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 ش گفتاریپ

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

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

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

سو و  یکاز  یاجتامعهای و اضطراب یاسیس یەایروزگار نگران، ردستان در آن دورانکن یرسزم

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

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

  .ردکردستان را تجربه ک یناآرام

چگونه ، ردن و چگونه پنداشنتک یچگونه تلق، ردنکه دن و چیشیرسگذشت چگونه اند، حارضی مجموعه

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

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

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

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

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

 : مینکفراموش ن

 . . .میشومی ز درآن نگاشتهین م و خودیسینومی ه ماکاست  یتابکخ یتار

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

  .خواهد شد یگرام

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

  . گزارم
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  زکم مر یمق یەایردستانک ینجمن اسالماز برادران ا یانامه

 ن امام جمعه مهابادیخ عزالدیش یآقا

 یسانکه یلک( در روزنامه اطالعات از 31/2/58) ایقطعنامه یط 1358 خ چهارشنبه دوم خردادیدر تار

به عمل  یموثر خواهد بود دعوت ییق و راهنامیردستان با ارائه طرکنده یدر رسنوشت آ یه به نحو ک

 یر روحانیو صاحبنظران غ ینیرهربان د ییگردهام یکدر شهر سنندج در  20/3/58روز  ه درکآمده 

ردستان ک ینیو د یاسیله رسان سیابند و نسبت به طرح سه ماده مصوبه در شهرستان سقز به وسیحضور 

 عه( متعقباً به دولت ابالغ منودهیو ش ی)سن یاسیله رهربان سیب مجدد بوسیاظهار منوده و پس از تصو

ـ ستم  یـ ستم مل ی)رفع ستم مذهب 57ه سه ماده مصوبه اسقند کبا توجه به آن . ندیمنا یر یگیو پ

خ یش یازآن مطلع هستند و شام جناب آقا یده و همه طبقات اجتامعیهمگان رس ی( به آگاهیطبقات

ه ک ایدهموددر روزنامه اطالعات اظهار فر  13/3/58خ یمعهذا در تار. ایدهح نفرمودین آن را توضیعزالد

امل کباعث . ردکت نخواهم کندارم در آن ش  یستم خرداد اطالعینفرانس و اجتامع بک یچون از محتو 

نفرانس و اجتامع در مورد مشاور امور مانند نوشته و که کد ییفرمایتصور م یه جنابعالکتاسف است 

خ مستحرضند در یحرضت ش د ویدور خوانده شود تا از آن آگاه شو یکد قبالً یه باکتاب است ک یکمنت 

 یمحتوا را شام، هایشود نه محتوا و منت سخرنانیاش ابالغ و عنوان منفرانس و نشست فقط برنامهک یک

 ییخود محتوا یقهایشنهادات و ارائه طریها و پید و الجرم با سخرنانینیکن مییجاد و تعیننده اکت کش 

ل هامن دادستان دوران یها و گفتگوها از قبینه سخرناید منود وگرنه تهیخوب و قابل قبول عرضه خواه

ه در ک ایدهد و مطالعه فرمودیامالً مطلع هستکه شام کنیمضافاً ا. ندیکم یطاغوت را در ذهنها تداع

ردستان در چارچوب ک یه هدف و اجتامع بحث درباره خودمختار کد شده کیتا یقطعنامه به روشن

  :است یاسالم یجمهور 
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ردستان ک ید و خواهان خود مختار یردستان عالقه دارکرد و کاگر به  ینیحس نیخ عزالدیش یجناب آقا

د وگرنه در ینکت کن جلسه ش یه در اکد بر شام فرض است یران هستیا یاسالم یدر چارچوب جمهور 

  .د بودیران مسئول خواهیرد و مسلامن اکشگاه ملت یپ

  زکم مر یمق یەایردستانک یمذهب یجامعه مل یانجمن اسالم

 هانکیـ رونوشت روزنامه  یاسالم یوشت روزنامه جمهور رون

 (19/3/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 یاد آزادیفر

 ردکشمرگان مسلامن یه سازمان پینرش

رانگر به امت مسلامن یو یانگر ستم سازمانهایار جالب است و منایبس کوچکه ین نرشیت مطالب ایفکی

ه در ک یتیه بلند است و مظلومین نرشیطالب ااز سطر سطر م یاد دادخواهیفر. باشدیرد مکو محروم 

ور و یرات بر مردم غکومله و دمکو حزب  یفدائ یهایکحد و حرص چریاز ظلم ب یمناد، ه استین نرشیا

ه مواظب نفوذ مزدوران کران یگر نقاط ایبه مسلامنان د ین هشدار ین منطقه است و همچنیشافتمند ا

  .گانه باشندیب

و  یران و همه امت اسالمیه همه ما ملت اکست یخطر، ندکید میرا تهدردستان که ک یخطر  کش یب

 یچاره ا، ندیبمی وتاه شدهکه دست خود را ک یوقت ستیالیامپر. ندیکد میرا تهد یاسالم یهمه انقالبها

د ین خطر را نبایا. دان بفرستدیگر آنها را به مید کیند و با ماسکت یترب یدیه مزدوران جدکنیندارد جز ا

ه ک یست به هر نحو یافکشعار دادن . میبرادران مسلامن خود بشتاب کمکد به یبا. میریم بگکست د

رد و ملت کوب کران و جالدان بعث را رس یدر ا یشورو یرات شاخه نظامکان مزدور و دمید فدائیشده با

  .ردکآزاد  ینان خلف محمدرضا پهلو ین جانشیر نفوذ ایرد را از زکده مسلامن یمحروم و رنج
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ن رزمندگان از جان یا یکنزد یروز یرد و پکشمرگان مسلامن یشرت سازمان پیل هر چه بکتش یبا آرزو 

ی اد آزادیفر. هیو پربار شدن هر چه بهرت نرش ەاندردکه ید به انقالب ما هدیا شهەهنون دکه تاکگذشته 

  .میگذاریدانش آموز از سنندج ( تنها م یکه )نامه ین نرشیاز ا یرا با مطلب

  :یدانش آموز رزمنده سنندج یکاز  یسخن

، ەاندردکل یرد تحمکه بازور اسلحه خود را به خلق ک ییاەهدولت را با افراد و گرو  یتبکر میرات غکمذا

  .مینکیوم مکمح

ه در کدانش آموز هستم  یکرد من کبرادران و خواهران مسلامن ـ ملت دالور -ردکشمرگان مسلامن یپ

همواره . همواره دل من درد مند است، اهدیکهمواره وجودم را م، و اندوه غم. نمیکم یسنندج زندگ

، فشاردینه ام را سخت میند سکیخفقان خفه م. ستدیامی دنیقلبم از طپ، شهر یاەهوچکبانگاه به 

  .شهادتم یو در آرزو ، ر جهادمکدر ف. ر مبارزه امکهمواره در ف

، م بودکبر مردم محروم وطن من حا یان شاهنشاهاختناق و خفق، قبل از انقالب: میبگوتر واضح

 رد و چشمیکمن یوتاهک یچ غارتیو از ه یتیاز هر ظلم و جنا یومت غاصب و جبار شاهنشاهکح

ران در فقر و یدر رسأرس ا، گر برادران و خواهرانیرد هامنند دکمردم مسلامن و محروم . دیپوشمنی

مردم  یفرهنگ اسالم، شده یبیخواست بهر ترتیشاه مو خونخوار  کم سفایرژ. ردندیکم یاختناق زندگ

د و امواملان را بغارت کهمچنان خومنان را مب، ردکردن مردم کفرهنگ  یخواست با بیم. ن بربدیرد را از بک

  .ف خود قرارمان دهدیثکمطامع  یبرد و قربان

م یهمقدم بود، میزبان بودهم، امنیهاامن و با بچه محلیالسکهم یاەهما با بچ، میر مبارزه بودکما در ف

ما فرزندان خلق ، میزیبخش برخیمبارزه آزاد یکگر به یدیکد دست در دست یه باکم یر بودکو همف

 یرسنگونی، برا یروز ید به پیو ام یبا نور انقالب، و اسالم یرد در اوج عشق به آزادکمستضعف و مسلامن 

ک، ه شوم ساوایجا جوفشار و اختناق و سااما همه . میردیکران مبارزه میا یم پست و ضد انسانیرژ
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از وحشت در همه جا بر  یهاله ا. شدیل میهمه جا ترس و رعب و وحشت بر مردم تحم. مفرما بودکح

  .آوردمی مردم فشار

برادران و خواهران ما را بجرم خواندن . ربدندیبرادران و خواهران ما را بخاطر خواندن قرآن بزندان م

برادران و خواهران ما را به جرم . بردندمی اەهنجه گاکبزندانها و ش… د قطب و یو س یعتیش یتابهاک

  .رساندندیرد به شهادت مکملت مسلامن  یعشق به اسالم و رهائ

، بود کو کبدوست خود مش، باشد کیند ساواکه نکدانش آموز از معلم خود وحشت داشت  یک

الم حرف زدن را از او گرفته ک یکند جرات ک خواست خفه اشیا میگو، شفردیش را میواستبداد گلوید

ده بود ید. عاجز بود… ها و یتها و چپاولگریمحروم، فقرها، انتهایخ، ردن فسادهاکزبانش از بازگو . بودند

 … رسانند ویرا به شهادت م یمعصوم که چه برادران و خواهران پاک

جامعه  یو اقتصاد یفرهنگ یاەهنیه بر زمکیو با ت ینیر امام خمیسازش ناپذ یبا رهرب ، یاما انقالب اسالم

 انقالب را توان، شیخو یەایران با توان و شهامتها و دالوریدالور و مسلامن ا، مردم رزمنده. گرفتیاوج م

  .دندیبخشمی

ف یثکم و رسارس عشق به اسالم و نفرت از نظام یگانه و مزدوران بودیران بکن نو یا یه در بند بندگکما 

خود یو اسالم یخشم انقالب، شین خویخون یبا تظاهراتها. م یوبنده و قاطع بپا خواست، کشاهیو ضدمردم

و  یش خشم انقالبین خویخون یبا تظاهراتها. میم قاطع بپاخواستیگانه و مزدوران بودیران بکرا نثار نو 

 برادرامنان راابانها خون یهر روز در خ، میردکیم ین املللیسم بیالیران امپرکخود را نثار نو یاسالم

چه برادران و . شدین میوارها با خون دوستامنان رنگیو د. ن برداردیتازه رس از زم یدند تا نهالینوشمی

 یاەهگلول یکبا شل« رهرب ینیخم، ربک"الله ا یانقالب یاد زدن شعارهایه در حال فرک کیوچکخواهران 

 یچه مادران. دیبخشمی ت و تداومکحر  به انقالب جهت و، دامنانیم شاه در خون رسخ شهیمزدوران رژ

  .دندیشنیه شب را تا صبح در انتظار فرزندانشان بودند و فردا خرب شهادت فرزندانشان را مک
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امن به ارمغان آورد یو استقالل را برا یروز شود و آزادیپ یه انقالب اسالمکم ین بودیا یما همه در آروز 

  .وفا گرددکبخش شین و آزادیراست یومت اسالمکو با ح

  :اما پس از انقالب

انتها یدام خکاز ، میدام درد بگوکاز ، میتان چه بگویبرا، پدران و مادران و برادران و خواهران دانش آموز

اجازه ی، اسالم یه جمهور یه در ساکم؟ شام ید چه بگویاز دور بر آتش دار یه دستکشام  یمن برا، میبگو

ه کشام  یبرا، دیده خود آزاد هستیان عقیدر ب، دیردن دارکبحث اجازه حرف زدن و ، دیردن دارک یزندگ

 یهائیوجود دارد و نارسائ یهائیشور سختک یگر چه در همه جا، دیبرمی برس یمعمول یزندگ یکدر 

  .دیستیانت نین همه خیا کاما قادر به در ، هست

درد ، دینکدرست ین اسالمانجم یکهم  کمکبا ، دید دور هم جمع شویتوانمی هکشام  یم برایچه بگو

 یاەهد در جهت اعتقادات و خواستیتوان، میدیگر را دوست داشته باشید همدیتوانمی هکشام ، دینکدل 

 د؟یش گام برداریخو یو انسان یاسیس

م شاه همچنان یهامنند رژ، ن مزدورانیتحت سلطه ا یمتام شهرها، مییگویچه م، نجا در سنندجیما در ا

، بازهم جو اختناق. میبرمی آن به رس یستیسکاما در نوع مار  یاختناق شاهنشاه ه شومیر سایدر ز

 یروزنامه اسالم یکبه خاطر خواندن ، ردکباز هم اعدام مردم مسلامن ، نجهکبازهم شی، ر یبازهم دستگ

ه نام رد! بکن بار بنام دفاع از خلق یاما ای. انجمن اسالم یکردن کو دائر  یتاب اسالمکمقاله و  یکا یو 

د و هر یقرآن بر آ یه از آن صداکرا  یه ارتجاع ! هر خانه ایرد! بنام مبارزه علکخلق  یبرا یخودمختار 

  .ندیگویرا با گلوله پاسخ م یمخالف یندا

 نجهکر شیان معصوم را به زکود کنند! کیمسلامن را تنها و تنها به جهت مسلامن بودن منفجر م یاەهخان

نان یهم. نندکیش اعدام میم؟ به جرم داشنت ریپدرانشان باشد! چه بگو یبرا یعربت، برند تا به اصطالحمی

 بزندان یانجمن اسالم یکل کیرد را بخاطر تشکور یجوانان دالور و غ، رد هستندکدفاع از  یه مدعک

  .دهندینجه مکاندازند و شمی
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رده کرد سلب کاز خلق  دن رایشکه نفس کند کیومت مکاسلحه همچنان ح، نین خطه از رسزمیدر ا

گر جاسوس یروز دی، روز افرس عراق . یکشده است یگاه افرسان و جاسوسان خارجینجا پایا. است

بازهم ترس و رعب و وحشت همه مردم ، نندکیبه نام خربنگار در شهر رفت و آمد می، و روس ییایکآمر

  .را فرا گرفته است

م یما شاهد هست، مینیبمی وران را در منطقه به چشم خودن مزدیا یاما وابستگ، میاد استقالل زدیما فر

نه برادران و پدران و خواهران و یشود و سیگانگان وارد منطقه میه اسلحه و مهامت و آذوقه و پول بک

 در آسامن به پرواز در یهرن روز روح مسلامن. است یباز هم خونها جار . افدکشیمادران دالور ما را م

و  یروس یستهایسکنها مار یا. غلطدمی و خون کامن به خایا عشق و ایدن یکز با ینور یرد غکد و یآمی

ومت کردستان حکبر مردم مسلامن و محروم منطقه ، ریه با اسلحه و زور و تزوکهستند  یائیکآمر

  .نندکیم

ان یت مدعن بار بدسیاما ا، ن استیردستان رنگکابانها از خون فرزندان اسالم و خطه یوارها و خیباز هم د

، گانهیب، فر است، کفرکظلم است ، ظلم، ندکیان خلق! چه فرق مین بار به دست فدائیا، خلق یآزاد

نجه و کدن خون فرزندان غارت و چپاول و شکیم. اختناق است، اختناق، ت استیجنا، تیجنا، گانهیب

رات و کو دم یومله و رزگار کان و یم رسسپرده و خائن و ضد برش و چه فدائیهمه هست چه رژ… 

ن دو یهمدست شدن ا، و مفتضحانه تر، است یکیهر دو ، ارکتیچه شق خائن و چه غرب جنا، نیعزالد

 . ردکن و ملت قهرمان و مسلامن یمقابله با اسالم و مسلم یاست برا

 خداحافظ شام

 یدانش آموز سنندج

 (5/5/1358 یاسالم ی)جمهور 
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 هینرش یمعرف

جلد  یه بر رو ک یشعار ، رد استکشمرگان مسلامن ین شعار پیا. «سلامنردستان مک یا رستگار یا مرگ ی"

  .خوردمی ن دالوران بچشمیه این شامره نرشیدوم

  :عبارتند از یاد آزادیه فرین شامره نرشیمندرجات ا

  .وتاه از آنک یسوره ناس و برداشت ـ 1

 دانش آموز دردمند از سنندج یکسخن  ـ 2

 ردکلامن شمرگان مسیات پیشح عمل ـ 3

  محمد کاکد یاد شهیب ـ 4

  اخبار ـ 5

 ردکبا برادر  یـ سخن 6

اران بعد یامکس از تظاهرات مردم کع یکه ین نرشیابنگان و پشت جلد این بخش یه مهاجریاطالع ـ 7

  :رد استکشمرگان مسلامن یاز پ یهمراه با شعار ها رون راندن جاشیاز ب

، ەاندردکل یرد تحمکخود را به خلق ، ه بازور اسلحهک ییاەهگرو  دولت را با افراد و یتبکر میرات غکمذا

 .مینکمی ومکمح

 (5/5/1358یاسالم ی)جمهور 
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مسلامن  یروهایه نیبار اعالمیک یحت: ردکون اعرتاض یزیو تلویز به رادکم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم

  .و پخش نشده استیرد از رادک

  یتکن مملیحضور محرتم مسوول

. دینکن یجکاسالم دهن  ین به روح و خون شهدایش از ایب. ونیزیو و تلویراد یمحتوا یب یاەهمهر 

از مدتها ، نقاط مختلف منطقه یردهاکارتباط با  یو بر قرار  یانقالب اسالم یران جهت شناسائیو ایراد

ق یو دقاالت کین دستگاه و تشیونها تومان خرج ایلیه م، کدیمنامی پخش یردکبه زبان  یش برنامه ایپ

 رند؟یگیم یجه ایاز آن چه نت، به هر حال. شودیپخش آن شده و م

 ربند؟یاز آن سود م یسانکو چه 

 -یاسیردستان از نظر سکا اخبار یآ. است یخال یاشف پهلو  ینوازند و جاین برنامه میمتام نوازندگان در ا

ه هنوز هم ادامه دراد کردستان کفار در کن مسلامنان و یب یا به جنگهایشود؟ آیدر آن پخش م یمذهب

  ریرد در آن پخش شده؟ خکمسلامن مبارز  یروهایه نیاعالم ، یکمنونه یه براکنیا ایاشاره شده؟ و

ست مثاًل یران نیا یه در خط اسالم و انقالب اسالمکم یدانیو وبرنامه اش مین رادیا یمحتوا کوما با در 

 یاز آن خود دار  یه در زمان شاه از پخش تعدادکاسد (خوانندگان ف یز  ی) ز  یدو برادر سقز  یاەهتران

، در زمان دروازه متدن یا خواننده سنندجیرسد و می به گوش یاسالم یجمهور  یردکو یشده حال ازراد

 کو کجوانان و  یاخهاک یاەهداشت و گرداننده برنام یدن جوانان ما سهم به سزائیشکجهت به لجن 

مزدوران  یروز یدر عراق به مناسبت پ یدرجوار مزدوران بعث ودها بەها و فاحشەهرقاص کننده و محر ک

 یجهت شاد یردکستگاه ین ایرث شبها از اکه اکخوانده  یردستان ترانه اکشتار مسلامنان و پاسداران کو 

ی وین رادیا یاەهشعرها و تران. گرددیپخش م یانقالب اسالم یو عذاب روح شهدا یاربابان برون مرز 

  منونه یباشد برایا مەهح اندام معشوقیو ترش یو مست یو ساق از شاب یمرتق
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. میسیم ترجمه آن رابنویه ما شم دارکساعت ده شب خوانده شد  18/1/58ورد"روز جمعه کچه کشعر"

  :بدهد یب اثر فور یما ترت یاەهه به خواستکم یخواهیم یتکن مملیما از مسوول

  .ندکنظارت ا ەهن برنامیرد بر پخش اکنفر مسلامن  یک-

ح مسائل یو ترش یراد سخرنانیگر جهت ایز و نقاط دکم مر یاز مسلامنان متعهد و باسواد و مسلامن مق -

  .ردستان استفاده شودک

  .شود یزننده و فاسد خوددار  یا و آوازهاەهاز پخش تران -

  .نندک یبه ما معرف یله مناسبیو را بوسین رادین ایگردانندگان و مسوول -

  .شودردستان پخش کروز  یاسین برنامه اخبار سیاز ا یتدر قسم-

ن رضبه یبزرگرت، چون در حال حارض، استتر و از بودن آن با رصفهین رادیا یلین صورت تعطیر ایدر غ-

ه خانواده شصت هزار کد یبرتس یاز روز . شودیو وارد مین رادیق ایران از طریا یاسالم یر جمهور یکبر پ

دست و پا به جان  ین بیباشد و همراه معلولیون نفر میلیم میبالغ بر نیخود رقم هکننده کام ید قیشه

د و یشکنار بکخود را . دینکون را اداره یزیو تلوید سازمان رادیتوانمنی شام را به خدا اگر. فتندیشام ب

 زند! یرسشان بر کیخود خا، د تا مردمیاسالم را نرب یآبرو 

 زکم مر یمق یردهاک یندگان موقت انجمن اسالمیمنا

 (6/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 ردها در آملانکردن تحصن کوم کمح

 یبا خربگزار  یمتاس تلفن یکز در کم مر یمق یردهاک یت اسالمیر جمعیامروز مد: پارس یتهران ـ خربگزار 

ان در آمل یرانیا یردهاکاز  یا در مورد تحصن تعدادەهاز روزنام یکیپارس با اشاره به خرب مندرج در 
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از وطنفروش و خائن و ضد  یه گروهکنبوده بل یرانیرد و اکچ عنوان ین گروه به هیه اکبادآور شد 

 . مینکمی ومکباشند و ما اقدام آنان را به شدت محیانقالب م

 (31/5/1358هانکی)

 

  .وم شدکردمناها در آملان محکتحصن : زکم مر یمق یردهاک یت اسالمیجمع

 یبا خربگزار  یمتاس تلفن یکز در کم مر یمق اسالمی کردهایت یر جمعیروز مدید: پارس یتهران ـ خربگزار 

در آملان  یرانیا یردهاکاز  یا در مورد تحصن تعدادەهاز روزنام یکیپارس با اشاره به خرب مندرج در 

وطن فروش و خائن و ضدانقالب  یه گروهکنبوده بل یرانیرد و اکچوجه ین گروه به هیه اکادآور شد ی

 .مینیکوم مکد و ما اقدام آنان را به شدت محباشنیم

 (31/5/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 زکم مر یمق اسالمی کردهایت یه جمعیانیب

و  یعمل ضد انقالب یەایانیز ضمن انتشار بکم مر یمق اسالمی کردهایت یجمع: پارس یخربگزار  –تهران 

  .ندکآنها اقدام  یوبکر در رس رد و از دولت خواست تا هرچه زودتکوم کرد مناها را محک یضد انسان

جان  یت تا پاین جمعیا یه اعضاکرده است که اعالم یانین بیز در اکم مر یمق اسالمی کردهایت یجمع

 یساز  کپا یه براکن از دولت خواسته است یت همچنین جمعیا. هستند ینیفرمان امام خم یاجرا آماده

ند تا آنها نتوانند کن و اشار را محارصه یس مهاجمران با خارج را ببندند و سپیا یردستان مرزهاکمناطق 

اسلحه  یادیرا اشاردر حال حارض مقدار زیافت دارند زیله عامل خود در خارج اسلحه و مهامت دریبوس

 (1/6/1358هانکی)   ردندکپنهان  وهستانهاکدر 
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  اندوآبین مسلح به محمود آباد میحمله مهاجم

محمودآباد از توابع  یبامداد روستا 2تا  9گذشته از ساعت  ن مسلح چهارشنبه شبیمحاچم -هیاروم

ن یاندوآب با اعالم ایفرماندار م. مورد حمله قرار دادند یمرت  یلیم 120و  81اندوآب خمپاره یشهرستان م

آن  یرده بود و طکشمرگان مسلامن یشرت مقر پیهدف حمله ب: ه گفتیپارس در اروم یخرب به خربگزار 

 یاز اهال یکی یونکبر اثر برخورد خمپاره به خانه مس. شد یکطرف محمودآباد شلعدد خمپاره به  15

. به بار آورد یرد و خساراتکر چراغ برق اصابت یز به تین یگر یسان شد و خمپاره دیک کن خانه با خایا

در  یر ین درگیها پاسخ دادند و خوشبختانه ایراندازین تیرد متقابالً به اکشمرگان مسلامن یپ: افزود یو 

اب کندژ به تیهنوز هم همراه شاه: ردکاندوآب اضافه ینداشته است فرماندار م یمحمودآباد تلفات جان

 . وضع منطقه امروز از آرامش برخوردار شده است ین منطقه بسته ولیدر ا

 (4/8/1358هانکی)

 

  .شته شدندکردستان ک یەایریمهاجم در درگ 200

  .دندیها به شهادت رسیرین درگیز درایشمرگه مسلامن نیو پ یپاسدار ارتش 17

شمرگان ین ارتش و پاسداران و پیوان بیچند روز گذشته در بانه سقز مر یەایریدر درگ: رمانشاهکسنندج و 

ن ین در ایهمچن. شته شدندکمهاجم  200ش از یمسلح ب یاەهو افراد وابسته به گرو . ردکمسلامن 

  .نفر از آنان مجروح شدند 40ش از ید و بین شهشمرگه مسلامیو پ یپاسدار و ارتش 17ها یریدرگ

و  یهمراه با پاسداران انقالب اسالم ایراناسالمی یستون از ارتش جمهور  : یکپارس یرمانشاه خربگزار ک

وان شدند یمر یشنبه راه 5خواروبار همراه داشتند صبح روز  یر یه با خود مقادکرد کشمرگان مسلامن یپ

. ن وارد آوردندیبه تهاجم ینین قرار گرفتند و تلفات سنگیرد حمله مهاجموان سنندج مو یو در فاصله مر

شمرگان یپاسداران انقالب و پ، ایراناسالمی یارتش جمهور  یروهایتن از ن 11 یر ین درگیان ایدر جر
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بر اثر  یفرمانده ستون اعزام یگر از جمله رسوان هاشمیتن د 38دند و یرد به شهادت رسکمسلامن 

رمانشاه انتقال کوپرت به یکن شهدا با دو فروند هلیتن از ا 7ش مجروح شد اجساد یبه پا گلوله 5اصابت 

امرستان ین عده به بیتن از ا 7 یاەهجناز . نفر پاسدار بودند 4و  ینفر ارتش 4ن تعداد یاز ا. داده شدند

 یتالله طالقانیآ امرستانیگر از آنها در رسدخانه بید یکیو جنازه . افتیرمانشاه انتقال کارتش در  520

  .شودیم ینگهدار 

وان در یر بانه و مریاخ یەایریردستان در ارتباط با درگکرت مهرآسا استاندار کد : پارس یسنندج ـ خربنگار 

 یتیردستان از نظر امنکاوضاع استان : ز سنندج اعالم داشتکپارس مر  ین منطقه به خربگزار یمورد اوضاع ا

خواهند یگاه میه گاه و بکاست  کیوچک یاەهاز اعامل دست یشیها منایرین درگیا. خوب است یلیآرام و خ

مثالً در . امالً در هر سو محارصه بودند و تحت فشار هستندکنان یه اک یم در حالیند ما هم هستیبگو

رسباز و  ، یکدیگروهبان شه یک یر ین درگیدر ا. شته شدندکتن از آنان  100ش از یر بانه بیع اخیوقا

ده ین گزارش رسیبرابر آخر: افزود یو . ر شدندین دستگیز مجروح شدند و چهار تن از مهاجمیدو پاسدار ن

شته دادند ما کتن  40ر و حدود یون دستگینفر از ضد انقالب 19سقز  یراً تنها در دو روستایشده اخ

ه ن رایت ایه امنکم یردکپاسگاه  یکر یدر سنته واقع در راه سقز ـ سنندج اقدام به تعم کنیهام

ردستان کا انتخابات در یآا یاسالم یار مجلس شوراکفوقالعاده مؤثر است از استاندار سوال شد با توجه به 

در  یابند؟ و یز به مجلس راه یوان نیسقز و مر، بانه، سنندج یندگان شهرهایه مناکانجام خواهد شد 

جهت  یرا آن تعصب بیشود زد انجام ین منطقه نبایدر ا ین زودیده من انتخابات بهایبه عق: پاسخ گفت

  .غالب بر افراد هنوز بر طرف نشده است

انتخابات  یکامل دولت با اطالع شوند و بتوانند در ک یبانیگر وقت الزم است تا مردم از پشتیچند ماه د

  .زندیخود را آزادانه به صندوق بر یرده و راکت کآزاد ش 

" یرس یگاه "وانیپا یه از سو کمرغ یل سیگاه اتومبدست یکبامداد پنج شنبه گذشته  8ساعت  –رمانشاه ک

  .رد و منهدم شدکن برخورد یگاه را داشت با مین پایدر اطرافا یات تجسسیت عملیمامور
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 یاز اعضا یکین حادثه یجوانرود در ا یپارس به نقل از سپاه پاسداران انقالب اسالم یگزارش خربگزار 

م ین سه نفر وخیاز ا یکیه حال کگر مجروح شدند یدد شد و سه نفر یشه ینیان امام خمیگروه فدا

شف کر ین مسین در ایعدد م 6ور کگاه مذ یپا یاز ماموران گشت ین گزارش گروهیاست به موجب هم

  .ردنندک یو خنث

 یروهاین مسلح و نین مهاجمیعرص چهارشنبه گذشته ب یر یان درگیده در جریـ به گزارش رس رمانشاهک

. دیرمانشاه به شهادت رسکآباد یاز پرسنل پادگان حاج ییرزایاصغر میستوان عل مستقر در قلعه خانه شور

رمانشاه ک یاز اهال یر یثکت جمع کروز با ش ید پرین شهیع جنازه ایست مراسم تشکین گزارش حایهم

رد به کشمرگان مسلامن ینفر از پ 3رد کهمدان اعالم  یهمدان ـ سپاه پاسداران انقالب اسالم. برگزار شد

دهگالن  یـ مظفر صادق به هنگام گشت در روستا3 ین پناهیـ عبدالحس2 یجعفر  یمحمد عل یمهانا

 . دندین و مزدوران قرار گرفتند و به درجه شهادت نائل گردیمورد حمله مهاجم

 (13/8/1358هانکی)

 

  .ردندک یو نظام یمال کمک یتقاضا، ردکشمرگان مسلامن یپ

ا را به ملت یکآمر، طان بزرگیاز چنگال ش ییرهای، ه ایاعالم یط، زکم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم

  .گفته است یکران تربیا

  :ن شح استیه بدیمنت اطالع

حال ، برادران مسلامن. میگوئیم یکف تربیطان بزرگ به ملت شیشورمان را از بند شک ییاستقالل و رها

ومله کچون  یزه خوارانیه رکطان را ین شیا یاەهشید تا ریائیم بیاردهکطان بزرگ را قطع یه دست شک

ز به کم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم، نوسلهیبد، مینکرون ین بین رسزمیهستنداز ا یو رزگار  ییو فدا

اج به یاحت، شمرگان مسلامنیبا پ یار کشور و همکبرادران مسلامن در جهت حفظ مناطق غرب  کمک
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 یتهایانون فعالکن مورد به یتوانند در امی برادران .دارد یانسان یرو یو ن یات نظامکو تدار  یمال یهاکمک

 .نندکردها مراجعه کقسمت مربوط به ، غرب تهران یاسالم

 (16/8/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .هستند ین عراقیز آماده مبارزه با متجاوزکم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم

  :ز منترش شدکم مر یمق یردهاک یر از سو یه زیاطالع

  ینیبزرگوارمان حرضت امام خمشگاه پدر یپ

خود  یآمادگ، زکم مر یمسلامن مق یردهاکله ما ین وسیبد، اد زمانهیفر یا، نیقلب مستضعف یا، امام یا

م یم و حارضیداریسسم اعالم میالیران و عراق جهت مقابله با مزدوران امپریا یرا جهت اعزام به مرزها

م یهست یگوش به زنگ اشاره ا، پدر بزرگوار. میگذاراز مرز شهادت ب، نیبه خاطر حفظ اسالم و مسلم

انوس یاز اق یه ما قطره اکهرچند ، مینکت کامن و شهادت درجوار برادران حر یعادگاه ایم یتا به سو 

 . میاسالم هست

 زکم مر یمق یردهاک یندگان موقت انجمن اسالمیمنا

 (25/9/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 گذرد؟یردستان چه مکدر 

  .آمدیجرم به حساب م یکا از امام از نظر آنها ی یاسالم یدفاع از دولت جمهور : دجمهاجران سنن

ومله( کخلق و  یفدائ یهایکرسپرست آنهارا )چر یب یاەهن خانوادیع روغن و برنج بیبه هنگام توز

  .دادندیگرفتند و فحش میم



 
19 

  مصاحبه با مسئول ستاد

ت از یاکه حکشور کاخبار مختلف در مورد اوضاع غرب  انتشار یدر پی: اسالم یتهران ـ خربنگار جمهور 

ور یه ملت غکن مطلب یز با توجه به ایند و نکیرا م یو حساب شدها کو کامال مشکاعامل و رفتار 

