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 ش گفتاریپ

ران یردستان و اکخ یتار های دورهترین تیاز پراهم یکیبا  ییآشنا، ن مجموعهیا یهدف از گردآور        

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

 .دیمنامی ترجالب ین از زبان خود آنها بسشایشه ورز ایگاه اندیجا و، آنان در هامن عرصهای شهیبا اند

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

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

ی ثبات گذار را پشت رس نهاد و دوره یدوران ب، نشست ران به باریه انقالب اکاست ای ران و دورهیا

 .ردکردستان را تجربه ک یناآرام

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

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

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

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

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

 نده خواهد بود...یآ یاید ورود به دنیل، کگذشته یاپیگوناگون و پ از تحوالت یآگاه، ن خاطریبه هم

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

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

 .خواهد شد یگرام

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

 . گزارم
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  تظاهرات در مهاباد

دان یمسابقه فوتبال در م یکان یور( پس از پایشهر 15چهارشنبه ) روزیبعد از ظهر د 6ساعت  –مهاباد 

ختند و رشوع یابان رین زده شد به خیفر تخمن 600تا  500ن یه تعدادشان بکمتاشاگران  ، مهاباد یورزش

 .ردندکبه تظاهرات 

 ابانها براه افتادند و شعار دادند.ین عده در خیا شدند. یاسیان سیزندان ینندگان خواستار آزادکتظاهر 

 .ان گرفتیپا ینندگان و مأموران انتظامکن تظاهر یبدون برخورد ب، ظهر بعد از 9 تظاهرات ساعت

 (15/6/1357)اطالعات 

 

 تظاهرات در شهرستانها

 یابانهایپانصد جوان و نوجوان در مهاباد با دادن شعار در خ، روزیشبانگاه د : خربنگار اطالعات-مهاباد

 .را خواستار شدند یاسیان سیزندان ین شهر به راه افتادند و آزادیا

 یدان ورزشیاز م، «دینکاد را آز  یاسیان سیزندان ی، آزادی، آزاد» : دادندیه شعار میکن عده در حالیا

، ن محلیا در دند.یدان محمد رضا شاه رسیبه م، ابان شاهپوریرون آمدند و پس از گذشنت از خیمهاباد ب

 یابان پهلو یاز خ، گر با دادن شعاریآنها بار د یول ، ردکآنها را دعوت به آرامش  مهاباد یس شهربانیرئ

ابان یخ یدان به سو ین میا سپس از، نندگانکتظاهر  ر رفتند.یبکدان رضا شاه یگذشتند و به م یرشق

 یبرا ین انتظامیه مأمورکدان محمد رضا شاه برگردند یخواستند بطرف میحافظ به راه افتادند و م

 نده شدند.کنندگان پراکردند و تظاهر ک یکشل ییر هوایردن آنها چند تکمتفرق 

 (16/6/1357)اطالعات 
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  .شد یر یرد جلوگک یاز مهاجرت هزار روستائی، له ماموارن ژاندارمر یبه وس

بخاطر اعرتاض ، وانیمر یواقع در بخش حومه شهر مرز ، رانیه دارسیشاورزان قرکهزار تن از  یکحدود 

  .نندکمهاجرت اند م گرفتهیخود تصم یدر روستا یق قانون اصالحات ارضیدق یبه عدم اجرا

و مأموران اند مرز متوقف شده یلومرت کی یکقبل در  روز 10ان از یروستائ: خرب یز کردستان ـ واحد مر ک

  .شوندیمرز م یآنان بسو  یرشو یمانع پ یژاندارمر 

ه به محل توقف کرمانشاه و سنندج کهان در کیگزارشگران  یر رزاقکد شیو رش یموسائیمحمد نر

   :سندینومی خود کدر گزارش مشرت ، ان رفته اندیروستائ

ن عده یل اکبرند. مشیبرس م یفیلکوقه روبرو هستند و همچنان در بالتمبود آذکان مهاجر با یروستائ

نون کتا یبدست آوردن نسق زراع یبرا ، ندیگویه خودشان مکاز هشت سال قبل آغاز شد و آنطور 

  .نوشته اند یتکرث مقامات مسئول مملکه به ایوائکلو نامه و شکیحدود هفت 

ه اغلب در کمتنفذ است  کمال 9متعلق به  ، رانیسدار  یروستا یمزروع یتار اراضکه 750حدود 

می شتکها را نین زمیه اک یشاورزانکصاحب نفوذ هستند.  یشهر و شهرستان و ادارات دولت یهاانجمن

سال ادامه در  9ن یردند و ظرف اکآغاز  یافت نسق زراعیدر یش اقدامات خود را برایسال پ 9ردند ک

حاج محمد  یه پنج تن از آنان به اسامکه سبب شد کبل ، ردکآنان ن لکبه حل مش کیمکها نه تنها یر یگ

ماه  6دام بدمت کهر  یتارام و صالح بهرام یحاج مصطف ی، د دارابیسع ی، عبدالله ازاد ی، ن احمدیام

از زادگاه  یت اجتامعیون امنیسیمکد شدند و چون یاز زادگاه خود تبع یت اجتامعیون امنیسیمک یبا را

ان کمال ، د نداشتیاعتبار اعزام آنان را به محل تبع یت اجتامعیون امنیسیمکدند و چون د شیخود تبع

 !ردندکن ین اعتبار را تامیا

ان ابالغ یوان به همه روستائیدادگاه مر ، انکمداوم زارعان و مال یهایر یبدنبال در گ ، در سال گذشته

م اعرتاض داشتد و آنرا کن حیه اکان یوستائندارند . ر  یچگونه حق قانونیه یه در مورد نسق زراعکرد ک
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ش رفتند. یدست زدند و تا مرز پ یامئیراه پ یکبه  یدسته جمع، دانستندمی انکجه اعامل نفوذ مالینت

خود بازگشتند.  یشبانه روز به روستا یکوان پس از یردستان و فرماندار مرکآنها با وساطت استاندار 

  .ندکم دادگاه را باطل که حکان قول داد یستائردستان در مالقات با رو کاستاندار 

ه چون کها ابالغ شد ه خانوادهیاما به بق، صادر شد یخانواده روستائ 45 یبرا ینسق زراع، بعد یمدت

  .ستندین یافت نسق زراعیمستحق در، ز دارندین یگر ید یارهاک یشاورز کر از یغ

ردند کنشدند و اعالم  یرض به قبول نسق زراعران حایدارس یاز زارعان روستا یکچ یه، طین رشایدر ا

ان بعنوان یبدون استثناء صادر شده باشد.روستائ ، همه یه براکرند یپذمی ها رانسق یه تنها در صورتک

بست  یهر روز از صبح تا شب در فرماندار ، روز 14وان رفتند و مدت یبه مر، ن اقدامیاعرتاض به ا

 یهاابانیان پس از گذشنت از خیروستائ، حاصل نشد و نه روز قبلای جهینت ، ن اعرتاضینشستند.از ا

  .مرز روانه شدند یوان بسو یمر

شدن  یه به زخمکرخ داد  یان و مأموران ژاندارمر ین روستائیب یدیشد یر یدرگ، مرز یلومرت کیدر ده 

ن یغم ار یمعالجه شدند.عل یژاندارمر  کله پزشیوس، منجر شد.مجروحان یمرد روستائ یکدخرت و  یک

 مرز متوقف شدند.  یلومرت کی یکان به راه خود ادامه دادند و در یروستائ ، هایر یدرگ

 (1357 /7/7)اطالعات 

 

   ، رانیا یه جبهه ملیبه توص 

  .ردندکردستان از مهاجرت رصفنظر کان معرتض یروستائ

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

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

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

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

، ( کان) پزشیرت عرفانکد ، (یدادگسرت  یال کن مفتاح ) و یو حس ی، منصور رسول ی، منوچهر مسعود

ران یا یجبهه مل یه از سو ک) پژوهشگر( و دو خانم پرستار یل فراهانیو اسامع یهامیعباس ایی، ربلقاکا

  .وان اعزام شده اندیبه مر

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

 ، و دو پرستار همراه داشتند کپزش یکه کردند.آنها کرده کان رفتند و چند ساعت با آنها مذایروستائ

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

  .ارشان گذاشتندیاخت

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

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

معتقد و مورد ، مؤمن یشور به افرادکاست.ما در رسحدات  یم.هدف ما در اصل وحدت ملیآورد

ن خود وابسته یه آنها را به زمکم یم داشته باشیتوانمی یرا تنها  زمان ین افرادیم و چنیاز دارینان نیاطم

  .میرده باشک

   :شاورزان گفتکخطاب به ی، ملی گر جبههینده دیو منا یل دادگسرت کیو «یحسن رسول»

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

مثل ، ه به شام شده استک یت شام به مقامات درباره ظلمیاکان شام (است.شکمال«) یساسان یانک»و«

 یعن، یرده اندکشور مهاجرت کاز  یرانیون ایلیم 4حدود ، سال گذشته 4ت گلوله تفنگ است.ظرف یاکش

  .نندکمنی اما فشار را تحمل، نندمی کرا تحمل  یطنو  یه درد بکاست  یفشار به حد
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ن ینظر ما ا: (گفتیر رزاقکد شیو رش یموسائیهان)محمد نرکیان سخنان خودبه خربنگاران یدر پا یرسول

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

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

ها له روزنامهیاحقاق حق آنها مساله را بوس یم برایار داریه در اختک یاناتکبا متام امیی، جه نهایحصول نت

  .ردکم یها دنبال خواهیو خربگزار 

اما آنها هرگز ربه ، نندکن یرشو یر همجوار پشو کمرز  یه بسوز کاند به ما قول داده، انیروستائ: افزود یو 

رده و ک یکیدست به  یه به حقشان برسند. همه مقامات محلکمگر آن، خود برنخواهندگشت یروستا

  .رده اندکتصاحب ، شاورزان بوده استکه متعلق به کزا  ینیزم

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

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

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

م یریخود را بگ یهانیم و اگر سند زمیار هستکن یسال است دنبال ا 16 : افزود یستند.صالح بهرامین

شاورزان معرتض قول دادند کبه  ی، ندگان جبهه ملیم.منایافت داشته ایخود را در یسند آزاد ، در اصل

وان را به ینند. آنها بعدازظهر شنبه مرکل آنان استفاده کمش یحل فور  یانات خود براکام یه از متامک

 گفتند. کقصد تهران تر 

 (7/7/1357عات )اطال 
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  تظاهرات و زدوخورد در چند شهر

  ردستانکدر بانه  

 یشهر براه افتادند و تظاهرات آرام یابانهایردستان در خکبانه  یاز اهال یروز گروهیصبح د 9از ساعت 

  .ردندکبرپا 

در ای هپارچ یاردهاکنندگان پال کافت. تظاهر یساعت ادامه  4و تظاهرات نشسته در بانه  یامئیراه پ

از اصناف و ای و عده ینوشته شده بود. سخرنانان مذهب یآنها شعارهائ یه بر رو کدست داشتند 

  .افتیان یپا یاتظاهرات بانه بدون حادثه ، ردندک یت سخرنانیجمع یران شهر براکروشنف

 .شته شدکان کساله در تظاهرات بو  16جوان 

 یز درگذشت. و یترب یامرستانهایاز ب یکیدر  ، ده بودان مجروح شکه در تظاهرات بو ای کساله 16جوان 

امرستان یه در اثر اصابت گلوله مجروح شده بود ابتدا در بکامل ک ، نام داشت و محصل بود یدیامل حمک

 یبجائ ینجات و  یتالش برا یول ، دیز منتقل گردیشد و سپس به ترب یان بسرت کد رسخ بو یروخورشیش

  .دینرس

ان در اثر اصابت گلوله کز در بو ین یبنام محمد بهرام یگر یه جوان دکظهار داشتند بستگان جوان مقتول ا

 شته شده است.ک

 (10/7/1357) اطالعات

 

 .شته شدندکنفر  3ان کدر تظاهرات مهاباد و بو 

س با یپل یر یبعلت درگ ، ان و مهاباد برگزار شدکبو  یه در شهرهاک یعیدر تظاهرات وس -انکمهاباد و بو 

نفر  یکان بودند و کبو  یشته شدگان از اهالکمجروح شدند. دو نفر از  یاشته و عدهکر مردم سه نف
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ن ین اولیه در اکبرگزار شد  یعیتظاهرات وس ، دوبار در مهاباد ، نونکگر از مهاباد بود. از آغاز هفته تاید

 یعلامء و اهالاز  یادیعده ز، ن تظاهراتیدند. در ایشته شد و سه نفر مجروح گردکنفر  یک ، تظاهرات

 ت داشتند.کمهاباد رش 

 (11/7/1357) اطالعات

 

 نفر در سقز 17ت حقوقدانان به بازداشت یاعرتاض جمع

ور یست و پنجم شهریخ بیدر تار : ما اظهار داشت ییران به خربنگار قضایت حقوقدانان ایجمع یسخنگو 

ن یمأمور ، ان آنیه در پاکداد  یردستان رو کواقع در استان  ، در شهر سقز یتظاهرات آرام ، ماه گذشته

ن یا پرونده ، نونکخ تایردند. از آن تارکر یارمند دولت بودند دستگکرث آنان که اکهفده نفر را  ی، انتظام

انون کر شدگان و خانواده آنان به یاز طرف دستگ یادیات زیاکارجاع نشده است و ش یعده به دادگسرت 

ودفاع از حقوق برش ارسال شده  یطرفدار آزاد یرانیت ایجمعت حقوقدانان و یو جمع یدادگسرت  یال کو 

 .است

ه نامربده با مقامات داد ک ییهاات شد.با متاسیاکن شیبه ا یدگیمامور رس ، رانیت حقوقدانان ایجمع

 یاطالع یر شدگان به دادرسا اظهار بیاز ارسال پرونده دستگ ییمراجع قضا ، ردستان بعمل آوردک یگسرت 

 .ردندک

 یده و با متامیمطرح گرد یر دادگسرت ینزد وز یاتیاکن باره شیدر ا : اظهار داشت ییخربنگار قضا به یو 

ر یارسال پرونده دستگ ، از ین حقوقیه موازیلکبر خالف  یه بعمل آمده مقامات انتظامک یاقدامات

آنان بعنوان  یهاسقز و خانواده یاز اهال یشامر  یب یهان جهت تلگرافیاند. بهمردهک یشدگان خوددار 

ح داد یتوض یت حقوقدانان ارسال شده است. و یال و جمعکانون و کبه  ین انتظامیاعرتاض به عمل مأمور
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ر شده ینفر دستگ 17به اعرتاض  یدگیران جهت رسیت حقوقدانان ایاز طرف جمع یئتیه قرار است هک

 ردستان اعزام شود.کبه 

 (1357 /11/7) اطالعات

 

  گانه 14 یخواستها

  .چهارده گانه خود را به اطالع فرماندار بانه رساندند یخواستها، تظاهرات یکه ـ مردم بانه با انجام بان 

ل شد و یشهر تعط یهاه بازارهاو مغازهیلکه روز دوشنبه صورت گرفته کن تظاهرات و مالقات یدر ا 

  .ت درآمدندکابان بحر یارد در خکاز طبقات مختلف مردم با حمل پال  یر یثکجمع 

خود را  یندگان خواستهایره شدند و مناکندگان مردم دعوت به مالقات و مذایاز طرف فرماندار بانه منا

ان در کاالم یماده به اطالع فرماندار رساندند. فرماندار از مردم مهلت خواست و قول داد حت 14در 

  .دیمنا یآنها را عمل یو در حدود قانون خواستها یصورت توانائ

ر یها باز و مدارس داان دادند . مغازهیمردم به تظاهرات خود پا ، ندگانیبه درخواست منا ن قولیپس از ا

  .شد

   :م فرماندار شدین رشح تسلیمردم بانه به ا یخواستها

  بازداشت شدگان یـ آزاد 1

و رفع اند وم شدهکمح یطوالن یمدتها یر عادالنه به حبسهایق غیه بطرکان یمه زندانکد محایـ تجد 2

  تظلم از آنان

  . د و مالقات با باز داشت شدگانیـ اجازه بازد 3

  .تیض شهردار بفوریـ تعو 4
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در سطح شهر و روستا با توجه به قطعنامه معلامن شهرستان  یو پرورش یآموزش یهاینارسائ یـ بررس 5

شهرستان جمع ن یان ایه معلامن و دانش آموزان بانه در محوطه خانه فرهنگکبانه ) مدت سه روز است 

  ( .رده اندکه یتهای آموزش و پرورش بانه را اعالم و قطعنامه یهایخود و نارسائ یشده و خواستها

  .یار کق همیدر امور مربوط به آموزش و پرورش مگر بطر یـ عدم مداخله ادارات دولت 6

  .تید رسخ بانه بفوریر و خورشیر عامل شیض مدید انتخابات و تعویـ تجد 7

  .امرستانهایامران در بیرش بیض در پذیگان و عدم تبعیامران مستمند بطور رایرش بیـ پذ 8

  . بانه یت املال در متام سطوح ادارات محلین بیب متجاوزیـ تعق 9

  .آنان یار با توجه به خواست شغلیکارگامردن جوانان بکـ ب 10

  ـ انحالل اتاق اصناف در بانه 11

ن شهرستان یسبه اکانه یه نامتناسب و بدون توجه به درآمد سالکن یسنگ یاتهایـ لغو عوارض و مال 12

  .ب شده استیتصو

  . در سطح شهر و روستا و توسعه آن یـ توجه به بهداشت عموم 13

 در سطح شهر و روستا.  یو دامدار  یشاورز کامل به وضع کـ توجه  14

 (12/7/1357)اطالعات

 

  .شدمجروح تظاهرات مهاباد به تهران منتقل 

به تهران انتقال  یمعالجه اساس یهفته قبل مهاباد برا یرانداز یاز مجروحان ت یکی یدیعطاء س : مهاباد

نندگان بنام کاز تظاهر  یکیان تظاهرات صورت گرفت یه در جرکهفته قبل مهاباد  یرانداز یافت. در تی
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درمان به  ین قبال برایحه دو نفر از مجرو کز مجروح شدند یشته شد و سه نفر نک یعقوبیه یجامل فق

  .افته بودندیتهران 

 

 تظاهرات آرام در رسدشت

افت و یب یدر رسدتشت ترت یبعداز ظهر جمعه تظاهرات آرام یکهان ـ ساعت کیخربنگار  : رسدشت

  .ان گذاشتندین شهر در میخود را با فرماندار ا یمرمدخ و خواستها

ردند و تا ساعت کرسدشت اجتامع  یدر جلو فرماندار  ه بالغ بر چهار هزار نفر بودندکنندگان کتظاهر 

ردند . کم یتباَ به فرماندار تسلکخود را  یم بعداز ظهر به تظاهرات پرداختند. آنها خواستهایدو و ن

  .ردیگیم کمکنه ین زمیند و از مقامات مسئول در اک یدگیآنها رس یه به خواستهاکفرماندار قول داد 

 یاسیان سیه زندانیلک یزادـ آ یامل قانون اساسک یرسدشت عبارت بود از اجرا نندگانکاجتامع  یخواستها

آموزش و پرورش   یهایبه نارسائ یدگیشور ـ رسکر در رسارس یاخ یشتارهاکن یب و مجازات عاملیـ تعق

ـ رس ار در رسدشت و آسفالت کس تلفن خود یارگران ـ تاسکشاورزان و کبه وضع  یدگیتوجه به رفاه معلم 

 رانشهر ـ مهاباد و بانه.یپ یهادهجا

 (1357 /12/7) اطالعات

 

 .را آتش زدند کنندگان سنندج چند بانکتظاهر 

ردند و کابان شاهپور سنندج اجتامع ینفر در خ 60در حدود ای روز عدهیبعدازظهر د 2ساعت  : سنندج

  .نندگان نقابدار بودندکاز تظاهر ای دست به تظاهرات زدند. عده
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نان کار که یکابان شاهپور و در حالیارگران در خکرفاه  کبه بان یدگان پس از دادن شعارهائنکتظاهر 

آنرا با  کبان یهاشهیسنت شکردند و پس از شکرده بودند حمله کن کارشان را تر کهنوز محل  کبان

  .دندیشکبه آتش « تل مولوتفکو ک»استفاده از مواد آتش زا 

از اوراق و  یمقدار  ین آتش سوز یخاموش شد. در ا ین آتش نشانیو مأمور کنان بانکار کله یآتش بوس

افت و یر از باجه دریش آمده است و بغیاختالل پ کبان یجار  یارهاکاسناد سوزانده شد و امروز در 

 .ندارند یتیفعال کبان یر قسمتهایپرداخت سا

ارگران قرار دارد کرفاه  که در جنب بانکشعبه شاهپور  یمل کنندگان به بانکن حمله تظاهر یمتعاقب ا 

 ین شهربانیمأمور کن بانیدن ایشکستند و قبل از به آتش کرا ش کن بانیا یهاشهیردند و شکحمله 

ه پس از کر منود. ینندگان را دستگکس چهار نفر از تظاهر ینندگان متفرق شدند.پلکدند و تظاهر یرسرس

 برد. یبازداشت برس منفر در یکنون کرد و هم اکقات سه نفر را آزاد یانجام تحق

 (1357 /13/7)اطالعات

 

  یجان غربیآذربا یروستائ یهاینان تعاونکار کاعتصاب 

ه از صبح پنجشنبه دست یو شهرستان رضائ یجان غربیآذربا یتعاون روستائ یتهاکارمندان رش کنان و کار ک

 یهاودند تا بخواستهردند و افقز کر کا ذ یر مزایحقوق و سا یمکدند و علت اعتصاب خود را یشکار کاز 

  .ار خود را از رس نخواهند گرفتک ، ب اثر داده نشودیآنها ترت

ع ین توزیو گندم همچن ینیب زمیس ، بیاز جمله س یشاورز کد محصوالت یار خرک ، ن اعتصابیبا آغاز ا

 ل شد. یدر روستاها تعط یو فروش نفت

 (15/7/1357)اطالعات
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  اعتصاب در شهرستانها

ردستان از ظهر روز چهارشنبه در حال کتابعه استان  یان اداره پست سنندج و شهرهانکار کسنندج ـ 

  .برندیاعتصاب برس م

از  یجه مبادالت پستیدهند و در نتیار مراجعان را انجام منکنان پست در اداره حضور دارند اما کار ک

  .ردیگیشور صورت منکمختلف  ین سنندج و شهرهاینون بکروز تایظهر د

ـ افزاکن مسیآنان تام یردستان حدود صد نفر هستند. خواستهاکان پست نکار ک ـ هم طراز ین   یش حقوق 

  .هاستیامنین قانون برضر پیه مفاد اک ین استخدامیت مخابرات ـ اصالح قوانکحقوق با رش 

 ساعت در ماه. 85 یعنیار کرث  اضافه کـ استفاده از حدا یمینان قدکار کشرت از تجربه یاستفاده ب

 (15/7/1357اطالعات )

 

  ردستانک یروستائ ینان تعاونکار کاعتصاب 

ردستان از امروز به عنوان اعرتاض به وضع کاستان  یینان سازمان تعاون روستاکار کنفر از  155سنندج ـ 

  .دسمزد خود دست به اعتصاب زدند یمکو  یاستخدام

گر شدند و اعالم ینجام چند خواست دز ایمشاغل و ن یطرح طبقه بند ین خواستار اجراین گروه همچنیا

  .ار خود باز نخواهند گشتکنشود به رس  یدگیامل رسکآنان بطور  یه به خواستهایکردند تا زمانک

ش آورده است و در حال یپ یالتکان مشیروستائ یردستان براکاستان  ینان سازمان تعاونکار کاعتصاب 

 رسد.یبدست شان من یرضور  یاالهاک یبرخ ییتعاون روستا یل بودن فروشگاههایل تعطیحارض به دل

 (15/7/1357) اطالعات
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   رمانشاهکتظاهرات در پاوه و 

ان و طبقات مختلف مردم پاوه دست به یدر دو روز گذشته صدها نفر از فرهنگ : هانکیپاوه ـ خربنگار 

  .تظاهرات زدند

نده اورامانات در ید ساالر جاف منااز ورو  یر یجلوگ ، د رسخ پاوهیر و خورشیر عامل شیمد ینار کآنها بر 

اند ردهکه دانش آموزان سوء استفاده یه در تغذکرا  یسانکب یبه پاوه و تعق یمل یمجلس شورا

 درخواست دارند. 

 (1357 /16/7)اطالعات

 

  ، فرماندار یوان و تعهد اجرائیمردم مر یگر یانجیبا م

 .خود بازگشتند یهاردستان به خانهکان معرتض یروستائ

م به مهاجرت یه تصمکرد ک یخانواده روستائ75: هان(کی ی) خربنگار اعزامیر رزاقکد شیوان ـ رشیمر 

با وساطت  ی، ندگان جبهه ملیره با مناکبدنبال مذا ، پس از ده روز توقف در مرز عراق ، گرفته بو دند

  .ران بازگشتندیخود در دارس یهاد فطر به خانهیوان در شب عیمردم مر

آنها  یهفته نسق زراع یکرث ظرف که حداکان معرتضول داد ین متاس با روستائیدر آخر، وانیر مرفرماندا

نشود و مسئوالن باز  ین وعده در رس موعد عملیه اگر اکان گفت ینده روستائیند و مناکمشان یرا تسل

  .گر از رسگرفته خواهد شدیبار د یامئیراه پ ، نندکار مردم اخالل کهم در 

مبارزه  یگلرفنت نسق زراع یش برایسال پ 16نده شان از یبنا به گفته منا ، رانیدارس یروستاشاورزان ک

ده  یامئیراه پ یکد شدند دست به یقدامات خود نوم5جه ایچون از نت ، روز قبل 13و حدود اند ردهک

  .ردکه مهاجرت خواهند کردند کد یزدند و تهد یلومرت کی
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ات از بازرسان یمتوقف شدند و دو ه یو ژاندارمر  یأموران مرزبانمرز توسط م یلومرت کی یکآنها در 

دار یران به دیا یجبهه مل یاز سو  یاتین هیبه خواست آنها شدند. همچن یدگیمأمور رس یشاهنشاه

 یانات خود براکه از متام امکع دارو و غذا و گفت و گو با آنها قول داد یان رفت و پس از توزیروستائ

  .ندکاده التشان استفکحل مش

ل یاگر چنانچه در تحو: روز گفتید، ز داریآنها را ن یه نقش سخنگو کان ینده روستائیمنای، صالح بهرام

گر راه یما بار د، ه در واقع هست باشدکمرت از آنچه کما در سند  یهانیا مقدار زمیر شود یاسناد تاخ

  .ردکم یخواه ییامیپ

د در یشت دارند و باکر ین زیتار زمکه 15تا  4ن یتفاوت ب ران بهیدارس یهر خانوار روستائ: افزود یو 

  .ه در واقع هست مشخص شودکل کها به هامن شنیز حدود زمیسندها ن

 یه در روزهاکف بود کیران بالتیدارس یخانواده به روستا 6تنها اسناد : وان گفتیفرماندار مر یالنرت ک

  .ه شده استیمربوط به آن ته کر مدار یاخ

ه اسناد به تهران ارسال شده است تا پس از کرد کد ییوان تأیمر یس تعاون و امور روستاهایئر ، وزیگرس

 شاورزان گذاشته شود.کار یروز شنبه در اخت یاصالحات ارض ید در شوراییتأ

 (1357 /16/7)اطالعات

 

  در سنندج یرانداز یتظاهرات و ت

ساعات اول درس را در  یمدارس راهنامئرستانها و یه دانش آموزان دبکنیرغم ایروز علیسنندج ـ  د

ه از کدانش آموزان دخرت ای ردند. عدهک یخوددار  یالس در ساعات بعدکاز رفنت به  ، گذراندند یالسهاک

ردند کاجتامع  یرستان بوعلیدر داخل محوطه مدرسه مهرگان و جنب دب ، مدارس خود خارج شده بودند

دانش آموز به ای بعد عده یردند. چندبکدر تظاهرات  تکن مدارس را دعوت به رش یو دانش آموزان ا
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 یابان پهلو یهزار نفر بودند در خ 4ه حدود کنندگان کم تظاهر یوستند. حدود ساعت ده و نیدخرتان پ

ندن کپرا یرد و براکس در چهارراه فرح آنها را متوقف یردند. پلک یامئیدان شاه رشوع به راه پیبطرف م

  .در ک یهوائ یرانداز یآنها ت

ر شدند. بعدازظهر مجدداً یمعلم و پنج دانش آموز دستگ یکرفت و یان پذیپاای تظاهرات بدون حادثه

 یدانش آموز دخرت و پرس در جلو  200بعدازظهر حدود  2وست و ساعت یگر بوقوع پیتظاهرات د

در چهار راه  به راه افتادند. یابان پهلو یردند آنها ضمن دادن شعار در خکاجتامع  یراهنامئ یدانشرسا

شه ین هنگام ضمن زدوخورد شیرد در اکس مداخله یده بود پلیه عده آنها به حدود هزار نفر رسک یپهلو 

نند. در نقاط کنندگان را متفرق کسته شد و رسانجام مأموران موفق شدند تظاهر کش یبوس شهربان ینیم

و  یمل کبان 0ها کاز بان یادیتعداد ز یهاشهیصورت گرفت و شای ندهکز تظاهرات پرایگر شهر نید

  دان اقبالیم ی، فردوس ، چهار راه فرح ، روسیس ی، پهلو  یابانهایصادرات در خ

و  از مأموران یامکن تظاهرات چند یا یسته شد. در پکروس شیابان سیرانشهر خیا کو بان یبازرگان کبان

 یران در نقاط حساس و جلو از شب گذشته مأمو  یشهر راه افتاد و تا پاس یابانهایدر خ یژاندارمر 

  .ر شدندیروز چند تن دستگینظم مستقر بودند. در تظاهرات بعداز ظهر د یبرقرار  یها برایالنرت ک

و  یدبستان و راهنامئ ، ستانکود که مدارس اعم از یه مدارس جز چند آموزشگاه بقیلکروز بعدازظهر ید

 ل بودند.یرستان تعطیدب

 (16/7/1357) اطالعات

 

 .ادامه دارد یارمندکو  یارگر ک یهااعتصاب

ر یبخود گرفت. غ یل گسرتده تر کسنندج امروز تظاهرات دانش آموزان و معلامن از رس گرفته شد و ش

س یله پلیت در آمدند و به وسکل به حر کیابان و یه در خکاز دانش آموزان  یدسته چند صد نفر  یکاز 
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ت در کدان اقبال به حر یش آموزان و معلامن از مهزار نفر از دان 2گر در حدود یدای متفرق شدند عده

ـ شاهپور و  یفردوس یابانهایر خیگر داشتند مسیه دست در دست همدیکآمدند و بطور منظم درحال

  .رده اندک یفرح را ط

نندگان کنشان ندادند. تظاهر  یلیس العمکچ عیر هین مسیمراقب آنها بود و در ا یکس از فاصله نزدیپل

نندگان که تظاهر کنیدادند . به محض ایم یامل قانون اساسک یو عدالت و اجرا یه ازاددربار  ییشعارها

  .ردکآور آنها را متفرق  کآب پاش و گاز اش یهانیدند پلس با استفاده از ماشیبه چهار راه فرح س

 یاهکشه بانینندگان فقط شکان فرار تظاهر یبرگزار شد و در جر ین تظاهرات بدون حادثه ناگوار یا

 سته شد. کابان فرح شیـ صادرات و صادرات خ یمل

 (17/7/1357)اطالعات

 

 .ردندکخود را اعالم  یشهر درخواستها 25ان و دانش آموزان یفرهنگ

ل درآمد و معلامن و دانش آموزان از حضور در یه مدارس بانه بحال تعطیلکامروز  : ردستانکبانه  

 .ها را بستندان مغازهیاز فرهنگ یبانیدر پشت زیان شهر نیبازار ردند.ک یها خوددار السک

نون کردند هم اکل اعالم یران و آموزگاران شهرستان پاوه اورامانات سه روز تعطیه دبیلکپاوه اورامانات ـ 

 ل در آمده است.یرستان بحال تعطیستان تا دبکود کمدار از 

 (18/7/1357) اطالعات
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 .ندر شدیدستگای ع سنندج عدهیدر تظاهرات وس

 یشهر صحنه تظاهرات و زدوخوردها یابانهایل شد و خیروز گذشته تعطیسنندج ـ مدارس سنندج د

س یسنندج براه افتادند و پل یابانهایمختلف در خ یهاروز دانش آموزان در دستهیمتعدد بود . صبح د

  .ردن آنها بر آمدکدر هر جا درصدد متفرق 

آور  کبه استفاده از گاز اش یه مأموران انتظامکر رو شدند نندگان با مأموران رودکدر چند جا تظاهر 

روس یفرح و س ، باتانکصادرات چهار راه ا یهاکگر از جمله بانید کچند بان یهاشهیروز شیپرداختند. د

  .سته شدکارگران شکرفاه  کعمران و بان کبان

شرت در یروز بیتظاهرات د نده ادامه داشت اما نه بشدت و گسرتش صبحکز تظاهرات پرایبعد از ظهر ن

صورت  یرستان راز یخان و دبیش یباتان و مجموعه آموزشکابان ایرستان هشتم اسفند ـ خیدب یحوال

  .گرفت

را ای خواست عدهمی سیه پلکبود  ین زمانیل شد و ایتعط 11روز اداره آموزش و پرورش از ساعت ید

  .ندکمتفرق  ، رده بودندکه در جلو اداره آموزش و پرورش اجتامع ک

 یر ین به داخل اداره جلوگیه بدرون اداره اموزش و پرورش رفته بودند. از ورود مأمورکنندگان کاجتامع 

ار که در طبقه دوم ساختامن مشغول ک ینانکار کردند کآور آنها را متفرق  کردند و مأموران با گاز اشک

  .رج از ساختامن اداره رساندنداط و خایخود را به ح یچوب یهابا استفاده از نردبان ، بودند

 ، اوه نسبک ین دو آموزگار را باسامیردن آتش پرداختند. مأمورکه در راهروها بودند به روشن ای کعده

  .ردندکر یخ االسالم زاده دستگیو ش

ر یدو روز اخ یکیه دو مدرسه بزرگ سنندج در آن واقع است و در کباتان کابان این حادثه خیبدنبال ا

نرتل درآمد و تا چند کس تحت یپل یرو یو ن یژاندارمر  کیمکله افراد یمع دانش آموزان بود بوسز تجکمر 

  .ابان ممنوع شدین خیساعت از شب گذشته عبور و مرور در ا
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نفر از معلامن و دانش آموزان در محوطه هرنستان  500در حدود ای روز عدهیبعد ازظهر د 5/5در ساعت 

  .ردندکثه اداره آموزش و پرورش و نحوه برخورد مأموران اجتامع بخاطر اعرتاض به حاد یصنعت

 یاز خواستها و هدفها یح بعضیردند و ضمن ترشک ین اجتامع چند معلم و دانش آموز سخرنانیدر ا

ن اجتامع در یردند اکز از برخودر با مأموران دعوت ینندگان در اجتامع را به آرامش و پرهکت کخود رش 

  .نندگان از محوطه هرنستان خارج شدندکت کد و رش یان رسینظم و آرامش به پا

 اعزام شدند.  یالنرت کردن آنها پرداختند و چند تن از آنها به کمأموران به متفرق 

 (18/7/1357)اطالعات

 

 اعتصاب در مهاباد

ـ معلم ز دست ینآموزش و پرورش  یادر ادار کنان کار کالسها نرفتند و کشنبه به یکن مهاباد در روز یمهاباد 

م یردند و به تنظکآرام در دبستان دخرتانه شهر اجتامع  ییامیراه پ یکمعلامن پس از  ، دندیشکار کاز 

 قطعنامه پرداختند. 

 (18/7/1357)اطالعات 

 

 .در مدارس چند شهر ادامه دارد یناآرام

لامن و دانش ت معکبا رش ای سنندج ـ بدنبال اعتصاب و تظاهرات معلامن و دانش آموزان سنندج جلسه

ازده یندگان معلامن ین جلسه منایل شد در اکیت استاندار تشکن شهر با رش یا یآموزان در هرنستان صنعت

 یعنیآنها  یو فوت یه اگر به درخواست فور کردند کردند و اخطار کخود را عنوان  یمورد از خواستها

اند ر شدهیاز انحاد دستگ یر بنحو یه در تظاهرات اخک یسانکگر یهمه معلامن و دانش آموزان و د یآزاد
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 یالسهاکاز حضور در  ، ب اثر داده نشودیر سنندج تا امروز ترتیشتار اخکو  یرانداز ین تیعامل یو معرف

انون مستقل معلامن کل کیه تشکخود  یگر از خواستهایمورد د 9 یرد. آنها براکخواهند  یدرس خوددار 

  .قائل شده اند یشرت یاست مهلت ب یامل مفاد قانون اساسک یو اجرا

 ل اعالم شد. یامروز تعط یه مدارس سنندج برایلکبدستور آموزش و پرورش 

 (1357 /18/7)اطالعات

 

  در مدارس چند شهر یناآرام 

اجتامع  یرستان فرخیصورت گرفت. معلامن و دانش آموزان در دب یوان هم تظاهراتیدر مر : وانیمر 

ش یشاپیوان در پیخ االسالم مریه شک یامئین راهپیراه افتادند. در ا ردند. آنگاه بطرف آموزش وپرورش بهک

ت کان رش یز در تظاهرات فرهنگیاز طبقات مردم ن ینظم و آرامش برقرار بود و بعض ، ردیکت مکآنها حر 

  .ردندک

 یاجرا یهفته برا یکخود را مطرح منودند و  یهانندگان در جلو آموزش و پرورش خواستهکتظاهر 

شان برآورده نشود دست به یهاه خواستهیکردند درصورتکد یخود مهلت دادند و تهد یهاخواشته

  .اعتصاب خواهند زد

 دند.یشکار کز دست از یان نکآموزش و پرورش بو  یادر ادار کل بود یان تعطکان ـ امروز مدارس بو کبو 

 (1357 /18/7) اطالعات
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 .شد ن منجریو برخورد خون یرانداز یتظاهرات سنندج به ت

ن منجر شد و در یو برخودر خون یرانداز یسنندج ـ تظاهرات سه روزه سنندج رسانجام روز گذشته به ت

  .نفر برضب گلوله مجروح شدند 20حدود 

 یگر ید یهادانش آموزان و گروه ، انیه شامل فرهنگکنندگان کتظاهر  یروز گروه چند هزار نفر یصبح د

شاهپور  ی، ابان فردوسیر خینندگان در مسکتظاهر  ، ل به راه افتادنددان اقبایبودند از م ، از مردم سنندج

 ینندگان شعارهائکتظاهر  ، مراقب اوضاع بود یوتاهکس از فاصله یپل ، دست زدند ییامیو فرخ به راهپ

 ، دندینندگان به چهار فرح رسکه تظاهر ک یهنگام ، دادندیم« یعدالت و قانون اساس ی، آزاد» ل یاز قب

نندگان در کاز تظاهر  یردند و تعدادکآور آنها را متفرق  کن آبپاش و گاز اشین با استفاده از ماشمأمورا

  .و صادرات پرداختند یمل کشه دو بانیسنت شکبه ش ، ن فراریح

 یر یجلوگ ین بار برایابان فرح دست به تظاهرات زدند و ایبعد مجددا در خ ین گروه ساعتیاز اای عده

  .جاد منودندیابان ایدر عرض خ یس موانعیپل یاخودروه یرشو یاز پ

ده شد. در یشکصادرات چهار راه فرح به آتش  کنده و بانکفرح از جا  یمل کن تظاهرات در بانیدر ح

ت درآمدند. آنها قصد داشتند به تظاهر کبه حر  ، ور سنندجیشهر 25ابان یدر خ یر یثکن موقع گروه یا

تظاهر  یوند. ماموارن به سو یبپ ، موران در حال زد و خورد بودنده در چهار راه فرح با مأ ک ینندگانک

  .شدای ه منجر به مجروح شدن عدهکنندگان آتش گشودند ک

 یتعداد ، هستند یر سنندج بسرت یبکو رضا شاه  یامرستان پهلو یه در بکمجروح  20شود عالوه بر یگفته م

 کمکش به یافراد ارت یرانداز یرده اند. با رشوع تکامرستان مراجعه نیه به بکاند ز گلوله خوردهین یگر ید

  .ردندکت کحامل رسبازان به منطقه تظاهرات حر  یهاونیامکس شتافتند و یپل
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 یهال و بچهیردند و رساغ فاممی کامرستانها مراجعهیاز مردم سنندج بطور مداوم به بای روز عدهید

 یروز رسهنگ شهربانیگرفتند. در تظاهارت دیمد انروز مفقوداالثر شدهیه بدنبال تظاهرات دکخود را 

  .ز به اثر برخودر سنگ مجروح شدندین یندر کبنام اس یاستوار شهربان یکو  یمیب اله رحیحب

ـ محمد  یرج عبدیـ ا یمیق رحیـ صد یاچک یهاد : مجروح شدگان تظاهرات عبارتست از یاسام

ن راه یسینکه تکار پناه یچهار  یـ حاج ییارز یل میجم ی، ق فرج الهیصد ی، ق نادر یصد ، انیمحمد

 ی، نی( صالح حسین خدمات درمانیارمند تامک)  یرزراقکنارص ش ی، ز به نارص فرج الهیساختامن است و ن

خ یرئوف ش ی، ولکشکـ جامل  یب اله زمانیساله ) فرش فروش( ـ حب 52 ییفارس مال ی، احمد محمد

 یر بسرت یبکامرستان رضا شاه یست و در بیه نامشان معلوم نکگر یپرس بچه د 2ان و یـ جعفر یاالسالم

 هستند. 

 (23/7/1357)اطالعات 

 

 .شدند یاسیان سیزندان یمردم سقز خواستار آزاد

خواستار ای ماده 16قطعنامه  یکدر  ، از طبقات مختلف مردم سقز یسنندج ـ دانش آموزان و گروه

امل ک یاجرا ، رانیدر رسارس ا یومت نظامکلغو ح ، انیننجه زنداکرفع ش ی، اسیان سیه زندانیلک یآزاد

  .ان و مهاباد شدندکن بو یع خونین وقایب و مجازات مسببیو تعق یقانون اساس

ن مدت یبرند و در اینون در اعتصاب برس مکزدهم مهرماه تاینان پست از صبح روز سکار ک ، در سقز

ش یخواستار افزاای ماده 7قطعنامه  یکر نان پست دکار کامال متوقف شده است. ک یمبادالت پست

 گر شده اند.ید یایو مزا یپرداخت اضافه حقوق ساعت ، حقوق

 (23/7/1357) اطالعات

 



 
26 

  مهر 17ان سنندج در باره حوادث یتلگرام بازار

 یرانیت ایران و جمعیجامعه حقوقدانان ا ، رینخست وز یبرا یتلگرام یط ، ان سنندجیسنندج ـ بازار

 یبه تقاضا یدگیردند و خواهان رسکمهر در سنندج اشاره  17و حقوق برش به حقوق  یزاددفاع از آ 

اند ت داشتهیاکن شیو از ااند ردهکوم کن سنندج را محین واقعه خونیخود شدند. آنها در تلگرام مصبب

 یه استانیامقام بلند پ یکب یان خواستار تعقین حادثه خون برسانند. بازاری. به مجروحاند ه نتوانستهک

ان یر و زندانیبازداشت شدگان واقعه اخ یمهر سنندج ـ انحالل اتاق اصناف آزاد 17بعنوان مسبب واقعه 

 شده اند. یاسیس

 (1357 /23/7) اطالعات

 

  ان سنندجیاعرتاض فرهنگ

ـ ب ورش ل آموزش و پر کس در اداره یاز افراد پل یبه مقابله برخ ، ان سنندجیتن از فرهنگ 70ش از یسنندج 

ت معلامن و یثین مساله و اعاده حیبه ا یدگیردند و خواهان رسکمهرماه اعرتاض  16ردستان در روز ک

ان ین حادثه خون برسانند. بازاری. به مجروحاند ه نتوانستهکاند ت داشتهیاکن شینان شدند. و از اکار ک

ندج ـ انحالل اتاق اصناف مهر سن 17بعنوان مسبب واقعه  یه استانیمقام بلند پا یکب یخواستار تعق

 شده اند. یاسیان سیر و زندانیبازداشت شدگان واقعه اخ یآزاد

 (23/7/1357) اطالعات
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  ل در شهرستانهایاعتصاب و  تعط 

 در مدارس سنندج

ار خود را از رس گرفتند. اما که مدارس یلک ، رستانیروز بجز چند دبید ، ل مدارسیهفته تعطیکبعد از 

 یوروش و بوعلک ی، راز  یرستانهایشرت بود. بجز دانش آموزان دبیالسها بکن یتعداد غائببرخالف گذشته 

 ی، مسائل رفاه یهانهیدر زم ییخواستها ییراهنام یان دانشرسایدانشجو ، الس درس نرفتندکه بک

صت ن فر یمهرماه مبسئول 29ن خواستها تا روز شنبه یا یاجرا یان برایدارند. دانشجو یو پرورش یآموزش

  .ندیمنامی یالس خوددار کن مدت از رفنت بیو در ااند داده

آموزش  یدورهایرکردند و در ک کار خود را تر کروز محل ینفر خدمتگزار مدارس سنندج د 300متجاوز از 

  .ردندکو پرورش اجتامع 

ه ک یردند و در اجتامعات متعددکشور برپا کان رسارس یبا فرهنگ یه به خاطر همبستگک یدر اعتصاب

 ماده اعالم داشتند. 8خود را در  یهال دادند خواستکیدر مدارس مختلف شهر تش

 (1357 /24/7) اطالعات

 

  ان سنندجیاعرتاض فرهنگ

 یستیو بهز یبهدار  ی، تعاون روستائ ی، و دارائ یدر ادارات امور اقتصاد یار کم کسنندج ـ اعتصاب و 

  .دد سنندج ادامه دار یروخورشیردستان و شکاستان 

رود پرداخت حقوق می انتظار ، ش آغاز شدهیه از شنبه پکردستان ک ینان دارائکار کبعلت اعتصاب 

ارسال شده برگشت داده  یه به دارئک یحقوق ادارات دولت یستهایفتد لیق بیارمندان دولت به تعوک

  .بشودیم
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 یامرستان پهلو ینان بکار کبا  ید رسخ سنندج بخاطر اعرتاض به رفتار مأموران شهربانیروخورشینان شکار ک

امرستان یش به بیخون به مجروحان تظاهرات هفته پ یاهدا یه مردم برایکمأموران بهنگام یرانداز یو ت

امرستان یدر محوطه ب یرانداز یه مسببان تیکآمده بودند دست به اعتصاب زدند و اعالم داشتند تا زمان

  .دیشکمجازات نشوند دست از اعتصاب نخواهند 

ان یآنان پا یردستان بدنبال موافق با خواستهاک یو اطالعات و جهانگرد ینان دادگسرت کار کاب اعتص

 ار پرداختند. کنان بکار کافت و یخواهد 

 (1357 /25/7)اطالعات 

 

  .نندگان نبودکمقتول مهاباد جزو تظاهر 

 یعقوبیه یه قاتل جامل فقیاعالم جرم عل 

ه یعل یران اعالم جرمیت حقوقدانان ایمهاباد و عضو جمع یرت ل دادگسکیران زاده و یمهاباد ـ انور ا 

ن  اعالم جرم گفته شده است یدر ا ، ردکمهاباد  ییم مقامات قضایتسل یعقوبیه ین قتل جامل فقیعامل

مأموران  یرانداز ین ادعا دارد و تیبر صحت ا یهم مبن یت نداشته و شواهدکه مقتول در تظاهرات رش ک

  .ران استیا یقانون اساس 21و  9 بر خالف اصول یانتظام

الت از کران زاده به و یباشد. ضمناَ انور ایم یمهاباد تحت بررس یت از طرف مقامات قضائیاکش

  .ردکم یمهاباد تسل یبه مقامات قضائ یز اعالم جرمیان نکن واقعه بو یمقتول یهاخانواده

ه نامربده بر کرد کز اعالم یشته شد نک ر مهابادیه در حوادث اخک یجوان ی، عقوبیه یخانواده جامل فق

ار مورد اصابت گلوله کنندگان نبوده است و هنگام کد نوشته شده بود جزو تظاهر یخالف آنچه در جرا

 (25/7/1357)اطالعات قرار گرفته است. 
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  .ردندکسنندج و خرم آباد از دولت سئوال  ، در شهسوار یرانداز یندگان مجلس درباره تیمنا

ر پاسخ دهد در یندگان سنندج از دولت خواستند به سئوال زیو فرخ لقا بابان منا یالسالمخ ایرت شکد 

ای عده یمأموران انتظام یرانداز یدر شهرستان سنندج بر اثر ت یمهرماه جار  17و  16 یحوادث روزها

ل ه دو نفر از آنها بعلت وخامت حالشان به تهران منتقل و تحت عمکاند نفر مجروح شده 18حدود 

نب کیب مرتیتعق یبرا ین اعامل خالف قانون چه بوده و چه اقدامیزه ایقرار گرفتند. سبب و انگ یجراح

  .ن آن بعمل آمده استیو مسبب

   :ردکم یر را تقدیز سئواالت زیچاغروند ن ینیمع ییحی

مهرماه  13و  12مرداد ماه  22ع یان وقایدر جر یه مأموران انتظامکباعث شده است  یـ چه موجبات 1

ل یرس بوده است بوسایوجود نداشته و بفرض وجود تظاهرات م یومت نظامکه حیکدر حال 1357

د چگونه منجر به یگردینندگان اقدام مکمقابله مقابله با تظاهر  یبرا یز و بطور عادیمساملت آم

  .ده استیو دانش آموزان شهر گرد یاز اهالای مردم و تلف شدن و مجروح منودن عده یبسو  یرانداز یت

ع تاسف آور مزبور بعمل ین وقایب مسببیان امر و تعقیدر جهت روشن شدن جر یـ دولت چه اقدام 2

  .آورده است

 ده است. یمعمول گرد یان خرم آباد چه اقدامیاز فرهنگ یدگان و رفع نگرانیبت دیاستاملت مص یـ برا 3

 (1357 /26/7)اطالعات

 

  ان نقدهیدانشجو یخواستها

 یخود براای ماده 12 ید نقده ضمن اعالم خواستهایروخورشیش یو ادار  یادر درمانکنان کر اکنقده ـ 

 ک، نان ادارات ثبت اسناد و امال کار کن منودند و در ضمن در حال حارض ییروز مهلت تع 10ان  یاجرا
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ن یربند. همچنیبرس م یار کم کدانشگاه آزاد در حال اعتصاب و  یادر ادار کنان کار ک ییدارا ، برق

خود  یبه درخواستها یدگیخواستار رسای ماده 14م قطعنامه یان دانشگاه آزاد نقده با تنظیدانشجو

خواهند  یخود از حضور در امتحانات خوددار  یادآور شدند تا انجام خواستهایان یان دانشجویشدند در پا

  .ردک

ر نقده یان تظاهرات اخیدر جر هکد زاده واعظ یر آقا زاده و حمیجهانگ ی، خلخال یعل یسه نفر به اسام

 رشده بودند آزاد شدند.یدستگ

 (1357 /26/7)اطالعات

 

 تظاهرات در مهاباد

 شهر برگزار شد. یابانهایز در خین یل بود تظاهراتیها تعطه مغازهیلکروز بازار و یمهاباد ـ د

 (26/7/1357) اطالعات

 

  .اعتصاب و اعرتاض در شهرستانها ادامه دارد

 یاز خواستها یار یبس» : نان پست در سنندج ادامه دارد. آنها اعالم داشته اندکار کصاب سنندج ـ اعت

مورد توجه قرار  یار ساعتکم فوق العاده شغل و اضافه ین و ترمکما از جمله حق مس یو قانون یاساس

ر گرفته در نظ یل رفاهیا و وساینان مخابرات حقوق و مزاکار کز مانند یما ن یه برایکنگرفته و تا موقع

  .«م دادینشود به اعتصاب ادامه خواه
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ن یر اعالم داشتند . در ایخود را برشح ز ید رسخ بانه خواستهایر و خورشیامرستان شینان بکار کبانه ـ 

رد و تنها کنشود اعتصاب خواهند  یدگیه به خواستهاشان رسیکن اعالم شده است تا زمانیتلگرام همچن

   :ران خواهد بودامیب یامرستان جوابگو یاورژانس ب

ن کا پرداخت وام مسین که مسیو زانندگان تا ته یادر ادار کن به خدمتگزاران کنه مسیـ پرداخت هز 1

 .در ارسع وقت

  ق افتادهیه به تعوک یامندانکه گروه یم پاکـ صدور ح 2

وات با احتساب سناند استخدام شده یانجمن بهدار  یه قبل از واگذار ک یارمندانکردن ک یـ رسم 3

  خدمت آنان

  ساعت در ماه 100ار به ماخذ کـ پرداخت اضافه  4

  یدرصد با توجه به منطقه خدمت 100زان یش حقوق به میـ افزا 5

  و خدمات یو ادار  یش پرسنل درمانیـ افزا 6

  د بانهیروخورشیت شیره جمعیات مدید انتخابات هیـ تجد 7

  نیشگاه مسلولیس آسایـ تاس 8

  شگاهیس زایامن و تاسیصص زنان و زاـ استخدام متخ 9

  الیر 500ال تا یر 200از  یر نقدیغ یهاکمکش یـ افزا 10

  امرستانیبه وضع آب ب یدگیـ رس 11

ه یکمورد اعالم داشتند تا زمان 14در ای صدور قطعنامه یارخانه توتون چپق سقز طکنان کار کسقز ـ 

آنها برشح  ین خواستهایمه خواهند داد. مهمرتنشود به اعتصاب نشسته خود ادا یشان عملیخواستها

   :ر استیز
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 ، نانکار که یلکن به کپرداخت حق مس ، ش حقوق بازنشسته گانیافزا ، ش دستمزد بطور مستمریافزا

رفاه  کس شعبه بانیساعت در روز و تاس 6ار به کاهش ساعت ک ، امهیکساالنه  یروز مرخص 12ل یتبد

 ارگران در سقز.ک

 (1357 /30/7) اطالعات

 

 .افتندیان به تهران انتقال کبو  یرانداز یمجروحان ت

 یبودند بدنبال مداوا یان بسرت کامرستان بو ینون در بکه تاکان کدر بو  یرانداز یان ـ دو مجروح حادثه تکبو 

  .به تهران اعزام شدند یمعالجه قطع یه برایان و رضائکدر بو  یمقدمات

  .نام دارند و محصل هستند یو محمد جواهر  یم نورانیرکد ین دو سیا

بطرف  یمأموران انتظام یرانداز یان و تکدر روز هشتم مهرماه بدنبال تظاهرات دانش آموزان در بو 

  .دندیز مجروح گردینفر ن 6شته شدند و ک یدیامل صکو  یمحمد بهرام ینندگان دو نفر به اسامکتظاهر 

 یو محمد جواهر  یم نورانیرکد یو فقط س افتندین بهبود ینون چهار نفر از مجروحکاز آن موقع تا

 افتند. یبه تهران انتقال  یمعالجه قطع یه براکبودند  یبسرت 

 (1357 /30/7)اطالعات
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 .نان ادارات در سنندج ادامه داردکار کاعتصاب 

 .ان دادندیدر سنندج به اعتصاب خود پا یدادگسرت  ینان ادار کار ک

 5ه در کآنها  یه به خواستهایکردند تا زمانکسنندج اعالم  ییدارانان اداره امور اقتصاد و کار کسنندج ـ 

ب انتظار ین ترتیه به اکبه اعتصاب خود ادامه خواهند داد  ، نشود یدگیرس ، مورد اعالم شده است

  .افتدیق بین شهرستان به تعوینان دولت در اکار کرود پرداخت حقوق یم

 ین اداره خواستهاینان اکار کردستان ادامه دارد و ک یستیو بهز یدر سازمان بهدار  یار کم کن یهمچن

  .ن اداره قول مساعد داده شده استین ایه از طرف مسئولکاند خود را اعالم داشته

ن وضع باعث شده یز همچنان ادامه دارد و ایردستان نکاستان  ینان سازمان تعاون روستائکار کاعتصاب 

  .رندیقه قرار گیخود در مض ازین مواد مورد نیان از نظر تامیاست روستائ

ت یافت و فعالیان یشان پایمورد از خواستها 12ن یسنندج بدنبال تام یدادگسرت  ینان ادار کار کاعتصاب 

  .ن اداره از رس گرفته شدیا

ن اداره یا یان گرفت و امور ادار یروز پا 4ز پس از یسنندج ن ینان اداره اطالعات و جهانگر کار کاعتصاب 

  .افتیرا باز  خود یروال معمول

ه ک یتیبه جمع یرانداز یو ت ین شهربانیدسنندج به منظور اعرتاض به رفتار مأموریروخورشینان شکار ک

ه یکردند دست به اعتصاب زدند و اعالم داشتند تا زمانیکمراجعه م یامرستان پهلو یاهدا خون به ب یبرا

  .دادن حادثه مجازات نشوند به اعتصاب ادامه خواهند ین ایمتام مسبب

السها کسنندج اعتصاب خود را ادامه دادند و از رفنت به  یلیتحص یراهنامئ یان دانشرسایدانشجو

ومت کلغو ح : ر اعالم داشتندیخود را برشح ز یخواستهاای ماده 20قطعنامه  یک یردند و طک یخوددار 

ت یان و رفع محرومیدیعو برگشنت تب یاسیان سیه زندانیلک یآزاد ، شتار مردمکن یو مجازات مسبب ینظام

از  یبانیپشت ، درخشش یرهرب جامه معلامن اقا یآزاد ی، امل قانون اساسک یاجرا ، از آنها یاجتامع
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ه یداشنت اجتامعات آزاد و نرش ، گر طبقاتید و دیروخورشیارمندان شک ، اصناف ، انیقطعنامه فرهنگ

و  یوهنوردکات یل هکیتش ، املکشگاه یزماردن آ کر یتابخانه به دانشجو و داک یواگذار  ، بدون سانسور

 ، مجتمع یکان سال اول و دوم دانشرسا در یادغام منودن دانشجو ، انیبه دانشجو یامور ورزش یواگذر 

در مدارس و  یستم واحدیجاد سیا ، ان شده اندیدانشجو یه موجب ناراحتک یمسئوالن ینار کبر 

ت یعضو ، س و خوابگاهیر منودن سلف رسویدا ی، موزشز آ کدر مرا یو مل یلباس محل یآزاد ، رستانهایدب

ل کیتش ، نه دانشرسایبا هز یت تعاونکل رش کیتش ، در جامعه معلامن یراهنامئ یان دانشرساهایدانشجو

ان یدانشجو یبرا یقیو تحق یعلم یفراهم آوردن گردشها ، رانیار دبک یابیارز ، انیه دانشجویاتحاد

 له.سا 5دانشرسا و لغو تعهد خدمت 

 (1357 /30/7) اطالعات

 

 .ردندکخود را اعالم  یشهر خواستها 25ان و دانش آموزان یفرهنگ

 انکان بو یخواست فرهنگ 22

  .مورد باطالع مقامات مسئول رسانده اند 22خود را در  یان ضمن اعتصاب خواستهاکان بو یفرهنگ

ت از یثیاعاده ح ی، مت نظامو کلغو ح ی، اسیان سیزندان یان آزادکان بو یفرهنگ یدر راس خواستها

ان و ین فرهنگیمجازات قاتل ، و بازگشت آنها به آموزش و پرورشاند ه از زندان آزاد شدهک یانیفرهنگ

شدن خدمتگزاران روز  یرسم ، ارمندان دولتکر ین معلامن و سایب یض حقوقیرفع تبع ، دانش آموزان

 یهزار نفر  40ه در اجتامع کدهم مهرمه است از یمفاد قطعنامه مورخ  یدرخشش و اجرا ی، آزاد ، مزد

  .د شده آماده استیان تائکمردم بو 

 ردند. کم یماده تنظ 21خود را در  یهاان شهرستان مهاباد خواستیمهاباد ـ فرهنگ

 (1357 /30/7)اطالعات
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 .دید انجامیر و خورشیت شیر عامل جمعیشهردار و مد یبه استعفا ، تظاهرات و اعتصاب مردم بانه

ز یروز )دوشنبه( نیپر ، ر بانه و مناطق تابعهیبه دنبال تظاهرات چند روز اخ : خربنگار اطالعات -انهب

ن روز یبه خود گرفت. در هم یل بوده و شهر حالت اعتصاب عمومیشهر تعط یهاه مغازهیلکبازار و 

