان را عنوان منود یآقا

باال را یمیرمشنهاد تیپویژە،  هیاتبعد از استامع گزارش  8/10/58انقالب در روز شنبه  یشورا. ز برسدین

ن ید تا مسوولیشود دستور فرمائینون با توجه به مراتب فوق درخواست مکا. ب منودیباتفاق آراء تصو

به  12اصل یمیشنهاد ترمیپ، ندین منایرا تدو یقرار است متمم قانون اساس ین قانونیه طبق موزکامور 

روان یازپ یبرخهای ید تا رفع نگرانقرار بدهن یار خود جهت اقدامات قانونکز در دستور یرشح باال را ن

 . اهل تسنن بشود

  یزدیرت کرد کباتش

 (1/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 با خروج پاسداران یموافقت سحاب

ردستان اظهار داشته است ک یرسپرست استاندار  یسیپارس از سنندج شاهو یبر اساس گزارش خربگزار 

بر خروج سپاه  یخواسته مردم سنندج مبن انقالب در مورد یدر شورا یسحاب یشب( آقایه امشب )دک
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ن مورد گفتگو یربط در ایر مقامات ذیه با ساکرده است و گفته کن شهر اعالم موافقت یپاسداران از ا

هزار تن  3به استاندار داده نشده است و هنوز در حدود  یشب پاسخید 24تا ساعت  یرد ولکخواهد 

متحصن هستند  یدهند در استاندار یل مکیدخرت و پرس تش انآموز دانشرث آنان را که اکاز مردم است شهر 

ز استاندار با مقامات یبا استاندار و ن یار محلکچند از مقامات دستاندر  یندگان آنان همراه تنیو منا

نندگان در کتحصن. باشندیخروج پاسداران از سنندج م یچگونگ یبررس یره براکدر حال مذا یتکممل

. امل مسووالن قرار نگرفته استکه هنوز مورد موافقت کردند کصادر های ن قطعنامیهمچن یاستاندار 

ه افراد سپاه پاسداران ـ حفظ یلکد و رشط یقیو ب یخروج فور : ن موارد اشاره شده استیدر قطعنامه به ا

 یف قانونیوظا ین دادگسرت یه به عنوان ضابطکباشد یم یانتظامات در سنندج به عهده پرسنل شهربان

ار در داخل شهر را نداشته باشند کن شهر حق حمل سالح بطور آشینکاز سا یکهیچنجام دهند ـ خود را ا

السابق  یام فکواگذار شود ـ حفاظت از فرودگاه سنندج  یون به شهربانیزیو و تلویـ حفظ و حراست راد

سات ه در ترصف سپاه پاسداران است به مؤسک یدولتهای س فرودگاه باشد ـ ساختامنیبه عهده پل

ه به مقر سپاه پاسداران است به عنوان باشگاه کرگارد کمربوطه مسرتد شود ـ محل باشگاه افرسان لش

دهند یروز نشان میان ساعات دیده از سنندج تا پایرسهای رد ـ گزارشیر مورد استفاده قرار گکافرسان لش

ه دارد و رسپرست مردم همچنان ادامهای به خواست یدگیرس یرات براکه شهر آرام است و مذاک

ان و قطبزاده متاس داشته یصباغ، فروهری، نون با سحابکن مورد تایه در اکز گفته است ین یاستاندار 

  .است

 28ر کن با مقامات لشیندگان متحصنیرات مناکمذا یه در پکست کین حایپارس همچن یگزارش خربگزار 

ه افراد و . کر خواستار آن شدندکلش سپاه پاسداران مقامات یبجا یله شهربانیدر مورد حفظ نظم بوس

  .نندکارا در شهر رفت و آمد نکمسلحانه و آشها هگرو 

س ییدا ریو رسهنگ هو یو با حضور رسپرست استاندار . روز آغاز شدیرات از بعدازظهر دکن مذایا

شب ید30/21ن چند ساعت ادامه داشت در ساعت یز متحصنیندگان مردم سنندج و نیو منا یشهربان
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ن یه اکانقالب سبب شد  یرات متعدد ما با شو راکه مذا : کپارس گفت یبه خربگزار  یست استاندار رسپر 

مسلحانه ها هه افراد و گرو کپاسداران در سنندج برشط آن  یبجا یله افراد شهربانیحفظ نظم بوس شورا با

ن موافقت یاه کم یرده است و ما منتظرکرده موافقت کنند موافقت کار در شهر رفت وآمد نکو آش

خود بازگردند و شهر حالت های به خانه یز از استاندار ین نیز به خود بپوشد و متحصنیعمل ن یهجام

متحصن  ینون هزاران نفر از مردم سنندج اعم از زن و مرد در استاندار کهم ا یابد ولیخود را باز یعاد

 یخروج پاسداران سنندج شهرباندر صورت : پارس گفت یز به خربگزار یردستان نک یس شهربانییهستند ر

  .ردیامالً برعهده بگکت شهر را یدارد حفظ نظم و امن یآمادگ

 

 

 ویژە هیاتعضو  یمصاحبه با عزت الله سحاب

ت منطقه را یه امنکن طرح یشنهادایردستان دارند و پکدر منطقه ها هه گرو ک یبا توجه به مواضع: س

ا یشود ؟آیمسلح موجود در منطقه متام منهای ه سود گروها بیآ، رد و سپاه خارج شودیبعهده بگ یشهربان

  تواند به سود مردم باشد ؟یارائه طرح فوق م

و یراد، ردیمحل پاسداران را هم ارتش بگ. ندکه ارتش فرودگاه را حفاظت کن شده یفعال موقتا قرار ماا: ج

ن پاسداران یم جانشیتوانیه مامکاست  یز یهم فعال تنها چ یرد و شهربانیون را هم ارتش بگیزیو تلو

  .میندار یگر یفعال راه حل د یول، مینکدرست  یگر یم واحد مسلح دیم تا بعدا بتوانینک

 یند و افراد محلیکار مکها هر نظر خود گرو یز یشهربان، ندیگویه افراد آگاه به منطقه مک ییتا آنجا: س

 شوند؟یانتخاب مها هرو ان نود درصد در رابطه با گکام، ه قرار است استخدام شوندکهم 

  .داندیه خود الزم مک یم پرسنلیه گفتکبل یم افراد محلیما نگفت: ج
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استخدام  ینفر از افراد محل 70ه قرار است کشان گفتند یا. میمهاباد متاس گرفت یس شهربانییما بار: س

 شود ؟یاستخدام من ید افراد محلیگوئیه شام مک یدرصورت، شوند

ما . انقالب در آنجا استخدام شدند به طور موقت و اسلحه هم خودشان آوردندل یاوا ایەعد : یکج

هم بودند  ینیآمدند و افراد معیاز امتحان بد درن، ه در آن موقعکم از آنها انتخاب شوند یل گفتین دلیبها

. ندنکه اسلحه مال خودشان باشد تا از آن حفاظت کن افراد اسلحه ندهد بلیبها یه شهربانکنیو بعد ازا

خالصه افراد ی، ا سهو ی یا عمدینفر را داده و حال یست اسامیه لکرده بود کن مورد اشتباه یفرماندار درا

ه ما آنها کشمرگها بودند یه آنها هم همه از هامن پکه آنها استخدام شوند کخواست یرا آورده و م یخاص

  .میخواستیرا من

 یکبه عنوان ها هگرو ی، ت فعلیه در موقعکن گفت توایا منیآ، ل آنجا شدیه از مساک یبا جمع بند: س

 ن طرح سود بربند؟یایاز اجرا یکتکتا

ن جا ختم بشود و ما آنجا را رها یتا اگر به همین طور خواهد بود و نهایا، تفا شودکن ایاگر به هم: ج

 یتکد و حر یایدر ب یه وضع ازانجامد قبلکنیدر جهتایمیقد یکن را به عنوان یماا یو درست است ول، مینک

  .میردکار راکن یفعالا، بعنوان رشوع حل مساله، بشود

 ت داشته باشد ؟یه طرف مقابل هم در مورد مساله حسن نکن است کمم ین در صورتیا: س

اط یقدم با احت ، یکن طوریهام یاسیسهای ار. کشودیگاه به طور قاطع حل من هیچل ین مسایخوبا: ج

به خرج داد باز هم  یتیاگر حسن ن، دینکش یآزما، داردیدم بر مه قکجلو و طرف مقابل  ید برو یبا

  .ل حل شودکد تا مشیربداریقدم

بر صحبت در قهوه  یمبن ویژە هیاتهای رغم ادعا یگفت عل یمتاس یمسوول سپاه در مهاباد ط: س

را فقط با  راتکندگان سازمان رفته و مذایرس به رساغ منا، یکل مردمیدن مسایابآنها و شنیو خها هخان

 د ؟یآنان انجام دادها
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ه ما اطالعات کن یو بعالوها اندهشان آنجا نبودند وتازه به مهاباد رفتیا، میه ما آنجا رفتک یموقع: ج

  .میریگیقطعاً متاس م. میاوریجا بدست بکم از یه الزم دارک یگر ید

ا حالت عقب یه کست ا یتکن امر مملیاز ضعف و بافت مسوول یدر مجموع طرح ارائه شده ناش: س

  رات است؟کا سازش با حزب دمیاست و  یاسیت سکحر  یکا فقط بعنوان یدارد و  ینینش

حل یق نظامید از طریا بایردستان که مساله کنیتوان نسبت داد االاینها منیدام ازاک هیچن طرح را به ینها: ج

ه االن کنیبخصوصا، ندیکمتر زیه آمه آنرا فاجعکبل، ندیکمساله را حل منی، ه به نظر ما روش نظامکبشود 

ش خصوصا یب درونکیتوجه به تر ، انجام بدهد یار کن یه اصال بتواند چنکست یام معلوم نیالت نظامکیتش

  .ه آنجا هستک ییروهاین یب درونکیتر 

 ندارد؟یانقالب اسالم یبرا یسود، طرح که اینن است ینظرشا، دارد ییل آنجا آشنایه با مساکس کهر : س

های قدم یم تا راه باز شود براید برداریه را بایده اولیچیالت پکمش. مینک کیکل را تفید مسایا بام: ج

 . قدم استیکفقط  که اینند بلیکل را حل میم همه مسایگوئیرا من یما طرح فعلی، بعد

 (4/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردستان زدندکات خودرسانه در یز قدرت دست به عملکاز مرا یبعض

ردستان ک یلکدر مورد اوضاع  یشب در گفتگوئید، ردستانک یدولت برا ویژە هیاتوش فروهر عضو یدار

 یدرپ یپهای ز تلفنیرسد و نیمن م یپاوه و جوانرود برا، ارانیام، کردستانکه از ک ییگزارشها»: گفت

ه کنند کیت میاکآنها ح یههم. ننده استکاندازه نگران  یرمانشاه داشتهام بکه از سنندج مهاباد و ک

. جه شودینت یب یلکبه ، زیردستان از راه مساملت آمکحل بحران  یچندماهه براهای است پوشش یکنزد

شان یبه اهای نندکنگران های خواهند خربیه عالقمندان منکنیو ا ینیامام خم یامر یمن از ب ەدیبه عق

 یر خاصکه طرز فکز قدرت کااز مر  یبعض، ومتکاران حکاز دست اندر  یبرخ یداده شودو رسدرگم
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 یهد همیه باکردستان ک یدولت برا ویژەت ی هنون بدون توجه به کمنوده و ا یبهره بردار ، دارند

ات یزدند و عملهای رد دست به اقدامات خودرسانیر نظر آنها انجام گیز یشور کو  یر کلشهای ارک

ند و کیردستان سد مکرفع بحران  یارا بر  یبعد یه راه هرگونه گفتگو کخودرسانه صورت گرفته است 

فروهر در . «شود یز یو خونر یشکهن ما دچار برادر یده مین گوشه ستمدیگر ایه بار دکم یم آن داریب

، ه گفتمکهامنطور »: ا نه گفتیردستان از دست داده کنقش فعال خود را در  ویژە هیاته کنیمورد ا

 یر کو لش یشور کهای ارک یههم، ردستانک یدولت برا ەژ یو هیاتقرار بود ی، نیبر طبق فرمان امام خم

ه از کشود یده مینون دکاما ا. انقالب و دولت باشد یشوراهای اریاخت یهرد و واجد همیر نظر بگیرا ز

د هرچه زودتر یبا، بین ترتیبد. شودیردستان عمل مکخودرسانه در ی، ومتکاربدستان حکاز  یبعض یسو 

ه کقدرت  یدایز ناپکا مرایارها را به عهده دارد و که کردستان است ک یبرا ویژە هیاته کروشن شود 

وش یدار. «ربندیجا مکمردم را به ، شورکن وضع حساس یرند و در ایگیجا دستور مکست از یمعلوم ن

اران کانقالب و دست اندر  یشورا یو ناتوان ینیاز وضع خاص امام خم، ده منیبه عق»: فروهر افزود

ن یاگر ا»: فروهر گفت. «اندهردک یسپاه پاسداران انقالب بهره بردار  یارتشهای گانی از یبخش، ومتکح

ق یحقا، شگاه رهربم به عهده دارمیران و پیا خ و انقالبیه در برابر تارکهای فیبنابر وظ، ابدیوضع ادامه 

 . «خواهم رساند یهرا به آگا

 (13/11/1358)اطالعات

 

  .ردستان شدکهای یر یدن به درگان دایمسوول پا، دولت ویژە هیات

ه کشب اعالم شد ید، گریاران و مناطق دیامکدر  ایەعدشته شدن کردستان و کر یاخهای یر یدرگ یدر پ

امل مامور شد تا به کارات یبا اخت، انقالب یشورا یاز سو ، ردستانک یت دولت برایحسن ن ویژە هیات

 یدولت برا ویژە هیاتعضو ، وش فروهریدار. ندکقر ان داده آرامش را مستین منطقه پایدر ا یز یخونر

 یت در جلسه شوراکرامون علت رش یپ یدر گفتگوئ، انقالب یشب شورایان جلسه دیدر پا، ردستانک
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تاسف آور چند های دادیرامون رویانقالب پ یدر شورا، ردستانک یدولت برا ویژە هیات: انقالب گفت

و تبادل نظر قرار  یشور گزارش داد و پس از بررسکن غرب یردنشکاز منطقه  ییهاروز گذشته در بخش

فروهر . «ر نظر داشته باشدیرا ز یشور کو  یر کلشهای ارکهمه ، املکار یهمچنان با اخت ویژە هیاتشد 

فردا ، ه آغاز شده استک یخونبار های یر یان دادن به درگیپا یبرا ویژە هیاتدوارم یمن ام»: ردکاضافه 

 . «ردستان بازگرددکگر آرامش به یوارد عمل شود تا بار د)امروز( بطور قاطع 

 (14/11/1358)اطالعات

 

 

 

  .شودیردستان اعزام مکق به یته تحقیمک ویژە هیاتاز طرف 

افت منت یردستان انتشار ک یدولت برا ویژە هیات یروز از سو یه دین اطالعیا: پارس یتهران ـ خربگزار 

  :ن رشح استیه به ایاطالع

 یکردستان به دنبال ک یبرا یدولت برا ویژە هیاتار که هنگام رشوع ک یقین توفیرگرتبز -تعالیبسمه

ندگان حزبها و یرد و مناکهنان یمورد احرتام همم یاسیو س یمذهبهای تیرشته گفتگو با شخص

 58آبامناه  26و آرامبخش  یخیام تاریت دارند با صدور پیشور فعالکن بخش از یه در اکهای سازمان

همراه با های یر یو درگ یشکان دادن به برادر یپا، ران به دست آمدیا یانقالب اسالم یرهرب  ینیامامخم

ارتش  که ستاد مشرت کنجا یردستان بود تا اکبحران  یحلنهائ یوشش براکهموار شدن راه  یز یخونر

های هیز اعالمنظم در منطقه با استقبال ا یبرقرار  یت خود برایمامور ین اجرایدر ا ایراناسالمی یجمهور 

ردستان داده شده به همه کمردم های در طرح خواسته آمیزمساملتهای وهیآتشبس و اتخاذ ش یه براک