م یباشد تصمیا میکطان بزرگ امریش یعنیا ین قدرت دنیرتین زمان در حال جنگ با قویمسلامن ما در ا

ل ین دلیم به همیزمان قرار دهیهن عزین خطه از میان اوضاع ایدر جر شرتیه ملت آگاهامن را بکم یگرفت

م کانجام گرفت تا خوانندگان محرتم از جو حا یتلفن یان سنندج مصاحبهین ستاد غرب و مهاجریبا مسئول

  .ابندی یبر منطقه بهرت اگاه

  :ر استیمنت مصاحبه به شح ز

 یه مسلامنهاکبه وجود آمد  یدر مجموع چه روابط هکن است یسوال اول ا: ن سنندجیمصاحبه با مهاجر

البته در . باشد یط فعلین عمل در شایتواند بهرتیه مهاجرت مکدند یجه رسین نتیردستان به اک یشهرها

 ردستان به وجود آمده بود؟که در ک یل خاصیرابطه با مسا

ه صحبت کد آن اواخر خواست برو یه مک یه شاه وقتکدهد یه بهدست آمده نشان مک کیمدار : جواب

 یه براکبود  ییاەهن حرفها( نقشیشود و ایه میشود )تجزیرانستان میران ایرد گفت اگر من بروم اکیم

زاده اختالف یمفت یومت در تهران و آقاکن حیخواست بیه مکوجود داشت  یطرح یکردستان داشتند ک

فراهم  یط را طور یالً محکشان و یبه ا نند نسبتکن یه مردم را بدبکاورند یبه وجود ب یاندازد و جو یب

غات یا تبلیآمد ینوع جرم به حساب م یکا از امام ی یاسالم یه دفاع از دولت جمهور کرده بودند ک

ردند کینها بزرگش میا، رفتیم یخطائ یکا یرد و کیم کیوچکاشتباه  یکردند اگر دولت کیم یعیوس

ه مردم نظرشان برگردد نسبت به دولت و با کشد ینها باعث میدادند و ایا موضوعات ربطش میو 

 یگفتند جمهور یگرداندند و میبرم یاسالم ین موضوعات نظرشان را نسبت به جمهور یاستفاده از هم

د ومردم همچون سطح فرهنگ به ینکار را بکن یرده است پس اسالم گقته است اکنطور یبود ا یاسالم

دند شوع یدیاز خواهرها م یافه اسالمینند و قکل بیله و تحیه بفهمند و تجزکآنصورت نداشتند 
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رسپرست  یب یاەهن خانوادیرفتند برنج و روغن بیا مەهه بچکنیا ایرا یردند به فحش و بد و بکیم

همه  کمک یبرا ەاندنها آمدیه اکدند یدیه مکنیا ایدادند و یگرفتند فحش میردند آنها مکیع میتوز

در منطقه  یرات تا حدکو دم یفدائ یهایکومله و چرکمآنند  یه احزاب مختلفک بود یغاتیجه تبلینها نتیا

 یهایکمرت بود و چرکردستان ک یجنوب یوان و شهرهایرات نفوذش در سنندج و مرکداشتند چون دم

وان به یه سنندج و مرکل بود ین دلیبودند به همتر یشرت نفوذ داشتند و افراطینجا بیومله اکو  یفدائ

  .دارد یحالت بهرت  یکسه مهاباد یدر مقا ید ولیرس یالتن حیچ یک

 است؟ یەایشرت از چه ناحیب، مسلامنها یقات رو یفشار و تض: سوال

به نام  یسپاه یک یو تازگ یفدائ یهایکشان و چرکزحمت یا سازمان انقالبیومله کهامن حزب : جواب

شرت ینها آنجا بیش را دارد ایرسپرستمعروف است  کیساوا یکه ک یخ عثامن نقشبندیه شک یسپاه رستگار 

  .گرفتندینها به عهده میا، شرتیب، ه بودک ییشتارهاکشته و کشد یه مک یانفجارات یردند بعضیکت میفعال

  ارها دست داشت ؟کن یدر ا یفدائ یهایکچر، شرت از همهیتوان گفت بیم یعن: یسوال

  وملهکو  یفدائ یهایکچر: جواب

  .تواند باشدیه در بر دارد چه مک یات مثبتکصطالح نمهاجرت شام به ا: سوال

م یتوانینجا میم در اینک یرا معرف یز یم آنجا از اسالم چیتوانستمنی هم ما یکیو  یافشاگر  : یکیجواب

  .دهندینشان م یچهره معصوم یکمردم  یت دارند و برایه آنجا فعالکبود  یگروها یشرت افشاگر یب یول

ه ک ییالً مسلامنهاکت سنندج یان تربینه تنها دانشجو یعنی ایدهردک مهاجرت ه شامک یاز زمان: سوال

 انجام دهند چه بوده است؟ ەانده تا حاال توانستک ییارها، کردندکمهاجرت 

م به آنها توجه نشده و یدانین را میم اما ایدانیمن، ه قبل از ما آمده بودند تهرانک یاز افراد: جواب

ه کم یردک یمقدار افشاگر  یکنجا یخود ما ا ینشده است ول یدگیآنها رس یاەهن طور به خواستیهم

ا ی ەاندمنود یو افشاگر  ەاندردکار را کن ینجا هستند تا حاال چند مرتبه ایه اک یردهاکم یدهیادامه م
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ان که امکرستانها تا آنجا یبوده در دب ییردستان صحبتهاکبوده در سطح شهر در مورد مسائل  یەایسخرنان

  .رده استکن یار کچ همیون با ما هیزیو و تلویراد یم ولیدادها یایەها و اعالمیەهشته اطالعدا

  ون ؟یزیداشت تلو یچه نقش یعن: یسوال

  .رده استک کمکف مسلامنها یوتش به تضعکامال با س: کجواب

  ت تا حاال چه بوده است ؟یات حسن نیرد هکعمل: س

و جالل  ینین حسیرده رفت با هامنعزالدکه ک یاشتباه تیات حسن نیه. ن نظر خود من استیا: ج

سنندج  یه براکستند یه مسلامن نکره نشست آخرقاسملو و امثال آنها کز مذایم یو قاسملو پا یطالبان

ام با یآمد مستقیت میات حسن نیردستان آنها را قبول ندارند اگر هکنند مردم در جنوب ک یر یمگیتصم

 یهاگذرد دردیدانستند در منطقه چه مینها میرد اکیمهاجر صحبت م یاهەن گرو یا حداقل با ایمردم 

 ایدهد چرا آمدینند و خواهند پرسکینها صحبت میه بروند با اکم حتام تهران یگفتیم مامیدانستیمردم را م

د ت بلنیات حسن نیه هک یوقت ینند ولکیم یدگیفهمند و به خواسته آنها رسیو باالخره درد آنها را م

 تواند داشته باشد ؟یم یند اصال چه مفهومکیره مکافر مذاکعده آدم  یکشده آمده با 

 ت با مسلامنها هم متاس گرفت ؟یات حسن نیا هیآ: س

  .ردیگیمتاس م یسانکه دولت با چه کد یدانیخوب م: ج

  .ەاندامدیاز طرف شام در خواست شده و آنها ن یعن: یس

انقالب چرا با آنها  یآنها دم دستشان بودند آنهم در شورا یوقت یاز طرف ما درخواست نشده ول: ج

  .ردندکن ییو گفتگو یرهاکمذا

  ردستان فعالت دارند چه بوده است ؟که در منطقه ک یتینقش سپاه بخصوص مسئول: س
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ه توده کنیرد با توجه به اکسم و اسالم و خلق یمونکن یاست ب یردستان به نظر ما مسئلهاکمسئله : ج

ستها ( یمونکخلق  یفدائ یهایکآنها ) چر یه از سو کاست  یلیتحم یک یقا مسلامنند ولیرد عمکق خل

ر بار خود بربند یرد ( را زکو اختناق مردم ) مسلامن  نند با فشارکیم یرد و سعیگیرد انجام مکبر خلق 

ه را یشرت هدف تجزیخنت منطقه بود و بیستها ( هدفشان درهم ریمونکنان )یتوان گفت ایم یلکبه طور 

آنها را  یم جلو یت داشتیه ما مسئولکل اقدامات داشتند یرد و قصد اشغال پادگانها و از قبیکدنبال م

گر قصد متوجه ساخنت ملت ید یروهایم البته قبال به همراه ارتش و نینک یاتشان را خنثیم و عملیریبگ

امد ین را خوش نین امر متجاوزیا یم ولی( راداشت. . خلق یفدائ یهایکد آنها ) چرینسبت به اهداف پل

د از منطقه یه سپاه باکردند کن مردم مطرح یبدنبال آن ب. شدندیوب نظامکشان گران متام شد لذا رس یو برا

 یکیتکمسئله تا یکه کن مسلم بود یه اختالف مردم با سپاه است و اکردند کن مطرح یخارج شود همچن

 یدئولوژ یه از نظر اکبودند  یسانکه در سپاه کنیسازند بخصوص ا از هم جدا یکی یکیروها را یاست تا ن

ن نظر آنها یساختند و از ایردند و آنان را نسبت به مسائل آشنا مکیبودند و با مردم صحبت م یقو 

نشان دادند  یتوجه یان مردم نسبت به عمل خائنانه آنان بک( ناراحت بودند مثال در بو یاحزاب چپ)

ه یها اعالمیکرد چرکیاد صحبت مین مردم زیردندو چون سپاه با اکاسالم تظاهرات از  یوبه طرفدار 

دار شدن یه از بکن بود ین نشانه اید و اینکصحبت ن یه با پاسداران ضد خلقکر شدند کدادند و متذ 

توانستند  یمقطع زمان یکنند و در ک یمنودند پاسداران را منزو  ین رو سعیدند از ایترسیمردم م

ارتش برادر ماست پاسدار ، دادندیبانه شعار میاورند آنان مردم فریبه وجود ب یرا بزنند و جدائ یاەهرضب

ان یاز ارتش یشتند در رسدشت تعدادکرا هم  یند افرس شهربانیگویه دروغ مکم یدید یقاتل ماست ول

ات حسن یه هکن صورت بود یبه ا یمسئله بعد. بشان مشخص شدین حساب فریرا به قتل رساندند با ا

 یکات را ین هی( هم ارهیغ خلق و یفدائ یهایکچرنند آنها )کره که مذاکن شد ییدولت تع یاز سو  یتین

بر آنها وارد  ینتقاداتاه چه کنیم و ایندار یار کات یب هکیحاال به تر . ردندکخود فرض  یبرا یروز یپ

ه خواست کد داشتند کیه امام تاکنیبا ا. فار رفته استکرات با که به مذاکن است یات ایگله از ه. است
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 یق ادامه بدهد ولین طریرات خود در اکت به مذایات حسن نیرد خواست اسالم است و هکملت 

  .فر رفتندکنار گذاشتند و به رساغ امئه کرا  یندگان اسالمیام منایمستق

 ردستان چگونه بود؟کات دولت با مسائل یبرخورد ه: س

از نظر اسالم  یاەهاز گرو  یکیم برخورد دولت با ییم بگویبخواه یتبکنم اگر از نظر مکیر مکف: ج

ه ندارد مسئله را کیت یمسئله اسالم یفروهر هم رو ی ه آقاکگرشان بخصوص ید یدوتا یارزنده است ول

ردستان را کمسئله  یق اسالمیمنطقه شناخت نداشتند و به طر یات رو یه هکنیگر ایرده است دکدشوار 

نها یبه ا یاسالم یه انتظار نداشتند در جمهور کبرادران مسلامنبود  یجهاش دلزدگین نتیردند و اکل نیتحل

نها یننده است بعد اکه واقعا ناراحت کاست  یدرد بزرگ یکما  ین برایشود ا یتوجهیپشت پا زده و ب

ن بندگان خدا را به یا یه صداکم شد کت حاکبر ممل یاسیخفقان س یکهم آمدند و متحصن شدند و 

  .رساندندی منیاج

  صورت گرفت؟ ییاەهن مدت به سپاه وارد آمد عموماً از جانب چه گرو یه در اک یاەهرضب: س

نند و کف یومت را تضعکح یجور  یکه کن است یآنها ا یتندرو و اسرتاتژ  یاەهشرت از جانب گرو یب: ج

  .شندکمنطقه را به جنگ ب

 ومله است؟کق و خل یفدائ یهایکچر، تندرو یاەهمنظورتان از گرو : س

اگر چه ظاهراً . نندکیه طلب جنگ مکخلق هستند  یفدائ یهایکتوان گفت چریشرت میبله اما ب: ج

شود یه مک ییعامل عمده زد و خوردها هستند و جنگها یرند ولیگیز را به عهده منیچ چیت هیمسئول

  .نها به وجود آورنده آنندیا

تحت فشار ی، و نظام یاسیمسلامنان را از نظر س ەانددبه وجود آور  یر مذهبیغ یاەهه گرو ک یجو : س

  فتد؟یها بیجتاً پست و مقامها به دست چپید نتینیکر منکف. قرار داده است
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جه اشتباه دولت است مثل یم اوالً تحت فشار قرار گرفنت مسلامنها نتین مساله طرح داریا یما برا: ج

ل کو عدم توجه به تش یونسیحزب توده ( به نام و بازنشسته  یست چپیمونکفرد  یکاستاندار منودن )

زه دشمن از یه زور رسنک ید به طور ینکت را در منطقه برقرار ین حاال اگر شام امنیهم یمسلامنان ول

ندگان یه مناکد ید دید خواهینک یر یگیرأ ین جو یم نباشد اگردر چنکگر حایملت مسلامن برداشته شود و د

فر( کخلق و رسدمداران  یفدائ یهایکطرفدار اسالمند نه طرفدار چر هکهامن مسلامنها هستند )، مردم

شرت و بدتر است مسلامنان جرأت صحبت با یه هست از زمان شاه مخلوع بک یاالن در سنندج خفقان

 یسخرنان یکنند و کها بیچپ یسخرنان یکه در آن کد ینکت را برقرار یپس اول امن، گر ندارندیمسلامنان د

نان یآورند؟ ایم یستها رأ یمونکن صورت باز هم ید در اینیبب، نندک یر یگیهم رأ هم مسلامنها سپس

ردفروش هستند و توده هم چون تا کپاسداران( نها )یند ایگویرد و مکف یبرادران مسلامن ما را تضع

  .ح داردیتوض یکاج به ین احتیو ا ەاندب را خوردین فریسم دارد ایونالیحس ناس یحد

  ست؟یردستان در قبل و حال چکالت کت در رابطه با حل مشنقاط ضعف دول: س

ردند و به کبرخورد  یکراتکردند و در واقع دمکف ین را تضعیه مسلمکن بود یا یست دولت قبلکش: ج

د ینها بایا. ت داده استیات حسن نیارات را به هیه همه اختک یدولت فعل. ستها پروبال دادندیمونک

ست یمونکد و با بودجه دولت ینک یستیمونکنجا را یند ایا بگویست یر نیپذانکا امین طرح یه اکبفمهند 

ت منطقه یه امنکنیبدون ا راتکجه مذایست؟نتیف مسلامنان متحصن چیلکد و همه از آن تیپرورش بده

ل بدهند و واقعا کیتش یه دادگاه به اصطالح خلقکستها یمونکغ ین را دادند دم تینند مسلمکرا برقرار 

ت ید امنیند باکب یار اسالمکه اگر دولت بخواهد کن است یختناق به وجود آوردند و نظر من ادر آنجا ا

ه کنینباشد نه ا یرسم یانتظام یروهایجز ن یچ گروه مسلحیند و اجازه ندهد هکمنطقه را برقرار 

در  یمنتهم یخوریم یردستان رضباتکدر استان  یندارند و حت یاصالً در آنجا قدرت یو شهربانیژاندارمر

  .میم جواب بدهیتوانمنی طین شایا
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ردستان نشان ک یرا برا یندهایچه آ ینیع یطیردستان داشته شاکت در یات حسن نیه هک یروند: س

  دهد؟یم

توان گفت یست خورده و واقعا مکه شکند کیت چه موقع اقرار میات حسن نیم هیما منتظر هست: ج

ست ما منتظر یر نیانپذکر اختناق نگه داشته امیه مسلامنها را زکست یسکمار  یبا عدها یاسیرات سکمذا

ن یقیاول . ستیرش نیرات قابل پذکن مذاینند چون اکست خود را اعالم کنها شیه اکم ین هستیهم

، ەاندن منظور اسلحه به دست گرفتینند و به همچکه یتوانند آنجا را تجزیم، ن اختالفاتیه با اکداشتند 

ن یدند ودوباره اگر ایرضبه د یافکست خوردند و به قدر کدند شیام امام را دیتش و پانجام ار  یوقت یول

دگر بار رضبه خواهند ، رات( دوباره اعالم شودکن گذاشنت سالح با قطع مذاییرات به شط پاکرفنت مذایپذ)

ار نفر هز  20000 یخودشان را بدهند در آنجا در هر شهر  ینند تا مردم راینار بنشکه کنیخورد مگر ا

 یرا دارند منته یبه قانون اساس یدادن را ین االن هم آمادگیدادند و هم یرا یاسالم یجمهو ر  یبرا

  .بدهند یم شده جرات ندارند راک( حاچپ یاەهگرو  یاز سو نها )یه بر اک یترس

 بود ؟ ینه ایچه زم یبر مبنا یر مذهبیغ یاەهع گرو یعلل رشد رس: س

ن ینجا مخالفیشناسند نه از زبان ما در ایمخالف م یاەهرا از زبان گرو  یاسالم یاالن مردم جمهور : ج

  .ەاندب دادیاسالم مردم را فر

 د؟ییح دولت است بگویاز برخورد ناصح کیه حاک ینیان چند منونه عکدر صورت ام: س

ن یچرا اه کرا به عنوان استاندار گذاشتند و بعد اعرتاض مسلامنان بلند شد  یونسینها یم ایبگو یل: کج

شدند و یت مین منطقه داشتند تقویستها در ایمونکجه آن یه در نتک ایدهرا گذاشت یشخص تودها

نها مورد توجه قرار یدام از اکچیم و هیم جوابگو باشید تا بتوانینک کمکه ما را کزدند یمسلامنها داد م

ان و مال مردم به چ گونه توجه به جیت آمد بدون هیات حسننیه یه وقتکنیگر ایمساله د. نگرفت

چپ( به جان و  یاەهردند آنها )گرو که توقف کنیپاسداران دستور توقف دادند و پاسداران به محض ا

  .ار بودکاش یاەهنها منونیا. مال مردم مسلط شدند
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مجبور  ییاەهرد چه گرو کو در رابطه با عمل یطیه تحت چه شاکد یح بدهین توضیدر مورد مهاجر: س

 به مهاجرت شدند؟

و با آن  ەاندبا قدرت آمد یچپ یستیمونک یاەهاست و گرو  یه پشتشان خالکدند ید یمسلامنها وقت: ح

شوند چون ماندنشان یعتاً مسلامنان مجبور به مهاجرت میطب ەانداختناق به وجود آود یگر  یوحش

بودن( )به اتهام مسلامن  یدادگاه به اصطالح خلق یکه در کن است یند جز اکحامقت است مباند چه 

ن افراد آنجا ین بهرتینها مهاجریرون روند ایه بکن هجرت بود ینها همین راه اینند لذا بهرتکاعدامش 

توان یدهند میل میتحو یسانکد چه یل بدهیا را تحوەهد اسلحیگویه دولت مک یمثالً وقت ەاندبود

رد که با خلق کم یا ما گفترس مسلامنه یزنند تو یدارند و بعد میها نگه میچپ یگفت فقط مسلامنها ول

رده و حاال متوجه اشتباهاتش ک یرا ط یر ین شد و مسیات با خوب و بدش تعین هیم و ایره دارکمذا

 یکراتکومت به اصطالح دمکح یکما درد است مثالً اگر  ین برایند اکیم یار کشده چرا هنوز مسامحه

ردند یافران قرار گکر فشار ین زیاز مسلم یا اگر عدهایست یفروهر ناراحت نی اده شود آقایدر منطقه پ

، د آوارگانیگوین بگذارد مینها را مهاجریست اسم این مجبور به مهاجرت گردند اصال حارض نیو مسلم

  .ردکار کشود یمن ینجور یا، نندکد اعرتاف یبه هر حال با یول

  دارد؟ یسالعملکان مردم چگونه عیا و در مەهطرح خودگردان از نظر گرو : س

چون هدفشان ، خندندیه مکبل، ن طرح اعتقاد ندارندیدام به اکچ یه هکاست  یعیا طبەهاز نظر گرو  :ج

 یه جمهور کستند و خود قاسملو هم گفته بود یه از هدف آنها مطلع نکاست توده مردم هم  یگر یز دیچ

 . د باشدیو بایومت فدراتکح یکند و کن یرا تأم یه خودمختار کتواند یمن یاسالم

 (6/10/1358یاسالم یر )جمهو 
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 ان مهاجر با مردم پاوهیدانشجو یاعالم همبستگ

شب در یپر، ر سنندجیت دبیان مهاجر تربیدانشجو یاز طرف انجمن اسالم: پارس یخربگزار  -رمانشاهک

ه در منطقه قشالق ک یر یبا برادران اس یهمدرد یآن گفته شد برا یمنترش شد و ط یەایرمانشاه اعالمک

ت یساعت در مسجد آ 48ماه / به مدت  یفردا / جمعه / هفتم د 14از ساعت  ەانده شدبه گروگانگرفت

از متام اقشار مردم و برادران و ، هین اعالمیده در ایطبق گزراش رس. ردکتحصن خواهند  یالله بروجرد

و نشان دادن وحدت به آنها  یابراز همدرد یه براکدعوت شده است  یرمانشاهکخواهران مسلامن 

 .ندندو یبپ

 (6/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  رد مسلامنکن یمهاجر یافشاگر 

 میبسم الله الرحمن الرح

، ربکن الله ایپر طن یبا صدا، رانیملت مسلامن و مبارز ا. ان خلق"یشگاه فدائیردستان آساک" 

در  نونکز هم ایردستان عزکآن در  یامل تاسف خشتهاکختند اما با یطاغوت را فرو ر یفرعون یاخهاک

روز ید یەایکهامن ساوا ەاندن تالش مذبوحانه دست زدیه به اکآنها . باشندیم یگر ید یاخهاکحال ساخنت 

، ن به ملت و اسالمین خائنیا. و از گذشته خود شم ندارند ەاندبر خود نهاد« یه حال نام" فدائکهستند 

ه خود را طرفداران ک ییان رفقار یه از متام نقاط اک ەاندساخت یگاهین پایمرز نش کوچکوان شهر یدر مر

زند و زن و یریم یو هر شب به خانها ەاندستند ( جمع شدیبلد ن یردکسالم  یدانند )حتیرد مکخلق 

زان ین عزیه اکدهند تا آنجا ینجه مکاز اسالم ازار و ش یبچه مسلامن را به جرم مسلامن بودن و طرفدار 

ده ( یند گرفنت حق ستمدیگوین می)به ا. سازندیماشانه خود مجبور کار و ید کرا به مهاجرت و تر 

« ینین حسین و "عزالدین خائنیم اول از اینینشیرد مکده ین ستمدیروستانش یکصحبت  یه پاک یهنگام
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شد و با کیم ید وآهیآید به خود مید شام از طرفداران اسالم هستیفهم یند اما هنگامکیش میستا

ا یآن زمان دو . بهرت بودند یلیشاه خ ید بابا ژاندارمهایگویت ( ماز ) ترس اوس کیه حاکلرزان  یصدا

نفر از  80حاال هر شب  یرفتند ولیخوردند و میا نهار میآمدند شام یه میچند اخطار سه نفر با

نان یبله ا. ان پرداختیهم پول به آقا ید نان آنها را داده و مقدار یزند و بایرین به ده میشمرگان لنیپ

ز! اگر به سنندج یملت عز. «دهل از دور خوش است یرد هستند! به قول معروف "صداکق مدافع ح

باشد و یل رفقا میآن همه باب م یتابخانهاکران شده است یا« نگراد یه " لنکد ینیبیم، دیرده باشکسفر 

ه ک یسانک یدهد !! البته برایو رهرب انقالب نشان م یآنها را به دولت اسالم یوفادار  یوار ید یایەهنرش

. ن به ملت اسالم شده استین توهیس است متاسفانه بدترکبرع یوفادار ، اشتباه نشود، ەاندبه آنجا نرفت

ران آگاه ینندو ملت مسلامن اک که ننگ را از دامن خود پاکن لیند و ایرد به خود آکد است ملت یام

« شگامیو "پ« وملهک" یحزبها. ان خلق استیفدائ یه براکست بلیرد نکخلق  یبرا یه خودمختار کباشند 

به اصطالح  یستهایمونک یباشند در عرص آزادیرد مکخلق  یهمه در صدد نابود «اریک"خلق وپ« یو" فدائ

ر داس و یه در زک یمرگ و نفرت بر مسلامنان. . …ردستان روشنکرد!؟چشم مسلامن کمدافع خلق 

 . بانیننگ بر عوامفر. هستند یش خواهان حق خودمختار کچ

 رمانشاهکم یرد مسلامن مقکن یمهاجر

 (7/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

ند کیومت مکن مغزها حیه اسالم بر ایکتا زمان: اعالم داشتند یر یان مهاجر در رابطه با گروگانگیدانشجو

  .محال است یهر گونه استعامر 

ر سنندج یدبت یمهاجر ترب یانجمن اسالم یر از سو یه زیاطالعی: اسالم یرمانشاه ـ خربنگار جمهور ک

  :افتیانتشار 
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امن یه به هدف خود اکشوند و آنها یش میها آزمایالت و دشوارکوره راه مشکانسانها در -به نام خدا

 ییدگاهنهایدن به توحیامل در رسکت خود را رسآغاز تکت خود و حر کامن خود را الزمه حر یدارند و ا

 یه سنگر مبارزه را خالکگران ید یست براه یشه منونهاینند و همیبین میخدا در زم ینیجانش یعنی

ه یکتا زمان. ابندیبر دشمنان خدا و خلق دست  یروز یه به پکنند تا آنجا کرا سست ن بههگذارند و جیم

دن و یشکند به بند کیات پرواز میماد یدر آن سو  یر کشود و هر فیدر راه خدا برداشته م یهر قدم

ت و آزار مردم مسلامن در پاوه اطراف آن ی پاسداران و اذات است گروگانگرفنتیردن آن از همکمهار 

ان مهاجر با یگذرد ما دانشجویه در مغز دشمنان اسالم مکباطل و خام است  یالهاینگونه خیاز ا یمنونها

م ما ضمن ینکیمسلامن اعالم خطر م یروهایم به متام نیردهاکسب کردستان که در ک یاتیاسناد به تجرب

م تا یداریل گروگانگرفنت پاسداران و مسلامنان عامل میونه اعامل خودرسانه و پوچ از قبنگیوم منودن اکمح

ن یاز ا یبانیپشت یمحال است و برا یند هرگونه استعامر کیومت مکن مغزها حیه اسالم بر ایکزمان

 48به مدت  یتالله بروجردیبعدازظهر در مسجد آ20ساعت 7/10/58روز( یر روز جمعه )دیبرادران اس

تواند در یگرخواهران و برادران مسلامن مین مدت تجمع دیه در اکم از آنجا ینکیساعت اعالم تحصن م

 . میو وحدت را دار یهمدرد ین متعهد تفاضایدشمنان واقع شود از مسلم یاەهتوطئ یجهت افشا

 ر سنندجیت دبیان مهاجر تربیدانشجو یانجمن اسالم

 (8/10/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 ردستانکن مسلامن یهاجره میاعالم

علت مهاجرت  ییایەهصدور اعالم یط، ردستانکن مسلامن یمهاجری: اسالم یخربنگار جمهور  -رمانشاه ک

  :ن شح استیه بدیمنودند منت اعالم یز تلقیخشونتآم یر یاز هر نوع در گ یر یخود را جلوگ
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 میبسم الله الرحمن الرح

م بر کط حایه در شاکنیبر ا یسجد جامع سنندج مبنزاده در میاحمد مفت کاکر یمتعاقب اعالم اخ

شود و یم یمنته یشکدر منطقه احتامال به جنگ و برادر  یو نظام یاسیت سیهر گونه فعال، ردستانک

از مسلامنان  یشان نبوده و نخواهد بود لذا ما عدهایر و برنامه اکچ گاه منطبق با نوع تفیه ین وضعیچن

از مناطق مختلف  یاز هر گونه برخورد احتامل یان مبنظور اجتناب جدشیشنهاد ایتابعه برنامه و پ

احمد  کاکا بدور بودن یله قوین وسین بدیم بنابر ایران مهاجرت منودهایگر اید یردستان و به شهرهاک

ه هدف کم یداریوم منوده و مجددا اظهار مکرا مح یو نظام یاسیت سیران او از هر نوع فعالیو هم مس

باشد و هر گونه یم یر یز از هرگونه درگیزو پرهیاز هر نوع بر خورد خشونتآم یر یت جلوگن مهاجر یاز ا

ن عده یمخالف برنامه و روش فوق است و مربوط به ا، نیمنتسب به مهاجر یا نظامی یاسیاقدام س

 . باشدیمن

  ردستانکن مسلامن یمهاجر

 (12/10/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  هینرش یمعرف

  یاد آزادیفر 

  ردکشمرگان مسلامن یه سازمان پینرش 

  شامره سوم 

نندگان کهجرت . ن مهاجریمحروم، ن استین زمیاد محرومیرد و فرکاد مسلامنان یفر، ماست یاد آزادیفر

 ین قربانیاول. ەانددیشکر یطان شمشیه به فرزندان شکاران خداست یاد ینور و فر یاز ظلمت به سو 
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ن ستم یاز آست یه هرگاه دستکم یل و ما فرزندان اوئیهاب، ن مظلومید و اولین شهیاول. ازآن ما بوده است

 یاز گردبادها یپروائ، دگان رایاماخون فروخته و خطر خر، ستیشنت ما نکت یثکد جز به یایبر م یباره ا

  .فتنه نخواهد بود

را با  ییسودا، ارکعاشق را با عقل چه . ردکبه سالمت مبدل نتوان « یچ "دار یما راه یجنون منصور 

م و ینکشیبت م. میه نوح زمانه اکم چرا یخرمی م و طوفانیدهیم یشتکما ، ستین یانه ایحت مینص

  .میمیه وارثان ابراهکم چرا یخرمی آتش منرود

  .مییراث دار پرس خون خدا مایم، و وارثان خون خدا. میلیما اسامع. ماست یذبح ما آزاد

  م و در خطیخون برخواسته ا« یبه "سع‹ عج ›  یمهد« یتا "منال یهاب«را از "مروهیرندگان نامیما م

  .ون فرا خواندکن را به سیه حجت خدا زمکم تاآنگاه ینکیم و زلزله دور میارکیطوفان م، رسخ خطر

دان ما یم بر شهیخواهیخداوندا از تو می. فرمائ یار ، یم ما را در طلب شهادتیخواهیخداوندا از تو م

را از ما قبول « نیرد" محمد داروررکشمرگ ید پیخداوندا شه ینکنون ما را قبول کان ادیو شه یفزائیب

  :ن قراراستیاز ا یاد آزادین شامره فریمطالب ا. نک

  از آن یوتاهکسوره ناس و برداشت  – 1

 ( ید آزادین روز شهادت سعیرد ) مبناسبت چهلمیممنی هرگز یآزاد – 2

 اخبار – 3

  ردکبا مهاجر  یسخن – 4

  در سنندج یرد شهربانکنقش و عمل – 5

  ردکنو آغاز  یامیردستان قک – 6

  ردستانکرد و ک – 7
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شام را ی، اد آزادیه فریشمرگ و پر بار شدن هرچه بهرت نرشیشرت برادران پیق هرچه بیتوف یبا آرزو 

  :میگذاریه تنها مین نرشیاز ا یبامطلب

  در سنندج یرد شهربانکنقش و عمل 

از  یکیدر ، روز جمعه گذشتهی. اسالم یجمهور  یم رسپرست شهربانیر سلیه مهندس مقابل توج

مامور  . یکره شده بودندیخ یبهت زده به منظره ا، ه در حال عبور بودندک یمردم، سنندج یابانهایخ

مشغول چسباندن ی، ومه له و فدائکدر دست داشته و همراه عوامل  یسطل چسب، با لباس فرم یشهربان

خلق  یندگیات به اصطالح منایژه با هیات ویاد توافق هیمردم را به ، ن منظرهیا. ه بودیو اعالم تکترا

بر خروج سپاه پاسداران وافراد مسلح از شهر و سپردن انتظامات شهر سنندج به ماموران  یرد ! مبنک

ومه کافراد مسلح  ر سلطهیامالً زکگر شهر ید، پس از خروج سپاه پاسداران از سنندج. انداختی میشهربان

رمانشاه کشامر مسلامنان در  یلش هم تعداد بیافتاد و دل… و  یرزگار  –ار یکپ –رات کدم – یفدائ –له 