 14 یو خواستهاگرد آمدند  یابان پهلو یشهر بانه از هر سو در خ یابانهایمختلف مرم در خ یگروهها

امل ک ینندگان خواستار اجراکه تظاهر ک یمورد 14رساندند.  ین شهر یمسئول یخود را به آگاه یمورد

  :ر اعالم شدیآنها هستند به رشح ز

 .یاسیان سیامل زندانک یآزاد-1

اند و رفع تظلم از وم شدهکمح یطوالن یه ناعادالنه به حبسهاک یانیمه در مورد زندانکد محایتجد-2

 .نهاآ 

 .نجه از بازداشت شدگان بانهکقطع ش-3

 .شهردار شهر یض فور یتعو-4

 .آموزش و پرورش در سطح شهر و روستا و توجه به قطعنامه معلامن بانه یهاییبه نارسائ یدگیرس-5

 .عدم مداخله ادارات در امور آموزش و پرورش-6

 .خ بانهد رس یر و خورشیره شیأت مدیر عامل و هیانتخابات مد ید فور یتجد-7

 . امرانیرش بیض در پذیامرستانها و رفع تبعیامران مستمند در بیگان بیرش رایپذ-8

 .یاملال در سطوح ادارات محلتین به بیب متجاوزیتعق-9

 .آنها یشغل یار با توجه به خواستهایکجوانان ب یار براکجاد یا-10

 .انحالل اطاق اصناف-11
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 .سبه وضع شده استک یه بدون توجه به درآمدهاکناسب ن و نامتیسنگ یاتهایلغو عوارض و مال-12

 .در سطح شهر و روستا یتوجه به بهداشت عموم-13

 .در سطح شهر و روستا یو دامدار  یشاورز کامل به وضع کتوجه -14

عبدالله »د رسخ بانه ویر و خورشیت شیر عامل جمعیمد« یاقدس» ، ورکمذ  یروز به دنبال خواستهاید

 یآنها مورد قبول قرار گرفت. اعضا یشهر از سمت خود استعفا منودند و استعفا نیشهردار ا« یمحمود

بانه را به  یشهردار  یس امور مالیحسابدار و رئ ییدایش ، شهردار یانجمن شهر ضمن موافقت با استعفا

 امالً آرام بود و مغازها باز بود.کروز شهر بانه یردند. دکانتخاب  یل شهردار یفکسمت 

 (1357 /12/7)اطالعات

 

  انکدر بو  یهزار نفر  40ع جنازه ییتش

 ، اندوابیم ، مهاباد ، بانه ، سقز ، سنندج ، انکبو  یشهرها یچهل هزار نفر از اهال : خربنگار اطالعات-زیترب

دست به  ، ن شهریا یابانهایان در خکر بو یان تظاهرات اخیع جنازه دو نفر از قربانیبناب در مراسم تش

ان به مأموران دستور داد تظاهر کبو  یل شهربانیفک یی، امیان راهپیز زدند در جریآممساملت  ییامیراهپ

به  یجوان یرانداز ین تیان اینند. در جرک یرانداز یخود اقدام به ت ، آن ینند و در پکنندگان را متفرق ک

زان را بر عهده آمو دانش یه ظاهراً رهرب کرآباد یام یروستا یج و آبادانیترو یسپاه« محمد بهرام پور»نام 

ان انتقال کسقز و بو  ، زیترب یامرستانهاین حادثه به بینفر مجروح 7شته شد. کداشت به رضب گلوله 

« ریبکورش ک»رستانیدب یآموز سال دوم رشته نظر ه دانشک« یدیامل حمک»از آنها به نام  یکیافتند اما ی

ل یفک ، انکن بو یبال تظاهرات خونبه علت شدت جراحات وارده درگذشت. بدن ، ساله بود 17ان و کبو 

 .فرا خوانده شد« هیرضائ»دارد به یه درجه ستوان دومک یشهربان
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استاندار و  یه از سو کور شده بودند کض افرس مذ یان بارها خواستار تعوکش از تظاهرات مردم بو یپ

ل یفکتقال ش از انیروز پ یکاما درست  ، ب اثر داده نشده بودیترت یجان غربیآذربا یس شهربانیرئ

ش از رقم اعالم شده یب ، ان حادثهیه تعداد قربانکع است یان شاکتظاهرات رخ داد. در بو  ی، شهربان

 باشد. یم

 (1357 /13/7)اطالعات

 

 شته شدگان و مجروحان تظاهرات شهرهاک یاسام

 ، شهرن یان ایردند و فرهنگک ییامیدر پاوه راهپ یادیروز گروه زید -خربنگار اطالعات  -رمانشاهک

خواستار  ، روزید ییامینندگان پاوه در راهپکرمانشاه اعالم داشتند. تظاهر کان یخود را از فرهنگ یبانیپشت

 .رمانشاه شدندکن یع خونین وقایو مجازات مسبب یر یدستگ

خود شده  هن هفتیه وارد دومکان شهرستان بانه یخربنگار اطالعات به دنبال اعتصاب گسرتده فرهنگ-بانه

دست به صدور  ، ل شدهکیان تشیه در خانه فرهنگک یسه جلسه متوال ین شهرستان طیعلامن ام ، است

ان است و به یفرهنگ ین قطعنامه رصفاً در جهت تحقق خواستهایزدند مواد ا یاماده10قطعنامه  یک

 ن شهرستان ابالغ شده است. یچند از مسؤالن ا یآموزش و پرورش بانه و تن

 (1357 /15/7)اطالعات
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 .افتیتظاهرات و اعتصاب در شهرستانه ادامه 

 یول ، ار خود حارض شدندکرستان سنندج در محل ین دبیران چندیروز دبید–خربنگار اطالعات -سنندج

 کار خود را تر کرستانها محل یساعت توقف در دب یکمنودند و بعد از  یالس خوددار کاز رفنت به رس 

  .ردندک

اجتامع  یلیتحص ییراهنام یرستانها در دانشرسایدخرتان و پرسان دب هزار نفر از 3ش از ین بیهمچن

 .ابانها پرداختندیدر خ ییامیتظاهرات آرام به راهپ یک یردند و از آنجا طک

ن یمدارس ا هیلکجه یسنندج در اعتصاب برس برد و در نت ییو راهنام یین مدارس ابتدایروز همچنید

 .ل بودیشهر تعط

 بانهانحالل اتاق اصناف در 

افت و یندگان مردم انتشار یمنا یماده از سو 14ه درای کر بانه و قطعنامهیروز اخ3تظاهرات  یدر پ-بانه

ات نظارت ین شهر منحل شد و هیروز اتاق اصناف اید، شد یمسؤول محل یم مقامهایاز آن تسل یرونوشت

از  یکی. انحالل اتاق اصناف بانه ردکن شهر را اعالم یبر اتاق اصناف بانه رسامً خرب انحالل اتاق اصناف ا

 .ن شهر بودیمردم ا یخواستها

د یر و خورشیت شیر عامل جمعیمد ینار کبر  ، نان شهرستان بانهکسا یاماده14 یدو مورد از خواستها

شهروندان بانه تحقق  ین خواستهایا ، آنها از پست خود یه با استعفاکن شهر بود یا یرسخ و شهردار 

 افت.ی

 (1357 /16/7)اطالعات
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 .ها تظاهرات شداز شهر یروز و امروز هم در تعدادید

« ستونیب»شعبه  یمل کس بانیرئ«یاملاس یمحمد عل»شته شدن کبه مناسبت –جار یتظاهرات آرام در ب

نندگان و در کجار براه افتاد. در صف تظاهر یدر ب یروز تظاهرات آرامید ، رمانشاهکر یدر تظاهرات اخ

 ، نندگانکردند. تظاهر کیت مکگر حر ید یو چند روحان« یالسالم رحامنت حجتحرض »ش آنها یشاپیپ

و  ین مأموران انتظامیب ، ن تظاهراتیرمانشاه بودند. در اکن یشتار خونکن یخواستار مجازات مسبب

 .نداد یرو  یچ برخوردیه ، مردم

ر خود ینندگان در مسکر براه افتاد و تظاه یروز در سنندج تظاهراتید : سنندج-رستانیتظاهرات در دب

ان یرستان به شعار دادن پرداختند. درجرین شهر شدند و در محوطه دبیا« هشتم اسفند»رستان یداخل دب

سته شد. در کش ، رستان هشتم اسفندین شهر و دبیل آموزش و پرورش اک هشه ادار یش ، ن تظاهراتیا

 آموز مجروح شدند. ن دانشیچند ، ن تظاهراتیا

 (1357 /17/7)اطالعات

 

 .افتیاعتصابات در شهرها گسرتش  هدامن

روز اعتصاب یه از دیشهرستان نقده و بخش اشنو یینان سازمان تعاون روستاکار ک–اعتصاب در نقده 

 .ستکاعتصاب خود را نخواهند ش ، نشود ی[آنها] عمل یه خواستهاک یاند تا روز ردند. آنها گفتهک

در  ، لیین و گازویبنز، خواروبار، ه از لحاظ نفتیده و اشنونق یابد روستاهاین اعتصاب ادامه یاگر ا

 .قه قرار خواهند گرفتیمض

ش دست به یز از دو روز پیه نیشهرستان نقده و بخش اُشنو ییو دارا یامور اقتصاد هارمندان ادار ک

 .اعتصاب زدند
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نشسته است و موج اعتصابات در شهرستان سنندج هنوز فرو ن –سنندج  هادامه اعتصاب در چند ادار 

اند. در حال حارض دهیخود با مقامات مسئول به توافق نرس ینون بر رس خواستهاکنندگان تاکاعتصاب 

گردر ید یو چند واحد دولت ییتعاون و امور روستا ، پست و تلگراف ، ل فرهنگ و هرنکنان اداره کار ک

 حال اعتصاب هستند. 

 (1357 /17/7)اطالعات

 

 ییامیو راهپشهرستانها صحنه تظاهرات 

روز در مقابل یصبح د ، مهاباد یرستانهایآموزان دبحدود پانصد نفر از دانش-آموزان مهاباداجتامع دانش

 یبه وضع زندگ یدگین عده در اجتامع خود خواستار رسیردند. اکن شهر اجتامع یاداره آموزش و پرورش ا

ردند کستند شدند و اعالم یس نیدرامل تکقادر به انجام  یر کالت فکل داشنت مشیه به دلکمعلامن 

 .ردکخواهند  یدرس خوددار  یالسهاکنشود از رفنت به  یدگیمعلامن رس یچنانچه به خواستها

از  یه گروهکل بود ضمن آنیتعط یلکروز به طور یمدارس سنندج د-ها در سنندجکحمله به بان

ان تظاهرات یل بود. در جریعطسنندج ت یهاکردند. اغلب بانکت کرش  یابانیآموزان در تظاهرات خدانش

 نداشت.ای مداخله ، سیپل ، مردم سنندج

 (1357 /17/7) اطالعات

 

 شورک یدر شهرها ییامیتظاهرات و راهپ

ابان یآموزان دخرت و پرس در خاز دانش یر یثکعده  ، روز در سنندجید -سنندج : کدر بان یآتش سوز 

آور را  کاثر گاز اش« فرح»ل در چهارراه یاتومبهنه ک یکالست یهان شهر با آتش زدن حلقهیا« فرح»
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 کابان فرح و دو شعبه بانیشعبه خ یمل کبان ، ن تظاهراتیردند و راه را بر مأموران بستند. در اک یخنث

دا یپ یر ینندگان درگکن مأموران و تظاهر یب ، ن هنگامیسوخت. در ا یلکده شد و بیشکصادارت به آتش 

 یسنندج بسرت  یامرستان پهلو یمجروح شدند و در ب ینش آموزان بسختنفر از دا 17جه یشد و در نت

از  یادیعده ز، م است.پس از انتقال مجروحانیحال سه نفر از مجروحان وخ ، دند. به قرار اطالعیگرد

خون سنندج اعالم  که بانیکردند بطورکامرستان مراجعه یاهداء خون خود به ب یبرا ، ارمندانکمردم و 

رث کروز بازار و ایاند. عرص دردهکاج اهداء یت مورد احتیشرت از طرفیب یرا حت یادین خون زداوطلبا : ردک

 ل بود.یو شاهپور سنندج تعط یپهلو  ، وریشهر 25 ، عهدیول ، فرح یابانهایخ یهامغازه

 (1357 /18/7)اطالعات

 

 مربوط به تظاهرات در شهرها یخربها

رده و دست به تظاهرات زدند. کن شهر اجتامع یا« یفرخ»ان رستیدانش اموزان و معلامن در دب -وانیمر

 .خود شدند یاماده 14 یخواستها یخواستار اجرا ی، اهیوان با انتشار اعالمیمعلامن مر

از دانش آموزان دخرت و پرس با شعار  یادیل بود و گروه زیسنندج تعط یروز متام آموزشگاههاید -سنندج

 .زدند ییامیابانها دست به راهپیدر خ« میاهخو یم یو قانون اساس یما آزاد»

ن یزدند. ا یشهر دست به تظاهرات آرام یابانهایدر خ ، از مردم رسدشت مهاباد یاعده -رسدشت مهاباد

 ی، اسیان سیزندان ینندگان خواستار آزادکتظاهر  ، ان آنیتظاهرات بدون برخورد صورت گرفت و در پا

رفاه  ، گرید یانتقال پادگان از داخل شهر به جا ، هر و شهرستانش یهاو انجمن یداور  یانحالل شورا

 شدند. یرفاه یهانهیر زمیت املال و ساین به بیب متجاوزیتعق ، معلامن

 (1357 /18/7)اطالعات
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 اعتصاب

ه مدارس یلکافت و ین مهاباد ادامه یروز اعتصاب دانش آموزان و معلمید -مهاباد : انیاعتصاب فرهنگ

ن اظهار داشتند یردند. معلمکخود را اعالم  یخواستها یاجتامع ین مهاباد طید. معلمل شیشهر تعط

 ار خود باز نخواهند گشتکب اثر داده نشود به یآنها ترت یه به تقاضاکمدام 

ش دست به اعتصاب زدند و یاز دو روز پ ، ردستانک یدادگسرت  یارمندان ادار ک -سنندج : ادامه اعتصاب

 یشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. از جمله خواستهایبرآورده شدن خواستهااند تا ردهکاعالم 

 .است یار ساعتکن و اضافه کپرداخت حق مس ، آنان

ها و مدارس رستانیدب ، درس یالسهاکآموزان از رفنت به دانش یخوددار  یدر پ -مهاباد : مدارس یلیتعط

 .ل نشدکیالس تشکداشت و در اغلب آنها  ینامرتبز وضع یها نل شد. دبستانیمهاباد تعط ییراهنام

س جامعه معلامن یرئ«محمد درخشش»یر یاعرتاض به دستگ یبرا -بانه : «درخشش»یر یاعرتاض به دستگ

ه یلکن یها و همچندرآمد و بازار و مغازه یل عمومیبانه بصورت تعط ، با معلامن یران و همدردیا

 ل شد. ین شهرستان تعطیمدارس ا

 (1357 /18/7)اطالعات

 

 .مختلف ادامه دارد یاعتصاب در شهرها

ا در یماالر ینکشه یور یبهدار  ، اتیدخان یی، تعاون روستا ، نان ادارات پستکار کروز ید -بانه : در بانه 

ردند. کبه مقامات مسئول اعالم  یمتاس تلفن یخود را ط یشهرستان بانه دست به اعرتاض زدند و خواستها

 ردند.کصادر ای روز قطعنامهینند دکیم ین روز اعتصاب خود را سپر یه چندمکز یان بانه نیفرهنگ

 (18/7/1357) اطالعات
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 در سنندج یهزار نفر  15 ییامیراهپ

 ، ل بودیتعط یاز ادارات دولت یو قسمت یهاکابانها و بانیها خمغازه ، ه بازاریکروز در حالیپر -سنندج

 ، ن اجتامعیل شد در اکیدان بزرگ اقبال سنندج تشیر در مهزار نف 15ش از یت بکبا رش  یاجتامع بزرگ

د و یر و خورشیت شیجمع ی، ارمندان ادارات دولتکاصناف و  ی، ان دانشگاه راز یآموزان دانشجودانش

ن یت در اکرش  یبرا یندگیز منایردستان نکتابعه استان  ین از شهرستانهایت داشتند. همچنکپرستاران رش 

رستان گلشن راز شبسرت و یدب ، زیترب یرستان فردوسیدانش آموزان دب یاز سو اجتامع آمده بودند و 

 .افت و قرائت شدیاز اجتامع سنندج در یبانیپشت یامهایپ ، وانیمر یرستانهایدب

ل کیو تش یاسیان سیزندان یآزاد، مطبوعات یآزادی، امل قانون اساسک یاجرا ، نندگانکاجتامع  یخواستها

 یمقامات سطح باال  ینار کبر  ، حفاظت در ادارات آموزش و پرورش یهان شعبهدیبرچ ، جامعه معلامن

در مطبوعات « اضافه حقوق»رت درشت یو برداشنت ت یمل یردستان در مجلس شوراکندگان یاستان و منا

در آن  یدخالت ی، نندگان بود و ماموران انتظامکروز سنندج به عهده تظاهر یاست! نظم و تظاهرات د

 .نداشتند

بعنوان  15/7/57خ یات منطقه سقز از تاریارمندان دخانکارگران و ک : ات شهرستان سقزیتصاب دخاناع

خود شدند و اعالم منودند تا  یهابه خواسته یدگیاند و خواستار رساعرتاض دست به اعتصاب آرام زده

 خود به اعتصاب ادامه خواهند داد. یقانون یهابرآورد خواسته

 (1357 /24/7) اطالعات
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 در شهرستانها یل عمومیتعط

ز بخاطر ادامه اعتصاب یدرس در مدارس ن یالسهاکل بود و یتعط یلکامروز شهر نقده ب -نقده : در نقده

 .ر نشدیامروز دا ، انیفرهنگ

ه کاندوآب گزارش دادند یسنندج و م ، شاهرود یخربنگاران اطالعات از شهرها : در سه شهر یلیتعط

 ل بود.یز تعطیرث مدارس نکامروز ا

 (24/7/1357)اطالعات

 

 .اعتصاب در شهرها هنوز ادامه دارد

 یالس درس خوددار کاز رفنت به  ، مهاباد یرستانهایدانش آموزان دب -مهاباد : السکاز رفنت به  یخوددار  

 رد.کخواهند  یخوددار  ، السکامل به قطعنامه آنها از رفنت به ک یدگیردند و گفتند تا رسک

 (24/7/1357)اطالعات

 

 ادامه اعتصاب در شهرستانها

ان دادند یروز به اعتصاب خود پاید ، ده بودندیشکار که از چند روز قبل دست از کمعلامن مهاباد  -مهاباد

 .ر شدیروز مجدداً داین شهر دیمدارس ا ، آن یو در پ

الس درس نشدند ک به روز حارض به رفنتیمهاباد د« ریبکرضا شاه »رستان یآموزان دخرت دبنفر از دانش 50

و  ینان سازمان بهدار کار کروز ین دینشده است. همچن یدگیشان هنوز رسیه به خواستهاکردند کو اعالم 

 .خود شدند یهاخواسته یمهاباد دست به اعتصاب زدند و خواستار اجرا یستیبهز
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آموزان و دانش ل بودیشهرستان رسدشت تعط یروز بازار و مغازهایروز و پرید –رسدشت  : مدرسه کتر 

ل شد و یتعط 10ز از ساعت یروز چند مدرسه رسدشت نیمدارس همچنان در حال اعتصاب بودند. د

 .گفتند کها را تر آموزان مدرسهدانش

اتاق اصناف سنندج  ، روزیردستان از دکاستاندار « زادهیر علکرسلش»بدستور  –انحالل اتاق اصناف سنندج 

 .ن روز خود شدیپست سنندج وارد هفتم هنان ادار کار کن اعتصاب یروز همچنیمنحل شد. د

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

 حضور داشتند.

 (24/7/1357)اطالعات

 

 ان در سنندجیزندان یآزاد

 یه طکنندگان کفر از تظاهر ن 32 ، مردم سنندج یهاخواسته یه در اجراکامروز اعالم شد  –سنندج 

 دند.یآزاد گرد ، شده بودند یر و زندانین شهر دستگیان تظاهرات ایر و در جریچند روز اخ

 (24/7/1357)اطالعات

 

  انیاعتصاب فرهنگ

 یشنبه آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. در په از روز سهکرانشهر یان پیاعتصاب فرهنگ –رانشهر یپ

 یهاالسکز با عدم حضور در یآموزان نل بود و دانشیرانشهر تعطیه مدارس پیلکروز ید ، ن اعتصابیا

ماده صادر  47در  یاراشهر قطعنامهیان پیخود را با معلامن اعالم داشتند. ضمناً فرهنگ یهمبستگ ، درس

 (25/7/1357ردند. )اطالعاتک
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 .اعتصاب در شهرستانها ادامه دارد

روز یدر نشست د ، ن شهریشهردار ا یبه دنبال استعفا« بانه» ن شهرانجم –بانه  : د بانهیشهردار جد

ان بانه را به سمت شهردار یس خانه فرهنگیو رئ« یاحمد» ییس مدرسه راهنامیرئ« یعثامن ارسار » ، خود

تظاهرات  یبانه در پ یرد. شهردار قبلکار خود را آغاز کن سمت یبا قبول ا یرد. ارسار کن شهر انتخاب یا

 .ردکش از سمت خود استعفا یچند روز پ ، شهردار بود ینار کشان بر یاز خواستها یکیه کم بانه ر مردیاخ

ه یلکروز ین روز خود شد دیاعتصاب معلامن شهرستان نقده وارد هشتم -نقده : ن روز اعتصابیهشتم

 .ل بودیمدارس نقده همچنان تعط

ات شهرستان بانه همچنان یو دخان ییتعاون روستا ، اعتصاب در ادارات پست -بانه : ادامه اعتصاب

 ادامه دارد.

 (26/7/1357)اطالعات

 

 به مردم یرانداز یندگان مجلس درباره حمله و تیسواالت منا

 یدگان سنندج در مجلس شورایمنا« فرخ لقا بابان»و « یاالسالمخیش یرت مهدکد » -درباره حوادث سنندج

  :ردندکز از دولت سوال ین یمل

 یاعده ی، ماموران انتظام یرانداز یدر شهر سنندج بر اثر ت یمهرماه جار  17و  16 یدر حوادث روزها

ه دو نفر از آنها بعلت وخامت حالشان به تهران منتقل وتحت عمل کاند نفر مجروح شده 18حدود 

ن یبکب مرتیتعق یبرا ین اعامل خالف قانون چه بوده و چه اقدامیزه ایاند. سبب و انگقرار گرفته یجراح

 ن آن بعمل آمده است؟یو مسبب

 (1357 /26/7) اطالعات
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 .افتیادامه  یابانیو تظاهرات خ ییامیراهپ

ش از سه هزار نفر یب ، ها و مدارس مهابادل مغازهیروز پس از تعطیپر -مهاباد : یتظاهرات سه هزار نفر 

 یاده رو یتظاهرات و پ شهر مهاباد براه افتادند و به یابانهایآموز و طبقات مردم در خو دانش یفرهنگ

شدند و در  یاسیان سیزندان یدادند خواستار آزادیه شعار مک ینندگان در حالکآرام پرداختند. تظاهر 

 .ردندکاجتامع « عباس آقا»چهار راه مسجد 

روز بعد »: رد و گفتکصحبت  یزراع یسهام یتهاکن اجتامع در مورد رش ینندگان در اکاز تظاهر  یکی

رد. کم یخواه یهمدر  ، ان برادرمانیم و با روستائیرویم یزراع یسهام یهاتکرش بطرف  یبطور جمع

متفرق  یچ گونه برخوردیبعدازظهر بدون ه یکساعت  ، نندگانکده شوند. تظاهر ید برچیتها باکن رش یا

 «.شدند

 (26/7/1357)اطالعات

 

  و تظاهرات در شهرستانها ییامیادامه راهپ

آموزان دخرت و پرس از دانش یاروز عدهیبعدازظهر د 5ساعت  -بادمها : یتظاهرات سه هزار نفر 

شاهپور به  ی، پهلو  ، جم ، امیخ یابانهایزدند و ضمن عبور از خ ییامیمهاباد دست به راهپ یرستانهایدب

 یبودند. غن« انیبلور یغن»به نام  یشخص یخواستار آزاد ، خود یدادن شعار پرداختند. آنها در شعارها

 .بردیه در زندان برس مکاست  یطوالن یسالها ی، اسیس یاهل مهاباد و زندانان یبلور

 یر یثکردند و عده کاجتامع « مسجد عباس آقا»دان یدر م ، ه حدود سه هزار نفر بودندکنندگان کتظاهر 

ه ب ، نندگانکندگان تظاهر یچند تن از منا ، ن اجتامعیبه آنها ملحق شدند. در ا ، انکن میاز مردم در ا

 پرداختند. یسخرنان

 (1357 /1/8) اطالعات
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  ییامیتظاهرات و راهپ

سنندج  ییه توسط دانش آموزان مدارس راهنامک یعیان تظاهرات وسیدر جر –سنندج  : عیتظاهرات وس

د و چند راننده به علت پرتاب سنگ یل خسارت دیست اتومبین شهر برپا شد حدود دویا یابانهایدر خ

 یاجتامع بزرگ« لکیچهارراه و »و « مردوخ»ابان یابتدا در خ ی، زان سنندجمجروح شدند. دانش آمو 

بر  ، ان تظاهراتیابان براه افتادند. در جریر خیل دادند و سپس دست به تظاهرات زدند و در مسکیتش

ه یز از ناحیست و چند راننده نکش ، تکا در حال حر یمتوقف و  یلهایاتومب یهاشهیش ، اثر پرتاب سنگ

شهر را مختل  یابانهایخ یکتراف یمدت یبرا یآموزان سنندجورت مجروح شدند. تظاهرات دانشرس و ص

 آنها را متفرق منودند. ، آورکاش یرد و رسانجام مأموران با استفاده از گازهاک

 (1357 /2/8) اطالعات

 

  ادامه تظاهرات در شهرستانها

 .هزار نفر دست به تظاهرات زدند 70در مهاباد 

 یآموزان مدارس و دانشرساهادانش هساعت 30 یاعتصاب غذا یروز در پیظهر د 12حدود ساعت  -مهاباد

هزار تن از  70ل از کمتش یر یثکبعدازظهر گروه  3ج تا ساعت یل شد و بتدریپارچه تعطیکشهر  ، مهاباد

در دست  ییاردهاکه پال یکگر طبقات مهاباد در حالیتابعه و د یشهرها یآموزان مدارس و اهالدانش 

 .ردندکور اجتامع یشهر 25 یهزار نفر  50دان ورزش یداشتند در م

 یسوز ن آتشیدند.در ایشکجار را به آتش یشهر ب یشاهنگیناشناس ساختامن پ یاروز عدهید -جار یب

 .ن ساختامن وارد شده استیبه ا یادیخسارات ز
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 یسنندج به اتفاق گروه یانشرساهاو دها رستانیآموزان دبهزار نفر از دانش 25روز حدود ید -سنندج

به  ، دان بزرگ اقبالیدر م ییامین عده پس از راهپیردند. اکشاهپور اجتامع  یرستانهایدر دب ، از معلامن

 ردند. کداً اعرتاض یر خارجه انگلستان شدیسخنان وز

 (1357 /4/8)اطالعات

 

 تظاهرات و زد خورد در شهرستانها

ه ک یاسیس یزندان« یفاتح یناج»از یر یم نظکان استقبال کدم بانه و بو مر  –بانه  : یاستقبال از زندان

ر یتاب دستگکسال قبل به اتهام خواندن  5 یفاتح یسال از زندان آزاد شده بعمل آوردند. ناج 5پس از 

 .دیو روانه زندان گرد

 ، پس از استقبالان بودند یآموزان و فرهنگدانش ، ارگرانک ، انیه شامل بازارکننده کهزار استقبال  5

 ، «یمحمد شافع»از جمله  یاسیان سیگر زندانید یردند و خواهان آزادکرا آغاز  یاتظاهرات گسرتده

بانه ادامه داشت  یابانهایشب در خ 12شدند تظاهرات تا ساعت « یز یعز»و« یفیرش» ، «یدیرئوف نو»

  .م خواست تا متفرق شوندپرداخت و از مرد یبه سخرنان« ینیجالل حس»االسالم ان حجتیو در پا

ن شهر براه افتاد. یدر ا یروز صبح تظاهراتید ، شب بانهیتظاهرات پر یدر پ -بانه : تظاهرات در بانه

ن یردند. در اکاجتامع  یدان فرماندار یدر م ، ابان و دادن شعارین خینندگان بعد از عبور از چندکتظاهر 

 .ردکرا قرائت  یاگران در حضور فرماندار بانه قطعنامهیز دا یندگینندگان به مناکاز تظاهر  یکی ، اجتامع

ن خواستها اجرا شود و یرث نهم آبان اکه تا حداکقول داد  یفه فرماندار یفرماندار بانه در چارچوب وظ

مدت  یآنان جواب مثبت داده نشود برا یردند چنانچه تا نهم آبان به خواستهاکنندگان هم اعالم کتظاهر 

 .خواهند زدیرت دست به اعتصاب و تظاهرات عمومشیا بیهفته  یک
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  :ن رشح استیآنان بد یاماده 9 یاز جمله خواستها

در  یاسیان سیه زندانیلک یآزاد-میرمستقیم و غیمستق یومت نظامکلغو ح -یومت قانونکح یبرقرار 

 .یلیو ارسائ ییایکه مستشاران آمریلکاخراج -شورکسطح 

 ل بودیتعط ن شهریا یهاه مغازهیلکروز ید

 (6/8/1357)اطالعات

 

 .دا در مجلس به شدت حمله شدیبه هو

درصد از  54 : گفت یالد شاهنشاهینده قروه ضمن شادباش میمنا یاحمد دوست : نانیام روستا نشیپ

اند ه گفتهکشان اعالم دارم یبون مجلس از سوین هستند و آنها خواستند از تریروستا نش« ورکش»یاهال

نوشته « شاورزان استک یا مهر نجات دهندهیشاهنشاه آر»ن عبارت یزم یته شود بر رو خیاگر خون ما ر

 ی، و نظام شاهنشاه یحفظ قانون اساس یم برایردکاد یه ک یخواهد شد. ناطق افزود در راه سوگند

 .مینکم خون خود را نثار یحارض

شور شده است پرداخت و کب ینص یسالها سلطنت خاندان پهلو  ینده قروه آنگاه به رشح آنچه طیمنا  

 یه مردم به ما راک یقانونگذار  24ندگان دوره یچگاه ما منایه هکادآور شد یدر سخنان مرشوح خود 

م یخواهیز خود میاند. ما از هموطنان عزردهک یم آنها ما را پاسدار قانون اساسینکیاند فراموش منداده

ردن کو وارد  ینکد تا با قانون شییرا حفاظت منا ی. آزادینکاست نه با قانون ش یت آزادیبا رعا یه آزادک

وم است و کمح یشکو برادر  یشکخلل وارد نشود. آدم  یبه آزاد ، گرانیو د یخسارت به اموال عموم

مورد تعرض  ، ملت است که حافظ منافع و ملک یومت سلطنت مرشوطه سلطنتکگذارد حیملت من

 رد.یقرار گ

 (1357 /7/8)اطالعات
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 .مهاباد به رضب گلوله مرضوب شد کرمند ارشد ساوااک یک

ارمند که ک« یدیجمش»مهاباد بنام  کعضو ساوا یکشب ید 21حدود ساعت  -خربنگار اطالعات: مهاباد

 ، بقرار اطالع یست ولیدر دست ن یقیخرب دق ، ارشد است مورد رضب گلوله قرار گرفت. از حال مرضوب

خود مأمور اعالم  یاطیاحت یعلت حادثه را ب ک، وثق در ساوامنبع م یکن یم است. همچنیوخ یحال و 

 رده است.ک

 (1357 /7/8)اطالعات

 

  یاسین سیحمله به مستقبل

ان یجهت استقبال از زندان« مهاباد»شهرستان  یاز اهال یر یثکروز جمعه جمع  ، دهیطبق گزارش رس

مت به مهاباد ین عده در موقع عزیا شوند.ین شهر مواجه میا یاندآب رفته و با استقبال اهالیم یاسیس

ن یشوند و در اثر ایشده واقع م کعده معدود ناشناس تحر  یکاندوآب مورد حمله یرون شهر میدر ب

شوند. در محل گفته شده هدف ین مجروح میش از چهل تن از مستقبلیو ب یل متالشیحمله دهها اتومب

 یر یو جبهه گ یار را به مجادله مذهبکخته و ه در صفوف مردم اختالف انداکن بوده است یان عدهیا

امام جمعه « ینین حسیعزالد خیش»یآقا ، تین موقعین شوند. در این مسلمیاف بکشانند و باعث شکب

ان یرده و جرکصحبت « یدید محمد وحیس»حاج یآقا یت الله العظمیله تلفن با حرضت آیمهاباد به وس

 یأتیه« یدیوح»یت الله العظمیه حرضت ا  یصله از ناحرساند و بالفایرا به سمع معظم له در قم م

اندوآ ب و مهاباد با احرتام مقدم یم یشنبه اهالیکشوند و روز یون به منطقه اعزام میب از روحانکمر 

افته و یاختالفات خامته  ، أتین هیأت آمدند. با ورود ایها را بسته و به استقبال هبازار و مغازه ، أتیه

 دعوت شدند.  یو همبستگ یگانگیباتحاد و  یعه و سنیبرادران ش

 (1357 /7/8)اطالعات
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  .ردندکنده اورامانات در مجلس را متهم به دادن رشوه یمنا ، رمانشاهکر یعشا

در « اورامانات»نده یمنا« ساالر جاف» ، «یباباجان»و « ثالث»ر یهزار نفر از عشا 6حدود  -رمانشاهک

 .اندردهک یجاد دو دستگیو ا یوه به مأموران محلرا متهم به دادن رش یمل یمجلس شورا

 یر دادگسرت یوز ، ریبه نخست وز ییاند با مخابره تلگرامهامتحصن شده« ازگله» یه در بخشدار کن عده یا

 .اندردهکشان را یبه خواستها یدگیدرخواست رس ی، دادگسرت  یال ک انون وکو 

با  ، نده اورامانات در مجلسیمنا« ساالر جاف» هکآمده است « یباباجان»و « ثالث»ر یدر تلگرام عشا

له یوس ی، جاد دو دستگیو ا یها و دادن رشوه به مأموران محلکون تومان وام از بانیلین میگرفنت چند

 .هن پرستان شده استیم ینابود

 یعل»بنام  یمحل یتهایاز شخص یکی ، ندهین منایسه و توطئه ایه با دسکدرتلگرام اضافه شده است 

 نده هستند.ین منایب ایش مفقود االثر شده و آنان خواستار تعقیماه پ 11حدود « یمسعود احسن

 (1357 /7/8)اطالعات

 

 در شهرستانها ییامیتظاهرات و راهپ ، اعتصاب

اندوآب و یم یت اهالکبا رش  یعیتظاهرات وس ، در مهاباد -مهاباد : ونیزیو و تلویحمله به خربنگار راد

 ییامیدادند راهپیم« میمابا هم برادر»ه شعار ک ینندگان در حالکشد. تظاهر  ن شهر برگزاریمردم ا

 .ردندک

و و یور شدند. خربنگار رادن حملهیناشناس به مستقبل یاعده ی، اسیان سیان استقبال از زندانیدر جر

هاشم »ه ک ن خربنگاریمجروح شد. ا یبه سخت ، ن مراسم بودیاز ا یلمربدار یه مشغول فکون مهاباد یزیتلو

نان کار ک ، ن حادثهیشد. به جهت وقوع ا ین شهر بسرت ید ایر و خورشیامرستان شینام دارد در ب« یمیسل



 
53 

ر عامل یو مد یر اطالعات و جهانگردیوز ، رینخست وز یه براک یتلگرام یون مهاباد طیزیو و تلویراد

 ین موضوع شدند. دانشرسایبه ا یدگیخواستار رس ، ردندکران مخابره یا یون ملیزیو و تلویسازمان راد

 .نفر مجروح شد یکل شد. یهفته تعط یکز مبدت یدخرتان مهاباد ن

از « یاوش نظامیس»بنام  یجوان ، آزاد شده در مهاباد یاسیان سیان استقبال از زندانین در جریهمچن

 .افتیز انتقال یبه ترب یرد و بشدت مجروح شد. و کل سقوط یاتومب

وه فراوان استقبال کآزاد شده باش یاسیس یزندان 6هزار نفر در بانه از  15 -بانه : انیاستقبال از زندان

 .ردندک

 یلومرت کی 3تا  یابان سعدیمودن خیزدند و پس از پ ییامیدست به راهپ یابان پهلو یخ ین از ابتدایمستقبل

ر از مردم بانه به کان آزاد شده ضمن تشیاز زندان یکی« یز یاحمد عز»شهر باستقبال آزاد شدگان رفتند. 

 یاان قطعنامهیامیپرداخت. آنگاه راهپ ، شدیدر زندان م یاسیان سیه با زندانک ییح رفتار ناروایترش

محمد » ، «یمحمد شافع»ژه یبو یاسیان سید و رشط زندانیبدون ق یآزاد ، آن یانتشار دادند وط

« ییایرکب ذ یشع» ، «یشهاب بهرام» ، «یاحمد نستان» ، «یم نستانیرک» ، «یمال محمد صالح ، «یفیرش

 ، ل دادندکیرستان خدمات تشیه در محوطه دبک یز در اجتامعیان بانه نیرا خواهان شدند. فرهنگ

 ، نشود یدگیشان رسیه به خواستهاکردند و اظهار داشتند مادام کران اعالم یخود را با خلق ا یهمبستگ

 ، س آموزش و پرورشیرئ ینار کن خواستار بر یه همچنن عدیرد. اکخواهند  یالس درس خوددار کاز رفنت به 

ان اعالم یان و دانشگاهیخود را با فرهنگ یر مسؤول شدند و همبستگیغ یبه دستگاهها یبعلت وابستگ

 ردند.ک

 (8/8/1357)اطالعات
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 .دندیشکپاوه را به آتش و خون  ، مهاجامن

« جوانرود»گ زادگان یگر از بیو چند تن د یگیب ولد ، ارانیامک ، نان روانرسکدو هزار نفر از سا -رمانشاهک

شهر به  ی، زمان کدند و در اند یشکو خون  کشهر پاوه را بخا ، اندر شدهیاج« ساالر جاف» یه از سو ک

 .درآمد ینیصحنه جنگ خون

ردند و کمجروح  ینفر را به سخت 16شتند و کوهستان کنان پاوه را رس مناز در کن عده سه نفر از سایا

 .ر شدند و اموال مردم را به غارت بردندیشهر رساز یسو سپس ب

ان و کود ک -نان شهرکان روبرو شدند و ساکود کمتجاوزان و غارتگران در حمله به شهر با مقابله زنان و 

 .ردندکآنها سنگ پرتاب  یدفاع از خود و اموالشان از پشت بام به سو  یبرا –ر زنان یش

شته ک 12ون به شهر هجوم برده بودند با بجا گذاشنت یامکجده یه صد ویکه با کل غارتگران یرسانجام خ

 .ردندکن یمکختند و در اطراف شهر یگر

در  ، لیاتومب یکاست و خود او با  یمل ینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورایمنا« ساالر جاف»

حمله  یخود او فرماندهرد و کیم یگروه متجاوزان را همراه -خود یندگیحوزه منا -حمله به شهر پاوه

 .به پاوه را بعهده داشت

ع شده یش در شهر شایروز پ یکاز  : است کیرمانشاه به پاوه حاکاطالعات از  یگزارش خربنگار اعزام

حمله  کدر تدار  یاهمراه عده یمل ینده مردم پاوه و اورامان در مجلس شورایمنا« ساالر جاف»ه کبود 

 .نطقه پاوه استن میار شدهیر اجیبه شهر از عشا

ر شده یاز برخورد افراد اج یر یجلوگ ین حمله و برایبه عنوان اعرتاض به ا -مردان و جوانان -نان شهرکسا

 .وه زدند تا از شهر دور باشندکروز به دشت و یساالر جاف از صبح د
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 شتار بهنگام منازک

 ، ه رسگرم مناز بودندک یر حالستادند و دیوهستان به مناز اکروز در یبعد از ظهر د یکن عده ساعت یا

 .ش از دو هزار نفر افراد مسلح ساالر جاف قرار گرفتندیمورد حمله مسلحانه ب

دند و جان یستاده بودند در خونشان غلطیه به مناز اکسه نفر از مردم پاوه  ، اول یهادر هامن لحظه

 .مجروح شدند یدادند و شانزده نفر بسخت

دند و به دفاع از خود پرداختند. چند تن از یشکدند دست از مناز ید نیه وضع را چنکپناه  یمردم ب

ردند و آنها را به گروگان کچهار تن از افرا مسلح ساالر جاف را خلع سالح  ، فرصت مناسب یکجوانان در 

 .ردند و پناه گرفتندکوه فرار کگرفتند و به 

ن بردند. یدند از بیچه رس راهشان د آرودند و هر یاش سپس به شهر رو ر شدهیساالر جاف و افراد اج

ن خانه یدند و چندیشکشده بود به آتش  کابان پار ینار خکه کو مردم را  یل دولتیآنها چند دستگاه اتومب

 .و مغازه را آتش زدند و اموال مردم را سوزاندند

شته کجاوزان و از حمله مت یوقت ، وه رفته بودندکه شوهرانشان و پدرانشان به کدفاع  یان بکود کزنان و 

مقابله با مهاجامن مسلح به پشت  ینان شهر باخرب شدند براکنفر از سا 16نفر و مجروح شدن  3شدن 

 .ردندکر شده ساالر جاف را سنگسار یبام رفتند و افراد اج

 .دندیشکون آنان را به آتش یامکردند و سه کینفر از متجازوان را زخم 12، انکود کزنان و 

ان آنها را سنگباران کود کابان افتاده بود و زنان و ینار خکساعتها  ، افرا ساالر جاف شته شدگانکاجساد 

 .ردندکیم
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 شدگانشتهک یاسام

« دیخورش یعل» ، «صالح هوشدار»شته شدندکوهستان که در کشته شدگان شهر پاوه کسه تن از از 

د یمج» ، «یمنوچهر  یاز ین»، «یفیعبدالله رش» ، «یدیم رشکیعبدالح»بودند و« یمعروف فتاح»و

هفت تن از مجروحان حمله مسلحانه هستند.  ، «نهادکپا»و « ید معاذیفر» ، «یعیشف»، «انیشافع

  :انه گفتندین حمله وحشیا یدرباره چگونگ ، در گفتگو با خربنگاران اطالعات در پاوه ینیشاهدان ع

ه شعار یکحه و چامق بودند در حالمسلح به اسل یش از دو هزار نفر بودند و همگیافراد ساالر جاف ب

 .ن عده بودیز همراه ایردند و خود ساالر جاف نکدادند به شهر حمله یزنده باد ساالر جاف م

مهاجامن افراد ساالر جاف به شهر بازگشتند و  ینیوه رفته بودند پس از عقب نشکه به کمردم پاوه 

ه کرود چرا می ل حمله مجدد آنها به شهرردند و هر لحظه احتامکن یمکز در اطراف شهر ین نیمتجاوز

 .بردن اجساد دوازده نفر از افراد خود به شهر باز خواهند گشت یمعتقدند مسلح ساالر جاف برا یاعده

اند و ج شدهیاند. بسن شدهیخشمگ« ساالر جاف»ه از حمله افرادکز یاطراف ن یمردم پاوه و روستاها

 .آماده گرفنت انتقام هستند

بخاطر حفظ نظم  یو شهربان یروز رفت آمد به شهر پاوه قطع شد و ماموران ژاندارمر یهر داز بعدازظ

 .آمد به شهر قدغن خواهد بودوبعدازظهر رفت 8ردند از ساعت کاخطار  ، نیو برخورد مجدد طرف

ا در م یرند. خربنگار اعزامیگیه قصد رفنت به پاوه را دارند مکماموران در خارج از شهر جلو مردم را 

خود را از  ، با اسب ، ها تالشپس از ساعت ، وارد پاوه شود یه نتوانسته بود از راه اصلکز یرمانشاه نک

به گفت و  ینیبه شهر رساند و توانست با چند تن از شاهدان ع کخطرنا یوهستان و گذرگاههاکراه 

ساالر جاف  یشود وقتیته مند. گفیبه گفتگو بنش ی، نیند. و توانست با چند تن از شاهدان عیگو بنش

دفاع  یان بکود کزنان و  یخواست بسو  ، افرادش روبه رو شده بود یان به سو کود که با حمله زنان و ک
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را گشت و اش ر شدهیدو تن از افراد اج ی، او خطا رفت و او بخاطر دستپاچگ یرهایه تکد یآتش بگشا

  .ختیل از شهر گریسپس با اتومب

 استاندار یاستعفا

 ، رمانشاهکبه پاوه و هجوم چامق بدستها به شهر اش ر شدهیرحامنه ساالر جاف و افراد اج یحمله ب یدر پ

رد و به کرمانشاه بعنوان اعرتاض از سمت خود استعفا کاستاندار « یاحمد ناظم» ، شبید 30/7ساعت 

 .تهران رفت

 یدر یبا محمد ح یتلفن یگو دولت در گفت یو سخنگو  ییر مشاور در امور اجرایرت منوچهر آزمون وزکد 

 یمل ینده مجلس شورایاز حمله ناجوامنردانه افراد ساالرجاف منا ، روزنامه اطالعات یر یئت دبیعضو ه

نه ین زمیرد و او در اکخواهد  یدگین مسئله رسیبه پاوه با خرب شد و گفت هر چه زودتر دولت به ا

 .ر خواهد دادینخست وز ی، ف امامیبه رش یگزارش

 گریشته دک2

 یلکده شد و بیشکبه آتش  یز کشعبه مر  یمل کصادرات و بان کدو شعبه بان ، ان تظاهراتیدر جر

 یرانداز یت ید. در پیشک یرانداز یار به  زد و خورد و تک یانتظام یرو ین نیسوخت. با دخالت مأمور

ع  یشهر شا دند. درینفر مجروح گرد 15ش از یشته شدند و بکساله  18و  16دو دانش آموز  ، نیمأمور

 .ر شده استکش از آمار ذ یبه مراتب ب ، نیشته شدگان و مجروحکه تعداد کاست 

روزنامه   یندگیاز مردم به دفرت منا یگروه ، رحامنه به پاوه یان حمله بیر شده بود در جرید کمک یبرا 

ع مقامات به اطال  ، نده اطالعات خواستند وضع اسف بار شهرستانیردند و از مناکاطالعات مراجعه 

عضو  یک ، ن تقاضا به تهرانیاس اکشود. پس از انع یر ین حمله  جلوگید از ایمسئول رسانده شود تا شا

 یرد  و رسانجام پس از مدتید تا با مقامات مسؤول دولت متاس بگیوشکروزنامه اطالعات  یر یئت رسدبیه
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اخ نخست کن ساعات روزارتش را در یه آخرکرد. او ماجرا را به آزمون یتوانست با منوچهر آزمون متاس بگ

 باشد. ای چاره ، حوادث پاوه یتوانست برامنی ن اطالع همیاطالع داد اما ا  ، گذراندیم یر یوز

 (9/8/1357)اطالعات

 

  نیمه و مجازات مسببکمحا

و  یسخنان خود ضمن اشاره به احساسات شاه دوست یه درباره ابتداک(…  ان کنده بو ی)منا یمحمد نور 

بند به  یپا یه هر ملتکم یرین اصل را در نظر بگیاگر ا : گفت یسخنان یران طیا یاهال ین پرستیمه

 ییایه آرکرد کم یسته است قبول خواهیوسته و با آن زیه به آن پکاست  یتیحفظ نظام و فرهنگ و مدن

چ و خم زمان یپرا از معرب پر  یرانیت ایقرن نظام و فرهنگ و مدن 30ران ـ افزون تراز ینژادان غرب ا

است  یـ نه سفارش ین نژاد با نظام شاهنشاهیوند ایاند. پردهکار خود حفظ یعبور داده و همچنان در د

  .است. من از مطبوعات گله دارم یه اساسکاتفاق ـ بل یکو نه عارضه و نه 

ران یا ملت یچ زمانیدر ه : رد گفتیکشور صحبت مکر یه در باره تظاهرات و تشنجات اخک یمحمد نور 

مردمان خداشناس  یرا برایگانگان قرار نگرفته است زیسه دشمنان و بین و دسیر و توهین مورد تحقینچنیا

  مردم است؟ یهاهیو رسما یباالتر از آتش زدن موسسه مل یر یچه تحق ، رانیو مسلامن ا

 .گ استب علم و دانش و فرهنیاتکر میها و سال مدارس و دانشگاهیباالتر از تعط ینیچه توه

شام  : ه در لژ مجلس حضور داشتند گفتکندگان مطبوعات ینموقع خطاب به خربنگاران و منایناطق در ا

د تا از برزخ دوران اختناق و سانسور عبور یردکت قلمها را غالف ین چهارم مرشوطکندگان محرتم ر یمنا

ـ آینک ش یهامقاله یگر یشود و آن د ش چاپیتابهاک یکیه آن کن بود یا یفقط برا یا بدست آوردن آزادید 

 د؟ ینکبر بها اضافه  یراژ و مبلغیبر ت یدرج گردد... و شام هم مقدار 

 (9/8/1357)اطالعات
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 .خته استیساالر جاف گر

ردند کل را لخت ین اتومبینان چندیرسنش ، راه بازگشت خود 3شب در یعوامل ساالرجاف د -رمانشاه ک

  ، ود و رامرس مشغول خدمت بودند گروگان گرفته و در شهر جوانروده در جوانر کان را یاز فرهنگ یاو عده

ن بخش را به آتش یس اداره آموزش و پرورش ایل رئیردند و خانه و اتومبکان را غارت یخانه فرهنگ

 .دندیشک

لهارا گروگان گرفتند و در حال حارض راه رفت ینان اتومبیرا بستند و رسنش« مله پلنگان»ن عده گردنه یا

    .رمانشاه ـ پاوه بسته استکد در جاده و آم

خواستار  ، رمانشاهکروزنامه اطالعات در  یبا رسپرست ین شهر در متاس تلفنیا یرمانشاه و علامکمردم 

اعامل خود  یاورامانات شدند تا به سزا یلینده تحمیت مناین مسأله و سلب مصونیبه ا یفور  یدگیرس

 هستند. یاز عوامل ساالر جاف فرار  یاو عدهشته شدگان در پاوه است کبرسد. اجساد 

 (9/8/1357) اطالعات

 

 .تظاهرات در شهرستانها ادامه دارد

با  یافت و اجتامع بزرگیسنندج ـ تظاهرات دانش آموزان و جوانان و معلامن سنندج باز هم ادامه  

 یهاابانیر خین از مسنندگاکن گروه از تظاهرات یبرپا شد. ا« نیام»هزار نفر درمسجد  25ش از یت بکرش 

و  یامل قانون اساسک یگذشتند و خواستار اجرا یامرستان و فردوسیخان ـ شاهپور ـ بیور ـ شیشهر 25

« مردوخ»ابان یردند و در خکنندگان بعدازظهر مجدداً اجتامع کشدند. تظاهر  یاسیان سیزندان یآزاد

 .آوردند یسنندج مناز بجا

ابان یدان اقبال و خیامرستان و میب یابانهایر خیاز مس یمذهب یبا دادن شعارها ، نندگانکتظاهر  

 (1357 /9/8) اطالعات 0ردند و بصورت آرام متفرق شدندکعبور  یفردوس
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  اعتصاب غذا

 یاز خواستها یبانیروز خود ضمن پشتیرانشهر در اجتامع دیدانش آموزان شهرستان پ –رانشهر یپ

 ، ن قطعنامهیصدور ا یردند در پکصادر  یاماده 14قطعنامه  یکشور کان و دانش آموزان رسارس یفرهنگ

د یروز دست به اعتصاب غذا زدند و تهدیصبح د 8رانشهر از ساعت یر پیبکر یرستان امیدانش آموزان دب

 ، شان دست از اعتصاب غذا بر نخواهند داشت. بدنبال اعتصاب دانش آموزانیردند تا انجام خواستهاک

 .دانش آموزان دست به اعتصاب غذا زدند یاز خواستها یبانیز به پشتیر نیبکر یرستان امین دبیمعلم

 قطعنامه

 ردند.کمنترش  یاماده 12قطعنامه  یکن شهر برگزار شد یروز در ایه دک یاجتامع یمردم بانه ط -بانه

 (1357 /9/8)اطالعات

 

  .بست نشستند، مردم، در پاوه

هزار مردم  2ه با ک یمل یه اورامانات و پاوه در مجلس شوراندیبدنبال اقدام ساالر جاف منا –رمانشاه ک

روز یظهر د ، گناه شدیاز افراد ب یاشته شدن عدهکردو باعث کر شده به مردم پاوه حمله یمسلح اج

از طرف آنان در  یندگینفر به منا یکردند و کن شهر اجتامع یانبوه از مردم پاوه در مخابرات ا یتیجمع

شنت کدر مورد حمله افراد مسلح به مردم پاوه و  یمل یس مجلس شورایرئ« دید سعجوا»با  یمتاس تلفن

است و بدون جهت به مردم  یه اصالً عراقکرد تا از ساالر جاف کگناه سخن گفت و اعالم یافراد ب

 .دست از تحصن بر نخواهند داشت، ت و مجازات نشودیل شده است سلب مصونیاورامانات تحم
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 یر یزتلگرام به نخست و 

 ، «یعتمدار یرش» یت الله العظمیبه حرضت آ ییتلگرامها یط ، رمانشاهکن کسا یهایضمنا پاوه ا

 یال کانون و کندگان مجلس و یمنا« پورکاحمد و پزش یبن» ، «یمل یس مجلس شورایرئ» ، «رینخست وز»

  .شود یدگیر پاوه رسیع اخیخواستند تا هرچه زودتر به وقا یدادگسرت 

 ییامیتظاهرات و راهپ

ن منطقه یا یدر جلو بخشدار « نوسود» یبخش مرز  یمعلامن و اهال ، روز دانش آموزانین دیهمچن

ه کردند و گفتند کح یدست به تظاهرات زدند و هجوم ساالرجاف و افراد مسلح اورا به شهر پاوه تقب

لو کی 40ه کا ر « نوسود»و « پاوه»ن یمسافت ب ، بت زده پاوهیبه مردم مص کمکو  یاظهار همدرد یبرا

 .ردکخواهند  یاده طیمرت است پ

 قبضه اسلحه 200

ن یا ینیه خود شاهدان عکاز مردم  یاعده ، ن حادثهیبعد از وقوع ا ، طبق گزارش خرب نگار ما از پاوه

اند و افراد ست قبضه اسلحه قاچاق داشتهیر شده تا حدود دویمهاجامن اج : ندیگویحادثه بودند م

 .ار نفر بودندمسلح حدود چند هز 

 یکنفر بودند و مجروح شدگان نزد 50ن واقعه حدود یشته شدگان اک : ندیگویگر از مردم مید یاعده

اند و از مردم ها مستقر و راه را بستهر شده ساالر جاف در جادهینفرند. در حال حارض افراد اج 200

 .رون شهر را نداردیجرأت رفت و آمد به ب یس، کپاوه

 منردانهاقدام ناجوا

رمانشاه کبا خربنگار ما در  ییرمانشاه در گفتگو که یرسپرست حوزه علم یلیت الله جلیضمنا حرضت آ

مردم پاوه  : گناه پاوه اظهار داشتیضمن اظهار تأسف از تجاوز ساالر جاف و افراد مسلح او به مردم ب

ه من کاند نا رشح دا دهیبار را عن اقدام ناجوامنردانه و حادثه درد یا ، من یبرا یضمن فرستادن تلگرام
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ح و ین فرد وقیردم تا اکامل آن را قرائت کمنت  یمل ینده آبادان در مجلس شورایمنا« اخالق پور» یبرا

 .ز هست رسوا سازدیل مجلس نکیه در ضمن و کوطن را  یب

 زه حملهیانگ

پاوه قبال در قطعنامه خود ه مردم کن بود یزه حمله ساالر جاف به شهر پاوه ایند انگیگویمحل م یاهال

شده بودند.  یمل یمردم پاوه و اورامانات در مجلس شورا یندگیاز منا« ساالر جاف»ینار کخواستار بر 

 روز در روزنامه اطالعات چاپ شد. ین قطعنامه پریمنت ا

 (10/8/1357)اطالعات

 

 .افتی ییان از محبس رهایبلور یغن

ر یدر زندان برس برده همراه گروه اخ یاسیس یتهایجرم فعال ش را بهیسال از زندگ 27ه کان یبلور یغن 

 .از زندان آزاد شد

 یاسیس یتهایان فعالیه در جرک یسانکو همه  یاسیان سیزندان یبرا« یصفر قهرمان»ز مثل یان نیبلور

ستگاه یه صدها تن در اک یمراغه شد در حال یروز راهید« انیبلور»آشناست. ای چهره ، اندر بودهیاخ

به  یاسیس یتهایه به جرم فعالکساله بود  34ان یردند. بلورکاش گل بدرقه یهااه آهن تهران با شاخهر 

ه به اتهام کساله بودم  24ر چند بار به تناوب زندان شدم. یسال اخ 20در  : دیگویزندان افتاد. خودش م

ا تربئه شدم در سال ب قرار گرفتم امیتحت تعق« ردستانکرات خلق کدم»با حزب  یار کت و همکمشار 

م اما با یامن ازدواج بستیام پاز زندان با دخرت مورد عالقه یشدم. پس از آزاد یماه زندان 6مبدت  1329

رم یدر سنندج دستگ 1334شدم. در سال  یرس نشد و من متوار ین ازدواج میمرداد ا 28ع یش آمدن وقایپ

ردند و کرم یردم. هشت ماه بعد دوباره دستگک از زندان آزاد شدم و ازدواج 1337ردند و در مهر ماه ک

افته ام. در ی ییآنها از محبس رها یار کران و فدایمردم جانباز ا یار یبه  ، سال زندان 19رسانجام بعد از 
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توسط مأموران سازمان  ، زیبخصوص در زندان ترب ، ه در زندان گذراندمکرا  یامیها و اطول بازداشت

عربت  یان و خون آلود مرا برایرده و تن عرکها بدنم را سوراخ سوراخ نجه شدم. آنکش یت بسختیامن

نجه کردند و برنامه شکام نجهکز با شالق شین بار نیان گذاشتند. چندید زندانین در معرض دیریسا

ام نجهکل شکن شیرند به سخرتیه از من اقرارنامه بگکنیا یرات در مورد من اجرا شد. براکز بین یخوابیب

شد.  یاعدام خواه ینخواه یه به من گفتند خواهکن مرحله بود یم نشدم و در همیمن تسل رند اماک

ان ینم و در پاکم مشورت یالکرشوع شد اما هرگز اجازه ندادند با و  یشیدادگاه فرما یکمه من در کمحا

دم. وم به اعدام شکسم ورسانجام هم محیسطر بنو 5ن دفاع یبدستم دادند تا بعنوان آخر یدیورقه سف

ز یعز»ر بار نرفتم. در آن موقع یز یس ولیم به من گفتند ندامت نامه بنوکح یروز قبل از اجرا 5

 یبعلت فشارها یول ، نندکیم چوبه دار میما را تسل یم بزودیدانستیهم بند من بود و هردو م« یوسفی

ردند. کل به حبس ابد یدتب ، ماه 8م اعدام را بعد از کق افتاد و حیم به تعوکح یاجرا یو خارج یداخل

به تهران منتقل شدم در سال  1336سال در آنجا بودم تا در سال  5بعد به زندان برازجان منتقل شدم. 

