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 ش گفتاریپ

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

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

  .دیمنامی جالب تر یشان از زبان خود آنها بسیشه ورز ایگاه اندیوجا، آنان در هامن عرصەهای شیبا اند

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

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

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

  .ردکردستان را تجربه ک یناآرام

چگونه ، ردن و چگونه پنداشنتک یچگونه تلق، ردنکچه  دن ویشیرسگذشت چگونه اند، حارضی مجموعه

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

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

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

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

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

 : مینکفراموش ن

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

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

  .خواهد شد یگرام

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

  . گزارم
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 !وان؟یدر مر یومت نظامکح

در  یومت نظامکاعالم ح، شود یتواند موجب شگفتمی ه در صورت صحتکخرب تعجب آور هفته 

ندگان یبا منا، چمران حضور داشتند یرت مصطفکد  یه در راس آنان آقاکندگان دولت یا منایگو. وان استیمر

ده است چون دولت ینرس یجه ایبرند به نتمی برس اەهو کرده و در ک که شهر را تر کوان یمردم مر

 یوان و شهرهایا ارتش در مریواصله گو یستد و طبق خربهایردها باکن قوا در مقابل یخواهد با آخریم

 کنیوا، «رزم یهم برا ایمهبزم آمد ی"ما هم برا: چمران گفته بود یآقا. ردستان مستقر شده استکگر ید

 .اند هح دادیردستان بر بزم ترجکالت کحل مش یاه رزم را بر کرسد می به نظر

 (30/4/1358)تهران مصور

 

  .فرستدمی رویارتش به مهاباد ن: ریمعاون نخست وز

رو ی" به مهاباد ن: ردکهان اعالم کیر در گفتگو با یرت چمران معاون نخست وزکد : هان کیه ـ خربنگار یاروم

و  لکیه تشیدر اروم یته سه نفر یمکن یهمچن. ودشیاعزم خواهد شد و ارتش در نقاط مهم مستقر م

 « .ن شهر را بعهده خواهد گرفتیحفاظت ا

ه در ک ین روستاهائینکه آغاز شد و ساین ارومیردنشکدر مناطق  یسازندگ یارهاک" : رت چمران گفتکد 

  « .ندگردیخود باز م یاەهآرامش به خان یبا برقرار ، اندردهک کخود را تر  یاەهها خانیرانداز یت یپ

  :گفت، ه از دولت داشتندیرات ارومکدر مذا یهائر چه درخواستیعشا یه روساکنیدر پاسخ ا یو 

ردگان کلیاستخدام تحص، نیردنشکن مناطق ینکن بهداشت سایتام، در روستاها یسازندگ یارهاکرشوع "

، ردکو  کر ن تیرد بود و چون بکر یعشا یروسا یاز جمله خواستهای، توسعه مدارس و راهساز ، ردک

 یو سازندگ یعمران یارها، کت در منطقه برقرار شدیه امنکنیمبحض ا، رانندیست و همه ملت این یتفاوت

  :ردکنمورد اضافه یدر ا یو « . شودیرشوع م یر یدر مناطق عشا
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  .«نندک یار کبا دولت هم ید در عمران و آبادیخوشبختانه دولت پول هم دارد و فقط مردم مناطق با"

نهم باعث یه اکهستند  یدر مهاباد زندان ینفر از افراد جهاد سازندگ 10": ر گفتیست وزمعاون نخ

ن حادثه یا ی( و . روز گذشته آزاد شدند، ه پاسدار بودندکن افراد یتن از ا 4) . د دولت استیتاسف شد

  .«خواهند منطقه آباد شودمنی هکخواند  یرا تاسف بار خواند و آنرا بهانه توطئه گران

  :ت منطقه گفتین امنیران در مورد تامچم

ه کمسلام به مهاباد هم . ن امر بعهده ارتش واگذار شده و ارتش در مناطق مهم مستقر خواهد شدیا

در رسارس منطقه  یژاندارمر  یاەهن پاسگایهمچن. رو اعزام خواهد شدین، ده شده استیپادگان آن برچ

ضد دولت و ضد انقالب بحساب ، ه توطئه بزنددست ب یانتظام یه قوایس علکشود و هر یر میدا

  « .وب خواهد شدکدا رس یخواهد آمد و شد

  :گفت« در "رسو یدر مورد استقرار مجدد گروهان ژاندارمر  یو 

در « "رسو ین گروهان ژاندارمر یبنابرا، نندیکمنطقه را حل م یایقضا، چون بزرگان منطقه با صلح و صفا

  .«ردکت از آن را ارتش تقبل خواهد یابد و حامییو استقرار مشود یم یط دوستانه بازساز یمح یک

ه یرت ارومکرا از جمله اقدامات مثربخش مذا کرد و تر کن یب یدورت و دشمنکرفع ، ریمعاون نخست وز

 یاەهبخان، رده بودندک کها در دهات تر یرانداز یخود را در اثر ت یاەهه خانیکسانکرد کخواند و اضافه 

  .افتین منطقه خامته یل اکمشخود بازگشتند و 

 

 هیدر اروم یته هامهنگیمکل کیتش

نرتل افراد مسلح و حفاظت و کو  یته هامهنگیمکل کیاشاره به تش، ن گفتگویر در ایمعاون نخست وز

حق حمل ی، ته سه نفر یمکن یس بدون اجازه اکچیه هکرد و اعالم منود کته یمکن یشهر توسط ا یرهرب 
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 یر نظر مراجع رسمیز یگر ید یافراد و هر عمل انتظام یر ین دستگیو همچناسلحه را نخواهد داشت 

  .خواهد بود یو دادستان انقالب اسالم یو حقوق یدولت

افرس ارتش  یکا و ەهتیمکنده یمنا، نده سپاه پاسدارانیب از مناکمر  یته سه نفر یمکن ی" ا: بگفته چمران

ان داخل شهر یپاسدارن و سپاه یارهاکته همه یمکن یا. ه خواهد بودیاروم 64ر کلش یفرمانده یاز سو 

  .ته هنوز فاش نشده استیمکن یا یاعضا یاسام. «ردکخواهد  یه را رهرب یاروم

پادگان  یهایکیوان در نزدیمر یر ین روز درگیه در نخستکتن از عوامل مسلح  15 یآزاد یرات براکمذا

  .ادامه دارد، اندر شدهیوان دستگیمر

ه مخالف استقرار پاسداران در کنندگان کتظاهر ، وان صورت گرفتیروز درمریه دک یبدنبال تظاهرات

ه کوان ین مریخون یهایرین گروه در ارتباط با درگیا، نفر شدند 15 یخواهان آزاد، داخل پادگان بودند

ر یوان دستگیپادگان مر یهایکیدر نزد، وان شدیتن از پاسداران مستقر در مر 13شته شدن کمنجر به 

  .ندشد

ن یآخر طبق: هان گفتکیبه خربنگار  یمتاس تلفن یکز صبح امروز در کمر  یسپاه پاسداران انقالب اسالم

ت بخش نبوده و در مورد استقرار پاسداران در یرات رضاکده مذاین ساعت بدست ما رسیه تا اک یخرب 

  .مخالفت شده است، داخل پادگان

سپاه پاسداران  یسخنگو ، اندر شدهیوان دستگیر مریانات اخیه در ارتباط با جرک ینفر  15 یدر مورد آزاد

 . «ردیگین گروه صورت میدر مورد ا یامتیبه علل و جوانب امر تصم یدگی" پس از رس: گفت

 (5/5/1358هانکی)
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  .شودیاده میردستان پکل در ییارسا یاەهنقش

 

  هیتظاهرات در اروم

به استان  ینیامام خم ینده اعزامیمنا یلیاردب یموسو  اللهآیتبه مناسبت سفر : پارس یه ـ خربگزار یاروم

ه بعدازظهر یاروم 64ر کو لش یجانغربیاز اقدامات استاندار آذربا یبانیپشت یو برا یجانغربیآذربا

ردند کن شهر برپا یدر ا یه تظاهراتیمختلف مردم شهرستان اروم یاەهچهارشنبه هزاران تن از گرو 

ه و استاندار و یون مجاهد و مبارز ارومیت از اقدامات روحانیدر حام ییاان ضمن دادن شعارهیامیراهپ

ن یردند و در اکن شهر اجتامع یا یتخت یوم ورزشیدر استاد ینیامام خم ید بر رهرب کیر و تاکفرمانده لش

چمران معاون  یو آقا ینینده امام خمین اجتامع منایماده قرائت شد در هم 8در  یاجتامع قطعنامها

استعامرگران و فرصتطلبان سخن گفتند  یاەهو توطئ یانقالب اسالم یرامون دستاوردهایپ زیرو نخست

خواستند ارتش ما را از یآنها م: با اشاره به توطئه عنارص استعامرگر اظهار داشت یلیاردب یموسو  یو آقا

 یران دارایشور اکه امروز کنینند غافل از اکاده یشور پکن یخود را در ا یطانیش یاەهند و نقشهم بپاش

من از طرف امام : گفت یموسو  ید ارتش است آقایامن و در قیت معتقد و باایون نفر جمعیلیم 35

اجانب را قبول  یر کحارضند نو  گرتوطئهاگر عنارص  یست ولین یز یه انقالب ما طالب خونرکنم یکاعالم م

ل ییخائنانه ارسا یاەهره به نقشچمران با اشا یان برداشته شود آقایف آنها از میثکد وجود ینند باک

ن استعامرگر یشود و ایاده میز پینجا نیردستان در اکمشابه هامن توطئه : استعامرگر در لبنان گفت

ه ملت ما کم ید بگویبا یرده بود ولک ینیشبیز پیملت ما ن یهامنند رسنوشت مردم لبنان برا یرسنوشت

 یشوم ابرقدرتها برا یاەهح توطئیسپس با ترش یو . ردب استعامرگران را بخو یه فرکارتر از آن است یهوش

  :چمران گفت یاصل را برشمرد آقا 3شناخت افراد ضدانقالب 

  .ر پا بگذاردیت را زکممل یت ارضیه استقالل گفت و متامک یسانکـ از 1

  .رد و عمل مطابق با انقالب باشدیانقالب قرار گ یخالف نظر رهرب  یسکـ اگر 2
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 . ند ضدانقالب هستندیند و مسلحانه اقدام مناک یر یدولت و ارتش موضعگ هیه علک یسانکـ 3

 (6/5/1358هانکی)

 

  .ردکوان را اعالم یان بحران مریپا، دولت

  .وان رد شدیرات مرکتوافقنامه مذا

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

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

  .ردندکنندگان به شهر رد کوچ کرات و بازگشت کاستاندار را در مورد توافق در مذا

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

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

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

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

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

 یو عمران یرفاه یاەهوان و سوم انجام برنامیدر مر یو شهربان یس واحد ژاندارمر یو تاس یو برقرار 

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

  .ردندک

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

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

ن اظهارات یا یدر پ. ز آماده شودیتوبوس نبوس و ا ینیدستگاه م 50تا  40نندگان مقرر شد کوچ ک

 یهایاطالع، تهیمک یاز اعضا . یکیمتاس گرفت یوان تلفنیمر یته انقالب اسالمیمکهان با کیخربنگار 
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شب یه دیوان اطالعیشهر مر یشورا: رد و گفتکوان را رد یون و خرب توافق در مریزیو و تلویشب رادید

  .ستندیخود ن یاەهردم هم حارض به بازگشت به خانند و میکب میذکردستان را تکاستاندار 

 یه اعضاکن بود یم و قرار برایدیمسائل به توافق رس یالبته ما از نظر اصول بر رس پاره ا: گفت یو 

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

، ردستان و پخش منت موافقت نامهکشب استاندار یبا اقدام د یود ولشیب آنها اعالم موافقت رسمیتصو

  .وان بشدت ناراحت شدندیشهر مر ینندگان و شوراکوچ کمردم و 

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

  « .میشویاعتامد مین عده بیا

 یطبق گزارشها. دندیوان رسیوان به محل اردوگاه مردم مریر سنندج ـ مریسان میامیشب گذشته راه پ

رت چمران کروز د یبعدازظهر د، قبل از حصول توافق، ده تعداد چندهزار نفر از مردم مهاباد و بانهیرس

مختلف مردم  یاەهندگان گرو یره با مناکدولت جلسه مذا یات اعزامیس هیر و رئیمعاون نخست وزر

  .شناسدمنی تیوان را به رسمیشهر مر یموقت فعل یچوجه شورایرد و اعالم داشت بهک کوان را تر یمر

  .ردک کوان را سمت سنندج تر یروز مریرت چمران بعدازظهر دکد  

نه خلع یشنهاد ما در زمیوان قبال پیمر یاسیس یاەهگرو : پارس گفت ینه بخربگزار ین زمیرت چمران در اکد 

موقت  یت شورایفعال یرفته بودند ولیوان را پذیاستقرار ارتش در مرل مجرمان و یتحوی، سالح عموم

  .شد یت شهر مانع حصول توافق نهائیحفظ امن ینار ارتش براکشهر در 

، روزیرات دکدر مذا: پارس در سنندج گفت یبه خربنگار خربگزار  یوان تلفنین حال فرماندار مریدر هم

ان یر در میوان با معاون نخست وزریمردم مر یاەهگرو ندگان یصد تن ازمنایک یشنهاداهاینظرات و پ

د یاز آن عا یجه ایرت چمران رد شد و بهرحال نتکشنهادها از طرف د ین پیاز ا یه برخکگذاشته شد 

  . دینگرد
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 یل است و شهردار یوان در حال تعطیمر یاەهه مغاز یلکو  یرث ادارات دولتکا: وان گفتیفرماندار مر

ن یربند تامیه در خارج از شهر برس مکرا  یائەهگرو  یدنیش آب آشامکآب یاهنیله ماشیوان بوسیمر

روز در فاصله یبعدازظهر د 2ه ساعت کز ین یان سنندجیامیراه پ، وانینند به اظهار فرماندار مریکم

ه در ساعات کاند ههزار تن بالغ شد 10ان رس راه به آنها به یوسنت روستائیوان بودند با پیمر یساعتیک

  .وان خواهند شدیه وارد مرندیآ

وان صورت یوپرت از پادگان مریکبا هل یاز پاسداران انقالب اسالم ین عده همزمان با خروج تعدادیورود ا

  .وان استیمر یتوافقها یارتش ضامن اجرا. ردیگیم

شب در یوان دیندگان مردم مریننده با مناکره کات مذایس هیر و رئیرت چمران معاون نخست وزکد 

ره کروز با مذایه عرص دکدانست  یاصول یپارس تهران ارتش را ضامن اجرا یبا خربگزار  یتلفن یو گفتگ

  .دندیوان بر رس آن بتوافق رسینندگان مرک

 یز یو خون ر یر یانقالب مؤمن و معقتقد هستند و از درگ یوان به انقالب و رهرب یمردم مر: چمران گفت

ن احزاب و ینند و همیکم ینکار شکارها توطئه و ک ه درکهستند  یاحزاب و دستجات یزارند ولیب

  .ابدیردند آرامش در منطقه برقرار نشود و تشنج ادامه یکم یدستجات سع

اخالل در انقالب  یدر متاسند و برا یه با توطئه گران خارجکهستند  یسانکرد به نظر من کد کیتأ یو 

  .نندکمنی فرو گذار یچ توطئه ایران از هیا یاسالم

د ؟ ینان داریگذاشته شده اطم یقرارها یدار یا به پایه آکن سوال یر در پاسخ به این نخست وزمعاو 

ت را در منطقه برقرار یه امنکم گرفته یارتش تصم یعنیاصول مورد توافق ارتش است  یگفت ضامن اجرا

  .ندک

ت را در منطقه برقرار ینرفتند فبه املراد واال بازور و قدرت وارد خواهد شد و امیاگر با سالم و محبت پذ

  .ردکخواهد 
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  .توافق وجود ارتش و قدرت ارتش در منطقه است ین ضامن اجرایبنابرا

ره با کمذا یوان را در انعطاف طرفهایبه مر یارتش یا ورود قوایه آکن سوال یرت چمران در پاسخ اکد 

وان یبه مر یزات ارتشیتجهاز  یادیه مقدار زکنیقت ایحق: ر ؟ گفتندیا خیدانند یموثر م یات دولتیه

ت را در منطقه برقرار یه با قدرت بتواند امنکهست  یبه درجه ا یوان از نظر نظامیمنتقل شده و مر

  .است یاز ارتش در منطقه رضور  ین قدرتیه وجود چنکد یند وبه نظر رسکب

م بشوند ارتش با یه اگر بخواهند در مقابلدولت تسلکردند کز احساس یگران نین دیبنابرا: چمران افزود

بود  یاصل یکن یبه نظرمن ا. ندکوب کن خودش را رس یه مخالفکخودش قادر خواهد بود  یقدرت نظام

ه مواضع کم صلح و آرامش شدند و دولت در نظر دارد ین توافق نامه گردن نهادند و تسلیگران به ایه دک

  .ندکوب کوست رس یه وقوع پجا بکند تا هر توطئه را در هر کم کردستان محکخودش را در  ینظام

مختلف دخالت  یاەهن گرو یب یچ ا ختالفیدره ای یچ امر یارتش ارتش همه است و در ه: افزود یو 

ه ک یو اجتامع یالت حقوقکرد و همه مشکاز جان و مال و ناموس همه دفاع خواهد  یرد ولکنخواهد 

  .د شدمه و دادگاه سپرده خواهکن منطقه وجود دارد بدست محین افراد ایب

افراد  ینان داد با وجود قدرت ارتش در منطقه جلو یتوان اطمین میبنابرا: ردکر اضافه یمعاون نخست وز

نند ک یتوانند با صلح و آرامش در شهر خودشان زندگیمسلح و توطئه گران گرفته خواهد شد و مردم م

  .ه در خطر باشندکبدون آن

خواهد یت نشود دولت چه اقدامیگذاشته شده رعا یارهاه اگر قر کز ین سئوال نیرت چمران در پاسخ اکد 

 . ردکن خواهد یت منطقه را تامیخودش امن یدولت با قدرت نظام: رد اظهار داشتک

 (9/5/1358هانکی)
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  .شناسممنی تیوان را به رسمیمر یموقت فعل یشورا: چمران

ه جهت حل مسائل منطقه ر کر و مأمور مذایرت چمران معاون نخست وزکد : پارس یسنندج ـ خربگزار 

رد کاعالم  رده استک کوان را تر یمختلف مردم مر یاەهندگان گرو یره با مناکه جلسه مذاکوان یمر

ق یروز( از طریشناسد و بعدازظهر امروز )دمنی تیوان را برسمیشهر مر یموقت فعل یچوجه شورایبه

  .گرددمی سنندج به تهران باز

ندگان مردم یبا منا یقبل یردستان به گفتگوهاکاستاندار ، رت چمرانکله د یرات بوسکجلسه مذا کتر  یدر پ

  .د حصول توافق ادامه دادیوان بامیمر

نه یشنهاد ما را در زمیقبال پ، وانیمر یاسیس یاەه"گرو : پارس سنندج در گفت یرت چمران به خربگزار کد 

 یت شورایطرح فعال یبودند ول رفتهیوان را پذیل مجرمان و استقرار ارتش در مریتحوی، خلع سالح عموم

  .«شد یت شهر مانع حصول توافق نهائیحفظ امن ینار ارتش براکموقت شهر در 

رات که در مذاک": پارس در سنندج گفت یبه خربنگار خربگزار  یوان تلفنین حال فرماندار مریدر هم

ر در یاون نخست وزوان با معیمردم مر یاەهندگان گرو یصد تن از منایک یشنهادهایامروز نظرات و پ

د یاز آن عا یجه ایرت چمران رد شد و بهرحال نتکشنهادها از طرف د ین پیاز ا یه برخکان گذاشته شد یم

  .«دینگرد

ل است و یوان در حال حارضتعطیمر یاەهه مغاز یلکو  یرث ادارات دولتک"ا: وان گفتیفرماندار مر

ربند یه در خارج از شهر برس مکرا  یائەهگرو  یدنیآب آشام، شکآب یهانیله ماشیوان بوسیمر یشهردار 

بعدازظهر امروز در  2ه ساعت کز ین یان سنندجیامیراه پ، وانیبه اظهار فرماندار مر. «نندکمی نیتام

ه در ساعات کاند هبه ده هزار تن بالغ شد، ان رس راهیوسنت روستائیوان بودند با پیمر یساعتیکفاصله 

با  یاز پاسداران انقالب اسالم ین عده همزمان با خروج تعدادیورود اوان خواهند شد ینده وارد مریآ

 (9/5/1358ندگانی)آ .ردیگیوان صورت میوپرت از پادگان مریکهل
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  .ردک کوان را به سمت سنندج تر یروز مریرت چمران بعدازظهر دکد 

نه ینهاد ما در زمشیقبال پ، وانیمر یاسیس یاەه" گرو : پارس گفت ینه بخربگزار ین زمیرت چمران در اکد 

 یت شورایفعال یرفته بودند ولیوان را پذیل مجرمان و استقرار ارتش در مریتحوی، خلع سالح عموم

  .«شد ییت شهر مانع حصول توافق نهایحفظ امن ینار ارتش براکموقت شهر در 

، روزیرات دک" در مذا: پارس در سنندج گفت یبه خربنگار خربگزار  یتلفن، وانین حال فرماندار مریدر هم

ان یر در میوان با معاون نخست وزیمردم مر یاەهندگان گرو یصد تن از منایک یشنهادهاینظرات و پ

د یاز آن عا یجه ایرت چمران رد شد و بهرحال نتکشنهادها ازطرف د ین پیاز ا یه برخکگذاشته شد 

  .«دینگرد

 یل است و شهردار یان در حال تعطو یمر یاەهه مغاز یلکو  یرث ادارات دولتکا: گفت، وانیفرماندار مر

ن یتام، ربندیه در خارج از شهر برس مکرا  یائەهگرو  یدنیآب آشام، شکآب یهانیله ماشیبوس، وانیمر

روز در فاصله یبعدازظهر د 2ه ساعت کز ین یان سنندجیامیراهپ، وانی" به اظهار فرماندار مر. ندیکم

ه در ساعات کاند ههزار تن بالغ شد 10راه به آنها به  ان رسیوسنت روستائیبا پ، وان بودندیمر یساعتیک

  .وان خوهند شدینده وارد مریآ

وان صورت یوپرت از پادگان مریکبا هل یاز پاسداران انقالب اسالم ین عده همزمان با خروج تعدادیورود ا

  .ردیگیم

  .وان استیمر یهاتوافق یارتش ضامن اجرا

شب در ید، وانیندگان مردم مریننده با مناکره کات مذایس هییر و ریرت چمران معاون نخست وزکد 

ره کروز با مذایه عرص دکدانست  یاصول یپارس در تهران ارتش را ضامن اجرا یبا خربگزار  یتلفن یگفتگو 

  .دندیوان بر رس آن بتوافق رسینندگان مرک



 
15 

زارند یب یز یو خون ر یر یگانقالب مومن و معتقد و از در  یوان به انقالب و رهرب یمردم مر: چمران گفت

 ین احزاب و دستجات سعینند و همیکم ینکارشکارها توطئه و که در کهستند  یاحزاب و دستجات یول

  .«ابدیردند آرامش در منطقه براقرار نشود و تشنج ادامه یکم

ب اخالل در انقال  یدر متاسند و برا یه با توطئه گران خارجکهستند  یسانکبنظر من : ردکد کیتا یو 

  .نندیکفروگذار من یچ توطئه ایران از هیا یاسالم

د؟ ینان داریگذاشته شده اطم یقرارها یدار یا به پایه آکن سئوال یر در پاسخ به ایمعاون نخست وز

ت را در منطقه یه امنکم گرفته یارتش تصم یعنیارتش است ، اصول مورد توافق ی" ضامن اجرا: گفت

  .ندکبرقرار 

ت را در منطقه برقرار یرفتند فبه املراد و اال با زور و قدرت وارد خواهد شد و امنیپذ اگر با سالم و محبت

  .ردکخواهد 

  .«توافق وخود ارتش و قدرت ارتش در منطقه است ین ضامن اجرایبنابرا

ره با کمذا یوان را در انعطاف طرفهایبه مر یارتش یا ورود قوایه آکن سئوال یرت چمران در پاسخ اکد 

وان یبه مر یزات ارتشیاز تجه یادیه مقدار زکنیقت ای" حق: ر ؟ گفتندیا خیداند یموثر م یولتات دیه

ت را در منطقه برقرار یه با قدرت بتواند امنکهست  یبه درجه ا یوان از نظر نظامیمنتقل شده و مر

  .است یاز ارتش در منطقه رضور  ین قدرتیه وخود چنکد یند و به نظر رسکب

م بشوند ارتش یه اگر بخواهند مدر مقابل دولت تسلکردند کز احساس یگران نین دیبنابرا: چمران افزود

 یاصل یکن یبه نظر من ا. ندکوب کن خودش را رس یه مخالفکخودش قادر خواهد بود  یبا قدرت نظام

ه کم صلح و آرامش شدند و دولت در نظر دارد ین توافق نامه گردن نهادند و تسلیگران به ایه دکبود 

وب کوست رس یه بوقوع پکجا کند تا هر توطئه را در هر کم کردستان محکخودش را در  یواضع نظامم

  .ندک
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مختلف دخالت  یاەهن گرو یب یچ اختالفیا در هی یچ امر یارتش ارتش همه است و در ه: افزود یو 

ه ک یو اجتامع یالت حقوقکرد و همه مشکاز جان و مال و ناموس همه دفاع خواهد  یرد ولکنخوهد 

  .مه و دادگاه سپرده خواهد شدکن منطقه وخود دارد بدست محین افراد ایب

افراد  ینان داد با وخود قدرت ارتش در منطقه جلو یتوان اطمین میبنابرا: ردکر اضافه یمعاون نخست وز

نند ک یتوانند با صلح و آرامش در شهر خودشان زندگیمسلح و توطئه گران گرفته خواهد شد و مردم م

  .ه در خطر باشندکون آنبد

 یدولت چه اقدام، ت نشودیگذاشته شده رعا یه اگر قرارهاکز ین سئوال نیرت چمران در پاسخ به اکد 

 . ردکن خواهد یت منطقه را تامیخودش امن یدولت با قدرت نظام: رد اظهار داشتکخواهد 

 (12/5/1358هانکی)

 

  .ردکب یذکوان اتهامات چمران را تیشهر مر یشورا

شهر  یشورا یآن اعضا یه طکر را یاظهارات چمران معاون نخست وزی، تلگرام یوان طیشهر مر یوراش

  .ردکب یذکبشدت ت، رده بودکوان ین مریوان را متهم به دخالت در حوادث خونیمر

ه از سه روز قبل بعنوان اعرتاض به دولت موقت کان کسقز و بو ، گر صدها نفر از مردم بانهید یاز سو 

پنجشبنه ، اندن شهر زدهیا یبسو  ییامیدست به راهپ یوانیاز آوارگان مر یبانیو پشت ین محلیعو مرتج

  .گر ملحق شدندیدیکب« گذشته در منطقه "دوآب

ت کردستان رش کرات کن شهرها بجز حزب دمو یدر ا یو اجتامع یاسیس یاەهه گرو یلک ییامین راهپیدر ا

  .ردندکاستقبال  از آنان یامئیر راهپیان مسیدارند و روستائ
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ل یه دلکرد کاعالم ، ریدر پاسخ اتهامات چمران معاون نخست وز یتلگرام یز طیوان نیشهر مر یشورا

ه کنستیند ایکوان رد مین مریوان را از دخالت در حوادث خونیشهر مر یه اتهام شوراک یار ساده ایبس

شهر زده  یه چمران به شوراکرا  یمل اتهاین دلیل شد و بهمکین حادثه تشیروز بعد از ا 3شهر  یشورا

 . مینیکب میذکدا تیشد، است

 (13/5/1358هانکی)

 

  .ندکیت را برقرار میامن یدولت با قدرت نظام: ت نشودیوان رعایاگر موارد توافق دولت و مردم مر

 یشب در گفتگو یوان دیندگان مریننده با مناکره کات مذایس هیر و رئیرت چمران معاون نخست وزکد 

وان بر رس ینندگان مرکره که با مذا. کدانست یارتش را ضامن اصول، پارس در تهران یبا خربگزار  یفنتل

 یر یوان به انقالب و رهرب انقالب مؤمن و معتقد و از درگیمردم مر: چمران گفت. دندیآن به توافق رس

ن یو هم. نندکیم ینکارشکتوطئه و  یارهاکه در کهستند  یاحزاب و دستجات یول. زارندیب یز یو خونر

 یسانکرد کد کیتا یو . ابدیردند آرامشدر منطقه برقرار نشود و تشنج ادامه کیم یاعضا و دستجات سع

فروگذار  یچ توطئهایران از هیا یاخالل در انقالب اسالم یدر متاسند و برا یان خارجگر توطئهه با کهسنت 

نان یگذاشته شده اطم یقرارها یدار یا به پایه آکن سئوال یر در پاسخ به ایمعاون نخست وز. نندیکمن

ت را در یه امنکم گرفته یارتش تصم یعن، یاصول مورد توافق ارتش است یضامن اجرا: گفت، دیدار

ت یواال بازور و قدرت وارد خواهد شد و امن، فبه املراد، رفتندیاگر با سالم ومحبت پذ. ندکمنطقه برقرار 

موارد توافق وجود ارتش و قدرت ارتش در منطقه  ین ضامن اجرایابرابن. ردکرا در منطقه برقرار خواهد 

 یهاوان را در انعطاف طرفیبه مر یارتش یا ورود قوایه آکن سئوال یرت چمران در پاسخ اکد . است

به  یزات ارتشیاز تجه یادیمقدار ز، هکنیقت ایحق: ر گفتیا خیداند یمؤثر م یات دولتیره با هکمذا

ت را در منطقه یه با قدرت بتواند امنکاست  یبه درجها یوان از نظر نظامیو مروان منتقل شده یمر

ز یگران نین دیاست بنابرا یاز ارتش در منطقه رضور  ین قدرتیه وجود چنکد یبه نظر رس ند وکبرقرار ب
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خود قادر خواهد  یارتش با قدرت نظام، م بشوندیه اگر نخواهند در مقابل دولت تسلکردند کاحساس 

ن توافق نامه گردن یگران به ایه دکبود  یاصل یکن یبه نظر من ا. ندکوب کن خودش را رس یمخالفبود 

م کردستان محکخودش را در  یه مواضع نظامکدولت در نظر دارد . م صلح و آرامششدندینهادند و تسل

است و  ارتش همه، ارتش: افزود یو . ندکوب کوست رس یه به وقوع پکجا کتا هر توطئه را در هر ، ندک

از جان و مال و ناموس  یول، ردکمختلف دخالت نخواهد  یاەهن گرو یب یچ اختالفیا در هی یچ امر یدر ه

بدست ، ن منطقه وجود داردین افراد ایه بک یو اجتامع یالت حقوقکرد و همه مشکهمه دفاع خواهد 

 یارتش در منطقه جلو  نان داد با وجود قدرتیتوان اطمین میبنابرا. مه و دادگاه سپرده خواهد شدکمح

افراد  یتوانند با وجود قدرت ارتش در منطقه جلو یافراد مسلح و توطئه گران گرفته خواهد شد و مردم م

. نندک یدر شهر خودشان زندگ، توانند با صلح و آرامشیان گرفته خواهد شد و مردم مگر توطئهمسلح و 

ت یگذاشته شده رعا یه اگر قرارهاکز یال نن سئو یرت چمران در پاسخ اکد . ه در خطر باشندکبدون آن، 

 . ردکن خواهد یت منطقه را تامیخودش امن یدولت با قدرت نظام، نشود

 (14/5/1358)اطالعات

 

 ردهاکندگان یر با منایرات معاون نخست وزکمذا

ردها گفتگو کوان با یه در حال حارض در مرکر یچمران معاون نخست وز یا ـ مصطفیکآمر یو صدایراد

است صلح و آرامش را  یمتین بهر قیردنشکه دولت مصمم است مناطق کند هشدار داده است یکم

از ارتش استفاده  یافراد شورش یوبکرس  یه براکرده است کن بار دولت رسام اعالم یاول یبرا. برقرار سازد

 . ندک

 (14/5/1358هانکی)
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 نظر چمران

پارس قرار  یار خربگذار یدر مورد پاوه در اختروز یر بعدازظهر دیه چمران معاون نخست وزک یدر خرب 

ب از احزاب منطقه وحزب کروز ـ چهارشنبه ـ افراد مسلح مر یبآمداد د 2ه ساعت کگفته شده است ، داد