بر سپردن انتظامات سنندج به  یات مبنیاد هیل ارصار زین دلیباشد و همچنیم. . …و همدان و 

  .ز روشن شدین یشهربان

ورش مسلحانه به یب خرب واقعه یذکباشد از جمله تیم« ریار "چشم گیدر سنندج بس یشهربان ردکعمل

  .ســمیالیران امپرکله عوامل مزدور و نو یمناز جمعه در مسجد جامع سنندج به وس

ه تعهد ک یم ( در صورتیدهیسنندج را انجام م ی) ما فقط امور قضائ: دیگویم یز شهربانینون نکو ا

  اندازدیم یاد آن جمله مامور شهربانینند و ما را به کن یت شهررا تأمیرده بودند انتظامات و امنک

در جواب  یمامور شهربان، ندکیزند و استمداد ممی تلفن یاز مسلامنان به شهربان یکی یه وقتک

  :دیگویم

 . «میهست کنجا فقط دلقیما ا"

 (28/10/1358 یاسالم ی)جمهور 
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  یسنندج یک از یانامه

 گذرد؟می هردستان چک!یخلق یاەهنجه گاکدر ش

خوانندگان  یه جهت آگاهکد یبه دفرت روزنامه رس یبنام سازمان جوانان انقالب یگروه یر از سو ینامه ز

  .میمنائمی اقدام بدرج آن، منطقه یاسیو س یخلق یاەهرد گرو کردستان و عملکع یز از وقایعز

چه زودتر به وضع  ه هرکم یخواهان یتکاز متام مقامات مسوول ممل، ما مسلامنان محروم سنندج

. ندیمنا یدگیردستان رسکده یتازه به قدرت رس یاسیس یروهایر در دست نیر برادران اسینابسامان ما و سا

 یگوناگون خلق یبا آرمها و نشانها و نامها ییا و سازمانهاەهاحزاب و گرو ، ه در سنندجکاست  یچند ماه

ستند یشان نیای چون و چرا یدستورات ب با اوامر و یار که حارض به همک یسانکبه جان ی، و مردم

 یاەهخون زده و به بهانیبه جان و مال مردم مسلامن سنندج شب، وقتیگاه در وقت و بیو گاه ب ەاندافتاد

 یزاده و گاه یو احمد مفت یطالقان… … ت ایو آ ینیامام خم یسهاکع یگاه بجرم نگاهدار ، گوناگون

ه کبرند ی میخلق یجا آبادهاکان را بازداشت منوده و به نا ات مرضه )اسالم( آنیتب و نرشکبجرم حمل 

شان ک!!!زحمت یسازمان انقالب، اەهن گرو یاز جمله ا. ستیدر دست ن یاز آنها از رسنوشت شان خرب  یلیخ

خ یخلق دانسته و وارث جرب تار ینده بدون چون و چرایه خود را مناکو مه له( است کران )یردستان اک

ست چه رسنوشت یشان ندهد معلوم نیبه هر عنوان جواب موافق در مقابل خواستها سکه هر کدانند یم

ا رفنت به یدر مردابها؟ و  یلخوزها؟ زندگکار در ک؟ یا مهر یآر یاەهنجکدر انتظارش هست؟ ش یشوم

 یدهایدن از زور و تهدیخدا و نرتس یوع براکه فقط بجرم ر ک ینینجا نام چند تن از مبارزی؟ و در ا… یسو 

  :میبرمی نام، برندمی وموله( به رسک! در زندان )یقخل

را  یو ، ه به هزارانه بهانهکاست  یاز برادران مبارز  یکی یو : ل زادهیـ برادر مجاهد استوار استامع 1

شان یقصد منحرف نشان دادن ا، له افراد معلوم الحالین بار بوسیو چند ەاندردک یو جسم ینجه روحکش

 یز کس پاسگاه مر یرئ، شانیا یر ینقش بر آب گشته است قبل از دستگ یا همگر خدکه شک ەاندرا داشت

ز در ینون نکناجوامنردانه مورد هجوم قرار گرفته و تا، ست و سوم آذرماهیخ بیدر تار. سنندج بوده است
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، شانیند و جرم ایمنامی استنشاق یانقالب یەایومه له( البته با اجازه خلقک) یستیآزاد مائوئ یفضا

ن بار یشنهادات مطروحه از طرف سازمان است و چندیز معرتفند عدم قبول پیه خود رفقا نیکطورهامن

نان ین دژخمیه بکن یدهد )بب یار کرا امضاء و قول هم یه اعرتافننامه ایکه در صورتک ەاندشان گفتیبه ا

 کز خطرنایشان نیل عدم آزادیرد و دلکجا؟( آزاد خواهد کجاست تا به کتفاوت از  یندگان خلقیشاه و منا

نون که اک ەاندمنود یرائیشان پذیل مناز خواندن است و آنچنان از ایردستان بدلکبودن و جودشان در 

 یو هوا که با توجه به زندان منناکرده کاه شده و ورم یس یروس یابلهاکش براثر نوازش یپاها یهاناخن

دتر شدن یاحتامل شد، ندیننام یدگیا رسه بدر خواست میکباً فلج شده و در صورتیشان تقریا یپا، رسد

  .ندیاناً تعارف تصور ننامیا احیا مزاح ی یض را شوخیه عراکدوار است یار است و امیشان بسیدرد و فلج ا

 یخین جرب تارین ایامه توسط وارثیخ اول دیدر تار. ار استیکپلمه بیشان دیشغل ای، ـنارص رنج آور  2

ش براثر رضبات لگد یچهار عدد از دنده ها، ستیمونکامن یدژخ یاهەنجکر شیر و در زیقهرمانانه دستگ

 یاز عالمه احمد مفت یشان طرفدار یسته شده است و البته جرم اکش ی( خلق3)ژ ـ یتفنگها یو قنداقها

  .زاده است

ه البته توسط رفقا به آتش کبا مدرسه قرآن ) یار کشان همیمحصل و جرم ای: ن رستمیـصالح الد 3

ونت کحق س یستیالیآزاد سوس یرثت وجود صداکه از کزاده  یاست( و عالمه احمد مفتده شده یشک

  .ربوده شده است، در سنندج را ندارند

 یبا خانه مفت یند چه افرادیخواهند بگوی( روز برس برده و از م50در مدت ) یخلق یاەهنجه گاکدر ش

ه البته کن شوند یمستضعف یستیالیآزاد سوس کپا ین هوایز از اید آنها نیتا شا ەاندزاده رفت و آمد داشت

شان را صادر یم اعدام اکح، دیه لب نگشایکنون در صورتکه از هم اکست یح نیاد هم محتاج بتوضیز

  .ەاندردک

م از یم بگذریادآور شوین چند سطر یشان را در ایها و خدمات ایارکه متام فداکست یآن ن یجا کنیا

ش پاسدار بوده و هزاران یا پرس عمویبوده و  یاسالم یطرفدار جمهور  هکنیه به جرم اک یر برادرانیسا
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ه اصال معلوم کا آنیبرند و می ا نقطه فقط در شهر سنندج در زندان برسەهه در دکن قامش یل از ایدل

ش ینون بکه هم ا. کاست یاز آنان هم برادر مجاهد استوار تهران یکیبه رسشان آمده و  یست چه بالئین

ر که ذ کنها یاعلم ( و بجز ا… ست؟ )ان ایا اصالً نیجا هست و کست در یه معلوم نکاست  از سه ماه

  :ه چند نفر از آنان عبارتند ازکبرند می ومه له برسکگر در زندان یست نفر دیشد حدود ب

. خورندیآب و نان خلق را در زندان م، شمرگانیبا پاسداران و قتل پ یار کـنعمت فالح زاده به جرم هم 1

 5پاسبان بوده ، ه در زمان طاغوتکنیل ایبدل ین فخرالعلامئیـ مع 4 یـ صالح جعفر  3ـ شهاب آروند  2

ت در سپاه یشان از عضویه اکنیبا ای: ض علیـ حجت ف 6باتهام پاسدار بودن  یفرش باف تهران یـ مهد

  .ەانداسه شدکر برادران هم یه با ساکاست  یمدع، ەانداستعفا داد

 یه نه چراغکبرند می ( برسی)سلول انفراد کروز است در حامم مننا 70ه مدت ک یمنکتر  برادر یکـ 7

چگونه ینجا هیه در اکد به عرض رساند یالبته با. را دارند یسکدر اتاقشان وجود دارد و نه حق معاشت با 

 ین فضاینون از اکم تایفروختمی ر برادران دربند و خود رایا سایم و ما و یرا اگر داشتیم زیندار یپارت

ه با حدود به قول کهمدان  یاز اهال یدیبه نام صالح جمش یم و مانند شخصیردکیآزاد استفاده من

ه قول کر شده بود پس از دو سه شب یردستان( دستگکشمرگان مسلامن یه )سازمان پی( اعالم200خوش )

شب  یکه فقط ک( ی)سپاه رزگار  سابق یاز اعضا یکیا یشان را داده بود آزادش منودند و یبا ا یار کهم

گر از یا هزاران اشخاص دیگر گناهانش شتسته شد و یزان دیپارات یکمنودند و با آوردن  یرائیاز او پذ

   . لین قبیا

 یسازمان جوان انقالب

 (30/10/1358یاسالم ی)جمهور 
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  :پاوه به اظهار پاسداران بنا

  .ەاندشدید و زخمیشه یامسلامن پاوه 18 یر رات و رستگاکومله و دمکدر اثر حمله افراد احزاب 

  .برگزار شد یمیعظ یامئیاز پاسداران راهپ یبانیبه پشت، توسط مردم پاوه

  :ارانیامکرد در مورد حوادث کشمرگان مسلامن یه مهم سازمان پیاطالع

  .دیش به شهادت رسیشمرگان در مقابل خانه خویاز پ یکی

  .د شدندیشمرگان مسلامن شهیاز برادران پاسدار و پ اران ده نفریامک یەایریدر طول درگ

ضد انقالب در منطقه اعالم  یاەهه گرو یلکردن کنابود  یامل خود را براک یما گوش به فرمان امام آمادگ

  .میداریم

رد در کشمرگان مسلامن یسازمان پ یپنجشنبه شب گذشته از سو ی: اسالم یجمهور  یرمانشاه ـ خربگزار ک

در . افتیانتشار  یەایاطالع، ونین گروه در مقابل ضد انقالبیات ایاران و عملیامکر یاخ عیرابطه با وقا

منت ، رفته است یاشارات، شمرگان مسلامنیبه شهادت پ ضد انقالب یتهاکضمن اشاره به حر ، هین اطالعیا

  :ن شح استیه به ایاطالع

 

 میبساملله الرحمن الرح

. ردندکرد مسلامن ما حمله کعوامل ضد انقالب به برادران ، ربعدازظه 4ساعت  9/11/58شنبه روز سه

ن یا یبرا. ن خود را به جا آورندیم به مقابله گرفتند تا رسالت راستیشمرگان مسلامن پس از اطالع تصمیپ

را ضد انقالب یضد انقالب در منطقه بود در نظر گرفته شد ز یه از سنگرهاکاران یامکمنظور شهر 

. ندکاران استفاده یامکاز ، گانهیمزدور خود و عوامل ب یروهایوب شهر جوانرود از نکرس  یتوانست برایم

جلب نظر و انحراف  یمه شب برایبعد از ن 3شمرگ در ساعت ی( برادران پ10/11/58سحرگاه چهارشنبه )
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مستقر در  یروهایه نکند یکرند دشمن گامن میگیاران موضع میامک یکیضد انقالب در نزد یروهاین

ند یکاز طرح م یه گامنشان توطئهاکگانه بر اساس یمزدوران ب یشهر سپاه پاسداران انقالب اسالم خارج

اران ـ یامک یشاند و سپس پل ارتباطکشده و آنرا به داخل شهر ب یر یه با سپاه درگکب ین ترتیبه ا

رده و کر ین غافلگارایامکسپاه را در  یروهاین دو شهر نین ایرده و با قطع رابطه بکرمانشاه را منفجر ک

غات سوء آنها را یت با تبلیند و در نهاک یکه سپاه تحریمردم را با سپاه رودرو قرار داده و آنها را عل

ن مسلح به طرف یرسنش 5ب شهباز با ین جیماش یکن توطئه یایاجرا ید براین مناینسبت به اسالم بدب

ند بالفاصله یگشایآنها آتش م یه و به سو ردکست برادران توقف نیند و با ایآیسازمان مینظام یروهاین

ون یجه سه تن از ضد انقالبین نتیرند در ایگیر رگبار مسلسل میبرادران متقابالً به دفاع پرداختند و آنها را ز

رد و برادران یگیمتقابالً اوج م یرانداز ینند تیکشب فرار م یکیگر با استفاده از تاریشته و دو تن دک

حد اعامل  یب یتهاین هستند به خاطر ظلمها و جنایشان از مهاجریه متامکن رد عضو سازماک یانقالب

ن یفار منافقکبا  یر ین درگیو ا ەاندردکخود فرار و با هجرت  یشق و غرب از خانه و زندگ یابرقدرتها

از اسالم بر  یرد و پاسدار کت و شف مردم مسلامن یثیضد اسالم با شهامت و شجاعت متام دفاع از ح

اران مهاجرت منوده و در راه یامکاز  ه قبالًک ید آزادیشمرگ مسلامن مریاز برادران پ یکی اندەخواست

اسالم به شهادت  یروز یامن به پیا عشق و ایدن یکش با یمبارزه با دشمنان اسالم در مقابل خانه خو

اران از یامکهـرمانشاکجاده  یلومرت کیمستقر در چند  ین رابطه سپاه پاسداران انقالب اسالمید درایرس

رد مسلامن کشوند و بالفاصه برادران یاران وارد شهر میامکت در یامن یبرقرار  یشوند و برایآگاه م یر یدرگ

رمانشاه به علت عدم اطالع در کسپاه پاسداران  یدهند و متأسفانه روابط عمومیم ییبه آنها شناسا

ساعت زد و  12ه بود و باالخره بعد از ردکضد انقالب مطرح  یاەهن گرو یرا ب یر یو درگیمصاحبه با راد

 یاز آنها متوار  یشته و تعدادکافته ضد انقالب یسازمان  یاەهاز افراد گرو  یر یثکتعداد  یدیخورد شد

رند یگیامل شهر را به عهده مکنرتل کرد سپاه پاسداران کشمرگان مسلامن یمسلح پ یروهایشوند و نیم

ز کمر  یرد سپاه پاسداران انقالبکشمرگان مسلامن یپ ینقالبها از برادران مجاهد ایرین درگیدر طول ا

 یاەهغات گرو یها و تبلیکر و تحریاز مردم تاث یشوند دستهاید و سه نتفر مجروح میرمانشاه دو نفر شهک
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شمرگ و سپاه یه با متاس برادران پکنند یکم کرده بودند شهر را تر کجاد رعب و وحشت یضد انقالب بها

رده و برادران را در آغوش کت یردن آنها از توطئه دشمن احساس امنکو آگاه  یانو انسیبرخورد اسالم

شمرگ مسلامن تا حد شهادت یثار و مبارزه برادران پیخود بازگشتند شهامت و ا یاەهده و به خانیشک

 یه مردم و جمهور یافته علیه سازمان کار کتیه اعامل جناین بر علین و مستضعفیاحقاق حق محروم یبرا

 یو رهرب  یاسالم یاز جمهور  یاران به طرفدار یامکور و مسلامن یه مردم غکشد  یزهایبودند انگیماسال 

با  یامئیبه تظاهرات و راهپ یگانه خود فروخته و مزدوران داخلیت عامل بیومکو مح ینیر امام خمیبک

 13/11/58 مه شبین 2ساعت  یر یده در درگین اطالع رسیت حدود دو هزار نفر دست زدند طبق آخرکش 

به شهادت « و "محمد رفتاد« نی"محمد دارو رز یرد به اسمهاکشمرگ مسلامن یگر از برادران پیدو تن د

از  یشته و زخمک یمختلف تعداد یر جوانرود و پاوه در زد و خوردهایز نظیگر مناطق نیدند دیرس

ز و یخود را با اسالم عز یار کامن فدایگر پیبار دیکان یگذاشت در پا یشمرگ مسلامن به جایبرادران پ

ضد  یاەهه گرو یلک ینابود یامل خود را براک یاعالم داشته و گوش به فرمان امام آمادگ ینیامام خم

ده اسالم یشکو خون  کبه خا یدرود بر متام شهدا. مینامئیدر منطقه اعالم م یانقالب وابسته به اجنب

امام  یبه رهرب  یعدل اسالمیاسالم یمهور روز باد جیرد پکشمرگ مسلامن یدان رزمنده پیدرود بر شه

  .ینیخم

 ردکشمرگان مسلامن یسازمان پ

 ردکشمرگان مسلامن یپ 1ه شامره یاطالع

 میبسم الله الرحمن الرح

  ان مرصوصیانهم بنکله صفا یسب یقاتلون فین یحب الذیان الله 

: داردیار دوست میبس، دارندین هم دست و پایفار مانند سد آهنکه در صف جهاد با کخدا آن مومنان را 

 (4هیان استوارند )سوره صفآینان بنیا ایگو
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رد با ضد انقالب و کرر ما مردم مسلامن کم یەایرینون به علت درگکتا یانقالب اسالم یروز یل پیاز اوا

ن یو ا. ش داردیدر پ یمیران خطرات عظیردستاناکه کم یدهایقت را فهمین حقیتوطئهگردان در منطقه ا

 یکده است و جز با یبه بنبست رس یعاد یا نظامی یاسیس ین حالت مباند راهحلهایتواند بهایوضع من

ن یدارد خارج ساخت اول یاەهش نقشیه براک یفار کردستان را از ش کتوان یاحساس شده من یروش انقالب

باشد یر مفاکجهاد با  یمسلامن در منطقه برا یروهایه نیلکو آموزش دادن به  یجمعآور  یاقدام انقالب

 یکله یور تنها به وسکن عمل مذ یم اینکردستان را اداره کردستان هم خودمان کم بعد از نجات یتا بتوان

شق و غرب  یستهایالیخود را امپر یر است ما چون دشمنان اصلیانپذکام یوسته اسالمیالت بهم پکیتش

ـ یاسیس یکدولوژیسازمانا کیزنند وجود یشتار مکشان )ضدانقالب( دست به آشوب و یو مزدوران داخل

ل به ذات کپروردگار و تو  یار ین اساس با یباشد بر همیم یار رضور یردستان بسکدر منطقه  ینظام

فار و کردستان از کمنطقه  یساز کرد( را با هدف پاکشمرگان مسلامن یل )سازمان پکیش تشیهمتایب

 یحفظ دستآوردها یبرا یو پاسدار  یاسالم یت جمهور یغ اسالم و اثبات حقانین ضد انقالب و تبلیمنافق

ه بر آموزش ارزنده قرآن و )واعتصمو کیم و با تینیکدان اعالم میامل نشدن خون شهیو پا یانقالب اسالم

د( و با استفاده از ید و متفرق نشویچنگ بزن یم الهکسامن محیعاً و ال تفرقوا ـ به ریبحبل الله جم

از هرگونه تفرقه و  یلمه و دور کبر وحدت  ینقالب اسالمر ایبکرهرب ی، نیرر امام خمکم یرهنمودها

رد کار جامعت واحد است( از متام برادران مسلامن یدالله معالجامعه )خدایه کقت ین حقیاثباتا یبرا

م به علت در امان ینامئیدعوت مین سازمان اسالمیدر جهت اهداف ا یو عمل یر کمف یار کهم یبرا

  .است یمه علنیـ ن یمه مخفیالت سازمان نکیمنطقه تش مسلامن در نینبودن مردم و مجاهد

 یبه رهرب  یرد در جهان تداوم و گسرتش انقالب اسالمکروز و رسبلند باد مبارزات حقطلبانه مسلامنان یپ

  .ینیامام خم

  ردکشمرگان مسلامن یسازمان پ
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 ردکشمرگان مسلامن یه شامره دو پیاطالع

 

 میبساملله الرحمن الرح

  همین و اغلظ علیواملنافقفار کجاهدال

 (.دید )قرآن مجینک یر ین و بر آنها سختگیفار و منافقکد با ینکجهاد 

شمرگان ی( از طرف سازمان پ9/11/58اران در سحرگاه سهشنبه )یامکشهر  یات نظامیطرح و شوع عمل

فار کالب )رد و رضبه زدن به ضد انقکت و شافت مسلامنان یثیرد بوده و هدف ما دفاع از حکمسلامن 

  .بوده استیامل آنان در جهت استقرار جامعه اسالمک ینابود یو عامل اجانب( برا

ه آنان یشانند تا بتوانند علکرا به شهر ب یه سپاه پاسداران انقالب اسالمکن بود یایتوطئه ضد انقالب

  .دیمنا یاسین مساله استفاده سیند و از اک یکه آنها تحریرده و بر علکغات سوء یتبل

  .باشدیمیرد و برادران سپاه پاسداران انقالب اسالمکشمرگان مسلامن ینرتل پکاران در یامکنون شهر کا

 . دیبه اطالع هموطنان مسلامن خواهد رس یات نظامیع و عملیامل وقاکشح  یضمناً به زود

 ی. نیخم امام یبه رهرب یو عدل اسالم ین و استقرار جمهور یفار و منافقکامل بر ک یروز ید پیبه ام

 (12/11/58رد)کشمرگان مسلامن یسازمان پ

 

 ردکپوزش از برادران و خوهران مسلامن 

ه از ک یایەهلمه در اطالعکن ین مرتبهایلغت "جاش" چند یبا معن ییامل معذرت به علت عدم آشناکبا 

ه ک ییده است از آنجاین روزنامه درج گردیدر ا، افتییردستان انتشار مکموجود در  یاەهطرف گرو 
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 یپس از آگه، نندیکت منیالم را رعاکت کز نزاینها در نوشتارشان نیه اکم یم به خود بقبوالنیتوانستیمن

 . میامل پوزش را دارکرد کن لغت از برادران و خواهران مسلامن یا ینسبت به معن

 (15/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .شته شدندکعامل بعث عراق 5، نرودون در جوایرد با ضد انقالبکشمرگان مسلامن ین پیب یر یدر درگ

رد کضد انقالب دو تن از برادران پاسدار و دو نفر از پشمرگان مسلامن  یروهایانه و نیدر حمله وحش

  .د شدندیشه

  .ەاندافت داشتیم و اماننامه دریشمرگان تسلیمقر سالح خود را به پ یکبا  یگروه

ر انتشار یرد به شح زکشمرگان مسلامن یسازمان پ 4ره ه شامیاطالعی: اسالم یرمانشاه ـ خربنگار جمهور ک

  :افتی

 میبسم الله الرحمن الرح

ه آنان شام را از وطن کد همچنان یتان برانیاز شهرها، دید با آنان بجنگیافتیان را کافران و مرش کهر جا 

  (شاخه جوانرودرد )کشمرگان مسلامن یات پیع عملید( شح وقایقرآن مج 190ه یردند )سوره بقرهآکآواره 

افراد ناظر و محافظ اخذ آراء به محارصه  یر یون به قصد دستگیضدانقالب 5/11/58مورخ  یەایریدر درگ

ه در زد کرد را در جوانرود وادار به مداخله منوده کشمرگان مسلامن یپ یروهایرده و ناچاراً نکآنها اقدام 

شمرگان مسلامن یامان برادران پ یو ب اره شجاعانهیسات یانک یشش ساعته در روستاها یو خوردها

 ین بعث عراق و عنارص مزدور داخلیاطینفر از افراد ش 5شد و  یساز کفار پاکور از وجود کمذ  یروستاها

ه توسط عوامل بعث در منطقه جهت مداوا به عراق منتقل کدند یگردیاز آنها زخم یادیشته و عده زک

ده در روز یرد وارد نگردکشمرگ مسلامن یپ یروهایه نب ین زد و خورد تلفاتیشدند و خوشبختانه درا
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ا ەهر گرو یرات و ساکافراد حزب دم، رد در سطح منطقهکشمرگان مسلامن یغات پیهمزمان با تبل 9/11/58

 یاسالم یه جمهور یافته ضد اسالم حارض نشدند تا به آنها اماننامه داده شود تا بتوانند در سایسازمان 

افته دشمن حمالت گسرتده خود را یسازمان  یروهایمه دهند و در هامن روز نخود ادا یار و زندگکبه 

 یکشمرگان مسلامن دو نفر از برادران مجروح و یرشدن پیرده و با درگکه مردم مسلامن شهر آغاز یعل

ه از یو بق یزخم یکشته و ک یکون یضد انقالب یتلفات احتامل. شودیده میشکن به آتش یدستگاه ماش

ضدانقالب و  یروهایانه نیمجدداً بر اثر حمله ناجوامنردانه و وحش 11/11/58روز  ەاندختیگرصحنه نربد 

رد دو کشمرگان مسلامن یشمرگان مسلامن در شبانگاه از پیاز برادران پاسدار و پ یردن عدهاکمحارصه 

ه ک یر یدرگن یگردد در ایم ینفر زخم یکل و یز دو نفر به درجه شهادت ناید و از پاسداران نینفر شه

شمرگان ینند و برادران پیکه فرار میو بقیشته و زخمکاز مهاجامن  یادید تعداد زیشکساعت طول  12

نند در روز یکم یساز کقلعه و قشالق را پایمسلامن و پاسدار با شهامت متام جلو رفته و مناطق قور

ردند کمرگان حمله شیل خسارات وارده با خشم هر چه متامرت به طرف پیمهاجامن به دل 13/11/58

تا دو « اشوشیرمانشاه ـ پاوه از "بکبا آنها جاده  یر یشمرگان به جنگ آنها شتافته و در درگیبرادران پ

قلعه  یقور  یاەهگایو پا یساز کن بعث عراق پایاطیو ش یفار و اشار داخلکاز ش « "مله پلنگانه یراه

چادر و مهامت از آنها  ین نربد تعدادیدرا دیآیرد در مکشمرگان مسلامن یپ یروهایو قشالق به ترصف ن

و  13 یرد در روزهاکشمرگان مسلامن یات پیافتد در طول عملیشمرگان مسلامن میپ یروهایبه دست ن

« و "قشالق تازهآباد«قلعه یو"قور «ارهک"شبان، «موفق شدند افراد خود را در "مله پلنگان 15/11/58و  14

رند ضمناً یگینرتل آن را به دست مکمنوده و  یساز کفار پاکاز وجود نگان مستقر و جاده را یبا یو دو راه

 یامئیشهر و روستا به راهپ یت و با اهالکش  یرد در رژه عمومکشمرگان مسلامن یپ 15/11/58روز 

 یرده و مجدداً همبستگکو ضد انقالب صادر  یا و شورو یکت آمریومکبر مح یمبن ایقطعنامهپرداخته و 

ردند در هامن کامام دعا  یسالمت یاعالم منوده و برا ینیامام خم یبه رهرب  یاسالم یخود را با جمهور 

شمرگان یرد منود و از طرف پکشمرگان مسلامن یم پیخود را تسل یاەهمقر با اسلح یکروز دشمن 

م شدن به سازمان مراجعه یتسل ین قرار گرفته و برایریمسلامن به آنها اماننامه داده شد تا رسمشق سا
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م یه حارضند خود را تسلک ەاندردند اظهار داشتکند در ضمن عوامل ضد انقالب چون احساس خطر یمنا

 .  ینیامام خم یبا رهرب یاسالم یروز باد جمهور یپ. نندک

 16/11/58رد کشمرگان مسلامن یسازمان پ

 (18/11/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

  :ردکشمرگان مسلامن یت سازمان پیبا فعال

  .ل شدکیاران تشیامکموقت شهر  یشورا

اران یامکمسلامن و مبارز شهر  یاەهت درآمدن تودکبه حر  یدر پی: اسالم یرمانشاهـ خربنگار جمهور ک

ر سازمان یگیت پیرد با فعالکشمرگان مسلامن یاران ازضد انقالب توسط پیامکشهر  یساز کو اقدام به پا

ن رابطه از یار منود دراکوع به ل شد و ش کیاران تشیامکموقت شهر  یرد شوراکشمرگان مسلامن یپ

ر آمده یه در زین دو اطالعیه متناکه منترش شد یاران دو اطالعیامکموقت شهر  ین سازمان و شورایطرفا

  :است

 

 میبسم الله الرحمن الرح

  نهمیب امرهم شورا و

خ پنج شنبه یرد در تارکشمرگان مسلامن یاران با افرا د سازمان پیامکن شهر ین و معتمدینیمتد ییگردهام

امت یاران بحث و تبادل نظرشد و تصمیامکل مختلف شهر یرامون مسایپ یین گردهامیبهمن ماه درا 18

  :دیر اتخاذ گردیز
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ن شهر یل شد تاموقتا به اموراکیاران تشیامکن و مورد اعتامد شهر ینفره از افراد متد 5موقت  یـ شورا 1

  شود یدگیرس

 یموقت منحل و با آراء مردم شورا یانتخابات آزاد شورا یمتناسب برات یـ پس از به وجود آمدن موقع 2

  .اران انتخاب خواهد شدیامکشهر 

وضع خصامنه  یول ەاندبانه ضد انقالب قرار گرفتیغات عوامفریر تبلیه قبالً تحت تاثک یسانکه یلکـ 3

  .خواهند شدیندارند شامل عفو عمومیاسالم ینسبت به نظام جمهور 

موقت شهر  ید شورایدر صورت تائ ەاندا بازداشت شدیر یر دستگیاخ یەایریه در درگک یانسکه یلکـ  4

  .آنان آزاد خواهند شد یگناهیاران نسبت به بیامک

ه متام کهفته مهلت دارند  یکه به مدت ین اطالعیخ صدورایاران از تاریامکه افراد مسلح شهر یلکـ  5

ن یدر ح، ن صورتیرایرد بدهند و در غکمرگان مسلامن شیل سازمان پیسالحها و مهامت خود را تحو

  .وم خواهد شدکشف شود به اشد مجازات محکر مجاز یاسلحه غ یاگر از فردی، ساز کپا

  ردکمسلامن  شمرگانیسازمان پ اران ویامکشهر  یشورا

 (21/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  یرد جهت گردهامئکلامن شمرگان مسیاران و سازمان پیامکموقت شهر  یه شوراین اطالعیاول

نان آموزش کار کن و یه معلمیلکرد از کشمرگان مسلامن یاران و سازمان پیامکموقت شهر  یاز طرف شورا

بعدازظهر در محل سالن  2ساعت  21/11/58شنبه یکخ یه در تارکشود یاران دعوت میامکو پرورش شهر 

ن جلسه ید در صورت حارض نشدن درانیبه امور مدارس اجتامع منا یدگیاران جهت رسیامک یبخشدار 
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س دانشآموزان یتدر ین مورد اعتامد شورا برایشمرگان مسلامن از دواطلبیموقت شهر و سازمان پ یشورا

  .ردکاستفاده خواهد 

 18/11/58رد کشمرگان مسلامن یاران وسازمان پیامکموقت شهر  یشورا 

 (22/11/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  :ردندکاعالم  6ه شامرهیالعرد در اطکشمرگان مسلامن یپ

  .نده افشا خواهد شدیه درآکاز روابط گروها با دشمنان به دست آمده  یمهم کمدار 

ا ەهر خود با گرو یاخ یەایریشمرگان مسلامن در رابطه با درگیپی: اسالم یرمانشاه خربنگار جمهور ک

  :ر استیه منت آن به شح زکردند کخود را منترش  6ه شامره یاطالع

  ردکشمرگان مسلامن یپ 6ه شامره یعاطال 

 میبسم الله الرحمن الرح

م و بدتر از آن یافران را عذاب سخت دهک( ما همه البته 101ه یافران دشمنان مومنانند )سوره نساءآک

 (27ه یم )سوره نساءآینکفر کیردند کچه 

خ شنبه یدر تار ن ضد انقالبیاران با مهاجمیامکرد شاخه کشمرگان مسلامن یپ یر یات و درگیعمل

از منطقه  یرون راندن ضد انقالب و مزدور وابسته به اجنبیاران پس از بیامکدر اطراف  30/11/58

صورت گرفت  10/11/1358خ یرد در تارکشمرگان مسلامن یپروردگار بزرگ توسط پ یار یه با کاران یامک

از  یبه دست آمده تجمع که با مدار کآن  یو رهرب یاسالم یضد انقالب و مخالفان جمهور  یاەهگرو 

بر آنها وارد شده است  ینین حمله رضبه سنگیو درا ەاندشان بودکو زحمت یومله و رستگار کرات و کدم

اران مشغول یامکه مسلامن شهر یخود عل ینده شده و به سازماندهکاران پرایامکاطراف  یدر روستاها



 
46 

اران یامکه مردم مسلامن یرر علکم یو حمالت نظام یر یل خود در هر شهر به موضوعگکیشدند و با تش

ه طبق کنیگرفتند تا ایگر مین دیسنگ یا و سالحهاەهر آتش خمپار یآنها را ز یپرداختند و خانه و زندگ