 راز منتقل شدم. یبه زندان ش 1352

 (10/8/1357)اطالعات

 

  .شته شدندکنفر  7ن شهر سنندج یدر تظاهرات خون

شته شدگان تظاهرات ک ، امرستانیسنندج در ب نیدرگذشت سه نفر از مجروحان تظاهرات خون-سنندج 

عثامن »و « یمحمدمحمد»، «ون نژادیهام»ن سه نفریهفت نفر شدند. ا ، ن شهریدو روز گذشته ا

، گر تظاهرات سنندجید یامرستان جان باختند. چهار قربانیروز در بیه بعد ازظهر دکنام داشتند « یاحمد

 .بودند« یحجاز »و« ارکجوش داللهی»، «یمیرکرالله کش» ، «ق یفرخ دق»
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مردم  ی، رانداز یها در شهر و ادامه تها و زره پوشکشهر سنندج هنوز ناآرام است و بعلت استقرار تان

اند نفر مجروح شده یس ، ان تظاهرات دو روز گذشته سنندجیبرند. درجریو اضطراب برس م یدر نگران

 .هستند ین شهر بسرت یا یهاامرستانیه در بک

 ساعته 3ت تظاهرا

 یکدست به  ، ن شهریهزار تن از مردم ا 8ش از یامام جمعه رسدشت در رأس ب« یانیقاسم»رسدشت ــ

 یرامون خواستهایردند و امام جمعه پکاجتامع  ین گروه در محل فرماندار یزد. ا یابانیآرام خ ییامیراهپ

شود. تظاهرات  یدگیمردم رس یهاخواست یکایکره نشست. فرماندار قول داد به کمردم با فرماندار به مذا

 د. یساعت بطول انجام 3مردم رسدشت 

 (1357 /10/8)اطالعات

 

  .نفر شدند 11، شته شدگان تظاهرات سنندجک

 ، ن شهرین دو روز گذشته ایان تظاهرات خونیه در جرکاست  کیده از سنندج حاین گزارش رسیآخر

 ینفر زخم 64ن تظاهرات ین در ایم شده است. همچننفر اعال  7 ینون اسامکاند. تا شته شدهکازده نفر ی

از عده  یقیمأموران آمار دق یرانداز یداشت و بعلت ادامه ت یروز بحران یکروز شهر سنندج یاند. دشده

 امدیشته شدگان و مجروحان بدست نک

 (10/8/1357)اطالعات
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  خواهد؟یدشمن از ما چه م

مردم را  یهابچه، سه دشمنان قرار نگرفتین دسیر و توهیقن مورد تحینچنیران ایملت ا یچ زمانیدر ه"

 ".دیقرار نده یاسیس یغ شعارهایله تبلیوس

ه از کرد کراد یا ینطق یمل یسه شنبه مجلس شورا یدر جلسه علن ، انکنده مردم بو یمنا یمحمد نور 

 .گذردینظر خوانندگان محرتم م

ات را در بر گرفته است یواقع یامیس ، و ابهام کشهاله هک یطیدر رشا : ناطق در آغاز سخنان خود گفت

ن یخواهم در ایامن الزم است و از خداوند میافد صداقت و اکق را بشیه بخواهد حقاک یسک یبرا

 .میم و بشنوییبگو ، میامن گام برداریر صداقت و ایدهد در مس یار یت خاص از زمان ما را یموقع

در جلسه پنج « ینظم»یزم جناب آقایار عزکه همکاست  یضم معطوف به مطالبیعرا ، سخن یدر ابتدا

ن یقابل تحس یهن پرستیهر م ین احساسات برایه طبعا اک یاحساسات مل ید از رو یشنبه گذشته شا

اشاره فرمودند  یرانیقوم ا یهاشهیرترین لیاز اصای شاخه یعنیران ینژادان غرب ا ییایاست در مورد آر

 .نندکیرار مکته شده را تیکد ینند و شعارهاکیصحبت م یدر ک ، پوشندمی یردکه لباس ک

 .است یه قابل بررسکاست جداگانه  یخالف اصول... بحث یهاتهیکدر مورد شعارها و د

 ، ا مهریقدر مان شاهنشاه آریق خاص رهرب عالیاز عال یکیار محرتم ! کهم ، اما در باره لهجه و لباس

 .است یرانیصه ایو خصلت و خص یات قومیحفظ خصوص

خود  یات محلیبا خصوص یکران هریف ایره و طوایت ، هایابیادبودها و باریم در مراسم و یادهیهمه د

 ییوه نامتناسب غرب گراید و شیاز عارضه نا مطلوب تقل یرو یاند مسلام اگردر پردهکافتخارترشف حاصل 

ن یم. ایردکیتوجه م یسنت قومم و بعالقه شاهنشاه خود در حفظ آداب و رسوم و یرده بودکافراط ن

 .میشدیه جامعه ما را در بر گرفته روبرو منک ییهایالت و ناآرا مکاز مش یلیها با خروز
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ه به آن کاست  یتینده بحفظ نظام و فرهنگ و مدنیپا یه هر ملتکم یرین اصل را در نظر بگیاگر ا

نظام  ، قرن یاز ستر ران افزونین غرب انژادا ییایرد آرکم یسته است قبول خواهیوسته است و با آن زیپ

 .اندردهکار خود حفظ یچ و خم زمان عبور داده و همچنان در دیرا از معرب پر پ یرانیت ایو فرهنگ و مدن

است  یه اساسکبل ، اتفاق یکاست نه عارضه و نه  ینه سفارش ین نژاد با نظام شاهنشاهیق ایوند عمیپ

گاه ین خود را همچنان بصورت پایجوشد و رسزممی ه و در دلهاخ رسچشمه گرفتیم از اعامق تاریقو

ار هستند رسبازان یرد. در آن دکخواهند ی پاسدار یو نظام شاهنشاه یت قانون اساسیاثبات حقان

دهند یرنگ و بو م ، شوندیسبز م یوهکوهها و در داخل دشتها و صحراها چون الله که در دل ک یگمنام

 یگر ید یتجل یجلوه دهند در راه وطن برا یگر یچ قالب دیخود را در ه یصه ملیه خصکنیو بدون ا

در آن  یف از رس بقا و استمرار نظام شاهنشاهیظر یف و رمز یاست لط ین راز یشوند. ایخاموش م

ر و با عامل یتعب یاست ب ییایرو ، رانیگانگان در غرب ایشوم ب یایم رویگوی. لذا با جرأت میار باستانید

  .ا فاصله داردیدن یک کملس و ادرا

 ستیخشونت راه حل ن

ل یه و تحلیمسائل را از نظر علت و معلول تجز یم؟ چرا بعضینکه نکیات تیما چرا بر واقع : ناطق افزود

شود و یته میکجا طرح و دکاز  یس ضد ملیودسای هایز ین نوع شعارها وبرنامه ریم؟ اساساً اییننام

  .تأمل است ینجا جایرسد؟ امی شورکغرب  یو نوارها کوچک یچطور به شهرها

 یت مبانیتقو ی، و بهداشت یمسائل فرهنگ ی، ش. عمران وآبادیه به آرامش و آساک یار یمردم و د

دور و  یشهرها ، بین ترتیرسد و بامی آشوب و قاصد بلوا از راه یکپ ، از دارندین یو مل یاجتامع

رده است آسامن کره یشور را تک یه فضاک یبر عصباندهند. هامن ایآرامش خود را از دست م یک، نزد

 .ردیگیان را در بر مکو آرام مانند بو  کوچکشهر 

انات ینار از هر نوع جرکهن پرست و بر یش و مکاسب و زحمتکمردمان  یی، و خدا کبا مردمان پا یشهر 

دو جوان   ،چشم بهم زدن یکد و در ید و غریچیپ یسامل ین فضایطوفان حادثه در چن ی. بلیاسیس
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بت زده و عزادار یرا مص یگذاشت و شهر  یبرجا یام خود فرو برد و چند زخمکگناه را در  یمعصوم و ب

 یه گاه زندگکید و تیه امیشان مایهاخانواده ینده ساز بودند و برایهن آیم یه براک یساخت. جوانان

ر مرصانه خواستارم ینخست وز یقاگر از جناب آ یبار د یمل یان در مجلس شوراکنده مردم بو ی)من بنام منا

 یفر قانونکیشگاه عدالت مجازات و بیان را در پکنان واقعه بو ین دو جوان و حادثه آفرین قتل ایمسبب

 (.برساند

ان ین طغید بایبا کیست تا یز نیجا یاو آزار مور  یه در فرهنگ و اال و انسانکز است جامعه یاسف انگ

ر یت در مسکممل یات اقتصادیه و ثروت و حیرسما کیند؟ تا ک هیهد یقربان ، مرص باستان یل آساین

  ان منهدم و نابود شود؟یپا ین طوفان بیا

گانگان قرار یسه دشمنان و بین دسیر و توهین مورد تحقین چنیا ، رانیملت ا یچ زمانینم در هکیر مکف

 یمل یهاش زدن موسسهباالتر از آت یر یران چه تحقیمردمان خداشناس و مسلامن ا ینگرفته است. برا

ب علم و یاتکر میل مدارس و دانشگاهها و سایباالتر از تعط ینیاست؟ چه توه یمردم یهاهیو رسما

  دانش و فرهنگ است؟

  دهند؟یقرار م یاسیس یغ شعارهایله تبلیمردم را وس یهاه بچهکن یبدتر از ا ییچه ناسزا

ن نسخه یاما چرا ا ، نفجار است. من هم قبول دارمان فشار و ایپا ، ستیخشنونت راه حل ن : ندیگویم

 یو خراب یرانیان انفجار انهدام است و ویند پایگویچند؟ چرا مبن ملت هم منیپمی دولت یرا فقط برا

 یر جاهایرمانشاهان و ساک ، گرگان ، زنجان ، است. در همدان یشانینها ندامت و حرست و پریان ایو پا

  تا چه وقت؟ کیبت تا یمصم. رنج و یگر شاهدش هستید

 و؟کپس سهم ملت 

ستند. یدارش نیخر یمتیبا هر ق یواقع ین است اما انسانهایریش یاران محرتم ! زندگکهم : ناطق گفت

ن یان مخربیز است. اگر وطن رفت چه ماند؟ آقایثارش در راه وطن عزیز است بخاطر ارزش ایاگر جان عز
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د تا از برزخ دوران ید و گذاشتیاردهکه قلمهارا غالف ک( شام ت ین چهارم مرشوطکندگان محرتم ر ی) منا

ش چاپ شود و آن یتابهاک یکیچه بود؟ فقط آن  یبرا : دیردکد و عبور ینکاختناق و سانسور عبور 

ه کن ید. اینکبر بها اضافه  یراژ و مبلغیبر ت یش درج گردد؟ و شام هم مقدار یهاشیهامقاله یگر ید

ن هم سهم ی؟ ای؟ تظاهرات دانش آموز یار کم ک؟ اعتصاب و یرانیانهدام و و یسهم خودتان بود خربها

ران در یچه شد؟ انتظار. ملت ا یزنمی نهیه سنگ منو بسکران است. پس سهم من ملت یدشمنان ملت ا

شاورز کونها دهقان و یلید. من بنام میردکبود. ن ییت وراهنامیازمند ] ارشاد و هداین لحظه حساس[ نیا

د گله دارم. ستون یخواستیقلم را بخاطر دفاع از حق انسانها م یه آزادکت ین چهارم مرشوطکر  از شام

 یبه ماموتها ، گانهیب یهااستیبه صحنه سازان س ، استیشت خوردگان سکرا به ش یت ملیارشاد و هدا

ران یلت امعوقه خود را با م ید تا خورده حسابهایاختصاص داد یفیالطوا کو ملو  یسمیدوران فئودال

 .ندیه منایتصف

ه در قلب کت کم اما خاموش و سایت عظیرثکو از طرف ا یمل یمن بنام دهقان در مجلس شورا

ت انقالب کبهره مند از بر  ی، خرسنداز نعمت آزاد ، انددهیشور آرمکت غرب یآباد و پر جمع یروستاها

رجعت  ، و آتش و تفرقه و نفاقان خون یخواهد؟؟ در میپرسم دشمن از ما چه ممی مقدس شاه و مردم

م به یت عظیرثکن ایه اکم یگوی؟ صادقانه میفیالطوا کو ملو  یسمیفئودال یه روز یبدوران ادبار و س

از  یو زندگ یثار هستیو با ا ینظام شاهنشاه ی، قانون اساس ، نیامن دارند. دیا یاتیسه منشاء ح

 .ردکمعتقدات خود دفاع خواهند 

 خواهدیان مکآنچه بو 

 یرضور  یازهایها و نمت شمرده خواستهیفرصت را غن : از سخنان خود گفت یان در قسمتکنده بو یمنا

ر استدعا دارد یرساند و از جناب نخست وزیت دارد با ستحضار میه توجه به آنها اهمکان را کمنطقه بو 

 .ردیات دولت قرار گیه مورد توجه هکند یدستور فرما
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ان به شهرستان کل بخش بو یتبد ، است به آن توجه شود یه رضور کمسأله  ترینیان اساسکـ در مورد بو  1

شور قرار گرفته کار ورزاء وقت کدر دستور  یده و بعد از بررسین خواسته بارها مطرح گردیه اکاست 

سالهاست بصورت بخش اداره « رسدشت»و« رانشهریپ»معادل دو شهرستان یتیان با جمعکاست. بو 

 یازهاین اعتبار و نیب یند. با هامهنگکیبخش استفاده م یکدر حد  یرانعم یهاکمکشود و از یم

از از نداشنت هر نوع  یر مردم ناشیاخ یاز ناراحت ین شهرشده و قسمتیا یموجب عقب افتادگ ی، عمران

 .ن شهر استیها در اوچهکابانها و یل آب و برق و تلفن و فاضالب و آسفالت خیاز قب یانات رفاهکام

 یب یبه شهردار  کمکل آن به شهرستان در وهله اول یتبدای ات منطقهیاز خصوص یه به بعضو با توج

ن موضوع را یشور باکر یتوجه جناب وز : مهم و قابل توجه است یلیان خکم درآمد بو کبضاعت و 

 .خواستارم

مزارع « قابهح»شاورزان بعنوان کاز  یوصول مبلغ ین اداره براین ایمأمور : یار یـ در مورد ادراه آب 2

 یار یه اداره آبک« حقابه»از زارع بنام  یاند. مطالبه وجوهشاورزان منطقه شدهک یواقعاً موجب ناراحت

د دولت یعا یگر یز دیچ ینیو بدب یجاد ناراحتیندارد بجز ا ینقش یار یجوبها و قنات و آب یدر الروب

 .ده استیرو مطرح گردیزراء وقت نبارها با و  یجان غربیندگان آذربایله مناین موضوع وسیند و ایکمن

می رو تقاضایر نیوز یده و از جناب آقایندگان نگردیمنا یمردم و تقاضا یهابخواسته یعماًل توجه یول

ن منطقه یان ایدهقانان و روستائ ، نیرد نشکشاورزان مناطق کاز  یین مطالبه جزیند اساساً با حذف ایمنا

 .ادتر بهره مند گردندیامهر زیآر یات شاهنشاهیاز مراحم و عنا ند تایق فرمایدوار و تشویشرت امیرا ب

 ، لیادامه تحص ینند و برایکمتام م ییرا در مدارس روستا ییه دوره ابتداکـ مبنظور رفاه روستازادگان  3

 یط شهرها و جنجالهایا اگر باشند در محیستند یدر شهرها ن ینه زندگین و هزکن مسیقادر به تأم

ت منطقه یشود دستور داده شود در دهات پرجمعیگرفته منتر جه مطلوبیدشان نتاز وجو  یدتیعق

ه روستا زادگان کاحداث گردد  یشبانه روز  یدو نقطه دوره نظر  یکدر  یو حت یمدارس دوره راهنامئ
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انتظار  ، ر آموزش و پرورشیوز یل مشغول شوند. از حناب آقایط امن و سامل دهات به تحصیدر مح

 .شنهاد را داردین پیا ق بهیتوجه دق

 یهاکرد چکر یموضوع بهره د ، ن مطرح استیرد نشکان مناطق ییروستا یه براک یـ موضوع مهم 4

ا ی یو ثبت کیبعلت اختالفات مل یاقساط یهاکاست. اغلب چ یشاورز ک کبان یهار وامیا سای یاقساط

ل و یا سیمحصول  یه بعلت خرابک یاوامیده است ید ارائه نگردیاساساً فروش آنها به بازار در رس رس

دو برابر اصل  یرا گاه ین نوع وامها مبلغید بهره ایشاورز نتوانسته است پرداخت مناک ی، ا فات آسامن

ه کهاهییواکده. اغلب شیاران گردکو بده یشاورز ک کبان یبرا یلکمش ، ن موضوعیدهد و ایل مکیتش

تقاضا  ییو عمران روستا یشاورز کر محرتم یا از وزن مورد است. لذیرسد در همیم یمل یبه مجلس شورا

با  یشاورز ک کون به بانین نوع دیاسرتداد ا یل حل شود و براکن مشیه اکند یاتخاذ فرما یبیدارد ترت

 .ندیق بفرمایارائه طر ی، گر یا راه حل دیرد کر یدن بهره دیبخش

از نظر مبارزه با  یشاورز کمناطق  آنها در روستاها و یه مالیت بنیو تقو یتعاون یتهاکت رش یـ تقو 5

می یدار یدات آنها را خریا تولیشوند یم میشاورزان سهکدر سود  یه عاملیه با تهای که گذاران حرفهیرسما

شنهاد داده ین باره بارها پیاست و من در ا یرضور  یلیشوند خیند و موجب فساد در بازار مرصف میمنا

ننده و مرصف کد یم تولیواسطه مستق یشاورز کو فروش محصوالت د یدر امر خر یتعاونی تهاکه رش کام 

ود کونجه و یدرو و  ینهاین و ماشیمباکتور و کل ترایاز قب یشاورز ک یل فنیننده باشند و از نظر وساک

ه ینه رسماین زمیدر ا یان شهر یه سود جوکخواهد شد  یحوزه تعاون یبرا یگاهیره پایو بذر و سموم و غ

ن   یعطف  توجه به ا یتقاضا یشاورز کر ینشوند. از جناب وز یکشاورزان رشکدرآمد  نند و درکن یگذار 

 دارد. مسأله

 (11/8/1357) اطالعات
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  سنندج یقضات دادگسرت  یدسته جمع یاستعفا

 یدسته جمع ، دفاع یشتار مردم بکد به یسنندج بعنوان اعرتاض شد یروز قضات دادگسرت یسنندج ـ د

 ، سنندج ینان دادگسرت کار کن یاعالم داشتند و همچن یبه مقام وزارت دادگسرت  یتلگرام یرا ط ییاستعفا

ن تلگرام آمده یاعالم منودند. در ا یبه مقام وزارت دادگسرت  یتلگرام یط ، خود را از قضات یبانیپشت

ن یله مأموریف سنندج بوسیدفاع و رش یب یاز اهال یادیشتار عده زکما شاهد و ناظر  : است

  .میودبیانتظام

 یفه انسانیه بنا به وظکسنندج  یقضات دادگسرت  یدسته جمع یاز استعفا یبانیو پشت یضمن همبستگ

منتظر  ، صربانه یرحامنه اعالم و بیشتار بکد خود را به یاعرتاض شد ، اندخود مبادرت به استعفا منوده

ز حارض به ینجانبان نیا  ،ملحوظ نگردد یم. چنانچه ظرف سه روز اقدامین هستیب و مجازات عاملیتعق

 م بود.یفه نخواهیوظ یادا

 (11/8/1357)اطالعات

  

  از شهر یپاسدار 

و تظاهرات دست زدند. در حال  ییامین شهر به راهپیا یهاابانیهزار نفر از مردم بانه در خ 20 : بانه

شود تا عوامل یم یمردم پاسدار  یآن از سو  یهاکها و بانمغاره ، نامهایس ، ه اداراتیلکحارض بانه و 

 ب نزنند.یو تخر یار دست به آتش سوز کخراب

 (1357 /11/8) اطالعات
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  و تظاهرات در شهرستانها ییامیادامه راهپ

  جسد 9انتقال          

شته کان حمله به پاوه یه در جرکجنازه متعلق به افراد ساالرجاف  9روز یصبح د 10ساعت  : رمانشاهک

  :ر اعالم شده استین عده برشح زینفر از ا 8ت یافت. هوی رمانشاه انتقالکشدند به 

 ، «یمیرکمحمد » ، م آباد روانرسیرکن کسا« یمحمد بهرام» ، ن حسن آباد روانرسکسا« یر یرم امکا یعل»

و « یمیامن ابراهیسل» ، «انین  محمدیمحمدام» ، ن روانرسکسا« اندازفرامرزخرقه»، «یعبدالله خرسو »

 .جوانرود نکسا« یفخر  یمصطف»

 عییمراسم تش

رد کون سنندج اعالم یزیووتلویاز راد یامیپ یردستان طک یرهرب مذهب« زاده یاحمد مفت»یسنندج ـ آقا

شتار کنند و موجب قتل و کل مردم سنندج رخنه کن است در صف متشکار و ماجراجو ممکخراب یاعده

 .دیدار باشیدهم بیامن هشدار مز مسلیله به شام برداران عزینوسیشوند. بد یو آتش سوز  یو دزد

 یمفت»یت آقاکشته شدگان تظاهرا ت سنندج با رش ک یهابعداز ظهر جنازه 2روز ساعت ین دیهمچن

 ع شد. ییاز مسجد جامع سنندج تش ، ردستان و طبقات مختلف مردمک یرهرب مذهب« زاده

 (11/8/1357)اطالعات

 

  ف شدیساالرجاف توق

نده مردم پاوه در محوطه مجلس یمنا« ساالرجاف» ی، مل یس مجلس شورایرئ ، «دیجواد سع»رتکبدستور د 

 یشود. در مورد چگونگ یدگیر پاوه رسیدر مورد حادثه اخ ید تا به اتهامات و یف گردیتوق
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نده ین منایف ایس مجلس براساس آنها دستور توقیه رئک ییهان نامهیا آئین یو قوان« ساالرجاف»فیتوق

 ن زمان منترش نشده است.یا ات یرده اطالعکرا صادر 

 (1357 /11/8) اطالعات

 

  ه مأمورانیاعالم جرم عل

د رسخ یر و خورشیت شیجمع یهابه آمبوالنس یمأموران انتظام ، ر سنندجیع اخیان وقایسنندج ـ در جر

 .شهر بروند یابانهایحمل مجروحان به خ یاند برااجازه نداده

د بر کین مسأله و تاید رسخ سنندج با عنوان ایروخورشیش تیر عامل جمعیمد« منصور اردالن» یآقا

می درسخ به جبهه جنگ همیر و خورشیش یآمبوالنسها ی، ب رسخ جهانیه طبق اصول و مقررات صلکنیا

 یدگیرس یرد و تقاضاکردستان ک یم دادرسایتسل یاعالم جرم یه مأموران انتظامیعل ، توانند وارد شوند

 منود.

 (11/8/1357) اطالعات

 

  در شهرستانها ییامیتظاهرات و راه پ

  یآماده باش اهال  

مقابله با عوامل مزدور و رشور به حال آماده باش در  یبرا یاعتصاب عموم یکبانه ـ مردم بانه ضمن  

 است. یبعهده اهال یل رفاهین وسایه امور شهر اعم ازانتظامات و تأمیلکآمدند. در حال حارض 

 (11/8/1357)اطالعات
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  .دا شدیان واقعه پاوه پیجسد قربان 12

  .خود را به خواست مردم پس گرفت یاستعفا ، فرماندار پاوه    

شته که سه تن از کدا شده است یر پاوه پیع اخیشته شدگان وقاکتن از  12نون جسد کرمانشاه ـ تاک

نفر است. هم  50 ش ازیشته شدگان بکه از مهاجامن هستند. مردم معتقدند شامر یو بقای شدگان پاوه

ن در یم است و ایه حال سه نفر شان وخکهستند  یپاوه بسرت  یتختخواب 50امرستان ینفر در ب 27نون کا

 .م استکن شهر یه راه پاوه بسته است و خون ودارودر اکاست  یحال

 دفاع پاوه از سمت یفرماندار پاوه به عنوان اعرتاض به حمله ساالرجاف و عواملش به شهر ب« یصمد»

ز نظرمردم را یرد و فرماندار نیخود را پس بگ یخواستند استعفا یپاوه از و  یاهال یخود استعفا داد ول

م یس یق بین شهر از طریگر شهرها توسط مهاجامن قطع شده وایان پاوه با دیم یرفت. ارتباط تلفنیپذ

 .گر شهرها در ارتباط استیو تلگراف با د

زن و بچه  ، ارمندان ادارات پاوهکه یلکش آورده است. یز پیقه را نمبود آذو کل کبسته بودن راه پاوه مش

ه در ک ین اموال خودرا از خانه سازمانیارمندان همچنکرمانشاه فرستادند. کل به ین اتومبیخود را با چند

وان و یق مریاند. درحال حارض رفت و آمد مردم پاوه از طرخارج از شهر قرار دارد به شهر انتقال داده

ن یگردند. بهمیروند و روزها به شهر باز ممی وهستانکرد. مردان پاوه شبها به یگیذهاب صورت م رسپل

شوند و تا صبح یخانه جمع م یکد و هر چند خانواده در یآمی جهت پاوه شبها بصورت شهر ارواح در

 یرد ولکیمشهر پرواز  یوپرت رو یکهل یک ، ند هنگام حمله مهاجامنیگویمانند. مردم ممی داریب

 .ندکم از شهر دفاع یدیماند

 یشته و مجروح برجاک 70به شهرپاوه حمله ور شدند و « ساالرجاف» یه به فرماندهک یمردان مسلح

نده یاند. در حال حارض مزدوران مسلح ساالرجاف ـ منان شهر برنداشتهیگذاشتند هنوز دست ازمحارصه ا

ه کرا  ییلهاینان اتومبیاند ورسنشردهکگرشهرهارا مسدود یپاوه به د یارتباط یـ راهها یمل یمجلس شورا

  .رندیگین شهر را دارند به گروگان میمت به ایهستند و قصد عزای پاوه
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ه آذوقه و کرا  ییاند و خود روهار نظر گرفتهی)در راه پاوه ( را ز« پلنگان»ز گردنه ین مرد مسلح نیچند

 ، ورش خودینند. مردان مسلح در کیمحموله آن را چپاول مبرند متوقف و یبه پاوه م ییا مواد غذای

امران یاند. حال بگر نقاط محروم گذاشتهین شهر را از ارتباط با دیاند و اردهکپاوه را قطع  یخطوط تلفن

چ ین سو هیروز قبل به ا 4ندارد. از  یفیتعر ، هستند یپاوه بسرت  یهاامرستانیه در بک یو مجروحان

قه برس ین جهت سخت در مضیفراتر نهند و بهم ین شهر گامیاند از درون اه نتوانستهاز مردم پاو  یک

ش یمزدوران ساالرجاف و گشا یر یبر دستگ یرمانشاه مبنکگوناگون مردم  یهارغم قطعنامهیعل ، برندیم

 ست. امده اینه به عمل نین زمیدر ا یچ اقدامینون هکتا  ، گر شهرهایرمانشاه و دکمجدد راه پاوه به 

 (1357 13/8)اطالعات

 

  نفر 6 یر یدستگ

از  ، چامق بدست به شهر یبر حمله گروه یمبن یعاتیشا یاز جوانان مهاباد در پ یر یثکمهاباد ـ گروه 

ه گفته کش در مناطق مختلف شهر مستقر و حفاظت شهر را بعهده گرفتند. شش نفر یچهارشنبه پ

 یا قرار بود براین عده گویر شدند. ایجوانان دستگتوسط  ، رمانشاه هستندکن اطراف ینکشود سایم

و  یمقامات انتظام ینه مهاباد را آتش بزنند. از سو یمسجد حس یعه و سنین برادران شیجاد اختالف بیا

 ینگران یچگونه جایه هکنان داده شد یاطم« ت الله امام جمعه مهابادیآ»پ مهاباد به حرضت یفرمانده ت

 نخواهد بود. 

 (13/8/1357)اطالعات
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  .ردندکر کتش یمل یس مجلس شورایمردم پاوه از رئ

ـ خربنگاراطالعاتک  یاز مردم پاوه ضمن فرستادن تلگراف یاعده ، ف ساالرجافیبا انتشار خربتوق: رمانشاه 

نده مردم یمنا« احمد یبن»ردند و ضمناَ از کر کاز او تش یمل یس مجلس شورایرئ« دیجوادسع»بعنوان 

روز ین تلگرام بعداز ظهر دیرد. ایخود را پس بگ یه استعفاکردند کتقاضا  یمل یس شوراز در مجلیترب

ن شهر ضمن مخابره یت از مردم پاوه باعث شد تا مردم ایبه حام« احمد یبن» یمخابره شد و استعفا

و « ثالث»ریرد.ضمناً از طرف مردم پاوه و عشایخود را پس بگ یه استعفاکنند کاز او تقاضا  یتلگراف

 شور شده است.کل کبه دادستان « ساالرجاف»ه یعل ییاعالم جرمها ، «یباباجان»

 (14/8/1357)اطالعات 

 

  رانیخ پارملان ایدر تار ییاستثنا یاواقعه« ساالرجاف»ف یتوق

 ، س مجلسیران بدستور رئیت ایخ مرشوطین بار در تاریاول یبرا یمل ینده مجلس شورایساالرجاف منا

ن یحوادث خون یه متهم است براکف شد چرا یتوق یمل یله گارد مجلس شورایبوسدر صحن مجلس و 

ز بعهده گرفته یمهاجم را ن یقوا یفرمانده ، داشته و عالوه بر آن یز یه خود برنامه ریحوزه انتخاب ، پاوه

 .است

ه مقرر کبعمل آمده  یمل یمجلس شورا ین نامه داخلیآئ 168ظاهرا به استناد ماده  ، ف ساالرجافیتوق

 12ه اصل یر شد نظریت در خارج از محوطه مجلس دستگیاب جناکن ارتیح یاندهیهرگاه منا»دارد یم

ن یان در اولین مورد گزارش جریاعزام گردد و در ا یمل ید فورا به مجلس شورایمتهم با یقانون اساس

 یاندهینسبت به منام کن حیشود. ایرجوع م یون دادگسرت یسیمکقرائت و بدون مباحثه به  یجلسه علن

 یز جار یر شده نیس مجلس دستگیت به امر رئیاب جناکن ارتیدر ح یمل یه در محوطه مجلس شوراک

 .است
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 168و  167ور در مواد کت مذ یه جناک یدر موارد»دارد یز مقرر مین ین نامه داخلیین آیهم 169ماده  

 یمنوط به رأ  ، ا استخالص متهمی فیادامه توق ، س مجلس بعمل خواهد آمدیم رئکف متهم به حیتوق

 .است یون دادگسرت یمسک

« نوسود» ، «روانرس جوانرود»در  یآبان ماه جار  9ـ  8ـ  7ـ  6 یه در روزهاکمتهم است « ساالرجاف»

ل خود به ینفر افراد ا 2500رده و از هامنجا باتفاق کبرپا  ییونهایها و دمونسرتاسنگیتیم ، «ارانیامک»و

ز از یهشت نفر از افراد او و سه نفر ن ، نیو خون یزدوخورد طوالن یکه پس از کرده کپاوه حمله 

 .شته شدندکها یاپاوه

ه کچرا ، ون گره نخوردینگ و دمونسرتاسیتیم ییه مسأله در برپاکن است یانگر ایمنا ، ق زود گذریتحق یک

حاصل  یر یدرگ ، آوردیمنبوجود  یلکشد مسلام مشیبرپا م یاگر تظاهرات طرفدران ساالرجاف باآرام

 ، ها و جافهایان پاوهیشه بیه همکن است یداد. اما اصل مسئله در ایمن یرو  یشد و قتل و غارتیمن

 یندگیه ساالرجاف را به مناک یاز روز  ، ها از آغازیاه پاوهک یانه وجود داشته بگونهیرید یدشمن ینوع

جه یچگاه به نتیات آنها هیاکاما ش ، باطل اعالم داشتند ن انتخابات را مردود ویا ، ردندکآنها انتخاب 

نند. کگر اظهار یالت خود را بار دیاند متااز مردم توانسته ییه گروههاکر یاخ ید. تا در روزهاینرس

اعرتاض « ساالرجاف»نسبت به انتخاب  ی، طوالن یهاییامیها و راهپنگیتیم ییبرپا یزطیها نیاپاوه

  .اعالم شد یومقامات دولت یمل یبه مجلس شورا ، ن اعرتاضیردند و اک

د یز درجراین اعرتاض ودرخواست نیت شود و ایاز او سلب مصون یستیه باکن بودند یطالب ا ، مردم

 .چاپ شد

ن یه در اکمن هم مثل همه افراد حق دارم »: دیگویدارد. او م ییهادر مقابل حرف ، اما ساالرجاف هم

مالقات  یکضمن  ، ل هم روز چهارم و پنجم آبانین دلینم. بهمکرا مطرح م یخواستها ، آزاد یفضا

اند تا در ردهکاز من دعوت « جوانرود»و « روانرس» یه اهالکرمانشاه اطالع دادم کبه استاندار  یطوالن

د یپد ییهایر یشود و درگیطرح من یحاال اگر مسائل ، ت داشته باشمکآنها مشار  ییامینگ و راهپیتیم
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چ یه»ه کنان به قول استاندار یهم خواهم رفت و با اطم« پاوه»و« نوسود»و« ارانیامک»د به یایمن

عازم پاوه  ، تظاهرات در نوسود و جوانرود و روانرس ییل شدم. بعداز برپایروانه ا« وجود ندارد یامسأله

ه کردند کحمله  ینندگان جافکبه تظاهر  ، س آموزش و پرورشیرئ یکان پاوه به تحریاما فرهنگ ، میشد

 .شته شدندکل جاف و جوانرود یداد و هشت نفر افراد ا یرو  یدیجه زد وخورد شدیدر نت

د کیتا« ساالرجاف»زبه یرمانشاه نکاستاندار  یحت : ندیگوید میاما مردم پاوه در مصاحبه با خربنگاران جرا

نگ و یتین بهرت است مینابرارا بوجود آورد ب ییهایر ین است درگکسفر شام به پاوه مم : هکرده بود ک

   «.شود یر یجلوگ ید تا از حوادث احتاملینکل جاف برپا یرا در منطقه ا ییامیراهپ

پاوه شد. به  یراه ، شان خودیبه اتفاق برادران واقوام و خو ، رکن تذ یز بدون توجه به ایساالرجاف ن

 یمجلس شورا ین نامه داخلیآئ 168ت به مفاد ماده یو با عنا 169ساالرجاف باستناد ماده  ، هرحال

مجلس  ین جلسه علنیه اولکرث تا روز سه شنبه که حداکفه دارد یف شده و حاال دولت وظیتوق ی، مل

م یبه مجلس تقد ین قانونیل و براهیار با دالکگزارش  ، ف ساالرجاف خواهد بودیبعد از توق یمل یشورا

 .دیت او را درخواست منایو سلب مصون

احاله خواهد شد  یون دادگسرت یسیمکبالفاصله به  یا اظهار نظر یچگونه مباحثه و ین هن گزارش بدو یا

از  ، ردکد ییگزارش دولت را تا یون دادگسرت یسیمکه اگر کاست  یعیرد. طبیقرارگ یدگیتا مورد رس

ون یسیمکاگر  یل داده خواهد شد ولیتحو ییت بعمل خواهد آمد و به مراجع قضایساالرجاف سلب مصون

نداند دستور استخالص او صادر خواهد شد  یافکف متهم یتوق یل دولت را برایدال ، مجلس یسرت دادگ

ه کاظهار داشت  یره تلفنکمذا یکند. ساالرجاف در ک یخود را ط یعیان طبیاو جر یتا پرونده اتهام

پاوه د را در مورد حوادث یه گزارش جراکردم و ضمن آنکس مجلس مراجعه یصبح روزشنبه شخصا به رئ»

رده کنده رفع اتهام نیمنا یکه دولت از ک یتا زمان ، ه تا روشن شدن وضعکردم تقاضا منودم کب یذکت

ه ساالرجاف به کرده کرسام اعالم  یمل یه مجلس شورایکاست بعنوان اعرتاض در مجلس مبانم در حال
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ندگان مجلس یام منینیف شده است. ببیس مجلس توقیاتهام دخالت در حوادث پاوه و طبق دستور رئ

  دارند؟ یچه نظر 

 شتارکاعرتاض به 

شتار پاوه از که صبح روز شنبه بعنوان اعرتاض به ک یملی نده مجلس شورایمنا« احمد یاحمد بن»

ف ساالرجاف یاگر توق» : دیگویم یتلفن یگفتگو  یکرده است در کاستعفا  یمل یمجلس شورا یندگیمنا

ت یثیدر راه اعاده ح یقدم بزرگ ی، مل یس مجلس شورایه رئکد اذعان داشت یبا ، قت داشته باشدیحق

در جهت  یمل یمردم را نسبت به اعتبار مجلس شورا یدگاههاید کش یه بکندگان مجلس برداشته یمنا

  «.ر خواهد دادییتغ، مثبت

روز  15من بعد از  یاستعفا ، طبق مقررات» : ندکیخود اضافه م یدر مورد استعفا« احمد یاحمد بن»

ت یسلب مصون ، مجلس یون دادگسرت یسیمکمطرح خواهد شد. اگر تا آن موقع  یدر جلسه علن

خود حل خواهد  یمن هم به خود یه مسأله استعفاکاست  یعیطب ، د قرار دادییساالرجاف را مورد تا

 یعیرد طبیم بگینتوانست در مورد اتهام ساالرجاف تصم یون دادگسرت یسیمک ، ن مدتیاگر در ا یشد ول

 ، نار قاتلکه در کست ین یاندهیچون در شان منا ، خواهد بود یخود باق یمن بجا یه استعفاکاست 

 «.ندیبنش یش و سارق و جانکآدم

 یتیه او سه تابعکند چرا کمجلس را اشغال  یندگیمنا یرسکتواند یمن یادیل زیبدال« ساالر جاف»اصول

ن ما اجازه یه قوانکنیهم دارد. حاال با توجه به ا یتیوکت یتابع ، رانیت عراق و ایتابع یه سواکاست 

چگونه توانسته است  ، اندردهکاورا حل  یرانیت ایست چگونه تابعیدهد معلوم نیرا من یتیدو تابع

 «.د روشن شودیه باکاست  ینها مجهوالتیند. اکدا یرد و به مجلس راه پیبگ یرانیت ایتابع
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 مذموم و ناپسند

  :دیگویاز منطقه دهلران م یمل ینده مجلس شورایامن« یرستم رفعت» یآقا

ها یرانیه اکه باشد مذموم و ناپسند است چرا کس که هر یو قتل و غارت از ناح یشکآدم ، از لحاظ من»

ه ک یرانیراد اکمخصوصا ا ، اندمعروف شده ، رئوف و مهربان و نوعدوست یبعنوان ملت ، امیم االیاز قد

 ، نین حادثه خونیاند.من از ابوده یرانیشه موجد افتخار و عظمت ایستند همه ییایاز نژاد خالص آر

نم هر چه زودتر عامل کیم و آرزو میگویت میشته شدگان تسلک یهافوق العاده متأثرم و به خانواده

ز به یارانش نکندگان ملت روشن شود و مقرصان و گناهیمنا یو مسائل پشت پرده آن برا یشکآدم

 «.عقوبت برسند

چ یه به هکاست  یادهیار ناپسندین عمل بسیا»: دیگویمجلس م یاز گروه منفرد« یروز آبادیف»رتکد 

 ، مینیم گزارش دولت را نبکا دست یات پرونده را یه جزئک یست تا زمانید نیباشد. تردیوجه قابل توجه من

در « ساالرجاف» یاگردستهام اما مطمئنا یم و نظر بدهینک یار را معرفکگنا ه ، م به رصاحتیتوانیمن

 یعیخواهد داد و طب یت او راید مجلس به سلب مصونیترد ین پاوه ا لوده شده باشد بیحادثه خون

د حافظ حقوق و منافع و مصالح ینده مجلس بایچون منا ، شانده شودکمه هم کد به محایه باکاست 

منی ، ندکرا تحمل اش هیان حوزه انتخابنتواند انتقادات مخالف یاندهین اگر منایبنابرا ، النش باشدکمو 

« کمومتن املل»رینظ یها افرادیرسکن یا یند.رو کرا اشغال  یمل یمجلس شورا یندگیمنا یرسکتواند 

 «.نشسته بودند

 . است ییاستثنا ، احمد یبن یس مجلس و استعفایعمل رئ

ان اعرتاض به عمل ساالرجاف روز بعنو ید ی، مل یز در مجلس شوراینده مردم تربیمنا« احمد یاحمد بن»

در « احمد یبن« »رد.کس مجلس یم رئیرا تقد یمل یمجلس شورا یندگیخود از منا یاستعفا ، در پاوه

س مجلس در منت استعفا یح داد وخطاب به رئیل در باره علت استعفا توضیخود به تفص یمنت استعفا

   :نوشت
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ف ساالرجاف در محوطه ی) توق یخیو رسالت تارفه ین وظیبه چن ، امیاز ق یه به عللیکدر صورت .…»

ه کیالت تکبه مسند و  ، و سارق در آن یه جانک یچون ورود به محوطه پارملان ، دیمجلس ( معذور باش

ن خود یلکه ساالرجاف پس از قتل وغارت و رسقت اموال مو ک یمل یشورا یرده و حضور در جلسه علنک

 یندگیخود را از منا یرود. لذا استعفایران بشامر میردم اه میام علیق ینوع ، رده استکدر آن جلوس 

 .دارمیاعالم م یمل یمجلس شورا 24دوره 

 یسانکسابقه نداشته و فقط  ، بعنوان اعرتاض یمل یمجلس شورا یندگیاستعفا از منا ، ریدرچند ساله اخ

 .اندمنصوب شده یه به مقامات دولتکاند ردهکاز مجلس استعفا 

ه از مقررات ک یمل یس مجلس شورایرئ« دیرت جوادسعکد »رد که نحوه عملکاست  یاد آور یضمنا الزم به 

سابقه است. عمل  ینون بکتا  ، تیخ مرشوطیرده در طول تارکمجلس استفا ده  یداخل یهان نامهیو آئ

روزها را ترین از پرجنب وجوش یکیه در حال حارض کران یا یو اجتامع یا سید در محافل سیرت سعکد 

 .ن روبرو شده استیبا تحس ، گذراندیم

 ران آمد؟یست و چگونه به اکیساالرجاف 

 یردستان در مجلس شوراک« پاوه»ف شده ینده توقیمنا ، در باره ساالرجاف: سنندج ـ خربنگار اطالعات

 تهاین تابعیاز ا یکیه کت است یسه تابع یدارا ، شورکساالرجاف از سه » : ندیگویمردم منطقه م ی، مل

ش ـ بهمراه خانواده خود به یست سال پیب یعنیـ « م قاسمیرکعبدال» یودتاکاست. او پس از  یعراق

از برادران او در  یکیردند. ازجمله ک یبرسعت ترق ، ن مدتیا یران پناهنده شد و خود و برادرانش طیا

ا مانات در مجلس نده اور یز بعنوان منایرد و خود ساالرجاف نکجاد یا یشاورز کسات بزرگ یزنجان تاس

  .شد« لیتحم»به مردم  یمل یشورا

اند ن واقعه مجروح شدهیه چند تن از بستگانش در اکن واقعه پاوه یاز مطلع یکی« یردستانکمحمد »

  :ردکح ینطور ترشیان حمله ساالرجاف به پاوه را ایجر
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آبان به پاوه وارد  8روز ه کبه دوستانش اطالع داده بود  یمل ینده پاوه در مجلس شورایساالرجاف منا»

دا اعرتاض خواهند یمردم به ورود شام شد : «سه نفر از دوستان به او اطالع داده بودند یشود ولیم

 «.دید تنها وارد نشوین مورد ارصار دارید و اگر در ایست وارد شویفعال صالح ن ، ردک

فوراً  ، «یحسن جبار »و « یر کغفار ب» ، «یانصار  یقاض»بااطالع از سفارش دوستانش ـ « ساالرجاف»

 یبرادرش رسدار جاف را در جوانرود و سنجاب

نفر و  2500ه در حدود کن عده یرد. اکر یرا اج یاز عدهیرد و خود نکور کافراد مذ  یرا مأمور جمع آور 

 ، نهیق بگ رشویتوف : ینفر به اسام 5ون مستقر شدند و یامکل و یاتومب 150نفرشان مسلح بودند در  50

دام کگر هر ینفر د یکن جوانرود و یحس ی، ن امر یدخدا حسک ، مشهور به خرگوش یم غالمیرکالعبد

: ن افراد گفته بودندیقبال به ا ، ردند. ساالر جاف و برادرش رسدار جافکیم ین عده را رهرب ینفر از ا 500

ن یت در اکبا رش  ، شودیل مکیاز اقدامات دولت تش یبانیر بر پشتیپاوه دا یاز طرف اهال ینگیتیم»

 «.دینکوهرت کنگ را پرشیتیمراسم م

روز توقف در پاوه پرداخت منود. یکال بعنوان مخارج یر 1600ز یور نکاز افراد مذ  یکاو ضمنا به هر 

ه کنیا یبرا ، رسدارجاف به پاوه خواهد آمد ینخواه یه خواهکنیوا ین اقدامیخرب از چن یمردم پاوه ب

در خارج شهر رفتند و فقط خانواده آنها درمنازل « ریم یب»رند به تپه یر نگدر محظوراستقبال از او قرا

ه به شهر کامرستان یظهر افراد ساالر جاف و برادرش رسدار جاف از جاده ب یکخود در شهر ماندند. نزد

دا یاطالع پ یول ، دندیمستقر گرد« یرساوهول»ت شدند و در یپاوه هدا یله ژاندامر یمرشف است وس

م گرفتند چون مردها در شهر و ین تصمیبنابرا ، است ی) مردها ( خال یه شهر از وجود اهالکردند ک

ت نخواهند یتبع یز از و یه زنان پاوه نکنیغافل از ا یستند افراد خانواده آنان را با خود بربند ولیمنزل ن

نفر از  8ه کردند کچنان با سنگ و چوب از خود دفاع  ، رد. زنها هنگام حمله او و افرادش به منازلک

 .رون راندندیه را از شهر بیشتند و بقکهمراهان افراد ساالرجاف را 
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ه محل مردان شهر ک« ریم یب»ن بار به طرف تپه یردندواکان را جمع یاران و اطرافیگر یبار د ، ساالرجاف

 .ردکبه آنان حمله « ریم یب»بود رفت وهنگام مناز جامعت ظهر در تپه 

سه نفر از  ی، ر انداز یرد و ضمن تکیم یبانیافراد ساالرجاف را پشت یوپرت ژاندارمر ک یهل ، بقرار اطالع

پلمه ( و یساله ) د 23صالح هوشدار  ، ساله 60 یدیخورش یعل : ه عبارتند ازکشته شدند کپاوه  یاهال

 .یمعروف فتاح

 : گفت یو « د؟یاج آوردهرمانشاه نربده و به سنند کشدگان را به  یچرا زخم»، سوال شد یردستانک یازآقا

ز یو ن یو لوژ یامرستان رادین بیه در اکنیو ا یامر و زخمیش از بیامرستان پاوه بعلت پر بودن تختهایب»

مسدود شده  یلکرمانشاه بعلت استقرار افراد ساالرجاف در رسدار جاف بکه راه پاوه به کن علت یبه ا

 « .میوان به سنندج آوردیق مریها را از طریناچار زخم

 (1357 /14/8)اطالعات

 

 هادر شهرستان ییامیتظاهرات و راهپ

 یبانیپشت

ـ د  ل یه تعطیمتحصن مردم رضائ یان و گروههایاز فرهنگ یبانیبه پشت ، روز شهر مهاباد و مدارسیمهاباد 

ردند. کاطراف اجتامع  یابانهایروز چند هزار نفر در مسجد عباس آقا و چهارراه مسجد و خیبود. غروب د

رامون یپ ، ریبه تفس« زاده یمصطف»شد. حجت االسالم  یر سخرنانیع اخیرامون وقایپ ، ن اجتامعیدر ا

 ماده صادر شد.  25در  یاقطعنامه ، ن اجتامعیرد. در اکسم صحبت یونالیناس

 (14/8/1357)اطالعات
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  س مجلس در باره بازداشت ساالر جافیحات رئیتوض

نده پاوه یمنا« ساالر جاف»ف یدستور توق یمل یس مجلس شورایرئ «دیجواد سع»رت کروز د ید 13ساعت 

عده  یربد. ساالر جاف از سو یف برس مینده همچنان در توقین منایرد و اکرا در محوطه مجلس صادر 

س یشده است و اقدام رئ« پاوه»خود  یندگیشتار در حوزه مناکمتهم به اغتشاش و  ، از مردم یادیز

 ، د استینده به مجلس رسین منایه ایحوزه انتخاب یه از سو ک ییهاتلگرافبدنبال  یمل یمجلس شورا

نده یف منایروز دستور توقیه بعداز ظهر دک یمل یس مجلس شوراید رئیرت جواد سعکصورت گرفت. د 

ه ساالر وجود دارد به مجلس بفرستدتا در یعل کیخواست چنانچه مدر  یر دادگسرت یپاوه را داد از وز

  .شود یدگیرس یون دادگسرت یسیمک

دستور  ، ار نگذاردیدر اخت ، الزم را درباره ساالرجاف کمدار  یرد اگر وزارت دادگسرت کن اعالم یهمچن یو 

 یدگین نامه مجلس عمل شود و دستور رسیباشد طبق آئ کیاو را خواهد داد تا بعد چنانچه مدر  یآزاد

 آن صادرگردد. 

 (14/8/1357)اطالعات

 

  ان اعتصابیپا

  سندگان و خربنگاران مطبوعاتینو یایکه سندیانیب        

ن یشان مطبوعات با اکزحمت ، هن ما رسنوشت ساز استیم یه هر لحظه آن براکق حساس ین دقایدر ا

پارچه یکون مبارزات یو لغو سانسور مطبوعات تنها و تنها مد یامه نظامکه سقوط دولت خود ک یآگاه

ه ظلم واستبدادو یه علکند کیم یادان آزادهیدرا نثار خون شهان خو یپا یسپاس ب ، امان ملت است یو ب

ای مبارزه تازه ، شهینار مردم با نرش آزاد خرب و اندکبارشف قادر باشند در  یردند تا قلمزنهاکام یاختناق ق

 .نندکآغاز  یرا در راه آزاد
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 !رانیف ایملت رش

ومت که در حکم یقه نهادیو رشافت قلم را وثم یردکاد یما سوگند  ، زه شدیر رسنیه قلم اسک یاز لحظات

 .میردکن یم و چنیشکار بکدست از  ، امل استیانسانها پا یه آزادکل ین دلیان به اینظام

  ! رانیف ایملت رش

ن یمطبوعات تأم یه آزادکن اعتبار یبه ا… رد کن یقلم را تضم یآزاد ، دیزنان و مردان شه یخون بها

گر یه است. قلمها را بار دییقوه قضا یمطبوعات یبه جرمها یدگیا مرجع رسه تنهکن اعتبار یبه ا… است 

 یخ ساز از نربدین لحظات تارینند در اکید عهد میشان مطبوعات تجدکزحمت… اورند یبه چرخش در م

 ، نار ملتکرند و در یار نگکقلم را جز در خدمت خلق ب یطیچ رشایتحت ه ، ر آن استیه ملت در مسک

ن تعهد رشافت ینند. براکمبارزه  یینها یروز یتا پ ، ت ملتیوعات با سالح قلم در راه حقاندر سنگر مطب

 .گذارندیقه میخود را وث یانسان

(15/10/1357) 

ـ  یـ محمد خوانسار  یسفر  یسندگان و خربنگاران مطبوعات محمد علینو یایکره سندیات مدیه

 .یاد طالعـ جو  کیل خوشخو ـ هرمز مالین تاش ـ جلین مهیبحرالد

 (16/10/1357)اطالعات 
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 .به پا خاستند یه دولت نظامیونها نفر در شهرستانها علیلیم

 12/10/1357سه شنبه -سنندج 

 17 ، نندگانکماموران و تظاهر  یبرخوردها یداشت و ط یر چهره ناآرامیامه اخیکشهرستان سنندج در 

 یهاو متام مغازه کشعبه بان 15ساختامن   ،ن مدتیا ینفر مجروح شدند. ط 85ش از یشته و بکنفر 

 .ده شدیشکبه آتش  یقه فروشیعت یکو  یمرشوب فروش

نفر از  2آن  یه طکبود  ین شهر از زندان شهربانیان ایفرار زندان ، ع مهم سنندجیاز وقا یکین یهمچن

ردند.فرار کفرار  یزندان200به  یکان مجروح شدند و نزدینفر از ماموران و زندان 15شته و کان یزندان

 یان فرار یرث زندانکدن زندان صورت گرفت. ایشکامه پس از به آتش یشب پنجم د 11ان در ساعت یزندان

دند.امروز یموفق به فرار گرد یزندان 8شود یشدند و گفته م یر و زندانیتوسط ماموران مجددا دستگ

 قه هستند. یاز در مضخصوصا نفت و گ یحتاج زندگیشهر سنندج آرام بود و مردم از نظر ما

 (16/10/1357)اطالعات

 

 .شتار در شهرستانها ادامه داردکتظاهرات و  

 زد و خورد در بانه

ه ک کردستان به خانه دو مامور ساواکروز(در بانه ی)د یگروه ، ن هفتهیصبح روز شنبه ا 9ساعت  -بانه

شان را آتش زدند. یهاآن و خانه هیه شان به خارج از شهر بودند حمله برده و اثاثیرسگرم انتقال اثاث

ان یردند و در جرکبرپا  یست هزار نفر در بانه تظاهراتیروز بیختند. دیاز دست مردم گر کماموران ساوا

رم کا» ینفر به اسام 4ن ید شد.همچنیشه«یرحامن خاتون»نفر بنام  یکن شهر یروز ایتظاهرات د

بانه  یشاهنگیمجروح شدندوخانه پ ، «یاحمد یکمحمود ب»و « یحسن فتح»، «معصومه»، «یروز یف
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ز مسلح بودند و به یاز مردم ن یگروه ، روز ماموران بامردمیده شد. در زد و خورد دیشکهم به آتش 

 اعالم نشده است.  یبدرست یومتکردند. هنوز عده تلفات و مجروحان حکیم یر انداز یطرف ماموران ت

 (17/10/1357)اطالعات

 

 هاشتار در شهرستانکو  ییامیراهپ، تظاهرات

 تظاهرات در مهاباد

ه روزنامه بعلت ک ییروزها یط ، نیران زمیگر مردم ایز چون دیدار مهاباد نیار و بیمردم هوش -مهاباد

رده در صفوف فرشده کگره  یشد با مشتهایس منکادشان منعیشان و فریصدا ، فشار و اختناق و سانسور

 یو آزاد یحق طلب یت درآمدند و صداکوچه و بازار شهر به حر کدر  یل خروشانیو بازو به بازو چون س

گر هموطنان خود را دهان ید یان رساندند و صدایرانیشور به گوش فرد فرد اکشان را در سطح یخواه

رثا که اکدند.در تظاهرات بزرگ مهاباد یبه گوش جان شن ی، وار یمتعدد د یهاهیق اعالمیبه دهان و از طر

چون  یاشناخته شده یو سازمانها یمختلف بر ضد دولت نظام یمردم با شعارها ، ز بودیمساملت آم

گر از شهرها و ید یار یز چون بسیان تظاهرات مهاباد نیردند. در جرکبانگ اعرتاضشان را بلند  ک، ساوا

 .ردک یار ینهال انقالب را  ، زن و مرد جوان یخون گروه ، شورمانک یروستاها

امام جمعه « ینین حسیخ عزالدیش»ت اللهیژه حرضت آیون و علام بویروحان املک یجه مراقبتهایدر نت

خوشبختانه  ، شدیانجام م یعیگر در ابعاد وسید یه نسبت به شهرهاک یمهاباد و با توجه به تظاهرات

 یهاهیهمه روزه اعالم ، ژه جوانانیطبقات مختلف مردم شهر بو یاد نبود. از سو یز یخسارات و خراب

 .شودیوار نصب میها بر دیار که ستمیعل یمتعدد

 یگر مناطق همدردید یبا شهدا ، جانیمختلف آذربا یاجتامعات و مسافرت به شهرستانها ییمردم با برپا

خ یت الله شیش طبق دستور آیامه پیکند. از کیامور شهر مهاباد را اداره م ، ژهیو یشورا یکنند.کیم
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 یامور شهر را در ارتباط با زندگ ، ندگان طبقات مختلف مردمیب از مناکمر  ییشورا ی، نین حسیعز الد

ن شورا اداره یتحت نظر ا ، الت و تظاهراتین امور مربوط به تعطیمردم بعهده گرفته است.همچن

 شود.یم

 (18/10/1357) اطالعات

 

  مردم یبسو  یر انداز یت

ز زدند. در یمساملت آم ییامیاهپر  یکن شهر دست به یا یابانهایبانه در خ یازاهال یر یثکگروه  -بانه 

جه یه در نتکردند ک یر انداز ینندگان تکتظاهر  یپادگان بانه بسو  یماموران ژاندارمر  یی، امیان راه پیجر

 .د شدندیشه«  یرحامن خاتون»و« یاحمد احمد»ینفر با سام 2

معصومه » ، «یروز یم فر کا» : ه عبارتند ازکگذاشت  یز از خود باقینفر مجروح ن 5ماموران  یحمله ناگهان

 .ساله« 12 یین رضایحس»و« یحسن سطح» ، «یمحمود احمد»، «یبسطام

ه کش آمد یپ یاختالف و دو دستگ ی، ن افراد نظامیه در داخل پادگان بکع شد یشب در شهر بانه شاید

 شته و مجروح شدند. کچند تن  ، ن ماجرایه در اکشود ید شد.گفته میشد یر انداز یمنجر به ت

 (18/10/1357العات )اط

 

 و زد و خورد در شهرستانه ییامیراهپ، تظاهرات

 (18/10/1357): مهاباد

ت الله ین شهر با حضور آیاز مردم مهاباد در مسجد جامع ا یاجتامع بزرگ ، روزیبعدازظهر د 3ساعت 

شتار ک مبناسبت ، ن اجتامعیل شد. اکیون تشیر روحانیامام جمعه مهاباد و سا« ینین حسیخ عزالدیش»
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 ، ه مردم مهابادکل سخن گفتند و گفته شد ین مورد به تفصید و سخرنانان در ایل گردکیران تشیا یرسارس 

دست از مبارزه برنخواهند  ، خود یامل به آرمانهاکدن ین و تا رسکشه شیمبارز هستند و نه ش یمردم

خود را به یو همگام یستگهمب ، شهرستان و تابع یاهال یشهرستان مهاباد برا یاجتامع یداشت.شورا

رمانشاه کن و یمشهد و قزو یم در شهرستانهایرحامنه عامل رژیشتار بکه مبناسبت ک یمل یاعتصاب و عزا

ده است یاعالم گرد یعموم یعزا ، ات عظامیاز طرف آ یمل یبرگزار شداعالم منوده است. روز شهدا

 .بودیل عمومیتعط یلکشهر مهاباد ب ، دوشنبه ، شنبهیک یروزها

 یبرف یتظاهرات در هوا

ش از ده هزار یب ، شهر سنندج ین برف زمستانیزش اولیر ریصبح امروز درز 30/10از ساعت  -سنندج 

شتار دو روز قبل کبعلت اعرتاض به  ، ن تظاهراتیزدند ا ییامیدست به راهپ ، ن شهرینفر از مردم ا

گزارش نشده است. سنندج دو روز  یرخوردچ بیرمانشاه صورت گرفت و هکر یشتار اخکشهرستان بانه و 

 ل است. یپارچه تعطیک ی، مل یاست بعلت عزا

 (18/10/1357): مهاباد

 

 یالتکل مشیامام جمعه مهاباد بدل« ینین حسیخ عز الدیش»ت اللهیاز حرضت آ یشب تلفنیمردم بانه د

سامر یها با تتلفن نیا یخواستند. امام جمعه مهاباد در پ کمک ، آنان فراهم آمده است یه براک

 ره منودند. کپ مهاباد در مورد وضع موجود شهر بانه مذایپورفرمانده تکپزش

 (19/10/1358)اطالعات

 

 



 
90 

 

  ر شهرستانهایاز حوادث چند روز اخ یگزارش

 (19/10/1357): بانه

ن یر ایاخ یدو تن از شهدا یعموم یداشت و مردم در مراسم عزا یگر یروز دو شنبه شهر بانه چهره د

 .ردندکت کرش « یرحامن خاتون»و « یاحمد احمد» یشهر بنامها

به شهر « مهاباد»و « رسدشت» ، «سقز»، «سنندج» یه از شهرهاکهامنان خود یمردم بانه به همراه م

شتار کژه یشور بوکر رسارس یاخ یشتارهاکابانه و دادن شعار پرداختند و یدر خ ییامیآمده بودند به راهپ

 .ردندکوم کروز بانه را محیپر

 یر دادگسرت یشنهاد وزیرد پ

با  یتلفن یگفتگو  یک یط ، «اریرت بختکد »نه یابکه در ک ید دادگسرت یر جدیوز ی، ر یسنندج_ صادق وز 

ه کن استان خواست یا یدادگسرت  ینان اعتصابکار کردستان از قضات و ک یل دادگسرت کس یرئ« یموسو »

هفته قبل دست به اعتصاب  یکه از ک ، ردستانک یادگسرت نان دکار کار خود باز گردند. اما قضات و کرس 

  .ردندکد را رد یر جدیم وزیر مستقیغ ین تقاضایاند ازده

 و زد و خورد در شهرستانها ییامیراهپ، تظاهرات

هزار نفر از طبقات مختلف مردم مهاباد و  یس، دیشد کوال کان برف و یروز چهار شنبه در مید -مهاباد 

ش یشاپیر علام پیامام جمعه مهاباد و سا ینین حسیخ عز الدیت الله شیه حرضت آک یدر حال ، حومه

مهاباد  یهاابانیدر دست داشتند در خ یو مل یمذهب ی، اردهاکپال  یردند و گروهکیت مکت حر یجمع

امل کت در یان گرفت و جمعیپا یر یچگونه درگیبدون ه یی، امین تظاهرات و راهپیردند. اک ییامیراهپ

 .متفرق شدند  ،آرامش
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ه در آن حرضت کت هزاران نفر برپا شد کبا رش  ، در مسجد جامع یبزرگ یسخرنان ، روز سه شنبهیضمنا پر

ها در مورد یدا اقدامات خودرسانه بعضیشد ، امام جمعه مهاباد« ینین حسیخ عز الدیش»ت الله یآ

نگونه اقدامات به نهضت یا»: فترد و گکوار را منع یاشخاص به عنوان فاسد بر در و د یچسپاندن اسام

حق طلبانه خود را بدون انجام  یما صدا ، دینکز یارها پرهکنگونه یزند. از انجام امی بزرگ ما صدمه

م ینخواه یاز پا یی، جه نهایدن به نتیم و تا رسیرسانمی ران و جهانیبگوش متام مردم ا ، نگونه اعاملیا

 « نشست.