 یورود یاەهن تهاجم همه رایدرا. ردندکز سپاه پاسداران پاوه حمله مسلحانه کرات گروهان و مر کدمو 

 یروز سه نفر ازپاسداران زخمین گزارش تا بامداد دیبراساس ا. تنرتل قرارگرفکشهر محارصه شده و تحت 

 . ردندکت کپاوه حر  یرمانشاه به سو کاز  کیمک یرو ین، چمران یو به گفته آقااند هشد

 (28/5/1358)اطالعات

 

 چمران چه گفت؟

ما : فتردند چمران گکرت چمران گفتگو کخربنگاران ما پس از ورود به پاوه از چند و چون حوادث با د  

دشمنان  یف شده بود از طرفیه افراد ضعیم و روحی( هر لحظه در انتظار مرگ بود26/5/58صبح آن روز)

ن قطره خون خود به جنگ یم تا آخریم داشتیسخت ما را تحت فشار و محارصه قرار دادند و ما تصم

 یهایرا صحنه تاز  کن آب و خایم قادر نخواهند بوداینکران ثابت یم و به دشمنان اسالم وایادامه ده

 ید و برایرسیان میشود و مهامت ما به پایرت میخود قرار دهند هر لحظه جنگ سخترت و دشمن قو

ن آنقدر کدش یدر پاسگاه ژاندارمر  یم حتین را نوشته بودایامهتیوص یم و همگیشهادت آماده بود

امل داشتند آنها از کدر محارصه را  یما بود و اطراف ژاندارمر  یمرت  5ه در فاصله کرده بود ک یرشو یپ

م شوند و در امان خواهند بود ین گذاشته و تسلیشان را زمیاەهخواستند اسلحیدوستان ژاندارم ما م

م دشمن یه حارض نشدند تسلکف یرش یم اما ژاندارمهایربیگفتند ما فقط پاسدار را رس میمهاجامن م

  .ندکم یرا تسل یوانست ژاندارمر ب دشمن نتین ترتیشوند به شدت به جنگ ادامه دادند بد
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 فرمان امام

 یده شد و انقالب دگرگونیو شنیه فرمان امام از رادک یتا لحظها: چمران در ادامه سخنان خود گفت

ه کبدون آن یرب شهر را به لرزه در آورد حتکاد الله ایهمه مردم منقلب شده و فر. د آمدیپد یبیعج

امن به ترصف درآمد یایرویبا ن یگر یپس از د یکیدشمن  یهاده باشد سنگریو مهامت رس کیمکنفرات 

آنچنان ، دندیو نفرات رس یجنگ یوپرتهایکه هلک یردند هنگامک ینیدشمن به رسعت عقبنش یروهایو ن

 . ر استینظ یه در نوع خود بکمفرما شد کجان بر رسارس پاوه حیشور و ه

 (29/5/1358هانکی)

 

  :وزیرنخستاون رت چمران معکبا د  یمصاحبه اختصاص

  .وقطبزاده در مرص فرا گرفتم یزدیرا به اتفاق  یکیچر یمن جنگها

  .دستزد یاار سازندهکچ یتوان به همنی م استکردستان حاکترورو حشت بر  یه فضاک یتا موقع 

در حلقه محارصه عوامل ضد انقالب  کنیه اکدر امور انقالب  وزیرنخستچمران معاون  یرت مصطقکد 

 یرث مردم چهرهاکند از نظر ایکخاص مقاومت م یدار یستان پاوه گرفتار است و با شهامت و پادر شهر 

هان کیخربنگار  یبه پاوه از سو  یمت و یهفته گذشته قبل از عز یه اختصاصین مصاحیا. تاشناخته است

  .ندیکآشنا م ین چهره ملیه خوانندگان را با اکصورت گرفت 

  .دییاز رشح حال خود را بگو یمخترص . مرت شناخته شده استکه چهره شام کنیبا توجه به ا: س

رستان و متوسطه را در تهران گذرانده و بعد در یدر تهران متواد شدهام دوران دب 1310در سال : ج

 یایەهشدم و جزو به ورس یده فنکان رسانده وشاگرد اول دانشیبپا یکانکرتومکدر رشته ال یده فنکدانش
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ان یالت حود را بپایتحص یلکا رفتم ودر انجا در دانشگاه بر یکل به آمریمه تحصادا یبرا یده فنکدانش

  .رساندم

ام یده مصادف بود با اکل من در دانشیدوران تحص. دیخود را آغاز منود یاسیس یتهایفعال یاز چه سال

تثناء الس خودم بودم و بالاسکنده یردن صنعت نفت من در آن سالها منایکمل یومبارزه برا ینهضت مل

د دانشگاه یت فعال داشتم و از قضا هرسه شهکآذر رش 16در واقعه . ردمیکت مکتظاهرات رش  یدر متام

 ین مقالهایل مفصلرتین دلیبهم. داشتند یکنزد ییبا من دوست و آشنا یعت رضو یو رش یاـ قندچیبزرگن

ا منترش شد البته کین اسم در آمریبهم یهایه بعدها در نرشکآذر نوشته شد من نوشتم  16ه درمورد ک

دوران متوسطه  یرشوع شد و در متام یسالگ 16و  15ه از دوران کمبارزه من از دانشگاه آغاز نشد بل

  .ت داشتمکها و تظاهرات رش یریدانشگاه در همه درگ

مهندس ی، طالقان الله تیآ هک ل شدکیتش ینهضت مقاومت مل یمرداد وسقوط دولت مل 28بعداز

ن موثر نهضت یاز فعال یکیرا داشتند  یرهرب  باً سمتیتقر یو مهندس سحاب یجانزن اللهآیت، بازرگان

 ین روزنامه مخفیا. من مسوول پخش بودم یدر روزنامه راه مصدق ارگان نهضت مقاومت مل. بودم یمل

فشان را کی شدندیه وارد مک یانیدر آن زمان دانشجو. بود یزندان طوالن نجه وکش یعنیبود و گرفنت 

ن یا یما بهر حال با برنامه خاص یشدند ولینجه مکداً شیشد شدیدا میپ یهایاعالم یاگر حت گشتندیم

  .میرساندیروزنامه را به دانشگاه تهران م

 

 یکائدولوژ یآموزشها

ه مهندس بازرگان کنینند ایکر مکذ  یده فنکالن دانشیرث فارغالتحصکبا ایه تقرک یاز جمله حوادث معروف

خ ین در تاریو ا. ر بودیار سختگیه او در دادن منره بسکنیداد با توجه به ا 22ه در سال سوم به من منر 

  .ردیبگ 22ه توانست از شخص بازرگان منره ک یسکن جمله معروف است یده با اکدانش
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و  یطالقان اللهآیته باز در آنجا هم با کت داشتم کدانشآموزان رش  یدر انجمن اسالم یسالگ 15از سن 

از  یکیابان استانبول یت در خیداشتم و در مسجد هدا ییمهندس بازرگان برخورد و آشناو  یرت سحابکد 

ه به خارج ک یر قرآن او را از آن سال تا وقتیبودم و تفس یطالقان اللهآیتشاگردان پر و پا قرص 

 یو انجمنها یطالقان یخود را از آقا یکدئدلوژیا یاز آموزشها یادیدادم و مقدار زیرقتمگوش میم

  .آنوقت فرا گرفتم یاسالم

 رشوع شد؟ کیران شام ید و مبارزات خارج از ایبه خارج رفت یچه سال: س

ردم "رشته کس یسال در آنجا تدریکل شدم و یفارغ التحص یده فنکاز دانش 36ـ سال 1337درسال : ج 

خودم را در سانس یا در تگزاس دوره فوق لیکدرآمر. ا رفتمیکسال به آمریکو پس از « یکزیو ف یمیش

« من "الف یاەهرار همه منر کدر ت. رفتم یلکا به دانشگاه بر یفرنیالکردم و بعد به کساله متام یکرشته برق 

من در البراتوار . رفت به آنجا رفتمیپذیرا من یسکه ک یلکدانشگاه بر  یر یرغم سختگیه علکن بود یبود و ا

ل یفارغالتحص 1962ردم ودر سال که ساله متام خود را س یرتاکردم و د یکار مک یلکده برق بر کبزرگ دانش

  .شدم

 د؟یآشنا شد کی یعتیرت رشکبا مرحوم د : س

ان و دانشآموزان مشهد یدانشجو یه او در انجمن اسالمک ییشناختم و از آنجایرا از تهران م یعتیرت رشکد 

د در زمان یمرا ده او کن بار یم وآخریم و دوست بودیت داشت ومن در تهران ـ با هم رابطه داشتیفعال

ردند کر ینفر را دستگ 86ت آوردند و کورش به نهضت مقاومت در سطح مملیه ک(  1336رت اقبال بود )کد 

ادم یو اند هطاهر احمدزاده را از مشهد به تهران آوردی، عتیرت رشکود  یعتیرش یاز جمله استاد محمد تق

ن آنها بود و تحمل یاو زدند چون جوانرت به یار مفصلیبس کتکدند و یرا تراش یعتیرت رشکه رس د کهست 

  .دمیا او را دیکرا داشت و من قبل از رفنت به آمر کتک
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 ن سازمانیفعالرت

  افتیشام ادامه  یاسیت سیا فعالیکا در آمریآ: س

هصادق کم یردکس یا تاسیکان را در آمریدانشجو یاسالم یم انجمنهایردکه ک یار کن یااولیکدر آمر

بودم و قطبزاده در واشنگنت بود و « یلکخود من در "بر . ت داشتندکهم در آن رش  یزدیرت کقطبزاده و د 

 ین انجمنهایه همک ن انجمنها هنوز هم هست و بعدها در اروپا هم بوجود آمدیا. میاتبه داشتکبا هم م

 ه درکرشوع شد  یرانیان ایت ما با انجمن دانشجویفعال یاسیان خارج است از نظر سیدانشجو یاسالم

ون را ینفدراسکه ین انجمنها پایم بعدها ایران را بوجود آوردیم و خانه این انجمن را بوجود آوردیا یلکبر 

ون بودند و ینفدراسکو عضو  یمل یاەهنها همه بچیو اردالن ا یفاطم یعل، برزگر، ل داد قطبزادهکیتش

  .گرا اقتادون بدست عوامل چپینفدراسکم یا خارج شدیکه ما از آمرک یوقت یعنیبعدها 

رد و همزمان کات ید حیدر تهران تجد 1340ل شد در سال کیدر خارج تش یمل ههه جبک 1961از سال 

ه بودم و مسوول ییات اجرایمن هم عضو ه. شدیل مکیران در خارج هم تشیاتش در اید حیبا تجد

ن یارترکداد پر مر  15م به خصوص در یردیکرا در آن روزگار چاپ م ەهشه جبیه معروف اندیات نرشینرش

سازمان ، ردیکون را منترش میو مل ینیخم یآقا یایەهران و اعالمیا اخبار ایکه در آمرک ین سازمانیو فعالرت

  .ما بود

علت خروج شام ، جاد شدیخالء ا ید و با خارج شدن شام نوعیا خارج شدیکه از آمرکد یردکاشاره : س

 ا چه بود؟یکاز آمر

گر مبارزه یه دکن معنا یجاد شد به ایل مبارزه ما اکدر ش یفکیتحول  یعبعد از خرداد چهل و دو نو : ج

د دست به مبارزه مسلحانه زد به خاطر یه باکم یدیجه رسین نتیننده نبود و به اکما قانع  یبرا یپارملان

، ت داشتندکز رش ین یزدیرت که قطبزاده و د که دوستان ما آغاز شد یع و گسرتده از ناحیت وسین فعالیهم

گر چه در خارج ید یر یثکه گروه ید مبارزه از ناحیوه جدیهم در آن زمان در اروپا بود و ش یعتیرت رشکد 

و به همراه  1963 یعنی 42ن جهت در سال یشد به همیق میت و تشویشور حامکو چه در داخل 
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 یکیچر یم جنگهایم و دو سال در آنجا تعلیگر از دوستامنان عازم مرص شدید یو عدها یزدیقطبزاده و 

م یداشت یسم عربیونالیناس یافراط یاەهجنب یهم با بعض ییهایریالبته درگ. میدید یمخف یو سازمانده

ه نارص کم یردکبه عبدالنارص  یا اطالق عربستان به خوزستان اعرتاضاتی یج عربیودر مورد عنوان خل

ه کاست  یآن قدر قو  یعربزم یونالیان ناسیه جرکگفت  یو . ردکد ییاعرتاضات ما را وارد دانست و تا

ات یکن تحریشرت ایه بک ایمهه ما هنوز ندانستکه افسوس کرد کد کیرد و تاکبا آن مقابله  یتواند براحتیمن

ن یند اکتواند بیه مک یار کن مسلامنان است به ما گفت تنها یجاد تفرقه در بیا یه دشمن و برایاز ناح

م و آنها را ینکم اعراب را روشن ید هم بتوانیم و شایزنخودمان را ب یه به ما اجازه بدهد حرفهاکاست 

  .بشود یر یگید پیتفرقهانداز است و نبا یاەها برنامەهن برنامیه اکم ینکمتقاعد ب

 برنامه ما در جنوب لبنان

 ل بود؟کت شام در آنجا به چه شید و فعالیچرا به لبنان رفت: س

ران یم ایه رژیت خودمان را بر علیم فعالیز آنجا بتوانه اکم یگاه در منطقه داشتیپا یکاج به یما احت: ج

ان لبنان یعیصدر رهرب ش یه امام موسکنین نقطه لبنان بود اضافه بر ایم در آن زمان مناسبرتیسازمان بده

ق ین طریداشت و ما از ا ییآشنا یبا ما بود قطبزاده با و  یار کومت شاه بود حارض به همکه مخالف حک

وبه لبنان  کا را تر یکبا خانواده خودم آمر 1970م تا باالخره من در سال یبرقرار منود رابطه یبا امام موس

 …رفتم

 (29/5/1358هانکی)

 

  .ردکح یات حوادث پاوه را ترشییجز، چمران

رده و که یته ین شهر جنگزده گزارشهایروز توانستند به پاوه بروند آنها از ایخربنگاران مطبوعات د

  .میخوانیر میه در زکاند هفرستاد
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ن شهر قطع شده یدر ا یرانداز یروز تیپارچه اندوه و ماتم بود از بامداد د یکروز شهر جنگزده پاوه ید

بود تا مردم پاوه  یز فرصتیروز جنگ وگر 4روز پس از یداند هنرتل شهررا بدست گرفتکارتش  یروهایون

  .بسپارند کبه حا یون و زار یه و شخود را با اندو  شدگانکشتهند و اجساد یرون آیشان بیاەهاز خان

 یاەهشده بودند مردم پاوه دسته دسته و با دست یمتالش ر آفتاب سوزان مانده ویه روزها در زک یاجساد

صدها . ربدندین میتعفن را از ب یله بو ین وسیعطر به رساغ اجساد رفتند و بد یاەهشیش گل خوشبو و

براه افتاده و در محوطه  ن شهریا یانهایردند در خبایکه میه به شدت گریکدر حال یزن و مرد پاوها

ده ین به شهادت رسیه بر اثر حمله مهاجمک ینین شهر بر رس اجساد مجاهدید ایر و خورشیامرستان شیب

  .بودند گرد آمده بودند

به  ین حتیرا از دست نداده باشد مهاجم یز یه عزکشود یدا میپ یمرت خانودهاکدر حال حارض در پاوه 

د پاوه یر و خورشیامرستان شیرده و آنان را به گروگان بردند بکامرستان رحم نیشده در ب یران بسرت امیب

ن رفته و نابود شده است یامرستان از بین بیا یشگاهیو آزما کیدارد متام وسائل پزش یوضع دلخراش

  .ه استن شدیف اتاقها از خون مردم رنگکه فشنگ و کامرستان پراز پو یب محوطه اطاقها وسالن

 ر ویامرستان شیامران بیپاوه در مورد وضع ب یستیبهز و یبهدار  6ه کرسپرست شب یرت حسن عامدکد 

ا با خود به گروگان یشته وک بودند یامرستان بسرت یه در بکامران را یمهاجامن متام ب: رسخ گفت دیخورش

با اند هه متاهل بودکرا ییآنها یرده و حتکامرستان رحم نیب کیادر پزشک یالبته به اعضااند هبرد

معالجه افراد خودشان  یه در آنجا براکنگان( یبه نام )با یبه منطقها خانوادهاشان به گروگان گرفته و

امرستان یاران بیبه یم اسامیازرسنوشت آنان ندار یچگونه اخبار یما ه. بردهانداند هردکره یدرمانگاه دا

ی، رچین خمیپروی، فروغ خالقی، لیزهرا اسامع: ارتند ازعباند هه توسط مهاجامن به گروگان گرفته شدک

  .ه گروگان گرفته شدهاندیز ین کهستند چند پزش ینیپیلیه هر دو فکونورایبلمی، امیشهنازص، شهنازرادفر

ن یامی، دیقادرحم: ردکن رشح اعالم یهستند بد یه فعالً در پاوه بسرت کن را یمجروح یاسام یرت عامدکد 

 یعلی، ن صفر یحسی، دیمحمدخورش، ن زادهیصابرحس، انیمنام، غالم محمد طاهر ،مجاهدیاسد، دالور
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نورالله ی، قنرب احمدی، محمد یکمحمود بیی، فتح الله رضای، ل احمدیخلی، نیرامکیبی، محمد صالح

نفر خواند و گفت  70تا  60ن یرا ب شدگانکشتهتعداد  یرت عامدکد  یز یعز، چه محمد جعفریپری، فیرش

  .گر به پاوه آمده بودندید یه از شهرستانهاکن هستند یشدگان مجاهد شتهکرث که اک

او ەهشتک ن اغلبیمهاجم: رد و گفتک یاطالع ین اظهار بیمهاجم شدگانکشتهاز تعداد  یرت عامدکد 

مانده است و  یا و در سنگرها همچنان باقەهو ک یو با اجساد آنها در باال اند هن را با خود بردیمجروح

  .مینکدا یپ یم به اجساد آنها دسرتسیستما نتوان

ن به یشته شده است درمورد حمله مهاجمکن یه بدست مهاجمکن پاوه یاز مجاهد یکیباباخاص برادر 

ن یه مهامت داشتند در برابر مهاجمک یامرستان تا زماتین مستقر در بیمجاهد: امرستان پاوه گفتیب

. پرداختند ینیم شده وبه عقب نشیتقس یگروه ده نفر به دو  ردند و پس از امتام مهامت خودکمقاومت 

 ینفر از آنان جان خود را از دست دادند باباخاص در مورد چگونگ 25 ینین عقب نشیه متاسفانه در اک

از  یشته و تعدادک یعیامرستان را به وضع فجیامران بین اغلب بیمهاجم امرستان گفتیامران بیوضع ب

به  ین به علت عدم دسرتسیطرف شدگانکشتهدر حال حارض از تعداد  ز به گروگان گرفتندیآنها را ن

ن در یه صدها نفر از طرفکشود یم ینیش بیپ یول، ستیدر دست ن یقیارتفاعات اطالع دق یسنگرها

  .شته شدهاندک یر ین درگیا

 

 محارصه یچگونگ

با خربنگاران  ییگفتگو ات رادر پاوه به عهده دارد دریعمل یه فرماندهک وزیرنخسترت چمران معاون کد 

ن یدر محارصه مهاجم یلکد شهر بین به مارسیخرب حمله مهاجم یر پاوه گفت وقتیدرمورد حو ادث اخ

وپرت خودمان را به وسط شهر محارصه شده یکه فوراً با هلکم گرفتم یتصم یمسار فالحیبود من بهاتفاق ت

 ین نشست ولیت به زمیبا موفق یرفت ولهدف گلوله قرار گ آمد وپرت ما فرودیکه هلیکم هنگامیبرسان

گر مجبور به فرود ید یرد و با در جاکند و سقوط کنرتل خود را حفظ کوپرت نتوانست یکدر بازگشت هل
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ل ساالرجاف یای، م در هر حال توسط افراد جالل طالبانیاطالع هست یت امر بیه ما از واقعکشد 

رده بودند و کشهر را محارصه  یگر ید یاحزاب چپ منااز  یراتها وبعضکدم یزبان به رهرب یپال یروهایون

آوردند یاز شهررابه ترصفخود درم یدیردند ومناطق جدیکبه شهر وارد م یدیات شدیهر روز رض

امرستان را قتلگاه ین بیتوانم ایداد و من مید رویرو خورشیامرستان شید در بین زد وخوردها شایدتریشد

 ین زد وخوردیو پاسداران ما سخترتاند هدیرا رس برها ضیمر یان حتامرستین بیرا در اینم زک ینام گذار 

امرستان یه بسمت پاسداران مستقر در بک کیمک یروهاید بجا گذاشتند ونیشه یردند حدود سکه با آنها ک

ا بهشدت مجروح شدند تا باالخره یدند یا به شهادت رسین یت توسط مهاجمکن حر یم حیفرستاد

شهر به به ترصف آنها درآمده  ه همهک کن افتاد تا آن شب وحشتنایه دست مهاجمب یلکامرستان بطور یب

ن آنها را به گلوله یسنگ یرده بودند و با خمپاره ورگبارهاکز نفوذ یآنها ن یمرت  5ه تا ک یبود جز ژاندارمر 

د و همه یل دهیم اسلحه خود را تحویندار یار کن به ژاندارمرها اظهار داشتند ما با شام یبستند مهاجم

  .میم رس پاسداران را بربیخواهید ما میسالمت برو

ها یاز ژاندارمر یقطره خون خود به جنگ ادامه دهند و عدها نیالبته پاسداران قسم خورده بودند تا آخر

  .صبح ادامه داشت امل شدت تاکرده و به جنگ ادامه دادند و جنگ در که درآنجا بودند مقاومت ک

 

 فرمان امام

  :ن درادامه سخنان خود گفترتچمراکد 

ه به کمنانده بود  یز یشد و چیز درآنجا بودم حلقه محارصه هر لحطه تنگرت میهمن نکدرخودشهر پاوه  

لحظه دست از جنگ بر نداشتند تا باالخره صبح  یکپاسداران  یابند ولیپاسداران انقالب دست  زکمر 

دگرگون شد و  یلکحض انتشار خرب وضع به ن لحظه سخنان و فرمان امام منترش شد به میه در اکشد 

ه کنینده شدند با اکز مانند مور وملخ پرایگفتند و دشمنان ت یکرب فرمان امام را لبکاد الله ایا با فرەهبچ
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ارافتاده همچنان در پاوه مقاومت کباً از یخسته وتقر یروهایده بود و هامن نید هنوز نرسیجد یروهاین

  .ردند و جنگ ادامه داشتیکم

در آنجا واقع شد  یه پاسگاه ژاندامر کم ارتفاعات را یم و موفق شدیردک یرشو یه ما رشوع به پکنیتا ا

  .مینک یساز کپا

وپرت در آنجا به یکه هلکگرفنت فرودگاه  ید شد در ضمن برایز شهین نینفر از مجاهد یکن لظه یه در اک

م یم فرودگاه را به ترصف درآوریفق شدجانبه مو  3م و با حمله یم شدیگروه تقس 3نشستند به ین میزم

ن تن از پاسداران ین حمله چندیه در اکم هرچند یرا فراهم آور کیمک یروهایوپرت و نیکان فرود هلکو ام

به ترصف خود  یبا حمله گروه 6و 5ن ساعت یز بعدازظهر بیامرستان را نین بیم همچنیرا از دست داد

به پاوه اعزام  یادر درمانکو  کیمک یروهایحامل ن یپرتهاویکل هلین ساعت به بعد سیم از ایدر آورد

  .رون آمدندیامده بودند بیرون نیروز بود ب3ه کخود  یاەهشد و مردم پاوه از خان

م یهست یرشو یر شد و ما در حال پیروها به طرف پاوه رسازیل نیان گفت امروز سیرت چمران در پاکد 

ت یرمانشاه امنکاز  یاعزام یروهایم و مطمنا با استقرارنینک یساز کرا از وجود مهاجامن پا یادیمناطق ز

  .از هرجهت به منطقه باز خواهد گشت

وارد پاوه شد و  یمسار فالحیت یامل سه فرماندهکزات یارتش با تجه یروز قوایقه دیدق 12ر30ساعت 

 یخرب صداروز به دنبال انتشار یبعداز ظهر د 3ن شهر مستقر شد درحدود ساعت یحساس ا یدر محلها

خورد و آماده باش یبه چشم م یبیرمانشاه جنبوجوش عجک یگر در پادگانهایران بار دیا یاسالم یجمهور 

خود را جهت اعزام به سنندج  یمختلف مردم ضمن متاس با مقامات مربوط آمادگ یاەهاعالم شد و گرو 

سند در ینویرمانشاه مکود از خ یز عازم پاوه شده بودند در گزارشهایه از تربکاعالم داشتند خربنگاران 

ردستان است و رفت و آمد کرات کحزب دم یان در دست اعضاکاندوآب به بو ینرتل جاده مکحال حارض 

ان مسافران کاندوآب و بو یم ید در حد فاصل شهرهایافزایشود خربنگار ما مینرتل مکلها به شدت یاتومب
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ه اسلحه نداشته ک یسانکشوند و ینرتل مکردستان به شدت کرات کحزب دم یش از ده بار توسط اعزایب

  .ندیتوانند عبور منایباشند م

ه به هوش کرد کاز هموطنان مسلامن درخواست  یهایاعالم یران طیا یاسالم یروز ارتش جمهور ید

 . جاد آشوب و بلوا ندارند نخورندیجز ا یه هدفکاخاللگر را  یب عدهایباشند و فر

 (58 /29/5هانکی)

 

 ام چمرانیپ

 یامیران پیران خطاب به ملت ایا یاسالم یدولت موقت جمهور  وزیرنخست چمران معاون رتکد 

  :ن رشح استیام به ایفرستادند منت پ

 

 میالرحمن الرح…بسم ا

ن و به خاطر یبه خاطر مجروح، فن پاوهکن یخون یران به خاطر همه شهدایف و قهرمان ایملت رش

 ین همه بزرگوار یو ا کن همه احساسات پایز و از این عزهمه رزمندگان از جان گذشته از شام هوطنا

ان رگبار یدر م. ه زنده مبانمکردم یکچوجه گامن منیبه ه. نمیکر مکامنه تشیت صمیو احساس مسوول

م گرفتم یقاطعانه تصم ید زنده ماندن را نداشتم ولیلحظه ام یک یان محارصه دشمن حتیگلوله و در م

ه رسبازان اسالم در صحنه مرگ و کا نشان بدهم یل شهادت بروم تا به دنامل افتخار به استقباکه با ک

 کو صحنه دردنا که هولناکمعر  یکاز . شوندینند و چطور با مرگ روبرو میکم یچگونه جانباز  یزندگ

 یروهایه نکردم یکم یرده است سعکما مقدور  یل به خدا و قبول آنچه او براکدم و با تو یدویگر مید

د بدهم و رسالت مقدس اسالم را یام امستهکوس و دلشیبه دوستان ما. نمکز کب را متمر مومن به انقال 

ن لحظات یسخترت. میاستقبال شجاعانه شهادت را به آنها ابالغ منا یبرا یم قاطعینم و تصمکبه آنها بازگو 
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ه قطعه شد جان و قطعیباره بیکستاده بود ینارم اکه کن دوست مبارزم یه بهرتکبود  یمن لحظات یزندگ

ه کبود  ین لحظه هنگامیرتکات نداشته است و دردنایچگاه حیه ییه گوکافتاد  کدر برابرم به خا

د و یجوشیه قلبم مک یمن در حال. زدندیوار خود را به هر طرف موانهیرد و منقلب شده و دکدوستان 

ن دوستان منقلب شدهام یگرتیبه نزد ید و حتینکا را جمع ەهشتکه کد آمرانه فرمان دهم ید بایخروشیم

ه همه کبود  ین لحظات عمرم هنگامیرتکو سوزنا. ار وادارمکبزنم و آنها را با زور و قدرت به  یلیس

مومن به انقالب با  یردها. کبازگشت داشتند یاز پاسداران تقاضا ید بسته شده بود و عدهایروزنه ام

 یمرگ و نابود یایان دریاهم آنها را در مخو یه چگونه مکستند ینگریو تاثرآور به من م کدردنا ینگاه

ه همراه شام کم قاطع گرفتم یه دوستان من تصمکقاطع به آنها گفتم  یآنگاه با صدا. نم و برومکرها 

ز و لذت بخش یرا شهادت در راه خدا افتخارآمیگذارم زیگردم و شام را تنها منمنی من باز. د شومیشه

هامنگونه ، س قابل تصور نبودکچ یه یه براکننده کرورو یو ز وبندهکچنان . اما معجزه رخ داد. است

ا و ەهوه و در کروز شد و فرمان امام صادر شد و یوار پران معجزهیش انقالب پرافتخار ایه چند ماه پک

 یکن و آسامن لبیبه زم. دندیخروشیرب مکاد الله ایپاسداران از جان گذشته با فر. دشتها لرزه انداخت

دشمن از هر سو پا به  یروهاین. رس استیخته خدا میه فقط از مردان برانگک یعجزهاچه م. گفتندیم

زدند و پاسگاه  یرشو یه دست به پکرو و قدرت گرفتند ین به انقالب آنچنان نیفرار گذاشتند و مومن

منطقه . ردندکر ید تسخیشه یکهجوم شجاعانه و فقط با  یکه در دست دشمن بود با کرا  یژاندارمر 

امرستان ید دادند و بیشه یکمنودند و فقط  یساز کع پایورش رسی یکراه نوسود را با  کو خطرناع یوس

توانستند یه مکافتند ی یه و قدرتیبه ترصف درآورده و چنان روح یچ تلفاتیز بدون هیمشهور به قتلگاه را ن

وپرتها یکهل. دندیرس جان فراوانیبا شور و ه کیمک یرو یبعد ن. درآورند یرا از پا یپنجها یهر دشمن قو 

ه ک یراست. دادندین را انتقال میردند و شهدا و مجروحیکاده مید پیجد یروهایآمدند و نیمرتباً فرود م

د و یه شب بعد شب امکرد کر ییست و سقوط بود با فرمان امام اآنچنان تغکش شهادت و شیشب پ

و  کشب هولنا یکه از . کوردرا بوجود آ  ین معجزهایتوانست چنیم یسکچه . بود یروز یآرامش و پ

ن یانقالب راست یبسو  یرشو یت و پکه مبدا جنبش و حر کند کخلق  کین تحول و تحر یچن یکتار ینقطها
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ختم و در برابر ینر کقطره اش یک یه حتکم یتوانم به جرئت بگویبت مین روز مصیدر ا. اسالم باشد

در ظاهر قدرت خود را به  یردم ولکه یه در درون خود گرکننده با آنکمنقلب  یاەهن فاجعیسخترت

ه در ک یردم تا لحظهایکر خود حبس میها را در ضمینمودم و همه دردها و ناراحتیشدت حفظ م

ا و فشارها ەهد و همه عقدکیدگانم فرو چیاز د کل اشیباره سیکردم کس امام برخورد کبه ع یفرماندار 

 یکن یبزرگ در ا یقدرت روح یکقط ه فکنم یکافت و خوب احساس میآرامش  ایمهیو همه ناراحت

خود را  یم انقالبیز قدر رهرب عطیه ملت ما نکدوارم یند و امکن معجزه یچن، خ قادر استیابرمرد تار

ه ملت کنان دارم یند من اطمکران را نابود یدشمنان اسالم و ا یاەهاو همه توطئ یبداند و تحت رهرب 

الت را که همه مشکت قادر است یو احساس مسوول یبا آگاه یار کامن و فدایه و این روحیچن یکما 

  .ن رسالت بزرگ و مقدس را با افتخار به رس منزل مقصود برساندیند و اکحل 

 چمران یرت مصطفکد ، از پاوه 

 (29/5/1359یاسالم ی)جمهور 

 

  در پاوه وزیرنخسترت چمران معاون کبا د  یاسالم یجمهور  یمصاحبه اختصاص

را از دانشگاه  یکرتونکو ال یکزیف یرت کدرجه د  یفرزند است و  3 یله است دار سا 48 یرت چمران مردکد 

دهد و یم یمرداد رو  28ن یه واقعه ننگکنیق مشغول بود تاایا به تحقیکدر آمر یو . گرفته است یلکبر 

 یدر زندگ ین نقطه منطقیشودایلبنان م یند و راهیکانه احساس میرا در خاورمینظام ەهلزوم جب

شاخه  ید و رهرب یجنگیل میه ارسائیسال بر عل 8د او در جنوب لبنان یآیرت چمران به حساب مکد  یمبارزات