رند ـ تا یقرار نگ یذائیاهای تکو حر  یگونه تهاجمهیچه مورد کمسلح دستور داد به رشط آنهای روین
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ن منطقه متوقف یدر ا یات نظامیردستان ادامه دارد عملکهای یرات به خاطر حل دشوار که مذایکهنگام

 یو اجتامع یفردهای یت و آزادیامن یاسیسهای از سازمان یه بعضکنیند و از آن هنگام به بعد با ایمنا

و ها هاز شهرها و روستاها سلب و اقدام به بسنت را یار یه با آنها مخالف بودند در بسکرا  یمردم

رفته بودند و  یعمرانهای ارک یه براک یسانکو  یار به دستان دولتک یو بازداشت بعض یر یگروگانگ

و سپاه  ی)ژاندارمر  ینظامهای روینهای و واحدها هبه قرارگا یو حت اندهردکط یآنها در رشا ینگران

امل از ک یشتندار یدولت با خو ویژە هیاتم یاز تصم یرو یپاسداران انقالب( تجاوز منودن ارتش به پ

  .ردک یگوها لطمه وارد سازد خوددار ه به ادامه گفتک یهرگونه عمل

له یاز حزبها به وس یکیهای ن همه از شبانگاه دوشنبه هشت بهمن ماه پس از خلع سالح واحدیبا ا

داشت زد و خورد  ینیدآفریل تردکه شکدر چند شهر و روستا  یمحل یاسیسهای گر از سازمانید یکی

د یاران و سپس در اطراف پاوه و جوانرود پدیامکگر نخست در یدیکرد با کاز افراد مسلح  یان بعضیم

از  یر یجلوگ ید و برایسپاه پاسداران انقالب انجامهای از واحد یامل تاسف به دخالت بعضکه با کآمد 

ام کاز دو طرف به  ایەعدگر یجه بار دیرو وارد عمل شدند و در نتیگان ارتش نیگسرتش دامنه آن چند 

 هیات دندیخود آواره گردهای ز از خانهیپناه نیاز مردم ب یهشدند و گرو یا به شدت زخمیمرگ افتادند و 

شنبه چهاردهم یکه به وجود آمده بود و خوشبختانه از روز کهای الکدرنگ به رغم اشیدولت ب ویژە

شده  یر یجلوگ یشکو برادر  یز یبه منطقه بازگشته و از ادامه خونر یادیزهای بهمن ماه آرامش تا انداز

 یق به چگونگیدق یدگیرس یم دارد برایمتضاد تصمهای افت گزارشیدولت بعلت در ویژە اتهیاست 

شاند کز را به خون یردستان عزکگر یه بار دکه راه هرگونه توطئه کآن یتاسفآور و براهای یر ین درگیا

قت ین حقایطرفانه موضوع مردم را در جریب یق به محل اعزام دارد تا با بررسیته تحقیمک یکبسته شود 

مسلح وابسته با حزبهاو های عدم دخالت واحد یدولت برا ویژە هیاتن حال یار قرار دهند در عک

و  یشهربانهای رویله نینظم به وس یردستانو برقرار کو اداره  یانتظامهای ارکدر  یاسیسهای سازمان

ان یآزاد شدن گروگانها و زندانز یخود و ن یاصلهای گاهیو بازگشت سپاه پاسداران انقالب به پا یژاندارمر 
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ادامه گفتگو و برآورده شدن هر چه  ینه از هر جهت برایبه عمل خواهد آورد تا زم یفور های اقدام

 . ردستان فراهم گرددکبه حق مردم های زودتر خواسته

 .ردستان ک یدولت برا ویژە هیات

 (17/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ستیخوب ن وملهکحال پاسداران در زندان : انیصباغ

ن جلسه یل خوزستان بحث شد در ایدرباره س، ن جلسهیانقالب جلسه داشت و در ا یشورا، شب گذشته

  :ان گفتیصباغ یان جلسه آقایردستان وجود داشتند و در پاک ویژە هیات یاعضا

ار یدر اخته ک یانیه انتقال داده شدند تا با زندانیر ارومکبودند به لش یجانغربیه در آذرباک یانیزندان

حال چند نفر از برادران سپاه پاسدار  اندهه به ما دادک یرا طبق اطالعاتیومله است مبادله شوند زک

رات کان دارد حزب دمکدهد و امیرات خود را ادامه مکردستان مذاک ویژە هیاتن یست همچنیخوب ن

ز در مورد اصول آن توافق ین رجمهو رییس یبه تهران بفرستند و آقا جمهوررییسره با کمذا یرا برا یهیات

ه من به کگفت  ویژە هیاترات کنده مذایاز خربنگاران درباره آ یکیان در پاسخ یصباغ یآقا اندهردک

  .اج به زمان داردین احتیا یدوار هستم ولینده امیآ

ود ل خوزستان بیرامون سیانقالب اظهار داشتند بحث پ یان جلسه شورایدر پا جمهوررییسصدر یبن یآقا

 . ردکدن خواهم ین استان دیفردا )امروز( عازم خوزستان خواهم شد و احتامالً از متام نقاطا

 (30/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 



 
379 

  .عه استیردستان فقط شاکاعالم استقالل : ریمعاون نخست وز، ر انتظامیام

نقطه های روز در مصاحبیعرص د یو روابط عموم یر در امور ادار یر انتظام معاون نخست وزیام

ان یدر جر یهائسهیه دسکرد کد کیردستان تاکرد و در اشاره به اوضاع کح یدولت بازرگان را ترشهای نظر

ر یام. عه استیشا یکردستان فقط کاو گفت اعالم استقالل ، ندکرا متزلزل  یومت انقالبکه حکاست 

نه به آن عالقمند هستند یباک یر و همه وزرایه نخست وزک ین مصاحبه گفت موضوعیانتظام در آغاز ا

ه مردم به نخست کاست  یادیار زیات بسیکس شود تربکمنعها هاطالع مردم در روزنام یه براکلند یوما

ن یاز ا، گذشته بوده استهای ومتکمربوط به ح یار سنتکن یفرستند و چون ایران میوز هیاتر و یوز

م یدهند درخواست داریق قرار میرا مورد تشونند و ما کیه ابراز محبت مکز یرو از همه هموطنان عز

م یخواستم بگویه مک یگر یمطلب د. میش داریدر پ ینند چون ما مسائل مهمرت ک یاز ادامه آن خوددار 

ه طبق قانون ک یهائنیعه است زمین شاین مردم وجود دارد و ایدر حال حارض بهای عیه شاکن است یا

نها را خواهند گرفت و به صاحبان یا، ار مردم قرار دارهیاخت م شده و دریدر گذشته تقس یاصالحات ارض

های عین مطلب شایرا ایندزکیب میذکت یو رسم ین خرب را بطور جدیدولت ا. ه آنها پس خواهد دادیاول

ن یمطلقاً چن ین اصالح بشود ولینده به نفع زارعین قانون در آیه اکن است کست البته ممیشرت نیب

  .ستیان نیرند در مین پس بگیم شده را از زارعیتقسهای نیه از زمک یمنظور 

 

 تجاوز به حق مردم

ت یداً رعایه شدکشود یه مورد توجه دولت است و از مردم تقاضا مک یگر یمطلب د: ن افزودیهمچن یو 

ه ک یرانیا ایو  یاعم از خارج. نندکیم یزندگ کن اب و خایه در اکاست  یبشود تجاوز به حق افراد

رده کنا یا خدایبرند و ینند و اموال انها را مکیف مینند و آنها را توقکیبه منازل مردم حمله مدامئاً 

گر سبب یو از طرف د ینیت الله خمین از طرف حرضت آیشوند و همچنیت و آزار آنها میباعث اذ
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آرامش  جادیه اکانقالب ما است های دها و هدفیه بر خالف دکد مردم است و مهمرت آنیشد یناراحت

  .نندکیم ین زندگین رسزمیه در اکاست  یسانک یمتام یبرا

 

 ردستانکعه استقالل در یشا

شده  یباعث ناراحت یه طالبانکد یشب مبا خرب رسیه دکردستان انتظام گفت کدرباره موضوع استقالل  

ر و امور اکر یوش فروهر وزیدار یگروه به رسپرست یکصبح امروز . رده استکو به چند پاسگاه حمله 

د یجه آن بعد از برگشت آنها و شایردستان رفتند و نتکن مسئله بالفاصله به یبه ا یدگیرس یبرا یاجتامع

م ینکید منیوجه تائهیچردستان را به کرد ما اعالم استقالل کد کیانتظام تا. شب(اعالم خواهد شدیامشب)د

افراد ضد انقالب در متام سطح  ن جنبش ویمخالف که بدون شکاست  ییهایارها ناراحتکن یا یول

معاون نخست . عه استیست و قسمت اعظم آن شایدرست ن یه توسعه بدهند ولکت ارصار دارد کممل

از های منطق هیچقسمت و  هیچد ی هاجازه ند وجه هیچبه ه کن است یاست دولت ایر افزود سیوز

ه کد یدانیشام م. خواهدشد یر یلوگج ین اتفاقیامل قدرت از چنکران جدا شود و با یاز ا، رانیا کخا

و قطعه  یجاد جنگ داخلیان اکاست و ام یار حساسیت بسیموقع یکران از نظر ژئوپلتیت ایموقع

، نندکرا متزلزل ب یومت انقالبکه حکاست  یهائسهینها دسیمتام ا. ن استکر ممیران غیقطعه شدن ا

  .ردکز نخواهد عه و اعالن اجاو یعه است و از حد شاینها فقط و فقط شایا

 

 رید نخست وزیجدول جد

ه کهای نهیدر گذشته و اصوالً هز یر ینخست وزهای ارمندکه تعداد کد یاطالع دار: ر انتظام گفت یام

الت مشغول کن مشیرفع ا ینون براکسشرت بوده است و ما ای یلیانجا ختم شده از حد رضورت خیدر 

د نخست یجدول جد، ه مطالعه متام بشودک ین فرصتیولم و در ایهست ین فرصتیم و در اولیمطالعه هست
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ه که را هم بدون آنیرد و بقک هیمم اعالم خوایاج داریه به آنها احتکرا  ایەعدارمندان و کتعداد ی، ر یوز

م در ساخنت یداد تا بتوان هیمجا خوای، ا ملیو  یتیر سازمانها دولیدر سا، جاد شودیا یآنها ناراحت یبرا

 هیمدارد جابد یاج به نوساز یدر حال حارض و بعد از انقالب بوجود آمده و احت یادیت زال که مشکران یا

ز ینان حزب رستاخکار ک یه براکن پرسش یر در پاسخ ایمعاون نخست وز. مینکو از وجود آنها استفاده ب

ه عمداً ک یجز آنهائ یتیمأموران امن، زیگفت متام افراد اعم از حزب رستاخ، گرفته خواهد شدیمیچه تصم

 یگونه اقدام هیچ، ب شدندیدند و باعث تخریران قرار گرفتند و جنگیو عامداً در برابر جنبش ملت ا

او مختل  یه زندگکن نخواهد بود یدر سازمان باعث ا یسکت ینخواهد شدو عضو یگر یس دکه یعل

نخست  یبط عمومو روا یس امور ادار یر و رئیمعاون نخست وز ینه نقل و انتقاالت دولتیدر زم. شود

آن  یه رو کاست  یلکمسئله مش یکنخواهد بود و های ن موضوع سادیا. نه پاسخ دادین زمیدر ا یر یوز

ه کن نقل و انتقاالت انجام نشودو هامنطور یه اکفعالً دستور داده شده. ردکاد مطالعه یز یلیخ یستیبا

ه در حال حارض ک یخاصهای یرفتار مانده و گ یباق ایەعد یه براکن فرصت بخصوص یداز ایاطالع دار

درمورد صدور . ند و نتوانندنقل و انتقال بدهندکشور وجود دارد سوءاستفاده نکبازگشت آرامش به  یبرا

ا در یس شده و یشور تاسکا وزارت یشور کل ک یدر شهربانهای تیمکر انتظام گفت یز امیگذرنامه ن

ز بالفاصله یند و پس از آن مسلامً راه حل آن نیکل من مسئله را حین چند روز ایه اکس است یدست تاس

  .دیبه اطالع عموم خواهد رس

 

 ارسال ارز

 یبرا یلین ارز تحصیت ارسال ارز و همچنینه محدودیدر زم یر در پاسخ سئوالیمعاون نخست وز

نون کنه ارسال ارز به خارج هم ایشور اظهار داشت در زمکم خارج از یمق یرانیان ایدانشجو

به ما  یز کمر  کنون از بانکه تاک یه گزارشهائکن خاطر است یوجود دارد و آن هم به ا ییهاتیمحدود

چهل هزار  یشودو مبالغ ارسالیپول فرستاده م«فرح» یز کمر  کق بانیه از طرکاز آن است  کیده حایرس
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جمله فرح و از  یاشخاص مختلف یه براکن احتامل وجود دارد یه انجام گرفته اک یقیدالر است و با تحق

به . ر صد هزار دالر دامئاً پول فرستاده شودیز یعنی یران با مبالغ محدودتر یشان از ایر خاندان ایا سای

 یامت مقتضیتا تصم، ردهکتفا کدر حال حارض به ارقام هزار دالر ا یز کمر  که بانکل است ین دلیهم

: احزاب گفت یاسیسهای تینه فعالین مصاحبه در زمیان ایر در پایمعاون نخست وز. گرفته و اجرا شود

د یایرون بیاه بیاز آن خفقان و دوران س یه ملتکن انقالب انجام شد ین اید ایه مستحرض هستکهامنطور 

، ستیان و قلم قائل نیب یبرا یتیگونه محدودهیچن دولت یبنابرا، گفتار و نوشنت داشته باشد یو آزاد

ند به صالح ملت خودش است کیر مکه فکت آنچه را کن مامیحق دارد در ا یدئولوژ یبا هر ا یسکهر 

ت یمکه حایبخواهند عل یدئولوژ یتحت هر عنوان و هر ا یهاما اگر گرو . سدیند و هم بنوکان بیهم ب

 . ردکامل قدرت آنها را متوقف خواهند کبا ، نندکب یت اقدامکملت و آرامش ممل

 (1/12/1357هانکی)

 

، منتخب مردم یشورا: ردک یو مل یاز تهران با رهربان مذهب یئت اعزامی هبر اساس موافقت نامه 

 ندیکسنندج را اداره م

  .انتخابات شد یمامور برگزار  یپنج نفر  هیات ، یکندگان شوراین مناییتع یبرا

 شودیشهر اداره مهای تحت نظر شورا یو ژاندارمر  یردستان شهربانکهای از شهر یدر برخ: شورکر یوز

  نفر است 99امرستان یبر اساس آمار ب شته شدگانکتعداد 

  .هیمخوایه ما مکاست  یز یهامن چ یخودمختار ، از نظر مفهومی: ت الله طالقانیآ

 رهکساعت مذا 24
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ه با حضور کرد ک یو مل یره با رهربان مذهبکساعت مذا 24ردستان پس از کدولت به  یئت اعزامی ه

رات اعالم آتش کن مذایجه این نتیاول. افتیدست  ییهان برگزار شد به توافقیخ عزالدیت الله شیحرضت آ

  .ان بودیاز نظام یهن مردم و گرو یروز جنگ مسلحانه ب5ان دادن به یبس و پا

ان یروز انجام شد و در پایو دولت مهندس بازرگان د ینیامام خم یت اعزامی هرات کن دوره مذایآخر

  .ترش شدمن یئت اعزامی هاز طرف های یرات اطالعکن مذایا

  :ن استیه چنین اطالعیمنت ا

 

 یبسمه تعال

م یو اتخاذ تصم یبررس یبرا ینیامام خم یت الله العظمیآ یقدر انقالب اسالمیرهرب عال یئت اعزامی ه

وارد سنندج  1358ن ماه یقه روز چهارشنبه اول فروردیدق 30و  21سنندج ساعت  ینسبت به حوادث جار 