 (21/10/1357)اطالعات

 

 ر صفریدرجه ز 20 یدر رسما ییامیراهپ 

ن یدر بازار ا یپس از اجتامع ، انکبو  یهزار تن از اهال 10ب یقر ، ر صفریدرجه ز 20 یدر رسما -ان کبو 

 آرام پرداختند.  ییامیبه راهپ ، شهر

 (24/10/1357)اطالعات

 

 ی:خ االسالمیف شیلط 

 .دهدیص منیه دوست و دشمن را تشخکده است یرس ینه ملت به حدکیخشم و 

ضمن  ، در آغاز ، رامون برنامه دولتیخود پ یدر سخرنان یمل ینده مجلس شورایمنا یخ االسالمیف شیلط 

قبالً همه »: گفت ینونکت از بحران کاز نجات ممل یدوار یار و امیرت شاهپور بختکد اقدام شجاعانه د ییتا

اعتامد  ینون مجلس به دولت شام رأ کشده است و امااگرا یادآور ی]راه[حلها به دولتها گذشته یبه فارس

د و یرش یرانیفرد ا یکاگر  ین موقع حساس و بحرانیند در اکیم ینیش بیه پکن نظر است یبدهد از ا
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در انتظار  یانندهکرد خطرات نابود یت را بدست نگکممل هراز یند و شکن یار کاز خود گذشته واقعاً فدا

 «.است ینظام یودتاک یک ، رت از همهکوچکه کران است یملت ا

ه طلب یتجز ، ردستانکمردم »: شود گفتیه عنوان مک یردستان و مطالبکسپس با اشاره به اوضاع  یو 

 یحت ، سال قبل یدانند و تا سیم یرانیل و ایاص ییایز خود را آریمرز ن یآن سو  یردهاک یستند و حتین

ران یدر ا یبیو گاه عوام فر یردماست ضد میس یول… شدیرد و بدل م یمرز به فارس یدو سو  یهانامه

ردستان کاز آن در مورد مردم  یانبود.منونه یران وحشتیه از اتهامات سوء به ملت اکج بود یرا یبه طور 

 «…شدیمنترش م کاعامل ساوا هلیوس ، در تهران یردک هروزنام، ب دادنیفر یه براکن بود یا

گانه است چه یب ، رانیملت ا یگانه برایب»: گفتردستان کسخرنان سپس با اشاره به اجحافات به مردم 

 ینه توز کیوخشم و  یتینون نارضاکا»: افزود یو «ه دار.یست و چه رسمایمونکچه ی، و چه غرب یرشق

جاد یص داد مگر با ایز و تشخییشود دوست و دشمن را متیر مید یلیه خکده است یرس یملت به حد

 یخ االسالمیش«ت شود.یامالً رعاک ی، الم و قانون اساسعت مطهر اسیه در آن رشک یعدالت اجتامع یک

  :گر گفتید یاناتیپس از ب

ه اهل تسنن هستند همگام با کردستان کون یه روحانکد یمشاهده فرمود ، رانیم این نهضت عظیدر ا»

 یرز م یرث شهرستانهاکدر ا ، اندن به مبارزه برخاستهین و مرتجعیبا فاسد، اندش رفتهیع پیون تشیروحان

ه اهل کش از ده سال است یمتأسفانه ب یجاد شده ولیمردم آنجا ا یار یو خود کمکبا  یاهینیما حس

مراسم  یاجرا یرا برا یه مسجدکنند کیتالش م ، ه از صدهزار نفر متجاوز استکن تهران ینکتسنن سا

 ین به طور اهل تسنن تهرا یمراسم مذهب ینند از طرف دولت موافقت نشده و حتکخود بنا  یمذهب

 ، شگانیمرغوب به هرنپ ینهاین همه زمیا، اوقاف هشود.در ادار یستان انجام مکده ام در سفارت پایه شنک

 «.برسد یه به مسجد هم سهمکشد یون داده شده چه میزینام و تلویرقاصان س

  :ن و ورزش در آموزش و پرورش گفتیخ االسالم آنگاه با اشاره به عدم توجه به مسأله دیش
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ه شام کت متوجه شوند که جوانان مملکنیار به خاطر ارضاء خاطر جوانان و بخاطر ایرت بختکناب د ج»

جاست؟ حاال ک ییایآس یهایه آن همه مسائل بازکد ینکق ید تحقینکیواقعاً مبارزه با فساد را دنبال م

جاو در کشده در  یر دایل خریونها تومان وسایلیم یبود ول یار غلطیار بسکه کندارم  یار کار آن را کابت

 یه براکتومان  900000[ یون ونهصد هزار تومان و به گفته]ایلیم یک یتیاست؟ به روا یسکل چه یتحو

خته یر یسکدر استان گلستان اختصاص داده شده به حساب چه  یفوتبال جام جوانان سال جار  همسابق

ه کن بار است ین چندمیه اکگردم یبرم ینیعلوم د هجا خرج شده است.به موضوع مدرسکشده و در 

 «.نمکیبون باز گو مین تریپشت ا

  :به دولت ارائه داد یشاورز کبهبود اوضاع  یر برایبه رشح ز ییشنهادهایسخرنان سپس پ

ه کنیتوسعه و ا کبا توجه به وضع بان یشاورز ک یتعاون کدر بان یشاورز ک هتوسع کادغام منودن بان-1

 که بانیه رسماکبرنداشته بل یشاورزان واقعکبه  کمکدر راه  یقدمن یرتکوچکه کنینون عالوه بر اکتا 

رث مبلغ وام به عنوان بالعوض بوده که حداک یقیران داده به طریت املال ملت ایرا هم به غارتگران ب

 .شاورزان سهل و آسان باشدک یه گرفنت وام از آن براکبرداشته  کر را از بانیاست.مقررات دست و پا گ

دهد و یرضر آن را م یه دولت هر سال مبالغ هنگفتکنیباتوجه به ا یزراع یسهام یهاتکرش  یالغا-2

 .آنها واگذار گردد ینها به صاحبان اصلیزم

مت یق یو با توجه به گران یجمع آور  هنیبا مطابقت با هز یشاورز کد محصوالت ید نظر در خریتجد-3

ن و فساد سخن یسپس در مورد مبارزه با فاسد . سخرنانیشاورز کارگر کو مزد  کید یل ین آالت و وسایماش

 یرد آنها مسائلکت خانواده در عملیو قانون حام یدر مورد قانون اصالحات ارض»: هکرد کگفت و اشاره 

 « د.یید نظر فرماین مورد تجدیه بهرت است در اکاست  ین اسالم و قانون اساسیه مخالف دکاجرا شده 

 (25/10/1357)اطالعات
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 مجروح شهر سنندج 80شته و ک8در مورد  یمل یزن در مجلس شورا ندهیتحصن منا

به سنندج  یاز حوادث آت یر یر و جلوگیاخ یدادهاین روین و عاملیب مسببیو تعق یدگیجهت رس یاتیه

به منظور حفظ مردم  ، نصورتیر اید. در غیگزارش منا یمل یعا به مجلس شورایجه را رسیاعزام و نت

در  57بهمن  10خ یناچارا از تار ی، ندگیر منایفه خطیوظ یفایبا آنان و ا یرددفاع و همد یگناه و بیب

 د. یمنامی اریتحصن اخت یمل یمجلس شورا

 (25/10/1357)اطالعات

 

  شته و مجروحک 5رانشهر یپ 

 .شدند یشته شد و چهار نفر زخمکنفر  یک ، رانشهریان تظاهرات روز دوشنبه گذشته پیدر جر-ه یرضائ

ه یاغذ یکده شد و یشکبه آتش  یدادگسرت  یهاه پروندهیلک ، رانشهریتظاهرات خشونت بار پان یدر جر

ه کردند ک یر انداز ینندگان اقدام به تکردن تظاهر کنده کپرا یبرا یسوخت. ماموران ژاندار مر  یفروش

 .نفر مجروح شدند 4شته شد و ک« خرض پور یعل»نفر بنام  یک

  .ن واقعه هستندین ایرانشهر خواستار مجازات مسببیو مردم پ رانشهر رخ دادیحادثه در مسجد پ

 اند. شده یبسرت « نقده»د رسخیر و خورشیامرستان شیرانشهر در بیمجروحان پ

 (25/10/1357)اطالعات

 

  .نندکیاعتصاب غذا م، مهاباد یاسیان سیزندان

نجه ماموران کو ش یاگر بد رفتار ه کردند کد یمهاباد تهد یاسیان سیزندان : خرب نگار اطالعات -مهاباد 

اند اگر به وضع ردهکز اعالم یان نینند. خانواده زندانکیاعتصاب غذا م ، ندکدا ینسبت به آنها ادامه پ
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زنند. می متحصن شده و دست به اعتصاب غذا ین دادگسرت یدر ا ، نشود یدگیرس یاسیان سیزندان

نفر از  5ماه است 7حدود »: عات در مهاباد گفتنداطال  یندگیان با حضور در دفرت منایخانواده زندان

« یلیشهاب خل» ، «عمر رحامن آذر» ، «یقاسم قاض» ، «یخانیم مالشیابراه» یخانواده ما به نامها یاعضا

رمانشاه فرستاده ک یبازداشت و به زندان شهربانینظام یو دادرسا کاز طرف ساوا« یقهرمان یعل»و 

ف در زندان یلکدر مورد آنها گرفته شده است و بالت یمیاند و نه تصمشدهمه کنون نه محاکاند و تاشده

 رند. یگینجه قرار مکو ش یوسته مورد اهانت و بد رفتار یاند و پمانده

 (26/10/1357)اطالعات

 

 .را سوزاندند یل بازپرسیاتومب  

ل ین اتومبی. اده شدیشکدر شهر سنندج به آتش  یل بنز یاتومب ، بامداد یکحدود ساعت  -سنندج 

ه به محل کها هیاز همسا یاشهرستان تعلق داشت و عده یباز پرس شعبه دوم دادرسا« پور یمیرک»به

ادآور شد ید یضمنا با« بوده است. ین شهربانیار مامورک ین آتش سوز یا»: بودند گفتند یکواقعه نزد

 س قرار دارد. ن بازپر یار ایر شهر سنندج در اختیاخ یشتارهاکن یمتهم یهاه پرودنک

 (26/10/1357)اطالعات

 

 جشن و رسور در شهرستانها 

 م دادند. یضد رژ یابانها آمدند و شعارهایبه خ یاهال ، ن شهرید ایشد یرغم رسمایدر سقز عل

 (26/10/1357)اطالعات
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 رانیبه پاسگاه ا یطالبان یشورش یردهاکحمله 

پاسگاه  یکبه  ی، جالل طالبان یراد شورشکا»: هددیستاد بزرگ ارتشتاران اطالع م یاداره روابط عموم

رسدشت « شیقور»گروه ژاندارم از پاسگاه  یک 27/10/57روز  17ردند. ساعت کشور حمله کدر غرب 

لومرت کیه در حدود دو ک یجالل طالبان یراد شورشکنفر از ا 60در حدود  یاتوسط عده یموقع گشت زن

جه سه نفر از رسبازان گروه با یورد حمله قرار گرفتند و در نتر و میران شده بودند غافلگیا کداخل خا

 یک یه وضع مزاجکه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند یر شده و دو نفر از ناحیاسلحه و فشنگ دستگ

 باشد. یان میدر محارصه شورش« شیقور»پاسگاه  یقطع ول یر انداز یست. فعال تینفر از آنها خوب ن

 (26/10/1357)اطالعات

 

  در شهرستانها ییامیادامه تظاهرات و راهپ

 در رسدشت ییامیراهپ

آزاد شدند و مورد « طاهر افشار»و « یماجد طاهر » یرسدشت باسام یاسیان سیدو تن از زندان -رسدشت

 یتن از شهدا8ن روز شهادت ین شهر قرار گرفتند. مبناسبت چهلمیا یهزار تن از اهال 5ش از یاستقبال ب

ن در یردند. همچنکت کافت و طبقات مختلف مردم در آن رش یب یترت یبزرگ ییامیراهپ ، رسدشت

است و  کاز عوامل ساوا یکیشود یه گفته مک یمنزل شخص ، روز رسدشتیتظاهرات خشونت بار پر

 .ن اداره در اتش سوختیا یهاده شد و پروندهیشکرا به آتش  ، رسدشت یز اداره جنگلدار ین

 دهکدانش ییبازگشا

ب یه قرکن مراسم یدر سنندج برگزار شد. در ا« ریت دبیده تربکدانش» ییروز مراسم بازگشاید - سنندج

 یرهرب مذهب« زاده یاحمد مفت»ت داشتند کشش هزار نفر از طقات مختلف مردم در سنندج رش 
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ضع ل و یه و تحلیرد و به تجزکراد یا یران و استقالل دانشگاهها سخنانیا یرامون نهضت ملیپ ، ردستانک

 زدند.  ییامیراهپ یکدست به  ، مراسم یو دوران اختناق گذشته پرداخت. مردم بعد از اجرا یفعل

 (1357 /27/10)اطالعات

 .ردندکحمله  یبه پاسگاه ژاندارمر  یشورش یردهاک

 .اندردهکر را محارصه یورشکپاسگاه ، گروه ژاندارم یکردن کر یپس از غافلگ یافراد مسلح جالل طالبان   

 یپاسگاه ژاندارمر  یکبه  یجالل طالبان یراد شورشکدهد. ایستاد بزرگ ارتشتاران اطالع م یبط عمومروا

ش رسدشت یگروه ژاندارم از پاسگاه گور یک 27/10/57ردند.ساعت هفده روز کشور حمله کدر غرب 

رت لومکی2ه در حدود ک یجالل طالبان یدر حدود شصت نفر از افراد شورش یاموقع گشت توسط عده

جه سه نفر از رسبازان گروه یر و مورد حمله قرار گرفتند. در نتیران شده بودند. غافلگیا کدر داخل خا

 یه وضع مزاجکه پامورد اصابت گلوله قرار گرفته یگر از ناحیر شده و دو نفر از دیبا اسلحه و فشنگ اس

 باشد.یان میمحارصه شورش ش دریپاسگاه گور یقطع ول یر انداز یست. فعالً تینفر از آنها خوب ن یک

 (28/10/1357هانکی)

 

 .برگردات به خانه کیانی

 ، شاورزانک ، ارگرانکصد هزار نفر از یکروز )جمعه(شهرستان بانه متجاوز از یبزرگ د ییامیدر راهپ -بانه

   :از جمله ینندگان عباراتکتظاهر  یاردهاکت داشتند. بر پال کگر طبقات رش یو د ، انیبازار

، «و انگلستان، ایکا مر ، نیزم چیالیمرگ بر امپر»، «است یم شاهنشاهینه خواستار سقوط رژخلق با»

ات یو آ ینیدرود بر امام خم»، «رانیخلق ا یکراتکدمو  یبرقرار باد جمهور »، «برگردات به خانه کیانی»

  خوردیگر به چشم مید ییو شعارها« عظام
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 ان مردمیدر م یفرمانده ژاندار مر 

ن شهر آغاز شد و یصبح امروز از مسجد جامعه ا 10رانشهر در ساعت یبزرگ پ ییامیراهپ -رانشهر یپ

رانشهر به یپ یس پاسگاه ژاندار مر یو رئ یت داشتند. فرمانده ژاندار مر کش از ده هزار نفر در آن رش یب

ا در آغوش دادند آنها ر یرس م« ارتش برادر ماست»: ه شعارک یان آمدند و مردم در حالییامیان راهپیم

 .دست بردند یرا رو  یدند و مسافتیشک

ن یپائ ، رانشهر نصب شده بودیپ یدانهایاز م یکیه در کمجسمه شاهنشاه را  ی، شب ماموران نظامیپر

 آوردند.

 (30/10/1357)اطالعات

 

  .میستیه طلب نیماتجز

خ عز یش»ت الله یه حرضت آک یاطراف در حال ینان مهاباد و روستاکششصد هزار نفر از سا -مهاباد

، شاهپور یابانهایدر خ ، ردندکیت مکش آنها حر یشاپیون شهر پیه رواحانیلکامام جمعه و « ینین حسیالد

 .پرداختند ییامیجام جم و حافظ به راهپ

متعدد با خود  یاردهاکسها و پال کدادند و عیسم میالیضد امپر یه شعارهاک ینندگان در حالکتظاهر 

 یده شده بود به سخرنانیشکن یش مجسمه آن پائیه شب پک)رضا شاه( یدان آزادیدر م ، ردندکیحمل م

 یاز قاض یبزرگ یسهاکه مجسمه آن برداشته شده بود عک یدان آزادیون گوش دادند. و در میروحان

اوه آهنگر کل که خود را به شکنصب شده بود و دو نفر  ینیمهاباد و امام حم یردهاکمحمد رهرب 

ه طلب یه ماتجزکنیو ا یمذهب یت با دادن شعارهایرده بود. جمعکوجه همه را جلب درآورده بودند ت

 یبه آرام ی، پس از چند سخرنان یدان آزادیم در میخواهیم یشورمان آزادکه همراه با مردم کم بلیستین

 (1/11/1357)اطالعات متفرق شدند.
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 ردهاکب برخورد رسبازان و یذکت

 .ن ا ورده شدییپا ین انتظامیله مامورین سقز به وسیادیدر مشاه و رضا شاه  یهامجسمه -سقز

رد با رسبازان پاسگاه کان یبرخورد شورش ، اطالعات یندگیسقز با مراجعه به منا یاز اهال یادر ضمن عده

 ردند. کب یذکرا ت« نوژبر»

 (1/11/1357)اطالعات

 

 .در شهرستانها ادامه دارد ییامیتظاهرات و راهپ

ت یمتجاوز از ده هزار نفر زن و مرد در مع ،عن در شهرستان قروهیم روز اربیعظ ییامیدر راهپ -قروه

 .ت داشتندکرش  )امام جامعت شهر(« یطاهر  یحاج محمد تق»حجت االسالم

 یزندان5 یآزاد

م سابقه مردم کن شهر شدند و مورد استقبال یمهاباد وارد ا یاسیان سیتن از زندان 5روز یعرص د -مهاباد 

به دنبال اعتصاب غذا و « یقهرمان»و« یلیخل» ، «رحامن آذر یقاض» ، «یخ خانیمال ش»فتند. قرار گر 

و « یم نستانیرک»و « احمد»نون کآزاد شدند. هم ا ، شان صورت گرفتیهاخانواده یه از سو ک یاقدامات

 .هستند یه زندانیمهاباد در رضائ یاسیان سیگر از زندانیدو تن د

 اخطار به گرانفروشان

ن شهر پرداختند و از مغازه داران و یا یابانهایدر خ ییامیهزاران نفر از جوانان مهاباد به راهپ -ابادمه

ه گرانفروشان انجام خواهد یعل یدینند و اال اقدامات شدک یخوددار  یسبه خواستند از گرانفروشک

 .ردندک دارین ساختامن دیاز ا ، ه شد و مردم گروه گروهیز تخلیمهاباد ن کز ساواکشد.مر 
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 ابانهایر نام خییتغ

ل شد کیامه در بانه تشیه آن توسط مردم فراهم شده و از اول دیه رسماک یمل یفروشگاه تعاون -بانه

ز نام یرا در شهر بانه نیار گرفته است. اخیمت عادالنه را در اختیبه ق یحتاج عمومیع مایار پخش و توزک

 افت.یر ییابان تغیدان و خیچند م

 (2/11/1357)اطالعات

 

 .خود شدند یلینده تحمیمنا یمردم قروه خواستار استعفا

ن یاندهیمنا« یلکید و یاحم» یخواستار استعفا یطومار  یقروه با امضا یاز اهال یاعده -ردستانکقروه 

ندگان طبقات ینفز از منا200ش از یب یه به امضاکن طومار یشدند. در ا یمل یشهر در مجلس شورا

گر ید یهام شده و نسخهیتقد« ید محمود طالقانیس»ت الله یت آن به حضور آده ورنوشیمختلف رس

 یمل ینده قروه در مجلس شورایده خطاب به مناید ازسال گردین و جرایمجلس یز به عنوان رؤسایآن ن

بون مقدس یم آنچه شام از ترید و خوشحالیم و نه شام از ما هستینه ما از شام هست» : هکا مده است 

 «.ستید مورد موافقت ما نینکین مایمجلس ب

آلت قتل دستگاه ظامل است و ی، مل ینده قروه در مجلس شورایه مناکگر نامه آمده است یدر قسمت د

 مردم شناخته شده است. یش برایش از پیباش چهره ، ریع اخیبا وقا

 (2/11/1357)اطالعات
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 .جار غارت شدیب، با توطئه فرماندار سابق

حدود 22/9/1357خ یه در تارکاند نوشته«اطالعات»به  یاجار گروس ضمن ارسال نامهیب از مردم یاعده

ن شهرآمده و اقدام به یجار به ایفرماندار سابق ب یرب شجاعکا یعل ینفر از اوباشمزدور به رسپرست200

لت فشار به ع ، نونکشابه تاکر خربها ین حرب و سایه متاسفانه اکاند ردهکغارت و چپاول اموال مردم 

 س نشده است. کون منعیزیو و تلوید و رادین امور در جرایمسئول

 (3/11/1357)اطالعات

 

 .ستندیه طلب نیردها تجزک: ردکاز آوارگان  یکی

شور کنار که در گوشه و کگر یرد پناهنده دکهزار 37ه به نام کهستم  یرد عراقکاز آوارگان  یکیمن 

هان تحت کیشنبه اول بهمن ماه در روزنامه یکه روز ک یاالهخواهم در جواب به مقینند مکیم یزندگ

 یرد پناهنده عراقکهزار 37ه اوالً من از طرف کم یه طلب هستند چاپ شده بود بگویردها تجزکعنوان 

ان آزاده و وطن پرست یرانیستند و با ایه طلب نیردها تجزکه کدارم یران پناهنده هستند اعالم میه به اک

رد ک یک یدا با دولت عراق بسته شده حتیه در زمان هوک یرند. ضمناً طبق قراردادامل داک یهمبستگ

ردستان را ندارد. کرمانشاهان و ی، کجان غربیآذربا یعنیشور ک یدر سه استان غرب یعراق هم حق زندگ

مورد ه در ک یعاتین متام شایران و بنابرایا است نه در ایکق در آمریبه اطالع دق یس بارزانین ادریهمچن

عنوان شده دروغ  یس بارزانیگر تحت نظر ادریه و نقاط دیدر اشنو یعراق یردهاک یکیآموزش چر

 است. 

 (3/11/1357هانکی)
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 ید جوادیاصغر حاج س یرت علکد  یجنبش جناب آقا یاسیگروه س

 یاسیس یه احزاب و گروههایلکه ک ینونکجنبش در اوضاع و احوال  یاسیانون سکت یاعالم موجود

و  یدر بسته اذهان مردم عاد یجار  یار عمومکت و افکات موجود در مملین در نظر گرفنت واقعبدذو 

جانات موجود یل در بازتاب هیرده و مستحکش را فراموش یت خوین حال مؤثر نقش و شخصیدر ع

 یتفاوت یاز مردم بر ب یار یت بسکممل یکنده تاریاز آ یدیه ترس و نومک یطین در رشایاند و همچنشده

ن منطقه گروه یجنبش در ا یاسیانون سکد یبدون ترد ، شانده استکت کنده مملیت در آکو عدم رش 

  ان همراه خود داردییامیاز مردم را راهپ یمیعظ

 خواهان. یت آزادیجمع -سنندج

 (3/11/1357)اطالعات

 

 .اندردهکه من توطئه یعل کشاه و ساوا: یجالل طالبان 

ه او توطئه یرده علکرا متهم  کران و ساوایلف دولت عراق شاه امخا یردهاکرهرب  یجالل طالبان

ومت کده حیردستان عراق نامک یهنیه میل اتحادکر یه در آن خود را دبک یاهیاعالم یط یاند.طالبانردهک

ردستان عراق ک یهنیمهیه اتحادیرده است.اعالمک یمعرف کنه همدست شاه و ساواین زمیعراق را در ا

منترش شده در  یبه زبان فارس«ریگوره ش» یداد پاسگاه ژاندارمر یرو هدر بار  یحیه به عنوان توضک

است  کیلوتر مرز عراق(حاکی5رانشهر)یده از پیز پخش شده و گزارش رسیران با عراق نیا یمرز  یشهرها

  :ن استیه چنین عالمیخورد.منت ایه به چشم مین شهر اعالمیوارها ایه بر در و دک

پاسگاه  57 ید 27داد یرو هرا در بار  یران خرب نادرستیا یدولت یهاو و روزنامهیران رادیقهرمان ا یهاخلق

مردم مبارز  ین را برایریق زیم حقاین جهت الزم دانستیردبه همکپخش « ریگوره ش» یروستا یژاندارمر 

  :میران روشن منائیا
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از توابع رسدشت «ریگوره ش»و افراد پاسگاه  یرانیا یگروه قاچاقچ یکان یم 57 ید 27بعدازظهر -1

ه جهت حمله یش با موافقت شاه ارتش عراق در هامن ناحیپ یه چندکداد.از آنجا  یبرخورد مسلحانه رو 

ن ژاندارمها کشمرگان ما به محل رفتند و لیاز پ یسب اطالع از ما گروهکاده شده بود به منظور یبه ما پ

جتاً یز در مقام دفاع از خود برآمدند نتید.آنان نمنودن یرانداز یشمرگان رشوع به تیبه محض مشاهده پ

 .به ماند یشته و زخمک یتعداد

و  یانات خارجیبه جر یاناتداخلیطرف به منظور منحرف ساخنت اذهان مردم از جر یکو تهران از یراد

ع پرداخته یف وقایما به تحر ینونکانقالب  یاسیردن رخسار سکشبه منظور زشت وامنود یطرف پ یکاز 

 .است

انه دانسته و همواره یخاور م یانقالب خلقها کنفیشه خود را جزو الیردستان عراق همک ینونکانقالب -2

خود  یهاهیانیها و بقت را در نامهین حقیران ابراز داشته ایخود را از انقالب خلق قهرمان ا یبانیپشت

 یچ عنوان در امور داخلیو به هچگاه یه هکم یار شدهکم و متذ یاران روشن ساختهیا یرضق یروهاین یبرا

ران در مد نظر یا یل مرز یت وسایس همواره احرتام به استقالل و متامکه برعکران مداخله ننموده بلیا

 .ماست

اربردن دستگاه کق بیهمواره از طر کشاه و ساوا، رانیما نسبت به خلق ا هاست دوستانیرغم س یعل-3

ه یاند.علردهک یرد باز کداخله منوده و با رسنوشت خلق ه ما میعل یبارزان یهنه پرست و خائن رهرب ک

باشد.و یردستان مک یبرا یعراق و خود مختار  یبرا یراسکه هدف آن دمو کما  ینونک یکراتکانقالب دمو 

 .دیمنامی ردستان دفاعکردن ک یاز عرب یر یرد و جلوگکت ملت یاز موجود

را از  یت عراق صدها نفر مزدور مسلح بارزانده با همدستا دولیغ نورزیدر یچ دشمنیران از هیشاه ا

و «یناله هورام»یمزدوران بارزان یهاگاهیران به جنگ با ما فرستاده است.هنوز هم از پاین ایرسزم

هنوز  یبارزان یز کگاه مر یشود.پایوان به ما حمله میدر اورامانات و مر« قاله سوور»و « یلین فیحس»

 .ه ما ماستیتوطئه عل انت ویار خکه دست اندر یمیرج_عزکدر 
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 یاند.در حالم و اعدام گشتهیر و به دولت عراق تسلیومت دستگکردستان از طرف حکشمرگ یدهها پ

از  کساوا هلیبه وس« یا ساعاتیور»و « آزاد خفاف» یبه رهرب  ینفر مزدور بارزان یس، ه در آذر ماهک

ندگان ینند.ما از روزنامه_نگاوان و مناکحمله ران به ما یا کران منتقل شدند تا از خایه به اورامانات اکیتر 

وان_ بانه و رسدشت آمده و به یمر یران_عراق در نواحیه به مرز اکم یخواهیران میا یرضق یروهاین

ار گرفته است.در آذز که ما به یعل یمزدوران بارزان یران با چه وقاحتیومت اکه حکنند ین ببیالع یرأ 

 یاستهاین سیمنود.ما ا یبانیارتش عراق را بر ضد ما پشت هست خوردکشران حمله یماه سال گذشته ارتش ا

م یم تا به بهانه به دست شاه ندهیان جهت تحمل منودهیم شاه را به ایاراند رژکو تجاوز  یر انسانیغ

ر اسبق و ینخست وز یف امامیجعفر رش یما برا هق در نامین حقایا… بزند و یه طلبیتجز یرناکه ک

 .داده شده استح ین توضیمجلس

می دکید و تأییران تأیخود را با انقالب خلق قهرمان ایگر همرزمیردستان عراق با دک یهنیم هیاتحاد-4

آن  یچ عنوان در امور داخلیآماده است به ه یار کهر گونه هم یه براک یدر حال : داردید و اعالم میمنا

ران را باور یپا نادرست سلطنت طلبان ا عات رسایه شاکم ین جهت انتظار داریند به همکیدخالت من

ه کران یا ین انقالبیه مبارزکم ینند ما مطمئنکه انقالب ما دخالت یران علیه دولت اکنند و نگذارند کن

عات را به مسخره خواهند ین شایاند اردستان عراق بودهک یهنیم هیهمواره دوستدار و همرزم اتحاد

بان انقالب آنها در یو پشت یمیصم هما سوگند خورد یکراتکه انقالب دمو کآگاهند  یگرفت و به خوب

م کران.مستحیقهرمان ا یاست.زنده باد انقالب خلقها یکراتکدمو  یت و جمهور یمکحای، راسکدمو ی، آزاد

. یتاتور یکسم و دیونیصه، سمیالیه.مرگ بر امپرکیتر ، عرب، رانیا، ردستانک یانقالب خلقها یباد همبستگ

 .یردستان عراق جالل طالبانک ینهیم هیل اتحادکر یدب

 (1357 /8/11)اطالعات 
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 .ردندکاز شهرها به مردم حمله  یچامق به دستها در تعداد

نفر مجروح  30ش از یشته و بکنفر 7به سنندج  یدر لباس شخص یدر هجوم مأموران شهربان : سنندج

ادامه داشت دهها ساختامن  از شب یصبح جمعه آغاز شد و تا پاس 11ه از ساعت کن حمله یشدند. در ا

اال به غارت رفت. کونها تومان یلیده شد و میشکو مغازه و فروشگاه بزرگ به آتش  یو خصوص یدولت

ه ینیحس ، رمانشاه نداشتکن و مشهد و یاز فاجعه قزو یمکه در نوع خود دست کن فاجعه یدر ا

)تاج( با دهها مغازه یپاساژ معاض انیو فروشگاه فرهنگ کن شعبه بانیچند ، ردستانک یدادگسرت ، سنندج

دادند یم میبه نفع رژ ییه شعارهایکونها تومان خسارات به بار آورد. مهاجامن در حالیلیآتش زده شد و م

ه کوچه کبه تن داشتند در رس راه خود به هر  یر لباس پرسنل شهربانینظ یسرت کخا یرثشان لباسهاکو ا

را با مواد منفجره نابود  یل شخصین اتومبیچند نقطه شهر چندزدند. آنها در یدند آن را آتش میرسیم

 یردند و خواستار بازگشت شاه بودند با لباس شخصکیم یر انداز یه مرتب تیکاند مهاجامن درحالردهک

نها یهان در تهران اعالم داشتند غالب اکیها درمتاس با نان خانهکردند. ساکو مسلح به چند خانه حمله 

شب 10مأموران در سنندج جمعه شب تا ساعت  یر انداز یسنندج بودند. ت یشهربان یمأموران آگاه

 یامرستانها براید. ماموران از مراجعه مردم به بیایرون بیس جرأت نداشت از خانه بکچیادامه داشت و ه

ج یمجروحان بس یمداوا یاز مردم برا یادین حادثه گروه زیردند و به دنبال اک یر یرساندن خون جلوگ

ش انجام گرفته بود شهر آرام بود یه روز پک یند روز جمعه به دنبال تظاهرات طرفداران قانون اساسشد

ه کابان ششم بهمن یه ناگهان حمله مأموران از خکشد یده منیدر شهر د ییامیا راهپیچ تظاهرات یو ه

آنها را وادار زدند و یم کتکد. مهاجامن مردم را یردستان در آنجا واقع است آغاز گردک یشهربان

 هرانه درآمده و چهر یمه وینون به صورت نکم شعار بدهند. شهر سنندج ایه به زور به نفع رژکردند کیم

از  یروز جمعه سنندج گروه یر یه در درگکشهر جنگ زده است. امروز اعالم شد  یک هشهر چون چهر 

 .د نشده استیین خرب تایهنوز ا یاند ولز مجروح شدهین یماموران شهربان
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  :دان سنندجیشهیاسام

 ، اسبک یجانعلی، همیر میاردشی، محمد فالح: ن رشح اعالم شدیسنندج بد یشهدایآخر وقت امروز اسام

ن یز به ایمجروحان ن ی. ضمناً اسامیزمان یجانعل ، چناره یلکیم و یابراه یی، وفا یفتحعل ی، شاهد فوالد

ی، ن محمدیامی، قاسم مفاخر ی، م آلتونیابراهی، عتیعباس رشیی، محمد وفای، سیرج الله ویا: رشح است

. یل نظرگاهیجم یی، ن آوایجبار حس ، ارزارهک یجامل عل ی، د سالمیناهی، ار سامانیشهری، م رحامنیابراه

 م است. یهستند وخ یسنندج بسرت  یامرستان پهلو یه در بکن یاز مجروح یحال بعض

 (8/11/1357هانکی)

 

 .ده شدیشکجند و پل دخرت به خون ر یب، سنندج، زیتظاهرات ترب

 شتهک8

 ، فرح ، شاهپور ی، پهلو  ی، فردوس یابانهایسوخت.دهها مغازه در خمی روز جمعه شهر سنندج در آتش

 .ده شدیشکدان اقبال به آتش یدان شاه و میو م

 دند.تظاهراتیشکن دو محل را به آتش یه و مدرسه قرآن سنندج اینیدر حمله به حس یان عدهیهمچن

د و یصبح روز جمعه رشوع شد.ساعت پنج بعدازظهر به اوج خود رس 11ه از ساعت کخشونت آسنندج 

، دود گرفته شهر یمسلسل در فضا یکشل یسوخت و صدامی ان آتشیپارچه در میکشهر ، ن ساعتیدر ا

 .ن انداخته بودیطن

ه پس کروز جمعه را  شته شدگان واقعهکعده ، سنندج یامرستان پهلو یبعدازظهر روز جمعه ب5ساعت 

 .ردکنفر اعالم  8امرستان جان خود را از دست داده بودند ین بیاز انتقال به ا
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 انفجار مبب

در منزل  یمبب دست یک یچهارشنبه شب گذشته توسط اشخاص نا شناس« خربنگار اطالعات»سنندج 

منفجر شده و عالوه بر  امرستان سنندجیابان بید رسخ واقع در خیر و خورشیر عامل شیمنصور اردالن مد

نداشت.در انفجار  یتلفات جان، ن انفجاریرد.اکوارد وارد  یز خساراتیبه چند خانه اطراف ن ی، خانه و 

سنندج منفجر  یاز مأموران ژاندارمر  یکیان یکل پیاتومب ، داد یششم بهمن سنندج رو  یو که در ک یگر ید

 .دیگرد

 موافقان ییامیراهپ

در مسجد جامع سنندج اجتامع  یت از قانون اساسیبه حام یاه گذشته عدهصبح پنج شنب 11.30از ساعت

دان را گلباران ین میدان شاه شدند و مجسمه ایعازم م یردند.آنها پس از استامع چند سخرنانک

 .خت و باعث شدت عمل از طرف آنان شدین را برانگین عده خشم مخالفیا ییامیردند.راهپک

، لیاتومب یندگیمنا، پارس کشعبه بانی، گل فروشی، ساز  کنیعی، اسکع یک یضمن تظاهرات، نیمخالف

 یدند و خساراتیشکنام شهر فرنگ را به آتش یاز س ییگر و قسمتهایدو مغازه دیکی، رتکفروشگاه لوازم ال

فه یع پنج شنبه رسباز وظیم هستند وارد آوردند. در وقاین رژیشود از موافقیه گفته مکبه صاحبان آنها 

 .دیساله مجروح گرد 15" یم آرتونیشته شده و "ابراهکخپاره"  یلکیم و ی"ابراه

 (8/11/1357اطالعات  )

 

  و تظاهرات در شهرستانها ییامیراهپ

انون کن شهر متحصن شدند.یشنبه مسجد جامع ا، یکهزاران نفر از طبقات مختلف مردم سنندج: سنندج

ه متهم کس سنندج یبه اعامل پل یدگیستار رسر خواینان دولت سنندج در تلگراف خود به نخست وزکار ک

 .شدند یشتار و آتش سوز کشت و کبه 
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ن یمعلم هیلکشب ین پریز ارسال شده است.همچنیو مطبوعات ن یروحانی، منت تلگراف به مراجع قضائ

به وضع آنان نشود از تحصن  یفور  یدگیه رسک یدار بودند و اعالم منودند تا زمانیشهر سنندج تا صبح ب

 ل است. یپارچه تعطیکبرنخواهند برداشت.شهر سنندج دست 

 (9/11/1357)اطالعات 

 

 میستیه طلب نیما تجز : ردستانکرات کحزب دم

گر یه به مناسبت سالروز دوم بهمن ماه انتشار داد بار دک یاهیروز در اعالمیردستان دکرات کحزب دم

و به  یکراتکدم یرانیجاد ایت هدف ما ارد و اعالم داشکه کیه طلبانه تیتجز یبر رد هر نوع خواستها

رضا  یتاتور یکد هراز یه شک 1320ور یه آمده است در سوم شهریانیباشد. در بیم یدور از هر نوع ستم

ط مساعد استفاده منوده و ین رشایز از ایرد نکا شد خلق یاح یکراتکدم یهایاز هم گسست و آزاد یخان

 یرهرب  یه براکن مسلم بود یکافت لیل کیتش یچند یپرداخت و حزبها یاسیس یل سازمانهاکیبه تش

ر یرد را زکخلق  یهااز بود تا بتواند تودهیمورد ن یبا برنامه مرتق یشاهنگیرد حزب پکمبارزات خلق 

افت.در آن یل کیران تشیردستان اکرات کن جهت حزب دمیل سازد و به همکمتش یکراتکدم یشعارها

خلق  ین حقوق ملیآن عبارت بود از تأم یه خالصه محتواکشد  نیزمان برنامه حزب در هشت ماده تدو

ن حزب ضمن یه ایانیب یراسکن دمیران و تأمیا یگر خلقهایبا د یران همبستگیشور اکرد در چهارچوب ک

و  یاقتصاد یردستان در عدم طرح خواستهاکرات کرد و حزب دمکجنبش خلق  یبرشمردن ضعفها

ز نبودن یردستان و نک یو عدم شمول جنبش به بخش جنوب ژه دهقانانیشان به وکزحمت یاجتامع

جنبش : ادآور شده استیشور کرسارس  یکراتکو دم یمختلف جنبش مل یروهاین نیوحدت عمل ب

ه یانیهم قرار نگرفت.در ب یاتحاد شورو  یجهان و حت یمرتق یروهاین یبانیردستان درآمنوقع مورد پشتک

ران از یا یکراتکدم یروهایگر از همه نیبار دیکط ین رشایر اردستان دکرات کنون حزب دمکآمده است ا

ه اتحاد مبارزان ضد کخواهد یم ینیو د یاسیس یتهایشخص هو از هم یمرتق یهمه احزاب و سازمانها
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ا یکسم آمریالیم ستمگر و اخراج امپریبر رژ یینها یروز یامل را تا پکنند و وحدت عمل کم را حفظ یرژ

 یهاه مراقب توطئهکدهد یران هشدار میردستان به همه مبارزان در پهنه اکت راکادامه دهند.حزب دم

 یار یوحدت و هوش یرو یو با ن ، باشند یم استبدادیرژ یه گاه واقعکیو ت یاصل ین حامیسم ایالیامپر

 نند. کمواجه  یامکرا با ناای هرگونه توطئه

 (9/11/1357هانکی)

 

  و تظاهرات در شهرستانها ییامیراهپ

ن شهر شب و روز یعه حمله چامق بدستها به شهر پاوه قوت گرفت مردم ایه شاکاز هفته گذشته  -اوهپ

 یکشکاز حمله چامق بدستها به شهر در بزگراه پاوه به  یر یجلوگ ینرتل شهر را در دست گرفته و براک

ر نفت و کتان 8، "روانرس"یاهال یاله عدهین بوسیمبود نفت و بنزکهفته  یکروز بعد از یپرداختند.د

 د. ین شهر رسیاروان به اکن بصورت یبنز

 (10/11/1357)اطالعات

 

 .ردستان مردم سنندج را برآشفتکر که لشیاعالم 

و اثرات سوء در اذهان مردم  یردستان موجب نا راحتکر کلش هیصدور اعالم: سنندج)خربنگار اطالعات(

ز یستند و آنان نیه طلب نیردها تجزکه کد ه مردم سنندج گفتنین اعالمیسنندج شد و بدنبال صدور ا

 یهایر اندازیز در سنندج تیشب نیباشند. پریم یراسکو دمو  یران خواستار آزادیگر مردم ایهامنند د

، ر سنندجیع اخیدار بودند.به دنبال وقاین شهر بر اثر رس و صدا تا صبح بینده صورت گرفت و مردم اکپرا

ت به شهر به یند و اعالم داشنتدتا نسپردن تعهد بازگشت امنردکدر مسجد جامع تحصن  یر یثکجمع 

ل بودند و یها تعطیو قصاب یینانوا یسنندج و حت یهاروز متام مغازهیتحصن خود ادامه خواهند داد د
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، سنندج یطاقت فرصا ینون در رسماکل شد هم اکیتش یلومرت کی 3 ین شهر سفهایا هدر دو شعبه عمد

ز در یسنندج ن یقه هستند.ژاندارمر یث آذوقه در مضیاز ح یاست و اهالامالً مشهود کمبود نفت ک

رد و خواستار درج کب یذکن شهر را تیا 6/11/57ع جمعه یدر وقا ین ژاندارمر یدخالت مأمور یاهیاطالع

 ب در روزنامه شد.یذکن تیا

 (10/11/1357) اطالعات 

 

  و تظاهرات در شهرستانها ییامیراهپ

ان یتها در سنندج همچنان متوقف است.در جریفعال هیلکر یع اخیوقا یات در پخربنگار اطالع-سنندج

نام و چند یس ، یکپنج شنبه و جمعه در سنندج دهها مغازه و فروشگاه یتظاهرات خشونت بار روزها

ه دو کد شدند.امروز در سنندج گفته شد ینفر بر اثر اثابت گلوله شه 8ده شد و یشکل به آتش یاتومب

 .ن شهر شدندیر سنندج وارد این اخیع خونیبه وقا یدگیرس یر براینخست وز ینفر از سو 

 (11/11/1357اطالعات)

 

 .اتهام است یکردستان تنها ک یه طلبیتجز

نفاق  ین مردم و برادران ارتشیخواهند بیه مکرد کاعالم  یاهیردستان با انتشار اطالعک یرهرب مذهب

  :ن رشح استیه بدیردستان را اتهام خواند.منت اطالعک یلبه طینند و تجزک یجاد دشمنیانداخته و ا

ند و با کیران را نگران میدشمنان ا، ن مردم و ارتشیاتحاد بی، برادران ارتش ، میبسم الله الرحمن الرح

رنگها ین نیاز ا ینند قسمتکجاد یا ین ملت و ارتش دشمنیه مابکوشند کیها ملهیها و حسهیانواع دس

ما درست هامنند شعار و  یردستان است.خود دستهاکبه مردم مسلامن  یه طلبیزبسنت اتهام تج
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گر از یقسمت د یکران استویا یگر شهرهایاصفهان و د، رمان، کزیترب، مشهد، مسلامن تهران یخواستها

تهاجم  یه جلو ک یامنیرسبازان شجاع و با ا یشبانه روز گذشته بود به سو  یرانداز یدشمن ت یهالهین حیا

 .پاسبان را گرفتند یاشتار عدهکو  یکحرو ت

 یز ما برایرسبازان عز ، دانندین همه محبت و تالش شام رسبازان را میه مردم قدر اکدانند یمزدوران م

د تا ذست یاشه آمادهید و همیف دارکدفاع از وطن و ملت جان بر  یه براکم یشام احرتام فراوان قائل

ار دشمنان ما و کبه طرف شام  یرانداز یه تکد یبدان، دینکوتاه کن یمن رسز یخائنان و طنفروشان را از ا

ها مزدوران سهیها و دسم تا نقشهیوشکد بیه ما و شام با هم باکد یت هستند آگاه باشکن مملیدشمنان ا

 یومتکح یش به سو یبرادران رسباز همه با هم پ، مینک یگانه پرست و ملت فروش را هر چه زودتر خنثیب

 زاده یاحمد مفت -آباد و آزاد. برادر شام یرانیو ای، اسالم

 (11/11/1357)اطالعات 

 

 .ندکیب میذکران تیه پاسگاه ایعل یبارزان یردهاکپناهنده توطئه  یردهاکنده یمنا 

 یردهاکن دو هزار و پانصد نفر یرمانشاه و همچنکه و یاشنو یکیراجع به وجود دو پاسگاه در نزد یخرب 

ران در مطبوعات چاپ یا یمرز  یمبنظور حمله به پاسگاهها یفرزند مال مصطف یرزانبا یبرهرب  یبارزان

در  ، شورکوزارت  ییته امور اجرایمکرد در ک" رابط پناهندگان ی"عبد الله پشدر  یروز آقایشده است.د

  :حات آمده استین توضیم داشت. در ایبه روزنامه اطالعات تسل یتبکحات ین مورد توضیا

ه اوال کرساند می به اطالع یروشن شدن اذهان عموم یم و برایمنامی بیذکاً تیا قوخرب منترشه ر 

از  یس بارزانیا ادریاند و ثانن نشدهکسا یغرب یران هنوز در استانهایرد از بدو ورود به اکپناهندگان 

ندگان ت پناهیا شده و هنوز برنگشته است و در نهایکآمر یراه، ادت از پدرشیع یچهار ماه قبل برا

ه مردم انسان یلکنداشته و نخواهند داشت. از عموم مسلامنان و  یران دخالتیشور اک یرد در امور داخلک
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رد را در کداشته و پناهندگان  یشه حسن ظنیرد همکه نسبت به پناهندگان کران تقاضا دارم یدوست ا

 ت قرار دهند.یمورد عنا

 (11/11/1357)اطالعات

 

 .نندکیردستان قتل عام مکدر  یلبه طیتجز هسالهاست به بهان

ه که در بانه خاطرنشان ساخت یانیضمن انتشار ب ینین حسید جالل الدیحجت االسالم س -ردستانکبانه 

ن یه مردم اکستند و سالهاستیه طلب نیردستان تجزکمردم ، ویرغم مطالب خوانده شده در راد یعل

 یه طلبیردن تجزکه عنوان کرد کاضافه  ینند.و کیقتل عام م یر اساسیپوچ و غ هن بهانیه را به ایناح

 ه است.ین ناحیخواه ایمردم مبارز و آزاد یوبکرس  یبرا یاذب محض بوده و توطئهکردستان ک

 (11/11/1357) اطالعات 

 

  سنندج یالنرت کرامون حمله به یح ارتش پیتوض 

قه روز یدق35و  20ر ساعت ار روزنامه گذاشت.دیه را در اختین اطالعیامروز ا، ارتش یروابط عموم

شهر سنندج در  یالنرت کن مراقبت یبه طرف مأمور کارچند عدد نارنجکاز طرف عنارص خراب 8/11/57

له مسلسل یور بوسکمذ  یالنرت کد و بالفاصله از طرف ساختامنها جنوب و شامل یروس پرتاب گردیابان سیخ

 یاران خنثکت خرابیزد و خورد فعال یدته پس از مکار قرار گرفته کف مورد حمله عنارص خرابکنیالشک

امرستان اعزام یه بالفاصله به بکه پا و رس مجروح ینفر رسباز از ناح 3ات ین عملید.در ایگرد

 یرانداز یروس تیابان سین در طول خیبه آمبوالنس حامل مجروح یار حتکدند.عنارص خرابیگرد

برق منطقه  یقبل یز یبدون اطالع و برنامه ر ، بهر مرتقیاران بطور غکات خرابیمنودند.ضمناً همزمان با عمل

 (16/11/1357د. )اطالعاتیقطع گرد 2 یالنرت کو تلفن 
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 .رنگ استین یکردها فقط ک یه طلبیتجز

ار با یکان دراز جهت پیسال یه طک یه مبارز یبا اشاره به روح یاهیانیب یردستان طک یو کلیر تیعشا

خود  یهمبستگ ی، ه طلبیچگونه تجزیه بدون هک» : اندمنودهاند خاطر نشان داشته ییاستبداد و زورگو

ه آمده یانین بیدر ا«. میداریاعالم م یاسیات عظام و رهربان سیآ یران تحت رهرب یف ایرا با ملت رش

 یآماده جانباز  ، رانیدن انقالب مردم ایبه مثر رس یردستان براک یو کلیت یهزار نفر  یل سیه اکاست 

 دانند.یردستان را نادرست مک یه طلبیبر تجز یهستند و اتهامات مبن

 (16/11/1357) اطالعات 

 

 .اهل تسنن برداران ما هستند

همه  ، ون اهل سنت در مهاباد و سنندجیبعنوان روحان یبا ارسال تلگرام« یروحان»ت الله یحرضت آ

 یعل»ان یه آقاخطاب ب یت الله روحانیردند.آکدعوت  یگانگیاسالم را به وحدت و  یایون دنیروحان

ه در مورد که مهاباد ینیامام جامعت حس« ییعباس آزرم خو»ه سنندج و ینیامام جامعت حس« یصفدر 

 یگاه مطالب» : رده بودند اعالم داشتندکاستعالم نظر  یت الله روحانید از آیاز جرا یکیدر  یچاپ مطالب

برادران  ، ریسال اخیکدر مبارزات گردد.یه موجب سوء تفاهم مکشود ید چاپ میسهواً و عمداً در جرا

 جاد شود.یا ید خللین راه نبایاند و دراردهکضد اسالم مبارزه  یه مبانیعه علیبا برادران ش یسن

 (17/11/1357) اطالعات 
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 ینیاهل تسنن از امام خم یبانیپشت

به حضور  یامام جمعه مهاباد ضمن ارسال تلگراف« ینین حسیخ عز الدیش» ت اللهیحرضت آ -مهاباد 

شان به یبازگشت ا ، ردستانکت اهل تسنن و طبقات مردم یخود و جامعه روحان یاز سو  ینیامام خم

ر ین رشح زیرد. منت تلگرام به اکاسالم آرزو  یمعظم له را در راه اعتال  یروز یگفت و پ یکهن را تربیم

م در راه تحقق یجاهدات عظهن بعد از میسالم بازگشت آن حرضت را به آغوش مام م ، با ابالغ  : است

رد کت اهل تسنن و مردم یاخ ستم و استبداد از طرف خود و جامعه روحانکه و برانداخنت یاهداف عال

 یم تا استقرار آزادیدارید و اعالم میمنامی عرض یکاند تربفا منودهیرا ا یسهم بزرگ ین جهاد ملیه در اک

 .م بودیر خواهیبکآن مجاهد  نارکدر  یومت جمهور کو ح یاسالم یعدالت اجتامع

 امام جمعه مهاباد ینین حسیخ عزالدیش-میکوالسالم عل

 (18/11/1357)اطالعات

 

 در شهرستانها ییامیتظاهرات و راهپ

ون سنندج حمله ور یزیو و تلویشب چند مرد مسلح به ساختامن فرستنده رادیپر 12ساعت  -سنندج 

 یرانداز ین تیان ایختند در جریل خود گریتنده با اتومبن فرسین گارد ایمامور یرانداز یه با تکشدند 

خود هدف  ینگهبان کوسکیون سنندج در یزیو تلویراد یمامور انتظام« ین القاضیحس»گروهبان دوم 

 شته شد.کگلوله قرار گرفت و 

 (19/11/1357) اطالعات
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  ردستانکام از یپ

ر منتخب یبه نخست وز« ردستانکرسدشت »ام امام جمعه یامروز صبح از دفرت مهندس بازرگان منت پ

مهندس بازرگان! به نام  یجناب آقا» : ام آمده استین پیخربنگار اطالعات قرائت شد. در ا یامام برا

ردستان کر مناطق یه متام عشاکم ینکیاعالم م یر اهل سنت و جامعت به جنابعالیالت و عشایه ایلک

نار کرا  یعه و سنیند. اختالفات شیمنا یجانباز  ی، نیام خمن قطره خون خود را در راه امیحارضند تا آخر

ت منوده خود را پروانه وار به آتش کر مسلح ما به تهران حر یالت و عشایهزار ا4د یم و اجازه دهیبگذار

  .عا وتفرقوایند. واعتصمو بحبل الله جمیحفاظت منا ینیفار زده و از امام خمک

 ردستانکز کامام جمعه رسدشت از مر 

 (22/11/1357طالعات)ا

 

 .ردکمن قامر  یرو ، س مجلسیرئ: ساالر جاف

بود  یزندان یمل یس مجلس در مجلس شورایه از چند ماه قبل به دستور رئکنده پاوه یساالر جاف منا

ن محل خربنگار یر و به ستاد دولت موقت برده شده در ایها دستگیکهنگام سقوط مجلس به دست چر

 یمردم مجلس شورا یامروز وقت : « ساالر جاف پاسخ داد» ؟«دیر شدیستگچطور د» : دیپرس یما از و 

س سابق مجلس یرئ« دیجواد سع» یردند. آقاکر یبودم دستگ یه در آنجا زندانکرا گرفتند مرا هم  یمل

رد. او مرا در بازداشت نگاه داشته بود تا ک یاسیقامر س یکمنهم  یقامر باز است و رو  یک یمل یشورا

ن خدمتگذار شام را یمن جان ا : د قربانیل دهد بگویروز شد مرا تحوین انقالب اگر شاه پیان ایدر پا

د من به یل آنها بدهد و بگویروز شدند بازهم مرا تحویپ ینیت الله خمیردم و اگر انقالب و آکحفظ 

 د. یریل بگیرده ام و ساالر جاف را تحوکشام خدمت 

 (23/11/1357)اطالعات
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 دیشه یک : سنندج

شاه  یهاختندو مجسمهیابانها ریمردم سنندج به خ، رانیارتش با ملت ا یاعالم همبستگ یدر پ -نندجس

 یرانداز یجه تیه در نتکردند کحمله  کن مردم به ساوایدند. همچنیشکن ییشهر به پا یدانهایرا در م

ر یسنندج ن یهاینرتال کگر مجروح شدند. ینفر د 18د شد و یشه« بهزاد اردالن»نفر به نام  یک ، ماموران 

 ده شد. یشکه و به آتش یتخل

 (23/11/1357)اطالعات

 

  ز و نقدهیدر ترب یز یشتار و خونرک

گل و  یهااز مردم نقده با شاخه یاارتش. عده یو همبستگ یطرفیاعالم ب ید در پیشه11 : نقده

مردم آتش  ین بررو یرچند از مامو  ینقده رفتند. اما تن یبه ژاندارمر  یکترب یبرا ینیریش یهاجعبه

تن مجروح  17د و یتن شه11 ی، رانداز یان تیرا با گلوله دادند در جر ینیریگشودند و جواب گل و ش

 .شدند

ن یمحمد ام»  ، «دپوریرضا حمیعل»  ، «یرزا علیم» ، «یخرسو رحامن»  ، «ل پوریمحمد اسامع» : شهدا

محمد » و« انیصادق»پ یبه نام رست یشخص« لاحمد بقا» ، «رمرادیمحمد پ»  ، «ن بنایحس»  ، «یسلطان

 .نام داشتند« یمیرح

مردم قروه رفته بودند چهل تن از مزدوران  یار یه به کخلق همدان  یفدائ یهایکچر -رمانشاهکقروه و 

ردند بودند. کتن را مجروح  30شته و کنربد چند ساعته  یک یه طیرهرب فرقه قادر« یهاشمیهادخیش»

آنان را  یهار و اسلحهیآنان را دستگ ی، هاشمیهادخیاز ترصف مقر مزدوران شپس  ییفدا یهایکچر

 ردند. کم ین مردم تقسیب

 (24/11/1357)اطالعات
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 .شته شدندکنفر 14در مهاباد 

 یگر یپس از د یکیمهاباد  یورسهنگ ژاندارمر  یگروهان ژاندارمر  ی، شهربان ی، النرت کروز ید -مهاباد 

 .ع شدین مردم شهر توزیبدست آمده ب یهاهبدست مردم افتاد و اسلح

ن مأموران ید بیجه برخورد شدیماموران از خود مقاومت نشان دادند و در نت ، ن ساختامنیدر حمله به ا

 .دندیب دیشته شدند و چهل تن آسکو مردم چهار نفر  یانتظام

مسار یه تکنیدادند. با ا جان خود را از ، ار اسلحهکبا  یاعده ییشته شدگان بعلت عدم آشناکسه نفر 

 یراساً همبستگ ، ز مهاباد و امام جمعه شهرکون مر یزیوتلویله رادیپ مهاباد بوسیپور فرمانده تکپزش

» ت اللهیروز در محارصه مردم است. آیاند. معهذا پادگان مهاباد از داعالم داشته یخود را به انقالب مل

نند. ک یبا رسبازان خوددار  یر یه از درگکدم هشدار داد به مر  ، امام جمعه مهاباد« ینین حسیخ عزالدیش

 ل شد.کین شهر تشیانقالب در ا ینرتل شهر بدستور امام جمعه مهاباد امروز شوراک یبرا

 (24/11/1357)اطالعات 

 

 قروه در آتش و خون

 .ردندکنفر را مجروح  30شتند و کنفر را  10ن عده یا   

از  یکیه و یفرقه قادر یشیرهرب فرما یهاشمیخ هادیشروز ید: )خربنگار اطالعات(-رمانشاهکقروه 

 یه رسگرم شادکگناه یمردم ب یخود بررو  یش تحت رسپرستیهمراه چند تن درو ، م فاسدیرسسپردگان رژ

 یمدع یهاشمیهادخینفر را مجروح منودند. ش 30شتند و کنفر را 10بودند آتش گشوده و  یوبیکو پا

گناه یانداختند و دستشان را بخون افراد بردستان براه کن در قروه یش جنگ خونه و عاملیرهرب فرقه قادر

ر یشته شدگان برشح زکتن از 7ت ینون هوکدارد. تا یروانیدر قروه خانقاه ساخته و پ یهادخیآلودند.ش

 ، «(ی)فرزند موسیمحمد عل» ، «یمیرکن یحس» ، «مولود» ، «یرضا خداورد» : معلوم شده است
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ه ینون در ترصف افراد فرقه قادرکقروه ا« خواهیکدا نیش»و «رضا)فرزند عبدالله(»  ، «خانیولعبدالله »

 گر شهرها هستند.یاز د کمکاست و مردم چشم براه 

 (26/11/1357)اطالعات 

 

 ردند و چه گفتند؟کن لحظات چه یآخر ، م سابقیجالدان رژ

نند کیقت انقالب از آن استفاده مه بعنوان زندان مو کساالر جاف سمت چپ سالن بزرگ ستاد  …

باره آب شده یکزند آنهمه جربوت و ابهت می دست و پا ینوع حالت بهت و گنگ یکنشسته است.در 

رخ  یمجلل شام چه فضاحت یهایه شبها در پارتکد یا داریجاف حالتان چطور است؟ ب یآقا یاست. راست

ران ینده مجلس سنا بود به ایمنا یکه کرتان با پد ، ادتان هست چگونه پس از انقالب عراقیداد؟ یم

د یمزدور برداشت ین مردم خوب به شام پناه دادند. پول دادند مقام دادند آن وقت شام تفنگچید؟ایآمد

نند کیحاال با ما چه م»د یگویپاوه خود را باخته است. آهسته م یلینده تحمید؟ منایو به جان آنها افتاد

 ص خواهد داد.یتشخ یم دادگاه عدل اسالمیگویم« ردمکن یار کو الله من 

 (28/11/1357)اطالعات 

 

  ردستانکبحران در  یبررس

 یتیانجام مأمور یبرا یأتیبهمراه ه ی، ار و امور اجتامعکر یوش فروهر وزیدار ، سب اطالع شدکامروز 

گر یه از منابع دک یگفت. برطبق اطالعات کردستان تر کرانشهر( در یتهران را به قصد خانه )پ ، ژهیو

ن منطقه اعزام شده یردستان به اک ینونک یو اجتامع یاسیمسائل س یبررس یأت فوق برایسب شده هک

 یاتیم گرفت هیآن دولت تصم یحل و فصل فور  یه براکش آمده ین منطقه پیدر ا یالتکاست.ظاهراً مش

رت کد  ی، ار و امور اجتامعکر یوش فروهر  وزیان داریآقا یات اعزامیاعزام دارد در ه یمهم و خصوص
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 ، ردستان و منطقهکنان یاز رسنش یکی« ل اردالنیاسامع»  یجبهمه مل یمیقد یاز اعضا یر کمحمد م

 .ت دارندیته دفاع از حقوق برش عضویمکعضو « یونسی»

 یام سنجابیپ

ر یوز یکبعنوان  ، دارد یراد نفوذ فراوانکن ایرد است و در بک یکه خود ک یم سنجابیرکرت کد  یأقا

ه یه علکرد هشدار داد کبه جامعه  یامیشب در پید، ن مسائل و حوادث مهمیبه خاطر هم ، نهیابک

دار باشند. یهستند ب یدن وحدت ملیخنت نظم و قانون و برهم پاشیه در صدد درهم رکعوامل مسلح 

ت یو نظم و امننند ک یار کهم یمل یروهایه بانکرد کرد درخواست کاز برادران و خواهران  یرت سنجابکد 

ان أنان نفوذ یگر در میطلب بار د ییند و اجازه ندهند توطئه گران و خائنان بعنوان جدایرا حفظ منا

به منطقه شام اعزام  یوطن پرست وانقالب ، خواهیاستمداران آزادیاز س یأتیه : افزود ینند.سنجابک

ه همه کقرار دهند و مطمئنم  یشام را مورد بررس یاسیو س یاجتامعی، خواهند شد تا مسائل اقتصاد

 رد.کد یخواه یار کأت همین با هیشام ا

 (30/11/1357)اطالعات

 

 شد یاعدام پنج نفر قطع

 افت.یت یقطع ، ام تازهکگر همراه احیه قبالً صادر شده بود باردکم اعدام ساالر جاف کح…

 (30/11/1357)اطالعات
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 به پادگان یر انداز یت

بعد توسط مردم و افراد مسلح  کیردند اما اند ک یرانداز یسقز ت یادگان نظامپ یناشناس بسو  یاعده-سقز

ت الله یحرضت آ» د شد. در ضمن بدستوریون شهر شهیاز انقالب یکی ، ن برخوردیوب شدند. در اکرس 

د اسلحه ین بایریشود و سایداده م ییارت شناساکاز افراد مسلح  یابه عده ، امام جمعه سقز« یمحمد

 ل دهند.یحوخود را ت

 (30/11/1357اطالعات )

 

 ینیبه امام خم یتلگرام جالل طالبان

تا حصول  یار کو هم یهمرزم یعراق را برا یردهاک یآمادگ ی، نیبه امام خم یتلگراف یط یجالل طالبان

ه یل اتحادکر یه  تلگرام خود را با عنوان دبک یران اعالم داشت. جالل طالبانیانقالب ا یینها یروز یپ

انقالب  یروز یبه مبناسبت پ یکرده است ضمن تربکان مخابره کاز بو  یردستان عراق به زبان فارسک یهنیم

انه بطور اعم و انقالب یخاورم یبرا یبزرگ یروز یپ، رانیانقالب ظفرمند ا یروز یه پکادآور شده است ی

 عراق بطور اخص است. یردهاکن و مبارزه برحق یفلسط

 (30/11/1357) اطالعات

 

  .دآزاد ش

ر شده بود یخلق در سنندج دستگ ییفدا یهایکاز چر یله گروهیه به وسک یدیرسهنگ جمش -سنندج

 یدر شهربان یشده بود و فعالً سمت یمعرف یاتیستاد عمل یدایاندکبه عنوان  یدیآزاد شد. رسهنگ جمش

 (1/12/1357) اطالعات  ندارد.