ه ک یزمان یانقالب به بازگشت و  یروز یه( را به عهده داشت پس از پیامل )افواج مقاومه لبنان ینظام

ن یسساز مو  یکیردند و یکض میسب فک ید مطهر یو استاد شه یطالقان اللهآیتران بود در محض یدرا

  .قرار داشت کاه ساوایست سیه در لکبود  یسانکو از اند ها بودیکران و آمریدرا یاسالم یهاانجمن
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در  یو ، داردیوا م ین مرد همه را به شگفتیایت و متانت و استقامت و آگاهیامن و قاطعیشجاعت وا

 یوپرتهایکاطالعات هل نیرد باایکم یین رفته و مواضع آنان را شناسایان مهاجمیشبها با استتار به م

  .ردیکوب مکت و آنان را رس یروز را به مواضع آنان هدایهوان

او را یر بومیو غ یبوم یجمع است همه از پاسدار و ارتش یت و عطوفت همه در رو یمتانت و قاطع

  .دارندیدوست م

اسداران نبود شرت در ترصف پیرا از شهر و خانه بیز، معجزه بود یکن یبر مهاجم یروز یشان پیبه گفتها

  .داشتند یبر پاسداران برتر  یو هامهنگ یکنکو آنان از نظر مواضع اسلحه نفرات و ت

  .ردکدا یمصداق پ یات قرآنیروز شدند وایامن و استقامت بر آنان پیاما پاسداران با اسلحه ا

ند یکم یار یرا  ز شامید خدا نید و استوار باشینک یار یاگر خدارا ، مکم و ثبت اقدامکنرص ینرصالله یان 

 کیاند  یرو یه نکار اتقاق افتاده است یره باذن الله" چه بسیثکله غلبت فئه یم من فئه قلکگر"یه دی"بهآ

  .«روز شدندیبه اذن خدا پ یادیز یرو یبر ن

د به چمران یرسیبنظر م یده بود سقوط پاوه قطعیرث خود رسکه جنگ به حداک یمه شب هنگامیدر ن

ند صبح کد از مقامات باال سئوال ید بایگویم شوند و چمران در جواب میتسل نندیکشنهاد میو مردم پ

دند و آنان را عقب راندند و شهر پاوه یوبکدند مواضع آنان را در هم یربا رسکوپرت یکه هلک یفردا هنگام

  .معجزه بود یکن یرا از سقوط نجات دادند وا

  .میره مساله پاوه گفتگو گردم و در بایشان در شهرستان پاوه به صحبت نشستیما باا

  ره باشند؟که خواستار مذاکبودند  یسانکن یان مهاجمیا در میچمرانآ یآقا-س 

بودند  یاصالً دهات. بودند اختالف دارند که واقعاً محر ک ینند با آنهائکره بکخواستند مذایه مک یآنهائ

  مردم متام دهات. نندکره کخواستند مذایه مک
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 ر نبودند؟یبا شام درگه از اول کنها یا: س

  .قسمت با انقالب یکقسمت با آنها بود  . یکبه دو قسمت شده بودند. ر شده بودندیچرا قبال درگ 

 نطور شد؟یچراا-س

گر باز هم یست و اختالف خود پاوه با مناطق دید نیم است و مربوط به جدیاختالفات داخل پاوه از قد

ن وابسته به یو بنابرا یل قلخانیهاکگران ید. داشتند یشه با هم رقابت و دشمنیاست فقط هم یمیقد

نند یکامرار معاش م یرث رهربانشان دزد هستند و با دزدکند ایگویو م. ن فاسدندیزبان است و بنابرایپال

نند یکالحمد الله دعا م. ندیگویگر مید یلهایشته شداکنفرشان  یکند یگویم یه وقتکهستند  ییو آدمها

  .شته شده استک که این

 ییشهاکمقدار از آدم یکنها از دهات آمده بودند و یا هکه وابسته به ساالر جاف است کاست  یگر یل دیا

ه از رسپل ذهاب آمده بودند کوابستگان به ساالر جاف بودند اند هامرستان انجام دادیه شب حمله به بک

ها یها بودند و جوانرودیعده ازجوانرود . یکهستند یگر یالت دیهاکزبان هست یو بعد وابستگان پال

ن یمهاجم کار خطرنایبس یروهایه آمده بودند و نکبودند  یها هم عدهایاز جوانرود یردند ولکب یذکت

وپرت یکه از نوسود از مرز عراق آمده بودندو چهار روز قبل از رفنت هلکبودند  یه از دسته جالل طالبانک

فرودگاه بود و نشست و  یرت سوراخ شد البته رو وپیکر آن زدند و هلیر زیت یکما در حال نشسنت بود 

ن راه گمشده یا نه گفتند بیدانم چطور شد؟ به سالمت برگشت یق منیوپرت را بطور دقیکهنوز رسنوشت هل

م و بلند شد رفت یدیرون پریر رگبار گلوله بیر خورده و نشست و ما زیم تیه ما با آن آمده بودکهامن 

عده حارض  یکه کم یدیردهبعد فهمکه سقوط کنم یکر مکرده فک یر فرود اجبا یگر ید یه جاکنیمثال

را  یوارصوتیجت آمدند و د یهاامیهواپ یعده از دهات اطراف وقت یکنند و کره که مذاکاند هشد

امها یاگر هواپ، ه خالصه دولت وارد عمل شدهکردند کنها احساس یوپرت ما حارض شدایکستند و بعد هلکش

شان از یاەهو زن و بچ یزندگ، نها درخواهد آمد و خانهیوارد عمل شود دخال تشند و ار یند و بگویایب

ر که ذ ک یآن افراد یجنگند ولیه مکنیا شهرها مخالف بودند به ین مردم عادیبنابرا. ن خواهد رفتیب
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 ن استیباً رهرب مهاجمیه تقرکرات کبه اضافه حزب دمو  یزبان و ساالر جاف و جالل طالبانیاز پال. میردک

 یهایکه از سنندج آمده بود و چرکردند و رهربشان هم آمده بود یکم ینها را رهرب یا یو از نظر سازمان

رد و مردم را به یکشان در شهر اعالم میبلندگو یوقت. نها بودندیز بااین یگر ید یخلق و چپنامها یفدائ

مردم شهر پاوه  یا شامم و از یرات هستکه ما حزب دمو کن بود یا خالصه حرفشان، ردیکم دعوت میتسل

رات کخودتان را به حزب دمو  یه وفادار کم ینیک)از شام دعوت م. دیوندیه به ما بپکم ینیکدرخواست م

شان یه صداکنیا یبستند براینها میا پاسداران هم رگبار گلوله به: گفتندینها را میا یالبته وقت. د(ینکاعالم ب

ز ین برنامه چیا خطاطایرات به عنوان رهرب کنقش حزب دمو ن یا بنابر. نها در هم شودیا گلوله یبا صدا

نها را مردم یا ا ساالر جاف هستندیزبان یه وابسته به پالکها یمثل قلخان ییاست و بعد آدمها یواضح

 که ایندهند ینها شهادت میا. ره دارندیو غ ین ما هم ارتباط خانوادگیمهاجم یشناسند و حتیمحل م

  .نندک یافراد را معرف

 شام تعجب یه براکق است ین استان آن قدر عمیگر نقاطایه اختالفات در پاوه و در دکد یردکا شاره -س

ه کدارند  کینها چه خط مشرت یا ن صورت متحد باشند واقعاً یبهااند هنها چگونه توانستیا هکآور است 

  .جنگندیه دولت دارند مین مورد همه با هم متحد شدند و بر علیدرا

، هایجالل طالبان، هایزبانیپال، هایران بود ساالر جافیایه مخالفتشان با انقالب اسالمک کیمشرت تنها خط : ج

ن دست یاستبنابرا یهدف دارند و آن سقوط نظام فعل یکخلق همه  ییفدا یهایکراتها و چرکو دمو 

 یدند براه دنبالشان آمده بو یکاز مردم یادیعده ز یدند ولیجنگیچه م یاتحاد با هم داده بودند برا

  .غارت آمده بودند

م کمکن حادثه یامال مشخص باشند و امااک یاسیخط س یکخواهند ین میه مهاجمکد یشام فرمود-س

 یاسیر مشخص سیمس یکن یننده آن بود؟ بنابراکل یمکت یحوادث بعد، ان حادثهیش آمد و در جریپ

 بوده است؟
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ساده را  ین ناراحتید وایآیه دشمن مکد شه وجود داشته باشین است همکساده و مم یناراحت یک: ج 

ت مطرح است یه مساله امنیکهنگام. معجزه بود یکنجات پاوه  یند و برایکرد و از آن استفاده میگیم

و ها یجالل طالبان، زبانهایپال، راتهاکدمو ، هاساالر جاف. د به موازات آن انجام شودیبا یعمران یارهاک

  .استیاسالم یارند و آن سقوط نظام جمهور هدف د یکخلق همه  ییفدا یهایکچر

ه کرا  یمحل یهایها و ناراحتین ناراحتیرات واکاز نظر من حزب دمو . اندازدیار مکخودش ب یاسیمصالح س

ن و یثرتیرد بنظر من خبک یکم وجود داشت مورد استفاده قرار داد و مردم منطقه را تحریاز قد

شربدن قسم خود حارض شده است یپ یه براکه است یضن قیرات همکه حزب دمو یل علین دلیوبندهرتک

  .لطمه بزنند یزبانها و ساالرجافها دست در دست هم قرار بدهند و به دولت انقالب اسالمیبا پال

را به نفع خودشان مورد استفاده قرار دادند  ین ناراحتینهاایایوجود داشته ول یناراحت یبرا یز ین چیبنابرا

ند انجام کن بیه هدف آنها را تامک یاستهر چه باشد تا وقت یچه مادها هکست یشان مهم نیایو برا

  .خواهند داد

فرماندار  یه آقاکنطور یش همیماه پ یکه از کم ینیبین مساله میرت چمران در رابطه بااکد  یآقا-س

ر کرت درشت در صفحه اول ذ یمساله پاوه نشان داد و آن را با ت یت رو یا حساسەهروزناماند هفرمود

مساله  که ایندولت نبود  یتوجه ین عدم ضعف با بیاایرداکن یظاهراً دولت به آن توجه یردند ولیکم

 رد؟کرا زودتر حل ن

الت که آنها هم با مشکاست  یانتظام یقدرت ارتش است قوا. ه قدرت نداردکن است یل دولتاکش: ج

مقدار  یکالت کن مشید وایآیمن ه متاسفانه حل آن هم ساده بنظرکبان هستند یدست به گر یادیار زیبس

ر بوجود یاخ یاەهن مایه در همک ییهایارکاز اشتباه یالت ناشکمش، است یو اساس یالت اصولکمش

شود یم یت از خود نشان داده و حتیعدم مسوولی، حس یبی، طرفیب یمقدار رسد یکارتش اصوالً ، آمده

ردند به کارها را متوقف کردند ک ینکشار که در ارتش وجود داشتند توطئه و کهم  یگفت عنارص فاسد
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 یار کتوانند یه عمالً منکد ینیبیم یست آمده ولینیزم یروهایه فرمانده نکهم  یفالح ینده رسمیعنوان منا

  .نندکب

ن و یبزرگرت برای اینکهست یح نین صحینداکب یار کخواهد ید دولت منید بگوئین اگر بخواهیبنابرا

شود یه منکاست  یستم طور یآن نظام و آن س، آن ارتش، آن افراد یندولن افراد خودشان را فرستادیموثرتر

 یدستگاه که اینگردد ین صورت برمین مساله بهایت نداردبنابرایقدرت نداردقاطع یعنیرد ک یار کبا آن 

  !ستیا نیا قادر به عمل مثبت هستند یا در دست دولتهاست یانتظام یه به متام قواک

ه دولت کو ناراحت بودند  یار عصبانیه بسک یردند در حالتیکسداران ما از ما مپا که اینبود  ین سئوالیا

ش شام یه پک وزیرنخستنده محبوب یه من به عنوان مناکن یدادم همیند و جواب مکار بکخواهد یمن

د یه اگر هم مردکد یدانید و میشرت چه انتظار دارین بیدولت را به شام نشان بدهم ازا یار کآمدهام هم

ست عالقه و توجه یعدم توجه و عدم عالقه به شام ن که ایند ینیکن احساس میم مرد بنابرایام خواهبا ش

رود یش منیار پکن یعرت ازایه رسکاست  یما و دستگاه ما جور  یقدرت نظام ین شدت وجود دارد ولیبها

  .ل هستکمش یکن خود یا

  اده موقت چه بود؟یتقش ق-س

وان یند در مریگویه مکهم  ینداشتند و آنهائ یچ دخالتیان هم هو ینداشتند در مر یچ دخالتیه: ج

  .ندیگویدخالت داشتند دروغ م

 یر کدادند دولت چه فیجان رخ میاز خوزستان تا آذربا یعنیران یا یه در حد مرز ک ییدرباره انفجارها-س

  رده است؟ک

ن مناطق گذشته ماده یاه در کت یه به علت قرنها فقر و محرومکاست  ین نقاط نقاطیبه نظر منا: ج

د و یآیران به حساب میدولت و ملتا یبرای، ن نقطه ضعفیرش توطئه است بنابرایپذ یبرا یمستعد
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ه بلوچستان و خوزستان و کم ینیبین مید بنابراین نقاط ضعف ما را بگویه دراکند یکم یدشمن هم سع

  .شدیکردستان را به آتش مک

 ست؟یچ، ن نقاط انجام دهدیا تواند رضب االجل دریت مه دولیکن اقدامیرتیبه نظر شام اساس-س

ه آن کن بربد و نشان بدهد یت را از بیماده فقر و محروم که ایناست  یعمران یارهاکبنظر من : ج

و عرب و بلوچ  کرد و تر کن یدولت ما فرق ب یار خواهد برد و براکهمه ب یرا برا یاسالم یعدالت واقع

  .سان و برادر و برابرندیکالت اسالم همه در مقابل عد. وجود ندارد

  .دین نقطه نظر موافق هستیا ن شود بایتام منطقه اینجات ید امنیبا یقبل از اختصاص بودجه عمران-س

ه افراد کم یدیاران دیامکا یا رسو یا مهاباد یوان یدر منطقه مر برای اینکهصددرصد موافق هستم : ج

 یلکبه طور ، ار به آنها ندادندکان کردند و امکنجه کداختند و شرا گرفتند و به زندان ان یجهاد سازندگ

ن ماده توطئه یازا برای اینکهن برود یت از بین فقر و محرومیا خواهندیه دشمنان ما منک: شود گفتیم

ت یه هست امنکب ید به هر ترتیم باینکب یار عمرانکم یبتوان برای اینکهن یبنابرا. را بتوانند استفاده بربند

ت مطرح یه مساله امنیکه هنگامکم یما معتقد یباشد ول یه رضور ک یبیه حفظ شود به هر ترتمنطق

از  یعمران یارهاکم از نظر یردکوان یار را در مرکن یهم به موازات انجام شود وا یعمران یارهاکاست 

نطقه در م یشور و جهاد سازندگکه دولت و وزارت ک یر و با اهتامم خاصیو غ یتعاون یتهاکنظر رش 

خواهند با ینها میا ه واقعاً که به مردم نشان بدهد کار انداخت کخودش را در منطقه ب یروهایداشت ن

  .نندکار بکشام  یجان و دل برا

د یدهد بودجه را رصف خریارشان قرار میبودجه در اخت یه وقتکرا رساغ دارد  یدولت افراد معتمد-س

 نند؟کاسلحه ن

و  کافراد پا، ردمکدا یردستان و در نقاط مختلف پکه من در مناطق ک یبا شناخت، به نظر من بله : ج

هستند و به  یناباب یآدمها گرتوطئهو مومن از نظر احزاب  کن افراد پایایردم ولکدا یمومن و فراوان پ
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وم به اعدام هستند اگر کو اغلب محاند هشد یاه آنها فاسدانیست سینها در لیتایعلت عدم وجود امن

نند کب یار کتوانند یت وجود ندارد آنها منیه امنیکن تا هنگامیبنابرا. ن خواهند رفتیفتند از بیب ر آنهایگ

خوب  یاد هستند ولین منطقه زیدرا یو مومن واقع کپا یروهایت وجود داشت به نظر من نیاگر امن

ر در منطقه اکندگان خاص خودش بفرستد و در ضمن یتواند از منایو دولت م یدر قدم اول جهاد سازندگ

ل آنها یا را تحوکگر را بشناسند و سپس ینند و همدکب یار که در منطقه وجود دارند همک کیبا افراد پا

 . نخواهد داشت یالکن صورت اشیبدهد و درا

 (6/6/1358یاسالم ی)جمهور 

 

  :ریمعاون نخست وز

  .فرستدمی رویارتش به مهاباد ن

رو یبه مهاباد ن، ردکهان اعالم کیر در گفتگو با یون نخست وزرت چمران معاکد : هان کیه ـ خربنگار یاروم

ل شده کیه تشیدر اروم یته سه نفر یمکن یهمچن. شودیاعزام خواهد شد و ارتش در نقاط مهم مستقر م

  .و حفاظت شهر را بعهده خواهد گرفت

 ین روستاهائینکه آغاز خواهد شد و ساین ارومیرد نشکدر مناطق  یسازندگ یارهاک": رت چمران گفتکد 

 «.گردندیخود باز م یاەهآرامش به خان یبا برقرار ، ردهاندک کخود را تر  یاەهها خانیرانداز یت یه در پک

گفت رشوع . ه از دولت داشتندیرات ارومکدر مذا یهائر چه درخواستیعشا یه روساکنیدر پاسخ ا یو 

، ردکردگان کلیاستخدام تحص، نیردنشکن مناطق ینکن بهداشت سایتام، در روستاها یسازندگ یارهاک

 یرد تفاوتکو  کن تر یرد بود و چون بکر یعشا یروسا یاز جمله خواستها یتوسعه مدارس و راهساز 

در  یو سازندگ یعمران یارها، کت در منطقه برقرار شدیه امنکنیمبحض ا، رانندیست و همه ملت این

  :ردکنمورد اضافه یدر ا یو . شودیرشوع م یر یمناطق عشا
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 « .نندک یار کبا دولت هم ید در عمران و آبادیشبختانه دولت پول هم دارد و فقط مردم مناطق باخو "

نهم باعث یه اکهستند  یدر مهاباد زندان ینفر از افراد جهادسازندگ 10": ر گفتیمعاون نخست وز

ن حادثه را یا یروز گذشته آزاد شدند( و ، ه پاسدار بودندکن افراد یتن از ا 4). د دولت استیتاسف شد

 « .خواهند منطقه آباد شودیه منکخواند  یتاسف بار خواند و آنرا بهانه توطئه گران

  :ت منطقه گفتین امنیچمران در مورد تام

ه کمسلام به مهاباد هم . مستقر خواهد شد، ن امر بعهده ارتش واگذار شد و ارتش در مناطق مهمیا"

در رسارس منطقه  یژاندارمر  یاەهن پاسگایهمچن. د شدرو اعزام خواهین، ده شده استیپادگان آن برچ

ضد دولت و ضد انقالب بحساب خواهد ، دست به توطئه بزندمی انتظا یه قوایس علکشود و هر یر میدا

 « .وب خواهد شدکدا رس یآمد و شد

  :در )رسو( گفت یدر مورد استقرار مجدد گروهان ژاندارمر  یو 

)رسو( در  ین گروهان ژاندارمر یبنابرا، نندیکمنطقه را حل م یایچون بزرگان منطقه با صلح و صفا قضا

  .ردکتقبل خواهد ، ت از آن را از ارتشیابد و حامییشود و استقرار میم یط دوستانه بازساز یمح یک

ه یرات ارومکرا از جمله اقدامات مثر بخش مذا کردو تر کن یب یدورت و دشمنکر رفع یمعاون نخست وز

 یاەهرده بودند بخانک کها در دهات تر یرانداز یخود را در اثر ت یاەهه خانیکسانکرد کخواند و اضافه 

  .افتین منطقه خامته یل اکخود بازگشتند و مش

 

 هیدر اروم یته هامهنگیمکل کیتش

نرتل افراد مسلح و حفاظت و کو  یته هامهنگیمکل کین گفتگو اشاره به تشیر در ایمعاون نخست وز

حق حمل  یته سه نفر یمکن یس بدون اجازه اکچیه هکرد کرد و اعالم کته یمکن یشهر توسط ا یرهرب 
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 یر نظر مراجع رسمیز یگر ید یافراد و هر عمل انتظام یر ین دستگیاسلحه را نخواهد داشت و همچن

  .خواهد بودیو دادستان انقالب اسالم یو حقوق یدولت

افرس ارتش  یکا و ەهتیمکنده یمنا، داراننده سپاه پاسیب از مناکمر  یته سه نفر یمکن یا: بگفته چمران

ان داخل شهر یپاسداران و سپاه یارهاکته همه یمکن یا. ه خواهد بودیاروم 64ر کلش یفرمانده یاز سو 

  .ته هنوز فاش نشده استیمکن یا یاعضا یاسام. ردکخواهد  یه را رهرب یاروم

پادگان های یکیوان در نزدیمر یر یگن روز در یه در نخستکتن از عوامل مسلح  15 یآزاد یرات براکمذا

 ادامه دارداند هر شدیوان دستگیمر

ه مخالف استقرار پاسداران در کنندگان کتظاهر ، وان صورت گرفتیروز در مریه دک یبدنبال تظاهرات

ه کوان ین مریخون یهایرین گروه در ارتباط با درگیا، نفر شدند 15 یداخل پادگان بودند خواهان آزاد

ر یوان دستگیپادگان مر یهایکیدر نزد، وان شدیتن از پاسداران مستقر در مر 13شته شدن کمنجر به 

  .شدند

 ین خرب یآخر: هان گفتکیبه خربنگار  یمتاس تلفن یکز صبح امروز در کمر  یسپاه پاسداران انقالب اسالم

ران در داخل بخش نبوده و در مورد استقرار پاسدا تیرات رضاکده مذاین ساعت بدست ما رسیه تا اک

  .پادگان مخالفت شده است

سپاه پاسداران  یسخنگو اند هر شدیوان دستگیر مریانات اخیه در ارتباط با جرک ینفر  15 یدر مورد آزاد

 . ردیگین گروه صورت میدر مورد ا یامتیبه علل و جوانب امر تصم یدگیپس از رس: گفت

 (10/6/1358هانکی)
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 رت چمرانکام د یپ

 یرد و از نقش ارتش جمهور کوپرتها اشاره یکقرار گرفنت هل یبه چگونگ، روز خودیام دیپرت چمران در کد 

  :ر استیرت چمران به رشح زکام د یمنت پ. ش منودیشور ستاکع غرب یران در وقایا یاسالم

 

 میبسم الله الرحمن الرح

ه همچون شهاب ک یسانکبه یی، هوا یرو یدرود به خلبانان نی، اسالم یان به ارتش جمهور یپا یدرود ب

وبند و یکون را میپوشاند و مواضع ضدانقالبیران را از شامل تا جنوب و از رشق به غرب میغرب ا، آسامن

درود به . رانندیا ین از جان گذشتگان انقالب اسالمین خلبانان و وفاداتریرتیه عالکدهند یا نشان میبه دن

دهند و یر انجام مینظیب یار کا با شجاعت و فدار  کخطرنا یتهاین مأموریه سخت ترکروز یخلبانان هوان

ن یهم. زنندیخود رسباز من یاتیت حیلحظه از مسوول یکشوند و یه مکدر مقابل رگبار مسلسلها وارد معر 

وپرت ما هدف یکرفتم دو هلیت میژه به ماموریو یروهایاز پاسداران و ن یه با عدهاکروز( یروز )پرید

ه به آنها فرمان دادم فوراً کرد و با آنکگلوله اصابت  4 یگر یله و بر ددو گلو  یکیبر . گلوله قرار گرفت

. ردندکن که ماندند و صحنه را تر کن در معر یره بنزین ذخین گلوله خود و آخریتا آخر، نندک کمنطقه را تر 

رند و چون یگیم یشیسخت و محال بر هم پ یتهایمامور یه براکژه و زبده ارتش یو یروهایدرود به ن

اوران و کدرود به افرسان و درجهداران و ت. هستند کآماده هجوم به هر منطقه بحران و خطرنا ،عقاب

ش یبه فرمان امام به پ یقو  یامنید و ایجد یو با روحاند هه داوطلبانه به صحنه خطر آمدکرسبازان 

 یروهایا و نشهره یاەهتیمکدرود به پاسداران انقالب و . ستندیگردان ن یرو  یچ مانعیتازند و از هیم

ات را به صحنه جشن یمرگ و ح یهکو معر اند هه به استقبال شهادت آمدکرد کو برادران مؤمن  یمردم

رند و یگیتازند و آسامن را بر شهادت شاهد میشناسند و به جلو میمن یو رس از پااند هردکمبدل  یو شاد

. نندیآفریم کن آب و خایتخار اخ پر افیگلگون بر تار ینند و صفحهایکن را با خون خود منقش میزم

غ خود را از پاسداران و رسبازان یدریب یبانیه محبت و پشتکران یار اکف و آگاه و فدایدرود به ملت رش
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ر نشان ینظیب، و سخاوت یامل بلند نظر کگر منطقه در یاجات دیوه و پتو و دارو و احتیبا ارسال نان و م

ه به هندوانه ک یگر یپول فرستاده و د یکینند یبیه مکت ز اسیان دهنده و رقتانگکچقدر ت. داده است

 یگر ید، ارسال داشته ینیریاز جنوب ش یگر یرده و دکگر نان بار یرده و آن دکون بار یامکداشته  یدسرتس

چ یه هک یکیو آن اند هه نربد حارض شدکدر معر اند هبا هر چه داشت یرده چند نفر کدوستان را جمع 

ند یکرده و با التامس تقاضا مکم یجان خود را تقد، امل خلوصکما رسانده و در ز نداشته خود را به یچ

ق خود یعم یبانین پشتیبا ا، دارین ملت زنده و بیه اک یراست. ز فرصت شهادت داده شودیه به او نک

 یدرود ب. ردستان از خود نشان داده استکشور را در رابطه با مساله کن ین تظاهرات ارزنده ایبزرگرت

د به همه مرم یجد یروح، خود یه با فرمان انقالبک ینیامام خم، رانیقدر انقالب ایان به رهرب عالیپا

شه به استعامرگران یهم یبار برایکشور بوجود آورد و کن یخ انقالب ایبزرگ در تار ید و جهشیران دمیا

روزمند انقالب یپشوم آنها بر انقالب  یاەهه توطئکرد کآنها ثابت  یو دست نشاندگان داخل یخارج

  .ستیارگر نکران یا یاسالم

 . رانیا یروز انقالب اسالمیرسبازان از جان گذشته پ، شیبه پ 

 (11/6/1358)اطالعات

 

 رت چمرانکام د یپ

  .شور وارد عمل شدندکارتش و پاسداران در غرب 

ر یام زیچمران پ رتکارتش و پاسداران در منطقه غرب وارد عمل شدند و همزمان با ان د  یروهایروز نید

  :را فرستاد

به یی، هوا یرو یدرود به خلبانان ن یاسالم یان به ارتش جمهور یپا یدرود ب –م یبسم الله الرحمن الرح

پوشانند و مواضع یران را از شامل تا جنوب از رشق به غرب میآسامن غرب ا، ه همچون شهابیکسانک
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ن از جان گذشتگان ین خلبانان و وفادارتریرتیه عالکدهند یا نشان میوبند و به دنکمی ون رایضد انقالب

را با شحاعت و  کخطرنا یتهاین ماموریه سخت ترکروز یدرود به خلبانان هوان. رانندیا یانقالب اسالم

ت یلحظه از مسوول یکشوند و یه مکدهند و در مقابل رگبار مسلسلها وارد معر یر انجام مینظ یار بکفدا

  .زنندیخود رسباز من یاتیح

وپرت ما هدف یکم دو هلیرفتمی تیژه به ماموریو یروهایاز پاسداران و ن یه با عدهاکروز ین دیهم

ه به انها فرمان دادم فوراً کرد و با انکچهار گلوله اصابت  یگر یدو گلوله و برد یکیگلوله قرار گرفت بر

ردند کن کدند و صحنه را تر ه مانکن در معر یره بنزیذخ نیگلوله خود و آخر نینند تا آخرک کمنطقه را تر 

رند و چون یگیم یشیسخت و محال برهم پ یتهایمامور یه براکژه و زبده ارتش یو یروهایدرود به ن

اوران و کدرود به افرسان و درجهداران و ت. هستند کو خطرنا یهجوم به هر منطقه بحران عقاب آماده

 شیبه فرمان امام به پ یقو  یامنید و ایجد یو با روحاند هه داوطلبانه به صحنه خطر امدکرسبازان 

 یروهایشهرها و نەهای تیمکستند درود به پاسداران انقالب و یگردان ن یرو  یچ مانعیتازند و از همی

ات را به صحنه جشن و یه مرگ و حکو معر اند هه به استقبال شهادت آمدکرد مومن کو برادران  یمردم

رند و یگید میتازند و آسامن را پر شهادت شهیسند و به جلو مشنایمن یو رس از پااند هردکمبدل  یشاد

نند درود یآفریم کن آب و خایخ پرافتخار ایگلگون بر تار ینند و صحفهایکن را باخون خود منقوش میزم

غ خود را از پاسداران و رسبازان با یدر یب یبانیه محبت و پشتکران یار اکف و آگاه و فدایبه ملت رش

ر نشان ینظ یو سخاوت ب یامل بلند نظر کگر منطقه در یاجات دیو پتو و دارو و احت وهیارسال نان وم

پول فرستاده  یکین ملت ینند از ایبمی هک یز است وقتیان دهنده و رقت انگکچقدر ت. داده است

از جنوب  یگر یگر نان فرستاده و دیرده و آن دکون بار یامکداشته به  یه به هنداونه دسرتسک یگر ید

ه نربد حارض کبا هر چه داشتند در معر  یرده چند نفر کدوستان را جمع  یگر یارسال داشته د ینیریش

امل خلوص جان خودرا کز نداسته است خود را به محل رسانده و در یچ چیه هک یکیو آن اند هشد

ده ن ملت زنیه اک یراست. ز فرصت شهادت داده شودیه به او نکند یکرده و با التامس تقاضا مکم یتقد
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ردستان کشور را در رابطه با مساله کن ین تظاهرات ارزنده ایق خود بزرگرتیعم یبانین پشتیدار با ایو ب

  .از خود نشان داده است

د بهمه مردم یخود روح جد یه با فرمان انقالبک ینیران امام خمیقدر انقالب ایان به رهرب عالیپا یدرود ب

شه استعامرگران یهم یبار برایکشور بوجود آورد و کن یا خ انقالبیبزرگ در تار ید و جهشیران دمیا

ران یا یروزمند اسالمیه توطئه شوم آنها بر انقالب پکرد کآنها ثابت  یو دست نشاندگان داخل یخارج

 . رانیا یروز انقالب اسالمیش رسبازان از جان گذشته پیبه پ. ستیارگر نک

 (11/6/1358هانکی)

 

  رانیا وزیرنخستن معاون چمرا یرت مصطفکگفت و گو با د 

 ایمسلسل بدست دن وزیرنخستچمران تنها معاون 

 یط خاص اطالعاتیل رشایرغم سالها مبارزه بدلیه علک یمرد، وزیرنخستچمران معاون  یرت مصطفکد 

ن پاوه ناگهان نامش یاز مردم ما ناشناخته مانده با حادثه خون یار یبس یم شاه مخلوع هنوز برایدر رژ

ه مهندس بازرگان ک یلیپاوه و بعد از آن با تحل یات متهورانه او در ژاندارمر یرشح عمل. انها افتادبر رس زب

اگر چه ناشناخته اما آشنا . ران ثبت شودیخ اید در تارینامش با: ه گفتکبدانگونه . به عمل آورد یاز و 

ن یاو دوربکنجک یو عدس خربنگاران، ونیزیو و تلویر رادیمد، بعد از سالها قطبزاده. مردم یبا دلها

گر ید، ه حاالکصدر  یرده و بعد از ابوالحسن بنکبه خود جلب « لم برادران را در "هاوانایاسان و فکع

، ش از همه دولتمردانیب، چمران یمصطف، رفتهاندیپذ یر اسالمکن و متفیهمگان او را به عنوان تئورس

  .عه داردیشا، رامون خودیپ

، وزیرنخستدرآورده و با عنوان معاون  یوزیر نخستاخ کونه ناگهان رس از جا آمده؟ چگکست؟ از کیاو 