و  یاسیسی، رسشناس مذهبهای ردستان و چهرهکاعالم  یمردم و علام درنگ متاس و گفتگو بایشد و ب

های تها و خواستیبا رنجها و محروم یین متاسها و گفتگوها عالوه بر آشنایدر ا. ردکرا آغاز  یاجتامع

ه منجر به شهادت کحوادث اسف بار سنندج : ز بدست آمده استیج نین نتایا، ردستانکمردم منطقه 

غرض آلود از آن بهره های ه دستکشده  یناش یجان و التهابی هد از ین مسلامن گرداز برادرا یجمع

  .رده استک یر یگ

اساس و مغرضانه درباره  یعه بیه با شاکخورد یبه چشم مهای توطئ ین حوادث رد پایدر موضوع ا

اوج داده شده  یار از مردم در مقابل استاند یهگرو  یمرموز به سو  یرانداز یلو آغاز شده و با تیه سیتخل

جان درآورده ی هافت اسلحه و مهامت به یدر یه مردم را براک یغاتیات و تبلیکان تحرین میدر ا. است

 یانقالب اسالم یروز یه پک یگر یم سابق و مغرضان دیعوامل رژ یر یدخالت و بهره گ ینه را برایبود زم

ن آشوب پر خسارت را بوجود آورند و یستند اند آماده ساخته و توانیبیران را با منافع خود در تضاد میا
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گر دولت یز دکون و مرایزیو و تلویسنندج و ترصف راد یو پادگان نظام یز ژاندارمر کبا حمله به مرا

انقالب  یخوشبختانه رسعت عمل رهرب . بوجود آورند یعات تاسف بار یضا یانقالب اسالم یقانون

رد مانع توسعه آشوب و تحقق کاز رهربان  یجمعت یف و آزاده سنندج و حسن نیمردم رش یار یوهوش

ئت با ی هرات چند روزه کان مذایه در جرک یار مهمیمطلب بس. اهداف مغرضان آشوب طلبان شد

نه یدر زم یومت عدل اسالمکآنان از اهداف و برنامه ح یم اطالعکنست یردستان بدست آمد اکمردم 

ش باعث دلهره و شتاب ین رسنوشت خوییدر تع مردم هر منطقه یبرا یاساسهای ین همه آزادیتأم

م یتصم یو انسان یفه اسالمیم وظکش و به حیاز پ یانقالب اسالم یه رهرب کدانشتند یآنان شده و اگر م

، ندکن کشه یرا ر یرانیگر برادران ایرد و دکدرمورد برادر  یم ستمگر پهلو یضها و مظامل رژیگرفته تبع

امل به برادران کما با رصاحت و صداقت . گرفتیز قرار منیفتنه انگ ار مغرضانیدر اختهای نین زمیچن

ن ین رشح تضمیرا به ا ییران تحقق آرمانهایا یل اسالمیه انقالب اصکم ینکیردستان اعالم مکو خواهران 

  :ندکیم

ق ن قانون حقو یو در ا، د بودی هخوا هیمو س یکز رشیران شام نیا یب قانون اساسین و تصویدر تدو-1

  .ن خواهد شدیردستان تأمکف یران از جمله مردم رشیهمه مردم ا

در  ینار زبان فارسکدر  یردکامل دارند و زبان ک یآزاد یردکل یاشاعه فرهنگ اص یردستان براکمردم -2

  .افتین وسعت خواهد یردنشکمناطق 

 هیچه خواهد شد و گر امور منطقه با اراده و انتخاب مردم ادار یدهای ردستان همچون استانکدر -3

  .ل نخواهد شدیبه آنان تحم یمقام ادار 

منطقه را در راه رفاه خود بدون  یشود تا منابع اقتصادیان داده مکردستان همه گونه امکبه مردم -4

  .رندیار گکگونه استثامر به هیچ

در  یر یم گیو تصم یاست عمومیشور حق دخالت در سکردستان همچون مردم رسارس کمردم  یبرا-5

  .گرددیت میض رعایگونه تبع هیچت بدون کرسنوشت ممل
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ردستان را کاز مردم محروم و مستضعف  یاجتامعی، غ اقتصادیدر یت بیحام یز کمر  یدولت اسالم-6

وشش به عمل کگذشته آنان های یان عقب ماندگیخود قرار خواهد داد و در جرهای در راس برنامه

  .خواهد آورد

 ین خدشه و خللیمرتک یردکخاص های دستان در استفاده از لباس و انجام سنتر کمردم  یبه آزاد-7

  .وارد نخواهد آمد

ب از پنج نفر اداره موقت کمر  ید شورائین مقرر گردیمختلف همچنهای ندگان گروهیره با مناکدر مذا

فت و به مرحله ن خواسته فوراً مورد قبول قرار گر یند عالوه بر اکن ییماده تع 6امور شهر را به مدت 

ه باشغال کون یزیل فرودگاه و ستاد ارتش و تلویاز قب ینکد اماین مقرر گردیعالوه بر ا. مداجرا درآ

 ید تا سالحهائیوشش بعمل آکرث کل داده شود و حدایتحو یمختلف درآمده به مسئوالن قانونهای گروه

و از هرنوع برخورد نامطلوب با ر مسئول مسرتد گردد یو افراد غها هر بدست گرو یه در حوادث اخک

برادرانه مردم  یم از مهر فراوان و مهامن نواز یدانید درخامته الزم میبعمل آ یر یبرادران ارتش جلوگ

و از عموم برادران  یمجدد نظم و آرامش سپاسگزار  یامنه آنان در برقرار یصم یار کسنندج و هم

با آنها عمالً تعهد  یر و همدردیخدگان حوادث ایب دیبه آس کمکه در کم ینکخواهش یاسالم

و  یم ساقط شده پهلو یوشند تااز نفوذ عوامل رژکامل بک یار یخود را نشان دهند و با هوشیاسالم

 . ندیمنا یر یردستان جلوگکل منطقه یهمگامان آنها درو مسا

 (6/12/1357هانکی)

 

 ردستانک یرئوس طرح تازه خودمختار 

 هیاتهای ات طرح شش مادیردستان در رابطه با جزئکت یحسن ن هیاتعضو ، انیهاشم صباغمهندس 

روز ( باتفاق یه امروز )دکهای در جلسه دو ساعت»: گفتگو با اطالعات گفت رات درکحزب دم یاعزام
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رات بحث وگفتگو کحزب دم یشنهادیرامون طرح پیپ، میرات داشتکحزب دم یندگیمنا هیاتفروهر  یآقا

های طرح شش ماد ، یکن جلسهیدر ا، راتکحزب دم یاعزام هیات»: ان افزودیصباغ. «به عمل آمده

 یندگیمنا هیاته کهای ماد 26با های ن طرح شش مادیه رئوس اکرد که یردستان اراکل یدرمورد مسا

ن یا، دولت ویژە هیات»: ردکان اضافه یصباغ. «دارد یاساسهای تفاوت، رده بودکه یقباًل ارا، ردکخلق 

س ییم مقام ریتقد، و با اظهار نظر الزم یبررس، ل خواهد شدکین هفته تشیه در اکهای طرح رادر جلس

ردستان به نام طرح کرات کحزب دم یند گیمنا هیات یه از سو کن طرح یدر ا. «ردکخواهد  یجمهور 

ن طرح آمده یگنجانده شود در ا یه در متمم قانون اساسکد ه یارائه شددر خواست گرد« یخودمختار »

ن یدر رسزم یردکن وزبان یین هر محله تعکسا یت اهالیرثکن با ایرد نشکمناطق  یایو جعرافقلمر : است

ات یین جزیهمچن، ت شناخته شودیبه رسم ینار زبان فارسکدر  یوآموزش یاتبات ادار کم یردستان براک

 :ان گفتیمهندس صباغ. «برسد یقانونهای انکب ار یطرح جامع به تصو یکبه صورت  یشنهادیطرح پ

ل یدر مسا یر یدرگ یشهداهای به خانواده یدگیرس یدر مورد عفو عمومی، عالوه بر طرح شش ماده ا»

. «شده است ییهاشنهادیز پین یمالهای ان و جربان خسارتیه زندانیلکل قارنا و مبادله یردستان ومساک

. «بود هیاتن یا یامورد تقاض، راتکب نامه انحالل حزب دمیضمنا لغو تصو»: ان گفتیان در پایضباغ

 (12/12/1358)اطالعات

 

  .شودیردستان برگزار مکانتخابات مجلس شورا در رسارس  بجز در سنندجویژە:  هیاتان عضو یهاشم صباغ

ردستان کهان در مورد اوضاع کیبا  ییردستان صبح امروز در گفتو گوک ویژە هیاتان عضو یهاشم صباغ

  :او افزود. تان آرام استردسکم بر منطقه کدر حالحارض جو حا: گفت

م در منطقه کم چون جو حایانتخابات داشت یردستان در مورد برگزار که در منطقه ک ییهایطبق بررس

ه یشور اراکرسپرست وزارت  ینک یمهدو  یم و به آقایردکتهیه  ین مورد گزارشیسنندج مساعد نبود در ا

مساعد بر سنندج  یجو  یه تا زمان برقرار ک ردندکه داشتند اعالم ک یاراتیز طبق اختیشان نیم و ایردک
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م یدیجه رسین نتین شهر به ایخود در اهای یما ضمن بررس. شودین شهر انجام منیفعالً انتخابات در ا

ن یبه هم. ان انتخابات آزاد وجود نداردکامالَ مشهود است و امک یو اجتامع یفردهای یه سلب آزادک

در  یلکه انتخابات به کست ین نیل بر این دلیاما ا. میهر شدن شیل خواستار لغو انتخابات در ایدل

 یمفرما شد و مردم توانستند آزادانه پاکه آرامش بر سنندج حکه هر لحظه کبل. ردستان برگزار نشودک

ن شهر وجود دارد یه در حال حارض در اک ییشود با فضایز برگزار میبروند انتخابات ن یراهای صندوق

ه به طور ک یافراد. نندک یندگیمنا یدایاندکخود را  اندهردکجرأت ن ین سنندج حتاز مسلامنا ایەعد

ه ین ناحیبهشت ماه هنگام انتخابات شورا شهر در ایه در اردک یمردم را داشتند مانند جو  یآرا یعیطب

در حال . برگزار شد یز انتخابات آزادیبدهند و به گفته احزاب ن یم بود و مردم آزادانه توانستند راکحا

را خط  یاعتقاد به قانون اساس یبرگ را یو رو  اندهردکد یاندکحارض در سنندج فقط سه نفر خود را 

ضمن اعتقاد »نند جمله یکداها پر میاندکرا  ییه فرمهاکح دهم ین مورد الزم است توضیدر ا اندهدیشک

اعتقاد به  یسه نفر رو ن ینوشته شده است و ا« مجلس هستم یندگیمناهای دایاندک یبه قانون اساس

  .اندهدیشکرا خط  یقانون اساس

شمرگان یه پکنیشور چگونه است و اکر نقاط یجو در سا یلکه بطور کنیان سپس در مورد ایهاشم صباغ

ن منطقه لغو شود تا یم بر اکردستان بخاطر جو حاکتا انتخابات در رسارس  اندهردکرد تقاضا کمسلامن 

های از شهر یلیوجود دارد و در خ یردستان آرامش نسبکگر یدهای سمتدر ق: چه حد صحت دارد گفت

  . . . بانه، انکبو ، قروه، جاریب، نقده، شود مانند مهابادیردستان انتخابات انجام مک

ن احتامل یه اکجا کست هر ین یردستان لغو شود حرف درستکه انتخابات در رسارس کن مورد یاما در ا

شود و در یبروند انتخابات انجام م یراهای صندوق یتوانند پایافراد آزادانه من یه اکوجود داشته باشد 

ار یست نظر خود را در اختیانجام انتخابات مناسب ن یه جو براکن بود یاگر نظر ما بر اهای هر منطق

  .شور انتخابات متوقف خواهد شدکم و طبق دستور وزارت یگذاریشور مکوزارت 
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ه کنیخواهد شد و ا جمهوررییسم یه تقدکرات کحزب دم یشنهادیرد طرح پان سپس در مو یهاشم صباغ

ما طرح را خدمت جناب : ه نداده است اظهار داشتیارا ین مورد نظر یدر ا یجمهور رییسنون کچرا تا

 ین طرح در شورایه اکد یشان و بایم خدمت ایه دادهایز ارایم و نظر خود را نیدادها جمهوررییس

 یون بررسیسیمکانقالب گرفتار مساله گروگانها و  یر شورایو چون در چند روز اخانقالب مطرح شود 

ت ندارد یرثکانقالب در اغلب جلسات ا یدا هستند و شورایاندکشورا  یاز اعضا یبوده است و بعض

 . افته استین طرح را نیا ین هنوز فرصت بررسیبنابرا

 (21/12/1358هانکی)

 

  .وان شدیدر مرق انتخابات یان خواستار تعویصباغ

ان که در مورد اک یقاتیبه دنبال تحق»: هان گفتکیبا  یین مورد در گفتگویان در ایمهندس هاشم صباغ

وان به علت جو یه در منطقه مرکمعلوم شد ، میردستان انجام دادکهای ر شهریانتخابات در سا یبرگزار 

ن یرنو اینتخابات آزاد وجود ندارد از اا یان برگزار کامی، و اجتامع یفردهای یم بر آن و عدم آزادکحا

ان گذاشتم یشور در مکرسپرست وزارت  ینک یمهدو  اللهآیتروز( با یمطلب را صبح روز چهارشنبه )د

وان را اعالم یانتخابات در منطقه مر ین مورد عدم برگزار یق در ایه ضمن تحقکردم کشنهاد یپ یو به و 

د اما متأسفانه یاعالم منا 14ساعت  یخرب را در اخبار رسارس ن یه اکردم کخواهش  ین از و ید و همچنیمنا

، ردستان در سنندج نبودک یه رسپرست استاندار کنیافتند و علت ایرا ن یافکق یشان فرصت تحقیچون ا

قات الزم را انجام یه تحقکردم کمتاس گرفتم و خواهش  یار انجام نشد و من مجدداً امروز صبح با و کنیا

  .دیوان اقدام منایو انتخابات در مرداده و نسبت به لغ

ه هرگونه یکدر شامره امروز خود در حال یاسالم یامل تأسف روزنامه جمهور کنحال بایبا ا: افزود یو 

باشم یم یمل یمجلس شورا یدایاندکنجانب یه اکنیممنوع بوده است و با توجه به ا یغات انتخاباتیتبل

رد کمسلامن  یکتحت عنوان نامه  یزنامه خود در مطلبنبوده و در صفحه چهار رو  یعمل ضد انتخابات
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ردند یکز سئوال مینجانب نین نامه از ایه الزم بود قبل از چاپ اکوان را مطرح منوده یموضوع انتخابات مر

شور صورت گرفته کن من و رسپرست وزارت یب یراتکوان چه مذایه نسبت به انتخابات مرکدند یفهمیتا م

 . است

 (23/12/1358هان کی)

 

  .شودیم یانقالب بررس یردستان در شوراک یاحتامالَ امشب طرح خودمختار : انیصباغ

  .ردیم بگید تصمیشور باکردستان وزارت کدر مورد صحت انتخابات انجام شده در منطقه 

ردستان کهای از شهر یهان در مورد انجام انتخابات در بعضکیبا  ییان صبح امروز در گفتوگویهاشم صباغ

شور اتخاذ کد زارت ین مورد بایرا در ا یم قانونیه تصمکشور گفت کن توجه به دستور وزارت ه بدو ک

رده باشد ک یرا ط یه مراحل قانونک یشود و در صورت یقاً بررسید دقین انتخابات بایا: افزود یند و ک

ان در یصباغ. ردکشور نظر خود را اعالم خواهد کن صورت وزارت یرد و در ایتواند مورد قبول قرار گیم

ده و پس از انجام انتخابات بوده است یر رسین مناطق دیا خرب عدم انجام انتخابات به ایه گوکنیمورد ا

شور صبح پنجشنبه کرسپرست وزارت  ینک یمهدو  یرا آقایده باشد زیر رسیتواند دیخرب انتخابات من: گفت