 
121 

 .خواهندیم یردها خودمختار ک

رت کد ، ابیامکرت کد  ، رت اردالنکان د یبه اتفاق آقا یار و امور اجتامعکر یوهر وزروز فر ید15ساعت  -مهاباد

ن شهر قرار گرفتند. یوارد مهاباد شدند و مورد استقبال هزاران تن از مردم ا یونسیم یو ابراه یر کم

شنوم و ید میستیه طلب نید تجزییگویه مکشام را  یمن صدا» : گفت یسخنان یفروهر در مهاباد ط

د دوش به دوش هم و به یاست و ما با یو اسالم یانقالب انسان یکفرستم. انقالب ما می ه شام درودب

  میآباد و آزاد بساز یرانیا ی، رسبازان ارتش مل یار ی

 ی، زنده باد آزادی، نیزنده باد خم: زدندمی ادیاز مردم مهاباد در مراسم استقبال از فروهر فر یر یثکجمع 

م. یخواهیم یران خودمختار یشور اکم و در چارچوب یخواه هستیم اما آزادیستیه طلب نیماتجز

 ردهاک یبرا یخودمختار  ، رانیا یبرا یراسکدمو 

 یرد. اعضاکصحبت  یومت خفقان سلسله پهلو کدر مورد ح یر کرت مکد  ، وش فروهریدار یپس از سخرنان

امام جمعه مهاباد « ینین حسیزالدخ عیش»ت الله یبه مهاباد پس از مقاالت  با حرضت آ یأت اعزامیه

ن شهر یاز معتمد یکی« یم خراز یحاج رح» یاسرتاحت به منزل آقا یبرا ، انقالب مهاباد یس شورایو رئ

 یاعضا ، ون شهریاز روحان یامام جمعه مهاباد و جمع ی، أت اعزامین هیب یراتکنجا مذایرفتند.در ا

 یرد براکاس خواست مردم کار و انعکتبادل نظر و اف پ مهاباد جهتیمسار فرمانده تیانقالب و ت یشورا

از  یار مهمیحامل نامه بس ، ورکأت مذ یشوذ هیران بعمل آمد. گفته میدرچارچوب نقشه ا یخودمختار 

باشد اما هنوز منت نامه مشخص یامام جمعه مهاباد م یبرا یر دولت انقالبیبازرگان نسخت وز یسو 

 رده بودند.کدار یرانشهر و نقده دیپقبالً از  یأت اعزامینشده است. ه

 (1/12/1357) اطالعات 
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 ردستان از دولت بازرگانکخ االسالم یش یبانیپشت

» قدر یم عالیخود را از زع یتبانیر پشیبازرگان نخست وز یبه مهد یتلگراف یردستان طکخ االسالم یش

ادآور شد ی یکت و تربیان ضمن تهنردستکخ االسالم یران اعالم داشت. شیا یو انقالب اسالم« ینیامام خم

ر هموطنان از نثار جان یاند و با سام بودهیه عمالً در نهضت مقدس سهکمذهب  یه هموطنان شافعیلک

 ران خواهند بود.یا یپاسدار انقالب اسالم ، انددهیغ نورزیخود در

 (1/12/1357) اطالعات 

 

  :و انقالبی ت دفاع از آزادیجمع

  .ران اخراج شوندید از ایب باه طلیتوطئه گران تجز

شاورز کارگر و ک یاالحظهکه گروه قابل مکو انقالب  یس دفاع از آزادید التاسیت جدیروز جعید -سنندج

 یخواستا یاردند و با صدور قطعنامهکاجتامع  یتخت یخورد در سالن ورزشین آنها به چشم میدر ب

 یح هدفهایراد شد ضمن ترشیله چند نفر ایه به وسک ییهایخود را اعالم داشتند در سخرنان یکراتسکدموم

ندن کبمنظور پراکساوا یایه و بقاکیتر « تیم» یتیا و سازمان امنیله سازمان سیه وسک یت از اقداماتیجمع

ت از دولت بازرگان یشد.جمع ید ابراز نگرانیآیردستان بعمل مکجاد آشوب در یو ا یه طلبیتخم تجز

اده یق»ن توطئه هستند و تحت عنوان یا یه عامل اجراک یبارزان یال مصطفراد وابسته به مکه اکخواست

د کیته تاکن نیران اخراج شوند. بر ایاند از اردهکرا آغاز  یدیت شدیر مرتجع فعالیعشا کمکبه « موقت

طبقات  یبرا یچ منافعیر هیفئودالها و عشا ین خواستهایران جز تأمیردستان از اک یه جدائکشد 

ت آمده یباشد. در قطعنامه جمع ید اقشار مبارز و انقالبییتواند مورد تاین منیبر ندارد و اش در کزحمت

آنها عنارص خدمتگذار به مقامات گامرده  ینندو با راکت کت رش کد در اداره مملیهمه مردم با : است

انونها کو هاهیشهراتحاد، ده یل شوراهاکیشوند.تا دست مزدوران و فرصت طلبان مرتجع قطع گرددبا تش
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 یشاورز کرونق  یبه منظور راه حل اساس یدهقان یهاهیت منود.اتحادید قدرت مردم را در واحدها تثبیبا

اند و دهقانان را مورد نون مسلح شدهکه اک ینکیل گردد.متاماملکیتش یح اصالحات ارضیصح یو اجرا

و رفع  ینه حقوق ملیران در زمیا یامل خلقهاک یدهند خلع سالح و و مجازات شوند. برابر یقرار م یتعد

 د.ید به مرحله اجرا درآیرد باکاز خلق  یامل ستم ملک

 (1/12/1357هانکی)

 

 .شده است یردستان باعث ناراحتکدر  یطالبان

مناطق سؤال شد.  یردستان و ناامنکر در مورد اعالم استقالل یعات اخیر انتظام در باره شایام یاز آقا …

 یگروه برا یکاند و امروز شده یها باعث ناراحتیه طالبانکد یا خرب رسشب مبید»  : پاسخ داد یو 

ن یالً اک یول» : افزود یو « ن گروه اعالم خواهد شدیمت ایجه عزیه نتکاند ردستان رفتهکبه  یدگیرس

 یعاتیشا ، برسد ینونکه انقالب به مرحله کن یش از ایه ما پکند. همچنانکیعه تجاوز منیمسئله از حد شا

د ییچ وجه تأیردستان را بهکم. بهرحال ما اعالم استقالل یده بودینه درباره بلوجستان شنین زمیر همد

ران از آن جدا شود یا کچ قسمت از خایچوجه اجازه ندهد هیه بهکن است یاست دولت ایم و سینکیمن

 م.ینمی کیر یجلوگ ین اتفاقیامل قدرت از چنکو با 

 (1/12/1357) اطالعات

 

  یه طلبینه تجز یخودمختار 

ه دولت موقت با آن روبروست مورد ک ین مسائلیاز مهمرت یکیردستان همچنان به عنوان ک یماجرا

ر را به تهران یاند گزارش زردستان اعزام شدهکه به ک یروز گزارشگرانیاست. دیدن یبحث محافل خرب 

اعالم داشتند خواهان  ی، نیده باد خمزن» : زدندمی ادیه فرک یرد در حالکل یاز قبا یگروه : ردندکمخابره 
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ن یا ، ران هستند. در هر حالیا یدر داخل مرزها یه تنها خواستار خودمختار کستند بلیران نیاز ا ییجدا

ادامه  یمرز عراق ناآرام یآن سو  یوهستانک یه در استان غربکرد یگیصورت م یاعالم زمان

ون هنوز مقاومت در یانقالب یرشفتهایرغم پیه علکت ن اسیا یایگو، ردستان کواصله از  یهادارد.گزارش

 یجان غربیمرز آذربا یکیدر نزد یپاسگاه نظام یکنجا و آنجا وجود دارد. در مهاباد یمقابل انقالب در ا

ضد  یروهایدر درست ن یست چند پادگان نظامیهنوز معلوم ن یون درآمده است ولیبه ترصف انقالب

ه کصورت گرفت  یار و امور اجتامعکر یوش فروهر وزیدر مقابل دارردستان کانقالب است و تظاهرات 

ردستان به آنجا فرستاده شده کدر  یاوضاع و ناآرام یبررس یر برایمهندس بازرگان نخست وز یاز سو 

رد تا در مورد مسأله کمالقات « ینین حسیخ عزالدیش»ت الله یاست.فروهر و گروه همراه او با آ

 یز براین یابازرگان حامل نامه یا فروهر از سو یبپردازد. از قرار معلوم گو به بحث یبا و  یخودمختار 

ردها بود از کامً یه هدفش مستقک ییردستان در تقاضاک یت بسو کش از حر یبوده است. فروهر پ یو 

از  یجه موجیفروهر در نت ین تقاضایند. ایت منایان خواست تا از برادران خود در ارتش حامیرانیهمه ا

ن قبائل یه بک یتوسط افراد قبائل بود. در نزاع یسات دولتیس و تأسیپل ی، ژاندارمر  یه پاسگاههاحمله ب

س یس پلیز رئیشدند. در سنندج ن ینفر زخم 5شته و کنفر 14 ، هیرضائ یکیرخ داد هفته گذشته در نزد

ل کیدر سنندج تشه کو انقالب  ین اثنا اعضا جامعه دفاع از آزادیتوسط جوانان مسلح ربوده شد. در هم

 یا در حال توطئه برایکآمر یسازمان جاسوس یار که با همکیت تر یه سازمان امنکشده است هشدار داد 

 یرده است اعالم منود حوادثکه منترش ک یاهیانیته در بیمکردستان هستند. کبوجودآوردن اغتشاش در 

دارد  یاگسرتده یهاشهیه رکاست  ین املللیتوطئه بزرگ ب یکمعلول  ، دهدیردستان رخ مکه فعالً در ک

ن یرد. در همکرا بلند خواهد  یه طلبیران زمزمه تجزیجه برسد در چهار گوشه ایردستان به نتکو اگر در 

م دارد یه تصمکشده است  یردستان معرفکه یتوطئه تجز یبعنوان عامل اجرا یبارزان یه مالمصطفیاعالم

ه یران را تجزیردستان اک ، ل شامل عراقیر قبایو سا یانبرز « ل جافیا» یهفتاد هزار جنگجو  کمکبا 

 .ندک
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دو  یکی ، رد و در آنکردستان پخش کرات کحزب دمو  یه از سو یانیشب چند بید ، ردستان آزادکو یراد

ش در سنندج یه صداکو ین رادیردستان است اشاره منود. اکه به استقالل رساندن کبار به هدف خود 

ردستان در مهاباد کدولت به  یأت اعزامین حال هیرد. در همکرنامه پخش شود سه ساعت بیده میشن

 .ردکردستان برقرار کمهم  یهابا چهره ییار متاسهاینده تا م االختیمستقر شد و اردالن بعنوان منا

 یاماده 8 یخواستها

ت یآ»ت ن به گفتگو نشست.ظهر امروز حرض یردنشکندگان مناطق یدولت با منا یأت اعزامیروز هیظهر د

 ینیخم یت الله العظمیام حرضت آیوست.پیأت پیبه مهاباد آمد و به ه ینیام امام خمیبا پ« یزدیالله 

راد یا یر سخنانیامام جمعه مهاباد ن ینین حسیخ عزالدیت الله شیان چند هزار نفر خوانده شد. آیدر م

س شد و از آنجا کروز منعیم ددوم و سو  یهان خطه در چاپیمردم ا یاماده8 یه همراه خواستهاکرد ک

  :شودین چاپها محروم مانده باشند مجدداً درج میاز ا یان است عدهکه ممک

م دارد با ید و تصمیمنامی دییرا تأ یانقالب اسالم ، رانیا  یر خلقهایرد همراه و همگام با ساکخلق -1

ن رسنوشت خود یین حق تعیتأمو  یران خواهان رفع ستم ملیا یر خلقهایبا سا یوند مبارزاتیم پکیتح

ند و از دولت  کیرا رد م یه طلبیباشد و هرگونه اتهام تجزیران میشور اکو در چارچوب یبصورت  فدرات

 .ها اعالم داردن خواستهیه موضع خود را در مقابل اکخواهد یمهندس بازرگان م یوقت آقا

ن جهات حق مسلم یرده و بهمکن ادا رایدر انقالب ا یران سهم اساسیشان اکه زحمتکم یما برآن-3

 .ت داشته باشندکرش  یه در دولت انقالبکارگران و دهقانان است کشان و کزحمت

ران یمناطق اترین از عقب مانده یکی ، ران ضمن دارا بودن منافع دست نخورده فراوانیردستان اک-4

 .است یاساس یاز خواستها یکی یرفع ستم اقتصاد ین برایاست بنابرا

 ینظام کته مشرت یمکن منظور یاداره شود بد یانقالب ید تحت نظر شورایردستان باکمه پادگانها در ه-5

 .ل گرددکیتش یانقالب یندگان شوراهایهن پرست و منایاز افرسان م
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ل ید  تحویبااند داده و موجب شهادت فرزندان خلق شده یر انداز یه دستور تکار کتیافرسان جنا-6

 ید ارتش از عنارصضد انقالبیبا یبه ارتش خلق یارتجاع یل ارتشیگردند و مبنظور تبدخلق  یدادگاه انقالب

 .ه گرددیتصف

ت الله یه حرضت آکدارند ین هستند اعالم میردنشک یندگان شهرستانهایه  مناکندگان حارض یهمه منا-7

د با دولت ر که از طرف خلق کرند یقرار بگ یأتیت دارند در رأس هر هیصالح ینین حسید عزالدیس

رد ک یره و متاس با عنارص ارتجاعکانقالب و دولت موقت را از مذا ید و دستگاه رهرب یره مناکمذا یز کمر 

 .برحذر دارند

ران و یا کا و ساوایکا آمریعامل سازمان س» ، اده موقت یو گروه ق یبارزان یه مال مصطفکاز آنجا -8

م یخواهیم یلذا از دولت انقالب ، رد هستندکخلق  باشند و مورد نفرت متامیاند و مبوده« هکیت تر یم

ران اخراج شوند ین دارو دسته قطع گردد و رهربان خائن انها از ایبا ا یهر نوع ارتباط و متاس بارزان

 .وارد آورد یابضاعت لطمه یپناهنده ب یهات خانوادهیاست به وضعین سیه اکبدون آن

 (2/12/1357اطالعات )

 

 جدر سنند  ییامیراهپ

و انقالب سنندج پس از اجتامع در خانه  یت دفاع از آزادیجمع یهزار نفر از اعضا4ش از یب -سنندج

 یانقالب یشورا» : ر دادندیبرشح ز ییان شعارهایامیردند. راهپک ییاین شهر راهپمیا یابانهایمعلم در خ

انقالب  یل شوراکیا از تشم«.» ل گرددکیدرجه داران و افرسان تش ، فقط با انتخاب آزاد رسبازان ینظام

ن مراسم یر اینظ«.شاورز استک ین برایزم«.» شهر و ده یدرود بر همبستگ«» مینکیم یبانیپشت ینظام

 .از شهرها انجام شده است یامختلف در پاره یگروهها یاز سو 

 (2/12/1357اطالعات )
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 .ران استیل جاف در خدمت انقالب ایا

تحت عنوان  یخرب  ، در صفحه اول یشب آن روزنامه گرامید محرتماً  : ر روزنامه اطالعاتیرسدب

 یمصطف کمکل جاف به یرده بود و ضمن آن تصور شده بود اکران چاپ یا یه طلبینه تجز یخودمختار 

 ، باال یب ادعایذکم ضمن تینکیحاً اعالم مینند و ما رصکه یران را تجزیردستان اکخواهند یم یبارزان

امل ک یرا با خوشوقت ینیامام خم یرهرب  ، رانیر مردم ایر مانند سایت جاف نال یه اکم ینکیم یاد آور ی

د یشان اعالم شده است. محمد سعین مطالب در محرض این انقالب بوده و ایرفته و در خدمت ایپذ

 گ جاف.یم بیرک یجاف مصطف

 (3/12/1357)اطالعات

 

 درخواست مجازات عامالن حوادث سنندج

خواستار مجازات  یر یاخ نخست وزکبه  ین شهرستان سنندج با ارسال تلگرامانون معلامکانون ک-سنندج

به جان و مال  ین تلگرام آمده است حمله عوامل نظامین شهر شدند. در ایر ایعامالن حوادث اخ یفور 

ار یه دولت بختکند کیجاد مید را این تردیآورد و ایز را به خاطر میاد شورش سپاه چنگیو ناموس مردم 

ان سنندج خواستار مجازات ینه فرهنگین زمیرفع هر گونه شبهه در ا یندارد. برا ینظام یروهایل بر ننرت ک

 ن حادثه هستند.یا یفور 

 (13/12/1357هانکی)
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 وانیدر مر یجالل طالبان

 60عراق بهمراه  یردهاکرهرب  یجالل طالبان ، وانید نشده از شهرستان مرییبراساس گزارش تا -وانیمر

 د. یوان اقامت گزیمر یرستانهایاز دب یکین شهر شد و در یخود وارد ا یهایکرتن از چ

 (3/12/1357)اطالعات

 

 .رده استکن یجاد ناراحتیا یجالل طالبان

 یرهرب بزرگ انقالب اسالم یبرا یتلگراف ، ردستان عراقک یهنیه میاتحاد یته نظامیمک یاز سو  -مهاباد

ت یحرضت آ یرهرب بزرگ انقالب اسالم» : ن رشح استیراف بدمخابره شد. منت تلگ ینیحرضت امام خم

 یون انقالب اسالمیزیو و تلویراد 30/11/1357ت تأسف در اخبار دو شنبه شب مورخ ی! با نهاینیالله خم

ردستان ک یهنیه میوابسته به اتحاد یاز جانب طرفداران جالل طالبان ید ناراحتیبر تول یمبن یخرب  ، رانیا

ن یم همچنیمنایب میذکن موضوع را به شدت تیله صحت اینوسیران پخش شد. بدیا یعراق در مرزها

ز یم و ضمن اعالم عدم دخالت و نیهمه ملتها هست یرشافتمند به آزاد یم ما افرادیابارها اعالم داشته

 قدریم عالیآن زع یبه رهرب  ، رانینهضت بزرگ ملت ا یبان واقعیپشت ، رانیا یدر امور داخل یناراحت

م یحفظ خواه ، رانیخواهانه ملت مبارز ایآزاد یخود را با آرمانها ین همواره همبستگیم. بنابرایباشیم

زم و وابستگانش یالیس امپریاز دسا یه ناشکل ین قبیاز ا یعاتیه اخبار و شایلکمنود و در هر زمان 

 .م منودیباشد را رد خواهیم

 ردستان.ک یهنیه میاتحاد یته نظامیمک

 (3/12/1357ت)اطالعا
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 .ب شدیذکردستان تکدر مناقشات « یجالل طالبان»مداخله 

ت الله یبه حرضت آ یردستان با مخابره تلگرامک یهنیه میاتحاد یته نظامیمک: هانکیخربنگار -مهاباد

ب یذکداً تیران شدیردستان اکرا در مناقشات  یعات مربوط به دخالت جالل طالبانیشای، نیخم یالعضم

و یراد 30/11/57ت تاسف در اخبار دوشنبه شب مورخیبا نها»: ن استیچن یته نظامیمک امیردمنت پک

 یهنیه میوابسته به اتحاد یاز جانب طرفداران جالل طالبان ید ناراحتیبر تول یمبن یون خرب یزیتلو

مو ییمنایب میذکن موضوع را بشدت تیله صحت این وسیران پخش شد بدیا یردستان عراق در مرزهاک

م و ضمن عدم یها هستهمه ملت یرشافتمند و معتقد به آزاد یم ما افرادین بارها اعالم داشته ایهمچن

ان  یران برهرب ینهضت بزرگ ملت ا یبان واقعیران پشتیا یدر امورات داخل ید ناراحتیدخالت و تول

ران یلت مبارز اخواهانه میآزاد یخود را با آرمانها ین همواره همبستگیم. بنابرایباشیقدر میم عالیزع

زم و یالیس امپریاز دسا یه ناشکل را ین قبیعات از ایه اخبار و شایلکم منود و در هر زمان یحفظ خواه

 رد.کم یوابستگان است رد خواه

 (3/12/1357هانکی)

 

 .مینکیردستان را اعاده مکحقوق مردم 

رت کد ، رت اردالنکد  ، ن فروهرایل از آقاکمتش ، ردستانکبه  یدولت انقالب یاز سو  یأت اعزامیه یاعضا

م کان استقبال یدر م ی، اختصاص یامیهواپ یکا یروز یبعدازظهر د 4ساعت  یت الله نور یو آی، ونسی

 یرانشهر در حالین شهر شدند. زنان و مردان منطقه پیرانشهر وارد این پیسابقه مردم مرزنش یر و بینظ

را تا مسجد  یأت اعزامیه ، «رانیردستان اکدان یشهدرود بر » ، «ینیدرود بر خم» : دادندیه شعار مک

ستاده یرانشهر بصورت نشسته و ایردند. در محل مسجد هزاران نفر از مردم پک یصاحب الزمان همراه

 ، «نندکیوم مکرا مح یه طلبیردها تجزک» : دادندیبلند شعار م یرده بودند و مرتباً با صداکاجتامع 

ران کاز روشنف یکی« یقادر عبد» ، «رانینقشه ا یردها رو ک یبرا یختار خودم ، رانیا یبرا یراسکدمو »
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هامنان یمقدم م ، رانیه انقالب ملت ایعل یاستعامر  یهاسهیوم ساخنت هرگونه تفرقه و دسکرد ضمن محک

ن ین منطقه نخستیفروهر! مردمان آزاد دل ا یآقا : داشت و افزود یرانشهر گرامیپ یرا به منطقه مرز 

ده یه به گوششان رسک یین صدا و آوایبوده و نخست یپوش نظامو زره کتان ، انددهیه دک هک ینیماش

 ی، نیدرود بر خم یان شعارهایه در مکبود  یسخرنان بعد یت الله نور یگلوله بوده است. آ یصدا ، است

را  یاسالم یومت جمهور کرد و محاسن حکدعوت  یوحدت و همدل ینان را به اتحاد همبستگیمرزنش

 یرا برا ینیام مهم امام خمیسپس پ یشاهنشاه برشمرد. و یضد اسالم یامگکومت خود کسه با حیدر مقا

 ، ردستانک یدرود و سالم گرم به اهال ینیامام خم ، امین پیرد. در اکقرائت  ینان مرز کرانشهر و سایپ یاهال

دعوت  یاسالم یجمهور  ر درفشیدر ز یگانگیوحدت و  ی، دار دلیب ی، ار یهوشی، آنان را به همبستگ

وش یأت اعالم دارند. پس از آن داریشان را به هیهاازهاو خواستهیردستان خواسته بود نکمنود و از مردم 

م یدواریام» : رد گفتکاز سخرنانان  یکیرد و در پاسخ کح یانقالب را ترش یروز یو پ یتکفروهر مسائل ممل

تور کد به ترایادهین بار دینخست یه شام براکرا  یمن نظایماش یرانیبا همت شام مردان و زنان آگاه ا

شام مردم  یز به خواستهاکم منود در مر یخواه یم. ما با متام قدرت سعینکل یساخت خودمان تبد

 شود. یان پافشار یرانیگر ایشام و د یاحقاق حق و آزاد یبرا ی، دگیردستان رسک

 (3/12/1357)اطالعات

 

  :ردستانک یانقالب یشوراها یاماده8ندگان یاز منا

 .باشد یانقالب یر نظر شوراهاید زیردستان باک یمتام پادگانها

ام بهمن  یروز دوشنبه س یردستان در گردهامئک یاز شهرها یاعزام یانقالب یندگان شوراهایمنا-مهاباد

ب کر رامنیا یومت موقت انقالب اسالمکندگان حیماده به منا 8در ای قطعنامه، ماه خود در شهر مهاباد

و  یت الله نور یآ ی، ر کرت محمد مکد  ، ل اردالنیرت اسامعکد  ی، بانه ا یونسیم یابراه، وش فروهریاز دار

رد کمردم  ین قطعنامه را خواست متامیگانه ا 8ور موارد کندگان مذ یم داشتند. منایتسل یبابائ یاحمد عل
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نقرار یگانه قطعنامه از ا8مواد اند. ردهکف یتوص یا حزب بخصوصیبه هر گروه دسته  یو بدون وابستگ

 .است

م کیم دارد با تحیند و تصمیمناید مییران را تایران انقالب ایا یر خلقهایرد همراه و همگام با ساکخلق -1

 .ندکفا یا ینده نقش اساسیجاد جامعه آزاد و آباد آیران در ایا یهار خلقیبا سا یوند مبارزاتیپ

ن رسنوشت خود بصورت یین حق تعیو تأم یخواهان رفع ستم مل ، انر یا یهار خلقیرد مانند ساکخلق -2

ند و از دولت موقت یکرا رد م یه طلبیباشد و هرگونه اتهام تجزیران میشور اکو در چهارچوب یفدرات

 .ن خواست رسامً اعالم داردیه وضع خود را در قبال اکخواهد یمهندس بازرگان م یآقا

ن جهت حق مسلم یاند و بهمردهکران ادا یرا در انقالب ا یسهم اساس  ،رانیشان اکه زحمتکم یما برآن -3

 .ت داشته باشندکرش  یه در دولت انقالبکارگران و دهقانان است کشان و کزحمت

ران یمناطق اترین از عقب افتاده یکیران ضمن دارا بودن منابع دست نخورده فراوان یردستان اک-4

 .است یاساس یاز خواستها یکی ین رفع ستم اقتصادیبنابرا، است

ته یمک یکد ین منظور بایاداره شود و بد یانقالب ید تحت نظر شورایردستان باکهمه پادگانها در -5

 .ل گرددکیتش یانقالب یندگان شورایهن پرست و منایاز افرسان م ینظام کمشرت 

ل دادگاه ید تحویبا ، نداداده و موجب شهادت فرزندان خلق شده یرانداز یه دستور تکار کتیافرسان جنا-6

ه یتصف ید ارتش از عنارص ضد انقالبیبا یبه ارتش خلق یل ارتش ارتجاعیخلق گردند و مبنظور تبد یانقالب

 .گردد

ت الله یه حرضت آکدارند یاعالم م ، ن هستندیردنشک ینده شهرستانهایه مناکندگان حارض یهمه منا-7

رد با دولت کرند و از طرف خلق یقرار بگ یاتیه ت دارند در رأس هریصالح ی، نین حسید عزالدیس

رد ک یره و متاس با عنارص ارتجاعکانقالب و دولت موقت را از مذا یند و دستگاه رهرب یره مناکمذا یز کمر 

 .برحذر دارند
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 کا و ساوایکآمر یایعامل سازمان س« اده موقتیق»و گروه معروف به  یبارزان یه مالمصطفکاز آنجا -8

 یرد هستند. لذا از دولت انقالبکباشند و مورد نفرت متام خلق یاند و مه بودهکیتر  «تیم»ران و یا

، ران اخراج شوندین دارو دسته قطع گردد و رهربان خائن آنها از ایم هر نوع ارتباط و متاس با ایخواهیم

 وارد آورد.ای بضاعت لطمه یپناهنده ب یهات خانوادهیاست به وضعین سیه اکبدون آن

 (4/12/1357هانکی)

 

 .میاوستهیبه نهضت امام پ : ردندکرد اعالم کله بزرگ یقب 8

ردها حارض شدند  پادگان مهاباد را کبدست زرمندگان انقالب افتاد و « پسوه»و « رانشهریپ» یپادگانها

  .نندکم یز به انقالب تسلین

 .میم و بخوانیسیبنو یردکم به زبان یخواهیما م   

 هادار  ، ردکو رزمندگان « رسبازان انقالب» کته مشرت یمکل کیبا تش : اطالعات یاعزامخربنگار  -مهاباد 

ه خواهان کمهاباد عمالً به دست افراد مسلح  یکیدر نزد« پسوه»و « رانشهریپ» یامور پادگانها

توسط ، رانشهر و پسوهیپ یته پس از چند روز محارصه پادگانهایمکن یهستند افتاد. ا یخودمختار 

ل کیانقالب مهاباد تش ین پادگانها با شورایا ینظام یروهایندگان نیرد و بدنبال مالقات مناکان رزمندگ

 یرد به فرماندهکافرس  یکن بدنبال انتخاب یش از ایز پیه پادگان مهاباد نکاست  ین در حالیشد و ا

ه گفته کناس ناش ینظام یامیا دو هواپی یکشود. همزمان یانقالب شهر اداره م یر نظر شورایآن ز

ل مانور در آسامن مهاباد کرا به ش کیو کمش یهر روز پروازها ، ا فانتوم هستندی یار کشود از نوع شیم

امام جمعه  ینین حسیخ عزالدیت الله شیدهند. آیران و عراق انجام میا یاطراف و نوار مرز  یو نواح

ده یردها برگزک یرامون خودمختار یره پکردها بعنوان تنها مرجع مذاکندگان منتخب یمنا یه از سو کمهاباد 

 یاگر متضمن خودمختار  ، ردستانکرامون مسأله یدولت بازرگان پ یشنهادهایه پکرد کشده است اعالم 
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ردها خواهان کستند. یه طلب نیردها تجزکرا یرش نخواهد بود زین منطقه نباشد قابل پذیا یبرا

، ردستانک ی، جان غربیآذربا یامل استانهاش ، رانیا یدر غرب و شامل غرب یامنطقه یخودمختار 

 .ران آزاد هستندیاست در چارچوب ا« ردستانکن یرسزم»دگاه آنان یه از دکالم یرمانشاهان و اک

ت یشاه سابق بخاطر فعال یه از سو کز یردستان نکرات کل حزب دمو کر یدب« رت عبدالرحمن قاسملوکد »

انه به مهاباد بازگشته است یت مخفیسال فعال 25پس از   ،وم شده بودکاباً به اعدام محیغ ، ن حزبیدر ا

خلق برسعت خود را به  ییفدا یهایکگر چرید یند. از سو کت یفعال ، ردستانک یخودمختار  یتا برا

اجتامع گرد  یکرد را در کچهار هزار نفر جوان  ، ن شهریساعت پس از ورود به ا24مهاباد رسانده و 

 ید بعنوان رهرب جنبش خودمختار یه از او باک« ینین حسیخ عزالدیه شت اللیآ»ن حال یآوردند. در هم

در » : رد و افزودکف یران را سازنده توصیخلق در انقالب ا ییفدا یهایکنقش چر ، ردکاد یردستان ک

 یشب در بخش فارسیو لندن دیگر رادید یاز سو «. ه شودکید تینبا ید مذهبیعقا یران لزوماً رو یانقالب ا

ن یران و عراق مهمرتیردها در مرز اکبحران » : ردستان گفتکر در یرامون بحران اخیپ یر یخود در تفس

ران از مرزبانان خود خواسته است مبحض یران با آن روبرو است. دولت اید ایه دولت جدکاست  یلکمش

 ، گر انقالبید یاز سو «. نندکوب کردند آن را رس کم عراق مشاهده یمق یردهاک یاز سو  یه تجاوز کآن

ون یلیم 3و یبگردن ضد انقالب گذاشته است. به گفته راد ، ق مردم را به اعتصاب و تظاهراتیگناه تشو

عراق با  یدر زمان جنگها یردند ولکران جدا یردستان را از اک ، بار در اوائل سلطنت شاهیکران یرد اک

 یت شدند و حتکران سایا یردهاک ، عراق داشت یردهاکت از یبر حام یمبتن یران موضعیردها چون اک

ردها ک ، ف شدیه قدرت شاه ضعکر و بعد از آنیاخ یردند. در ماههاک یبانیپشت یز کسخت از دولت مر 

 : انددر تهران گفته یکپلامتیران بدست آورند. منابع دیا یدر حمله به پاسگاهها یادیتوانستند اسلحه ز

مقابله با  یبرا یالتکیو رسگرم سازمان دادن به تشبرد یران به رس میاد در ایبه احتامل ز یجالل طالبان»

 یبا خربنگاران خارج یاروز در مصاحبهید ، ردکله بزرگ یپنج قب یگر رؤساید یاز سو «. ران استیدولت ا

شان ازرسشناسان یه بعضکن رهربان یرد اکه طلبان مبارزه خواهند یاظهار داشتند آنها بشدت با تجز

آنها اتهام «. م ماندیخواه یرانیم و ایهست یرانیما ا» : اند گفتندش بودهیپ یرد در سالهاکنهضت مبارزه 
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انقالب مهاباد و عضو حزب  یمعاون شورا« انیبلور یغن» یردند. آقاکب یذکرا ت یداشنت ارتباط با طالبان

ا برس یکدر آمر کنیه اک یبارزان یه مال مصطفکاست  کیده حایرس یخربها» : ردستان گفتکرات کدمو 

ه متاس گرفته و اظهار داشته کیران در مرز تر یرد اکر یعشا یاز رؤسا یاله عوامل خود با پارهیبرد بوسیم

ر یعشا یند اما رؤساکیت میشان حامیافنت به خواستهایدست  یردها براکاو بر  یا از رهرب یکاست آمر

«. ستندیه طلب نیچ وجه تجزیاند آنها بهرده و گفتهک یخوددار  یبازران یشنهاد مال مصطفیرد از قبول پک

ران خشنود یردستان خود مختار در اک یکجاد یاز ا یه جالل طالبانکنند کیه پنهان منکرد ضمن انکرهربان 

چگونه یه ی، ه طالبانکنند و معتقدند یکار مکن موضوع انیاً هرگونه دخالت او را در ایاما قو ، خواهد شد

 ورده است.ایران و عراق بوجود نیدر مرز ا یناراحت

 (5/12/1357)اطالعات

 

 .ندارد یردستان نقشکر یرد در حوادث اخکاعالم  یگروه طالبان

ه ک یه در حوادثکرد کاعالم  یجالل طالبان یرد)عراق( بر رهرب که ملت یاتحاد -فرانسه یخربگزار  -روتیب

ه کت اعالم داشت رو یه در بین اتحادیا یندارد. سخنگو  یچ نقشیداده ه یران رو یردستان اکراً در یاخ

س یش در پاریب یه چندکن سخنگو افزود ین نام وجود دارد ایجنبش مشابه به هم یکران هم ژیدر ا

انجام گرفته و امام در آن هنگام رفتار  ینیرد و امام خمک یه ملیندگان اتحادیاز منا یکیان یم یدار ید

 ، رانیا هه دولت تاز کان خواست یان سخنگو در پیران داشته است. ایا یردهاکنسبت به آرمان  یمناسب

 .ردیبپذ یاسالم یران را در چارچوب جمهور یا یردهاک یحقوق مل

 .ندکیردستان اجرا مکرا در « ایس» یهانقشه یبارزان یمال مصطف : ردستان عراقک یهنیه مینده اتحادیمنا

به مقر امام  یلگرامبا مخابره ت« ردستان عراقک یهنیه میاتحاد»نده یمنا« چاورش یصفرمصطف یحاج»

اساس  یعات بیه با پخش شاکرد کرانده شده را متهم  یعراق یردهاکرهرب  یبارزان یمال مصطف ینیخم
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ردستان کدر  ین عمل به جالل طالبانیارانه و انتساب اکز و خرابیآم یکات تحریو دست زدن به عمل

 یبارزان یدارو دسته مالمصطف»ت رده اسکدر تلگرام خود اعالم  یانداخته است. و جنگ اعصاب به راه

 یردستان ناامنکال خود در یه به خکاند زده یا دست به اقداماتیبا انتشار سازمان س کمزدور شاه و ساوا

 : ن گفتیه همچنینده اتحادیمنا«ران لطمه بزنند.یا یق به انقالب اسالمین طرینند و از اکجاد یو بحران ا

« اده موقتیق»ر نامیه خود زکرا ای ارانهکتیاعامل جنا« ایس»و دارودسته او به فرمان  یمال مصطف

ران یرد با انقالب اکخلق  یدهند تا در همبستگیان او نسبت میو اطراف یشوند به جالل طالبانیب مکمرت

از فرستنده  30/11/57شب» : ن تلگرام گفته شده استیاندازند.در همیاف بکش ینیامام خم یبرهرب 

از افراد  یه از قرار اطالع گروهکد ین مظنون پخش گردیبه ا یران خرب یا یب اسالمانقال  یونیزیو تلویراد

رو متام یه ما با نکه کپخش شد  ین خرب در زمانیاند اردهکحمله  یمرز  یبه پاسگاها یجالل طالبان

 یدن نظام فاسد شاهنشاهیران و برچیا یه نسبت به جنبش اسالمیخود را بارها با صدور اعالم یبانیپشت

ه مبنظور روشن کدرخواست شده است  ینین تلگرام از امام خمیان ایدر پا« م.یران اعالم داشته بودیدر ا

 یبه مناطق مرز  یندگانیمنا ، رانیردستان عراق با با انقالب اک یهنیه میاتحاد یپارچگیکردن وحدت و ک

 اعزام شوند.

 (5/12/1357هانکی)

 

 .ب شدیذکردستان تکدخالت دربحران 

ه سازمان کاظهار داشت « روتیب»عراق در  یردهاکجنبش  یسخنگو  : فرانسه یخربگزار  -وتر یب 

 یندارد. سخنگو  یاچگونه مداخلهیران هیردستان اکر یدر حوادث اخ« یطالبان یردهاک یه ملیاتحاد»

دارد  ن نام وجودیبه هم یاهیز اتحادیران نیه در اکن مطلب یعراق پس از اشاره به ا یردهاک یاتحاد مل

 ینده اتحاد ملیمنا یکشان و یان ایم یدار یس دیدر پار ینیت الله خمیه هنگام اقامت حرضت آکگفت 

عراق ابراز داشتند.  یردهاکروش مساعدشان را نسبت به آرمان  ینیداد و امام خم یعراق رو  یردهاک
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ران را یا یردهاک یه حقوق ملکرد کران درخواست یعراق از دولت تازه ا یردهاک یاتحاد مل یسخنگو 

 ت بشناسد.یبه رسم یدر چارچوب جمهور 

 (5/12/1357)اطالعات

 

 .منترش شد«رشیه»زبان  یردکروزنامه 

در « رشیه»گر در سقز منترش شد. یبار دیک یلیپس از مدتها تعط« رشیه»زبان  یردکروزنامه  -سقز

صفحه دارد  5ن روزنامه یفت.اایال انتشار یر 10 یمرت و به بها یسانت 20در30و با قطع  یاغذ معمولک

 یرش)مبعنایباشد. هیم یو فارس یردک یبزبانها یمحل ین خربهایران و جهان و همچنیاخبار ا یو حاو 

صفحه آن به اخبار  4ع شده است و یان و بانه توزکبو  ، [ رئوف احمد پناه در سقزیر]یحمله(به رسدب

 اختصاص دارد. یفارس یو صفحه پنجم به خربها یردک

 (6/12/1357العات)اط

 

 حمله افراد مسلح به پاوه

 .ردستان قطع شدکها در آسامن پرواز فانتوم : هیهان از ارومکیژه یگزارش فرستاده و

 .است یان انقالبیرد و نظامکمسلح  یهایکدر دست چر یجان غربینرتل سه پادگان مهم آذرباک

ه در هفته کردستان ک یه فانتوم بر فراز شهرهاجنگند یامهایپرواز هواپ : هانکی یخربنگار اعزام –ه یاروم

به  یجان غربینرتل سه پادگان مهم در آذرباکروز متوقف شده و یگرفت از دیگذشته مرتب صورت م

ن مانند یردنشک ینواح یعه مبباران بعضیافتاده است. شا یان انقالبیرد و نظامکمسلح  یهایکدست چر

ه بعد کران یردستان اکرات کبه حزب دم یکمنبع نزد یکفته روز قوت گرفت و به گیرانشهر دینقده و پ
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آزاد شده در مهاباد و اطراف نقده چند عدد گلوله منفجر نشده  یاسیس یسال حبس در زندانها 20از 

را دامن زده و  ین وحشت عمومیردنشک یعه مبباران شهرهایها و شادا شدن گلولهیدا شده است.پیپ

اند م بودهیرانشهر و نقده مقیپ، مهاباد یه در شهرهاکه ک یجانیاده آذرباچهار روز گذشته دهها خانو  یط

سنت که با شکم کار یفانتوم از ارتفاع بس یامهایگر پرواز هواپید یاند. از سو ردهکوچ کن یردنشک یاز نواح

ردستان ک یو اجتامع یانون فرهنگکنون چند کشده و تا یهمراه بود موجب اعرتاض اهال یوار صوتید

 کها از از تر یردن آذرکمنرصف  ین برایردنشک یمردم نواح یوششهاکاند. ردهکن مسئله اعرتاض یا به

جان یآذربا یاز شهرها یه در بعضکه یاعالم یکده است. در ینرسای جهینون به نتکردستان تاک یشهرها

ه یا تجزردها ر کنند کیم یه سعک کیو کب عنارص مشیها درخواست شده فریمنترش شده از آذر یغرب

در حال جنگ  یز که طلب هستند و نه با دولت مر یردها نه تجزکرا یز ، نند نخورندک یطلب معرف

ت دو یگر حامید ین مبباران شود. از سو یردنشکه مناطق کوجود ندارد  یلین جهت دلیباشند به همیم

و شاهپور با ه یرضائ یردهاکن یدر ب یکراتکان خلق از از دمین خلق و فدائیمجاهد یکیسازمان چر

بخاطر سخنان  یه از مسعود رجو یرد در رضائکان یاز دانشجو یروز جمعیاستقبال روبرو شده و د

در  یجان غربینرتل سه پادگان عمده آذرباکنون کردند. هم اکش یرش در اجتامع دانشگاه ستاکروشنف

باشد. افراد مسلح یم یان انقالبیرد و نظامکرانشهر در دست افراد مسلح یپسوه و پ ، مهاباد یشهرها

و ضد اختالفات  کساوا ، 2ن کان وابسته به ر ین سه پادگان را از نظامیان طرفدار مردم اینظام یار یرد با ک

ان انقالب و ینظام کمشرت  یله شورایپادگانها وس، اندرده و خود اداره پادگان را به عهده گرفتهک کپا

اعالم  یز کخود را به دولت مر  یردها وفادار کو هم  یان انقالبیهم نظام ، شودیرد اداره مک یهایکچر

اند اند. خاطر نشان ساختهردهکه منترش ک ییهاهیرد در اطالعک یهایکان و چرینظام کاند. ستاد مشرت ردهک

 یر و به شوراین سه پادگان دستگیدر ا یباشد.افرسان ضد انقالبیه هدف ما فقط حفظ پادگانها مک

ه یروز در ارومیو برادوست د« سومار»ان یاز روستائ یگر گروهید ییاند. از سوهه اعزام شدیانقالب اروم

اند ردهکشان ینهاید به بازپس گرفنت زمیاربابان روستاها دهقانان را تهد : هان گفتندکی یبه خربنگار اعزام

 .نندکیمسلح از خود دفاع م یل گروههاکیان مسلح شده و با تشین جهت روستائیو به هم
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 وم استکمح یطلب هیتجز

ه یه نغمه شوم تجزکما هر حمله اربابان را  : دیگویه سومار میان ناحییاز روستا یکیمحمد مال عبدالله 

شان یو دولت منتخب ا ینیاند. با شدت هرچه متامرت جواب داده و از امام خمردهکرا هم آنان ساز  یطلب

ه از کعه را ین شایه ایانقالب اروم یشورا یسخنگو  یکروز یگر دید یم. از سو ینکیمسلحانه دفاع م

و توپ و زره  کن تانیترصف مجدد پادگانها با چند یبرا کیمک یروهایه و افراد مسلح نیپادگان رضائ

ش صادر یه چند روز پای که در قطعنامهیرضائ یردهاکت یگر جمعیردند. دکب یذکپوش اعزام شده ت

م. در ینکیم کو کران را محیا کدر خا یه طلبینوع تجز ه هریم رضائیمق یردهاکما  : رد اعالم داشتک

ران آزاد ید در چارچوب ایرد باکردها معتقدند خلق کوجود ندارد اما  یه طلبیتجز یرو یچ نیردستان هک

ردها در کحقوق برش حقوق خود را به دست آورد. شعار  یه جهانیو مستقل مطابق اعالم یکراتکو دم

است. « ردستانک یران برایدر چهارچوبا یران و خودمختار یا یبرا یراسکمد»شور واحد و آن کمتام نقاط 

ت ما به کرش » ، ردندک یادآور یه شدند و یانقالب شهر اروم یت در شوراکه خواهان مشار یرضائ یردهاک

ه قرار کانقالب شهر مهاباد  ین حال شورایدر هم« ماست. یعیانقالب حق طب یت در شوراینسبت جمع

ت در کرش  یه براکم مهاباد خواست یجان مقیل شود از آذرباکیاز از نو تش یتخاباست به صورت ان

مهاباد از آغاز جنبش  هینینند. امام جامعت حسک یمعرف یاندهیت منایانقالب شهر به نسبت جمع یشورا

روز دفرت حزب یند. دکیم یار کامام جمعه مهاباد هم ینین حسیخ عزالدیران با مال شیحق طلبانه ا

ر یوش فروهر وزیاست دولت و اعالم نظر داریبه دنبال اعالم س : ردکردستان در مهاباد اعالم کات ر کدم

ردستان بعد کرات کحزب دم یاسیس یهمه احزاب و گروهها ینه مهندس بازرگان در مورد آزادیابکار ک

 یمبارزات علنن حزب به عنوان نقطه آغاز یشود. ایم یاز روز جمعه رسامً علن یت مخفیسال فعال32از 

اندازد. احتامل یردستان به راه مک یندگان حزب از همه شهرهایت مناکدر مهاباد با رش  ینگیتیخود م

ان یبلور یردستان مطرح شود. غنک یدر رابطه با مسئله خودمختار  یل مهمینگ مساین متیرود در ایم

ن مرحله در چارچوب یدر ابرنامه حزب  یشود محتوایم ینیش بیپ : برجسته حزب گفت یاز اعضا یکی

ن ییردها حق تعکه کماده درخواست شده  8ن یه قبالً اعالم شده است. در اکباشد  یاماده 8هامن 



 
139 

 ین از جمله اهالیردنشک یمتام شهرها یران آزاد به دست آورند. اهالیرسنوشت خود را در چهارچوب ا

بعنوان رهرب  یاند و از و ردهکه کیت یز کرات با دولت مر کن در مذایخ عزالدیش یه بر رهرب یرد رضائک

رد تنها با کخلق  ین معتقد است خواستهایت الله عزالدیشود.آیردستان نامربده مک یجنبش خودمختار 

 کیفه هر یس طایرئ یر یگ جهانگید بیشود. رشیمن یدر مدارس علم یردکس زبان یشدن تدریرسم

خود  یبانیدان پشتیس کیگزاده و هر یب یلهایا یروسا یحامت ینیگ عباس نژاد و محمد امیب یتل، مندان

ف فوقو یطوا یرؤسا : گفتیحامت ینیردستان اعالم داشتند. محمد امک یو خودمختار  یز کرا از دولت مر 

ز ین ی، اردار و جامد، کدالنی، سانین، هناره ک، اکش یعبدولی، در  ، رززا، ساداتی، رسهات کیهر  یلهایا

 یرامون مسئله خودمختار یبحث پ یبرا ینند و به زودکیاعالم م ینیام خمام یخود را از رهرب  یبانیپشت

رد منطقه که اعالم یانقالب اروم یس شورایرئ یت الله محمد فوز یروند. امروز آیردستان به تهران مک

 یم آنها در شورایاردها را به آنها سپردهکن و یردنشکم شده و امور منطقه یانقالب سه یه در شورایرضائ

 یفانتوم به خاطر هشدار دادن به آنها یامهایگفت پرواز هواپ یم اند. و یت سهیقالب به نسبت جمعان

 یم و با هم در مبارزات ملیندار یچگونه اختالفیردها هکه قصد حمله به پادگانها را دارند ما با کاست 

 م.یابوده یکرشیاسالم –

 (6/12/1357هانکی)

 

  .ردندک کتر ن را یردنشکها مناطق یجانیآذربا

 یاردستان هر روز وسعت تازهک یه جنبش خود مختار ک یدر حال-ژه اطالعات(ی)فرستاده و: رانشهریپ

ه ییا رضایز و یترب یرده و بسو که ین مناطق را تخلین برسعت ایردنشکم مناطق یمق یهاکتر  ، ندکیدا میپ

 ، ران و عراقیا یطراف و نوار مرز ا یشهرها ، بر فراز مهاباد یار کش یهازند. پرواز مداوم جتیگریم

 یبر خودمختار  یخواسته خود مبن یرد رو که رزمندگان که چنانکده است یعه را قوت بخشین شایا

 یدر شهرها یار کش یدر منطقه خواهد زد. جتها یات نظامیدست به عمل یز کدولت مر  ، نندک یپافشار 
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نند کیپرواز م یگوشخراش یم و باصداکن است در ارتفاع یردنشکه مناطق ک یجان غربیآذربا یجنوب

ران و عراق(و یرانشهر )مرز ایه پک یااند. در جادهن مناطق شدهیدر ا یه باعث وحشت عمومک یابگونه

ه یو اثاث کتر  یهاه خانوادهکشود یده میمتعدد د یونها و وانتهایامک ، دهدیوند میه پینقده را به رضائ

همچنان به مانور  یار کش یه جتهاکاست  ین در حالیند. اکیدور م نیردنشکآنها را به رسعت از مناطق 

نرتل کر نظر و یشهرها و مناطق حساس را ز ، هاه جادهکرد کدهند. رزمندگان یخود در منطقه ادامه م

ن مناسبت در یه به همک یاهیمبانند. در اعالم ین مناطق باقیه در اکخواهند یزبانان م کدارند از تر 

امل اتحاد و که در کسال است یکش از یرد بکو  یبرادران آذر » : ن آمده استینترش شده چنرانشهر میپ

اج ینون احتکردند. هم اکسنگر مبارزه  یکدر  یم منحوس و منفور پهلو یبر رژ یرگیجهت چ یهمبستگ

 انقالب یروز یاز پ یضد خلق یروهایشود. نیاجتامع احساس م ین متام قرشهایشرت بیبه وحدت هرچه ب

ن مخحتلف به دنبال یزبان به عناو یان آذر یاز همشهر یمنودند.تعداد کبه وحشت افتاده و شهر را تر 

 ین انقالبیر مبارزیرد زبان و ساکان یهمشهر یه انقالبیف روحینند و باعث تضعکیم کآنان شهر را تر 

ن دوران بر یزم است در ام ال یامنوده ینار هم زندگکن شهر در یان دراز در ایه سالک ییشوند. از آنجایم

 .«مینار هم باشکز در یمخاطره ن

 انون معلامنک

 : ردندکردستان اعالم ک یضمن اشاره به مسأله خودمختار  یاهیز باصدور اعالمیانون معلامن مهاباد نک

آور رعب یجاد صداهایجت فانتوم را در منطقه مهاباد و ا یامهایهواپ یمانور نظام ، ما معلامن مهاباد»

 .«مینکیوم مکد محیمهاباد گرد یدر روستاها ید نشده مبب انداز ییعه فعالً تایه موجب شاک

 یشاعرانقالب

د در یرد پس از سالها تبعک یشاعر انقالب« منیه»وه مردم مهاباد کان استقبال پرشین در میروز همچنید

 ردستان بازگشت.کبه  ، مرز یآنسو 

 (6/12/1357)اطالعات
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  یفر هزار ن 25 ییامیراهپ

خ یت الله شیآ» ید رهرب ییضمن تأ ی، هزار نفر  25اجتامع  یکمردم بانه در : بانه ـ خربنگار اطالعات

ردند. مردم ک یبانیردستان پشتکندگان یهشت گانه منا یامام جمعه مهاباد از خواستها« ینین حسیعزالد

ردند و کران جلب یا یالماس یردها در چارچوب جمهور کتوجه دولت را به حقوق  ، ن اجتامعیبانه در ا

 استعامر خواندند.  یادیسه ایرا دس یه طلبیهر نوع اتهام تجز

 (7/12/1357)اطالعات

 

 در پادگان سنندج یانقالب یل شوراکیدرخواست تش

در مسجد جامع سنندج  یه از روز دوشنبه هفته جار کسنندج  28ر کان لشیاز نظام یگروه -سنندج

ر هستند یست نفر متغین صد تا دویه بکن عده یدهند. این ادامه ماند. همچنان به تحصمتحصن شده

به فرمانده  یاماده 8قطعنامه  یکخود را در  یاز رهرب انقالب و دولت بازرگان خواستها یبانیضمن پشت

شنهاد یره شد. اما آنها پکن وارد مذایر با متحصنکشب معاون لشیاند.دردستان اعالم منودهک 28ر کلش

 یکبصورت  یانقالب نظام یبر نقش شورا یمهم خود مبن یاز خواستها یکیرا در مورد  رکمعاون لش

ر کلش یمهندس 417گردان  یاز افراد جمع ین افراد با مخالفت گروهیردند.تحصن اکرد  یانون مشورتک

 یبانیمحالت سنندج پشت یمحله و شورا یانون و شوراکت و یجمع 38نون کاما تا ، روبه رو شده است

اند امروز وستهیان متحصن پیاز مردم نظام یر یثکاند و گروه ان متحصن اعالم داشتهیرا از نظام خود

ان یزدند. مواد قطعنامه نظام یامئیابانها دست به راهپیان در خیاز نظام یبانیبه پشت کیوچک یگروهها

  :ر استیمتحصن به رشح ز

نرتل کو  یر یم گیه قدرت تصمکندگان گردانها یاب از منکمر  ، جهت اداره پادگان یانقالب یل شوراکیتش-1

 .ار فرماندهان را داشته باشدکبر 
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 .بانظر شورا ، اندردهکه مردم اقدام یه علک یو عوامل یه هر چه زودتر عنارص ضد اطالعاتیتصف-2

 .دمردم قرار دارن یه هنوز آنها رودررو کن تصور ین بردن حالت فوق العاده در پادگان سنندج و ایاز ب-3

  یعاد یان در دادگاههایمه نظامکو محا ینظام یانحالل دادگاهها-4

و  یتحت هر عنوان و برچسب، رانکن به روشنفیاز توه یر یده در پادگان و جلوگیان و عقیب یآزاد-5

 .ت در انتخاباتکرش  یآزاد

اعزام افراد و  ینیتأم یهانهیدر شهر و روستا در زم یو اسالم یمردم یر به همه سازمانهاکلش کمک-6

با گروهها و سازمانها خود را مربا  یان از همبستگیگر قطعنامه نظامیدر مورد د ، ن منظوریداوطلب به ا