چگونه ، ن را با خود داردیه پشتوانه سالها مبارزه در فلسطکاو . شور رفته استکبه غرب ، مسلسل بدست
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دا یران پیله اش در اکرسو ، انقالب یروز یپس از پ، در لبنان در آمده و چگونه« ت سازمان "املیبه عضو

با ی، ن چهرهاین چنیاست ا یهیرده است؟ بدکرا احراز  وزیرنخستمقام معاونت ، بعد یو چند. شد

ز گفته یش نیپ یه چندکژه یبه و، با خود داشته باشد یار یعات بسید شایبا یردکچنان پشتوانه و عمل

هر « ندیکاء میو اح یران سازماندهیرا دوباره در ا یر یشاه و نص یت جهنمیسازمان امن« "چمران: شد

و  وزیرنخست یاسیمعاون سیی، رت صادق طباطباکدرنگ با لحن تند و قاطع د یب، عهین شایه اکچند 

  ...ب شدیذکدولت به شدت ت یسخنگو 

ده و یورز یجاسوس است؟ مامور  یکشود یده مینجا و آنجا شنیه اکست؟ او چنان کیچمران ، باالخره

ل ییبه ارسا یم نگاهیا نیبدهد؟ آ ییایکاز آمر یینگ و سوران را ر یا است تا انقالب ایفعال از جانب س

ران را بر لب و ینان ا، عمالًنشان داد، ریدو هفته اخ یکیه در کا او آنچنان یا به غرب؟یا به رشق یدارد 

شهادت را جستجو ، انیرب گوکالله ا، ردستانکمر پر خطر کوه و کف گرفته و در کش را بر یجان خو

 ند؟یکم

از زبان خودش ، ردهکوم کشاه او را به مرگ مح کز ساوایبار نیکه کچمران را  یا مصطفاست ت یفرصت

م ینینشینارش مکدر . میار وجدان بسنجیبا ع، رامونش وجود داردیه پک یعاتینار شاکم و او را در یبشناس

  ... یکدور و نزدەهای د و از گذشتیبگو« چمران یامن از "مصطفیبرا، میخواهیو از او م

  :دیگویوتاه سخن مکرودـ با جمالت یاش انتظار میه از مبارزات و منش نظامکم ـ بر خالف آنچه آرا

 یضمناً محل. رانیا یعنید و ران یجمش یعنیچم . ل شده استکیتش« و "ران« لمه "چمکاز دو ، چمران

متولد . مل شاهسونیاز ا. ه در نقشه بنام چمرون مشخص شده استکن ساوه و طالقان وجود دارد یهم ب

رستان را در دارلفنون و الربز یه و دبیرا در مدرسه انتار ییالت ابتدایتحص، در محله عودالجان 1311

 یسالگ 15البته من از . مرداد بود28 یودتاکمقارن با ی، ده فنکمن در دانش ییدوران دانشجو. گذراندم

حارض  یطالقان اللهآیتضت ر قرآن حیوعظ و تفس یپا، تیبودم و در مسجد هدا یعضو انجمن اسالم

  .شدمیم
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 شاگرد بازرگان

عت یرش. ن مبارزات من در دانشگاه بودیسخترت. ردمیکت مکدر متام تظاهرات رش . مصدق؛معبود من بود

در . من بودند یالسکهر سه دوستان و هم، د شدندیشه 32آذر  16ه روز کا یو بزرگ ن یقندچی، رضو 

ع ین وقایمن راجع به ا. فرستادندیم کگرفتند و به خار یا را مەهن بچرایسون به ایکآن سال بخاطر ورود ن

ی، ده فنکدر دانش. ع را مو به مو دادمینوشتم و رشح وقا« آذر 16بنام " یدر روزنامها یا مطلبیکدر آمر

ن منره شدم! من مأمور یداد و من معروف ا 22به من  20منره  یبار بجایکمهندس بازرگان استاد من بود 

بر اثر  1336در سال . ار سخت و پردردرس بودیار بسکن یا. وزنامه راه مصدق در دانشگاه بودمپخش ر 

ر شدند من هم جزو یران دستگینفر در رسارس ا 85 یرت اقبال به نهضت مقاومت ملکورش عامل د ی

ه به ک یبا بورس 1337سال . رشدگان بودین دستگیاز جوانرت یعتیرش یرت علکد . رشدگان بودمیدستگ

برق را در آنجا گرفتم بعد به  یمهندس کمدر . ده داشتم به تگزاس رفتمکدر دانش یمناسبت شاگرد اول

داشتم  یاسیس یتهایه فعالکرد چرا کدولت بورس مرا قطع ، در هامن موقع. رفتم یلکا بر یفرنیالکدانشگاه 

  .نمکتوانستم از بورس دانشگاه استفاده ، بود یو چون منراتم عال

 

 لحانهمبارزه مس

 یلکو من در بر  یوجرسیدر نی، زد، یصادق قطبزاده در واشنگنت. بودیس انجمن اسالمیتأس، ار منکن یاول

م و از هامن یردکرا بر پا  ییدانشجو یبعد انجمنها. مین انجمنها را بوجود آوردیا 1959-60 یدر سالها

و کسیه شاه را ما در سانفراسیعلن تظاهرات ین و بزرگرتیم و اولیقرار گرفت کاه ساوایست سیموقع در ل

رت کبا د ، و قطبزاده یزدیبه اتفاق ، لیبعد از فراغت از تحص. ر مرتقبه بودیغ، او یه براکم یردکبر پا 

ن یدر هم. غات آن بودمیردم و مسوول تبلک یار کهم، شور بودکدر خارج از  یمل ەهه رهرب جبکگان یشا

م یجه گرفتیفراوان نت یوست و ما در آنجا پس از بحثهایع پبوقو  42خرداد  15ن یام خونیه قکروزها بود 

 اللهآیت یم و با معرفیرون آمدیب یمل ەهاز جب، ن علتیبه هم. ردکمبارزات مسلحانه را آغاز ، دیه باک
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( در آنجا 64تا  62)از  یم و دو سالیبه مرص رفت یبا گروه، و قطبزاده یزدیو بازرگان من و ی، طالقان

اد یچون پس از مطالعات ز، میران با مرص قطع شد و ما به لبنان رفتیروابط ا. میدید یکیامت چریتعل

 یکران نزدیرا هم به ایز، و مبارزات ما در خارج لبنان است یکیامت چریتعل یگاه براین پایم بهرتیافتیدر

 ینیت فلسطعبور و مرور آسان است و مقاوم یند و از طرفیآیاد به لبنان میز یرانیاست و هم مسافر ا

 یمهمرت از همه وجود امام موس. میداشت ییا آشنایکها از آمرینیدارد البته با فلسط یگاهیآنجا هم پا

مرا به ، صدر یبه لبنان رفتم و امام موس 1970من از . ردیکت میه با متام قدرت از ما حامکصدر بود 

 یهشت سال در آنجا زندگ. گاه ما شدیرد و هامنجا پاکمنصوب « "جبل عامل یت مدرسه صنعتیریمد

و قطبزاده هم جزو  یزدیرت که د کگروه ما بود  یم دسته جمعیم البته رفنت من به لبنان بر اثر تصمیردک

افواج  ین و جناح نظامیت مجرومکدر لبنان حر . نمکت دادند و در آنجا خدمت یآن بودند به من مامور

  .میدادیم میرا تعلەها و بچ. آن من بودم یه مسوول سازماندهکم یه را بوجود آوردیمقاومه لبنان

 

 توطئه قتل

 د؟یدادیم میرا تعل یچه گروه

بودند و مهندس  یو مقاومت مل یه از نهضت آزادک یانجمن اسالم یاەهمسلامن از بچ یمل یاەهـ گرو 

، ندشدیان انتخاب و به لبنان اعزام میدر خارج هم دانشجو. ردندیکو بازرگان آنها را انتخاب م یسحاب

 یبرا، ن شاهیمامور، بارها. به ما محبت داشت یلیارسعرفات هم خی، یعالوه بر امام موس، البته در آنجا

  .ن امن عرفات با خرب شده و مانع عمل آنها شدندیشنت من آمدند و مامورک

 د؟یگرفتیپول م که شام از شاه و ساواکاز مطبوعات آمده بود  یکیدر  •

  .رضبه شالق بخورند 80د ینند وگرنه باک ن اتهام را ثابتید ایـ با
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ن را از یار بوده و ایکگروه امل هم ب، خوزستان عالوه بر گروه جرج حبش یند در ماجرایگویم •

  د؟یدهیم ین مورد چه جوابیدر ا، نندیبیچشم شام م

 40ـ 50 ردم )در حدودکتشان یه خود من تربکن بار به خوزستان رفتم و پاسداران ما یچند، ـ البته من

ها و ینند و هر شب با عراقیکم یپاسدار  کشطالعرب و شلمچه و نقاط خطرنا ین مرزهاینفر(در سخترت

 ییاەهگایت داشتند و پایدر خوزستان فعال، گروه جرج حبش و طرفداران او. مبارزه دارند، هیریتحر ەهجب

 یول. آمده دست داشتند ه در جنوب بوجودک ییبهایبوجود آورده بودند و در تخریک، م چریتعل یبرا

شه ی)متعلق به جرج حبش( هم« هی"شعب ەهچون در لبنان جب، ریم خید بگویبا، میت داریه ما فعالکن یا

 کرثاً در هامن زمان جاسوسان ساواکشد و ایکرا از پشت رس مورد حمله قرار داده و م« جنگندگان "امل

ه گروه امل با آن همه کنم یبیمن یلیدل چیدادند و هیو گسرتش م. ردندیکرخنه م« هی"شعب ەهدر جب

  .ار شوندکبا آنها هم صدا و هم، در خوزستان، با جرج حبش یدشمن

 یو انقالب اسالم ینیامام خم یبه رهرب ی، التکیش از هر سازمان و تشیه بکاست  یسازمان« سازمان "امل

  .نندکن انقالب فدا یدن ایرسامن و اعتقاد دارد و افراد آن حارضند جان خود را در به مثر یا، رانیا

 

 فتح و امل

  چگونه است؟« با "الفتح« رابطه "امل •

ارس عرفات در ی، یعتیرت رشکدر چهلم د . دوش به دوش داشتهاند یار کباهم رابطه و هم، ـ از روز اول

فتح در جنوب لبنان ، بدون سازمان امل. فتح هامن امل و امل هامن فتح است: وه گفتکآن مراسم باش

  .با آنها مخالف هستند، ستهایمونکه کم ین را بگویا یول، نده نخواهد ماندز 

  است؟یکو رسسپرده آمر یستیسازمان فاش ، یکند سازمان املیگویم •
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آن . ستها داده استیل و فاالنژیید در مقابل ارسایه صدها شهکان لبنان است یعیـ سازمان امل سازمان ش

ه قبالًعرض کارس عرفات است یلش هامن سخن یدل. دش خائن استخو ، ندک کن سازمان شیه به اک یسک

ربودن . نندیکه سازمان امل هم توطئه میعل، نندیکران توطئه میا یه انقالب اسالمیه علک یسانکآن . ردمک

بود مسلامً یی، ایکصدر آمر یاگر امام موس. بود یستیونیو صه یستیالیتوطئه امپر ، یکصدر یامام موس

  .دندیدزدیاو را من

 

 ایکه آمریمبارزه عل

دانند و یران میشام را ابر قدرت ا. است حمالت گوناگون به شام رشوع شده است یمدت •

 یمرد: دین طور در مطبوعات مطرح شدید؟ اصوالً چرا اییگوین مورد چه میدر ا، ایکدستنشانده آمر

 !دارد؟ ییاەهبرنام یه حتکمرموز و پرقدرت و خشن 

ردم و دنبال کز را رها یهمه چ، التیا پس از آن همه تحصیکدر آمر. بارزه استمن رسارس م یـ زندگ

خود را در  یدرصد زندگ 90. هشت سال در لبنان هر لحظه در انتظار مرگ بودم. مبارزه را گرفتم

، شناسندیه مرا مک یسان. کد شدندیدر مقابل چشامنم شه، ن دوستانمیبهرت. جنگ گذراندم یاەهصحن

سابقه مبارزات من . ردمکرنش نک یه در مقابل ظلم و طاغوت ذرهاکن است یخار من در اافت، دانندیم

ا چه یکه آمریفهمد علیم، ندکبه آن ب ینگاه یسکه اگر کدرخشان است  یا به حدیکارانم در آمریو 

سالها ه کرا  یخواهد آدمیم یول، ار ندارندک یعاد یبا آدمها، ا دشمنان نهضت، یاستعامر. میردک یمبارزات

چون ، رشوع شده است لین دلین حمالت به ایا. وبندکب، ردهک یدر انقالب گذرانده و سازمانها را رهرب 

 یسکه با کدند یم و دیدیلباس جنگ پوش. میشاندک ستکآنها را بش، وان و پاوه و سقزیدر مر، نندیبیم

  .برابر است، ه با صد نفر مثل آنهاکروبرو هستند 

 



 
50 

 رانیابر مرد ا

 !د؟ییگومی چه، دیران هستیه شام ابرمرد اکنیمورد ادر  •

  .من صفر است یز برایهمه چ. ستمیبدنبال شهرت ن. ان هستمیرانیهمه ا یپا کـ من خا

 د؟یده صاحب مقام شدهایند چطور شده از راه نرسیگویم •

 یول، د هم آمدمتا بغدا. ران بازگردمیم گرفتند به ایدوستان تصم 1942در سال . امدمیشغل ن یـ من برا

، ران باز گردمیه اگر به اکن است یه پرونده من آنقدر سنگکخرب دادند  یرت سحابکمهندس بازرگان و د 

خودش مطرود و ، وبدکس بخواهد ما را بکهر . ار بوده استیگران معید یما برا یزندگ. شومینابود م

  .شودیوب مکمن

 

 ردستانکچپها در 

ا از طرف ەهتوطئ، ردستانکوان و یه در مرکد یش گفتیوقت پ چند یونیزیشام در مصاحبه تلو •

ا در مورد دخالت یآ. نندیکم یتاتور یکشتار و دکشام و ارتش را متهم به ، و آنها. چپ بوده است یاەهگرو 

  د؟یدر دست دار کیچپ مدار  یاەهگرو 

شفق رسخ و ، راتکحزب دم. است کن مدر یخلق در آنجا به طور روزمره بهرت ییفدا یهایکـ وجود چر

دوستان . دهندیه دولت و ارتش شعار میردستان حارضند و علکشان در یروهایها با همه نیجالل طالبان

  .دهاندیرا د یمن در آنجا جاسوسان خارج

 را؟ ییشورهاکجاسوسان چه  •

در . ردکم یخواه یانشاءالله بعداً افشاگر . میم اسم بربیتوانیه فعال منکاست  یـ متأسفانه وضع ما طور 

 یه مشخص بود از افراد محلکرد یکرد و سئوال میکنفر رشوع به حمله م یکم ناگهان یه داشتک یجلسات
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 یست و از جاینجا هم نیاست و اصالًاهل ا ییفدا یکم چریدیفهمیم، میردیکق میتحق یوقت. ستین

  .گر آمده استید

 ردند؟یکم یچه سئوال •

ن سئوالها ید؟ اینیکانت مید؟ چرا خینیکد چرا فاش منیدهاید سمیونینند اگر جاسوس صهیکـ مثالً سئوال م

ه ما کرا رشح دهم و آنها بفهمند  یخارج یشد تا من صورت جاسوسهایمطرح م یز یآمیکبه صورت تحر

  .میآنها اطالع دار یارهاکچقدر از 

 د؟یدادیسالعمل نشان مکا شام در مقابل آنها عیآ •

د ینک یستیمونکد انقالب یخواهید و میندار یاعتقاد یبه انقالب اسالم م شامیگفتیبه آنها م یوقت، ـ البته

  .دند تا ما را برتسانندیشیکآمدند و شاخ و شانه میافراد مسلح آنها م

 دارند؟ یمختلف چه روابط یبا افراد حزبها یمردم عاد •

آنها . دیرا بفروشد ملت خود یخواهیشام م: ندیگویها به اهل شهر مین آنها دعواست و حزبیشه بیـ هم

، من مدتها در صحنه عمل. دیشکما را به آتش ب ید شهر و زندگیخواهیشام م: ندیگویهم در جواب م

خواهم خطر یمن م. ندیگویه درباره من چه مکست یمن مهم ن یردم براکدم و ملس یا را دەهتوطئ

  .نمکضدانقالب را دفع 

  سالعملها چگونه بود؟کع، بعد از ورود ارتش •

  .ه چرا ارتش مسلحانه وارد شهر شدندکردند کبر پا  یستها تظاهراتیمونک یرفتند ولیپذ یردم با شادـ م

  ح بود؟یا دخالت ارتش صحیآ •
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ه مسلحانه کمختلف بودند  یاەهن گرو یا. ردستان شودکخواست وارد یرد و اصالً منکن یـ اول ارتش دخالت

، ن دولتیا یبرا. ردند وارد عمل شودکارتش را مجبور  ن به راه انداختند ویردند و تظاهرات خونکعمل 

  .دیایبوجود ب یر یخواهد درگیدولت من. ستیت نیترت از آرامش و امنیز پراهمیچ چیه

  قدرت دارد؟ یافکا ارتش ما فعالً به حد یآ •

ارتش هم نباشد ملت ، به قدرت ملتش است، ستیقدرتش به ارتشش ن. ن دولت استیرتیـ دولت ما قو

  .ار استکمؤمن و فدای، اما ارتش ما قو . افتدیفرمان امام به راه م یک با

  د؟یا شام فرمانده سپاه پاسداران انقالب هستیآ •

  .ندیکار مکانقالب  یر نظر شورایمسوول است و ز یمنصور  یآقا یول، ر قرار بود من مسوول شومیـ خ

  ست؟یار شام در دولت چک •

  .(و سپاه پاسداران یـ شهربان یموجود )ارتش ـ ژاندارمر  یروهاین نیب یجاد هامهنگیـ ا

 د؟یشوید خسته منیه اسلحه بستهاکنیچمران از ا یآقا، خدانگهدار •

 . رده استکچاره یه ضدانقالب را بکن عادت است یدهام و همیـ من سالها با اسلحه خواب

 (12/6/1358)اطالعات

 

  :وزیرنخسترت چمران معاون کام د یپ

  .شوندیوب مکبه شدت رس  یه انقالب اسالمیندگان علنک توطئه

به ، نندکران توطئه یا یه انقالب اسالمیه علک یسانک: خاطرنشان ساخت یامیپ یشب طید، رت چمرانکد 

  :ن رشح استیام به ایمنت پ. وب خواهند شدکشدت رس 
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 میبسم الله الرحمن الرح

منطقه شام را محل تاخت و  یتعامرگران خارجاس یکان به تحرگر توطئهبود  یمدت، ردکز یهموطنان عز

ا را تار و مار ەهخانواد، شتندیکگناهان را میب، مخرب قرار داده بودند ینظامی، اسیس یتهایتاز فعال

 نین خود را از بیردند و مخالفیکل میش را در منطقه تحمیخو یاسیار سکاف، با قدرت سالح، ردندیکم

ران و به خاطر مصالح یا یه انقالب اسالمیعل یلکه بودند و به طور ردکت منطقه را مختل یامن. بردندمی

 یز یز گمراهان را به راه آورد و از خونریآمرد به طور مساملتک یدولت سع. ردندکتوطئه  یخارج

ز را به یاز وطن عز یردند و قسمتکسوءاستفاده  یت و آزادین حسننین از ایاما مفسد، ندک یر یجلوگ

ران یا یه انقالب اسالمیارا علکعلم مخالفت برافراشتند و آش یز که دولت مر یانه علرشمیدند و بیشکآتش 

  .د زدندیشد یتیدست به فعال

وب شوند و کان به شدت رس گر توطئهن و یفرمان داد تا مفسد ینیقدر انقالب امام خمیباالخره رهرب عال

ش گرفتند و از آن همه یر را پان به رسعت قلع و قمع شدند و راه فراگر توطئهد یدیه دک یهامنطور 

انقالب و با  یت رهرب کبزرگ و به بر  یبه خواست خدا. مناند یبجا یز یدنها چیشک ها و عربدهیگزافباف

اد به خانه یز یت مردم با خوشحالیرثکو ا. ت به منطقه شام بازگشتیران امنیاراده ملت از جان گذشته ا

هستند و از  یا متوار ەهو کب خورده در یدم ساده فراز مر  یهنوز عدها یول. اشانه خود بازگشتندکو 

صادر شده است و همه  یعفو عموم ینیاما به فرمان امام خم. بازگشت به خانه خود وحشت دارند

مشمول ، ل دولت دهند و از گذشته خود نادم باشندیه اسلحه خود را تحوکبخوردگان به رشط آنیفر

شوند یمه خوانده مکبه مح، ب شده باشندکمرت یبزرگه جرم ک یسانکشوند و یم یاغامض و عفو عموم

 . را ندارد یگر یس حق تعرض به جان و مال دکچیدهد و ه یتواند در امر آنها رأ یمه مکو فقط مح

 (14/6/1358)اطالعات
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 رت چمرانکام د یپ

ران توطئه یا یه انقالب اسالمیه علک یسانکخاطر نشان ساخت  یامیپ یشب طیچمران د یرت مصطفکد 

  وب خواهند شدکبه شدت رس ، نندک

 میبسم الله الرحمن الرح

منطقه شام را را محل تاخت  یاستعامرگران خارج یکان به تحرگر توطئهبود  یمدت، ردکز یهموطنان عز

ا را تار و مار ەهخانواد، شتندیکگناهان را میب. مخرب قرار داده بودند یـ نظام یاسیس یتهایو تاز فعال

ن ین خود را از بیردند و مخالفیکل میش را در منطقه تحمیخو یاسیار سکالح افبا قدرت س، ردندیکم

ران و بخاطر مصالح یا یه انقالب اسالمیعل یلکرده بودند و بطور کت منطقه را مختل یربدند و امنیم

  .ردندکتوطئه  یخارج

ن از یاما مفسد، ندک یر یجلوگ یز یو از خونر گمراهان را براه آورد، زیرد بطور مساملت آمک یدولت سع

ه یرشمانه عل یدند و بیشکز را به آتش یاز وطن عز یردند و قسمتکسوء استفاده  یت و آزادین حسننیا

. د زدندیت شدیران دست به فعالیا یه انقالب اسالمیارا علکعلم مخالفت برافراشتند و آش یز کدولت مر 

ان به رسعت قلع و گر توطئهن و یتا مفسد فرمان داد ینیامام خم یقدر انقالب اسالمیباالخره رهرب عال

  .بجا مناند یز یدنها چیشکها و عربده یش گرفتند و از آن همه گزاف بافیقمع شوند و راه فرار را پ

ت به منطقه شام یامن، رانیت رهرب انقالب و با ارداه از جان گذشته مردم اکبزرگ و به بر  یبخواست خدا

  .اشانه خود بازگشتندکاد به خانه و یز یت مردم با خوشحالیرثکبازگشت و ا

هستند و از بازگشت به خانه خود وحشت  یا متوار ەهو کب خورده در یاز مردم ساده و فر یعدها یول

ه اسلحه کب خوردگان به رشط آنیو همه فر. صادر شده است یعفو عموم ینیاما بفرمان امام خم، دارند

شوند و ی میباشند مسوول اغامض و عفو عموم ل دولت بدهند و از گذشته خود نادمیخود را تحو
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تواند در امر آنها یمه مکشوند و فقط محیمه خوانده مکب شده باشند به محکه جرم بزرگ مرتیکسانک

  .را ندارد یگر یس حق تعرض به جان و مال دکچیبدهد و ه یرا

  .شندباید به صاحب اسلحه میل رسیاسلحه با تحو یز مشغول جمع آور یارتش ن یپادگانها

 یبه خانه خود بازگردند و بخطا ب خوردگانیفر یان و حتیه همه متوارکده است ینون وقت آن فرا رسکا

و  یز سالمتیدولت ن. ند و به دامن ملت باز گردندیسته خود توبه مناینند و از اعامل ناشاکخود اعرتاف 

  .ردکن خواهد یت آنان را تضمیامن

 یروهایه نیانا علینند و احکران و رهرب بزرگوار آن توطئه یا یالب اسالمه انقیرده علکنا یه خداکاما آنها 

چ وجه به آنان رحم نخواهد یدولت و ارتش به ه وب خواهند شد وکداً رس یشند شدکاسلحه ب یانتظام

 . اه خواهندشدیسته و روسکا و آخرت رسشیرد و در دنک

 (14/6/1358هانکی)

 

  .هستند یزانیپارت ینگهان مرحله جیها در اولراتکدمو : چمران

  .ردکد فراموش یرا نبا یاسیراه حل س، راتهاکدم یوبکدر رس  

ات مبارزه با یهامهنگ ساخنت عمل یامروز برا، رانیا یاسالم یر دفاع جمهور یچمران وز یرت مصطفکد 

 شور وکر یوز« انیش همراه با" هاشم صباغیچمران دو روز پ یرت مصطفکد . ردستان رفتکمهاجامن به 

معاون وزارت و دفاع در قم به حضور  یمسئوالن ارتش و سپاه پاسداران انقالب و حجت االسالم خامنه ا

با امام ، ردستانک بویژەشور کد و درباره مسائل منطقه غرب یران رسیا یرهرب انقالب اسالم ینیامام خم

شور کش از غرب یاه پم ، یکچمران یرت مصطفکشود د یم یادآور . یبعمل آورد یگفتگو و تبادل نظرهائ

اد از مردم درخواست یز یعدها، ن مدتیخود بود و در ا یادار  یارهاکبه تهران بازگشت و رسگرم 

 یردستان بازگردد و اوضاع نابسامان آن منطقه را سامان بخشد و باعث دلگرمکه او دوباره به کردند یکم
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درباره علت  یمران در گفتگوئچ یرت مصطفکد . گردد یانقالب یروهایع نیرشفت رسیرزمندگان و پ

ه ما در ماه گذشته همه شهرها و مواضع مهم کن است یقت ای"حق: ردستان گفتکبازگشت خود به 

 یلکآنها را ب یروهایم و نین رضبات را به آنها زدیم و بزرگرتیدشمن را به ترصف درآورد یکاسرتاتژ

منطقه از  یساز کد و پایمتوقف گرد یامات نظیم آنگاه ارتش در پادگانها مستقر شدو عملیردک یمتالش

خود در  یارتش در داخل پادگانها، محول شد و طبق رسوم یرات به ژاندارمر کافراد حزب منحله دم

ماه  ینظام یروز یضمناً پس از پ. با مردم شهرها نداشت یر یچ نوع درگیخارج شهرها مستقر شد و ه

در منطقه را گسرتش دهد و راه مساملت  یعو اجتام یعمران یارهاکم گرفت یدولت تصم، گذشته ارتش

ان از کاالم یبرقرار شود و حت یعاد یند تا هرچه زودتر زندگکن را عفو یو محبت را باز و همه متهم

ا عمالً نشان یرد و همه دنکت خود را به برادران و هموطنان یزد و حسن نیز بپرهیو جنگ و ست یر یدرگ

ه وارد شهرها نشود و از ک"به ارتش دستور داده شد : فزودر دفاع ایچمران وز یرت مصطفکد . «دهد

را دولت قدرت یرد زیحل مسئله در نظر بگ یبرا یاسیروش س، ند و باصطالحک یبا مردم خوددار  یر یدرگ

بزند و  یه ارتش دست به عمل نظامکنداشت  یگر لزومیقاطع خود را عمالً به همه نشان داده بود و د

دن یشکشرت به آشوب یهرچه ب یب خوردگان برایمتاسفانه توطئه گران و فر اما. شدت عمل به خرج دهد

نداشتند و  یدل خوش یو جهاد سازندگ یعمران یارهاکنبودند و از  یاسیبه راه حل س یراض، منطقه

 یشتار بکنند و لذا دست به ترور و ک یارتش را با آشوب و هرج و مرج خنث یهایروزیه پکخواستند یم

ردند و نظم و آرامش منطقه را به هم زدند و کنجا و آنجا به مردم و پاسداران حمله یا گناهان زدند و

رت چمران در کد . «بود یستیات ترورین سلسله عملیحمله به پاسداران در راه رسدشت بانه در دنباله هم

و ن قدرت منطقه بودند یتر یراتها قو کدمو ، "قبل از ماه گذشته: از سخنان خود گفت یگر یقسمت د

 یدارا، نیسنگ یها و توپهاکن و تانیبا اسلحه سنگ یر سلطه داشتند و حتیردستان را زک یهمه شهرها

 یروهاین، ستکه بعد از شک یت داشتند در حالکارتش بودند و در حمالت آنان هزاران مسلح رش  یک

ز یور و حمله و گره تر کهستند  یزانیپارت یهان مرحله جنگیشد و فعالً در اول یمتالش یلکآنها به طور 

م بعمل ی"هامنند گذشته هر گاه ارتش تصم: ان گفتیچمران در پا یرت مصطفکد . «آن است یهایژگیاز و
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د راه حل یم نبایه ما معتقدکاست  ین درحالیند و البته اک یآنها را متالش یروهایقادر است ن، ردیبگ

 . «ردکرا فراموش  یو عمران یاسیس

 (25/6/1358هانکی)

 

  .ردستان ادامه داردکدر  یساز کات پایعمل: رانرت چمکد 

تواند به انقالب یمن یو خارج یچ توطئه داخلیه هکارتش و پاسداران و مردم منطقه نشان داد  یار کفدا

  .وارد سازد یاخدشه یاسالم

 یک یر در امور انقالب طیرت چمران معاون نخست وزکش از ظهر امروز د یپ: پارس یسنندج ـ خربگرا

ردستان از جمله سقز کمناطق مختلف  یساز کات پای" عمل: در فرودگاه سنندج گفت یاختصاص مصاحبه

 یر پاسداران انقالب اسالمیوان همچنان ادامه دارد و در خالل دو روزاخیمر ـ بانه ـ مهاباد رسدشت و

توپ  یدادتع کن از جمله دو فروند تانیسنگ یسالحها یادیتعداد ز. اندن مناطق توانستهیبه ا یاعزام

رت کد  یآقا. «ندیشف مناکره یـ و غ 3ف ـ ژکنیالشکمسلسل  یادیر زیمختلف مسلسل و مقاد یبا بردها

چ یه هکرد کقت را ثابت ین حقیردستان اکه تجربه حوادث ناگوار کن است یت ای"واقع: چمران افزود

ران یملت ا یب اسالمتواند به انقال یچه در خارج و چه در داخل من یچ قدرت ضد انقالبیو ه یروئین

 کمکارتش و پاسداران و  یروهایت نین حال جدیو در ع یار کو فدا یرا جانباز یز. وارد سازد یخدشها

از دست عنارص  یوتاهکن مناطق در مدت یه چگونه اکردستان ثابت منوده کخود مردم مناطق مختلف 

  .«شدت ادامه داردآنها به  یساز کز پاینون نکضدانقالب خائن ووطن فروش گرفته شده و ا

وضع پاسداران در سنندج  یو پس از بررس. روز از رسدشت وارد سنندج شدیازده دیرت چمران ساعت کد 

 . به تهران باز گشت

 (26/6/1358یاسالم ی)جمهور 
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  .ندک یتواند ضد انقالب را متالشیارتش م: رت چمرانکد 

هامهنگ ساخنت  یران برایا یاسالم یر دفاع جمهور یچمران وز یرتمصطفکد : پارس یتهران ـ خربگزار 

  .ردکردستان سفر کات مبارزه با مهاجامن به یعمل

شور و مسووالن ارتش و سپاه پاسداران کر یان وزیش همراه با هاشم صباغیچمران دو روز پ یرت مصطفکد 

ران یا یرهرب انقالب اسالم ینیمعاون وزارت دفاع در قم به حضور امام خم یاانقالب و حجتاالسالم خامنه

به عمل  ییردستان با امام گفتگو و تبادل نظرهاکژه یشور به وکل منطقه غرب ید و در باره مسایرس

شور به تهران بازگشت و رسگرم کش از غرب یماه پ یکچمران  یرت مصطفکه د کشود یادآور م. یآورد

ردستان که او دوباره به کردند یکواست ماز مردم درخ یادین مدت عده زیودر ا. خود بود یادار  یارهاک

 یروهایع نیرشفت رسیرزمندگان و پ یبازگردد و اوضاع نابهسامان منطقه را سامان بخشد و باعث دلگرم

  .گردد یانقالب

ه علت بازگشت ماه گذشته شام کرت چمران سئوال شد کردستان از د کدر آستانه سفر به  ییگفتگو یط