ضد انقالب از  کیمک یروهایدن نین با رسیرد مهاجمکشمرگان مسلامن یده به سازمان پیاطالعات رس

ن منظور برادران عضو یگردند و به همیهر مم به حمله و ترصف مجدد شیگر نقاط تصمیسنندج و د

پرداختند و  یرشو ینرتل شهر را به عهده دارند به پک هکارن یامکرد شاخه کشمرگان مسلامن یسازمانم پ

ه فرار یو بقیشته و زخمکاز مهاجامن  یادیتعداد ز یر ین درگیه در اکوبند یکمواضع دشمن را در هم م

مواضع آنها را ، شمرگان مسلامنیخته و پیرد را به همرک یروهایل و انسجام نکات تشین عملینند ایکم

شمرگ یپ یروهایبه ن یها تلفاتیرین درگیردند خوشبختانه در اکاران ـ سنندج نابود یامک یلومرت کیتا ده 

، ات سه دستگاه خودروین عملیشده ضمناً درا یزخم یاز برادران به طور سطح یکیوارد نشد و فقط 

ا و کو با زو  3ف و ژ ـ کنیالشکل ین از قبیو سنگ کن اسلحه سبیت و دارو و چندمهام یادیو مقدار ز

ن یمت گرفته شد و همچنیفار به غنک گر ازید یسه خواب و سائل رفاهکی ین و تعدادیعدد دورب یک

ال کبه اش یو خارج یضد انقالب را با دشمنان داخل یاەهه نسان گر روابط گرو کهمه  کمدار  یتعداد

  .نده افشا خواهد شدیه درآکشخص به دست آمده گوناگون م

ردستان کفر در منطقه ک یروهاینیرد نابود باد متامکشمرگان مسلامن یروز باد مبارزات حقطلبانه پیپ

 ی. نیامام خم یبه رهرب  یاسالم یبرقرار باد جمهور 

 3/12/1358رد کشمرگان مسلامن یسازمان پ

 (4/12/1358 یاسالم ی)جمهور 
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  :رمانشاهکرد در کشمرگ مسلامن یه دو پع جناز یدر تش

  .ره شدندکرد خواستار قطع مذاکشمرگان مسلامن یپ

و « یرد "عباس بهمنکشمرگان مسلامن یروز جنازه دوتن از پیدی: اسالم یخربنگار جمهور  رمانشاه ـک

د از ده بودنیاران به دست عوامل ضد انقالب به شهادت رسیامکر یه در حوادث اخک« یوسفی"غالمرضا 

ه در کز ین« عقوب عبدالله زادهیجنازه شادروان" . دیع گردییرمانشاه تا مزار شهدا تشکمسجد جامع 

 کده است به تهران انتقال داده شد تا در زادگاهش به خایاران به شهادت رسیامکروز یپر یر یان درگیجر

  .سپرده شود

روز در یقه دیدق 30/10ساعت  یوسفیو غالمرضا  یعباس بهمن یساما د بایع جنازه دو شهیمراسم تش

تالله حاج آقا عطاالله یآ» ن مراسمیباغ فردوس مزار شهدا برگزار شد درا یرمانشاه به سو کمسجد جامع 

از اقشار مردم و پرسنل  یادیون و جمع زیان علام و روحانیرمانشاه آقاکامام جمعه « یاصفهان یاشف

  .داشتند تکرش یو سپاه پاسداران انقالب اسالم یشهربان

برادر « ربکاللها ەانددی"به خون غلت« ربکالله ا ەانددان زندی"شهیان با شعارهایر گویبکنندگان تکع ییتش

دان یشد جنازه دو تن از شهید تالوت میالم الله مجکاز  یاتیه با بلندگوآک یدر حال کدم شهادت مبار یشه

ا مختلف ەهه گرو کن مراسم یدرا. سپردند کاردند و در مزار شهدا به خک یارخود را تا باغ فردوس راهید

  :دیرد قرائت گردکشمرگان مسلامن یر توسط پیت داشتند قطعنامه زکمردم در آن ش 

 میبسم الله الرحمن الرح

 یهایکرات و چرکمطلق خود فروختگان حزب دم یوبکـ ماخواهان اقدام قاطعانه دولت جهت رس 1

  .میومله و امثال آن هستکخلق و  یفدائ

رد در جهت بازپس گرفنت کشمرگان مسلامن یبخصوص پ یو انقالبیمردم یروهایت نیامخواستار تقوـ2

  .میمان هستردستان از دسرتفتهک
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ن یشمرگان مسلامن در جهت بازگشت مهاجریبا پ یار کنه همیمسلح در زم یروهایـام خواهان اقدام ن3

  .میباشیهموطن خود م

ردستان و اهداف که یتجر یب فوق جهت تا آنان مسلح شدن براشرت به احزایـام خواهان عدم فرصت ب4

  .میآنها هست یضداسالم

 یازهایفر در منطقه و دادن امتکره جهتسازش با رسدمداران کردن هرگونه مذاکـ ماخواهان متوقف 5

  .میباشیت میات حسن نیجانبه از طرف ه یک

 یدستان از عنارص چپ منا و ضد انقالبر کرمانشاه و کع آموزش و پرورش یرس یساز کـ ما خواهان پا6

  .میهست

ه کار و منافق کهرچه زودتر پرسنل سازش یساز کدر جهت پا یتکع مقامات مملیـ ماخواهان فرمان رس7

  .میشوند هستیردستان مکمانع خامته دادن فاجعه  یمسلح بخصوص ژاندارمر  یژاندارمر  یروهایدرن

 یر یتوسط ارتش به منظور جلوگ یبر بسنت مرزها یمبن ینیمفرمان قطعنامه امام خ یـ ما خواهان اجرا8

ش داده شده یردستان در هفت ماه پکع یل وقایه در اواکاز عبور ضد انقالب ورود اسلحه به منطقه 

 . میباشیاست م

 (6/12/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

  :ارانیامکروز در اطراف ید یر یبه دنبال درگ

  .رد درآمدکرگان مسلامن شمین به ترصف پیمهاجم یه سنگرهایلک

رد مسلامن و ک یروهاین نیب یر یدرگ یکروز یصبح د 9ساعت ی: اسالم یخربنگار جمهور  رمانشاه ـک

 یسالحها یرانداز یه با تکها یرین درگیدر اثر ا. موجود در منطقه به وجود آمد یاەهاحزاب و افراد گرو 
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و سه تن به  یرد مسلامن زخمک شمرگیسه پ، شوع شد یاسیاحزاب و دستجات س ین از سو یسنگ

شته کز ین نیتن از مهاجم 4د شدند یز شهین یو عبدالله عبداله یعباس بهمن ـ یوسفیغالم رضا  یاسام

ساعت  یر ین درگیاز منطقه دور شد ا ین متوار یه اجساد آن توسط مهاحمکشدند  یتن هم زخم 5و 

رد کشمرگان مسلامن یپ ین سالحهایگن با آتش سنیروز ادامه داشت وهجوم متجارسیبعدازظهر د 19

رد به کشمرگان مسلامن یافراد مهاجم توسط پ یه سنگرهایلک یر یدرگ، ن ساعتیروبرو شد و بعد ازچند

 . ترصف درآمد

 (7/12/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 یاەهردستان در دادگاکور یو غ یهنوز مسلامنان انقالب: رد به امامکشمرگان مسلامن یتلگرام سازمان پ

  .شوندیوم مکنجه و اعدام محک! به ش خلق

  .ندکا هجرت یشته! و کا یم شود و ید تسلیا بایمسلامن  یکه کاست  یجو اختناق به نحو 

  ینیامام خم، قدریبه نام خداوند و باسالم به رهرب عال

ندگان یره با مناکصدر در مورد مذاید ابوالحسن بنیرت سکرد به برادر د کشمرگان مسلامن یهشدار ساز مان پ

  ردکخلق  ییذاک

  .م و امنا نحن مستهزئونکنهم قالوا انا و معیاطیش ین آمنو قالوا آمنا و اذا خلو الیو اذ لقول الذ

ن خود یاطیه با شک یم و هنگامیامن آوردهایند ما ایگوینند میکامن آوردگان مالقات میه با اک یزمان

امن و یم )به دروغ به آنها اظهار اینیکرا مسخره م م و آنهایند هامنا ما از شام هستیگوینند میکخلوت م

 (14بقره ، قرآن. مینیکم یدوست
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  !ایراناسالمی یاست جمهور یر

مردم مسلامن ، ایراناسالمی یاست جمهور ین ریدر آستانه انتخابات شام از طرف مردم به عنوان اول

ر یه سالها زکردستان کن باشند ملت مسلامیم ییر بنایرات و تحوالت زییردستان چشم به راه تغک

نون از دولت کا، شان قرار گرفته بودیابرقدرتها و اعامل داخل یو فرهنگ یننده اقتصادکخرد  یفشارها

ه پس از انقالب کهستند و روشن است  یو مل یخیتار یقاطعانه خواستار رفع ستمها یمستقل و اسالم

خود را به انقالب و امت  یگروه یاەهخواسته نتواسته بودند ک ییاەهگرو  ینیامام خم یبه رهرب  یاسالم

ه داشت ک یژهایو یو اقتصاد یو فرهنگ یخیط تاریردستان را بعلت شاکنند کل یران تحمیقهرمان ا

ه مبارزه ک یکو واحد اسرتاتژ یع و با مشیوس یو سازمانده یخیو با رشد تار ەاندجوالنگاه خود قرار داد

در مقابل انقالب  یو خائنانها یبیدند و موضوع خصامنه و تخرر کبخش اسالم بود و وحدت ییانقالب رها

 یتبکر میو غ یاسیارانه و سکمسامحه  ید داده گرفتند برخوردهایه هزاران شهکو مردم مسلامن  یاسالم

ه بر کیمردم به دولت شد و آنها هم با ت ینسب ینینها و بدبیدولت موقت باعث رشد ا یر انقالبیو غ

را به وجود آوردند به  یتاتور یکشاندند و جو اختناق و دکردستان را به بحران کضع موجود و  یەاینارسائ

 یت انقالبیبه خاطر ماه، ردستانکور یو غ یران هنوز مسلامنان انقالبیا ینون در بهار آزادکه اک یگونها

رات و کومله و دمکمثل . . . و یو روس ییایکاحزاب مزدور آمر یخلق یاەهرشان در دادگایو سازش ناپذ

و ضد  یت ضد انسانیشوند !! و بنا به ماهیوم مکنجه و اعدام محکبه ش. . . ار ویکو پ یان و رزگار یفدائ

ا یم شود و یمسلامن تسل یکد یه باک ەاندبه وجود آورد یچنان اختناق، و فرصت طلبانهشان یمردم

 یتاتور یکد یحت فشارهال تکه به آن شکن بار است یده هجرت اولین پدیه اکند کا هجرت یشته ! و ک

  .افتدیران اتفاق میدر ایو ضد اسالم یستیسکل مار کن بار به شیوا

ت یتثب یاست جمهور یو انتخابات ر ین قانون اساسیران با تدویا یاسالم یومت جمهور که حک کنیا

ا آنه یضد انقالب و جدا ساز  یوبکبر رس  یل قوا مبنکشده و خصوصاً سخنان قاطع شام بعنوان فرمانده 

اران و مناطق یامکارانه در یبه موقع و مناسب و هوشەهای افت رضبیرد و درکور یاز مردم مسلامن و غ
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ز آنها اختالف یفرآمکت یف شده و به خاطر ماهیتها موضوع آنها تضعکن حر یتوده از ا یبانیگر و پشتید

ات کدست به حر حفظ خود و منافعشان در منطقه  یجه برایو وحشت آنها را فرا گرفته است در نت

  .ەاندزد یمنافقانها

ردستان به که از دل حوادث کو ارزنده خود  که بر تجارب دردناکیرد با تکشمرگان مسلامن یسازمان پ

نها دست به یره با اکسجمهور در مورد مذاییر یه به شام آقاکداند یفه خود میدست آمده است وظ

تان یه شام در سخرنانکن بود یمگر نه ا، میپرسیمم و از شام یهشدار بده، ەاندزد یبهایرنگها و فرین

خواهند تا به زو یجنگند و میه با اسلحه با دولت مک یسانکره با کمذا یبه نف یموضوع خود را مبن

ردستان کرات کد؟حال در مورد حزب دمیردکنند روشن نکل یراسلحه خود را به انقالب و مردم تحم

  :میدهیو هشدارتان م یآگاه

ومله کش یضد مردم یاکاست و با ش  یات هنوز مسلحانه در حال مبارزه با دولت اسالمر که حزب دمک

جنگ  یه دولت اسالمیواحد عل یسازمانده یکدر … !! شانکار و زحمتیکو پ یان و رزگار یو فدائ

  .م دادین مورد به شام رائه خواهیدر ا یه در صورت لزوم اسنادکنند یکم

مختلف  یگانه در شهرهایضد انقالب و مزدور ب یاەهر گرو یرات هنوز دست در دست ساکحزب دم

نجه کاندازند شیمسلامن را به زندان م یردستان اختناق به وجود آورده و مسلامنان و جوانان انقالبک

آزاد را  یحق رأ  یچگونه اظهارنظر و بحث آزاد و تظاهرات آرام و حتینند و حق هیکدهند و اعدام میم

  .ەاندردکاز آنها سلب 

و  یمنافع گروه یره و برخورد مسلحانه از دولت براکخواهند با مذایه مک یسانکت ین است ماهیا

  .رندیاز بگیردستان امتکخود و نه منافع توده مردم مسلامن  یحزب

  :رانیا یاسالم یاست جمهور یصدر ریرت بنکد  یآقا
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 یروز ید پیم به امیدهیشدارتان منها و موضوع منافقانهشان هیا یرنگهایقاطعانه و مسووالنه در قبال ن

 ی. نیامربگونه امام خمیپ یەایران در پرتو رهربیدر رستارس ا یو تحقق جامعه عدل اسالم

 (10/12/58رد کشمرگان مسلامن یپ )سازمان

و  یو انقالب اسالم یاسالم یصبح آزادگان و جمهور ەهای و روزنام یاست جمهور یدفرت ر: رونوشت

 . هان و اطالعاتکی

 (11/12/1358یاسالم یور )جمه

 

  .ردندکردستان حمله کنندگان در مناز جمعه کت کومله به ش کافراد حزب 

د مسلامنان را یپارس اخبار مربوط به مناز جمعه و تهد یچرا خرب گزار : زکم مر یمسلامن مق یردهاک

  .ردکمخابره ن

رغم جو اختناق و یسنندج علنفر از مردم مسلامن  4000حدود ی: اسالم یخرب نگار جمهور  رمانشاه ـک

د یخ محمد سعیمناز جمعه به امامت ش یارعاب روز جمعه در مسجد جامع سنندج به منظور برگزار 

: گفت یسخنان یبون قرار گرفت و طین پشت تریاز معلول یکیردند قبل از اقامه مناز کت کرش یحسام

جمعه گذشته هنگام خروج از ن حال یاز دست دادهام و باا کمن نصف بدنم را توسط مزدوران ساوا

؟ من ییگویرب مکردم گفتند چرا الله اکاعرتاض  یر شدم و وقتیومله دستگکله افراد حزب یمنزل به وس

رب و ال اله االالله و کن با شعار الله ایم )حارضیرون راندیرب طاغوت را بکدر جواب گفتم با شعار الله ا

ه معاون اداره کشان کزحمت یاز اعضا یکی یمحود نبو  ردند( سپسکد یرا تائ یسخنان و ، وملهکمرگ بر 

ل و یه چنانچه بخواهند بر خالف مکرد کد یمردم مسلامن را تهد یسخنان یباشد طین شهر میار اک

بعد از . ه مورد اعرتاض مردم قرار گرفتکنند ینشیار منیکنند آنها بک یتکحر « وملهکسازمان " یاەهخواست

 یحضار سخنان خانم فالح. شومیمن جاسوس روسها من: ار گرفت و گفتبون قر یپشت تر یآن خانم فالن
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ر یمسلح غ یاەهالت گرو ین تاب تحمل تحمیش از ایه مردم مسلامن سنندج بک یردند از آنجائکد یرا تائ

دادند ینندهگان شعار مکوه زدند تظاهر کپر ش یامئیراهپ یکمناز دست به  یمسوول را ندارند پس از ادا

، زادهیاحمد مفت کاکدرود بر ، احمد کاکمحمد رهرب ما  یصله علی، اسالم یجمهور  یغربنه ی، نه شق

  .د گرددیاحمد مهاجر باز با کا، کنیدرود بر مهاجر

از عوامل خود و مسلح  یج عدهاینند با بسیبیخود را نقش برآب م ەهچند ما یتهایه فعالکضد انقالب  

ز توسط یاز افراد مسلامن ن یرده و عدهاکلامن حمله ن مسیمنودن آنها به چوب و چامق به متظاهر

نان بود! دو تن از یا یل دادگاه به اصطالح خلقکید در انتظار تشیه باکر شدند یومله دستگکسازمان 

 یردهاکن رابطه یباشد همیق هفت سوا )مستخدم آموزش و پرورش( میراننده و صد یکر شدگان یدستگ

  .ار روزنامه قرار دادندیر را در مورد مناز جمعه در اختیز مطالب یمتاس یز طکم مر یمسلامن مق

از مردم مسلامن مبارز در مناز  یر یثکت یه جمعکست کیواصله از مناز جمعه سنندج حا یخربها یط

ن اجتامع در یت بود و ایرون مسجد مملو از جمعیاط تا بیه صحن و حک یردند به طور کت کجمعه ش 

 کاکمناز مردم شعار درود بر  یبعد از برگزار . م استکقان در آنجا حاه جو ترور و خفکبوده  یطیشا

 یردهاکن عمل قهرمانه یدانند در برابراید گردد را میاحمد مهاجر باز با کا، کنیزاده و مهاجریاحمد مفت

ت و ازار قرار یآنها را مورد اذ یفدائ یهایکومله و چرکه عومل مزدور کمسلامن مشاهده شده است 

مردم مسلامن  یه براکم یژه خواستاریات ویداً از دولت و هیردن اعامل آنها شدکوم کضمن مح ەاندداد

مربوط  یه چرا خربهاکم ینیکوم مکداً محیپارس را شد ین خربگزار یبه وجود آورد همچن ین جانیرد تامک

ه در آن کا احزاب مخالف ر  یایەهبارها اعالم یردند ولکد مسلامنان را مخابره نیبه مناز جمعه و تهد

رده یکران مخابره میدادند به متام نقاط ایلمه جاش را مورد استفاده قرار مکرد کخطاب به مسلامنان 

 . است

 (12/12/1358 یاسالم ی)جمهور 
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  :ردکشمرگان مسلامن یپ مصاحبه با

  .شق و غرب است یهدف ما مبارزه با عوامل ابرقدرتها

ه کرده بود کرمانشاه را چاپ کود منت مصاحبه خربنگار خود در روز خیدر شامره دیروزنامه انقالب اسالم

  :مینیکناً نقل میما ع

رده فعاالنه در راه کت یردستان اعالم موجودکاست در منطقه  یه چندکرد کشمرگان مسلامن یپ سازمان

ست منوده ا یردستان سازماندهک یشرت افراد خود را در مناطق جنوبیدارند و بیش قدم بر میاهداف خو

داشته  یر یچشمگ یتهایز موفقیپاوه و روانرس ن، جوانرود، ارانیامکن چون یردنشکمناطق  یو در بعض

ر یمنت ز. ابدیبیمردم یگاهیپا یاسالم یمسلامن و معتقد به جمهور  یردهاکن یه در بکرود یاست و م

  :ن سازمانیاست با رهربانا یوتاهک یگفتگو 

 ؟یا علنیاست  یمخفا سازمان یست؟ آیامل سازمان چکنام -س

ن عضو یمن نبودن مجاهدیاست به علتا یمه علنیو ن یمه مخفیرد نکشمرگان مسلامن یپ سازمان-ج

  .ن باشدیچن یالتکیه موقتاً فرم تشکجاد شده است یا یخاص یطیر شایسازمان در منطقه ناگز

 ست؟یل آن چکیل شده است و هدف از تشکیتش یسانکسازمان از چه -س

 ەاندردکش هجرت یار خویگانه از خانه و دیعوامل ب یه به خاطر ظلمهاک ین مسلامنیاز مهاجر-ج

ل و یشق و غرب و تحقق اهداف اص ین عوامل ابرقدرتهایل شده است و هدف ما مبارزه با همکیتش

  .ردستان استکز در منطقه یاسالم عز یانقالب

  نون چه بوده است؟کرد سازمان تا کعمل-س
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نرتل شهر کموقت شهر و  یل شوراکیت و تشیاران و استقرار امنیامکشهر  ینسب یساز کنرتل و پاک-ج

نگان از یبا یقلعه و قشالق و بار اباد و دوراه یاره مله پلنگان و قور کمناطق شبان یساز کجوانرود و پا

  .گانهیفار و مزدوران بکلوث 

  د؟یردکچرا هجرت -س

ه به ما شده است اطالع ک ییتهایلمها و جناه ظکاست  یسکمرت کد روشن باشد یل هجرت بایدل-ج

 یو اگر مسلامن ەاندش گرفتیا و روشها را دراز پەهو ین شیرشمانهرتین عوامل ضد اسالم بینداشته باشد ا

دفاع  ینیو امام خم یاسالم یستاد و از اسالم و جمهور یایش در مقابل آنها میبنا به اعتقادات اسالم

  .دیگردیرو من روشها روبیانهرتیرد با وحشیکم

 ست؟یردستان چکدر  یموجود فعل یاەهنظر شام نسبت به گرو -س

 ینیران و امام خمیا یاسالم ینند و مخالف جمهور یکردستان ضد اسالم جنگ مکه در ک ییاەهگرو -ج

شق و غرب  یطانیبزرگ ش یران و وابستگان به قدرتهاکم از قره نو یرمستقیا غیم یمستق یهستند همگ

  .هستند

 د؟یدار یتکاز دولت و مقامات مسوول ممل یوقعچه ت-س

 یوه قاطع و انقالبیند شکح ینش خود را تصید بینانه ندارند و باید واقعبیردستان دکدولت در مورد -ج

د دست عامل یان اسالم بزرگ است حتامً باین دشمنان به زیدر برابرا ینند و هرگونه سستکرسه یکار را ک

 . ردکوتاه کران یمناگانه را هر چه زودتر از دایب

 (12/12/1358یاسالم ی)جمهور 
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 ردکشمرگان مسلامن یپ از دالوران یبانیپشت

 ەاندد قرار دادیرد را مورد تائکشمرگان مسلامن یپ یەایانیب یط )ع( یمهد یسازمان خدمات اسالم

  :ر استین نامه به شح زیاز ا یقسمت

 برادران یطلب هیو ضد تجز یو ضد ارتجاع یستیالیو ضد امپر یضد استعامر  یاەهاقدامات و برنام

خودفروختهگان  یدست اجانب و نابود یوتاهکم یرکد و از خداوند یرد مسلامن خود را تائکشمرگ یپ

ت و وحدت روز افزون یخدمتگزاران اسالم و دوستداران برش یق و رسبلندیت گمراهان توفیو هدا

منافق و ضد برش را  یاەهفساد و جهالت و گرو  فر وک یروهاین ییختگیا انقالب و از هم گسەهگرو 

  .میخواستار

 

 ترجمه به یان مدرسه عالیدانشجویام انجمن اسالمیپ

 ردکشمرگان مسلامن یپ سازمان 

م یرا شویخود پذ ین دشمنان را در قلبهایه هم چون شام به خاطر اسالم رسب رسخ و آتشکم یما آمادها

 یز عرصه تاخت و تازهایردستان عزکن و پرسنگالخ یغرور آفرن یه رسزمیکرد مسلامن هنگامکبرادران 

 یاەهجب یاً جهت عدم استقرار انقالب اسالمکمشرت  یه همگکشده  یچپ و راست یاەهشمانه گرو  یب

تحققدادن به  یمناسب برا ینهایل به زمیشش باالجبار تبدیآالیو ب کو مردمان پا ەاندل دادکیواحد تش

ردستان و دراز مدت گسرتش دادن کسم در یسکمار  یولوژ یدیدن به ایبخش تیمکه هامنا حاکاهدافشان 

ق مختلف جهت یا به طرەهن گرو یه چگونه اکم یگر مناطق است و شده و هر روز شاهدیآن به د

ن امور تنها یه مسوولکنهد تا آنجا یشرت میپ یرند و قدمیگیروش تازه در بر م، ن خواستیت منودن ایتثب

نگران  یرنو دلهایرد و از ایگیش میل منطقه در پیمطلبانه در قبال مسایعمل و تسلسالکو تنها موضوع ع

ه ناگاه کگردد یوسرت میتابانه چشم انتظار رسنوشت منطقه است روز به روز مایه بکامت مسلامن 
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ش یه فوران خون رسخ خوکامن به اسالم یماالمال از ا ییاستوار و پر شور به قلبها یدرخشش رزمندگان

دانند تحت عنوان یامن خود میده وایاشانه و حفظ عقکمنودن خانه و  الزم جهت آزاد ین بهایمرتکرا 

ن یل امروزکه تشک یسازمان یآر ، بخشدیدمان میدهد و امیدمان میرد نوکشمرگان مسلامن یپ د سازمانیام

به دست  یبار اج یتاً هجرتیخود و نها یاز خانه و زندگ یار و آوارگیبس یخته شدن خونهایر یبه بها

ل و استوار یخود جوش اص یداشته باشد آنان را گروه ییگوناگون ضعفها یآورده هر چند به علتها

  .سازدیدار میست پدیل انقالب نکرابطه با  یه بک یرا در منطقها یروز یه افق پک میدانیم

ان گرفته یرا در م ه قبضه اسلحهکتان را یترجمه از دور دستها یمدارس عال یان انجمن اسالمیما دانشجو

ه ما هم همچون شام به خاطر اسالم رسب رسخ کم یم و آمادهایفشاریرود میدشمن نشانه م یو به سو 

 . میشکنارتان شهادت را در آغوش کم و در یشو رایخود پذ یدشمنان را در قلبها

 (13/12/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

  .میرد هستکعنارص مزدور ضد  یساز کدر پات دولت یما خواستار قاطع: ردکشمرگان مسلامن یپ سازمان

  .دارد یدر قلب مردم سنندج جا ینیامام خم

  .ربندیورش میرده و با چوب و چامق به آنها کمسجد را محارصه ، وبگرانکرس ، مسلامنان یوبکرس  یبرا

  .دیردستان بروکمردم  یار یبه  یانقالبید و با اقدامیزیبرخ

ه کرد در رابطه با مناز جمعه مردم سنندج کشمرگان مسلامن یان پسازم یاز سو  یەایاطالع، شب گذشته

  :ر استیده منت آن به شح زین سازمان به دفرت روزنامه مخابره گردیا یشد از سو  یر یمنجر به درگ
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  رد در مورد مناز جمعه سنندجکشمرگان مسلامن یپ ه سازمانیاطالع

 میبسم الله الرحمن الرح

ناتوان از  یه جمعک ید در صورتینیکچرا در راه خود جهاد من عه در سنندجحمله مسلحانه به مناز جم

ه مردم ک ین شهر یا ما را از ایند بار خدایگویم میفارند آنها داکر ظلم یبار شام اس کود کمردم و زن و 

بار . (74ه یسوره نساء آ، )قرآن. فرست یار یچارگان نگهدار و یما ب یرون از جانب خود برایارند بکستم

 58اسفند ماه  10رد در روز جمعه کدا یار و تجاوزگر در سنندج پکتیجنا یستهایالیگانگان و امپریگر بید

دات و فشارها و اختناقها در شهر ماندده بودند به یدان و تهدیرغم متام شهیه علکمردم مسلامن سنندج 

اد یند و فرکشان یاریز و قادر ید خداوند عزیروند تا شایه مناز جمعه به مسجد میقصد انجام فرض

 یرغم اعامل فشارهاینند علکروند تا اثبات ین جهان برسد میر مسلمیان و سایت رسخشان به جهانیمظلوم

رد اسالم هنوز زنده است و نخواهد مرد کضد اسالم و ضد  یستهایسکگانه و مار یمزدوران ب یطاقتفرسا

رود یاسالم هنوز منرده و نخواهد مرد و م ر استیپرور و سازشناپذیت انقالبیاسالم هنوز در اوج مظلوم

قلب نگران و خسته و مضطرب . ش بگذارندیر برادران و خواهران مسلامن خویتا دست در دست سا

فن کرزمنده و گلگون یاد شهدایام ببخشند و یگر التیبار د یکن یش به خداوند و دیایش را با نیخو

و غاصب حقوق  یوبگران اجنبکه رس کبدارند  یگرامرده بود کفدا  یو آزاد ه در راه اسالمکش را یخو

ان یومله و فدائکوبگران کنند رس یرا ببیوه اسالمکش پر شین منایتوانند مناز جمعه ایرد منکخلق مسلامن 

 ینند و شعارهایکد مردم اهانت میربند با امام جامعت و مقدسات و عقایورش میار به مسجد یکخلق و پ

 یه در قلب مردم سنندج جاک ینیو امام خم یند و بر هر انقالب اسالمدهیم یو ضد انقالبیضد اسالم

ن مزدور یرد مصلحیگیل مکش یجه تظاهراتینند در نتیکرشمانه جسارت میزاده بیاحمد مفت کاکدارد و 

مسلامنان مسجد را محارصه  یوبکرس  یبرا یپهلو  کم سفای( مانند رژ000ریکو پ یومله و فدائک) یاجنب

شوند یر میدستگ یادیو عده ز یزخم یادیربند تعداد زیورش میق و اسلحه به آنها ا چوب و چامیو 

را به  یستین اعامل فاشیه روا نداشتند مااک یتهایرد چه ظلمها و چه جناکان کود کورش زنان و ین یدرا
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رد کن عنارص مزدور ضد یا یساز کدر پایاسالم یت دولت جمهور یم و خواستار قاطعینیکوم مکشدت مح

برادران و خواهران  کمکه با کم یردستان آماده هستکم ما فرزندان مهاجر سنندج و مناطق یهست

وانات مسلح ین حیردستان را از لوث اکر مناطق یه در سنندج هستند وطنامن سنندج و ساک یرزمندها

 ن قطره خون خودیرده تا آخرکش یخو یه با خداک یثاقیرد مکشمرگان مسلامن یم و سازمان پینک کپا

د و از یزید برخیت شام را به رسارس جهان خواهد رسانیاد مظلومیاور شام خواهد بود و فریار و ی

ردستان شتافته کمردم مسلامن  یار یبه  یانقالبید و با اقدامیزید به پا خینکان اسالم دفاع کیمسلامنان و 

ار و کت یه جنایو روسجهانخواران  یایکوغ مزدوران آمریر یش آنان را از زیزال خویال یرو یو با ن

 ینابود یردستان براکمبارزات قهرمانانه مردم مسلامن  یر ید اوجگید به امیرها ساز یناملللیسم بیونیصه

 . ردستانکز در یو تحقق اسالم عز یو روس یایکآمر یجاشها

 ی نیامربگونه امام خمیپ یران به رهرب یا یگسرتده باد انقالب اسالم

 11/12/1358در کشمرگان مسلامن یسازمان پ

 (14/12/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 

 

  :زکم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم

  .رندیوغ احزاب خون خوار اسیر یردستان زکبرادران ما در 

ر یردستان به شح زکرد کت مسلامنان یز در رابطه با وضعکم مر یمق یردهاک 3ه شامره یاعالم تهران ـ

  :است



 
60 

 : 3ه شامرهیاعالم

 میبسم الله الرحمن الرح

ردند و کوطن  کامن آوردند و تر یه اکوان آنان یه مانند حکت دارد آن است یبرش اهم یآنچه در زندگان

، میردهاکرا فراموش ن یراه آزاد یه هنوز خاطره شهداک یطیدر شا، در راه خدا به مجاهدت برخاستند

 یرند طیست اسیسکوغ احزاب خونخوار مار ی ریز زیردستان عزکرد مسلامن ما در کاز برادران  یعدها

مسجد  یومله با اسلحه جلو کاز عامل مزدور  یه جمعک یطیده در مناز جمعه سنندج در شایرس یخربها

 ییبرپا یاز مردم در مسجد جامع برا یر یثکردند عده یکد میستاده و منازگزاران را تهدیجامع سنندج ا

بلند خواستار بازگشت مجاهد بزرگ اسالم و اهل  یشعارهازد با یحرست و شوق در چشامن آنها غلط م

ردند به دنبال کستها ابراز یمونکد خود را از یگر مهاجران بودند و تنفر شدیزاده و دیاحمدمفت کاکتسنن 

ردند یکون میه مادران آنها شک یابان گرفته در حالیومله شش بچه محصل را در خکان عامل ین جریا

رده به کنجا هم بسنده نیردند و به اکنجه کش یعیبرده و در آنجا با وضع فجومله کزنان به مقر کتک