 اند.ردهکد یتائ یان تهران را در دانشگاه صنعتینظام یدانسته و گردهامئ

 (7/12/1357هانکی)

 

  .ردن وارد صفوف مردم شدندکباتوبه  یعنارصضدانقالب

 یمسأله درون خلق یکما  یردستان براکمسأله » : ردستان گفتک یدادهایمورد رودر  ییتقوا 0000

 ، ت ارتش استیتقو یبرا« هیتجز»ر عنوان یدارد و بزرگ جلوه دادن آن ز یه راه حل مشخصکاست 

 یفرهنگ یردستان خود مختار کن حال [مردم] یسم است. در عیالیگاه امپریه هنوز پاک یآنهم ارتش

 یدرون خلق ین مسأله در رشق و غرب هم اتفاق افتاده وقابل حل بوده است. تضادهایه اکخواهند یم

ز یاست نیند.عدم دخالت ارتش در سکسم بتواند اعامل نفوذ و استفاده یالیه امپرکحل شود  یدطور ینبا

 …« گذشته بوده است  یتاتور یکم دیامت غلط رژیاز تعل یکی

 (7/12/1357)اطالعات
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 رانیا یده مرز که دهعراق ب ییحمله هوا

نفر  15شود یگفته م ، ردستانکدر  یمنطقه مرز  یکبه  یعراق یامهایوپرتها و هواپک یبدنبال حمله هل

 یامهایمسلح و هواپ یوپرتهاک یه هلکازآن بود  کیده حایاند. گزارش رسشته شدهکان حمله یدر جر

واقع شده است « شورطه» یو آباد رانیبانه در ا ین شهر مرز یه بکرا « نیریس» یمنطقه مرز  یعراق

قاً در پنج یه دقکمرز است  یهردو سو  یردهاک یمنطقه دادوستد برا یکن یریاند. سردهکمبباران 

« بانه»ته انقالب یمک یاز اعضا یکی« ید احمدیرش»قرار دارد. « نهیآبخ» یپاسگاه ژاندارمر  یلومرت کی

از  یکچیه هییکاز آنجا«. اندطراف دفن شدهه در مزارع اکاند شته شدهکنفر  15در حدود  : گفت

ناظران  ین نشد ولکن گزارش ممیا ید رسمییگرفنت تأ ، در دسرتس نبودند یمقامات وزرات دفاع مل

د یشد یازدستپاچگ یناش یونکر مسین منطقه غیها به ایه حمله عراقکوجود دارد  یادیگفتند احتامل ز

 یجنگ طوالن یکز در ین نیش از این خودشان باشد. عراق پیرد نشکآنها درا ثروجود اضطراب درمنطقه 

ن جنگ خامته یردها اکردن شاه به کجه پشت یش در نتیه چهار سال پکنیر بوده تا ایخود درگ یردهاکبا 

 ، مرز یسو  یکع استقالل طلبانه در یات و وقاکدند. معموالً حر یم گردیردها مجبور به تسلکافت و ی

ز استان کاز سنندج مر  یگر ین اثناء گزارش دیگر بوده است. در همید یباعث بروز اضطراب در سو 

 ، مستقر هستند یه مرز یه در ناحکردستان ک 28ر کاز رسبازان لش یه گروهکاز آن بود  کیردستان حاک

 .برپا شود یانقالب یهاتهیمک ، رکلش یگانهایه یلکاند و تقاضا دارند در متحصن شده یدر مسجد

رده بود اما فرمانده کن تقاضا موافقت یر با اکن لشیشیه فرمانده پکاز آن داشت ت یاکگزارش ح یک

در ارتش  ییهاتهیمکن یچن یینون با برپاکتا  یس ستاد ارتش ملیساخته است. رئ یآن را ملغ ، دیجد

مستمر  یهایناآرام یه طلب را عامل اصلیتجز یگروه ، انقالب یو صدایموافقت ننموده است. راد

دارند با ناآرام ساخنت  یت دارند و سعیرد ضدکران و برادران ین گروه با منافع ملت ایو گفت اخواند 

ن خرب یو ضمن اعالم این رادیبرسانند. ا یار یدر منطقه  ین املللیسم بیالیردستان به منافع امپرکاوضاع 

ه کهشدار داد  یحلن مینکدر سنندج هستند به سا ییامیراهپ یکانداخنت ه طلبان درصدد براهیه تجزک
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خود  یه بارها در گذشته وفادار کرا مردم مسلامن و وطن پرست سنندج هامنطور یند زیاز آنان احرتاز منا

ه منجر به ک یان تظاهرات خائنانهیت در چنکفه دارند از رش یوظ ، اندران نشان دادهیرا به اسالم و ا

ردها کبه  یخودمختار  یاعطا یشود براینند. گفته مک یخوددار  ، گرددیشور به اجانب مکفروش 

ردستان رفته بود کالت آنان به کمش یه به منظور بررسکدولت  یات اعزامیه یازسو  یاموافقت نامه

انقالب  یبا دولت و شورا ییمالقاتها ، ردکرهربان  ، گر در تهرانید یشده است. از سو  یز یطرح ر

خود و مردم  یهمبستگ ، با رهرب انقالب یدار یدر د« زاده یمفت»ن حجت االسالم یش از ایاند. پداشته

ه یلکه توسط کروز اطالعات یبدنبال گزارش د ، انین میرد. در اکاعالم  یردستان را با انقالب اسالمک

 یعالوه بر رسم» : اطالعات گفت یاسیرد به خربنگاران سکازرهربان نهضت  یکی ، ها مخابره شدیخربگزار

 ، شدیران شناخته میشور اکردستان در چارچوب که قرنها بعنوان ک یانطقهد میبا ، «یردکشدن زبان 

ردستان کر یکه از پکمجاور  یاز استانها یردها مناطقکت یرثکبه اعتقاد ا» : ن مقام گفتیا». اء شودیاح

 ، یجانغربیآذربا یاز استانها یین مناطق شامل بخشهایردستان متصل شوند. اکد به استان یاند باجدا شده

 «. رمانشاهان استکالم و یا

 (8/12/1357)اطالعات

 

  ردهاکاعرتاض 

مصاحبه  یکم تهران به روزنامه اطالعات آمدند و به سخنان قطب زاده در یمقی ردهاکاز  یگروه

ع پاوه و یه در وقاکهستند « ساالرجاف»ها بستگان یاز افراد نقشبند یار یه گفته بود بسک یونیزیتلو

ه بهرت بود کده داشتند ین گروه عقیردند. اکاعرتاض  ، وان دخالت داشتندیدج و مرسنن یهایز یخونر

ت حوادث یگرفت و واقعیم تهران متاس میمق یردهاکبا جامعه  ین اظهاراتیقطب زاده قبل از چن یآقا

اند هل دادکیتش یاجامعه ، ردستان در تهرانک یردهاکنون هزارن نفر از کد. هم ایشنیرا از زبان آنها م

 آنان انجام خواهد گرفت. یین گردهامیاول ، تهران یو روز پنج شنبه در دانشگاه صنعت
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 (8/12/1357)اطالعات

 

 .ستیه طلب نیتجز، ردکخلق 

دن دژ یوبکودر هم  یدر راه آزاد ینیت الله خمیآ یران به رهرب یا یدر مبارزات قهرمانانه خلقها 

ز بسان یرد نکخلق  ی، دن بساط شاهنشاهیران و برچیدر ا ن دستیسم جهانخوار و استبدادرنگیالیامپر

ز مقدس ین ستیار و نثار خون صدها تن از جوانانش در ایبس یر یبا دل ی، ر ستم ملیز یگر خلقهاید

بود  یردکهر آنجا  ، آرارات یهاارس و دامنه یهارانهکن لرستان تا یت جسته و گام نهاد. از رسزمکرش 

 یامام جمعه مهاباد و رهرب  ینین حسیخ عزالدیت الله شیو ارشاد آ ییان و راهنامر یبفرمان رهرب انقالب ا

و  یچ گونه جانباز یاز ه ، ن راه مقدسیه استبداد برخاسته و در ایبه مبارزه عل ، ردک یو مذهب یاسیس

ظم ده تا نیوبکمن استبدادرا درهم یاهر یاخهاکده تا رسانجام همه با هم دژها و یغ نورزیدر یار کفدا

ن نهاده شود. خلق یرین نظامات فاسد دیگزیجا یاسیو س یاقتصاد ی، براساس عدالت اجتامع ینینو

ر و ین برهه خطیقرار داشته در ا یمل ین ظلم و ستمهایدتریاست تحت شد یار یان بسیه سالکرد ک

 ، دانیخون شهثار یرده و با اکار یکده و پیوشکشجاعانه  ، رانیا یخ مبارزات خلقهایرسنوشت ساز از تار

شود و حق یم یرفع ستم مل یه از و کد ین امیبد ، ران را بارورتر ساخته استیا یرستارس  یدرخت آزاد

ان یسال ، ن راهیده در ایشکن خلق ستم یران داشته باشد. ایا یاسالم یرا در چارچوب جمهور  یخودمختار 

هم  ین خواستیدن به چنیرس یراوشش بکچ تالش و ینون از هکداده و ا یقربان ، خیار بطول تاریبس

  .دیغ نخواهد ورزیدر

ش گفتار و ین ، ن اواخریدر ا ، مزیتا یهارانهکنان یاخ نشکو  ینفت یارتلهاک یسخنگو  یس یب یو بیراد

ردها کپرداخته و  ینکبه دروغ پرا ، قیگفنت حقا یده و بجایردستان گردانک یاسیقلم را متوجه مسائل س

دارد چنانچه در یمرت از آنچه هست اعالم مکرد را کداند و نفوس یم« یششور »و « طلب ییجدا»را 
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 ییه طلب و جدایران را تجزیا یردهاک ی، اسیس یرهایسوم اسفند ماه ضمن خرب و تفس یبرنامه شامگاه

 .ردها انتشار دادکت یز در باره نفوس و جمعین یر واقعیخواند و آمار و ارقام غ یخواه و شورش

ن رسنوشت ییو تع یرفع ستم مل یعنی ، م و از حق مسلم خودیستیران نیاز ا ییان جداما هرگز خواه

ر یز عنارص غیرا ن یخواه ییو جدا یه طلبیتجز کم گذشت. مار یز نخواهیران نیخود در چارچوب ا

 ین ترهاتید است چنیران و دولت بازرگان بعیا یاند. از ارتش ملردها زدهکسابق به  یمسؤول در دولتها

ت یران فعالین ایردنشکه در مناطق ک« ردستانکرات کحزب دم» ین رهگذر حتیا باور دارند ودرهمر 

حزب  یرده و ماده چهارم از اهداف عمومکش روشن یحاً در مرامنامه خویموضع خود را رص ، دارد

   :دیگویم

رات کران دمیردستان در چهارچوب اک یجاد خود مختار یا ، ردستانکرات کحزب دم یکیشعار اسرتاتژ»

 .«باشدیم

 یا دچار اشتباه فحاشیردها در دنکل کت و نفوس یگر ضمن اشاره به جمعیاز طرف د یس یب یو بیراد

 20ه طبق آمار و اسناد یکشامرد در حالیون نفر برمیلیالً ده مکردها را کشده و « ید اشتباه عمدیشا»

ون نفر بوده و براساس یلیم 16ش از یش ـ بیپ سال20ردها ـ کت یجمع ، میورزیالً اشاره میه ذکسال قبل 

سال قبل به  20ردها حدود کت یده جمعیردستان به آنها رسکن یاز رسزم یه سهمک یدول ، آمار و ارقام

   :ر استیرشح ز

  .نفر هستند  4600000ه کیتر  یردهاک 1959و سال کچاپ مس« ه امروزکیتر »تاب کبنا به نوشته  (1)

  .داندینفر م 3000000ران را یا یردهاک 1957و سال کچاپ مس« زران امرو یا»تاب ک (2)

 .نفر رقم زده است 1400000عراق را  یردهاک 1958چاپ بغداد سال « هییاملجموعه االحصا»تاب ک (3)

نفر  400000ه را یسوری ردهاک 1962رت عبدالرحمن قاسملو سال کنوشته د « ردکردستان و ک»تاب ک (4)

 .نوشته است
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ونت کرد در خراسان سکهزار خانوار  50ش از یب 1976سال « روضه الصفا»تاب کبه نوشته  بنا (5)

  .اندداشته

رد در کهزار نفر  200000ش از یسد بینویم 1960و سال کچاپ مس« افغانستان امروز»تاب ک ( 6 )

  .ندینامیم یزندگ« هرات»و « انیگور»ه یناح

رد در رسحدات بلوچستان کل یر و قبایعشا یادیتعداد ز از 1959و سال کچاپ مس« بلوچها»تاب ک (7)

 .ندکیاد می

 ، داندیهزار نفر م 950000را  یشورو  یردهاک 1960چاپ سال « یره املعارف بزرگ شورو یدا»تاب ک (8)

 ، خوزستان ، مازندران ، النین است. ضمناً در مناطق گیش از ایب یلیخ یردها در شورو که نفوس یکدر حال

 ، مرص ، هندوستان ی، وگسالو ی ، ونانیقربس  ، رتکره یجز ، رانیو دماوند در ا ، خلخال ، ابرس  ، نیقزو

ردها کل کت یه هرگز تعداد آنها بر جمعکند یمنایم یش زندگیم و بک ، ردکل عنارص یارسائ یلبنان و حت

دالرحامن قاسملو رت عبکد  ، ردکاستمدار یقات محقق و سیشود. طبق آمار و برآوردها و تحقیافزوده من

   :ن رشح استیبد 1962ردها در سال کت یجمع

 نفر 6401340ه کیردستان در تر کـ  (1)

 نفر 4521280ران یردستان در اکـ  (2)

 نفر 2131800ردستان در عراق کـ  (3)

 نفر 618200ه یردستان در سورکـ  (4)

ش از یو ب ین شورو کسا یردهاکنفر  950000ن آمار با یرسد. اگر ایم 13672620ل آن به کت یه جمعک

ون نفر یلیم 16به  یکنزد یم رقمینک یبرند را جمع بندیر نقاط عامل برس میه درساکرد کون یلیم یک

  .دیآیبدست م
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ردها کاند رد اعالم منودهک یومذهب یاسیه بارها رهربان سکه چنانکدارد یاعالم م یرانیرد اک یکبنام 

آزاد و  یرانیدر چهارچوب ا یو خود مختار  یو از حق رفع ستم مل ستندیخواه ن ییه طلب و جدایتجز

  .ز نخواهند گذشتیرات نکدم

  یفیاحمد رش

 (8/12/1357)اطالعات

 

 .ر شدندیدر سنندج دستگ یو افراد ضد انقالب کنفر از عامل ساوا 35

 35 ینقالبن ایاز طرف مبارز یهفته جار  یم سابق طیو بازداشت عوامل رژ یر یبدنبال دستگ -سنندج

 .ر شدندین دستگیو سارق یافراد ضد انقالب ی، ن شهربانیمأمور کگر از عامل ساواینفر د

نفر  9شتار مردم قروه و کو  یت در توطئه ضد انقالبکبه اتهام رش  یهاشمیهادخیش شینفر از دراو9

 10داشتند و ت کاه سنندج رش یجمعه س ، بیات قتل و غارت و تخریه در عملک یافرس و افراد شهربان

جزو  ، 28ر کس ضد اطالعات لشیرئ ین رسهنگ حاج رسولیجزو متهامن هستند.همچن کنفر مأمور ساوا

 متهامن است.

 (8/12/1357هانکی)

 

 .نندکیب میذکشورش را ت ، ردهاک

ن روز یوارد سوم« نیریس» یده مرز کران در مورد مبباران دهیا یاسالم یوت دولت عراق و ارتش ملکس

ه شدت مبباران کاست  کیده به تهران حایرسی و خربها ین مورد گزارشات محلیه در اکبا آن خود شده.

به تهران  یچ گزارشیه یمحل یمقامات رسم یرده ولکسان یک کده را با خاکه دهکتا بدان حد بوده 
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 تحصن ، سنندج با اجتامع در مسجد جامع 28ر کان لشیاز نظام یگر گروهید یاند. از سو نفرستاده

در سنندج  ینیته امام خمیمکبه  یاخود را بصورت قطعنامه یه خواستهاکن گروه یاند. اردهکار یاخت

درجه داران و  ، ت با رسبازانیرثکا ، نیان متحصنیاند. در مردهکبه انتصابات ارتش اعرتاض  ، اندداده

نند و کموقت موافقت  یل شوراهاکیاند با تشافرسان جزء است. آنها از دولت موقت انقالب خواسته

چ نوع انتصاب را از باال یه» : ندیگویم یان اعتصابین شوراها واگذارد. نظامینش فرماندهان را به ایگز

 : ستند به خربگاران گفتندیاست نیه عالقمند به دخالت در سکته کن نیآنها ضمن اعالم ا«. رندیپذیمن

اند و امروز ب شدهکات را نسبت به ارتش مرتین جنایومت شاه بزرگرتکفرماندهان ارتش در زمان ح»

ت یر نظر آیه زک ینیته امام خمیمکنده یشوند. منایمسلح انتخاب م یروهاین یگرآنها به فرماندهانیبارد

ان معرتض حارض شد و با آنها به گفتگو یند در محل تحصن نظامکیفه میزاده انجام وظ یالله مفت

 .پرداخت

انقالب و  یرهرب  یردستان را براکاز حوادث  یروز گزارش مرشوحیزاده د یت الله مفتیگر آید یازسو 

رده است در کوم کران را محیاز ا ییو جدا یه طلبیه بدفعات تجزکزاده  یت الله مفتیدولت فرستاد. آ

 . رده استکردستان را بازگو ک یاهال یواقع یاز خواستها یاگزارش خود فرشده

 یبرا یضمن ارسال تلگرام ، اندردهکدرست  یتیجمع یه بتازگکز کمر  میراد مقکاز ا یر یثکروز گروه ید

بدست آوردن  یردها براکرامون شورش یه پکرا  یامطالب مغرضانه ، ردستانکدر  ینیته امام خمیمک

ما » : اطالعات گفت یاسین گروه در تهران به خربنگار سیا یردند. سخنگو کوم کاستقالل منترش شده مح

بودن خود  یرانیران بارها ایا یمرزها یرد ما در آن سو کر برادران یسا یحت ، میادا نبودهران جیهرگز از ا

دار با یون بعنوان دیزیه درتلوک یاور ضمن اعرتاض به برنامهکمذ  یسخنگو «. اندرا به اثبات رسانده

د یگروهها بان یدانند. ایرد مکخلق  ین روزها همه خود را سخنگو یا» : راد پخش شد گفتکندگان ایمنا

 ییظلمها یاند ولشه حضور داشتهیهم ینیامام خم یران برهرب یا یردستان در بطن انقالبکبدانند مردم 
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 ینشهاکه امروز اگر واکاد است یران در طول سلطنت شاه و پدرش شده آنقدر زیه به ما مردم غرب اک

 .«تن افراد خرده گرفید برایچندان نبا ، ندکیظهور م ینامطلوب یانفراد

 یه طلبیت تجزکرا در حر  یبارزان یروهایخرب دخالت ن ی، ان رزمندگان بارزانیاز سخنگو یکیدر ژنو 

ه رهرب ما کم و هامنطور یدانیران جدا منیطام خود را از انقالب ا : اساس دانست و گفت یردستان بک

ن یه به ایشب«. م بودیهران خوایر شده همواره در خدمت انقالب مردم اکمتذ  ینیدر تلگرام به امام خم

روت ید بیروز در جرایاست د یه رهرب آن جالل طالبانکرات پارت کحزب دمو  یگفته بنقل از سخنگو 

 یاسالم یم انقالبیرژ یکه تحت اداره کران یگفته بود ما هرگز به ا یطالبان یده بود. سخنگو یبچاپ رس

  .«مینکین انقالب دفاع میاز ا ، رانیردمان در اکم و مطابق خواست برادران ینکیاست حمله من

 یل خود مختار کشده و بش یامالً طبقه بندکردستان کمردم  یه خواستهاکرسد یدر حال حارض بنظر م

انتخاب فرماندهان ارتش از  ی، تیو وال یالتیا یردستان توسط انجمنهاکنش رهربان یگز ی، در امور داخل

ه در طول سلطنت کمجاور است  یطق در حوزه استانهااز منا یردن بعضکمه یو ضم یان افرسان محلیم

 .ردستان جدا شده استکاز استان  ، رضا شاه و شاه

 خواهندیمن یخود مختار 

ـ مردم یا  یشور زندگکغرب  یمناطق مرز ترین ه در حساسکوه کالم و پشتیرد اکالم ـ خربنگاران اطالعات 

ه که طلب نبوده و نخواهند بود بلیند و نه تنها تجزاران جدا ندانستهیچگاه خود را از ملت اینند هکیم

 .دانندیمورد م یز بی[را] ن یبحث در مورد خود مختار 

وه در گفتگو با خربنگاران کالم و پشتیون برجسته ایازروحان یکی« یدر یح»ت الله ین مطلب توسط آیا

از جوانان  یهمراه گروه هک یدر یت الله حیاعالم شد. آ یمرز  ید از پاسگاههایان بازدید ودر جریجرا

با توجه به » : رد گفتکیدن مید یمرز  یاستان از پاسگاهها یو فرمانده هنگ ژاندارمر  یرزمنده انقالب

اد یرده بودند کوه را جزو آن قلمداد کالم و پشتیه اکردستان آزاد ک ید در مورد خود مختار ینوشته جرا

ست یه طلب نیتجز ی، رانیرد اک یکبعنوان  یرز ن منطقه حساس مینفر از مردم ا یک یم حتیشویآور م
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ن نفس از انقالب یم تا آخرینکیگر اعالم میران بار دیهمه مردم ا ، ه بارها اعالم شده استکو همچنان 

 م.یدانیران جدا منیچگاه خود را از ملت ایم و هینکیم یبانیران پشتیا

 (9/12/1357هانکی)

 

  .ر شدیخ عبدالرحمن دستگیش

 1/12/57ه روز کاطالع داده است  یاهیاعالم یط« رانیخلق ا ییفدا یهایکسازمان چر»ستان ردکشاخه 

ر یدل یهایکتوسط چر ، نیشیم پیمزدور رژ ، «خ عبدالرحامنیش»معروف به « ینیم شمس الدیعبدالرح»

شده مهاباد  یانقالب یل شورایتحو 2/12/57ر و روز یران دستگیخلق ا ییفدا یهایکچر یار کرد با همک

 یرد در سالهاکوب جنبش حق طلبانه خلق کدر رس  ، خ عبدالرحمنیه شکه آمده است ین اعالمیاست. در ا

 داشته است. یادیار زینقش بس 1345ـ  1348

 (9/12/1357)اطالعات

 

  ردستان عراقکرات کحزب دمو  یکترب

 ی، نیامام خم یاسالم ته انقالبیمکبعنوان  یدر تلگرام ، ردستان عراقکرات کات حزب دمو کته تدار یمک

 یمحمود عل» یه به امضاکن تلگرام یگفت. ا یکترب یتاتور یکران را بردیانقالب ملت مبارز ا یروز یپ

 .ده رونوشت آن به روزنامه اطالعات فرستاده شده استیرس« عثامن

ـ تحصن رسبازان  یظامانقالب ن یل شوراکیه خواستار تشکدرجه داران و افرسان منطقه سنندج  ، سنندج 

 .در مسجد جامع سنندج ادامه دارد ، هستند
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 یاسالم یته نظامیمکوپرت ک یماده توسط هل 4در  یاهیروز اعالمیعرص د : پاوه ـ خربنگاراطالعات

ه ین اعالمیخت. در این منطقه را برانگیمردم ا یتیپخش شد و نارضا« اورامانات»در منطقه « قهرمانشهر»

وب کامل قدرت رس کران با یا یتوسط ارتش مل ی، ه طلبینوع زمزمه تجز مردم اورامانات! هر : آمده است

 .خواهد شد

اد عمل مشابه ین عمل ما را به یا» : گفتند یاخت و عدهیه خشم مردم اورامانات را برانگین اعالمیپخش ا

 یطلب هیم به بهانه تجزیرژ ، ه در آن سالکاست  یاد آور یالزم به «. اندازدیم 32م سابق در سال یرژ

« ییزردو»نفر را در مسجد حرضت عبدالله واقع در  40 ، به اورامانات و جوانرود ییضمن حمله هوا

ته انقالب یمکرد. کم یق به تسلیمردم منطقه را تشو ، وپرتیکق هلیه از طرید منود و با پخش اعالمیشه

 6ه مردم پاوه از کر شد کمتذ رد و کب یذکبرزدوخورد در پاوه را ت یها مبنز خرب روزنامهیپاوه ن یاسالم

 اند.ردهک یاعالم همبستگ ی، نیامام خم یران به رهرب یش با انقالب ایماه پ

 (9/12/1357)اطالعات

 

  ییامیراهپ یدعوت برا

از  یبانیپشت ینده برایرمانشاه سابق( روز جمعه آکمردم قهرمانشهر ) : قهرمانشهر ـ خربنگار اطالعات

ن یدر ا یاهیاعالم ، ردستانک یپردازند. طرفداران خودمختار یم ییامیاهپبه ر  ، ردستانک یخود مختار 

 .اندردهکنه صادر یزم

 یشورا کیمک یرو ین و نیگروه رضبت از مجاهد 2 ، قهرمانشهر یته اسالمیمک یاتیستاد عمل یازسو 

از توابع « وارلهیب»واقع در منطقه « قلعه الن»روز عازم یوپرت هوانک یفروند هل یکن شهر با یا ینظام

ن محل را داشتند برخاستند. سه گروه یه قصد اغتشاش در اک یاقهرمانشهر شدند و به مقابله با عده

و « دشتیماه» ، «ستونیب»س راه یپل یز در پاسگاههایقهرمانشهر ن یته انقالب اسالمیمکپاسدار 
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 یقهرمانشهر برهرب  یهاردکه را بعهده گرفتند. جامعه یط نقلینرتل وساکمستقر شدند و « یقزانچ»

ر به روزنامه اطالعات ارسال داشته یبه رشح ز یز ین منطقه( نامه اعرتاض آمیا ی)روحان« یعیمحمد رب»

 :است

 یبــسمه تــعال

 ور و مسلامنان مجاهدیون غیهشدار انقالب

 یون ملیزیت در تلویروحان کو در سل یار در لباس مردمکتیو جنا کر ساواکمزدور نو  یشب جمعید

د دانست یرد شده بودند. باکملت  یسخنگو  ، هزار چهره و دو زبان یامیران گرد آمده و با سیا یاسالم

ست. یها نزبانیارها و ساالرجافها و پالیمور بختیها و تیر یمرت از گناه نصکن مردم مناها یانت ایه گناه خک

مه شوند و از کدادگاه خلق محا د دریخود با ، رد هستندکه منفور جامعه و مطرود از ملت کنیبعالوه ا

  .میب آنها را داریتعق یت دار تقاضایمقامات صالح

  یعیقهرمانشهر ـ مال محمد رب یردهاکاز طرف جامعه 

 (9/12/1357)طالعات

 

 .رد نارساستکمردم  یمواد هشتگانه خواستها

در مورد  ، عاتبا خربنگار اطال  یاختصاص یگفتگو  یکردستان در ک یرهرب مذهب« زاده یمفت»عالمه 

ن یعزالد»ت الله یبا آ یه اختالف نظر یبا مفاد اعالم ، ه در اصلکردها اعالم داشت ک یاماده 8ه یاعالم

را در یز ، د به آن توجه الزم داشتیه باکوجود دارد  ییهاینارسا ، در ارائه مطالب یندارد ول« ینیحس

  .خوردیبچشم من ین رنگ اسالمیمرتکماده  8ن یا
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مردم  یهاتواند همه خواستهیرد است و منکاز حقوق ملت  کوچک ین هشت ماده جزئیا»  :گفت یو 

ن هشت یم رساتر از مفاد ایادهیدر آن به توافق رس ینیه با امام خمک یه موادیکند در حالکن یرد را تأمک

 .«ماده است

 یکگوناگون در  یهاجامعه» : ردها گفتک یخود مختار  یزاده در مورد توسل به زور برا یعالمه مفت

ه مقدور و ک یبیلف است به هر ترتکم یهستند و هر ملت یحق خود مختار  یدارایومت اسالمکح

ملت است رصف نظر  ید هرگز از آنچه حق اسالمین بدون تردیبنابرا ، ردیمعقول باشد حق خود را بگ

است تر دهیانقالب پسند یط فعلیملت وهم در رشا یهم برا ی، اسیق راه حل سیرد منتها طرکم ینخواه

نخواهد  یگر مرتجعانه و ضد انقالبیاقدامات ما د ، جه برسد از آن هنگامین راه حل به نتیا ، و چنانچه

 .«بود

خ یش ین شام و آقایردها بک یا در مورد خودمختار یه آکن سوال یردستان در پاسخ اک یرهرب مذهب

و  یاده شدن خود مختار یپ یدر مورد چگونگ»  :ده وجود دارد پاسخ دادیاختالف عق ینین حسیعزالد

اما در اصل  ، ده وجود داشته باشدیقه وعقیاحتامل دارد اختالف سل یعیاسها بطور طبیز قالبها و مقین

 وجود ندارد.  یاختالف ، میه با هم بحث داشتکموضوع تا آنجا 

 (9/12/1357)طالعات

 

  انتخابات در سقز

ن یا یس دادگسرت یرئ« یدیس»ه در منزل کبا حضور طبقات مردم ای جلسه یسقز ـ در سقز ط : در سقز

سقز  یانتظام یشورا یشوراانتخاب شدند. ضمنا در خرب مربوط به انتخاب اعضا یاعضا، ل شدکیشهر تش

از  یر یثک یشود. گروههایح میله تصحین وسیه بدکچاپ شده بود  یانقالب یاشتباها شورا ، ن شورایا
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از  ، بزرگ ییامیراهپ یکت در کبا رش  ، رانیاز انقالب ا یبانیضمن اعالم پشت ، مردم شهرستان سقز

 .ردندکت یمردم مهاباد حام یاماده 8قطعنامه 

رده کن یست آنها توجهیه بفرمان اک یوانت بار  یپل سقز بسو  یچند تن از پاسداران انقالب در ابتدا-

 یبررس یز برایراندازان نیاز ت یکیشته شد و کانت نان و یاز رسنش یکین حادثه یردند در اک یرانداز یبود ت

 .دیواقعه بازداشت گرد

 یسنندج یکله یت مخابرات تهران وسکروز در رش ید ، سنندج یمأمور شهربان یرب زارعکا یرسپاسبان عل-

ان تظاهرات و مبارزات یردند. گفته شد او در جرکر یاو را دستگ ، شد و پاسداران جوان ییشناسا

 شته است.کدو نفر را  ، ن سنندجخواهایآزاد

 (10/12/1357)اطالعات

 

 ...هم برچسب است هم افرتا یه طلبیتجز

 یمور یب الله تیحب

ران است. خوشبختانه یرسارس ا یهنیر از انقالب میناپذ ییجدا یرد بخشکر یخلق دل یت انقالبکحر 

 یه طلبیش را از تهمت تجزیخو یزار یران و بیا یخود را با انقالب رسارس  یوستگینون پکرد تاکرزمندگان 

وشد تا با کیران میخارج و داخل ا یامنده ارتجاع جو در داخل مرزهاینحال باقیاند با ابارها اعالم داشته

ما را  یجانیرد و آذرباکبرحق هموطنان  یهاان خواستهیرانیا یحقان یسوءاستفاده از وحدت طلب

 یان انقالب مهنیان ازجریرانیاز ا ییرماندن گروها یبرا یهالوث و به لولوخورخوره یه طلبیبرچسب اجز

امنده یه جبهه متحد ارتجاع باقکن هست یان اکن توطئه شوم در نطفه خفه نشود امیند. اگر اکل یما تبد

و  یدر صحنه جهان یه طلبیتجز یاهو یو بر پا داشنت ه ینکعه پرایگر بتواند با شایسم بار دیالیو امپر

ان و زمان مناسب آماده کتاخنت بر انقالب در م ینه را برایند. و زمکراهه افیرا به ب یار عمومکاف یداخل
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 یه براک« یه طلبیتجز»ار از پرونده کن یدر ا ین املللیو ب یه ارتجاع داخلکد توجه داشت یگرداند. با

ن پرونده یدارد. خالصه ا ید بهره بردار یساخته است ام 1324-25 یردستان در سالهاکجان و یام آذربایق

روسها » : ن قرار استیقرار نگرفته بد یع مورد بررسینون هرگز در سطح وسکه تاای کطرفه یکم کو ح

 یجان و جمهور یومت خودمختار آذرباکن منظور حینند. و به اکران جدا یردستان را از اکخواستند یم

و  یهنیخ نهضت میاره در تک ییهایبررس«. بوجود آورند...« مزدور یاعده»ردستان را بدست ک

ام یبر ق یه طلبیه اوالً نهضت تجزکدهد یشده است نشان م 1320-32 یسالها یران طیا یکراتکدمو 

ورش جبهه یاً یش نبوده است. ثانیب ییجان عمدتاً دروغ و افرتایام آذربایژه قیردستان بوکجان و یآذربا

« زیجان عزینجات آذربا»ه بعنوان ک 1325ذرردستان در ماه آ کجان و یسم بر آذربایالیمتحد ارتجاع و امپر

الت یر آن دو ایران و تسخیا یهنیشتاز انقالب میبود بر سنگر پ یورشیران جا زده شد در واقع یبه مردم ا

به مبارشت قوام  یو خارج یران بود. ثالثاً ارتجاع داخلیا یر نهضت رسارس یست جربان ناپذکمقدمه ش

 .فراهم ساخت ییوارد آوردن رضبه نها ینه را برایرد. زمک یرهربدار ر بهیالسلطنه از عوامل نامساعد ز

ژه یران بویا یجناح نهضت رسارس ترین یمرتق یدر رهرب  یر انقالبیت و تدبیقاطع ، نبودن صداقت-1

 .ارکر و فدایجان دلیآذربا یآن در قبال جوشش انقالب یار کترس و محافظه 

رضاشاه بود)و تا به  یتاتور یکه ارمغان شوم دک یستم ملت جور و یبه واقع ین رهرب یردن اکتوجه ن-2

هزار  یجان با داشنت دو زبان طیه مثاًل آذرباکقت ین حقیآن به ا ییاعتنا یافته است.(. وبیامروز ادامه 

: ه گفتکخ محمد را یم سخن شیاوریاد بیران ساز بوده است )بیه خود اکبل ی، رانیقاً ایسال نه فقط عم

 .«جان استیآذربا کنفیران جزءالیران و ایا کنفیجان جزءالیآذربا»

 یه تفاوتهاکن صورت یجان به ایردستان و آذرباکدر نهضت  ینانه خرده بورژواز یوته بکش یبروز گرا-3

و هزاران  یق و ناگسستنیعم یوندهایها و پیران بزرگ منوده هامنندیر مناطق ایار را با ساین دو دیا

 .ساله آنها را خرد پنداشتند
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ن یمتفق» یار یاء مفرط به کو ات یدوار یردستان بصورت امکجان و یام آذربایرسان ق یفرصت طلب-4

ام را در توده ستمزده و بپاخواسته یق یرو یت و نیه حقانکنیا ی. آنها به جایژه شورو یبو« راتکدم

خود  ینسان طبقاترند. مانند همجینند و از آن الهام بگکه کیرو تینند. به آن نیردستان ببکجان و یآذربا

مت شمرده به یه دم را غنکدند یدین میچن« عاقالنه»مه مستعمره یمستعمره و ن یشورهاک یدر متام

ان را به خود آنان واگذاشت. یرانیار اک یستگین قدرت بزرگ به شایه اک یه زنند. و وقتکیت« قدرت بزرگ»

  .ردندکشان را گم یشده دست و پا« انت زدهیخ»ان رهرب ما یآقا

ها و قرار و مدار خدعه گرانه قوام السلطنه فته شدن به وعدهین رهربان بصورت فریهم یفرصت طلب-5

ضد « رات منشکدم»ر و صدراالرشف به سمت طراح کرسلش یستیفاش یهاست توطئهکه پس از شک)

ست خواه و عدالت پر یآزاد یستمزده و قرشها یهاه خلقکنیا یانقالب منصوب شده بود.( آنها به جا

 یروز ین قرار و مدارها و پید ایبه ام، ران را طرف خاطب و مراودت خود ساخته با آنها متحد شوندیا

دل بسته به ارتجاع  -یمفت و مجان یروز یبه پ-ه هرگز صورت نگرفتک یدر انتخابات آزاد یپارملان

از ای هیه به تجزدرآورد یو معنو  یاسیس ی، ردستان را د رمحارصه نظامکجان و یفرصت دادند تا آذربا

 .ت بخشندیگر واقعینوع د

به  یمزدوران داخل یبا همدست یخارج یهایه خربگزار ک یه طلبیتجز یاهو یه کمکن عوامل به یا-6

 ییو رها یکراتکدمو  یهابه نهضت یسم و ارتجاع جهانیالیامپر یغاتیتهاجم تبل یعنیجنگ رسد)  یاقتضا

 یانیهم داشت و آن ترساندن و رماندن طبقات مرفه م یگر یده بودند اثر دید کبخش رسارس جهان( تدار 

وسنت آنها به جانب یردستان و پکجان و یشوند از نهضت آذربایده میه فارس نامکژه آنها یبو ، رانیا

 .ارتجاع بود

منجمله دربار  ، رانیعنارص اترین ه در واقع نهضت مرتجعکجنوب  یبر پا داشنت نهضت قالب-7

ار کبابت« ون سه جانبهیسیمک»بود. و توطئه  یرانیو ا یسیجاسوسان انگل یپرستبه رس ی، شاهنشاه

متعصب را به اوج  یگرا یمل یمتوسط و خرده بورژواز  یترس و خوف بورژواز  ، ن دو استعامرگریهم
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 یکراتکبه نهضت دم ین املللیو ب یتهاجم ارتجاع داخل« درخشان یروز یپ» ینه را برایخود رساند و زم

 .«رفت آنچه رفت»امالً آماده ساخت و کن رایا یمل

برحق آنان بار  یهاجان در جهت تحقق خواستیردستان و آذرباک یهاد خلقیت جدکه با حر کنون کا

ه کهن پرست است یخواه و میآزاد ، رشویان پیرانیفه همه ایشود اوالً وظیده میتا شنیوامتام یگر نداید

رثت ک ییدر شناسا یرانیدار خاندان بزرگ ایه وحدت پاکنند ص داده بدایجامعه ما را تشخ ینیقت عیحق

د یپد ، ابندیزش تحول یهزاران سال آم یدان را طیو بزرگ و جاو ین ملت غنیه اکست یهائو تنوع خلق

ه امور کنیو نه در ممنوع داشنت آنها از ا ، آنها یو محل یزبان ی، قوم یهایژگیاند نه در انگار وآورده

 یه برخکد توجه داشت ین باره باینند. در اکها حل یژگیان را خودشان برحسب آن وش یمختصاً داخل

 یکراتکجان و نهضت دمو یوهمند آذرباکام شیف و انحراف قیه موجب تحرک یاز عوامل ُمخل و نامساعد

ا ینون خوشبختانه کد ایران گردیا یست نهضت ژتنرسارس کخود و رسانجام ش یعیر طبیرد از مسکخلق 

در  یمثبت یهایر یدرس گ یان مرتقیرانیگر هم اید یاز سابق هستند از سو تر فیا ضعیدارد و وجود ن

شوند. یده میران دیانقالب ا یستونهاترین یمرتق یها و شعارهان روزها در برنامهیه اکدسرتس دارند 

سانسور شده و  یهااء محض به رسانهکد با متام قوا و بدون اتیجان بایردستان و آذرباکشگامان یاً پیثان

ق بر پاداشنت سازمانهاسازمانها و یان از طریرانیخود به همه ا یام و صدایرساندن پ یبرا یانتفاع

وتاه کاثر سازند. یرا ب« یه طلبیتجز»زند تا هو جنجال تهمت زنان یسته به اقدام برخیشا یهاهینرش

ژه آنها در خاندان یران و حقوق ویا یقهاار برند تا مسأله تنوع خلکوشش را بکن ید باالتریه باکسخن آن

 ند.یان آنچه خود خواهند بگویرانیه ایستم زده با بق یهااز طرف خلق یرانیمتحد ا

 (10/12/1357هانکی)
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 ندکت یحام ید از افراد بارزانیدولت نبا : ردستانکقطعنامه تظاهرات بزرگ بانه 

 یعیات مختلف مردم بانه روز گذشته تظاهرات وسهزاران نفر از طبق : هانکیخربنگار  -ردستانکبانه 

صادر شد و به  یردکو  یفارس یماده به زبانها 10در ای ن تظاهرات قطعنامهیان ایانداختند. در پابراه

  :ن رشح استید. منت قطعنامه به اینندگان رسکب نظاهر یتصو

ن اعتقاد یرد با اکنده خلق یمنا بعنوان تنها ینین حسید عزالدیاز حجت االسالم س یبانید و پشتیتائ-1 

 .باشدیقاطع م یتیمخالف است و شخص یار که با هر نوع سازشک

 .ار داده شده استکر یردها به وزکندگان یله منایه بوسک یاماده 8از قطعنامه یبانیپشت-2

وع ز موضیده و امروز نیرانه جنگیه در دوره اختناق دلک ینیو مجاهد ییفدا یهایکاز چر یبانیپشت-3

 .باشدیرد مکاز خلق  یبانیآنان پشت

 .ون بر ضد سانسوریزیو تلویارمندان رادکد اعتصاب یتائ-4

  میشویم یگروه یهااً خواستار لغو سانسور از رسانهیقو-5

 .مینکیب میذکران را تیا یمرز  یبه پاسگاهها یاً اخبار مربوط به حمله افراد جالل طالبانیقو-6

« اده موقتیق»خود را فوراً از دارودسته  کمکو  یبانیه پشتکم یخواهیمران یومت موقت اکاز ح-7

 .ندیران اخراج منایقطع و آنها را از ا یبارزان یوابسته به مصطف

 .میمنائیت میارگر در صنعت نفت حامکژه برادران یارگران مبارز بوکما با متام قدرت از -8

وم کداً محیزاده را شد یاحمد مفت یعالم رهرب ون در مورد ایزیتلو ، ویطرفه راد یک یر یموضع گ-9

  .مینکیم

ه ارتش از عنارص یتصف یم و تقاضایستیه طلب نیه تجزکم یداریران اعالم میا یقاطعانه به متام خلقها-10

 (10/12/1357هانکیم. )یرا دار یضد انقالب
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 .شد یمنتف« قهرمانشهر»در  ییامیراهپ

 ییامیردند راهپکاعالم  یاهیرد با انتشار اطالعک یران حقوق ملطرفدا : «خربنگار اطالعات»قهرمانشهر 

ن روز انجام نخواهد شد و یدر قهرمانشهر انجام شود در ا 1357 /12/  11ه قرار بود جمعه کن گروه یا

محرتم قهرمانشهر  یبه اطالع اهال» : ر استیه برشح زیمنت اطالع ، گرددیمجددا اعالم م ییامیخ راهپیتار

ند یآیروز جمعه در مهاباد گرد م ، ردکبزرگ و اقشار خلق  یرساند چون گروههایم« هان سابقرمانشاک»

 یخیبزرگ و تار یین گرد هامیرد عالقمندند در اک یاز رزمندگان و طرفداران حقوق مل یر یثکو عده 

به اطالع  یکنده نزدیمجددا در آ ییامیخ راهپیجمعه انجام نخواهد شد و تار ییامیراهپ ، نندکت کرش 

ردستان ک یاز خود مختار  ی، لیتحص ییراهنام یگر دانشرساید ید. ازسو یرمانشاه خواهد رسکمردم مبارز 

 رد.ک یبانیپشت یکراتکران دمو یدر چارچوب ا

 (10/12/1357)اطالعات

 

  .جان را فرا گرفتیبرف و رسما آذربا

آغاز  کوال کهمراه با  ، زش برفیروز ریبعدازظهر پر 6ز از ساعت یتابعه ن یمهاباد ـ در مهاباد و نواح

مجددا  ، زش برفیروز رین نشست. بعداز ظهر دیمرت برف به زم یسانت 20روز حدود یشد و تا صبح د

 رد.کن مناطق را بشدت رسد یا یآغاز شد و هوا

 (10/12/1357)اطالعات
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  انقالب یم برایها خطر عظیها و افراطتهیمک

ت تندرو و یاقل یکران از یام به مردم ایپ یکشب در ید ، موقتر دولت یمهندس بازرگان نخست وز

 000ار دولت دانست کرد و آنهارامزاحم که نام امام دارند گله ک ییهاتهیمکو  یافراط

فقط از راه افراط است و نه از راه  ، ت داشته باشدکدر ممل یت و نظر یسم سوء نیالی"اگر امپر: اوگفت

 یلیار خکن یه اک ، شودیهم م یساز کشود و پا یساز کد پایگر باید یه مثل قسمتهاک یارتش ، ارتش

بنام امام  یاتهیمکه مثاًل کار است کرها و افکن طرز فیهم یه رو کم ینیبمی ست. آن وقتین یلکمش

ار کاف یشود برایم یالهیو وس یدانیند و مکیپ است خلع سالح میت یکه کپادگان مهاباد را  ، درمهاباد

ها ه با سفارتخانهی کنا هنجار ی. هامن رفتارهایو رخنه خارج یخواه ییو جدا یه طلبیتجز اتیکو تحر

بدست  ، میآن نداشت یبرا یچ جوابیه ما هک یابهانه ی، ار خوبیه بهانه بسکگانه باعث شد یو اتباع ب

 م..." یآنها بده

 (10/12/1357)اطالعات

 

 وانیتظاهرات مر

مردم  یاز خواستها یبانین شهر به پشتیدر ا یروز تظاهراتید ، وانیده از مریرس یهابنا به گزارش

ه در آغاز آرام بود به سبب رخنه کن تظاهرات یاست برپا شد. ا ینش خودمختار یه مهمرتکردستان ک

حق ما  ینیخم ، ردستان وطن ماستک یکراتکدم یجمهور »زدند یـاد میــه فــرکون یاز افـراط یبعض

ن تظاهرات بود بدون اطالع یانندهکه برپا کته انقالب مهاباد یمکد. ییشونت گرابه خ« نکرا فراموش ن

درود »و « سمیمونکمرگ بر »ه شعار ک یجمع ، انین میرد. در اکتظاهرات خود را آغاز  ی، مقامات محل

تظاهر  ، شعارها باال گرفت یردند. وقتکت کنندگان حر کتظاهر  یارو یداند رویم« یبر انقالب اسالم

  .ان مجروح شدندین میدر ا یاده عدهیرس یر شدند و بنا به گزارشهایگر درگیدیکندگان با نک
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 یمسلامن جلو  ، نندکنندگان خواستند به ستاد حمله کتظاهر  یوقت ، وانیانقالب مر یه شورایبه توص

 یمصطفمال »از عوامل  یگروه ، ن حوادثیشود در ایردند. گفته مکن یرانداز یت یآنها را گرفتند ول

 دست داشتند.« یبارزان

 (11/12/1357)اطالعات

 

  .ندکگران سنگ پرتاب یخانه د ید به سو یشه باشد نبایاز شاش ه خانهک یسک! یطالبان یآقا

راست و چپ  یهاان دستهیشه میه همک یشود جالل طالبانیده مین روزها دیا ی، بر خالف اصول اخالق

زند یقت میاز حق یز و عار یآم یکبه مطرح منودن مسائل تحر ها دستدر روزنامه ، افته استیانتقال 

 ینیامام خم یران برهرب یخواه اینون ملت مبارز و آزادکند. هر چند اکیگران را به آن وادار میه دکنیا ای

ه کن مبادا یکدهد لیص میقت را از باطل تشخیزود حق یلیه خکده است یرس یبه سطح یر کاز لحاظ ف

 یخیق تاریحقا یقت را بپوشاند. لذا ناچار هستم برخیحق یوتاهکمدت  یه برادروغ مثل مه صبحگا

دامش فرصت طلب و کند کران قضاوت ینم تا ملت جانباز اکرا مطرح  یو طالبان یبارزان یراجع به آقا

  .ار استکانتیخ

رد و بعلت ک م وقت بر پایه رژیام علیردستان عراق چند قکدر  ی( بارزان 1930-1935)  یان سالهایم – 1

به  ، به جنوب عراق بعد یجه بارزانید و در نتیامها به مثر نرسیآن ق ی، و معنو  یماد یهانهیضعف زم

  .د شدیتبع« هیامنیسل»استان 

سپس منطقه بارزان  ، ه ( به منطقه رسدشتیامنید گاه خود ) سلیاز تبع یبارزان 1943در سال  – 2

  .عراق زد یم پادشاهیه رژیعل یر گیام دیبرگشت و در هامن سال دست به ق

به  یگر یام دیل داد و در آن روزها قکیرا تش« ردکخواه یحزب آزاد» یبارزان 1945ل سال یدر اوا – 3

د به یناچار گرد یبارزان 1945جه در اواخر سال ید. در نتیم موقت عراق بر پا گردیه رژیشان علیا یرهرب 
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ل ینا یبه درجه ژنرال افتخار  ی، و جانباز  یار کبعلت فدا 1946ل سال یمنطقه مهاباد منتقل شود و در اوا

  .دیآ

حزب »ه بعدها به ک« ردکرات کحزب دمو » ، ردستان عراقکدر  ی، بدستور بارزان 1946در بهار  – 4

حزب انتخاب  یرا برهرب  یبازران ، ردکنگره کن یس و در اولیافت تأسیر نام ییتغ« ردستانک یکراتکدم

  .ردک

 یکراد عراق دست به کنفر ا 500 یبهمراه یبارزان ، جانیانات آذربایه در اثر جرکد یشکطول ن – 5

  .دیشکروز طول  52ه کزد  یبطرف شورو  کو خطرنا یو طوالن یخیتار یامیراهپ

وطن  کبه خا یبارزان ی، و دوازده سال اقامت در شورو  1958م عراق در سال یر رژییپس از تغ – 6

  .استقبال منود یرهرب مل یکشان بعنوان یرد از اکرب و چه برگشت و ملت عراق چه ع

رد و شعار آن ک یت رهرب یتاتوریکم دیه رژیرد را علکم ملت یام عظیق یبارزان 1961در ماه سپتامرب  – 7

  .عموم ملت عراق بود یبرا یراسکردستان عراق و دمک یبرا یام خودمختار یق

روها از ترس یرا داد و افراد آن ن یمرتق یروهایردن نکن کشه یدستور ر ، م عراقیرژ 1963در سال  – 8

ه اشتباهاً بدست هواداران جالل ک یردند. برخک کمختلف عراق را تر  یتخت و شهرهایناچار پا ، جان

پناه آوردند نه  یه مبناطق آزاد شده بارزانک ییآنان روبرو شدند اما آنها یهازهیافتادند با رس ن یطالبان

  .دندیبرخودار گرد ، ل دفاع از جانیه از همه وساکبهره مند شدند بل یل زندگیو وسافقط از سامان 

ران پناه آوردند و در یو طرفدارانش به ا یو  ، ردکام ملت یبا ق یپس از اختالف طالبان 1964در سال  – 9

ها ار آنیدر اخت یل زندگیهمه وسا ک، گاه مخصوص در استان همدان اقامت منودند و ساوایپا یک

  .گذاشت
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ردستان عراق بازگشتند و اظهار ندامت کو هوادارانش به  یطالبان ، رانیسال اقامت در ا یکپس از  10

پ قره یفرمانده ت یامل مفتک»حساس انتصاب شدند.  یاز آنها در مقامها یبرخ یردند. بدستور بارزانک

 «اوهکپ ین فرج فرمانده تیداغ و محمد ام

اربدستان کبعلت عدم استقامت از داخل شورش و بطور محرمانه با  ینه طالباکد یشکن یطول – 11

 ، وستند و پس از مسلح شدنیم عراق پیخود و هوادارانش به رژ 1966بغداد متاس گرفت و در سال 

  .ده شدندینام 66ن علت به جاش یدند. بهمیشکن را به آتش یرد نشک یهایآباد ، ش ارتش عراقیشاپیپ

د و یان رسیبه پا یار طالبانک ، و دولت عراق یبارزان یان رهرب یم 1970نامه مارس پس از موافقت  – 12

اظهار  ، نفرانس مخصوصک یکآنها را خلع سالح منودند لذا مجدداً ناچار شدند در  یعراق یهامقام

آنها  آز یو با در نظر گرفنت منافع مل یرد پناه آوردند بدستور بارزانکگر به شورش ینند و بار دکندامت 

  .مجدداً استقبال شد

  .اروپا شد یل راهیادامه تحص یبرا ی، با اجازه گرفنت از بارزان یطالبان 1971در سال  – 13

رد کومت عراق به موافقتنامه مارس وفادار نبود مجدداً جنگ ملت که حکنیبعلت ا 1974در سال  – 14

 یهاکمکعالوه بر استفاده از  یعراق یان جنگ مقامهیومت بغداد رشوع شد. در اکبا ح یبارزان یبرهرب 

رمرد از یرد. لذا هزاران زن و بچه و پکرد استفاده کقتل عام ملت  یسالحها براترین از مدرن ی، خارج

  .دیصد هزار نفر رسیه تعداد آنها به سکنیران پناه آوردند تا ایترس جان به ا

در آن  ، ردکداد و زدن خنجر به پشت ملت م بغیان شاه خائن و رژیر میپس از موافقتنامه الجزا – 15

درخواست منود  یبا عراق و از طالبان یره شدن روابط و یبعلت ت ، ه فرصت را مغتنم شمردیهنگام سور

بنام  یحزب ، هیت سوریشان بدستور سازمان امنیه اکد یشکن یه منتقل گردد. طولیه از اروپا به سورک

بعنوان  ینار عراقیست هزار دیاز مسلح شدن و گرفنت بل داد و پس کیتش« ردستانک یهنیاتحاد م»

عامل  کمکه و با کیه از مرز تر یت سوریچند نفر از سازمان امن یبا همراه 1977در سال  ، حقوق ماهانه

 یکرد و کها یردستان عراق وارد شد. به محض ورود پشت به سورک کشور به خاکت آن یسازمان امن
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ومت کن حیکرات به بغداد فرستاد لکمذا یبطور محرمانه برا« یر کعس یعل»نده از طرف خود بنام یمنا

ه جزو ک« وهیز» یاز آباد کعامل ساوا کمکناچار شد به  یاو قائل نشد و طالبان یبرا یتیعراق اهم

 ، ه شده بودیته کله ساوایه قبالً بوسک ییهاونیامکران وارد شود و با یا که است به خاییاستان رضا

  .دیاقامت گز« انکنو »بنام  یآباد یکان خود را به منطقه رسدشت انتقال داده و در مهامت و طرفدار 

شمس » یبرا یاباشد نامهیم یاز همراهان معروف طالبان یکیه ک« محمود عثامن»رت کش د یسال پ – 16

انتقاد  یاز طالبان ین نامه و یباشد فرستاد. در اینون در اروپا مکه اک«یر قاسمیام»معروف به « نیالد

ند. منظورش کگوش « د االطرشیفر» یهاهنوز ارصار دارد به ترانه یه طالبانکرده کرده و اظهار تاسف ک

  .ندک یار کهم کهنوز ارصار دارد با ساوا یه طالبانکن است یا

ه کنوشته است  1357شنبه هشتم بهمن ماه یک( روز 15770در روزنامه اطالعات شامره ) یطالبان – 17

ن به آن معنا یا ایح داده و آین توضیر اسبق و مجلسینخست وز یف امامیرش یق را برایهمه حقا یو 

آمده  یف امامیه بعد از رشکبوده و آن یف امامیه قبل از رشکآن یز را برایهمه چ یه طالبانکست ین

 ید طالبانیجد یهاوششکا یه آکشود آن است یه خود بخود مطرح مک یگر ینوشته باشد؟ و پرسش د

  ند؟کدست و پا  یگر یند منبع دکیم یه و عراق سعیشان پس از توافق سوریه اکست یآن معنا نبه 

 یان دارد برخکه امکم یه من بتوانم بگوکنینده خواهد داد اما ایها را فقط و فقط آن پرسشیپاسخ به ا

هنوز زود است  یبانطال ید منود؟ و براین است از اصل تقلکا ممیآ یباشند ول یاز افراد بخواهند بازرگان

 .دیمنا کرا در  یبارزان یعمق رهرب 

  یردستانکار یهوش1357اسفند  8

 (12/12/1357)اطالعات
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 .درگذشت یبارزان یمال مصطف

 .ا فروخته بودیخود را به شاه و س یبارزان : رانیا یکراتکحزب دم یسخنگو 

ردستان عراق عرص پنجشنبه در کن جنبش یشیهرب پر  ی، بارزان یمالمصطف : فرانسه  یخربگزار –لندن 

ه یش به رسطان ریه از سه سال پک یدرگذشت.مال مصطف یواشنگنت به حمله قلب یامرستانهایاز ب یکی

حزب او در  یندگیرا دفرت منا یشده بود. خرب درگذشت مالمصطف یامرستان بسرت ین بیدر ا ، مبتال بود

ه کرا قرار است یانتقال جنازه او به واشنگنت برود.ز یام برایاپهو  یکردو گفت قرار است کلندن اعالم 

  .سپرده شود کجان به خایدر غرب آذربا«هیاشنو»در اش جنازه

 یه به نربد او براک ، 1354اسفند  15ران و عراق در یا یقراردادآشت یچند روز پس از امضا یمال مصطف

ل قرن یدر اوا یران آمد.مالمصطفیرده و باک کتر داد. عراق را یان میردستان عراق پاکسب استقالل ک

 1943رد و درکت کردستان در رش ک یدر جنبش مل1931او از ، ا آمدیشامل عراق بدن ، در بارزان ینونک

ر یناگز یو عراق یسیانگل یروهایر فشار نید آورد. اما زیرد در عراق پدکدولت خودمختار  یکد تا یوشک

سال  12خت و یگر یران هم به شورو یوندد. اما از ایران بپیردستان اکزد.و به جنبش یران بگریشد به ا

را با خود برد. پس از انقالب عراق و اش لهیتن از افراد قب 500 یدر آنجا به رس برد. او در سفر به شورو 

به عراق بازگشت و نربد را در شامل عراق از رس گرفت تا  یمالمصطف ، م قاسمیرکار آمدن عبدالک یرو 

ه به موجب آن به کرد کم امضا کبا حزب بعث حا ی( قرادرداد1349اسفند 20) 1970مارس  11ه در کنیا

را عراق یوتاه بود زکن قرار داد یشد. اما عمر ایداده م یعراق خودمختار  یردها در چهارچوب جمهور ک

ه یه علک یاز سوءقصد یبارزان 1350مهر  7رد و اختالف دوباره باال گرفت و در کبه وعده خود عمل ن

رد و خود کجاد یردستان عراق را اک یکراتکدر آنجا حزب دم یافته بود جان به در برد.بارزانیب کیاو تر 

ه کرد کشامل را اعالم  یقانون خودمختار  یطرفیکعراق  یز کدولت مر  1353اسفن  20س آن شد. در یرئ

وم کهم مح یاز طرف شورو  گریه حاال دک یافت و بارزانیردها نبود بحران شدت کچون در مورد قبول 

دست از  1354اسفند  15قرار داد  یران هم با امضایه اکران یرد مگر اکیافت منیدر کیمکچ یشد هیم
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ا رفت و عمالً صحنه یکبه آمر یاز عراق به تهران آمد و پس از مدت یبه او برداشت. لذا مال مصطف کمک

در محافل  ، دیایران بیبه ا یداشته به زود شود قصدیه گفته مک یگفت. مرگ مالمصطف کاست را تر یس

 یهاخلق ، ران گفتیرات اکخزب دم یسخنگو  یکشده است.  یتلق« خرب خوب» یکران همچون یرد اک

احساس  ، ا فروخته بودیرد عراق را به شاه و سکر جنبش یاخ یهاه در سالک یسکرد از خرب مرگ ک

ران و عراق بعنوان یردستان اکاز مناطق  یار یدر بس یه بارزانکن سخنگو افزود یا« رد.کخواهد  یراحت

 معروف است.  ، ردکخود نابود  یهایش مرگه را در راه جاه طلبیپ یروهایه نکخائن و خودپرست  یک

 (12/12/1357هانکی)

 

  ردستانک یطرح خودمختار 

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

  .است فاش شد

ناس کو نرش اس یز کمر  کبان یی، وزارت دارا ، دفاع ی، است خارجیامور مربوط به س ، ن طرحیمبوجب ا

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

  :ن استین طرح چنیردستان خواهد بود. منت اکومت خودمختار کح

ردستان ک یگردد. مرزهایران را شامل میردستان اکن یردستان همه رسزمکخودمختار  یومت ملکح – 1

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

  .ندک ، ن منطقه مطابقتیا

 یامور دولت

رسارس  یدراز مدت برا یاقتصاد یهابرنامه یز یدفاع و طرح ر ی، است خارجیامور مربوط به س – 2

 ، باشدیران میا یکراتکومت دمو کت حیناس در صالحکو نرش اس یز کمر  کو بان ییران و وزارت دارایا
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ومت خودمختار کار حیدر اخت ، ردستانکدر  یدولت یهات اداره سازمانیور صالحکجز در موارد مذ 

ت کرش  یز کومت مر کردستان در اداره امور حکخودمختار  یمت ملو کندگان حیردستان است. مناک

  .خواهندداشت

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

  .نندکیآن را اعامل م ، ردستانک یخود در مجلس مل

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

سال برسد حق  18ه سن آنها به ک یسانکشوند. همه یندگان مجلس از طرف مردم انتخاب میرود. منایم

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

  .ردن و انتخاب شدن برابرندکاب خواهد بود. زن و مرد در انتخ یم و مخفیمستق

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

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

ارتش  یدهند. بجایشمرگ( می)پ یمل یروهاین خود را به یگردد و جایمنحل م یس و ژاندارمر یپل – 6

 .شودیس میتاس ، خلق یهن و دستاوردهایدفاع از م یبرا یارتش خلق ، سابق یشاهنشاه یارتجاع

آموزش  ، ردستان است. در همه مراحلکخودمختار در  یومت ملکح یزبان رسمی، ردکزبان  – 7

شود. یار برده مکب یزبان بعنوان زبان رسمن یهم ا یاست و در ادارات دولت یردکس به زبان یوتدر

بشامر  یدولت یز زبان رسمیردستان نکخودمختار  یومت ملکران در حیگر ایمانند مناطق د یزبان فارس

را  یزبان فارس ی، ردکر از زبان یردستان بغکان کود ک ی، الس چهارم ابتدائکرود و در مدارس بعد از یم

  .نندکیل میز تحصین
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ن خواهد یآنها تأم یدارند. حقوق فرهنگ یردها حقوق مساو کردستان با کن کسا یمل یهاتیاقل – 8

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

 .ندیتاب بزبان خود منترش مناکروزنامه و 

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

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

 .مسافرت دارند یشغل ومحل اقامت خود آزادند و آزاد

روان همه مذاهب در مقابل یآزاد است و پ یده مذ هبیگردد و عقیم کیکدولت از مذهب تف – 10

  .ندکیوم مکرا مح یمذهب-یض نژادیتبع ، سانند. قانونیکنون قا

 یشاورز کصنعت و 

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

  .دارندیم

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

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

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

 .ردستان استکخودمختار  یمل

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

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

شور کردن ک یز در صنعتین یو خصوص یبخش تعاون یاقتصاد ینار بخش عمومکد. در ینامیت میحام

  .م خواهند بودیسه
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 یرود ملیردستان بشامر مکه ثروت همه مردم کو مراتع  ن آبها و جنگلهایو همچن ینیرزمیمنابع ز – 14

  .خواهد منود یمردم از آنها بهره بردار  یهاردستان بنفع تودهکومت خودمختار کگردد و حیم

و طرح  یشاورز کدر  یعلم یهاوهیار بردن شکردن و بکزه یانکاز راه م یشاورز کدات یش تولیافزا – 15

خودمختار  یومت ملکح یاست اقتصادیاز س ین سدها سهم مهمو ساختام یار یآب یهانقشه یز یر

  .دهندیل مکیردستان را تشک

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

امل کبه نفع ت یله بخش عمومیه انجام آنها بوسک یاقتصاد یهاد. طرحیوشکردستان خواهد کدر  یور 

 یاستفاده از همه منابع اقتصاد ، ن امریواگذار خواهد شد. منظور از ا یست به بخش خصوصین یداقتصا

  .ردستان استکرشفت یپ یبرا

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

نجات  یانات خود براکو امروها یومت از همه نکن حیردستان خواهد بود. اکخودمختار  یومت ملکح

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

 .سته انسان قرن حارض باشدیه شاکرد ک

شود ین مییارگران تعکگردد. حداقل دستمزد یم یار روزانه در همه جا عملکاصل هشت ساعت  – 18

ش از شش ید بیسخت مشغولند نبا یارهاکه به ک یارگرانکابد. ییش میافزا یزندگنه یو با توجه به هز

ار گامردن کشوند. به یمه میب یر یو پ یامر یار و بکارگران در مقابل حوادث کنند. کار کساعت در روز 

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

ن دهقانان یدر ب ، دشمنان خلق یینهایند. همه زمکیار مکن آ  یه رو کمتعلق است  یسکن به یزم – 19

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

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

 یگار یشود. بیارشان بگذارد. وام دهقانان به رباخواران شهر و ده و دشمنان خلق پس داده منیدر اخت

 .از دهقانان گرفته نخواهد شد یچگونه عوارضیردستان ممنوع است وهکدر رسارس 

به دامداران مبذول خواهد داشت. چراگاهها با  یاژهیتوجه و ، ردستانکخودمختار  یومت ملکح – 21

به آنها اموخته خواهد  یح دامپرور یو صح یعلم یط مساعد به دامپروران واگذار خواهد شد و راههایرشا

  .شد

 یو بهداشت یاست فرهنگیس

خودمختار  یومت ملک. حنندکل یاجباراً تحص یسالگ 15د تا یدخرت و پرس با ، ردستانکان کود کهمه  – 22

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

 یهاکمکاست. یمجان ی، ه مراحل آموزشیاست ودر بق یبه عهده سازمان دولت ییابتدا یلینه تحصیهز

  .ز خواهد شدین ینینه شامل مدارس دین زمیدولت در ا

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

  .ردکودانشگاه اقدام خواهد  یعال ینام و آموزشگاههایو س یمانند تئاتر مل یعلم

 یخط مش ، ردکسندگان و دانشمندان یاز نو یبانیو پشت یات و زبان فارسیرشفت ادبیتوجه به پ – 24

  .ردستان خواهد بودکخودمختار  یومت ملکح یهنگاست فر یس یدامئ

ردستان کخودمختار  یومت ملکرد. حکار واگذار کد بر حسب استعداد شان یران باکبه روشنف – 25

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

  .ندیهن خود خدمت منایم
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 ید و برایوشکهمه خلق خواهد  یباالبردن سطح بهداشت یردستان براکار خودمخت یومت ملکح – 26

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

  .برخوردار گردند کیپزش یمجان یهاکمکردستان بتوانند از که همه خلق کخواهد آورد 

 یاست خارجیس

شورها کش خواهد گرفت و با همه یطرف و مستقل پیب یاست خارجیس ، رانیا یکراتکو ومت دمکح -27

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

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

  .ردکجاد خواهد یادوستانه

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

  .ردکخواهد  یبانیبدست خود پشت

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

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

  .ار بردن زور استکو بدون ب

 یهاخواهانه خلقیبه مبارزه آزاد کمک یبرا یگاهیل به پاید تبدیران بایا یکراتکومت دمو کح – 30

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

رد کبه برادران  کمک یانات خود براکردستان از همه امکخودمختار  یومت ملکن حیخواهد داد. همچن

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

 داد.