  ردستان چه بود؟کاز 

دشمن را  یکه ما در ماه گذشته همه شهرها و مواضع هم اسرتاتژکن است یقت ایحق: فاع گفتر دیوز

آنگاه ارتش در . میردک یآنها را متالش یروهایم و نین رضبات را به آنها زدیم و بزرگرتیبه ترصف درآورد

رات به کدم منطقه از افراد حزب منحله یساز کد و پایمتوقف گرد یات نظامیپادگانها مستقر شد و عمل

چ یخود در خارج شهرها مستقر شد و ه یمحول شد و طبق رسوم ارتش در داخل پادگانها یژاندارمر 

ه کم گرفت یماه گذشته دولت تصم ینظام یروز یضمناً پس از پ. با مردم شهرها نداشت یر ینوع درگ

ن یز و همه متهمدر منطقه را گسرتش دهد و راه مساملت و محبت را با یرا و اجتامع یعمران یارهاک

زد و یز بپرهیو جنگ و ست یر یان از درگکاالمیبرقرار شود و حت یعاد یند تا هر چه زودتر زندگکرا عفو 

  .ا عمالً نشان دهدیرد و همه دنکت خود را به برادران و هموطنان یحسن ن
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با  یر یدرگ ه وارد شهرها نشود و ازکبه ارتش دستور داده شد : ر دفاع افزودیچمران وز یرت مصطفکد 

را دولت قدرت قاطع یز. ردیحل مساله در نظر بگ یبرا یاسیو به اصطالح روش س. ندک یمردم خوددار 

بزند و شدت  یه ارتش دست به عمل نظامکنداشت  یگر لزومیخود را عمالً به همه نشان داده بود و د

دن یشکشرت به آشوب یهر چه ب یب خوردگان برایان و فرگر توطئهاما متاسفانه . عمل به خرج دهد

نداشتند  یدل خوش یو جهاد سازندگ یعمران یارهاکنبودند و از  یاسیبه حل س یمنطقه راض

شتار کنند و لذا دست به ترور و ک یارتش را با آشوب و هرج ومرج خنث یهایروزیه پکخواستند یوم

ش را به هم زدند و حمله ردند و نظم و آرامکنجا و آنجا به مردم و پاسداران حمله یگناهان زدند و ایب

  .بود یستیات ترورین سلسله عملیبه پاسداران در راه رسدشت ـ بانه در دنبال هم

ا هنوز در هامن یافته و ی یشرت یا با دشمنان انقالب قدرت بیآ: دیچمران پرس یرت مصطفکخربنگار ما از د 

ن قدرت منطقه یرتیراتها قوکو ه قبل از ماه گذشته دمکم ید بگویبا: ر دفاع گفتیوضع سابق هستند؟ وز

ن یسنگ یها و توپهاکن و تانیبا اسلحه سنگ یر سلطه داشتند و حتیردستان را زک یبودند و همه شهرها

  .ارتش بودند یک یدارا

 یمتالش یلکآنها بطور  یروهایست نکه بعد از شیکت داشتند در حالکدر حمالت آنان هزاران مسلح رش 

د یخربنگار ما پرس. ز استیه ترور و حمله و گر. کهستند یزانیپارت ینگهان مرحله جیشد و فعالً در اول

م یهامنند گذشته هرگاه ارتش تصم: چمران اظهار داشت یرت مصطفکد؟ د ینیبینده را چگونه میا وضع آیآ

د را یم نبایه ما معتقدکاست  ین در حالیند و البته اک یآنها را متالش یروهایرد قادر است نیبه عمل بگ

 . ردکرا فراموش  یو عمران یاسیحل س ه

 (19/7/1358 یاسالم ی)جمهور 
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  .ردکرا فراموش  یو عمران یاسیس ید راه حلهایردستان نباکم در یهنوز معتقد: چمران

ات مبارزه با یهامهنگ ساخنت عمل یران امروز برایا یاسالم یر دفاع جمهور یچمران وز یرت مصطفکد 

شور و کر یوز« انیهاشم صباغش همراه با"یچمران دو روز پ ی مصطفرتکد . ردستان رفتکمهاجامن به 

معاون وزارت دفاع در قم به حضور  یاو سپاه پاسداران انقالب و حجتاالسالم خامنه یمسووالن ارتش

ردستان با امام گفتگو ک بویژەشور کل منطقة غرب ید و دربارة مسایرس یرهرب انقالب اسالم ینیامام خم

شور به تهران کش از غرب یماه پ یکرت چمران که د کشود یادآور م، یبه عمل آورد ییاو تبادل نظره

ه او کردند یکاز مردم در خواست م یادین مدت عدة زیخود بود و در ا یادار  یارهاکبازگشت و رسگرم 

و رزمندگان  یردستان بازگردد و اوضاع نابسامان آن منطقه را سامان ببخشد و باعث دلگرمکدوباره به 

چمران  یرت مصطفکم د یاز تصم یپارس پس از آگاه یخرب گزار . گردد یانقالب یروهایع نیرشفت رسیپ

ه کچمران سئوال شد  یرت مصطفکن گفتگو از د یانجام داد در ا یبا و  ییردستان گفتگوکسفر به  یبرا

ماه گذشته  ه ما درکنیقت ای"حق: ر دفاع گفتیردستان چه بود ؟ وزکعلت بازگشت ماه گذشته شام از 

ن رضبات خود را به آنها یو بزرگرت ایمهدشمن را به ترصف درآورد یهمة شهرها و مواضع مهم و اسرتاتژ 

متوقف  یات نظامیآنگاه ارتش در پادگانها مستقر شد و عمل ایمهردک یآنها را متالش یروهایو ن ایمهزد

 یارتش در داخل پادگانها، طبق رسوممحول شد  یرات به ژاندارمر کمنطقه از حزب دم یساز کد و پایگرد

 ینظام یروز یضمناً پس از پ. با مردم شهرها نداشت یر یچگونه درگیخود خارج شهرها مستقر شد و ه

را در منطقه گسرتش دهد و راه  یو اجتامع یعمران یارهاکم گرفت یماه گذشته ارتش دولت تصم

برقرار شود و  یعاد یهر چه زودنر زندگند تا کن را عفو یز و محبت را باز و همة متهمیمساملت آم

ت خود را به برادران و هموطنان خود و همة یزد و حسن نیز بپرهیو جنگ و ست یر یان از درگکحداالم

ه وارد شهرها ک"به ارتش دستور داده شد : ر دفاع افزودیچمران وز یرت مصطفکد . «ا عمالًنشان دهدیدن

رند یحل مساله در نظر بگ یبرا یاسیو به اصطالح روش سنند ک یبا مردم خوددار  یر ینشوند و از درگ

ه ارتش دست به کنداشت  یگر لزومیرا دولت قدرت قاطع خود را عمالً به همه نشان داده بود و دیز

هر چه  یب خوردگان برایان و فرگر توطئهبزند و شدت عمل به خرج بدهد اما متاسفانه یعمل نظام
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دل  یو جهادسازندگ یعمران یارهاکنبودند و از  یاسیراه حل سبه  یدن منطقه راضیشکشرت آشوب یب

نند و لذا دست به ک یارتش را با آشوب و هرج و مرج خنث یهایروزیه پکخواستند ینداشتند و م یخوش

همجوم به پاسداران در . ردند کنجا و آنجا به مردم و پاسداران حمله یگناهان زدند و ا یشتار بکترور و 

ا یه آکن سئوال یدر پاسخ به ا. بود یستیات ترورین سلسله عملینه در دنباله همراه رسدشت به با

م ید بگویبا: ر دفاع گفتیا هنوز در هامن وضع سابق هستند؟ وزیافته و ی یشرت یدشمنان انقالب قدرت ب

ر سلطه یردستان را زک ین قدرت منطقه بودند و همه شهرهایرتیراتها قوکه قبل از ماه گذشته دمک

ارتش بودند و در حمالت آنان  یک ین دارایسنگ یها و توپهاکن و تانیبا اسلحه سنگ یند و حتداشت

شد و فعالً در  یمتالش یلکآنها بطور  یروهایست نکه بعد از شک یدر حال. ت داشتندکهزاران مسلح رش 

رت کارس از د پ یخربنگار خربگزار . ز استیه ترور و حمله و گرکهستند  یزانیپارت ین مرحله جنگهایاول

"هامنند گذشته : چمران اظهار داشت یرت مصطفکد . رد؟کنده سئوال یچمران در مورد وضع آ یمصطف

ه ما کاست  ین درحالیند و البته اک یآنها را متالش یروهایقادر است ن، ردیم بعمل بگیهرگاه ارتش تصم

 . «ردکرا فراموش  یو عمران یاسید راه حل سیم نبایمعتقد

 (21/7/1358)اطالعات

 

 (1) ردستان چه گذشت؟کدر 

  .گذردمی ه در ادامه از نظرتانکرت چمران است کهان باد کیخربنگار  یمنت حارض گفتگو 

ارد حمل شده بود توسط کرباران با برانیامرستان به محل تیه از بکفرد مجروح  یکرباران یا تیآ: خربنگار

  ردستان صحت دارد؟کدر یدادگاه انقالب اسالم
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دهد یارد نشان مکبران یه در رو ک یشخص یعن. یس استکبه عاند هردکه منترش کرا  یسکوالله ع: چمران

شته شده و جسد او را خارج که کاست  یس متعلق به وقتکن عیه اکآمده است بلیدان اعدام منیم یبسو 

  .نندیکم

اد مردم یا استقبال زد بیردستان گردک یه ارتش وارد شهرهاک ید وقتیرده اکشام بارها اشاره : خربنگار

ن مردم هستند و مردم از آنها یارتش در ب یروهاین نیه مخالفکم ینیبیگر میروبرو شد و ما از طرف د

هستند چرا با  یدولت یروهایدهد اگر مردم واقعاً با نیتناقض را نشان م یکن مساله ینند و ایکت میحام

 ق بودهاند؟یمع ین زد و خوردهایجه ان همیه نتکنند یکمن یار کآنها هم

ر سلطه سالح زور و ترور یت مردم زیرثکا یدارند ول یاکبا آنها هم یه عدهاکن درست است یا: چمران

رباران یش در سقز چند نفر از طرفداران دولت را تین چند هفته پینند در همیکم یار کاجباراً با آنها هم

 یدر شهر تربت مرد. ردندکباران ر یمه و تکاحزاب چپ طرفداران دولت را گرفتند و محا یعنیردند ک

 یاەهاز د یکیرباران منودند در یردند باز تکمه کرده بود باز محاکت یه از دولت حامکرا  یر یبنام ام

. نندیکنان م یشوند و تقاضایم یاز احزاب چپ وارد خانها یا بعضیراتها کبه رسدشت دم یکنزد

م یخواهیم و منیران هستیا یار انقالب اسالمطرفد. میهست یز کومت مر کد ما طرفدار حیگویصاحبخانه م

م زن او را به یدهید منیگویم، میشیکزنت را در مقابلت م یند اگر ندهیگویها میحزب. میبه شام نان بده

: دیگویا نه می یدهیند حاال نان میگویشند و باز به او میکبندند و در مقابل شوهر میرگبار گلوله م

بندند یز به رگبار گلوله مید بعد از مرگ او نان بدهم او را نیخواهیادم مه زنم زنده بود نان ندک یهنگام

نند او یکر مکزنند آنها فین مینند و او را به زمیکزنند و او را سوراخ سوراخ میم او مکو سه گلوله به ش

ا دوستان م ین داستان را برایآورند و ایامرستان رسدشت میامند او را به بیاو زنده م یمرده است ول

شود و یاده میردستان پکت همه روزه در نقاط مختلف ین ترور و جنایر ایو نظاند هردکرسبازان ما نقل 

ن اجباراً خود را با آنها یبنابرا. دن ندارندیشکن حزب قدرت نفس یمسلح یر سلطهیز ین افراد عادیبنابرا

ت را یمکشد و ارتش حاردستان مستقر کت در یه امنک یدهند من مطمنئ هستم آنروز یهمراه نشان م
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خواهند بود نه با احزاب  یز کومت مر کران و با حیایرد با انقالب اسالمکت مردم یرثکبه دست گرفت ا

شهرت دارد بعد  یز کاو با دولت مر  یه دشمنک ین شهر بانهایبه عنوان مثال در شهر بانه در هم.  یچپ

مستمر به مدت های هر و پس از جنگنفر از افرسان و درجهداران ارتش در مدخل ش 34شته شدن کاز 

مردم شهر به . ختندیخلق شهر گر ییفدا یهایکه چپ مناها و چرک یچند شب و چند روز بعد از مدت

شتار را کشت و که کم ین ما نبودیا: ردند و گفتندک یارتش در بانه آمدند و اظهار وفادار  ینزد فرمانده

ن چپ مناها یه ایکختند اما هنگامیشتند و االن گرکنها یاه آمدند کن چپ مناها بودند یم ایبه راهانداخت

ن اجباراً با آنها همراه یده نداشت بنابرایدن و ابراز عقیشکبر شهر مسلط بودند مردم شهر جرأت نفس 

 یزنند به بهانهینند و آتش میکرا غارت م یسکان کزند د یریه چپنامها مکد ینیبیدر مهاباد م یشدند حتیم

ه از دولت کرد کجرأت نخواهد  یگر یس دکن صورت یطرفدار دولت است و در ا انکه صاحب د کنیا

چپ هاست و ارتش در پادگان  یطرهیداند شهر در سیه مک ییبه خصوص آنجا. ندکت یحام یز کمر 

ن بربند ینند و اموالش را از بکس را در شهر نابود کها قادارند هر ین چپیخارج از شهر وجود دارد و بنابرا

از  یکید در یننام یند و با آنها همراهکنها مخالفت یه بتواند با اکمحال است  یآدم عاد یکن یبنابرا

اسب  50ه به دست ارتش افتاد حدود ک یار یم بسین غنایوست از بیرسدشت به وقوع پ یه حوالکجنگها 

م یادد ین اسب و قاطرها متعلق به حزب است و به جهادسازندگیه اکم یردیکر مکه ما فکوقاطر بود 

ه اسبها و قاطرها را به شهر آوردند معلوم شد ک یند هنگامک یعمران یارهاکنها را بفروشد و رصف یه اک

و صاحبان اسب و قاطرها آمدند و اسب و قاطر اند هن اسبها و قاطرها را به زور از دهقانان گرفتیه اک

مردم از ترس و وحشت قدرت . وندشینها با زور وارد دهات میه اکدهد ینشان م نیبنابرا. خود را بردند

  .حرف زدن ندارند

ن یغ شده ایه حداقل تبلکشه هم گفته شده بود یش آمد و همینجا پیه اکبود  ین مساله ایا: خربنگار

 یر بومیرثاً غکردستان اکدر یه افراد مخالف انقالب اسالمکند یگویت مکمملیشرت مقامات رسمیه بکاست 

و در آنجا عمل اند هبه آنجا رفت ییفدا یهایکناف مثل چرکطراف و اه از اکهستند  یسانکهستند و 

راً یه اخک یاتیه ین وضع از قطعنامهیه با اکواقعاً صحت دارد پس چطور است  یز ین چینند اگر چنیکم
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 یز کردستان خارج شوند دولت مر کپاسدار از منطقه  یربومیه افراد غکشود یرات مطرح مکدر مذا

توانند مبانند ینند منیکه در آنجا عمل مک یر بومیعتاً افراد غیند طبکگر موافقت بند چون ایکموافقت من

  .نندیکرد هستند و دارند آنجا عمل مکر یه آنجا غکصحت دارد  یز ین چیچن

و  یارتش و ژاندارمر  یانتظام یقوا. است یدولت یر بومیافراد غی، ر بومیمنظور آنها از افراد غ: چمران

ران متعلق به متام یه اکم یست و از نظر دولت و ما معتقدین ین احزاب چپمنظورشا. س هستیپل

در خراسان و بلوچستان هم حق  یه حتکردستان حق دارد بلکرد نه فقط در ک یکان است و یرانیا

و ما . و منحط است یر ارتجاعکف یکبلوچ نباشد  یکفارس و  یکه کنیر اکن فیت دارد و بنابرایمکحا

بتواند  یو آزاد یز به سادگیرد نک یکند و ک یردستان زندگکدر  ید بتواند به آزادیبابلوچ  یکم یمعتقد

ه از نظر کنیا یم برایده هستین این ما مخالف ایند بنابراک یزندگ یگر یا هر نقطه دیدر بلوچستان 

خود آنها د به ین سئوال شام را باینند و ایکآنها مخالفت م یم ولیده مخالفین ایما با ا یانقالب اسالم

د خارج یرد باکر یند غیگوینند و میکردستان مخالفت مکها در یه با خارجک یسانکآن  یعنیبازگرداند 

 یعنینند یکهم م یار کادامه هم. رندیپذیردستان مکرد را در کر ین احزاب چپ غین چرا ایبنابرا. شود

  .ن سئوال به خود آنها وارد است نه بر مایا

ره و امام یان و غیدانشجو یهایاز افشاگر یکیا به اصطالح جزو یکآمر فارتبعد از اشغال س: خربنگار

ه در ک یگر یردستان و در خوزستان و مناطق دکا در یکآمر یایهست دال بر دخالت سازمان س کیمدار 

 غات سوء است؟یه فقط تبلکنیا ایصحت داشته  یز ین چیا چنیبود آ یآنجا اغتشاشات

و  کق و بدون شیبدون تحقاند هده شدیردستان دکدر  یرسبازان عراقو  یوالله افرسان عراق: چمران

ردستان کست در منطقه یونیصه یاەهو دست نشاند یلییجاسوسان ارسا یاز طرف. د وجود داشتهاندیترد

ل با ییه ارساکده شده است و در هر حال از آنجا یآنان د یتهایاز فعال یادیز یاەهز وارد شده و منونین

نها با هم رابطه یه اکرد ک ینیشبیتوان پین میخورند بنابرایجا آب م یکدارد از  یکنزد ا رابطهیکآمر

  .توان شمردیران میبر دخالت آنها در ا یلیو دلاند هداشت
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ار دولت را به که ک یننده دولت تا حدکف یاز عامل تضع یکیردستان بعنوان کا مساله یآ: خربنگار

 ا نه؟یشاند بود کاستعفا ب

ردستان در انقالب ما که مساله کتوان گفت یم یدر استعفا نداشته است ول یچ دخالتیه، نه: چمران

ها و یاز انرژ یادیمقدار ز یعنیملت ما شده است  یرشو یر پیباعث تأخ یعنیدخالت داشته است 

  .رده استکب و انحطاط رصف یتخر یاەهرصف شود در را یتوانست در راه سازندگیه مکرا  ییتهایفعال

 ن صحت دارد؟یا اید آیردکردستان اسلحه پخش کر ین عشایه شام در بکاست  یعاتیشا: نگارانخرب 

ر یه به عشاکند یکه را متهم میرنژاد فرمانده ارومیپ ظهیه شخص مرا و رستکبهادران  یآقا: چمران

 است یحمالت جالب یلیخ. نندیکن و چنان حمالت میچن یگر یم و بعد مطالب دیردستان اسلحه دادک

نه با ارتش  یچ رابطهایاست و ه یردستان مربوط به ژاندارمر کع اسلحه در یه توزیقض یلکبه طور  یول

 یچ ارتباطیه، چه بد، ع اسلحه در آنجا چه خوب باشدیتوز یعنیه یدارد و نه با شخص من و نقص قض

ن یا یهنگامن حرف را زده و بخصوص یغرض ا یا رو یجهل  یبهادران رو  یآقا یعنیبا شخص من ندارد 

چ یه بوده و من در پاوه اصاًل هیا ارومین جناب آقا در نقده یه من در پاوه بودم و اکحرف را زده 

ه من در پاوه بودم کاست  ییه نوشته در هامن روزهاکرا  یا مقالهایمن با او ندارم و آن نامه  یارتباط

ه پاوه یه بعد از قضک یسانکه کاست  یل بزرگیاز دال یکین یدر منطقه نقده نداشتم و ا یچ دخالتیو ه

گران ین آقا اسم ما را جزو دیبرتاشند و ا یلیند و دلیه بگوکاند ها بد خواستیل خوب یشهرت ما به هر دل

با اسلحه  یبله ژاندارمر . اساس است یاست و ب ین موضوع منتفیرده بنابراکن جور حمله یگذاشته و ا

ل منگور حدود ین مثالً اینند و بنابراکب یتاد تا از مرزها نگهبانجوامنردان فرس یرد و اسلحه براکمسلحش 

قبضه اسلحه  50ه ینند و اشنوکه از مناطق خودشان دفاع کرد کن آنها پخش یقبضه اسلحه ب 250تا  200

راتها کقبضه اسلحه به دم 750و متأسفانه حدود . نندکت بیه جوامنردان از منطقه خودشان حامکداد 

مسار یارت داشتند تکه ک ییراتهاکدم ید حتیراتها دادکه به دمکدند یه از او پرسک یمهنگا یداد و حت

ل یض قایتبع یرحزبیو غ یحزب یردهاکن یخواستم بیبه آنها گفته بود من من یدانشور فرمانده ژاندارمر 
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پخش ن ینچنین اسلحه را اینم و بنابرایکچشم نگاه م یکآنها با  یخواستم نشان بدهم به همهیم میشو

ەها اسلح یه ژاندارمر کن مدعا یل حزب دادند و بر خالف ایا را تحوەهرات همه اسلحکرد و هواداران دمک

به هر  یل حزب دادند ولیهم به همه حزبها داده بود و آنها تحو یادیر داده بود مقدار زیرا به عشا

تأسف  یه ندارد و جایمرنژاد فرمانده ارو یا ظهیبه شخص من  یچ ارتباطیه ا بدیه خوب ین قضیحال ا

 ینیه خود را منتسب به امام خمک یگر یعالوه بر آن مطلب د. شودیزده م یین حرفهایه چنکاست 

دستور  یست و حتینده او نیچوجه منایبه ه: فرمودند یدر حضور عدها یشخص امام در جلسها. نندیکم

و ین بار در رادین مطلب چندیا. دننکب یذکنده امام است تیه او مناکن مطلب را یدادند به دفرت امام ا

است اما  یمعن یه از اساس بین قضینم و اصالً اکه بکیخواستم تین موضوع منیخوانده شد البته من بر ا

رروزنامه مربوط به ، مردم یو روزنامه یستیمونک یاەهبهادران روزنام یترس آقا یهیمتأسفانه بر پا

 یوارهایو بر د ردندکن مطلب را بزرگ یت گرفتند و اگران دسیگران و دیار و دیکو پ ییفدا یهایکچر

فرد را  یکه به اصطالح خودشان کج بوجود آوردند ییداستان از نظر خودشان مه یکردند کدانشگاه پر 

ن آلت دست احزاب چپ و احزاب توطئه گر ینچنیفرد مسلامن ا یکه کتأسف است  یه جاکوبند کب

  .شود

ن یا اید آیردک یلبنانهای ستیم فاالنژیه شخص شام تل زعرت را تسلکه ن روزها متداول شدیا: خربنگاران

  صحت دارد؟

ست کش یقلعه یعنیشد یده مینام« مثود ی"قلعه، «ه "تل زعرتکدانند یاطالع دارند میمکه کآنها : چمران

از  یشخص یکه کنیدند و موضوع ایجنگیم ینین قلعه هزاران مسلح فلسطیه در اکها ینیر فلسطیناپذ

. ستها بدهدیل فاالنژیروت را تحویها در بینیفلسط« از جنوب لبنان قادر باشد "قلعه مثود یگر ینقطه د

قلعه  یگر یشخص در نقطه د یکن است کد چگونه ممیآیننگ به حساب م ها یکینیفلسط ین برایا

ار نشسته یکآنها ب. ردندیکها مسلح چه مینیند پس آن فلسطکم دشمن بیها را تسلینیر فلسطیستناپذکش

را بر آنها  یننگ یکرا بزند  ین حرفیچن یسکاگر . ندکم دشمن یقلعه آنها را تسل یه شخصکبودند 
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 یچگونه شخص. مسوول محافظتش هستندها ینیرا فلسطها ینیفلسط یرده است چون قلعهکل یتحم

ه ین قضیهد و اگر ابدها ستیل مثالً فاالنژیتحو. ردینها را بگیا ید آنهم قادر است قلعهیایاز خارج ب

ه سالها گذشت و کچطور شد . ردندیکد مطرح میبایها مینیبود در عرض چند سال خود فلسطیح میصح

را دست  یز ین چینها آمدند چنین جدا شدند این از مجاهدیمنافق یعنیار یکنزد و پ یحرف یسکچیه

د آملان یه بگوک یسکمثل خ است یتار ین مسخرهیرده بزرگرتکم یس تسلکه تل زعرت را فالن ک رندیگیم

ن ینها بود از این ایب یچه رابطها. حسن در سبزوار فالن عمل را انجام داد یه مشهدکست خورد کش

رت چمران سازمان که د کنند یکشرت میخودشان را ب کن ابهام و شیا یدروغها و ناسزاها و باز عدها

است در جواب  ینیسازمان ضد فلسطن یان لبنان است و ایعیه سازمان شکاست « سازمان "امل یدهنده

ل شده بود کیه تشک یوهکروت در مراسم باشیدر ب یعتیرت رشکه در چهلم بزرگداشت د کم ید بگویبا

ه در آنجا حضور کن و رهرب سازمان الفتح در حضور هزاران نفر یارس عرفات فرمانده مقاومت فلسطی

زمان الفتح هامن سازمان امل است و اگر سازمان امل هامن سازمان الفتح است و سا: دیگویداشتند م

 ین خوهد رفت بنابرایند سازمان الفتح از بکن یبانیسازمان امل در جنوب لبنان از سازمان الفتح پشت

 یکن اگر ین در مقابل سازمان امل است بنابراین اثبات از طرف رهرب سازمان مقاومت فلسطیبزرگرت

ن را یالم رهرب فلسطکا یرفت ین را پذین منافقیالم اکد یبا دیبگو یالمکد و یایمنافق ب یکست با یمونک

 یستهایمونکه و یرالعربیالتحرەهم در لبنان با گروه جرج حبش و جبید بگوین بایبه هر حال درباره فلسط

چوجه مخالف با مقاومت یها به هیستها و چپیمونکن اختالفات با یا یول ایمهداشت یادیگر اختالفات زید

ها و در مقابل یلییمبارزه در مقابل ارسا یه با سازمان الفتح در متام سنگرهاکاست بل ن نبودهیفلسط

از  یز دادند اما عدهاین یادیز یردند و شهداک یار کستها رسبازان عمل دوش به دوش همیفاالنژ

 ن سد دریبزرگرت یدئولوژ یه از نظر اکنیل ایرده به دلکن و سازمان امل مخالفت یو منافقها ستیمونک

ه یالرشق ەها جبیه یر العربیالتحر ەهم آن سازمانها جبیم مثال بزنیمقابل آنها سازمان امل بود و اگر بخواه

ران است نهضت یر او در اینظ یخلق و سازمانها ییفدا یهایکمتعلق به جرج حبش مانند سازمان چر

ما را  یز انقالب اسالمینها نزند و آ ینه آنها میست و دست رد به سیبا آنها ن یار که قادر به همک یاسالم
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ر ینظ یاەها گرو یها یسمها و چپیمونکه با کدا بشوند یپ یسانکن اگر یدهند و بنابرایمورد هجوم قرار م

  .ما مذموم است یتبکو خط م یاز طرف انقالب اسالم یار کداشته باشند آن نوع هم یار کهم

 یگفتگو  یکردستان در کت یات حسننیران و عضو هیایاسالم یر دفاع جمهور یچمران وز یرت مصطفکد 

ه در اطراف آن وجود ک یعاتیردستان و شاکانات یخود را در مورد جر یهان نقطهنظرهاکیبا  یاختصاص

در آن  یات نظامیات عملییردستان جزکع یرت چمران ضمن اشاره به وقاکد  یان منود ابتدا آقایدارد ب

رت چمران کد د یامروز و فردا به نظرتان خواهد رسدو شامره  یه طکان داشت یب منطقه را به طور مفصل

ست واداشت که ابرقدرتها را به شکبود  یران معجزهایایانقالب اسالم، میما معتقد یلکبطور : ابتدا گفت

ن انقالب به زانو در آمدند و منافع و مصالحشان در معرض خطر قرار یو رشق و غرب و عامل در مقابل ا

خود  یروها و عامل داخلین ابرقدرتها نیبنابرا. شانندکست بکالب ما را بشردند انقک ینها سعیا. گرفت

ر یران نظیا در نقاط مختلف اەهار توطئکنیجهایه نتکردند کار کن انقالب دست بیرضبه زدن با یرا برا

به ، نهاین رسزمیتوطئه در ا یبرا یرش و امادگیرا پذیز، خوزستان گنبد قابوس و بلوچستان بود، ردستانک

فعاًل  یدر مردم وجود داشت ول یشاهنشاه یتاتور یکظلم و د، ت اختالف مذهبیلت فقر و محرومع

 یتوانستند از نقاط ضعفیردستان است و توطئه گران مکه یم قضینیکت میه در موردش صحک یهایقض

ار شوند بعد کران دست به یایه انقالب اسالمینند و علکه وجود داشت بنفع خودشان سوءاستفاده ک

زبانها و یوابسته پال یاەهستها هستند با گرو یونیه وابسته به غرب و صهکه چپ مناها کم ینیبیم

رستان ساختند و کرا در  یا دست بدست هم دادند و توطئه بزرگیکها و شاه و آمریسیساالرجافها و او

ر د. ن مدت حضور نداشتیرد و ارتش هم در اکوت کدراز س یاەهدولت ماەها ن توطئیدر خالل ا

ردستان کمسلح را در  یروهایز طرفداران خود زدند و نیح و تجهیتوطئه گر دست به تسل یروهایمقابل ن

ه کردند و هامنطور کارتش را خلع سالح  یس و حتیو پل یژاندارمر  یاەهت در آوردند و پاسگاکبه حر 

 کمهاباد را به خا یروز نشدند ولیدر سنندج پ. ردندکم به پادگان سنندج و مهاباد مسلحانه حمله یدید

 یس و ژاندارمر یپل یروهایردن نکدند و بعد از خلع سالح یدند و متام اسلحه پادگان را دزدیشکو خون 

خواستند یه منکردند چرا که ین خود و طرفداران مومن به انقالب را در منطقه تصفیمخالف یو ارتش حت
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از آنها معتقد بودند  ید داشته باشد بعضران در منطقه آنها وجو یا یانسان مومن به انقالب اسالم یک

حمله  یت داشتند ولیحساس یرمحلیغ یروهایه پاسداران و نین احزاب چپ علیه اکو معتقد هستند 

ه یست و منظور آنها تصفیح نین امر صحیه اکرد نشان داد کپاسدار  25ردن کوان و محارصه یآنها به مر

پاسدار  60ه کز درست است ین در پاوه نیو همچن. ستران ایا یردن هر آدم مؤمن به انقالب اسالمک

ه پاوه را ک یدر پاوه وجود داشت و هنگام یرد محلکپاسدار  250ش از یب یوجود داشتند ول یر محلیغ

ه آنها کعه ین شاین ایبنابرا. بوده یرد محلکنفر  250ه یردند منظورشان بطور اعم محو و تصفکمحارصه 

جمله  یکست در یح نیند صحکرون یخواهند آنها را از منطقه بیرند و میپذیرا من یر محلیپاسداران غ

س کچیند تا هیل منایرد تحمکخودشان را بر مردم  یاسیو س یار فلسفکه به قدرت اسلحه افکخواستند یم

 یروهایاب ارتش و نین اعامل در غینباشد! و متام ا یار کو نظر آنها قادر به  یردستان برخالف راکدر 

ها یه چپک یغاتیه در تبلکنیا یم براینیکد مکیه و تاکین موضوع تیورت گرفت و ما به اصیانتظام

شد و کو خون ب کخواهد مردم را به خایه آمده و مکدانستند یم یبراهانداختند و ارتش را ارتش طاغوت

ن یم اه متاکنند یکندآنها فراموش مکاده یرا پ یستیستم فاشیخواهد سیم یطاغوت یتاتور یکبا زور و د

 یلیچ دلیحضور نداشتند و هیانتظام یروهایه اصالً ارتش و نکبوجود آمده بود  یمسلحانه وقت یتهاکحر 

ه بدون کبود  یام انقالبیه مسلحانه وارد عمل بشوند و اصوالً انقالب اسالمکآنها وجود نداشت  یبرا

و  یار که به قدرت فداکن بود یت خاص انقالب ما در همیده بود و ارزش و اهمیرس یروز یسالح به پ

خواست یه مکن بود ین انقالب همیغام این پیروز شده بود و بزرگرتیامن و باستقبال شهادت رفنت پیا

ند و کن رسالت آگاه بیمردم را به ا یشاند و همهکشور بکستم به همه نقاط ین سیانقالب را با هم

م دشمنان انقالب مسلحانه ینیبیم. مناطق بشودر یردستان و ساکرد تا با زور اسلحه وارد یکمن ین سعیبنابرا

د یآیرون منیه ارتش از داخل پادگان بکرد یگیصورت م یحمله به سنندج در موقع، نندیکم یر یموضع گ

از رسبازان از  یمعاون و عدها یشود ولیم میفرمانده پادگان تسل یست و حتین یر یواصاًل درصدد درگ

ند یکاز داخل پادگان هم دفاع من یه ارتش حتکم ینیبیر مهاباد منند و دیکستند ودفاع میایجان گذشته م

دزدند و به یشند و اسلحهشان را میکنند و آنجا را آتش میکن احزاب چپ منا پادگان را محارصه میوا
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بزرگ  یتهایو شخص یرت بهشتکو د  یطالقان اللهآیته کرد یگیصورت م ین هجوم در موقعیخصوص ا

 یعنینند کشان را حل یالت اکز مشینند و بطور مساملت آمکره کتا با مردم مذاد انهردستان رفتکگر به ید

ن عظمت را آنجا فرستاده یبا ا یتیند و شخصیکت با آنها رفتار مین حسننیه دولت با اک یهنگام

ستم ین سیه اکن است یل این دلین بزرگرتیبنشانند و ا یرسکخواهند با زور اسلحه حرف خودشان را به یم

ه کنجاست یا. و قدرت و سالح از طرف آنها را ارائه شده و به صحنه آمده نه از طرف ارتش و دولتزور 

پاسدار  25ردن یکشنت و زخمکآن و  یه بعد از محارصهکوان را مثال زد یه مریتوان قضیبعنوان مثال م

نده یعنوان مناند و شخص مرا بکز حل یوان را بطور مساملتآمیه مریه قضکم گرفت یدولت تصم یرد محلک

وان را به طور یه مریردم تا قضکره کوان با بزرگان شهر مذایروز در مر 10آنجا فرستاد و من هم مدت 

وان یه مریز قضیه باالخره بطور مساملتآمکن بود ین افتخار من در آن روز همینم بزرگرتکز حل بیمساملتآم

رد و کن را از شهر خارج یشد و مسلح وانیارتش وارد شهر مر یر یچ نوع درگیم و بدون هیردکرا حل 

وان صورت یرات در مرکن مذایه اک یاما هنگام. مفرما شدکمردم به شهر بازگشتند و قانون بر شهر ح

به قول  یکیچر یو سازمانهاها یره با دولت بودند چپکصلح و مذا یرایگرفت و بزرگان شهر پذیم

بعد از  یندازند و حتیخواستند جنگ به راه بیمردند و یکبا مردم شهر مخالفت م یبه سخت خودشان!!!