نند و روز کت نکگر در مناز جمعه ش یه دکردند کد یتهد یدرب منازل مسلامنان رفته و آنان را با فحاش

ومله مورد کگفتند در مقابل مقر یر میبکه تکه را ک یمدرسه راهنامئ یاەهاز بچ یبعد از آنها هم عدها

 یرسم یارگانها یمنابع خرب  یه حتکاست  یطیل در شاین مسایمتام ا. جوم و رضب و شتم قرار دادنده

رسد یچ جا منیرد به هکمردم مسلامن  یر چنگال آنها قرار گرفته و صدایپارس ز یشور و منبع خربگزار ک

 یراسکه صفتانه دم از دمروب، چربدیه زورشان منکگر شهرها یباز رفقا در تهران و د، بین مصایبا متاما یول

را یاسالم یت مدرسه قرآن و متام انجمنهایچرا جلو فعال، هستند یراسکنها واقعاً طرفدار دمیاگر ا. زنندیم

ه متوسل به ارعاب و ترورر و کن قدرت وحشت دارند یرب اکاللها یندا یکردستان گرفتند و از کدر 

  .شوندیوحشت و خفقان م

 (13ه یآ46)سوره . . . ثم استقامو ن قالو ربنا الله یان الذ"
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ما قضاوت . ن شوندید نرتسند و نه غمگیه باک یردند به راستک یدار یماست و پا یه گفتند الله خداکآنان 

 . میگذاریران مین مورد به عهده شام مردم ایرا درا

 زکم مر یمق اسالمی کردهایانجمن 

 (15/12/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

  .رامانات و پاوه قطع شداو  یونیزیتلوەهای برنام

شور اطالع کمستقر در غرب  ایراناسالمیسپاه پاسدران انقالب یروابط عموم: پارس یخربگزار  رمانشاه ـک

 10روز جمعه  21رده ساعت کافت یرد درکشمرگان مسلامن یسازمان پ یه از سو ک یداد بر اساس گزارش

از توابع بخش  یدیمز یواقع در روستا ایراناسالمی یجمهور  یامیصدا و س یل مخابراتکد  58اسفند ماه 

مناطق اورامانات و پاوه  یونیزیتلو یاەهل برنامکن د یبا انفجار ا. نگان توسط افراد مهاجم منفجر شدیبا

 . قطع شده است

 (16/12/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  :ردندکرد اعالم کشمرگان مسلامن یپ

  .است یرقانونیغ ردستانکمسلح انتخابات در  یاەهبا وجود فشار گرو 

در رابطه با  یەایرد اعالمکشمرگان مسلامن یاز طرف سازمان پی: اسالم یجمهور  یخرب گزار  رمانشاه ـک

  :افتیر انتشار یردستان به شح زکانتخابات در 

مسلح ضد  یاەهت گرو یمکا و تا اعامل حایبا درود و سالم بروندگان راه انب-میبسم الله الرحمن الرح

در  یاست اساساً انتخابات واقع یر قانونیردستان انتخابات غکدر  یراسکو دم یم آزادانقالب و عد
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جه انتخابات را یست و نتیار ساز نکر است در جوامع تحت فشار و اختناق انتخاب یانپذکجوامع آزاد ام

و  ا و احزاب مسلحەهردستان گرو کآزاد مردم در  ینند نه آرایکن مییان و سلطهگران تعیهامن زورگو

دشان را به مردم یو عقا یامل سلب آزادکاز مردم به طور  یناملللیسم بیونیسم و صهیالیمزدور امپر

ده و یشکر به آتش یو جوانان رزمنده مسلامن و سازشناپذ یمسلامنان انقالب یاەهننده آن خانکل یتحم

ا به زندان و یو  ەاندرفتا آنها را به گروگان گی ەاندردکش آواره یاشانه خوکا را از خانه و ەهزن و بچ

فار ک یتاتور یکر بار دیستند زیخواهند و حارض ن یه مسلامنند و آزادکنینجه و اعدام فقط به جرماکش

ن یره هزاران نفر از مهاجریرمانشاه و همدان و غکمختلف مثل  یمزدور بروند در شهرها یستهایمونک

 یط فعلیبودن انتخابات در شا یره قانونیند غنها اسناد زنده و اختناق و سیهاکد ید دیمسلامن را خواه

ر یا زیا زندان و یه در گروگان و کرد کر از صد نفر از مسلامنان یردستان هستند در حال حارض به غک

ردستان کضد انقالب در  یستیفاش یاەهو یرد فروش هستند هزاران نفر به خاطر شکنجه جالدان کش

ستند یخود ن ین در شهرها و روستاهایندارند مهاجر یرأ  ن مسلامنان مهاجر حقیاایآ ەاندردکهجرت 

ردستان )بجر ک یگر در شهرهاینند از طرف دکتشان را انتخاب یندگان واقعیبتوانند با راز آزاد خود منا

ردن و مناز ک یحق ابراز وجود و زندگ یچ مسلامنیمسلحانه ضد انقالب ه یتاتور یکاران( به خاطر دیامک

د یاندک یسانکچه  یطین شایه در چنکاست  یعید شدن!! طبیاندکه رسد به جمعه خواندن ندارد چ

ردستان کنند در یکجاد میردستان اختناقاکن منافع اربابان خود در یتام یه براک ییشوند آنهایم

جنگ یاسالم ینند با دولت جمهور یکل میدشان را به مردم تحمینند با زور اسلحه عقایکم یجنگافروز 

ن است؟ و یتامیانتخابات آزاد و مردم یبرا ینهایبه عنوان زم یو آزاد یراسکردستان دمکا در ینند آیکم

م و با یخواهیران میسجمهور اییر یو آقا یانقالب اسالم یبخصوص شورا یتکن مملیقاطعانه از مسوول

 یر جمهو  یقانون اساس 68ز اصل ینند و نیکن میهمه مردم را تام یه آزادک یه بر اصول قانون اساسکیت

رات کو دم یومله و فدائکسم مثل یالیضد انقالب و وابسته به امپر یاەهامل گرو کخلع سالح  نایرااسالمی

و  یط جنگین رفنت محیضد انقالب مسلح منطقه و از ب یاەهر گرو یشان ساکار و زحمتیکو پ یو رزگار 

 یر آن منطقه خوددار انتخابات د یز از برگزار یردستان عزکت به یو امن یامل آزادکو بازگشت  ینظام
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آزاد و برابر و دور از  امالًک یطیردستان در شاکه شوم خلق مسلامن ینند و به محض برطرف شدن ساک

دفاع از حقوق  یردستان براکمردم  یندگان واقعینند تا مناکبرگزار  یانتخابات را به خوب یلیهر گونه تحم

  .ابندیراه  یاسالم یبه مجلس شورا یخیتار یحقه آنها و رفع ستم مل

 یردستان مسلامن و آزاد و در آرزو ک یش به سو یپ ینیامام خم یبه رهرب  یگسرتده باد انقالب اسالم

 . درپناه اسالم یواقع یراسکو دم یه آزادیدرسا یانتخابات واقع

  ردکشمرگان مسلامن یسازمان پ

 (16/12/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

  :ردکشمرگان مسلامن یه سازمان پیاطالع

  .ردندکانه حمله یار به مناز گزاران وحشیکان خلق و پیمله و فدائو ک

 

  وبنده ستمگرانکبه نام خداوند در هم 

  میاالخره عذاب عظ یو ف یا خز یالدن یلهم ف. . . ه اسمهیر فکذ یو من اظلم ممن منع مساجد الله ان 

در  یزبون. . . در او برده شودر خداوند که ذ کن یه باز دارد مسجد را از اک یسکارتر از کست ستمکیو )

 12آنها است( بقره ـ  یا و عذاب در آخرت برایدن

به مناز جمعه در هفته گذشته مردم و به خصوص جوانان رزمنده  یانه و ضد مردمیشورش وحش یدر پ

ش ادامه دهند یبخش خوییموجود به مبارزات رها یرغم فشارها و اختناقهایرند تا باز هم علیگیم میتصم

ا است و با یت انبکه استمرار حر کش را یخو یرغم فشار مزدوران و ضد مذهبان مبارزات اسالمیلتا ع

دگان عدالتخواه در طول مبارزات حقطلبانه خود به یفن رنج دکدان گلگونیانبوه و شه یجهاد و شهامتها



 
64 

ز جمعه حضور نند و با مناکن از زمان حفظ ین خطه خونیشان را در ایراث گرانبهایده میشان رسیارث ا

ا یش در برابر خداوند و شهدا و انبیامن خویانند و به پیفر بنامکش را در برابر یر خویپرتوان و سازشناپذ

و  یر یسمها و دستگیالیو مسلح امپر یرهایانه سگان زنجیورش وحشینند اما باز هم کن و ما یو صالح

  ! نجهکزندان و ش

از برادران و خواهران سنندج به  یجوانان مسلامن انقالب ش آنهایشاپیمردم و در پ 17/12/58روز جمعه 

رده بودند و ضعف کملس  فر راک یو زبون یروند آنها در هفته گذشته سستیطرف مسجد جامع شهر م

مناز خواندن  یکاز  یه حتکار را یکان خلق و پیومله و فدائکشق و غرب مثل  یسمهایالیمزدوران امپر

به سمت تر استوار یو با گامهایبهرت و تهاجم یەاین بار با روحیبودند واده ید یدند به خوبیرتسیهم م

ار از قبل به اعضا و طرفداران خودپ گفته یکان خلق و پیومله و فدائ، کگریرفتند از طرف دیمسجد م

رده بودند و قبل از کورش به مناز جمعه مسلح یو  یر یجلوگ یو همه آنها را برا. ندیایه به مقر بکبودند 

شدن ظهر مردم روانه مسجد شدند  یکزدند با نزدیخود در شهر گشت م ینهایامه مناز جمعه با ماشاق

ردند و دم در مسجد جوانان را کعمل  یشاهنشاه کم سفای! مانند رژ یکراتکان مسلح دمین آقایاما ا

ند هر ردیکگانه به منظور اهانت به مردم به آنها )جاش(خطاب میب ین )جاش(هایردند ایکر میدستگ

خواست یه مک ین هر جوانیزدند هم چنیم کتکرده و به شدت کر یآمد او را دستگیش در میه صداکس ک

 یر ید جوانان را پس از دستگیرسینفر م 50ر شدگان به ین دستگیشد تعدادایر میوارد مسجد بشود دستگ

و خطبه خواندن را اجازه اذان گفنت  یردند حتکمسجد را قطع  ینجه گاه بردند بلندگو کبه زندان و ش

زدند یمیردند و دست به تظاهرات عظکرا تحمل ن ین همه زورگوئیورایبه امام جامعت ندادند مردم غ

نفر به  یکها یرین درگیمسلح ضد انقالب در امان نبودند درا یروهاین همه نیانه ایورش وحشیه از ک

رف ضد انقالب هنوز برما از طیومت نظامکح یاد و برقرار یه بعلت خفقان زکشته شد کارد کرضب 

به  یت ضد انقالب از فرط ضعف و زبونیدر نها. دام طرف بوده استکه از کمعلوم نشده است 

مامنعت از منازگذاردن  یشوند و درب مسجد را برایمتوسل م یدوران شاهنشاه یارتجاع یاەهو یش

  .بنددیم
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ه ک یور یبر منازگذارن و جوانان غ سالم. ور سنندجیگسرتده باد مبارزات حق طلبانه مردم مسلامن و غ

 . بخشندیش تداوم میم به مبارزات خوکرغم اختناق حایعل

 ردکشمرگان مسلامن یسازمان پ

 (20/12/1358 یاسالم ی)جمهور 

 

 ، ارانیامکجار و قروه و یبجز ب

  .ردستان شدندکرد خواستار لغو انتخابات در رسارس کشمرگان مسلامن یپ

  .است یر اسالمیو غ یر قانونیتان انتخابات غردسکم بر کبا وجود جو حا

  .مناز خواندن جرم باشد انتخابات آزاد نخواهد بود یوقت

خواستار لغو انتخابات در رسارس  یەایشب گذشته با انتشار اطالع، ردکشمرگان مسلامن یسازمان پ 

  :ن شح استیه بدیاران شدند منت اعالمیامکجار و قروه و یردستان بجز بک

 میالله الرحمن الرحبسم 

جار و قروه و یردستان بجز بکاز لغو انتخابات خواستار لغو انتخابات در رسارس  یبانیضمن پشت 

  میاران هستیامک

ه کم یر شدکه قبل متذ یشور در اطالعکر یانقالب وز یشورایاسالم یاست جمهور یحضور محرتم ر 

 یدایاندکل به یو بدور از هر گونه فشار و تحم ه مردم آزادانهکر است یان پذکام یزمان یانتخابات واقع

ا مسلح ضد انقالب جو اختناق و خفقان را ەهردستان گرو که در ک یدهند تا زمان یش رایدلخواه خو

جار و یردستان بجز بکاست رستارس یر اسالمیو غ یر قانونیندارند انتخابات غ یرا یو آزاد ەاندردکم کحا

به نا  یاەهاز خواست یچیه قصد رسپکس کوناست و هر آن یقالباران تحت سلطه ضد انیامکقروه و 
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ا به یسازند و ینجهگاه روانهاش مکا به شیبندند و یا به گلولهاش مین مزدوران را داشته باشد یحقا

ه کت است ین واقعیرند ایگیا خانوادهاش را به گروگان مینند و یکومش مکمح یقرون وسط یەایزندان

نجه کربدند و شیزنان و مردان و جوانان را به جرم مناز خواندن م یست وقتیار آن نکچ قادر به انیه

نند و اجازه اقامه مناز را به مناز گزاران یکل میه مسجد را تعطک یاندازند وقتیردند و به زندان میکم

شد! با ید مسلامنیاندکد مسلامن؟ اگر یاندکبه  یدهند؟ آنهم رایآزاد به مردم م یا اجازه رایآ، دهندیمن

نجه و کاز وجود جو اختناق و خف قان وآازار و ش ین مسلامن خود منونه بارز یه مهاجرکست! یه نک

ن نه ین مهاجریباشد وایسم شق و غرب در منطقه میالیمسلح وابسته به امپر یروهاین نیتجاوز توسطا

ردستان ظلم ک ردستان هستند و انجام انتخابات در منطقهک یشهرها یه از متامکشهر بل یکتنها از 

توانند لب یون منین در مناطق تحت سلطه ضد انقالبکاست بر مظلومان زمان مردم مسلامن سا یگر ید

م که اسلحه بر انان حکدهند چرا  یش رایدلخواه خو یدایاندکتوانند آزادانه به ینند و منکبه اعرتاض باز 

ن است یا مرگ فرزندانایدخرتان و  و تجاوز به یر یم نشدن گروگانگیاو تسل یند در صورت نا فرمانیکم

ه به کدهند چرا  یش رایدلخواه خو یدایاندکتوانند به یز منیردستان مسلامنان مهاجر نکم بر کجو حا

امند؟ شام خود یم یسکم بر منطقه مجبور به مهاجرت شدند پس چه کجهت ظلم و تجاوز و اختناق حا

جه انتخابات هر چه باشد آرا آزاد یون نتیانقالبمسلح ضد  یروهاین نیردستان با وجود اکد در یدانیم

. باشدیسم میونییست و صهیالیه خواست و نظر هامن سلطه گران و ضد مردمان امپرکست بلیمردم ن

ن مناطق به یه در اک ید اشخاصینکتواند قبول و باور یاست؟ چگونه م یجو آزاد انتخابات یکن یا ایآ

از لغو انتخابات در سنندج  یبانیرد باشند ضمن پشتکتحت ستم  مردم ینده واقعیابند مناییمجلس راه م

وان و بانه و سقز و یم بر مرکه جو حاکند چرا یردستان لغو مناکرده و انتخابات را رد رسارس کتفا نکا

با شد به آن ینجهرت از آن هم مکاز سنندج ندارد و چه بسا خفقان آورتر و پر ش یمکمهاباد و بانه دست 

 یداهایاندکرده و به کت کط آزادانه در انتخابات ش یمح یکردستان در کم قهرمان مسلامن ه مردکد یام

ن ملت تحت ستم و یچند قرن ا ین ساله و حتیدهند تا حقوق از دست رفته چند یش رایدلخواه خو

  .یانتخابات آزاد و اسالم یک یآن روز و در آرزو  یمحروم را بازستانند در آرزو 
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، ردستانکبر  یشق و غرب نابود باد سلطه اجنب یستهایالیان وابسته به امپریو زور گومرگ بر سلطه گران 

 ی. نیامرب گونه امام خمیپ یبه رهرب یگسرتده با انقالب اسالم

  20/12/58رد کشمرگان مسلامن یسازمان پ

 (21/12/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  ارانیامکمعلامن  یه انجمن اسالمیاطالع

از برادران دانشآموز و معلامن  یروز گذشته با حضور تعدادی: اسالم یر جمهور خربنگا رمانشاه ـک 

 یەاین جلسه اطالعیان ایل شد در پاکیتش یرد جلسهاکشمرگان مسلامن یاز پ یاران و گروهیامک یو اهال

  .افتیاران انتشار یامکمعلامن  یاز طرف انجمن اسالم

  :ر استیه به شح زیمنت اطالع

 نیارب املستضعفین و یم الجباربسم الله القاس

ربان را به دست کن قرار دهد و مستیه مستضعفان را وارث زمکاراده خداوند بر آن است  

و  یسم شورو یالیال امپریا و سوسیکسم آمریالیار امپرکت یگر دست جنایبار د. ندکوب کمستضعفان من

گر در آمد یدیک یار با وفای یعبارتن مثلث شوم و به ین خودفروختگان ایاز آست ین املللیسم بیونیصه

رمان و کو مسجد جامع  یت مسجد االقصیه جنایشب یتیگر بار جنایخرب دیان از خدا و خلق بین جانیا

ن باشند کبت ش ینیه هامن نور چشامن خمکگاه مستضعفان ین پایاران ایامکمسجد جامع سنندج در 

ف خود رسوا یثکن اعامل یش خود را با همیرت از پشینها بیه خواست خداوند استاکانجام گرفت و از آنجا 

  .نندیکم
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شه ما هم حمله یر و اندکگاه تفیاران به پایامکل شب در یشنبه شب( در اویکشب گذشته ) 

رد یگیشق و غرب را در مغز ما نشانه م یاهدائ یشه سالحهایه چرا دشمن همکنجا است یمنودند وا

ه به همت برادران و خواهران کاران یامکمدارس  یطوالن یلیطه بعد از تعکگذرد یش از دو هفته منیب

ه مستضعفان کتواند ناظر باشد یه چگونه مکاپتو افتاد کشد و دشمن سخت به ت یمدارس بازگشا یفرهنگ

چگونه استعامر و ینه هیگر زمیوفا شود دکه مغزها شیکو آنها هنگام ەاندشیسب دانش و اندک یدر پ

حمله  یشنبه شب ( در پیکن علت شب گذشته ) یان نخواهند ماند و به همشیاستشامر و استحامر برا

و  یچ ین مانند آر پیسنگ یاران را با سالحهایامکه و اداره آموزش و پرورش ینیناجوامنردانه مسجد حس

ان یه بودند فرعونان و منرودان و پهلوکه با خدا در جنگند کخمپاره مورد حمله قرار دادند و ثابت منودن 

شگاه یاران در پیامکان و دانش آموزان یم رسگذشتشان را با مردم مسلامن بخصوص فرهنگیدیخ و دیرتا

اعالم  کع و هولنایات فجین جنایوم منودن اکز ضمن محیران عزیملت مسلامن و رزمنده جهان بخصوصا

م منود و یهخوا یستادگیامل قدرتاکانه فاطعانه و با ین اعامل وحشین چنیراراکه در صورت تکم ینیکم

شمرگان یبا درود به سازمان پ. دیوبکم یو در خط جهان خواران را به شدت خواه یت ارتجاعکهر گونه حر 

ن اسالم نابود باد یبر افراشته باد پرچم خونی. نیامام خم یبه رهرب یروز باد انقالب اسالمیرد پکمسلامن 

 . نین و منافقکین و مشرت یتوطئه مرتجع

 ارانیامکمعلامن  یانجمن اسالم

 (22/12/1358یاسالم ی)جمهور 

 

ردستان آرام کت یات حسن نید گاه هیاز د: م فرما استکردستان حکه بر ک یدیبا وجود خفقان شد

 ! است

خلق  یه به نام صداکهستند  یسانکوان چه یمر یو مخفیگردانگان فرستنده راد: ردکمسلامن  یک

  .رندیگیناسزا م ر رگبار فحش ویرا ز یاسالم یرد و جمهور کمسلامن 
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گر یومله و دکر از یانجام داده غ یرهاکردستان مذاکت با مردم مسلامن یات حسن نیا تا به حال هیآ

ختند و خانواده یریپناه م یشان به منازل مسلامنان بیشمرگان به اسالح خلقیه پیکو نظام یاسیاحزاب س

 گرفتند؟یم کتکآنها را به باد 

  :میپرسیان میصباغ یرد از آقاکمسلامن  یکران و یفرد ا یکبه عنوان 

 ومله است؟که فرماندارش در زندان کمفرماست کح یوان چه آرامشیمثل مر یـ در شهر 1

  هستند؟ یسانکات نظارت بر انتخابات چه یه ـ2

وضع انتخابات  یاسالم یبه دفرت روزنامه جمهور  یرد با ارسال نامهاکمسلامن مهاجر  یک تهران ـ 

ردستان با وجود خف قان صد انقالب کبرشمرد و آن را به رضر مسلامنان  ینونکدر جو  ردستانکرا در 

ه ک یدیده و اظهار داشته با وجو خفقان شدک یتلق. . . ار وکت را سازشیات حسن نیه یرد و کف یتوص

م فرما کبر منطقه ح خلق و یفدائ یهایکومله و چرکار از جانب احزاب یردستان و مسلامنان آن دکبر 

داند نامه برادران مسلامن یند و انتخابات را بالمانع میکف میات منطقه را ارام توصیاست چرا باز ه

  :دیخوانیر میناً در زیرد را عکمهاجر 

 

 میبسم الله الرحمن الرح

  :ردستان آرام استکت یات حسن نیدگاه هیاز د

ن ین ایون راستیستان و انقالبردکمسلامنان  یه براک یگذرد سالیران مینایسال از انقالب خون یک 

ه در زمان اوج ک ییبود تا جا یمحمد رضا خان یتاتور یکاه دیزتر از دوران سیترورآم، ار خفقانآورترید

خود را  ینیض دیمسلامنان جرأت منازخواندن و انجام فرا یجهنم کو ساوا یسیقدرت و عظمت پل

مناز  یانه دولت موقت نه تنها از انجام برگزار ار کاستها گام به گام و سازشیت سکداشتند اما حاال به بر 

نجه و که مبادا با اعدام آنها و شکومله ک یس خلقید التاسیجد که از ترس ساواکجامعت محرومند و بل
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لمه کرد فروش مرتجع و جاش بودن را به آنها بزنند از گفنت کزندانش متام شود و با حداقل برچسب 

ار که دولت موقت دست از کنیاست بعد ازا یادآور ینند الزم به کیم یاسالم و مسلامن بودن و خوددار 

 یاسالم یجمهور  یومت بعدکه انشاالله حکدا شد یردستان پک یدر دل مسلامنها یدیروزنه ام، دیشک

رد خواهد بود و امام متأسفانه مسلامنان کپناه  یده و مظلوم و مسلامن بیرنج یاەهتود یران جایا

ن دولت دست پروردهاش همچنان بر رس یه بعد از اکن امر توجه نداشتند ین به ایخوشباور و ظاهرب

 یکیردستان را ک یمسلامنها یکراتکز دمیم هنوز هم از راه مساملتآمینیبیه مکار خواهد ماند همچنان ک

ان یومله و فدائک یشکات و مردم ین مدت بارها و بارها شاهد جنایدهد درایشنت مکبه  یگر یپس از د

 یکیراتکدم یمتاس تلفن یک یفروهر ط یآقا یانهایت و حمله وحشیم بعد از هر جنایدهابو  یضدخلق

امل افتخار و مباهات خود کف و با یردستان اوضاع منطقه را آرام توصک ینیومت استالکبا گردانندگان ح

متعهد به  یتکاز مقامات مسوول ممل یردستان قلمداد منوده و برخکانت یت را ناجیات حسن نیو ه

  .رده استک یشکجاد برادر یوا ینکارشک

 یکیان یصباغ یآقا 24/12/58هم در روز سه شنبه  یاسالم یشورا یدر آستانه انتخابات مجلس 

ه به طور کهان کین سوال خربنگار یدر جوابا یتلفن یگفتگو  یک یت طیگر از اعضا به اصطالح حسن نید

رد کشمرگان مسلامن یه پکن یه است؟ و اردستان بجز سنندج چگونکر مناطق یم در ساکجو حا یلک

ن منطقه لغو شود تا چه حد یم دراکردستان به خاطر جو حاکتا در انتخابات در رسارس  ەاندردکتقاضا 

ه انتخابات لغو کن مورد یوجود دارد در ا یردستان آرامش نسبکگر ید یدر قسمتها: صحت دارد؟ گفت

 یصندوقها یتوانند پایه افراد آزادانه مکداشته باشد  ن احتامل وجودیجا اکست هر ین یشود حرف درست

رد از کمسلامن  یکو  یرانیفرد ا یکشود حاال من بعنوان یانجام م یرا یبروند انتخابات صندوقها یرا

  :پرسمیان میصباغ یآقا

 باشد؟یومله مکه معاون فرماندارش در زندان کم فرمااست کح یوان چه ارامشیمثل مر یـ در شهر 1

 هستند؟ یسانکات نظارات بر انتخابات چه یـ ه2
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؟ فئودال معرف یمیرکدامشان مسلامن است؟ عبدالرضا کوان ین مریشهر مسلامن نش یدایاندکـ از سه 3

خلق  یفدائ یهایکوان و فرمانده چریآموزش و پرورش مر یستینینیست لیسکر مار یو دب یرمانشاهک

و عوامل خلع سالح  یقرآن و پاسداران انقالب اسالمن مدرسه ید ترین و رشیوان و قاتل بهرتیشاخه مر

 یامهر و طرح اصلیآر یست و پرس ثناگو یامئوئیخ االسالمیا فاتح شی یو ژاندارمر  یمرز  یاەهپاسگا

ه یه بورسیسانسیوان و لیمر یسوادیس اداره مبارزه با بییمهرپور؟ ر یا باباعلیوان یمر یەایریدرگ

  .ارکانت یشاه خ یو مداح و ثنا گو  یامهر یآر

  ند؟یکم یجا زندگکوان دارند و اصال یدر مر یتیچه فعالیاسالم یـ اعضا و هواداران قرآن انجمنها4

 ؟ەاندد شدین شهکینون چند نفر مسلامن به دست مرش کت تا یات حسن نیـ از زمان به وجود آمدن ه5

انتخاب شده  یتکم مملدام مقاکاست و از طرف  یسکوان در حال حارض چه یمر یـ رسپرست فرماندار 6

 ان انتخابات باشد؟ید ناظر جریه باک

 شود؟یوان ضبط میدر مخابرات مر یاملات تلفنکم یسانکـ توسط چه 7

رد مسلامنان که به نام خلق مسلامن کهستند  یسانکوان چه یمر یمخف ییویـ گردانندگان فرستنده راد8

 رند؟یگیم یر رگبار فحش و ناسزاگوئیرا زیاسالم یرد و جمهور ک

ومله و احزاب کر از یانجام داده غ یرهاکردستان مذاکت با مردم مسلامن یات حسن نیا تا به حال هیـ آ9

 وانیعراق و مسلط شدن بر شهر مر یەایه بعد از بازگشت از دامان بعثک یهامن احزابینظام یاسیس

 کتکه آنها را به باد ختند و خانوادیریپناه م یشمرگان به اصطالح خلقشان به منازل مسلامنان بیپ

تا هر طور است  ردندیکشدن در صورت نداشنت مجبورشان میگرفتند و خواستار اسلحه از انان میم

ه داشتهام و به دولت کرا  یندارد و اسلحها یرد پولیکاظهار م یسکنند و اگر چنانچه که یشان تهیبرا

ه خواهران وبرادران مسلامن یلکاز  گریشد در خامته بار دین وضع مجازات میعرتیردهام به فجکم یتسل

ز نداشته و یوت را جاکن سیش ازایه بکخواهم یده و آواره میمسلامن زجر د یکبعنوان  یرانیهموطنا
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ت مردم مسلامن کممل یو اجرا یر یم گیمهم تصم یت در ارگانهایار مسوولکعوامل سازش یدر افشا

 . ندیمنا یار یردستان را ک

 رد( کمسلامن  یک)

 (23/12/1358یاسالم ی)جمهور 

 

 

  :یردن مردم به اعتصاب عمومکل و وادار یجهت تعط

  .ردندکن سنندج حمله کیاکومله به د کو  یفدائ یسازمانها

ر یبا دفرت روزنامه اخبار ز یمتاس یرد طکشمرگان مسلامن یپ سازمان یاز اعضا یکیشب گذشته  

ومله و ک یسازمانها یروز اعضایعات صبح دن سایار ما گذاشت از اولیرا درر مورد شهر سنندج در اخت

خود را بعنوان اعرتاض ەهای ه مغاز کان خلق با در دست داشنت بلند گو از مغازه داران خواستند یفدائ

صبح  9ن عمل تن در ندادند و تا ساعت یاران بهاکاسبکببندند اما  شدن انتخابات در سنندج یبه ملغ

ردند دست به اقدام مسلحانه کن عمل مشاهده یخود را دراست که شکور کمذ  یردند سازمانهاکمقاوت 

گر حادثه یات دیمنودند ضمنا از جزئەها آنها و مغازه داران را وادار به بسنت مغاز کزدند و با حمله به د 

 . ده استینرس ینون اطالعکتا 

 (24/12/1358یاسالم ی)جمهور 
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  :ز خطاب به روزنامه اطالعاتکم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم

 طرف ید نه بیشام طرف هست

 یاسالم یومت جمهور کاز مسلامنان و موافقان ح یو اشارها یل در روزنامه اطالعات حرفیبه چه دل

 وجود ندارد؟

گذارم و وقت یابان میادهرو خیخود را در پ یار شخصکه در موسسه اطالعات وارد شدم افکمن صبح 

  !رمیگیل میبرگشنت مجدداً آن را تحو

  .دیسایس مکاست و رس بر آستان مار  یبعد یک یراسکمو ن نوع دیا

ن نامه را یروزنامه اطالعات محرتماً خواهشمد است ا یر یمحرتم رسدب یشورا-میبسم الله الرحمن الرح

نشان یردستان و مسلامنان آن مزکشام درباره اوضاع منطقه  یاەهطبق قانون مطبوعات در مقابل نوشت

 یراسکه از دمکد باشد ییر( امر به درج فرمایچه د یول یحیو تصح یحید )هر چند بعداً توضیفرمود

  .هم ما را یبیخودتان نص یدرخواست

راراً در رس کت کممل یاسیس یو موضوعها یر کف یدرباره روش آن روزنامه در قبال موضوعها 

چ یالعات به هه روزنامه اطک ایدهردکان ین بیامل را داشته و چنک یطرفیب یخود ادعا یتوبهاکمقاله و م

شه یه حاصل اندکآن  یاەهر از رس مقالیو غ یاست خرب  ینداشته و روزنامها یبستگ یخاص یر کگروه ف

از هر نوع  یو خال یر ینظیامل بکه مطالب در یاست بق یر یرسدب یشورا یادر اعضاکر کو طرز ف

ند یکان میب یستروزنامه به در  یقت نداشته و خطمشین ادعا حقیشود متأسفانه اینوشته م یر یجهتگ

شاهد من ، مبود شهامتکاست همراه با  ین گفتارها خدعهایطرف و ا ید نه بیه شام طرف هستک

  .صفحات هر روزه اطالعات است

 یشورا یاز اعضا یکیز به خدمت کم مر یمق اسالمی کردهایندگان انجمن یتابستان گذشته منا 

ردستان مندرج در روزنامه گله کطالب مربوط به دند و در مورد میان( رسیمیرح یروزنامه )آقا یر یرسدب
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آن  یدادهایشام درباره رو یاەهه چرا نوشتکن مطلب یر اکبه بحث نشستند و تذ  یلیردن و مدت قلک

ن یاز مسلامنان و موافق یو اشارها یل در روزنامه مطلقاً حرفیطرفه است و به چه دل یکسامان همواره 

ها است و یشود دشمنیه وجود ندارد و هر آنچه نوشته میاحران در آن نیا یاسالم یومت جمهور کح

ان در یمیرح ی؟ آقایاسالم یآنها و قهرمان جلوه دادن دشمنان جمهور  ییومت و بزرگنامکمخالفتها با ح

م و ضامن صدق ینیکناً آن را نقل میرده و عکافت یدر یخربها را از خربنگاران محل: ندیفرمایآن جلسه م