 (12/12/1357)اطالعات
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 .نبه اعالم شدروز پنجش ییامیش بانه در راهپکطبقه زحمت یخواستها

 یابزرگ قطعنامه ییامیراهپ یک یشان شهرستان بانه در پکارگران و زحمتکاز  یر یثک یگروهها –بانه 

استثامر  یعنیه طبقات با هم در اوج تضادند ک یطیدر مح» : ن قطعنامه آمده استیردند. در اکصادر 

ارگران کباشد. یبقات آن جامعه من طیاز محرومرت یکیارگر کقه یننده و استثامر شونده وجود دارد طک

 یر ناشیرا با مشقت و مرگ وم یداً استثامر شده و زندگیشد ، شور ما همراه تحمل خفقان و استبدادک

 ، دو سال گذشته یکیشور ما در کارگران کبه اعتصابها وجنبش  یاند. نگاهار گذراندهکاز فقر و حوادث 

ما  یجنبش خلقهاترین تکن و پرحر یاز مهمرت کییارگر که جنبش طبقه محروم کنشانگر آن است 

  .باشدیم

ه کرد کخلق  یخود را از مواد هشتگانه در مورد احقاق حقوق مل یبانیارگران شهرستان بانه پشتکما -

  .میداریم شده ابراز میتسل یندگان دولت انقالبیرد در مهاباد به مناکندگان خلق یمنا یاز سو 

  .میارگر هستکدفاع از منافع طبقه  یبرا یارگران در دولت انقالبک یواقعندگان یت مناکخواستار رش -

 «.ن شهرستانیشور و بخصوص اکار در سطح یکارگران بک یار براکجاد یا-

 (12/12/1357)اطالعات

 

 یقره ن ینار کدرخواست بر 

 ، ادگان مهابادمستقر در پ یارتش مل یارمندان انقالبکافرسان و  ، درجه داران ، رسبازان یازسو  : مهاباد

 خواسته شد. یر قرنکض رسلشیانحالل ضد اطالعات وتعو ، افت و در آنیانتشار  یاقطعنامه

 (12/12/1357)اطالعات
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  .گذشتدر  یبارزان یمال مصطف

در  یبارزان یه مال مصطفکاست  کیده از مهاباد حایرس یهاگزار : ژه اطالعاتیفرستاده و –مهاباد 

ده یبرد و پس از پاشیش از رسطان رنج میسال داشت از سالها پ 75ه حدود ک یا درگذشته است. و یکآمر

ا رفت. گفته یکرج بود و پس از آن به امرکدر  یاو مدت یشامل عراق به رهرب  یردهاکشدن انقالب 

ران ین ایردنشکواقع در منطقه « هیاشنو»جنازه او در  ، رده استکت یوص یبارزان یشود مالمصطفیم

اران او بود و از یاز  ، رانیمحمد در ا یقاض یردستان به رهرب ک یدر زمان اعالم جمهور  یدفن شود. و 

 .دیرس یاو به درجه ژنرال یسو 

 یه رفت. بارزانید و بعد از آن به روسیجنگیران میا یز کمحمد مدتها با دولت مر  یم قاضیاو پس از تسل

خود  یجنگ با دولت عراق برا 1961ردستان عراق رفت و در سال کبه « م قاسمیرکعبدال»در زمان 

س یرئ« ارترک یمیج»به  1977ه یفور 9ه در ک یادر نامه یرد. بارزانکردستان عراق را آزاد ک یمختار 

رد کسخت گله  ، ن نربد بودندیاران او در ایه کران یا و ایکآمر یهاکمکا نوشت از قطع یکآمر یجمهور 

 منود. کمک یو تقاضا

 (12/12/1357)اطالعات

 

 .توطئه ضد انقالب است یه طلبیتجز: زکم مر یمق یدهار ک

برگزار شد ضمن  یه در دانشگاه صنعتکن گروه یا ین گردهم آئیز در پنجمکم مر یمق یردهاکت یجمع

 ، ل شده بودکیاز تهران تش یات اعزامیردستان به هکندگان مردم یه توسط مناک یاماده 8د قطعنامه ییتا

ش از سه هزار تن از یت بکه با رش کن جلسه یردند. در اکوم که شدت محردها را بک یه طلبیعه تجزیشا

 یانونهاکن یاز فعالرت یکیران یردستان اک : ن گفتیاز حارض یکیل شده بود کیز تشکم مر یمق یردهاک

ه بر رسارس ک یدادیدن از ظلم و بیشکه خلق مرد عالوه رنج کم یدانیران بوده است و میا ینونکانقالب 
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رد در کاست قرار گرفته است. مبارزات خلق  یه ستم ملک یگر یما بود مورد ظلم خاص دمفر کشور حک

و  یراسکگر مطابق اصول دمو یباشد. از طرف دیان انقالب متوجه رفع هر دو نوع ظلم و استبداد میجر

ن امر یند و اکن ییش را تعید رسنوشت خویخود با یه حقوق برش هر ملتیمنشور ملل متحد و اعالم

خ یت الله شیآ یه در آن رهرب ای کت حارض نسبت به قطعنامهیست. پس از آن جمعیاسالم هم ن خالف

 یر ین صادق وزیرد و انتخاب صادم الدکخلق  ینده رسمیامام جمعه مهاباد به عنوان منا ینین حسیعزالد

نده یمنا ن جلسهیموافق دادند.در ا یز مطرح شده بود راکم مر یمق یهاردکت ینده جمعیبه عنوان منا

ن انقالب ین سهم را در ایه بزرگرتیکز اظهار داشت از آنجائکم مر ین مقیان و محصلیاز دانشجو یگروه

 ، انیه دانشجوکباشد  یتواند انقالبیم یتیم جمعیه اعتقاد دارک یاند و از آنجائجوانان برعهده داشته

 یات اجرائیه در شورا و هکنم کیمشنهاد یت داشته باشند پیاًل جوانان مستقل در آن فعالکن و یمحصل

ان انتخاب شود. ین دانشجوینده از بیمنا یکد از هر شهرستان حداقل یز باکم مر یمق یردهاکت یجمع

خلق  یهاگاه خود را در قبال خواستیت و پایت حارض از مهندس بازرگان خواستند تا موقعیضمناً جمع

 ند.کون اعالم یزیو و تلویرد رسامً از رادک

 (13/12/1357هانکی)

 

 .میاردهکن یبانیما پشت

ه به روزنامه ک یادر نامه ، قهرمانشهر یلیتحص ییراهنام یان دانشرساینان و دانشجوکار کقهرمانشهر ـ 

ردستان ک یردها درباره خودمختار ک یخود را از خواستها یبانیاند آنها پشتاند نوشتهاطالعات فرستاده

 اند.ردهکاعالم ن

 (13/12/1357)اطالعات
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 روز عزا 3

ن منطقه یروز در ا 3مبدت « هیاشنو»انقالب  یشورا ی، بارزان یه ـ مبناسبت در گذشت مال مصطفیاشنو

 ل شد.یبازار و شهر تعط یهامدارس و مغازه ، ه اداراتیلکرده و بدنبال آن ک یاعالم عزادار 

 (13/12/1357)اطالعات

 

  .ر باران شدندیشتار مردم تکن یتن از عامل 7

 .ب خوردمیفر : جاف ساالر

دفاع یشتار مردم بکبه جرم حمله مسلحانه و  ، پاوه و اورامانات یو نه انتخاب ینده انتصابیمنا ، ساالرجاف

حسن  یعراق برهرب  1968ان انقالب یهستند و در جر یاصال عراق ، ر باران شد. خانواده جافیت ، پاوه

ساالرجاف  ، رانیروزمندانه ایان انقالب پیردند. در جرک کیم نزدیردند و خود را به رژکران فرار یر به اکالب

در محوطه مجلس بازداشت  ، س وقت مجلسیت شد وبه دستور رئیشتار مردم پاوه سلب مصونکبه اتهام 

ر و یست و سوم بهمن ماه گذشته دستگیدر روز ب ، شد. ساالرجاف پس از حمله رزمندگان به مجلس

 شد. ینیته امام خمیمکل یتحو

 (13/12/1357عات)اطال 

 

 .دینکرا منحل  یج و آبادانیسپاه ترو : وهکالم و پشتیان ایسپاه

ل کیاسفند ماه تش 8ه روز ای کوه در جلسهکران و پشتیمامور خدمت در ا یج و آبادانیان ترویسپاه

د در سابق یانقالب سف یاههایهان خواستار انحالل سکیبه روزنامه  یاند و ضمن مخابره تلگرامداده

 .شدند
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ژه یجاد سپاهها و بویه هدف از اکاند ردهکوه در تلگرام خود اعالم کالم و پشتیا یج و آبادانیسپاهان ترو

الم و یان ایسم بوده است. سپاهیالین منافع امپریبه روستاها و تأم یربدن ارتش ضد خلقیج و آبادانیترو

و  یو ارتش ضد خلق یج و آبادانیپاه ترواند.انحالل سردهکن رشح اعالم یخود را به ا یوه خواستهاکپشت

ن یه در ایکسانکمه کهن پرست. محایت افرسان و درجه داران و رسبازان مکبا رش  یل ارتش خلقکیتش

و در  یل شوراهاکیدارند.تش یران سهم مهمیا یشاورز ک یاند و در نابودردهکانت یسازمان به ملت خ

 م.یهست یار ک به همز حارضیان نیصورت موافقت با مواد باال ما سپاه

 (13/12/1357هانکی)

 

 شوندیمه مکمحا یاران در دادگاه اسالمکتیجنا : د قهرمانشهریاستاندار جد

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

 یمردم زدند. در دادگاه عدل اسالم رحامنهیشتار و چپاول بکه در گذشته دست به ک یارانکتیمتام جنا

ادارات در  یاز روسا یخانواده شهدا و گروه ، از مردم یر یثکه در اجتامع ک یمه خواهند شد. و کمحا

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

تا  : رد و گفتکاشاره  یه طلبیعه تجزیه شاد سپس بیدست از رسش بر نخواهم داشت. استاندار جد

ردند.. کنده کپرا یردن اذهان عمومک یعات را بر عنارص معلوم الحال براین شایه من خرب دارم اکآنجا 

 نند. کز یپره یفرد یا مجازاتیو  ییه از هرگونه انتقام جوکسپس از مردم خواست  یو 

 (14/12/1357هانکی)
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 ینیامام خم ران ازیرات اکدر خواست حزب دمو 

رد کدرخواست  ینیاز امام خم یاارسال نامه رسگشاده یط ، رانیردستان اکرات کحزب دمو  یز کته مر یمک 

دامت  یت اله العظمیحرضت آ : ن رشح استین نامه به اینند. منت اک یبانیرد پشتکه از منافع مردم ک

 یامنه به جنابعالیرا صم یانقالب یهارو یم نیعظ یروز یله پینوسیمخلصانه بد یم سالمهایاته پس از تقدکبر 

ردستان به مبارزات کران و همه مردم یردستان اکرات کم. حزب دمو یگوئیت میران تهنیو مردم مبارز ا

ر نقش موثر یاخ یر سالهایناپذ یگار آتشینهند. در پیر و صالبت و شهامت آن جناب ارجع فراوان میگیپ

رود. درست به یران بشامره میا یخلقها یروز یپ یمل اصلخلق از عوا یهاتوده یدر رهرب  یجنابعال

م یران بر رژیبزرگ مردم ا یروز یپ یبزرگوار به وطن تجل یه مراجعت آن روحانکن جهت است یهم

 یکه در کهمچنان یم حرضت عالیگردد. اما آروز داریا محسوب میکزم امریالیو امپر یمنفور شاهنشاه

ها و یمبارزه توام با قرابان یسج آنان بسو یخلق و ب یهاان تودهیملمه در کجاد وحدت یر در ایسال اخ

حفظ اتحاد و  یت خود برایز از نفوذ و محبوبینده نید در آیبعهده داشت یار مهمیها نقش بسیارکفدا

 یر یچشمگ یهایروزیران به پیا ید. مبارزه ملینکاستفاده  یو مل یکراتکدمو  یروهایهمه ن یهمبستگ

ن است و به یمکا در یکزم آمریالیش دارد. امپریدر پ یالت فراوانکنوز موانع و مشن هیکنائل آمده ل

م یرژ یهاهیمزدوران خود دست از توطئه برنداشته و از همه مهمرت هر چند جنبش خلق پا کمک

ه خود آنحرضت در هنگام کهمچنان ، امالً نابود نساخته استکده اما هنوز آنرا یوبکرا در هم  یشاهنشاه

ط یدر رشا یستیالیو ضد امپر یمل یروهاید حفظ اتحاد و وحدت عمل نید فرمودکیشت به وطن تأبازگ

 ی، د در صفوف مبارزان راه آزادیژه اجازه ندهیبو یه جنابعالکم یدارد. ما آرزو دار یاتیت حیاهم ینونک

 یم خلقهایعظند. جنبش کخته نفاق و تفرقه رخنه یدر هم آم کمشرت  یروهایه خونشان در نک یمبارزان

مختلف  یهایدئولوژیران با ایرد. همه مردم ایتواند قرا گیمن ینیچ گروه معیت و انحصار هکیرن در مالیا

ادامه مبارزه  یکراتکن و دمو ینو یرانیا یسازندگ یاند و برامنوده یار کده و فدایشکن راه زحمت یدر ا

توان در یانقالب را من یه دستاوردهاک دید توجه داشته باشیاست. با یار رضور یبس یو همبستگ کمشرت 

از  یار یمحتلف از آن محرم ساخت. تجربه بس یهاگر را به بهانهید یگذاشت و گروهها یار گروهیاخت
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ر یروها در مسیت نیفعال ینه آزادیدر زم یتیه هرگونه محدودکشور ما نشان داده کن یشورها و همچنک

د و رشط ین بدون قیگردد. تضمیمنجر م یتاتور یکه دا زود بیر یه باشد دک یر هر عنوانیانقالب ز

ه کاست  یکراتکط سامل و دمو یمح یک یرشط اساس یاسیس یهمه جزبها و گروهها یبرا یراسکدمو 

د ین امیشور باشد. همچنکشان مردم کژه زحمتیرن بویمردم ا یبهرت برا یهاندهیاد دهندهیتواند نویم

 یمیچ رژیه هکم یامن دارید. ما ایمبذول دار یافکز توجه یران نیاانقالب  یمسئله اساس یکه به کم یوار

 یالت اساسکه مشک ینخواهدبود اگر قادر به مسئله مل یکراتکعادالنه و دمو  ی، ران واقعاً مردمیدر ا

شور را کت یش از نصف جمعیده بیستمد یران خلقهایه در اکن است یت ایشور ماست نباشد. واقعک

و  یاقتصاد یضهایرفع تبع ی، و توسعه فرهنگ مل یپاسدار  ی، ش به زبان مادر دهند. آموز یل مکیتش

 یرفع ستم مل ، ن خلقها استین رسنوشت به دست خود از حقوق مسلم اییو از همه مهتمر تع یاسیس

ن اتحاد یس تأمکبر ع ، ستین یه طلبینند تجزکیاز دشمنان مردم دعا م یااز خلقها بر خالف آنچه عده

 یشور است. مسئله ملکضامن حفظ وحدت و استقالل  یکراتکران دمو ین خلقها در چارچوب ایا یواقع

سوء استفاده  یس راه را براکبرع ، اهدکیت آن منیاز اهم یچگونه تجاملیران وجود دارد و هیدر ا

ر نشان یسال اخیک یدر ط یت اله جنابعالیند. جرضت آکیران هموار میا یدشمنان استقالل و آزاد

ه اتهام کز ین بت را نید ایائید. بیر با مسائل روبرو شوینظ ید با جرائت و شهامت بید قادر هستیادهدا

ت و عدالت از حقوق ید و به نام انسانینکاست بش یم پهلو یشوم رژ یاینام دارد و از بقا یه طلبیتجز

را فراموش  یخشانن خدمت در یچن یکخ هرگز ید تارید مطمنئ باشینکران دفاعع یده ایستم د یخلقها

بازرگان  یالزم را به دولت مهندس مهد ین مورد رهنمودهایدر ا یه جنابعالکم ید واریرد. امکنخواهد 

ن یران را در برنامه خود بگنجانند. و بدیادهیستمد یخلقها ین حقوق ملیشان مسئله تأمید تا ایبده

مخلصانه و احرتامات خود را به آن حرضت  یگر درودهایرند. باردیهمه مردم قرار گ یبانیب مورد پشتیترت

ران بردارد. یدر حفظ وحدت صفوف انقالب ا یمهم یگامهایه رهرب گرامکم ید واریم و امیداریم میتقد

 ران.یردستان اکرات کحزب دمو  یز کته مر یمک

 (14/12/1357هانکی)
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 .اندر شدهیدستگ یقعرا یروهایتوسط ن یرانیا9ن یریبه منطقه س یعراق یروهاین یبدنبال حمله هوائ

شته شدن کران و عراق ین در مرز ایریبه منطقه س یعراق یروهاین ییبدنبال حمله هوا –ردستان کبانه 

از  یانفر هستند. عده9 یعراق یروهایله نیبوس یرانیر شدگان ایه دستگکسب اطالع شد کنفر امروز  15

ق یه از طرکردند و خواستند که مراجعه ته انقالب بانیمک( به ینان اطراف بانه)نقاط مرز یروستا نش

 ن افراد اقدام شود. یوزارت امور خارجه در بازگرداندن ا

 (14/12/1357هانکی)

 

 .ندکیامام جمعه مهاباد به تهران و قم سفر م

ن ین شهر صادر شد در ایروز در اید یابانیارگران بانه بدنبال تظاهرات خک یاماده 7قطعنامه -بانه

 .ت داشتندکار نفر رش هز 7تظاهرات حدود 

  :ن رشح استیمواد قطعنامه به ا

 .ار در مهاباد داده شدکر یراد به وزکندگان ایله منایه بوسک یاماده 8از قطعنامه  یبانیپشت-1

 .یارگردان در دولت انقالبکندگان یت مناکرش -2

 .ارگران بانهکژه یبو، رانیارگران اک یار براکجاد یا-3

 ارگرانک یهاایکت شناخنت سندیبرسم-4

 .یا خصوصی یان دولتیارفرماکارگران از طرف کعقب افتاده  یایپرداخت و حقوق و مزا-5

 .ارگرانک یبرا یونکمس یهاجاد خانهیا-6

 (14/12/1357هانکیارزاق. ) یمبارزه با تورم و گران-7
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 .دیآیبه تهران م یاتیامام جمعه مهاباد در راس ه

 یه متاسهاکرد کشب فاش یهان دکیبا خربنگار  ییبع موثق در گفتگومن یک : یخربنگار اعزام –مهاباد 

 یدولت به مهاباد برقرار است. قرار است ط یات اعزامیس هیوش فروهر رئیرد و دارکندگان ین منایب

ز و احتامالً قم کامام جمعه مهباد در راس آن قرار داده عازم مر  ، شودیگفته م یاتیه ، ندهیهفته آ

 شود.یم

 (15/12/1357هانکی)

 

 .نندمی کمردم را قتل عام یه طلبیبه بهانه تجز : انکرمانشاه و بو کمردم 

غات یتبل»ردند کبزرگ روز دوم بهمن صادر  ییامیه بعد از راهپای کان در قطعنامهکمردم بو -انکبو 

ماه ان دوم بهمن کبو  یردند. اهالکوم کران محیا یردهاک یه طلبیار را در مورد تجزیدولت بخت«مسموم

ران خواستند یردند و از همه مردم اکاعالم « رانیا یگر خلقهایرد با دکخلق  یهمبستگ»را به عنوان روز

رج مشغول ک هیمیت در عظیا و سازمان امنیس یار که با همکرا  یبارزان یدارودسته راهزن مالمصطف

رد کخلق  یاعالم همبستگ ان و روستاها ضمنکبو  ینند. اهالکوتاه کران یباشد از ایران میه ایتوطئه عل

ان در کبو  یشدند. اهال یران خواستار محو هرگونه ستم ازجمله ستم ملیمردم ا یکراتکبا مبارزات دم

شتار مردم کر سنندج را در کار و فرمانده لشیرت بختکردند روش دولت د که صادر ک یگر ید هقطعنام

ان کارمندان بو ک یشورا، ردندکستان را ردکر که فرمانده لشیاعالم یرده و محتو کوم کسنندج به شدت مح

 .ردکوم کگر شهرها را محیه و دیشتار سنندج و رضائکهم 

ن وجود یردنشک یر نواحیرمانشاه(همصدا با ساکقهرمان شهر) یردهاکجامعه -رمانشاه(کقهرمان شهر )

عه ین شاینت اانداخه با براهک یسانکرده و اعالم داشتند کردستان رد کرا در  یه طلبیر تجزکهر نوع ف

قهرمان  یردهاکجامعه  ، وم شوندکداً مجازات و محید شدیزنند بایشتار و قتل عام مردم مکدست به 
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 ینیامام خم یر هموطنان مبارزه خود را به رهرب یرد همراه با ساکما رزمندگان  : رده استکشهر اعالم 

ار یرت بختکد  یر قانونیه دولت غکچنانم و یهست« شمرگیپ»ادامه داده و در راه انقالب  یینها یروز یتا پ

 .گناه بزند مسئوول عواقب آن خواهد بود یشتار مردم بکها دست به ن بهانهیگر به ایبار دیک

رده کران اعالم یا یخود را با جنبش مل یهمبستگای هیاعالم یامن غرب طیارخانه سکارمندان کگارگران و 

 را شدند. یرا پذ ینیامام خم یو رهرب 

 (15/12/1357هانکی)

 

  .انه شدندکان و فئودالها خواستار بهره مالکه. مالیشن رضائیردنکمناطق  یدر بعض

د و ارعاب یه با تهدیو بردوست اروم یمنطقه سوما یاز فئودالها یگروه : یخربنگار اعزام ، هیرضائ

نند. در کپرداخت سال گذشته را مجدداً  12انه عقب افتاده که بهره مالکاند ان از آنها خواستهیروستائ

 یبعض یها برگزار شد اعالم شد. فئودالهایه در مسجد شافعکه یرضائ یردهاکت یجمع یجلسه عموم

ه کنند کیم یینهاید به بازپس گرفنت زمیان را تهدیروستائ ، مسلح یل گروههاکیشن با تشیردنکمناطق 

ان یردن روستا ئکل کمتش یان قرار شد بر یبه آنان داده شده است. در ا یدر دزمان اصالحات اراض

ئت یه ین جلسه اعضایل شوند. در اکیندگان روستاها تشیبه روستاها فرستاده شود و منا ییهائتیه

ردند و ک یر اعرتاضیان فئودالها و عشایردها از مکندگان یه به انتخاب منایرضائ یردهاکموسس انجمن 

 ن فراد انتخاب شدند.یله خود ایه وسیاروم یو شهر  یفزار روستائ 230ندگان یه مناکخواستار آن شدند 

 (15/12/1357هانکی)
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 .ل شدکیرد تشک یخود مختار  یشورا : محمد در بن یهامم قاض یله علیبوس

 یتخت آملان فدرال طیدر شهر بن پا یپرس محمد قاض یهامم قاض یامروز عل : پارس یخربگزار  -بن 

ن نشست یه در نخستک یقاض یرد. علکاعالم  رد راک یل خود مختار کیتش یه مطبوعاتیانیب یکصدور 

ن شدن یگزین شورا قصد جایه اکن موضوع ید اکیضمن تأ ، آن انتخاب شد ین شورا به عنوان سختگو یا

 یخود مختار  یشورا : رد و گفتکمذبور را ترشح  یشورا یهدفها ، را ندارد یاسیحزب س یک یبه جا

 ین در خارج زندگیردستان و همچنکم شده یتقس ه در مناطق مختلفکاست  ییردهاک ییرد گردهامک

رده کردها منترش ک یالت ملیه اطالهات الزم را در مورد متاکن است یفه شورا ایوظ : افزود ینند. و کیم

ن ین شورا همچنیا یقاض یند. بنا به اظهارات ملک کمکردستان کخواهانه در یآزاد یاسیس یتهایو به مفال

ت خواند داشت یعضو یو اقتصاد یاسیه در آن مقامات سکرد را کملان و آ  یدر نظر دارد انجمن دوست

بر  یران مبنید ایدولت جد یخود از آمادگ یه مطبوعاتیانیرد در بک یخود مختار  یل دهد. شوراکیتش

ران تحت یا یت انقالب اسالمیه پس از موفقکرد و افزود کردها استقبال ک یالت خود مختار یت متایرعا

 یسخنگو  یهامم قاض یرود. علیعادالنه بشامر م ین گامهایاز اول یکین گام یا ینیخم ت الهیآ یرهرب 

از اقدامات دولت  ینیبه امام خمای ن ضمن ارسال نامهیرد در آملان فدرال همچنک یخود مختار  یشورا

و رد ک یبانیران پشتیملت ا یو برابر  یخواهیآزاد یهادن به خواستهیران در راه تحقق بخشید ایجد

 دانست.ای ژهیت ویانقالب را حافظ اهم یو شورا ینیت اله خمیآ یرهرب 

 (15/12/1357هانکی)

 

  پاسداران یبه سو  یرانداز یت

ابان یمه شب در خین ، آتش گشودند. حادثه ، پاسداران شب یوانت به سو  یکنان یمهاباد ـ رسنش

ست دادند اما یه بودند به آن اشد کو کن وانت مشینان ایه به رسنشکداد. پاسداران شب  یرو « ینیمع»

متقابل  یرانداز یز دست به تیپاسداران شب آتش گشودند. پاسداران ن ینان وانت به سو یناگهان رسنش
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مجروح شدند. « یش علیدرو»و « ار جاللیهوش» ینان وانت به نامهایجه دو نفر رسنشیزدند و در نت

ن یانقالب مهاباد و همچن یس شورایرئ امام جمعه و ینین حسیخ عزالدیت الله شیآ یان از سو یجر

 .است یدگیران تحت رسیردستان اکرات کحزب دم

 یط آموزشگاههایسنندج در مح یاز دانش آموزان مسلامن مدارس و دانشرساها یروز گروهیسنندج ـ د

 ییامیزاده به راهپ یو عالمه مفت ینیبه نفع امام خم ییردند و سپس با دادن شعارهاکار یخود تحصن اخت

 یبه شعارها ، رانیاز دب یکیه کبود  یاهانت ، ن دانش آموزانیزه اعرتاض ایشود انگیپرداختند.گفته م

افته است. شبها در نقاط مختلف شهر یرده بود. شهر سنندج هنوز آرامش خود را باز نکآنان  یاسالم

 .شودیانجام م ییهایرانداز یت

خواستار سامان  ، روزنامه اطالعات در سنندج یندگیه منادانش آموزان با مراجعه ب یایازاول یروز گروهید

  دادن به اوضاع آشفته منطقه شدند

 د قطب زادهییتأ

ن شهر یدر رد تلگراف دانش آموزان ا یاهیاعالم ، دانش آموزان و جوانان سنندج یانجمن اسالم یاز سو 

ن نهاد یانسور در اشور در جهت رفع سکون یزیو تلویه خطاب به صادق قطب زاده رسپرست رادک

ف شده یخائنانه توص یعمل ، مخابره تلگرام فوق ، هین اعالمیمخابره شده بود صادر شد. در ا یارتباط

صادق »خ را نخواهند داد و یرار تارکچ وجه اجازه تیبه ی، ه دانش آموزان مذهبکده است ید گردیوق

 د آنهاست. ییمورد تأ« قطب زاده

 (16/12/1357)اطالعات
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  ینیرد در آملان به امام خمک یخود مختار  یانامه شور 

 یاضمن نامه ، رد در آملان فدرالک یخودمختار  یشورا یسخنگو  ، «یهامم قاض یعل» -پارس  یخربگزار 

 یهادن به خواستهیران در راه تحقق بخشید ایاز اقدامات دولت جد ی، نیت الله خمیبه حضور آ

انقالب را  یو شوراها ینیت الله خمیحرضت آ یرد و رهرب ک یبانیپشت ، رانیملت ا یو برابر  یخواهیآزاد

ن لحظه یه در اکدوارند یردها امکمتام » : در نامه خود افزود یقاض یدانست. عل یاژهیت ویحائز اهم

ل یران نایا یاسالم یدر چارچوب جمهور  یبر خودمختار  یخود مبن یبتوانند به آزاد یاسیحساس س

ن نرفته یهرگز از ب یبر خودمختار  یردها مبنک یهاخواسته»  : آمده است نین نامه همچنیدر ا«. شوند

ت الله یآ ینون متام نگاهها بسو کا یوب شده ولکز رس یق خشنونت آمیه در گذشته بارها از طرکبل

رد در ک یخود مختار  یشورا یسخنگو  یقاض یعل«. دوخته شده است یرهرب آزاد یکبعنوان  ینیخم

ابراز  ، رانیا یو معنو  یاسیس یردها به نوساز ک یضمن اعالم وفادار  ینیت الله خمیان نامه خود به آیپا

نه خود دست یرید یران به آرزو یا یاسالم یه آنها بتوانند در چارچوب جمهور کرده است ک یدوار یام

 .ابندی

 1325و  1324 یهاه در سالکردستان کس جمهور یرئ« محمد یقاض»پرس « یهامم قاض یعل»روز ید

 یط ، تخت آملان فدرالیم سابق اعدام شد. در شهر بن پایردستان از طرف رژکست نهضت کاز شپس 

ن نشست یه در نخستک یقاض یرد. علکرد را اعالم ک یل خودمختار کیتش ی، ه مطبوعاتیانیب یکصدور 

 یکن شدن یگزین شورا قصد جایه اکن موضوع ید اکیآن انتخاب شد ضمن تأ ین شورا بعنوان سخنگو یا

 ، ردک یخود مختار  یشورا» : رد و گفتکح یمزبور را ترش یشورا یهدفها ، را ندارد یاسیحزب س

 ین در خارج زندگیردستان و همچنکم شده یه در مناطق مختلف تقسکاست  ییردهاک ییگردهام

 «.نندکیم

 (16/12/1357)اطالعات
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  .سپرده شد کبه خا یجسد بارزان

 یشورش یردهاکد یرهرب فق« یبارزان یمال مصطف»نبه گذشته جسد دوش : ه ـ )خربنگار اطالعات(یاشنو

هزار  200ش از یان تاثر بیافت و در میانتقال « هیاشنو»ران به یا یمل ییهوا یرو یوپرت نکیعراق با هل

 یرسود مل ی، بارزان ین جسد مال مصطفیسپرده شد. در مراسم تدف کبه خا یرانیا یردهاکنفر از 

ران ـ یبخش ا یمبارز قهرمان آزاد ینیدرود بر امام خم» : اد زدندیت فریو جمعردستان خوانده شد ک

 .«ردکد مبارز از جان گذشته ملت یفق یدرود بر بارزان

 یهزار نفر  300نگ یتیم

رد به کدفن پناهندگان  یه براک« هیاشنو» یتار که 13 یدر گورستان اختصاص یبارزان یجسد مال مصطف

شور در کرد از رسارس کهزار نفر  300ز یروز نید. دیدفن گرد ، ده شده بودید کش تدار یپ یران از چندیا

ز حضور داشتند ین یو خارج یه خربنگاران داخلکنگ یتین میردند. در اکت کرش « هیاشنو»م ینگ عظیتیم

ن یگر در ایروز د 3 ی، بارزان یه بخاطر فوت مال مصطفیانقالب اشنو ینده شورایمحمودزاده منا یآقا

ه کاعالم داشت  یسخنان یمهاباد ط یردهاکنده یمنا یندکم شهر یرکمنود. سپس مال  یعالم عزادار شهر ا

نده یمنا« یمیمال صالح رح»حذف خواهد شد. یبارزان یردها در مورد مال مصطفک یاز خواستها 8ماده 

ن یه حارضکرد کقرائت  یاشعار « هژار»ن مراسم استاد یرد. در اکنه صحبت ین زمیز در ایمردم نقده ن

 .ر قرار دادیرا بشدت تحت تأث

 امام رهرب بزرگ

را رهرب  ینیامام خم ، در سخنان خود ی، پرس مال مصطف یه مسعود بارزانیردها در اشنوکنگ یتیدر م

ران را به حقوق حقه خود خواهند یا یردهاکه کفرمودند  ینیامام خم» : خواند و افزودیبزرگ اسالم

ه بر کد ینک یار کد بود یه طلب نبوده و حارض نخواهیچ وقت تجزیدها هر که شام کد یرساند و بدان

ران و یا یر پرچم اسالمین رهرب بزرگ زیه اکدهم ید. به شام وعده مییافزایب یالت دولت اسالمکمش

در مصاحبه با  یمسعود بارزان«. خواهند داد یبه شام خودمختار  ی، اسالم یالت جمهور کیچارچوب تش
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گاه موقت یران پایا یجاکچ یه در هکه بلیما نه تنها در اشنو» : ردکاعالم  یو خارج یخربنگاران داخل

 .«عراق است کگاه موقت ما در خایم و تنها پایندار

شنت داد کرد را به کهزار  20 ، ردن شورش ما در عراقکرد و با نابود کانت یشاه سابق مبا خ» : گفت یو 

ت کرش  یه براکیعراق و تر  یردهاکصد هزار نفر از یکب به یقر ، طبق اطالع« و از پشت به ما خنجر زد

ران یا که با ورود آنان به خاکه را داشتند ی. قصد آمدن به اشنویبارزان ین مال مصطفیدر مراسم تدف

 مخالفت شد.

 (16/12/1357)اطالعات

 

 .شته شدندکخلق  ییفدا یکسه چر

 : افتیر انتشار یبه رشح ز یاهینندج اطالعخلق س ییفدا یهایکچر یاز سو  : سنندج ـ خربنگار اطالعات

ت در جاده سنندج یمأمور یکان ینسب در جر یل حوار یو جل ی، قیخل یعل ی، هادان یشب گذشته آقا»

 «.دندیرمانشاه رشبت شهادت نوشکـ 

 (17/12/1357)اطالعات

 

 یل از مال مصطفیتجل

برپاشد. در  یبارزان یذشت مالمصطفبه مناسبت در گ یمراسم ، مهاباد یروز ازطرف علامیمهاباد ـ د

ز حضور داشتند و حجت ین یاز خربنگاران خارج یاد عدهیه در مسجد جامع مهاباد برپا گردکن مراسم یا

از مقام بزرگ و  یز ضمن سخرنانین« ید قرنیحجت االسالم مال رش»و « یندیکشهر یمال مصطف»االسالم 

ز ین« محمد مصدق»رت کن مراسم از روانشاد د یردند. در اکل یتجل یرانه مال مصطفیارزنده و مبارزات دل
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 ، بحق معظم له یو رهرب  ینید امام خمییگر ضمن تأیت حارض در جلسه بار دیل بعمل آمد و جمعیتجل

 ست.یه طلب نیاست و تجز یرانیا ، ردکه ملت کردند کد کیتا

 (17/12/1357)اطالعات

 

 رانشهرینده امام در پیمنا

د طه یس»خ یرانشهر شد. شیوارد پ ینیاز جانب امام خم ینده اعزامیمنا« دزادهیحم» ت اللهیرانشهر ـ آیپ

رد و کوم کردها را محک یه طلبیأت همراه او موضوع تجزینده امام و هیدار با منایدر د« زاده یاملک

 «.نه هستندین زمیبوده و در انتظار نظر قاطع امام درا یردها تنها خواستار خود مختار ک» : گفت

 (17/12/1357طالعات)ا

 

  .سال در رسدشت مسلح هستند 18 یدرصد افراد باال  80: انقالب رسدشت یعضو شورا یکبنا به اظهار 

گر به اتهام دادن گزارش یدرجه دار  3فرماندار و  یفتح اله شفاق : هان کی یخربنگار اعضام -رسدشت

ه در واقعه کدشت متهم است ر شدند. فرماندهر رس یشتار مردم رسدشت دستگکت در کنادرست و رش 

گزارش نادرست  ، دینفر گرد 20ش از ینفر و مجروح شدن ب 8شته شدن که منجر به کآذرماه گذشته  14

 3فرماندار و  یر یرده است. دستگکگر عنوان یدیک یمردم برو  یرانداز یجه تیشتار شهر را نتکداده و 

بعنوان اعرتاض به عدم رسعت  یرسدشت ه قبل از آن صدها جوانکصورت گرفت  یگر زمانیدرجه دار د

جوانان معتقدند  ، انداخته بودندبراه یم تظاهراتیو مجازات اعامل رژ یر یت شورا در دستگیعمل و قاطع

ت کقبل انقالب صورت گرفته است. جوانان خواهان انتخاب مجدد و رش  یطیه انتخابات شورا در رشاک

ن افراد اعرتاض یم سالحها در بین به نحوه تقسی. معرتضمختلف مردم در شورا شدند یندگان گروههایمنا

رسد. یمن یامت با اطالع اهالیشود و تصمیگرفته م یکراتکر دمو یغ یطیامت در محیند تصمیگویرده و مک
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ن یه علت اعرتاض جوانان اکرد و گفت کانقالب اتهامات منتسبه را رد  یعضو شورا یک یمیغفور ابراه

رد مسلح ک 300له یگر پادگان رسدشت بوسید یاز سو  یده نشده است. از سو ه به آنها سالح داکاست 

ب از افرسان و درجه داران اداره امور پادگان را به عهده کمر  یفرمانده یشورا یکشود و یمحافظت م

ن یپادگان انتخاب شده است. به گفته حس یفرمانده برا یکانقالب هم  یاند. و از طرف شوراگرفته

سال مسلح هستند و امور  80 یدرصد افراد باال  80رسدشت  یانقالب شورا یشورا یاعضا از یکی یخراز 

 یفتاد است و افراد طالبانیرسدشت اتفاق ن یدر مرزهاای چ حادثهینون هکردند تاکشهر رسدشت اعالم 

 یعاتگاه اطال یافرس پا یاند. ستوان طاهر ن پاسگاهها شدهیران مانع غارت ایبا حفاظت از چند پاسگاه ا

اده یبا افراد پ یافراد طالبان یر یه ضمن دستگکرسدشت گفت در زمان شاه سابق به دستور داده بودند 

 م.ینک یار کهم ، باشندیم یبارزان یه طرفداران مال مصطفکموقت 

 (19/12/1357هانکی)

 

 .از مردم در سنندج دست به تظاهرات زدند یگروه

ون یزیو و تلویه معتقدند در رادکمختلف مردم سنندج  یاز دانش آموزان و گروهها ییگروهها -سنندج

نندگان پس از اجتامع در کزدند. تظاهر  ییامیروز دست به تظاهرات و راهپیسانسور هست بعدازظهر د

ون سنندج رفتند در یزیو و تلویز رادکردند به مر کیحمل م ییارتهاکه پال ک یدرحال یتخت یسالن ورزش

ون یزیو و تلویز رادکنوشته شده بود در مر  یمسائل ارتباط جمع یبر آزاد یمبن یارتها شعارهاکپال  یرو 

از افراد مسلح  یانند. عدهکاقدام  یلکلغو سانسور به هر ش یه براکنان خواستند کار کنندگان از کتظاهر 

ن هنگام در اطراف یون اعزام شده بودند در ایزیو و تلویت نگهبانان رادیتقو یه براکته انقالب یمک

ان دانش ینند در پاک یر یز جلوگکنندگان به داخل مر کتظاهر  یامن مستقر شدند تا از ورود احتاملساخت

د خواستار لغو سانسور شدند در یت رسید جمعییه به تاک یاماده 5قطعنامه  یکآموزان با صدور 
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نان کار ک یان شور ییم و خواستار تعینکید مییتا ، گریرا بارد ینیامام خم یقطعنامه آمده است ما رهرب 

 م.یون هستیزیو و تلویراد

 (20/12/1357هانکی)

 

 انهیخاورم یـ ارتجاع یستیالیعامل توطئه امپر ی، بارزان

 .مسلط سازد کو کر کرا بر  یائیکت آمرکرش  یکخواست یم یمالمصطف 

 .ردکین میرا شاه تأم یمالمصطف یهایازمندیده درصد ن

سم یالیژه امپریبو یی، چندصد ساله استعامرگران اروپا از تجارب یا با برخوردار یکاالت متحده امریا

 ین( فصل مهمکومت کانداز حیاست )تفرقه بیانه قدم گذاشت. سیاست خاورمیبه عرصه س ، سیانگل

فل کست خورده و تحت تکش یاست را امپراتور ین سیا یفوت و فنهایاستعامر یهایاست در توطئه گر

گذاشت.بخش عقب  ییایکتازه نفس و آزمند آمر یستهایالیامپر اریا از جنگ دوم به بعد در اختیتانیبر

و  یزمان ی، قوم ی، ها و اختالفات منطقه اییجدا ، هایانه مملو از ناهمگونیازجمله خاورم ، مانده جوان

است. یدن یدر همه جاای لهیقب – یمناطق و جوامع فئودال یهایژگینها منودها و ویبوده است. ا یاقتصاد

 – یداشته است. تفاوت عمده در تحول اقتصاد ین وضعیش از قرن شانزدهم چنیز تا پینقاره اروپا 

ه در ک یلیر تحول به دالین سیه اکز بوده است نخست آنیجهان در دو چ یر بخشهایاروپا با سا یاسیس

ل تحول ین دلیه به همکدوم آن ، گر صورت گرفتید یعرت از جاهایست رسیر آنها نکن جا مجال ذ یا

 ی، قوم یی، ای)وحدت جغراف ، منالطق گوناگون آن بصورت)ملت( یقاره اروپا همراه با دگرسان یدرون

ان مناطق مختلف( بدون مداخالت مخل و ین جهات میز در همید آمدن متایو پد یاقتصاد ی، فرهنگ

 .دیبه انجام رس یخارج ، برهم زننده
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 یاسیوحدت س

بالنده  ین ملتهایوغ ایر یم به زیر مستقیا غیامً یمستق هکعقب مانده جهان  یدربخشها ، گرید یاز سو 

ا نتوانسته بود بوجود ی یبه دالئل اقتصاد یو انسجام مل یپارچگیکن یا ، اندده شدهیشک یه دار یرسما

ه کم ینیبیم مینکافیب ین هندوستان اگر نظر ید شدن بود مثاًل به همیناقص در حال پد یا بصورتید یآ

ران یدر آن فراهم بود ا ی( متعددید آمدن )ملتهایو پد یدگرسان یاستعامرگران( برانه )بدون دخالت یزم

ه مناطق مختلف ک یقیعم یوندهایبا وجود پ یل دولت صفو کیان تا تشیخودمان از زمان سقوط ساسان

ار یآن بس یاسیوحدت س ینه برایه زمکشباهت به شبه قاره هند نبود جز آن یاند بآن با هم داشته

رس یان مین را بدست صفویران نویا یانگزار یه بنکبود  ینین عوامل عیاز هندوستان بود وهمتر فراهم

ملت  یکبوده است تا به تر هیشبای لهیقب یفئودال یامپراطور  یکن به یران نوین حال ایساخت. با ا

 ییهایاز ناهمگون یژاپن و ارمنستان. بهره بردار  ، رهک ، تنامیچون و یی. با ملتهاییهمگن از نوع اروپا

 –استعامرگران  یاساس یهاوهیاز ش یکیران وجود داشته یچون ا یفرهنگ -یاسیس یه درون واحدهاک

ن یبوده است در ا -انددهیدیش منیرا به مصلحت خو یح نطامیه مداخله رصک یدر زمان

ه از کا یکفر آمرکیان و ید یاوداگالس قاض –ام یلیار رسشناس به نام ویبس ییایکآمر یک یهاشهیاندنهیزم

جنگ  یدر تندنا یعنی ، 1949-50 یاست او در سالها یار است خواندنیبا چهره( آن دی) ز یربالهایل

و صلح خواهانه جهان به  یکراتکدم یهاا بر نهضتیکآمر یستیالیمحافل امپر یغاتیرسد)حمله تبل

ن کن بخش ممیعامر بر بزرگرتل سلطه ارتجاع و استیچپ و تسه یروهایها و نیمنظور پس زدن شورو 

 یاندفرندل، نج لندزی( تحت عنوان )اسرتیاران آمده و)سفرنامهیاز جمله ا ، انهیجهان( دوبار به خاورم

 .مهربان( نگاشته است یشگفت و مردمان یینهای)رسزم، پل(یپ

 ایکو آمر یمالمصطف

ات یه با داشنت خصوصک یاز مردم یامجموعه -ه هستندکند یبیان را نه چنان میرانیتاب اکن یاو در ا

ر یگر غید یند و گروههایبیم یم فارسکگروه حا یکدهند او یل مکیرا تش یگوناگون خانواده متحد
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ند و نه وحدت. شخص یبیران اختالف میرات( در اکن) دمیان( هستند. ایوم)فارسکه محک یفارس

نها یستند و این یرانیها ایجانیقد بودند آذرباه معتکرا داشته است  یانییایکبا آمر ییسنده افتخار آشناینو

ان یه )پارسکن است یاند مگر نه ا( مشغول بودهیفه انسانیجان به انجام )وظیسالها در آذربا

 ین گندگیامهر(نبود؟ لقب به ای(؟ مگر نام آن مزدور بزگ)آرکها) تر یجانی(هستند. و آذرباییایآر

 –ان آمده یدر مطبوعات به م یژه مالمصطفیبو ، هایرزانه سخن از نقش باکنون کشود. ایمن یخودیب

 یاز مالمصطف یادیبه جاست  -ردکر یهنان دلیبرحق هم م یو خواستها یت انقالبکنه حر یآنهم در زم

 -یاستعامر  یهاسو و توطئه یکرد از کدگان یوتاه به رابطه او با آرمان ستمدک یرده شود و نگاهک

نده شود کگر افید یشور برادر و هم رسنوشت ما عراق از سو کت ملت و یت و متامیمکه حایعل یارتجاع

بسنده  ییگران فراهم آورند(به نقل قولهاید است دیه امکمبود اطالعات مشخص و معترب) کبه سبب 

رفته با  یمالمصطف یبه مقر فرمانده« رانیاحتامالً از ا» یمخف یهاه از راهکم هوگلند ی)ج : شودیم

« یو نظام یانسان ی، اسیس»یهاکمکایکن مصاحبه از آمریدر ا یاست. مال مصطف ردهکمصاحبه  یو 

 .(«یچه مخف ی، خواهد چه علنیم

 یترس از شورو 

ه اگر دولت کد یگویم یرده است. مال مصطفک ین سال نفت خود را ملیه دولت عراق در اکتوجه بشود 

رد. کیمخالفت م کو کر کز ی)!!( مناطق نفتخیردن ناگهانک یاو با مل ، ردکیم یعراق قباًل با او مشورت

م به رشط ینکن منطقه موافقت یا در ایکاست آمریم با سیه بتوانکم تا آنجا یما حارض : گفت یبارزان

م یتوانیباشد ما م یافکاندازه ا بهیکآمر کمکند.)اگر کحفاظت « گرگها»ها از ما در مقابل ییایکه آمرکنیا

 : گفت یند...(. بارزانکت یدر آنجا فعال ییایکت آمرکرش  یکه کم یو بگذارم ینکنرتل کرا  کو کر کمناطق 

در عراق  یردها( با گسرتش نفوذ شورو که )کنیدام جهت؟( و اکم()یانه هستیمهم در خاورم ی) ما عامل

نفوذ استعامر را سست گرداند  یرهایه زنجک یانکشه از هر تیهم ین شد منطق. مرتجعیمخالفند. ا

ان را کرت نشده است آن تیکنزد کن شبه وحشتنایخواهند تا ایزند و میانگیرا بر م یرو نفوذ شو  کبخت
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آن  یبه جا یند اصوالً سست شدن نفوذ استعامرگران خودش به منزله درآمدن نفوذ شورو کوب کرس 

  :پرسدیم یده از مال مصطفیه شنک ییادشده بنا به گزارشهایخواهد.هوگلند یل منیچ دلین هیو ا ، است

 رد؟یگیم یو نظام یمال یهاکمکل یه او از ارسائکن درست است یا ایآ 

 یزده نشود." بارزان یآنها حرف هقت هم داشته باشد بهرت است دربار یه اگر حقکاست  ییزهای"چ : جواب

ها فقط به ده درصد کمکن ید ایگویم یند ولکیر مکشاه سابق تس یهاکمکن مصاحبه از یدر ا

 ییهاکمکگر ید یشورهاکل و یق ارسائیه حارض است از طرکرسد او به وضوح گفت یش میهایندکاز ین

ند.)نه به ک کمکواسطه به او  یب ییایکه آمرکدهد یح میه ترجکرد کند. اما اضافه کافت یا دریکاز آمر

سد ) از سال ینومی نیچن یدر ابزرور.ازجمله از قول مالمصطف ، فچت-از جوزف 6/1/1353ران(یتوسط ا

نفوذ  یز اصللکرد عراق بصورت مر کرا امضا  یبا شورو  ی)عراق( قرارداد دوستیه دولت فعلک 1971

ت از یحام یتقاضا یج فارس درآمده است()اوبدون رودرواستیعرب در منطقه خل یایدر دن یشورو 

گر ی( و دکو کر کمنابع نفت ) یتشاف و بهره بردار کا یرا برا یازاتیا را دارد و در برابر آن امتیکه آمریناح

اد برده یجهت از  یرا ب ین معادن غنیه دولت بغداد اکاست  یاو مدع»ندکیشنهاد میردستان پکمعادن 

 یا پنهانیارا که آشکبگذارد  یشورهاکار ین منابع را در اختیه اکآماده است  یبارزان یو مال مصطف« است

 .(نندکت یردها( حامکاز )

 ردکنفت و مساله 

شدت گرفته بود مفرس معلوم الحال اسوت  یبارزان یروهایجنگ ارتش عراق با ن هک یهنگام 8/7/1353

ن جنگ ینرتین و خونیدتریمو با شد یسرت کخا ین جنگجید).... ایستامی نیرا چن یتد پرس مال مصطفیآش

شود و موضوع مورد ینفت مربوط م یمتهایاز آن به تصاعد ق یه مقدار ک ، خود رودرروست یزندگ

 (...ندکیش میرت از پدعوا را مهم

وهش کا را نیکاست آمریدر مصاحبه خود س یبارزان : فرانسه یتد پرس به خربگزار یونای -روتیب 4/1/1354

 ییایکانجام داده بود و مقامات امر ییایکبا مقامات آمر یرس  یراتک"درگذشته مذا : دیگویرده مک
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رد و هرچند کیق میا ما را تشویکگفت آمر رده بودند اوکش مرگان اعالم یخود را از پ یراصلیت غیحام

ه آنها به کم یدیفهممی نیرات خود باآنها چنکشه از مذایبه ما ندادند اما هم یتبکح و یرص یتعهد

 از ما را تنها نخواهند گذاشت".یهنگام ن

 (20/12/1357هانکی)

 

  .شودیمردم م یر یف دولت موجب درگیتضع

 ردکت از خلق یحام...