د در داخل شهر دست به تظاهرات زدند و در پشت محل دژبان تحصن یجه رسیرات به نتکه متام مذاکآن

ن دشنامها را ینم بزرگرتکره کخواستم مذایه خود من به آنجا رفتم و با آنها مک یردند و هنگامکار یاخت

دانستند یه همه مک یرده در صورتکرا شهر به آمده و آرامش برقرار ه چکردند کبه دولت و ارتش نثار 

ت تام و متام یو با رضا یز یچ نوع خونریو بدون ه یر یچ نوع درگیوان وارد شد بدون هیارتش به مر

  .مردم شهر
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 دولت یروز یپ

ست مردم ه توانکدولت به حساب آمد  یبرا یروز یپ یکوان یه مریه قضکم یتوانم بگویم یلکو به طور 

ه دولت به یرون زده بودند و علیه آنها از شهر بکرا  یند و هزاران نفر کگناه را به خودش جلب یب

ست که شکخواهند یه آنها منکه است ین قضیهم. تظاهرات واداشته بودند متامشان را به شهر بازگرداند

شتار کشت و کو دست به  نندیکه پاوه را محارصه مک ین هنگامیرار شود بنابراکوان در پاوه هم تیمر

ند و شخص کز حل بیه پاوه را هم بطور مساملتآمیه قضکرد یگیم میزنند باز هم دولت تصمیپاسداران م

ه شهر کشدم یوارد پاوه م یمسار فالحیت تیوپرت در معیکه با هلک یمن را به پاوه فرستاد و من هنگام

ه به سالمت بر کخواست خدا بود . فتوپرت هدف گلوله قرار گر یکهل یدر محارصه قرار داشت و حت

ه یوان به صلح و صفا قضیه پاوه مثل مرکخواستند یچ وجه حارض نبودند و منیو آنها به ه. مین نشستیزم

ه آنجا ک یر محلیپاسدار غ 60از . ر بودینظ یه واقعاً بکزدند  یشتار کشت و کند دست به کدا یخامته پ

 یشتند عدهکضخانه ین پاسداران را فقط در منطقه مریفر از ان 25. ماندند ینفر آنجا باق 16بود فقط 

انفجار بزرگ در  یک یاست برا ییمبدأ یکن پاوه یدند بنابرایرد به شهادت رسکاز پاسداران  یادیز

ت یمکدولت و حا یلکو طرد  یز که دولت مر ین احزاب چپ منا علین ایردستان و جنگ همه جانبه بک

است  ین برنامه جنگ برنامهایا. ه از منطقه در دست ما هستک یالعاتارتش از منطقه و مطابق با اط

ورش همه ین یردند در مقابل ایکر مکدشمنان ما ف. شودیده میشکه از پاوه رشوع و به مناطق مختلف ک

و  ییهوا یرو یه در نک ییاەهست خواهد خورد و بخصوص با توطئکردستان ارتش شکم در یجانبه عظ

داشتند  یو دولت یادار  یسازمانها یه بر همهک یمرموز  یروز و ارتش و دستهایوانن هامفرماها و هیدر ب

ه در کمرموز  ین دستهایه با اکبل. نخواهد بود یچ عمل مثبتیه دولت و ارتش قادر به هکمطمنئ بودند 

  .ردکرا فلج خواهند  یتکهمه جا دارند هر حر 
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 در منطقه ینظام یآمادگ

ر یردستان زک یباً همهید تقریدانیه مکخود درآوردند و هامنطور یسلطه نظامر یردستان را زکآنها متام 

 یرد تا بطور رسمیردستان صورت بگکخواست در یه مکفقط اعالم سلطه بود . آنها قرار داشت یسلطه

بر متام  یامل نظامک یطرهیه پس از سکن بود یصحبت از ا یند و حتکارتش و دولت را رد ب یو علن

بعد از اعالم  خواستندیه مکبودند  ییشورهاک یو حت. ندکردستان اعالم استقالل بک یا و شهرهاەهرا

 یکن پاوه یبنابرا. برساند ییهوا یرو ین یو حت ینظام یهاکمکت شناخته و یاستقالل آنها را به رسم

ه ر کگر حارض به مذایه آنها د. کرفتیردستان به شامر مکانفجار بزرگ در رستارس  یک ینقطه رشوع برا

خودشان را بر رستارس  یطره نظامیخواستند بطور مسلحانه آن سینبودند و م ییچ صلح و صفایو قبول ه

بعد  یکیو مهم  یکم و مواضع اسرتاتژیدادیرا از دست م ییروهایهمه روزه ما ن. نندکل بیردستان تحمک

پاسگاه  یکنقطه  ن شبها بود فقط دویرتکه هولناکن یافتاد و در شب آخریبه دست آنان م یگر یاز د

ر سلطه خودشان یرا ز یپاسگاه ژاندارمر  یمرت  5 یگر محل پاسداران در ترصف ما بود حتیو د یژاندارمر 

و متام مرتفعات و فرودگاه . دادیر حمله خود قرار میره و پاسگاه را زیو خمپاره و غ کداشتند وبا نارنج

ده یپاسداران رس یخانه یهایکیباً نزدیح تقرصب یهایکیگر شهر در ترصف آنها بود و نزدیو متام نقاط د

وجود نداشت و خالصه ما هر لحظه  یگر یز دیگر چیرد دیکپاسداران هم سقوط م یبودند و اگر خانه

 یز یچ یوپرت یکهل یم و حتینداشت ییهم به جا یدیچ امیم و هیخودمان را داشت یانتظار مرگ و نابود

راه رفنت  یو حت. وپرت وجود نداشتیکنشسنت هل یبرا ییچ جایند چون هین بنشیتوانست بر زمیهم من

بزرگ چپ  ین محارصهیدر ا. گرفتیر رگبار گلوله انجام میز یابانیپاسداران و در هر خ یخانه یجلو 

دفاع از خانه و اموال خودشان در مقابل آنها دفاع  یاز مردم برا یو عدها. و راست هر دو دست داشتند

و  یگر یپس از د یکیا ەهن خانید ما را نجات داد چون گرفنت ایه شاکه بود ین قضیردند و اتفاقاً همیکم

 یآنها برا یم ولیه شب را به روز برسانکگرفت و به ما فرصت داد یغارت آنها و آتش زدن آنها وقت م

 ین صدا بخوبیردند و ایکبا مردم راحت بشوند با بلندگو در شهر به مردم اخطار م یر ین درگیه از اکنیا

 یه وفادار کم یخواهیم فقط از شام میندار یار کمردم ما با شام  یه ا. کشدیده میپاسداران شن یخانهدر 
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ه پاسداران ک ایمهما آمد. میندار یار کشام  ید ما با خانهینکاعالم ب ید اگر وفادار ینکخودتان به ما اعالم ب

منترش شد و به طور  ینیف امام خماز طر  یهایانیرد تا بکدا ین جنگ ادامه پیم و ایدشمن شام را رس برب

و فرمان او یانتظام یروهاین یاو برا یه امام و بخصوص قبول رهرب یانین بیه اکد گفت ین بایقیقطع و 

ه کبه محض آن یعن. یردستان شدکه یر و تحول در قضیین نقطه تغیردستان اولکهجوم به  یبه مردم برا

 یه و قدرتید روحیند شد و هامن پاسداران مجروح و ناامرب پاسداران بلکاللها یا منترش شد صدایەهانیب

به پاوه وارد شود پا به فرار  یوپرت یکه هلکن یرقابل تصور بود و دشمنان ما قبل از ایه غکردند کدا یپ

بودند با چند نفر از رزمندگان  یوزیر نخسته از چند نفر از دوستان ک ینفر  5گروه  یکگذاشتند و فوراً 

ه پاسگاه کآن ین مرتفعات شهر حمله بربند و برایه به بزرگرتکت دادند یها مأمورنیگر به ایخوب د

رد کاز پاسداران  ینفر عدها 5ن یا. میوه را به ترصف خودمان درآورکن ید ایم بایرا نجات ده یژاندارمر 

 ردمیکن نگاه مییه از پاکه من کشجاعانه بود  یآنها به قدر  یرا هم همراه خودشان بردند و حمله

  .ردندکد ترصف یشه یکوه بلند را با دادن کن یا یوتاهکار یردم در مدت بسیکوحشت م

 

 حمل آذوقه به پاوه

از  یادیز یروهایه نکم به من اطالع داد یسیله بیرمانشاه بود بوسکه در ک یمسار فالحین موقع تیدر ا

 یفرودگاه برا یکد یند فقط باه به پاوه منتقل شو کرمانشاه آماده هستند کمردم و رسبازان و آذوقه در 

. نندیوپرتها بتوانند در آنجا بنشیکه هلکا فرودگاه موجود را از دست دشمنان گرفت یرد که یآنها ته

ن نقطه شهر در طرف ید فرودگاه را به ترصف درآورد و فرودگاه در آخریشده با یمتین به هر قیبنابرا

ه فرودگاه کم یم گرفتیما تصم. ز بودندکدر آنجا متمر از دشمن  یادیز یروهایه ن. کمرز عراق قرار داشت

ن فرودگاه حمله یم و از سه نقطه مختلف به ایل دادکیتش یم گروه پنج نفر یرا هم به ترصف در آور

رسد در یه در پشت فرودگاه مک ین تپهایه بعد از ترصف فرودگاه به اولکم یگفته بودها نیردند و به اک

، اول یه تپهکبود  ین جوانان به حدیشدت احساس ا یول. نندکن یرشو یپ شرتیآن تپه متوقف شوند و ب
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 یادیعده ز، ن تپه قرار داشت و در آن دهیه در پشت اکدند یرس یسوم را هم گذراندند و به ده، دوم

د یاز جوانان ما به شهادت رس یکیبوجود آمد و در آنجا  یر یه در آنجا درگکاز چپ مناها وجود داشتند 

ه اش یه دشمن روحکن بود ید فرودگاه هم به ترصف در آمد و علت بزرگش ایشه یکال با و به هر ح

چ یم بدون هید داده بودیشه 25ه کضخانه هم یمر. ختیگریرا از دست داده بود و بدون جنگ م

رفتند و مواضع یم یرب به هر گوشهاکاد الله ایو پاسداران با فر. به ترصف پاسداران در آمد یز یخونر

وپرتها یکبعدازظهر متام شد و هل 6ا ی 5ش از ساعت یآوردند و همه آنها پیرا به ترصف در م یکتژاسرتا

پاوه  یه همهکوارد پاوه شدند یهنگام یعن. یوارد پاوه شددند6بعد از ساعت  یهمگ کیمک یروهایو ن

 یروز یپ یل براین تنها دلیبه ترصف آنان در آمده بود بنابرا یکمواضع اسرتاتژ یمرتفعات و همه یو همه

  :رده بودکصادر  ینیه امام خمکبود  یهایانیست دشمن بکما در پاوه و ش

ه ارتش ک ینده موقعیساعت آ 24ه تا کم ینکب یز یرا طرحر یه هامن شب برنامهاکم یم گرفتیما تصم

ن یرتکن و خطرناینوسود سخترت. مینوسود را هم به ترصف خودمان در آورده باش. الزم است وارد پاوه شود

شه مورد هجوم یه همکم یدانستین را هم میا یه در مرز عراق واقع شده و حتکمحل دشمنان ما بود 

 ییروهاین با هامن نیز هستند بنابراکدشمن در اطراف نوسود متمر  ین قدرتهایدشمنان است و بزرگرت

 یروهایوص نه بخصکم یداشت ییهایو طراح یمه شب جلساتیبعد از ن 3ه شب آمده بودند تا ساعت ک

و با اعامل . ردندک کمکوپرتها در روز بعد به ما یکپ نوهد و هلیچرتبازان ت یروهایپ نوهد از نیت

ن یه اکرده کما نوسود را فتح  یروهایه ارتش وارد پاوه شود نکد قبل از آنیشد یو قهرمانانه یکیتکتا

ه ارتش وارد پاوه کل از آنقب یه حتکرساند یموجود در پاوه را م یروهایخودش رسعت عمل و جهش ن

. ز شدین نین چنیرشفت خودشان را به اثبات رسانند و ایخواستند عظمت و قدرت و پینها میشود ا

رود و در مدت ده روز یردستان به شامر مکه یدر قض یر و تحول و نقطه علنییمبدا تغ یکن پاوه یبنابرا

سابقه یب یایدن ین براید و ایآیدرم ینقالبا یروهایردستان به ترصف نک یکمتام شهرها مواضع اسرتاتژ

بزرگ و ابرقدرتها هم با  یا و دولتهایکه آمرکنند بلکرا ب ینیشبین پیتوانستند ایردها منکبود نه فقط 

ن نقاط یع رستارس این حد رسیا، ه ارتشکنند کب ینیشبیتوانستند پیچ وجه منیخودشان به ه یوترهایامپک
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 یدر ارتش و پاسداران و مردم یه قو یروح. ن شدین چنیدش درآورد اما ابزرگ را به ترصف خو  یکاسرتاتژ

 ییرویچ نیه هکد بود یع و شدیاستقبال شهادت آمده بودند آنقدر رس یشور براکنقاط  یه از اقصک

ما از بسطام به سمت  یه وقتکم یخواهم بگویبه عنوان منونه م. ندکتوانست در مقابل آنها مقاومت یمن

م و آنها یداد یادیز ین راه شهدایم و در بیداشت یفراوان یهایرین راه درگیم در بیردیکت مکبانه حر 

 کخطرنا یاەهن در یبلند از ا یاەهو کن یاز ا، سخت یاەهن گردنیما بتواند از ا یرو یه نکردند یکتصور من

  .ند و خودش را به بانه برساندکبه سالمت عبور 

 

 ورود به بانه و رسدشت

ما به شهادت  ین جوانهاینربد چهار نفر از بهرت یکم در یه وارد بانه بشوکن یبل از ان ساعت قیچند یحت

در آنجا  یسخت یجنگها. دیبه درجه شهادت رس ینوهد به نام رسوان مهراب یرو یافرس از ن یکدند یرس

آمدند و دشمن ین جوانان به استقبال مرگ میو ا. نداشت یس از مرگ وحشتکچیه یر شده بود ولیدرگ

 یست و هنگامیروها قادر به مقاومت نین نیرد در مقابل اکه دشمن احساس کردند کا آنچنان تار و مار ر 

خودش  یروهایبعدازظهر با ن 4ساعت  ینید جالل حسیبعدازظهر بود س 6م ساعت یه ما وارد بانه شدک

ما بود بعد از بانه  یروهایبرابر ن 4آنها  یاەهه به ما اطالع دادند گرو ک یخته بود و به طور یاز شهر گر

ما  یمانده بود رسدشت بود و همه یآنها باق یه براک یگاهین پایز قدرت آنهاست آخرکن مر یه بزرگرتک

رد و بخصوص راه بانه رسدشت ین مقاومتها در مقابل ما صورت بگیه در رسدشت بزرگرتکم یردیکحساب م

ن ین آخرین رضبتها را در اینند و بزرگرتکن بیمکن جنگها یه در اکان دارند کو آنها ام یست جنگلیراه

 کاز رسدشت به اطراف رسدشت چهار تان ییوپرتها هنگام شناسایکجنگ به ما بزنند و به خصوص هل

 یروهاین و نیسنگ یو توپخانه کرسدشت چهار تان یلومرت کیچند  یم در فاصلهیدیدر پشت رسدشت د

رفت و متام یدر آن م یید و جنگهایشد یهایریرگان دکن امیع وجود داشت و بنابرایار وسیزه بسیموتور

 200اور بود و در حدود کت 50آن  یواقع یاەهرد و به رسدشت رفت رزمندکت که از بانه حر کما  یرو ین
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 یروهایاور و نکت یروهایردن نکبا آن روح و شهامت و شجاعت و گم  یت داشتند ولکرش  یرسباز عاد

وپرتها یکشهر توسط هل یو هجوم شجاعانه به شهر و محارصها ەها و تپەهو کدر مناطق مختلف رس  نوهد

رتسند و به استقبال شهادت آمدند و هر یه باز از مرگ منکروبرو است  ییرویه با نکرد کدشمن احساس 

ساعت خودش را از بانه به  3ا یساعت  2حدود  یرو با رسعتین نیو ا. ان آنها خواهد شدیو به ز یر یدرگ

ا یسه نفر  یر یه با دستگکدر مدخل شهر رسدشت داشت  کوچک یر یدرگ یکد و فقط یرسدشت رسان

ن یروزمندانه وارد رسدشت شد و به نظر ما ایرو پین نید و ایان رسیدشمن به پا یروهاینفر از ن چهار

بود  یدئولوژ یو ا یاسیس یروز یپ . یکنبود ینظام یروز یپ یکدولت حاصل شد  یه براکارتش  یروز یپ

  .رده بودکرا مستقل ت دولت یمکه حاک

 

 غات دشمنیتبل

جه روح یز نتیش از همه چیردستان حاصل شده بود پکچپ و راست و در  یاەهه بر گرو کست کن شیا

ه ک یبه هر شهر . روز شدیردستان پکه در کن رسالت بزرگ بود یا یکدئولوژیو ا یر کو عامل ف یانقالب

ختند یریم کاش یاز مردم از خوشحال یو عدها آمدندیشواز ما میم مردم هزار هزار به پیشدیوارد م

ه چطور ما کت مردم شهر فرا گرفته و خود من وحشت داشتم یه متام پادگان را جمعکردم کاحساس 

ردند و ورود ارتش یکم و متام بزرگان شهر به استقبال ما آمدند و نطق میامشب را در پادگان به رس آور

م یردکه ما هم براساس فرمان امام همه را عفو . کردندکبخشش  عفو و یگفتند و تقاضا یکبه شهر را ترب

ن یه اکار مؤثر بود و به آنها گفته بودند یغات دشمن بسیتبل ایمهشام آمد ینجات آزاد یبرا: و گفتم 

ن ینند و چنیکربند و به دخرتان اهانت میرا رس م یربند و طرفداران سنیند و پستان زنها را میآیرسبازان م

و اخالق  یدوست یه در منتهاکردند کاز رسبازها و پاسداران برخورد  یه با عدهایکنند هنگامیکمو چنان 

م و با بزرگان شهر در یشویم بعد از ورود به شهر وارد مسجد مینیکه ما مک یار کو محبت بودند اول 

 یبرابر و  یو محبت و صفا برادر  یم و سخن ما از اسالم و اصالت اسالم و دوستییگویمسجد سخن م
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نجه کبزرگ آنها را ش ین شهرهایتاتورها و فاتحیکه ما مثل دکردند انتظار داشتند یکنها تعجب میا، است

در مقابل آن  یتین انسانیچن یکو  ین محبتیچن یکن یم بنابرایشکم و بزندان بینکم عقوبت یبده

خ یتار ینقطه عطف برا یکمبدأ  یکه پاوه کم ینیبین میوسته بنابراین به وقوع پیغات شوم و سهمگیتبل

نقطه عطف به حساب  یکد پاوه را یت باکرود و واقعاً از نظر جنبش و نهضت و حر یردها به شامر مک

ن نقطه عطف یمقدس است و هم. مینیکس میرا تقد یار کو فدا یرنگیکن یو ا یبانین پشتیآورد و ما ا

ه ملت کردند کبار احساس یکزنند یه دم از ملت و ملتها مک ییه آنهاکرود یردستان به شامر مکدر 

آمد مردم و ملت آنجا یاگر صحبت از ملت و ملتها و مردم به حساب م. ندیگویآنجاست و آنها دروغ م

ردند ملت در مقابل آنها قرار کست خوردند چون واقعاً احساس کش یاسین از نظر سیهستند و بنابرا

خواهم در مساله پاوه یه مک یگر یعطف د ینقطهست هستند و باز کضعف و ش ینقطهدارد و آنها در 

خ ینقطه عطف در تار یکر گذاشته و باز آنرا یدر روح من تأث یگر یز دیش از هر چید بینم و شاکرار کت

شور کو مخوف رستارس  یکه در آن شب تارکاست  یقتیآورم آن حقیمبارزه ملت خودمان به حساب م

در آن شب  یان عملکخود گرفته بودند و چون ام به یو معنو  یحالت روحان یکمردم ما  یما و همه

به دعا و مناز و مناجات به درگاه خداوند بزرگ متوسل شده بودند  یکرس نبود هر یم یسک یبرا یکتار

ه کد یبه من رس ییاەها نامیردم و کبرخورد  یسانکبا  یه خدا پاوه را از رش دشمنان محفوظ بدارد حتک

ردند و مناز یکه دستشان از همه جا قطع بود و دعا مکتند هس یسانکدوردست هم  یشورهاکدر 

  .خواندندیم

 لینهضت اص

جنبش  یکنها را با یم و ایریگیرا در نظر میا جنبش نظامیو  یا اجتامعی یاسیجنبش س یکه ما یکهنگام

، مقدس یتکو آن حر  یرسد آن نهضتیما به ظهور م ین اختالف برایم اینیکسه میمقا یو معنو  یروح

ر ما یغیو بر اساس آن ان الله ال . ندکشرت در قلب مردم و درون مردم نفوذ بیه بکق است یل و عمیاص

 کرا مال  یر و تحول درونییند آن تغیکد مکیتا یبزرگ هم وقت یر و ما به انفسهم خدایغی یبقوم حت
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ر و ییاز تغر و تحول در روح و نفس مردم بوجود آمد بعد ییه آن تغک ید هنگامیگویدهد و میقرار م

ه در کم ینیبیوست و ما میهم به ظهور خواهد پ یو نظام یاسیو س یه تحوالت اجتامعکتحوالت است 

ن یم ایه معتقدکنجاست یوندد و از ایپیت مردم ما به ظهور میرثکر و تحول در ایین تغیپاوه ا یهیقض

ه کیت یلین خیا یمن رو  یاز نظر فلسف. خ نهضت ماستیدر تار یعطف ینقطهن نهضت یت و اکحر 

ه روح و قلب و کاست  یگر ید یروز یپ یاست ول یاجتامعی، اسیسی، ر نظامینظ ییهایروزیپ یکنم یکم

ان یعیا و لبنان هزاران نفر از شیدر رستارس دن، در تهران، نه فقط در پاوه. ندیکر مینفس مردم را متغ

ن اگر یران برسانند بنابرایا به اخواستند خودشان ر یگر جمع شده بودند مید یا جاهایپشت سفارتخانه 

ر و ییجه هامن روح و تغیروز شد نتیش پیه انقالب خودمان هم در سال پکم یدر تصور خودمان بگنجان

و شهامت و شجاعت و شهادت در آنجا  یار که فدایه آن روحکه در نفوس ما بوجود آمد کتحول بود 

ردستان کروز  10ه در عرض ین روحیه بر اثر اکروز بشود یه انقالب ما پکبوجود آمده بود و باعث شد 

 یاسیس یر کف یکدئولوژیا یروز یپ یکردستان ما کم در یگویه مکن علت است یو به هم. ر و رو شدیز

 .بود یز یقسمت ناچ یک یکدئولوژیا یروز یام در مقابل پینظام یروز یپ، ایمهداشت

 

 گرددیارتش به پادگانها برم

جنگ و  یه به جاکم گرفت یردستان دولت تصمکدر  یروز یز پر بعد اکن طرز تفیو بر اساس هم

ه به کن به ارتش دستور داده شد یبزند و بنابرا یو جهادسازندگ یعمران یارهاکدست به  یر یسپاهگ

 یجهادسازندگ یاەهنداشته باشند و گرو  یار کخودشان بروند و از شهرها خارج شوند و با مردم  یپادگانها

 یعنیب گذشت ین ترتیامه بدیکنند و حدود که به مردم خدمت کدستان شدند ر کره وارد یو عمران و غ

ه دولت را متهم به ک یسانکتوجه است در مقابل آن ، از طرف دولتینظام کچگونه تحر یامه بدون هیک

 یخواست قدرت نظامیه دولت مک یروز ین پیبعد از ا. ردندیکم یستیو فاش یو ارتش طاغوت یتاتور یکد

 یشرت دست به اعامل نظامیه دوباره و بکد یدیمن یلیگر دلیت برساند و رسانده بود دخودش را به ثبو 
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اما متاسفانه ، بزنند یو جهاد سازندگ یعمران یارهاکه دست به کدر عوض به جوانانش گفت . بزند

 یروهایزدند ن یآرام ننشستند دست به سازمانده یخارج یاستهایو س یاز اجنب یبانیان به پشتگر توطئه

گر به شهرها و نقاط یبار دیکن مدت یردند و در خالل اک یخودشان را از عراق جمع آور  یندهکپرا

  .ربدندیامل به رس مکز در صلح و صفا و آرامش یه ارتش و دولت و همه چکآنجا ، گر برگشتندید

 

 نفر از پاسداران 22شهادت 

است  یر منطقیند حرف آنها غیگویم ینند و ارتش را طاغوتیکه دولت را متهم مک یسانکن باز یبنابرا

رد به ثبوت کبرادارن  یت خود را به همهیه حسننکردند کوت کامه سیکرا ارتش و دولت در مدت یز

ه با کنند بلکردستان را حل بک یهیخواهند قضیو جنگ من یبرساند و نشان بدهند آنها با قدرت نظام

نند و بعد کاده بیردستان پکاسالم را در  یالبه رسالت انقکخواهند یم یعمران یاجتامع یاسیت سیفعال

نفر از پاسداران در  22ه آن طرف به راهانداختند و به خصوص بعد از شهادت ک ییشتارهاکشت و کاز 

ان گر توطئهن یم گرفت دوباره به ارتش فرمان دهد در مقابل ایدولت تصم، ن رسدشت و بانهیراه ب

ه کردستان بوجود آمد کنقاط از  یرضبت در بعض یاهەه گرو کنجا و آنجا بود یند و اکمقاومت 

دشمن بود صورت گرفت و  یروهایز نکه محل قدرت و متر کرسدشت  یات در منطقهین عملیجرتییمه

ه باز هم هر وقت از ارتش بخواهد کردند کن اثبات یار خونیبس یهایریار سخت و درگیبس یدر نربدها

ز که دشمن متمر ک ین در نقاطیند و بنابراک ین را متالشدشم یروهایقادر خواهد بود و در هر لحظه ن

 یکیچر یهایکتکبا تا یارتش یژهیو یروهاینند از نکحمله  ییا به جای یخواستند به شهر یشدند و میم

ردستان ک یطره بر منطقهیو س یزانیپارت یردند جنگهایکم یربدند و آنها را متالشیخودشان بر آنها حمله م

فند و اگر ارتش بخواهد یه مقابل ارتش ضعکردند ک کوطئه گران گرفته شد در از دست ت یلکبه طور 

ل به یاز بزرگان آنها ما ین وضع بعضیند با اک یآنها را متالش یروهایه نکهر وقت هر جا قادر است 

ز یه دولت نک ییند و از آنجایاینار بکه بهرت است با دولت و ارتش کنند یکشوند و احساس میره مکمذا
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ن ین ایق سالح درنظر نداشت بنابرایخودش را از طریش بردن رسالت اسالمیو پینظام یطرهیر سکف

  .گفت یکره را لبکدرخواست مذا

 

 یاسیرات سکآغاز مذا

ه ک یسکه در منطقه حارض شود و با هر کوش فروهراز طرف دولت مسوول شد یدار ین آقایبنابرا

ت یه دولت ما حسننکنیره و احساس اکر مذاکن فینابراره شود و بکند وارد مذاکره کخواهد با دولت مذایم

بعد از  یند و حتکره که مذاکند دولت حارض است کره کخواهد مذایدارد و م یه مطلبک یسکدارد و هر 

رات را کخواهند مذایردند مکاز آنها انجام داد و آنها احساس  یبا عدها یراتکوش فروهر مذایه دارکآن

ند کره بکارات تام مسوول مذایم گرفت چهار نفر را با اختیز تصمیدولت نانجام دهند  یدر سطح باالتر 

ند کالت را حل بکن مشیره و صلح و صفا اکند و انشاءالله از راه مذاک یدگیردستان رسکالت کتا به مش

 یه در شهرهاکدهد یارتش دستور م یروهایت خودش را نشان دهد به نیه دولت حسننکن یا یا برایو 

را در شهرها انجام یچ عمل نظامین هکابتدا به سا یعنینند کز یپره ینظام یر ینوع درگبزرگ از هر 

 یلیها و اختالفات خین امر باعث ناراحتیه خود اکه از طرف دشمن به آنها حمله شود کندهد مگر آن

 یلکردند جنگ بکر کاز افرسان و رسبازان ف یعدها یناراحت شدند و حت یعدها یشد و حت یادیز

خود را از دست دادند  یآن به اصطالح حالت نظام یعنی یگر موضع نظامیرده است و دکدا یپ خامته

ه به تهران منتقل شوند در راه بازگشت کآمدند یبه بانه م از رسبازان از رسدشت یباره عدهایکم ینیبیم

ال مطرح ه در داخل شهر مساله جنگ و جدکنیشوند و احساس ایال وارد بانه میخیبه خانه بودند و ب

باره از طرف دشمنان مورد هجوم قرار یکخودشان  یروهایو بدون حراست از ن یر یست بدون موضعگین

چوجه با یه به هکر آن بودند ینظ یروهایو ن ییفدا یهایکچر ینها هامن احزاب افراطیرند و ایگیم

 یخودشان را برا یگر آمادگید یتهایشخص یرات و بعضکه حزب دمکنداشتند بعد از آن یره موافقتکمذا

 نند از مهاباد خارجکه مخالفت کآن  یگر براید ین حزب و احزاب افراطیرده بودند اکره اعالم کمذا
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 یقتین حقیمب یکن یه خود اکشتند کردند و آنها را کن یمکان ین نظامیه ایشدند و در رسدشت و بانه عل