ز انتخابات متوقف شده بود یر نقده نن دیهمچن. وان انجام نشودیه انتخابات در مرکرده بودند کاعالم 

  .شور انتخابات را انجام داده بودندکاما آنها بدون توجه به دستور وزارت 

و اگر درست انجام شده  اندها خود مردم انتخابات را انجام دادیه آکن پرسش یان در مورد ایهاشم صباغ

رش مطرح است و ما کخابات نظر وزارت بودن انت یدر مورد قانون: اعالم شود گفت یتواند قانونیباشد م

 اندهه مردم انجام دادکن یاما ا. شودیار قانون مکن دخالت در یرا ایز هیمبد ین مورد نظر یم در ایتوانیمن

از  یکیه با اسلحه در منطقه بودند و کم بوده است کار احزاب حاکن یرا ایست زیوجه درست نهیچبه 

ه مردم کن بود یشود همین مناطق انتخابات انجام میاز ا یار یبسه در کنظر داده بود  هیاته ک یلیدال
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ن مناطق یدر ا ین جو آزادیچن یبروند و احزاب مسلح مانع از برقرار  یراهای توانند پا صندوقیآزادانه من

در منطقه : ردستان چگونه است؟ گفتکجو در  یلکه بطور کنیان در مورد ایمهندس هاشم صباغ. بودند

ن یسنگهای ن افراد مجهز به سالحیده است ایه به ما رسک یست و طبق اطالعیرام نسنندج اوضاع آ 

. الزم را به عمل آورندهای یر یشگیز مراتب را به ستاد ارتش اطالع داده است تا پین هیاتهستند و 

ون یهستند ضد انقالب یسانکن افراد مسلح چه یه اکهان کین سئوال خربنگار یان در پاسخ ایهاشم صباغ

از  یعتاً بعضیهستند و طب یاسین افراد وابسته به احزاب سیا»: منطقه؟ اظهار داشت یاسیا احزاب سی

ه کرات که طرح حزب دمو کنیدر مورد ا. م گذشته هستندیردستان از وابستگان رژکافراد احزاب منطقه 

مهندس . است نداده ین مورد نظر یدر ا جمهوررییسد و چرا یشکجا کشده بود به  جمهوررییسم یتقد

انقالب  ید شورایه باکد نظر بدهد بلینبا جمهوررییس ین مورد تنها آقایدر ا: ان اظهار داشتیصباغ

 یبرا یاما هنوز فرصت ایمداشتهز متاس ین جمهوررییس ین مورد با آقایند و ما در اکد ییب و تایتصو

ن یانقالب در ا یرد امروز شوراان داکن طرح نبوده امیانقالب در مورد ا یاز شوراهای ل جلسکیتش

 .مورد جلسه خواهد داشت

 (26/12/1358هانکی)

 

  .ردکآرام   ه را نایها مسلحانه اشنویریدرگ

 هیاشنوهای یرات در مورد ناآرامکو حزب دم یجان غربیان و استاندار آذربایاظهارنظر صباغ

در مناطق اطراف  ییهایریاه در گرمانشکه و یهان در ارومکیخربنگاران  یرسده از سو های بر اساس گزارش

  .مجروح داشته است یشته و تعدادکسه نفر  یجان غربیه طبق گفته استاندار آذرباکداده  یه رو یاشنو

هان ضمن کیبا  یردستان صبح امروز در متاسکل یمسا یدولت برا ویژە هیاتمهندس هاشم صباغان عضو 

ه کداده  یردستان رو که شامل یدر قسمت اشنو ییهایریدرگ: ن منطقه گفتیدر ا ییرید وجود درگییتا
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پس از  یبوده است و افراد ژاندارمر  یژاندارمر ها همسلح بطرف پاسگاهای گروه یبه دنبال حمله بعض

ها یرین درگیان از تعداد تلفات ایمهندس صباغ. ن پرداختندیارتش به مقابله با مهاجم یبانیآن با پشت

از تعداد تلفات  یقیاطالع دق اندهگزارش نداد ین هنوز منابع رسمما چو : رد و گفتک یاطالعیاظهار ب

  .میندار

هنوز مشخص : دانست و گفت یه را در رابطه با حمله به سه پاسگاه ژاندارمر یاشنوهای یر یدرگ یو 

 یبر آزاد یه استاندار مبنیو با توجه به اطالع اندهار را انجام دادکن یا هاییهه چه گرو کنشده است 

ه وارد عمل کمجبور بودند  یگرفته شده بودند ارتش و ژاندارمر ها هه هنگام حمله به پاسگاک ییانهاگروگ

ن مسلح یاصوالً در منطقه از خوان: ز گفتین منطقه نیان در مورد خلع سالح خوانیمهندس صباغ. شوند

ن مورد یز در همین یجان غربیب خلع سالح آنان داده شده است و استاندار آذربایترت یشده بودند ول

 . رده استکصادر های یاطالع

 (7/1/1359هانکی)

 

  .رده استکه را مبباران نیارتش منطقه شامل اشنو: انیصباغ

ه باعث که یه شامل اشنویردستان در ناحکر یاخهای یر یدر مورد درگ ویژە هیاتهاشم صباغان عضو 

ن مساله به دنبال گرفنت سه پاسگاه یاه : کهان اظهار داشتکیشده است به خربنگار  ایەعدشته شدن ک

 یکدامکن وابسته به ین مهاجمیم ایدانیقاً منیه ما دقکن صورت گرفته یاز مهاجم یهتوسط گرو  یژاندارمر 

ان ین جرید و در ایآیم یاگر ژاندارمر  یطین رشایه در چنکاست  یعیو طب اندهبود یاسیسهای از گروه

  .ز ارتش وارد ماجرا شده استین
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ه از ک یطبق اطالعات: ه تعداد تلفات چند نفر بوده است گفتکنمورد یان در ایس صباغمهند

ردها بودند و کنها همه از یه اکنفر بودند  9ها ینفر و زخم 15ده تعداد تلفات ید به ما رسیروخورشیش

  .اندهامرستان مهاباد منتقل شدیها به بیزخم

 یر یدر حال حارضدرگ: ان گرفته است پاسخ گفتیا پایارد هنوز ادامه د یر یا درگینمورد گویان در ایصباغ

  .متام شده است

: رده گفتکشود ارتش چند روستا را مبباران یه گفته مکهان کین سئوال خربنگار یان در مورد ایهاشم صباغ

رده و از کت کن حر یق زمیوجه صحت ندارد اصالً مبباران نبوده و ستون ارتش از طرهیچان مساله به 

ان یتش شوند از مکه مانع حر ک یمسلحهای رویه ارتش نکاست  یعیسملو گذشته است و طبدره قا

شود یه گفته مکن مورد یان سپس در ایصباغ. د مانع را از رس راهش برداردیبا یرشو یپ یو برا. بردارند

ست یوجه درست نهیچبه : گفت اندهشتهشدک یارتشهای رویصد سال از طرف ن یباال  یرمرد حتیه پک

مهندس . ر شده استیتش شوند درگکخواستند مانع حر یه مک یان ارتش با افراد مسلحین جریو در ا

سپاه پاسدارن  ین ماجرا دخالت نداشته است حتیا در ایآ ینیه شخص حسکن سئوال یان در مورد ایصباغ

های پاسگاه مسلح بههای از هجوم گروه یر یجلوگ ینداشته است فقط ارتش برا ین ماجرا دخالتیز در این

 . وارد عمل شده است یژاندارمر 

 (9/1/1359هانکی)

 

  .شودیانقالب مطرح م یدر شورا جمهوررییسرات توسط کحزب دمهای ماد 6طرح : انیصباغ

ن هفته یرات در اکحزب دمهای ه طرح شش مادکرد کردستان اعالم ک ویژە هیاتان عضو یهاشم صباغ

  .شودیم یانقالب یم شورایتسل یجمهور رییستوسط 
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ن یخود را به زمهای ردستان اسلحهکه احزاب و افراد در کن رشط ین طرح با ایب ایتصو یبه گفته و 

ه با کرات کحزب دمهای نشود طرح شش ماد ین رشط عملیه اک یبگذارند همراه خواهد بود و تا وقت

  .نخواهد شد ز مطرح شده اجرایانقالب ن یم شده و در شورایتسل جمهوررییسبه های یاصالح

ه در کبوده  ییردستان گزارشهاکل یدر مورد مسا ویژە هیاتن گزارشات یه آخرکان افزود یمهندس صباغ

 یاسالم یز نظر خود را در نطق روز جمهور یشان نیشد و ا جمهوررییسم ین ماه تسلیازدهم فروردیروز 

 . ردکاعالم 

 (15/1/1359هانکی)

 

  :انیهاشم صباغ

  .شودیانقالب مطرح من یرات در شوراکحزب دم یشنهادیطرح پی، اسیسهای گروهامل کتا خلع سالح 

رد طرح کهان اعالم کیبا خربنگار  یردستان در متاسک یدولت برا ویژە هیاتان عضو یهاشم صباغ

امل کتا خلع سالح ، شده است جمهوررییسم یرات تسلکحزب دم یه از سو کردستان ک یخودمختار 

  .انقالب مطرح نخواهد شد یه در شورامنطق یاسیسهای گروه

ه خود کاست و هامنگونه  یجمهور رییسار ینون در اختکرات هامکحزب دمو  یشنهادیطرح پ: افزود یو 

ر است یانپذکام یردستان موقعکدر  یردن هر طرحکاده ین گفتند پیفرورد 12روز  یشان در سخرنانیا

ان هرگونه که با برگشنت آرامش به منطقه امکاست  یعیه آرامش در منطقه برقرار شده باشد و طبک

ان یهاشم صباغ. انتخابات مجلس بوجود خواهد آمد یشور برگزار کر یا به گفته وزیو  یعمرانهای ارک

ز یرات صلحآمکمذا یرد براکخلق  یندگیمنا هیاتبه عنوان  ینین حسیخ عزالدیش یدر مورد اعالم آمادگ

ره کردستان مذاکز مردم یو ن یو مذهب یاسیسهای تیبا شخص یژەو هیاتباشد  یاصوالً اگر رضورت: گفت

  .رد بطور جداگانه نهکخلق  یندگیمنا هیاتبا  یرد ولکخواهد 
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در مورد آن هشدار داده  یاسیسهای گروه یه برخکردستان کدر  یگر یدر مورد احتامل بروز جنگ د یو 

 ینداشته و ندارند ول یگونه جنگهیچصد مستقر در منطقه ق یو نظام یانتظامهای روین: گفت. بودند

. هر گونه حمله به مواضع خود را قاطعانه پاسخ خواهد داد یاسالم یه ارتش جمهور کاست  یعیطب

 که در متام خاکن حق را خواهد داشت یت اکران حفظ استقالل مملیا یاسالم ین ارتش جمهور یهمچن

  .ندک یر یوگار جلکن یس حق ندارد از اکهیچند و کشور رفت و آمد ک

 هیاته گفته بود کرا  ینین حسیخ عزالدیس دفرت شیین گفته ریان این در پایان همچنیهاشم صباغ

 هیاتست و تنها یار نکدر  یتیحسنن هیات: رد و افزودکب یذکت، رودیردستان مکبه  یدیت جدیحسنن

است در امور  هورجمرییسد ییانقالب و مورد تا یشورا، ه منتخب امامکردستان ک یدولت برا ویژە

امام و  ید از سو ید بایجد هیاتنه و اعزام ین زمیدر ا یر یین هرگونه تغیبنابرا. ندیکردستان دخالت مک

به منطقه فرستاه  یبررس یبرا ییهاهیات ویژە هیات یه از سو کاست  یعیالبته طب. باشد جمهوررییس

 . ار صورت گرفتکنیاران ایامکه در مورد کچنان، شودیم

 (18/1/1359هانکی)

 

  .ره قابل حل استکق مذایردستان از طرکل یمسا: انیصباغ

  .نخواهد شدهای رکبا احزاب مسلح هرگز مذا

هان در کیبا خربنگار  یتلفن یگفت و گو  یکردستان در ک یبرا ویژە هیاتان عضو یمهندس هاشم صباغ

  .ردکان یر بیردستان نظرات خود را به رشح زکر یل اخیمورد مسا

ه از ابتدا عمل کخود  یشگیهم یهو یدر منطقه سنندج به ش یاسیاحزاب مسلح س: گفت انیصباغ

ده با یه به ما رسک ینبار هم با زور اسلحه منزل افراد را سنگر خود قرار دادند و طبق اخبار یردند ایکم

در ن یمحصل یکمسلح با تحرهای روین نیو ا اندهن سنگرها نشستین در پشت ایو سنگ کسبهای سالح
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ه در کاست  یقبلهای هین درست بر خالف ادعاها و اعالمیا. هستند یابانها مانع عبور ستون ارتشیخ

 ین عمل ثابت شده حتیذبشان با اک ین ادعایه اکعالوه بر آن. نندیکوطن دفاع م کمقابل دشمن از خا

نند کوطن دفاع  کاز خا یارتش در مقابل دشمن خارج یدارند پابهپا یشه آمادگیه همکردستان کمردم 

ه قبالً داشتند هرگز ک ییند برخالف متام ادعاهایکقاً ثابت مین دقیو ا اندهمانع اقدام آنها هم شد

خواهند اهداف خودشان یله قرار دادند و میوس یعامل خارج یردستان را براکندارند و موضوع  یتیحسنن

  .دننکن بار هم ثابت یسم است ایالیبا امپر یار که هامنا همکرا 

  :ردکان در دنباله سخنان خود اضافه یهاشم صباغ

 که با مدر کمسلح  یاسیسهای ن گروهیه اکم یردستان دادهاکرا به مردم  یار ین هوشیما بارها قبالًا

نبار مردم یردستان را ندارند و اکشوند قصد دفاع از حقوق مردم یه میشه از آن طرف مرز تغذیهم یادیز

نه ین زمیدر اهای یس ستاد اطالعییه رکاما ارتش هامنطور  اندهردکن مساله یبه ا یقیردستان توجه دقک

رد مسلامن کران خصوصاًخواهران و برادران یردم اهیمل را به آگایساهیمیلکه کنیرده است بعد از اکمنترش 

دام ت است اقکممل یت ارضیدفاع از متام یشور براکه عبور از متام نقاط کخود  یهنیهیمفیرساند به وظ

ان برخواهد ینند قاطعانه مانع را از مکجاد یدر رس راه آن ا یه عامل خارجکرا  یرد و هر مانعکخواهد 

  .داشت

ان نخواهد داشت اظهار یردستان جرکدر مورد مساله  یراتکگر مذایه دکن مورد یان در ایمهندس صباغ

  :داشت

رات قابل حل کو مذا یاسیردستان از راه سکه م مسالیردکرار کم و بارها تیه قبالً هم گفتهاکما هامنطور 

به جنگ  یخارجهای روینهای ه با اسلحهکر مسوول و ناشناخته یه با افراد غکرات کن مذایا یاست ول

از  یرد ولیگمی التشان صورتکل و مشیحل مسا یرد براکشه با مردم یرات همکن مذایه اکبل اندهآمد

م یه گفتکند چون هامنطور کره کن احزاب مسلح مذاید با اهرگز حارض نشده بو  هیاتآن ابتدا هم 
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ات ین یبرا یهلیرد را وسکه مردم کنند بلکرد بخواهند دفاع کنها از حقوق مردم یه اکن ندارد یاعتقاد به ا

 . دهندیسوء خود قرار م

 (31/1/1359هان کی)

 

 راتکحزب دمهای ماد 16طرح 

 انیهاشم صباغمهندس

 یهه گرو کوان و سقز یمر، سنندجهای شور خصوصاً در شهرستانکمسلح از غرب های رویز نین بار نیا

درست . اختنداندهبرا یشکجنگ و برادر ، ستندیقاً شناخته شده نیردستان هم دقکخود مردم  یاز آنها برا

 یستیم فاشیند و رژکیم یخود را ط یر صعودیس، رانیمسلامنان ا یستیالیه مبارزات امپرک یدرموقع