بر حق  یت از خواستهایضمن اعالم حام ، خلق ییفدا یهایکسازمان چر ین مصاحبه سخنگو یان ایدر پا

 یل بازرانیا یایا به توسط بقایکه آمرکار بود چرا یسم هشیالیامپر یهاد در مقابل توطئهیبا : رد گفتک

 ی، ه طلبیعنوان تجزها تحت ن توطئهیجاد ایدارد و اگر بتواند با ا یجاد جنگ داخلیقصد ا ، ردستانکدر 

 یارتش با فرمولها یحفظ و بازساز  یعنیمسلامً به هدف خود  ، ندکز یرد تجهکه خلق یدولت را بر عل

 د. یخواهد رسیمیقد

 (21/12/1357)اطالعات

 

  روتیرد در بکات یه

م یرک» یران( به رسپرستیرد )اک یکراتکاز حزب دم یندگیات منایه یک : فرانسه  یخربگزار  -رونیب

 ، نده روابطیات قرار است درباره آین هیا یروت شد. اعضایشب وارد بید ، ن سازمانیل اکر یدب« یسامح

گفتگو و تبادل  ، نیتهران با رهربان سازمان مقاومت فلسط یز کران و دولت مر ین ایرد نشکن منطقه یب

 (21/12/1357)اطالعات نند.کنظر 
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  .و قطع شدیاز راد یردک یهابرنامه

 یانقالب اسالم یامیبه دستور قطب زاده رسپرست موقت صدا و س : ) خربنگار اطالعات (رمانشاه ک

ن دو ین قطع شد. ایریرمانشاه و قرص شکلو وات کی 800و  100دو فرستنده  یردک یهابرنامه ، رانیا

نه س شد و روزایانه تاسیران و خاورمیا یردهاک یش جهت پخش برنامه برایسال پیک یی، ویفرستنده راد

 رد.کیپخش م یردکساعت برنامه بزبان  9

 (22/12/1357)اطالعات

 

 نده امام در سقزیمنا

به اتفاق همراهان وارد سقز شد تا نحوه  ینینده امام خمیمنا« یاظم هرندک»ت الله یحرضت آ –سقز 

 مسجد جامع سقز در جمع یشان در سخرنانیند. اک ین شهر را بررسیا یانقالب اسالم یهاتهیمکعمل 

 ، و اطاعت از آن توام باشد یز کت از دولت مر یردستان با تبعک یچنانچه خودمختار » : هزاران نفر گفت

 «.ستیقابل تحمل ن یخودمختار  ، نصورتیر ایدر غ یندارد ول یالکاش

 (23/12/1357)اطالعات

 

 .دهدیرا آموزش م یه مخالفان طالبانکیارتش تر  : اده موقتیاز افراد ق یکی

 .ردندکر یرا دستگ یافرس عراق یکرد کان یشورش 

 یر ین درگیر در حیه هولیرا درناح یافرس عراق یکردند کرد عراق اعالم کان یشورش : یمقر جالل طالبان

ه رسبازان کر شده یدستگ ین افرس به همراه چند رسباز عراقیاند اردهکر یبا ارتش عراق دستگینظام

هان خود کی یبا خربنگار اعزام ییدر گفتگو یعراق هشد ریآزاد شدند. افرس اس یوتاهک ییپس از بازجو
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ان دست یگفت شورش یرد و ک یاده عراق معرفیپ 8پ یرا رسوان حاسم محمد محمود اهل برصه و از ت

را آزاد  یردها( و ک ید ملید نوروز )عیاند و قرار شده به مناسبت عردهکرفتار  یکیرد با او به نک یچپ

ه یکسانک یرسد و برامنی یبه درجه افرس  یسکها یر از بعثیتش عراق غگفت در ار  ینند. افرس عراقک

ر از یشده است. غ ینیش بینند مجازات اعدام پکل یتبد یگر یرا به مرام د یبعث یعراق یکنند ک یسع

نون دهها نفر از کباشد تایردستان مک یهنیه میه وابسته به اتحادک یشورش یردهاکر شده یافرس اس

 یپرسان مالمصطف یس بارزانیله مسعود و ادریاده موقت وسیاند. قردهکر یقت را دستگاده مو یافراد ق

ان یه دولت عراق و شورشیا علیکل و آمریارسائ ، هکیتر  ، رانیدولت سابق ا کمکشوند و با یم یرهرب 

 یله اهالیاده موقت بوسیاز طرفداران ق یکی یردکه رش احمد کاکجنگند. می یطرفدار جالل طالبان

هان کی یبا خربنگار اعزام ییشده درگفتگو یل افراد جالل طالبانیر و تح.یوران( رسدشت دستگی) بیروستا

ده است. ینان(دوره دیه به نام )گوسته مثزکیاده موقت( در تر ی)قیگاههایاز پا یکیه در کرد کاعرتاف 

ه کنند او کین مییرا تام آنها یاده موقت ارتباط داشته و از لحاظ مالیه با قکیگفت افراد ارتش تر  یو 

داندو یم یست انقالبیسکار است و دو سال بعنوان پناهنده در جهرم و بوشهر بوده خود را مار کیپزش

دادند یران به آنها دستور میا که از ساواکرد کاعرتاف  یستند! و ین یانقالب یه افراد طالبانکمعتقد است 

امل )محمد کرت کبنام د  یشخص : رکه رش اضافه کاکنند. کردستان عراق مبارزه ک یهنیه میه اتحادیه علک

اده موقت را بر عهده دارند. یافراد ق یرهرب  یقادر( و مهندس محمد محمود عبدالرحمن معروف به سام

باشد در یاده موقت میق یگاههایرج با پاک همیو عظ یس بارزانیامل رابط ادرکرت کن شخص د یبه گفته ا

ران افراد یعراق ا ، هکیتر  یروهاین یار کبا هم یاق افتاده افراد بارزانش اتفیه سال پک یار کجنگ ح

ها ن اسلحهیه افتاد اکیاسلحه به دست دولت تر  کره تر یون لیلیم 40ش از یست داده و بکرا ش یطالبان

ه رش در کاکفرستاده شده بود.  یافراد طالبان یه به صورت قاچاق براکیق تر یاز طر یشور عربک یکاز 

اده موقت یه با افراد قکیتر  کر ی( چوله میه )شهردار یس بلدیرد و رئکر یخود اعالم داشت عشا یگفتگو 

نفر از طرفداران  700به  یکاده موقت با نزدیگاه قیپا 4نون کن شخص هم اینند به گفته اکیم یار کهم

رسدشت  یالعاتگاه اطیافرس پا یگر ستوان دوم طاهر ید یباشند. از سو یه مستقر مکیدر مرز تر  یبارزان
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 یرده است و کیم یار کاده موقت همیران در زمان شاه با قیه ارتش اکرد کد ییهان تاکیبا  ییدر گفتگو

ه کشد یبه ما دستور داده م یرده است ولکران حمله نیا کچگاه به خایه یه طالبانکگفت با وجود ان

ه ما کرا  یطالبان یدام از اعضاکگفت هر  یم و ینکرا در مرز عراق گلوله باران  یطالبان یگاههایپا

ران عبور یا کتوانستند آزادانه در خامی اده موقتیافرادق یم ولیدادیل عراق میم تحویردکیر میدستگ

ق یردند و از طرکر یرا دستگ ینفر از افراد طالبان 22ران یبار ارتش ا یکه کرد کد ییتا ینند و کو مرور 

 ل عراق داده شدند. یرانشهر تحویپ

 (23/12/1357نهاکی)

 

  ردهاکاجتامع 

شور در مسجد ک یردهاکر یبا سا یاعالم همبستگ یرمانشاه براکم یمق یردهاکاز  یگروه –رمانشاه ک

 یگر قرشهایان و دیفرهنگ ، انیندگان دانشجویمنا ، بیردند و به ترتکن شهر اجتامع ی( ایها)یشافع

  .دردستان سخن گفتنک یرامون حق خودمختار یپ ، مختلف مردم

رمانشاه ضمن اشاره به کامام جمعه اهل تسنن در « یعیمحمد رب»حجت االسالم  ، ن اجتامعیدر ا

ه ما کرد و خاطر نشان ساخت کوم کرا مح یه طلبیهر گونه تجز ، رانیا یمبارزات رهرب انقالب اسالم

ه کجتامع ن ایدر ا یاصدور قطعنامه یم و سپس طینکیمبازره م یبدست آوردن حق خودمختار  یبرا

م یمق یردهاک یو مذهب یبعنوان رهرب مل یعیحجت االسالم محمد رب ، دیساعت بطول انجام 3مدت 

 ، نیریرمانشاه و قرص شکو یاز راد یردک یهاان با قطع برنامهیرمانشاه و اورامانات انتخاب شد و در پاک

 بعمل آمد. ییمخالفتها

 (23/12/1357)اطالعات
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 در مهاباد ییامیراهپ

گانه  8خود را از موارد  یبانیگر پشتیبار د یی، امیدانش آموزان مدارس مهاباد ضمن راهپ –اد مهاب

 ردند.کردها به دولت مهندس بازرگان اعالم ک یشنهادیپ

 (24/12/1357)اطالعات

 

  یاسالم یجمهور 

راندوم ش از رفیپ یاسالم یجمهور  ین خواهان انتشار برنامه و محتوایردنشک یشهرها یعلام –رانشهر یپ

 ، رانشهر گرد آمده بودندیدر پ ، رانشهر و رسدشتیپ ، نقده ، هیاشنو ، مهاباد یه از شهرهاکشدند. آنان 

محرتم شمردن حقوق  ، ردستانک یخواهان خودمختار  ینیخم یت العظمیحرضت آ ید رهرب یضمن تائ

بعنوان  ینین حسیعزالد ت اللهید حرضت آییمردم تا یهال پادگانها به پادگانیتبد ی، مذهب یتهایاقل

 یهاخلق یبرادر  یم مبانکیوتح یل گارد ملکیره با دولت است. تشکه مسئول مذاک یاتیس هر هیرئ

 جان شدند.یرد و آذرباک

 (24/12/1357)اطالعات

 

  کساوا یده بجاکدانش

  .ردستان وارد سنندج شدکد آموزش و پرورش یل جدکر یمد« یر واعظید محمود ظهیس» –سنندج 

رسنندج بر یت دبیده تربکشد و تابلو دانش یل دانشگاه راز یسنندج تحو کن بزرگ و مدرن ساواساختام

 د.یرس در آن نصب گرد

 (24/12/1357)اطالعات
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  :ارکر یاعرتاض مردم لرستان به وز

 .ستندیرد نکلرها 

رده است ردها به حساب آو کرا جزو « لرها»ه کرامون آنیپ یار و امور اجتامعکر یمردم لرستان به وز

 یند. آنان در تلگرامکح ین باره را تصحیه هر چه زودتر سخنان خود در اکردند و از اوخواستند کاعرتاض 

اند و رونوشت آن ردهکمخابره  یر دولت موقت انقالب اسالمیبازرگان نخست وز یه به مهندس مهدک

ردها در پاسخ به ک یخودمختار  ار در موضوعکر یوز یاند آقانوشته ، اندارسال داشته« اطالعات»را به 

ها را یار یون و اگر لرها و بختیلیم 4دهد یچقدر است جواب م یرانیا یردهاکت یه جمعکن پرسش یا

ون خواهد بود. ما مردم لرستان ضمن اظهار یلیم 6ش از یردها بکت یم جمعینکردها حساب کجزو 

ه به کها یار یه لرها و بختکم یرسانیان مر یبه اطالع ملت ا ، ارکر یوز یآقا یم لطفکنگونه یتأسف از ا

ران به حساب آورد. در یرد اکت یتوان آنها را جزو جمعیستند و منیرد نکولر بزرگ معروفند  کوچکلر 

اجازه  یسکه لرها به کگفته شده است یو انقالب اسالم ینیامام خم ید رهرب کین تلگرام ضمن تأیا

ح داده یخود توض یهاه در مورد گفتهکار خواسته شد کر یز وزرد و ایم بگیآنها تصم یدهند به جایمن

 د.یح منایو آن را تقب

 (24/12/1357)اطالعات

 

  نبوده یردکقطع برنامه ، منظور

ون یزیو و تلوینان سازمان رادکار کوضع رسپرستان و  یه هنوز در حال مطالعه و بررسک ییاز آنجا "000

 یهافقط برنامه ، ن رسپرست مورد اعتامدییها تا تعهرستانز شکه مراکمقرر شد  ، میهست یاسالم یمل

ن رسپرست مورد اعتامد ییتا تع یمحل ید و پخش داخلیرده و از تولکز تهران را رله کون مر یزیو و تلویراد

شور است و منطقه کون یزیو و تلویز رادکبوده و شامل همه مرا یلکم ین تصمیند و ایمنا یخوددار 
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 ، ر مناطقیرمانشاه مانند ساکموجود در  یونیزیو و تلویه است وچون عنارص رادمورد نظر نبود یخاص

نند. متاسفانه خرب کز را رله کمر  یهاه فعالً برنامهکاند از آنها خواسته شده است نشده یابیهنوز ارز

 ، تنه تنها به آن صور  ی، ردکاسفند روزنامه در باره قطع برنامه  22روز سه شنبه  3مندرج در صفحه 

ران را یه ملت اکبود  یات ضد انقالبیکانگر هامن تحریه مناکگردد بلیب میذکاً تیذب محض بوده و قوک

 رانیا یون ملیزیوو تلویارتر خواهد منود. سازمان رادیهش

 (24/12/1357)اطالعات 

 

 .رمانشاه با اعرتاض روبروشدک یهااز فرستنده یردک یهاقطع برنامه

 یاسالم یجمهور  یامیبعنوان اعرتاض به دستور صادق قطب زاده رسپرست موقت صداوس -رمانشاهک 

گروه  ، نیریرمانشاه و قرص شک یلو واتکی 800و  100از دو فرستنده  یردک یهاران درمورد قطع برنامهیا

 امام جامعت یعیل جلسه دادند. حجت االسالم محمد ربکیرمانشاهع تشکاز طبقات مختلف مردم  یر یثک

رمانشاه کرد کان یاصناف و بازار ، دانش آموزان، ت قضاتکه با رش کن اجتامع یرمانشاه در اکاهل تسنن 

ماده  6رمانشاه در ک یردهاکقطعنامه جامعه  یاسالم یاز جمهور  یل شده بود ضمن اعالم طرفدار کیتش

ران یا یاسالم یور در چارچوب جمه یرد بعنوان خودمختار کاز حقوق حقه ملت  یبانیپشت-1 : ردکاعالم 

اعرتاض  -3ه در رشف پاگرفنت است.ک ین حزب مساوات اسالمیردستان و همچنکرات کد حزب دمییتا -2

 یدر شهرها یردک یهار برنامهین و سایریرمانشاه و قرص شکو یراد یردک یهال برنامهینسبت به تعط

در  یردک یهاجاد برنامهیر امختلف و خواستا یدر شهرها یردک یهاجاد برنامهیمختلف و خواستار ا

راد در استان کا یو روحان ینده ملیبعنوان منا یعیمحمد رب ین آقاییتع-4نیردنشکون در مناطق یزیتلو

ن یخ صدور ایدر مدارس و ادارات از تار یردکدن لباس یاز پوش یر یدرخواست عدم جلوگ -5پنجم

ه هامنا کلت کن ینه ایریان دتحقق ارم یرد براکمختلف  یمتام قرشها یهمبستگ -6قطعنامه 

 (24/12/1357هانکیران است. )یا یاسالم یدر چارچوب جمهور  یخودمختار 
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 یمل یآزاد یردها براک یپنجاه سال مبارزه

 .شده است یصنعت یهگذار یون تومان رسمایلیم 395ردستان تنها کت یون نفر جمعیلیم 5/3 یبرا

 .نندمی کردها ستم مضاعف را تحملک : یمسعود رجو 

 .ست نبودیمونکرات کاز مووسسات حزب دم یکچ یه : یژن جزنیب

 یکراتکردستان در جنبش دمک یخورده بورژواز  یو اختالف مذهب یجبهه مل یعالقگ یبه علت ب

 .ردکت نکرش  42و  30یسالها

 (بختیکصالح ن : قسمت اول)

 یمساله خودمختار  گریبار د ، ردکخلق  ین حزب طرفدار خودمختار یس نخستیپنچاه سال بعد از تأس

از گذشته مطرح شده  یت مقتاوتیفکیانه بود به یل حاد خاورمیم قرن گذشته از مسایه در نکردها ک

 ییران ـ سهر بهخویبو ئ یراسکمید»ردستان بعد از شعار مرگ بر شاه شعار ک یاست. امروز در شهرها

ن کوارها و اماید یگر یهر مطلب دش از یردستان بک یبرا یران و خودمختار یا یبرا یراسکدم« وردانکبو 

ن مطرح یردنشک یرد با وسعت و شدت متام در نواحکخلق  یرده و مساله حقوق ملکرا اشغال  یعموم

  .شده است

 یالم را با وسعتین و ایریتا قرص ش ، و و سلامسکاز ما یعیوس یمنطقه ، نیردنشکه یناح یعنیردستان ک

ردها کن یرد عالوه بر ایگیون نفر در بر میلیبالغ بر سه م یتیلومرت مربع و جمعکیصد هزار یش از سیب

  .ن هستندکز سایروان نیگر مانند وچان و شیاز مناطق د یدر بعض

 ردستانکاه یفقر س

زان یشور است. مک ین قسمتهایاز عقبامندهرت یکیردستان هنوز کانات منطقه کرغم استعداد و امیعل

 .مرت استکران یشت متام اکل قاب ینهایزان زمیشت از مکر یز ینهایزم
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ن منطقه به علت یر هم در ایرسد. مرگ و میم  %85در روستاها به  %65در شهرها  یسوادیب یدرصد

 یدیارخانه تولکچ یارخانه توتون چپق هکار باالست. جز دو یبس یاناتن بهداشتکه و نبودن امیسوءتغذ

محدود  کد پوشایآرد و تول یی، انه پشمشوارخکردستان به چند کشود. صنعت یده منیدر منطقه د یبزرگ

 .شودیم

شده  یصنعت یهگذار یون تومان رسمایلیم 385ردستان تنها که د کدهد ینشان م یامهر یآمار دولت آر یک

رشد  یی، ایمیودشکزان مرصف یشود. آمار میان منطقه مرصف میشور در ک یبرق مرصف %3و تنها 

 .ننده استکوس یمأ یو دامدار  یشاورز ک

ن حال یشاورزان مهاجر به شهرها همچنان ادامه دارد. در همکل یاز بد هم بدتر است و س یورز شاک

ت از خواندن و نوشنت به یرد و ممنوعکخلق  یداً تحت ستم بودهاند. ستم ملیشد یردها از نظر ملک

محروم  ی، آداب و رسوم و سنن فرهنگ یاجرا ی، دن لباس بومیدر پوش یحت ینبودن آزاد ی، زبان مادر 

ردها را فقط به خاطر داشنت ک یمتبلور است. گاه ییو قضا ییمشاغل اجرا یبودن از اشتغال به بعض

له یه بوسکبود  ین ادارهایمرتکردند. یکوم مکن سال حبس محیبه چند یردکقطعه شعر به زبان  یک

و  یآنچنان ییهاندگان مجلسیه الاقل مناکگر ید یاز موارد بر خالف شهرها یلیردها اداره شود در خک

مردم  یر یگ یآوردند و به جز روز رأ یگر مید ین را از شهرهایردنشک یندگان شهرهایمنا ، بودند یمحل

 .دندیدیآنها را من

گرفتند یزبان و مذهبشان به متسخر م ییخفقان و ترور مزدوران آنها مردم را به خاطر جدا یدستگاهها

 یوتاهکگر ید یردها و خلقهاکان یدر م یه تفرقهانداز از هر گون یعه و سنیردن موضوع شکو با زنده 

همواره  یستم مل« نندیکردند و میکردها ستم مضاعف را تحمل مک» : یردند. به قول مسعود رجو یکمن

ش در شهر ین رو پنجاه سال پیمه بوده است. از اکات حایرد تحت ستم و هکتضاد خلق  یعامل عمده

ن ینخست ، رده استکرا به خود جلب  یار عمومکطقه است و افاست منیز ثقل سکه امروز مر کمهاباد 

خچه یس شد. و در واقع تارید تأسیمحمد شه یقاض یله عمومیردها وسک یحزب مدافع خودمختار 
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ردها به آن شهر قهرمانان نام دادهاند که کش از رسگذشت مهاباد یرد در پنجاه سال پکمبارزات خلق 

 .ستیجدا ن

ه قرار یعراق و سور ، هکیتر  ، رانیشور اکاول در چهار  یه بعد از جنگ جهانکرد کخلق  یمبارزات مل

ر گذاشته است. بعد از جنگ اول یردها تأثکاز  یگر یشورها بر مبارزه بخش دکن یاز ا یکگرفتند در هر 

به وعده  کآتاتور  یدند ولیدانه جنگیان رشکدر بال کموعود آتاتور  ید خودمختار یه به امکیتر  یردهاک

 یمذهب یخ محمود رهرب ملیرد. بعد از جنگ اول شکرد را اعدام کست یونالیرد و هزاران ناسکوفا ن خود

ها یسیگردآورند. انگل یعراق را در چارچوب منطقه خودمختار  یردهاکرد کوشش کعراق چند بار  یردهاک

علت مبارزه با  ردند. او در آغاز بهکوب کاو را به شدت رس  یپس از مدت یاو را تحمل منودند ول یمدت

 یدایاندکها او را یسیعراق شد. انگل یل به قهرمان ملیعراق تبد کبه داخل خا یتزار  ینفوذ روسها

 یبه استقالل عراق و خودمختار  کمک ین برایخ محمود از لنیردند اما به درخواست شکعراق  یپادشاه

ران یا یه بود به پادشاهیم سورکحا یه مدتکاالصل را  یحجاز یصل اول شخصیاو ف یردستان به جاک

س یداتأسیشور جدکت یمکرس به شورش بازداشت و خواهان حا 1919محود در سال  کند. ملیبرگزد

ط آن دوران یل رشایبه دل یداده ول یبه و  ین جواب مساعدیرد شد. اگر چه لنکاز حقوق خلق  یشورو 

بر خالف  یرد ولکها آغاز یسیه انگلیخ محمود جنگ را علیند. شک کمکخ محمود ینتوانست به ش یشورو 

ه و یامنین سلیب« انیدربند باز»ردند. در جنگ کردستان عراق را به شدت مبباران کها یسیتصور انگل

ها به اعدام یسیانگل یر شد و به هند برده شد. او در دادگاه نظامیخ محمود مجروح و دستگیش ، چمچال

خت و یونت و تظاهرات را در عراق برانگاز خش یخ محمود موجیت شیومکد. اعدام محیوم گردکمح

س مجبور یردند. انگلیکا را ترور میتانیرتبه بریارمندان و عالکه افرسان و کل شد کیتش« جان فدا» یگروهها

م کعراق حا کخ محمود به محض ورود به خایند و او به عراق برگشت. شکخ محمود را آزاد یشد ش

است یخ محمود به ریرد. شکران را اعالم یومت خودمختار اکحرا اخراج و « جرسونیم»را به نام  یسیانگل

امور  یهامهنگ یبرا« ولیجرنیم»به نام  یسیمشاور انگل یکدولت خودمختار انتخاب شد و قرار شد 

 .ردیکن مشاور در متام امور مداخله مینند. اک یار کخ محمود همین با شیردستان با بخش عربنشک
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 ارهام؟کمن چ : خ محموداو گفتیمن مشاورم. ش : ؟ او گفتییارهاکچ تو : خ محمود به او گفتیش یروز 

 یشود تو به جایمن : خ محمود گفتید. شیرد هستکملت  یشوایمعلوم است شام پ : پاسخ داد یسیانگل

رده و کها تحمل نیسین دولت را انگلیتو مشاور باشم؟ ا یو من به جا ینیاست بنشیر یرسکمن به 

ر و محصور یاختالفات عشا یرهایو عش یلهایل قبکمنطقه به ش یند. ادارهردکوب کآن را رس  یبزود

 یبرا یو ذهن ینیاز نظر ع یرد آن زمان و عدم آمادگکشور ضد جنبش کان سه یخ محمود در میشدن ش

خ محمود چند یش ، خ محمود بودیست جنبش شکش یردستان از علل اصلکمهمستقل یمنطقه ن یاداره

رضا  یست سالهیب یتاتور یکران دیست خورد. در اکش یرد ولیرا به دست بگه قدرت کرد کوشش کبار 

 یایاح کومله ژ ـ ک 1317د. در سال یرا رسعت بخش یمل یو آگاه یدار یخ محمود بیخان و جنبش ش

از  یتوانست جمع کرد ژ ـ کمعروف  یاسیس یان زندانیبلور یه به گفته غنکس شد یردستان تأسک

م یتصم کس وقت ژ ـ ییمحمد ر یقاض 20ور یند و بعد از شهرکر خود جمع رد را به دو کان یگرایمل

همراه  کر نام ژ ـ ییان تغیبلور یند. به گفته غنکل یردستان تبدکرات کومله را به حزب دمکه کگرفت 

خلق  یب مبارزات ملین ترتیداد. به ایردها را هم در خود راه مکر یه غکآن بود  یمش یرات خطییبا تغ

 یه مظهر آن بود وارد دوران تازهاک یخان خان یهایشکام فئودالها عالوه بر گردنیر گذشته قه دکرد ک

ن یرد بود با اک یاز جنبشها یار یبس کمحر  یرو ید واقع شدند نیو سلطه شد یشد گرچه مساله ستم مل

 یخاص یآن از برجستگ یاجتامع ینداشته و جنبهها یرصفاً مل یچگاه جنبهیردها هکحال جنبش 

 .خوردار بوده استبر 

رد و بالفاصله به عنوان کمقامات  یاعالم جمهور  1324رات در دوم بهمن کمحمد رهرب حزب دم یقاض

 .انتخاب شد یسجمهور ییر

ومت کر با حیت عشایرثکا یار کروبرو شد و عدم هم یرد با مقاومت ارتجاع داخلکدولت خودمختار 

دن دهقان یشکو ن یردن به مساله اصالح ارضکت نیان عنیو همچن ینفوذ فئودالها در رهرب  ، خودمختار

ل نبودن یاز قب یگر یل دیمحمد شد. دال یقاض یومت خودمختار کست حکبه داخل جنبش موجب ش



 
205 

اناً یا احیآن روز و توافقها و  یل جهانیمسا یمسلح تودها یرو ین یکل نشدن کیم قدرت و تشکیوقت تح

 یاران و یاز  یکچ یمحمد و نه ه یبود. نه قاضست جنبش کش یاز علل اصل یاسیس یبند و بستها

گر یمحمد و چند رهرب د یو... قاض یستیمونکم شاه به اتهامات ینحال رژیبا ا یست نبود ولیمونک

ش از یب یز مانند فرقهایردستان نکرات کمعتقد است حزب دم یژن جزنیخت. بیرا به دار آو یجمهور 

 ت زد.کرد دست به حر الزم را در تودهها به وجود آو  یه آمادگکآن

 (24/12/1357هانکی)

 

 .ست خوردندکشته شک 38با  یدر قروه افراد ضد انقالب

 یر یت از نخست وزیانقالب و حام یبانیقروه به پشت یهزار نفر از اهال8ه حدود یکروز در حالید-قروه

مورد حمله  یهاشمیهادخیش شیرده بودند از طرف دراوکت کآرام رش  ییامیبازرگان در تظاهرات و راهپ

برنوبه  یهاه سنگر گرفته و با تفنگکها نفر بودند در پشت بام خانه 200ه حدود کش یواقع شدند. دراو

نفر مجروح شدند مردم بعد از  100د و یتن از مردم شه 13ان ین جریردند در اک یر انداز یمردم ت یسو 

از  یکنفر چر8ان ین جریبدنبال اردند کهمدان و سنندج استمداد  یمتفرق شده و از شهرها یرانداز یت

ردند کن عده خانقاه را محارصه یروز بعدازظهر ایقروه رفتند د یاهال یار ینفر از سنندج به  20همدان و 

ها موفق شدند یکن محل به ترصف درآمد. چریشب ا 8و پس از چند ساعت زد و خورد رسانجام ساعت 

ها و یکان زدوخورد چرینند. در جرکر یح بودند دستگه ده نفر آنها مسلکرا  یهادخینفر از افراد ش 70

ه ک یگر از دارو دسته او در لحظاتید یاو عده یهادخیشته شدند. شکش یگر از دراوینفر د38ش یدراو

ها در مسجد جامع قروه یکله چرینون وسکر شدگان هم ایشدند دستگ یزدوخورد ادامه داشت متوار 

به  یهادخیله دارودسته شیمغازه بوس 5روز یع دیان وقایرشوند. در جیبازداشت شده و محافظت م

ن خانقاه را به یا، ز پس از ترصف خانقاه و انتقال اثاث به آن مسجد جامعیده شد و مردم نیشکآتش 

در ارتباط بوده در  کبا ساوا یهادخیه شکاز آن است  کیه حاکاوراق و اسناد  یدند.مقدار یشکآتش 
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ب دادن یترت یبرا یهادخیدهد شیه نشان مکبه دست آمده  ییبضهان قیمحل به دست آمد. همچن

 .رده استکر یرد و افراد را اجکیت میفعال یقانون اساس یتظاهرات به طرفدار 

 شد یر متوار کفرمانده لش

 یردستان متوار کر کفرمانده لش یار یپ شهریردستان به انقالب رستک 28ر کلش یبا اعالم همبستگ -سنندج

از جالدان معروف و  یکیه کازمند یپ نیو رست یار یب شهریدر تعق یکین چند گروه چرنو کشد و هم ا

 یته انقالب رسگرد محمد مهدیمکباشند.مبنظور حفظ نظم و انتظامات از جانب یبود م یس شهربانیرئ

ز که به مراکد از همه افراد خواست یردستان گامرده شده است. فرمانده جدکر کلش یبه فرمانهای بهیتک

 نند.کخود مراجعه 

 (25/12/1357هانکی)

 

 .جانبه مردود است یک یر یم گیتصم: ارمندان سنندجکانون ک

ران یجانبه در مورد انتخاب مد یک یر یم گیهرگونه تصمای هیاعالم یارمندان سنندج طکانون ک-سنندج

ه یانیهستنددر ب ارمندان عضو آنکه متام کردستان کارمندان کانون کوم منود. کادارات را مح یل و روساک

 یو اظهار نظر در امور ادارات در شورا یر یم گیالزم جهت تصم یرو یه نکخود خاطر نشان ساخته است 

در امور  ییریم گیل است و هرگونه تصمکارمندان متشکانون ک ییئت اجرایندگان و هیو در منا یداخل

انقالب  یو رسپرست شورا یان مذهباز رهرب  یکیزاده  یرد. احمد مفتیانون انجام پذکد با نظر یبا یادار 

را در انتخابات  یصنف یانونهاک ییقدرت اجرا یانقالب اسالم یه شوراکهان گفت کیبا  یردستان در متاسک

توانند روسا و خط یامل برخوردارند و خود مک یانونها از ازادکن یداند و ایمسئوالن ادارات معترب م

 .نندکخود را انتخاب  یمش
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  .شان آتش گشوده شدیمردم از ژاندارمها برو یار هنگام سپاسگز 

 .د شدندینقده شه ینفر در ژاندارمر 11

 یرفته بودند از گوشه ساختامن برو  یر به ژاندارمر کتش یه براک یون نقده هنگامیمردم و روحان –نقده 

روز  نفر مجروح شدند. هزاران نفر از مردم نقده 20ش از یشته و بکنفر  11آنها آتش گشوده شد و 

ن سازمان را غرق در یرفته و افراد ا یون شهر همراه آنها بودند به شهربانیه روحانک یچهارشنبه درحال

ز کن مر یا یراه یاز افراد ژاندارمر  یر از اعالم همبستگکو تش یکترب یردند و پس از آن براکگل و نقل 

د به ژاندارمها اهدا یم اله مجال کپرداخت و چند جلد  یون به سخرنانیاز روحان یکی یشدند در ژاندارمر 

 از گوشه ساختامن بطرف مردم رشوع شد.  یرانداز ین لحظه تیرد و درهمک

 (25/12/1357هانکی)

 

 تیاعالم موجود

 ، بانه ینان شهرهاکه از ساک یهزار نفر  ینگ سیتیران در سقز در میردستان اکرات کحزب دم –سقز 

رد کت ین شهر برگزار شده بود اعالم موجودیسنندج در ارسدشت و  ، انکبو  ، اندوآبیم ، پاوه ، وانیمر

ردستان ک یندگان شهرهایمنا ، نگیتین میر منود. در ایدا –فرح سابق  – یابان قاضیو دفرت خود را در خ

ثاق ید میضمن تجد ، ازده مادهیدر  یابا انتشار قطعنامه ، نندگانکت کرش  ، انیخواندند و در پا یحیلوا

ه یتصف ، رانیا یبه خلقها یخودمختار  یاعطا ی، نیامام خم یران به رهرب یا یخلقها یبا مبارزه رسارس 

و  یزنان از آزاد یبرخوردار  ، نیشیبه معناو مفهوم نظام پ یس و ژاندارمر ینبودن پل ی، ارتش ضد خلق

ش ین پیون را خواستار شدند. همچنیزیو و تلویژه در رادیردن سانسور بوکن کشه یو ر یانسان یراسکدم

  .ردندک ییامیست هزار نفر در سقز راهپیش از بیب ، روزیازظهر د



 
208 

ندگان یمنا یاماده 8ه یاز اعالم یبانیران به منظور پشتیردستان اکرات کنگ حزب دمیتیروز مید –ان کبو 

 ان برگزار شد.کبو  یوم ورزشیدر استاد ، رادکهزار نفر از ا 30با حضور  ، رد در مهابادک

 (26/12/1357)اطالعات

 

  حمله به پادگان

ن یرا در محارصه گرفتند تا از حمله مجدد به ا« انیجلد»پادگان  ، ردکشمرگان یازپ یگروه –مهاباد 

حزب  یه از سو ینده امام و دولت موقت در ارومیه با موافقت مناکرد کنند. رزمندگان ک یر یپادگان جلوگ

ز محافظت یردستان را نک یهاگر پادگانید ، انیعالوه بر پادگان جلد ، اندن شدهییردستان تعکرات کدمو 

ان یم ، انیرد مسلح از مهاباد و نقده به پادگان جلدکنند. شب چهارشنبه گذشته بدنبال حمله پانصد کیم

ن یگذاشت و ا یبر جا یزخم 4شته و ک یکه کدر گرفت  ییهایرانداز یت ، ان داخل پادگانیآنان و نظام

توسط  ، شود حمله به پادگانیافت. گفته میب مبدت چند ساعت ادامه ن لحظات شیاز نخست یرانداز یت

ان یافراد ناآگاه مبنظور بدست آوردن اسلحه صورت گرفته است. سه تن ازمهاجامن به پادگان جلد یگروه

 واقعه روشن شود. یهستند تا چگونگ یینون تحت بازجوکاند هم ار شدهیه دستگک

 (26/12/1357)اطالعات

 

  .نندکیردها انتخاب مکاباد را فرماندار مه

« ژست»ن ین نخستیده شود. ایران برگزیا یردهاک یه فرماندار مهاباد از سو کرد کدولت موافقت  –مهاباد 

ردستان است. ک یخودمختار  یران برایا یردهاکهشتگانه  یدولت مهندس بازرگان در مقابل خواستها

« ینین حسیخ عزالدیش»ت الله یدار با آیرب در دنده دولت در منطقه غیمنا« ل اردالنیاسامع» یآقا

 یاحراز سمت فرماندار  ینفر را برا یکه مهاباد کاطالع داد  یردستان به و ک یرهرب جنبش خودمختار 
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نده دولت یدولت اقدام شود. منا یاو از سو  یم ابالغ براکند تا نسبت به صدور حک ین شهرستان معرفیا

گر ید یدار سخن گفته است. از سو ین دیل مهاباد در اک یندار ل فرماکیان تشکرامون امین پیهمچن

 ینین حسیخ عزالدیت الله شیدار با آیدر د ، ه به مهاباد رفته بودک ینیامام خم یاز سو  یندگان اعزامیمنا

  .ران را با خود به قم بردندیا یردهاک یهارد و نقطه نظرکردستان صحبت ک یل خودمختار یرامون مسایپ

مسأله حمله به « ینین حسیخ عزالدیش»ت الله یدار با آیمهاباد در د« منگور»ر یاز عشا یاهمزمان عده

ر به یردند و گفتند اصوالً موضوع حمله عشاکب یذکافته تیه انتشار کان را به آنصورت یپادگان جلد

در پادگان موجود  یهابردن اسلحه یبرا یاه بهانهکن حرف از آنجا عنوان شده یست و ایپادگان درست ن

 ه داشته باشند.یبه اروم

 (26/12/1357)اطالعات

 

  نیانفجار م

شت. کرا  ییسه جوان روستا ، ران و عراقین مرز ایب یپاسگاه ژاندارمر  ین در حوالیانفجار م –ه یاشنو

 یاز روستاها یکیساله بودند و از  18ز یساله و عز 25ن مهاجر یحس، ساله 17د محمود ین عده سیا

ن از یدن میشکرون یدر حال ب یی، ه بعلت ناآشناکبه ارتفاعات رفته بودند  ، نگرکدن یچ یراب ، هیاشنو

ارشناسان که از یاشنو یانقالب اسالم یته شورایمکشته شدند. کرخ داد و هر سه نفر  یانفجار  ، نیزم

نند. که اقدام ن منطقیا یمرز  یاطراف پاسگاهها یهانیارانداخنت مکاز  یران خواست برایا یارتش انقالب

شده  ین گذار یم ، «پر آبادک»و « آق قلعه» ، «هگ آباد» ، «رزتا» یمرز  یشود اطراف پاسگاههایگفته م

  .ه شده بودین پاسگاهها قبالً تخلیاست. ا



 
210 

ردند ک ییامیردها درپاوه راهپک یوخودمختار  یاسالم یت از جمهور یهزار نفر به حام 10حدود  -پاوه 

شور و ک یبعنوان مذهب رسم« اسالم»ر  کن قطعنامه به ذ یاده صادر منودند. در ام 6در  یاو قطعنامه

  .ن اشاره شده استیریرمانشاه و قرص شک یهاویاز راد یردک یهالزوم پخش مجدد برنامه

رمانشاهان و ک ی، جان غربیآذربا ینده فوق العاده دولت در استانهایل اردالن منایرت اسامعکد  –سنندج 

ت دفاع یجمع یداشت با اعرتاض اعضا یه قصد سخرنانک یبه هنگام ، اجتامع مردم سنندج ردستان درک

ر کز ذ یدر حزب منحله رستاخ یت و یفعال ، ن شهر مواجه شد. علت اعرتاضیو حقوق برش در ا یاز آزاد

د یو س یحجت االسالم صفدر  ینینده امام خمیمنا یت الله محالتیشد. در اجتامع مردم سنندج حرضت آ

ر کمتذ  یسخرنان یط یت الله محالتیآن آ یشهرستان بانه حضور داشتند و ط یرهرب مذهب ینیجالل حس

  .ن شهر شده استیمردم سنندج وارد ا یخواستها یبررس یه براکشد 

ما خواهان » : مصاحبه اظهار داشت یکشهرستان بانه در  یرهرب مذهب ینین حسید جالل الدیس-

 کد مشرت یشور باکدر سطح  یاست خارجیو س یامور اقتصاد ، ارتش هکنیم ضمن ایهست یخودمختار 

« باشدیم یتفاهم هست و اختالف نظرها حزب ، رد منطقه در اصولکن رهربان یب» : افزود یو «. باشد

ار کخطا  ، طرف بودندیاند و بردهکوشش نکه در انقالب مردم ک یونیروحان» : گفت ینیحس یو آقا

و و یدانش آموزان سنندج بعنوان اعرتاض به سانسور در راد یشورا یاند اعضاردهکه قصور کستند بلین

  .الس درس حارض نشدندکرس  ، ونیزیتلو

ن شهر یخدمت در سنندج ضمن مراجعه به دفرت اطالعات در ا یپرس منقض یج و آبادانیان ترویسپاه-

ار یکه بکه شش ماه است ک یاز آنان گرفته شده در حال یشاورز کسال تعهد خدمت اداره  6ه کگفتند 

 هستند.

 (26/12/1357)اطالعات
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  مالقات با امام جمعه

« ینین حسید عزالدیس»ت الله یوارد مهاباد شد و با آ یجان غربیاستاندار آذربا« یعباس یمهد» –مهاباد 

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

ت الله ین آین مالقات همچنیز حضور داشتند. در ایاند نن شهر متحصن شدهیت الله و مساجد ایمنزل آ

رد. صدها زن ک یرا بعنوان فرماندار مهاباد به استاندار معرف یل دادگسرت کیو « ران زادهیاسعد ا» ینیحس

در دست داشتند با  ینیحس نیت الله عزالدیو آ ینیاز امام خم ییسهاکه عک یودخرت با حجاب در حال

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

 (27/12/1357)اطالعات

 

ردستان کتواند مسائل مردم منی ، زیعضو مومن رستاخ : ریبه نخست وز یر دادگسرت یمد هنامه رسگشاد

 .ندک کرا در 

ر از انتخاب عضو مومن ینخست وز یبرا یاال نامه رسگشادهارس یتهران ط یدادگسرت  یال کاز و  یکی

 یکه کمرشوح خود  هدر نام یرد. ماجد وثوقکردستان اظهار تاسف کاوضاع  یبررس یز برایحزب رستاخ

سد) من به ینومی مه آن استیز ضمیحزب رستاخ ییئت اجرایس هینامه به رئ یکز و یمقاله در رستاخ

بازرگان  یان بگذارم. آقایان با شام درمیرا عر یقیه حقاکدانم یف خود میز وظکم مر یرد مقکنفر  یکنام 

س دولت موقت ید و به عنوان دئیهست یستیالیو ضد امپر یشام مبعوث رهرب انقالب ضد استبداد

 یم گذشته و پیاز عوامل فساد رژ یه دستگاه ادار یه عمدتاً متوجه تصفکد یرا به عهده دار یفیوظا

ارتان قرار یوهمند ملت دراختکروز و شیه انقالب پکاست  ین بر اساس مصالح و ابزار ینو یانیبن یز یر

 ید در جهتیاالصول با یعل یتکدولت شام در قبال مسائل و موضوعات ممل یر یداده است موضع گ

 یومت شام براکه هامن آغاز حک ین موضوعاتیاز مهمرت یکیمنحله باشد.  یخالف جهت نظام طاغوت

ردستان و مطالبات مرشوع کومت موقت در قبال مسئله کح یر ید موضع گین مطرح گردمن و امثال م
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د ییر بر تایدا یت الله طالقانیآ یمثبت و انقالب یهایرینار اظهار نظرها و موضع گکرد بوددر کخلق 

نون مجموعاً کومت شام تاکح یاقدامات رسم ، ردکخلق  ین رسنوشت براییحق مداخله در تع یضمن

جان یآذربا ین استاندار براییردستان تعکفروهر به  یاست آقایتحت ر یاتیده است از اعزام هعبارت بو 

رت کد  ید به آقایت جدیو باالخره مامور یر کرت مکله د یو س ییذاک یونیزیتلو یب مصاحبه رسمیترت یغرب

. یجان غربیردستان و آذرباکرمانشاه و کرد در استانها کره با هموطنان کمذا یل اردالن برایاسامع

 یبا بررس کرا بدون شیان توجه بود زیردستان شاکن ینکهمه سا یفروهر برا یات همراه آقایبهیترت

م یر از ابراهیگردد. غیردستان مشخص مکبرخورد شام با مسئله  یات جهت اصلین هیسوابق افراد ا

گرفته نشده  یبه باز گر یا دیل گوین دلیشود و به همیده منید یکیه در گذشته او نقطه تارک یونسی

ستم و رنج قرون و اعصار قرار  یهان زادهیرد اکفرزندان خلق  یش رو یگر در پیاست. سوابق دو نفر د

س حسب یمرداد بار سفر بست و فارغ البال در پار 28 یودتاکبالفاصله پس از  یر کرت مکد  یدارد. آقا

نه با خلق  یوندین پیمرتکسال  25ن یاشان در طول یس پرداختند ایق و تدریار تحقکاظهار خودشان به 

ل ین قبیاز ا یاهل حق و مسائل مهجور  هق دربار یردستان جز در عامل تحقکاند و نه با مسئله رد داشتهک

می به مسأله یدیشان با چه دیه اکار است کاند. آشنداشته یوندیردستان پکرد و کچگاه با لفظ یه

ه به جهت تداوم حضور او کئت ین هیبدهند فرد شاخص ا توانستندبه شاممی یستندو چه رهنمودینگر

 یل اردالن است. برایرت اسامعکد  یباشد. آقایر میومت شام از هر جهت چشمگکو ح یدر اقدامات رسم

مقاله به  یکس کد من عین افراد مورد اعتامد خود را بهرت بشناسیمهندس بازرگان شام ا یه آقاکنیا

و  19صفحه  29/2/56ز مورخ یز ارگان حزب رستاخیروزنامه رستاخ 618 هشان منترشه در شامر یا یامضا

م. مقاله یمنامی گذرانم و اشارهیشان از نظر شام میشان با خط و امضایا 11/7/1357س و نامه مورخ کع

د یخطاب به جمش یم خواجه نور یشان درقبال نامه رسگشاده ابراهیس العمل اکرت اردالن عکد  یآقا

د ین نامه را بخوانیر مسئول اینخست وز یکمهندس بازرگان شام به دقت به عنوان  یآموزگار است.آقا

 یست؟او حتیردستان چگونه موجودکاست شام درمورد یننده سکن یین فر شاخص و تعیه اکد یتا بدان

د آموزگار را باالتر از آن ینبوده است. او جمش یز یز حارض به قبول گفت و شنود رستاخیآقا ندرحد لله
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امل کنداو با کگفتگو  یسکبا  یامهر یآر یحزب کستم تید و درباره مضارسیایه بکدانسته است یم

گذارد و ین فراتر میشد و پا را ازاکیمه مکست به محایز نیه عضو رستاخکنیرا ازا یرصاحت خواجه نور 

 یرا فضا یز یرستاخ یوبد او فضاکیر بر فرقش میفکبعنوان چامق ت یعدم حضور او را در جلسات حزب

فر محض. کداند و تفوه خالف را یب و نقص میاز هرگونه ع یستم را خالیشامرد و سیامل مطلوب مک

م یاز رصاط مستق یندو گمراهکت یند و او را به راه راست هدایه با لله آقا بنشکشود یاو داوطلب م

 11/7/57ان نامه مورخ مهندس بازرگ یند آقاکبدل  یامهر یت آریت به خط عبودیرا به هدا یز یرستاخ

گذشته یور میشهر 17ن یروز از جمعه خون 24ه کنوشته شده است  ین نامه در زمانید. ایرا از نظر بگذران

 .است

ندگان یجستند. چند تن از منایم ین حزب ترب یت در ایز از عضویاز افراد حزب رستاخ یار یام بسین ایدر ا

در هم  یر فشار جنبش انقالبیان حزب زکه بودند. ار پرداخت یارا به افشاگر کن حزب در مجلس اشیا

ته در انتظار یمکار در زندان کخطا یه امروز بعنوان فردکز ید نیرت سعکد  یه حتیکخت تا جائیریم

ن یز ایط نین رشایدر ا یحت یشد ولکن حزب را به دوش بیا ین رهرب یمجازات است حارض نبود بار ننگ

 یند و هر گونه عملکیغ میمومن و معتقد تبل یرا چون فرد یز یرستاخل اردالن رسالت یرت اسامعکد  یآقا

ن عبارت یداند. به ایانت میفر محز و خکز را دچار مخاطره سازد یات حزب نجات بخش رستاخیه حکرا 

شنهادات یتوانم پمی دیرش قرار دادیت و پذین دو استدعا را مورد عنایاگر ا» : دینکآخر منت نامه دقت 

ه انحالل کنم کیان عرض میم دارم. در پایآن بعداً تقد یایات حزب و احیدر راه حفظ ح یگر ید یعمل

 کخطرنا ید عاقبتینک ید عملیخواهید و میاش گرفتهیه در پک یران به صورتیز ملت ایحزب رستاخ

 .«11/7/57ل اردالن.یرت اسامعکم احرتام د یخواهد داشت. با تقد

در  یه اشتباهات جار ک یرد و شاراه به خطراتکخلق  یار یبر هوشد کیان نامه خود ضمن تأیدر پا یو 

   :سدینومی ردستان به بار خواهد آوردکمورد 
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اد همه یه فرک یندگان قالبیبا منا یر کرت مکد  ییذاک یونیزیر مصاحبه تلویاز تأث ، جناب مهندس بازرگان»

ه کاند ون به عرضتان رساندهیزیتلو و وین رادید و مسئولیردکدا ید البد استحضار پیرا به آسامن رسان

ران ناچار شد یا یو صدایه رادیکردستان از هر سو باال گرفت تا جائکچگونه امواج خشم و تنفر مردم 

ن اوصاف انتظار یاند. با اردستان نبودهکندگان مردم یمنا ی، ونیزینندگان تلوکه آن مصاحبه کند کاعالم 

 رد" کباشد؟ "م.و  ییذاکج آن مصاحبه یت بهرت از نتایسن نر حین سفیت تازه اید حاصل مأموریدار

 (27/12/1357هانکی)

 

 یمل یآزاد یردها براکسال مبارزه  50

 زم ترینه ه ، ردستان نه انبار باروتک

 .ردکرباران یرد مبارز را تکهفتاد و دو  ی، سیاو ، ماه یکدر 

 .میردک مبارزه یخودمختار  یسال برا 50 ، میستیما فرصتطلب ن : ردهاک

 یرد انقالبکرد و صدها کوب کردستان را رس کماهه  18ام مسلحانه یق یبارزان یار کبا هم یم پهلو یرژ

 .د شدندیشه

 (بختیکصالح ن)

ردها کرد و مبارزات کخود منرصف ن یب آرمانهایرد را از تعقکمحمد خلق  یقاض یمل یست جنبشهاکش

ن بار در سال یردها آخرکافت. شورش ین ادامه رایا ییایجغراف یدر چارچوب مرزها یخودمختار  یبرا

وب شد. او در کجالد معروف رس  ی، سیماه مبارزه مسلحانه به دست ارتشبد او 18بعد از  1346ـ  1347

 یفرار  46ه از سال کردها کاز رهربان  یکی یرد. رساجکرباران یرد را تکمبارز  72ماه  یکمرت از کعرض 

  .داندین جنبش میست اکش یرا عامل اصل یبارزان یانت مالمصطفیخ ، ران برگشتهیراً به ایبود و اخ
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 ردستانکجنبش  ینهیشیپ

 ی، اله خودمختار یردها در مکدن یم قاسم در عراق و به توافق نرسیرکار آمدن دولت عبدالک یبا رو 

 د بودند در عراق گردیه سالها در تبعکران یرات اکاز حزب دم یعراق آغاز شد و گروه یجنگ داخل

 یرانیا یردهاکن حزب در جمع یش در ایرات عراق و رشد دو گراکآمدند. پس از انشعاب در حزب دم

را گرفتند و از  یق جانب بارزانیمعروف به احمد توف« یاسحاق» یبه رهرب  یاف افتاد. گروهکهم ش

شدند راه خود ده ینام یته انقالبیمکه بعدها کگر یبودند. جناح د یران ناراضیشاندن مبارزه به داخل اک

 ، فزادهیل رشیران شدند. مهندس اسامعیردند و به قصد رشوع مبارزه مسلحانه عازم اکجدا  یرا از بارزان

ته یمک یاعضا ، ردکمعروف به مالآواره شاعر معروف  ین شلامشیمال محمد ام ی، نیامن معیعبدالله و سل

  .بودند یانقالب

حزب  یز کته مر یمک یفعل یاز اعضا یکیو  یته انقالبیمکتنها عضو زنده  ین رساجیبه گفته محمد ام

رانشهر نقده یا یاز نواح یرسدشت و بعض یروستاها یباً متامیتقر ، ماه مبارزه مسلحانه 18 یرات طکدم

 .آزاد شد

 .وستندیان پیز به شورشین یشهر  یدهقانان و خورده بورژواز  ، ونیصدها نفر از روحان

ه در جنبش کبودند  یو پرسش مال قادر و مال محمد زنگنه چهار روحان یورود ، میمال رح ، مال آواره

ه کرد  یکه میشه توصیگرچه مال آواره هم : از همرزمان مال آواره به من گفت یکید شدند. یردستان شهک

ردند و مثل کردستان نفوذ کرد در جنبش کچند مرتجع و فئودال  ید اعتامد بشود ولیان نباکبه مال

 1332ه بعد از مرداد کرد ک یهایکت مسلحانه چرکبه انقالب خنجر زدند. شاه از حر  شه از پشتیهم

 یدولت یکاز عنارص بد نام و رشور فئودالها به نام چر ییروین یمکسابقه بود وحشتزده شد. در مدت یب

 یامهایو هواپ یعبدالله پشتدر  یبه رهرب  یافراد بارزان یار یبا  یو ژاندارمر  یدولت یهایکل شد. چرکیتش

ون یردند. شعار انقالبکرد را آغاز کون یار انقالبکبه عهده داشت ش یسیآن را او یعال یه فرماندهک یجنگ

و خانها  یرد بارزانکه دهقانان را به خود جلب کبه هامن اندازه « اردیکه آن را مکاس  یسکن مال یزم»
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 یله افراد بارزانیردند بوسیکم ینیعراق عقبنش که به داخل خاک یسانکن رو یرا وحشتزده منود. از ا

ست یرسبهن یبارزان یادیله ایگر در داخل عراق بوسیشدند. گروه دیه مییرضا کل ساوایر و تحویدستگ

فزاده یرباران شدند. رشیوم و تکان محیماه در دادگاه جلد یکنفر از جمله مال آواره در عرض  72شدند. 

 یسیدند. اویبه شهادت رس ی، دیف و عبدالله خان شهیدخدا رشکله افراد یبوس« نهیدار» یهم در روستا

ار کن یعربت مردم در شهرها بگردانند. مردم مهاباد به عنوان اعرتاض به ا یدستور داد اجساد شهدا را برا

دانند. یخ مبارزات خود مین تارین شورش را برگ زریردها اکخود ماندند.  یمغازهها را بسته و در خانهها

 1356در سال  یردستان آغاز شد. با رشوع جنبش ملکن بار در یاول یم شاه برایحانه با رژرا مبارزه مسلیز

سال از زندان آزاد شده  20ه پس از ک یوسفیز یع جنازه عزییردند. در تشکت کردها فعاالنه در آن رش ک

خ یآورد. شگر مهاباد را به لرزه یبار دیکردستان ک یبرا یران و خودمختار یا یبرا یراسکبود شعار دمو 

گر یبار د یگر رهربان مذهبیرد و دکخلق  یو مذهب یامام جمعه مهاباد رهرب مل ینین حسیعزالد

 .ردستان شدندک یخواستار خودمختار 

  . . . نه انبار باروت

در  یدن لباس محلیروز از پوشیه تا دک یارمندان و دانشآموزانکردستان عوض شد. ک یشهرها یچهره

س یتدر یالسهاکشدند. یالسها و ادارات حارض مکدر  یردک یبایبودند با لباس ز ادارات و مدارس ممنوع

ن قدم را برداشته است. در مهاباد ین مورد اولیه جوانان بانه در ایل شده و اتحادکیتش یردکزبان 

ان انقالب صورت گرفت و نام یدر جر یحت ییبه اجرا درآمد. سلطنت زدا یردکبه زبان  ییشنامههایمنا

نام « د شدیفزاده در آن شهیه رشک ییروستا»نه یدار ، و مدارس و مغازهها عوض شده ین عمومکاما

ه یافت و به دنبال آن چند نرشیدر رسدشت انتشار  یو فارس یردکه به زبان کبود  یهاین نرشینخست

و  ه غالب آنها رساپا مسلحکردستان ک یمردم در شهرها یردستان منترش شد. چهرهک یگر در شهرهاید

ن همه رس و صدا و جنجال یدوار است. مردم از ایمطمنئ و ام یرنگ یان شعارها و پوسرتهایآزاد در م

ندگان خلق یمنا یشود ناراحت و از جان زدن فئودالها و عوامل رسسپرده به جایردستان مکه در مورد ک
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نند. جز تداوم شور یکا ابراز تنفر میکسم آمریالیم سابق و امپریدادن به مزدوران رژ« رو»رد و از ک

رد معتقد ک کپزش یک یرت رحامنکردستان عوض نشده است. د کز در یچچیش هیدر دو ماه پ یانقالب

اد. او ین و نه زین رسنوشت همییند. حق تعکرد توجه ک ید ه خواستههایبا یاست هر دولت انقالب

نجا نه انبار یه اک یرد در حالدا یردستان حالت انفجار کنند یکال میگر شهرها خیدر تهران و د : دیگویم

 کیمرتس ، ن مسالهید بزرگ شده و از ایردستان نباک یرد. مسالهیه آتش بگتر کزمیباروت است و نه ه

 .امالً آرام استکنجا ید اینیترساندن مردم ساخته شود. بب یبرا

 میستیما فرصتطلب ن

ز یگر نیو اگر الزم باشد چهل سال د میردکمبارزه  یخودمختار  یما چهل سال برا : دیگویم یرت رحامنکد 

ط از فرصت استفاده ین رشایه در اکنند و معتقدند یکم یها ما را متهم به فرصتطلبیم. بعضیدهیادامه م

 .رد روشن استکه سابقه مبارزه خلق ک یم در حالیردهاک یخودمختار  یرده و تقاضاک

وحدتنظر دارند. امام جمعه  ، د استر کخلق  یعیحق طب یه خودمختار کنیردستان در اک یرهربان مذهب

قرار گرفته است.  یبانیند قبول و مورد پشتکره کمذا یز که با دولت مر ک یاتیس هر هییمهاباد به عنوان ر

ه یمنشور ملل متحد و اعالم : دیگویم یجوان در شهر سقز با شور خاص یل دادگسرت کیو  یک یز عاملیعز

 یراسکدم یه مدعک یرده است. هر دولتکن یملتها تضم یهمه ین رسنوشت را براییحقوق برش حق تع

و  یو اقتصاد یه ابعاد اجتامعک یده او رفع ستم ملیند. به عقکما توجه  ید به خواستههایباشد با

شور مؤثر کسم به یالیو مامنعت از بازگشت ارتجاع و امپر یراسکتواند در قوام دمیم ، دارد یفرهنگ

 یتنگنظرانه افراط یشهایم و گراکملت حا« میسیشون»از توسعه  یبعالوه رفع ستم مل ، واقع بشود

ردها به شهر کن یه در بکدر مهاباد  یند. بحث خودمختار یکم یر یملت تحت ستم جلوگ یستیونالیناس

ردستان است. هر ک یگر جاهاین است گرمرت از دیردنشکاست منطقه یز سکقهرمانان معروف است و مر 

در  یرود. هر اظهار نظر ین شهر میبه ا یو خارج یو خربنگاران داخل یسایروز دهها نفر از مقامات س

تالله یه آک یروز  یرا از جانب مردم به دنبال دارد. فردار  یعیسالعمل وسکردستان عک یمورد مساله
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 .دابراز داشتن« یطالقان

قلمداد  ، ن تهمتیند بدتریگویار متنفر هستند و میهطلب گفته شود بسیه به آنها تجزکنیردها از اک 

 .میردکدا یت پیحساس یه طلبیلمه تجزکردن ماست. ما به ک

 م شاهیگ رژیمرده ر

وم به اعدام کبوده و مح یه هفت سال فرار کردستان کرات کحزب دم یاز اعضا یکی یمیرکهاشم 

ردها نسبت کبه  ین روزها از جانب مراجع خاصیه اک یهطلبیشوم تجز ینغمه : بانه گفتباشد در یم

 .م رسسپرده شاه استیگ رژیمرده ر ، شودیداده م

ست یسکه مار که دارد یردها هامن قدر صحت و پاک یه طلبیتجز : دیگویمعترب در سقز م یبازار  یک

ردستان ک یاز خودمختار  یتقاد دارند گروهدر نظام منفور شاه چند نفر از معلامن سقز اع یاسالم

ردستان ک یهیر تجزکآنان اگر ف یاشتباه گرفتهاند به گفته یه طلبیرده و آن را با تجزک یبرداشت نادرست

ران یردستان و  اکرند.چه یپذیانت را منین خیرد و اکد آنها مقاومت خواهند یایش بیران پیا یا هر نقطهی

 .ستندیاز هم جدا ن

 ، د مانندینند. چند حزب و سازمان جدیکت میآزاداغنه فعال یاسیس یباً متام گروههاین تقرردستاکدر 

 یه هنوز گروهک یردستان و . . . بوجود آمدند. در حالکشان کو سازمان زحمت یحزب مساوات اسالم

هاند. د بستیام یاز گروهها به دولت انقالب یار یآورند. بسیررس به حساب مید یآرزو  یکرا  یخودمختار 

 یبه خواستهها یتوجهیه بکند یکار منکان ید را دارد ولین امیز ایردستان نکرات کل حزب دمکر یقاسملو دب

معتقد  یند ولیکنش را مشخص منکن وایخواهد شد. او نوع ا یسالعمل عمومکرد مواجه با عکخلق 

ملو هشدار رد. قاسکگر را مشخص خواهد یسالعمل طرف دکت عیفکیطرف  یکبرخورد  یاست نحوه

 .ردیر خشونت قرار گیده در مسینش نسنجکتنش و وا ، دهد مبادایم
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 حفظ شود یت ملیمتام

 یز کت دولت مر یمکه به حاک یران و به نحو یا یخواهند رسنوشت خود را در چارچوب مرزهایردها مک

ردم از طبقات باً غالب میردستان بودند تقرکه در ک ینند. در دو هفتهاکن ییلطمه نزند تع یت ملیو متام

مردم  ین رسانهها خواستههایدلخور بودند. آنها اعتقاد داشتند ا یگروه یرسانهها یمختلف از همه

ات یند. گرچه هیآیل حساس برمنیع مساینند و درصدد توزیکح منید ترشید و شایه باک یردستان را آنطور ک

نون کتا یوش فروهر شده ولیدار یم آقایرد تسلکخلق  یمادها 8ردستان رفته و خواسته کدولت به 

دوارند یردها امک یباً همهین حال تقرینداشته است. با ا یسالعمل و اظهار نظر رسمکچ عیدولت ه

است توجه شود.  یو قانون یه انسانکقت موضوع را مورد توجه قرار دهد و به خواست آنها یدولت حق

ت یتواند حسن نیم یار نظر رسماظه یشود ولیشبه درست من یکارها ک یه همهکدانند یم یکآنها ن

 ن مساله به مردم نشان دهد.یدولت را در ا

 (29/12/1357هانکی)

 

 