ه ک یندگان دولت انجام دهند در حالیبا منا یرهاکنوع مذا یکخواستند یه احزاب بزرگ در آنجا مکبود 

رات را متهم کردند و حزب دمکصادر  یهایحارض به آن نبودند و اعالم یچپ حت یافراط یهایکن چریا

دولت در رسدشت و بانه به  یم وقتینیبیدر حال حارض م یرده است و حتکه با دولت سازش کردند ک

وان و نقاط یوند و در منطقه نوسود و مرر ید از منطقه رسدشت به جنوب میگویهجوم آنها جواب م

 یروهایو وابسته به ن گرتوطئه یلکهستند ب ییاەهنها گرو یا. آورندیالت را بوجود مکرت هامن مشیجنوب

رد یان بگیردستان پاک یخواهند غائلهیچوجه منیه به هک کو خطرنا یعموم یهایبدنام یودارا یخارج

ام را به سقوط یا انقالب اسالمیدولت  یگر ید یهایرها و ناراحتشتاکشت و کها و یریخواهند با درگیه مکبل

ت خود را الاقل به یه حسننکه دولت در نظر گرفته است قادر خواهد بود ک یاستیشانند البته ما با سکب

متقابل انجام داد  یرفت و آماده جنگ شد و ارتش عملینپذ یسکرد به ثبوت برساند و اگر کبرادران 

پاسدار ، ت منطقهیپاسدار امن، ه ارتش پاسدار صلحکست بلین یستیو فاش یرتش طاغوتا، ن ارتشیگر اید

 . استیانقالب اسالم

 (23/8/1358هانکی)

 

 (2) ردستان چه گذشت؟کدر 

ضد انقالب  یل گرفنت حزبهاکه باعث شکپس از انقالب  یاست آزادید سینیکر منکشام ف: هانکیخربنگار 

  ش گرفت؟یلت در په دو کبود  یاشتباه یکتکتا یکشد 

ده نشده بخصوص یر آن دینظ یگر یچ انقالب دیه در هکداشت  یخاص یهایژگیران ویانقالب ا: چمران

 یار کامن و فدایا ینایآن فقط بر م یروز یو پ ینظام یهایریانقالب بدون قدرت سالح و بدون درگ یروز یپ

گر ید یران و انقالبهاینقالب ان ایب یاساس یاختالفها یکخاص  یهایژگین ویا. و استقبال و شهادت

ردم کر کگر ذ ید یران و انقالبهاین انقالب ایز بینقطه متام 10 یسخرنان یکه خود من در کآورد یبوجود م
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ها به یژگین ویاز ا یکیردم کانقالب صحبت  یاز آنها در دانشگاه هامن روزها ید باشد در بعضیه شاک

 یتاتور یکا اجباراً دست به دیدن یانقالب یالً متام نظامهاگشت اصو یبر م یو آزاد یتاتور یکن مساله دیهم

 یبرا یکالسکن روش یبدهند بنابرا ینند تا بعد آرام آرام آزادکاداره  یتاتور یکستم دیبا س یزنند تا مدتیم

اج یه احتکخاص خودش است  یهایژگیران به علت ویانقالب ا یاست ول یتاتور یکستمها روش دین سیا

عده افراد مخصوص و خاص بر  یکحزب با  یکقدرت  یعنی یتاتور یکند دکه کیت یر تاتو یکنداشت به د

ت یرثکن این ایرده بودند و بنابراکب به اتفاق انقالب یت قریرثکران ایه در اک یت مردم در حالیرثکا

ه کد یآیبوجود م یعادتاً وقت یتاتور یکد. ندک یتاتور یکت دیه بر اقلکاج نداشت یب به اتفاق احتیقر

ت مطلق قدرت را بدست گرفته بود و یرثکران ایه در اک یرد در حالیبخواهد قدرت را بدست گ یتیلاق

ند کرفتار  یند و بر اساس آزادکبه همه اعطا  یه آزادکنداشت و قادر بود  یتاتور یکاج به دین احتیا

ه اول ک یراسکدمو  یم با هامن آزادیتوانستیران وجود نداشت و ما مین ایخاص ب یژگین وین ایبنابرا

م و یردیکانقالب خودمان حفظ م یخاص را برا یژگیم مسلامً آن ویم ادامه دهیرده بودکانقالب رفتار 

غات یا و تبلەهو روزنام یخارج یا از طرف دشمنان و پولهاەهمتأسفانه توطئ یداشت ول یشرت یب یایمزا

ار ین بسیرد و اکساب با آنها مقابله ط باز و بدون حیمح یکه بتوان در کابرقدرتها باالتر از آن بودند 

 یت تلخین واقعیچن یکه کار ناراحتم یبس یشخص من هست و از نظر فلسف یتأسف برا یار جایبس

توطئه  یه جلو کم ینکمحدود  یرا به مقدار  یراسکو دمو  یم آن آزادیه مجبور شدکشد  لیبر ما تحم

مثال . زنمیاله ارتش و قدرت سالح را مثال من مثال بهرت روشن شود مسیه اکنیا یم برایریگران را بگ

روز یپ یانتظام یرو یم انقالب ما بدون وجود ارتش و نیدیه دکه هست هامنطور ین قضیاز هم یروشنرت 

رشفت خود را بدون قدرت سالح یات خود را و انقالب خود را و پیه همه حکم ید داشتیشد و ما هم ام

شور ما وجود دارد کانقالب و  یخاص برا یهایژگین ویم ایده ا نشانیبه دن یعنیم یجامعه تحقق بپوشان

و  یار کامن و فدایه به قدرت و رسالت به قدرت اکن یده نشده است و آن ایعامل د یچ جایو در ه

چ یا هیردستان کمتعدد در  یاەهما یه براکن اساس بود یربد نه به قدرت سالح و بر همیش میشهادت پ

خواست فقط و فقط به رسالت خود یم یرا انقالب ما از نظر فلسفیت زارتش وجود نداش یگر ینقطه د
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د یه باکردستان انقالب آنطور کش آمد و در یردستان پکه یند نه به قدرت سالح اما متأسفانه قضکه کیت

ه دست به جنگ . کردندکل پول از خارج دولت را مجبور یرده بود و با ورود سالح و سکد رسوخ نیو شا

خواست بدون دست زدن یانقالب ما م یعنیانقالب ما بود  یست فلسفکن شین بزرگرتیو ا مسلحانه بزند

جنگ  یان خارجگر توطئهند و انقالب را به همه جا بفرستد اما دشمنان ما کبه اسلحه همه را رام 

 روز شدیانقالب ما پ ین نربد از نظر نظامیه در اکردند درست است کل یردستان را بر انقالب ما تحمک

ست کش یکن یروز شود اما اجباراً دست به سالح برد و ایخواست بدون سالح پیم یاز نظر فلسف یول

ه بر اساس ک یو آزاد یتاتور یکه دیقض یاست برا ین مثال روشنیرود ایا بشامر مکانقالب م یبرا یفلسف

 200ش از یتاسفانه پامالً آزاد به هدف خود برسد اما مکط آزاد یروز اول انقالب ما در مح یهایژگیآن و

 یاەهغات شوم و توطئیو تبل یگر یز دیا هر چیا راست گرا یچپ منا  یروزنامه و مجله مزدور خارج

تأسف  ین هم از نظر من جایا اوردیت بوجود بیآنها محدود یبرا یه انقالب ما براکرد کمتعدد مجبور 

اول  یروزها یهایژگیم آن ویتوانستینبودند ما م یخارج یاەهه اگر ابرقدرتها و توطئکاست و معتقدم 

  .مینکرا رام  یامالً آزاد هر مخالفکط یم و در محینکانقالب را حفظ 

ردستان کبه  یطالقان اللهآیتمرحوم  یبه رسپرست یاتیمت هیه به عزک یبا توجه به اشارها: خرب نگار

ل شوراها به عنوان کیا تشیآردستان تا چهاندازه بود و کخواستم بدانم اثر شوراها در منطقه ید میردک

  ر؟یا خیردستان خامته بدهد کتواند به مساله یراه حل م یک

رد یکرد را حل مکبرادارن  یهایا و ناراحتەهاز عقد یمساله شوراها مهم بود و مقدار  کبدون ش: چمران

ه بود از مردم بوجود آمد یبرا یعقدها یک یتاتور یکردستان پس از قرنها زور و دکه در کم ید بدانیبا

ن یه آمده به آنها زور گفته و اک یو هر قدرت یسکه هر کدند ین دیرتسند بنابرایم یو قدرت یهر دولت

 شوندیم میه در مقابل زور تسلکشود یه سبب مکده است یآنها شده به نظر من هامن عق یبرا یعقدها

ه یده قضیراه حل عق ین برایبنابرا. نندیکافتد با خشونت رفتار میه هم زور به دست آنها میکو هنگام

ن خود را انتخاب ید مسوولیه به آنها نشان دهد خود شام هستکل است یو اص یار مقتضیشوراها بس
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ها ینکارشکل مختلف ید و مؤثر بود متأسفانه دالیار مفید در سنندج بسینیکد و شهر خود را اداره مینک

ه قانون کم یمعتقد یاده شود ولیقاط مختلف په مساله شورا در نکداد و اجازه نداد یره اجازه منیو غ

ن یآنها بد یاەهو عقد یالت روانکاز مش یادیرده و مقدار زکشنهاد یز مساله شورا را پیران نیا یاساس

 یشرت یت بیردند رسنوشت آنها بدست خود آنهاست فعالکه احساس ک یله حل خواهد شد و هنگامیوس

ن آنها و برادران یردند بکه احساس ک ید و به خصوص هنگامنشان خواهند دا یشرت یرد عالقه بکخواهند 

  .سان و برابرندیک یر یم گیست همه در مقابل قانون و در مقابل تصمین یران اختالفیگرشان در اید

خود رهربان  یاەهن خواستیه بکد ینیکر مکا فیان دارد آیه جرک یاسیرات سکبا توجه به مذا: خربنگار

دلخوش  یاسیرات سکن مذایه دولت بتواند به اکوجود دارد  ینواختیکو  یاصول یهامهنگ یکرد ک

  .ردستانکن بحران در یا یبداند برا یانیپا ینقطهو آنرا . باشد

ده هستند بدون ینها با هم همعقینده نشان خواهند داد تا چه حد ایه آکاست  یز ین چیوالله ا: چمران

چ یو به هاند ههستند و فقط منتظر بهانه نشست یخارج یوابسته به قدرتها یه عدهاکم یدانیم کش

سان و یکرد کد با مردم ینها را نباین ایران و بنابرایا یست انقالب اسالمکشوند مگر شیخوشحال من یز یچ

 کیش مشرت یم و بک یاەهند و خواستیکش با هم نزدیم و بکرد که رهربان کمعتقدم  یبرابر دانست ول

ب به اتفاق رهربان آنها با هم موافقت خواهند یت قریرثکد ایرس یثبتجه میرات به نتکدارند و اگر مذا

  .ردک

و از  یکیدئولوژیا از نظر ایردستان آک یدر غائله ییفدا یهایکد به نقش چریردکشام اشاره : خربنگار

 ییبر پا یباشد برا یرشوع یکتواند یردستان مکنها در ید دخالت اینیکر مکف یز ینظر به اصطالح برنامهر

  ؟یارگر کومت کح

 یگر یستند منتظر انقالب دیما ن یخلق اصوالً معتقد به اسالم و انقالب اسالم ییفدا یهایکچر: چمران

 یغیچ دریدن به هدف خود هیرس ینند و براکاده یخود را پ یستینیـ لن یتیسسکیه نظام مار کهستند 

سوءاستفاده  یدر هر نقطها یطه ضعفنها از هر نقیران ندارند و ایایر انقالب اسالمیکاز رضبه زدن به پ
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گر ید در گنبد قابوس و خرمشهر و نقاط دیدیه دکست هامنطور یردستان مهم نکآنها  ینند و برایکم

الت کن مشیه اکه در تهران هم کم یدانیخوب م یلیردند و آشوب و بلوا به راهانداختند و خکهم توطئه 

ردند در تهران مردم روشنرت کا و مخالفتها را رشوع هینکارشکن یا بلوچستان وجود نداشت همیردستان ک

خود را در نقاط  یروهاینها نیآنها را بستند و آنها را از خود راندند و ا یاەهزتر بودند و النکو متمر 

ا یردستان کردن کنها آزاد یا ین نقشهیزدند بنابرا یار کردند و دست به خرابکز کبه مرزها متمر  یکنزد

دن یران رضبه زد و راه رسیا یه بتوان بهانه قرار داد و به انقالب اسالمکجا را کهر . ستیبلوچستان ن

ست بخورد کران شیایاما به نظر من اگر انقالب اسالم. ستندیومت همراه بود آنها دست بردار نکآنها به ح

 ایا طاغوت شاه یکنظام وابسته به آمر یکه کافت بلیطره نخواهد یران سیبرا یستیسکنظام مار  یک

مرداد  28رت مصدق در که بعد از سقوط د ک یهامنطور . ردکدا خواهد یطره پیران سیاو بر ا یکنزد

 یکومت را بدست خواهد گرفت و کرت مصدق حکرد با سقوط د یکحزب توده تصور م. ن شدینچنیا

ه یکو هنگام. ه بر خالف آن استکقت نشان دا یران بوجود خواهد آورد اما حقیدر ا یستیمونکومت کح

و دمار آن روزگار را مردم  ار آمدکا رس یکومت وابسته به آمرکح یکرد کرت مصدق سقوط کومت د کح

ست کرده انقالب ما به شکنا یه اگر خداکش مطمنئ هستم یم و بکد و من یشکاز حزب توده هم  یحت

  .شرت استیا بیکسم آمریالیامپر یروز یان پکانجامد امیب

ن یا یدئولوژ یت داشت و اصوالً ایرد فعالکان توده یم سابق در میرژ رات در زمانکا حزب دمیآ: خربنگار

  ز هستند؟یدنبال چه چ یعنیست یحزب چ

به  یخارج یشور که کاز آنجا  یت داشت ولیرات قبل از سقوط طاغوت هم فعالکحزب دم: چمران

توانستند انجام دهند یمن یچ عمل مؤثر و مثبتیآنها نبود ه یبرا یان آزادکران هم امیدنبالش نبود و در ا

رد و کت یل پول و اسلحه آنها را حامیآنها برخاست و با س یبانیر دولت عراق به پشتیاخ یاەهدر ما

ردستان بر ک یرات بتواند بر منطقهکه حزب دمکان داد کام یاسیس یو مانورها یبخصوص از نظر نظام

 یت آنها معتقد به فلسفهیرثکا یستند وله یافراد مختلف یآنها دارا یدئولوژ یاز نظر ا. اوضاع مسلط شود
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رد و متأسفانه کجاد ید ایبا یستیالینظام سوس یکه اقالً کست هستند و معتقدند یسیست ـ لنیسکمار 

در شامل  یدولت خارج یکق یاز طر ییاەهه در زمان پدر شاه سابق توطئکدهد یز نشان میخ ما نیتار

رات در کجان بوجود آوردند و متعاقب آن حزب دمیرات را در آذرباکه حزب دمکران بوجود آمد یا

خواستند یه و استقالل برداشتند و مین دو منطقه علم تجزین دو حزب در ایه اکز بوجود آمد یردستان نک

ا یکه و آمرین روسیه بک یاورند و با توافقیبوجود ب یخودمختار ، نند و به قول خودکه یران را تجزیا

ن دو منطقه برداشت و دولت ین احزاب در ایت ایه دست از حامیروس ایکبوجود آمد بر اثر فشار آمر

ر ینجر وزیسکیز یر نیاخ یدر سالها. ن بربدیند و از بک ین احزاب را متالشیدر آن موقع توانست ا یز کمر 

ن ید و ایایرد بوجود بکشور آزاد ک یکردستان که در منطقه کرا ارائه داد  یا طرحیکآمر یامور خارج

 ینیش بیلبنان و عراق پ. ه یسور یحت یعرب یدولتها یهیتجز ینجر برایسکیه کبود  یحطر  یدنباله

رد آزاد کشور ک یکجاد یه با اکنجر معتقد بود یسکید و یرسیز میران نیبه ا یه حتین تجزیرده بود و اک

مخالف  هیعراق و سور، هکیران و تر یه با اکبوجود خواهد آمد  یگر یل دییارسا یکانه یدر منطقه خاورم

ابرقدرت  ی، یکدولت خارج یکد به ینند اجباراً باک ین منطقه زندگیه در اکنیا یو برا خواهند بود

در  یگر یگاه دیه پاکاست یکن به نفع آمریخواهد شد و ا یل تازهاییارسا یکن یند بنابراکه کیت یخارج

 یکدر منطقه وجود  زین ینجر یسکیاست یش سیپ یه سالهاکم ینیبین میبنابرا. منطقه داشته باشد

رد و کجاد فرهنگ یا یبرا ین خارجیمسترشق یعنی یند و طراحان خارجیکشنهاد میردستان آزاد را پک

 یهایکنند و تحریکتها میسند فعالینویتابها مکزنند یت میره دست به فعالیرد و غکولتور کرد و کزبان 

نند و عاقبت االمر کت ین آنها تقویدر ب یردکو سنن  یردکرد با زبان کت یمل یکه بتوانند کمختلف 

ا چه از طرف روسها و چه از طرف ەهن برنامین احساسات و ایاورند بنابرایرد آزاد بوجود بکشور ک یک

از آنها  یرد شده است و مسلامً در ذهن عدهاکج برادران ییو ته یکباعث تحر یادیها مقدار زییایکآمر

  .ر نبوده استیتأثیردستان بک یهایا و ناراحتەهدر غائل ه مسلطکرده است ک یادیز یهایالبافیجاد خیا

 یارشار و دشمنان انقالب اسالم یوبکنون در رس کا تایه آکن است یه وجود دارد اک یسئوال مهمرت : خربنگار

  ر؟یا خیز استفاده شده است ین ییاز مبباران هوا، رانیا
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  د؟ییگویوپرت میکبا هل ییمبباران هوا: چمران

  .شودیخته میه از آسامن رک یمبب یلکطور  به: خربنگار

 ییر مهاباد مبباران هوایتسخ یدر جنگ مهاباد برا، خته شده نه بر مردم نه در شهرهایمبب ر: چمران

رده بودند آنها کن یمکا ەهو که در کن را یه مسلحکآن یاطراف مهاباد برا یاەهو ک یبوجود آمد اما بر رو 

ند قادر که اگر دولت بخواهد شهر آنها را مبباران کمردم شهر بدانند را تحت فشار قرار دهند و بعالوه 

 یکتکن تایم بر اثر ایدیه دکزند و بعد هامنطور یمن ین عملیت دست به چنیبه خاطر انسان یاست ول

ن یز رها نشد و ارتش به سالمت وارد شهر شد و این یگلولها یه هنگام ورود ارتش به مهاباد حتکبود 

بر شهر وارد  یچ وجه مببیبه ه ین مبباران انجام گرفت ولیاطراف شهر بود بنابرا یمببارانهان یدر اثر هم

ەها تپ یه آنها هم بر رو . کدو مبب در داخل پادگان مهاباد بود یکید یا شایا ەهو ک یامد فقط در قلهین

  .قرار داشت

با  یو اساس یادیمبارزه بن یکد یایبوجود بینظام یر یه درگکا به نظر شام بهرت نبود قبل از آنیآ: خربنگار

  شد؟کنجا نیردستان را به اکل کت شود و مشیفقر و محروم

جه قرنها ظلم و ستم و یطره دارد نتیران سیا مناطق محروم ایردستان که در ک یتیفقر و محروم: چمران

ن فقر یقادر نخواهد بود ا یگر یس دکچ یا هیچوجه دولت یاست و در عرض چند ماه به ه یعقبامندگ

محدود حل شود  یجه قرنها فقر در عرض مدتیه نتکنین انتظار ایند و بنابراکت را بر طرف یو محروم

از طرف دولت  یعمران یارهاکو  یه جهادسازندگکاول  یاًاز هامن روزهایاست و ثان ییجایانتظار ب یک

رتها و کن و د یمهندس مورد توجه بود و جوانان و یش از هر نقطهایردستان بکو سازمانها رشوع شد 

ن جوانان یت در نقاط مختلف ایاما متأسفانه به علت عدم امن. ر شدندیردستان رسازکر به طرف یمردم خ

ردند کسلب  ییاەهن گرو یت را از چنیان فعالکن امیشتند و بنابراک یرا گرفتند به زندان انداختند و حت

را در شهر رسو گرفتند و  ینفر از جهادسازندگ ان پاوه چندید دو ماه قبل از جریاگر بخاطر داشته باش

را در  ین ده نفر از جهادسازندگیردند و همچنکنجه کزدند و ش کتکمدت چند روز به زندان انداختند 
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ل و کتا بعد از وساطت از طرف دادستان . ردندکنجه و آزار کردند و مدت چند روز شکر یمهاباد دستگ

گر را در رسدشت گرفتند و ید یعدها یو حت. نندکگناه را آزاد  یبن عده یره توانستند ایو غ استاندار

و  یعمران یارهاک یلکنند چون بطور ک یعمران یارهاکخواستند جوانان یان منگر توطئهن یبنابرا. شتندک

ن یداشتند ا یآنها سع. ردیکرت میکه رابطه دولت و ملت را به هم نزدکبه نفع آنها نبود بل یجهادسازندگ

ردند یکت مردم آنجا به نفع آنان بود و از آن استفاده مینند و بطور خالصه فقر و محرومکقطع  رابطه را

وان یمردم مر یبرا کیون ارتش با مواد خورایامکدو  یکیه ک یوان هنگامیه در مرکبخاطر دارم  یو حت

مامنعت  یزبن حیمسلح. رندین مواد را از دولت بگیخواستند ایفرستاده شد و مردم بدبخت و گرسنه م

خواستند رابطه محبت و مودت بوجود یرا منیرند زین آذوقه را نپذیه اکردند یکمردم را منع م. ردندیکم

 یم بود و حتکار یردن آن بسکاده یان پکام ین برنامه از هامن روز اول وجود داشت ولید و بنابرایایب

 یعمران یاەهو برنام یدسازندگجها یردن طرحهاکاده یان پکت امیهم به علت عدم امن در حال حارض

 (24/8/1358هان کی) .ف استیار ضعیبس

 

 خلق ییفدا یهایکندگان سازمان چریرت چمران به اتهامات مناکپاسخ د 

ندگان از یمنا یاز سو ی، ونیزیه در مناظره تلوک یبه اتهامات یه ایاطالع یطی، ر دفاع ملیرت چمران وزکد 

 یونیزیان مخالف خود را به مناظره تلویپاسخ داد و مدع، آورد یرو  یسازمان خلق به و  یهایکسازمان چر

ه در آن تهمت ودروغ ک یجامعه ای. بسمه تعال: آمده است یرت چمران در پکه د یمنت اطال ع. ردکدعوت 

ن یننگەهای ن حربیبه چن یان انقالبیه مدعکوم به زوال است به خصوص کند محکدا یعه رواج پیو شا

ار آموزنده یبس، خلق یفدا یهایکنده گان سازمان چریس جمهور با منایر یب آقامناظره جنا. دست زنند

ار گردد و وخود دروغ وتهمت و کق آشیابد تا حقاین روش ادامه یه اکم یدواریز بودو امیوعربت انگ

ن بار بر اساس یچندم یخلق برا ییفدا یهایکنده گان سازمان چریمنا، ن مناظره یدرا. ن رودیعه از بیشا

ه کنیرده امو با اکردستان مسلح کرادر  یه فئودالهاکردنند کمرا متهم ، بهادران یل آقایبدون دل یدعاا
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رده ام کن ادعارا ثابت یاساس بودن ا یبی، ل منطقیح وبا دالیبطور رص یعموم یاەهبارها در رسان

پخش شده  یگروه یاەهدو مرتبه از رسان، بهادران یآقا یدفرت امام در مورد ادعا یب رسمیذکت یوحت

نجانب نشان یا فئو دال را توسط ایند وکاقامه  ل بر آن مدعایدل یک یتواندحتیس منکچ یاست و ه

 ینند ودست از رس آقاکیرار مکن دروغ را تیران آنها اکن گروه وهمفیباز هم ا، ن همهیبا ا، دهد

البته در آن مناظره . دارندیبر من، شده اند یب خطاکمرت )انشاالله( یسادگ یه از رو ک« "بهادران

 کن تهمت دربدون مدر یامل اکبا رصاحت وصداقت ی، نیزم یرو یفرمانده نی، مسار فالحیتی، ونیزیتلو

 یانصاف یدروغ تا چقدر و ب آخر تهمت و یول، ر استکه موجب تشکا آنرا رد منود یه خواند و قویپا یوب

اگر خدا را  یست ؟راستیان نیدر م یوحسابتاب کندارد ؟مگر  یا خدائین دنیمگر ا تا چه اندازه؟

ارها ک یپوچ، دامکهر  یبر مبنا د وینکد وبه حرف حق ومنطق توجه یال اقل آزاده مردم باش، دیپرستیمن

ان یز، ا و آخرتیه در دنکد ینکه نیخود را توج یر خلقیوغ یر قانونیواعامل و اقدامات مسلحانه و غ

ن امت ما در یغرور آفر یروز یپس از پ یافرتاهائ ان چه تهمتها وردستکن رفقا درباره یا. دید دیخواه

ومن ضمن افتخار به رسالت اند هنجانب زدیبه ا، امام بدست آمد یخیه بعد از فرمان تارکردستان ک

 خلق و ن ویخدمت به د کخا ن به آب ویردستان در راه انجام دکه در ک یهایار کفدا و یمردم

حارضم با . مردم مسلامن آگاه ما روشن است یه براکداران انجام داده ام پاس یار ی با و. ردکمستضعف 

، میرا پاسخ گو یهر اتهام را روشن و یابهام هر نم وکمناظره ، ان مخالف در حضور همه ملتیمدع

 . نندکت یه خدا همه گمراهان را هداکباشد 

 چمران یرت مصطفکد 

 (14/12/1358)اطالعات
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  :یت شعبانید آیل از شهیرت چمران در مراسم تجلکد 

  .میروز باشیپی، م تا در مبارزه با دشمنان انقالب اسالمییجویشهدا استمداد م کاز روح پا

 یاسالم یپاسداران و ارتش حمهور  یاست برا ین سنگر ضد انقالب در سنندج افتخار یر بزرگرتیتسخ

 رانیا

روز در مراسم یعرص د، رانیا یماسال  یشور جمهور ک یر دفاع ملیوز، چمران یرت مصطفکد -رمانشاهک

و  یوندکالله محشمتی، لیابوالحسن اسامع رویو سه خلبان هوان یت شعبانید آیل پاسدار شهیتجل

 یرزم 81ر کافرسان و درجه داران لش، رمانشاهکمردم  یده علوم براکدر محوطه دانش، محسن درخشان

بنا به گزارش . ردک یروز سخرنانیو هوان یالمو پاسداران انقالب اس یشهربانی، بان منطقه ژاندارمر یپشت

 یادیون و جمع زیعلام روحان، رمانشاهکاستاندار  یوئکبهروز ما، ن اجتامعیدر ا، پارس یخربنگار خربگزار 

نجا یزه در ای"ما امروز به سه انگ: ل از شهدا گفتیرت چمران ضمن تجلکد . ت داشتندکاز اقشار مردم رش 

ارتش  یل از شهدایو دوم تجل« "ع یالنقیسالروز شهادت حضت امام عل مبنظور: نخست. ایمهجمع شد

از پاسداران همرزم  یکی یت شعبانیداشت آیردستان و سوم گرامکع یدر وقا یو پاسداران انقالب اسالم

م و ینکی"ما از خداوند بزرگ مسئلت م: گفت یو . «ردستانکع سال گذشته پاوه و یو هم سنگر در وقا

م یروز باشیموفق و پی، م تا در مبارزه با دشمنان انقال ب اسالمیجوئین شهدا استمداد میا کاز روح پا

ن یگر زمام امور ایبار د، زمیونیزم رشق و غرب و صهیالیامپر، انیه طاغوت و طاغوتکم یو اجازه نده

در باره  سپس یر دفاع ملیوز. «نندکره و تار یرند و روزگار ما را مانند گذشته تیشور را بدست بگک

را مورد بحث قرار داد  یو فرد یو مسائل شخص یگر یه بر اساس مادکرشق و غرب  یومتهاکستم حیس

نظام . نندیکت میوشند و فعالیکافراد بخاطر منافع و مقاصد خود میی، هاومتکن حی"در چن: و گفت

سازد تا به هر یبنده مد و یدهدو انسان را عبد و عبیر سلطه خود قرار میها را زانسانی، ه دار یرسما

ار و احساسات و کاف، وتریامپکبا یز علمکا و مراەهدر دانشگا. شانندکخواهند آنها را بیه مک یراه

. ندکیسه میرده و براساس آن مقاکا فرموله یه در رسارس دنکشور خود ؤ بلکعواطف مردم را نه تنها در 
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ه بعنوان نبوغ شاه مخلوع مطرح کرا  یات ارضمساله اصالح 1340در سال ، ارین معی"با هم: افزود یو 

حساب  یهابراساس برنامه، نیبه اجرا در آورد و ا یز کو مر  یجنوب یایکران و همزمان در آمریدر ا، بود

ه کد یرتسیآنها به جوش آمده بود و م یگ انقالبیه دکن مناطق بود ینرتل مردم اک یبرا یوتر یامپکشده 

نجا به یدر ا یول، سه قرار دادیرا هم مورد مقا یانقالب اسالم، ارهایعن میبا هم، گ منفجر شودین دیا

  .باشدیند مکتواند حساب یوتر منیامپ، که در برابر روح شهادتکن اشتباه دچار شد یا

رت کد . دیتوان آن را سنجیمن، ار و فرهنگیچ معیه با هکاست  یاصهیخص، است ین از خود گذشتگیو ا

ل سخن گفت و یبه تفص یه انقالب اسالمیا علیکسم آمریالیامپر یهات و برنامهچمران آنگاه به معادال 

. د مواجه شدیبا مقابله شام ملت رشی، و دخالت نظام یم اقتصادیا در مورد تحریک"معادالت آمر: افزود

ف و یخود را ضع، مستاصل شد و با متام قدرتش، میریگیرا جشن م یم اقتصادیه ما تحرکد ید یوقت

نون و کردستان از بعد از انقالب تاکع یل در باره وقایرت چمران آنگاه به تفصکد . ندیکن حساب مناتوا

د در حادثه پاوه گذرانده مورد یپاسدار شه یت شعبانینار آکه در کرا  یع منطقه پاوه و شبین وقایهمچن

انقالب و در مقابل ضد  یپارچگیکه همچنان با حفظ وحدت و کبحث قرار داد و از مردم خواست 

. نندک یآنها را خنث یاەهس و توطئیهمه دسا یستادگین ایستند و با ایا بایکسم آمریالیامپر یاەهسیدس

 ندکین تصور می"صدام حس: رد و گفتکومت بعث عراق کآنگاه اشاره به دسائس ح، رت چمرانکد 

ملت ما با چنگ و دندان  ،شور ما بشودکعراق وارد  یرو یاگر ن. به انقالب ما با نظر چپ بنگرد تواندمی

ما و رزمندگان ما و پاسداران  یروهایه نکد آنروز ید و مطمنئ باشیرد و شام بدانکه خواهند که تکآنها را ت

ان عراق از ما استقبال یعیرا خواهد بود و شیارتش ما را پذ، ملت عراق، ربال نجف برسندکن یما به رسزم

ع یوقا، ان سخنانیرت چمران در پاکد . «دیخواهند جنگ، دخو  یه قدرت و نظام طاغوتیرد و علکخواهند 

ن سامان رفته است را مورد بحث قرار یمسلح بر مردم ا یهاگروه یه از سو ک یردستان و ظلم و ستمک

در . قرار داد یمنطقه را مورد بررس یات نظامیرد و عملکد یرمانشاه بازدکروز یداد و سپس از محل هوان

: پارس گفت یردستان به خربنگار خربگزار کات یچمران در مورد عمل یمصطف رتکد ، رمانشاهکفرودگاه 

ن یبزرگرت، ه با رشادت و شجاعتک یاسالم یپاسداران و ارتش جمهور  یاست برا یافتخار ، اتین عملی"ا
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تا  یساز کن پایانشاءالله ا. نده ساختکدشمن را پرا یرو یردو نکر یسنگر ضد انقالب را در سنندج تسخ

هر وقت ، ده شدیه در گذشته دکافت همچنان یادامه خواهد ، ردستانکامل منطقه کت یمنا یبرقرار 