مجدداً ، شورکخود را در غرب  یذائیات اکسم حر یالیامپر یستیونی هصهای جناح کمکب، عراقبعث 

ه در مقابل هر کمسلح های گروههای هیو اعالمها هنند و برخالف گفتکیم یجنگ افروز ، اندهآغاز منود

 که از خاکعالوه بر آن، عراق یاز آنها با دولت بعث یهل ارتباط گرو یبدل. ردک هیمدفاع خوا یخارج یرو ین

ه قصد دفاع از کران یا یاسالم یور ارتش جمهور یر و غیرسبازان دل یه به رو کبل، وطن دفاع ننمودند

، ن گذشتهیتازه از ا. ع شهادت رساندندیاز آنان را بدرجه رف یدند و تعدادیشکهن را دارند اسلحه یم کخا

گناه یه زن و بچه بیکاشانه آنها در حالکو از خانه و ردستان را سپر بال قرار داده کپناه مسلامن  یمردم ب

دشمن های را با زور اسلحه یگر یشند و جنگ دکیان اسلحه میارتش یبه رو ، اندهله قرار دادیآنان را وس

ر را ارائه یبه رشح ز یشنهاداتیپ، ردستانک یرفع بحران فعل یبرا. نندکیل میردستان تحمکبه مردم 

  :دهمیم
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دولت  ویژە هیاته از طرف ک یرات را با اصالحاتکحزب دم یشنهادیپهای ماد طرح شش-1 •

، باشدیم یاست جمهور یصدر ر یرت بنکد  یار جناب آقایآن شده در اخت یردستان رو ک یبرا

  .انقالب رسانده شود یب شورایز به تصوکم مر یمقهای ردک یبا نظرات انجمن اسالم

  .اعالم گردد یاست جمهور یاز طرف ر، البانق یب شوراین طرح پس از تصویا-2 •

  .ل ارتش دهندیخود را تحوهای اسلحه، ه افراد مسلح در منطقهیلک-3 •

ارات ین و با اختییتع یاست جمهور یردن طرح مزبور از طرف رکاده یجهت پ یهائهیات-4 •

  .امل به منطقه اعزام شوندک

ار ارتش یدر اخت، باشندیشور مک کز خاه آماده دفاع اکردستان کشمرگان یاز پ یهگرو -5 •

  .رندیران قرار گیا یاسالم یجمهور 

و  یبعهده شهربانها هه شهرها و رایلکانتظامات ، ب شدهیامل طرح تصوکردن کاده یبا پ-6 •

حق  یگر ید یرو ین هیچران باشد و یا یاسالم یو درصورت لزوم با ارتش جمهور  یژاندارمر 

  .دخالت نداشته باشند

های منوده و در شهر کاشانه خود را تر کخانه و ، ت منطقهیل عدم امنیه بدلیکه افرادیلک-7 •

  .خود برگردندهای به خانه، باشندیگر رسگردان مید

  .گرددین میتأم یانتظامهای رویشهر توسط ن یاساس یو اجتامع یفردهای یآزاد-8 •

  .ردندمرحله مبادله گ یکان در یها و زندانه گروگانیبق-9 •

با  یردستان درنظر گرفته شود و ستادکروز نفت جهت عمران منطقه  یکدرآمد -10 •

  .ل شودکیمردم در منطقه تش یار کهم

ه جربان کند کار کرشوع به  یشرت یت بیل و با فعالکیدر هر شهر تش یجهاد سازندگ-11 •

  .گذشته بشودهای مبودک

 . درنظر گرفته شود 59دربودجه سال  یار یکع بو رف یعمران و آباد یاعتبارات الزم برا-12 •
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خواهند داشت و چنانچه بازهم با های نقش ارزند، ردستانکمردم ، ردن مسائل فوقکاده یپ یبرا

آنها باشند و در صورت  یمختلف روبرو شدند خود مردم در درجه اول پاسخگو های گروههای مخالفت

، هم یشنهاداتین پیبا چن. ندین استفاده منایردن مخالفکوب کرس  یبرا یو نظام یانتظامهای رویلزوم از ن

 یزندگ، آزاد و در آرامش، رد مسلامنکآباد و برادر و خواهر  یردستانکآرامش مبنطقه خواهد آمد و 

 . م با مردم خواهد بودیتصم، حال. ران خواهند داشتیا یاسالم یه جمهور یدر سا یخوب

 (7/2/1359)اطالعات

 

 از جانب امام یهیاتاعزام ، تانردسکراه حل مساله 

 ید جوادیاحمد صدر حاج س

 

 میبسم الله الرحمن الرح

، ن راهیم و بیردکت کبسمت سنندج حر ، ان محرتمیاز آقا ایەعده اتفاقاً با کبود  1358ن ماه یاول فرورد

 یو آقا یرفسنجان یهاشمو یرت بهشتکد ، اتیدست داد و حرضات آ یطالقان اللهآیتارت پدر یسعادت ز

های یر یبدرگ یدگیرس، علت مسافرت هم. عازم سنندج بودند یز باتفاق مرحوم طالقانیصدر ن یرت بنکد 

با رسان  یرات مفصلکمذا، ورکان مذ یدر خدمت آقا، در طول اقامت در شهر سنندج. بود 57اسفند ماه 

در رابطه . نندج بودشهر س یل شوراکیتش یبراهای توافق همه جانب، جه آنیردستان بعمل آمد و نتک

انجام  هیاتر نظر هامن یز، شهر مزبور یل شد و بعداً شوراکیتش ینظارت موقت هیات، ن توافقیبا هم

الت کمدتها به مشی، مردم ین شورایدند و ایت انتخاب گردیامل موفقکبا ، شهر سنندج یو اعضاء شورا

ار خوب یاز هر لحاظ بس، جه آنیو نت نمودیم یدگیردستان عموماً رسکخصوصاً و به مسائل ، شهر سنندج

 یبا اهال یکبعلت متاس نزد، در سنندج یاعزام هیاتهنگام اقامت  یعن، یدر آن موقع. . . بود یو عال
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ان در هشت یردستان از طرف آن آقاکه خواسته مردم یلکردستان و خصوصاً رسان دستجات آن استان ک

بنظر من ، در آن هنگام. نمودیقابل قبول م یحث و حتره و بکقابل مذا یاعزام هیاتن و به یماده تدو

 یر یبدون درگ، ردستانکالت کامل بوده و خواستار قاطع حل مشکت یحسن ن یردستان داراکان رسان یآقا

متاسفانه . بودند« یلمه خودمختار ک»انرصاف از خواسته  یره و حتکامل با مذاکو جنگ و وصول بتوافق 

جه اشتباهات واقع یش آمدها نتیآن پ. ردکز را مسدود یات مساملت آمر کراه مذای، بعدهای ش آمدیپ

ردستان و هم دولت کهم رسان  یعن، یهیه هر دو طرف قضکبل، ه نبودیطرف قض یکه یشده از ناح

د متام مسائل یبا، ا علل انحرافاتیعلت  کبرشمردن آنها و در  یه براکشدند  یب اشتباهاتکمرتی، ز کمر 

شف و کع یآن وقا یرد و علل واقعیطرفانه قرار گیامالً بکق و یورد مطالعه دقم، ردستانکمربوط به 

شوند ید مین منطقه مستفیخونهای یر یجاد درگیاز ا یا دستجاتید چه دسته ید دینون باکا. ار شودکآش

ا خارج یه عوامل ضد انقالب اعم از عوامل داخل و کن یآنچه مسلم است ا، گردندیمترضر م یسانکو چه 

ردستان کم معضل ینیبمی هک یند و بطور ینامیرا م یت بهره بردار ینها ین اختالفاتیوجود چن، شورکز ا

ا یل ینقطه تحو، ردستانکل که مشکرجاء واثق دارند  یدانند و حتیشور مک یبرا یرا نقطه ضعف مهم

های د تا شعلهزننیبه آتش اختالف دامن م، شور باشد و با شدت هر چه متامرتکدر داخله  یتکموجب حر 

ن یهم، ه خود مسبب االسباب استکمطمنئ هستم خداوند بزرگ  یول، ردیت را فرا گکرسارس ممل، آن

ت خرسوان ین اختالف نهایه از اک ید و اما طرفیون منایآتش افروخته را سبب سوخنت جان و تن ضد انقالب

زمان از آن یشور عزکردستان و کجه استان یه در نتکماست  یز اسالمیو رضر را خواهد برد انقالب عز

ن بوده و حتامً بدانند ید واقع بیه باکردستان هستند کن رسان دستجات ید و ایخواهد د یوافهای رضر

موجود بزرگ و بزرگرت شود و های یر یالت آن سامان و درگکردستان حل نگردد و مشکه اگر مسئله ک

ز یران عزیخ ایشه و تا ابد در تاریهم یان برایآقان یرد نام ایشور ما را فرا گکرده کنا یآتش آن خدا

جه سالها زحمت و مرارت یه در نتکران یا یل شده و بانقالب اسالمکه مانع حل مشک یسانکبعنوان 

اد ی اندهردکوارد  یر ید بدست آمده لطامت جربان ناپذی هثار خون هزاران شیران و با ایملت مسلامن ا

ن اعتقاد یمانده باشند بنابرا یت باقیور بهامن حسن نکان مذ یه آقاکرم دوایچون من هنوز ام. خواهد شد
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با  یز یجنگ و خونر یاسلحه و ب کمکز بدون یرات مساملت آمکردستان با انجام مذاکه یه قضکدارم 

ن یه اکن یباشد مرشوط بر ایانقالب قابل حل و فصل م یاز طرف امام معظم امت و شورا یهیاتاعزام 

ه یلکاً از طرف یامل باشد ثانک یار تام و متام و از هر جهت واجد قدرت اجرائیاخت یااوالً دار  هیات

 . ت گرددید و تقوییتا یانقالبهای نهاد

 (7/2/1359)اطالعات

 

  .ردستان شدکع یخواستار اطالع مردم از وقا ید جوادیحاج س

خواستار ، العات قرار گرفتار اطیه صبح امروز در اختکهای یانیدر بی، د جوادیاصغر حاج س یرت علکد 

  :ر استیه به رشح زیانین بیمنت ا. ردستان شدکع یف وقاکیم و کران از یردن مردم اکبا خرب 

های الشه. میدیر دیوکران را در یا به انقالب مردم ایکاز تجاوز آمر یمختلفهای ون صحنهیزیبر پرده تلو

 هیچ، گذردیردستان مکه در کاما از آنچه ، میدیا در  ییایکامو تفنگ داران آمریوپرت و هواپیکسوخته هل

امها یو پها هم از گفتیشنویآنچه م. شودیده منید یل ارتباط جمعیدر مسا یلیو تحل یر یو تفس یر یتصو

سقز و سنندج افتاده است های ابانیند برخیگویه مکجان  یشتار است و اجساد بکشت و کعات یو شا

 هاییهو خان یخال، و درمان یآن از مردم مجروح و محتاج پرستار های تختند یگویه مکامرستانها یو ب

  .ند در اثر هجوم مببها مخروبه شده استیگویه مک

آن مطلع شوند؟ های دادیقت رویل و حقیشه مساید از رینبا، رانیا مرد م ایگذرد؟ آیردستان چه مکدر 

و و یه در رادکرد کردستان دعوت کن کرد ساکن از هموطنا، م تهرانیرد مقکتوان از برادران یا منیآ

نند و مردم را از یبنش، نندکیردستان دخالت مکالت که در حل مشیکسانکنار مسووالن و کون در یزیتلو

و مخالف و سوابق حل مسائل  یت خواستها و علل افرتاقها و عوامل مثبت و منفیفکیمسأله و های شهیر

و ، ستیردستان چکدولت در دخالت مسلحانه در  یل واقعیدانند دالردستان با خرب سازند تا مردم بک
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توان یزند و چگونه ممی رد صدمهکگناه  یمردم ب یجا به جان و زندگکاست تا  ین دخالت رضور یاگر ا

ه کردستان و آنچه کا اطالع بر مسأله یآ. ردک یر یشتار آنان جلوگکمردم و  یزندگ یرانیو و یاز خراب

 ران است؟یت و مصلحت مردم ایخارج از صالح، گذردیه مینون در آن ناحکا

 (8/2/1359)اطالعات

 

 اعالم آتش بس دولت

س یرت مظفر پرتوماه مشاور رئکد ، ردستانکرات کحزب دم یز کته مر یمک یبدنبال اعالم آتش بس از سو 

  :ن رشح منترش ساختیباهای یاطالع یجمهور 

 

 میبسم الله الرحمن الرح

 یآقا، بهشت ماهیسه شنبه نهم ارد 23ه در ساعت کرساند می زیه هموطنان عزیلکله باطالع ینوسیبد

حزب  یز کته مر یمکه یران منت اعالمیردستان اکرات کاز طرف حزب دم یندگیبه منا« یم قاضیرت رحکد »

. م منودینجانب تسلیحزب به ا یز کته مر یمکردستان از طرف کر بر اعالم آتش بس در منطقه یمزبور را دا

است یه شخص رک ینظر به عالقه مفرط. دیرس یاست جمهور یدرنگ به استحضار مقام ریب، بمرات

 یردستان دارند و با توجه به دستورات قبلکهمواره نسبت به استقرار نظم و آرامش در منطقه  یجمهور 

های رویبه ن ،ل قوا دارندک یهه به عنوان فرماندک یاراتیه با استفاده از اختکمقرر فرمودند ، ن بارهیدر ا

ابالغ شود تا در صورت اعامل آتش بس و احرتام بدان ، رانیا یمسلح ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالم

 یشنهادیضمناً شش اصل پ. آنها هم مقررات آتش بس را مبورد اجرا درآورند، ردکمسلح های از طرف گروه

 یبزود یل نهائکگرفته است در ش قرار یاست جمهور یب ریمورد تصو یه با اصالحاتکرات کحزب دم

 . اعالم خواهد شد
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 (10/2/1359)اطالعات

 

 هیاطالع

  رت مظفرکران د یردستان اکرات کحزب دم یز کته مر یمک یاعالم آتشبس از سو  یدر پ

  .منترش ساختهای یاطالع جمهوررییسپرتوماه مشاور 

  :ه آمده استین اطالعیدر ا

رت کد  یبهشت ماه آقایارد 9سهشنبه  23ه در ساعت کرساند یز میه هموطنان عزیلکله به اطالع ینوسیبد

حزب مزبور را  یز که مر یمکه یران منت اطالعیردستان اکرات کاز طرف حزب دم یندگیبه منا یم قاضیرح

م منود مراتب ینجانب تسلیحزب به ا یز کته مر یمکردستان از طرف کر بر اعالم آتشبس در منطقه یدا

همواره  یاست جمهور یه شخص رک ید نظر به عالقه مفرطیرس یجمهور رییس درنگ به استحضار مقامیب

ن باره مقرر یدر ا یردستان دارد و با توجه به دستورات قبلکنسبت به استقرار نظم و آرامش در منطقه 

مسلح ارتش و سپاه های رویل قوا دارند به نک یهه به عنوان فرماندک یاراتیه با استفاده از اختکفرمودند 

های ران ابالغ شود تا در صورت اعالم آتشبس و احرتام بدان از طرف گروهیا یپاسداران انقالب اسالم

رات کحزب دم یشنهادیضمناً شش اصل پ. رد آنها هم مقررات آتشبس را به مورد اجرا درآورندکمسلح 

عالم خواهد ا یبه زود ییل نهاکقرار گرفته است در ش یاست جمهور یب ریمورد تصو یه با اصالحاتک

 یجمهور رییسمظفر پرتوما مشاور  . شد

 (12/2/1359هانکی)

  .شودیهیمنظرخوا یرانیون ایلیم 36ردستان از کدرباره بحران ی: مهندس سحاب

  .دیرید و بگیم خودتان بروییگویم، ردستان جدا بشودکه کبدهند  یاگر مردم را



 
403 

با  ییبرنامه و بودجه امروز در گفتگو انقالب و رسپرست سازمان یعضو شورا یسحاب عزت اللهمهندس 