ه از در کمن صبح ی: ن معنیبها ەاندفرمود یجمله جالب. ت(ینوع فرار از مسوول ک. یمیستیذب آن نکو 

گذارم و وقت برگشنت مجددا یابان میادهرو خیخود را در پ یار شخصکشوم افیموسسه اطالعات وارد م

قاً با ین گفته دقیه اکم یگویشوند اما من میطرف خارج میطرف وارد و بیب یعنیرم یگیل میآن را تحو

  .منودار است یر است و دم خروس صفحات روزنامه بد جور یت ملموس در روزنامه مغایواقع

را با آب و تاب متام اسم  یمحل یستهایمونک یرد منفکت و عملکن حر یرتکوچکه ک یشام در حال 

 انهایهمه جر ید از رو ینیکامالً حقطلبانه نقل مکمخالف  یاەهنیو رسم و القاب متام رسان آنها در زم

  .دیفرمائیچشم بسته عبور میماسال 

  :به عنوان مثال 

 یاسیس یاەهتحت عنوان اعرتاض گرو  10در صفحه  14/12/58سهشنبه  16090در روزنامه شامره  

ان یاعرتاض سازمان فدائ ردستان ـکنگ یتین میمن قاطعانه معرتضکشتار رهربان خلق تر کبه  یو اجتامع

 یسکآن قطعنامه از طرف چه  ایدهرد را جداگانه نوشتکق خل یندگیات منایردستان و اعرتاض هکشاخه 

ردستان است و شام مجدداً کموجود در  یاسیس یاەهه از طرف گرو کست ین نیصادر شده است؟ مگر ا

مسلامنان سنندج  ییامیخط نوشته در باره راه یکغ از ی؟ اما درایدهآنها را مرقوم فرمود کتکاعرتاض ت

 یلمه دلسوز ک یکغ از یهستند و در یه خواستار رفع ستم ملکاد خلق افر  یو اعرتاض آنها به ستمها

ران جهت ینقاطایانشان در اقصیر و مالیر و مدیه دبکات رفته بر آنها یردستان و جناکآن همه آواره  یبرا

ه توان فرار نداشته و در زادگاهشان کمشغولند و آن عده هم  یار گل عملگکشان به یاەهارتزاق خانواد
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نرتل است مجازات حبس و کز تحت یر بوده و مسجد رفتنشان نیرنر خونخوار اسیدر چنگال ش دەانماند

  .نجه داردکش

است رسبر  یبعد یکشام  یراسکن نوع دمید؟ ایهست یراسکدام دمکرو یبله برادران شام پ 

است  یرت رضا برهانکد  یآقا یگر در هامن شامره مقاله دو صفحهایدم خروس د: دیسایس مکاستان مار 

 یشود من به محتوایم یر یه از چاپ دو خط نامه امت مسلامنان جلوگک یوتاه هم شده بود در حالکه ک

ندارم و ضمن صحت و  یار کشد یپخش م یه الزم بوده به صورت جزوهاک یبرهان یمقاله و نوشته آقا

نار که در ک اما جا داشت. ت است و چه اندازهاش شانتاژیه چه مقدارش واقعکستم یسقم مطالب آن ن

ده بود به عمل ین اطالعات به چاپ رسیه در همک یبرهان یش آقایآن مقاله اشاره به نوشته چند سال پ

شد و در واقع توبه نامهشان بود تا  یامهر یشان از زندان آریا یه چگونه آن نوشته باعث آزادکآمد یم

ن خطاب جالل است یع، حمد ترسواد جالل اال یوم ملت و به قول زنده یران قکن روشنفیق بدانند ایخال

با آن آب توبه  یرت برهانکد  یدارند و بفهمند آقا یع متلونیار بدکچه اف ینقل از مجله فردوس یبه برهان

رسانجام بعد از . دیا مسافرت فرماینگه دنیخته توانست از زندان آزاد شده و به یه بر رس خود رک

ست یالیل حزب سوسکیرجعت فرموده و در تش س به وطنکات مار یدر ه یانقالب اسالم ییوفاکش

دهد به ین ملت درس میمنتخب ا یسجمهور ییه به ریحال یبرهان یردند آقاک یکم و شیارگران سهک

ه نصف عمر ی کمهندس بازرگان یعنیه چه مواظب مهندس بازرگان باشد؟ کزند یاصطالح پرده را باال م

ان یانتخابات به م یامهر توبه نگفت و واقعاً اگر پایر آرچ گاه بیده و هیرا در زندان گذران یبراهن یآقا

ح خواهد داد یا بوده است ترجیکه همواره پناهگاهتان آمرک یران غربکشان را بر شام روشنفید ملت ایآ

رت محمد کد . دیین نامه را صادر فرمایاجازه چاپای، و آزادمنش یشیآزاداند ید است آرزو یدر خامته ام

  زکم مر یمق یردهاک یبه انجمن اسالممهرآسا وابسته  یعل

 . جهت درج والسالم یاسالم یروزنامه جمهور : رونوشت

 (25/12/1358 یاسالم ی)جمهور 
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  .ردندکاران دعوت یامکد مسجد جامع یمردم را به بازد، شمرگان مسلامنیپ

مت مردم یبه منظور عز یەایرد اطالعکشمرگان مسلامن یپ سازمان یجمعه شب گذشته از سو  

 میبسم الله الرحمن الرح: ن شح استیه بدیمنت اطالع: افتیردستان انتشار کد به یام عیمسلامن در ا

فات ین تحت عنوان ستمها و تضعیشیجبار پ یومتهاکرباز در حیرد از دکمردم مسلامن -رستانکبهار در 

  .ەاندقرار داشت یو استعامرگران خارج ین داخلیربکمست یر انسانیغ

 ین خود را در نابودیسلطنت ننگ یومت رضاخان و پرس جالدش بقاکهمچون ح ید انسانض یمهایدر رژ

م جان یداشتند نس یه شئون انسانیلکدر استضعاف ما در  یا سعەهو یدند و به انوع شیدیو ضعف ما م

ز جان تازه یدن گرفت و ما نیران و وزیده این رنجیدر رسزم ینیامام خم یبه رهرب یبخش انقالب اسالم

 یو فرهنگ ینامناسب اقتصاد یاەهنیز را به مناسبت زمیردستان عزکم استعامرگران شق و غرب یتافی

ت خود را در طول یجنا یله عوامل رسسپردهشان صحنه تاخت و تاز قرار داده و متامیبه وس یخیو تار

ان ین میطئه نگن تو یردند تا با اکه یتوجیاسالم یه نظام جمهور یرد علکر به نام مبارزه خلق یسال اخ یک

ه سابقه کخود را  یهطلبینده و نقشه شوم تجزکو فاصله اف یر هموطنان جدائیرد و ساکمردم مسلامن 

دن ینون در آستانه آغاز سال نو و فرا رسکسازد ا ین لحظات حساس انقالب عملیز دارد در این یخیتار

 یز و جهاد آزادیان اسالم عزن فرزندیغم از دست دادن بهرت، سو یکردستان از کبهار مردم مسلامن 

ند از شور و شوق و شعف از آزاد شدن کآ  یگر با قلبیبار دارند و از طرف دکاش یدگانیفار دکبخش با 

شه یتپیفار جناکآن از  یساز کاران و حوزه اورامانات و پایامکمناطق مانند پاوه روانرس و جوانرود و  یبعض

ام نوروز یه اکند یکران تقاضا میشمرگان مسلامن ایسازمان پ ربند لذایبزرگ به رس م یروزهایدر انتظار پ

م کیا تحیم بوده و یو سه یکرد خود شکخواهران و برادران  یها و لبخندهاکاش یەایا غمها و شادی

ا واقعاً یند برادران و خواهرانیل مناکشرت متشیحق را در مقابل باطل هر چه ب یروهایوحدت خود صف ن

وان و یهمچون سنندج و مر یرد در شهرهاکه مسلامنان ک ین گرفت تا هنگامتوان شاد بود و جشیم

سم شق و غرب واقعاً و مرتباً خرب از قتل یالیعامل امپر یستینیاستال یتاتور یکره به دیمهاباد و بانه و غ



 
77 

د تا با هم به ییایبرادران ب یرسد؟ آر یرد مکحرمت از مردم مسلامن  کنجه مردم مسلامن و هتکو ش

خ رنج و ستم ید تارییایده شده است بیوبکهفت ی، جی، پ، ه با سالح آرکم یاران برویامکن مسجد دید

د هموطنان مسلامنان برادران و یرد بشنوکمسلامنان  یشهدا یاەهگانه را از زبان خانوادیمزدوران ب

ده شده و در ار خود رانینون از شهر و دکست هامیمونکفار که در اثر ظلم وستم کرد کخواهران مهاجر 

 ینکیتا با آمدن شام تس ەاندچشم به راه دوخت ەاندن شدکره سایرمانشاه و همدان و غکچون  یمناطق

ردستان از لوث که کخواهد بود  ید ما روز یابند عیخود ب یزخمها یبرا یخود و مرهم یدردها یبرا

 . گردد کفار پاکوجود 

 . ردکشمرگان مسلامن یپ سازمان

 (26/12/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  .ردندکردستان دعوت کاز  یدار نوروز یهموطنان را به د، ردکشمرگان مسلامن یپ

ران یاز عموم مردم مسلامن ا یەایانیبا صدور ب، ردکشمرگان مسلامن یسازمان پ: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

برادران و  یو لبخندها هاکاش، هایبا غمها و شاد یکردستان بروند و از نزدکام نوروز را به یرد تا اکتقاضا 

  .شوند یکم و شیرد خود سهکخواهران 

ه توسط ک یین و ستمهایشیجبار پ یومتهاکو ح یم منحوس پهلو یات رژیح جنایه ضمن ترشیانین بیدر ا

 یم ضد انسانیرژ: رد روا داشته شده آمده استکبر مردم  یو استعامرگران خارج ین داخلیرکمستب

دند یدیو ضعف ما م یت خود را در نابودکن مملیسنگ یبقا،  جالدش و پرس یومت رضا خانکهمچون ح

م جانبخش انقالب یه نسکنیتا ا ەاندداشت یه شئون انسانیلکدر استضعاف ما در  یا سعەهو یو به انواع ش

. میافتی یز جان تازهایدن گرفت و ما نیران وزیده این رنجدیبر رسزم ینیامام خم یبه رهرب  یاسالم

 یخیو تار یفرهنگی، نامساعد اقتصاد یاەهنیز را به مناسبت زمیردستان عزکشق و غرب استعامرگران 
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ر یسال اخ یکت خود را در طول یجنا یله عوامل رسسپردهشان صحنه تاخت و تاز قرار داده و متامیبوس

مسلامن  ان مردمین مین توطئه ننگیرده تا با اکمتوجه  یاسالم یه نظام جمهور یرد علکبه نام مبارزه خلق 

ز ین یخیه سابق تارکخود را  یهطلبینده و نقشه شوم تجزکو فاصله اف ییر هموطنان جدایرد و ساک

دن بهار مردم ینون در آستانه آغاز سال نو و فرارسکا. سازند ین لحظات حساس انقالب عملیدارد در ا

نار کبخش با یجهاد آزاد ز درین فرزندان اسالم عزیسو در غم از دست دادن بهرت یکردستان از کمسلامن 

مناطق مانند  ینده از شور و شعف از آزاد شدن بعضکآ  یگر با قلبیبار دارند و از طرف د کاش یدگانید

رد از عموم کشمرگان مسلامن یلذا سازان پ. ربندیاران و قروه و از گله به رس میام، کجوانرود، روانرس، پاوه

ها کها و اشیبا غمها و شاد یکردستان آمده تا از نزدکوز را به ام نور یه اکند یکران تقاضا میمردم مسلامن ا

 یروهایم وحدت خود ضعف نکیم بوده و با تحیو سه یکرد خود شکبرادران و خواهران  یو لبخندها

توان شاد بود و جشن یا واقعاً میبرادارن و خواهران آ. ندیل مناکشرت متشیحق را در مقابل باطل هرچه ب

ره تحت یبانه و غ، مهاباد، وانیمر، همچون سنندج ییرد در شهرهاکه مسلامنان ک یگرفت تا هنگام

نجه برادران مسلامن کسم شق و غرب واقعند و مرتباً خرب از قتل و شیالیعامل امپر ینیاستال یتاتور یکد

م یواران بر یامکدن مسجد ید تا با هم به دییایبرادران ب یآر . پرسدیرد مکحرمت از زنان مسلامن  کو هت

 یاەهگانه را از زبان خانوادید تا رنج ستم مزدوران بییایب، ده شده استیوبکهفت ی، جی، پ، ه با سالح آرک

ه در اثر ظلم و ستم ، کردکبرادران وخواهران مهاجر ، هموطنان مسلامن. میرد بشنوکمسلامن  یشهدا

ن کرمانشاه ساکهمدان و چون  یار خود رانده شده و در مناطقینون از شهر و دکست هامیمونکفار ک

خود  یزخمها یبرا یخود و مرهم یدردها یبرا ینکیتا با آمدن شام تس ەاندچشمرباه دوخت ەاندشد

 . گردد کفار پاکز از لوث وجود یردستان عزکه کخواهد بود  ید ما روز یع. ندیایب

 (27/12/1358هانکی)
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 در جوانرود یر یدرگ

رات کن دو گروه مستقر در منطقه بوده و افراد حزب دمیانرود بجو  یرهای"درگ: هانکیرمانشاه ـ خربنگار ک

الت سنندج کیرات تشکحزب دم یسخنگو  ید علین مطلب را سیا« . ندارند یر ین درگیدر ا یچ نقشیه

 یر یه در مورد دخالت افراد مسلح حزب ما درگک یاتهامات: هان گفت و افزودکیروز گذشته به خربنگار 

. مینیکب میذکاساس را تین مطالب بیذب محض است و ما اکم شده است درروز گذشته جوانرود اعال 

ن دو گروه یه بکفقط به منظور گسرتش تشنج در منطقه بوده است  یر ین درگیا: ن افزودیهمچن یو 

از  یکی یگر جبار حسامید یاز سو . گر بوجود آمده استیوابسته به حزب بحث عراق و گروه مسلح د

رمانشاه در مورد حوادث دو کرد مستقر در کشمرگان مسلامن یمان پساز  یمسووالن روابط عموم

منطقه جوانرود از  یساز کات پایما به دنبال عمل یر یدرگ: هان گفتکیروزگذشته جوانرود به خربنگار 

نون کده تایجوانرود اتفاق افتاد و بر اساس اخبار رس یلومرت کی 3در « نهیافراد مسلح در نقطه "شم

از افراد : ردکسپس اضافه  یمسلامن و چند تن از افراد مسلح مجروح شده است و  شمرگانینفراز پیک

  .میاز آنها هست ییبازجو ه مشغولکز دو تن بازداشت شدند یمسلح ن

گاه یمسلحانه پا یر یدرگ یکز در یش نیرد مسلامن چند روز پکشمرگان یگروه پ: ن گفتیهمچن یو  

ن محل یدر ا کنیومله بود به ترصف خود درآورد و افراد ما اکن ار افراد مسلح سازمایه در اختکقشالن را 

. ردکومله و افراد مسلح رسدار جاف در منطقه اعالم ، کراتکت افراد مسلح را دمو یمستقر هستند و هو

را  یر یت در هرگونه درگکبا خربنگار ما ش  یتلفن یگفتگو  یکومله در کاز مسئوالن سازمان  یکیضمناً 

 . ردکب یذکت

 (9/1/1359هانکی)
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 ونیزیو و تلویز درباره رادکم مر یمق یردهاک یه انجمن اسالمیاطالع

خطاب به مسووالن  یران نامهایو ایرادی ردک یاەهم در اعرتاض به برنامیمق یردهاک یانجمن اسالم

  :ن نامه آمده استیاز ا یدر بخش. ەاندارسال داشت یتکممل

ش ینقاط مختلف منطقه از مدتها پ یردهاکارتباط با  یبرقرار  یانقالب اسالم ییران جهت شناسایو ایراد"

الت کیو تش ن دستگاهیونها تومان خرج ایلیم: توان گفتیه مکد ینامیپخش م یردکبه زبان  ییاەهبرنام

 «ربند؟یسود م یسانکرند و چه یگیم یجهایشود و به هر حال از آن چه نتیق پخش آن شده و میو دقا

ست و افراد فاسد گذشته همچنان یا در خط اسالم و انقالب نەهه برنامکنیاره به اه ضمن اشین اطالعیدر ا

ن یرد را بر پخش اکنفر مسلامن  یکتا  ەاندخواست یتکپردازند از مسووالن مملیا مەهن برنامیه ایبه ته

ح یو ترش یراد سخرنانیه به اکن از مسلامنان باسواد و متعهد خواسته شود ینند همچنکا ناظر ەهبرنام

ا اخبار ەهن برنامیاز ا یشود و در قسمت یزننده خوددار  یاەهردستان بپردازند از پخش ترانکل یمسا

  .ردستان پخش شودکروز  یاسیس

ت در یه در صورت عدم موفقک ەاندخواست یتکز از مسووالن مملکم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم

 . نندکل یو را تعطین رادیه اکبهرت است  ن خواستهایبرآوردن ا

 (10/1/1359هانکی)
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  :زکم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم

  .ت داشته باشندکد ش یمسلامن با یردها، کدر مناظره با قاسملو

 یدر صورت« ه مناظره با "قاسملوکاعالم داشته است  یه ایاطالع یط، زکم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم

منت . ت داشته باشدکمسلامن در مناظره ش  یهاردکنفر از  یکه کردستان است کد مسلامنان یمورد تائ

  :ن قرار استیه بدیاطالع

ت در مناظره کرات جهت ش کنده حزب دمیقاسملو منا یون ازآقایزیو تلویبدنبال دعوت سازمان راد"

د یقبول و تائ ین مناظره را به شطیما ا، ردستانکبر خلع سالح و ادامه جنگ و مسائل  یمبن یونیزیتلو

رد کشمرگان مسلامن یاز اعضا سازمان پ یکیا ینفر از مسلامنان مبارز و متعهد  یکه حد اقل کم ینکیم

  .«ت داشته باشندکدر مناظره ش  یردستانکمهاجر  یکا ی

 «زکم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم"

 ردستان متعلق بهکه کنیان ایضمن ب 9/1/59خ یدر تار یاسالم یه روزنامه جمهور کر است کالزم به تذ 

ردستان است کمردم  یاەهست و متعلق به مسلامنان منطقه و گرو ین یاەهر گرو یرات و ساکحزب دم

ضمناًدر مورد . ت داشته باشندکمسلام ن ش  یردهاکاز  یندگانید منایه در مناظره با قاسملو باکرد کاعالم 

ندگان مسلامن یت مناکه مردم خواهان ش کشود یبه دفرت روزنامه م یرر کم یهر روز تلفنها، شنهادین پیا

 . رد در مناظره با قاسملو هستندک

 (14/1/1359یاسالم ی)جمهور 
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  ارانیامکدر  یر یدرگ

شمرگان یسازمان پ یه از سو ین اطالعیاران ایامکبخش  یەایریدر ارتباط با درگ: پارس یرمانشاه ـ خربگزار ک

  :اران منترش شدیامکرد در کمسلامن 

 میبساملله الرحمن الرح

رد کن مزدوران ضد اسالم و یرتین و وحشیفرتیثکرد به دست کن فرزندان مسلامن یگر خون بهرتید باریک

شمرگان مسلامن یپ یگر برایگانهپرست و افتخار دیافر و بکان ین وحشیا یبزرگ برا یخته شد و ننگیر

قر در رد مستکشمرگان مسلامن یواحد از پ یکه ک یهنگام 14/1/59خ پنجشنبه یدر تار. دیرد گردک

اران انداخته بودند بنا به یامکاطراف  یه در روستاکمنفجر نشده  یاەهردن خمپار ک یخنث یاران برایامک

ه مورد حمله کاران یامک یلومرت کیا به چند ەهن خمپار ینجات از انفجار ا یروستاها برا یدرخواست اهال

رات( قرار گرفته و چهار تن از کمدیی، فدا، وملهک) یاسالم ین ضد انقالب و جمهور یناجوامنردانه مهاجم

د و دو یو عبدالله گلنام شه یسیمرادو، نهیبراخاص آی، باقر املاس یشمرگه مسلامنان به اسامیبرادران پ

شمرگان مسلامن یپ یگر واحدهایاز د کیمک یروهایدن نیه برادران با رسیز مجروح شدند و بقینفر ن

ه سنگرها و یلکمنودند و  یشته و زخمکن را یاز مهاجما تن ەهبه آنها داده و د ینکرد پاسخ دندانشک

م ینیکن بار اعالم میچندم یرد براکشمرگان مسلامن یما پ. دندیوبکفار و مهاجم را در هم کمواضع 

به  یاسالم یدن جمهور ین قطره خون خود در به مثر رسیم و تا آخریرویشواز شهادت میعاشقانه به پ

از پا  یاسالم ین و دشمنان اسالم و جمهور یفار و منافقکتان از ردسک یساز کو پا ینیرهرب امام خم

فر راسخرت و که یاممنان در مبارزه بر علیدان ما افزوده شود ایم نشست و هر چه بر تعداد شهینخواه

 . گرددیاستوارتر م

 (15/1/1359هانکی)
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 ییروستا 14 یر یگروگانگ

ن ماه یازدهم فروردیرد در روز کرمانشاه اعالم کمستقر در  یردکشمرگان مسلامن یرمانشاه ـ سازمان پک

 یفه مثرخان را به گروگان گرفتند و به نقطه نامعلومیطا یم بعث عراق چهارده نفر از اهالیعوامل رژ

  :ن عده عبارتند ازیا یاسام. بردند

ن یسح، ق فتاحیتوف، م سبحانیرکعبدالی، د احمد روحانیسی، امنید و عبدالله سلیعبدالحمی، حاج عل

امن ین اعظم و سلیحس، نازدار محمد، زیفتاح عز، زیاحمد عز، امن اعظم خانیمحمود محمد سلی، نیام

رد توسط کنه از عوامل احزاب مسلح یمنطقه شم یساز کات پایه عملکاست  کین گزارش حایهمی. ز یعز

ی، فوالد یاهانون روستکن منطقه تایدر ا. ان افتیجوانرود پا یرد شاخهکشمرگان مسلامن یسازمان پ

. ەاندشد کگانگان پایگر از عوامل مزدور بید یرمان و چند روستاکب، آباد ساسلیعل کگرو ، مداران یانک

در منطقه . خود اعالم داشته یل سالحهایتحو یش را برایخو ین منطقه زبران آمادگکافراد مسلح سا

نفر از افراد  8ن یهمچن. ردندک افتیخود اماننامه در یضمن سالحها یادیز تعداد زینه و قشالق نیشم

م یتسل یف در قشالق خود را به سپاه پاسداران انقالب اسالمکنیالشکقبضه  16مسلح بعث عراق با 

  .ربندیران به رس میا یاسالم ینون در پناه جمهور کردند و هامک

رد دو کسلح ن سازمان و افراد مین افراد ایش بیدمر یدر روستا یر ین گزارش به دنبال درگیبر اساس ا

ضمن اظهار ندامت  یفه باباجافیرم از طاکسوران و ، ن چشمهکم سایرکانوز فرزند عبدال ینفر به نامها

 . ردندکم یشان خود را تسلیهمراه سالحها

 (16/1/1359هان کی)
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 ، شمرگان مسلامنیمسلح به پ یاەهدرتهاجم گرو 

  .دندیشمرگ به درجه شهادت رسیچهار تن از برادران پ

ار ما قرار دادند یر را در اختیه زیاطالع، رد با دفرت روزنامه گرفتندکشمرگان مسلامن یه پک یدر متاس روزید

  :گذردیه از نظرتان مک

 

 ردکشمرگان مسلامن یه پیاطالع

گامن . رزقون یاء عند ربهم یل الله امواتاً بل احیسب ین قتلوا فیو ال تحسنب الذ-میبسم الله الرحمن الرح

. رندیگیم یو نزد پروردگار شان روز  ەانده زندکبل ەاندشوند مردیشته مکه در راه خدا ک ینساکد ینکن

خته شد و ننگ یرد رکبدست مزدوران ضد اسالم و ، ردکن فرزندان مسلامن یگر خون بهرتیبار د یک

خ یردر تا. دیرد گردکشمرگان مسلامن یپ یگر براید یگانه پرست و افتخار یافر و بکان ین وحشیبزرگ ا

ردن ک یخنث یبرا، ارانیامکرد مستقر در کشمرگان مسلامن یواحد از پ یکه ک یهنگام 14/1/59پنجشنبه 

بنا بدرخواست ، اران انداخته شده بودیامکاطراف  یه در روستاهاکمنفجر نشده دشمن  یاەهخمپار 

 ین ضد جمهور یممورد حمله مهاج، اران رفتندیامک یلومرت کینجات آنها به چند  یروستاها برا یاهال

رد به کش مرگ مسلامن یومله هستند قرار گرفته و چهار تن از برادران پکو  یفدائ، راتکه دمک یاسالم

گر مجروح یدند و دو نفر دید گردید و عبدالله گل منا شهینه و مرواریبراخواست آئ – یباقر املاسیاسام

پاسخ ، ردکشمرگان مسلامن یپ یاگر واحدهیاز د کیمک یروهایدن نیه برادران با رسیشدند و بق

فار مهاجم را درهم که سنگرها و مواضع یلکشته و کن را یا تن از مهاجمەهبه آنها داده و د ینکدندانش

م یرویشباز شهادت میم عاشقانه به پینکین بار اعالم میچندم یبرا، ردکشمرگان مسلامن یما پ. دندیوبک

ردستان ک یساز کو پا ینیامام خم یبه رهرب  یاسالم یجمهور دن یبه مثر رس ن قطره خون خود دریو تا آخر

م نشست و هر چه بر تعداد ینخواه یاز پا یاسالم ین و دشمنان اسالم و جمهور یفار و منافقکاز 

  .گرددیرا سخرت و استوارتر م، فرکه یاممنان در مبارزه بر علیامن افزوده شود ایشهدا
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  .ردکامن دان اسالم و مردم مسلیشه یدرود بر متام

 . مرگ بر متام مزدوران ضد اسالم شق و غرب

  ینیامام خم یبرهرب  یاسالم یبرقرار باد جمهور 

 ردکشمرگان مسلامن یسازمان پ

 (17/1/1359یاسالم ی)جمهور 

 

  .افتیان یه پایمنطقه اشنو یساز کات پایعمل، ردکشمرگان یتوسط پ

"در روز : ردکرمانشاه اعالم کرد مستقر در کن شمرگان مسلامیسازمان پ: پارس  یخربگزار  –رمانشاه ک

را به گروگان گرفته « فه "متر خانیطا یچهارده نفر از اهال، م بعث عراقیعوامل رژ، ن ماهیازدهم فروردی

  .ەاندبرد یو به نقطه نا معلوم

م یرکعبدال – ید احمد روحانیس یامنید و عبدالله سلیعبدالحم ین عده عبارتست از حاج علیا یاسام

ز یفاتح عز –ز یاحمد عز –امن اعظم خواه یسل –محمود محمد  – ینین امیحس -ق فتاح یتوف –سبحان 

منطقه  یساز کات پایه عملکاست  کین گزارش حایهمی. ز یامن عزین اعظم و سلیحس –نازدار محمد  –

. افتیان یپاشاخه جوانرود ، ردکش مرگان مسلامن یرد توسط سازمان پکاز عوامل احزاب مسلح « نهی"شو

رمان و چند کب -آباد ساسل یعل - کرو کمداران  یانک – یفوالد ینون روستاهاکتا ، ورکدر منطقه مذ 

ل یتحو یش را برایخو یز آمادگین، «افراد مسلح منطقه "زبران. شده اند کگر از مهاجامن پاید یروستا

 یل سالحهایضمن تحوی، ادیاد زز تعدین« و "قشالق« نهیدر منطقه "شو. ەاندخود اعالم داشت یسالحها

در ، فکنیالشکقبضه  16با ، نفر از افراد مسلح بعث عراق 8ن یهمچن. ەاندردکافت یامان نامه در، خود

 یاسالم ینون در پناه دولت جمهور کردند و هم اکم یتسل یقشالق خودرا به سپاه پاسداران انقالب اسالم

ن سازمان و افراد ین افراد ایب« سی"ده رئ یدر روستا یر یرگبدنبال د، ن گزارشیبنابرا. برندمی ران برسیا
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فه یم از طایرکن چشمه سوران و کسا« میرک"انور فرزند عبدال یدو نفر به نامها، ردکمسلح احزاب 

 . ردندکم یخودراتسل، شانیهمراه سالحها، ضمن اظهار ندامتی، باباجان

 (18/1/1359 یاسالم ی)جمهور 

 

  ردکشمرگان مسلامن یه پیپارس عل یتوطئه خربگزار 

له وزارت اطالعات یبوس یسم پهلو یا لیو امپر یستیونیم صهیحفظ منافع رژ یه براکپارس  یخرب گزار 

 یانقالب کت و در یت و احساس مسوولیبوجود آمده بلطف درا کامل ساواکن و با نظارت یشیم پیرژ

السابق بخدمت )!! !( مشغول  یام فکمانده و  ی)! ! !( همچنان دست نخورده باق یر ارشادملیشخص وز

  .است

ه چاپخانه کن است یا یاداره تابعه خودش باشد در پ« ه "ارشادکنیا یبجا یشود وزارت ارشاد ملیگفته م

استفاده ، ار داردیه در اختک یاناتکه امیمانند بق، ند و از آنکخارج  یاسالم یاەهرا از دست گرو  یا

  .دی) ! ( بنام یمرشوع ) ! ( و قانون

در جهت  ینون نه تنها قدمکتا، شود (یاداره م یه تحت نظارت وزارت ارشاد ملکپارس )  یخرب گزار 

ف اسالم و یدر جهت تضع یاز هر گونه اقدام، س در مواقع حساسکه بر عکبل، درست انقالب برنداشته

  .رده استکن یوتاهکمسلامن  یروهاین

ه کنیقرار دارند و با توجه به ا یستیمونک یاەهمالت گرو ن حیرحامنه تر یه تحت بکردستان کمسلامنان 

جز خلع سالح  –بخصوص در دوران بازرگان ، رده استکبه آنها ن کیمکچ گونه یه یز کنون دولت مر کتا 

 -ردستان کبه عنوان استاندار وقت  یاتوده یونسیون تومان بودجه به یلیردن آنها و دادن صد مک

  .نندکاز خودشان دفاع ، دانخودشان با چنگ و دناند مصمم
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، هستند یز کومت مر کعوامل ح، رد از جان گذشتهکن مسلامنان یند اکه وامنود کنیا یپارس برا یخرب گزار 

 یده است و با توجه به جو یاران پاسداران انقالب نامکآنها را هم، ردستانکمسلط بر  یاەهاز قول گرو 

پارس بوجود  ین خربگزار یهم یعمل یو با همدست، بله ضد انقال یبوس، ه پاسدارانیردستان علکه در ک

 کپارس تدار  یخرب گزار  یار کردستان با همکه مسلامنان یعل یفیثکه چه توطئه کد یتوان فهم، میآمده

  .ده شده استید

بروند و … ها ویومله ا، کهایفدائ، اەهتا به رساغ تود ەاندشه آمادیه همکپارس  یخرب نگاران خربگزار 

از قول ، ەاندبود یپهلو  یستیم فاشیار رژیه سالها در اختکنند کرا منترش  یسانکمبارزات  یگا شح زند ی

ه وزارت کم یدانیما م. نندکمی ردستانکن حمالت را مبسلامنان ید تریشد یفدائ یهایکومله و چرکحزب 

 یخربگزار ن یا یائیکو آمر یساخت شاهنشاه یدر جهت دگرگون ین اقدامیرتکوچکنه تنهای، ارشاد مل

 ن منظوریز رصفاً بدیر را نکن تذ ید و ایآمی ه به حسابین تصفیاه خودش از موانع عمدهکبل، ندکیمن

ران و بخصوص خواهران و برادران مسلامن ین فاجعه به اسالم و ایومتان در مقابل اکه با سکم یسینومی

  :دینکمی پارس را مالحظه ین خرب گزار یالً عیوذ، میرده باشکانت نیردمان خک

 15/1/1359مورخ  14شامره  

 

 از سنندج یگزارش

  :پارس یخربگزار  –سنندج 

 یلومرت کیدر چهار « "باخله ییروستا یکیدر نزد، پاسداران بطرف سنندج یرشو یان پیروز گذشته در جر

ومله زد کار و یکو پ، شانکدسته زحمت ی، فدائ، راتکش مرگان دمیبعلت مقاومت افراد پ، «ارانیامک"

  .داد یو خورد رو 
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پاسداران و ، ەاندردکن خرب را اعالم یه اکمستقر در سنندج  یاسیس یاەهان گرو یبنا باظهار سخنگو

 یروستا یونیزیل تلوکابتدا توانسته بودند د ، شوندیده میشمرگان مسلامن نامیه پکاران آنان کهم