ت و رسعت متام یه با قاطعکارتش و پاسداران قادر بودند ، اندم گرفتهیتصم، انقالب یدولت و شورا

 ین مقدس به دست مزدوران اجنبین رسزمیا کوجب از خا یکه کو اجازه ندهند  یرا متالش، دشمن

 . «باشدیرد با ارتش و پاسداران مکبرادان  یبانیو پشت یار کآنچه بر ما واضح شده است هم کنیا، فتدیب

 (30/2/1359)اطالعات

 

 ردکشمرگان مسلامن یپ یلهیپاوه بوس یگسرتده در روستاها یساز کپا

  .ام فرستادیمردم پاوه پ یرت چمران براکد 

ا و یالنه علیچ یروستاهای، ر یازده ساعت درگیرد شاخه پاوه پس از کشمرگان مسلامن یرمانشاه ـ پک

  .ردندک کن عنارص پاین مسلح بود از وجود ایه محل استقرار مهاجمکو الوان را  یرا اولیو م یسفل

ه اجساد آنها را به کنفر است  4ن مسلح یه تلفات مهاجمکست کیان حایین گزارش به نقل از روستایا

ف کنیالشک یو خشابها هفتی، جی، پ، آر، مهامت چون گلوله یدار ن گزارش مقیا بر اساس. نگان بردندیبا

گر پاسداران انقالب ید یاز سو . رد افتاده استکشمرگان مسلامن ین به دست پیدر چند سنگر مهاجم

. دهندیادامه م یساز کات پایبه عمل« ییو "بال« یی"زردو یاەهو ک قیمستقر در پاوه از طر یاسالم

  .د قرار دادیو الوان را مورد بازد یراولیم یروستاها یساز کات پایلز عمیفرماندار اورامانات ن

 یاەهگرو ، ن بعث عراقیمنطقه از عنارص ضد انقالب و عامل یساز کات پایگر در ادامه عملید یاز سو 

ش یو ارتش چند شب پ یپاسداران افتخار ، ردکشمرگان مسلامن یپی، سپاه پاساران انقالب اسالم یرضبت

را رشوع  یساز کات پایپاوه مستقر شدند و عمل یواقع در منطقه« التهکو "« یلها"ب یدر روستاها

  .ه هنوز هم ادامه داردکردند ک
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 ین مسلح تلفاتینون به مهاجمکه تاکن گزارش اعالم داشت یپاوه ضمن ا یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 یه از چندکاست  یرص عنا یوبکات رس ین عملیهدف از ا. ستیه تعداد آن مشخص نکوارد آمده است

گناه یاز افراد ب ینون بر اثر آتش خمپاره آنها عدهاکو تااند هر آتش خمپاره قرار دادیقبل شهر پاوه را ز

  .دهاندین شهر به شهادت رسیان اکود کو 

 

 رت چمرانکام د یپ

مردم  به یامین شهر پیرده بود روز گذشته هنگام بازگشت از اکرمانشاه سفر که به کز یرت چمران نکد 

  :ن استیام چنیمنت پ. پاوه فرستاد

د دادند و یردند و شهکضد انقالب شبانه مقاومت  یاەهر آتش خمپار یه زکدرود به هموطنان شهر پاوه 

ن حمالت دشمن یامن خدا سخترتیه بر اکین و تیردند و با اراده آهنکم خدا یخود را تقد یات هستیح

ه سال گذشته که هامن قهرمانان معروف پاوه هستند کند م نشدند و نشان دادیردند و تسلکرا تحمل 

درود به پاسداران . رون آمدندیه بکردند و از صحنه معر کن رضبات دشمن را از خود رد یرتکز خطرناین

خلق  ین و پرافتخار یخون یاەهخود حامس یهایها و جانبازیارکه با فداکشجاع و از جانگذشته انقالب 

ان ـ یدرود بر ارتش. ستندکت متام در هم شیان با قاطعکر زمان و هر مردند و ضد انقالب را در هک

ه هر وقت و ک ییهوات یرو یروز و خلبانان نیرسبازان ـ پاسداران ـ درجهداران ـ افرسان و خلبانان هوان

دند و قدرت و اراده خود را به همه یچیات دشمن را در هم پیردند طومار حکه اراده کجا کهر جا و هر 

 یندهیو رشق و غرب آ ایمهه رسنوشت خود را به دست گرفتکم یامروز ما اقتدار دار. ن نشان دادندایعامل

  .ننده رسنوشت ملت استکن ییملت ما تع یار کامن و فدایه اراده و اکنند بلیکن منییما را تع

ن قدرتها یرتیقو و با ایمهن جباران عامل زدیبزرگرت ینهیامل شجاعت دست رد به سکه با کم یما اقتدار دار

 یهمه، مینیکو استقالل و رشف م یان دراز احساس آزادین بار بعد از سالیاول یو برا ایمهندکپنه دراف

نند و توطئه یکم یشور و همهروزه آتش افروز کنقاط  یدر همه یو خارج یه دشمنان داخلکم یما شاهد
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اند هار انداختکبه  یدن انقالب اسالمیوبکدر هم  یخود را برا یطانیش یقدرتها یآورند و همهیبوجود م

ح دهد یترج یاجنب یر سلطهیذلتبار ز یه شهادت پر افتخار را به زندگکم گرفته است یو ملت ما تصم

د و انواع خطر یبا دشمن غدار روبرو شدها یه در مرز مرگ و زندگکار پاوه کد و فدایمردم رش یو شام ا

د ما ییآیه ضد انقالب به شامر میشقراوالن مردم ما علیو پنند یکخود تحمل م ینهیا را بر سەهو توطئ

عراق  کچگاه ضد انقالب به پاوه مسلط نخواهند شد و خایامن و اراده شام هیه با اکم یدانیمسلم م

  .نندک یتاز کشام تر  کدر خا یه مزدوران اجنبکقهرمانپرور پاوه اجازه نخواهد داد 

ار کامن و فدایان به مردم با ایپایدرود ب، گر انقالبید یدافن پاوه و شهکگلگون  یرحمت خدا بر شهدا

 . رانینده باد ایپای. روز انقالب اسالمیپ. پاوه

 (30/2/1359هانکی)

 

 رانیا یخ انقالب اسالمیپاوه نقطه عطف تار

. برگزار شد یخین روز تاریدر ا یوهکپاوه مراسم با ش یبه مناسبت سالگرد بزرگداشت شهدا

رت چمران که د کاز آنجا  یول. ردندکگر صحبت ید یو عدها یمسار فالحیت، فیرشابو ، جمهوررییس

و . انقالب را به عهده داشت یروهاین یردستان در سال گذشته بود فرماندهکقهرمان مبارزات پاوه و 

. ردندکردستان را آزاد کانقالب  یروهایو رسعت عمل او ن یار کاو و فدا یکیو چر یه تجارب انقالبیدر سا

  :شودیر مکذ  یخین روز تاریاو در سالگرد ا ین همه سخرنانینابراب

 میبسم الله الرحن الرح

 رزقونیاء عند ربهم یل الله امواتا بل احیسب ین قتولنیوال تحسنب الذ

رانه مردم در مقابل ضد انقالب یبزرگداشت مقاومت دل یفن پاوه و براکن یخون یبه خاطر سالگرد شهدا

م و به روح یامروز در پاوه گرد هم آمد، شهادت و ادامه هامن راه مقدس یخود برا یاعالم آمادگ یو برا
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ن قطره خون خود یهن و اسالم تا آخریاز انقالب و م یپاسدار  یه براکم یخوریخود و خون خود قسم م

و  ر دادییران را تغیردستان و اکر یمس، ران استیا یخ انقالبیپاوه نقطه عطف تار. ردکم یمبارزه خواه

ا ەهردستان مسلط شده بود و همه راکدشمن به همه . ردکشوم استعامرگران را نقش برآب  یاەهتوطئ

ن به انقالب در آن قدرت یه مومنکرا به ترصف خود در آورده بود و فقط پاوه  یکو مناطق اسرتاتژ

ردستان را کر پاوه متام یخواست با تسخیدشمن م. ردکهمچنان در مقابل ضدانقالب مقاومت . داشتند

ران وارد یا ین رضبت را به انقالب اسالمیبزرگرت، ندکه یران تجزیخواست آن را از ایجا ببلعد و م یک

ه دست نشاندگان غرب دولت ک ییشورهاک یند و حتیرده و اعالم استقالل مناکآوردند و ارتش را فلج 

ردستان نوبت کبعد از  ن بدهند ویو اسلحه سنگ کت بشناسد و به آن توپ و تانید را به رسمیجد

  .آخر یستان و بلوچستان و الیخوزستان بود و بعد س

 

 ثاریپاسدار مظهر ا

 یهدف دادند و برا یهمه وجود خود را قربان. ردندکجان خود را فدا ، اما پاسداران از جان گذشته ما

 ین ایزم یـ ا گر تو شاهد یوهء اک یـ ا یپاوه شاهد ینند و تو اکه توطئه خائنان را در هم بشکنیا

ن آب و یه فرزندان از جان گذشته اکد ید و شاهدیفن شام شهکن یدان خونیشه یا ـ یآسامن تو شاهد

ردند و با آغوش باز به استقبال کدرنگ ن یسال گذشته چگونه جان باختند و در مقابل خطر لحظها کخا

ان خونخوار آنقدر گر توطئه از یان گردابیالت در مکاز مصائب و مش یان طوفانیدر م. دان رفتندیشه

د استعامرگران و ابر یر به دندان گزیه روزگار دست تحکردند ک یستادند و عاشقانه جانباز یمردانه ا

ن توطئه یان ایران در میا یه انقالب اسالمکردند یکآنها اصالً تصور من. قدرتها مات و مهبوت شدند

قطعه گردد و دولت ، ران قطعهیا. ستان اعالم شودردکه یه تجزکآنها منتظر بودند . ندکمقاومت  کخطرنا

از  یانقالب ین به درآمد فرمانیپروردگار از آست ییه دست تواناکدند یباره د یکاما . ندکد سقوط یجد

موج مات به . ن را به لرزه در انداختیآسامن و زم، رب پاسدارانکاد الله ایفر. صادر شد یامام امت انقالب
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ردستان را همه کروز رستارس  12د و در عرض یچیان را در هم پگر توطئهات یحت در آمد و طومار کحر 

  .ردکرا آزاد  یکا و مواضع اسرتاتژەهشهرها را و همه را

 

 خطر سقوط پاوه یچگونگ

خواست با تسلط یرده بود و مکر یردستان و شهرها و مواضع مهم را تسخکماه همه  7دشمن در عرض 

)حزب  یچپ یاەه( از گرو  8000تا  2000ن )یدشمن ب یاران جنگجو ند هز کرسه یکار را کبر پاوه 

، زبانیل پالیای، ) قلخان یدست راست یاەه( و از گرو ... خلق و ییفدا یهایکچر، وملهکحزب ، راتکدمو 

رمانشاه را بستند کردند و راه ک( دست به دست هم دادند و پاوه را محارصه ... و یساالرجاف و جوانرود

ه مردم پاوه متحصن شدند و مردم یقلعه علیون در قوریضدانقالب. غام بردندیآذوقه را به ون یامکو چند 

 یرد محلکپاسدار  250ردند و ک کمک یتقاضا یز کمتحصن شدند و از دولت مر  یز در فرماندار یپاوه ن

ت سکوم به شکمح، مسلح به همه عنوان اسلحه یردند و در مقابل هزاران ضدانقالبیکاز منطقه دفاع م

له یوان به وسیرمانشاه و مرکاز  یز کپاسدار مر 60رد و کخواسته مردم را اجابت  یز کدولت مر . بودند

روز در محارصه  10ن پاسداران به مدت ینند اک کمکرد خود کرد تا به برادران کوپرت وارد پاوه یکهل

ت پاوه را محارصه ا و مرتعاەهو کدند و دشمن همه یه آنها به شهادت رسینفر بق 16دشمن بودند و جز 

بت بزرگ بر آنها وارد یشد سه مصیپاسداران فقط به خانه آنها در شهر پاوه محدود م یرو یرده بود و نک

 یلومرت کیـ سقوط فانتوم در چند 1. دادیرد و شهر را در خطر سقوط قرار مکف یه را ضعیه روحکآمد 

پاسدار آن  25ه کون یدست ضد انقالبامرستان پاوه به یـ سقوط ب2. خارج پاوه و شهادت دو خلبان آن

رون بردند و به رگبار گلوله بستند و بعد آنها یده بودند به بیخواب یامر یرث مجروح بودند و در بسرت بکا

 یه بعضک یشده به طور  یر آفتاب سوزان مانده و بعد متالشیدند و اجساد شهدا چند روز زیرا رس بر

سپرده  کامرستان به خاینار بکن محل در ید آن در همیشه 9و  نندکآنها را نتوانستند به تهران منتقل 

خواست شهدا و یرساندن مهامت و آذوقه به پاوه آمده بود و م یه براکوپرت یکـ سقوط هل3 شدند
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گر را ید یوپرت عدهایکملخ هل یدند و حتینان آن به شهادت رسیه همه رسنشکند که ین را تخلیمجروح

از  کیط سخت و خطرناین رشایدر چن... ل دادیا را به حداقل تقلیەهروحه ک یت رساند و راستکبه هال 

نم و من هم همراه با سه نفر از گارد کت کنجات پاوه حر  یه براکبازرگان مامور شدم  یطرف دولت آقا

ها را از یارکن فدایآمد و بزرگرتیما م یردستان پا به پاکشه در یه همک یمسار فالحیو ت یوزیر نخست

م یشدیم یکه نزدکجا کپاوه هر  یم و در باال یوپرت عازم پاوه شدیکهل یک کمکداد به یان مخودشان نش

پاوه  یه غربیال یفرودگاه پاوه در منته یوپرت در باال یکرد و باالخره هلیکرگبار و گلوله ما را استقبال م

نان یمت خود اطمسوراخ شده ما اصالً به سال ، سوراخ یمتعدد یاەهه به رضب گلولک یدر حال. فرود آمد

م و با زحمت یوارها رساندیز خود را به پشت دینه خیم و سیدیخز کدر رگبار دشمن بر خا یم ولینداشت

مرت و بدتر یه وضع ما وخک یم در حالیردکن نربدها را رشوع یم و سخترتیشد یاد وارد پاسگاه ژاندارمر یز

ن یأس شده بود و دشمن بزرگرتیبه دها مبدل یه همه امکد یشد تا باالخره به آن شب مخوف رسیم

پروردگار  یم و جز لقایرده بود و ما دل به شهادت گذاشته بودکه ما آغاز یخود را عل یحمله رسارس 

  .مینداشت یگر ید یآرزو 

 

 نوار پاسداران و جوامنردانیمقاومت حس

اسداران و خانه پ یگر یو د یپاسگاه ژاندارمر  یکیفقط دو نقطه در دست ما بود  کدر آن شب خطرنا

ر رگبار و گلوله یم و از شب تا صبح زیگذراند یدو شب اول را در پاسگاه ژاندارمر  یمسار فالحیمن با ت

م یوخ یه وضعکم یم شخصاً به خانه پاسداران برویم گرفتیدر آن شب مخوف تصم یم ولیدیدشمن جنگ

 یگر ید یسکبه عهده را  یپاسگاه ژاندارمر  یخواستم فرماندهیف بود لذا میا ضعیەهداشت و روح

جمع  ینم لذا دوستانم را در پاسگاه ژاندارمر کن توان خود مقاومت یبگذارم تا در آن شب شهادت تا آخر

پاسگاه را به  یخواهم فرماندهیم یم ولیشوید میه امشب شب آخر ماست همه ما شهکردم و گفتم ک

 یخون خود بجنگد آنگاه جوانن قطره یند و تا آخرکتصور  ینیحس یربال که خود را در کبدهم  یسک
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از جوانان  یکی« یت شعبانیرده بودم و او "آکن یه تا آن لحظه به او توجهکوتاه قد کش آمد الغر و یپ

ن یحارض است ا: زائدالوصف قدم جلو گذاشت و گفت یبا شجاعت یشعبان. بود یرمانشاهکرد ک

پاسگاه را به عهده  یز فرماندهیمن ن. ندکن قطره خون خود دفاع یرد و تا آخریرا بپذ یخیت تاریمسوول

ر رگبار و یز یوزیر نخستفرمانده سپاه پاسداران و چند پاسدار  یاو گذاشتم و همراه با اصغر وصام

 یاهیه سک یم هنگامیخود را به خانه پاسداران رساند دوان، دوان. ردمک کگلوله دشمن پاسگاه را تر 

پاسگاه رساندن و با  یاەهوارها و پنجر ید را به پشت دخو  ینندگان قلعه ژاندارمر کشب برآمد محارصه

د ما فقط ید و برویل بدهیم اسلحه خود را تحویندار یار کردند و گفتنند ما با شام کژاندارمها صحبت 

س کهر « نیالد یراه فکبه رسبازان و جوامنردان گفت "ال ا یت شعبانیم آیم رس پاسداران را بربیخواهیم

م یدانیما م: م و قاطع گفتکمح یبا صدا یست ولیماندن ن یبرا یچ اجبار یت هخواهد برود آزاد اسیم

م و خود را از اصحاب یرویم و با آغوش باز به استقبال شهادت میجنگین قطره خون خود میو تا آخر

او خجل  یار کثار و فدایا ین شعبانیامن آهنین ایژاندارمها در برابر ا. میآوریربال به حساب مکن در یحس

ست ما هم ینرت از خون شام نید خون ما رنگید و به شهادت برسید مبانیخواهید و گفتند اگر شام مشدن

  .میرسیم و همراه شام به شهادت میامنیم

پاسگاه را  کن و سبیو خمپاره و با استفاده از اسلحه سنگ کون با موشینربد سخت درگرفت و ضدانقالب

ز همراه چند ژاندارم و جوامنرد تا یجوانان ما ن یول. دندیو از شب تا صبح جنگ. ردندکسوراخ ، سوراخ

ده صبح بر یه سپک یدند و اجازه ندادند دشمن وارد پاسگاه شود تا وقتین قطره قدرت خود جنگیآخر

ل از هر یمانند س یز هزاران ضدانقالبین ەهردند در جبک کون اجباراً صحنه نربد را تر یآمد و ضدانقالب

از دو گوشه  50رب یالکپاسداران به خصوص دو  یو مسلسلها. آمدندمی ارانش خانه پاسدیطرف به پ

ز هر یل دشمن نیس. ردیکم یر یدشمن جلوگ یرشو یه از پکاز آتش به وجود آوردند  یوار یساختامن د

ر یاز عشا یعدها ید ولیباریپاسداران م یاەهخان یدشمن بر رس و رو  یشد و آتشهایم یکلحظه نزد

به وجود آمد و  ییهایریا زدند و لذا درگەهخان یغامیآمده بودند دست به  یدزد یه براک یدست راست

شدند و هر لحظه موج دشمن به ما یشته مکاناً یشد و احیده میه صاحبخانه شنیعل یرانداز یت یصدا
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ت آمدند کروفون و بلندگو در وسط شهر پاوه به حر یکبا م یینهایصبح ماش 4در ساعت . شدیم یکنزد

  :گفتندیو م

 یلکگر مشید و دینکرات اعالم کخود را به حزب دمو  یوفادار ، میمردم پاوه ما با شام رس جنگ ندار یا"

اما . «میندار یار کگران یم و با دیم رس پاسداران را بربیما آمد، میرت چمران را بربکم رس د یما آمد. ستین

آوردند یرا م یگر یروفون دیکم میدیشنیرد و بعد میکروفون و بلندگو را خفه میکم مسلسل میرگبار ضخ

سپاه  یوارهایده صبح برآمد و دشمن نتوانست به دیتا باالخره سپ... ردندیکرار مکف را تیو هامن اراج

  .شود یکپاسداران نزد

 

 خ انقالبیفرمان امام نقطه عطف تار

باره یکه ک میبود یگر یسخترت د یم و آماده نربدهاین شب مخوف را پشت رس گذاشتید ایو اما بدون ترد

ستاده بودم و یوار اید یه در باال کمن . ن انداختیرب پاسداران از داخل خانه به آسامن طنکاد الله ایفر

صادر  یهایانینون امام امت بکدم چه شده است و گفتند ایاز پاسداران پرس، ستمینگریشهر پاوه را م

ه کاند هقوا را به دست گرفته و گفت یهامام فرماند. ردهاندکان یب یه انقالبکج و مهم یار مهیردند بسک

خ ین نقطه تارین بزرگرتینند اک یان را متالشگر توطئهساعت خود را به پاوه برساند و  24د عرض یارتش با

انقالب مدارا با دشمن بود و با  یاست دولت و شورایخ انقالب تا آن روز سیاز تار. ملت ما بود یانقالب

 یگر یدشمن با وحش یول، ندکخواست مساله را با صلح و صفا حل یت میحسنن یونهایسیمکفرستادن 

ها را خلع یو ژاندارمر اەهپادگانها و پاسگا، ردیکشهرها را ترصف م، امل مسلحانه وارد عمل شده بودک

خواست به یزد و میت منطقه را به هم میامن. بستیرا مەها شت و رایکگناه را میمردم ب. ردیکصالح م

د را به سقوط یجد یند و نظام اسالمکل یرد تحمکو حزب خود را بر مردم  یاسیسار کقدرت اسلحه اف

با دشمنان انقالب بود و حالت دولت را از  ین برخورد منطقیان پاوه اولیشاند فرمان امام در جرکب

م به جنگ گرفتم تا آن روز فقط در یه تصمکن بار آنجا بود یاول یرد و من براکمبدل  یبه هجوم یدفاع
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و  یامام حمله اساس یخیبنا به فرمان تار یخیاز آن لحظه تار یدفاع از خود و پاسداران بودم ول صدد

  .شودیان رشوع مگر توطئهدن یوبکدر هم  یما برا یاتیح

 

 یکینجات مواضع اسرتاتژ یچگونگ

لحظه  یکه کنم کاده یپ ید آن را به طور انقالبیه باکدانستم یرا خوب م یخین فرمان تاریمن ابعاد ا

 ین فرمان انقالبید ایرده است و همه ما هم باکصادر  یامام فرمان انقالب. ستیر روا نیمامشات و تاخ

فرمانده شجاع سپاه پاسداران پاوه و دوستان  یم از هامن لحظه اصغر وصالینکاده یرا به طور قاطعانه پ

 یه رسباز کح دادم و گفتم قبل از آنامام رش  ین فرمان انقالبیردم و از ابعاد اکگر را به دور خود جمع ید

را  یم اصغر وصالییمنا یم و دشمن را متالشینکد همه شهرها را ترصف یرمانشاه به پاوه برسد ما باکاز 

ت دادم یرد پاوه مامورکو چند نفر از سپاه و چند نفر از پاسداران  یوزیر نخستهمراه دوستانم از گارد 

وه قرار کن یا یه در باال کرا  یند و قلعهاکمسلط است حمله  یارمر ه بر ژاندکوه پاوه کن یه به بلندترک

ز ینهخیه از پشت گردنه سکند به آنها گفتم ک کرفت از دشمن پایگاه مهم دشمن به شامر میگرفته و پا

 یه با قد برافراشته از رو کبود  ین جوانان به حدیجان ایشور و ه یول. نندیش روند تا دشمن آنها را نبیپ

 یرانداز ید و به آنها تیدیامالً آنها را مکراندند و دشمن یش میرب به پکاد اللهایاد و فریا رسعت زگردنه ب

ه خود را از دست داده بود و به رسعت یز روحیدشمن ن ید ولیاز برادران به شهادت رس یکیرد و یکم

 یشد ول یکوه شلک یقلعه باال  یاز برادران به سو  یکیتوسط  کیموش. ختندیگریاز مقابل دوستان ما م

تاختند یش میه دوستان ما پک یمقابله نداشت با هامن رسعت یبرا یهایدشمن روح یاصابت ننمود ول

گاه دشمن و ین پایوتاه بزرگرتک یله در عرض مدتین وسیرد و بدیکز با هامن رسعت فرار میدشمن ن

امرستان یردن بکآزاد  یگران برایو د یآنگاه اصغر وصال. پاوه به دست ما افتاد یکن موضع اسرتاتژیبلندتر

پاسدار  25شده  یآنجا با اجساد متالش. امرستان را به ترصف در آوردندیردند و بدون تلفات بکحمله 

 یروهایه نکفرستاد  یغامیرمانشاه پکاز  یمسار فالحیبعدازظهر ت 4سپس حدود . د مواجه شدندیشه
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وجود دارد فقط  یانات فراوانکت درآمدند و امکتند و همه ملت به حر کرمانشاه آماده حر کاز  یادیز

ردم کت کترصف فرودگاه حر  یز برایند من نین بنشیوپرت بتواند به زمیکد فرودگاه پاوه آزاد شود تا هلیبا

ه از یو بق یر یاز گارد نخست وز یکیاز سپاه و  یکیه در هر گروه کم یل دادکیتش ینفر  5گروه  3و 

فرودگاه حمله بردند و به آنها گفته بودم بعد از  یطرف به سو  3و از  رد بودندکجانبازان و پاسداران 

نند اما دوستان ما با کن یرشو یگر پینند و دک یر ین تپه بعد از فرودگاه موضعگیر فرودگاه در اولیتسخ

ر منودند و بعد تپه یز تسخیه بعد از فرودگاه را گرفتند و بعد تپه دوم را نیآن همه شور و شوق تپه اول

از برادران ما به  یکیشد و  یرانداز یراتها بود تکاز دمو  یر منودند و در پشت تپه سوم دهیم را تسخسو 

 5شد ساعت  یمنتف یلکخطر دشمن به . د و دوستان ما در هامن تپه سوم متوقف شدندیشهادت رس

 یغامیمن پ شده بوده و کسته و مجروح و ناتوان پاکبعدازظهر همه پاوه با هامن پاسدارها خسته و دلش

بعدازظهر تا  6د است از ساعت یجد یروهایرش آماده نیه شهر آنان پذکفرستادم  یمسار فالحیت یبرا

 ییامندوک یروهاین نیاز بهرت. ردندیکاده مید پیجد یروهایآمدند و نیوپرتها مرتب میکمه شب هلین

ران آمده یا یز علام از همه جاا، رانیدور افتاده ا یا و از مردم شهرهاەهتیمکاز پاسداران و  ەهپ نو یت

 یاەها و در ەهو کرب آنها کاد الله ایران پر شده بود و فریشهر از مردم پرشور ا یابانهایبودند و همه خ

به  یفرمان انقالب یکه یه در ساک یروز یشب رحمت و پ، شب نعمت بود یلرزاند به راستیپاوه را م

بعد از  3ردم و ساعت یکم ین تازه وارد را سازماندهمه شب برادرایبعد از ن 3وجود آمده بود تا ساعت 

 یروهایه قبل از ورود نکم و به آنها گفتم یل دادکیتش یجلسها ەهپ نو یمه شب با فرماندهان تین

 یم نقشهاینکدشمن در مرز عراق بود ترصف  یاەهگاین پایرتکه از خطرناکز ید شهر را نیاده بایپ یارتش

 ییوپرتهایکما توسط هل ییوماندوک یروهاینقشه به اجرا گذاشته شد نن یشد و ساعت پنج صبح ا یطراح

نند کن یتوانستند راه را تام یسادها یهایریاده شدند و با درگیوسط راه پ یمهم و اساس یاەهتپ یبر رو 

ت درآمدند و کردها و برادران تازه وارد به حر کا و ەهتیمکپاسدار  یروهایاز ن ینیستون زم یکآنگاه 

شهر نوسود با  یصبح در باال  10ز به ترصف ما در آمد و خود من ساعت یز نوسود نیصبح ن 10ساعت 

خود را رها  یاەهگایشده و جا یمتالش یلکه دشمن به کردم یکردم و مالحظه میکت مکوپرت حر یکهل
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ت زایو توپ و تجه کبا تان یارتش یرو یامام ن یخیظهر بنابر فرمان تار 12و ساعت . خته استیرده و گرک

 یلکشهر قرار گرفت و خطر به  یکوارد پاوه شد و در مواضع اسرتاتژ یمسار فالحیت یامل با فرماندهک

ا و مواضع ەهروز متام شهرها و را 12افت و در عرض یما ادامه  یروهاین یرشو یشد آنگاه پ یمنتف

پشت ، عراق یه در مرزهاکن معر ین ایآخر یما درآمد و روزها یروهایردستان به ترصف نک یکاسرتاتژ

 یادیخت و اسلحه زیگریشده دشمن به عراق م یمتالش یروهایه نک یحمله هنگام یکرس داشت و در 

ه در طول ک ییاەهم و مهامت و اسلحیدر مرز عراق به دست آور که سه تانکم یربدند توانستیبا خود م

در  یم و حتیردکمنتقل  ه همه را به رسدشتکشد یم یل ارتشیون ذیامک 12ن انداخته بودند یراه بر زم

م و نشان یردکر ینفر از آنها را اس 8م و یمنود یآنها را متالش یندهاکپرا یهایریعراق در درگ کداخل خا

م به جنگ یتصم یانقالب یروهایند و نیآیت درمکدهد و ملت به حر یه امام امت فرمان مکم آنجا یداد

دشمن  یروهایم در عرض چند ساعت نیو قادر ندکتواند در مقابل ما مقاومت یمن یچ قدرتیرند هیگیم

 یانقالب یروهایت نکه به محض فرمان امام و حر کو در سال گذشته نشان داده شد  مینک یرا متالش

نده شدند و به عراق کده شد و چگونه مثل مور و ملخ پرایچیات ضد انقالب از هم پیچگونه طومار ح

 ین ادعایو ا ایمهشهادت آماد یه ما براکنم کامتام حجت  خواهم در برابر دشمنانیز مینون نکا. ختندیگر

چ یم و از هیرویه عاشقانه به استقبال شهادت مک ایمهما نشان داد. میردکخود را در صحنه عمل اثبات 

سم و یونیاگر خودفروختگان به صه، ران طاغوتکاگر نو ، اگر دشمنان انقالب. میگردانیبر من یرو  یخطر 

ه کاگر حارضند دست از جان خود بشوند اگر حارضند در معر ، ه با ما بجنگندکسم حارضند یالیامپر

م و یرتسیم و از رشق و غرب منیریما بنده حق. دییدان بفرماین میو ا ین گو ینند اکشهادت با ما مقابله 

و  ایمهردکام یخدا ق یم ما برایداریتب خود دست بر منکن و هوا پر شود از خط میاگر دشمن از زم

م و یندار ییم و جزء لقا پروردگار خود آرزوینیبیالله میم و سعادت خود را در فناءفیدار ییلت خدارسا

ن مزاحم دوستان شوم و یش از ایخواهم بین جهش در راه وصال خداست میبزرگرت کشهادت بدون ش

  .رسانمیان میقسم نامه به پا یکسخن خود را با 
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 میبسم الله الرحمن الرح

 یاەهو کردستان و کقسم به ، فنشکن یدان خونینش و شهیرش و اراده آهنینظیمقاومت ب قسم به پاوه و 

خ یران و تاریقسم به ا. شیار و با وفاکبه مردم فدا، به درد و حرمانش، قشیعم یاەهبلندش و در 

ننده کقسم به امام امت و فرمان منقلب ، شیو جاودان ییقسم به اسالم و رسالت مقدس خدا. پرافتخارش

قسم . رب پاسدارانکاد الله ایقسم به فر. امنش و عرفانشینش و ایقسم به اراده آهن. نشیمعجزه آفرو 

اوران کت یر پایه در زکبلند  یاەهو ک یقسم به سنگرها. ر آفتاب سوزانین رزمندگان در زیبه عرق جب

 یرعد آسا یادهایقسم به فری. ار کقسم به جسارت و فدا. قسم به گلوله سوزان. زدیریمهاجم فرو م

قسم . امنیتی کقسم به اش. دانیقسم به خون شه. قسم به هجوم صائقهوار رزمندگان مجروح. رانیدل

قسم . قسم به رسالت. قسم به انقالب. قسم به شهادت. قسم به رشف. قسم به خون. وه زنانیبه آه ب

ران و از یا یقالب اسالمجنگم و از انیم یو خارج ین قطره خون خود با دشمنان داخلیه تا آخرکبه خدا 

امل طاغوتها ک یومت و حق و عدل در رستارس عامل و تا نابودکنم و تا استقرار حیکم یپاسدار  کآب و خا

 . د و شاهد استیم شهیگویه مکبزرگ بر آنچه  یدارم و خدایارزه بر منیطانها دست از میو ش

 اتهکم و رحمته الله و بر یکوالسالم عل
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