  .ردکردستان اعالم کخود را در مورد بحران های هان نقطهنظرکیخربنگار 

ه ارتش به رسعت مشغول کن است یردستان دارم اکه از ک ین خرب یآخر: گفت یسحاب عزت اللهمهندس 

  .ابانها استیاطراف خهای خانه یساز کپا

رر کردند و مکت نین بار آتش را رعایسوم یردستان براکمسلح  یسایسهای گروه: گفت یمهندس سحاب

  .نندیکس چاپ و منترش مکنند و عیکشتار مک یند ارتشیگویند و میآیم

ردستان کان یه در جرکرد کد ییهان تاکیخود با  یاز گفتگو  یگر یدر بخش د یحساب عزت اللهمهندس 

  .اندهرنده مظلوم واقع شدیم گیاد تصمافر  یلکو ارتش و به طور  یجمهور رییسو  یز کدولت مر 

ن یغات مخالفیه تبلکار خود ادامه دهند بلکنند و به که نتوانند دفاع کنیت نه این مظلومیمنظورم از ا

ت ین بار آتشبس را رعایسوم یه امروز بر همه مشخص شده و براکر را یدرگهای ه گروهکاست  یطور 

ه جنگ باشد و رضبه خورده کبه نفعشان است و ارصار دارند ه جنگ کهای سته وآن گروهکو ش اندهردکن

ه مدافع است کست بلیران در حال حارض مهاجم نیه ارتش اکنند حال آنیکم یو ارتش را مهاجم معرف

  .خودشهای شور و پادگانها و ستونکت یاز متام

 ینیمع یکتکو تا یخطمش یک یدارا یمسلح فعل یاسیسهای گروه: گفت یحساب عزت اللهمهندس  

  .ومله قرار داردکآنها حزب  یدر صف جلو  یستند ولین

ردستان کمربوط به های تیخواهد واقعیا دولت منیه آکن پرسش یدر برابر ا یحساب عزت اللهمهندس 

 یم و چنانچه فرصتییگویخواهد و مردم هر چه بخواهند ما میدولت م: ار مردم قرار دهد گفتیرا در اخت

: افزود یم مهندس سحابیرسانیران میردستان را به اطالع مردم اکق یحقا یونیزیتلوی هاباشد در مصاحبه

ه کد یل هستیا مایم آیپرسیران میت ایون نفر جمعیلیم 36ل کاز  یعنیخواست  هیمخوا یما از مردم را
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ن شایل شود بعد هم اگر رأکیدر آنجا تش یاسالم یا ضدجمهور یر و یدولت غ یکا یردستان جدا شود و ک

  .دیرید و بگیم خودتان بروییگویردستان جدا وشد و اگر هم نبود مکه کم ییگویمثبت بود م

ردستان از مساله کهای یر یار درگکه کرسد یه به نظر مکن سوال یدر پاسخ ا یحساب عزت اللهمهندس 

ان داده شود یاپ یشکن برادر یرد تا به اکد یباالخره چه با اندهر شدیهم درگ یگذشته و مردم عادها هگرو 

 یس ما اخبار و شواهدکه برعکر شده باشند بلیه مردم خودشان درگکم یندار یما هنوز شواهد: گفت

نند و یکند او را وادار به اخراج از شهر مکمخالفت  یسکاگر  یشانند حتیکه مردم را به جنگ مکم یدار

 . رسانندیبه قتل م یا حتی

 (15/2/1359هانکی)

 

  .ردستان خامته دهندکتوانند به بحران یرات مکحزب دم یشنهادیطرح پ یاجرا مردم با: انیهاشم صباغ

ا در یه آکنظرش را در مورد پرسش خربنگاران  یتلفن یگفتگو  یکدر  ویژە هیاتان عضو یهاشم صباغ

 یه هر چه زودتر راه حلکست یران وقت آن نیا به ایکآمر یبا توجه به حمله نظام یط بحرانین رشایا

  :ن ابراز داشتیاده شود؟! چنیردستان پک لکمش یبرا

ن یه با اکردستان هست ک یاسین احزاب سیا یم ولیردستان ما بارها نظرمان را گفتهاکدو مورد مساله 

رده و از کگناه را اشغال یمردم بهای ر دائم خانهین افراد مسلح در چند روز اخیندارد و ا یهیامر توج

وجه هیچه به کدستور دادند  جمهوررییس یه آقاکروز بود ین دیند همیکم یرانداز یآنجا به طرف ارتش ت

و ها هست با گرو ین نکا ممیه آکن مورد یان سپس در اینشود هاشم صباغ یرانداز یاز طرف ارتش ت

ن یرد؟ چنکدا یپ یراهحل اندهره دادکشنهاد مذایز بارها پیدارند و در گذشته ن یشرت یه انعطاف بک یاحزاب

  :پاسخ گفت
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ه از طرف ک یبا اصالحاتهای هامن طرح شش ماد یعنیرات کق حزب دمیه از طرک یشنهادیبه نظر ما پ

ه با کباشد ین راهحل میز بهرتکم مر یمقهای ردکردن نظرات کآن صورت گرفته و توأم یرو ویژە هیات

به  جمهوررییسردستان از طرف ک یب به عنوان راه حل اساسیانقالب پس از تصو یم آن به شورایتقد

اده یپ یبرا یهیاتن گذاشتند یخود را زمهای ه افراد مسلح اسلحهکنیردستان اعالم شد و پس از اکمردم 

  .ردستان خامته داده شودکعازم منطقه شد تا هر چه زودتر به بحران  جمهوررییسردن طرح از طرف ک

شرت از یرات بکحزب دم یشنهادیردن طرح پکاده یباز به نظر من پ: ردکد کیگر تایان بار دیهاشم صباغ

  .شد یتوان عملیردستان مکله خود مردم یهمه به وس

ش از ده درصد یمسلح بهای ن گروهیه اکند یگویزنند و میردستان مردم به ما تلفن مکاز نقاط مختلف 

ر خارج مسلح را از شههای ن گروهید ایم خود مردم بایان مردم طرفدار ندارند و ما هر بار به آنها گفتیم

 . دهند یار ین امر ید آنها را در ایبا کش یز بیند سپاه و ارتش نینند اگر خود مردم شهر سنندج اقدام مناک

 (17/2/1359هان کی)

 

  .ن بگذارندیخود را زمهای د سالحیافراد مسلح با

  .اشتان دیردستان بکهان نظرش را در مورد آتشبس امروز در کیبا خربنگار  ییان در گفتگویهاشم صباغ

بعدازظهر اعالم آتشبس داده  4تا  10ه اعالم شده است امروز ارتش از ساعت کهامنطور هم : او گفت

  .شود کمکق به بهداشت شهر ین طریشود و از ا یجمعآور  اندهشته شدکه ک ییاست تا اجساد آنها

ن موضوع یخود از ات یو تقو ییجابهجا یبرا یضدانقالبهای رویه نکست ین نیل بر این آتشبس دلیاما ا

ند مقررات آتشبس در یت را بنامیو تقو یین جابهجایضدانقالب قصد اهای روینند اگر نک یبهرهربدار 

  .ن گروه انجام نخواهد شدیمورد ا
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ب قرار یمورد تصوهای اگر طرح شش ماد: هکهان کین پرسش خربنگار یان سپس در مورد ایهاشم صباغ

: ن گفتیان داده شود؟ چنیها پایرین درگینند تا به ایکاده منیطرح را پن یگرفته است چرا هر چه زودتر ا

ن یخود را زمهای ا سالحینند و ک کا شهر را تر یشود افراد مسلح یاده میپ یزمانهای طرح شش ماد

شود اما طرح یاز اصالحات داده من یر کشود تذ یمهای صحبت از طرح شش ماد یمعموالً وقت، بگذارند

ه همچنان کاده خواهد شد ین طرح پیز این یرد و در صورتکد با اصطالحات مطرح یبا راهای شش ماد

 . ا از شهر خارج شوندین بگذارند و یخود را زمهای ا افراد مسلح سالحیم یه قبالً گفتک

(27/2/1359) 

 

  :دهدین سوال پاسخ میردستان به اکس جمهور در امور ییمشاور ر

 ست؟یردستان چکراه حل بحران 

از جمله  یاسالم یت علامیو فعال یش اطالعات و سوادآموز یافزای، عمران و آبادهای ل جبههیکتش

  .ردیت صورت گید به فوریه باکردستان است کدر  یاقدامات رضور 

  .ه گذشتک یردستان در سالکد بحران یدر تشد یتها و احزاب محلینقش شخص

 یکدر سنندج در  یطالقان اللهآیتابق مرحوم س یهندیس جمهور و مناییرت مظفر پرتوماه مشاور رکد 

  .ردکت کردستان رش کل یرامون مسایهان پکیبا  یاختصاص یگفت و گو 

س ییردستان با رکر یانات اخیند در جریکت میفعال یدارد و در امور شغل یامت یکزیف یرتاکه د ک یو 

  .داده ین منطقه ارایالت اکنه حل مشیدر زم یشنهاداتیرد و پک یر کجمهور همف

 یه خودمختار کخود اظهار داشت  یردستان است در گفت و گو که از صاحبنظران مردم کرت پرتوماه کد 

 هاییهنگر کرده است کشنهاد یپ یس جمهور یین مورد به ریرد است و در اکردم هیمنیریدهای از آرزو یکی
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ن مساله به دست یا یبرا یل شود تا فرمولکیردستان در تهران تشکندگان اقشار مختلف و احزاب یاز منا

ی هش اطالعات و آگایافزا یعمران و آبادهای در جبهه ییتهاین ضمن اشاره به لزوم فعالیهمچن ید و یآ

ن یرفع اختالفات ب یاسالم برا یت علامیو فعال یاز مواد قانون اساس یردستان اصالح بعضکمردم های 

ران مناز یا یجاک هیچه در ک یید و در سالهاردستان مسلامن هستنکه مردم کاظهار داشت  یعه و سنیش

  .آمدیردستان مراسم مناز جمعه به عمل مکهای شد در شهریجمعه برپا من

ی، نین حسیخ عزالدیش، ردکخلق  یندگیمنا هیاتان نظرات خود را در مورد یدر پا یس جمهور ییمشاور ر

  :است نیمنت مصاحبه چن، ردکردستان اعالم کرات کرت قاسملو و حزب دمکد 

ی همامور حفظ نظم در سنندج و ت یطالقان اللهآیتمرحوم  یه سال گذشته از سو کمظفر پرتوماه 

ش از انتظار یم بیه انجام دادکرا  یاقدامات: ن مورد گفتیشهر بود در ا یقدمات انتخابات شوراهیم

ز ینتخابات آن نل شد و اکیشهر بعد از انقالب در شهر سنندج تش ین شورایز بود و اولیت آمیموفق

نحال یداشتندبا ا یمک یات ادار یافتند تجربیه به داخل آن راه ک یسانک یار آزادانه صورت گرفت ولیبس

  .ان نبودیدر م یدیمردم نسبت به آنها ترد ییاز نظر شناسا

در  یمسلحانه پس از مدت یشهر سنندج افراد طرفدار مش یل شوراکیتش یدر پ: ن مورد افزودیدر ا یو 

ف ین علت شورا ضعیرد و به همیکه عرصه را بر شورا تنگ مکردند کجاد یا یشهر و منطقه جو  داخل

ه کنیمن پس ازا: س جمهور سپس گفتیمشاور رئ. خود را انجام دهدهای ارکف و یشد و نتوانست وظا

به تهران آمدم  یت الله طالقانیف ازآیلکسب تک یف خودرادرسنندج به انجام رساندم برایوظا

به سنندج  یکنده نزدیخواستم درآمی ن رابطهیبروم ودرهم یارعلمکه به دنبال کرتدرنظرداشتم شیوب

 یز یریراپ« نیدانشگاه صالح الد»س ین شهرمقدمات تاسیدرا یردن شاخه دانشگاه راز کبرگردم وبامستقل 

  .نمک

: ددرآنجاگفتخو های تینددرموردفعالک یدگیردتابه وضع خانواده خودرسکاسفر یکه سپس به آمرک یو 

ردستان روبه کردم وچون یکارمکآن  یان وقسمت روابط عمومیدانشجو یزانجمن اسالمکادرمر یکدرآمر
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، ران مانندعربستانیهمجواراهای شورکب مردم یخواستم اقدامات خودرادرجهت ترغ یآرامش بودم

ردم ودرماه کت سفر یوکن علت به یران ادامه دهم به همیا یاسالم ین نسبت به جمهور یت وبحریوک

 یبیردستان درحال تشنج عجکهامنطقه  ینیت چیه دراثرفعالکدم یران آمدم ودیدفطربه ایرمضان روزع

ردستان انجام شدتشنج رادردامن زده است کهای ه درآن موقع درشهرکهم  یامتکبرد ومحا یبه رسم

  .شدمران آمده بودم ماندگار یروزه به ا 15 یمرخص یه برایکه درحالکن علت بود یوبهم

 

 ردستانکها در یت چپیفعال

ه ک یین به دنبال صحبتهایدر بحر: غات گفتیران در رابطه با تبلیهمجوار اهای شورکپرتوماه در مورد 

ز در ین نیه دولت بحرکت متشنج بود و متوجه شدند یرده بودند واقعک یرانیاهای تیاز شخص یبعض

غرب های یران با سنیه دولت اکند یگوینند و مکیم ینکپرا یهعین مورد نگران است و مردم هم شایا

نند کن موضوع را از ذهن آنان خارج یه اکن جهت بود یز در ایت من نینند و فعالیکم یشور بد رفتار ک

ه جنگ کآغاز نشده است بل یست و جنگ بر رس اختالفات مذهبین نحو نیردستان مساله بدکه در کچرا 

د و یرس یطالقان اللهآیتاد ی هه خرب وفات زندکن بودم یدر بحرافزود  یو . باشدیرد مکن اسالم و یب

ا بازگشتم تا ازآن جا به اسالم خدمت یکخرب رعدسا همه را به سوگ نشاند و من هم به آمر یکمانند 

ن یت امر مطلع سازم و در ایان را از واقعیردستان دانشجوکات و مشاهدات ینم و با توجه به تجربک

ه کنیند نبود و با توجه به ایها خوشایچپ یه البته براکداشتم  یمتعددهای مصاحبه ها ویرابطه سخرنان

د ید بعیشوند شایه میران از آنجا تغذیاهای یند چپیگویه مکن یاد هستند ایا زیکدر آمر یچپهای گروه

و  یه به هامن برنامه آموزشکه به سنندج بازگشتم در نظر داشتم کگر یسپس گفت بار د یو . نباشد

 یر یمهندس بازرگان و گروگانگ یت مانند استعفاکدر ممل یراتییه متوجه شدم تغکبپردازم  یهدانشگا

ردستان و تسلط آنان به منطقه بوجود آمده است و کها در یبه چپ یعیوسهای ها و دادن مجلهییایکآمر

ردند و در مدت دو کا ه مرا مجز کافته بودند یآنها بر سنندج تسلط  یه به سنندج رفتم طور کبعد از آن 
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ه در اجتامعات کهم  یم شدم و هنگامیکمانع مالقات با دوستان نزد یه در آنجا بودم حتک یهسه ما

روزه در  29دادند تا تحصن معروف یه من شعار میمسلحانه عل یشدم عنارص وابسته به مشیظاهر م

 تحصنهای در مورد خواسته ویژەات یداد و ناچار به تهران آمدم و با ح یمسجد جامعه سنندج رو 

ه قرار شد پاسداران از سنندج ک یهامن روز : ن مورد افزودیمظفر پرتوماه در ا. ردمکره کنندگان مذاک

 ین عنادیمتحصنهای از خواسته یکیه با برآورده شدن کدوار شدم یه بودم و امیخارج شوند من در اروم

 یعادهای ارکن بربند و مردم به یده بودند از بش آور یردستان پکران و مردم یا یاسالم ین جمهور یه بک

 یتیمسلحانه چگونه از هر موقع یه افراد وابسته به مشکرد کن مساله معلوم یهم یول. خود برگردند

ن افراد شهر را متشنج ینند و همکل یخود را بر مردم تحم ینند تا نفوذ قدرت طالبانیکسوء استفاده م