ندگان یبنا به اظهار منا. رد افتادکن شمرگایبه پ یل پس از مدتکد  یرا به ترصف خود درآورند ول« شک"توان

شمرگان یبا مقابله با مقابله پ، بودند یرشو یه مشغول پک کمستقر در سنندج چند تان یاسیس یاەهگرو 

  .منهدم شده است کتان ی، یکر ین درگیه در اکمواجه شدند 

و مسلسل  کناز توپ و تا، شمرگان مسلامن و پاسدارانیپی، ر ین درگی"در ا: ز گفتیومله نک یسخنگو 

دفرت  یسخنگو  یک. «ەاندت شدیز حامیوپرت نیکتوسط هل، رده ودر اواخر نزاعکاستفاده 50رب یالک

پارس در سنندج اظهار  یروز به خرب نگار خربگزار ید 30/12ساعت ، خلق در سنندج یفدائ یهایکچر

 یکلندرور توسط  یک ،اران به سنندجیامکواقع در راه « نی"ال یکیامروز در نزد، ش از ظهریه پکداشت 

: افزود یو . شد یزخمی، ر انداز ین تیومله در اکش مرگ یپ یکوپرت به گلوله بسته شد و یکفروند هل

  .ردیگیسنندج انجام م -اران یامک -رمانشاه کروز ( عبور و مروردر محور یش از ظهردینون ) پک"هم ا

ه از آغاز کاد آور شد ین یهمچن یو . ردکف یاران را آرام توصیامکشب یز اوضاع دیومله نک یسخنگو  یک

  .ل استیاران تعطیامکمدارس ، نونکاران تایامکدر  یر یدرگ

شمرگان مسلامن یپاسداران و پ، رانیا یاسالم یه به مناسبت سالگرد جمهور کست کین گزارش حایا

و  ەاندردکنت کش  یامین راهپیمردم در ا، وملهک یه به ادعاکرده بودند ک یامئیاران اعالم راهپیامک

، گرید یاز سو « مینکت کها ش یامئین گونه راهپید تاما هم در ایرون برویاران بیامک"شام از : ەاندگفت

"به دنبال جمع شدن : پارس گفت یخلق در سنندج امروز به خرب نگار خربگزار  یفدائ یهایکچر یسخنگو 

ن یرد در دروازه شهر اقدام به امنک نیمسافر یشناسائ ینان برایا، شمرگان مسلامن در قروهیاز پ یاعده

  دهندیل میته تحویمکنند و آنها را به کیلها میاتومب یو بازرس

روز یش از ظهر دیپی، جان غربیآذربا یاستاندار  یاسیمعاون س کرت اتابکد … پارس  یخرب گزار  –ه یاروم

شب تا ساعت یرا پر ین غربجایاوضاع منطقه آذربا ، هیپارس در اروم یبا خرب نگار خربگزار  یدر گفتگوئ
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ده ینون به من نرسکتا یاحتامل یاز برخوردها ی"گزارش: رد و گفتکف یروز آرام توصیقه دیدق یده و س

ه بعد از ک یدی"برخورد شد: پارس گفت یبه خربگزار  ییز در گفتگویاندوآب نیبهرنگ فرماندار م. «است

ساعت ، داده بود یاندوآب رو یان و مکبو  یراهمسلح و سپاه پاسداران در سه  یاەهن گرو یروز بیظهر پر

مسلح را عقب رانده  یاەهن ساعت موفق شدند گرو یافت و افراد سپاه پاسداران در ایان یشب پایده پر

د و سه نفر از ینفر از سپاه پاسداران شه ، یکن برخوردی"در ا: گفت یو « نندکر یو موضع آنان را تسخ

  .ه نشده استیق تهیها هنوز گزارش دقیماز تعداد زخ یشته شدند ولکن یمهاجم

واقع در شامل شهرستان نقده مورد تهاجم افرا « ن پاسگاه "بچنلویفرورد 14ن گزارش در شب یبنا به هم

قررا گرفت و … (  7 یچ یآرپ – یانداز خمپاره ا کن ) مانند موشیسنگ یرات با سالحهاکدحزب دم

وار مسجد در یاز د یه قسمتکحمله شده  7 یج یا آرپبچنلو ب یکنزد« "لواش لو یبه روستا، نیهمچن

ن حادثه خسارت یده است خوشبختانه ایب رسیز آسین یونکده و به چند خانه مسین حمله خسارت دیا

 . نداشت یجان

 (19/1/1359یاسالم ی)جمهور 

 

 پارس یرد خربگزار کات ضد انقالب و عملیرد در مورد عملکشمرگان مسلامن یاظهارات پ

 ردکشمرگان مسلامن یپه یاطالع

 

 میبسم الله الرحمن الرح

 4در « "باخله یده از روستایطبق گزارشات رس-ردکشمرگان مسلامن یفار مهاجم به پکات حمله یجزئ

ن یمنفجر نشده از مهاجم یتفنگ کخمپاره و نارنج یدر مزارع اطراف آن روستا تعداد، ارانیامک یلومرت کی

نها یدام در آن زم ین و چرایجرات شخم زدن به زم، م انفجار آنهایان از بییه روستاکمانده بود  یباق
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ا جهت ەهشف خمپار کو  یشناسائ یرد براکشمرگان مسلامن یان از سازمان پییروستا، جهیدر نت. نداشتند

  .ندیمنامی منودن آنها استمداد یخنث

رد جهت کمسلامن شمرگان یواحد از پ ، یکصبح 10ن ماه حدود ساعت یفرورد 14، روز چهار شنبه

ر به چهار یمس یشمرگه از ابتدایبرادران پ. ندیمنامی تکحر « ا به طرف "باخلهەهشف خمپار کو  یشناسائ

گردند ین مییمراقبت و محافظت تع یتجسس و دو گروه برا یه دو گروه براکشوند یم میگروه تقس

ن یه در اکشوند یان واقع میید روستایشمرگان مسلامن به روستاها مورد استقبال شدیهنگام ورود پ

دن به باخله برادران بالفاصله شوع ینند بعد از رسکیتعارف م یشمرگه چایان به برادران پییروستا، ضمن

اقدام به عالمت ، اەهخمپار  یند و ضمن شناسائیمنامی اطراف روستا ینهایبه تجسس در مزارع و زم

ن یدر ا. ندیردن آنها اقدام مناک یبه خنثتر ل مجهزیوساند تا بعداًبا یمنامی اەهمحل سقوط خمپار  یگذار 

 یرات با سالحهاکار و دمیکو پ یومله و فدائکمرشف به روستا افراد مسلح احزاب  یەایاز بلند، انیم

ر آتش یشمرگه را زیبرادران مسلامن پ، 50ربیالکو مسلسل  7 – یج – یپ -ل خمپاره آرین از قبیسنگ

شمرگ یپ، پردازند برادرانمی خود به دفاع در مقابل مهاجامن یانفراد یسالحها با، ه برادرانکرند یگیم

ن یه برادران در محارصه مهاجمکدهند یاطالع م، ارانیامکشمرگان شاخه یگروه محافظ به سازمان گروه پ

قر مست یافت خرب به اتفاق برادران ارتشیپس از در، ارانیامکشمرگ شاخه یبرادران پ. مسلح قرار دارند

حلقه محارصه را ، شتابند و با تالش فراوانیبرادران محارصه شده م کمکاران بالفاصله به یامکگاه یدر پا

. پردازندمی به مقابله با آنان، ن مسلح و فاصله داشتندیمرت بامهاجم 300تا  200ه ک یسته و در حالکش

برادران  یانات پابه پاکام یه با متامکم یرا ارج بنه یامنه برادران ارتشیصم یار کن جا الزم است همیدر ا

ه از طرف عنارص مزدور و خود فروخته احزاب مسلح ک یر ین درگیدر ا. با عنارص برخاستند، شمرگهیپ

ز یگر نیرد بدرجه شهادت نائل آمدند و دو نفر دکشمرگه مسلامن یچهار تن از برادران پ، آغاز گشت

 یاز و  یچ خرب ینون هکه تاکد شده یشمرگه نا پدیدران پگر از براینفر د ، یکانین میشدندو در ا یزخم

، ددمنشانه، ردند و پس از شهادتشانکتفا نکشنت برادرامنان اکن حمله به ین در ایمهاجم. ستیدر دست ن

د را با رضبات یه دستها و رس دو تن از برادران شهک یند به طور یمنامی آنها را با سنگ له کپا یبدنها
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دهند و یب او قرار میده ودر جیچیپ یاغذکد را در یاز برادران شه یکیو مغز رده کخرد  یلکسنگ ب

ن یدر ا، دهین گزارش رسیطبق آخر. «ینیمزدوران خم ین است سزایه "اکسند ینوی میاغذکه کدر ت

ضد انقالب در مناطق اطراف  یه سنگرهایلکموفق به انهدام ، ردکشمرگه مسلامن یبرادران پ یر یدرگ

 یوانینفر مر 12ان آنها یه از مکشوند یشته مکفار کن یها تن از مهاجم10، جه آنیه در نتک دەانباخله شد

. ەاندنفر اهل سقز بود 4سنندج و  ینفر از روستاها 9اران و یامکنفر اهل  یکو  ینفر سنندج 2و 

رگان شمیسازمان پ، انین مینفر گزارش شده است در ا 30ش از ین بیمهاجم یەاین تعداد زخمیهمچن

ه اخبار خود را یلکق زده و یف حقایمغرضانه دست به تحر، پارس یه خربگزار کافت یرد اطالع کمسلامن 

ات یفات و جعلیاز تحر یر پاره اکن جا به ذ یدر ا. رات نقل منوده استکار و دمیکپی، فدائ، وملهکاز قول 

 یرشو یپی، ر یان درگیجری، گزار ن خرب یبر خالف گزارش ا: میپردازمی پارس از سنندج یگزارش خرب گزار 

ات تجسس سازمان یه شح آن رفت عملکه هامن طور کپاسداران و حمله به مواضع دشمن نبوده بل

. ن بوده استیمنفجر نشده مهاجم یاەهمنودن خمپار  یشف و خنثکرد به منظور کشمرگان مسلامن یپ

ات ین جعلینبوده و ا« شکان"تو  یونیزیل تلوکچ وجه قصد ترصف د یبه ه، اناتین جرین در ایهمچن

در . با شدیب و اعرتاض ما میذکداً مورد تیشد، پارس یرساپادروغ احزاب و نقل آن از طرف خرب گزار 

ذب محض بوده کز ین خرب نیه اکن سخن رفته یتوسط مهاجم کتان یکاز انهدام ی، ن خرب گزار یاخبار ا

ه یلی، کن خرب گزار یالف اخبار رساپا دروغ ابر خ، ارانیامکدر مورد مدارس . چ گونه اساس نداردیو ه

 یس جمهور یضمناًدر سالروز تاس. ل شده استکیدرس در آن تش یالسهاکاران باز بوده و یامکمدارس 

ت یروحان، ه در آنکاران بر پا شد یامکاز طرف مردم مسلامن  یبزرگ یامئیتظاهرات و راهپ، رانیا یاسالم

از برادران مسلامن راجع به انقالب  ی، یکیامئین راهپیان ایپات داشت و در کز ش یمتعهد اهل سنت ن

رشمانه یب، ه البته خرب فوقکد و توجه حارضان قرار گرفت یه مورد تائکرد ک یو تداوم آن سخرنان یاسالم

در . است نقل منوده استکم و کپارس هم آن را بدون  یخرب گزار . ب شده استیذکومله تکاز جانب 

و تاسف  یپارس مورد نگران یامنه احزاب ضد انقالب و خربگزار یصم یار که همکم ییامنمی ان اضافهیپا

س جمهور منتخب یمحرتم انقالب و رئ یرد بوده و ما مرصانه از شوراکشمرگان مسلامن ید سازمان پیشد
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ملت  یت خروشان و انقالبکرغم حر یه علکپارس از عنارص مخرب  یه خرب گزار یخواستار تصف، رانیملت ا

 ، میباشیدهند میخود ادامه م ینیلامن به توتئه چمس

  .والسالم

 ردکشمرگان مسلامن یسازمان پ 

 (22/1/1359یاسالم ی)جمهور 

 

  :ردکرد اعالم کشمرگان مسلامن یسازمان پ

  .د و مجروح شدندیرد شهکشمرگ مسلامن یشش پ، گیطاهر ب یردگکبه رس 

ه کرد کاعالم  یه ایرد با صدور اعالمکشمرگان مسلامن یسازمان پی: اسالم یخربنگار جمهور  –رمانشاه ک

 یگر زخمیتن د 4د و یشه، ردکشمرگه مسلامن یدو تن از برادران پ، جوانرود یکیدر نزد یر یدرگ یکدر 

  :ه آمده استین اعالمیاز ا یدر قسمت. شدند

 کف و ناموس و خارد در دفاع از انقالب و ش کشمرگه مسلامن یدو تن از برادران پ کگر خون پایبار د

خائن  یردگکم دست نشانده بعث عراق به رس یف رژیثکسنگر بزرگ اسالم به دست مزدوران  یعن، یرانیا

" محمدطاهر . دیبخش یو رسخ ین را گرمیخته شد و زمین ریبه زم، «یکمزدور "حامد محمد طاهر ب

ن سال یچند، شخص نیا. چون روز واضح و روشن است، گانهیش به بیه وابستگکاست  یشخص« یکب

ه یعل یمشغول توطئه و جنگ افروز ، رانیز در اینون نکرده و هم اکیبعث را م یر کن عراق نو یدر رسزم

انه به یدر حمله ناجوامنردانه و وحش، باشدیرد مکران خصوصاً مردم قهرمان و مسلامن یمردم مسلامن ا

داد و از روز سه  یجوانرود رو  یکیددر نز  کد یه در منطقه گنداب سفکرد کشمرگه مسلامن یبرادران پ

 کاک یشمرگه به اسامینون دوتن از برادران پکتا. ( ادامه دارد 27/1/59آغاز و هنوز )  26/1/59شنبه 

تن  4و  ەانددیاز قلعه جوانرود به شهادت رس« ی"حسن اعظم کاکاز ده رسخ و « ینید حسن حسی"س
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 یول، ستیدر دست ن یقیخرب دق، د تلفات ضد انقالباز تعدا. دندیز مجروح گردیشمرگه نیاز برادران پ

ن ضد یر مجاهدیکبس بزرگ بر پ یرضبه ا، شیشمرگه با مقاومت قهرمانانه خویبرادران پ، طبق اطالع

 . ەاندانقالب وارد آورد

 (23/1/1359)اطالعات

 

  ز از مردم تهرانکم مر یمق یردهاک یاستمداد انجمن اسالم

 یاستقرارم کمکاطراف دانشگاه تهران جهت ، مخصوص در روز جمعه با آرم، ن انجمنیا یصندوقها

  .ابدی

قات یردن تزرک یو خنث یغات فرهنگ اسالمیجهت تبل یه ایز در اعالمکم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم

ردستان شوع شده از مردم مسلامن کله مزدوران شق و غرب در مناطق یه به وسک یو انسان یضد اسالم

  .ردکن استمداد و مبارز تهرا

، در اطراف دانشگاه تهران 29/1/59در روز جمعه ، ن منظوریه به همکه آمده است ین اعالمیدر ا

  .شودیخواهران و برادران مستقر م ینقد کمک یجهت جمع آور ، ن انجمنیبا آرم ا ییصندقها

 روان امامیو پ یاسالم ن و معتقد به انقالبی"فقط مسلامنان راست: ه خاطر نشان شده استین اعالمیدر ا

 . «نندک کمکتوانند به ما می

 (25/1/1359)اطالعات
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 م سنندجیمق اسالمی کردهایه انجمن یاطالع

علل شوع جنگ در سنندج و موضوع حمله به  یەایز با انتشار اطالعکم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم

  .ردکح یدر خارج شهر را ترش یستون ارتش

  .شده است یمعرف یار یکرات و پکو دم ییومله و فداکجنگ افراد ن یه عاملین اطالعیدر ا

ه به قطع آب و برق و باشگاه افرسان سنندج و محارصه آن و حمله به باشگاه و مامنعت یدر ادامه اطالع

نان آمبوالنس و استفاده از منازل مردم به عنوان یرسنش یر یت آمبوالنس و مصادرهآنو گروگانگکاز حر 

  .ن سنگرها اشاره شده استیون از ایزیو و تلویاران باشگاه افرسان و پادگان و رادسنگر و گلوله ب

ردستان با کل یه در مورد مساکانقالب دولت خواسته شده است  یسجمهور شوراییه از ریان اطالعیدر پا

 . رد مشورت شودکاردان کمسلامنان مهاجر مبارزه و 

 (8/2/1359هانکی)

 

  مردم سنندج یز براکمر  یردهاک یام انجمن اسالمیپ

سنندج فرستاده و ضمن  یاهال یبرا یامیپ، ردستانکز در باره مسائل کم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم

  :است در آن منطقه نوشته یاسیمختلف س یروهاین یابیردستان و ارزک ینونکاشاره به اوضاع 

موجود است  ییەاییمبود و نارسای، کلفع یستم اسالمیه در سکم یدانیرد! ما مکبرادر و خواهر مسلامن 

دانسته و نادانسته به اسالم لطمه ی، اشتباهات یتکان مملیو جر یانقالب یان نهادهایم در میدانیو م

ومت که حکم یید منصفانه قضاوت منود و اعرتاف منایها باین نارسائین با وجود همیکنند ولکیوارد م

باشد و اصال قابل یسم میمونک یجاشها یخلق موعود یکراتکبه مراتب بهرت از دم یاسالم یجمهور 

. میادهیرشان بر شهرمان چشین مزدوران را در سلطه اخیا یکیراتکومت دمکچون طعم ح، ستیاس نیق
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مسلامن  یر خلقهایبا سایاسالم ید باز هم در استقرار جمهور ییایرد! بکپس برادران و خواهران مسلامن 

 ینکارشکم و از یدر منطقه از دست نده یعمران و آبادان یالزم را برا م و فرصتییران معاونت منایا

رده و از شهرها و ک یر یسم در استامنان جلوگیونیسم و صهیالیسم وابسته امپریمونک یهاجاش

 . ن بستگان باشندیتر یکم اگر چه از نزدییامن اخراجشان منایروستاها

 (17/2/1359هانکی)

 

 انتشار خربنامه

در . سنندج پرداختند یح اوضاع داخلیبه ترش یز با انتشار خرب نامهاکم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم

  :ن خرب نامه آمده استیاز ا یقسمت

ضدانقالب هدف گلوله قرار  یاەهله گرو یه قصد خروج از شهر را دارند به وسکاز مردم سنندج  یگروه

به عنوان سنگر جهت حمله به برادران  شود تا از آنهایم یر یرند و از خروج آنها به شدت جلوگیگیم

  .ندیرد استفاده مناکشمرگان مسلامن یو پاسداران و پ یارتش

و سپاه پاسداران  ین به برادران ارتشیو سنگ کرده و از آنجا با اسلحه سبکل یمسجد جامع را به سنگر تبد

رده ک یرانداز یمتقابالً ت زیمسلامن ن یروهاینند تا نیکرد و مردم مسلامن حمله مکشمرگان مسلامن یو پ

ند یار اندازند و بگوکخود را به  یو خارج یداخل یرناهاکب شود و سپس بتوانند بوق و یو مسجد تخر

  .نندیکب میارتش و سپاه پاسداران مسجد را تخر

سم یسکا منطق مار یو  ییر منوده و بدون بازجویرد را دستگکاز مسلامنان مبارز  یر عدهایدر چند روز اخ

 . ەاندردکسم آنها را اعدام ینیالاست

 (20/2/1359هانکی)
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  .شته شدندکمهاجم مسلح  4، منطقه اورامانات یساز کدر ادامه پا

ی، ر یازده ساعت درگیشاخه پاوه پس از ، ردکشمرگان مسلامن یپ، پارس یرمانشاه ـ به گزارش خربگزار ک

ن مسلح بود را از وجود یل استقرار مهاجمه محک« و "الوان« یراوالی"م، «یا و سفلیالنه علی"چ یروستاها

ه کنفر اعالم شده  4، ن مسلحیتلفات مهاجم، انیین گزارش به نقل از روستایدر ا. ردندک کن عنارص پایا

 یـ ج یل گلوله آر ـ پیمهامت از قب یمقدار ، ن گزارشیه ایضمناً بر پا. بردند« نگانیاجساد آنها را به "با

از . رد افتاده استکشمرگان مسلامن یبدست پ، نیچند سنگر مهاجم ف درکنیالشک یهفت و خشابها

ات یعمل، «ییو "بال« یی"زردو یاەهو کق یمستقر در پاوه از طر یگر سپاه پاسداران انقالب اسالمید یسو 

« و "الوان« یراولی"م یروستاها یساز کات پایروز عملید، فرمانده اورامانات. دهندیرا ادامه م یساز کپا

 . د قرار دادیازدرا مورد ب

 (25/2/1359یاسالم ی)جمهور 

 

 شورکرد با مهاجامن مسلح در غرب کشمرگان مسلامن ید پیشد یزد و خوردها

  .رده استک ین گزار یاطراف شهر سقز را م، ضد انقالب

"تازه  یبه روستا، پاوه –رمانشاه کروز به منظور بسنت جاده یبامداد د 1افراد مسلح ساعت  –رمانشاه ک

گروه ، ساعت زد و خوردیکسپاه پاسداران با مهاجامن به مقابله پرداختند و پس از . ردندکحمله «آباد

پاسداران  یار یبه ، مستقر در پاوه یرد و گردان زرهکشمرگان مسلامن یرضبت سپاه پاسداران و افراد پ

ادامه داشت و مهاجامن بامداد  4تا ساعت  یر ین درگیا. شتافتند« "تازه آباد یر با مهاجامن در روستایدرگ

م از رزمندگان گروه رضبت یه دو تکد یز گزارش رسیاز پاوه ن. شدند یشته متوار ک 3رسانجام با دادن 

شمرگان افراد مسلح یم از پیت یکه محل رفت و آمد و ک« "گالل یبه روستا، ردکسپاه پاسداران مسلامن 

اندوآب یفرماندار م. منودند یساز کارص مسلح پان روستا را از وجود عنیردند و اکحمله ، رات بودکحزب دم
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ن یا. ردندکحمله « ن دژیشبانه به شهر "شاه، ن مسلح با خمپاره و توپیه مهاجمکز اعالم داشت ین

د به آتش یشد یرانداز یبا ت، ن دژیافت و سپاه پاسداران شاهیم بامداد ادامه یو ن 3حمله تا ساعت 

به  یچگونه تلفات جانین حمله خوشبختانه هی"در ا: آب گفتاندو یفرماندار م. مهاجامن پاسخ دادند

ن دژ بر اثر اصابت یاز باغات و مزارع اطراف شاه یامد و تنها مقدار یسپاه پاسداران و مردم شهر وارد ن

 . «دیتوپ خسارت د یاەهگلول

 (28/2/1359)اطالعات

 

 رمانشاهکرد در ارتفاعات کشمرگان مسلامن یمانور پ

روز در یمنطقه غرب د یج ملیبس کر نظر ستاد مشرت یرد زکشمررگان مسلامن یر پرمانشاه ـ مانو ک

  .رمانشاه انجام گرفتک یکارتفاعات نزد

 یپارس قدرت رزم یبا خربنگار خربگزار  یوتاهک یدر گفتگو  یج ملیو سازمان بس ینده وزارت دفاع ملیمنا

  .ز اعالم داشتیتآمیننده در مانور را صددرصد موفقکتکشمرگان ش یپ یر یو فراگ

شمرگان یو پ یو پاسداران انقالب اسالم یارتش ژاندارمر  یج ملیبس یاەهگرو  کمانوز مشرت : افزود یو 

 . رمانشاه انجام خواهد گرفتکرد فردا در ارتفاعات اطراف کمسلامن 

 (29/2/1359هانکی)
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 در منطقه اورامانات یساز کات پایادامه عمل

سپاه پاسداران انقالب  یرضبت یاەهگرو ، قه اورامات از عنارص ضد انقالبمنط یساز کات پایدر ادامه عمل

واقع در « انهکو "« ی"بله ا یدر روستاها، و ارتش یپاسداران افتخار ، ردکشمرگان مسلامن یپی، اسالم

  .ردندکرا شوع  یساز کات پایمنطقه پاوه مستقر شدند و عمل

وارد  ینون به مهاجامن مسلح تلفاتکرد تاکاعالم ، زارشن گیضمن ا، پاوه یسپاه پاسداران انقالب اسالم

  .ستیه تعداد آن مشخص نکآمده 

 ەاندر آتش خمپاره قرار دادیشهر پاوه را ز، شیپ یه چندکاست  یعنارص  یوبکرس ، اتین عملیهدف از ا

 . ەانددین شهر به شهادت رسیان اکود کو  یر نظامینون بر اثر آتش خمپاره آنها چند تن از افراد غکو تا

 (30/2/1359یاسالم ی)جمهور 

 

 مسلامن در سنندج یهایکات چریعمل

رد گزارش کشمرگان مسلامن یپارس به نقل از سازمان پ یخربگزار  یخربنگار : پارس یرمانشاه ـ خربگزار ک

خو  یسالحها، وملهکن دوازده تا پانزده نفر افراد یوان بیمر« ری"وله ژ یر در روستایداد در چند روز اخ

  .ەاندردکومله عنوان ک ین اقدام را مخالفت با خط مشیعلت ا، ن افرادیا. ن گذاشتندیرا بر زمد 

مسلامن  یهایکواحد از چر یکن ماه یروز ششم فرورد، ستیه در ساعت بکست کین گزارش حایهم

نزل مب یردند و خساراتکمنفجر  یعنارص ضد انقالب را با سه راه یکی یمنزل و مغازه حاج عطائ، سنندج

  .وارد آوردند یو مغازه و 

اعرتاض ، آن یه هدف اصلکصورت گرفته  یانفحارات مشابه، گر از شهر سنندجیدر چند نقطه د

 ین بخربگزار یرد همچنکشمرگان مسلامن یستاد سازمان پ. ەاندرد بودکچند نفر از مسلامن  یر یبدستگ
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مستقرشده  «یدالشهدائیرتسکامرستان "د ید در بیگاه جدیپا ، یکوملهکه از طرف افراد کپارس گزارش داد 

بنام عبدالله قاسم  ی"شخص: ن آمده استیرد همچنکشمرگان مسلامن یدر گزارش ستاد سازمان پ. است

 یر شده و از رسنوشت و یرات دستگکتوسط افراد حزب دم یاسالم یت از جمهور یل حامیبدل« یسمع

، ر راه سقز بازداشت شده بودیدر مسش یپ یه چندک یگر ین شخص دیهمچن. «ستیدر دست ن یاطالع

رد بخاطر کشمرگان ین ماه آزاد شده است سازمان پیخ ششم فروردیپس از تحمل رضب و شتم در تار

 . ردکن شخص نامش را افشاء نیحفظ جان ا

 (31/2/1359یاسالم ی)جمهور 

 

 یساز کپا

ات یه در ادامه عملکد یش رسرمانشاه گزار کپارس در ی رد به خربگزار کشمرگان مسلامن یسازمان پ یاز سو 

شمرگان یپ« نین مزدور بعث عراق در ارتفاعات نجار و "دشهبیمنطقه اورامانات از وجود مهاجم یساز کپا

گر ید ین مسلح مزدور بعث عراق از سو یسو و ماجم یکاز  ین سازمان و پاسداران انقالب اسالمیا

  .شب ادامه داشتید 24ه تا ساعت کداد  یرو  یر یدرگ

ون وارد آمد و مهامت و آذوقه و یبه مواضع ضد انقالب یادیصدمات ز یر ین درگین گزارش در ایه ایبر پا

  .عراق عقب نشستند یمرزها یگذاشتند و بسو  یست خود را بجایل زیوسا

ه بر اثر اصابت ترش خمپاره سه تن از مردم کرد اعالم شده است کشمرگان مسلامن یدر گزارش سازمان پ

 . م استیراستش قطع شده و حالش وخ یاز آنها پا یکیه کوح شدند رد مجر کگناه یب

 (6/3/1359هانکی)
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 هیاطالع

ه یکن مسلح در حالیاز مهاجم یدر گردنه صلواتآباد عدها: ردکرد اعالم کشمرگان مسلامن یسازمان پ

ن یدر ا .رد را مورد حمله قرار دادندکشمرگان مسلامن یسازمان پ یل گشتیاتومب یکرده بودند کن یمک

د و دو یشآباد قروه به درجه شهادت رسیرس یرد از اهالکشمرگان مسلامن یاز پ یکیحمله ناجوامنردانه 

  .معالجه به تهران انتقال دادند یه آنها را براکمجروح شدند  یگر به سختینفر د

 

 دیدر گردنه مروار یر یدرگ

اران ـ سنندج در یامکارتفاعات  یساز کپاات یرمانشاه گزارش داد عملکرد در کشمرگان مسلامن یسازمان پ

رد شوع شد و کشمرگان مسلامن یو پ یپاسداران انقالب اسالم، ستون ارتش یکله ید بوسیگردنه مروار

رمانشاه ـ سنندج کرد و راه ک یساز کن منطقه را پاید ستون ایپارس رس یه به خربگزار ک یبر اساس گزارش

دو تن از پاسداران  یساز کات پایش از انجام عملین گزارش بیهم یهیبر پا. اران باز شدیامکق یاز طر

به  یادداشتیاجسادآنان  یل آمده بودند و رو یدبه درجه شهادت نایر جاده مرواریدر مس یانقالب اسالم

امنگر و مستوره کق یصد یآن نوشته شده است به تالف یه رو کرد افتاد کشمرگان مسلامن یدست پ

  .رات نوشته شده بودکدمحزب  یه به امضاکاحمدزاده 

 یساز کمنفجر شد و افراد توانستند با پا یه در مقابل تونل اول جاده سنندج مببکن گزارش یا یهیبر پا

رد و پاسداران انقالب کشمرگان مسلامن یه به دست پک یەایط نقلیوسا. ندین راه را بگشایجاده سنندج ا

جاد یا ین مدت از آنها براین مسلح در ایه مهاجمکاست  یمربوط به وزارت راه و ترابر ، افتاد یاسالم

اوران کاز ت یکیات ین عملیدر ا. ەاندردیکرفت و آمدخود استفاده م یدر ارتفاعات برا ینظام یاەهجاد

  .ز مجروح شده استیارتش ن
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اران یامکبه  یساز کات پایان عملیرد در پاکشمرگان مسلامن یز پین مسلح را نیاجساد دو تن از مهاجم

 . قل شدمنت

 (8/3/1359هانکی)

 

 شورکشمرگان مسلامن در غرب ید مهاجامن با پاسداران و پین گزارشها از برخورد شدیآخر

ق یروز از طریپر یپاسداران انقالب اسالم یار یبا  یباباجان یرد شاخهکشمرگان مسلامن یرمانشاه ـ پک

ن یتجمع عنارص ضد انقالب و مهاجممحل « گزیو طرف ارتفاعات "بان یگیهلول و وردب یرآباد و روستایم

 یکرد از کشمرگان مسلامن یو پ ین پاسداران انقالب اسالمیروز بیپر 14 یال 10از ساعت . مسلح رفتند

رد و پاسداران کمسلامن  یشمرگهیپ یروهایه نکداد  یرو  یر یگر درگین مسلح از طرف دیسو و مهاجم

ن یدر ا. ساختند یرا از منطقه متوار ها ند و آنن مسلح وارد آوردیبه مهاجم یتلفات یانقالب اسالم

ر و فشنگ یهزار عدد ت 61و ، عدد مهامت خمپاره 30و  یمرت یلیم 60امل خمپاره کقبضه  یک یر یدرگ

شمرگان یگر به دست پیل دیف و وساکنیالشکخشاب  یف و تعدادکنیالشکر فشنگ یت 2000برنو و 

  .افتاد یرد و پاسداران انقالب اسالمکمسلامن 

 

 حمله به پاسداران ذهاب

ف مقر سپاه کنیالشکو  7 یج یآر پ ین مسلح به سالحهایاز مهاجم یز عده ایشب نیشب پرمهین

پاسداران انقالب  ین حمالت از سو یه به اکاز رسپل ذهاب را مورد حمله قرار دادند  یپاسداران و قسمت

حمالت  یر یپس از دو ساعت درگ یاسالمپاسداران انقالب . مستقر در رسپل ذهاب پاسخ داده شد یاسالم

 یاطراف منطقه ین مسلح روستاهاین شب مهاجمیدر هم. ردند و آنها را عقب راندندکن را دفع یمهاجم

از  یه گروه رضبت اعزامکمورد حمله قرار دادند  50رب یالکو  7 یج یز با آر پیرا ن یگوزران سنجاب
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ن یدو نفر از مهاجم یر ین درگیپارس در ا یربنگار خربگزار به گزارش خ. ن حمالت پاسخ دادیرمانشاه به اک