ردند و به یکد میاتوبوسها را بازد ینند آنها حتکادانه رفت و آمد توانستند آز یه مک یردند به طور ک

به قول  یامت خلقکز به زندان بردند و محایرا ن ایەعددادند و یردند و زجرشان میکن اهانت میمخالف

ه مرا در کن روزها بود یرد و گفت در همکخود اشاره  یر یسپس به دستگ یب دادند و یخودشان ترت

ه هوا رسد ک یمهشب در حالیرات بودند و در نکار حزب دمیدند و چند ساعت در اختن آور ییاتوبوس پا

است یاز طرف دفرت ر یه تلگرافکن شهر تحت نظر بودند یهفته در ا یکبود به مهاباد فرستادند و 

رت کرده بودند و به دنبال اقدامات د کدعوت  یار که مرا به همکبه منزمل در سنندج مخابره شد  یجمهور 

  .خالص شدم و به تهران بازگشتم یزدی

 

 ردستانکانه در یگرایاحساسات مل

احساسات : ردستان اظهار داشتکل و حوادث یمسا یخیتار یهشیرت مظفر پرتوماه در مورد رکد 

ن گونه یا ایه در ملل مختلف دنک یدارد هامنطور  یقیار عمیبسهای شهیرد رکن مردم یانه در بیگرایمل

شرت وجود دارد ید بین احساسات و شایز ایرد نکت شده است در ملت یر تقویخمه قرن ایاحساسات در ن

چهارده قرن توانستند متام مشخصات خود را  یاسالم برا یمختلف تحت لواهای به نظر من ملت یول
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انه یگرایر احساسات ملیمقرن اخیدر ن ینند ولکمتدن حفظ  یلکلباس و به طور ، اعم از زبان فرهنگ

ن ملتها یرا آنها در ایغلب وجود دارد زهای گوناگون در داخل ملتهای در اذهان ملت ده است ویچرب

ه کند کخواهد اقرار یمن یز که دولت مر کیمانند تر  یشور که در کد یرس ییار به جاکل شدند و یمستح

در  یربد و یاسم م یوهستانکهای کند و از آنها به عنوان تر کی میرد در آن جا زندگکبه نام قوم  یقوم

بوده است  کوچکت شده به رضر اقوام یشرت تقویانه بیگراین احساسات ملین مورد افزود در هر جا ایا

آزاد داشته باشند و به آداب و رسوم و فرهنگ  ینند و زندگکرشد  اندهو هر جا اسالم نفوذ داشته توانست

ی هء استفاده شد و بر اثر ناآگان مساله سو یر از ایبند باشند اما متأسفانه در حوادث اخیشرت پایخود ب

ن یب یمسلحانه سد یوجود دارد طرفداران مش یه در هر برش کن احساسات یها و اطالعات نادرست از ا

نم در سدر اسالم الزم بود یکر مکه فکردستان بوجود آوردند کران و مردم یا یاسالم یومات جمهور کح

ند و از اسالم کدا یپ یاستوار  یاسالم ید جمهور  یهخوایسته شود و حال هم اگر مکنگونه سدها شیه اک

ه پدران ما در سدر اسالم کاست  ین منونه جهادیه اکن برد ین سدها را از بید ایت شود بایتبع یواقع

 یه در مناطق مختلفک ین اسالم و مردمیب یمیرا رسوخ دادند و رابطه مستق یانجام دادند و نفوذ معنو 

نون دارد صورت که اکن مرحله یه پس از انجام اکرت پرتوماه سپس گفت کد  .نند برقرار ساختندیکم یزندگ

وشش در چهار جبهه مختلف بطور هامهنگ کد یست و باین یل راه حل نظامکمش ییرد راه حل نهایگیم

  :عبارتند ازها هن جبهیه اکانجام شود 

م داشته ک یان بهرهربدار که امکست یگر نیمناطق د، ردستان مانندکمنطقه  یـ جبهه عمران و آبادان1

ده ینون نادکن منطقه وجود دارد تایمعادن در ا یو تجسس برا یو دامدار  یشاورز کانات کام. باشد

جاد یمنطقه و ا یه عالقمند به عمران و آبادانکنشان دهد  ریزیبرنامهد با یگرفته شده است و دولت با

  .مردم است یش برایرفاه و آسا

 ریزیبرنامهد به یردستان باک یهدر منطق یو سوادآموز  یعمومهای ی هو آگ ش اطالعاتیـ جبهه افزا2

ز در جهت ین ییتهایگر فعالید یانجام شود و از سو  یعمومهای ی هش آگیدر جهت افزا یق اقداماتیدق
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هم اگر وجود دارد حل  یوو اختالفات یعه و سنیرد و شکرد و فارس و کو  کن تر یه بکن مساله یه ایتوج

د یگر باید ین برود از سو یل از بین مسایج تفاهم حاصل شود اید به تدریش بایافزا کد و نقاط اشرتاشو 

نون کرا ایت مبلغ اهل سنت بپردازد زیس شود تا به تربیت فقه تسنن تأسیتقو یمختلف برا ینیمدارس د

در مورد  یتوق یتکه رجال مملکد گفت ین باین رابطه همچنیدر منطقه مبلغ اهل سنت ندارد در ا

  .نندکمردم هستند اهانت  یه مورد احرتام مذهبک یسانکد به ینند نبایکردستان صحبت مک

افراد مؤمن انجام شده است و  یار کار با همکن یـ ا یاز مواضع قانون اساس یم بعضیـ اصالح و ترم3

ه آن کفراهم شود  هاینیم زمیدوارید امیب امام رسیه شد و به تصوک یشنهادیبا پ 12 یهدر مورد ماد

  .اورندیند و به اجرا دربکرا اعالم 

د یه مقدور است باکهای اسالم تا انداز یـ علام یرفع اختالفت مذهب یاسالم برا یت علامیـ فعال4

ن موضوع حل نشود بازتتاب آن یرا تا ایحل شود ز یعه و سنیمساله ش ینند تا در سطح جهانکت یفعال

  .زندیگر رضر مید یهد و جاگنب، بلوچستان، ردستانکدر 

 یت ملیمکشور هامهنگ و حاک یکدر چهارچوب  یخود مختار 

در  یو  ردستان اعالم داشتک ین گفتگو نظرات خود را در مورد خودمختار یا یهرت پرتوماه در ادامکد 

ردستان کگر مردم ید یرد است و از سو کنه مردم یریدهای از آرزو یکی یخودمختار : ن مورد گفتیا

ه مامنعت شود و کم ینیبیمن یلیدل هیچن یها بوده است بنابرایرانیشان با ایرکشه روابطشان و همفیهم

رد کتعلق  یازاتیامت یردستان بعنوان خودمختار کشور هامهنگ و مردم دوست به ک یکدر چهارچوب 

. ن نرودیب از یشور کران هم داده شود تا انجام یر اقوام موجود در ایر آن به سایه نظکباشد  یو طور 

 یا فرد مشخصیا به نام گروه و یگروه مشخص و  یکاگر به  یخودمختار : ردکن اضافه یهمچن یو 

در  یردستان را به آرامکردم هیمنیرید یآرزو  یهند و اگر گرو یکالت مکد مشینده تولیس شود در آکمنع

ه یرشفت ارایاصالح و پ یاتوانند نظرات خود را بر یگر منیو افراد دها هو گرو ها تیرد جمعیار بگیاخت

از به او داده شده مانع اظهارنظر یه امتک یراحزبیوجود دارد و فینیو خودب یرا هنوز انحضار طلبیدهند ز
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س ییمن به ر: س جمهور داده است گفتیین مورد به ریه در اک یشنهادیدر مورد پ یشود و یگران مید

ندگان اقشار یه از مناکن است ید راهش ابدهن یخواهند خودمحتار یه اگر مکردم کشنهاد یجمهور پ

ل دهند و در آن انواع نقطهنظرها کیتشهای نگرهکنند و که در تهران اجتامع کمختلف مردم دعوت شود 

ن است که همه پسند باشدو ممکد یبه دست آ یمناقشه شود تا فرمول یرد و حتیقرار گ یمورد بررس

رت پرتوماه در مورد کد . ده اجرا شودیصالحات اگر پسندرد و پس از ایهم اساس قرار گهای طرح شش ماد

ان صاحبان مشاغل یتواند از مین انتخاب میا: ردستان گفتکندگان اقشار مختلف مردم ینحوه انتخاب منا

های ندگان احزاب و سازمانیرد و منایصورت گ ین طبقات گوناگون اجتامعیو حرف مختلف و همچن

  .ز حضور داشته باشندین یاسیس

در  یرا عنارص  یه طلبیمساله تجز: شودگفتیاوقات عنوان م یهه گاک یهطلبیدر مورد موضوع تجز یو 

ه ک یست و افرادیردستان نکمردم های جزو خواست یهطلبیه تجزیکنند در حالیکت میتهران دارند تقو

ز یرات نکب دمگر حز ید یه به آن سمت بروند و از سو کنند یکها دادند انها را مجبور میارات به چپیاخت

رده کن ین مورد اظهار نظر یومله هم هنوز در اکست و ین یهطلبیه خواستار تجزکرده استکبارها اعالم 

  .است

رد کخلق  یندگیمنا هیات: رد اظهار داشتکخلق  یندگیمنا هیاتن در مورد یسجمهور همچنیمشاور ر

 هیاتن یط به ایان در آن رشاردستکاز مردم  یه بعضکنیط سامل انتخاب نشده است ولو ایمح یکدر 

ن یخ عزالدیرت پرتوماه خود را در مورد شکد . ستیردستان نک ید همه اهالیینحال مورد تایدادند با ا یرا

را بعنوان امام جمعه مهاباد  ینین حسیخعزالدیمن ش: در مورد او گفت یو . ان داشتیز بین ینیحس

خ یراً شیهم از خود نشان داده بود اما اخهای انیقنسبتاً مرت های یر یم سابق موضعگیه در رژکشناسم یم

امل تأسف که با کق ندارد بلیدهد نه تنها از اسالم اطالعات دقیه نشان مکرده است ک ییهایریموضعگ

ه کدهد یم یانش نظر یر اطرافید تحت تأثیآیش میپهای ه مسالهکش متزلزل است و هر بار یدر رأ یلیخ

. ستین یکوجه به اسالم نزد هیچه است و به یخلق شب ییفداهای یکومله و چرکات یشرت به نظریب
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 یه رهربان مذهبکن موضوع است یشهاش در ایردستان رکر یاخهای یاز موجبات بدبخت یکیاصوالً 

گرفت و به خصوص چون یم سابق قرار میرژ یهن موضوع مورد استفادیو هم اندهل نبودکمنطقه متش

افت یامرار معاش خود را مجبور به در یبرا اندهنداشت یآمد مستقلردستان چون در ک یرهربان مذهب

رت کدا شود د ید پین منطقه بایون ایروحان یاستقالل ماد یز براین یهن رایدند و بنابرایدیم یوجوه دولت

شان ینم ایکر مکمن ف: ران گفتیردستان اکرات کل حزب دمکرت قامسلو دبر کن در مورد د یپرتوماه همچن

ت دارند یرات عضوکحزب دم یز کته مر یمکه در ک ین افرادیگران هستند و هم چنیهرت از دردکلیتحص

باشند و احساسات یمهای ده و باتجربیه در هر صورت افراد فهمکان یبلور یا غنی یم قاضیرت رحکمانند د 

 یامتیو تصم رندیگیمتأسفانه آنها هم تعجب افراد مختلف وابسته به خود قرار م یانه هم دارند ولیگرایمل

 یند و رو کخود را مشخص  یه اگر آنها خط مشکشود یمها ه باعث عدم اعتامد به آنکنند یکاتخاذ م

ره کمذا یار را براکد ی هر موضع بدییتغ یو خارج یر عوامل داخلیستند وتحت تأثیبا یآن خط مش

جنگ  یعدم وابستگ ه شدهکبار هم یک یبرا یرات حتکگر اگر حزب دمید یرد از سو کآسانرت خواهد 

  .ستندیه آنها جنگطلب نکم یم بدانیتوانینند مکرا به حزب رسامً اعالم  یطالبان

 

 ردستانکاسالم در 

اسالم  یهنیس جمهور در مورد زمییر ینونکو مشاور  یطالقان اللهآیتنده سابق یرت مظفر پرتوماه مناکد 

 یهشد منطقیران مناز جامعت برپا منیا یجاکهیچه در ک ییدر سالها: ردستان گفتکان مردم یدر م

ردستان مسلامن هستند که مردم کد گفت یخود را داشت و اصوالً با یهردستان مرتب مراسم مناز جمعک

را در یف است زیار ضعیز خوب است منتها اطالعاتشان نسبت به اسالم بسیشان نیو احساست اسالم

ن منطقه یاد اهامل شده است و ایردستان زک یهم سابق بخصوص در منطقیدر رژ یس و روشنگر یتدر

  .هم تحت ستم مضاعف بود
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مردم  یش پایپ ینیشعارد یادا یبرا یادیغات زیومله تبلکه کنیر با وجود ایاخهای در ماه: افزود یو  

ار مستمر کح و یصح یرهرب  یکگذاشته بود احساسات مردم نسبت به اسالم اضافه شده است و تنها با 

ه منطقه را کن داد یران هم نظر بر ایا یاسالم یز خوب باال برد و جمهور یمردم را ن اطالعات. شودیم

 یل شود تا اطالعات مردم باال برود و کید در منطقه تشیهم با یو اجتامع ینیند و جلسات دک یبازساز 

فر و اسالم کن یردستان جنگ بکشود جنگ در یگفته م یر وقتیاخهای در روز: ن مورد گفتیدر هم

ه مردم را سنگر خود قرار ک ییافر هستند تنها آنهاکردستان که متام مردم کست ین نیت منظور ااس

افر کجنگند و یاسالم من یبرا اندهردیکراندازیها تیو از دامن مادران خود به طرف پاسداران و ارتش اندهداد

  :ردستان گفتک مردم یبرا یامیخود به عنوان پ یان گفتگو یرت مظفر پرتوماه در پاکد . هستند

دوار ین خود هستند و من امیردستان اصوالً جوانان شجاع و سادهدل و عالقمند به رسزمکهای اوالً جوان

 کن آب و خایبه ا ین عالقه و شور و شجاعت در راه خدمت واقعیه اکفراهم شود های نیه زمکهستم 

  .شودینجام مران ایرفاه متام مسلامنان ا یران برایشور اکو در داخل چارچوب 

ت سوء خودشان را به ثبوت یه نک یسانکرشد  ینه برایردن زمکاً دوباره بال و پردادن و فراهم یثان

ن بار بطور یه اکنیا یا خواهد بود برایردستان و هم به متام مسلامنان دنکهم به  یات بزرگیح اندهرساند

 یدن هم برایشکه مجال نفسکاد ستیدر مقابل مردم خواهد ا یند بطور کقطع ضد انقالب اگر رشد 

ارات سابق و موجود یه با استفاده از اختک یدوار هستم اشخاصین امیبنابرا. مجاس خود نخواهد گذاشت

ند کان رشد فراهم کردستان امکضد انقالب در  یگر برایبار دیکه کپرورانند یر را در ذهن مکن فیخود ا

به  یشرت یدقت ب اندهداشت کو کنون با اشخاص مشکاه تک ید و در روابطیدنظر منایم خود تجدیدر تصم

 . عمل آورد

 (3/3/1359هانکی)
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 یپاسخ مهندس بازرگان به اظهارات خلخال

خ صادق یش اللهآیتهان به اظهارات کیبا خربنگار  ییبازرگان صبح امروز در گفت و گو یمهندس مهد

ردستان دانسته بود پاسخ کشتار که دولت موقت را مسوول کاد یرسپرست امور مبارزه با اعت یخلخال

  .داد

ه از اعدام کد هامنطور یراه بگویه بد و بکدلش خوش است  یدر هر حال خلخال: مهندس بازرگان گفت

  .دلش خوش باشد یسکه کندارم  یربد منهم حرفیزاد لذت میو قتل آدم

 اللهآیتازرگان ب ید آقایه پرسکهان کین سوال محمود هجرت خربنگار یمهندس بازرگان در پاسخ ا

رده و موضوع کبه شام  یان مواد مخدر بدون مقدمه حمالتیراجع به قاچاقچهای در مصاحب یخلخال

ا اظهارات یده است آیشکش یردستان را پکهای شتارکاست گام به گام دولت موقت و یسم و سیربالیل

رشف »: دیگویه مک یارسمصطلح در ف یول یاست در زبان عرب یمثال: د شامست؟ گفتییشان مورد تایا

در انجا نشسته باشد در  یتیه چه شخصکن است یرشف و احرتام هر جا بسته به ا یعنی« نکیان باملکامل

ن است یقضاوت مردم نسبت به هر گفتار بر حسب ا« لمکالم باملتکرشفال»: د گفتیالم و صحبت هم باک

شان هر چند یبدهم ا یه جوابکد دارم یره من تکرد کد ییمهندس بازرگان تا. آنرا گفته باشد یه شخصک

 یاسالم یکراتکدمو  یر . رر اصطالح جمهوکم. راجع به دولت موقت و من بزنند ینند حرفیکروز هوس م

خد امام در  یانقالب و حت یه نظر شورایکرده است در حالکمن عنوان  یرا به عنوان گناه نابخشودن

ه من به دادستان انقالب نوشته کشد یکش میرا پهای وقت نام یکست ین بود و جرم نیاول چنهای روز

وجود داشت  ین نامه و دستور یه اگر چنیکدا را دادهام در حالیاز اعدام هو یو دستور خوددار 

انقالب به  یگر علت حضورم را در دادرساید یجا، چاپ به روزنامه بدهد یآن را برا یپکتوانست فتو یم

ه در زندان بوده کداند یاز بستگانم م یکیردن کرا آزاد  یوزیر خستنن یان و معاونیاتفاق دو نفر از آقا

  .ل هستندین قبیاز ا هاییها منونیه آن شخص محرتم در عمرش به زندان نرفته است و یکاست در حال
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و  یستیربالیاست لیاتهام ما به س یاست جمهور یه در انتخابات ریکسانکد یبه تقل یحاال بعد از مدت

ه اصالًعلت کآورند بدون آن یرون میرده و بعداً رسوا شده و آن را بکز یرا دستاو یار کزشگامبه گام و سا

ردستان دارد کانها با ین جریا یست و چه ارتباطیاست گام به گام چیسم و سیربالیه لکن حالت را بدانند یا

  .است یه خود داستان مفصلک

ا یدارد آ ین حمالت و حرفها چه منظور یاز ا یخلخال یه آقاکن پرسش یمهندس بازرگان در برابر ا

 د؟یشدها یاستجمهور یا نامزد رید یشان هستیب ایرق یجنابعال

دشمنان انقالب راه های ا باز هم نقشیداشته و  یه قصد خاصکنم یکگامن من: مهندس بازرگان گفت

زاد یقتل آدم ه از اعدام وکهامنطور . دیراه بگویه بد و بکدر هر حال دلش خوش است . انداخته باشند

 . دلش خوش باشد یسکه کندارم  یمنهم حرف. . . ربد!یلذت م

 (8/3/1359هانکی)

 

  .ستمیدر دولت ن یرش پستیآماده پذ: وش فروهریدار

با خربنگار  یاختصاص یگفتگو  یکروز در ید، رانیر حزب ملت ایر مشاور و دبیوز، وش فروهریدار

ردستان و طرح ک یهمسال، رانیا یرهرب انقالب اسالم ینیخم رش با امامیدار اخید یهپارس دربار  یخربگزار 

فروهر ، ات سخن گفتیف نرشیو توق یوزیر نخستموضع ، فرمانداران و بخشداران یر یدستگی، اماده 6

من از بعد از »: ران گفتیا یاسالم یانگزار جمهور یرهرب انقالب و بنی، نیدارش با امام خمید ەدربار 

رامون یپ ییگفتگوها، خود بخود یول، بود یدار عادید یکن یام نرفته بودم و اام به حضور امیامر یب

ارتش و  یرومندساز یردستان و لزوم نک یهخود را دربار  ویژەهای شور انجام شد و برداشتکوضع 

، رساندیب میران آسیملت ا یوفادار به انقالب اسالمهای رویه به وحدت نک ینادرستهای روش

  .«رساندم شانیباستحضار ا
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 ردستانک یهراه حل مسال

 یهمسال، ا با استقرار ارتش در سنندج و بانهیه آکنیردستان و اک یهوش فروهر در مورد راه حل مسالیدار

، ردک یاسیسهای ه حزبها و سازمانکبه نظر من پس از آن» : د؟ گفتیدانیافته میردستان را خامته ک

را  یر بود هر سدیارتش ناگز، آن را دادندهای و حمله به واحد بخود اجازه بسنت راه آمد و رفت ارتش

شرت یب، سپاه پاسداران کمکارتش به ، اریدان بسی هگرچه با دادن ش، نونکاز رس راه خود بردارد و ا

در آنجا نشده  یر یردستان درگکه در غرب ک یدر شهرهائ یردستان را در ترصف دارد و حتکهای شهر

رد از آنجا خارج ک یاسیسهای حزبها و سازمان، مسلحهای رویه نکدهد ینشان م دهیرسهای خرب، است

های سقز و تا انداز، مانند سنندج ییرودار در شهرهاین گیه در اکتأسف است  یار جایو بس اندهشد

ه گنا کش ین بید آمد و ایپد یفراانهای بیو آس اندهشته شدک یادیز گروه زیشهر ن یاز مردم عاد، بانه

، مسلحهای روینون نکاما بنظر من ا» : فروهر افزود. «اندهردکل یه جنگ را به ارتش تحمکاست  یسانک

رون یدر ب، وخود ندارد کیگونه شهیچاز آنها  یبعض یه در وابستگکرد ک یاسیسهای حزبها و سازمان

از نظر  یدستان حتر که بحران کتوان گفت یو من اندهن نشستیمکبه ها هو گذرگاها هشهرها در را

ن یبه نظر من جدا از از ا» : سخنان خود گفت ەفروهر در ادام. «افته باشدیان یپا ینظامهای یر یدرگ

د هرچه زودتر به جربان یجهت با یکدولت از ، افتیادامه خواهد  کیست تا یه روشن نک یر یدرگ

دراز مدت را  یطرح عمران یک یز اجرایده بپردازد و نیرد رسکهنان یه به هم مک ییبهایخسارتها و آس

گر با توجه ید یو از سو . ندکآغاز  یو آبادان یشاورز ی، کصنعتی هازمینهدر  یبهبود وضع اقتصاد یبرا

آن  یروز یدر پ ییگفتگو هیچیز بیردستان نکه مردم کران یملت ا یانقالب اسالمهای به جدول ارزش

 ید بر نفکیران تأیا یاسالم یجمهور  یقانون اساسهای ادیداشتند و با در نظر گرفنت بن یسهم اساس

، ه باشندکران از هر قوم یمردم ا یدارد و برا یر یپذو سلطه یگر و سلطه یشکو ستم یهرگونه ستمگر 

ه با استقبال ک ینیامام خم 1358آبامناه  26 یخیام تاریباشد و با توجه به پیقائل م یحقوق مساو 

رد کهنان یومت به هم مکاربدستان حک ینون از سو که تاک ییز قولهایردستان روبرو شد و نکدر  یهمگان

نظام  یه برقرار ک یاز قانون اساس یید با توجه به اصلهایبا، ض داده شده استیدفع هرگونه تبع یبرا
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ردستان مانند کبه ، رده استک ینیبشیشور از سطح ده تا سطح استان پکهای ارک یهرا در ادار  ییشورا

فروهر . «خود را داد یو داخل یامور محل ەحق ادار  یا به عبارتی یشور حق خودگردانکهای ر استانیسا

  :افزود

دگان یاز برگز ییشورا ید دارایبا، هر شهر و هر شهرستان و هر استان، هر استان، هر ده، به گامن من»

 یو انتظام یفرهنگ ـ یاقتصادی، اعم از ادار  یامور داخل یههم، هر استان یرسارس  یمردم باشد و شورا

  .«است توجه شودیس یلکد باصول یهمواره با، در اداره امور محل، در هر حال یول، دیریر نظر بگیرا ز

 ؟یاماده 6طرح 

  :از فروهر سئوال شد

های ماد 6طرح  ییاجرا ەنیه زمکاز شام خواستند  یجمهور رییس یش آقایپ یه چندکنیبا توجه به ا 

 د؟یابه عمل آورده ینون چه اقداماتکنه تاین زمیدر ا، دینکران را فراهم یردستان اکرات کحزب د 

  :فروهر گفت

گونه  هیچدر عمل ، رش امام قرار نگرفتیر مشاور استعفا دادم و مورد پذیه از سمت وزکنیمن بعد از ا»

دولت  ەژ یو تهیاار که کم یتوانم بگویم یام و حتردستان نداشتهکدولت در  ییاجراهای ارکدر  یدخالت

  .شد یافته تلقیان یز از هامن هنگام پاین

من به ، دهندیس دولت را انجام مییار ر، کمکش و یب ینونکدر وضع  جمهوررییس یه آقاکاز آنجا  یول

ام و شان دادهیردستان به اکرامون بحران یشنهاد خود را پیموارد نظر و پ یدر بعض، ر مشاوریعنوان وز

رون رانده یبدنبال ب، شیحدود دو هفته پ، شان داده شده بودیه به اکدولت  ەژ یو هیاتدر مورد طرح 

با جو نامساعد و  یول، ردندکن مورد با من گفتگو یگر در ایشان بار دیا، مسلح از سنندجهای رویشدن ن

ت ن باره صور یدر ا یگونه اقدام هیچ، اندهد آوردیتها پدیحزبها و شخص یه بعضکد و تهمت یپر از تهد

  .«نگرفت
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 بخشداران و شهرداران، فرمانداران یر یدستگ

ن یردنشکهای شهرداران و بخشداران شهر، چند تن از فرمانداران یر یدستگ ەوش فروهر دربار یدار

  :دارش با آنان گفتیو د یجان غربیآذربا

ه به تهران ک یجان غربین استان آذربایردنشکهای از شهر یفرمانداران و شهرداران و بخشداران بعض »

از یمورد نهای االکه از ورود خواربار و سوخت و کت داشتند یاکدار خود با من شیدر د، آمده بودند

قرار بود بامداد روز شنبه ، دانمیه من مکتا آنجا » : افزود یو . شودیم یر یمردم به آن شهرها جلوگ

ر شدند و یعرص جمعه دستگ یدار داشته باشند ولید یجمهور رییس ین عده با آقایا، هفته گذشته

هنوز ، نهین زمیر اقدامها در ایز سایو ن اندههمه آنها داد یآزاد یبرا جمهوررییس یه آقاک یدستورهائ

  .«آزاد شوند یه بزودکدوارم یام یول، ده استیجه نرسی)هفت بعد از ظهر جمعه نهم خرداد ماه( به نت

: شور گفتکغرب های یر یدر درگ« یل طالبانجال»های رویت نکدر مورد خرب رش « وش فروهریدار»

 کمکران و بخصوص یا یداخلهای ارکدر  یهوادار جالل طالبانهای رویدخالت نهای خرب، بگامن من»

 یهنیه میاتحاد، ن خربیصحت ندارد و پس از نرش ا، دارند یر یه با ارتش درگکمهاجم های رویبه ن

وند با ین پیجاد بهرتیه در اکرد کد کیگر تأیرد و بار دکب یذکآنرا بشدت تهای یاعالم یط، ردستانک

 . «باشدیدار میوشا و پاک ینیامام خم یران به رهرب یانقالب ا

 (10/3/1359)اطالعات

 

  .ردستان شوندکه کخواستند وارد معر ی میخارجهای امیهواپ: ردکفاش  یران در شورو یر ایسف

  .دانمیمن حیردستان صحک یرا در ماجرا یمتهم ساخنت شورو 

  .ماندیمن یس العمل باقکبدون ع یشورو ، ج فارسیا در خلیکدر مورد برنامه آمر
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پارس  یگفتگو با خربگزار  یکدر  یران در شورو یا یاسالم یر جمهور یسف یر کرت مکپارس ـ د  یخربگزار 

د نخست ننکاده یاز جهان پ ییرا در گوشه  ینقشه استعامر  یکبخواهند  یها وقتیغرب»: اظهار داشت

به  هازمینهن ینند و سپس بر اساس همیکم یشبه علم ینینه چیزم یکآورند و یات آنرا فراهم میادب

قا یاسالم را در شامل آفر یآنها نوع: ن استیه چنیز قضیدر مورد اسالم ن. «رسندیج مورد نظر خود مینتا

 یگر یردند در برابر گروه دیکمهم داشت و از آن دفاع هم  یار پرزرق و برقیه ظاهر بسکردند ک یمعرف

ن اسالم موجب یه اک»: گفتیگرفت و میراد مین اسالم ایه بر اکشد یدا میهم بنام مورخ و اسالم شناس پ

ف یه آنها تعرکهم  یبود و اسالم یطرح استعامر  یک یهنها دو برنامه حساب شدیا، است یعقب افتادگ

  .«راد و انتقادات هم بودیهامن ا یردند دارایکم

 

 یخارجهای امیهواپ

اگر  امگفتهز ین نیش از ایه پکهامنگونه »: شور گفتکردستان و غرب کدر مورد حوادث  یر کرت مکد 

 یبود برخ یکنزد یشد حتیه میردستان تجزکآمد یدر صدور فرمان امام وقفه بوجود م یهوتاکمدت 

ادها و یاز بن یب رسخ و بعضیصل -برش یمانند حقوقدانان حقوق و آزاد ین املللیبهای از سازمان

های شورکهای امیان داشت هواپکام یحت. ت بشناسندیردستان را به رسمکه طلبان یتجز یغربهای شورک

رد هستم اما اعتقاد کمن . آمدیش میپ یالت بزرگکشد مشین میه شوند و اگر چنکز وارد معر یگر نید

م یهست یرانیه همه ما اکه معتقدم کهستند بل یرانیوم اقترین لیا اصیردها تافته جدابافته و که کندارم 

  .«ندارند یگر برتر یبر شهر د یشهر  هیچو مردم 
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 دخالت نداشت یشورو 

شرت دخالت یردستان بک یردها نبودند در ماجراکشور که آشوب گران غرب کم ید بگوین بایهمچن

ن مورد یرا در ا یشورو  ستها وجود داشت و من دخالتیونی هو صددرصد ص یاستعامر های شورک

ه با ما بد کشورها ک یق برخین دخالت از طریه اکندارم مگر آن ین باره سندیدانم و در ایح منیصح

 یشور شورو کروابط دوستانه ما با  یلکبطور . دانمیمن یز یز چین باره نیه در اکرد یصورت بگ. هستند

ن پرسش یدر پاسخ ا یر کرت مکد . نندکاخله ما مد یست در امور داخلیها نیه به نفع شورو کچنان است 

ن یج فارس در ایحوزه خلهای شورکاز  یا و برخیکآمرهای ها در برابر برنامهیس العمل شورو کا عیه آک

ن یا: ست؟گفتیچ ینفتهای حفاظت در حوزه یا برایکآمر یصدوده هزار نفر  یرو یمنطقه و مساله ن

اما مصلحت ما و . ندین باره سخن بگوید در ایبا یر شورو شو کهای ده است و مقامیچیار پیمساله بس

 هیچن حضور بسود یج فارس حضور نداشته باشند و ایاز ابرقدرتها در خل یک هیچه کن است ینظر ما ا

س کن تحوالت بدون عیهم در برابر ا یه شورو کن است یدر هر حال تصور من ا. ستیاز آنها ن یک

به افغانستان  کمکدر مورد  ید ارصار شورو یرو دارند و شاین ین جنوبمیه آنها در ک ویژەالعمل نباشد ب

 . «ارتباط نباشد یل بین مسایبا ا

 (22/5/1359)اطالعات