  .شته شدک

ن یا یوبکرس  یبرا یاز پاسداران انقالب اسالم یامروز گروه: رسپرست گروه رضبت به خربنگار گفت

د یخرسو و سکیگ یل بین را خلیمهاجم یافزود رسدستگ یو . گروه رضبت شتافتند یار ین به یمهاجم

  .ده دارندبر عه یگیربیم میابراه

 

 دیب دیندژ در حمله افراد مسلح آسیشاه یونکخانه مس

ن یسنگ یندژ را با سالحهایسهشنبه گذشته شهر شاه یر قانونیمسلح غ یاەهگرو : هانکیه ـ خربنگار یاروم

رت کد . دید یادین شهر خسارات زیا یاهال یونکخانه مس 5ن حمله یدر ا. مورد هجوم قرار دادند کو سب

ن از ساعت یحمله مهاجم: ن خرب گفتیضمن اعالم ا یجان غربیآذربا یاستاندار  یاسیسمعاون  کاتاب

آغاز شد و  یمرت یلیم 106و تفنگ یمرت یلیم 81و  120خمپاره ، نیسنگ یبامداد سهشنبه با سالحها 5/1

ته انقالب بوده یمکمقر سپاه پاسدارن و ، نیپمپ بنزی، ز حساس شهر از جمله ژاندارمر کهدف آن مرا

شده به  یکشل یرهایا و تەهرث خمپرت کا: ده گفتینرس یبیز فوق آسکه به مراکنیبا اشاره به ا یو . تاس

 یمحمد ولی، عزت احمد یونکجه منازل مسیرده و در نتکابانها اصابت یمردم و خ یاەهمنازل و خان

 یەایندازراین حمالت با تیالبته ا ەانددیب دیت اقبال آسکو ش  یفرج یجانعلی، اعظم آذر ی، محمد

به دنبال  کرت اتابکد . ردندک ینیو پاسداران قطع شدند و مهاجامن عقب نش یانتظام یروهایمتقابل ن

دفاع مناطق باشد یب یب و صدمهزدن به اهالیه در جهت تخرک یهرگونه اقدام: ن خرب گفتیاعالم ا

 یعامل ضد انساننگونه ایردن اکن کشهیر یدتر برایشد یەایریمگیدر تصم یمیاثرات مستق کبدون ش

شرت یب ینظام یاهرمها کبدون ش. ندیبرا یاسیس یف اهرمهایخواهند داشت اگر آنها در جهت تضع

 یبا فرمانداران و مسئوالن محل ین حال خربنگار خربگزار پارس در متاسیدر هم. ت خواهد شدیتقو

. ردکرام گزارش اندوآب و نقده وضع مناطق فوق را به نقل از مقامات مسئول آ یمی، شهرستان خو 
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در منطقه قطور همچنان ادامه  یساز که اقدامات پاکادآور شد ین متاس یدر ا یخو  یرسپرست فرماندار 

ن یه قطع شده بود دوباره تأمکروستاها در منطقه قطور  یبرخ یشاورز کآب  یاقدامات یدارد و در پ

هان کیاساس گزارش خربنگار گر بر ید یاز سو . خود مشغول هستند یار عادکت و یشده و مردم به فعال

ات نظام و نقل و انتقاالت افراد مسلح به یردن عملک یخنث یه براکاز پاسداران نقده  یه عدهایاز اروم

ساعت ادامه داشت در  12ن زد و خورد یا. ردندکل شده بودند با افراد مسلح برخورد یاطراف نقده گس

ضمناً . ستیدر دست ن ین اطالعیمهاجم یحتاملد و از تلفات اینرس یبیات به پاسداران آسین عملیا

از افراد مسلح مواجه شده  یبودند با عده ا یبالقچ یهیه از نقده عازم قرکاز پاسداران  یروز عدهاید

 یر ین درگیدر ا. ردندکه گلوان آنها را دنبال ین پرداختند تا قریب مهاجمیه پاسداران به تعقکبودند 

 . نداشتند یپاسداران تلفات

 (22/3/1359هانکی)

 

 شورکشمرگان مسلامن در غرب ید مهاجامن با پاسداران و پین گزارشها از برخورد شدیآخر

ق یروز از طریپر یپاسداران انقالب اسالم یار یبا  یباباجان یرد شاخهکشمرگان مسلامن یرمانشاه ـ پک

ن یضد انقالب و مهاجم محل تجمع عنارص« گزیو طرف ارتفاعات "بان یگیهلول و وردب یرآباد و روستایم

 یکرد از کشمرگان مسلامن یو پ ین پاسداران انقالب اسالمیروز بیپر 14 یال 10از ساعت . مسلح رفتند

رد و پاسداران کمسلامن  یشمرگهیپ یروهایه نکداد  یرو  یر یگر درگین مسلح از طرف دیسو و مهاجم

ن یدر ا. ساختند یرا از منطقه متوار  هان مسلح وارد آوردند و آنیبه مهاجم یتلفات یانقالب اسالم

ر و فشنگ یهزار عدد ت 61و ، عدد مهامت خمپاره 30و  یمرت یلیم 60امل خمپاره کقبضه  یک یر یدرگ

شمرگان یگر به دست پیل دیف و وساکنیالشکخشاب  یف و تعدادکنیالشکر فشنگ یت 2000برنو و 

  .افتاد یرد و پاسداران انقالب اسالمکمسلامن 
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 پاسداران ذهاب حمله به

ف مقر سپاه کنیالشکو  7 یج یآر پ ین مسلح به سالحهایاز مهاجم یز عده ایشب نیشب پر مهین

پاسداران انقالب  ین حمالت از سو یه به اکاز رسپل ذهاب را مورد حمله قرار دادند  یپاسداران و قسمت

حمالت  یر یاز دو ساعت درگ پس یپاسداران انقالب اسالم. مستقر در رسپل ذهاب پاسخ داده شد یاسالم

 یاطراف منطقه ین مسلح روستاهاین شب مهاجمیدر هم. ردند و آنها را عقب راندندکن را دفع یمهاجم

از  یه گروه رضبت اعزامکمورد حمله قرار دادند  50رب یالکو  7 یج یز با آر پیرا ن یگوزران سنجاب

ن یدو نفر از مهاجم یر ین درگیپارس در ا یگزار به گزارش خربنگار خرب . ن حمالت پاسخ دادیرمانشاه به اک

  .شته شدک

ن یا یوبکرس  یبرا یاز پاسداران انقالب اسالم یامروز گروه: رسپرست گروه رضبت به خربنگار گفت

د یخرسو و سکیگ یل بین را خلیمهاجم یافزود رسدستگ یو . گروه رضبت شتافتند یار ین به یمهاجم

  .بر عهده دارند یگیربیم میابراه

 

 دیب دیندژ در حمله افراد مسلح آسیشاه یونکخانه مس

ن یسنگ یندژ را با سالحهایسهشنبه گذشته شهر شاه یر قانونیمسلح غ یاەهگرو : هانکیه ـ خربنگار یاروم

رت کد . دید یادین شهر خسارات زیا یاهال یونکخانه مس 5ن حمله یدر ا. مورد هجوم قرار دادند کو سب

ن از ساعت یحمله مهاجم: ن خرب گفتیضمن اعالم ا یجان غربیآذربا یاندار است یاسیمعاون س کاتاب

آغاز شد و  یمرت یلیم 106و تفنگ یمرت یلیم 81و  120خمپاره ، نیسنگ یبامداد سهشنبه با سالحها 5/1

ته انقالب بوده یمکمقر سپاه پاسدارن و ، نیپمپ بنزی، ز حساس شهر از جمله ژاندارمر کهدف آن مرا

شده به  یکشل یرهایا و تەهرث خمپرت کا: ده گفتینرس یبیز فوق آسکه به مراکنیاشاره به ابا  یو . است

 یمحمد ولی، عزت احمد یونکجه منازل مسیرده و در نتکابانها اصابت یمردم و خ یاەهمنازل و خان

 یەایراندازین حمالت با تیالبته ا ەانددیب دیت اقبال آسکو ش  یفرج یجانعلی، اعظم آذر ی، محمد
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به دنبال  کرت اتابکد . ردندک ینیو پاسداران قطع شدند و مهاجامن عقب نش یانتظام یروهایمتقابل ن

دفاع مناطق باشد یب یب و صدمهزدن به اهالیه در جهت تخرک یهرگونه اقدام: ن خرب گفتیاعالم ا

 ینساننگونه اعامل ضد ایردن اکن کشهیر یدتر برایشد یەایریمگیدر تصم یمیاثرات مستق کبدون ش

شرت یب ینظام یاهرمها کبدون ش. ندیبرا یاسیس یف اهرمهایخواهند داشت اگر آنها در جهت تضع

 یبا فرمانداران و مسئوالن محل ین حال خربنگار خربگزار پارس در متاسیدر هم. ت خواهد شدیتقو

. ردک اندوآب و نقده وضع مناطق فوق را به نقل از مقامات مسئول آرام گزارشیمی، شهرستان خو 

در منطقه قطور همچنان ادامه  یساز که اقدامات پاکادآور شد ین متاس یدر ا یخو  یرسپرست فرماندار 

ن یه قطع شده بود دوباره تأمکروستاها در منطقه قطور  یبرخ یشاورز کآب  یاقدامات یدارد و در پ

هان کیش خربنگار گر بر اساس گزار ید یاز سو . خود مشغول هستند یار عادکت و یشده و مردم به فعال

ات نظام و نقل و انتقاالت افراد مسلح به یردن عملک یخنث یه براکاز پاسداران نقده  یه عدهایاز اروم

ساعت ادامه داشت در  12ن زد و خورد یا. ردندکل شده بودند با افراد مسلح برخورد یاطراف نقده گس

ضمناً . ستیدر دست ن ین اطالعیاجممه ید و از تلفات احتاملینرس یبیات به پاسداران آسین عملیا

از افراد مسلح مواجه شده  یبودند با عده ا یبالقچ یهیه از نقده عازم قرکاز پاسداران  یروز عدهاید

 یر ین درگیدر ا. ردندکه گلوان آنها را دنبال ین پرداختند تا قریب مهاجمیه پاسداران به تعقکبودند 

 . نداشتند یپاسداران تلفات

 (23/3/1359هانکی)

 

 درسنندج یر یدرگ

  :پارس گزارش شد یرمانشاه به خربگزار کرد مستقر در کشمرگان مسلامن یات سازمان پیستادعمل یاز سو 

رات به مقر سپاه پاسداران انقالب کاز حمله افراد حزب دمو  کیحا یەایروز در شهر سنندج اطالعیپر

اخه سنندج چهار نفر از افراد خود را رد شکشمرگان مسلامن یات سازمان پیمنترش شد واحد عمل یاسالم
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 یر یسنندج درگ« روسیابان "سین عده وعنارص ضد انقالب درخین ایب. ردکن موضوع یب ایمأمور تعق

  .داد یرو 

به درجه شهادت نائل آمد و سه تن « یم احمدیرد بنام "محمد سلکشمرگان مسلامن یاز پ یکیجه یدرنت

هفت ی، جی، پ، ه دو قبضه آرکشته شدند کز دو نفر یاجامن ناز مه یر ین درگیدر ا. گر مجروح شدندید

  .ماند یف از آنها به جاکنیالشکو 

واقع درمنطقه اورامانات « نگانیر جاده بخش "بایرد در مسکشمرگان مسلامن یسازمان پ یگروه گشت

  .ردندک یشف و خنثک یساخت شورو  کن ضدتانیدوم

 

 که مشرت یاطالع

سپاه پاسداران انقالب  یفرماندار  یاز سو  کیه مشرت یمنطقه نوسود اعالم یساز کات پایدررابطه با عمل

رمانشاه خطاب به ک یسپاه پاسداران انقالب اسالم، رد شاخه پاوهکشمرگان مسلامن یسازمان پ یاسالم

  .نوسود منترش شد یاهال

  :ن شح استیمنت آن به ا

 

 میبسم الله الرحمن الرح

انقالب  یروهایخداوند متعال ن یار یه با ک کنیاطراف ا یو روستاهامردم مسلامن و قهرامان نوسود 

شمرگان مسلامن یپی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، اسالم یر ارتش جمهور یور و دلیو برادران غ یاسالم

منطقه نوسود و حومه را از وجود  یساز کم به پایامن خون آشام تصمینجات شام از چنگال دژخ یرد براک

د دشمنان خدا و خلق خدا ید و نگذاریمنائ یار کم با برداران خود همیخواهیلذا از شام م، آنان دارند
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 یو بدست شام به سزا ید تا فرمان الهیآنها منائ یر یزند و خود اقدام به دستگیبدون مجازات از شهر بگر

  .نشان برسندیاعامل ننگ

 یەایروزینون پکوبند و تاکدرهم بن مقاومت را یرتکوچکانقالب مصمم هستند  یروهایاست ن یهیبد

ضمناًبه آن دسته از افراد . د شده استیتب توحکن پاسداران میا یانتظام یروهایب نینص یر یچشمگ

ران به آنها امان یا یاسالم یجمهور  یروهایل سالح خود به نیشود در صورت تحویگول خورده ابالغ م

ل سالح خود به سپاه پاسداران یران شام با تحونفر از همسنگ یشود و روز گذشته تعداد سینامه داده م

 . ردندکافت ینامه درپاوه امان

 (24/3/1359هانکی)

 

  .د شدیردستان شهکدر امور  یسجمهور ییمعاون مشاور ر

  :ردکر را اعالم یز ەیاطالع، سجمهورییر یو مطبوعات یمشاور فرهنگ یگرمارود یموسو "

 

 میبسم الله الرحمن الرح

 ه راجعونیانالله و اناال

معروف به « فیدون تعریسنندج به نام"فر یردستان از اهالکن جوانان یورترین و غیاز مبارزتر یکی

انگذاران انجمن یاو از بن. به افتخار شهادت نائل گشت یسالگ 23در راه حق و اسالم در سن « دی"فر

 یت انقالب اسالمکو به حر  ردک کل را تر یتحص، ان انقالبیه در جرکردستان بود ک یدانشگاه راز  یاسالم

از سنندج به  یآنگاه مدت. در سنندج به سپاه پاسداران ملحق شد، انقالب یروز یوست و پس از پیمردم پ

ل یضد انقالب نا یروهایه نیعل یق مبارزاتیعم ین رابطه به دستاوردهایرمانشاه هجرت منود و در اک
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به سمت معاون  یاست جمهور یصدر ر ین بنرت ابوالحسکد  یاز طرف جناب آقا، شیاز سه ماه پ. آمد

رد و رسانجام روز گذشته به کد و صادقانه خدمت یردستان منصوب گردکدر امور  یسجمهور ییمشاور ر

دفرت . دیشهادت رس ەعیغرب تهران به درجه رف کضدانقالب و دشمنان اسالم در شهر  یاەهرضب گلول

 یشهادت او را به همه، ه الله و امام امتیشگاه حرضت بقید به پین شهیم ایبا تقد یاست جمهور یر

فردا ، دید سعیع آن شهییمراسم تش. دیگویت میو تسل یکردستان و پدر و مادر او تربکجوانان مسلامن 

ن یان درایسالمت یآقای، است جمهور یو از طرف دفرت ر، مردم برگزار خواهد شد ەت عامکدر سنندج با ش 

 . ردکت خواهد کمراسم ش 

 (28/3/1359)اطالعات

 

 ردهاک یانجمن اسالم

 ین روزهایردستان از بعد از نخستکبا اشاره به حوادث  یەایدر اطالع، زکم مر یمق یردهاک یانجمن اسالم

رد و که بر عبارت "خلق کیبا ت، ردستانکرات کر حزب دمین انشعاب اخینون و همچنکانقالب تا  یروز یپ

ه آلت کتحت عنوان "آنها  یگر یو عبارت د« ندک یزندگ یض و زورگوئیر بار تبعیتواند زیمن یچ خلقیه

« و عوامل بعث عراق هستند کساوا یایا و بقایزبانها و وابستگان به سیپال، هایسیاو، ارهایدست بخت

حزب  یگذشته رهرب  یردهاکبه عمل، ردستان آمده بودکرات کحزب دم یه گروه انشعابیانیه هر دو در بک

ه همه شام بدون استثناء کن است ی"جواب ما ا: رده استکخاطر نشان  ردستان پرداخته وکرات کدم

ردند؟ کیرا خراب مەها ها را غارت و پاسگاک؟ بانەاندردکیبه پادگانها حمله م یسانکچه ، دیمقرص

سات جهاد یبه تأس، سوزاندندیرا م یاء دولتیساختامن و اش، ردندکیرا منهدم م یمخابرات یهالکد 

زم و یالیامپر یاەهه با اسلحکبودند  یسانکرساندند و باالخره چه یافراد آنرا به قتل م حمله و یسازندگ

 یجالل طالبان یروهایله نیه بوسکرات نبود کن حزب دمیشوند؟ مگر همیه میو شاه تغذ یسیاو یپولها

ند؟ مگر ردکرا قتل عام « وهکله یل "تیر ایعشای، ائیکن آمریسنگ یاەهخلق و اسلح یفرائ یهایکو چر
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ه ما نسبت به کگفت یش منیچندماه پ، رات شاخه سنندجکس حزب دمییر یبغداد ین آقایهم

 یردهاک یداد؟ انجمن اسالمیرا م یو دستور بازداشت فراد جهادسازندگ میت داریحساس یجهادسازندگ

ده یو پرس متساح دانسته کردستان را به مثابه اشکزم به مردم محروم یالیدادن وعده سوس، زکم مر یمق

ن یه اک ەاندبررس مردمشان زد یا چه دسته گلەهل احزاب و گرو ین قبیست ایالیه اربابان سوسکاست 

 توانند بزنند؟یا مەهاحزاب و گرو 

 (1/4/1359)اطالعات

 

 یاست جمهور یرد مسلامن به مجلس و رکشمرگان ینامه سازمان پ

خود  یبانیپشت، جمهور سییو ر یاسالم یشورابه مجلس  یارد مسلامن با ارسال نامهکشمرگان یسازمان پ

  .ردندکاعالم  یاسالم یو نظام جمهور  ینیرا از امام خم

  :ن استیمنت نامه چن

ندگان محرتم مجلس یله در پاسخ اظهارات مناین وسیاحرتاماًبد، رانیا یاسالم یاست محرتم مجلس شورایر

شمرگان مسلامن یپ یانتظام یروهاید را ازنخو  یبانیت و پشتیه حامک« ین حجاز ی"فخرالد یو جناب آقا

، آنان ەیت روحیه جهت تقوکنیو ا، ەانداعالم داشت، ف خدمت منودهکجان بر ی، ساز که در امر پاکرد ک

، ن سازمانیندگان محرتم ایو استقبال از منا یضمن قدردان. ەاندبه سنندج منود یشکم به رس یتصم، افراد

اعالم داشته و  ینیقدر امام خمیعال یران به رهرب یا یاسالم یجمهور غ خود را از یدر یب یبانیمجدداًپشت

، نیم خائنیگذاریرد و منکم یف فدا خواهکجان بر ، ه در بدن است در راه اسالمک ین قطره خونیتا آخر

، ق رهرب انقالبیتوف، در خامته. شندکو خون ب کرد را به خاکز مسلامن یردستان و ملت عزکگر یبار د

  .میبزرگ خواهان یرا از خدا یاسالم یندگان مجلس شورایو منا یاست جمهور یر
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 رد مسلامنکشمرگان یسازمان پ

به شح  یو  ەمنت استعفانام. ز روز جمعه استعفا دادیرد سنندج نکشمرگان مسلامن یدر ضمن رسپرست پ

  :راستیز

له به علت ین وسیبد، رد شاخه سنندجکشمرگان مسلامن یرسپرست سازمان پ« یم احمدینجانب "رحیا

ه باعث ک یاختالف، از هر جهت ین عدم هامهنگیو همچن یو مال یحاتین سازمان از نظر تسلیعدم تأم

خود را  یسازمان استعفا یلذا به رسپرست، ده استین سازمان گردیدر ا یشمرگان و نارضائیپ یدلرسد

 . دارمیم میاعالم و تقد

 (9/4/1359)اطالعات 

 

  .ر شدین دستگردستاکاستاندار اسبق 

از  یت انبوهکه با ش کدر مناز جمعه ، پارس از سنندج یبه گزارش خربگزار : پارس یخرب گزار  –سنندج 

« یونسیم یه "ابراهکرد اعالم داشت کشمرگان مسلامن یاز پ ، یکیخواهران و برادران مسلامن برگزار شد

ردن کبا امضا ، ه مردمکاست  کیحان گزارش یهم. شده است یر و زندانیردستان دستگکاستاندار اسبق 

دن اعتبارات یو به مرصف رسان ون منطقهیبا ضد انقالب یار کبعلت هم یخواستار مجازات و  یطومار 

 . ردستان در راه ضد انقالب شدندک یمال

 (10/4/1359)اطالعات
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 نیه مهاجریاطالع

 ین شح خطاب باهالیبا یەایعمستقر در پاوه اطال ، ن نوسودیمهاجر یات از سو ین عملیدر ارتباط با ا

  .اطراف منترش شد ینودشه و روستاها، نوسود

 

 میالرحالرحمناللهبسم

ـ پیالله و فتح قرنرصمن 7ه شامره یاطالع  کدن ماه مبار ین نوسود مبناسبت فرا رسیام دلسوزانه مهاجریب 

و « انی"دار«, دروازی"ب«, نهیمک"«, تهیمک"«, گرمله یرمضان, مردم مسلامن نودشه و نوسود, "دزاورهان

ه خود را ک یمسلامنان ید و ایدانیرم )ص( مکد و رسول ایالله مجالمکرو یه خود را پک یمسلامنان رهیغ

  . .است بزرگ و مورد مواخذ قرار خواهد گرفت یانتیوت شام, خکد سیدانیدار منطقه, منیمؤمن و د

د و بدون ترس و واهمه و یید بخود آیم تا شاینکیشام ملت مسلامن منطقه را ارشاد م یهر روز بنحو 

 ید, ولیانجام ده یانقالب اسالم یبسو  یتکبا هم نشسته و حر  یخدا لحظات یرصفا بخاطر اسالم و رضا

د و اهل یشام مسلامن هست ایدهردکا فراموش یه گوکرده کمتأسفانه چنان ترس بر شام مسلامنان غلبه 

 دیباشیمسجد م

گر شام را به یبار د. نینندگان دکوت در مقابل نابود و کست, آنهم سیت نو کمسلامن س یکفه یوظ

  :میسازیر متوجه میات زکن

د تا هر چه زودتر قبل از ورود ینکحت ینص ەاندخوردبیه فرکشود افراد مسلح را یاز شام دعوت م -1

سعادمتندانه  یو بزندگ .افت دارندیم و امان تا به دریمبنطقه خود را تسل یاسالم یمسلح جمهور  یروهاین

م یدر پاوه تسل 20/4/59خ یرات در تارکشمرگان دمیو دو نفر از پ ید سیدیه شنک یهامنطور . بروند

ال ینار فرزندان و عکو در  یاسالم ینون در منطقه هستند و پناه جمهور کنان, ایامل اطمکشدند و با 

  .ربدندیخود برس م
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شرت رو به یمتعهد با رسعت هر چه ب یروهایر نیو سا یاسالم یه ارتش جمهور کد یحتامًاطالع دار -2

د یشود نگذاریه میرد لذا بشام توصکخواهند  یساز کمنطقه را پا یخدا بزود یار یتند و بکنوسود در حر 

  .ار پناه بربندکانتیگناه متفرق و به بعث خیات ضد انقالب مردم بکبا تحر 

  .باشدیده آن سامان می, نجات شام مردم ستمدد هدفید هدف, نجات داشته باشین داشته باشیقی

روز( مبنظور اعرتاض نسبت ی)د23/4/59شود روز دوشنبهیاز همه مردم مسلامن منطقه درخواست م -3

ردن اجتامعات کخانه خود را بسته و با بر پا ا و قهوهەهوابسته مغاز  یاەهگرو  ییگوات و زوریبه جنا

 یجمهور  یهاروید نیند و مطمنئ باشیمنطقه منا کا وادار به تر مزدور ر  یاەهو بدون ترس, گرو  یاسالم

مسلح در منطقه وابسته به بعث هستند و  یاەهگرو . شتابندیشام م یفوراً بسو  کمکجهت  یاسالم

 یاەهب دادن توطئیمصمم است با ترت، رد داردکو ملت  یاسالم یه با جمهور ک یخاص یخصم با دشمن

 یو نابود ین را به تباهیردنشکر مناطق یه سایکهامنطور. دیدبخت منامردم منطقه را ب، بیب و غریعج

ن ید اینگذار، گریدیکبه  کمکشود با اتحاد و یاز همه شام مسلامنان مومن درخواست م. شاندک

  .ردیصورت بگ یو ضد انسان یو ضد اسالم یطانیش یاەهنقش

ضد انقالب فرار  یعه ساز یه قبالً با شاک«ومه درهک"« "وراع« "نجار یبرادران مسلامن شام در روستا -5

استقبال به عمل آورده و  یدولت یهارویخود بازگشته و از استقرار ن یاەهنون به خانکرده بودند اک

نار برادران کدر  یت اعتامد و خوشحالینبود و همه مردم در نها یگر یز دیچی، عه ساز یدند جز شاید

ن روستاها را منونه قرار داده تا یا. خوش هستند یل زندگبرند بدون دلهره مشغو یپاسدار خود برس م

 . ش رسواتر گرددیش از پیش از بیپ، ضد انقالب

 ن منطقه نوسودپاوهیمهاجر

 (25/4/1359)اطالعات
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  .ردستان شدندکن به یم زمیأت تقسیرد خواستار اعزام هکشمرگان مسلامن یپ

  :ه آمده استین اطالعیاز ا یدربخش. افتیشار انت یەایرد اطالعکشمرگان مسلامن یسازمان پ یاز سو "

 میالرحمن الرح… بسم ا 

ه با کاست  ینه مساعد زندگین زمین مهمرتیزم. دیردستان عزام دارکن را به یم زمیتقس ینفر  7أت یه

 یوجود یات خود رشد و تعالیشت و بقاء حین معید ضمن تأمیار و تولکابد تا با ییان مکام یآن آدم

آن را دردست گرفته  یاعمالً عده، دهیهمه مردم آفر یه خدا براک ینیاما زم. ن سازدکمم زیش را نیخو

 اندوزندیگنج م، برده باشند یه رنجکآنیو همواره ب

آنها ، نیریوه دیشاورزان سلب و به شکو تالش شافتمندانه را از  یان زندگکخواران امنیها و زمفئودال

  .ەاندرا استثامر منود

ن یخون مستضعف، گربار نتوانند زالوصفتانین است تا دین و ظاملین مطرفیاطعانه خواستار وجود ااسالم ق

شاورزان را مورد کهمچنان ی، م دست نشانده پهلو یرژ یاەهز یر برق رسنیاران در زکن تبهیا. ندکرا مب

، ن استیعفن مستضیراست یدبخش آزادیه نوک یبا نقالب اسالم کنیدادند و ایغارت و چپاول قرار م

بساط چپاول و استثامر . ن خواران نباشدین در چنگ زمیزم، ه چون گذشتهکشاورزان توقع دارند ک

 کد مزدوران پایو مسلامن در منطقه هر جا را از وجود پل یانقالب یروهایاگر چه ن. ده گرددیبرچ

از مسووالن امر  کنیا. ەاندشاورزان برداشتکن به نفع یل زمکدر حل مش یانقالب یو قدمها ەاندساخت

 یاوه رسائینه هرگونه یردستان اعزام دارند و زمکرا به  ینفر  7أت یم هر چه زودتر هیخواستار

 . ان بردارندیگانه را از میون و مزدوران بیضدانقالب

 . والسالم

 . ردکشمرگان مسلامن یسازمان پ

 (4/5/1359)اطالعات
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 رد با امامکشمرگان یدار پید

رهرب  ینیرد در اقامتگاه امام خمکشمرگان مسلامن یندگان سازمان پینفر از منا 12روز یازظهر دشیپ"

 یبانیگر پشتیبارد یکرد کشمرگان مسلامن یدار پین دیدر ا. ردند، کشان مالقاتیران با ایا یانقالب اسالم

  :معروض داشت یسخنان ینده آنان طیخود را از امام امت اعالم داشته و منا

 مین الرحالرحم. . . بسم ا

امام  یالعظم. . . اتیران حرضت آیا یاسالم یانگذار جمهور یو بن یحضور محرتم رهرب انقالب اسالم

دار مستضعفان یشه بیاور همی یا، نیدست پرقدرت و رحمت خدا در زم یا، امام امت یای، نیخم

ه کم یرد مفتخرکشمرگان مسلامن یندگان سازمان پیما منا، امربیتاب خدا و سنت پک یمجر  یا، جهان

 یالمهکخود را از شام اعالم داشته و چند  یبانیگر پشتیبار د یکشگاه واال و باعزت شام ینون در پکاهم

  .میان داریز و امام امتامن بیت خود را نسبت به اسالم عزینهایو ب یامن قلبیمخترص عشق و ا

خدا  یرضا یو برا یشمع پرنور  تو همچونیی، باکیتو اسطوره مقاومت و شیی، ت خدایتو آ. امام یا

و چنان بر دشمنان اسالم  یها هستیکملت در ظلمت و تار یو بانور خود راهرب و راهگشا یسوز یم

رم و مردم کشگاه خدا و رسول ایامام امت تو از پ یای. نکیر را از آنان سلب مکه قدرت تفک یخروشیم

 یازهایبه نیی ه توان پاسخگوکت یمسوولین بمسووال  یار کو مسامحه یخاطر ناتوانبه یخواهیعذر م

ه به خاطر ک یدانیامام تو خوب م یا. ەاندردکن کرا در  یده را نداشته و انقالب اسالمیدبرحق مردم رنج

نه پردردما یخنجر به س، ردکنام دفاع از خلق فار بهکون یها و سازشها چگونه ضدانقالبیارکن مسامحهیهم

رده و ک ییایکآمر یستیسکانه ذبح مار یخواهران و برادرامنان را وحش، فاع از مانام دبه، وارمیزده و ق

ه رهرب و نجات دهنده کاما تو ، میم دل پردرد و خون تو را دردردمندتر سازیستیامام حارض ن یا. نندیکم

دت ه پرمهر خود با ارشایر سایگان را در زید تا مظلومان و ستمدیت فرمایل عطایخداوند عمر طویی، ما

 ی. ق آنان شو یعم یمرهم بخش زخمها

 (10/5/1359)اطالعات
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 وملهکرات و کله افراد حزب دمو یبوس

  .دندیرد دهگالن بشهادت رسکشمرگان مسلامن یعضو سازمان پ 2ات و یفرمانده عمل 

 یبفرمانده، رد مستقر دربخش دهگالنکشمرگان مسلامن یشش تن از پ: خربنگار اطالعات -ردستانکقروه 

، رفته بودند« "موچش یرد مستقر درروستاکشمرگان مسلامن یبه پ یشکرس  یه براک یجعفر  یعلمحمد 

جه یه در نتکومله قرار گرفتند کرات و کمورد حمله افراد حزب دمو « انیپل"هوا یدربازگشت درحوال

ن یرد بخش دهگالن و عبدالله حسکشمرگان مسلامن یات سازمان پیفرمانده عمل یجعفر  یمحمد عل

  .دندیرد دهگالن بشهادت رسکشمرگان مسلامن یگر از پیدو تن د یو مظفرصادق یپناه

شمرگان بنام "خالد یگر از پینفر د یکرد موفق بفرار شدند و کشمرگ مسلامن ین واقعه دو پیان ایدرجر

 . مفقوداالثر شد« یمیرح

 (14/5/1359)اطالعات

 

  ردستانکرات کاظهار نظر در مورد انشعاب در حزب دم

 یت اسالمیامروز با جمع، پارس یخربگزار  ەلیبه دنبال انتشار خرب انشعاب به وس: پارس یران ـخرب گزار ته

  .ز متاس گرفته شدکم مر یمق یردهاکت ین جمعیز و همچنکم مر یمق یردهاک

رات کز در مورد انشعاب در حزب دمکم مر یمق یردهاک یت اسالمیجمع یسخنگو « ی"سلطان یآقا

ه از ک یز یاست و آن چ ینیرهرب ما امام خم. میت هستکن مملیهمه از مسلامنان ا"ما : ردستان گفتک

  .«ارزش ندارد، دیایخارج ب

فدا  کن آب وخایم و جان و مال خود را هم در راه ایرو امام هستیم حزب الله پییگوی" مام: افزود یو  

  .«مینکیم
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 ەز دربار کن مر یان ایاز سخنگو ، یکیدز گرفته شکم مر یمق یردهاکت یه با جمعک یدر متاس ینیهمچن

ت ین جمعیا، ن موضوعیتا روشن شدن ا: رات گفتکرامون انشعاب حزب دمیز پکم مر یمق یردهاکنظر 

 . «ندکیم ین باره خوددار یاز اظهار نظر درا

 (28/5/1359)اطالعات


